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 ملخص البحث

روضة تناول هذا البحث دراسة ترجيحات اإلمام النووي يف باب املعامالت من كتاب 

، اليت تبدأ من كتاب البيع إىل كتاب قسم الصدقات، وأمهية هذا املوضوع ترجع إىل الطالبني

النووي بني الفقهاء عامًة وعند الشافعية خاصًة، حيث يرجع الفضل مكانة ترجيحات اإلمام 

يف  روضة الطالبنيإليه يف حتقيق مذهب الشافعي وحتريره وتنقيحه، وهتذيبه، ومكانة كتاب 

املذهب الشافعي. ولكن مع مكانة ترجيحات اإلمام النووي يف املذهب الشافعي توجد فيها 

تالف الرتجيح والتصحيح يف مصنفات اإلمام النووي مشكلة لدراسة هذه الرتجيحات وهي اخ

حيث قد يرجح يف بعض كتبه خالف ما يرجحه يف كتبه األخرى مما جعل الفقهاء خيتلفون  

 إىل البحث هذا ويهدفكثريا يف حتديد الرأي النهائي لإلمام النووي من هذه الرتجيحات. 

 وبيان املذهب، فقهاء سائر لىع وتقدميه النووي على أصحاب الشافعي اعتماد أسباب بيان

 روضة كتاب من املعامالت باب يف ترجيحاته واستخراج النووي، اإلمام عند الرتجيح قواعد

 قول واستخراج املختلفة، الفقهية كتبه أبرز  يف ترجيحاته اختالف أسباب وبيان ،الطالبني

الرتجيحات  بدراسة هذه وذلك. الرتجيحات هذه خالل من الشافعي ذهبامل يف عتمدامل

دراسة مقارنة حتليلية، وذلك مبقارنة ترجيحات اإلمام النووي يف باب املعامالت من كتاب 
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وأبرز كتبه الفقهية، ومقارنتها برتجيحات اإلمام الرافعي واألئمة األخرى من  روضة الطالبني

ب اليت الشافعية، مث حتليل هذه الرتجيحات مستعينا مبا يف كتاب روضة الطالبني وأبرز الكت

ألفها اإلمام النووي يف الفروع الفقهية وبيان وجه اتفاق واختالف هذه الرتجيحات يف كتبه 

املختلفة حىت يستخرج القول النهائي لإلمام النووي ومن مث بيان القول املعتمد يف املذهب 

طرق لرتجيح بني األقوال، والا أن اإلمام النووي هو واضع قواعد ،ومن نتائج البحث الشافعي.

واألوجه يف املذهب الشافعي، ومن خالل هذه القواعد قام بتحرير وتنقيح مذهب الشافعي. 

ومن األسباب اليت أدت إىل اختالف ترجيحات اإلمام النووي، تأليف كتبه يف فرتات زمنية 

متباينة، وكون كثري من مصنفاته كتبها أثناء طلبه للعلم. ومعظم ترجيحات اإلمام النووي يف 

طار مذهب الشافعي، وهذه الرتجيحات إما ما رجحه يف الروضة خمالفة ملا رجحه يف  داخل إ

كتبه األخرى، وإما خمالفة ملا رجحه اإلمام الرافعي، وأما الرتجيحات اليت خرج عن املذهب 

 الشافعي بالكلية وهي قليلة.
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ABSTRAK 

Kajian ini berkaitan pandangan-pandangan Imām Al-Nawawī mengenai bidang 

muamalat yang terdapat dalam Kitab Rawḍah al-T ̣ālibīn ", bermula dengan Kitab Ba'i 

(Jualbeli) dan berakhir dengan Kitab al-Sadaqah (Sedekah). Kajian ini penting kerana 

ianya menjelaskan pengaruh Imām Al-Nawawī ke atas pola pemikiran ulama Islam 

secara amnya dan para ulama mazhab Shāfi`ī khususnya. Ia juga disebabkan pengaruh 

beliau terhadap mazhab Shāfi`ī melalui usaha penyesuaian, penyemakan dan 

penghalusan. Justeru kajian ini meningkatkan nilai penting Rawḍah al-T ̣ālibīn di dalam 

mazhab Shāfi`ī. Dari pentarjihan tersebut, timbul suatu masalah iaitu wujudnya 

perbezaan pentarjihan dan pentashihan oleh imam al-Nawawi dalam karya-karya beliau 

dimana beliau dalam satu kitab mentarjihan suatu pandangan dan ia berlainan dalam 

kitab yang lain pula. Hal ini menyebabkan para ulama mazhab sukar menentukan 

pandangan muktamad imam al-Nawawi. Kajian ini bertujuan menjelaskan faktor 

pergantungan ulama mazhab Shāfi`ī kepada pandangan-pandangan Imām Al-Nawawī 

serta justifikasi keutamaan  Imām Al-Nawawī berbanding para ulama yang lain. Ia juga 

menjelaskan kaedah-kaedah Imām Al-Nawawī dalam mengeluarkan sesuatu hukum di 

dalam bidang muamalat dari Rawḍah al-T ̣ālibīn; di samping memberi penjelasan 

kepada sebab-sebab di sebalik perbezaan pendapat Imam Nawawi di dalam pelbagai 

karya Fiqh beliau; dan pandangan muktamad mazhab Shāfi`ī. Kajian ini menggunakan 

pendekatan analisis perbandingan, di mana pandangan Imām Al-Nawawī yang terdapat 

berkiatan dengan muamalat dari Kitab Rawḍah al-Ṭālibīn dibandingkan dengan 

pandangan-pandangan beliau yang terdapat didalam kitab-kitab Fiqh yang terkenal; juga  

membandingkan pandangannya dengan pandangan-pandangan Imām al- Rāfi`ī serta 

imam-imam lain dari mazhab Shāfi`ī. Seterusnya mengenalpasti pandangan terakhir 

imam al-Nawawi dan seteruskan menjelaskan pandangan muktamad dalam mazhab 

Shāfi`ī. Di antara dapatan kajian ialah Imām Al-Nawawī  merupakan penggubal 
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metodologi tarjih berkaitan aqwal, turuq dan awjuh dalam mazhab Shāfi`ī. Berasaskan 

metodologi tersebut beliau telah melakukan proses penyesuaian, penyemakan dan 

penghalusan dalam mazhab Shāfi`ī. Kedua, di antara punca wujud perbezaan 

pentarjihan Imām Al-Nawawī ialah penulisan karya-karya beliau dalam tempoh masa 

yang relative pendek. Juga karya-karya tersebut ditulis semasa beliau masih lagi 

berstatus pelajar. Pandangan Imām Al-Nawawī terbahagi kepada dua bahagian; 

bahagian pertama mengesahkan pendapatnya di dalam rangka pemikiran mazhab Shāfi`ī 

dan ia adalah pandangan dalam kebanyakan hal; sama ada ia bertentangan dengan 

pendapatnya sendiri yang dinyatakan di dalam tulisan-tulisannya yang lain atau 

bertentangan dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Imām Al- Rāfi`ī. Di bahagian 

kedua pula, memaparkan pandangan-pandangan umum dari mazhab Shāfi`ī secara 

kolektif dan ini adalah sangat sedikit. 
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ABSTRACT 

This study sought to investigate the preferences of Imām Al-Nawawī in the field of 

transactions based on the book Rawḍah al-T ̣ālibīn, starting from the chapter of sales 

until the section on alms. The importance of this topic is based on the status of Imām 

Al-Nawawī’s preferences among the scholars of Islamic jurisprudence in general and 

particularly among the Shāfi`ī scholars. He is credited with reviewing the Shāfi`ī school 

of jurisprudence, editing it, adjusting it, and refining it, in addition to the status of the 

book Rawd ̣ah al-T ̣ālibīn in the Shāfi`ī school of jurisprudence. Despite the status of 

Imām Al-Nawawī’s preferences, there is a problem that calls for studying these 

preferences, namely the variances in preferences and adjustments throughout the books 

of Imām Al-Nawawī. For instance, in some of his books he makes preferences that are 

in contrast with those which he made in other books, which created a dispute among the 

scholars of Islamic jurisprudence in determining the final preferences of Imām Al-

Nawawī. This study aims to reveal the reasons why the scholars of the Shāfi`ī school of 

jurisprudence rely upon the works of Imām Al-Nawawī over those of other scholars of 

the school, while clarifying the criteria of preference followed by Imām Al-Nawawī, 

deriving his preferences in the field of transactions from the book Rawḍah al-T ̣ālibīn, 

clarifying the reasons of variance between his preferences throughout his most 

prominent books of Islamic jurisprudence, and deriving the stance of the Shāfi`ī school 

of jurisprudence through these preferences. This was achieved by studying these 

preferences in a comparative, critical manner, by comparing between his preferences in 

the field of transactions from the book Rawḍah  al-Ṭālibīn with those in his most 

prominent books of Islamic jurisprudence and the preferences of Imām Al-Rāfi`ī and 

those of other scholars of the Shāfi`ī school of jurisprudence. Then the preferences were 

analysed by perusing the book Rawḍah al-T ̣ālibīn and the most prominent books of 

Imām Al-Shāfi`ī in various fields of Islamic jurisprudence, by clarifying the points of 
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conformity and difference between these preferences among his various books, 

concluding with the final stance of Imām Al-Nawawī. This is followed by mentioning 

the most prominent stances of the Shāfi`ī school of jurisprudence.among the findings 

are Imām Al-Nawawī set criteria for comparing between difference stances in the 

Shāfi`ī school of jurisprudence. Through these criteria he edited and corrected the 

Shāfi`ī school of jurisprudence. Among the reasons that led to the variances in Imām 

Al-Nawawī’s preferences: writing different books in various periods of time, and that 

many of his volumes were written while he was still seeking knowledge. The majority 

of Imām Al-Nawawī’s preferences fall into the scope of the Shāfi`ī school of 

jurisprudence. His preferences in his book Rawḍah  al-Ṭālibīn either contrast with those 

mentioned in his other books, or contrast with the preferences of Imām Al- Rāfi`ī, or 

fall totally outside the scope of the Shāfi`ī school of jurisprudence, yet the latter are very 

few. 

  



 

 ح 

 اإلهداء

 إلى والدّي الكريمين اللذين تحمال مشقة تنشئتي صغيرا...
 

 ومرارة طول اغترابي عنهما كبيرا...
 

 أهدي عملي هذا وأقول:
 

 ﴾��ََّياِ� َصغِ�ٗ َكَما رَ  ُهَماَ�ۡ رۡ ٱرَّّبِ ﴿
 

 تمام هذا العمل.وإلى كل من شجعني وساعدني على إ
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 شكر وتقدير

 ... الشكر  الذكر، وأقل جزاء للمعروف ومن حق النعمة 
   ...  ، وعـظـيم اجلزاءجبليل النعم  عز وجل، املتــفضلفبعد شـــــكر املـــوىل 

ذ بيدي ، وأخل العرفان إىل كل من وجهين، وعلمينجزيـــ، و أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان جيدر يب
 بولهلق ،عبدالكريم علي، األستــاذ الدكتــور: . وأخص بذلك مشريفيف سبيل إجناز هذا البحث

 امللموس األثر وعونه توجيهاته وحسن وفضله، لعلمه كان والذي الدراسة، هذه على اإلشراف
 .اهللا وفقه والتقدير، الشكر لصخا مين فله النهائية، بصورته البحث يظهر أن يف

 . كل من أمـدين بالعـلم، واملعرفـة، وأسدى يلَّ النصح، والتوجيهأمحل الشكر والعرفان إىل كما
جامعة مااليا دميية الدراسات اإلسالمية، يف أكاوإىل ذلك الصرح العلمي الشامخ متمثًال يف 

 .، والقائمني عليهاراسات العليا، وعميد الدقسم الفقه وأصوله، وأخص بالذكر بكواالملبور
 .أشكرهم مجيعاً وأمتىن من اهللا عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم
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 قدمةالم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

 ه.شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسول

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمنُوا َ  ٱ�َُّقوا نتُم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  قَّ حَ  ٱ�َّ

َ
سۡ  َوأ   ١﴾لُِمونَ مُّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ  ٱ�َّاُس  � ِي َر�َُّ�مُ  ٱ�َُّقوا ٖ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ  َجَهاَزوۡ  َهامِنۡ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَمامِنۡ  َوَ�ثَّ  ۚ َو�َِسا ْ  ٗء َ  َوٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ   ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ َوٱۡ� َ  إِنَّ  َحاَم  َ�نَ  ٱ�َّ

  ٢﴾ارَ�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمنُوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 فِرۡ َوَ�غۡ  َ�ٰلَُ�مۡ أ

َ  يُِطعِ  َوَمن ذُنُو�َُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  ٣﴾َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

وشر األمور  "فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممدأما بعد: 
 ٤حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار."

" فـــإن االشـــتغال بـــالعلم مـــن أفضـــل القـــرب وأجـــل الطاعـــات، وأهـــم أنـــواع اخلـــري وآكـــد 
يه نفائس األوقات، ومشّر يف إدراكه والـتمكن فيـه أصـحاب األنفـس العبادات، وأوىل ما أنفقت ف

                                                           
.١٠٢ن، اآلية: سورة آل عمرا ١
.١سورة النساء، اآلية:  ٢
.٧١-٧٠سورة األحزاب، اآلية:  ٣
 العدل بنقل المختصر الصحيح المسند، صحيح مسلم، (د.ت)، النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم ٤

، بريوت: لباقيا عبد فؤاد حممد، حتقيق: ٦، جبصحيح مسلم المشهور وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن
. ولفظ "وكل ضاللة ٢٠٠٢، باب يف رفع الصوت يف اخلطبة، يف كتاب اجلمعة، برقم: ٣٩٢، ص٥دار إحياء الرتاث، ط

 م)١٩٨٦ – ه١٤٠٦، (اخلراساين علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبويف النار" من رواية النسائي، انظر، النسائي، 
،  اإلسالمية املطبوعات مكتب، حلب، غدة أبو الفتاح عبدحتقيق:  ، ٣ج الصغرى)، (السنن السنن من المجتبى

 .١٥٧٨، كتاب صالة العيدين، باب كيف اخلطبة، برقم: ١٨٨، ص٢ط



 

٢ 

ــــات، وبــــادر إىل االهتمــــام بــــه املســــارعون إىل املكرمــــات، وســــارع  ــــه مســــتبقوا الزكي إىل التحلــــي ب
 ١اخلريات."

العلــم تــابع  فقــد تتابعــت كلمــة عامــة علمــاء اإلســالم يف فــواتح مؤلفــاهتم، علــى أن شــرف
هم على أن من أشرف العلوم مجعاً، وأعظمها خرياً ونفعاً: علم كلمت  تقاتفوقد  .لشرف معلومة

مـن  ": )، املشـمول يف عمـوم قـول النـيبد، املشـتهر باسـم (الفقـه اإلسـالمياام أفعـال العبـأحك
بيب بيت النبوة عبد اهللا ر  بالفقه يف الدين اءوقد خص بالدع ٢."الدينيف  يفقهه خرياً  يرد اهللا به

  ٣ ل."التأوي وعلمه الدين، يف فقهه اللهم": ثيف قوله  مس بن عبا
إىل أمهية علم الفقه حيث قال:  روضة الطالبينأشار اإلمام النووي يف مقدمة كتابه و 

"وأهم أنواع العلم يف هذه األزمان الفروع الفقهيات، الفتقار مجيع الناس إليها يف مجيع 
 ٤احلاالت، مع أ�ا تكاليف حمضة فكانت من أهم املهمات."

ظمــة هــذا العلــم وشــرفه َجتــّل عــن الوصــف واإلحاطــة، ذلــك أ�ــا أحكــام تســاير املســلم عو 
 .وتالزمه يف عموم مسالك حياته فيما بينه وبني ربه، وفيما بينه وبني عباده

تســــابق العلمـــــاء يف تــــدوين الفقـــــه اإلســــالمي، فقعــــدوا القواعـــــد، وأصــــلوا األصـــــول وقــــد 
وهـؤالء األجلّـة مـن العلمـاء علـى تنــوع . ف اجمللـداتالآاأللـوف املؤلفـة مـن الفـروع يف  واسـتنبطوا

م فقههـــ واجتـــاه مشـــارهبم بـــاختالف حم مهمهـــم العليـــة، ختتلـــف مـــدوناهتممؤلفـــاهتم الفقهيـــة وتـــزا
ومــنهم مــن ألــف يف دائــرة املــذاهب الفقهيــة املنتشــرة يف . زادومــا مذهبــه دائــرة يف ألَّــف نمــ ممــنهف

ومــنهم رعيــل ألّــف علــى . االســتدل ووجــوه اخلــالف ةأدلــ مبينــاً  ومــنهم مــن كــان كــذلك .األمصــار
 النـوازل، وسـاق هلـا صـنوف األدلـة ّني النظر العميق، فحرر الوقائع وبسبيل االجتهاد والتحقيق، و 

                                                           
، النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، روضة الطالبينهذا جزء من كالم اإلمام النووي يف مقدمة كتابه  ١
املوجود، والشيخ على حممد معّوض، الرياض، اململكة العربية ، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد١م)، ج٢٠٠٣.ـه١٤٢٣(

 .١١٢، ص١السعودية، ط
ق: حممد زهري يق، حت١، جصحيح البخاري)، هـ،١٤٢٢، (اهللا البخاري اجلعفي حممد بن إمساعيل أبو عبدالبخاري،  ٢

، ١، طمد فؤاد عبد الباقي)دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حم، بريوت: بن ناصر الناصر
 .٧١٨، ص٢، جصحيح مسلم. ومسلم، ٢٤ص

، حتقيق: محدي بن عبد احلميد ١٠، جالمعجم الكبيرالطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،  ٣
.٢٣٨، ص ٢السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط

 .١١٢، ص١، جروضة الطالبينالنووي، حيىي بن شرف،  ٤



 

٣ 

ضـارهبا، معهـا حيـث كانـت م ، متجهـاً من مشكاة النبوة، سائراً مع السـنن حيـث سـارت ركائبهـا
 .على أسعد القواعد وأرشدها جارياً  خصباً  ، وفكراً مجاً  فأخرجوا بذلك للناس علماً 

إن من أهم الكتب املصنفة اليت حّوت أقوال أئمة املذاهب وآراء متبعيهم، وترجيحات و 
لإلمام الرافعي أحد  ١)شرح الكبير) املسمى بـ (الفتح العزيز شرح الوجيزمرجحيهم، كتاب (

دة يف صنفات املعتمرافعي من امللشافعي، فإن كتاب الفتح العزيز للشيخي مذهب اإلمام ا
سائله وترجيحاته فقد أّمل بفقه ذهب الشافعي، وعليه مدار الفتوى والرتجيح، فمن أّمل مبامل

، وهو الشرح الكبري الذي الفتح العزيز في شرح الوجيزمذهب الشافعي، قال ابن امللقن: " 
مد بن عبد الكرمي ة والدين، أبو القاسم عبد الكرمي ابن اإلمام أيب الفضل حمصنفه إمام امللّ 

فإنه كتاب مل يصنف يف املذهب على مثل أسلوبه، ومل  -قدس اهللا روحه ونور ضرحيه-الرافعي
 -اليوم-به، ومرجع فقهائنا يف كل األقطارجيمع أحد سلف كجمعه، يف ترتيبه وتنقيحه وهتذي

ن هذا وملا كا ٢"يف الفتوى، والتدريس، والتصنيف إليه، واعتمادهم يف هذه األمور عليه.
الكتاب كبري احلجم، جامعًا آلراء أئمة املذهب الصحيحة والضعيفة مع أدلتها ومناقشتها، 
ولكنه يصعب على كثري من الناس حتصيله، فقد تصّدى له اإلمام النووي فاختصره وخلّصه 

روضة نتفاع به، ومسّاه بـ( دات، قاصدًا تسهيل الطريق إىل االوهّذبه وونّقحه يف قليل من اجملل
) وقد مجع فيه مقاصده، مع اإلجياز واإلتقان وإيضاح العبارة، وزاد الطالبين وعمدة المفتين

عليه زوائد واستدراكات مهّمة مفيدة يف كل باب، ممّا يزيد الكتاب مجاًال ومكانة، حىت صار  
 ) عمدة ألتباع مذهب الشافعي يف احلكم واإلفتاء والتدريس.  روضة الطالبينكتاب (

 بحث وأسئلتهإشكالية ال
ذهب الشافعي بعد اإلمام النووي حبيث انضبط وعرف املعتمد من غريه، امللقد استقر 

وقرر الفقهاء اعتماد آراء الشيخني، الرافعي والنووي، وباشروا تطبيق ذلك عمليًا يف عهد مرتبة 
هم مؤلفاته النظّار، ومل تواجههم مشكلة يف حتديد أقوال الرافعي نظرًا ألن مؤلفاته قليلة ومن أ

                                                           
، الوسيطلإلمام الغزايل وكتاب الوجيز اختصره الغزايل من كتابه  الوجيزالرافعي شرح لكتاب  الفتح العزيزوكتاب  ١
 .لإلمام احلرمني اجلويين النهايةاختصره الغزايل من كتاب  البسيط، وكتاب البسيطخمتصر من كتابه  الوسيطو
البدر المنير في )، م٢٠٠٤.هـ١٤٢٥، (د الشافعي املصريسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمح ،ابن امللقن ٢

ق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر يحقتال، ١ج ،تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير
.٢٨١، ص١، طدار اهلجرة للنشر والتوزيع، السعودية، الرياض، بن كمال



 

٤ 

المحرر في -٣ الشرح الصغير-٢ العزيز شرح الوجيز-١فروع الفقهية هي ثالث: (اليف 
)، وتعترب هذه الكتب الثالثة مبجموعها هي املمثلة جلهد اإلمام الرافعي يف فروع الشافعية

 تنقيح املذهب الشافعي.

 هي هرجيحاتت كانت وإن حتديد رأي النووي يف املسائل اليت تكّلم عليها،يف أما  
 مجلة إشكاالت: افيه تواجهنا أنه إال املذهب يف املعتمد

منها: أن كتبه كثرية ومتفرقة وغري مكتملة حيث كان يتطلب سرباً ومراجعة هلذه الكتب 
 الكثرية واملتفرقة وغري املكتملة.

ومنها: اختالف الرتجيح والتصحيح يف مصنفات النووي، فقد يرّجح يف بعض الكتب  
 يرّجحه يف أخرى مما جعل الفقهاء خيتلفون كثرياً يف حتديد الرأي النهائي للنووي. خالف ما

 مسألة: وهو املختلفة، كتبه يف النووي ترجيحات اختالف على واحدا مثاال هنا وأذكر
  القضاء؟ عليه وهل صالته تصح به وصلى فأمسكه سالحه ١دمي من

. القضاء عليه والروضة اجملموع يف عليه. ولكن قال القضاء املنهاج يقول النووي يف
 .حبثها حمل هنا فليست بذكرها أطيل وال كثرية أمثلة وهناك

حىت ينظر يف بقية كتبه أو أكثرها  كتبه  وز ألحد أن يعتمد مايراه يف بعضجي فالولذلك 
، ولذلك حيتاج من هذه الرتجيحاتعند النووي القول املعتمد  صعوبة معرفةهذا، من  ويتضح
 حث واالستقراء والتتبع.إىل الب

ترجيحاته حيث يرجح خالف  بعض ومنها: خروجه عن املذهب الشافعي بالكلية يف
 مذهب الشافعي.

 : قسمني على النووي اإلمام ترجيحات قسمنوعلى هذا ت

ترجيحاته ولكن  معظم وهو الشافعي، ذهبامل إطار داخل يف قوال فيه رجح قسم - أ
ختلفة مع ترجيحات اإلمام الرافعي، املبه وبعضها بعضها خمتلفة فيما كان بني كت

 على سبيل املثال:
فتح الباب لغري االستطراق. -١

                                                           
 عنه حذرا من بطالن الصالة. أي: تلّطخ السالح بالدم، وهو دم اليعفى ١



 

٥ 

بيع العينة. -٢

  هل دهن الورد ربوي؟ -٣
، كثرية وكذلك. آخر مذهب إىل بالكلية الشافعي املذهب عن فيه خرج قسم  - ب

 :على سبيل املثال
 .جواز بيع املعاطاة اختياره -١
 .ة واملخابرةحكم عقد املزارع -٢
 .حكم بيع الفضويل -٣
 املساقاة على غري النخل والعنب من الشجر املثمر. -٤

النووي يف املذهب  ولكل هذه الرتجيحات حكم خاص ألمهية ترجيحات اإلمام
 إىل حاجة هناك ولذلكهي القول املعتمد يف املذهب.  عترب ترجيحاتهالشافعي، حيث ت

 ، وذلك من خالل األسئلة التالية: النووي اإلمام ترجيحات يف والتتبع البحث
كيف تكّون اإلمام النووي شخصيته العلمية؟ وما مكانته العلمية عند  -١

الشافعية؟

 مكانة كتاب روضة الطالبني يف املذهب الشافعي؟هي وما  -٢
؟اإلمام النووي يف الرتجيح منهجو  ي القواعدما هو  -٣
ترجيح اإلمام النووي وتقدميه ما األسباب اليت أّدت إىل اعتماد الشافعية على  -٤

على سائر الفقهاء الشافعية؟

ما األسباب اليت أّدت إىل اختالف ترجيحات اإلمام النووي يف كتبه و  -٥
املختلفة؟

وكيف حيدد القول النهائي لإلمام النووي من خالل هذه الرتجيحات؟ -٦

 هكتبـ يف اختلفـت مـا سـواء. النـووي اإلمـام ترجيحـات جتاه الشافعية موقف وما -٧
 الشـــــافعي املــــذهب إطــــار عــــن خـــــرج أو الرافعــــي، اإلمــــام خــــالف أو املختلفــــة،
بالكلية؟

الرتجيحات؟ هذه خالل من الشافعي للمذهب املعتمد القول وما -٨





 

٦ 

 أهداف البحث
 سيسعى هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:

وشخصيته العلمية ومكانته لدى الشافعية. النووي باإلمام التعريف -١

ب روضة الطالبني ومكانته يف املذهب الشافعي.التعريف بكتا -٢

 الطالبني روضة كتاب من املعامالت باب يف النووي اإلمام ترجيحات استخراج -٣
عند اإلمام النووي. الرتجيح بيان القواعد ومنهجو 

سباب تقدمي ترجيحات اإلمام النووي، وأيان أسباب اعتماد الشافعية على ب  -٤
املذهب.ر فقهاء اإلمام النووي على سائ

.كتبه أبرز يف النووي اإلمام ترجيحات اختالف أسباب بيان -٥
حتديد القول النهائي لإلمام النووي من خالل هذه الرتجيحات. -٦

جتاه هذه الرتجيحات.بيان موقف الشافعية  -٧

لمذهب الشافعي من خالل هذه الرتجيحات.لبيان القول املعتمد و  -٨

 أهمّية الموضوع وسبب اختياره
 ذا املوضوع إىل جهتني:يرجع أمهية ه

: مكانة ترجيحات اإلمام النووي عند الفقهاء عامًة، وعند الشافعية الجهة األولى 
خاصًة، حيث يرجع الفضل إليه يف حتقيق مذهب الشافعي، وحتريره، وتنقيحه، وهتذيبه، ولقد 

ا يتضح أصبح عمدة من جاء بعده من الفقهاء الشافعية، ويعتمد على رأيه يف الفتوى، ومن هن
 أمهية ترجيحات اإلمام النووي يف املذهب الشافعي، 

 تزل ومل املتأخرين حمققو عليه أطبق فالذي"١:التحفة مقدمة يف اهليتمي حجر ابن يقول
 عليه اتفقا ما املعتمد أن: وهكذا قبلهم، عمن وهم مشاخيهم عن وينقلونه به يوصون مشاخينا

 )."النووي( ففاملصن اختلفا فإن... )والنووي الرافعي(
) ومكانته يف الفقه الشافعي، فهو عمدة روضة الطالبين: أمهية كتاب (الجهة الثانية

الشافعية، ولذلك اعتىن به علماء املذهب اعتناًء ال مثيل له، فمنهم من شرحه، ومنهم من 

                                                           
، ١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفة)، م١٩٨٣- هـ ١٣٥٧، (علي بن حممد بن أمحد ابن حجر اهليتمي، ١

 .٣٩، د.ط، صحممد مصطفى لصاحبها مبصر الكربى التجارية املكتبة



 

٧ 

اختصره، ومنهم من قام بالتعليق والتحشية عليه، ومنهم من أفرد زوائده، ومنهم من اعتىن 
: " أن من روضة الطالبينصحيحه، ونقده، والتعقب عليه. قال اإلمام النووي يف أمهية كتاب بت

) أحاط باملذهب وحصل له أكمل الوثوق به وأدرك حكم مجيع روضة الطالبينحّصله (كتاب 
  ١ما حيتاج إليه من املسائل الواقعات."

ضوع، هو انتشار من األسباب والدواعي اليت دفعت الباحث إيل اختيار هذا املو و 
املذهب الشافعي يف منطقيت جبنوب إيران يف حمافظة شرياز وهذا املذهب هو السائد يف 
منطقيت، لذلك يلزم علّي التوسع واإلكثار من املمارسة فيه، حىت أكون على علم بأصوله، 
وفروعه، وقواعده، ألن طبيعة هذا البحث تتطلب مين االطالع على عدد كبري من املصادر 

راجع يف املذهب الشافعي وهذا مما يساعدين على التعّلم والتفقه يف هذا املذهب األصيل، وامل
وكذلك كما نعلم أن اإلمام النووي، الذي مجع بني علمي احلديث والفقه، ومن أعظم حمرري 
املذهب الشافعي، إذ وضع شروحًا مستفيضة على متون الشافعية، وحقق أقوال كبار أئمة 

ينها، والزالت الفتاوى املعتمدة يف املذهب تستخرج من مؤلفات اإلمام النووي املذهب ورّجح ب
 يف الطالبين روضة وكتابه النووي اإلمامترجيحات  وملنزلةوالشروح اليت وضعت على كتبه. 

 يف الطالبين روضة كتابمن   الرتجيحات هذه ومقارنة حتليل يكون أن آثرت الشافعي املذهب
 أكادميية يف الدكتوراه، درجة لنيل أقّدمها علمية رسالة ليكون حبثي، جمال هو املعامالت باب

 اإلمام ترجحات( بـ وعنونتها وأصوله، الفقه قسم مااليا، جامعة يف اإلسالمية الدراسات
 .)كتاب روضة الطالبين: باب المعامالت نموذجا في النووي

 حدود البحث
روضـة  بـاب املعـامالت مـن كتـاب نـووي يفتناول هذا البحث دراسة ترجيحات اإلمام ال

، الســـتخراج فقـــه الشـــافعياليف ٢بـــاب املعـــامالتذلـــك بقـــراءة الكتـــب الـــيت وردت يف و ،الطـــالبين

                                                           
 .١١٤-١١٣، ص١، جروضة الطالبينالنووي،  ١
كتاب البيع ويدخل حتته من األبواب: باب الربا، -١تشمل الكتب التالية: قلت: باب املعامالت يف املذهب الشافعي   ٢

باب يف البيوع املنهي عنها وما يتبعها، باب اخليار، باب التولية، باب بيع األصول والثمار، باب اختالف املتابعني، باب 
كتاب اإلقرار -٧الوكالة  كتاب-٦كتاب الشركة -٥كتاب التفليس -٤كتاب الرهن -٣كتاب السلم   -معاملة الرقيق. 

كتاب   ١٣كتاب إحياء املوات -١٢كتاب اإلجارة -١١كتاب القراض -١٠كتاب الغصب -٩كتاب العارية -٨
كتاب قسم -١٩كتاب الوديعة -١٨كتاب اجلعالة   ١٧كتاب اللقيط -١٦كتاب اللقطة -١٥كتاب اهلبة -١٤الوقف 



 

٨ 

إما ما تفرد هبا اإلمام النووي عن املذهب الشافعي، وإما مـا خـالف فيها، اليت وردت ترجيحات 
   يف كتبه األخرى.فيها اإلمام الرافعي، وإما ما وردت يف الروضة خمالفة ملا وردت 

 منهج البحث
نظرا إىل طبيعة موضوع هذا البحث، فإن املنهج املالئم الذي يرى الباحث استخدامه 

 وذلك على النحو التايل: املقارن، واملنهج التحليلينهج امليف هذا البحث هو 

حيـــث ســـيطلع الباحـــث علـــى بـــاب املعـــامالت مـــن أبـــرز كتـــب : المقـــارن المـــنهج - أ
 مث مقارنـة ،يت ألفه يف الفقه ليستخرج ترجيحاته وقواعده يف الرتجـيحاإلمام النووي ال

 كتــاب ألن) العزيـز( الكتـاب أصـل يف الرافعـي اإلمـام برتجيحـاتهـذه الرتجيحـات 
 امقارنتهــ مث الرافعــي،) العزيــز( كتــاب مــن النــووي اإلمــام اختصــرها الطــالبين روضــة

ــــ  واخلطيــــب والرملــــي تمــــياهلي حجــــر كــــابن الشــــافعية، مــــن األخــــرين ئمــــةاأل أقوالب
 بيــانمــن َمث و  الشــافعي، املــذهب علمــاء مــن ذلــك غــريزكريــا األنصــاري، و و  الشــربيين

 يف ووجـــدت الشـــافعي املـــذهب إطـــار يف الرتجـــيح كـــان وإذا .وضـــعفها قوهتـــا وجـــه
 املـذهب يف مكانتهـا وبيـان ببيا�ا الباحث فسيقوم أوجهاً  أو للشافعي أقواالً  املسألة

 واملناقشـة األدلـة بـذكر خيالفه ومن الشافيعة العلماء من يوافقه نم ذكر مع الشافعي
 الباحــــث فــــإن الشــــافعي املــــذهب خيــــالف الرتجــــيح هــــذا كــــان إذا وأمــــا. والرتجــــيح

                                                                                                                                                                          
ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في م)، ١٩٨٨ه. ١٤٠٨الصدقات.انظر، أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، (

. ٦٢،٦٣، ص١، مكة املكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، طالمذاهب األربعة
كون وقال: "�ج فقهاء الشافعية يف ترتيب املوضوعات الفقهية منهجًا خاصًا متوخني يف هذا الرتتيب معاين وأفكارًا لت

سهلة التذكري قريبة املراجعة والتناول." مث قال: "قسم الشافعية أبواب الفقه وموضوعاته إىل أربعة أقسام رئيسية: القسم 
األول: ربع العبادات. القسم الثاين: ربع املعامالت. القسم الثالث: ربع النكاح. القسم لرابع: ربع اجلنايات واملخامصات. 

ترتيب الموضوعات الفقهية  ل عن هذه األقسام وقد وضع بني املعامالت والنكاح. انظر،أما باب الفرائض فأنه مستق
. يذكر العالمة جبريمي سبباً لتأخري كتاب الفرائض عن العبادات واملعامالت ٥٩،٦٠، صومناسباته في المذاهب األربعة

ما، أو إىل أحدمها من حني والدته دائماً، أو بقوله: " أّخره كتاب الفرائض عن العبادات واملعامالت الضطرار اإلنسان إليه
البجريمي، عالباً إىل موته، وأل�ما متعلقان بإدامة احلياة على املوت، وألنه نصف العلم فناسب ذكره يف نصف الكتاب." 

 ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب)، م١٩٩٥. هـ١٤١٥، (املصري الشافعي ن بن حممد بن عمرسليما
 .٣٠٤، بريوت، دار الفكر، د.ط، ص٣، جالخطيبحاشية البجيرمي على 



 

٩ 

 ومناقشــة فريــق كــل أدلــة بــذكر األربعــة املــذاهب مــع مقارنــة دراســة املســألة ســيدرس
 . والرتجيح أدلتهم

ترجيحـــات اإلمـــام النـــووي املتعلقـــة احـــث : وذلـــك بـــأن حيلـــل البالمـــنهج التحليلـــي -ب
الـــيت ألفهـــا  كتـــبال أبـــرزو  روضـــة الطـــالبينبـــاب املعـــامالت مســـتعينا مبـــا يف كتـــاب ب

هــذه  اتفــاق واخــتالفوبيــان  فــروع الفقهيــة يف املــذهب الشــافعيالاإلمـام النــووي يف 
منهــــاج الشـــريازي، و المجمــــوع شـــرح مهــــذبيف كتبـــه املختلفـــة، ك(الرتجيحـــات 

الــيت مجعهــا تلميــذه الشــيخ فتــاوى اإلمــام النــووي ، وتصــحيح التنبيــه، والطــالبين
كتــب األخــرى لإلمــام النــووي ال وتركــت)، شــرح مســلمعــالء الــدين بــن العطــار، و

علــى النكــت الغــزايل، وســيط شــرح والتنقــيح الشــريازي، و تنبيــهشــرح  كــالتحقيق
مــا نــه إ حيــثألن اإلمـام النــووي مــا متكــن مـن تكميــل هــذه الكتــب الثالثـة  ،التنبيــه
 جمال حبثي يتعلق بباب املعامالت.بينما إىل باب املعامالت،  وصل

 الدراسات السابقة
 على الدراسات اآلتية: يف هذا اجملال وقف بعد البحثحسب علم الباحث 

للدكتور إبراهيم أمحد علي، حبث نشر يف  ١،المذهب عند الشافعيةمقال بعنوان:  -١
ه. مايو ١٣٩٨عدد الثاين، مجادي الثانية، جملة جامعة امللك عبد العزيز، ال

يناقش الباحث يف مقالته القواعد والطرق اليت ميكن أن نقف عن  م.١٩٧٦
طريقها على القول الصحيح واملعتمد يف املذهب الشافعي، ومن خالل دراسته 
حبث منهج اإلمام النووي يف التنقيح وترجيح املسائل املختلفة فيها دون بيان 

طبيقات. بينما دراسيت تتعلق برتجيحات اإلمام النووي يف باب األمثلة والت
املعامالت من كتاب روضة الطالبني و مناقشة وحتليل هذه الرتجيحات يف إطار 

 مذهب الشافعي، إال يف املسائل اليت خرج عن املذهب الشافعي.

                                                           
للدكتور إبراهيم أمحد علي، حبث نشر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز، العدد الثاين، مجادي الثانية، هي مقالة  ١

م.١٩٧٦ه. مايو ١٣٩٨
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وهذه  هـ١٤١٥العام الدراسي  یف ١ت الشيخ النووي في كتاب الحج.اختيارا -٢
اجستري يف قسم الفقه وأصوله يف جامعة أم القرى املة العلمية قدمت ملرحلة الرسال

مبكة املكرمة، للدكتورة خريية عمر موسى هوساوي، وقد عملت الباحثة يف هذه 
الرسالة دراسة اختيارات اإلمام النووي يف كتاب احلج، كما أشارت يف مقدمتها 

ختارها النووي بقوله: األصح أو هلذه الرسالة، أ�ا اقتصرت على املسائل اليت ا
أصحهما، سواًء كان أصل هذه املسائل أقواًال لإلمام الشافعي أم أوجهاً 
لألصحاب، أما اليت اختارها بقوله: الصواب، أو األظهر، أو األشهر، فلم تتعرض 
هلا أل�ا ال تعتربها من اختيار اإلمام النووي. وركزت يف استخراج هذه االختيارات 

وبباب  الروضة، بينم دراسيت ختتص بكتاب المجموع شرح المهذب على كتاب
املعامالت.

 إىل قدم الذي العليوي أمحد راشد للباحث ٢،الحج كتاب في النووي اختيارات -٣
 والباحث. هـ١٤١٧ سنة الشريعة كلية يف املاجستري درجة لنيل القرى أم جامعة

 املذهب من النووي إلماما فيها خرج اليت الرتجيحات أو االختيارات جبمع قام
 تتعلق دراسيت بينما. املقارن الفقه حيث من ودراستها احلج، كتاب يف الشافعي

 خالف وما الشافعي املذهب عن ماخرج ترجيحاته، أنواع ومجيع املعامالت بباب
 .املختلفة كتبه يف ترجيحاته اختلفت وما الرافعي اإلمام فيها

بدءًا من عام باملدينة املنورة، باجلامعة اإلسالمية  كلية الشريعةيف  علمية رسائل  وهناك
ن لبها مبرحلة الدكتوراه، حتت عنوارسالة؛ أغ عشرة اثنىتهـ؛ تزيد على ١٤٢٣

زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي، (من خالل كتابه (
  وهي: روضة الطالبين).

                                                           
ملكرمة، ونوقشت رسالة علمية قدمها خريية عمر موسى هوساوي لنيل درجة املاجستري يف جامعة أم القرى يف املكة ا ١

 ه.١٤١٥سنة 
لنيل درجة املاجستري يف جامعة أم القرى يف املكة املكرمة، ونوقشت سنة  العليوي أمحد راشدرسالة علمية قدمها  ٢

ه.١٤١٧



 

١١ 

الرافعي في الطهارة من خالل   زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام  -٤
أطروحة دكتوراه، عبد احلكيم بن حممد شاكر، ل ١،كتاب الروضة: جمعًا ودراسة

 .هـ١٤٢٤سنة 
زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي في الزكاة والصيام   -٥

اوردي حممد صاحل مل ٢واالعتكاف، من خالل كتاب الروضة: جمعًا ودراسة،
  .هـ١٤٢٥وراه، سنة أطروحة دكت

زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على الرافعي من باب صالة الجماعة إلى   -٦
سحاق إل ٣نهاية كتاب الجنائز من خالل كتابه الروضة: جمعًا ودراسة مقارنة،

 .هـ١٤٢٥رسالة ماجستري، سنة إبراهيم إسحاق 
بداية كتاب  زيادات اإلمام النووي على الرافعي من خالل كتاب الروضة من  -٧

عمران بن ل ٤البيوع إلى نهاية باب السلم: جمعًا ودراسة مقارنة،
 .هـ١٤٢٥رسالة ماجستري،  ،اخليربيعبدالقادر 

زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي، من كتاب الصالة إلى   -٨
مد إميان حمل ٥نهاية صالة التطوع، من خالل كتاب الروضة: جمعًا ودراسة،

 .هـ١٤٢٦رسالة ماجستري،  ،آدم
 

                                                           
هي رسالة علمية قدمها عبد احلكيم بن حممد شاكر لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  ١

ه. ١٤٢٣ونوقشت سنة
هي رسالة علمية قدمها ماوردي حممد صاحل لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت  ٢

 ه.١٤٢٤سنة
لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت إسحاق إبراهيم إسحاق هي رسالة علمية قدمها  ٣

ه.١٤٢٥سنة 
لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  اخليربيعمران بن عبدالقادر لة علمية قدمها هي رسا ٤

ه.١٤٢٥ونوقشت سنة 
هي رسالة علمية قدمها حممد إميان آدم لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت سنة  ٥

ه.١٤٢٦



 

١٢ 

زيادات اإلمام النووي واستدركاته على اإلمام الرافعي في روضة الطالبين من    -٩
سامل بن صويلح ل ١،كتاب الحج إلى نهاية كتاب النذور: جمعًا ودراسة مقارنة

 .هـ١٤٢٧رسالة ماجستري، سنة املطريي، 
في كتاب روضة زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي  -١٠

 ٢الطالبين: من بداية كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الوديعة: جمعًا ودراسة،
 .هـ١٤٢٧أطروحة دكتوراه، سنة  اهللا احلضرم اهللا عبد عبدل

استدراكاته على اإلمام الرافعي من أول كتاب الردة و زيادات اإلمام النووي  -١١
اهللا جابر  عبدل ٣،إلى نهاية كتاب األيمان من خالل كتاب روضة الطالبين

 .هـ١٤٢٨أطروحة دكتوراه، سنة مسلم املرواين اجلهين 
زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي من بداية كتاب الحجر  -١٢

إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خالل كتاب روضة 
أطروحة لعويف اللطيف بن مرشد بن سلمان ا عبدل ٤،الطالبين: جمعًا ودراسة

 .هـ١٤٢٨دكتوراه، سنة 
زيادات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي من بداية فصل في:  -١٣

حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب 
حممد بن عليثة بن  ٥جمعا ودراسة، الشفعة من خالل كتاب روضة الطالبين

 .هـ١٤٢٨ة دكتوراه، سنة أطروحعيسري الفزي، 

                                                           
لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت  سامل بن صويلح املطرييمها لهي رسالة علمية قد ١

 ه.١٤٢٧سنة 
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت  اهللا احلضرم اهللا عبد عبدهي رسالة علمية قدمها  ٢

ه.١٤٢٧سنة 
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  اهللا جابر مسلم املرواين اجلهين عبدهي رسالة علمية قدمها  ٣

ه.١٤٢٨ونوقشت سنة 
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة اللطيف بن مرشد بن سلمان العويف  عبدهي رسالة علمية قدمها  ٤

ه.١٤٢٨املنورة، ونوقشت سنة 
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  حممد بن عليثة بن عيسري الفزيرسالة علمية قدمها هي  ٥

ه.١٤٢٨ونوقشت سنة 



 

١٣ 

زيادات اإلمام النووي واستداركاته على اإلمام الرافعي في كتاب الصداق  -١٤
والوليمة وعشرة النساء والخلع والطالق من خالل كتاب روضة الطالبين: 

 .هـ١٤٢٩أطروحة دكتوراه،  ،راشد حيىي سيمودو ١جمعاً ودراسة،
ات واالسـتدراكات الـواردة عـن اإلمـام جبمع ودراسة مجيع الزيـادقاموا هؤالء الباحثون 

الـيت يشـري من األبواب املختلفة  الطالبين روضةوي على اإلمام الرافعي يف كتاب النو 
حيــث يقــول: " أذكــر مواضــع  روضــة الطــالبينإليهــا اإلمــام النــووي يف مقدمــة كتابــه 

 –قـــائالً يف أولـــه  –يســـرية علـــى اإلمـــام الرافعـــي فيهـــا اســـتدراكات منبهـــاً علـــى ذلـــك 
ختتلــف دراســيت عــن دراســة هــؤالء البــاحثني، حيــث قلــت: ويف آخــره: واهللا أعلــم."  

بينمـا  روضـة الطـالبيندراسيت تتعلق  برتجيحات اإلمام النووي اليت وردت يف كتاب 
إلمــام النــووي علــى اإلمــام  تتعلــق بالزيــادات واالســتدراكات لدراســة هــؤالء البــاحثني

 قارنــة يف إطــاردراســة حتليليــة وم ،الرتجيحــاتالرافعــي، وكــذلك ســتكون دراســيت هلــذه 
قارنــــة بــــآراء وأقــــوال املــــذاهب الفقهيــــة املأقــــوال وآراء األئمــــة الشــــافعية فحســــب دون 

األخـرى كاحلنفيــة واملالكيــة واحلنابلـة إال يف الرتجيحــات الــيت خـرج اإلمــام النــووي عــن 
ن احلنفيـــة مـــاألخـــرى، مـــن أقـــوال املـــذاهب الفقهيـــة  املـــذهب الشـــافعي واختـــار قـــوال

 واملالكية واحلنابلة. 
وهو حبث تكميلي مقدم لنيل درجة الدكتوراه  ٢،منهج اإلفتاء عند اإلمام النووي -١٥

يف الفقه وأصوله، يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية 
م. والباحث درس يف هذا البحث معامل ٢٠٠٨العاملية مباليزيا، فی العام الدراسي 

نهج اإلمام النووي يف اإلفتاء، وقام الباحث ببيان تاريخ اإلفتاء ومنهجه، ودراسة م
معامل اإلفتاء ومسلكه يف املذهب الشافعي بصورة عامة. ولتوضيح مسلك اإلمام 
النووي يف منهجه اإلفتائي أجرى الباحث مقارنات يف مسائل خمتارة بينه وبني 

ّكز الباحث يف دراسته على مقدمة  مفتني كبار يف مذهب اإلمام الشافعي. ور 

                                                           
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت سنة  راشد حيىي سيمودوهي رسالة علمية قدمها  ١

ه.١٤٢٩
لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ونوقشت سنة  راشد حيىي سيمودوعلمية قدمها هي رسالة  ٢

 ه.١٤٢٩-م٢٠٠٨



 

١٤ 

. ولكن دراسيت تتعلق برتجيحات اإلمام النووي المجموع شرح المهذبكتاب 
.الروضةوكتاب 

 اليمين، اخلطيب بكرأيب  أمحد ساملللباحث  ١،الفقهية النووي االمام ختياراتا -١٦
 هبا تفرد اليتوركز الباحث على املسائل . القاهره جامعة يف العلوم، دار كلية يف

بواب الفقهية ومجيع كتبه. بينما دراسيت ختتص األيف مجيع  الشافعي املذهب عن
ذهب امل، وباب املعامالت، ومجيع ترجيحاته، ماخرج عن الروضةبكتاب 

 يف كتبه املختلفة. تاإلمام الرافعي، وما اختلففيها الشافعي، وما خالف 
ب الطهارة والصالة اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتا -١٧

وهي دراسة فقهية  ،لعلي حممد عودة األسطل ٢والصيام دراسة فقهية مقارنة،
مقارنة يف اختيارات النووي، وترجيحاته املخالفة ملذهب اإلمام الشافعي، وحياول 
الباحث من خالهلا بيان هذه املسائل املختارة، وإبراز آراء العلماء وأصحاب 

تتعلق  دراسيت بينماطقي، ودراسة علمية منظمة. املذهب فيها وفق ترتيب من
جبميع ترجيحات اإلمام النووي سواء خالف فيها املذهب ومل خيالف فيها 
املذهب، كذلك دراسيت تتعلق بباب املعامالت بينما هذه الدراسة تتعلق بكتاب 

 الطهارة والصالة والصيام.
ة دراسة تجديد اإلمام النووي في المذهب الشافعي من كتاب الصال -١٨

للباحث منري علي عبد الرب مفلح القباطي، وهو حبث مقدم لنيل  ٣تحليلية،
درجة الدكتوراه يف قسم الفقه وأصوله يف أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة 

من التنقيح والتحرير  جهود اإلمام النووي التجديديةقام الباحث بدراسة  مااليا.
تطبيقية ذهب الشافعي، مث جاء بأمثلة امليف  والتصحيح يف املسائل املختلف فيها

ع هذه تجديدات اليت قام هبا اإلمام النووي يف كتاب الصالة، ومجيالوحتليلها لبيان 

                                                           
لنيل درجة املاجستري يف جامعة القاهرة، ونوقشت سنة  اليمين اخلطيب بكرأيب  أمحد ساملهي رسالة علمية قدمها  ١

ه.١٤٣٣ -م٢٠١٢
 -م٢٠١٢لنيل درجة املاجستري اجلامعة اإلسالمية غزة ونوقشت سنة  لي حممد عودة األسطلعهي رسالة علمية قدمها  ٢

 ه.١٤٣٣
لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة مااليا ونوقشت  منري علي عبد الرب مفلح القباطيهي رسالة علمية قدمها  ٣

سنة



 

١٥ 

ذهب الشافعي يف  املاإلمام النووي عن فيها فقهية خرج األمثلة تتعلق باختيارات ال
، وكذلك ةالروضكتاب الصالة. بينما دراسيت تتعلق بباب املعامالت من كتاب 

اإلمام فيها ذهب الشافعي وما خالف املمجيع أنواع ترجيحاته، ما خرج عن 
يف كتبه املختلفة. تالرافعي وما اختلف

ـ ويا عـن اإلمـام النـو الدراسات اليت ذكرت آنفمجيع  كـز ام: قسـم تر علـى ثالثـة أقسـ متقسَّ
ومعظمهـا تتعلـق ببـاب  الـيت تفـرد عـن املـذهب الشـافعيوترجيحاتـه على اختيارات اإلمام النووي 

وكل هذه الدراسات إما تكون يف كتـاب اجملمـوع أو   العبادات من الطهارة والصالة والزكاة واحلج
 كـــز علـــىإلمـــام النـــووي يف اإلفتـــاء، وقســـم تر كـــز علـــى مـــنهج ا. وقســـم تر كتـــاب منهـــاج الطـــالبني

دراســـــيت مـــــا اســـــتدراكات اإلمـــــام النـــــووي علـــــى اإلمـــــام الرافعـــــي يف كتـــــاب روضـــــة الطـــــالبني. بين
حيــــث إن دراســــيت  :عــــدة جوانــــب لــــف عــــن دراســــة هــــؤالء مــــنتلرتجيحــــات اإلمــــام النــــووي خت

األول: الرتجيحـــات الـــيت تفـــرد اإلمـــام  تركـــز علـــى ثالثـــة حمـــاور، احملـــورلرتجيحـــات اإلمـــام النـــووي 
 الثاين: الرتجيحات اليت خالف فيهـا اإلمـام النـووي، اإلمـام ورالنووي عن املذهب الشافعي، واحمل

ومـن جانـب  الثالث: ما رجحه اإلمام النووي خمالف ملا رجحه يف كتبه األخرى. ورالرافعي، واحمل
  ، وكتاب روضة الطالبني.دراسيت تتعلق بباب املعامالت آخر إن

 هيكل البحث
 الفصل االول: حياة اإلمام النووي 

 املبحث األول: شخصيته.
 املبحث الثاين: شخصيته العلمية.

 التعريف بكتاب روصة الطالبين الفصل الثاني:
 املبحث األول: طريقة اإلمام النووي يف التصنيف.

 املبحث الثاين: اإلمام النووي وكتابه روضة لطالبني.
 املبحث الثالث: أمهية كتاب روضة الطالبني يف املذهب الشافعي.

 الفصل الثالث: منهج الترجيح عند اإلمام النووي
 اإلمام النووي يف طبقات الفقهاء الشافعية. املبحث األول: مرتبة        

 املبحث الثاين: جهود اإلمام النووي يف حترير مذهب الشافعي.
  قواعد اإلمام النووي يف الرتجيح.املبحث الثالث: 



 

١٦ 

 املبحث الرابع: اختالف ترجيحات اإلمام النووي
 املبحث اخلامس: حكم ترجيحات اإلمام النووي عند الشافعية.

 بع: ترجحات اإلمام النووي في باب المعامالت الفصل الرا
 املبحث األول: ما رجح يف الروضة خمالف ملا رجححه يف كتبه األخرى

 ذهب الشافعي أو معتمد املذهباملاملبحث الثاين: ترجيحات اليت خرج عن 
 ترجيحات اإلمام الرافعي فيها املبحث الثالث: ترجيحات اليت خالف

ةالخاتم



 

١٧ 

 ة اإلمام النوويالفصل األول: حيا

اإلمام النـووي هـو حمـّدث وفقيـه ولغـوي، اشـتهر بكتبـه وتصـانيفه العديـدة، ويوصـف بأنـه 
حمرر املذهب الشافعي ومنقحه ومرتبـه، حيـث اسـتقر العمـل بـني فقهـاء الشـافعية علـى ترجيحاتـه 

وكيـف حياتـه ونشـاته، كانـت  أن كيـفويلقب بشيخ الشـافعية، والشـك هـذه املكانـة ترجـع إىل 
مـن خـالل املباحـث  هـذه األمـورته العلميـة مـن بدايـة تولـده إىل وفاتـه. وسيتضـح شخصـيكوين ت

 التالية:
 املبحث األول: شخصيته

 املبحث الثاين: شخصيته العلمية

 المبحث األول: شخصيته 
هــذا املبحــث تفصــيل عــن حيــاة اإلمــام النــووي مرتبــا علــى عــدد مــن الوقفــات املضــيئة مــن 

سـأدرس  ، وه ونسبه، وكنيته ولقبه، وأسرته، ومولـده ونشـأته، وزهـده وورعـهحياته، ما يتعلق بامس
 املطالب التالية: يفهذه األمور 

 املطلب األول: نسبه ونسبته
 املطلب الثاين: أسرته ومولده ونشأته

 املطلب الثالث: زهده وورعه

 نسبه، ونسبتهاألول:  المطلب
بن حسن بن  ١يرِّ اهللا أىب حيىي شرف بن مُ  هو أبو زكريا حيىي بن الشيخ الزاهد الورع وىل

  ٢بن حزام حسني بن حممد بن مجعة
 
 

                                                           
، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن، قال السيوطي: "بضم امليم وكسر الراء كما رأيته مضبوطا خبطه." السيوطي ١
، حتقيق: أمحد شفيق دمج، بريوت، دار ابن حزم، المنهاج السوي في ترجمة اإلمام النوويم)، ١٩٨٨. ـه١٤٠٨(

 . ٢٥، ص١ط
.٢٥، صالمنهاج السوي في ترجمة اإلمام النوويكذلك ذكر السيوطي: " بكسر احلاء املهملة وبالزاي املعجمة."  ٢
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 ١.النووي (باحلاء املهملة والزاي املعجمة) احلزامي

                                                           
، ضبط تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينم)، ٢٠٠٧.ـه١٤٢٨، عالء الدين علي بن إبراهيم، (ابن العطار ١

. كذلك انظر ٣٩، ص١نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، عمان، داراألثرية، ط
م)، ١٩٨٨.ـه١٤٠٧د الرحيم، (. واألسنوي، عبالمنهاج السوي في ترجمة اإلمام النوويترمجته، السيوطي، 

المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء م)، ٢٠٥٥.ـه١٤٢٦والسخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن، (
، علي بن احلسن بن الرحيم عبد. واألسنوي، ١، احملقق: أمحد فريد املزيدي، بريوت، دار الكتب العلمية، طالنووي

. وابن ٢٦٦، ص١قيق: كمال يوسف احلوت، بريوت، دار الكتب العلمية، ط، حت٢، جطبقات الشافعية)، م٢٠٠٢(
بغية الراوي في م)، ٢٠١٠.ـه١٤٣١إمام الكاملية، كمال الدين أيب عبد اهللا حممدبن حممد ابن عبد الرمحن الشافعي، (

، ١ئر اإلسالمية، ط، حتقيق: الكتور عبد الرؤوف بن حممدبن أمحد الكمايل، بريوت، دار البشاترجمة اإلمام النووي
، حتقيق: عبداحلفيظ منصور، ٢، جطبقات الشافعيةم)، ٢٠٠٤. وابن كثري، عماد الدين إمساعيل بن عمر، (٢٠ص

)، ـه١٤١٣. والسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، (٨٢٥، ٨٢٤، ص١بريوت، دار املدار اإلسالمي، ط
د الطناحي، ود.عبد الفتاح احللو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر ، حتقيق: د.حممود حمم٨، جطبقات الشافعية الكبرى

. وابن قاضي شهبة، أبوبكر بن أمحد بن حممدبن عمر بن حممد تقي الدين، ٣٩٥، ص٢والتوزيع، ط
، اعتىن بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه الدكتور احلافظ عبد العليم ٢، جطبقات الشافعية)، ١٩٨٠.ـه١٤٠٠(

فوات . والكبيت، حممدبن شاكر، (د.ت)، ١٩٤، ص١مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط خان، حيدر آباد،
. وابن العماد، شهاب الدين أيب ٢٦٤، ص١، حتقيق: الدكتور إحسان عباس، بريوت، دار صادر، ط٤، جفياتالو 

، حتقيق: عبد ٧، جشذرات الذهب في أخبار من ذهبم)، ١٩٩١.ـه١٤١٢الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد، (
. والسوطي، جالل الدين عبد ٦٢١-٦١٨، ص١القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط، دمشق، بريوت، دار ابن كثري، ط

. والذهيب، مشس ٥١٣، ص١بريوت، دارالكتب العلمية، ططبقات الحفاظ، م)، ١٩٨٣.ـه١٤٠٣الرمحن بن أيب بكر، (
، ٥٠، جيات المشاهير واألعالمتاريخ اإلسالم ووفم)، ١٩٩٣.ـه١٤١٣الدين أبوعبداهللا حممدبن عثمان بن قامياز، (

 بن إمساعيل الفداء . وابن كثري، أبو٢٥٦-٢٤٦، ص٢حتقيق: عمر عبد السالم التدمري، بريوت، دار الكتب العريب، ط
 بدع بن اهللا عبد: ، حتقيق١٧ج، والنهاية البدايةم)، ٢٠٠٣هـ.١٤٢٤الدمشقي، ( مث البصري القرشي كثري بن عمر

أمحدبن مصطفى، زاده  كربى طاش. و ٥٣٩، ص١واإلعالن، ط والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار الرتكي، القاهرة، احملسن
. ١٢٨و ٥٣، ص١، بريوت، دارالكتب العلمية، ط٢، جمفتاح السعادة في موضوعات العلوم)، ١٩٨٥.ـه١٤٠٥(

، إعادت طبعة باألوفست ٢، جين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء المؤلفالبغدادي، إمساعيل باشا، (د.ت)، 
. واليافعي، أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليمين ٥٢٤، ص١بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط

، وضع حواشيه ٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانم)، ١٩٩٧.ـه١٤١٧املكي، (
- هـ١٤١٠( الدمشقي، حممد بن القادر . والنعيمي، عبد١٣٧، ص١بريوت، دار الكتب العلمية، طخليل منصور، 

. ١٩، ص١العلمية، ط الكتب دار الدين، بريوت، مشس إبراهيم: ، احملقق١، جالمدارس تاريخ في الدارسم) ١٩٩٠
 عادل: عليه وعلق حققه ،فعيةالشا طبقات ،)م١٩٨٢. هـ١٤٠٢( الكوراين، املريواين اهللا هداية أبوبكر احلسيين،و 

 .٢٢٥، ص٣ط اجلديد، اآلفاق دار منشورات بريوت، اجلديد، اآلفاق دار يف العريب الرتاث إحياء مراجعة نويهض،
األعالم قاموس تراجم لألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين م)، ٢٠٠٢والزركلي، خريالدين، (

م)، ١٩٩٤.ـه١٤١٥. والدقر، عبد الغين، (١٤٩،١٥٠، ص١٥اليني، ط، بريوت، دار العلم للم٨ج والمستشرقين،
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 نسبه أوًال:
 إمسه حيىي.سمه: ا - أ

هــذه كنيــة لــه علــى غــري القيــاس، ألن املــرء يكــىن بــأوالده، واإلمــام  أبوزكريــا، كنيتــه: - ب
فقد اختذ اإلمـام البخـاري  .له يولد ال تكنيته ممن من اهذ مينع وال ،النووي مل يتزوج

ــــوان " ــــا بعن ــــة بــــاب يف صــــحيحه باب ــــد أن وقبــــل للصــــيب، الكني  وذكــــر للرجــــل." يول
 يل وكـان خلقـا، الناس أحسن النيب كان: قال -رضي اهللا عنه-أنس عن حديث

 ما ،عمري أبا "يا: قال جاء إذا وكان فطيما،- أحسبه: قال- عمري أبو له يقال أخ
 بالبســاط فيــأمر بيتنـا، يف وهــو الصــالة حضـر فرمبــا بـه، يلعــب كــان نغـر النغــري" فعـل

قــال  ١.متفــق عليــه ."بنــا فيصــلي خلفــه ونقــوم يقــوم مث وينضــح، فيكــنس حتتــه الــذي
 جــواز: منهــا جــّداً، كثــرية فوائــد احلــديث هــذا النــووي يف شــرح هــذا احلــديث:" وىف

روى اإلمـــام كـــذلك  ٢كـــذباً." لـــيس وأنـــه الطفـــل، وتكنيـــة ،لـــه يولـــد مل مـــن تكنيـــة
 إبـــراهيم عـــن"  لـــه يولـــد أن قبـــل الكنيـــة بـــاب"  حتـــت المفـــرد األدب البخـــاري يف

 ومل ،" شـــبل أبــا"  علقمــة كــىنَّ  -رضــي اهللا عنــه-مســعود بــن اهللا عبــد أن: النخعــي
  ٣له. يولد

كـــل أ�ـــا قالـــت: يارســـول اهللا -رضـــي اهللا عنهـــا-وروى اإلمـــام أمحـــد عـــن عائشـــة
اهللا بن الزبري فكانت تـدعى بــ "  حيب هلا كنية غريي، قال: " فاكتين بابنك عبدصوا

                                                                                                                                                                          
. الطنطاوي، علي، ٤، دمشق، دارالقلم، طاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين

 .١، دمشق، دارالفكر، طاإلمام النوويم)، ١٩٧٩.ـه١٣٩٩(
 ناصر بن زهري حممد: ، احملقق٨، جالبخاري صحيح هـ)،١٤٢٢، (اجلعفي اهللا عبد أبو إمساعيل بن حممدالبخاري،  ١

. ٤٥، ص١، ط)الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار الناصر، الرياض،
الباقي،  عبد فؤاد حممد: ، احملقق٣، جصحيح مسلمالنيسابوري، (د.ت)  القشريي احلسن أبو احلجاج ومسلم، بن

.١٦٩٢العريب، د.ط، ص الرتاث إحياء دار بريوت،
، بريوت، ١٤، جالحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج )،ـه١٣٩٢شرف، ( بن حيىي الدين حميي زكريا النووي، أبو ٢

.١٢٩، ص٢العريب، ط الرتاث إحياء دار
 حممد: ، احملققالمفرد باألدم)، ١٩٨٩.ـه١٤٠٩املغرية، ( بن إبراهيم بن إمساعيل بن البخاري، أبو عبد اهللا حممد  ٣

.٢٩٥، ص٢اإلسالمية، ط البشائر الباقي، بريوت، دار عبد فؤاد
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، عـن علقمـة ٣والطرباين يف الكبـري ٢روى احلاكمكذلك  ١"اهللا" حىت ماتت. أم عبد
 لـــه." يولـــد ومل الـــرمحن عبـــد أبـــا كنـــاه النـــيب "أن،عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعودعـــن 

وعلـــى هـــذا جيـــوز  ٤صـــحيح." هوقـــال: "ســـند الفـــتح يف حجـــر احلـــديث ابـــن ذكـــرو 
 التكين والتكنية من الرجال والنساء سواء كان له ولد أم ال.

ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان لـه ولـد " ٥ قال النووي:
ه يف اجملمــوع حيــث كمــا يظهــر مــن قولــ  ومل يكــن اإلمــام النــووي يكــين نفســه "أم ال.

 اليعــــرف أن إال غــــريه يف وال كتابــــه يف كنيتــــه اإلنســــان اليــــذكر أن األدبقــــال: " 
 إمنا اشتهرت كنيته ممن حتّدث عنه.لكن و  ٦."أشهر كانت أو بغريها

وكان يكـره أن يلقـب بـه تواضـعاً هللا تعـاىل،  حيي الدين،فقد لقب مبوأما لقبه  لقبه: - ج
أو أن الدين يف ثابت دائم غـري حمتـاج إىل مـن حيييـه، حـىت يكـون حجـة قائمـة علـى 

   ٧له أو نبذه.من أمه
 لّقبــين مــن حــلٍّ  يف أجعــل ال: قــال أنــه عنــه وصــح: اللخمــي "قــال: ٨الســخاوي قــال
   ".الدين حميي

                                                           
 أحمد اإلمام مسندم)،  ٢٠٠١- هـ ١٤٢١الشيباين، ( أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أمحد، أبو ١

الرتكي، بريوت،  احملسن عبد بن اهللا عبد د: وآخرون، إشراف مرشد، عادل- األرنؤوط شعيب: ، احملقق٤٣ج حنبل، بن
.٢٩١، ص١الرسالة، ط مؤسسة

 النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد احلاكم، أبو ٢
 عطا القادر عبد مصطفى: ، حتقيق٣، جالصحيحين على المستدركم)، ١٩٩٠.ـه١٤١١البيع، ( بابن املعروف

.٣٥٣، ص١العلمية، ط الكتب ريوت، دارب
، الكبير المعجم م)،١٩٩٤.ـه١٤١٥القاسم، ( أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الطرباين، سليمان ٣
.٦٥، ص٢تيمية، ط ابن السلفي، القاهرة، مكتبة اجمليد عبد بن محدي: ، احملقق٩ج
، البخاري صحيح شرح الباري فتح)، ـه١٣٧٩الشافعي، ( ينالعسقال الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر، أمحد ٤
 الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، قام عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم١٠ج

.٥٨٢، ص١ط املعرفة، باز، بريوت، دار بن اهللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات اخلطيب، عليه
، ٨، جوالمطيعي السبكي تكملة مع المهذب شرح المجموع شرف، (د.ت)، بن حيىي الدين حميي كرياز  النووي، أبو ٥

.٤٣٨الفكر، د.ط، ص دار بريوت،
.٤٤٠، ص٨، جالمصدر السابق ٦
، اإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينم)، ١٩٩٤.ـه١٤١٥الدقر، عبد الغين، ( ٧

.٢٠،٢١، ص٤دمشق، دارالقلم، ط
. ١١، صالنوويقطب األولياء الروي في ترجمة العذب المنهل  ٨
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 ، الدمشقيالنووي ،الحزامي ه:ت: نسبثانياً 

 يل وذكــر حــزام، املــذكور جــده إىل والــزاي باحلــاء فهــي احلزامــي نســبته أمــا: لحزامــيا - أ
 بـــن حـــزام إىل نســـبة أ�ـــا يـــزعم كـــان أجـــداده بعـــض أن-قـــدس اهللا روحـــه – الشـــيخ
 بقريـــة) اجلـــوالن( يف نـــزل جـــده وحـــزام ".غلـــط وهوقـــال:" ،- الصـــحايب حكـــيم

 ١.كثري خلق منهم صار أن إىل ذرية اهللا ورزقه هبا فأقام العرب، عادة على) نوى(
بة اإلمام النـووي إىل نـوى عكـس لناس إىل بلد ما ليتعرفوا به، ونسينسب ا النووي: - ب

بلـــده بـــه، بـــل صـــارت خالـــدة خبلـــوده مـــادام يف األرض إســـالم، ذلـــك، فقـــد عرفـــت 
 ٢ومــــادام يف األرض فقــــه شــــافعي وعلمــــاء، فمــــا ينطلــــق نســــبته فيقولــــون: النــــووي.

 األصــل، علــى الــواوين بــني األلــف حبــذفهــي و  املــذكورة ٣)نــوى( إىل نســبة والنــووي
ف بـني " نـووي، حيـذف األلـ٥. قـال السـيوطي: ٤العـادة علـى باأللف هاتباكت وجيوز

الــواوين علــى األصــل، وقلــب األلـــف األصــلية واواً، ويقــال: نــواوي، بتخفيــف اليـــاء 
واأللــف بــدالً عــن إحــدى يــاء النســب، كمــا يقــال: َميَــين وَميــاين، بتخفيــف اليــاء يف 

                                                           
 . ٤٠، صمحيي الدين اإلمام ترجمة في الطالبين تحفةابن العطار،  ١
.١٩، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ٢
 أبو الدين شهابنوا) باأللف املمدودة. ياقوت احلموي، حوران." وضبطها ( أعمال من بليدةقال ياقوت احلموي: " ٣

. ٣٠٦، ص٢صادر، ط ، بريوت، دار٥، جالبلدان معجمم)،  ١٩٩٥( ،احلموي الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد
 بني بلد ،والقصر بالنون: األول أماولكن ضبطها األكثرون باأللف املقصورة (نوى)، قال اهلمداين: "باب نوا وبواء. 

 أو األماكنهـ )،  ١٤١٥( الدين احلازمي، زين عثمان بن موسى بن حممد بكر " اهلمداين، أبو.اجلادة على وطربية مشقد
والنشر،  والرتمجة للبحث اليمامة اجلاسر، الرياض، دار حممد بن محد: احملقق، األمكنة من مسماه وافترق لفظه اتفق ما
ي تتبع للجمهورية العربية السورية على مقربة من مدينة درعا جهة . وهي بلدة عامرة يف هذا الزمان وه٩٠٤، ص١ط

تحفة الشمال وجنوب دمشق على اجلانب اليمني بطريق درعا. انظر تعليقات مشهوربن حسن آل سلمان، على كتاب 
.٤١، ٤٠، البن العطار، صالطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين

: قال. القياس خالف بإثباهتا إنه: اهلائم الشهاب قال لكن الشيخ، خبط رأتهق وحذفها وبإثباهتا: قلتقال السخاوي: " ٤
 وحنوه، فىت إىل النسبة يف كما واو، النسبة يف قلبها جيب بل حذفها، جيوز فال الكلمة الم من بدل هي اليت األلف وأما

، طب األولياء النوويفي ترجمة ق المنهل العذب الروي". السخاوي، .انتهى فتوي،: يقال كما نووي،: فيقال
. وقال العكري:" حبذف األلف وجيوز إثباهتا". أي: (النووي) حبذف األلف، و(النواوي) بإثبات األلف.انظر، ابن ١٠ص

، ٢، جطبقات الشافعية. وانظر، ابن قاضي شهبة، ٦١٨، ص٧. جذهب من أخبار شذرات الذهب فيالعماد، 
.١٩٥ص

.١٠١، صالمنهاج السوي في ترجمة النووي ٥



 

٢٢ 

 نآلا اجلـوالن قاعـدة رأيت كـال األمـرين يف خطّـه رمحـه اهللا تعـاىل." والنـوى:و  .الثانية
 ١شق.دم أعمال من حوران أرض من

 كانــت وقــد" النــووي:قــال  .ســنة وعشــرين مثانيــة مــن حنــوا هبــا أقــام ألنــه الدمشــقي:  - ج
 انتسـبوا القرى سكىن عليهم وغلب اإلسالم جاء فلما قبائلها إىل تنسب إمنا العرب

 فليبدأ إليهما االنتساب وأراد بلد إىل بلد من ناقلة كان من مث كالعجم، القرى إىل
 مث: واألحســــــن والدمشــــــقي، املصــــــري دمشــــــق إىل مصــــــر ناقلــــــة يف فيقــــــول بــــــاألول

 البلــدة وإىل القريــة إىل ينســب أن فيجــوز بلــدة قريــة أهــل مــن كــان ومــن الدمشــقي،
 أربــع بلــدة يف أقــام مــن": وغــريه املبــارك بــن اهللا عبــد قــال. اإلقلــيم وإىل الناحيــة وإىل

  ٢ ".أعلم واهللا "إليها نسب سنني

 أسرته ومولده ونشأتهالمطلب الثاني: 
 أوًال: أسرته

كانــت معتـادة، ولوكـان هلــم مـن علــم  النعلـم مـن حيــاة أجـداده شـيئاً. ويظهــر أن حيـاهتم
  ٣أو جاه أو والية ملا أغفل ذكرهم املرتمجون.

 بقريــة اجلــوالن نــزل األعلــى جــدُّه حــزام كــان" رتمجــني لإلمــام النــووي:املبعــض ولكــن ذكــر 
 ٤".كثري عدد منهم صار أن إىل ذرية، عاىلت اهللا ورزقه هبا، فأقام العرب، عادة على نوى

فقــد وصــفه عــالء الــدين بــن العطــار أبــوه شــرف بــن مــري، وهــو رجــل صــاحل، تقــي، وأمــا 
  ٥."يرِّ حيىي شرف بن مُ  اهللا أب الشيخ الزاهد الورع ويل :"بأنهإمام النووي  تلميذ

 

                                                           
٤١ص ،محيي الدين اإلمام ترجمة في الطالبين تحفة العطار، ابن ١
 النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريبم)،  ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥( ،شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ٢

. وكذلك ١٢٣، ص١ط العريب، الكتاب اخلشت، بريوت، دار عثمان حممد: وتعليق وحتقيق تقدميالحديث،  أصول في
.٤٢، صمحيي الدين اإلمام ترجمة في الطالبين تحفة نقل ابن العطار قول عبد اهللا بن مبارك يف

 .٢١ص، اإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ٣
 نهل العذب الرويالم. وانظر، السخاوي، ٤١، ٤٠، صمحيي الدين اإلمام ترجمة في الطالبين تحفةابن العطار،  ٤

.١١، ١٠، صفي ترجمة قطب األولياء النووي
.٣٩، صمة اإلمام محيي الدينتحفة الطالبين في ترجابن العطار،  ٥



 

٢٣ 

 عليـه ليوصـ رجـب، يف بنـوى النـواوي تـويف والـد مـري بـن شـرف احلاج" ١يقول الذهيب:و 
  ٢وهذا يدل على شهرة صالحه." .الغائب صالة بدمشق

 احلـاج النـواوي اجلـذامي حممـد بـن حسـني بـن حسـن بـن مـري بن شرف" ٣وقال اليونيين:
 أرضـــاً  لــه يـــزرع بــاحلالل، مقتنعــاً  الصـــاحلني، مــن كــان النـــواوى، الــدين حمــي يخالشـــ والــد الصــاحل
 وقتــاً  مؤنتــه لــه يرســل منهــا تعــاىل اهللا رمحــه دينالــ حمــي الشــيخ ميــون وكــان. وأهلــه هــو منهــا يقتــات
 وكــان اخلــالص، احلــالل واســتعماله صــالحه، مــن يعلمــه ملــا أبيــه، غــري عنــد مــن يأكــل وال بوقــت،

 حمــي الصــاحل الشــيخ قــال. حلــه يعــرف ممــا إال أوالده يطعــم وال شــبهة، فيــه شــيئاً  يأكــل ال خــرياً 
 وخيـــدمنا عنـــده، وننـــزل نـــوى، إىل وأخـــوايل أنـــا أتـــردد كنـــت: صـــاحبه وكـــان الـــذهيب، حيـــىي الـــدين
 وفضــل األصــحاب، لــبعض هديــة معنــا وأخــذنا شــغل، يف إليهــا توجهنــا أن فــاتفق بالغــة، خدمــة

 أكلنـا أو غـريه أو وقـد هـذا ألخـوايل، قلـت شـرف، احلـاج بيت هبا دخلنا فلما اجناص، سلة معنا
 خلـف تعـاىل اهللا رمحـه الـدين حمـي الشـيخ مـات وملـا. يقبلهـا ومل عليـه، وتغـري شـيئاً، أحد مال من

 إليهـا، والـده يتعـرض فلـم واشـرتاه خبطـه، كتبه مما االسالمية العلوم من وغريها صنفها، اليت كتبه
 الدين حمي الشيخ تلميذ االسكندري الدين برهان الشيخ عند وجعلها كبرية، مجلة تساوي وهي
 كثـري نفع هبا للناس وحصل هبا، نتفاعاال قصد من لكل يعريها عنده تزل ومل املسلمني، هبا ينفع
 مـنهم يبـق ومل انقرضـوا، فلمـا إليهـا أحد يتعرض وال الكبار، وأوالده املذكور، شرف مات أن إىل
 إىل واحتـاجوا الشـام، العدو دخل عندما مائة وست وتسعني تسع سنة يف وافرتقوا صورة، له من

 وكانــت األشــرفية، الرتبــة إىل مائــة ســبع ســنة يف وذلــك شــرف، أوالد مــن بقــي مــن فحضــر بيعهــا،
 طــائًال، مبلغــاً  مثنهــا وبلــغ كثــرية، جبملــة وبيعــت فأخرجــت الــدين، برهــان الشــيخ بيــت يف الكتــب
 السـنة، تلـك يف كلـه مـنهم فـذهب املال، وأخذوا اخلوف، أثر من وهم شرائها، يف الناس وتغاىل

 األحكــام يف واألربعــني حلني،الصــا ريــاض: خبطــه الشــيخ كتــب مــن عنــدهم وأبقــوا هلــم، يبــارك ومل
 ".التربك ألجل بنوى،

                                                           
، ١٧، جبداية النهاية. وانظر، ابن كثري، ٢٢٠، ٢١٩، ص٥١، جواألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ ١

.٦٠٥ص
.٢٢، ٢١ص، سلمين وعمدة الفقهاء والمحدثيناإلمام النووي شيخ اإلسالم والمالدقر،  ٢
: ، بعناية٤، جالزمان مرآة ذيلم)،  ١٩٩٢- هـ ١٤١٣اليونيين، ( حممد بن موسى الفتح أبو الدين اليونيين، قطب ٣

.١٨٥، ١٨٤، ص٢ط اإلسالمي، الكتاب اهلندية، القاهرة، دار للحكومة الثقافية واألمور احلكمية التحقيقات وزارة



 

٢٤ 

  ١:عــالء الــدين بــن العطــار فقــد كــان لــه دّكــان يبيــع فيهــا ويشــرتي، حيــث أشــار إىل ذلــك
 ابـن وهـو-حميـي الـدين  الشـيخ رأيـت" :قال اكشياملر  يوسف بن ياسني الشيخ اهللا ويلّ  يل ذكر"

 القـــرآن." عـــن والشـــراء بـــالبيع تغليشـــ ال فجعـــل ان،دّكـــ يف أبـــوه جعلـــهو  ...-بنـــوى ســـنني عشـــر
 يف يتعـــّيش بقـــي أنـــه: الـــذهيب قـــول مـــن أوىل هنـــا ومـــاقلـــت: " ٢:وتعقـــب عليـــه الســـخاوي وقـــال

اهللا  ولكـــن قـــال يف ترمجتـــه يوســـف بـــن عبـــد ".بنـــوى دّكانيـــاً  كـــان أبـــاه وإن ،مـــدة ألبيـــه انالـــدكّ 
 ولــده ميــّون وكــان هلــه،وأ هــو منهــا يقتــات أرضــا يــزرع بــاحلالل مقتنعــا كــان" ٣الظــاهري احلنفــي:

وهــذا يــدل علــى أن شـرف بــن مــري وإن كـان دّكانيــاً يشــتغل بالزراعــة   منهـا." الــدين حميــي الشـيخ
 كذلك. 

ابـن كثـري امسـه و  الـذهيبذكـر  شـرف بـن مـري فقـدفيـه تـاريخ الـذي تـويف الفقد اختلـف يف 
 دمشـــقب عليـــه وصـــلي رجـــب، يف بنـــوى تـــويف:"٥قـــال الـــذهيب ٤ـ.هـــ٦٨٥حتـــت مـــن تـــويف يف ســـنة 

اهللا الظــاهري احلنفــي يف  اليــونيين يف ذيــل مــرآة الزمــان، ويوســف بــن عبــدلكــن و ".الغائــب صــالة
، ذكــــرا أن شــــرف بــــن مــــري تــــويف يف شــــهر صــــفر ســــنة والقــــاهرة مصــــر ملــــوك يف الزاهــــرة النجــــوم
 ٦.ـه٦٨٢

 ومثـانني اثنتـني سنة صفر عشر سابع األحد يوم شرف احلاج وفاة كانت"٧قال اليونيين: 
 ".تعاىل اهللا رمحه بنوى ودفن ئة،ما وست

 
 

                                                           
.٤٤ص البين في ترجمة اإلمام محيي الدين،الط تحفة ١
.١١، صفي ترجمة قطب األولياء النووي المنهل العذب الروي ٢
 ملوك في الزاهرة النجوم(د.ت)،  الدين، مجال احملاسن، أبو احلنفي، الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف ٣

.٣٥٨(د.ط)، ص الكتب، دار القومي، واإلرشاد الثقافة ، مصر، وزارة٧ج والقاهرة، مصر
، ١٧، جبداية والنهاية. وابن كثري، ٢٢٠، ٢١٩، ص٥١، جعالماألتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و الذهيب،  ٤

.٦٠٥ص
.٢٢٠، ص٥١، جتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ٥
 النجوماحلنفي،  اهريالظ اهللا عبد بن بردي . ويوسف بن تغري١٨٥ص ،٤ج ،الزمان مرآة ذيلانظر، اليونيين،  ٦

.٣٥٨، ص٧ج. والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة
.١٨٥ص ،٤ج ،الزمان مرآة ذيل ٧



 

٢٥ 

 ثانياً: مولده
اتفـــق املؤرخـــون علـــى حتديـــد شـــهر حمـــرم مـــن عـــام واحـــد ثالثـــني وســـتمائة للهجـــرة لـــزمن 
والدته. ولكن اختلفـوا يف حتديـد شـهر حمـرم هـل كـان يف العشـر األول أو يف العشـر األوسـط مـن 

 احملرم على قولني: 
 أن والدتــه يف العشــر األوســط مــن احملــرم. فقــد : ذهــب مجهــور املــؤرخني إىلالقــول األول

عــالء الــدين بــن العطـار واليــافعي وابــن كثــري والكتــيب  ،النــووياإلمـام ذهـب إىل هــذا القــول تلميــذ 
  ١والسبكي والسخاوي.

أمـا مولـده فهـو يف العشـر األوسـط مـن احملـرم سـنة إحـدى " ٢قال عالء الدين بن العطار:
هـو الـراجح، ألن غالـب مـن تـرجم لـه ذكـر أنـه كـان يف العشـر القـول وهـذا  وثالثني وست مئـة."

األوســط مــن احملــرم وهــو املتعــني، ألن اعتمــاد أولئــك كــان علــى ترمجــة ابــن العطــار تلميــذ النــووي. 
قـال ابـن شك أن قوله يقدم على غريه ألن مصدره فيها صاحب الشأن وهـو النـووي نفسـه.  وال

 ئــةم وســت ســبعني ســنة أول مــن ،غــريه دون عليــه، مقتصــراً لــه صــحبيتمــدة  وكانــت" ٣العطــار:
 ".وفاته حني إىل بيسري وقبلها

 إحــدى ســنة احملــّرم، مــن األوســط العشــر يف فكــان ونشــأته مولــده وأمــا" ٤قــال الســخاوي:
 ".األول العشر يف إنه: األسنوي اجلمال قال لكن املعتمد، هو وهذا: قلت .وستمائة وثالثني

ا أشـار إليـه السـخاوي إىل أن والدتـه يف العشـر األول : ذهـب األسـنوي كمـالقول الثـاني
 ."رم سنة إحدى وثالثني وستمائة بنوىولد يف الشهر األول من احمل" ٥من احملرم. قال األسنوي:

 
 

                                                           
 في اليقظان وعبرة الجنان مرآة. واليافعي، ٤٢ص ،محيي الدين تحفة الطالبين في ترجمة اإلمامانظر، ابن العطار،  ١

فوات . والكتيب، ٨٢٥، ص٢، جشافعيةطبقات ال . وابن كثري،٦٧٦، ص٤ج، الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة
في  منهل العذب الروي. والسخاوي، ٣٩٦، ص٨، ج، طبقات الشافعية الكبرى. والسبكي٢٦٤، ٤، جالوفيات

.١١ص ،ترجمة قطب األولياء النووي
٤٢ص. ،تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين ٢
٥٣املصدر السابق، ص. ٣
.١١صاألولياء النووي،  قطبمنهل العذب الروي في ترجمة  ٤
.٢٦٦، ص٢، جطبقات الشافعية ٥



 

٢٦ 

 ثالثاً: نشأته
أبيــه نشــأ اإلمــام النــووي حتــت كنــف : مــن نــوى إلــى دمشــق ينتقــلنشــأته قبــل أن  - أ

يف سـرت ال، مباركـاً لـه يف رزقـه، فنشـأ النـووي وكان أبوه يف دنياه مستور احلـ، ورعايته
ثبــت أنــه ملــا بلــغ مــن العمــر ســبع ســنني   ١عــيش يف الــدكان ألبيــه مــدة.وخــري وبقــي ي

 إىل نائمــاً  كــان الشــيخ أن كمــا ذكــر والــد اإلمــام النــووي لعــالء الــدين بــن العطــار:
: القـ رمضـان، شـهر مـن والعشرين السابع ليلة سنني سبع العمر من بلغ وقد جنبه،
 الــدار؟ مــأل قــد الــذي الضــوء هــذا مــا أبــة يــا: وقــال وأيقظــين الليــل نصــف حنــو فانتبــه

وملـا  ٢القـدر." ليلـة أ�ـا فعرفـت: والـده قـال .شـيئاً  كلنـا نـر فلـم مجيعـاً  أهله فاستيقظ
بلــغ عشــر ســنني اشــتغل يف دّكــان أبيــه بــالبيع والشــراء، ولكــن جعــل اليشــتغل بــالبيع 

 املراكشــي يوســف بــن ياســني الشــيخ يل ذكرن العطــار:"والشــراء عــن القــرآن. قــال ابــ
 علـى يكرهونـه والصـبيان بنـوى سـنني عشر ابن وهو الدين، حميي الشيخ رأيت: قال

 احلالــة هــذه يف القــرآن ويقــرأ إلكــراههم، ويبكــي مــنهم، يهــرب وهــو معهــم، اللعــب
 عـــن والشـــراء بـــالبيع يشـــتغل ال فجعـــل اندّكـــ يف أبـــوه جعلـــهو  حمبتـــه، قلـــيب يف فوقـــع

 يرجـى الصـيب هـذا: لـه وقلـت بـه، فوصـيته القـرآن، يقرئـه الـذي فأتيـت: قـال القرآن،
 أنـــت؟ أمـــنجم: يل فقـــال بـــه، النـــاس وينتفـــع وأزهـــدهم، زمانـــه أهـــل أعلـــم يكـــون أن

 خـتم أن إىل عليـه، فحـرص لوالـده، ذلـك فـذكر بذلك، اهللا أنطقين وإمنا ال،: فقلت
 ٣.االحتالم ناهز وقد القرآن

ـــم فيـــه النجابـــة مـــن صـــغره وقـــرأ هبـــا " ٤:قـــال ابـــن كثـــري نشـــأ ببلـــده نـــوى وكـــان يتوسَّ
إىل  رمجــة النــووي يف بلــده نــوى قبــل أن ينتقــلت ه املؤرخــون مــنهــذا مــاذكر  القــرآن."

دمشـــق، وكمـــا يظهـــر مـــن كـــالم املـــؤرخني أن اإلمـــام النـــووي قـــد لبـــث يف بلـــده إىل 
ولكــن انــة أبيــه يف دكانــه، الثامنــة عشــرة مــن عمــره، والظــاهر أنــه كــان منصــرفاً إىل إع

 يف هذه الفرتة تزود بالعلم قليالً عند بعض أهل العلم يف قرية نوى. مع هذا

                                                           
.٢٢، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ١
.٤٣، ٤٢، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينأنظر: ابن العطار،  ٢
.٤٥، ٤٤املصدر السابق، ص ٣
.٨٢٥، ص٢ج طبقات الشافعية، ٤



 

٢٧ 

 عمـري كـان ملـا: الشيخ يل قال" ١قال عالء الدين بن العطار:: إلى دمشق انتقاله - ب
 املدرسـة فسـكنت وأربعـني تسـع سـنة يف دمشـق إىل والـدي يب قـدم سـنة عشـرة تسع

 جرايــة فيهــا قــويت وكــان األرض، علــى جنــيب أضــع مل ســنتني حنــو وبقيــت الرواحيــة،
قـــال و . الفـــزاري الـــدين تـــاج الشـــام مفـــيت العالمـــة مبســـاعدة ذلـــك ".غـــري ال املدرســـة
 بالشـــيخ معرفـــة لـــه يكـــن مل شـــتغاللال إليهـــا قدومـــه أول دمشـــق قـــدم ملـــا" ٢اليـــونيين:

 حلقــة إىل بــه وتوجــه فأخــذه مقصــده، وعرّفــه بــه فــاجتمع الكــايف، عبــد الــدين مجــال
 ومل مـــدة، مالزمــه وبقــي دروســـاً  عليــه فقــرأ اري؛الفـــز  الــرمحن عبــد الـــدين تــاج الشــيخ

 بيد يكن ومل يسكنه، موضعاً  الدين تاج الشيخ من فسأل إليه يأوي موضع له يكن
 علـى فدلـه بيـوت؛ هلـا ولـيس الصارمية، سوى املدارس من ذاك إذ الدين تاج الشيخ
 منـه وصـار عليـه واشـتغل والزمـه إليـه فتوجـه واحية،بالرّ  إسحاق الدين كمال الشيخ

   ".صار ما
قـال السـخاوي  .األشـرفية واليته بعد وال حىت منها ينتقل مل مات، حىت هبا واستمر

 عجيـب لطيـف بيـت فيها بيتهو " ٣:لتاج الدين السبكي الوسطى الطبقات نقًال عن
النـزول هبـا علـى غريهـا  مسعت من غـري واحـد أنـه إمنـا اختـار" ٤قال اليافعي:" .احلال

  ها إذا هي من بناء بعض التجار."حللّ 
 فلمــا " ٥وبعــد ســنتني مــن قدومــه إىل دمشــق حــج مــع أبيــه. يقــول النــووي: حجــه: - ج

 رحيلنـا وكـان اجلمعـة، وقفة وكانت والدي، مع حججت ومخسني إحدى سنة كان
ن ابـ قـال ".ونصـف شـهر مـن حنـوا اهللا رسـول مبدينـة فأقمـت: قـال رجب أول من

 احلمــى أخذتــه للرحيـل نــوى مــن توجهنـا ملــا" ٦:العطـار نقــال عـن والــد اإلمــام النـووي
 نـوى إىل ووصـلنا مناسـكنا قضـينا فلمـا قـط، يتـأوه ومل: قـال عرفـة يوم إىل هتفارق فلم

   ."دمشق إىل ونزل

                                                           
.٤٦، ٤٥، صة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينتحف ١
.٢٠٢، ص١ج المدارس، تاريخ في الدارس. وانظر، النعيمي، ٢٨٥، ص٣، جذيل مرآة الزمان ٢
.١٢، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٣
.١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان ٤
.٤٧، جمة اإلمام محيي الدينتحفة الطالبين في تر ابن العطار،  ٥
.٤٨، ٤٧، المصدر السابق ٦



 

٢٨ 

 ."اإلسالم حجة هذه وكانت: قلت" ١قال السخاوي:
والصـحيح واهللا أعلـم  و مـرتني؟قد اختلف املؤرخون يف عدد ذلـك، هـل حـج مـرة أو 

 حجتــني وحــج" ٢أنــه حــج مــرتني. وهــذا مــا يــرى كمــال الــدين الــدمريي حيــث قــال:
." والسيوطي عند كالمـه عـن حجـه بعـد قدومـه إىل مسعة وال فيهما رياء ال مربورتني

  وحج مرة أخرى."" ٣دمشق، وقال:
 يف كثــري بــنا العمــاد بقــول لــه ويســتأنس" ٤فقــد رجــح الســخاوي هــذا الــرأي وقــال:

 بدمشق." إقامته مدة يف حج أنه: تارخيه

 ورعهزهده و المطلب الثالث: 
 دمشـق: "فقـال ذلـك، عـن فسـألته فأنه كان ال يأكل من فاكهة دمشق، قال ابن العطار

 الغبطـة وجـه علـى إال جيـوز ال هلـم والتصـرف شـرعا، احلجـر حتـت هـو من وأمالك األوقاف كثرية
 جوزهــــا؛ ومــــن العلمــــاء، بــــني اخــــتالف وفيهــــا املســــاقاة، وجــــه لــــىع فيهــــا واملعاملــــة واملصــــلحة،

 ألــف مــن جــزء علــى إال يفعلو�ــا ال والنــاس عليــه، واحملجــور لليتــيم والغبطــة املصــلحة بشــرط:قــال
 ٥"ذلك؟ بأكل نفسي تطيب فكيف للمالك، الثمرة من جزء

 يشـرب وال رة،اآلخـ عشاء بعد واحدة أكلة إال والليلة اليوم يف يأكل ال-اهللا رمحه- كان
والجيمع بني إدمـني، وكـان غالـب قوتـه . داملربّ  املاء يشرب ال وكان السحر، عند واحدة شربة إال

 ٦ مما حيمله إليه أبوه من نوى.
 

                                                           
.١٣، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ١
.١٣املصدر السابق، ص ٢
.٣٣، صالمنهاج السوي في ترجمة اإلمام النووي ٣
 كثري بن عمر بن اعيلإمس الفداء أبو . وابن كثري،١٣ص المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي، ٤

 بفهرسته قام، شريي علي: احملقق، ١٣، جوالنهاية البداية)، م ١٩٨٨- هـ ،١٤٠٨، (الدمشقي مث البصري القرشي
.٣٢٦، ص١، طالعريب الرتاث إحياء داربريوت،  الشامي، الرمحن عبد: اهللا إىل الفقري

، تاريخ اإلسالم. والذهيب، ٤٤، صالروي المنهل العذب. ومابعدها: السخاوي، ٦٨، صتحفة الطالبينانظر،  ٥
. ٨٢٧، ص٢ج طبقات الشافعية،. وابن كثري، ٣٢٩، ص١٥ج
. ٥٤١، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٦٧، صتحفة الطالبينانظر: ابن العطار،  ٦



 

٢٩ 

" كــان شــديد الــورع والزهــد، تاركــاً جلميــع مــالذ الــدنيا مــن املآكــل، إالّ مــا  ١قــال الــذهيب:
 اليدخل محّاماً."ب الرثّة املرقعة، و ن يلبس الثيايأتيه به أبوه من كعك وتني، وكا

ويف كالم الذهيب أنه ترك مجيـع اجلهـات الدنيويـة فلـم يكـن يتنـاول مـن جهـة مـن اجلهـات 
 درمهاً فرداً وأنه ما أخذ لألشرفية فيما بلغين جامكية بل اشرتى هبا كتباً ووقفها. 

ل أمـــه لـــه " كـــان أبـــوه وأمـــه يرســـالن إليـــه بعـــض القـــوت فيأكلـــه، وترســـ ٢قـــال اللخمـــي:
، ومل يتــزوج قــط القمــيص وحنــوه ليلبســه واليقبــل مــن أحــد شــيئاً غــري أقاربــه وبعــض أهــل الصــالح

 "فيما علمت الشتغاله بالعلم والعمل وكذا جزم بكونه مل يتزوج غري واحد.
 وكان قليل النوم كثري الّسهر يف العبادة والتالوة والذكر والتصنيف."" ٣قال ابن كثري:

ه له أبوه من نوى خيبزونـه لـه ويشـرتون لـه إنه كان يأكل من خبز يبعث" ٤قماق:قال ابن د
ا دبــس وإمــا خــل وإمــا زيــت، وأمــا لــه وال يأكــل معــه ســوى لــون واحــد إمــمــا يكفيــه مجعــة فيأك

 كـان إنه":يف موضع آخر قالاللحم ففي كل شهر مرة واليكاد جيمع بني لونني من إدام أبداً."و 
 دار علـــى ويوقفـــه ملكـــا بـــه لـــه اشـــرتى ســـنة حـــق لـــه صـــار مـــاوكل النـــاظر، عنـــد جامكيتـــه جيمـــع

 بـل شـيًئا معلومهـا مـن يتنـاول ال كـان" ٥الذهيب: وقال ".خزائنها على فيوقفها كتبا أو احلديث،
 شـيئا يتنـاول فلـم عليـه، تعني ملا احلديث دار مشيخة وباشر .أبوه إليه به يبعث مما بالقليل يتقنع

 املشـيخة قاعـة يسـكن ومل. سـنتني أو سنة إال شيئا منها يتناول مل إنه: غريهم وقال .معلومها من
 "غريه. سكنها بل هبا،

والغريب أن النووي مع هذا الزهد والورع، واالكتفـاء باألقـل، كـان يقـرر جـواز أكـل لذيـذ 
ي رواه البخــاري ومســلم يف األطعمــة وأنــه الينــايف الزهــد، وذلــك عنــدما يعلــق علــى احلــديث الــذ

 احللـواء حيـب " كـان رسـول اهللاأ�ا قالـت:-رضي اهللا عنها-املؤمنني عائشةصحيحهما عن أم 

                                                           
.٨٢٧، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٣٤٤، ص١٧، جسير أعالم النبالء ١
.٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٤٦، صالعذب الرويالمنهل انظر السخاوي،  ٢
.٨٢٧، ص٢، جطبقات الشافعية ٣
.٤٦، صالمنهل العذب الروي ٤
: احملقق ،٣ج ،غبر من خبر في العبر ،)ت.د( قَاْمياز، بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب، ٥

المنهل العذب والسخاوي،  .٣٣٤ص ،)ط.د( العلمية، الكتب دار ريوت،ب زغلول، بسيوين بن السعيد حممد هاجر أبو
. ٤٤، صالروي
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 ينـايف ال ذلك وأن الرزق من والطيبات األطعمة لذيذ كل جواز وفيه" ٢قال النووي: ١."والعسل
 ."اتفاقا حصل إذا سيما ال واملراقبة الزهد

 النــاس عــن الجنمــاعوا والتحــري والــورع والعبــادة الّزهــادة مــن كــان وقــد" ٣:كثــري ابــن قــال
علــى -رمحــه اهللا–وقــد كــان " ٤وقــال: ."غــريه الفقهــاء مــن أحــد عليــه اليقــدر كبــري، جانــب علــى

جانـــب كبـــري مـــن العلـــم والعمـــل والّزهـــد والتقّشـــف واالقتصـــاد يف العـــيش والصـــرب علـــى خشـــونة، 
 والتورّع الذي مل يبلغنا عن أحد يف زمانه والقبله بدهر طويل."

لــو أدرك القشــريي النــووي وشــيخه كمــال الــدين " ٥ابــن الصــائغ: قــال القاضــي عــز الــدين
أحداً ملـا مجـع فيهمـا مـن العلـم والعمـل -يعين الرسالة-ا قّدم عليهما يف ذكره ملشاخيهاإسحاق، مل

 والزهد والورع والنطق باحلكمة."
قـــال يل الشـــيخ العـــارف احملقـــق املكاشـــف أبـــو عبـــد الـــرحيم حممـــد " ٦:ابـــن العطـــار قـــال

وال أعلم أحداً يف عصره سـالكاً  قدس اهللا روحه: كان الشيخ سالكاً منهاج الصحابة االمخيين
على منهاجهم غريه."

  شخصيته العلمية :المبحث الثاني
 العلــم طلــب يف اجلــدّ : أمــور: األول بثالثــة دمشــق إىل وصــوله بعــد العلميــة حياتــه متيــزت

 يف اجلـدّ  جانـب إىل مجـع وقـد وثقافتـه، هعلمـ سـَعة: والثـاين .شـبابه ويف نشـأته أول يف والتحصـيل
 يف أي هـــ، ٦٦٠ عــام بــه بــدأ فقــد إنتاجــه، غــزارة: الثالــث املتعــددة. والثقافــة العلــم غــزارة الطلــب
 ومؤلفـات كتـب يف فكـره ُعصـارة فـأذاب وأعانـه، وقتـه، يف لـه اللّـه بـارك وقـد عمـره، مـن الثالثـني

                                                           
. ١١٠١، ص٢، جصحيح مسلم. ومسلم، ٧٧، ص٧، جصحيح البخاريالبخاري،  ١
.٧٧، ص١٠، جالحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ٢
.٥٤٠، ص١٨، جالبداية والنهاية ٣
.٨٢٧، ص٢، جطبقات الشافعيةابن كثري،  ٤
. قلت: كذلك نقل هذا الكالم السخاوي وقال: " قال يل ١٩٧، ص٢، جطبقات الشافعيةظر، ابن قاضي شهبة، ان ٥

شيخنا القاضي أبو املفاخر حممد بن عبد القادر األنصاري: لو أدرك القشريي صاحب الرسالة شيخكم وشيخه، يعين أبا 
لة، أحداً ملا مجع فيهما من العلم والعمل والزهد والورع والنطق عثمان املغريب، ملا قدم عليهما يف ذكره ملشاخيها، يعين الرسا

. ٤١، صالمنهل العذب الرويباحلكمة وغري ذلك." انظر، 
.٤١ص المنهل العذب الروي،. والسخاوي، ٦٩، صلطالبيناتحفة  ٦
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 زالـــت ومـــا. األفكـــار ووضـــوحَ  الـــدليل، عَ وســـطو  العبـــارة، ســـهولةَ  فيهـــا تلمـــسُ  ومدهشـــة، عظيمـــة
  املطالب التالية: يفوسأدرس شخصيته العلمية  .مسلم كل باهتمام حتظى اآلن حىت مؤلفاته

 جهده يف طلب العلم املطلب األول:
 املطلب الثاين:اشتغاله بعلم الطب

 املطلب الثالث: أشهر شيوخه
 يوخهاملطلب الرابع: استدراكات على ما ذكره النووي من ش

 املطلب اخلامس: تالميذه
 املطلب السادس: مسموعاته من الكتب

 املطلب السابع: مصنفاته
 لثامن: وفاتهاملطلب ا

 المطب األول: جهده في طلب العلم
حــني اســتقر النــووي يف املدرســة الرواحيــة، واطمأنــت نفســه يف مســجده أقبــل علــى طلــب 

تعداد، ومن �م للعلم اليسده شبع، ولقد  واس دّ العلم بكل ما يعتلج بقلبه وعقله من شغف وجِ 
 ١كان ذلك منه مضرب املثل، ومثار العجب.
 مل سـنتني حنـو وبقيـت الرواحيـة، املدرسـة فسـكنت" ٢قال النووي بعد انتقالـه إىل دمشـق:

 ."األرض على جنيب أضع
ميذه ابن تل هنقلما ، ويتأكد هذا األمرمن أوقاته هذا يدل على أن النووي اليضيع شيئاو 
وكـذلك  ."تـوىف أن إىل أوقاتـه مـن شـيء إضـاعة وعدم ...بالعلم يشتغل يزل ومل:" ٣وقالالعطار 

 يف إال �ـار يف وال ليـل يف وقتـاً  لـه يضـيع ال كـان أنـه اهللا رمحـه يل ذكـر:" ٤نقل عن النووي وقـال
 أنــهو  مطالعــة، أو تكــرار يف يشــتغل وجميئــه الطريــق يف ذهابــه يف حــىت بــالعلم االشــتغال مــن وظيفــة

 ".بالتصنيف اشتغل مث .سنني ست حنو الوجه هذا على التحصيل على بقي

                                                           
.٣٠، ٢٩ص اإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين،الدقر،  ١
.٤٦، ٤٥، صعطار، تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينابن ال ٢
.٤٨، صالمصدر السابقانظر،  ٣
.٦٤، صالمصدر السابق ٤
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 علـى وتقـدم األقـران فـاق حـىت سـنني عشـر حنـو و�ـارًا لـيًال  شـتغالاال ولزم" ١قال الذهيب:
 وست الستني حدود من التصنيف يف أخذ مث والعمل العلم يف السبق قصب وحاز .الطلبة مجيع
 ."مات أن وإىل مائة

 النــوم غلبــين إذا: فقــال نومــه عــن ســأله إنــه مجاعــة ابــن البــدر يل حكــى:"٢اويالســخقــال 
 الكتــب بعــض يضــع أزوره أتيتــه إذا وكنــت":البــدر أعــين" قــال وانتبــه، حلظــة الكتــب إىل اســتندت

  ."فيه أجلس مكانا يل ليوسع بعض على
 مالعلــ طلــب علـى إكبابــه يف املثــل بـه ضــرب" ٣نقــل السـخاوي عــن الــذهيب بأنـه:كـذلك و 

 الـرتدد أو املطالعـة أو الكتابة أو الدرس لزمي أوقاته وضبط غلبة، عن إال النوم وهجره و�ارا، ليال
 ."الشيوخ إىل

 وكان كثري السهر مكباً على العلم والعمل."" ٤وقال طاش كربى زاده:
قصـة كمـا يبـدو يف واجلهـد يف طلـب العلـم   دّ اجلِـ تعود اإلمام النووي منذ صـغره علـىفقد 

بــن يوســف املراكشــي بنــوى وهــو ابــن عشــر ســنني والصــبيان يكرهونــه علــى اللعــب ياســني  الشــيخ
ه جعلــه يف القــرآن يف هــذه احلالــة، ومــع أن أبــامعهــم وهــو يهــرب مــنهم ويبكــي إلكــراههم ويقــرأ 
 ٥دّكان فجعل اليشتغل بالبيع والشراء عن القرآن.

سنة األوىل مـن انتقالـه إىل ال علم اإلمام النووي منذد يف طلب العلم قد أمثر يف ههذا اجل
يف طلــب العلــم تلميــذه ابــن العطــار  جهــدهدمشــق لطلــب العلــم يف مدرســة الرواحيــة. كمــا نقــل 

 العبـادات ربع وحفظت ونصف، أشهر أربعة حنو يف التنبيه وحفظت" ٦نقًال عن النووي، وقال:
 ذي الورع لعاملا الزاهد اإلمام شيخي على وأصحح أشرح وجعلت .السنة باقي يف المهذب من

 تعــاىل، اهللا رمحــه الشــافعي املغــريب عثمــان بــن أمحــد بــن إســحاق إبــراهيم أىب: واملعــارف الفضــائل

                                                           
شذرات الذهب . وكذلك نقل ابن العماد هذا الكالم عن الذهيب يف ٣٣٤، ص٣ج غبر، من خبر في العبرالذهيب،  ١

نان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث مرآة الج. وانظر، اليافعي، ٦١٩، ص٧، جفي أخبار من ذهب
.١٣٨، ص٤، جالزمان

.٤٣، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األلياء النووي ٢
.١٤، صالمصدر السابق ٣
.٥٣، ص٢، جمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ٤
.٤٤، صنتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الديانظر ابن العطار،  ٥
.٤٧، ٤٦، صالمصدر السابق ٦
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 شـديدة حمبـة وأحبين بالناس، اختالطي وعدم ومالزميت اشتغايل من رأى ملا يب فأعجب .والزمته
 ".اجلماعة ألكثر الدرس أعيد وجعلين

 درســاً  عشــر أثــىن يــوم كــل أقــرأ كنــت: القــ-روحــه اهللا قــدس- شــيخي يل "ذكــر ١وقــال:
 يف ودرســــاً  )،بالمهــــذ( يف ودرســــاً  )،الوســــيط( يف درســــني وتصــــحيحاً: شــــرحاً  املشــــايخ علــــى

 يف جـــين البـــن) اللمـــع( يف ودرســـاً  ،)مســـلم صـــحيح( يف درســـاً ، و )الصـــحيحين بـــين الجمـــع(
 يف ودرسـاً  ريف،التصـ يف سـاً و ودر  اللغـة، يف السـكيت بـنال) المنطق إصالح( يف ودرسـاً  النحو،
) لفخرالدين الرازي، ودرساً يف المنتخب) أليب إسحاق، وتارة يف (اللمعالفقه، تارة يف ( أصول

  ".لغة وضبط عبارة، حو ووض مشكل، شرح من هبا يتعلق ما أعلق وكنت: قالأصول الدين. 
فقــد ازداد جهــده يف طلــب العلــم بعــد أن رجــع مــن احلــج. وفــتح اهللا عليــه هبــذه احلجــة، 

نّور قلبه، وحلقتـه فيهـا يقظـة روحيـة عجيبـة، فلمـا رجـع إىل دمشـق، صـّب اهللا عليـه العلـم صـّبا، و 
 ٢والحت عليه أمارات النجابة والنبوغ.

فلمــا قضــينا املناســك ووصــلنا إىل نــوى ونزلنــا إىل دمشــق، صــبَّ اهللا عليــه " ٣يقــول والــده:
 " .عليه وأعانين شتغايل،وا وقيت، يف يل اهللا "بارك ٤:العلم صبَّا." ويقول النووي

بأنـه ملـا مت احلـج يعـين حجـة  سـير األعـالم النـبالءونقل السخاوي عن اإلمام الـذهيب يف 
 ٥.والفهم النجابة أمارات عليه الحتاإلسالم ورجع هو إىل دمشق 

اثنــا عشــر درســاً يقرأهــا علــى املشــايخ كــل يــوم شــرحاً وتصــحيحاً ويعلــق مــا يتعلــق هبــا مــن 
سـاعة علـى أقـل تقـدير،  ةعبارة وضبط لغـة، حتتـاج كـل يـوم إىل اثنـيت عشـر شرح مشكل وإيضاح 

 ةشــر إىل اثنـيت ع-بــأدىن التقـدير-ب أن يراجـع وحفـظ مــا جيـب أن حيفـظوحتتـاج إىل مراجعـة ماجيــ
د يف ربع وعشرون ساعة، فمىت ينام؟ ومىت يأكـل؟ ومـىت يقـوم بعبادتـه؟ ومـىت يتهّجـهذا أساعة، ف

وهـو حمتـاج إىل دارسـته  ىل الطاعـات والعبـادات، مـىت يكـون هـذا كلـه؟ليله؟ ومعروف أنه سبَّاق إ
ومراجعته إىل أربع وعشرين ساعة يف اليوم والليلة. هنا يبدو إكرام اهللا إيـاه وتفضـله عليـه، وذلـك 

غــريه يف يــومني، ويف ســنة  بــأن بــارك اهللا لــه يف وقتــه، فمنحــه القــدرة علــى أن ينــتج يف يــوم مــاينتج

                                                           
.٥٠، ٤٩، صالمصدر السابق ١
.١٢، صاإلمام النوويالطنطاوي،  ٢
.٤٨، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينابن العطار،  ٣
.٥٠، صالمصدر السابق ٤
.١٣، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٥



 

٣٤ 

ســنتني. وهبــذا نفســر هــذه الوثبــة اهلائلــة الــيت جعلــت منــه يف حنــو عشــر ســنوات ماينتجــه غــريه يف 
عاملاً يف درجة كبار علماء عصره، مث جعلت منه إمام عصره، كما نفسر هذه الكثرة من مؤلفاته 

ه يف العلـــم تعّلمـــاً وتعليمـــاً فـــرتة التتجـــاوز مخســـة وعشـــرين ســـنة هـــي كـــل عمـــر املتقنـــة الرائعـــة يف 
  ١يفاً.وتأل

 للتصـــنيف فبعضـــها والعمـــل العلـــم أنـــواع يف كلهـــا أوقاتـــه صـــرف قـــد" ٢ابـــن العطـــار:قـــال 
 عــــن والنهــــي بــــاملعروف لألمــــر وبعضــــها للــــتالوة، وبعضــــها للصــــالة، وبعضــــها للتعلــــيم، وبعضــــها

 وبورك له يف وقته."" ٣ثري:يقول ابن ك ".املنكر

 الطبه بعلم اشتغالالمطلب الثاني: 
 توعزمــ فيــه، القـانون كتــاب فاشــرتيت الطـب بعلــم لاالشــتغا يل خطـر" ٤يقـول النــووي:

 يف ففكــرت بشــيء االشــتغال علــى أقــدر ال أيامــاً  وبقيــت قلــيب، علــيَّ  ظلمفــأ ،فيــه االشــتغال علــى
 يف فبعـــت ،بالطـــب اشـــتغايل ســـببه أن تعـــاىل اهللا فـــأهلمين الـــداخل، علـــيَّ  دخـــل نأيـــ ومـــن أمـــري،
 إيلَّ  ورجـع قلـيب، سـتنارفا ،الطـب بعلـم لـقيتع مـا كـل بيـيت من وأخرجت ،املذكور الكتاب احلال

 ".أوالً  عليه كنت ما إىل وعدت حايل،
: قيــل فــإن: قلــت " ٥بعــد أن نقــل الســخاوي هــذا الكــالم عــن ابــن العطــار تعقــب بقولــه:

 سـليمان بـن الربيـع طريـق من للبيهقي "الشافعي مناقب" يف"  روينا كما"نقل ما مع هذا كيف
 وحنــوه لألبــدان، طــب وعلــم لألديــان، فقــه علــم علمــان، العلــم: يقــول اهللا رمحــه الشــافعي مسعــت

 بـن حيـىي بـن حممـد ورواه. جملـس فبلغـة ذلـك سـوى ومـا: وزاد الشـافعي، عـن احلكم عبد ابن عن
 إن: فــاجلواب وتعــب؟ عنــاء فهــو وحنــوه الشــعر مــن ذلــك ســوى ومــا: قــال الشــافعي عــن حســان
 صـــرح الـــيت الفالســـفة أصـــول عـــن اجملـــرد وأ النبـــوي، الطـــب هـــو اهللا رمحـــه الشـــافعي مدحـــه الـــذي

 عليـه يبـىن مـا يـتعلم الطبيب وأن عليها، كتابه يف املورد الطب بابتناء أوله يف "القانون" صاحب
 الكتـــاب يف االشـــتغال علـــى عزمـــه مبجـــرد اهللا رمحـــه الشـــيخ اعـــرتى ولـــذلك الطبيعـــي، العلـــم مـــن

                                                           
.٣٦ص خ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين،اإلمام النووي شيالدقر،  ١
.٦٥، صفي ترجمة اإلمام محيي الدين تحفة الطالبين ٢
.٨٢٥، ص٢، جطبقات الشافعية ٣
.٥١، ٥٠، ص، تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينابن العطار ٤
.١٤، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٥



 

٣٥ 

 وإن خصوصــا الســريرة، بصــالح لــه وأبــداه البصــرية، نــور مــن اهللا رزقــه ملــا إليــه، أشــار مــا املــذكور
 قــول معــىن عــن ســئل طــاهر بــن بكــر أبــا أن علــى. الوصــف يفــوق مــا احملمــود الطــب مــن عنــده

 الطـب، ظـاهر هـو األبـدان وعلـم الفقـه، ظـاهر هـو األديـان علـم أن العـوام عنـد: فقال الشافعي،
 وهــو وتــدبريه، اهللا عبصــن باملعــامالت القلــوب مشــاهدة علــم هــو األديــان علــم أن احلكمــاء وعنــد
 وهــو واحلــرام، احلــالل يف ونواهيــه ذكــره، تعــاىل اهللا أوامــر ظــاهر هــو األبــدان وعلــم النــافع، الفقــه
 وعلـــم وحقائقـــه، اإلســـالم عـــني هـــو القلـــوب فعلـــم النـــافع، الطـــب وهـــو خلقـــه، علـــى اهللا حجـــة

 يتلهـف اهللا هرمحـ الشـافعي كـان: حيـىي بـن حرملـة قـال وقـد وشـرائعه، اإلسـالم آداب هـو األبدان
 والنصــارى، اليهــود إىل ووكلــوه العلــم، ثلــث ضــيعوا: ويقــول الطــب، مــن املســلمون ضــيع مــا علــى
 ".وجوابه اإليراد انتهى

 ١شيوخهأشهر المطلب الثالث: 
 في الفقهأوًال: شيوخه 

 مــن وتعليقــاً  وشــرحاً  ومساعــاً  وتصــحيحاً  قــراءةً  ،الفقــه فأخــذت أنــا فأمــا" ٢:يقــول النــووي
 : مجاعات

 ٣.املقدسى مث املغرىب عثمان بن أمحد بن إسحاق -١

                                                           
 الكتب دار بريوت، ،١ج ،واللغات األسماء تهذيب ،)ت.د( شرف، بن الدين حميي زكريا أيب النووي، يوخه:انظر ش ١

 كثري، وابن. ٦٠-٥٤ص ،الدين محيي اإلمام ترجمة في الطالبين تحفة العطار، ابن. و ١٨،١٩ص ،)ط.د( العلمية،
 أبو الدين مشس. والذهيب، ٢٥١-٢٤٩ص ،٥٠ج ،اإلسالم تاريخ والذهيب،. ٨٢٥،٨٢٦ص ،٢ج ،الشافعية طبقات

، بريوت، دارالكتب العلمية، ٤، جتذكرة الحفاظ)، م١٩٩٨.هـ١٤١٩، (قَاْمياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد
قطب و . ٢٦٦ص ،٢ج ،الشافعية طبقات واألسنوي،. ٤١-٣٧ص ،السوي المنهاج والسيوطي، .١٧٤، ص١ط

 قاضي وابن. ١٨-١٥ص ،الروي العذب المنهل السخاوي،و . ٢٨٥و٢٩١، ص٣، جذيل مرآة الجناناليونيين، 
مرآة الجنان اليافعي، و . ٢٦٦ص ،٤ج ،الوفيات فوات والكتيب،. ١٩٦،١٩٧ص ،٢ج ،الشافعية طبقات شهبة،

 الروي بغية الكاملية، إمام ابن. و ٦١٩، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ١٣٨،١٣٩، ص٤، جوعبرة اليقظان
.٣٤،٣٥ص ،يالنوو  اإلمام ترجمة في

، تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين. وانظر: ابن العطار، ١٨، ص١، جتهذيب األسماء واللغاتالنووي،  ٢
.٥٥-٥٣ص

هوكمال الدين أبو إبراهيم اسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب املقدسي، أحد مشايخ الشافعية وأعيا�م، أخذ عن الشيخ  ٣
ابن الصالح، وأعاد هبا عند الشيخ تقي الدين ابن الصالح وأقام يف اإلعادة عشرين سنة فخرالدين ابن عساكر مث أن 

ساكنا بالرواحية وأفاد الطلبة، وكان إمامًا عاملًا فاضًال، وقد أخذ عنه مجاعة من الكبار، وممن قرأ عليه الشيخ حميي الدين 



 

٣٦ 

  ".عليه انتفاعه معظم كان:قلت" ١قال السخاوي:
 ٢.الدمشقي مث املقدسي موسى بن إبراهيم بن حممد بن نوح بن الرمحن عبد -٢
  ٣األربلي. الباء، بفتح ،الربعي غالب أىب بن أسعد بن عمر -٣

                                                                                                                                                                          
أول شيوخي اإلمام املتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة النووي، وقد ذكره يف أوائل " هتذيب األمساء واللغات" فقال: " 

عبادته، وعظيم فضله، ومتييزه يف ذلك على أشكاله."وقال الذهيب: " أحد الفقهاء الكبار املشهورين بالعلم والعمل." وقال 
عرضت عليه مناصب  غريه: كان متصديا لإلفادة والفتوى، تفقه به أئمة، وكان كبري القدر يف اخلري والصالح، متني الورع،

فامتنع، مث ترك الفتوى، وقال:" يف البلد من يقوم مقامي." وكان فيه إيثار وبّر وصدقة وزهد وتقّشف، قيل إنه كان يتصدق 
بثلث جامكيته، وينسخ يف كل رمضان ختمة ويوقفها، قال الشيخ شهاب الدين أبوشامة: " وكان زاهدًا متواضعًا موثراً 

ال مدة أربعني يوماً، مث انتقل إىل رمحة اهللا يف ثامن عشرين ذي القعدة سنة مخسني وستمائة عن رمحه اهللا. مرض باإلسه
نيف ومخسني سنة بالرواحية، قال الذهيب يف "العرب" مث سها فذكره يف الذين توفوا يف سنة ست ومخسني. ودفن مبقابر 

طبقات . واألسنوي، ٧٧٩، ص٢، جافعيةطبقات الشالصوفية إىل جانب ابن الصالح. انظر ترمجته: ابن كثري، 
شذرات الذهب . وابن العماد، ١٢٨، ١٢٧، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٧٤، ص١، جالشافعية

تهذيب األسماء . والنووي، ٩٤، ص٤، ج، مرآة الجنان وعبرة اليظان. واليافعي٤٣٠، ص٧، جفي أخبار من ذهب
. وأيب شامة، شهاب الدين أيب حممد ٢٧٩، ٢٧٨، ص٣، جبر من غبرالعبر في خ. والذهيب، ١٨، ص١، جواللغات

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على م)، ١٩٧٤عبد الرمحن بن امساعيل املقدسي الدمشقي، (
.  ١٨٧، ص٢، بريوت، داراجليل، طالروضتين

.١٥، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ١
و عبد الرمحن بن نوح بن حممد بن إبراهيم، اإلمام مشس الدين، أبوحممد الرتكماين املقدسي الدمشقي، تلميذ الشيخ ه ٢

وتفقه على ابن الصالح،  وحدث وغريه الزبيدي املبارك بن احلسني اهللا عبد أيبتقي الدينن ابن الصالح، مسع احلديث من 
... وتفقه عليه مجاعة." وأخذ عنه النووي. باملذهب وأعرفهم الصالح ابن أصحاب وأجل الرواحية مدرسقال الذهيب: " 

 ليلة بدمشق وتويفقال ابن كثري: " ويل تدريس الرواحية ونظرها مّدة، مث نزل عن ذلك لولده ناصرالدين املقدسي." 
 الصوفية مقابر لأو  يف الغد من ودفن سنة سبعني حنو عن وستمائة ومخسني أربع اآلخر سنة ربيع شهر من عشر السادس
قال النووي يف أوائل التهذيب: " شيخانا اإلمام، العارف، الزاهد، العابد، الورع، املتقن،  .اهللا رمحه حافلة جنازة له وكانت

، الذيل على الروضتين. وأبو شامة، ١٨، ص١ج تهذيب االسماء واللغاتمفيت دمشق يف وقته." انظر ترمجته: النووي، 
. ٧٩٧،٧٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية. ابن كثري، ١٨٨، ص٨، جت الشافعية الكبرىطبقا. والسبكي، ١٨٩ص 

. وابن ٢٧٣، ص٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ١٣٦،١٣٧، ص٢، جطبقات الشافعيةوابن قاضي شهبة، 
.١٩، ص١. وقطب اليونيين، ذيل مرآة الزمان، ج٤٥٨، ص٧، جشذرات الذهبالعماد، 

غالب، القاضي عزالدين أبوحفص، الربَعي اإلربلي، معيد الرواحية، وصاحب ابن الصالح، هو عمر بن أسعد بن أيب  ٣
وشيخ النووي، مسع من مجاعة. قال الذهيب: " وكان دينًا فاضًال بارعًا يف املذهب، وقد ناب يف القضاء عن ابن الصائغ، 

عظم سنة مخس وسبعني وستمائة، وقد نيف ودرس وأشغل، وكان النووي يتأدب معه، تويف يف العشرين من شهر رمضان امل
. وقطب اليونيين، ١٨١،١٨٢، ص٢، جطبقات الشافعيةعلى سبعني من العمر رمحه اهللا. انظرترمجته: ابن قاضي شهبة، 

.١٩٣، ص٣، جذيل مرآة الزمان



 

٣٧ 

 اجلهــم أىب جــزء عليــه ومسعــت يديــه، بــني وحضــرت أنــا، وأدركتــه" ١قــال ابــن العطــار:
 بــني احللقــة يف كنــا حــىت معــه األدب كثــري شــيخنا وكــان البــاهلي، موســى ابــن العــال
 عنا ورضى عنهما اهللا رضي الطهارة إىل يديه بني ومحله إبريقاً  ومأل منها، فقام يديه
 ".هبم

 ٢الدمشقى. مث احلليب مث األربلى احلسن بن سالر -٤
  "عنهم. اهللا رضي شيخنا مع جنازته وحضرت أنا أدركته" ٣قال ابن العطار:

 ٤حممدبن احلسني بن رزين بن موسى بن عيسى العامري. -٥
                                                           

.٥٤، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين ١
اإلربلي مث احلبلي مث الدمشقي، اإلمام العالمة، مفيت الشام ومعيده،  هو أبواحلسن سالّر بن احلسن بن عمربن سعيد ٢

صاحب ابن الصالح شيخ األصحاب ومفيد الطالب، تفقه على ابن الصالح حىت برع يف املذهب، وتقدم وساد، 
ته، وتقدمه يف واحتاج الناس إليه، وكان عليه مدار الفتوى بدمشق مّدة طويلة. قال النووي: " اجملمع على إمامته، وجالل

علم املذهب على أهل عصره هبذه النواحي." وقال: " وتفقه على مجاعة منهم أبوبكر املاهياين، واملاهياين على ابن 
الربزي." وقال الشريف عزالدين: " كان أحد الفقهاء املشهورين والفضالء املذكورين بالشام وكان عليه مدار الفتوى بالشام 

د الشام مثله." وكان معيدًا بالبادرائية، عيّنه هبا واقفها جنم الدين البادرائي رمحه اهللا، فباشرها إىل يف وقته، ومل يرتك يف بال
أن تويف يفيد ويعيد، ويصنف ويعلق، ويؤلف وجيمع، وينشراملذهب، ومل يزدد منصبًا آخر. وقد اختصر " البحر" للروياين 

مجع يف هذا املختصر شيئاً كثرياً وحبراً غزيراً. تويف وقد نيف على يف جملدات عدة وهي عنده خبط يده، وهو تعليق حسن، و 
السبعني أو عن نيف وستني سنة بالبادرائية يف الليلة اخلامسة من مجادى اآلخرة سنة سبعني وستمائة، ودفن مبقابر باب 

، لعبر في خبر من غبرا. والذهيب، ١٨، ص١، جتهذيب األسماء واللغاتالصغري عند الشهداء. انظر ترمجته: النووي، 
، ٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ١٤٩، ص٨، جطبقات الشافعية الكبرى. والسبكي، ٣٢١، ص٣ج

، ٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٣٤٥،٣٤٦، ص١، جطبقات الشافعية. واألسنوي، ٨٠٩،٨١٠ص
، ٤، جلجنان وعبرة اليقظانمرآة ا. واليافعي، ٤٧٩، ص٢، جذيل مرآة الزمان. قطب اليونيين، ١٦٨،١٦٩ص
 . ٥٧٨، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ١٣٠ص

.٥٥، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين ٣
 اهللا عبد أبو الدين تقي القضاة قاضي اهللا نصر بن موسى بن عيسى بن موسى بن رزين بن احلسني بن حممدهو  ٤

 كله فحفظه الوسيط إىل عنه انتقل مث صغره يف التنبيه وحفظ حبماة مائةوست ثالث سنة شعبان يف ولد احلموي العامري
 مثان وله والفتوى لإلقراء وتصدر محاة إىل ورجع يعيش بن الدين موفق على فقرأ حلب إىل ورحل كله املفصل وحفظ
 اخلالف يف وشارك يهف وبرع التفسري يف ونظر والنحو األصول يف احلاجب ابن وكتايب للغزايل املستصفى وحفظ سنة عشرة

 عنه وعلق عليه وشرح الصالح ابن فالزم وقته فضالء من وهو وثالثني نيف سنة دمشق وقدم واملنطق والبيان واحلديث
 إىل انتقل مث الربانية بالشامية ودرس املال بيت وكالة وويل غريمها ومن منهما ومسع السخاوي احلسن أيب على القراءات وقرأ

 عبد ابن الدين عز الشيخ أيام يف عليه واشتغلوا الباهرة فضائله وظهرت جهات عدة وويل حلب تتارال أخذ وقت القاهرة
 يقصد وكان وورعا دينا القضاء على اجلامكية أخذ من وامتنع الشافعي وتدريس القضاء ويل مث بالظاهرية درس مث السالم

 مجاعة وابن الدمياطي عنه وحدث وغريه مجاعة ابن دينال بدر القاضي به وخترج جمموعة فتاوي وله النواحي من بالفتاوى
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 ١الرمحن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري، املعروف بابن الفركاح. عبد -٦

                                                                                                                                                                          
 لطافة فيه كان غريه وقال الذكر مجيل القدر كبري العبادة كثري الديانة حسن السرية محيد وكان الذهيب قال واملصريون

 التفاستح والصلة العابد بني الوقف أبنية حالت ورقته على فكتب الوقف من شيئا منه يطلب الطلبة بعض إليه كتب
 مجاعة ابن الدين بدر القاضي وكان اإلسالم مشايخ شيخ عنه ويقول فقهه على الثناء يف يبالغ الرفعة ابن وكان املسألة
 مع والضوابط األصول يف عنه نقل النواوي الدين حميي الشيخ ان قدره جاللة على يدل ومما انتهى عليه الثناء يف يبالغ
طبقات الشافعية . انظر ترمجته: السبكي، بالقرافة ودفن وستمائة مثانني سنة برج يف بالقاهرة تويف عنه وفاته تأخر

، ١، جطبقات الشافعية. واألسنوي، ٨٢٢،٨٢٣، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٤٦،٤٧، ص٨، جالكبرى
، ٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ١٨٩-١٨٧، ص٢ج طبقات الشافعية،. وابن قاضي شهبة، ٢٩٣ص
. ١٤٥، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان. واليافعي، ٦٤٣، ص٧، جشذرات الذهبابن العماد، . و ٣٤٥ص

. ١٢٤، ص٤، جذيل مرآة الزمانوقطب البونيين، 
هو أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، املصري األصل، الدمشقي، امللقب: تاج الدين املعروف  ١

 ابن من ومسع الزبيدي ابن من البخاري ومسع وستمائة وعشرين أربع سنة األول ربيع يف ولدبالِفركاح، إلعوجاج يف رجليه. 
 من مجاعة يده حتت من وخرج نفس مائة عن صغار اجزاء عشرة الربزايل له وخرج وخالئق والسخاوي الصالح وابن الليت

 وجلس شاب وهو املذهب يف وبرع السالم دعب وابن الصالح ابن الشيخني على صغره يف وتفقه واملفتني واملدرسني القضاة
 عليه ليشتغل أحضروه بلده من النواوي قدم وملا سنة ثالثني كمل وقد الفتاوى يف وكتب سنة وعشرين بضع وله لألشغال

 الفتاوى وكانت مات أن إىل يشتغل يزل ومل مبعلومها ويرتفق بيت هبا له ليحصل الرواحية املدرسة إىل به وبعث مهه فحمل
 وسبعني ست سنة يف البادرائية تدريس وويل تركها مث اجملاهدية يف ودرس فتحت ما أول بالناصرية وأعاد األقطار من يهتأت

 من عنده اهللا رمحه وكان تالمذته األطراف وقضاة حوهلا وما دمشق قضاة ومعظم غفري جم به انتفع اليونيين القطب قال
 اللطف يف واملبالغة واإليثار والقناعة الدنيا من التكثر يف الرغبة وعدم حتمالواال الصرب وكثرة العشرة وحسن املفرط الكرم
 والتواضع اخللق وحسن النفس وشرف والورع الليل قيام ومالزمة املتني الدين من عليه مزيد ال ما واألدب الكلمة ولني

 يف يد له وكانت فيه وتبحره العلم من لهحم على تدل مفيدة تصانيف وله وزيارهتم والصاحلني الفقراء يف احلسنة والعقيدة
 الدين برهان ولده إىل انتهت كما املذهب رئاسة إليه وانتهت وصنف وناظر درس الشام فقيه الذهيب وقال والنثر النظم
 غينا ءبالرا يلثغ اهللا رمحه وكان مثلي عليه ينبه ممن أجل وهو كثرية وحماسنه االجتهاد رتبة بلغ وممن العامل أذكياء من وكان

 اصحابه به وحيف البغلة يركب وكان الساقني مفركح الصوره حلو امسر قصريا اللحية لطيف وكان الكمال له من فسبحان
 ولطفه وخريه وتواضعه العام ونفعه وعلمه لدينه عظيمة صورة النفوس يف وله ويباسطهم النزهة األماكن إىل هبم وخيرج
 ولكن بكثري الدين حميي الشيخ من مناظرة وأقوى قرحية وأذكى نفسا افقه كانو  سنني بسبع النووي من اكرب وكان وجوده
 كثري املعلوم قليل وكان تالميذه خواص هم اليوم األئمة وهؤالء منه حمفوظا وأكثر للمذهب انقل الدين حميي الشيخ كان
 االسالم شيخ املختص املعجم يف هيبالذ وقال املصاحل على له ما إال سواها بيده يكن ومل البادرائية مدرس وكان الربكة
 االذكياء أحد وكان املذهب معرفة إليه وانتهت األئمة به وخترج التصانيف وصنف مفيدا تأرخيا ومجع الشافعية كبري

 يف وله النظراء كعادة وحشة تعاىل اهللا رمحهما النووي وبني بينه وكان مدة أقرانه حلقة يف كالمه ومسعت رأيته املناظرين
 لدرء اإلقليد تصانيفه ومن الصغري باب مبقربة ودفن وستمائة تسعني سنة اآلخرة مجادى يف بالبادرائية تويف عجائب هتأرخي

 كذا الغصب اىل فيه وصل كثري ابن وقال النكاح كتاب اىل فيه ينته مل اإلسنوي قال يتمه مل التنبيه على شرحا التقليد
 التعجيز من وشرح تعليقة الوجيز على وله األصول يف الورقات شرح وله الوقف آخر اىل منه نسخة على وقفت وقد قال
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 الفقه أصول عنهم أخذ الذين ثانياً: شيوخه
 :وأجلهم أشهرهم مجاعة: على قرأ
 ليســيالتف حممــد بــن علــي بــن عمــر بــن بنــدار بــن رعمــ الفــتح أبــو القاضــي العالمــة  -١

   ١.الشافعي
 المستصـــفى كتـــاب مـــن وقطعـــة الـــرازي الـــدين فخـــر لإلمـــام )المنتخـــب( عليـــه قـــرأ

 ٢.غريه على الكتب من غريمها وقرأ الغزايل،
 ٣اخلالق بن الصائغ. القادر بن عبد حممد بن عبد -٢

                                                                                                                                                                          
 هذه من األوىل مجادى آخر اىل فيه وصل زمنه يف وقعت اليت احلوادث فيه علق والتاريخ فوائد فيها الفتاوى وله قطعة
، ٢ج افعية،طبقات الش. وابن كثري، ١٦٣،١٦٤، ص٨ج طبقات الشافعية الكبرى، . انظر ترمجته: السبكي،السنه

-٢٢٢، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ١٤١، ص٢جطبقات الشافعية،  . واألسنوي،٨٣٣-٨٣١ص
، ٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان. والبافعي، ٣٧٣، ص٣جالعبر في خبر من غبر، . والذهيب، ٢٢٦

.٧٢١،٧٢٢، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ١٦٣،١٦٤ص
، ولد بتفليس سنة إحدى أو الشافعي التفليسي حممد بن علي بن عمر بن بندار بن عمر فتحال أبوهو كمال الدين  ١

أثنتني وستمائة تقريباً، وتفقه وبرع يف املذهب واألصلني وغري ذلك. ورد دمشق، فلزم الشيخ أبا عمرو بن الصالح ومسع 
ء نيابة، فأحسن إىل الناس، مث ملا قدم هوالكو ابن الليثي، وممن اخذ عنه األصول الشيخ حميي الدين النووي، وويل القضا

وّاله القضاء الشام واجلزيرة واملوصل، فباشره مدة يسرية. كان معظما عندهم الخيالفونه يف شيء فأحسن أيضا إىل الناس، 
 اخلاص إىل اإلحسان يف فبالغ ومل تظهر عنه مظلمة والشيء أخذه بل سعى يف حقن الدماء. قال القطب اليونيين: "

 وال عائلته، وكثرة فقره مع الدنيا من بشيء املدة تلك يف يتدنس مل األموال وحفظ الدماء حقن يف والسعي والعام،
 إىل سفره حني إىل الكبرية العادلية تدريس من مباشره كان ما على اقتصر بل غريها، وال مدرسة واليته زمن يف ستصفىا

ء على الشام من جهة هوالكو فتوىل احلكم بدمشق وعزله وأخذ منه حلب." وملا جاء حميي الدين ابن الزكي بالقضا
تدريس العادلية، ووّلوه قضاء حلب وتوجه كمال الدين إىل قضاء حلب وأعماهلا. وملا عادة الدولة املصرية غضبوا عليه 

السفر إىل الديار املصرية، ونسب له أشياء برّأه اهللا منها، وعصمه ممن أراد ضرره، وكان �اية ما نالوا منه أ�م ألزموه ب
فسافر وأفاد أهل مصر. قال الشريف عزالدين: " كان حممود السرية، مشكور الطريقة وأقام بالقاهرة مدة يشغل الطلبة 
بعلوم عدة يف غالب أوقاته، فوجد به الناس نفعا كثريا، والزمته مدة وقرأت عليه شيئا من أصول الفقه وانتفعت به وكان 

هورين واألئمة املذكورين." تويف بالقاهرة سنة اثنتني وسبعني وستمائة ودفن بسفح املقطم. انظر ترمجته: أحد علماء املش
. وابن قاضي شهبة، ٨٢١، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٣٠٩، ص٨، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، 

شذرات . وابن العماد، ٣٢٥، ص٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ١٨٢،١٨٣، ص٢، جطبقات الشافعية
.٦٤،٦٥، ص٣، جذيل مرآة الزمان. وقطب اليونيين، ٥٨٩، ص٧، جالذهب

.٥٨، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينابن العطار،  ٢
 املفاخر أبو الدين عز القضاة قاضي األنصاري جابر بن مقلد بن خليل بن اخلالق عبد بن القادر عبد بن حممدهو  ٣

 عبد الدين ومشس إسحاق الكمال عن وأخذ وستمائة وعشرين مثان سنة شعبان يف ولد الصائغ بابن املعروف يالدمشق
 ويل مث بغريه مشاركا الربانية بالشامية ودرس أصحابه أعيان من وصار التفليسي الدين كمال الشيخ والزم املقدسي الرمحن
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 به قيتعل وما رجاله وأسماء الحديث فقه من أخذ عنهاً: ثالث
 األندلســي املــرادي عيســى بــن إبــراهيم إســحاق أىب احملقــق الشــيخ عــن احلــديث فقــه أخــذ

ـــين الجمـــع مـــن مســـتكثرة ومجلـــة البخـــاري وقـــرأ مســـلماً  عليـــه شـــرح١.الشـــافعي  الصـــحيحين ب
 .للحميدي

 الحديث معلو  من أخذ عنهاً: رابع
 البقـاء أىب الشـيخ علـى وقـرأ أصـحابه، مـن مجاعـة عـن الصـالح البن احلديث علوم أخذ 

  للحافظ "الرجال أسماء في الكمال" كتاب ٢،احلافظ النابلسي سعد بن يوسف بن خالد

                                                                                                                                                                          
 الباطل ودرء احلق يف وقيام وشهامة �ضة منه وظهرت الذهيب قال وستني تسع سنة يف القضاء ويل مث املال بيت وكالة

 بعزله ففرح سنني سبع بعد عزل مث باألحكام تامة ومعرفة وورع ديانة على ينطوي وكان األيتام وأموال األوقاف وحفظ
 ومثانني اثنتني سنة رجب يف عزل مث مثانني سنة أوائل يف ثانيا ويل مث العذراوية تدريس على وبقي واملريبني املتهمني من خلق

 الذهيب وقال تأرخيه يف الفزاري الدين تاج الشيخ عليه وأثىن بالراء يفصح ال وكان تعاىل اهللا وسلمه عظيمة حمنة له وحصل
 شهاب يل قال العلماء وجلة الفقهاء أعيان من كبري فقيه الربزايل وقال واملناظرة األصول يف بارعا باملذهب عارفا كان
 وذهنه الفقه من أكثر الفقه أصول ومعرفته اجلماعة أكثر من أجود املشكلة األبواب يعرف جيدا فقيها كان بدياألر  الدين

 الربزايل قال الصائغ ابن مثل دمشق ويل ما يقول النووي شيخنا ومسعت البكاء كثري خاشعا دينا وكان احلسن غاية يف
 ثالث سنة اآلخر ربيع شهر يف تويف منه أكمل الدين عز القاضي بعد رأيت ما الكاتب حممود الدين شهاب يل وقال

. وابن كثري، ٧٤، ص٨، جطبقات الشافعية الكبرى. انظر ترمجته: السبكي، قاسيون بسفح برتبته ودفن وستمائة ومثانني
العبر في خبر من . والذهيب، ٤٩، ص٢، جطبقات الشافعية. واألسنوي، ٨٣٨،٨٣٩، ص٢، جطبقات الشافعية

، مرآة الجنان وعبرة اليقظان. واليافعي، ٦٦٩،٦٧٠، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٣٥٣، ص٣، جغبر
.١٥٠، ص٤ج
 املتقن احلافظ اإلمام الفقيه الدمشقي مث املصري مث األندلسي املرادي إسحاق أبو الدين ضياء عيسى بن إبراهيمهو  ١

 رضي وكان مثله وقته يف عيين تر ومل قال الصالح ابن طبقات يف أحلقه فيما ذكره النووي شيخ الورع الزاهد الضابط احملقق
 الصوفية ومعارف والفقه والنحو باللغة عناية ذا الصحيحان سيما ال ألفاظه وحتقيق وعلومه احلديث معرفة يف بارعا عنه اهللا

 منه أر مل سنني رعش حنو صحبته التعليم حسن احلقائق طرائق يف السالكني كبار من عندي وكان فيها املذاكرة حسن
 تويف فيهما نظريه فقل ونصيحتهم املسلمني على الشفقة وأما وجده قدر على عال مبحل السماحة من وكان يكره شيئا
 احلجة ذي يف تويف أنه وفاته يف الصحيح الذهيب قال وهذا كالم النووي ولكن وستمائة وستني مثان سنة أوائل يف مبصر
، ٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ١٢٢، ص٨، جطبقات الشافعية الكبرىلسبكي، . انظر ترمجته: اوستني سبع سنة
 .٢٥٠، ص٢، جطبقات الشافعية. واألسنوي، ١٦١، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٨٠٦،٨٠٧ص

 الدمشقي، النابلسي مث البقاء أبو الدين زين املفيد احلافظ بكار بن مفرج بن احلسني بن سعد بن يوسف بن هو خالد ٢
 ومسع احلديث، عليه واألغلب والفقه احلديث يف واشتغل هبا فنشأ دمشق وقدم مائة، ومخس ومثانني مخس سنة بنابلس ولد
 بن حممد وأيب يوسف، بن احلسني من هبا فسمع بغداد، إىل ورحل وعدة، طربزد وابن وحنبل، عساكر، ابن البهاء من



 

٤١ 

 ١.حسنة أشياء عنه وضبط حواشي، عليه وعلق املقدسي الغين عبد
 "وكذا رأيته علق فوائد على األنساب البن األثري." ٢قال السخاوي:

  : شيوخه الذين سمع منهم الحديثساً خام
 :لىع احلديث مسع
 ٣.الواسطي فضل، بن أمحد بن علي بن إبراهيم إسحاق أيب  -١

                                                                                                                                                                          
 دمشق إىل خالد الزين رجع مث املدرسة، واقف والبادرائي هو يشتغل وكان لنظامية،ا يف وأقام وطبقتهم، مينا وابن األخضر،

 حسن املزاح حيب وكان الرجال، وأمساء العربية باللغة عارفًا ذكًيا فاضًال  ديًنا وكان األجزاء، وحصل وكتب فاستوطنها،
 الدين النووي، حميي الشيخ منه مسع رته،ناد ويستحلي إليه وحيسن وجيله حيبه دمشق صاحب الناصر امللك وكان النادرة،
 وباشر وخلق، العيد دقيق ابن الدين القضاة تقي وقاضي الفراوي، الدين شرف اخلطيب وأخوه الفراوي، الدين تاج والشيخ
 أنت: له قال الشيعة من رجًال  أن كالمه حسن ومن الربانية، العزية وباملدرسة النووية، احلديث بدار احلديث مشيخة

 من أفضل عندنا الصديق بكر أبو شيًئا، أخفيك ما: له فقال معصوم، هو ما طالب أيب بن علي املؤمنني أمري إن: تقول
 عليه فخلع خالد الزين فقام فأطنب، السلطان ميتدح ساعة فقام الناصر امللك عند مرة وحضر .معصوما يكن ومل علي،

 فأعجب اللباس، إال إليه أحتاج ال ما معي وجدت ما :فقال هذا؟ على محلك ما: وقال السلطان، فضحك سراويله
انظرترمجته: ابن   .مائة وست وستني اثنتني سنة األول مجادى سلخ تويف اهللا، رمحهم جبائزة ووصله ذلك، منه السلطان
، ٢، جطبقات الشافعية. واألسنوي، ٤٦٢، ص١٧، جوبداية النهاية. ٨٠٨،٨٠٩، ص٢، جطبقات الشافعيةكثري، 

.٥٤٢، ص٧، جشذرات الذهبن العماد، . واب٢٨٣ص
.٦٠، ٥٩، صتحفة الطالبين ١
.١٧، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٢
 شيخ الزّاهد، احلنبلي الفقيه الصاحلي الواسطي بن فضل بن أمحد بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو الّدين هو تقي ٣

 موفق والشيخ البّنا، وابن احلرستاين، ابن من بدمشق ومسع وستمائة، اثنتني نةس ولد .الوقت قطب الّشام، بركة اإلسالم،
 اجلواليقي، وابن الّسالم، عبد بن الفتح من ببغداد فسمع. والعلم احلديث طلب يف ورحل. وخلق لقمة، أيب وابن الّدين،
 .القسطلي العزّ  أيب من وباملوصل. سالمة بن أمحد من وحبرّان. علوان بن الرمحن عبد من وحبلب. وغريمها

 ودّرس وأفىت، املذهب، يف وتفقه. والبغداديني األصبهانيني من مجاعات من إجازات وله. بنفسه وقرأ باحلديث، وعين
 احلديث دار مشيخة عمره آخر وويل يف. عمر أيب الشيخ ومبدرسة سنة، عشرين من حنوا بقاسيون الّصاحبة باملدرسة
 يف الّزملكاين ابن الّدين كمال العّالمة خبطّ  قرأت: الذهيبّ  قال .وعمال علما، تعاىل اهللا خلق خري من وكان. الظّاهرية

 إنكار يف مبالغا غريه، عنه يعجز مبا قائما. و�ارا ليال للتعّبد مالزما وجاللة، القلوب، يف وقع له القدر، كبري كان  :حّقه
 جيد علم وعنده. واحلرمات الّشعائر ويعظم اجلنائز، ويشّيع رضى،امل يعود. أنكر من على يبايل ال فيه، نفسه بايع املنكر،

 وقال .عنها زيغا فيه يرى من هداية يف الّسعي على مثابرا. الّصاحل والّسلف الّسّنة أهل عقيدة إىل داعية وكان. حسن وفقه
 برتبة ودفن اآلخرة، مجادى يف اجلمعة ر�ا آخر تويف .مثله خيّلف ومل والعبادة، الروايات وكثرة اإلسناد بعلو تفرّد: الربزايل
، البداية والنهايةوابن كثري، . ٧٣٣،٧٣٤ص ،٧ج ،الذهب شذرات ،انظر ترمجته: ابن العماد .الّدين موفق الشيخ



 

٤٢ 

 ١.املقدسي الدائم عبد بن أمحد العباس أيب -٢
 ٢.التنوخي اليسر، أيب بن إبراهيم بن إمساعيل حممد أيب -٣

                                                                                                                                                                          
، ٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان. واليافعي، ٣٧٨، ص٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ٦٦١، ص١٧ج

.١٦٦ص
 احملدث الكاتب الصاحلي، املقدسي بكر، بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن نعمة بن ميالدا عبد بن أمحدهو  ١

 الكثري ومسع .نابلس أرض حمن الشيوخ بفندق ومخسمائة وسبعني مخس سنة ولد: العباس أبو الدين زين اخلطيب املعمر،
 اجلنزوي، وإمساعيل اخلرقي، الرمحن وعبد زيين،املوا بن احلسن وأيب صدقة، بن اهللا عبد وأيب الثقفي، حيىي ومن بدمشق،
 الفرج وأيب املعطوش، بن واملبارك كليب، بن الفرج أيب من هبا ومسع. بغداد ودخل .عنهم بالرواية الدنيا يف وانفرد .وغريهم

 خطيبها من انحبر  ومسع .وغريهم سكينة، ابن الوهاب وعبد اجملد، أيب بن اهللا وعبد املندآي، بن الفتح وأيب اجلوزي، بن
 عنهم بالرواية وتفرد. والقزاز شاتيل، وابن الفراوي؛ املنعم وعبد الفضل، أبو املوصل خطيب له وأجاز الدين، فخر الشيخ
. لنفسه تارخيا ومجع شيوخه، مشيخة عن لنفسه وخرج. الدين موفق الشيخ على وتفقه. باحلديث وعين بنفسه، وقرأ .أيضا
 فكتب. سريعا ويكتب حسنا، خطا يكتب وكان .سنة عشرة بضع بطنا بكفر اخلطابة ويل .نظم وله. متنبها فاضال وكان

 كراريس تسعة تفرغ إذا اليوم يف يكتب كان حىت وباألجرة، لنفسه املنثورة واألجزاء الكبار، الكتب من كثرة يوصف ال ما
 البن"  تاريخ الشام"  وكتب واحدة ليلة يف"  اخلرقي"  وكتب. والثالثة الكراسني مبصاحله اشتغاله مع ويكتب أكثر، أو

 مخسني من أزيد الكتابة الزم وأنه جملدة، ألفي بيده كتب أنه: وذكر. مرات الدين موفق للشيخ"  املغين"  و مرتني عساكر
 وكانت اإلسناد، علو إليه وانتهى. سنة ومخسني بضعا بالكثري وحدث. دينا متواضعا واخللق، اخللق حسن وكان .سنة
 كاحلافظ املقدسيون، احلفاظ منه مسع .أخرى اخلباز وابن مشيخة، الظاهري ابن له وخرج .البالد أقطار من إليه حلةالر 

 واملتأخرون، املتقدمون واحلفاظ الكار، األئمة عنه روى .احلاجب بن وعمر اجملد، بن والسيف الربزايل، والزكي الدين، ضياء
 الدين تقي والشيخ العيد، دقيق بن الدين تقي والشيخ عمر، أيب بن الدين مشس والشيخ النووي، الدين حميي الشيخ: منهم
 عنه روى من وآخر. أجزاء عليه حضر اخلباز، بن إمساعيل بن حممد الشيخ شيخنا :أخرهم. كثري وخلق تيمية، ابن

 وستني مثان سنة رجب تاسع :وقيل- الشريف قاله كذا- سابع االثنني يوم وتويف .احلريري الرمحن عبد بن أمحد: باإلجازة
 عنها؟ فسأل. ضجة وإذا اجلامع، يف الناس كأن: املنام يف موته ليلة رجل ورأى .اهللا رمحه قاسيون بسفح ودفن. وستمائة

 اهللا رحم: ينادي إنسان وإذا مفكر، وأنا اجلامع، إىل جئت أصبحت فلما: قال أنس، بن مالك الليلة هذه مات: له فقيل
 بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زينانظر ترمجته: ابن رجب،  .اهللا رمحه. الدامي عبد بن الدين زين شيخال جنازة حضر من

، ٤، جالحنابلة طبقات ذيل)، م ٢٠٠٥.هـ ١٤٢٥، (احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب
، ٣، جالعبر في خبر من غبرذهيب، . وال١٠٠-٩٦، ص١، الرياض، طالعثيمني سليمان بن الرمحن عبد .دحتقيق: 

.٤٣٦، ص٢، جذيل مرآة الزمان، وقطب اليونيين، ٥٦٧، ٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٣١٧،٣١٨ص
 الدين، تقي الشام، مسند اجملد أيب بن اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد بن شاكر اليسر أيب بن إبراهيم بن إمساعيلهو  ٢

 .ومخسمائة ومثانني تسع سنة احملرم عشر سابع يف ولد .الدمشقي األصل، املعري ي،التنوخ حممد أبو الفضالء، شرف
 اخلطيب، الدولعي ياسني وابن عساكر، بن والقاسم الشيوخ، شيخ ابن اللطيف وعبد اخلشوعي،: عن فأكثر ومسع،

 وبعد ذكره، واشتهر الكثري، وروى .وطائفة الكندي، اليمن وأيب احلموي، اللحية بن جابر الفرج وأيب طربزد، ابن وحنبل،
 صحيح متصونا، دينا، القول، حسن النظم، جيد اإلنشاء، كتابة يف متميزا رئيسا وكان .كثرية بأشياء وتفرد صيته،

قال ابن  .الدين نور للسلطان اإلنشاء كاتب جده وكان. وجاللة كتابة بيت من الفضائل، يف املشاركة قوي السماع،



 

٤٣ 

 ١.النابلسي خالد البقاء أيب -٤
 ٢.احلنفي متام ابن الضياء -٥

ماع احلــديث منــه، إمـام كبــري، حمــّدث، الزمــه النـووي لســ" ٣:القــادر قاضــي عبــدقـال 
 ."ومايتعلق بعلم احلديث، وعليه خترّج وبه انتفع

 ٤.األنباري حيىي، بن سامل بن الرمحن عبد حممد أيب -٦
 

                                                                                                                                                                          
 مصر، اىل رسوال وسريه واليته، أيام يف مدة أيوب بن بكر أيب بن عيسى بن داود الناصر لملكل االنشاء كتب  العدمي: "

 يوم بدمشق مولده أن وأخربين شعره، من شيئا وأنشدين داري يف وزارين وستمائة وأربعني أربع سنة يف حلب علينا وقدم
 تقي عن " روى.فوائد عنه وعلقت بدمشق لكذ بعد به اجتمعت مث ومخسمائة، ومثانني تسع سنة حمرم عشر سابع السبت
 صصرى، ابن الدين جنم القضاة وقاضي العطار، وابن الفتح، أيب وابن وأخواه، تيمية، وابن املوصلي، علي الشيخ: الدين

 للملك اإلنشاء وكتب لوالدي، أجاز وقد. صفر من والعشرين السادس يف الدين، وتويف تاج الشيخ ابن الدين وبرهان
 بن أمحد القاسم وأيب الداهري، السالم عبد من ببغداد مسع وقد .النوري البيمارستان نظر بدمشق وويل داود، الناصر

انظر ترمجته: ابن  .األشرفية احلديث بدار الرواية ومشيخة الصاحل، أم تربة مشيخة وويل .الزبيدي ابن علي وأيب السمذي،
 سهيل. د، حتقيق: ٤، جحلب تاريخ في الطلب بغية، (د.ت)، لعقيليا جرادة أيب بن اهللا هبة بن أمحد بن عمرالعدمي، 

، والعبر في خبر من غبر، ٩٠-٨٨، ص٥٠، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، يف ١٦٠٧، بريوت، دارالفكر، د.ط، صزكار
. وقطب ١٧٣-١٧٠، ص١، جفوات الوفيات. والكتيب، ٥١٣، ص١٧، جالبداية والنهاية . وابن كثري،٣٢٥، ص٣ج

.٥٩٠، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٤٥-٣٩، ص٣، جذيل مرآة الزمان، اليونيين
.٤١سبق ترمجته يف ص ١
 ما وقفت على ترمجته يف كتب الرتاجم. ٢
. ـه١٤١٣حميي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر اهللا ابن سامل بن أيب الوفاء القرشي احلنفي، ( ٣

. ٤١٢، ص٢، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، القاهرة، ط٤، جي طبقات الحنفيةالجواهر المضية فم) ١٩٩٣
.١٧، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النوويوانظر، السخاوي، 

األنصاري،  حممد أبو الدين، مجال املفيت، اإلمام، .اهللا هبة بن حيىي بن مخيس بن حيىي بن سامل بن الرمحن هو عبد ٤
 .مالعب وابن احلرستاين، وابن الكندي، التاج: من مسع .احلنبلي الفقيه. الدمشقي مث البغدادي، األصل، األنباري
 جيد النقل، صحيح وكان. العلم كتب من كثريا خبطه ونسخ .املوفق الشيخ على وتفقه .القادر عبد احلافظ من وحبران
 عبد الدين تاج والشيخ والدمياطي، اخلالل، ابن: عنه وروى .ماءوالقد احلاجب، بن عمر عنه كتب  .صاحلا دينا، الشعر،
 بسفح ودفن اآلخر، ربيع سلخ يف ومات .وآخرون الذهيب، والربهان اخلباز، وابن الدين، شرف اخلطيب وأخوه الرمحن

مفرطة  إطالة فيطيل باملتأخرين، إماما الصبح يصلي " كان :شامة أبو قال .الغربية باملنارة باجلامع، يسكن وكان .قاسيون
 الربهان، مسع: وهو يف تطويله اليرتكه كل يوم رمحه اهللا." قلت تطلع، الشمس تكاد أن إىل بكثري، املعتاد عن خارجة

، تاريخ اإلسالمانظر ترمجته: الذهيب،  .الدين شرف بقراءة للرهاوي، "األربعني" كتاب مجيع منه النخاس بن والكمال
.٢٢٦، صالذيل على الروضتين. وأيب شامة، ٣٠٢، ص٣، جفي خبر من غبرالعبر ، وكذلك ٧٥،٧٦، ص٤٩ج



 

٤٤ 

   قدامــة بــن أمحــد بــن حممــد عمــر أيب الشــيخ بــن الــرمحن عبــد الفــرج أيب الشــمس -٧
 ١املقدسي.

 ".شيوخه أجل هو" ٢قال ابن العطار:
 بـن منصـور بـن حممـد بـن احملسـن عبـد بن حممد اهللا عبد أيب القاضي ابن العزيز عبد -٨

 ٣..خلف

                                                           
 املقدسي قدامة بن حممد بن أمحد بن حممد عمر أيب الزّاهد القدوة ابن الرمحن عبد حممد وأبو الفرج أبو الّدين مشس هو ١
 من ومسع قاسيون، بسفح والده ربدي ومخسمائة وتسعني سبع سنة احملرم، يف: وقيل شوال، أول يف ولد احلنبلي الّصاحلي مثّ 

 مالعب، وابن احلرستاين، بن القاسم وأيب الكندي، اليمن وأيب وحنبل، طربزد، ابن ومن الدين، موفق الشيخ وعمه أبيه
 خبطه وكتب باحلديث، وعين السلفي، أصحاب من ومسع ومجاعة، اجلوزي، وابن الصيدالين، له وأجاز مستكثرة، ومجاعة
 وأخذ ضخمة، جملدات عشر يف" املقنع" عمه كتاب وشرح املوفق، اإلسالم شيخ عمه على وتفقه والطباق، األجزاء
 يف املذهب رئاسة إليه وانتهت الناس، به وانتفع طويال، زمانا العلم وأقرأ وأفىت، ودرس، اآلمدي، السيف عن األصول

 الفضائل كثري وغريهم، امللوك لدى يبةاهل عظيم والعام، اخلاص عند معظما وكان زمانه، يف العلم رئاسة بل عصره
: الذهيب قال. جزءا ومخسني مائة يف وأخباره ترمجته اخلباز بن إمساعيل احملدث مجع وقد والورع، الديانة متني واحملاسن،

 ."شيوخي أجل هو: "يقول النواوي الدين حميي الشيخ وكان
 الشيخ عنه روى: رجب ابن وقال حياته يف هبا عنه حدث. وستمائة وستني مخس سنة احلديث دار مشيخة ويل ما وأول
 القاضي وجاللته، وفضله إمامته على املتفق اإلمام الشيخ أنبأ: فقال له،" القيام يف الرخصة" كتاب يف النووي الدين حميي
 تعدد يف زمانه أوحد وكان. عنه اهللا رضي املقدسي، عمر أيب الزاهد العامل العامل اإلمام الشيخ ابن الرمحن عبد حممد أبو

 العلم، عنه أخذ وممن. كثري خلق به وانتفع. عليه هو وما ورياضته، خلقه يف نظري له يكن ومل باحملامد، والتفرد الفضائل،
 عنه وروى. مثله بعيين رأيت ما: يقول وكان. احلراين حممد بن إمساعيل الدين جمد والشيخ تيمية، ابن الدين تقي الشيخ
 واملزي، العطار، بن احلسن وأبو احلارثي، حممد وأبو تيمية، بن الدين تقي الشيخ: منهم واحلفاظ، األئمة من كثري خلق

 وكانت قاسيون، بسفح والده عند الغد من ودفن اآلخر، ربيع سلخ الثالثاء، ليلة-اهللا رمحه-وتويف. وغريهم والربزايل،
 شذرات ابن العماد،: ترمجته انظر.طويل دهر من هامبثل يسمع مل إنه: ويقال حيصون، ال أمم حضرها مشهودة، جنازته

 ،١٧ج ،والنهاية البداية كثري، وابن. ٣٥٠ص ،٣ج غبر، من خبر في العبر والذهيب،. ٦٦١-٦٥٧ص ،٧ج ،الذهب
.١٤٨ص ،٤ج ،اليقظان وعبرة الجنان مرآة واليافعي،. ١٨٦ص ،٤ج ،الزمان مرآة ذيل اليونيين، وقطب. ٥٩١ص

 .٦٢ص تحفة الطالبين، ٢
 األديب الشافعي احلموي مث الدمشقي األوسي األنصاري حممد أبو الدين شرف الشيوخ شيخ العالمة هو اإلمام ٣

 به، ورحل أبيه من احلديث ومسع مائة، ومخس ومثانني ست سنة بدمشق ولد الرفا، بابن ويعرف محاة قاضي ابن الصاحب
 الكندي، اليمن أيب من ومسع احلريب، اجملد أيب بن اهللا عبد من أمحد اإلمام ومسند كليب، أيب ابن عرفة ابن جزء فسمعه

 مث بدمشق مث ببعلبك مدة وأقام احلديث، علوم ويف فيه فربع الفقه، يف واشتغل به وخترج األدب، من كثرية كتًبا عليه وقرأ
 وقرئ شىت، وببالد سنة، ستني من قريًبا عرفة حبران حدث القدر، كبري احلرمة وافر نبيًال  معظما كبريًا صدرًا وكان حبماة،

 بدر والقاضي الدمياطي، احلافظ أيضا عليه ومسع الفراوي، الدين شرف اخلطيب عليه قرأه من مجلة من املسند مرات، عليه
 رمضان ثامن يف وتويف الرزاز، بن اهللا عبد أبو وشيخنا اليونيين، احلسن وأبو الظاهري، بن العباس وأبو مجاعة، بن الدين



 

٤٥ 

 خطيب احلرستاين بن الصمد عبد بن الكرمي عبد الفضائل أيب الدين عماد القاضي -٩
 ١.دمشق

 ٢.احلافظ البكري، حممد، بن حممد بن حممد الفضل أيب -١٠
                                                                                                                                                                          

طبقات الشافعية . والسبكي، ٨١٢، ص٢، جطبقات الشافعيةمائة. انظر ترمجته: ابن كثر،  وست وستني ثنتنيا سنة
. ٣٠٤، ٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ٢٣١، صنل على الروضتيالذي. وأيب شامة، ٢٥٨، ص٨، جالكبرى

مرآة . واليافعي، ٥٣٥، ص٧ج، شذرات الذهب. وابن العماد، ٢٣٩، ص٢، جذيل مرآة الزمانوقطب اليونيين، 
.١٢١، ص٤، جالجنان وعبرة اليقظان

 الشام خطيب القاضي العامل اإلمام الواحد عبد بن علي بن الفضل ايب بن حممد بن الصمد عبد بن الكرمي عبدهو  ١
 رستايناحل ابن الدمشقي اخلزرجي األنصاري الدين مجال القضاة قاضي بن الفضائل أبو الدين عماد احلديث دار وشيخ

 يف ابيه على واشتغل ومجاعة والده من ومسع بدمشق ومخسمائة فيهما السني بتقدمي وسبعني سبع سنة رجب يف ولد
 ودرس عزل مث قليلة مدة ابيه بعد بالقضاء استقل مث احلكم يف ابيه عن وناب ودرس وناظر وأفىت وتقدم فيه وبرع املذهب
 السمت وحسن والديانة التواضع مع العلم وشيوخ األئمة كبار من وكان هيبالذ قال مدة اخلطابة وباشر مدة بالغزالية

. قال أبوشامة: " تويف بعد صالة الصبح من يوم تويف أن إىل فباشرها الصالح ابن بعد األشرفية مشيخة وويل والتجمل
ه وأهله، وصلى عليه جبامع األحد التاسع والعشرين من مجادى األوىل بدار اخلطابة ودفن يف مقابر اجلبل قريبا من أبي

دمشق قاضي القضاة بدمشق ابن خلكان وصليت أنا عليه إماما ظاهر البلد حتت القلعة خارج باب الفرج، وكان يوما 
وتوليت مكانه بدار احلديث األشرفية.  –رمحه اهللا  –مشهودا حضر جنازته خلق كثري وانتشروا يف تلك الصحراء الواسعة 

. ٨١٤، ص٢، جطبقات الشافعية. ابن كثري، ٢٢٩،٢٣٠، صالذيل على الروضتين، انظر ترمجته: أيب شامة
العبر في . والذهيب، ١٧٥، ص٢ج طبقات الشافعية،. وابن قاضي شهبة، ٢١١، ص١، جطبقات الشافعيةواألسنوي، 

. ٥٣٦، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٣٠٥، ص٣، جخبر من غبر
 بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن علي أبو الدين صدر املصنف الرحال املفيد العامل احملدث هو البكري ٢

 الشيوخ شيخ ابن اهللا عبد أيب ابن الدولة سفري الصويف احملتسب, الدمشقي مث النيسابوري البكري التيمي القرشي عمروك
 من وبدمشق امليانشي، حفص أيب ألمه جده من قدميًا مبكة ومسع ومخسمائة، وسبعني أربع سنة بدمشق مولده :الفتوح أيب

 أيب من ومبرو حممد، بن املعز عبد روح أيب من وهبراة الشعرية، وزينب حممد ابن املؤيد من وبنيسابور طربزذ، وابن حنبل
 من وببغداد محكا، بنت وحفصة الثقفية الشمس وعني اجلنيد بن حممد الفتوح أيب من وبأصبهان السمعاين، بن املظفر

" عليّ  كذب من: "وطرق البلدان، أربعي وعمل الشأن هبذا وعين وإربل، ومهذان واملوصل ومبصر األخضر، بن يزالعز  عبد
 وروى الصالح، بن الدين تقي الشيخ منه مسع الطوال، بالكتب وحدث .ذلك وغري لدمشق ذيل تاريخ عمل يف وشرع, 

 مزين بن أمحد الدين وتاج الزراد بن اهللا عبد وأبو القرشي حالفت وأبو التوزي بن والبدر البالسي بن والعماد الدمياطي عنه
 ضعفه بالقوي، هو وليس املعظم دولة يف وعظم الشيوخ ومشيخة دمشق حسبة ويل سواهم، وخلق املري بكر أبو والزين
ا إماًما كان: فقال احلاجب بن عمر

ً
 مداعبة عنده وىالدعا كثري كان أنه إال الرحالني أحد الشكل مليح فصيًحا لسًنا عامل

 أتى فإذا, الشيوخ على يقرأ كان أنه بلغين: فقال عنه الواحد عبد ابن احلافظ سألت مظامل، وجدد األمراء داخل وجمون،
 حاله صلح اآلخر يف مث: قلت. التخليط كثري كان: فقال عنه الربزايل الزكي وسألت يبينها ومل تركها مشكلة كلمة على

 .وستمائة ومخسني ست سنة احلجة ذي يف هبا فمات مصر إىل عمره آخر يف حتول مث سنواتب موته قبل بالفاجل وابتلي
، الحفاظ تذكرة)، م١٩٩٨ هـ١٤١٩، (قَاْمياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسانظر ترمجته: الذهيب، 



 

٤٦ 

 ١الرضّي بن الربهان. -١١
 خالد."مسع الكثري من القاضي الرضي بن برهان الدين ابن " ٢قال اليافعي:

 من الرضي بن الربهان." صحيح مسلممسع " ٣قال ابن إمام الكاملية:و 
 ٤.الصرييف احلراين، الفتح أيب بن حيىي زكريا أيب -١٢
 ٥إبراهيم بن أيب حفص عمربن مضر بن فارس املضري الواسطي الربزي. -١٣

 اخلـري إىل واملنسوبني الصالح أهل من فكان إسحاق أبو شيخنا أما" ٦قال النووي:
 وعبـادة عفـاف ذا املكرمـات وجوه يف املال نفاقوإ الصدقات بكثرة معروفا حوالفال

                                                                                                                                                                          
. وابن العماد، ٢٧٩، ص٣ج ،العبر في خبر من غبر. والذهيب، ١٥٨، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط٤ج

.٤٧٤، ص٤، جشذرات الذهب
ما وقفت على ترمجته يف كتب الرتاجم. ١
.٣٣٤، ص٣، جالعبر في خبر من غبر. وكذلك أنظر، الذهيب، ١٣٨، ص٤ج مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ٢
.٣٤، صبغية الراوي في ترجمة اإلمام النووي ٣
 بابن املعروف الدين جبمال املنعوت احلنبلي احلراين زكرياء أبو علي بن رافع نب الفتح أيب بن املنصور أيب بن حيىيهو  ٤

 واألشغال، االفادة كثري فيه، متبحراً  بالفقه عارفاً  مفتياً  فاضالً  عاملاً  إماماً  كان .احلبيشي بابن يعرف، وكذلك الصرييف
 بابن املعروف الدائم عبد بن علي بن نصر يبأ بن عمر بن الرمحن عبد حممد أيب احلافظ عن روى كثري، نفع به وللطلبة
 أيب على واشتغل بدمشق الكندي ومن ببغداد طربزد ابن ومن حبران الرهاوي القادر عبد من مسعكذلك و  احلنبلي الغزال
 ،وعلومه باحلديث عارفاً  والتعبد، الديانة كثري كان العلوم، وحصل ،.املوفق والشيخ العكربي البقاء وأيب غنيمة بن بكر
 وتويف مائة، ومخس ومثانني ثالث سنة حبران ومولده عنه، وأخذوا الناس به وانتفع وأفاد، واشتغل وحدث الكثري منه ومسع

 حفلة جنازة له وكانت تعاىل، اهللا رمحه الفراديس باب مبقابر السبت يوم ودفن صفر، رابع اجلمعة �ار آخر بدمشق
، ٣، جالعبر في خبر من غبر. والذهيب، ٣٠٤، ص٤، جذيل مرآة الزمانانظر ترمجته: قطب اليونيين،  .جداً  مشهودة

.٦٣٢، ص٧ج شذرات الذهب،. وابن العماد، ٣٣٩ص
 الربزي الواسطي املضرى الدين رضي إسحاق أبو أمحد بن إبراهيم بن فارس بن حممد بن خضر بن عمر بن إبراهيمهو  ٥

 الفتح أيب على بنيسابور مسلم صحيح مسع ومخسمائة وتسعني ثالث سنة بواسط مولده الربهان بابن املعروف التاجر
 بن املؤيد احلسن أيب من مسع أنه وذكر واليمن والقاهرة ومصر بدمشق عدة مراراً  به وحدث الفراوي املنعم عبد بن منصور
 بإخراج املعروفني املتمولني التجار أكابر من الشكل حسن ديناً  صاحلاً  شيخاً  وكان كثرية، مجاعة له وأجاز الطوسي حممد
 يف الزكاة خيرج فكان دينار ألف أربعني معه أن يقال وكان وخشوع سكون وعنده وبر صدقات له وكان وجهها على الزكاة
 ورأس والقرب الطاعات ويف نفسه على ينفقه يكتسبه ما ومجيع التربع وجه على به يتصدق ما غري دينار ألف سنة كل
 وبرز اهللا، رمحه امليناوين بني ودفن باإلسكندرية رجب شهر عشر حادي يف وفاته وكانت هيزيد وال ينقصه ال حباله املال
العبر في خبر . والذهيب، ٣٤٨، ص٢، جذيل مرآة الزمانانظر ترمجته: قطب اليونيين،  .واسط عمل من قرية الباء بضم

.٣١٠، ص٣، جمن غبر
، بريوت، ١، جالحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج )،ـه١٣٩٢، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ٦

 .٧، ص٢دار إحياء الرتاث العريب، ط



 

٤٧ 

 مــن الســابع اليــوم باالســكندرية اهللا رمحــه تــويف اســتكبار بــال وصــيانة وســكينة ووقــار
 ."وستمائة وستني أربع سنة رجب

 التصريفو  والنحو الذين أخذ عنهم اللغة : شيوخهساً ساد
 ١.املالكي بن الدين فخر -١

فخرالـدين  بـه ونفعنـا عنـه أخـذ مـن أول عنـه اهللا رضي الشيخ يل ذكر" ٢:لعطارقال ابن ا
 جين." ألبن اللمع كتاب عليه قرأ نهأ بن املالكي،

 ٣ أمحد بن سامل املصري. -٢
 النحـــوي املصـــري ســـامل بـــن أمحـــد العبـــاس أىب الشـــيخ علـــى قـــرأ نـــهوأ" ٤:قـــال ابـــن العطـــار

 وكـان: قـال. التصريف يف وكتابا السكيت، بنال المنطق إصالح كتاب حبثا .التصريفي اللغوي
 ".مىن والشك ."غريه يف ماوإ سيبويه يف إما درس عليه يل

 ٥.ايناجليَّ  مالك بن اهللا عبد بن حممد -٣

                                                           
ما وقفت على ترمجته يف كتب الرتاجم. ١
.٥٩، ٥٨، صتحفة الطالبين ٢
 وأقام التامة فضيلته مع متزهداً  جمرداً  فقرياً  أمره بداية كان النحوي املصري الدين مجال العباس أبو ،سامل بن أمحدهو  ٣

 الشيخ بابنة وتأهل دمشق جبامع الشرقية احلنفية ومبقصورة الناصرية باملدرسة النحو إلقراء وتصدر دمشق قدم مث مدة حبلب
 ثاين يف تعاىل اهللا رمحه إىل وتويف أوالداً  وأولدها إليها املشار املقصورة إمام احلنفي الفرج أيب بن أمحد بن إبراهيم الدين زين

 الشيخ وكان. كثرياً  لفقده وحزن لوفاته املذكور الدين زين وتوجع اهللا رمحه الصغري باب قابرمب ودفن بدمشق شوال عشر
 بعلم مستقالً  العلوم من كثري يف مشاركاً  الدين وافر اجلانب لني التواضع كثري األخالق كرمي العشرة حسن املذكور أمحد

. ٣٤٩، ص٢، جذيل مرآة الزمانرمجته: قطب اليونيين، انظر ت .- اهللا رمحه- كثرية مجاعة به وانتفع والعربية النحو
. وابن العماد، ١٢٣، ص٤ج مرآة الجنان وعبرة اليقظان،. واليافعي، ٣٠٩، ص٣، جالعبر في خبر من غبروالذهيب، 

.٥٤٦، ص٧، جشذرات الذهب
.٥٩ ،٥٨ص ،الطالبين تحفة ٤
 اجلياين الطائي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو العرب لسان وحجة األدب، ترمجان. العالمة العربية إمام مالك ابنهو  ٥

 عن النحو وأخذ وغريه، السخاوي عن روى اللسان، علم يف الزمان وواحد التصانيف، صاحب اللغوي، النحوي الشافعي
 نوحس والصدق، الدين مع الشأن هذا يف تقدمه ممن كثري على وربا والقراءات، النحو علم يف وساد وتقدم واحد، غري

 الشافية والكافية الفوايد تسهيل التصانيف من وله الطلبة، به وانتفع والتودد والوقار، العقل وكمال النوافل، وكثرة السمت،
 العطار ابن الدين عالء والشيخ حممد، الدين ببدر امللقب اإلمام ولده عنه روى وممن كثرية، وأشياء واأللفية وشرحها
العبر في . والذهيب، ٧٦، ص٣، جذيل مرآة الزمانانظرترمجته: قطب اليونيين،  .ماننيالث عشر يف بدمشق وتويف ومجاعة،



 

٤٨ 

 من شيوخه النووي على ماذكرهاستدراكات المطلب الرابع: 
 نّمــبــالقراءات الســبع لكــن مل يتبــني ع"وصــفه اللخمــي بــالعلم  ١قــال الســخاوي: :األول

أخــذها مــع أين مل أر الــذهيب وال ابــن اجلــوزي وال مــن بينهمــا ممــن أفــرد تــراجم القــراء ذكــره فــيهم، 
 فاهللا أعلم، انتهى."

قاضــي منقــذ الشــهاب أبــا شــامة  ،ملــا تــرجم العثمــاين" ٢كــذلك ذكــر الســخاوي: :الثــاني
ن يف كـالم الرمحن بن إمساعيـل الدمشـقي قـال: وهـو مـن مشـايخ اإلمـام النـووي ومـا رأيتـه اآل عبد

 غريه وليس ببعيد."
وكــان مـــن املــألوف يف ذلـــك العصــر، أن طالـــب العلــم كمـــا " ٣قـــال الطنطــاوي:: الثالــث

خيتار لنفسه من يقرأ عليه العلم، خيتار كذلك من يوجهه التوجيه الروحـي، أي يسـلكه (الطريـق) 
بّشـره بـالنبوغ وهـو إىل معرفة اهللا، وكان شـيخ النـووي يف الطريـق هـو الشـيخ املراكشـي الـذي كـان 

بـــأن شــيخه يف الطريـــق،  طبقـــات الشــافعية الكبـــرىالســـبكي يف  فقـــد ذكــر "صــغري يف الــدكان.
علـــى أن الشـــيخ  الـــذهيب والســـخاوي يستشـــهد بقـــول ٤املراكشـــي. بـــن يوســـف الشـــيخ ياســـنيهو 

أن "  ٥:ياســـني بـــن يوســـف املراكشـــي مـــن شـــيوخ اإلمـــام النـــووي يف الطريـــق حيـــث قـــال الـــذهيب
 خيرج إليه ويتأدب معه ويزوره ويرجو بركته ويستشريه يف أمور."الشيخ كان 

                                                                                                                                                                          
، شذرات الذهب. وابن العماد، ١٣١، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان. اليافعي، ٣٢٦، ص٣ج، خبر من غبر

 .٥٩٠، ص٧ج
.١٧، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ١
.١٧، صالمصدر السابق ٢
.١٦ص اإلمام النووي، ٣
 .٣٩٦، ص٨، جطبقات الشافعية الكبرى ٤
. قلت: نقل السخاوي هذا الكالم عن الذهيب ولكن بعد مراجعيت إىل  ١٧، صالمنهل العذب الرويالسخاوي،  ٥

راجعت  يف ترمجة اإلمام النووي ما وجدت هذا الكالم، مث -كالمها للذهيب-كتاب تاريخ اإلسالم والعرب يف خرب من غرب
كتابه سري أعالم النبالء، ولكن من الغريب اليوجد ترمجة اإلمام النووي، فيما طبع من كتاب سري أعالم النبالء اآلن، 
ويبدو واهللا أعلم أن ما تتعلق برتمجة اإلمام النووي فقدت من خمطوطات سري أعالم النبالء اليت وصلت إلينا. والدليل على 

يف ترمجة اإلمام النووي من كتاب سري أعالم النبالء يف مثانية مواضع. على سبيل املثال  ذلك أن السخاوي نقل عن الذهيب
 به وضربنقل عن الذهيب يف سري أعالم النبالء عندما يتكلم عن اجتهاد اإلمام النووي يف طلب العلم حيث يقول:" 

 أو املطالعة أو الكتابة أو الدرس بلزم أوقاته بطوض غلبة، عن إال النوم وهجره و�ارا، ليال العلم طلب على إكبابه يف املثل
 . ١٤ص ،الروي العذب المنهل السخاوي، انظر،"  .انتهى ،" النبالء سري"  يف الذهيب قاله الشيوخ، إىل الرتدد



 

٤٩ 

 ١تالميذه: خامسالمطلب ال
ـــاظ، العلمـــاء، مـــن ؛كثـــري خلـــق منـــه مســـع" ٢قـــال تلميـــذه ابـــن العطـــار: ـــدور، واحلفَّ  والصُّ

ــقٌ  بــه وختــرج والرؤســاء، ــه علــى ووقــع اآلفــاق، يف وفتاويــه علُمــهُ  وســار الفقهــاء، مــن كثــريٌ  َخْل  ديِن
 بتصـانيفِه، اإلسـالمية الـبالد سـائر يف النـاس وانتفـع ،الوفـاق وكرامتـه ومعرفته وورعه وزهده وعلمه
 حتصــــيلها علــــى جمتهــــداً  حياتــــه يف يشــــنؤها كــــان َمــــن رأيــــت حــــىت يفــــه،تآل حتصــــيل علــــى وأكبُّــــوا

 ".اتهجن يف وبينه بيننا ومجع عنه، ورضي اهللا، فرمحه مماته، بعد هبا واالنتفاع
طــار بــأن مســع منــه خلــق كثــري مــن العلمــاء واحلفــاظ، إىل آخــر كالمــه. كمــا أشــار ابــن الع

مــوجزة، تالميــذه وأتــرجم هلــم تــراجم لــذلك يصــعب حصــر تالميــذه وعــّدهم، غــري أين أذكــر أبــرز 
 فأوهلم:

 ٣الشيخ عالء الدين بن العطار. - أ
ـــن ال علـــّي، شـــفيقاً  يب، رفيقـــاً  اهللا رمحـــه كـــان" ٤قـــال ابـــن العطـــار:  مـــن أحـــداً  ميكِّ

 اهللا رضـــي- يل مراقبتـــه مـــع منـــه، ذلـــك طلـــب يف مـــين َجهـــدٍ  علـــى غـــريي هخدمتـــ
 مجيـــع يف معـــي وتواضـــعه ذلـــك، مجيـــع يف يب ولطفـــه وســـكنايت، حركـــايت يف-عنـــه

 .ذلـــك حصـــر عـــن وأعجـــز اخلطـــرات، حـــىت شـــيء كـــل يف يل وتأديبـــه احلـــاالت،
                                                           

مرآة . واليافعي، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٣٢٧، ص١٥، جتاريخ اإلسالمانظر، الذهيب،  ١
. ٥٢، صالمنهاج السوي. السيوطي، ٣٩-٣٧، صالمنهل العذب الروي. السخاوي، ١٣٩، ص٤ج الجنان،

.٣٥، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٢٦٦، ص٤، جفوات الوفياتوالكتيب، 
.٦٣، صتحفة الطالبين ٢
 ويلقب الشافعي، العطار بن احلسن أبو سليمان بن سلمان بن دواد بن إبراهيم بن علي الدين عالء الزاهد هو احلافظ٣

 وتفقه وستمائة، ومخسني أربع سنة الفطر عيد يوم ولد .وغريمها اليسر، أيب وابن الدائم، عبد ابن من مسع. النووي مبختصر
 ومرض وغريها، النورية احلديث دار مشيخة وويل مالك، بن الدين مجال عن العربية وأخذ النووي، الدين حميي الشيخ على

 ابن وقال. مفيدة أشياء وصنف وأفىت، ودرس، ومحله، الكثري وكتب حمفة، يف حيمل وكان سنة، نعشري من أزيد بالفاجل
 وخدمه طويال، لزمه به، وأخصهم النووي أصحاب أشهر هو: غريه وقال .وجماميع وختاريج مفيدة مصنفات له: كثري

 ناصر ابن العالمة احلفاظ يف وعده نها،م كثريا وبيض مصنفاته، وكتب أحواله، على واطلع حكايات، معه وله به، وانتفع
انظر ترمجته،  .سنة سبعني عن احلجة يوم االثنني سنة أربع وعشرين وسبعمائة ذي يف بدمشق تويف .عليه وأثىن الدين

، الكبير الشيوخ معجم)، م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، (قَاْمياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسالذهيب، 
. والذهيب، ٨-٧، ص١ط الصديق، مكتبة، السعودية العربية اململكة- الطائف، اهليلة احلبيب حممد الدكتور: قاحملق، ٢ج

. وابن العماد احلنبلي، ٢٥٢-٢٥١، ص١٨، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ٧١، ص٤، جالعبر في تاريخ من غبر
 . ٣٥٦-٣٥٥، ص٢، جطبقات الشافيعة. وابن قاضي شهبة، ١١٥-١١٤، ص٨، جشذرات الذهب

.٥٣-٥٢، صتحفة الطالبين ٤



 

٥٠ 

 يف-عنــــه اهللا رضــــي- يل وإتقانــــاً وأذن ضــــبطاً  تصــــانيفه مــــن كثــــرياً  عليــــه وقــــرأتُ 
 وأقــرَّين خبطِّــه، فكتبــه حبضــرتِه أشــياء، فأصــلْحتُ  تصــانيِفه، يف يل يقــع مــا إصــالح

 وقــال خبطــه، ويصــنِّف منهــا، يكتــب كــان الــيت كتــب بعــّدة ورقــةً  إيلَّ  ودفــع عليـه،
 فلـم". الكتـب هـذه مـن" المهـّذب شـرح" فـأمتِْمْ  تعاىل؛ اهللا إىل انتقلتُ  إذا: "يل

 ســنة أول مــن غــريه، دون عليــه مقتصــراً  ه؛لــ صــحبيت مــدة وكانــت .يل ذلــك يقــدَّر
 ".وفاته حني إىل وقبلها بيسري مئة وست سبعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥١ 

 ١املّزي. ال الدينمجاحلافظ  - ب
 

                                                           
 أيب بن علي بن يوسف بن امللك عبد بن يوسف بن الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مجال الكبري احلافظهو  ١

 الزمان أعجوبة احلفاظ، عمدة احملدثني، شيخ: شهبة قاضي ابن قال الشافعي املزي الكبري احلافظ العالمة اإلمام الزهر،
 على الفقه من شيئا قرأ .باملزة ونشأ حلب، بظاهر وستمائة ومخسني أربع سنة اآلخر، ربيع يف مولده .املزي شقيالدم

. سنة عشرون وله بنفسه، احلديث طلب يف شرع مث واللغة، التصريف يف وبرع العربية، من طرفا وحصل الشافعي، مذهب
 وغريهم مشاخيه من احلفاظ له وأقر احلديث، فنون يف رعوب األلف، حنو ومشيخته: بعضهم قال .ورحل الكثري، ومسع

 سنة وعشرين ثالثا األشرفية احلديث دار وويل واحلفاظ، الكبار منه فسمع سنة، مخسني حنو بالكثري وحدث بالتقدم،
 أربع سنة احلديث طلب .الشام حمدث املفيد، احملقق، الناقد، احلافظ، العالمة، اإلمام شيخنا الذهيب: وقال .ونصفا

 يشارك باللغة، بصريا والتصريف، بالنحو، عارفا وكان. املتقن املليح خبطه والنازل العايل وكتب وأكثر، جرا، وهلم وسبعني
 يدري املزي شيخنا أحسب وال: "الطبقات" يف السبكي وقال .انتهى. العقول مضائق يف وخيوض والفقه، األصول يف

 النفس يف كما احلديث ويدري: الذهيب قال مث .الذهيب شيخنا اهللا سامحف. مضايقها يف اخلوض عن فضال املعقوالت،
 فما احلفظ، من حمله علم "الكمال هتذيب" كتابه يف نظر ومن. وطبقاهتم الرجال معرفة يفاملنتهى  وإليه وإسنادا، متنا

 مشكالت ضحوأو  جمالس وأملى واألطراف الكمال هتذيب صنف .معناه يف نفسه مثل هو رأى وال مثله، رأيت
 قرب إىل احلديث أمسع أن بعد- له وعرض ينقطع ومل يسرية أياما مرض .ورجاله احلديث علم يف إليها سبق ما ومعضالت

 إىل به فاستمر وقال كثري ابن صهره قاله- طاعونا كان وإمنا قولنجا ظنه باطنه يف وجع- ليتأهب وقام اجلمعة إىل التوجه
 مث باجلامع الغد من عليه وصلي الكرسي آية يقرأ وهو ٧٤٢ سنة صفر ١٢ السبت يوم من والعصر الظهر بني مات أن

. انظر ترمجته: الذهيب، جدا متوفرا جنازته يف اجلمع وكان تيمية ابن من بالقرب الصوفية مبقابر دفن مث النصر باب خارج
معجم والذهيب، . ١٢٧-١٢٦، ص٤ج العبر في تاريخ من غبر،. والذهيب، ١٩٤-١٩٣، ص٤، جتذكرة الحفاظ
البداية . وابن كثري، ٤٣٠-٣٩٥، ص١٠، جطبقات الكبرى. والسبكي، ٣٩٠-٣٨٩، ص٢، جالشيوخ الكبير

، أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو. وابن حجر العسقالين، ٤٢٨-٤٢٧، ١٨، جوالنهاية
، حيدر آباد، هند، ضان املعيد بدع حممد: احملقق، ٦ج الثامنة، المائة أعيان في الكامنة الدرر)، م١٩٧٢.هـ١٣٩٢(

 الدين صالح. الصفدي، ٥٢١، صطبقات الحفاظ. والسيوطي، ٢٣٣-٢٢٨، ص٢، طالعثمانية املعارف دائرة جملس
، مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد، احملقق: ٢٩، جبالوفيات الوافي)، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، (اهللا عبد بن أيبك بن خليل

. وابن ٢٧-٢٦، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. والنعيمي، ١٠٩-١٠٦، ص١، طالرتاث إحياء داربريوت، 
. ٢٣٨-٢٣٦، ص٨، جشذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ١٠١-٩٩، ص٣ج طبقات الشافعية،قاضي شهبة، 

. د ،عباس مهدي صاحل: احملقق، ١، جالوفيات)، هـ١٤٠٢، (السالمي رافع بن هجرس بن حممد الدين تقيوابن رافع، 
 ابن حممد بن عمر بن مظفر بن عمر. وابن الوردي، ٣٩٧-٣٩٦، ص١، طالرسالة مؤسسة، بريوت، معروف دعوا بشار

، ٢، جالوردي ابن تاريخ)، م١٩٩٦- هـ١٤١٧، (الكندي املعري الوردي ابن الدين زين حفص، أبو الفوارس، أيب
 بن أمحد ابن حممد بن بكر أيب اهللا عبد بن حممد. وابن ناصرالدين، ٣٢١-٣٢٠، ص١، طالعلمية الكتب داربريوت، 

، ١، طاإلسالمي املكتب، بريوت، الشاويش زهري: احملقق، الوافر الرد)، هـ١٣٩٣( الشافعي، الدمشقي القيسي جماهد
، اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد. والشوكاين، ٣٥٥-٣٥٣، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، ١٣٠-١٢٨ص

.٣٥٤-٣٥٣، بريوت، دار املعرفة، د.ط، ص٢، جالسابع القرن عدب من بمحاسن الطالع البدر(د.ت)، 



 

٥٢ 

 ١الشيخ مشس الدين بن النقيب.- ج
 ٢بن جعوان.أمحد بن حممد بن عباس  - د

                                                           
 ابن الدين مشس القاضي املدرس العامل الشيخ محدان بن حممد بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن بكر أيب بن حممدهو  ١

 مدرس مث حلب مث طرابلس مث حبمص النقيب احلاكم بن الدين مشس القضاة قاضي . قال السبكي: "شيخناالنقيب
 وأرغم الشيطان به طرد الذي والورع والعفة الديانة علية وله رتبة الصحبة بتلك وأعظم النووي وصاحب الربانية الشامية

 بد ال الدين مشس قاضي يا النووي يل قال يقول تتلهب مسعته ال أ�ا إال ذكاء نار ومجرة املذهب أساطني من أنفه وكان
 على وقرأ وخدمه النووي الدين حميي الشيخ عن الفقه من أشياء وأخذلشامية".  ا مث القضاء فويل الشامية تدريس تلي أن

. بدمشق بالعصرونية ودرس الفزاري الدين تاج الشيخ حلقة وحضر املقدسي الدين وشرف املراغي الدين برهان الشيخ
 الفقه، أصول يف "الشريازية" و للنواوي، "والتيسري التقريب" و احلق، لعبد" الصغرى األحكام" و "التنبيه" صغره يف وحفظ

 شيبان بن وأمحد البخاري ابن الفجر من مسع ،لثعلب "الفصيح" و النحو، يف" اجلرجانية" و للغزايل، "الوسيط فرائض" و
 مجال عنه وأخذ وغريه الربزايل منه مسع مشيخة له وخرجت وحدث ،وغريهم مكي بنت وزينب الصابوين بن حامد وأيب

 ذي عشر ثاين ووافق كذلك فكان اجلمعة ليلة إال ميوت ما إنه يقول النقيب ابن . قال السبكي: كانمياقد مجلة ابن الدين
، العبر في تاريخ من غبربقاسيون. انظر ترمجته: الذهيب،  ودفن الشامية باملدرسة وسبعمائة وأربعني مخس سنة القعدة

 بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي، . كذلك ٣٠٩-٣٠٧، ص٩، جطبقات الكبرى. والسبكي، ١٣٧-١٣٦، ص٤ج
 الدكتور: احملقق، احلنبلي الصاحلي سعد ابن اهللا عبد أيب الدين مشس: ختريج الشيوخ، معجمم)، ٢٠٠٤، (الدين تقي

. ٣٨٥-٣٨١، ص١، طاإلسالمي الغرب دار، بريوت، األعظمي إمساعيل مصطفى- العنبكي يوسف رائد- عواد بشار
، ١، جالوفيات. وابن رافع، ١٣٥-١٣٤، ص٥ج الكامنة في أعيان المائة الثامنة،الدرر وابن حجر العسقالين، 

، شذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ٦٦-٦٤، ص٣، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٥٠٥-٥٠٤ص
أعيان العصر وأعوان )، م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، (أيبك بن خليل الدين صالح . والصفدي،٢٥٠-٢٤٩، ص٨ج

حممد  سامل حممود الدكتور موعد، حممد الدكتور عشمة، أبو نبيل الدكتور زيد، أبو علي الدكتور: حملقق، ا٤، جالنصر
. والنعيمي، ٣٨٠-٣٧٠، ص١ط الفكر، دارودمشق،  املعاصر، الفكر داراملبارك، بريوت،  القادر عبد مازن: له وقدم

.٢١٤، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس
 األنصاري، الدين شهاب الزاهد، احملقق اإلمام، )،واو( و مهملة وعني جبيم .جعوان بن عباس بن حممد بن هو أمحد ٢

 وأقبل كثريا، أخيه مع ومسع. الدائم عبد ابن عن عرفة"، ابن "جزء روى .الدين مشس احلافظ أخو. الشافعي الدمشقي،
 ببيته تويف .متقشفا متنسكا، مهيبا، الشكل، تام أمسر، رجال رأيته. الناس عن وانقبض وانقطع وأفىت، فيه فربع الفقه على

انظر، الذهيب،  .الكهولة يف مات .اهللا رمحهما النواوي تالمذة من وكان. شعبان من والعشرين الثاين يف بدمشق الناصرية يف
، طبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٣٥، ص٨، جطبقات الكبرى. والسبكي، ٨٩٥، ص١٥، جتاريخ اإلسالم

. قلت: فقد ذكر السيوطي يف املنهاج السوي، من ضمن ٧٧٦، ص٧بن العماد، شذرات الذهب، ج. وا٢١٥، ص٢ج
تالميذ النووي الشيخ مشس الدين بن جعوان، وهذا خطأ والصحيح شهاب الدين بن جعوان الذي ترمجته آنفاً، ومشس 

 الزاهد املفيت جعوان " ابن الدين بن جعوان هو أخو شهاب الدين بن جعوان، كما أشار إىل ذلك الذهيب حيث قال:
" وأما مشس .النقل يف عمدة كان.الدين مشس احلافظ أخو الشافعي الدمشقي عباس بن حممد بن أمحد الدين شهاب

 اهللا عبد أبو الدين مشس احلافظ، اهللا، عبد بن جعوان بن بكر أيب بن عباس بن حممد بن الدين بن جعوان هو حممد
 مالك، ابن الدين مجال الشيخ عن العربية أخذ .األئمة هـ أحد ٦٨٢: املتوىف النحوي، الشافعي، الدمشقي، األنصاري،



 

٥٣ 

 ١والشيخ مشس الدين القّماح. - ه
 ٢رشيدالدين احلنفي. - و

                                                                                                                                                                          
 وابن اليسر، أيب وابن الدائم، عبد ابن من ومسع عناية، أمت به وعين احلديث على أقبل مث أصحابه، كبار من وصار

 وكتب وطائفة، احلراين والعز القلعي رعام من فسمع شهادة، يف مصر إىل وارحتل سواهم، وخلق اخلري، أيب وابن الشريازي،
 وحضر والصحة، الفصاحة يف مثلها الناس يسمع مل قراءة عالن ابن على"  املسند"  وقرأ للمشايخ، وخرج خبطه، كثريا

 عنه كتب الشمائل حلو العشرة، حسن الشكل، مليح وكان .واحدة حلنة عليه حيفظون أمكنهم فما األئمة من مجاعة
" .أمحد الدين شهاب الزاهد الفقيه أخو وهو األوىل، مجادى عشر سادس يف الشبيبة عنفوان يف اتوم الطلبة، آحاد

واملرتمجون لشمس الدين بن جعوان اليذكرون أن اإلمام الووي من مشاخيه بينما مجيع املرتمجون لشهاب الدين بن جعوان 
طأ وصحيح شهاب الدين بن جعوان، واهللا أعلم. يذكرون اإلمام النووي من ضمن مشاخيه. وعلى هذا ماذكره السيوطي خ

الوافي . والصفدي، ٤٨٣، ص١٥، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ١٨٩، ص٤، جتذكرة الحفاظانظر، الذهيب، 
 .٥٢، صالمنهاج السوي. السيوطي، ١٩٧، ص٤ج ذيل مرآة الجنان،. وقطب اليونيين، ١٦٤، ص١، جالوفيات

 مشس املشايخ بقية الكبري املدرس املفيت الفقيه العامل اإلمام عقيل بن علي بن رةحيد بن إبراهيم بن أمحد بن حممدهو  ١
 احلديث وقرأ الكثري مسع وستمائة ومخسني ست سنة القعدة ذي يف ولد املصري القرشي القماح ابن املعايل أبو الدين
 هبا أعاد أن بعد وفاته حني إىل عيالشاف بقبة ودرس وأفىت وبرع وغريه التزمنيت الظهري على وتفقه خبطه وكتب بنفسه
 كان األدفوي الدين كمال الشيخ قال واحملدثني الفقهاء من خلق منه مسع وحدث سنني مدة احلكم يف وناب سنة مخسني
 املصريني تواريخ وعنده فنون يف ومسائل وفوائد نكت عنده احملاضرة حلو اخللق حسن وكان كثرية فنون يف مشاركا فاضال
 كثرية جماميع ومجع التنبيه يف كذلك ويعمل قبلها ما ذكر آية عن سئل ومىت التالوة كثري وكان منه اديستف وتراجم

 إال ذكيا املصريني لتواريخ حافظا حمدثا فقهيا فاضال عاملا رجال كان اإلسنوي وقال لبيبا عاقال وكان الفقه يف كتبا واختصر
 وقال متوددا سريعها التالوة كثري والتحصيل النظر على مواظبا نسيانال بعيد احلفظ سريع وكان تصرفه على يزيد نقله أن
 مجاعة وفيات منها العشرين تقارب غريه وخبط خبطه جماميع مجع واحملاضرة اخللق حسن العلم يف إليه مشارا كان رافع ابن
 ودفن وسبعمائة وأربعني حدىإ سنة األول وقيل اآلخر ربيع يف تويف للنووي املنهاج من قطعة عليه وقرأت املتأخرين من

-٦٦، ص٣، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٩٢، ص٩، جطبقات الكبرى. انظر ترمجته، السبكي، بالقرافة
.٢٣٠، ص٨، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٢٦٨-٢٦٧، ص٤، جأعيان العصر وأعوان النصر. والصفدي، ٦٧

 الدمشقي مث التيماين الفداء أبو الدين رشيد املفيت العالمة رشيالق الكرمي عبد بن حممد بن عثمان بن هو إمساعيل ٢
 ثالثيات الزبيدي ابن من مسع .رجب يف مائة وست وعشرين ثالث سنة يف بدمشق املعلم ولد بابن ويعرف احلنفي

 مذهب يف فاضال كانو  جعفر أيب وابن الصالح وابن النسابة العز ومن منه ومسع السخاوي على بالروايات وقرأ البخاري
 هبا فأقام القاهرة القاهرة واستوطن التتار من واجنفل ودرس وأفىت انفرد حىت وعمر اجلعربي حممود اجلمال على تفقه احلنفية

 البلخية تدريس ترك وا�زم موته قبل خلقه وساء جزأين الدين مشس الشيخ منه مسع ومبصر، بدمشق حدث ،مات أن إىل
 من وامتنع فأىب بدمشق القضاء عليه عرض قد وكان عشرة وسبعمائة أربع سنة بيسري هقبل ولده ومات الدين تقي البنه

 أنه بلغين متزهدا لباسه يف مقتصدا دينا كان الذهيب قال. املذهب يف رأسا العربية يف بصريا وكان تاركا، كان لكونه اإلقراء
هـ. انظر ترمجته،  ٧١٤ سنة رجب شهر مسخا يف ومات. بيسري قبله ابنه ومات الناس عن منقطعا وكان بآخرة تغري

أعيان . والصفدي، ٤٣٩، ص١ج الدرر الكامنة،. وابن حجر العسقالين، ١٧٦، ص١، جمعجم الشيوخالذهيب، 
 عبد. والسيوطي، ٩٣، ص٩، جالوافي بالوفيات. وكذلك الصفدي، ٥٠٢-٥٠١، ص١، جالعصر وأعوان النصر



 

٥٤ 

 ١لي.أبوالعباس بن فرح اإلشبي - ز
 ٢ابن أيب الدار.- ح

 
                                                                                                                                                                          

 الفضل أبو حممد: احملقق، ١ج والنحاة، اللغويين طبقات في الوعاة ةبغي، (د.ت)، الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن
.٤٥١، صيدا، لبنان، املكتبة العصرية، د.ط، صإبراهيم

 اللخمي، العباس أبو الدين، شهاب السلف، بقية الزاهد، احلافظ، اإلمام، حممد، بن أمحد بن فرح بن هو أمحد ١
 ست سنة إشبيلية الفرنج أخذ يف وأسر بإشبيلية، وستمائة وعشرين مخس نةس األول ربيع ثالث يف ولد. الشافعي اإلشبيلي
 ومسع قليال السالم عبد ابن الدين عز الشيخ على هبا فتفقه ومخسني، بضع سنة املصرية الديار وقدم اهللا، وخلصه وأربعني،

 ابن والنجيب عزون بن عيلوإمسا الدين زين ابن أمحد واملعني احلموي األنصاري الدين شرف الشيوخ شيخ ومن منه،
وخلق. قال ابن  العسقالين وفراس الكرماين وعمر الدائم عبد ابن الوقت شيخ من وبدمشق وطائفة، عالق وابن الصيقل

 يف -روحه اهللا قدس- الشيخ على ميعاد له وكان -اهللا رمحه- اإلشبيلي فرح بن أمحد العباس أبو احملدث يل قالالعطار:" 
 ومعانيه ألفاظه وأتقن باحلديث وعين ."مسلم صحيح" يف يشرح ويوم ،"البخاري صحيح" يف يشرح ومي والسبت، الثالثاء
 احلسن والسمت والديانة والنسك والصدق الورع من فيه ما إىل مضاف وذلك األئمة، كبار صار من حىت وفقهه،

قال  دمشق، جبامع بكرة لإلشغال قةحل وله يسكن، وهبا بالشامية فقيها وكان واإلفادة، االشتغال ومالزمة والتعفف
 وتعفًفا وصدقًا وثقة واستبحارًا واستحضارًا وديانة ووقارًا وفضًال  علًما كان الشيخ ونعم جمالسه، حضرت الذهيب: "

 كتابة وله. فامتنع النورية احلديث دار مشيخة عليه عرضت ."واحلديث الفقه من الكثري وكتب مجاعة به خترج وقصًدا،
 ،الصاحل أم تربة يف مبنزله مفيًدا محيًدا تعاىل اهللا رمحة إىل وانتقل جيد، شعر وله وصغار، كبار كثرية لكتب صحيحة

 بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسانظر ترمجته، الذهيب،  .وتسعني تسع سنة اآلخرة مجادى يف مبطونًا
 مكتبة، الطائف، اهليلة احلبيب حممد. د: حتقيق، دثينبالمح المختص المعجم)، م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، (قَاْمياز

، ١٥، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ١٨٥، ص٤ج تذكرة الحفاظ،. كذلك الذهيب، ٣٣-٣٢، ص١ط الصديق،
طبقات . والسيوطي، ١١٣، صتحفة الطالبين. وابن العطار، ٨٤٤، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٨٩٤ص

 .٧٧٦-٧٧٥، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ٥١٨، صالحفاظ
 وأربعني مخس سنة مولده الغنائم أبو الدين أمني املفيت العامل الشيخ اهللا عبد بن لؤلؤ له ويقال الرمحن عبد بن ساملهو  ٢

 شرف عن أخذ تويف فلما به وانتفع النواوي الدين حميي الشيخ والزم الصائغ ابن الدين عز القاضي على واشتغل وستمائة
 من انتزعها اجلوانية بالشامية ودرس مدارس بعدة وأعاد هشام ابن مبسجد وأم وغريمها الفارقي الدين وزين املقدسي الدين
 ورتب مسموعاته بعض نسخ املختص املعجم يف الذهيب قال تويف أن إىل به واستمرت الوكيل ابن الدين صدر الشيخ

 اشتغل كثري ابن وقال بالدعاوى وخربة دهاء ذا اهللا احمهس وكان الدائم عبد ابن مشيخة منه مسعت حبان ابن صحيح
 يف تويف يقصده ملن وعصبية مروءة فيه وكان باحملاكمات خبريا وكان ودرس وأفىت وأعاد وغريه النواوي عليه وأثىن وحصل
، ١ج معجم الشيوخ الكبير،. انظر ترمجته، الذهيب، الصغري بباب ودفن بدمشق وسبعمائة وعشرين ست سنة شعبان
. وابن حجر ٢٧٣-٢٧٢، ص١٨، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ٣٩، ص١٠ج طبقات الكبرى،. والسبكي، ٢٦٠

. ٢٣١-٢٣٠، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. والنعيمي، ٢٥٦-٢٥٥، ص٢، جالدرر الكامنةالعسقالين، 
، ٢، جن النصرأعيان العصر وأعوا. والصفدي، ٣٤٣-٣٤١، ص٢، جطبقات الشافعيةوقاضي ابن شهبة، 

 .٥١، ص١٥، جالوافي بالوفيات. وكذلك الصفدي، ٣٩٥-٣٩٤ص



 

٥٥ 

 ١األذرعي. - ط
 ٢سليمان بن هالل بن اجلعفري. - ي
 ٣.اخلبازإمساعيل بن إبراهيم بن حممدبن  - ك

                                                           
 الشيخ عن أخذ، و ٥٧ سنة ولد األذرعي األنصاري احلسن أبو الدين ضياء العامل القاضي ربيعة بن سليم بن عليهو  ١

 من حنوا النواحي قضاء يف وتنقل وغريه الدين تاج الشيخ عن أخذ الذهيب وقال بعضهم قال كما النواوي الدين حميي
 وحكم سنة ستني مدة كثري مبدائن األقضية واليات يف تنقل كثري ابن وقال .عاقال بساما منطبعا وكان سنة ستني

 نظم وله فضيلة عنده وكان شهر من حنوا القونوي عن نيابة بدمشق وحكم وغريها وزرع وعجلون ومحص ونابلس بطرابلس
 خملعة قصيدة وله جملد يف الوترية ختميس وله بيت وثالمثائة ألف يف وتصحيحها بيت ألف عشر ستة يف التنبيه نظم كثرية

 القاضي عند فحضر طرابلس إىل رسوال أرسل الفرنج صاحب أن وذكر شيوخه معجم يف الذهيب ذكره. بيتا مخسون
 املراد قال} بصالتك جتهر وال{ اهللا قال وقد جتهر كيف سلم ملا الرسول له فقال بالقراءة وجهر فصلى املغرب فحضرت
 عندكم احليوان فقال عليه صلب املسيح ألن قال عندكم الصليب تعظيم يف احلكمة ما ولكن الدعاء النهي يف بالصالة
 ربيع يف بالرملة تويف .الكافر فبهت احلمار ركب عيسى ألن احلمار تعظيم لكم ينبغي فقال احليوان فقال اجلماد أم أشرف
. ٢٧، ص٢، جمعجم الشيوخ الكبير. انظر ترمجته: الذهيب، سنة ومثانني مخس عن وسبعمائة وثالثني إحدى سنة األول

. وابن قاضي شهبة، ٦٣، ص٤، جالدرر الكامنة. وابن حجر العسقالين، ٣٣٩، ١٨، جالبداية والنهايةوابن كثري، 
ابن  .٣٨١-٣٨٠، ص٣، جأعيان العصر وأعوان النصر. والصفدي، ٣٦٠-٣٥٩، ص٢، جطبقات الشافعية

. ٢٨٥، ٢، جتاريخ ابن الوردي. وابن الوردي، ١٦٨-١٦٧، ٨، جشذرات الذهبالعماد، 
 عبد بن حسن بن علي بن داود بن أمحد ابن حممد بن حسن بن خصيب بن فالح بن شبل بن هالل بن سليمانهو  ٢

 احلوراين اجلعفري نسبه أملى هكذا رافع ابن قال الشافعي الدين صدر الدمشقي جعفر بن اهللا عبد بن إمساعيل بن اهللا
 فالزم هـ ٦٧ سنة بعد قدم مث عمر أيب مبدرسة القرآن وحفظ مراهقا دمشق وقدم هـ٤٢ سنة ولد الفضل أبو الدين صدر
 وويل وحدث وغريمها القيسي واملقداد اليسر أيب ابن من ومسع الفقه وأتقن الدين تاج والشيخ النووي الدين حميي الشيخ
 عنه وحتكى ،جدا متواضعا وكان العقيبة جبامع خطب مث بداريا خيطب وكان هـ٧٠٦ سنة يف صصرى نالب القضاء نيابة

 ومشى الغرمي، مع قام القاضي رسول أجرة عن يعجز ضعيف الغرمي أن علم إذا كان إنه يقال باخلصوم، رفقه يف حكايات
 يدخل ال وكان هـ١٩ سنة وذلك فسقوا جدب سنة يف بالناس واستسقى .شهادته ليسمع حانوته أو الغرمي بيت إىل

 فرأى هبيمة على داريا خطابة من مرة ورجع الصغرية عمامته وال القطيب ثوبه يرتك وال ملبس وال مبأكل يتنعم وال احلمام
 عن األشرفية احلديث دار يف ناب وقد غزيرة وحماسنه اجلابية باب إىل دابته على حطبها ومحل فنزل حطبا حتمل صعلوكة

هـ. انظر ٧٢٥ سنة القعدة ذي ثامن يف وفاته وكانت الفركاح وابن النووي عليه أثىن فاضل فقيه الربزايل وقال لشريشيا ابن
. وابن كثري، ٤١-٤٠، ص١٠، جطبقات الكبرى. والسبكي، ٧٤، ص٤، جالعبر في تاريخ من غبرترمجته: الذهيب، 
. وابن حجر ٣٤٤-٣٤٣، ص٢، جالشافعية طبقات. وابن قاضي شهبة، ٢٦٢-٢٦١، ص١٨، جالبداية والنهاية

. ٤٥٩-٤٥٨، ص٢، جأعيان العصر وأعوان النصر. والصفدي، ٣١٠-٣٠٩، ص٢ج، الدرر الكامنة، العسقالين
فوات . والكتيب، ٣٥٦، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. والنعيمي، ١٢١، ص٨، جشذرات الذهبوابن العماد، 

 .٨٢، ص٢ج الوفيات،
 بن عبادة ولد من العبادي األنصاري الدمشقي بركات بن سعد بن بركات بن سامل بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممدهو  ٣

 عبد بن والكمال الدائم عبد بن أمحد على فاحضره أبوه به وبكر هـ٦٦٧ سنة رجب يف ولد اخلباز بابن املعروف الصامت



 

٥٦ 

 ١الرحيم اجلهين. هبة اهللا بن عبد - ل

                                                                                                                                                                          
 ومن بكماله املسند وعنده عالن ابن املسلم من ثريالك وأمسعه أكثرهم عن بالرواية فتفرد وغريهم اليسر أيب بن وإمساعيل

 الكندي أصحاب من جم ومجع الصرييف وابن الصابوين وابن اخلري أيب ابن ومن مسلم صحيح عنه عنده االربلي القاسم
 يبوالذه واملزي هو عليه ومسع مشيخة إىل الربزايل له وخرج وغريمها والنووي الكرماين عمر له أجاز طربزذ وابن وحنبل

 بالسماع مسلم برواية وتفرد زمانه يف اآلفاق مسند كان وقال والعراقي واحلسيين مجاعة وابن والعالئي رافع وابن والسبكي
 من حنوا حيدث واستمر سنة عشرين ابن وهو أبيه مع قدميا وحدث وأهله للحديث حمبا مأمونا صدوقا وكان، املتصل
 السماع على صبورا كان أنه يل وذكر العراقي شيخنا عنه أكثر عصره يف دمشق مسند صار أن إىل وتأخر سنة سبعني
 هـ٧٥٦ سنة رمضان شهر ثالث يف مات العصر إىل بكرة من منزله يف يعمل وهو عليه نقرأ فكنا قال بالنسج يكتب وكان
 عبد بن دأمح على األوىل يف واحضر االربلي القاسم على مسلم صحيح مسموعاته ومن أشهر عشرة إال سنة تسعني عن

 ابن الكمال وعلى خيثمة أليب العلم النشيب بن النجم وعلى للخطيب الرحلة احلنبلي بن حيىي وعلى عرفة ابن جزء الدائم
 للخطيب واجلامع اجلصاص وثاين املؤمل وجزء للخرائطي القناعة اليسر أيب ابن وعلى اخليل وفضل جوصا ابن جزء عبد

. كذلك ١٧٢-١٧١، ص٢، جمعجم الشيوخ الكبير. انظر ترمجته: الذهيب، ياتاحلنائ من والتاسع واخلامس والثاين
 بن إبراهيم. وابن مفلح، ٣٧٢-٣٦٩، صمعجم الشيوخ. والسبكي، ١٦٩، ص٤، جالعبر في تاريخ من غبرالذهيب، 

 ذكر في األرشد المقصد)، م١٩٩٠- هـ١٤١٠، (الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد
. ٣٨٢-٣٨١، ص١، طالرشد مكتبة، الرياض، العثيمني سليمان بن الرمحن عبد د: احملقق، ٢، جأحمد اإلمام أصحاب

، ٤، جأعيان العصر وأعوان النصر. والصفدي، ١٢٠-١١٩، ص٥، جالدرر الكامنةوابن حجر العسقالين، 
.٣١١-٣١٠، ص٨، جشذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ٣٣٧ص

 أبو الدين شرف القضاة قاضي احلموي، اجلهين اهللا هبة ابن املسلم بن اهللا هبة بن إبراهيم بن الرحيم عبد بن اهللا هبةهو  ١
 الشافعي البارزي بابن املعروف الطاهر، أيب الدين مشس القضاة قاضي ابن حممد أيب الدين جنم القضاة قاضي ابن القاسم
 ومجاعة، مالك بن اهللا عبد بن حممد الدين مجال والشيخ فاروثي،ال الدين عز والشيخ وجده أبيه من مسع .محاة قاضي
 عمر الدين كمال والصاحب البادرائي، حممد بن اهللا عبد الدين جنم والشيخ السالم، عبد ابن الدين عز الشيخ له وأجاز

 ابن وخالد قدسي،امل إمساعيل بن الرمحن عبد شامة وأبو الضرير، والكمال العطار، الدين رشيد واحلافظ العدمي، ابن
 وقد بإشارهتا،"  األربعني"  كتاب عليه مسع ومما قال السخاوي:" .ومحاة بدمشق وحدث وغريهم، النابلسي، يوسف
 والتمييز احلاوي شرح منها الكثريةالتصانيف  وصنف ".البارزي بن إبراهيم بن الرحيم عبد بن اهللا هبةمنه  مسع هبا حدث
 املذهب مشيخة إليه ، وانتهتوسلم عليه اهللا صلى املصطفى سرائر يف والوفا التنبيه خمتصرو  واملغىن األصول جامع وترتيب

 حبماة القضاء ويل. األحاديث مبتون تامة خربة له النظري، عدمي الشأن كبري وكان السريرة، وحسن والتواضع الدين مع
 وكرب واملنصب والديانة والفضائل العلوم يف صرالع فريد وبقي أقرانه عن "تأخر: الربزايل وقال. كبرية مشيخة له وخرجت

 العدل، دار حيضر بل الوظيفة، عن نظره يقطع يكن ومل تركه، مث مدة القضاء يف واستمر وعمي، بصره ضعف مث السن،
 ليلة يف هبا وتويف. حبماة مئة وست وأربعني مخس سنة رمضان شهر من اخلامس يف مولده .حبماة" اخلانقاه مشيخة وتوىل

 بعقبة ضبية مبقابر ودفن األربعاء، �ار ضحى عليه وصلي مئة، وسبع وثالثني مثان سنة القعدة ذي من العشرين ربعاءاأل
، طبقات الكبرى. والسبكي، ٢٩٢-٢٩١، صمعجم المختص بالمحدثينانظر ترمجته: الذهيب،  .ظاهر محاة نقريين

.٣٩، صالمنهل العذب الرويخاوي، . الس٤٨٥-٤٨٤، ، معجم الشيوخ. وكذلك السبكي٣٨٨-٣٨٧، ص١٠ج



 

٥٧ 

 ١مسموعاته من الكتب: السادسالمطلب 
 .صحيح البخاري -١
 .من الرضي بن الربهان صحيح مسلم -٢
 سنن أبي داود. -٣
 سنن الترمذي. -٤
 سنن النسائي. -٥
 لك.موطأ ما -٦
 مسند الشافعي. -٧
 مسند أحمدبن حنبل. -٨
 سنن الدارمي. -٩

 يين.ئسفرااإل مسند أبي عوانة -١٠
 املوصلي. مسند أبي يعلى -١١
 سنن ابن ماجه. -١٢
 سنن الدارقطني. -١٣
 .سنن البيهقي -١٤
 معامل التنزيل.تفسريه للبغوي و  شرح السنة -١٥
 للزبري بن بكار. األنسابكتاب  -١٦
 للفاروقي. الخطب النباتية -١٧
 .رسالة القشيري -١٨
 البن السين. ليوم والليلةعمل ا -١٩
 للخطيب البغدادي. آداب السامع والراوي -٢٠

 

                                                           
مرآة الجنان . واليافعي، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٦٠،٦١، صتحفة الطالبينانظر، ابن العطار،  ١

. ١٨، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٢٦٦، ص٤، جفوات الوفيات. الكتيب، ١٣٩، ص٤ج وعبرة اليقظان،
 .٣٤، صبغية الراويبن إمام الكاملية، . وا٤٢، صالمنهاج السويوالسوطي، 



 

٥٨ 

 اهللا رمحـه الشـيخ خـط مـن مجعيـه ذلـك نقلـت" ١قـال ابـن العطـار:غري ذلك. ةوأجزاء كثري 
 وأكثـر مسـلماً  وحضـرت وحبثـاً، مساعـاً  األشـرفية احلـديث بدار ومسلم البخاري عليه وقُرأ .تعاىل

"  وكتاب) فوةالص صفوة( و ،للقشريي الرسالة عليه وقرأ .داود أبى سنن من ةوقطع البخاري
 عنـه وعلقت ذلك، معظم وحضرت وحبثاً، مساعاً  ياملقدس للنصر"  حجةمال تارك على الحجة
 ".عنه ورضى تعاىل اهللا فرمحه وغريه ذلك يف أشياء

 ٢مصنفاته: بعساالمطلب ال
صـحة التعبـري وانسـيابه بسـهولة ، متتاز مؤلفاته بالوضوح، و أّلف النووي يف علوم شّىت فقد 

 وعدم تكّلف.

 م آداب تالوة القرآن وآداب تاليهأوًال: في عل
٣التبيان في آداب من حمل القرآن •

 وأذكارهم واحملدث واحلائض اجلنب بقراءة يتعلق" ٤يقول النووي عن ذلك: 
 لطالب يتأكد اليت املهمات من الفصل وهذا ذلك وحنو وأحواهلا القراءة ومواضع

                                                           
.٦١، ٦٠ص تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدين، ١
. ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان. واليافعي، ٧٠-٨٥، صتحفة الطالبينانظر مصنفاته: ابن العطار،  ٢

، ٢، جطبقات الشافعيةكثري، . وابن  ٢٥٣، ص٥٠، جتاريخ اإلسالم، و١٧٥، ص٤، جتذكرة الحفاظوالذهيب، يف 
. ٥١٣، صطبقات الحفاظ، ٥٣-٦٥، صالمنهاج السوي. والسوطي، ٥٤٠، ص١٧، جة والنهايةالبداي، و٨٢٦ص

طبقات . وابن قاضي شهبة، ١٩-٢٤، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النوويوالسخاوي، 
، فوات الوفيات. والكتيب، ٦٢٠،٦٢١ص ،٧، جشذرات الذهب. وابن العماد، ١٩٨-٢٠٠، ص٢، جالشافعية

، ٢، جمفتاح السعادة. وطاش كربى زاده، ٤٢-٤٦، صبغية الراوي. وابن إمام الكاملية، ٢٦٦،٢٦٧، ص٤ج
 .٥٢٤،٥٢٥، ص٢، جهدية العارفين. وإمساعيل باشا البغدادي، ٥٣ص

، المنهل العذب الرويلسخاوي يف . وا٧٦، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينعزاه له: ابن العطار يف  ٣
. وابن قاض ١٧٥، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط٤ج تذكرة الحفاظ، )،م١٩٩٨-هـ١٤١٩. والذهيب (٢٠ص

المنهاج السوي . والسيوطي، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعيةشهبة، 
. وابن العماد، ٢٦٧، ص٤، جالوفيات فواتبصالح الدين،  امللقبشاكر  بن حممد. و ٦٢، صفي ترجمة النووي

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من . واليافعي، ٦٢٠، ص٧، جذهب من أخبار شذرات الذهب في
.١٣٨، ص٤، جحوادث الزمان

.١٦٢، ص٢، جوالمطيعي السبكي تكملة المجموع شرح المهذب مع ٤



 

٥٩ 

 حملة آداب في التبيان( وهو لطيفا كتابا هذا يف مجعت وقد معرفتها خرةاآل
وهو نفيس اليستغىن عنه خصوصاً " ١ويقول األسنوي عن هذا الكتاب: .")القرآن

 القارئ واملقرئ."
 .اختصره مث .الفوائد من مجل: األبواب ضمن ويف .أبواب عشرة: على وهو مرتب

 هذا ترمجة .اإلجيي سعيد أيب بن حممد بن مدحم: وللشيخ ).التبيان مختار(:ومساه
 ٢.)البيان حديقة: (مساها.بالفارسية الكتاب

٣القرآن حمل من آداب في مختصرالتبيان •

" اختصره رغبة يف تيسري التبيان في آداب حملة القرآنهو خمتصر من أصله"
 حفظه. 

 حممد بن دحمم: وللشيخ ."التبيان مختار": ومساه.اختصره مث" ٤قال حاجي خليفة:
 ".البيان حديقة": الكتاب بالفارسية مساها هذا اإلجيي ترمجة سعيد أيب بن

 وعلومهفي الحديث ثانياً: 
صّنف رمحـه اهللا كتبـاً يف احلـديث... عـّم النفـع هبـا، وانتشـر يف أقطـار " ٥قال ابن العطار:
 األرض ذكرها، منها:"

 ٦شرح صحيح البخاري •

                                                           
.٢٠، صقطب األولياء النووي المنهل العذب الروي في ترجمة ١
 الكتب أسامي عن الظنون كشف)، م١٩٤١، (القسطنطيين جليب كاتب اهللا عبد بن مصطفىانظر، حاجي خليفة،  ٢

.٣٤٠، ص١، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط١ج والفنون،
بغية بن اإلمام الكاملية، . وا٢٠، صالمنهل العذب الروي. السخاوي، ٧٦، صتحفة الطالبينعزاه له، ابن العطار،  ٣

أعالم قاموس م)، ٢٠٠٢. والزركلي، خريالدين، (٣٤١، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٤٢، صالراوي
، ١٥، بريوت، دارالعلم للماليني، ط٨ج المستشرقين،والنساء من العرب والمستعربين و  تراجم ألشهر الرجال

. ١٤٩ص
.٣٤١، ص١ج كشف الظنون، ٤
.٧٠ص ،الدين محيي اإلمام ترجمة في الطالبين تحفة ٥
، ١، وج١٢٤، ص١، وج٦٣، ص١، وج١٤، ص١يف أربع مواضع، ج شرح صحيح مسلمذكره النووي يف  ٦

. وكذلك النووي، ٣٥١، ص٢، وج٧٥، ص١، يف موضعني، جتهذيب األسماء واللغات. ويف ١٣٦ص
 ٤٢، ص٦ريوت، دار البشائر اإلسالمية، طحققه وعلق عليه، حممد احلّجار، ب، بستان العارفينم)، ٢٠٠٦.ـه١٤٢٧(
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 ""التلخيص.تاب العلم مسّاه إىل كانتهى فيها " ١قال السخاوي:
 ٢المنهاج في شرح صحيح مسلم •

مجع فيـه شـروح مـن تقدمـه مـن املغاربـة وغـريهم، وزاد فيـه  ،شرح مسلم" ٣قال ابن كثري:
 ونقص منه."

 هو عظيم الربكة."" ٤:سخاويقال الو  
فقـــد يـــرى الشـــيخ الـــدقر أن هـــذا الكتـــاب مـــن آخـــر مـــا ألـــف، فقـــد ألفـــه بعـــد ســـنة أربـــع 

 ٥عنــدما يقــول: لصــحيح مســلممائة، واســتدل علــى ذلــك بقــول النــووي يف شــرحه وســبعني وســت
بوجــوب اخلمــس يف كــل الغنــائم ورد علــى مــن جهــل فــزعم أنــه الجيــب فــاغرت بــه  وهــذا تصــريح"

بعــض النــاس وهــذا خمـــالف لإلمجــاع وقــد أوضـــحت هــذا يف جــزء مجعتـــه يف قســمة الغنــائم حـــني 
قبــل وفاتـه يف أقــل مــن  أي ٦ وسـتمائة واهللا أعلــم."دعـت الضــرورة إليــه يف أول سـنة أربــع وســبعني

، وهـذا أمـر عسـري علـى غـري مثلـه، ومـع ذلـك فقـد كـان يشـتغل بـالفرتة شـرح مسـلمسنتني ألـف 
نفســها يتــالف كتــاب أو تتمــة تــأليف، فقــد اعتــاد أن يؤلــف يف آن واحــد كتبــاً عــدة، وهــذا مــن 

 " واإلخالص له يف السّر والعلن.فضل اهللا خصه اهللا وأمثاله به، وهذا من أسرار طاعة اهللا

                                                                                                                                                                          
، وقال:" كتب منه ٦٣، صالمنهاج السوي. والسوطي، ٨١، صتحفة الطالبين. كذلك انظر، ابن العطار، ٢٠٤وص، 

. وحاجي ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٢٦٧، ص٤، جفوات الوفياتجمّلدة." والكتيب، 
: " هو شرح قطعة من أوله إىل آخر كتاب اإلميان." وابن إمام الكاملية، ، وقال٥٥٠، ص١، جكشف الظنونخليفة، 

. ٥٢٥، ص٢، ج، هدية العارفين. وامساعيل باشا البغدادي٤٦، صبغية الراوي
.١٩، صالمنهل العذب الروي ١
، ٢، جةطبقات الشافعي، وابن كثري، ٧٠، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينعزاه له: ابن العطار،  ٢

، المنهاج السوي في ترجمة النووي. والسيوطي، ١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٨٢٦ص
. و١٣٨، ٤، ج، صمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمانواليافعي،  .٥٥ص

. وابن إمام ٦٢٠، ص٧، جذهب من أخبار شذرات الذهب في. وابن العماد، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية ٣
، ٤، جالوفيات فواتامللقب بصالح الدين، شاكر  بن حممد. و ٤٢، صبغية الروي في ترجمة اإلمام النوويالكاملية، 

كشف الظنون عن أسامي الكتب . وحاجي خليفة، ٥٣، ص٢، جمفتاح السعادة. وطاش كربى زاده، ٢٦٦ص
.١٨٧٧، ٢ج والفنون،

.١٩، صالمنهل العذب الروي ٤
.١٦٣، ١٦٢ص، اإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينقر، الد ٥
، القاهرة، املطبعة املصرية باألزهر، ١٢، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجم)، ١٩٢٩. ـه١٣٤٧النووي، ( ٦

 . ٥٧، ص١ط
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 ١رياض الصالحين •
 إنه جليل اليستغىن عنه."" ٢:سخاوييقول ال

 ٣األذكار •
 شـفاها األيكـي عمـر بن أمحد بن حممد بن أمحد العباس أبو أنبأنا" ٤قال ابن حجر:

 أبـو أنبأنا جلميعه عليه مساعا فالح بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم أنبأنا الرملة مبدينة
 عاليــا بــه وأخربنــا املؤلــف أنبأنــا مساعــا العطــار بــن داود بــن إبــراهيم ابــنعلــي  احلســن
 احلســن أيب عـن عليـه قـراءة بعضـه ومسعـت مشـافهة إذنـا التنـوخي إسـحاق أبـو الشـيخ

  به." العطار بن
كمـا رأيتــه بنسـخة مقـروءة عليـه يف احملــرم   األذكـاروكـان فراغـه مــن " ٥:سـخاويقـال ال

مائة. قـال: ســوى أحـرف أحلقهـا، قــال: وأجـزت روايتـه جليمــع سـنة سـبع وســتني وسـت
 املسلمني."

فقــد ّخلصــه إمساعيــل بــن أمحــد بــن حممــد بــن البــدري األردبيلــي، وزاد عليــه مــا ورد يف 
بن السـين، والـدارمي، ين: الصحيحني، والسنن األربعة، واالكتب املشهورة الثمانية يع

 ٦.لقلوب وغاية المطلوبأنيس ايف سنة ثالث وستني وسبعمائة، ومساه 
 

                                                           
، ٥٠، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ٧١، صتحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينعزاه له: ابن العطار، يف  ١

 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو. وابن خجر، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٢٥٣ص
، المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم)، م١٩٩٨-هـ١٤١٨، (العسقالينحجر 
، برنامج الوادي آشي. والوادي آشي األندلسي، ٣٩٦، ص١، طالرسالة مؤسسة ، بريوت،املياديين شكور حممد: احملقق

، طبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٤٢، صبغية الروي في ترجمة اإلمام النووي. وابن إمام الكاملية، ٢٣٠ص
.٥٣، ص٢، جمفتاح السعادةوطاش كربى زاده،  .١٩٨، ص٢ج
.٢٠، صألولياء النوويالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب اانظر،  ٢
طبقات . وابن كثري، ٢٥٣، ص٥٠، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ٧٢، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار، يف  ٣

. وابن قاضي شهبة، ٤٢، صبغية الروي في ترجمة اإلمام النوويوابن إمام الكاملية،  .٨٢٦، ص٢، جالشافعية
المنهاج السوي في . والسيوطي، ٥٣، ص٢، جمفتاح السعادة . وطاش كربى زاده،١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية

.٦١، وقال: " جملد." صترجمة النووي
.٣٩٧، ٣٩٦، صالمنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم ٤
.٢٠، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٥
.١٩٨، ص١، جامي الكتب والفنونحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسانظر،  ٦



 

٦٢ 

 ١األربعين •
األربعـــين مـــن العلمـــاء صـــنفوا كتبـــا ومسّـــوه  اً " أن كثـــري ٢يقـــول النـــووي يف مقدمـــة الكتـــاب:

 اهللا بعثـه دينهـا أمـر مـن حـديثاً  أربعـني أميت على حفظ من: "قال أن رسول اهللا عمًال مبا روي
 ٣".والعلماء الفقهاء زمرة يف القيامة يوم

 وقـد " مث قـال:.طرقـه كثـرت وإن ضـعيف حـديث أنـه على احلفاظ فقوات"٤قال النووي: 
 فلــــيس هــــذا ومــــع، األعمــــال فضــــائل يف الضــــعيف باحلــــديث العمــــل جــــواز علــــى العلمــــاء اتفــــق

 مــنكم الشــاهد ليبلــغ":الصــحيحة األحاديــث يف قولــه علــى بــل احلــديث، هــذا علــى اعتمــادي
 ٦".مسعها كما ا فأّداهافوعاه مقاليت مسع امرأً  اهللا نضر: "وقوله ٥".الغائب

                                                           
طبقات . وابن كثري، ٢٥٣، ص٥٠، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ٧٢، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار يف  ١

المنهل العذب . والسخاوي، ٨٢٦ص ،٢ج، وقال:" وقد مسعناه على شيخنا املّزي، وغري ذلك من الفرائد." الشافعية
المنهاج السوي في .والسيوطي، ٤٢، صبغية الروي في ترجمة اإلمام النووية، . وابن إمام الكاملي٢٠صالروي، 

.١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان.واليافعي، ٦٥، صترجمة النووي
، ٦، طريانال مؤسسة، بريوت، األربعين النووي مع شرح ابن دقيق العيد)، م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤انظر، النووي، ( ٢

 .٢٢-١٦ص
هبذا اللفظي الذي ذكره النووي يف مقدمة األربعني ماوجدت، ولكن وجدت بألفاظ خمتلفة ولكن قريب املعىن هبذا  ٣

)، م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣، (بكر أبو اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحداللفظ، انظر: البيهقي، 
 حتقيقه على حامد وأشرف احلميد عبد العلي عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع ، حققه٣، جاإليمان شعب
 والتوزيع بالتعاون للنشر الرشد مكتبةاهلند، الرياض،  ببومباي، السلفية الدار صاحب الندوي، أمحد خمتار: أحاديثه وختريج

، مروان بن أمحد بكر أبو . والدينوري،١٥٩٦رقم احلديث:  ،٢٣٩، ص١، طباهلند ببومباي السلفية الدار مع
 اإلسالمية الرتبية مجعية، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: احملقق، ٧، جالعلم وجواهر المجالسة)، هـ١٤١٩(
أيب  . كلتا الروايتني من رواية٣٠٧٠ ، رقم احلديث:١٦٤، ص١، ط)لبنان- بريوت( حزم ابن دار ،)احلصم أم- البحرين(

 .  هريرة
، ٦، طالريان مؤسسة، بريوت، األربعين النووي مع شرح ابن دقيق العيد)، م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤( انظر، النووي، ٤

.٢٢-١٦ص
 بن زهري حممد: احملقق، ١، جالبخاري صحيح)، هـ١٤٢٢، (اجلعفي البخاري اهللا عبد أبو إمساعيل بن حممدالبخاري،  ٥

 . وهذا ا جزء من حديث ما رواه أيب بكرة١٠٥، رقم احلديث: ٣٣، ص١، طالنجاة طوق دار، الرياض، الناصر ناصر
 يوم عرفة يف حجة الوداع. من خطبة النيب

، ٥، جالترمذي سنن)، م ٩٧٥ .هـ ١٣٩٥، (الضحاك بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد الرتمذي، أبو عيسى ٦
 األزهر يف املدرس عوض عطوة ، وإبراهيم)٣ جـ( الباقي عبد فؤاد ، وحممد)٢ ،١ جـ( شاكر حممد أمحد :وتعليق حتقيق

.من رواية ٢٦٥٨ ، رقم احلديث:٣٤، ص٢، طاحلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، القاهرة، )٥ ،٤ جـ( الشريف
)، م ٢٠٠١ .هـ ١٤٢١، (الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو. أمحد، عبد اهللا بن مسعود
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 يف وبعضـــهم الفـــروع، يف وبعضـــهم الـــدين، أصـــول يف األربعـــني مجـــع مـــن العلمـــاء مـــن مث
 صــاحلة مقاصــة وكلهــا اخلطــب، يف وبعضــهم اآلداب، يف وبعضــهم الزهــد، يف وبعضــهم اجلهــاد،

 حــديثاً  أربعــون وهــي كلــه، هــذا مــن أهــم أربعــني مجــع رأيــت قــد قاصــديها عــن تعــاىل اهللا رضــي
 العلمـاء وصـفه قـد الـدين قواعـد مـن عظيمـة قاعـدة منهـا حـديث وكـل ذلك، مجيع على ملةمشت
 يف تعـاىل اهللا اسـتخرت وقد .ذلك حنو أو ثلثه أو اإلسالم نصف هو عليه أو اإلسالم مدار بأن
 ".اإلسالم وحفاظ األعالم األئمة هبؤالء اقتداء حديثاً  أربعني مجع

 أبــو احلــافظ اإلمــام أملــى" ١:األربعــينلكتــاب  ي يف مقدمــة شــرحهقــال ابــن رجــب احلنبلــ
 إن: يقـال الـيت اجلوامع األحاديث فيه مجع"  الكلية األحاديث"  مساه جملسا الصالح بن عمرو
 علـى هـذا جملسه فاشتمل الوجيزة، اجلامعة الكلمات من معناها يف كان وما عليها، الدين مدار
 أخـذ عليـه اهللا رمحـة النـووي حيـىي زكريا أبا القدوة الزاهد اإلمام الفقيه إن مث. حديثا وعشرين ستة
 كتابــه ومســى حــديثا، وأربعــني اثنــني متــام عليهــا وزاد الصــالح، ابــن أمالهــا الــيت األحاديــث هــذه

 جامعها، نية بربكة هبا اهللا ونفع حفظها، وكثر مجعها، اليت األربعون هذه واشتهرت ،"باألربعين"
 ".اهللا رمحه قصده وحسن

 ٢مختصر اإلرشاد في علوم الحديث التيسير في •

                                                                                                                                                                          
 عبد بن اهللا عبد د: وآخرون، إشراف مرشد، عادل- األرنؤوط شعيب: ، احملقق٢٧ج ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند
 .. من رواية جبري بن مطعم١٦٧٣٨ ، رقم احلديث:٣٠١، ص١الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط احملسن

، بلياحلن الدمشقي، مث البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين ابن رجب، ١
 شعيب: احملقق، ١، جالكلم جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع)، م٢٠٠١- هـ١٤٢٢(

.٥٦، ص٧، طالرسالة مؤسسة، بريوت، باجس إبراهيمو  األرناؤوط
تاريخ والذهيب،  .٢٧٢ص ،آشي الوادي برنامج آشي، والوادي. ٧٣، صتحفة الطالبينفقد عزاه له: ابن العطار،  ٢

، ٧، جشذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ٣٤٢، ص١٧، جأعالم النبالءسير . وكذا يف ٢٥٣، ص٥٠، جاإلسالم
. ٤٢صبغية الروي في ترجمة اإلمام النووي، . وابن إمام الكاملية، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٦٢٠ص

هدية اعيل باشا البغدادي، . وإمس٦٤، ص، المنهاج السوي. والسيوطي٢٠، صالمنهل العذب الرويوالسخاوي، 
، ٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٥٢٤، ص٢، جالعارفين

. قلت: فقد مساه ٤٦٥، ص١ج كشف الظنون،. وحاجي خليفة، ٢٦٦، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، ١٩٩ص
مساه  ١٥٤خمتصر اإلرشاد يف علوم احلديث" ومرة أخرى يف ص "التيسري يف ـ، ب٧٣ابن العطار بامسني، مرة مساه يف ص

"خمتصر علوم احلديث األصغر" وقال:" كنت يوما بني يديه لتصحيح درس عليه يف "خمتصر علوم احلديث األصغر." 
" ـ ، ب٢٠وذكر السخاوي يف كتابه "املنهل" ص". احلديث علم يف التقريب"  بعنوان ٦٤ص املنهاج يف وطييالس وذكره



 

٦٤ 

 كتـاب وهـذاكمـا صـرح يف مقدمتـه حيـث قـال: "  اإلرشادمن كتابه اختصره النووي  فقد
 املـتقن احلـافظ اإلمـام للشـيخ الحـديث علوم من اختصرته الذي" اإلرشاد" كتاب من اختصرته

 يف فيـــه بـــالغأ عنـــه، اهللا رضـــي الصـــالح بـــابن املعـــروف الـــرمحن عبـــد بـــن عثمـــان عمـــرو أيب احملقـــق
 اهللا وعلـى العبـارة، إيضـاح علـى وأحـرص باملقصود، إخالل غري من تعاىل اهللا شاء إن االختصار

 ١".واالستناد التفويض وإليه االعتماد الكرمي
 بــن علــي الــدين عــالء الشــيخ علــى بدمشــق أولــه مــن يســريا قــرأت" ٢قــال الــوادي آشــي:

 آلخــره أولــه مــن ســردا حفظــا قــال خبطــه رأيتــه يمــاف النــواوي مؤلفــه عــن لــه بروايتــه العطــار وناولنيــه
 أربعـة عـام قعـدة ذي أواخـر يف أوقـات يف تعلثم بال االستعجال من �اية على جمودا مهذبا متقنا

 ."وستمائة وسبعني
 بـن الـرحيم عبـد: الـدين زين احلافظ، اإلمام،: شرح منه شروح، "له ٣قال حاجي خليفة:

: املقدسي.وشـــرح مث احللــيب، القبــاقيب، حممـــد بــن إبــراهيم :الــدين برهـــان: وشــرح .العراقــي حســني
 ".السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد: الدين جالل الشيخ،

 ٤اإلرشاد •

                                                                                                                                                                          
، ولكن ٤٦٥، ص١التقريب والتبشري يف معرفة سنن البشري النذير". وكذلك حاجي خليفة يف كتابه كشف الظنون ج

قال: ملعرفة سنن البشري النذير."
 النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب)، م١٩٨٥ .هـ ١٤٠٥، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ١

.٢٣، ص١، بريوت، دارالكتاب العريب، طاخلشت عثمان حممد: وتعليق وحتقيق تقدميالحديث،  أصول في
.٢٧٢،٢٧٣ص آشي، الوادي برنامج ٢
.٤٦٥، ص١ج كشف الظنون، ٣
 وبستان العارفين. ١٥٧، ص١١، جروضة الطالبين. ويف ٢٩، ص١، جشرح صحيح مسلمفقد ذكره النووي يف  ٤

 والذهيب،. ٢٧٢ص ،آشي الوادي برنامج آشي، والوادي. و ٧٣، صتحفة الطالبين. وغزاه له: ابن العطار، يف ٤٧ص
 ،الذهب شذرات احلنبلي، العماد وابن. ٣٤٢ص ،١٧ج ،النبالء سيرأعالم يفو . ٣٢٩ص ،١٥ج ،اإلسالم تاريخ

 اإلمام ترجمة في الروي بغية يف الكاملية، إمام ابنذكره و . ١٣٨ص ،٤ج ،الجنان مرآة واليافعي،. ٦٢٠ص ،٧ج
 ،الروي العذب المنهل والسخاوي،. ٤٢ص، إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق"نوان: " بع ،النووي

 كثري، وابن. ٥٢٤ص ،٢ج ،العارفين هدية البغدادي، باشا وإمساعيل. ٦٤ص ،السوي المنهاج والسيوطي،. ٢٠ص
 ،الوفيات فوات كتيب،وال. ١٩٩ص ،٢ج الشافعية، طبقات شهبة، قاضي وابن. ٨٢٦ص ،٢ج ،الشافعية طبقات

.٧٠ص ،١ج الظنون، كشف خليفة، وحاجي. ٢٦٦ص ،٤ج
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 الصــالح البــن) الحــديث علــوم: (كتــاب مــن خمتصرخلصــه: وهــو" ١قــال حــاجي خليفــة:
 أيب رحوشـ .اجلـوجري برهـان وشـرح .املقدسـي شـريف أيب ابن العالمة شرح :منها شروح، وله... 

 ".األنصاري القاسم
 ٢شرح سنن أبي داود •

 " كتب منه يسريا." ٣وطي:يقال الس
وصـل فيهـا إىل أثنـاء الوضـوء مساهـا اإلجيـاز، ومسعـت أن زاهـد عصـره " ٤السـخاوي:قال و 

 الشهاب بن رسالن أودعها يومها يف شرحه الذي كتبه على السنن وبىن عليها."
 ٥اإلمالء على حديث األعمال بالنيات •
ومسي بعضهم يف تصانيفه كتاب األمايل يف احلديث يف أوراق، وقـال: " ٦ال السخاوي:ق

 ."غريه إنه مهم نفيس صنفه قريب موته فال أدري أهو األول أو
 ٧جامع السنة •

 شرع يف أوائله وكتب منه دون كراسة."" ٨قال السخاوي:
 ٩أذكارحزب في أدعية و  •

                                                           
.٧٠، ص١، جكشف الظنون ١
، المنهاج السوي. والسيوطي، ٤٦، صبغية الراوي. وابن إمام الكاملية، ٨٢، صتحفة الطالبينعزاله ابن العطار يف  ٢

اإليجاز في شرح سنن أبي وان: " . قلت: وقدطبع ألول مرة بعن١٩، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٦٤ص
" بتحقيق أيب عبيدة مشهور تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدينوطبع يف مقدمته كتاب " داود السجستاني"

 م.٢٠٠٧. ـه١٤٢٨ابن حسن آل سلمان، يف الدار األثرية سنة 
.٦٤، صالمنهاج السوي ٣
.١٩، صيالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النوو  ٤
المنهاج . والسيوطي، ١٩، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٨٢، صتحفة الطالبينعزاله ابن العطار يف  ٥

، وقال: " مل يتمه."٦٤ص السوي،
.١٩ص المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي، ٦
ظر النووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف، يف عدة مواضع. ان اجملموع شرح املهذبفقد أشار إليه النووي يف كتابه  ٧

، حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه، حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، ١، جالمجموع شرح المهذب(د.ت)، 
. كذلك ذكر له ٩٢، ص٢، وج٢٦٧،٣١٣،٣٢٨،٣٥٧،٣٩٧،٤٤١،٤٤٨جدة، اململكة العربية السعودية، د.ط، ص

 .٢٣ص، المنهل العذب الرويالسخاوي، 
.٢٣صالنووي،  األولياء قطب ترجمة في الروي العذب المنهل ٨
فتح القوي شرح ، وقال: " رأيته مبكة." وله شروح، منها: "٢٣، صالمنهل العذب الرويعزا له السخاوي يف  ٩

م)، ٢٠٠٤. ـه١٤٢٥،" للعالمة عبد اهللا بن سليمان اجلرهزي الزبيدي، أنظر، احلبشي، عبد اهللا حممد، (الحزب النووي
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ّدونـه اإلمـام النـووي علـى أنـه مصـنف مـن يعرف حبزب اإلمام النووي، وهو مشهور، ومل ي
شـتمل مصنفاته وإمنا روى عنه شفاهية، رواه تالميـذه مث نقلـه تالميـذه بالروايـة إىل غـريهم، وهـو ي

  ١غري مأثورة، جعله ليقرأ صباحاً ومساًء.على أذكار مأثورة و 
 مختصر الترمذي •

 جملد وقفت عليه خبطه مسودة وبيض منه أوراقاً."" ٢قال السيوطي:
 مختصر صحيح مسلم •

توقــف " ٣:وقــال قــل السـخاويولكـن توفــق اب امللقـن يف نســبته إىل اإلمـام النــووي كمـا ن
لــه وركــب  صــحيح مســلمابــن امللقــن يف نســبته لــه، وقــال: وكــأن مصــنفه أخــذ ترامجــه مــن شــرح 

 ."عليها متونه وغزاه إليه
 جزء مشتمل على أحاديث رباعيات •

ويف هــــذا " ٤يف موضــــعني وقــــال: صــــحيح مســــلمل وقــــد ذكــــره اإلمــــام النــــووي يف شــــرحه
اإلســـناد طريفـــة وهـــو أنـــه اجتمـــع فيـــه أربعـــة تـــابعييون يـــروي بعضـــهم عـــن بعـــض، صـــاحل واحلـــرث 

الــرمحن، وقدتقــدم نظــري هــذا، وقــد مجعــت فيــه حبمــداهللا تعــاىل جــزءاً مشــتمالً علــى  وجعفــر وعبــد
ييون بعضــــهم عــــن أحاديــــث رباعيــــات منهــــا أربعــــة صــــحابيون بعضــــهم عــــن بعــــض، وأربعــــة تــــابع

 "بعض.

                                                                                                                                                                          
. كذلك له شرحه ٣٥٦، ص١، اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب، اجملمع الثقايف، طمصادر الفكر اإلسالمي في اليمن

"، انظر: الباباين، إمساعيل بن حممد أمني بن المطلب الروي في شرح حزب النوويالشيخ مصطفى البكري مساه " 
 نسخة على وطبعه بتصحيحه عىن، ٤، جالظنون كشف على يلالذ في المكنون إيضاحمريسليم البغدادي، (د.ت)، 

، العريب الرتاث إحياء دار، بريوت، الكليسى بيلكه رفعت واملعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد: املؤلف
 اخلالدي احلنفي الچورومى مصطفى بن عثمان ابن عارف على احلاج بن فيضى محدأ الشيخ. كذلك شرحه ٤٩٩ص
 اهللا عبد بن امحد بن على بن حسن" كذلك شرحه .النووي حزب شرح في العلي " الفيض، ومساه ببلده املفىت ميالرو 

 الرومي) قونيه واليت تابع( وى النيكده الفرتكى محدأ بن عثمان. وشرحه باملدابغى الشهري الشافعي االزهرى املنطاوى
. انظر، احلليب كمالل ".النووي حزب شرح في لقويا الغنى فتح عظماأل حزب "شرح. وله شرح بعوان، احلنفي

 .٤٥٤، ص٢، وج١٩٥،٢٩٨،٦٦٠، ص١، ج، هدية العارفينإمساعيل باشا البغدادي
، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلمام النووي وأثره في الحديث وعلومهاحلداد، أمحد عبدالغزيز قاسم،  ١

.٣٠٨. مبكة املكرمة، صـه١٤٠٩م الكتاب والسنة، ونوقش يف عام أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قس
.٦٤، صالمنهاج السوي ٢
.٢٣ص ،النووي األولياء قطب ترجمة في الروي العذب المنهل ٣
.٢٨، ص٢ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،انظر،  ٤



 

٦٧ 

وأعلم أنه وقع يف إسناد رواية محاد عن أيوب رواية أربعة تابعيني " ١وقال يف مكان آخر:
بعضهم عن بعض ... وقد نّبهت على نظائر كثرية هلـذا سـبقت يف هـذا الكتـاب وقـد أفردهتـا يف 

  ."جزء مع رباعيات الصحابة
 ٢وجوه الترجيحات في األحاديث الموهمة التعارض •
هــو خمتصــر ممــا ذكــره احلــافظ أبــوبكر احلــازمي يف أول كتابــه الناســخ واملنســوخ مــن وجــوه و 

 الرتجيح بني األحاديث املتعارضة، وهي حنو مخسني وجهاً.
 ٣المنتخب من كتاب التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد •

حـافظ " للالتقييـد لمعرفـة رواة السـنن والمسـانيدانتخبه اإلمام النووي من كتـاب " فقد
 الغين بن نقطة البغدادي. أيب بكر حممد بن عبد

 ٤من مهمات السنن والقواعد اإلسالمخالصة األحكام  •
الخالصــــة فــــي أحاديــــث " قطعــــة مــــن األحكــــام، قلــــت: مساهــــا "  ٥قــــال الســــخاوي:

" وصــل فيهــا إىل أثنــاء الزكـاة. قــال بــان امللقـن: رأيتهــا خبطــه ولـو كملــت كانــت يف باهبــا األحكـام
ظـــري. وقـــال غـــريه: إنـــه اليســـتغين احملـــدت عنهـــا خصوصـــاً الفقيـــه، وهـــذه اخلالصـــة خبـــط عدميـــة الن

  املؤلف يف كتب أوقاف اجلمالية."

                                                           
 .١٩٦ص ،٩ج، المصدر السابقانظر،  ١
 اجلمع ميكن ال حبيث يتضادا أن الثاىن القسمه لصحيح مسلم، حيث قال: " وقد ذكره اإلمام النووي يف مقدمة شرح ٢

   الرتجيح وجوه وسائر وصفاهتم الرواة بكثرة كالرتجيح منهما بالراجح علمنا واال قدمناه ناسخا أحدمها علمنا فان بوجه
 ضرورة وال خمتصرة أنا مجعتها قدو  واملنسوخ الناسخ كتابه أول ىف احلازمى بكر أبو احلافظ مجعها وجها مخسني حنو هيو 

.٣٥، ص١، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج." أعلم واهللا للتطويل كراهة هنا ذكرها إىل
م)، ١٩٨١، (السبيت البلنسي التجييب علي بن حممد بن يوسف بن القاسمعزا له التجييب يف برناجمه، انظر، التجييب،  ٣

.٢٦٠، ص١، طللكتاب العربية الدارتونس،  –، ليبيا منصور حلفيظا عبد: وإعداد حتقيق، التجيبي برنامج
، ٤، جتذكرة الحفاظ. كذلك الذهيب يف ٨٢ص "األحكام"،بعنوان  تحفة الطالبينعزاه له تلميذه ابن العطار يف  ٤

المنهاج . لكن ذكره السيوطي يف ٣٣٠، ص١٥، جوتاريخ اإلسالم، ٣٤٣، ص١٧، جوسير أعالم النبالء، ١٧٥ص
.  ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب. كذلك ابن العماد احلنبلي، يف ٦٤"، صالخالصة في الحديثبعنوان "  يالسو 

بغية . كذلك ذكره ابن إمام الكاملية، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعيةكذلك ذكره هبذا العنوان ابن قاضي شهبة، 
"خالصة األحكام ادي، بعنوان . وذكره إمساعيل باشا البغد١٩، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٤٦، صالروي

. قلت: وطبع هبذا العنوان يف جملدين، حققه حسني إمساعيل ٥٢٥، ص٢ج في مهمات السنن وقواعد اإلسالم"
 .ـه١٤١٨اجلمل، ونشر عن مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة 

.١٩، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٥



 

٦٨ 

 يف املــذكورة األحاديــث فيــه خلــص ،الحــديث فــي الخالصــة" ١قــال ابــن العمــاد احلنبلــي:
 ."املهذب شرح

 ٢أجوبة عن أحاديث سئل عنها •

 ثالثا: في الفقه وأصوله
بــل مــا حــّرر مــذهب ألّفــه يف فقــه الشــافعي فإ�ــا عمــدة املــذهب،  مــا ووياإلمــام النــ فــإن 

ء الشافعية اليقـرر فيهـا علماالفروع الفقهية عند هّذب وصّحح إّال به. فصارت الشافعي ونّقح و 
حمــرر " ٣قــال ابــن كثــري:. -اهللا رمحهمــا  –ّال مبــا قــّرره اإلمــام النــووي أو اإلمــام الرافعــي واليفــىت إ

 ه وضابطه ومرتّبه." املذهب ومهّذب
 كثرية يف فقه الشافعي، منها:  افقد أّلف اإلمام النووي كتب

 ٤األصول والضوابط •
وهي أوراق لطيفة تشتمل على شـيء مـن قواعـد الفقـه وضـوابط لـذكر " ٥قال السخاوي:
 ما هو تقريب أو حتديد، وحنو ذلك."العقود الالزمة واجلائزة و 

 أدب المفتي والمستفتي •
وهـو نفـيس، وقـد  أدب المفتـي والمسـتفتي ،المهّذب شرحأفرد من " ٦قال السخاوي:

 سبقه لتصنيف هذا أبو عمرو بن الصالح ومن قبله أبو القاسم الصيمري."
                                                           

.٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب ١
.٢٣، وقال: "دون كراس"، صالمنهل العذب الرويله السخاوي، يف  عزاه ٢
المنهاج . والسيوطي، ٢٦٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وانظر مابعده: األسنوي، ٨٢٥، ص٢، جطبقات الشافعية ٣

.٢٦، صالسوي
 وابطه،وض قواعده من كثري على مشتمل وهو:" وقال. ٢٠٠ص ،٢ج الشافعية، طبقات شهبة، قاضي ابنعزاه له،  ٤

 المنهاج يف السيوطي ذلك إىل أشار كما النووي اإلمام يتّمها مل اليت الكتب من وهو: قلت." قالئل أوراق منه أّلف
. والبغدادي، ١١٥، ص١، جكشف الظنونوحاجي خليفة،  ."قالئل أوراقاً  منه كتب: " قال حيث. ٦٥ص ،السوي

 .٥٢٤، ص٢، جهدية العارفين
.٢٣، صرجمة قطب األولياء النوويالمنهل العذب الروي في ت ٥
. فقد شّك الشيخ مشهور آل سلمان يف نسبة كتاب ٢٤، صالمنل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٦

للنووي، حيث قال: "فمن اجملموعة األوىل أشك يف صحة نسبتها." مث ذكر من ضمن هذه  " أدب المفتي والمستفتي"
. قلت: " كما نقلت  ٩١، صتحفة الطالبينانظر تعليقه وحتقيقه لكتاب  المستفتي"،" أدب المفتي و اجملموعة كتاب 

كالم السخاوي يف نسبة هذا الكتاب لإلمام النووي، مع أن مجيع مرتمجني لإلمام النووي ما ذكروا هذا الكتاب يف 
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 ١اإليضاح في المناسك •
ــرومســاه "  ٢صــحيح مســلموقــد أشــار إليــه النــووي يف شــرح  "،  إيضــاح المناســك الكبي

  ٤ابن العطار ستة.من مناسكه اليت بلغ  وهو كتاب مشهور ٣.المجموع كذلك أشار إليه يف
 فيمــا وهـو والعمــرة. احلـج مبناســكومنهـا منســك خـاص  ٥ن.نهـا منســك خـاص بالنســوام

  مع فوائد كثرية قيمة. لكل ما حيتاجه احلاج أمشلها يظهر
 "جملد لطيف." ٦قال السيوطي:

                                                                                                                                                                          
مر الثاين أن ابن الصالح شيخ مصنفات اإلمام النووي، وهذا األمر يورث الشك يف نسبة هذا الكتاب لإلمام النووي، واأل

اإلمام النووي له تصنيف هبذا العنوان الذي اختصره من كتاب أيب القاسم الصيمري، وهذا األمر يورث الشك أن 
السخاوي وهم يف نسبة هذا كتاب إىل اإلمام النووي، ولكن ميكن رفع هذا الوهم بكالم السخاوي يف نسبة هذا الكتاب 

." وهذا الكالم يدل الصيمري القاسم أبو قبله ومن الصالح بن عمرو أبو هذا لتصنيف سبقه وقدللنووي حيث يقول: "
على أن السخاوي مطلع على كتاب ابن الصالح والصيمري كما اطلع على كتاب النووي. وعلى هذا أن هذا الكتاب 

ي، ويكون نسبة هذا الكتاب اختصر اإلمام النووي من خمتصر ابن الصالح الذي اختصره من كتاب أيب القاسم الصيمر 
إىل اإلمام النووي صحيح، واهللا أعلم." 

، ١٧، جوسير أعالم النبالء. ١٧٥، ص٤، جتذكرة الحفاظ. والذهيب، ٧٥، صتحفة الطالبينذكره له: ابن العطار،  ١
طبقات . وابن قاضي شهبة، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن كثري، ٣٢٩، ص١٥، جوتاريخ اإلسالم. ٣٤٢ص

، المنهاج السوي. والسيوطي، ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ١٩٨، ص٢، جالشافعية
المنهل . والسخاوي، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٢٦٥، ص٤ج فوات الوفيات،. والكتيب، ٦١ص

. ٢١٠، ص١، جونكشف الظن. وحاجي خليفة، ٤٢، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٢١، صالعذب الروي
.١٤٩، ص٨، جعالماأل. والزركلي، ٥٢٤، ص٢، جهدية العارفينوالبغدادي، 

.٨٩، ص٩، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر، النووي،  ٢
.٢٦٤، ٤ج المجموع شرح المهذب،النووي،  ٣
. وبلغها الذهيب ٢١ص، المنهل العذب الروي. قلت: كذلك بلغها السخاوي ستة، يف ٧٥، صتحفة الطالبينانظر،  ٤

. حيث قال: " واإليضاح يف املناسك واإلجياز يف املناسك، وله أربع مناسك ٣٢٩، ص١٥ج تاريخ اإلسالم،مخسة يف 
، حيث قال: " ٣٢٤، ص١٧ج وسير أعالم النبالء،، ١٧٥، ص٤ج تذكرة الحفاظأخر." مع أنه بلغها أربعة يف 

، حيث قال:" ٦١، صالمنهاج السويلغها السيوطي مخسة يف واملناسك جملد، وله ثالثة مناسك أخر". كذلك ب
) حيث قال: " وكتاب ١٩٨، ص٢، (جطبقات الشافعيةواملناسك الثالث والرابع واخلامس."  وابن قاضي شهبة يف 

، شذرات الذهباإليضاح يف املناسك، واإلجياز يف املناسك، وله أربع مناسك أخر."، كذلك ابن العماد احلنبلي، يف 
. ٢٦٧، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، يف ٦٢٠ص، ٧ج
قلت: فقد ذكروا مرتمجون لإلمام النووي اثنتني من هذه املناسك، واحد منها يف احلج والعمرة، والثاين منها خاص  ٥

بالنسوان، وأما املناسك الثالث، والرابع، واخلامس، والسادس، هي يف حكم املفقود.
.٦١، صالمنهاج السوي ٦
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مقدمــة   ح، كمــا أفــاد ذلـك اإلمــام النــووي نفســه يفوأصـل هــذا الكتــاب فهــو البـن الصــال
يف -رمحــه اهللا تعــاىل–وقــد صــنف اإلمــام أبــو عمــرو بــن الصــالح " ١كتابــه اإليضــاح، حيــث قــال:

دت فيه مثله أو أكثر من النفائس قد ذكرت مقاصده يف هذا الكتاب وز املناسك كتاباً نفيساً، و 
 اليت اليستغىن عن معرفتها من له رغبة من الطالب."

 علــــي الــــدين نــــور وشــــرحه .وســــتمائة نيوســــت ســــبع ســــنة رجــــب، يف ،تأليفــــه مــــن فــــرغو 
 ٢.السمهودي
 ٣اإليجاز في المناسك •
 ٤.التحقيق •

 المهـذب،هو كما قـال ابـن امللقـن: نفـيس. قـال: وكأنـه خمتصـر شـرح " ٥قال السخاوي:
وقــال يف  الروضــةوقــال غــريه: إنــه ذكــر فيــه مســائل كثــرية حمضــة وقواعــد وضــوابط مل يــذكرها يف 

 نف من كتب أصحابنا."مقدمته: حصل عندي حنو مائة مص
 ٦دقائق المنهاج •

                                                           
بريوت، دار احلديث  ،مع حاشية ابن حجر الهيتمياإليضاح في المناسك، ، أيب زكريا حميي الدين، (د.ت)، النووي ١

 .١٠للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، ص
. قلت: كذلك شرحه ابن حجر اهليتمي وطبع يف دار احلديث ببريوت، ٢١٠، ص١، جكشف الظنونحاجي خليفة،  ٢

".الهيتمي على شرح اإليضاح في مناسك الحج حاشية العالمة ابن حجربعنوان: "
، وتاريخ اإلسالم. ٣٤٢، ص١٧، سير أعالم النبالء. والذهيب، ٧٥، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار، يف  ٣
. وابن اإلمام ٢١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٦١، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٣٢٩، ص١٥ج

طبقات . وابن قاضي شهبة، ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهبوابن العماد احلنبلي،  .٤٢، صبغية الراويالكاملية، 
اإليضاح في . قلت: لعله اختصار لكتابه " ٢٦٧، ص٤، جفوات والوفيات. والكتيب، ١٩٨، ص٢، جالشافعية
" وهو أحد مناسكه الستة.المناسك

" إىل باب صالة املسافر. والذهيب، حقيق في الفقهالت، وقال: ومنها قطعة يف "٨٤، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار،  ٤
، وقال: "ذكر فيه ٦٣، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٩٢، ص٤، جتذكرة الحفاظ. ويف ٣٣٠، ص١٥، جتاريخ اإلسالم

، ٢، جطبقات الشافعيةغالبًا ما يف شرح املهذب من األحكام، واخلالف على سبيل االختصار." وابن قاضي شهبة، 
.٣٧٩، ص١ج ، كشف الظنون،. وحاجي خليفة٥٢٤، ص٢، جهدية العارفينادي، . والبغد١٩٩ص

.٢٢، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٥
. والسخاوي، ٢٠٠، ص٢، جطبقات الشافعية. ابن قاضي شهبة، ٨٤،٨٥، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار،  ٦

.١٤٩، ص٨، جعالماأل. والزركلي، ٢١، صالمنهل العذب الروي
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وقد شـرعت يف مجـع " ١، وقال:منهاج الطالبينفقد أشار اإلمام النووي يف مقدمة كتابه 
"  ٢:دقــائق المنهــاججــزء لطيــف علــى صــورة الشــرح لــدقائق هــذا املختصــر."  وقــال يف مقدمــة 

 ."-رمحه اهللا –لرافعي ل المحرروالفرق بني ألفاظه وألفاظ  دقائق المنهاجفهذا كتاب فيه شرح 
 ٣تحفة الطالب النبيه •

، قلت: وصل فيها إىل أثناء باب احلـيض مسـاه: التنبيهقطعة من شرح " ٤قال السخاوي:
، وهـو غــري النبــذ الـذي رأيتــه يف جملـد، فإنــه قــد شـرح فيــه مواضـع مــن مجيــع تحفـة الطالــب النبيــه

 الكتاب، وهو من أوائل ما صّنف."
 ٥.شرح الوسيط •

                                                           
 د،( حزم، ابن دار بريوت، الغوج، أمحد إياد: حتقيق ،المنهاج دقائق ،)ت.د( شرف، بن زكريا أيب الدين حميي النووي، ١

 .٢٥ص ،)ط
 حممد حممد: به عىن ،المفتين وعمدة الطالبين منهاج ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦( شرف، بن زكريا أيب الدين حميي النووي، ٢

.٦٦ص ،١ط املنهاج، دار بريوت، شعبان، طاهر
، وقال: " شرح التنبيه مطّول ٦٢، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٨٠، صتحفة الطالبينذكره له: ابن العطار،  ٣

، وقال: ١٩٩، ص٢ج طبقات الشافعية،"، وصل فيه إىل أثناء الصالة. وابن قاضي شهبة، تحفة الطالب النبيهومساه: "
المنهل العذب . والسخاوي، ٤٦، صبغية الراويىل الصالة". وابن اإلمام الكاملية، " وشرح مطّول على التنبيه، وصل إ

، ٣، جإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، ويف ٥٢٤، ص٢، جهدية العارفين. البغدادي، ٢٢، صالروي
، وقال: " مطّول ومل يكمل." قلت: وعّده بعضهم من الكتب املفقودة.  ٢٥٢ص

.٢٢ص وي،المنهل العذب الر  ٤
. حيث قال: " فأما الوسيط فقد ١٦، ص١، جالمجموع شرح المهذبقفد أشار إليه اإلمام النووي يف مقدمة كتابه  ٥

مجعت يف شرحه مجالت مفرقات، سأهذهبا إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب منفرد، واضحات، متممات." كذلك فقد عزاه 
، ١٧، جسير أعالم النبالء. ويف ٣٣٠، ص١٥، جريخ اإلسالمتا. والذهيب، ٨١، صتحفة الطالبينله: ابن العطار، 

، وقال: " شرح ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٦٢، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٣٤٣ص
، وقال: " قطعة ٢٦٧، ص٧، جفوات الوفياتعلى الوسيط مساه التنقيح، وصل فيه إىل كتاب شروط الصالة." والكتيب، 

 يف الرفعة ابن قال وقد. قال: " ٢٢، صالمنهل العذب الرويط إىل باب صالة املسافر." والسخاوي، من شرح الوسي
 إذا وإنه سبقه، ملن تتميما ذلك جعل وأنه البيع، ربع أول من فيه شرع إنه: نفسه عن"  الوسيط"  به شرح الذي املطلب
 إن عنه فيغين عائق، عنه عاق وإن ومنه، اهللا فضلفب املطلوب حصل فإن: قال: األول الربع استأنف الكتاب من انتهى
 وهي بربكته، اهللا نفعنا الشيخ عنا اهللا رمحه وكأنه. موافق أو منه قريب فإنه الغري، كالم من إليه اإلشارة تقدمت ما اهللا شاء
 التنقيح: أيضا تصانيفه يف امللقن ابن ومسى .أيضا ومبصر املقدس، ببيت رأيتها قد: وقال"  امللقن ابن قال كما"  جزءين يف
 أو قبله الذي أهو أدري وال. خبطه عليه وقف حسبما ،" الصالة كتاب"  أثناء إىل فيه وصل أنه: وقال الوسيط، شرح يف

 جعله صنف، ما أواخر من جليل، كتاب وهو: قال الصالة، شروط إىل فيه وصل أنه: التنقيح عن بعضهم وذكر غريه؟
 زمن يف كله الفقه على واملرور املوجودة، املسائل يريد ملن كافية ضرورية ،" الوسيط"  المبك متعلقة أنواع على مشتمال
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وصــل فيــه إىل شــروط الصــالة. قــال: وهــو كتــاب " ١ي، نقــالً عــن األســنوي:قــال الســيوط
جليــل مــن أواخــر مــا صــّنف، جعلــه مشــمالً علــى أنــواع متعلقــة بــه ضــرورية كافيــة ملــن يريــد كثــرة 
املســـائل املـــأخوذة، واملـــرور علـــى الفقـــه يف زمـــن قليـــل. كتصـــحيح مســـائله، وتوضـــيح أدلتـــه وذكـــر 

أحاديثــه، وأحــوال الفقهــاء املــذكورين فيــه، إىل غــري ذلــك مــن  أغاليطــه، وحــّل إشــكاالته، وختــريج
األنــواع الــيت أكثــر منهــا. ومل يتعــرض لفــروع غــري فــروع الوســيط. قــال: وهــي طريقــة يتيّســر هبــا معــاً 

 إقراء الوسيط يف كل عام مرة."
 ٢العمدة في تصحيح التنبيه •

ـــههـــذا الكتـــاب مـــن أوائـــل مـــا ألـــف النـــووي، وموضـــوعه مالحظـــات رآهـــا يف  أليب  التنبي
 إسحاق الشريازي. 

 قال ابن امللقن: وما أحسنه لكنه أمهل قدره، أو أكثر فأحلقه من " ٣قال السخاوي:
 

                                                                                                                                                                          
 الفقهاء أحوال من شيء وذكر أحاديثه، وختريج إشكاله، وحل أغاليطه، وذكر أدلته، وتوضيح مسائله، لتصحيح قليل،

 معها يتيسر طريقة وهي ،" الوسيط"  فروع غري روعلف فيه يتعرض ومل ألتزمها، اليت األنواع من ذلك غري إىل فيه، املذكورين
 ملن يقبح إنه: ويقول زائد، لفرع يتعرض وال ذلك يفعل األشياخ بعض كان وقد مرة، عام كل"  الوسيط"  تدريس
" قلت: فقد نشر بذيل اجمللدين األوليني .عام من أكثر الفقه أبواب من باب عهده يكون ال أن والتدريس لإلفتاء يتصدى

، بتحقيق ـه١٤١٧" الوسيط يف املذهب" للغزايل، بعنوان: " التنقيح يف شرح الوسيط" طبعة دار السالم، مصر، سنة من 
 أمحد حممود إبراهيم، وحممد حممد تامر.

.٦٢ص المنهاج السوي، ١
، ١٧، جوسير أعالم النبالء، ١٧٥، ص٤، جتذكرة الحفاظ. والذهيب، ٧٤ص تحفة الطالبين،عزاه له: ابن العطار،  ٢

. وابن العماد احلنبلي، ٥٤٠، ص١٧، ج، البداية والنهاية. وابن كثري٣٢٩، ص١٥، جوتاريخ اإلسالم، ٣٤٢ص
. ٢٦٧، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، ٦٣، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٦٢١، ص٧، جشذرات الذهب

. وحاجي خليفة، ٢١، صويالمنهل العذب الر . والسخاوي، ٩٩ي١، ص٢، جطبقات الشافعيةوابن قاضي شهبة، 
 تصحيح في العمدة" أو "التنبيه تصحيح. قلت: "١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٤٨٩، ص١ج كشف الظنون،

 ثالث يف بريوت يف الرسالة مؤسسة نشر اإلبراهيم، عقلة حممد الدكتور وتعليق بتحقيق طبع النووي، لإلمام"  التنبيه
 بن العزيز عبدانظر:  .اإلسنوي احلسني بن الرحيم عبد للشيخ"  التنبيه حيحتص في النبيه تذكرة: " ويليه جملدات،

، ١، طوالتوزيع للنشر الصميعي دار، الرياض، العلمية المتون إلى الدليل)، م ٢٠٠٠ .هـ ١٤٢٠، (قاسم بن إبراهيم
 .٤٠٤ص

.٢١، صالمنهل العذب الروي ٣
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فــال يعتمــد  ١كالمــه األســنوي يف التنقــيح والتــذكرة. وقــال غــريه: إنــه مــن قــدمي مــا صــّنف
تدراكات لســنباطي عليــه اســالصــمد ا علــى مــا فيــه خمالفــاً حلــديث كتبــه، وللقطــب حممــد بــن عبــد

 أيضاً." 
 ٢روضة الطالبين وعمدة المفتين •

النـووي مـن كتـاب اإلمـام من الكتب الكبرية املعتمدة يف املذهب الشافعي، وقد اختصـره 
رمحهــم –" لإلمــام الغــزايل الــوجيز" الــذي اختصــره الرافعــي مــن كتــاب "الشــرح الكبيــرالرافعــي "

 أيب لإلمـــام الـــوجيز شـــرح مـــن رتهاختصـــ الـــذي الكتـــاب وهـــو ،الروضـــةو" ٣. قـــال النـــووي:-اهللا
 ."- اهللا رمحه – الرافعي القاسم

 ٤وقد زاد فيها تصحيحات واختيارات حسان كما صرح به العماد ابن كثري.
وهو يف أربع جملدات ضخمات مائة كرّاس، وتقع غالباً يف ست جملدات ومثانيـة، ورأيـت 

ســتني رين مــن رمضــان ســنة ســت و امس والعشــخبطــه فيهــا أنــه ابتــدأ يف تأليفهــا يــوم اخلمــيس اخلــ
قلــت: قبــل  ٥وســتمائة، وختمهــا يــوم األحــد خــامس عشــر شــهر ربيــع األول ســنة تســع وســتني.

 وكانت مدة تأليفه هلا سنتني وستة أشهر تقريباً. وفاته بسبع سنوات.

                                                           
، وقال:" ونكت التنبيه يف جملدة، والعمدة يف ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعيةكذلك انظر: ابن قاضي شهبة،  ١

تصحيح التنبيه، ومها من أوائل ما صّنف، والينبغي االعتماد على ما فيهما من التصحيحات املخالفة للكتب املشهورة." 
. وقال:" من أوائل ما صّنف."٦٢١، ص٧، جشذرات الذهبوابن العماد احلنبلي، 

.كذلك عزاه ٣، ص١، جوتهذيب األسماء واللغات. ١٨٣، ص١٠، جمسلمشرح صحيح ذكره اإلمام النووي يف  ٢
، ١٥، جوتاريخ اإلسالم. ٣٤٢، ص١٧، جسير أعالم النبالء. والذهيب، ٧٨، صتحفة الطالبينله: ابن العطار، 

. وابن العماد احلنبلي، ٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ١٧٥، ص٤، جوتذكرة الحفاظ. ٣٢٩ص
. ٤٣، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٦٢٠، ص٧، جبشذرات الذه
 المنهل العذب الروي،. والسخاوي، ٢٦٧، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، ٥٤، صالمنهاج السويوالسيوطي، 

. ٩٢٩، ص١ج كشف الظنون،. وحاجي خليفة، ١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٢١ص
.١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٥٢٥، ص٢، جهدية العارفينوالبغدادي، 

.٣، ص١، جتهذيب األسماء واللغات ٣
.٢١، صالمنهل العذب الرويالسخاوي،  ٤
. وقال: " وكان فراغه من تأليفها  ٢١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٥٤ص المنهاج السوي،السيوطي،  ٥

نسخته املوقوفة باملدرسة احملمودية وهي يف أربعة أجزاء، يف يوم األحد خامس عشر ربيع األول  كما قرأته خبطه يف آخر
سنة تسع وستني ووستمائة."
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: وكانـت أنفـس المهمـاتوهـي عمـدة املـذهب اآلن. وفيهـا يقـول األسـنوي يف " ١وقـال:
لربكات أنفاسه، وتأيت من مثرات غراسه، غرس فيها أحكام الشرع ولّقحهـا،  ما تأثّر من تصانيفه

وضّم إليها فروعـاً كانـت منتشـرة فهـّذهبا ونّقحهـا، فلـذلك عـال ينبوعهـا وسـبقت فروعهـا وطابـت 
قطوفهــا. إىل أن قــال: وتلــك منقبــة قــد أطــاب اهللا ذكرهــا وثناهــا، وموهبــة قــد رفــع  أصــوهلا ودنــت

  سريرة حسنة ألبسه اهللا رداها." مسكها وبناها. من أسرّ 
هـــي عمـــدة تـُبّـــاع " ٢ونقـــل ابـــن اإلمـــام الكامليـــة عـــن شـــهاب الـــدين األذرعـــي مـــا نصـــه:

املــــذهب يف هــــذه األمصــــار، بــــل ســــار ذكرهــــا يف النــــواحي واألقطــــار، فصــــارت كتــــاب املــــذهب 
عليهـا يعتمـد احلـاكم املطّول، وإليها املفزع يف النقل وعليها املعـّول، فإليهـا يلجـأ الطالـب النبيـه، و 
 يف أحكامه واملفيت يف فتاويه، وما ذلك إالّ حلسن النية وإخالص الطوية." 

وقــد ذكــر األذرعــي يف التوســط أنــه هــّم قبــل موتــه بغســلها، فقيــل لــه: ســارت هبــا الركبــان. 
 ٣فقال: يف نفسي منها أشياء.

فقـــد أشـــار إىل ذلـــك  نقـــداً ودفاعـــاً.لقـــد عـــين فيهـــا العلمـــاء اختصـــاراً وجتريـــداً وشـــرحاً و و 
 ".الشــافعي الكركــي، موســى بــن إبــراهيم الــدين برهــان اختصــره الشــيخ،" ٤حــاجي خليفــة فقــال:

 احلـزم أيب بـن الـدين عمـر زيـن عليـه الشـيخ وكتـب .فشـرحوه الشـافعية، من مجاعة عليه اعتىن وقد
 .الســبكي ،الكــايف اهللا عبــد بــن علــي الــدين تقــي فأجابــه .النــووي فيــه نــاقش الكنــاين حاشــية وقــد

 الـرمحن عبـد الـدين وكتـب جـالل .مجاعـة بابن بكر املعروف أيب بن الدين حممد نكت لعز وعليه
 الحواشـي": منهـا كتـب.الكـربى وهـي ،"الفضة بأزهار":املسماة .السيوطي احلاشية بكر أيب بن

 " مـعالروضـة. مختصـر": ." ولـهالفـروع مـن الروضـة علـى زاد فيمـا الينبـوع": ولـه ."الصغرى
 "المرسـل الخـالف تصـحيح في المسلسل العذب": ولـه .يتم ومل "الغنية"تسمى .كثرية ائدزو 
نظــم  مث .زيــادات ضــم " مــعالعنبــر": ومســاه .اخلــالف مــن جمــردا األصــل اختصــر وقــد .الروضــة يف

 وشـرح .السـرقة إىل اخلـراج ومـن احلـيض، إىل األول مـن: منهـا " كتبالخالصة": ، ومساهالروضة
 مــع .العــزي عثمــان بــن شــرف الشــيخ :الروضــة " واختصــرالخصاصــة رفــع": الــنظم ومســاه هــذا

                                                           
.٥٤ص المنهاج السوي،السيوطي،  ١
.٤٣، صبغية الراوي ٢
.٥٥، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٣
إلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء اإلمام النووي شيخ ا. كذلك انظر، الدقر، ٩٢٩، ص١ج كشف الظنون، ٤

.٢٣٦-٢٣٠، صاإلمام النووي وأثره في الحديث وعلومه. واحلداد، ١٦٨-١٦٤، صوالمحدثين
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 .الشربشـي أمحـد بـن حممـد الـدين مجـال :"واختصـرهالمقتصـر": ومسـاه املنتقـى من أخذها زيادات
 املـنعم، عبـد بـن حممـد :أيضـا واختصره .املتأخرين من األنصاري، احلجاري، الدين مشس والشيخ
 الشـيخ وصـنف .حاشـية البيجـوري أمحـد بـن إبـراهيم الـدين هـانبر  وعلـق .السبعني بابن: املعروف
ــين والفــتح التوســط".األذرعــي محــدان بــن أمحــد الــدين شــهاب : واختصــره "والشــرح الروضــة ب
 يف .حجــر ابــن وصــححه .الشــافعي الرملــي احلســن بــن أمحــد أرســالن ابــن الــدين شــهاب الشــيخ
 وعليهــا .األصــبهاين القاســم أبــو يوســف بــن الــرمحن عبــد الــدين جنــم: واختصــره .جملــدات ثــالث
 ولـده، ومجعهـا .يكملهـا ومل .البلقيـين أرسالن بن عمر بن الرمحن عبد الدين سراج للشيخ حاشية

 .أيضــا" الروضــة مختصــر" .احلنبلــي القــوي عبــد بــن ســليمان الــدين ولــنجم .صــاحل الــدين علــم
: ومســاه .اخلــالف مــن وجــرده .املقــري بــن بكــر أيب بــن إمساعيــل الــدين شــرف :واختصــره .وشــرحها

 اســتدرك وقــد .األســنوي حســن بــن الــرحيم عبــد الــدين مجــال للشــيخ مهمــات وعليــه ،"الــروض"
 الوكيــل والبــن "المهمــات مهمــات": ومســاه .العراقــي احلســني بــن الــرحيم عبــد الــدين زيــن، عليــه
 الـدين لـنجم." المنهـاج علـى الروضة زوائـد يف التاج"  و" المهمات مختصر" موسى بن أمحد
 القيلــويب، حممــد بــن حممــد الــدين مشــس الشــيخ :واختصــر .عجلــون قاضــي بــن اهللا عبــد بــن حممــد

 ."حسنا اختصارا "الروضة" .الشافعي
 ١)الفضائل (رؤوس المسائل طالب تحفة •
 ٢الفتاوى •

                                                           
، ٢، جطبقات الشافعية، بعنوان: " رؤوس املسائل". وابن قاضي شهبة، ٦٥، صالمنهاج السويعزاه له السيوطي،  ١

" ذكر فيه من التفسري واحلديث والفقه واللغة وضوابط ، وقال: ٢٤، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ١٩٩ص
. قلت: وطبع عن دار ٩١٥، ص١، جكشف الظنونومسائل من العربية وغري ذلك، جليل يف معناه." وحاجي خليفة، 

" رؤوس المسائل وتحفة طالب الفضائل."البشائر بريوت بعنوان: 
، وقال: " ١٧٥، ص١، جتذكرة الحفاظتّبه أنا". والذهيب، . وقال: " ر ٧٧، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار،  ٢

. ابن ٣٢٩، ص١٥، جوتاريخ اإلسالم. ٣٤٢، ص١٧، جسير أعالم النبالءفتاواه جمموعة يف جميليد". كذلك يف 
، فوات الوفيات. والكتيب، ٤٢، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعيةقاضي شهبة، 

" حيث قال: " واملسائل املنثورة، وهي المسائل المنثورة، ومسّاه: " ٦٥، صالمنهاج السويوالسيوطي،  .٢٦٧، ص٤ج
". والسخاوي،  عيون المسائل المهمة. ومسّاه: " ١٢٣٠، ص٢، جكشف الظنوناملعروفة بالفتاوى". وحاجي خليفة، 

المنثورات وعيون المسائل اه: " . ومسّ ٥٢٥، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٢٢ص المنهل العذب الروي،
". قلت: قال احلداد:" وسبب هذا اخلالف عائد  المنثورات . ومسّاه: "١٤٩، ص٨ج األعالم،". والزركلي، المهمات

كما هي عادته يف سائر مؤلفاته، إذ مل ينّص على تسمية شيء -رمحه اهللا –إىل عدم التنصيص على تسمية من املؤلف 
اجملموع، وهذا مما يبعث على اخلالف يف عنوان الكتاب عند املتأخرين، إذ قد يسميه بعضهم مبا يراه منها يف مقدماهتا غري 
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 وهي عبارة عن اختيارات لإلمام النووي يف سائر أبواب الفقه، على هيئة سؤال وجواب.
 علـــى لكو�ـــا ترتيبـــا، فيهـــا ألتـــزم "وال :خطبتهـــا يف النـــووي قـــال"  ١حـــاجي خليفـــة:قـــال 

" .املبتـدئني أفهـام إىل وتقريبهـا اإليضـاح، فيهـا ترتيبهـا. وألتـزم يرجـى كّملـت فـإن الوقائع، حسب
 ".الفقه ترتيب على العطار إبراهيم بن علي الدين عالء رتبها مث

عطـار وزاد عليهــا أشـياء مسعهــا صـّنفها غــري مرتبـة، فرتّبهــا تلميـذه ابــن ال" ٢قـال الســيوطي:
 منه."

 فتاوى رتبها بنفسه •
 ذلـــك ماعـــدا الفتـــاوى يف آخـــر كتابـــاً  ألّـــف النـــووي اإلمـــام أن إىل الســـخاوي أشـــار لقـــد

 ."فتاويه يف يذكر مل مما خبطه رتّبها خرآ وفتاوى" ٣:يقول حيث العطار ابن رتّبه الذي الكتاب
 ٤المجموع شرح المهّذب •

أليب إسـحاق الشـريازي، وهـو مـن أعظـم الكتـب الـيت ألفـت  بالمهـذّ وهو شرح لكتاب 
 يف غاية احلسن واجلودة."   المهذبشرح ربع " ٥قال الذهيب: يف الفقه.

                                                                                                                                                                          
.  ٢٤٣،٢٤٤ص اإلمام النووي وأثره في الحديث وعلومه،مالئماً ملاّدته العلمية، وقد خيالفه غريه فيختلف التعبري عنه." 

تعليق الشيخ حممد احلجار. هـ، ب١٤١٠قلت: فقد طبع عن دار البشائر اإلسالمية، عام: 
.١٢٣٠، ص٢، جكشف الظنون ١
.٦٥، صالمنهاج السوي ٢
.٢٤، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي ٣
وتهذيب . ٥٠، ص٤، وج١٠٨، ص٣، جشرح صحيح مسلمذكره اإلمام النووي يف عّدة من تصانيفه، منها:  ٤

. ٢١،٥٧،٥٩،٧٢،٧٧،٨٨،١١٦، ص١، جضة الطالبينورو . ٣٠٢،٣٢٦،٣٧٤، ص٢، جاألسماء واللغات
، ٤، جتذكرة الحفاظ. والذهيب، ٧٩ص تحفة الطالبين،. كذلك عزاه له: ابن العطار، ٢٩، صوبستان العارفين

، طبقات الشافعية. ابن كثري، ٣٢٩، ص١٥، جوتاريخ اإلسالم، ٣٤٢، ص١٧، جوسير أعالم النبالء. ١٧٥ص
 بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو. وابن حجر العسقالين، ٥٤٠، ص١٧، جوالبداية والنهاية، ٨٢٦، ص٢ج

 حممد، حتقيق: المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم)، م١٩٩٨. هـ١٤١٨، (أمحد
وطي، . والسي٤٦، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٤٠٤، ص١، طالرسالة مؤسسة، بريوت، املياديين شكور

. وابن ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٢١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٥٥، صالمنهاج السوي
. والكتيب، ١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهبالعماد احلنبلي، 
، ٢ج هدية العارفين،ي، . والبغداد١٤٣٤، ص٢ج كشف الظنون،. وحاجي خليفة، ٢٦٧، ص٤ج فوات الوفيات،

.١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٥٢٥ص
.٣٤٢،٣٤٣، ص١٧، جسير أعالم النبالء ٥



 

٧٧ 

سلك فيه طريقة وسيطة حسنة مهّذبة سهلة جامعة ألسباب الفضائل " ١وقال ابن كثري:
ريـر األلفـاظ، ومسـالك وعيون املسائل وجمامع الدالئل، ومـذاهب العلمـاء ومفـردات الفقهـاء، وحت

هوره مـن مكتمـه، وباجلملـة فهـو كتـاب مـا سقيمه ومشـ األئمة احلفاظ، وبيان صحة احلديث من
" وقـال يف مكـان رايت على منواله ألحـد مـن املتـأخرين والحـذا علـى مثالـه مـأخر مـن املصـنفني.

فيـه وتضـاف  أشـياء كثـرية تـزاد، على أنه حمتـاج إىل منه نوال أعرف يف كتب الفقه أحس" ٢آخر:
  ."بابه يف نظري له يكن مل كمل ولو" ٣:قالو ." إليه

 هذا الشرح من أجل كتبه وأنفسها."" ٤قال السيوطي نقالً عن األسنوي: 
 ٥ومل يتفق له أنه ّمسى شيئاً من تصانيفه يف اخلطبة إالّ هذا الشرح.

 إىل فيـه صلو  جداً، مبسوطاً  شرحاً  ذلك قبل كتب أنه كتابه خطبة يف النووي ذكر وقد
 لكـربه بـه االنتفـاع قلـة سـبب يكـون ذلك أن رأى مث ضخمات، جملدات ثالث يف احليض، أثناء

 ٦ .عنه فعدل
، وقدرتــه الــيت أودعهــا فيــه حيــث للمجمــوعواإلمــام النــووي قــد أبــان عــن جــودة تصــنيفه 

، فهـــو شـــرح للمـــذهب كلـــه، بـــل مهـــذبال" وأعلـــم أن هـــذا الكتـــاب وإن مسيتـــه شـــرح  ٧يقـــول:
 ومجل من اللغة والتاريخ واألمساء."  العلماء كلهم، وللحديث، ذاهبم

 ٨وهبذا يعلـم مقـام اجملمـوع مـن بـني كتبـه، السـّيما اخرتمتـه املنيـة قبـل إمتامـه، قـال النـووي:
أرجــو إن مت هــذا الكتــاب إنــه يســتغىن بــه عــن كــل مصــنف ويعلــم بــه مــذهب الشــافعي علمــاً  و"

 قطعياً إن شاء اهللا."
 ووافقه  ٩رّاة، كما قاله تلميذه ابن العطار،م النووي يف الشرح إىل املصفقد وصل اإلما

                                                           
.٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية ١
.٥٤٠، ص١٧ج النهاية،البداية و  ٢
.٥٤٠، ص١٧، جالمصدر السابق ٣
.٥٥، صالمنهاج السوي ٤
.٥٥، صالمصدر السابق ٥
.٥٥، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٢٠، ص١، جبالمجموع شرح المهذّ انظر النووي،  ٦
.٢١، ص١، جالمجموع شرح المهّذب ٧
.٨١، ص١، جالمجموع ٨
 . حيث قال: " إىل باب املصرّاة."٧٩ص تحفة الطالبين، ٩
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 ٤غـــري أن ابـــن قاضـــي ابـــن شـــهبة قـــال: ٣وابـــن اإلمـــام الكامليـــة. ٢والســـيوطي، ١الـــذهيب،
وقال الـذهيب وصـل فيـه إىل بـاب املصـرّاة لربا." وغّلط اللذهيب حيث قال: "وصل فيه إىل أثناء ا"

 وهو غلط." 
 املوجـــود منـــه إىل أثنـــاء بـــاب الربـــا."" ٦الســـخاوي علـــى ذلـــك بقولـــه:و  ٥،ابـــن كثـــريوأيّـــده 

 ٧والكتيب.
بإســناده إجــازًة، بأنــه قــد وصــل إىل بــاب الربــا.  قلــت: ولكــن نقــل ابــن حجــر العســقالين

أنبأنــا أبــو هريــرة ابـن الــذهيب عــن أيب احلســن ابــن العطـار عنــه وقــد وصــل إىل بــاب " ٨حيـث قــال:
 الربا هبذا اإلسناد."

منهــا وقــال: إذ  اكتــب يل ورقــة فيهــا أمســاء الكتــب الــيت كــان جيمعهــ" ٩ابــن العطــار: قــال
 فلم يقدر يل ذلك.": "مث قال انتقلت إىل اهللا فأمته من هذه الكتب."

 
 
 
 
 

                                                           
. وقال: " بلغ فيه إىل باب املصرّاة يف أربع اجلّلدات كبار."٣٢٩، ص١٥ج تاريخ اإلسالم، ١
قال: " وقد وصل فيه إىل باب املصرّاة.". و ٥٥، صالمنهاج السوي ٢
. وقال: " ومن تصانيفه: اجملموع يف شرح املهّذب، إىل باب املصرّاة."٤٦ص بغية الراوي، ٣
.١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية ٤
. قال: " وصل فيه إىل كتاب الربا."٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهاية ٥
إىل أثناء باب الربا.". وقال: " قلت: بل ٢١ص المنهل العذب الروي، ٦
.٢٦٧، ص٤، جفوات الوفيات ٧
 أو المفهرس المعجم)، م١٩٩٨. هـ١٤١٨، (أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبوابن حجر العسقالين،  ٨

، ١، طالرسالة مؤسسة، بريوت، املياديين شكور حممد: احملقق، المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد
.٤٠٤ص

.٢١، صالمنهل العذب الروي. كذلك السخاوي، يف ٥٦، صالمنهاج السويعنه السيوطي يف  نقل ٩
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قلــت: وليتــه ذكــر أمساءهــا ملــن بعــده " ١تعقــب الســخاوي علــى كــالم ابــن العطــار وقــال:و 
أضـبط. وقـد سـرد السـبكي الكتـب الـيت ك أسهل و نها من الشرح لكن كان ذلوإن كان يعلم تعي

 استمّد هو منها يف تكملته."
ضــع الشــيخ تقــي الــدين الســبكي مــن املو  وقــد شــرع يف تكميلــه مجاعــة ومل ينهــوه. فكتــب

 ٢الذي انتهى إليه أثناء التفليس.
 ٣منهاج الطالبين •

أكثـر  وهـو مـن  وله تصـحيحات واختيـارات، للرافعي، المحرراختصره النووي من كتاب 
 .كتب النووي تداوالً بني العلماء، والطلبة

ورأيت خبطه أنه فرغه تاسع عشر شهر رمضـان سـنة تسـع وسـتني وهـو " ٤قال السيوطي:
 "ة الطالبني واملدّرسني واملفتني.اآلن عمد

قلت: وذلك قبـل وفاتـه بسـبع سـنوات. ولكـن ذكـره ابـن العطـار يف التحفـة، يف املؤلفـات 
ودليـل علـى ذلـك مـا قالـه ابـن ق قلم من الناسخ والصـواب أ�ـا كملـت. اليت مل تكمل. وهذا سب

" حفظـه بعـد المنهـاج"للرافعـي املسـّمى بــ  المحـررتصـر ملـا اخ" ٥ل:حيـث قـا التحفةلعطـار يف ا
  ٦وهو عظيم النفع كما صرّح به قاضي صفد. موته خلق كثري."

                                                           
.٢١، صالمنهل العذب الروي ١
. قلت: وصل فيه السبكي إىل باب: "بيع املصرّاة والرد بالعيب" يف ثالث جملدات، ٥٦، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٢

أكمله متأخراً، الشيخ العالمة عيسى بن يوسف مّنون. ومن بعده  ومل يكّمله، مث توالت جهود العلماء إلكماله، وممن
الشيخ حممد جنيب املطيعي، وهو مطبوع بأكمله، والطبعة اليت بتكملة املطيعي هي األكثر تداوالً.

، البداية النهاية. وابن كثري، ٣٢٩، ص١٥، جتاريخ اإلسالم. والذهيب، ٨٤، صتحفة الطالبينعزاه له: ابن العطار،  ٣
. وابن العماد، ٤٤، صبغية الراوي. ابن اإلمام الكاملية، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٥٤٠، ص١٧ج

، ٢ج طبقات الشافعية،. وابن قاضي شهبة، ٥٧، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب
. والبغدادي، ١٨٧٣، ص٢، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ١٩٨ص

.١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٥٢٥، ص٢، جهدية العارفين
، وقال: وكان فراغه من تأليفه كما ٢١، صالمنهل العذب الروي. كذلك انظر، السخاوي، ٥٧، صالمنهاج السوي ٤

رأيته يف النسخة اليت خبطه يف احملمودية أيضاً يوم اخلميس تاسع عشر رمضان من السنة."
.٩٤، صالطالبين تحفة ٥
.٢١، صالمنهل العذب الرويالسخاوي،  ٦



 

٨٠ 

اهللا حممـد  حـاة أبـو عبـدقال يل شيخنا العالمـة حّجـة العـرب شـيخ الن" ١قال ابن العطار:
ـــاين  ابـــن عبـــد يل بعـــد أن كـــان وقـــف عليـــه: "واهللا لـــو  المنهـــاجوذكـــر - رمحـــه اهللا –اهللا بـــن اجلّي

 وأثىن على حسن اختصاره وعذوبة ألفاظه." بلت من عمري ما استدبرت حلفظته." استق
 ومن جاللة هذا الكتاب أن الشيخ تاج الدين بن الفركاح كتب عليه تصـحيحاً، وهـو يف

  ٢مرتبة شيوخ الشيخ حميي الدين.
يعّد من أبرز متون الشافعية املعتمدة، ولذلك اهـتّم العلمـاء والطلبـة هبـذا  المنهاج كتاب

  ٣واملعلقون. له الكتاب حىت كثر الشارحون
 ٤ما وقع في المهذب من األوهام •

 الشـــــهري كتابـــــه يف بالشـــــريازي املعـــــروف علـــــي بـــــن إلبـــــراهيم الكبـــــري اإلمـــــام فيـــــه تعقـــــب
 ".المهذب"

 ٥مختصر آداب االستسقاء •
 وهو من أواخر تصانيفه وأنفعها."" ٦قال األسنوي:

 ٧مختصر البسملة •
رأيتــه خبطــه وهــو يف " ٨" أليب شــامة، قــال الســخاوي:البســملةوهــو خمتصــر مــن كتــاب "

 ٩بتمامه." المهذبشرح 
 

                                                           
.٩٥، صتحفة الطالبين ١
.٥٩، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٢
.١٨٧٦-١٨٧٣، ص٢، جكشف الظنونانظر، حاجي خليفة،  ٣
 م، يف املتحف العراقي،٧٢٠ومنه نسخة خبط ابن سامل، وتارخيها،  .وأصوله الفقه ،٩ص ،٧ج ،الشامل الفهرس انظر، ٤

. فقه)، انظر، تعليق مشهور ٢٠٨) ورقة، كذا يف فهرس خمطوطات املتحف العراقي، (٤٤) يف (٥٧٣٧/٢بغداد، رقم (
. ٨٨ص تحفة الطالبين،آل سلمان يف حتقيقه لكتاب 

. وابن قاضي شهبة، ٢٤، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٦٤، صالمنهاج السويعزاه له السوطي يف  ٥
.١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية

.٦٤، صالمنهاج السويانظر السيوطي،  ٦
. وقال: " وخمتصر تصنيف أيب شامة يف البسملة... مث قال:" وأحال عليها ٦٤، صالمنهاج السويانظر السيوطي،  ٧

.٢٤، صالمنهل العذب الرويهو يف شرح املهذب." والسخاوي، 
.٢٤ص المنهل العذب الروي، ٨
ومابعدها. ٢٨٨، ص ٣، جهذبالمجموع شرح المانظر النووي،  ٩



 

٨١ 

 ١مختصر تأليف الدارمي في المتحّيرة •
 ضـخم جملـد يف املتحـرية مسـألة العراقيني أئمة من ارميالد الفرج أبو وأفرد" ٢قال النووي:

 مهمــة أشـياء وحقــق إليهـا يســبق مل بنفـائس فيــه وأتـى هبــا يتعلـق ومــا املتحـرية مســألة إال فيـه لـيس
 إن منها به يليق ما الشرح هذا يف وسأذكر كراريس يف مقاصده أنا اختصرت وقد أحكامها من

 ."تعاىل اهللا شاء
 ٣مختصر التنبيه •

 " كتب منه ورقة واحدة." ٤لسيوطي:قال ا
 ٥مختصر شرح الوجيز •

فتح العزيز في الغزايل الذي مسـاه: " الوجيزاإلمام الرافعي لكتاب وهو خمتصر عن شرح 
 ."شرح الوجيز

 ٦مقدمة في فقه الشافعي •
 ٧مسألة نية االغتراف •
 ٨مسألة الغنيمة •

                                                           
. وقال: " أحال عليه يف شرح ٦٤، صالسوي المنهاج. والسيوطي، ٣٨٠، ص٢، جالمجموعفقد ذكره النووي يف  ١

املهذب."
.٣٨٠، ص٢، جالمجموع شرح المهذب ٢
.٦٥، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٢٣، صالمنهل العذب الرويذكره، السخاوي يف  ٣
.٦٥، صالمنهاج السوي ٤
هبذا العنوان يف األوقاف العامة ببغداد، رقم:  نسخة منه يوجد خمطوطة، ومازال مطبوع، غري اآلن إىل املختصر هذا ٥
. قسم الفقه ٢٥٩، ص٩، جالفهرس الشامل. انظر: ٦٣٦، ص١) ورقة، كذا يف فهارسها، ج١٧٧) يف (١٢٧٩١(

وأصوله.
)، يف ورقتني، كما يف " فهارس الفقه ٦٠٤٩الظاهرية، (وهي خمطوطة، يوجد منه نسخة هبذا العنوان يف مكتبة  ٦

، قسم الفقه وأصوله.٢٤٥، ص١٠، جالفهرس الشامل). انظر ٢٦٧الشافعي" هلا (
.٢٤، صالمنهل العذب الرويذكره السخاوي، يف  ٧
 الغنائم قسمة يف مجعته جزء يف هذا أوضحت وقد . وقال: "٥٧، ص١٢، جشرح صحيح مسلمذكره النووي يف  ٨

. ٧٦ص تحفة الطالبين،أعلم." كذلك ذكره ابن العطار،  واهللا وستمائة وسبعني أربع سنة أول يف إليه الضرورة دعت حني
. ٦٤، صالمنهاج السوي، ومساه " مسألة ختميس الغنائم". والسيوطي، ٢٢، صالمنهل العذب الرويوالسخاوي، يف 

في  ، بغية الراوي" اختصره." ابن إمام الكاملية . وقال:٢٠٠-١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعيةوابن قاضي شهبة، 
، قسم الفقه وأصوله.٦٠٢، ص٩، جالفهرس الشامل. و٤٢، صترجمة اإلمام النووي



 

٨٢ 

عــــن القطــــب وســــبب تصــــنيفها كمــــا نقــــل الســــخاوي  وهــــو يف مســــألة ختمــــيس الغنــــائم،
الــرد علــى شــيخه تــاج الــدين الفــزاري، املعــروف بــابن الفركــاح، وقــد صــنف جــزءاً يف  اليــونيين، هــو

إباحة التسّري باجلواري من غري ختميس، فلما وقف النـووي علـى ذلـك نقضـه كلمـة كلمـة وبـالغ 
 ١يف الرد عليه ونسبه إىل أنه خرق اإلمجاع يف ذلك وأطلق لسانه وقلمه يف هذا املعىن.

 "وهذا الكتاب من أواخر ما صنف وهو مشتملة على نفائس." ٢قال األسنوي:
 ٣المنتخب في مختصر التذنيب •

فلـم  منه يف آخـر الفصـل السـادس أوراقـاً وقد أسقط " ٤قال السيوطي نقال عن األسنوي:
 خيتصرها."
 ٥مهمات األحكام •

ـــقوهـــو قريـــب مـــن "" ٦قـــال األســـنوي: مل يـــذكر فيـــه " يف كثـــرة األحكـــام، إالّ أنـــه التحقي
 خالفاً. وقد وصل فيه إىل أثناء طهارة الثوب والبدن."

 االعتقادرابعاً: في 
 ٧واألصوات الحروف في السلف اعِتقاد ذكر فيه جزء •

                                                           
.١٦، وص١٦، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ١
.٦٤، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٢
طبقات . ابن قاضي شهبة، ٢٣، صالروي المنهل العذب. والسخاوي، ٦٣، صالمنهاج السويذكره السيوطي، يف  ٣

.١٩٩، ص٢، جالشافعية
.٦٣، صالمنهاج السوي ٤
. وابن قاضي شهبة، ٦٣، صالمنهاج السوي. والسيوطي، ٢٣، صالمنهل العذب الرويذكره السخاوي، يف  ٥

.١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية
.٦٣، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٦
صفحة، قال  ٨٠ياطي، ونشر عن مكتبة األنصار، مصر، من غري تاريخ يف حققه أبو الفضل أمحد بن علي الدم ٧

 املفقود عداد يف كانت اليت األجزاء من" واألصوات احلروف جزء"هو الذي اجلزء هذا فإن الدمياطي يف مقدمة حتقيقه:"
 فيه أعرب الذي املبارك جلزءا هذا من النفيسة النسخة هذه لنا وجل عز اهللا فيسر - اهللا رمحه - النووي اإلمام مؤلفات من

 وفاته قبل اجلزء هذا صنف فقد خصوصاً، والصوت واحلرف عموماً  اهللا كتاب يف معتقده عن -اهللا رمحه - النووي اإلمام
 - وتويف هـ ٦٧٦ سنة اآلخر ربيع شهر من الثالث اخلميس يف تصنيفه من انتهى حيث شهرين من يقرب مبا -اهللا رمحه -

" قلت: ويتبني من هذا الكالم أن مدة الفراغ من هذا الكتاب .السنة نفس من رجب من والعشرين ابعالر  يف -اهللا رمحه
 زكريا أبو. النووي، -رمحه اهللا-بينها وبني وفاة النووي حنو شهرين، ولذلك يعترب هذا التأليف من أواخر ما ألّفه النووي 



 

٨٣ 

 ، واألخالق: في الزهدخامساً 
 ١بستان العارفين •

الشــيء الكثــري، وهــو صــورة   –مــع صــغره  –كتــاب رقــائق، فيــه مــن اخلــري وكثــرة الفوائــد 
ؤلفــه ففيــه الزهــد، واإلخــالص، ووصــف حقــارة الــدنيا، وهــو متــداول معــروف، ســار كاملــة عــن م

 ٢فيه على �ج الصفوة املباركة من الصوفية، مع الصدق يف القول والعمل.
 يف الزهد والتصوف، بديع جداً."" ٣قال السخاوي:

 ٤.اإلسالم أهل من والمزية الفضل لذوي بالقيام الترخيص •
 ٥تحفة الوالد وبغية الرائد •

 للغة، والتراجم والطبقاتا: في سادساً 
 ٦تهذيب األسماء واللغات •

                                                                                                                                                                          
 على بن أمحد: احملقق، واألصوات الحروف في لفالس اعتقاد ذكر فيه جزء، (د.ت)، شرف بن حيىي الدين حميي

٥، د.ط، صوالتوزيع للنشر األنصار مكتبة، مصر، الدمياطي
 في الكاشف)، م ١٩٩٢- هـ ١٤١٣، (قَاْمياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسذكره الذهيب،  ١

 للثقافة القبلة اخلطيب، جّدة، دار منر حممد محدأ عوامة حممد: ، احملقق١، جالستة الكتب في رواية له من معرفة
المنهاج . والسيوطي، ٢٠، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ١٣٨، ص١القرآن، ط علوم مؤسسة- اإلسالمية
، ٢ج هدية العارفين،. والبغدادي، ٢٤٤، ص١، جكشف الظنون، وقال: " مل يتم". وحاجي خليفة، ٦٤صالسوي، 

. ١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٥٢٤ص
.١٧٩، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ٢
.٢٠، صالمنهل العذب الروي ٣
: حتقيق ،القرآن حملة آداب في التبيان ،)م ١٩٩٤. هـ ١٤١٤( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي ذكره ٤

. ٦٢ص ،١ج المجموع، يف كذلك. ١٢٣ص ،٣ط والتوزيع، والنشر عةللطبا حزم ابن دار بريوت، احلجار، حممد
 طبقات شهبة، قاضي وابن. ٧٧ص ،الطالبين تحفة العطار، ابن: له وغزاه. ١٣٥ص ،٤ج مسلم، صحيح وشرح

 دمشق يف الفكر بدار الكتاب طبع وقد: قلت. ٢٠ص ،الروي العذب المنهل والسخاوي،. ١٩٩ص ،٢ج ،الشافعية
: بتحقيق ،)هـ١٤٠٩( عام ببريوت اإلسالمية البشائر دار طبعته كما محوش، راتب أمحد: حقيقبت ،)هـ١٤٠٢( عام

.خليفة حممد كيالين
.٥٢٤، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣٧٦، ص١، جكشف الظنونعزاه له، حاجي خليفة، يف  ٥
. كذلك ٢٢، ص١، جهذبالمجموع شرح الم. ويف ٨١، ص١، جشرح صحيح مسلموقد أشار إليه النووي، يف  ٦

، وتاريخ اإلسالم. ٣٤٣، ص١٧، جسير أعالم النبالء. والذهيب، ٨٣، صتحفة الطالبينعزاه له تلميذه ابن العطار يف 
. ٢٠، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ٣٣٠، ص١٥ج



 

٨٤ 

 عنــه مــات وقــد: األسـنوي قــال. أربعــة يف غالبــاً  ويقـع ضــخمان جملــدان" ١:الســيوطي قـال
 خبطّـه األول اجمللـد علـى وقفـت فقـد: شـيء هـذا ويف. املـّزي الـدين مجـال احلـافظ وبّيضـه مسوّدة،
 ."يسرية بياضات يهف لكنّ  احملمودية، باخلزانة مبّيضاً 

" التنبيـه" و"الوجيز" والوسيطو" للمزني المختصر"قلت: الواقعة يف  ٢قال السخاوي:
 "، مات عنه مسودة فبّيضه املزي أيضاً."الروضة" و"المهذبو"

 الكـــرمي اهللا شـــاء إن "فـــأمجع ٣فقـــد أشـــار إىل ذلـــك النـــووي يف مقدمـــة كتابـــه حيـــث قـــال:
 خمتصــر" ىف املوجــودة األلفــاظ ىف كتابًــا واالمتنــان والفضــل واإلحســان الطــول ذو الــرحيم الــرءوف

ـــه"و ،"المهـــذب"و ،"املـــزىن إبـــراهيم أىب ـــوجيز"و ،"الوســـيط"و ،"التنبي  وهـــو ،"الروضـــة"و ،"ال
 الكتـب هـذه فإن .اهللا رمحه الرافعى، القاسم أىب لإلمام الوجيز شرح من اختصرته الذي الكتاب

 لـيعم فيها؛ ليس مما إليه حيتاج مما ُمجالً  فيها ما إىل وأضم ،اللغات من إليه حيتاج ما جتمع الستة
 الشــرعية، واالصــطالحات واملعربــة، والعجميــة، العربيــة، اللغــات تعــاىل، اهللا شــاء إن بــه االنتفــاع
 واملالئكـة، والنسـاء، الرجـال، أمسـاء مـن الكتـب هـذه ىف مـا اللغـات إىل وأضم الفقهية، واأللفاظ
 أو كــان بــرًا كــافرًا، أو كــان مســلًما وغريهــا، بروايــة الكتــب هــذه ىف ذكــر لــه ممــن وغــريهم واجلــن،
 ".فاجرًا

: الـدين أكمـل الشيخ، إن مث .اللغات يف: والثاين .األمساء يف: األول :قسمني على ورتب
 عبـد الـدين حميـي: الشـيخ فعـل وكذا .آخر أسلوب على ورتبه ترتيبه، احلنفي غري حممود بن حممد

: ومســـاه .البســـطامي حممـــد بـــن الـــرمحن عبـــد: الشـــيخ خلصـــه .احلنفـــي لقرشـــي،ا حممـــد بـــن القـــادر
 ذلـــك خمتصـــر الســـيوطي بكـــر أيب بـــن الـــرمحن عبـــد: الـــدين جـــالل وللشـــيخ، ."الســـنية بالفوائـــد"

 ٤.أيضاً  الكتاب

                                                                                                                                                                          
، طبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٤٦، صبغية الراويلية، . وابن اإلمام الكام٦٠، صالمنهاج السويوالسيوطي، 

. وحاجي خليفة، ٢٦٧، ص٤، جالوفيات فوات. والكتيب، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ١٩٩، ص٢ج
. ٥٢٤، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٥١٤، ص١، جكشف الظنون

.٦١-٦٠، صالمنهاج السوي ١
.٢٠، صالمنهل العذب الروي ٢
.٣، ص١، جتهذيب األسماء واللغات ٣
.٥١٤، ص١، جكشف الظنونانظر حاجي خليفة،  ٤



 

٨٥ 

 ١التحرير في ألفاظ التنبيه •
 المصباح المنيـر فـي غريـب الشـرحشبيه بالكتاب اللغوي املتـداول " "التحريركتاب "

 كتــــاب للفقــــه الشــــافعي، فــــاألول: "، مــــن حيــــث أن كليهمــــا شــــرح لأللفــــاظ املبهمــــة يفالكبيــــر
" الــوجيز" للرافعـي شـرح فيــه كتـاب "الشـرح الكبيــرأليب إسـحاق الشــريازي، والثـاين: "" التنبيـه"

" مـوجز مـع تحرير التنبيـه". ولكن كتاب "فتح العزيز في شرح الوجيزلإلمام الغزايل، ومساه: "
 المصـباح" وميتاز المصباحث عنه يف املقدمة ما اليوجد يف "ب للمسائل، وفيه مما حتداالستيعا

سبّياً يف املفردات. وهو من أجود كتب اللغـة الـيت تشـرح مـا برتتيبه مع حروف املعجم مع سعته ن
 ٢يف كتاب التنبيه من ألفاظ لغوية أو مصطلحات فقهية.

ومـا  "، وقـال قاضـي صـفد:"از بّينـة يف جـزءومـا أكثـر فوائـده علـى إعـو " ٣قال ابن امللقن:
 أكثر فوائده وما أعم نفعه اليستغىن طالب علم عنه."

 ٤المبهمات األسماء بيان إلى اإلشارات •
 لإلمـام المبهمـات األسـماء بيـان إلى اإلشارات كتاب" ٥:األندلسي آشي وادي يقول

 علـوم يف اخلطيب ثابت بن علي بن أمحد بكر ايب اإلمام كتاب اختصار يف النواوي الدين حميي

                                                           
. وقال: " وقد أوضحته يف هتذيب اللغات و يف الفاظ ٣٤٥، ص٧، جالمجموع شرح المهذبذكره النووي يف  ١

وتاريخ . ٣٤٢، ص١٧، جسير أعالم النبالء. والذهيب، ٧٤، صتحفة الطالبينالتنبيه." وعزاه له، تلميذه ابن العطار يف 
، ٧ج شذرات الذهب،. وابن العماد احلنبلي، ٥٤٠، ص١٧، ج، البداية والنهاية. وابن كثري٣٢٩، ص١٥، جاإلسالم

. ٢٠ص المنهل العذب الروي،. والسخاوي، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٦٢١-٦٢٠ص
، ٤، جفوات الوفياتلغات التنبيه". والكتيب،  . ذكره بعنوان:" التحرير يف٦٣، صالمنهاج السويوالسيوطي، 

.٥٢٤، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٤٩٠، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٦٧ص
.١٧٦، وص٦٨. صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينانظر، الدقر،  ٢
.٢١-٢٠، صالمنهل العذب الرويانظر السخاوي،  ٣
 ،٥٠ج ،اإلسالم تاريخ والذهيب،. ٧١ص ،الدين محيي اإلمام ترجمة في الطالبين تحفة العطار، ابن: له اهعز  ٤

 الشافعية، طبقات شهبة، قاضي وابن. ٤٢ص ،النووي اإلمام ترجمة في الروي بغية الكاملية، إمام وابن. ٢٥٣ص
 من أخبار في الذهب شذرات عماد،ال وابن. ٦٤ص ،النووي ترجمة في السوي المنهاج والسيوطي،. ١٩٩ص ،٢ج

.٢٦٧ص ،٤ج ،الوفيات فوات والكتيب،. ٦٢٠ص ،٧ج ذهب،
 ،)م١٩٨٠.هـ١٤٠٠( اهللا، عبد أبو الدين، مشس القيسي، قاسم بن حممد جابربن حممدبن األندلسي، آشي وادي ٥

 السخاوي،: وانظر. ٢٧٣ص ط،.د ،-أثينا- االسالمي املغرب دار بريوت، حمفوظ، حممد: احملقق آشي، الوادي برنامج
.١٩ص ،النووي األولياء قطب ترجمة في الروي العذب المنهل



 

٨٦ 

 الـدين عـالء الشـيخ علـى أولـه مـن يسـريا قـرأت. مصنفا مخسني من أزيد من مجعه الذي احلديث
 ".نوى ببلده عليه قراءة عنه به وحدثين وناولنيه أصله يف العطار بن

 املبهمـــات، األمســـاء مـــن األحاديـــث متـــون يف وقـــع مـــا: فيـــه أورد" ١:خليفـــة حـــاجي قـــال
 ."عليه زيادات مع اخلطيب كتاب ملخَّصاً 
 دقــائق(أو  وضــة مــن األســماء والمعــاني واللغــاتاإلشــارات إلــى مــا وقــع فــي الر  •

 ٢ )الروضة
 لمــا اإلشــارات" مساهــا نفيســة، وهــي الصــالة، أثنــاء إىل فيهــا وصــل" ٣:الســخاوي قــال

 ."واللغات األسماء من الروضة في وقع
 ٤.طبقات الفقهاء •

زاد عليه أمساء، نّبه على ذلك يف كتابه ابن الصالح و  ر فيه كتاباختص" ٥قال ابن كثري:
 مع أ�ما مل يستوعبا أمساء األصحاب وال النصف من ذلك."

 

                                                           
.٨١ص ،١ج ،والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف ١
 أثناء إىل منها دقائق الروضة: كتب: " باسم دقائق الروضة، وقال ،٦٤ص ،السوي المنهاج يف السيوطي، له ذكره ٢

 املنهاج، على كالدقائق الروضة على وكتاب: " وقال, ٢٠٠، ص٢ج شافعية،ال طبقات شهبة، قاضي وابن." األذان
 أثناء إىل فيه وصل الفائدة، كثري وهو ،واللغات والمعاني األسماء من الروضة في وقع ما إلى اإلشارات: مساه

. املفقودة الكتب من بعضهم وعّده: قلت."  الصالة
.٢٣ص ،النووي األولياء قطب ترجمة في الروي العذب المنهل ٣
، وقال: " وهذانص غريب جداً وقد ذكرته يف طبقات الفقهاء ٤٠، ص١، جالمجموع شرح المهذبذكره النووي يف  ٤

تحفة . وعزاه له تلميذه ابن العطار، ٢٩٧، ص٢، جوتهذيب األسماء واللغاتيف ترمجة عمر القصاب واهللا أعلم." 
تاريخ ، وقال:" مسوّدة يف طبقات الفقهاء." ويف ٣٤٣، ص١٧، جسير أعالم النبالء. والذهيب، ٨٣، صالطالبين
، وكذلك ٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ١٧٥، ص٤، جتذكرة الحفاظ. ويف ٣٣٠، ص١٥، جاإلسالم

، المنهاج السوي. والسيوطي، ٢٠، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعيةيف 
فوات . والكتيب، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٦٤ص

. ٤٦، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٢٦٧، ص٤، جالوفيات
مرآة . واليافعي، ١٩٩، ص٢، جطبقات الشافعية. وانظر مابعده، ابن قاضي شهبة، ٨٢٦، ٢، جطبقات الشافعية ٥

، حيث قال:" اختصر فيها كتاب أيب عمرو بن ٢٠، صالمنهل العذب الروي، . والسخاوي١٣٨، ص٤، جالجنان
الصالح أيضاً يف ذلك وزاد عليه أمساء نبه عليها يف ذيل كتابه."



 

٨٧ 

والعـذر  ٢،ات ابـن كثـري أيضـاً كثـريوف" ١:السخاوي عن هذا اإلشكال، وقال قد أجابو 
 تلميذه." يف ذلك أنه مات عنه مسوّدة، وبّيضه احلافظ اجلمال املّزي -رمحه اهللا-عن النووي 

 قال األسنوي: ومات منها مسوّدة فبّيضها املّزي."" ٣كما نقل ذلك السيوطي:
 ٤مناقب الشافعي •

ر فيهــا  "مناقــب الشــافعي الــيت اليســع طالــب العلــم أن جيهلهــا، اختصــ ٥قــال الســخاوي:
 " احلافل يف ذلك حبذف األسانيد وهي يف جملد."البيهقيكتاب "

 العلمـاء أكثـر وقـد" ٦حيـث يقـول: المهـذبيف شرح وقد أشار النووي إىل هذا الكتاب 
: وآخـــرين الظـــاهري كـــداود املتقـــدمني مـــن وأحوالـــه اهللا رمحـــه الشـــافعي مناقـــب يف املصـــنفات مـــن

 جملــــدتان وهــــو البيهقــــي تصــــنيف أحســــنها ومــــن حيصــــون ال وخالئــــق كــــالبيهقي املتــــأخرين ومــــن
 ذلــك يف األئمــة كــالم تمتفرقــا مجــع يف أنــا شــرعت وقــد: فــن كــل مــن نفــائس علــى مشــتملتان

 والفقهـاء خبـارواأل والتـاريخ واحلـديث التفسـري أهـل كتب ومن: مناقبه يف مصنفاهتم من ومجعت
 النفـائس مـن اهللا شـاء إن فيـه وأذكـر والتطويل االختصار بني متوسط مصنف يف وغريهم والزهاد

 الشـافعي مـذهب حلمنت سيما وال والفقيه احملدث سيما ال معرفته عن علم طالب يستغين ال ما
 ".عنه اهللا رضي

مـن   اأن كتابه مناقـب الشـافعي لـيس خمتصـر -رمحه اهللا-يظهر من كالم النووي قلت: فقد
للبيهقـي كمـا تصـور السـخاوي، بـل مجـع متفرقـات مـن كـالم األئمـة يف  مناقب الشـافعيكتـاب 

زهـاد، كمـا هــو مناقـب الشـافعي مـن كتـب أهـل التفسـري واحلـديث والتـاريخ واألخبـار والفقهـاء وال
أن عنــد ذكــر مناقــب الشــافعي، ولكــن ميكــن  المجمــوعظــاهر مــن كــالم النــووي الــذي ذكــره يف 

، لبيهقــيل مناقــب الشــافعيا كتابــه علــى كتــاب جيمــع بــني كــالم الســخاوي والنــووي علــى أنــه بنــ
    من ذلك، واهللا أعلم. اوليس خمتصر 

                                                           
.٢٠، صالمنهل العذب الروي ١
أي: يف كتابه طبقات الشافعية. ٢
.٦٤، صالمنهاج السوي ٣
. ٢٣، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٢٣ص، ١، جالمجموع شرح المهذبفقد أشار إليه النووي يف  ٤

. ٦٤، صالمنهاج السويوالسيوطي، 
.٢٣، صالمنهل العذب الروي ٥
.٢٣، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٦



 

٨٨ 

 ١مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير •
  ٢الزمان في تاريخ األعيان مرآة •

 ... لكّنه من أول اخللق، ورتّبه على فصول وأبواب."خمتصر" ٣قال حاجي خليفة:

 إلى اإلمام النوويالمصنفات التي وقع االضطراب في عزوها  :سابعاً 
 أغاليط الوسيط •
 مشكالت الوسيط •
  اإلشكاالت على المهذب •
 أغاليط المهذب •

واحـــداً، وحيتمـــل حصـــول التـــداخل فيمـــا بينهـــا،  بعضـــها قـــد يكـــون هـــذه الكتـــب األربعـــة
، وكــذلك الشــأن يف اإلشــكاالت، فمــرّة للمهــذبوأخــرى  للوســيط فتجــد األغــاليط تنســب تــارة

أن هذه نقل السخاوي وقاضي ابن شهبة عن األسنوي فقد  .للمهذب وأخرى للوسيط تنسب
 من مؤلفات اإلمام النووي. تسيلالكتب 

 أغـاليط الوسـيطنوي: نسـب ابـن الرفعـة إليـه كتابـاً يف لكـن قـال األسـ" ٤قال السـخاوي:
يشــتمل علــى مخســني موضــعاً بعضــها فقهيــة وبعضــها حديثيــة، ولــيس هــو لــه وإمنــا هــو لشــخص 

وإن غزاها إليه صـاحب املطلـب وغـريه، يعـين   ، وكذا قال ابن امللقن: الظاهر أ�ا ليست لهمحوي
 المهـــذب،مـــع إشـــكاالت علـــى  تصـــانيفه البـــدر الســـافر مـــنيف  كالكمـــال األدفـــوي، فإنـــه مســـاه

وقال: إ�ما مل يكمال وزعم غريه أنه كامل حيث ذكر يف تصانيفه إيضاح األغـاليط املوجـودة يف 
 ."وقال: فيه فوائد المهذبوكذا مسى فيها أغاليط  كامل يف كراريس، واهللا أعلم.  الوسيط

                                                           
 كتاباً  الصحابة يف اجلزري األثري بن الدين عز الشيخ مجع وقدوقد أشار النووي يف كتابه التقريب والتيسري حيث قال: "  ١

 حيىي الدين حميي زكريا أبو" النووي، .تعاىل اهللا حبمد اختصرته وقد حسنة أشياء وحقق وضبط كثرية كتباً  فيه مجع حسناً 
 وحتقيق تقدمي الحديث، أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب)، م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥، (شرف بن

. ٢٣، صالمنهل العذب الرويوالسخاوي، . ٩٢، ص١، طالعريب الكتاب دار، بريوت، اخلشت عثمان حممد: وتعليق
وقال:" كما نّبه عليه يف مصنفه التقريب."

.٥٢٥، ص٢، جهدية العارفين. البغدادي، ١٦٤٨، ص٢، جكشف الظنونحاجي خليفة،  ٢
.١٦٤٨، ص٢، جكشف الظنون ٣
.٢٣، صالمنهل العذب الروي ٤
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 أغاليط والثاين... له ليسا تصنيفان إليه وينسب: األسنوي قال" ١:شهبة ابن قاضي قال
  لبعض فإنه فاحذره، الوسيط شرح يف الرفعة ابن إليه هذا نسب وممن... الوسيط على

 ."٢واستوعبها تصانيفه عدد حني تلميذه العطار ابن يذكره مل وهلذا احلمويني،
 الغاية في الفقه •

أمــره  وعنــدي أ�ــا ليســت لــه وإن كانــت لــه فلعلهــا ممــا صــنفه يف أول" ٣قــال ابــن امللقــن:
 "، وجزم األسنوي بأ�ا ليست له."اختصار للغايةالنهاية في ومساها غريه "

 النهاية في اختصار الغاية •
النهايـة وينسب إليه تصنيفان ليسا لـه، أحـدمها خمتصـر لطيـف يسـمى "" ٤قال األسنوي:

 ".في اختصار الغاية
 غيث النافع في القراءات السبع •

ولكـن لـيس هـو لـه، بـل  ٥ووي.ضـمن مصـنفات النـفقد عّد إمساعيل باشا البغـدادي مـن 
 ٦.الصفاقسي لنوريل

                                                           
.٢٠٠، ص٢، جطبقات الشافعيةانظر،  ١
كالم ابن قاضي شهبة، "بأن ابن العطار تلميذ النووي استوعب تصانيف النووي"، وقال: " فقد تعقب السيوطي على   ٢

وقوله إن ابن العطار استوعب تصانيفه ممنوع بل مل يستوعب والقارب." قلت: كالم السيوطي صحيح، ألن من خالل 
ك تصانيف مل يذكر ابن العطار يف  حبثي عن تصانيف النووي تبّني أن ابن العطار مل يستوعب تصانيف النووي، بل أن هنا

كتابه مع أن كثري من املرتمجني للنووي ذكروها.   
.٢٤، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٣
.٢٠٠، ص٢. جطبقات الشافعيةانظر، ابن قاضي شهبة،  ٤
، الظنون كشف لىع الذيل في المكنون إيضاح، (د.ت)، الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيلالبغدادي،  ٥
 بيلكه رفعت واملعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد: املؤلف نسخة على وطبعه بتصحيحه عىن، ٤ج

، وقال:" مطبوع".هدية العارفين.كذلك نسب إليه يف كتابه ١٥٢، د.ط، صالعريب الرتاث إحياء دار، بريوت، الكليسى
 واألثبات الفهارس فهرسم)، ١٩٨٢( اإلدريسي، احلسين حممد ابن الكبري عبد بن اَحليّ  َعْبد حممدانظر، الكتاين،  ٦

، ٢، طاإلسالمي الغرب دار، بريوت، عباس إحسان: احملقق، ٢، جوالمسلسالت والمشيخات المعاجم ومعجم
 احلسن أبو التونسي، بالقطر القراءات وعلم السنن حميي العارضة الواسع العالّمة هو: الصفاقسي النوري ، وقال:"٦٧٣ص

 ونشأ ،هـ١٠٥٣ سنة بصفاقس ولد"  السبع القراءات يف النفع غيث"  كتاب صاحب الصفاقسي النوري حممد بن علي
 العلم لبثّ  وانقطع رأسه مسقط إىل عاد مث علومه، هبا فكمل مصر إىل رحل مث أهلها، عن فأخذ تونس إىل ورحل هبا،

 سنة هبا مات أن إىل والواردين املقيمني من أمم به وانتفع الدهر، ورحلة العصر فريد صار حىت السّنة، وإحياء واإلرشاد
، بريوت، مكتبة ٧، جالمؤلفين معجم، (د.ت)، الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر. وانظر، الكحالة، هـ١١١٨
.٢٠١، د.ط، صالعريب الرتاث إحياء داراملثىن، و 
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كتبـه وألفـه مث رأى إتالفـه ألمـر يف ا هذا ما وقفت عليه من مؤلفات اإلمام النووي، عدا م
ولـه مسـوّدات كثـرية. " ١نفسه اهللا أعلم به، شهد ذلك ووقف عليه تلميذه ابن العطـار إذ يقـول:

على غسلها يف الورّاقة اس خبطه، وأمرين بأن أقف و ألف كرّ لقد أمرين ببيع كراريس حن" ٢مث قال:
  وخّوفين يف إن خالفت أمره يف ذلك، فما أمكنين إالّ طاعته، وإىل اآلن يف قليب منها حسرات."

وفاتهالمطلب الثامن: 

 قــد بفقــري وإذا وحنوهــا، بشــهرين انتقالــه قبــل يديــه بــني جالســا كنــت" ٣قــال ابــن العطــار:
 لـك اإلبريـق هـذا معـي وأرسـل عليـك، يسـلم دخَ رْ َصـ بـالد مـن فـالن: الشـيخ لوقـا عليـه، دخـل

: فقـــال بتعجـــيب، فشـــعر لقبولـــه، منـــه فتعجبـــت حوائجـــه، بيـــت يف بوضـــعه وأمـــرين الشـــيخ، فقبلـــه
 عنـده، كنـت يسـرية أيـام بعـد مث ،السـفر لـةآ فهـذه إبريـق، وهـذا زربـوال، الفقـراء بعـض إيل أرسل"

 بيتـه يعـين- هنـا جـالس أنـا بينـا:"قـال لك؟ أذن كيف: فقلت." سفرال يف يل أذن قد: "يل فقال
 اهلـواء يف شـخص علـي مـر إذ القبلـة؛ مسـتقبل -عليهـا مشـرفة طاقـة وقدامه الرواحية، املدرسة يف
 .املقـدس بيـت لزيـارة سـافر قـم: وقال ،-شرقها إىل املدرسة غرب من يشري - كذا ومرّ  هنا، من

 حــىت قــم: "يل قــال مث احلقيقــي، الســفر هــو فــإذا العــادة، ســفر علــى الشــيخ كــالم محلــت وكنــت
 وقــرأ فــزارهم، مشــاخيه، بعــض فيهــا دفــن الــيت القبــور إىل معــه فخرجــت ."وأحبابنــا أصــحابنا نــودع

 حممـــــد والشـــــيخ الفقـــــاعي، يوســـــف كالشـــــيخ األحيـــــاء؛ أصـــــحابه زار مث وبكـــــى، ودعـــــا، شـــــيئا،
 اليـوم، ذلـك صبيحة سافر مث .احلنابلة شيخ عمر أيب ابن الدين مشس الشيخ وشيخنا اإلمخيمي،

 عليـه واخلليـل القـدس، وزار نـوى، إىل فسـار جملـدات، حتتمـل أمورا منه ورأيت وقائع، معه وجرى
 مــن فــذهبت مرضــه، فبلغــين والــده، بيــت يف هبــا زيارتــه عقــب ومــرض نــوى، إىل عــاد مث الســالم،
 على أشرف وقد وودعته ."أهلك إىل ارجع":يل قال مث بذلك،-اهللا رمحه- ففرح لعيادته، دمشق
 األربعـــاء ليلـــة تـــويف مث مئـــة، وســـت وســـبعني ســـت ســـنة رجـــب مـــن العشـــرين الســـبت يـــوم العافيـــة
 سـدة علـى ينـادي منـاد إذ الليلـة؛ تلـك نـائم أنـا فبينمـا .رجـب مـن والعشـرين الرابع ذكرها املتقدم
 النـداء، لـذلك النـاس احفص املوقع، الدين ركن الشيخ على الصالة: اجلمعة يوم يف دمشق جامع

                                                           
.٨٥، صتحفة الطالبين ١
. والسخاوي، يف ٣٣٠، ص١٥، جتاريخ اإلسالم. كذلك نقل ذلك عن املصنف، الذهيب يف ٩٤ص ،املصدر السابق ٢

.٦٥، صالمنهاج السوي. والسيوطي، يف ٢٣-٢٢، صالمنهل العذب الروي
.٩٨-٩٦، صتحفة الطالبين ٣
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 جـاء إذ اخلمـيس؛ عشـية اجلمعـة ليلـة إال يكـن فلـم .راجعون إليه وإنا هللا إنا: فقلت فاستيقظت،
 املسـلمون فتأسـف دمشق، جبامع عليه وصلي مبوته، الصالة عقب اجلمعة يوم فنودي مبوته اخلرب
 والذام." واملادح والعام، اخلاص بليغا؛ تأسفا عليه

وأفــاد التــاج الســبكي يف الطبقــات الوســطى: إنــه قبــل ظهــوره إىل نــوى " ١قــال الســخاوي:
 رّد الكتب املستعارة عنده من األوقاف مجيعها."

أنه ملا خرج منهـا إىل نـوى خـرج معـه مجاعـة مـن العلمـاء وغـريهم لظـاهر " ٢قال اللخمي:
فر إىل أبويـه دمشق وسألوه مىت االجتمـاع؟ فقـال: بعـد مـائيت سـنة، فعلمـوا أنـه عـىن القيامـة، وسـا

مث مرض. قال: وملا مـات بنـوى ارجتـت دمشـق ومـا حوهلـا بالبكـاء وتأسـف عليـه املسـلمون أسـفاً 
 شديداً وأحيوا ليايل كثرية لسنته."

وملــا وصــل اخلـــرب بوفاتــه لدمشــق توجـــه قاضــي القضــاة عزالـــدين " ٣قــال القطــب اليـــونيين:
 ربه."حممد بن الصائغ ومجاعة من أصحابه إىل نوى للصالة على ق

 موتــه، مــرض مــرض ملــا أنــه الــرمحن،عبــد  الشــيخ أخــوه، لنــا حكــى" ٤:اهللا فضــل ابــن قــال
: فقـال بـك؟ اهللا فعـل ما: فقال أهله، بعض رآه مات فلما يأكله، فلم به فجيء التفاح، اشتهى

 ".التفاح جاءين قراي وأول عملي، وتقّبل نزيل، أكرم
ء يف النــوم إىل عّمتــه، وقــال هلــا: قــويل ألخــي وملــا دفــن، أراد أهلــه أن يبنــوا عليــه قبّــة، فجــا

وللجماعــة اليفعلــوا هـــذا الــذي عزمــوا عليـــه مــن البنيــان أل�ـــم كلمــا بنــوا شـــيئا ينهــدم. فـــامتنعوا، 
   ٥وحّوطوا على قربه باحلجارة.

والتزال هذه العقيدة سائدة بني أهل نوى، وهو أ�م كلما بنـوا سـقفاً علـى قـربه يـرون أنـه 
 ٦هم يتخوفون دائماً أن جيعلوا لقربه سقفاً.البد أن يهدم، ف

                                                           
.٧٧، صالمنهل العذب الروي ١
.٧٧، صالمصدر السابق ٢
.٢٨٩، ص٣، جذيل مرآة الجنان ٣
.٨٠، صج السويالمنها السيوطي،  ٤
.٥١، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٨٠، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٥
٢٠٠. صالمحدثينسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء و اإلمام النووي شيخ اإلالدقر،  ٦
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  الطالبين ةروض بكتاب التعريف: الثاني الفصل

ألف اإلمام النووي كتابه الروضة بغية تسهيل الطريق إىل االنتفاع به ألهل العلم، وسلك 
فيه طريقة متوسطة بني املبالغة يف االختصار واإليضاح، كما حذف األدلة يف معظمه ويشري إىل 

فــــي منهــــا إشــــارات، واســــتوعب مجيــــع فقــــه الكتــــاب حــــىت الوجــــوه الغريبــــة املنكــــرة، واقتصــــر اخل
علىاألحكـــام دون املؤاخـــذات اللفظيـــة، وضـــم إليـــه يف أكثـــر املـــواطن تفريعـــات وتتمـــات، وذكـــر 
مواضع يسرية على اإلمـام الرافعـي فيهـا اسـتدراكات، كمـا التـزم ترتيـب الكتـاب إال نـادرا، لغـرض 

ويتكـون هـذا الفصـل مـن طريقتـه  د تـرك بعـض األشـياء بّينهـا يف شـرح املهـذب.من األغراض، وق
يف التصــــنيف بشــــكل العــــام وطريقتــــه ومنهجــــه يف اختصــــار كتــــاب روضــــة الطــــالبني علــــى الوجــــه 

 اخلاص، وأمهية كتاب روضة الطالبني يف املذهب الشافعي، وذلك من خالل املطالب التالية:
 وي يف التصنيفاملبحث األول: طريقة اإلمام النو 

 املبحث الثاين: اإلمام النووي وكتابه روضة الطالبني
 املبحث الثالث: أمهية كتاب روضة الطالبني يف املذهب الشافعي

  التصنيف في النووي اإلمام طريقة: األول المبحث
 علـى قسـم لـو ما املؤلفات من ترك فقد هذا ورغم فقط،) سنة ٤٦( النووي اإلمام عاش

 ١٨( ســـن يف إال العلـــم يبـــدأ مل أنـــه علمنـــا فـــإذا ،كراســـتني يـــوم كـــل نصـــيب نلكـــا حياتـــه ســـين
. وكــل هــذا يرجــع إىل طريقــة إياهــا اهللا آتــاه العمــر يف وبركــة وقــدرة عزميــة وأي مضــاء فــأي ،)ســنة

 : النقاط التاليةاإلمام النووي وأسلوبه يف التصنيف، وسأناقش هذه طرق يف 

 طريقته في التصنيف :النقطة األولى
ممن له أدىن ُمْسكة من  عرف قيمة العامل وشخصيته بتآليفه، وماينازعنا القول أحدت
، والعظيم -رمحه اهللا-من له يف العلم مرتبة شيخ الشيوخ، بعظم قيمة مؤلفات النووي العلم يف

لو قسم على سنني  حقًا أن النووي عاش حنوًا من ست وأربعني سنة، وترك من مؤلفات ما
سنة الكل يوم كرّاستني، فإذا علمنا أنه مل يبدأ يف طلب العلم إال يف   تصيب تحياته لكان

الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، وأنه أخذ يف التصنيف من حدود الستني والستمائة إىل أن 



 

٩٣ 

أي بعد مكثه يف دمشق عشر سنوات، علمنا أي مضاء وقدرة " ١مات كما يقول الذهيب:
ىل ذلك انشغاله بتعليم الطلبة، وقراءة الكتب، عرفنا أنه وصالح وبركة يف عمره. فإذا أضفنا إ

 ٢"ماكان يضيع من وقته اللحظة الواحدة، إما يف قراءة أو تعليم، أو تأليف، أو عبادة.

 وأكبُّوا بتصانيفه، اإلسالمية البالد سائر يف الناس انتفع" ٣يقول تلميذه ابن العطار:
 هبا وانتفاع حتصيلها على جمتهداً  حياته، يف ايشنؤه كان من رأيت حىت تؤاليفه، حتصيل على
 عنه." ورضى اهللا، فرمحه مماته، بعد

شك أن اإلمام حميي الدين النواوي مبارك له يف عمره، ولقد بلغين  وال" ٤قال اليافعي:
أنه حصلت له نظرة مجالية من نظرات احلق سبحانه وتعاىل بعد موته، فظهرت بركتها على  

 لعباد والنفع يف سائر البالد."كتبه، فحظيت بقبول ا

كما قال الكمال   ن اإلمام النووي صنف مصنفات كثرية يف زمن يسري وعمر قصريإ
 : أمور عّدةرائعة. فقد يرجع ذلك إىل مع أن مؤلفاته متقنة  ٥ دفوي.األ

فيما نقل عن  طريقته يف التصنيف، وهي كما أشار إليها السيوطي :األمر األول
اعلم أن الشيخ حميي الدين رمحه اهللا، ملا تأّهل للنظر والتحصيل، رأى " ٦األسنوي حيث قال:

املسارعة إىل اخلريات، أْن جعل ما حيّصُله ويقف عليه تصنيفًا ينتفع به الناظر فيه، فجعل 
تصنيفه حتصيًال وحتصيله تصنيفاً، وهو غرض صحيح وقصد مجيل، ولوال ذلك مل يتيّسر له من 

  "التصانيف ما تيّسر له.

ومل ميض على اإلمام النووي كبري وقت يف الطلب حىت أحّس يف نفسه : األمر الثاني
يف تصنيفاته كاجلواد -رمحه اهللا–. وكان أهلية التأليف، فشرع يف اإلسهام باملؤلفات النافعة

                                                           
٣٣٤، ص٣، جغبر من خبر في العبر انظر، ١
.١٥٨، ١٥٧ص، والمحدثين اإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاءالدقر،  ٢
.٦٣ص تحفة الطالبين، ٣
.١٣٩، ٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ٤
.٢٤، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٥
، بريوت، دار ١، جوالرافعي الروضة شرح في المهماتم)، ٢٠٩٩هـ. ١٤٣٠األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم، ( ٦

.٥٣ص المنهاج السوي في ترجمة اإلمام النووي،، بنحوه انظر .٩٩،١٠٠، ص١ابن حزم، ط



 

٩٤ 

بلغين أن الشيخ حميي الدين كان " ١يف ميدانه. قال األذرعي يف أول التوسط والفتح: املسرع
 يعىي، فيضع القلم ليسرتيح وينشد:أن  يكتب إىل

 ري صبابة               على غري سعدى فهو دمع مضيعلئن كان هذا الدمع جي

 "قيل إن تصنيفه بلغ كل يوم كراستني أو أكثر.كان كالسائق اجملد حىت -رمحه اهللا-وهو

حلظ قد أويت من ذلك ا-رمحه اهللا–: فراغ البال واتساع الزمان، وكان األمر الثالث
 ال أهل.مل يكن له شاغل من ذلك من تعيش و حبيث  األوىف

: أنه كان اليضيع له وقتًا يف ليل وال �ار إال يف وظيفة من االشتغال األمر الرابع
أنه كان اليضيع -رمحه اهللا-ذكر يل " ٢العطار عن شيخه النووي: تلميذه ابن نقلبالعلم. كما 

من االشتغال بالعلم، حىت إنه يف ذهابه يف الطريق وإيابه  له وقتًا يف ليل وال �ار إال يف وظيفة
يشتغل يف تكرار حمفوظة أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على هذا الوجه حنو ست سنني، 

 مث إنه اشتغل بالتصنيف."

أن اإلمام النووي مبارك له يف عمره كما أشار إىل ذلك النووي نفسه، : خامسالاألمر 
 ."عليه وأعانين واشتغايل، وقيت، يف يل اهللا بارك" ٣حيث قال:

حسن النية وكثرة الورع والزهد واألعمال الصاحلة اليت أشرقت أنوارها،  :سادساألمر ال
 .قد اكتال من ذلك باملكيال األوىف -رمحه اهللا–وكان 

 أسلوبه في التصنيف :النقطة الثانية
وشرح احلديث، واملصطلح، وقد أّلف اإلمام النووي يف علوم شىت، الفقه، واحلديث، 

واللغة، والرتاجم، والتوحيد وغري ذلك. ومتتاز مؤلفاته بالوضوح، وصحة التعبري وانسيابه بسهولة 
." وأسلوبه أسلوب عصره مع غذوبة يف عبارتهأبسط من  وقلمه" ٤وعدم تكلف. يقول الذهيب:

ابًا مبا يكتب ويؤّلف.  األلفاظ حىت إن ابن مالك النحوي الشهري اشتهى أن حيفظ املنهاج إعج

                                                           
.٥٣، صالمنهاج السوي. كذلك انظر، السيوطي، ٣٢، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ١
.٦٤، صتحفة الطالبين ٢
.٥٠، صالمصدر السابق ٣
.٣٣٤، ص١٧، جسير أعالم النبالء ٤



 

٩٥ 

قال يل شيخنا العالمة حجة العرب، شيخ " ١كما نقل ابن العطار، تلميذ النووي وقال:
نهاج يل بعد أن  وذكر امل-رمحه اهللا-اهللا بن مالك اجلّياين  اهللا حممد بن عبد ، أبو عبدالنحاة

طال اليدع وهو إذا  واهللا لو استقبلت من عمري ما استدبرت حلفظته."كان وقف عليه: "
  ٢شاردة وال واردة مما ميتع ويفيد، وإذا اختصر أتى مبا يعجب ويدهش.

  اإلمام النووي وكتابه روضة الطالبين: الثاني المبحث
كتــاب روضــة الطــالبني مــن الكتــب الكبــرية املعتمــدة يف املــذهب الشــافعي، وقــد اختصــره 

اختصــره مــن كتــاب الــوجيز لإلمــام اإلمــام النــووي مــن كتــاب الشــرح الكبــري لإلمــام الرافعــي الــذي 
الغزايل، وأنه ابتدأ يف تأليفها قبل وفاته بسبع سنوات، وكانت مدة تأليفـه هلـا سـنتني وسـتة أشـهر 
تقريبا. ويف مقدمة كتابه ذكر سبب تأليفهـا ومنهجـه يف تأليفهـا واختصـارها، وطريقتـه يف حكايـة 

 هذه األمور يف املطالب التالية:يف هذا املبحث سأدرس و األقوال وبيان األوجه املخرجة. 
 نسبة الكتاب إليه: املطلب األول

 املطلب الثاين: سبب تأليفها
  الطالبني روضةه كتابواختصار   املطلب الثالث: منهج اإلمام النووي يف تأليف

 حكاية األقوال وبيان األوجه املخرجة لألصحابالرابع: طريقة اإلمام النووي يف  املطلب

 نسبة الكتاب إليه: األولالمطلب 
ال أظـــّن أن هـــذا املوضـــوع حيتـــاج إىل كثـــري عنـــاء إلثباتـــه، ألنـــه أمـــر مســـّلم، ومل يثـــر حولـــه 

الـذي يقتضـي فيمـا يقتضـي أن يكـون القـارئ علـى بّينـة ، ومل ينازع يف صحته منـازع. لكـن جدل
 مؤلفـه، من األمر، وأن يتعامل مع الكتاب الذي بني يديه تدارساً وهو على يقـني مـن نسـبته إىل

 فقد رأيت أن أعاجل هذه القضية وذلك من خالل االعتبارات التالية:
يف مؤلفـــات اإلمـــام النـــووي، حيـــث أشـــار إىل   روضـــة الطـــالبيناإلشـــارة إىل كتـــاب  :أوالً 

 ،الروضـةو" ٣حيـث قـال:، تهـذيب األسـماء واللغـاتكتابـه   مقدمـة يف روضة الطـالبينكتـاب 

                                                           
.٩٥، صتحفة الطالبين ١
.١٥٩، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمينالدقر،  ٢
.٣، ص١، جتهذيب األسماء واللغاتالنووي،  ٣



 

٩٦ 

كـذلك يف ".اهللا رمحـه الرافعـى، القاسـم أىب لإلمـام لـوجيزا شرح من اختصرته الذي الكتاب وهو
   ١.صحيح مسلم شرح

ــاً  أن كتــب التــاريخ والــرتاجم وطبقــات الشــافعية، الــيت تناولــت حيــاة اإلمــام النــووي، : ثاني
 روضـــة الطـــالبينواملؤلفـــات الـــيت أفردتـــه باحلـــديث، قـــدميها ومعاصـــرها مطبقـــة علـــى نســـبة كتـــاب 

 ٢لإلمام النووي.
للرافعـي، وهوخبطّــه، يف  يـرالشـرح الكبفمـن تصـانيفه الروضـة، خمتصــر " ٣طي:قـال السـيو 

لدات ضحامات مائة كرّاس، وتقع غالباً يف سـت جملـدات ومثانيـة، ورأيـت خبطّـه فيهـا أنـه أربع جم
ابتدأ يف تأليفها يوم اخلميس اخلامس والعشرين من رمضان سنة ست وستني وسـتمائة، وختمهـا 

فكانــت مــدة تأليفــه هلــا ســنتني وســتة  يــع األول ســنة تســع وســتني."يــوم األحــد خــامس عشــر رب
 .أشهر تقريباً 

 المطلب الثاني: سبب تأليفها
، فقـال بعـد روضـة الطـالبينالنـووي يف مقدمـة كتابـه أما الباعـث علـى تأليفهـا، فقـد بّينـه 

 مـــن �ايـــة يف - اهللا رمحهـــم - أصـــحابنا مصـــنفات كانـــت" ٤هللا ســـبحانه وتعـــاىل:أن أثـــىن علـــى ا
 حيقـــق ال فصـــار االختيـــارات، يف االخـــتالف مـــن عليـــه هـــي مـــا مـــع منتشـــرات، فصـــارت الكثـــرة

 فوفـق العاليـات، اهلمـم أصـحاب املطلعـني الغواصني املوفقني من أفراد إال ذلك أجل من املذهب
 املختلفـــات، الطـــرق هـــذه مجـــع مـــن أصــحابنا متـــأخري مـــن - احلمـــد ولـــه - وتعـــاىل ســبحانه اهللا

 مـــن لـــه وقـــع مـــا مجيـــع وحـــوى وجيـــزات، بعبـــارات منتشـــره ومجـــع تنقـــيح، حســـنأ املـــذهب ونقـــح
 ذو الرافعــي القاســم أبــو املــذهب علــم مــن املتضــلع املــربز اجلليــل اإلمــام وهــو املشــهورات، الكتــب

                                                           
.١٨٣، ص١٠ج الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاجالنووي،  ١
، وتاريخ اإلسالم. ٣٤٢، ص١٧، جسير أعالم النبالء. والذهيب، ٧٨، صتحفة الطالبينعزاها إليه: ابن العطار،  ٢
. وابن العماد احلنبلي، ٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ١٧٥، ص٤، جوتذكرة الحفاظ. ٣٢٩، ص١٥ج

. ٤٣، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ١٣٨، ص٤، جمرآة الجنان. واليافعي، ٦٢٠، ص٧، جشذرات الذهب
 المنهل العذب الروي،ي، . والسخاو ٢٦٧، ص٤، جفوات الوفيات. والكتيب، ٥٤، صالمنهاج السويوالسيوطي، 

. ٩٢٩، ص١ج كشف الظنون،. وحاجي خليفة، ١٩٨، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٢١ص
.١٤٩، ص٨، جاألعالم. والزركلي، ٥٢٥، ص٢، جهدية العارفينوالبغدادي، 

.٥٤، صمنهاج السوي ٣
١١٢،١١٣، ص ١، جروضة الطالبين ٤



 

٩٧ 

 اإلجيــاز مــع االســتيعاب مــن عليــه مزيــد كبــري ال مبــا) الــوجيز شــرح( كتابــه يف فــأتى التحقيقـات،
 مـع وبينـه بيننا ومجع املثوبات، له وأعظم سعيه، له الكرمي اهللا فشكر ،العبارات وإيضاح واإلتقان
 مـــن مجعــه ملــا بكتابـــه عصــرنا أهــل انتفـــاع عظــم وقــد .الـــدرجات أويل مــع كرامتــه دار يف أحبابنــا
 .األوقـــات معظـــم يف النـــاس أكثـــر حتصـــيله علـــى يقـــدر ال احلجـــم كبـــري ولكنـــه الصـــفات، مجيـــل

 تسـهيل قاصدا فيه فشرعت اجمللدات، من قليل يف أختصره أن-داحلم وله- سبحانه اهللا فأهلمين
 الرغبات." ألويل به االنتفاع إىل الطريق

 كتابه روضة الطالبين.  واختصار المطلب الثالث: منهج اإلمام النووي في تأليف
 فيـه أسلك" ١بقوله: روضة الطالبينكتابه   تأليف واختصار يفبّني اإلمام النووي منهجه 

 املطلوبــــات، مــــن فإ�ــــا واإليضــــاح االختصــــار يف املبالغــــة بــــني متوســــطة طريقــــة- اهللا شــــاء إن-
 حــىت الكتــاب فقــه مجيــع وأســتوعب إشــارات، منهــا اخلفــي إىل وأشــري معظمــه يف األدلــة وأحــذف

 أكثـر يف إليـه وأضـم اللفظيـات، املؤاخـذات دون األحكـام علـى وأقتصر املنكرات، ةالغريب الوجوه
 منبهــا اســتدراكات، فيهــا الرافعــي اإلمــام علــى يســرية مواضــع وأذكــر ات،وتتمــ تفريعــات املــواطن

 ترتيــــب وألتــــزم. احلــــاالت مجيــــع يف- أعلــــم واهللا: آخــــره ويف: قلــــت: أولــــه يف قــــائال- ذلــــك علــــى
 مـــن أن- الكتـــاب هـــذا مت إن- وأرجـــو الصـــاحلات، املقاصـــد مـــن لغـــرض- نـــادرا إال- الكتـــاب
 املسـائل من إليه حيتاج ما مجيع حكم وأدرك به قالوثو  أكمل له وحصل باملذهب أحاط حصله

 وقــد االختصــار، بــه قصــدت قائلــه، إىل مضــاف غــري الزيــادات، مــن غريبــا أذكــره ومــا. الواقعــات
 خالفـه، فالقـدمي اجلديـد، علـى: أقـول وحيـث .مضـافات فيـه وذكرهتا) المهذب شرح( يف بينتها

 علـــى: أقـــول وحيـــث. خالفـــه لصـــحيحفا وجـــه، أو قـــول علـــى: أو خالفـــه، فاجلديـــد القـــدمي،: أو
 مــن فهــو املشــهور،: أو األظهــر، علــى: أقــول وحيــث. الــوجهني مــن فهــو األصــح، أو الصــحيح

: قلـت اخلـالف، ضـعف وإذا .الطـرق أو الطـريقني من فهو املذهب، على: أقول وحيث. القولني
 اخلــالف ببيــان أصــرح وقــد األظهــر، أو األصــح،: قلــت قــوي، وإذا. املشــهور أو الصــحيح، علــى

 ".املذكورات بعض يف
 فـتح العزيـزلـيس جمـرد اختصـار لكتـاب  روضـة الطـالبينوهبذا العـرض يتضـح إن كتـاب 

نظــراً ألمهيـة كتــاب لإلمـام الرافعــي فحسـب بــل فيـه زيــادات واسـتدراكات وتصــحيحات وفوائـد. و 

                                                           
.١١٣،١١٤، ص ١، جالمصدر السابق ١



 

٩٨ 

  ختصـارتـألف وا بـّني أهـم مالمـح مـنهج النـووي يفد فقهـاء الشـافعية، حيسـن بنـا أن نعن الروضة
 –الزيــادة. ب -النــووي يف أمــرين رئيســني: أاإلمــام عمــل  فقــد يتجلــى.  روضــة الطــالبينكتابــه 

  واالستدراكات.
أمــــا الزيــــادة: فقــــد زاد مســــائل مهمــــة وتفريعــــات مل يتعــــرض هلــــا الرافعــــي يف الشــــرح  •

الكبــــري، ويالحــــظ كــــون أغلــــب زياداتــــه علــــى الرافعــــي تفريعــــات لطيفــــة ليســــت مــــن 
 ت أو تتمات يف الفضائل واآلداب واألخالق.املسائل املشهورا

 وأما استدراكه على الرافعي فريجع إىل: •
 تصحيح الرافعي خالف ما عليه مجهور األصحاب. -١
 إذا صحح ما عليه مجهور األصحاب وفيه من خالفهم ومل يبّينهم. -٢
 إذا قطع باحلكم وهو غري مقطوع به. -٣
 اختياراته اخلاصة املخالفة ملعتمد املذهب. -٤
 طلق الرافعي قولني أو وجهني ومل يرّجح بينهما.إذا أ -٥
 عند إطالقه احلكم وهو مقّيد. -٦
 إذا نقل وجهاً ضعيفاً أو شاّذاً. -٧
 عند ما الحيرر حمل اخلالف يف املسألة. -٨
 عند ما حيكي الطرق بدون حتديد. -٩

  شرح غريب، وتفصيل ما حيتاج إليضاح، وختريج األحاديث. -١٠
اليعـــين أ�ـــا  الروضـــة أن كـــون املســـألة مــذكورة يف ينبغــي التنبيـــه علــى نقطـــة مهمـــة وهــي:

، أو مبعىن أن لـيس كـل مـا يف الروضـة ممـا اتفـق عليـه الشـيخان، كمـا نبّـه فتح العزيزالمذكورة يف 
هــا أن ينســب منــه إىل الرافعــي شــيئاً حــىت نوال ينبغــي للنــاظر يف مت" ١عليــه التــاج الســبكي، بقولــه:

لـيس اختصـاراً متقيـداً بـاللفظ  لمحـررولفـتح العزيـز  ووييراه يف كتب الرافعي، ألن اختصـار النـ
بل هو اختصار للمضمون مع زيادات و تعديالت..." مث يقول: " كل مسألة مل يصـرح النـووي 

 علـى مـنت الشـرح أو يف الروضـةفيها من قبل نفسه يف زياداته بصريح الرتجيح بل جرى فيهـا يف 
وافقـــة الرافعـــي، واليـــذكر تـــرجيح النـــووي إالّ يف علـــى مـــنت احملـــرر فلســـنا علـــى ثقـــة مـــن م المنهـــاج

                                                           
، حتقيق: شوقي عبداملهدي ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح، الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجلسبكي، ا ١

.٣٩٠رفاعي، رسالة ماجستري مقدمة جلامعة عن مشس، مصر، ص



 

٩٩ 

من كتبـه،  المنهاجو  الروضةوماوراء  المهذبمسألة فاه يف زياداته بالرتجيح فيها، أو يف شرح 
 هذا هو التحرير وأداء األمانة والنقل."

بتعبـــريات خمتلفـــة لتبيـــني ذلـــك. قـــال  روضـــة الطـــالبينولـــذلك يعـــرب النـــاقلون عـــن كتـــاب 
عــن قـــول املصـــنفني:  الـــرحيم احلســيين املكـــي العالمــة الشـــريف عمــر بـــن عبــد ســـئل" ١الســقاف:

كأصــلها، أو أصــلها" مــا املــراد مبــا ذكــر؟  فأجــاب: وجــدت خبــط بعــض   الروضــةكــذا يف أصــل "
أنـه إذا األئمة احملققني من تالمذة شيخ اإلسالم زكريا هبامش نسخته العذر لشـيخه مـا حاصـله: 

الـيت ّخلصـها واختصـرها مـن لفـظ  ةالروضـد منـه عبـارة النـووي يف )، فـاملراالروضـةيف أصل قال: (
زى احلكــــم إىل (زوائــــد  الشــــيخني، وإذا عــــ) رفــــع هــــذا التعبــــري بصــــحة نســــبة احلكــــم إىلالعزيــــز(

مـل لـرتدده بـني ) فهـو حمتضـةالرو )، وإذا أطلـق (العزيـزمنه زيادهتا علـى مـا يف ( )، فاملرادالروضة
وإذا قيـــــل: (كـــــذا يف  مبعـــــىن األصـــــل كمـــــا يقضـــــي بـــــه الســـــرب.رّمبـــــا يســـــتعمل األصــــل والزوائـــــد. و 

) وهـي الروضـة) ماسـبق التعبـري بــ (أصـل الروضـة)، فاملراد بــ ()، و(أصلها) أو (كأصلهاالروضة
كورين مث بـني التعبـريين املـذ  ) يف هـذين التعبـريين.العزيـزإلمـام النـووي امللّخـص فيهـا لفـظ (عبارة ا

) أصـلها يف املعـىن، وإذا أتـى بــ (الكـاف ) فال تفـاوت بينهمـا وبـنيفرق، وهو أنه إذا أتى بـ (الواو
فبينهمــا حبســب املعــىن يســري تفــاوت، وهــذا الــذي أشــار إليــه هــذا اإلمــام يقضــي بــه ســرب صــنيع 
أجالّء املتأخرين من أهل الثامن والعشرين ومـن دانـاهم مـن أوائـل العشـائر. وأمـا مـن عـداهم فـال 

 فاهتم التساهالً بل الشتغاهلم مبا هو أهّم منه من حترير اخلالف."التزم وجود هذا الصنيع يف مؤل

 اية األقوال وبيان األوجه المخرجةطريقة اإلمام النووي في حك :المطلب الرابع
 لألصحاب

، منهـــاجلكالقـــد نـــص اإلمـــام النـــووي بدقـــة علـــى مصـــطلحه يف مقـــدمات كتبـــه الفقهيـــة 
بدقــة، فقــد التــزم هبـــا بــذات الدرجــة مـــن ، وكمــا نــص عليهـــا التحقـــق، والروضــة، والمجمــوعو

الدقــــة، كمــــا التــــزم يف تلــــك الكتــــب منهجــــاً يكــــاد يكــــون واحــــداً يف املصــــطلح، وإن اختلفــــت 

                                                           
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة م)، ٢٠٠٤هـ. ١٤٢٥السقاف، العالمة الشيخ علوي بن أمحد، ( ١

. كذلك ٩٤،٩٥، ص١الدكتور يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط حتقيق: الشافيعة،
، الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليينم)، ١٩٩٩هـ. ١٤١٩أنظر، احلفناوي، حممد إبراهيم، (

.١١٦،١١٧، ص١مصر، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ط
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مقــدمات كتبـــه مـــن حيـــث التوســـع واالختصـــار يف بيـــان مصـــطلحه اخلـــاص، وإذا كانـــت مقدمتـــه 
 ١للتحقيق أوسعها يف هذا الصدد.

لنـــــووي يف كتبـــــه مهـــــم جـــــداً لكـــــل دارس إن فقـــــه املصـــــطلحات الـــــيت اســـــتعملها اإلمـــــام ا
للمـــذهب الشـــافعي، ألنـــه إذا مل يعـــرف املقصـــود مـــن كـــل منهـــا، لـــن يســـتطيع خـــالل قراءتـــه يف 
مصنفات اإلمام النـووي أن يفهـم اجتهاداتـه وأدلتـه ومييّـز بينهـا علـى الوجـه الـذي قصـده، وال أن 

 و ذلك.فىت به من املرتوك وحناجح من املرجوح، أو املعتمد واملالر  يعرف
وًة وضــــــعفاً  قــــــلتبــــــّني درجــــــة اخلــــــالف فقــــــد اســــــتخدم النــــــووي يف الروضــــــة مصــــــطلحات 

 لإلمام الرافعي.  المحررالذي اختصره من كتاب  منهاج الطالبين،كمصطلحاته يف كتابه 
، هنـا الروضـة هكتابـ ذكرهـا اإلمـام النـووي يف مقدمـة الـيت املصـطلحات هذهسنبّني  وهلذا

 :وهي
يعلــــم أنـــه يســــمى آراء إمــــام -رمحــــه اهللا –لــــى كتـــب اإلمــــام النـــووي : واملطلــــع عاألقـــوال

 المجمــوع شــرح المهــذبكمــا أشــار إىل ذلــك يف مقدمــة كتابــه  أقــواًال.-رمحــه اهللا –الشــافعي 
والعمــل علــى قــول واحــد مــن قوليــه أو أقوالــه. وأمــا فائــدة ذكرهــا ." للشــافعي فــاألقوال" ٢بقولــه:

 ال زاد مـا إبطـال إلفادة هلا اجملتهد ذكر قيل" ٣هليتمي بقوله:ونقلها: فقد أشار إليها ابن احلجر ا
 أحـدها رجـح مـن وأن املـدرك، بيـان فوائـده مـن بـل ذلـك يف ينحصر وال" ." مث قال:بكل للعمل

 مـا مبعونـة الزائـد مينـع حـىت فيهـا ينحصـر مل اخلالف وأن عنه خارجا يعد ال املذهب جمتهدي من
 منهمـا مركبـا كـان إن إال ثالـث إحـداث جيـز مل قـولني علـى واأمجعـ إذا أ�ـم األصول يف مقرر هو
 ."مفصال يكون بأن

  ٤مسائل: ثالثوتعبريه بـ(األقوال) يستفاد منه 
 : اخلالفية، يعين أن يف املسألة خالفاً.األوىل
 : كون اخلالف أقواالً للشافعي أكثر من اثنني.الثانية
 بالنص.: أرجحّية أحدها برتجيح األصحاب له أو الثالثة

                                                           
، مصر، دار المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيةم)، ٢٠٠١هـ. ١٤٢٢حممد، مفيت الديار املصرية، (علي مجعة  ١

.٦٢، ص١السالم، ط
.١٠٧،١٠٨، ص١، جالمجموع شرح المهذبانظر، النووي،  ٢
.٤٤،٤٥، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٣
.٦٤٤، ص١، ج، مطبوع مع منهاج الطالبنيسلم المتعلم المحتاجانظر، األهدل،  ٤



 

١٠١ 

 
حيــث الروضــة يف مقدمــة كتابــه املصــطلح  ن هــذمقصــوده عــالنــووي  بــّني فقــد  القــديم:

 حيث أقول: على اجلديد، فالقدمي على خالفه، أو، القدمي فاجلديد خالفه."" ١قال:
 رواتــه وأشــهر مصــر، إىل انتقالــه قبــل أو بــالعراق الشــافعي قالــه مــا هــوالقــدمي: بأمــا املــراد 

 ال": وقـال-رمحـه اهللا -عنـه الشـافعي رجـع وقـد ثـور، وأبـو والكرابيسـي راينوالزعفـ حنبـل بـن أمحد
  ٢".املذهب من القدمي عدّ  حيل ال": اإلمام وقال ".عين رواه من حل يف أجعل

 أربعــة عنــه ويرويـه احلجــة كتـاب ويســمى القــدمي كتابـه العــراق يف وصـنف" ٣قـال النــووي:
ــ مــن  ســنة مصــر إىل خــرج مث والكرابيســي الزعفــراينو  ثــور وأبــو حنبــل بــن أمحــد وهــم أصــحابه ةجّل

 ".ومائة وتسعني تسع
 الصـداق إال ثانيـة وصنفها اجلديد، يف القدمية كتبه مجيع غّري  والشافعي" ٤قال املاوردي:

 واهللا مواضـــع يف وزاد منـــه مواضـــع علـــى ضـــرب وإمنـــا تصـــنيفه، أعـــاد وال اجلديـــد يف يغـــريه مل فإنـــه
 ".أعلم

                                                           
.١١٤، ص١، جروضة الطالبين ١
 بن أمحد. ابن حجر اهليتمي، ١٠٨،١٠٩، ص١، جالمنهاج ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة معانيانظر، الشربيين،  ٢

 لصاحبها مبصر الكربى التجارية املكتبة، ١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفة)، م ١٩٨٣.هـ ١٣٥٧، (علي بن حممد
 العباس أيب بن حممد الدين مشسالرملي،  .٥٤، (د.ط)، صالعريب الرتاث إحياء داريف بريوت،  صورهتا مث حممد مصطفى

طبعة  الفكر، دار، بريوت، ١، جالمنهاج شرح إلى المحتاج نهاية)، م١٩٨٤.هـ١٤٠٤، (الدين شهاب محزة بن أمحد
م)، ٢٠٠٥هـ. ١٤٢٦يقري مشيلة، (. واألهدل، أمحد م١١١، صمختصر الفوائد المكية. والسقاف، ٥٠األخرية، ص

، عين به الشيخ إمساعيل ١مطبوع مع كتاب منهاج الطالبني النووي، ج سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج،
. ومسيط، ٦٣، صمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية. وعلي مجعة، ٦٣٩، ص١عثمان زين، بريوت، دار املنهاج، ط

مطبوع مع  االبتهاج في بيان اصطالح المنهاج ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦(ضرمي الشافعي، أمحد بن أيب بكر العلوي احل
 ومصطلحات رموز حل في المبين الفتح. واحلفناوي، ٦٨٠، ص١، بريوت، داراملنهاج، ط١منهاج الطالبني النووي، ج

اإلمام  المدخل إلى مذهبم)، ٢٠٠٣هـ. ١٤٢٣. والقوامسي، أكرم يوسف عمر، (٩٩، صواألصوليين الفقهاء
. ٥٠٥، ص١األردن، دار النفائس، ط الشافعي،

.٢٥، ص١، جوالمطيعي السبكي تكملة مع المهذب شرح المجموع ٣
 الكبير الحاوي)، م ١٩٩٩. هـ ١٤١٩، (البغدادي البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبواملاوردي،  ٤

 أمحد عادل الشيخو  معوض حممد علي الشيخ، حتقيق: ٩، جالمزني مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في
.٤٥٢، ص١، طالعلمية الكتب دار، بريوت، املوجود عبد



 

١٠٢ 

 وال معقـوٍل، غـري أنـه يظهـر التأمـل عنـد وهـذا" ١حممـود الـديب: العظيم الدكتور عبد قال
 فقـه مـن حمصـور قـدرٌ  واجلديد، القدمي بني خالفٍ  من يروى فما خبالفه، يقول الواقع بل مقبول،

 كـل يف اجلديـد خيـالف ال فقهه من ورَوْوه ببغداد، الشافعي تالمذة حفظه ما أن مبعىن الشافعي،
 ".ورأي حرفٍ 

فإنــه لــيس مـــن املعقــول أن يـــنقض   ٢فقـــال: قـــول املــاوردي زهــرة علــىأبـــو  تعقــبكــذلك 
 ."يكتبه مجلة ر الفكرية، بأن يرجع عنه مجلة، مثدوااألكاتب كل ماكتبه، يف دور من 

ما قاله اإلمام الشافعي بعد مغادرته العراق، وقبل دخولـه مصـر، أي مـا وجـد مـن أقـوال و 
فقـــد  القــدمي أم يـــدخل حتـــت القــول اجلديـــد؟لإلمــام بـــني العــراق ومصـــر هـــل ينــدرج حتـــت القـــول 

 : ء الشافعية يف ذلك على ثالثة أقوالعلما اختلف
 فاملتـــأخر والعـــراق، مصـــر بـــني وجـــد مـــا وأمـــا" ٣قـــال اخلطيـــب الشـــربيين:: القـــول األول

 ."قدمي واملتقدم جديد،
أن مــا قالــه بعـد خروجــه مــن بغـداد إىل مصــر ينــدرج حتـت القــول اجلديــد.  :القـول الثــاني

القـول بعـد مـا بـني املقصـود مـن تحفتـه بصـيغة التمـريض الهذا القول نقله ابن حجر اهليتمـي يف و 
 ."مصر إىل بغداد من خروجه بعد قاله ما وقيل" ٤قال:اجلديد و 

الرملي وابن حجر اهليتمي إىل أن كل ما قاله اإلمـام الشـافعي قبـل ذهب : القول الثالث
 دخوله مصر يندرج حتت القول القدمي.

 ." مصر إىل انتقاله قبل أو بالعراق الشافعي قاله ما"القدمي  ٥لي:ل الرمقا
مــا قالــه قولــه وهو " ٧." قــال الشــرواين:دخوهلــا قبـل قالــه مــا هــو" ٦قـال ابــن حجــر اهليتمــي:

 قبل دخوهلا شامل ملا قاله يف طريقها."

                                                           
لإلمام  المذهب دراية في المطلب مقدمة تحقيق كتاب نهاية)، م٢٠٠٧.هـ١٤٢٨الديب، عبد العظيم حممود، ( ١

.١٦٣، ص١، جّدة، دار املنهاج، ط١احلرمني اجلويين، ج
.١٥٩، ص٢، القاهرة، دارالفكر العريب، طالشافعي حياته وعصره آراؤه الفقهيةم)، ١٩٧٨، (أبوزهرة، حممد ٢
.١٠٩، ص١، جمغني المحتاج ٣
.٥٣، ص١، جتحفة المحتاج ٤
.٥٠، ص١، جالمنهاج شرح إلى المحتاج نهاية ٥
.٥٤، ص١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفة ٦
 الكربى التجارية املكتبة، ١، جحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ،)م ١٩٨٣.هـ ١٣٥٧(الشرواين، عبد احلميد،  ٧

.٥٤ص ،)ط.د( العريب، الرتاث إحياء دار يف بريوت، صورهتا مث حممد مصطفى لصاحبها مبصر



 

١٠٣ 

ه، إذ والــراجح واهللا أعلــم هــو القــول الثالــث، ألن قــول اخلطيــب غــري دقيــق لعــدم انضــباط
 ١ديداً، ومىت يكون متقدماً فيعترب قدمياً؟يتعرض عليه بـ: مىت يكون متأخراً فيعّد ج

بأن ما قاله الشافعي قبـل دخولـه واحلاصل من هذه األقوال ميكن أن حندد القول القدمي: 
 مصر.

مــام الشــافعي يف البغــداد وبعــد خروجــه منــه، يف اإل هوهــذا التعريــف شــامل جلميــع مــا قالــ
 مصر.  مصر قبل أن يدخل طريقه إىل

 ٢:فإذا عّرب اإلمام النووي بـ (القدمي) فيستفاد منه أربع مسائل
 ، وهي: أن قوله يف اجلديد يف مسألة خيالف قوله القدمي فيها.: اخلالفيةاألوىل
 : املرجوحية، وهي: كون القدمي مرجوحاً واجلديد راجحاً.الثانية
 : كون اخلالف قولّياً.الثالثة
  ديد، والعمل عليه.كون املقابل هو اجل  :الرابعة

 .عبارة تقريباً  ٢٧٦(القدمي) من التعبري بـ الروضةما يف مجلة و 
 املـرادي والربيـع واملـزين البـويطي رواتـه . وإفتاءً  وما قاله الشافعي مبصر تصنيفاً أ: الجديد

 بـن اهللا عبـد بـن مـدوحم املكـي الـزبري بـن اهللا وعبـد األعلـى عبـد بن ويونس حرملةالربيع اجليزي و و 
 األول والثالثـة هـؤالء، وغـري مالـك، مـذهب وهو أبيه، مذهب إىل أخريا انتقل الذي احلكم عبد
 ٣بينهم. تفاوت على حمصورة أشياء عنهم نقلت والباقون به، وقاموا لذلك تصدوا الذين هم

 فإذا عّرب اإلمام النووي بـ(اجلديد) يستفاد منه أربع مسائل:
 فيها.   القدمي  هية، واملعىن: أن قوله يف اجلديد حبكم يف مسألة خيالف قولاخلالف: األوىل

                                                           
مصادره مع -أصوله-خصائصه-البحث الفقهي طبيعتهم)، ٢٠٠٨هـ. ١٤٢٩انظر، عبدالعال، إمساعيل سامل، ( ١

، فتح المبين. واحلفناوي، ٢٧٩، ص١مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط المذاهب األربعة،المصطلحات الفقهية في 
.٩٩ص

، ١، جالنووي الطالبني منهاج كتاب مع مطبوع المنهاج رموز معرفة إلى المحتاج المتعلم سلمانظر، األهدل،  ٢
.٦٣٩ص

. والرملي، ٥٣، ص١، جالمحتاج تحفة. وابن حجر اهليتمي، ١٠٧،١٠٨، ص١، جمغني المحتاجانظر، الشربيين،  ٣
 بن حممد الدين كمال بن أمحد الدين شهاب بن حممد اهللا عبد أبو. وجالل الدين احمللي، ٥٠، ص١، جنهاية المحتاج

مطبوع مع  كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين)، م١٩٩٥.هـ١٤١٥، (األنصاري العباسي هاشم بن أمحد بن إبراهيم
، )م١٩٩٥.هـ١٤١٥(، سالمة أمحد. والقليويب، ١٥، بريوت، دار الفكر، (د.ت)، ص١حاشيتا قليويب وعمرية، ج

.١١١،١١٢ص، المكية الفوائد مختصر. والسقاف، ١٥، بريوت، دار الفكر، (د.ت)، ص١، جالقليوبيحاشية 



 

١٠٤ 

              : األرجحيـــــة، واملعـــــىن: أن يف املســـــألة قـــــولني: قـــــوالً راجحـــــاً وهـــــو القـــــول اجلديـــــد الثانيـــــة
 مرجوحاً وهو القدمي أو املراد: القول اجلديد الذي عّرب به.قوالً و 

 اإلمام الشافعي. : كون اخلالف من قولالثالثة
 : كون املقابل قدمياً، أي: قوالً قدمياً للشافعي. الرابعة

 عبارة تقريباً.٢٣٤ من التعبري بـ(اجلديد) الروضةومجلة ما يف 
ما ينسب ألصحاب الشافعي املنتسبني إىل مذهبـه، وخيرجو�ـا علـى أصـوله  يه :وجهاأل

وإن مل يأخذوها من أصله واجتهـادهم. ويستنبطو�ا من قواعده وضوابطه، وجيتهدون يف بعضها 
 مــن طو�اويســتنب أصــوله علــى خيرجو�ــا مذهبــه إىل املنتســبني ألصــحابه واألوجــه" ١:قــال النــووي

 ."أصله من يأخذوه مل وإن بعضها يف وجيتهدون قواعده
وقـــد يكـــون اجتهـــادهم هـــذا مـــن غـــري مالحظـــة كـــالم الشـــافعي لـــذا الجيـــوز نســـبة القـــول 

 . املخرج إىل الشافعي
ــــان اخــــتالفهم يف أن املخــــرج هــــل ينســــب إىل الشــــافعي؟ " ٢النــــووي:قــــال  وقــــد ســــبق بي

 ٣واألصح أنه الينسب."
 وقــد نصوصــه، أو قواعــده علــى خرجوهــا لألصــحاب األوجــه" ٤قــال ابــن احلجــر اهليتمــي:

 ."املذهب يف وجوهاً  تعدّ  وال هلما فتنسب ثور وأيب كاملزين عنهما يشذون
 ٥فاد منه أربع مسائل:وتعبريه بـ(األوجه) يست

 : اخلالفية.األوىل
 : احنصارها يف أكثر من وجهني.الثانية
 : كون اخلالف لألصحاب.الثالثة
 : كون مقابل الضعيف منها (األصح) أو (الصحيح).الرابعة

 

                                                           
تحفة . وابن حجر اهليتمي، ٤٨، ص١ج نهاية المحتاج،. والرملي، ١٠٧، ص١ج المجموع شرح المهذب ١

.٤٨، ص١، جج في شرح المنهاجالمحتا 
. ١٠٧، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٢
.١٠٤-١٠٦، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٣
.٤٨، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٤
.٦٤٦ص ،١ج ،الطالبين منهاج مع مطبوع المحتاج المتعلم سلم األهدل، ٥



 

١٠٥ 

 ١: يستفاد منه أربع مسائل:)على قول أو وجهتعبيره بـ(
 : اخلالفية.األوىل
 أوجه األصحاب.وال الشافعي أو من كو�ا من أق  : الرتدد يفالثانية
 : كون الوجه أو القول ضعيفا.الثالثة
حيـث أقـول...على قـول " ٢: كـون القـول والوجـه مقابلـة (الصـحيح). قـال النـووي:الرابعة

 أو وجه فالصحيح خالفه." 
عبـارة  ١٩عبارة تقريبا و (على وجـه)  ٣٧(على قول)  من التعبري بـ الروضةومجلة ما يف 

 تقريباً.
 ٣يطلـق هـذا االصـطالح علـى اخـتالف الـرواة يف حكايـة املـذهب. قـال النـووي:: الطرق

 قـوالن املسـألة يف مـثال بعضـهم فيقول املذهب حكاية يف األصحاب اختالف فهي الطرق وأما"
 تفصـيل املسـألة يف أحدمها يقول أو واحداً  وجهاً  أو واحداً  قوالً  جيوز ال اآلخر ويقول وجهان أو

 ."مطلق خالف فيها اآلخر ويقول
 أي بعضــهم ويقطــع مــثال، القــولني بثبــوت جيــزم:أيواملــراد حبكايــة األصــحاب للمــذهب 

 يفيـده مـا غـري على حبمله حكمه نفي أو أصله، من اآلخر وجود نفي سواء أحدمها بثبوت جيزم
 ٤.الطريق هو اجلزم أو احلكاية أن فعلم األول، حكم

يف موضــع (الوجــوه) وعكســه، فقــد بــني الطــرق) وقــد اســتعمل األصــحاب مــن مصــطلح (
وقـد يسـتعملون الـوجهني يف موضـع الطـريقني وعكسـه... وإمنـا " ٥اإلمام النووي علة ذلك فقال:

                                                           
.٦٤٧، ص١، جالمصدر السابق ١
.١١٤، ص١، جروضة الطالبين ٢
 اهليتمي، حجر وابن. ٤٨ص ،١ج ،المحتاج نهاية والرملي، .١٠٨، ص١، جالنووي، المجموع شرح المهذب ٣

.١٤، ص١، جالقليوبي حاشيةوالقليويب،  .٤٨ص ،١ج ،المنهاج شرح في المحتاج تحفة
 .١٤، ص١ج حاشية القليوبي،القليويب،  ٤
واني تحفة المحتاج مع حاشية الشر  ،. وابن حجر اهليتمي١٠٨، ص١، جمجموع شرح المهذبالنووي،  ٥

.٤٩، ص١، جنهاية المحتاج. والرملي، ٤٨، ص١، جوالعبادي



 

١٠٦ 

 آخـر يف الرافعـي قـال استعملوا هـذا ألن الطـرق والوجـوه تشـرتك يف كو�ـا مـن كـالم االصـحاب."
 ."وجوها األصحاب طرق تسمى وقد" ١:التجارة زكاة

 عنــه عــرب مــا هــو بــه املفــىت أن الكــالم هــذا مــدلول أنبــ" ٢:اإلســنوي ولنقــل اخلطيــب قــو 
 ال فإنـه وجهـني أو قـولني اخلـالف وكـون اخلـالف، أو القطـع طريقـة الـراجح كـون وأما .باملذهب

 يرجـع حـىت منهمـا واحـد تعيـني علـى يـدلّ  أيضاً  استقراء وال فيه، له اصطالح ال ألنه منه، يؤخذ
 ."استقريته فإين فاعلمه اخلالف طريقة وتارةً  القطع، طريقة نيكو  تارةً  الراجح بل إليه،

"حيــث أقــول: علــى املــذهب، فهــو مــن الطــريقني أو الطــرق."  ٣قــال النــووي:: المــذهب
 ٥وتعبريه بـ(املذهب) يستفاد منه أربع مسائل: ٤وهي اختالف األصحاب يف حكاية املذهب.

 : اخلالفية. يعين: أن يف املسألة خالفاً.األوىل
 : األرجحية. يعين: أن ما عّرب فيه بـ(املذهب) هو الراجح.لثانيةا

: كون اخلالف بني األصحاب، أي: يف حكاية املذهب. فبعضهم حيكـي اخلـالف الثالثة
يف املذهب، وبعضـهم حيكـي عدمـه، وبعضـهم حيكـي القطـع باملـذكور، وبعضـهم حيكـي اخلـالف 

 نووي عن ذلك بـ(املذهب).أقواًال، وحيكي بعضهم وجوهاً، وغري ذلك فيعرب ال
 : مرجوحّية املقابل، أي: أن املقابل (املذهب) مرجوح اليعمل به.الرابعة

ك إذا  هو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافعي، وذل: األصح
قويـــاً، بـــالنظر إىل قـــوة دليـــل كـــل منهمـــا. وتـــرّجح أحـــدمها علـــى كـــان االخـــتالف بـــني الـــوجهني 

 ٦الراجح من الوجوه حينئذ هو األصح، ويقابله الصحيح الذي يشاركه يف الصحة.اآلخر، ف

                                                           
العزيز شرح م)، ١٩٩٧هـ.١٤١٧، (القزويين الرافعي بن عبد الكرمي حممد بن الكرمي عبدالرافعي، اإلمام أيب القاسم  ١

شيخ عادل أمحد عبداملوجود، بريوت، دار ، حتقيق: الشيخ علي حممد معّوض وال١، جالوجيز المعروف بالشرح الكبير
.٤٩، ص١، جإلى شرح المنهاج نهاية المحتاج. وانظر، الرملي، ١٢٨، ص١الكتب العلمية، ط

.١٠٥، ص١، جمغني المحتاجانظر، الشربيين،  ٢
.١١٤، ص١روضة الطالبني، ج ٣
. ٦٣، صاهب الفقهيةالمدخل إلى دراسة المذ، وعلى مجعة، ١١٠، صمختصر الفوائد المكيةالسقاف،  ٤

.١٢٨، صالفتح المبينواحلفناوي، 
.٦٤٠،٦٤١، صسلم المتعلم المحتاجاألهدل،  ٥
. واألندونيسي، عبد القادر بن عبداملطلب املنديلي، ٥٠٩، صالمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيالقوامسي،  ٦
، اعتىن به: عبدالعزيز بن ء الشافعيةالخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهام)، ٢٠٠٤هـ.١٤٢٥(

.١٨١، ص١السايب، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط



 

١٠٧ 

األصـــح فهـــو مـــن الـــوجهني. مث قـــال: إذا قـــوي (أي:  ول علـــىوحيـــث أقـــ" ١قـــال النـــووي:
  اخلالف) قلت: باألصح."

 ٢ع مسائل:بتعبري اإلمام النووي بـ(األصح) أر فقد يستفاد 
 خالف. : اخلالفية. يعين أن املسألة ذاتاألوىل
: األرجحيّــة. يعـين أن يف املســألة قـوالً راجحــاً وقـوالً مرجوحــاً، والـراجح هــو املــذكور الثانيـة

 واملرجوح هو املقابل.
 : صحة املقابل، لقوة اخلالف بقوة دليل املقابل.الثالثة

: كـــــون اخلـــــالف وجهـــــاً ألصـــــحاب اإلمـــــام الشـــــافعي، يســـــتخرجونه مـــــن قواعـــــده الرابعـــــة
 بعضها، فاخلالف ألصحابه يف املسألة.ونصوصه وجيتهدون يف 

هو الرأي الراجح مـن الـوجهني أو الوجـوه ألصـحاب اإلمـام الشـافعي، وذلـك : الصحيح
إذا كـــان االخـــتالف بـــني الـــوجهني ضـــعيفا، بـــأن كـــان دليـــل املرجـــوح منهمـــا يف غايـــة الضـــعف، 

 ٣فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح، ويقابله الضعيف أو الفاسد.
." مدركه لضعف مقابله بفساد املشعر) الصحيحف( اخلالف يقو مل وإن" ٤بيين:قال الشر 

 وأنـــه مقابلـــه، عـــن الصـــحة اعتبـــارات بانتفـــاء إلشـــعاره بـــه أعـــرب الـــذي هـــو" ٥وقـــال ابـــن حجـــر:
 ."فاسد

 ٦وتعبري اإلمام النووي بـ(الصحيح) يستفاد منه أربع مسائل:
 : اخلالفية.األوىل
 : األرجحّية.الثانية
 : فساد املقابل، أي: كونه ضعيفاً اليعمل به والعمل بالصحيح.الثالثة
 صحاب يستخرجونه من كالم الشافعي.: كون اخلالف وجهاً لألالرابعة

                                                           
.١١٤، ص١، جروضة الطالبينانظر،  ١
.٦٣٧، ص١، جسلم المتعلم المحتاج، مطبوع مع منهاج الطالبين للنوويانظ، األهدل،  ٢
 الكتب مشاهير من السنية الخزائن واألندونيسي،. ٥٠٩ص ،الشافعي اإلمام مذهب إلى المدخل القوامسي، ٣

.١٨١ص ،الشافعية الفقهاء ألئمتنا الفقهية
.٤٨، ص١، جنهاية المحتاج. والرملي، ١٠٥، ص١، جمغني المحتاج ٤
.٥١، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٥
 لسنيةا الخزائن سي،. واألندون٦٣٧، ص١، جسلم المتعلم المحتاج، مطبوع مع منهاج الطالبينانظر، األهدل،  ٦

.١٨١ص الشافعية، الفقهاء ألئمتنا الفقهية الكتب مشاهير من



 

١٠٨ 

 
 بعض المالحظات على مصطلح الصحيح

ـــ حظـــةمالال  إىل املنتســـبني ألصـــحابه األوجـــهأن  إىلكمـــا أشـــار اإلمـــام النـــووي : ىاألول
 مــن يأخــذوه مل وإن بعضــها يف وجيتهــدون قواعــده مــن طو�انبويســت أصــوله علــى خيرجو�ــا مذهبــه
وقــد يشــّذ بعــض الشــافعية حــني خيرجــون عــن قواعــد الشــافعي ونصوصــه، وجيتهــدون يف  ١.أصــله

هلــــؤالء اجملتهــــدين ال -حينئـــذ-مســـألة مــــن غـــري أخــــذ منهمـــا (القواعــــد) و (النصـــوص) فتنســــب 
ابن  قال  ٢املسائل عند املزين وأيب ثور. للشافعي، والتعّد وجوهاً يف املذهب، كما نرى يف بعض

 كــاملزين عنهمــا يشــذون وقــد نصوصــه، أو قواعــده علــى خرجوهــا لألصــحاب األوجــه" ٣:حجــر
 ."املذهب يف وجوهاً  تعدّ  وال هلما فتنسب ثور وأيب

 ؟(الصحيح)أقوال اإلمام الشافعي بـاإلمام النووي  ملاذا مل يعرب :ةالثاني حظةمالال
 مـــع تأدبـــاً  األقـــوال يف بـــذلك يعـــرب مل" ٤عـــن هـــذا الســؤال بقولـــه: رفقــد أجـــاب ابـــن حجـــ

 ."مقابله بفساد مشعر منه الصحيح فإن: قال كما- عنه تعاىل اهللا رضي- الشافعي اإلمام
أقـوى؟  أيهمـا الصـحيح أو األصـح مـن املـأخوذ حكم يف اختلففقد : ةالثالث حظةمالال

 ٥على قولني:
قـال . صـحأقوى من حكم املأخوذ مـن األ صحيحال: أن حكم املأخوذ من القول األول

 ٧عقـب الشرباملسـي علـى قـول الرملـي فقـال:لكن و  ."األصح من أقوى الصحيح أن"  ٦الرملي:

                                                           
.١١١، ص١، جالمجموع شرح المهذبانظر، النووي،  ١
.٢٨٨، صالبحث الفقهيالدكتور إمساعيل سامل عبدالعال،  ٢
.٤٨، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر،  ٣
. والشربيين، ٥١، ص١ج ،العبادي قاسم ابن وحاشية روانيالش حاشية مع المحتاج تحفة اهليتمي، حجر ابنانظر،  ٤

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مع حاشية الشبراملسي، وحاشية . والرملي، ١٠٥، ص١، جمغني المحتاج
كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين، مع حاشيتي القليوبي، . وجالل الدين احمللي، ٤٨، ص١، ص١، جالرشيدي
.١٤ص ،١، جوعميرة

، ١، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مع حاشية الشبراملسي. والرملي، ١٤، ص١، جحاشية القليوبيانظر،  ٥
.٤٩ص

.٤٩، ص١، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مع حاشية الشبراملسي ٦
املسي على نهاية حاشية الشبر )، م١٩٨٤.هـ١٤٠٤، (األقهري علي بن الدين نور الضياء أيبانظر، الشرباملسي،  ٧

.٤٩، بريوت، دار الفكر، طبعة األخرية، ص١، جالمحتاج إلى شرح المنهاج
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 تشـعر مقابلـه قـوة ألن، الصـحيح مـن تصـحيحا أقـوى األصـح فتصـحيح للتصحيح بالنسبة أما" 
 صــرف متــام عــن ملغــينا مقابلــه لضــعف الصــحيح خبــالف كليــا، صــرفا للتصــحيح العنايــة بصــرف
 ." للتصحيح العناية

 به." املقطوع من قريب ألنه" ١:لوذكر القليويب دليًال آخر هلذا القول فقا
 يح.صــحال مــن املــأخوذ حكــم مــن أقــوى صــحاأل مــن املــأخوذ حكــم أن: القــول الثــاني

 ٢."قوته لزيادة" مجهور الشافعية.هو الراجح، واهللا أعلم وهو قول وهذا 
الـــذي اســـتند عليـــه اإلمـــام : علمنـــا بالـــدليل (قـــوة اخلـــالف)ـ : املـــراد بـــةبعـــالرا حظـــةمالال
يف املســألة، وقــد ال نعلمــه لكــن نعلــم الــراجح وطريــق علمنــا بــه حيصــل -رمحــه اهللا تعــاىل-الشــافعي

بــأمور: إمــا بــالنص علــى أرجحّيــة، وإمــا بــالعلم بتــأخريه، وإمــا بــالتفريع عليــه، وإمــا بــالنص علــى 
 ٣وافقته ملذهب جمتهد.فساد مقابله، وإما مب

 وكــان مقابلــه بصــحة إلشــعارهاألصــح " ٤:قــال ابــن حجــر اهليتمــي: ةالخامســ حظــةمالال
 موضـوع علـى متضـادين حكمـني اجتمـاع اسـتحالة ومـع بالضـعف عليـه احلكـم مع بصحته املراد

 املعـــاين علـــى غـــوص إىل رده يف حيتـــاج حبيـــث النظـــر مـــن حـــظ لـــه مدركـــه أن واحـــد آن يف واحـــد
 النـــــاظر يــــرده بـــــل كــــذلك لـــــيس فإنــــه اآليت الصــــحيح مقابـــــل خبــــالف، اخلفيـــــة واألدلــــة الدقيقــــة

 ال باحلقيقــة ضـعيفا كـان وإن املـذكور، باالعتبـار صــحيحا ذلـك فكـان وهلـة أول مـن ويسـتهجنه
 إشـكاالت مـن هنـا وقـع عمـا وأعـرض ذلـك فتأمـل ذكـر كمـا حكمان جيتمع فلم به العمل جيوز

 ".ترضي ال وأجوبة
إلمـــام الشـــافعي، وذلـــك إذا كـــان األقـــوال ل الـــرأي الـــراجح مـــن القـــولني أو هـــو :األظهـــر

االخـــتالف بـــني القـــولني قويّـــاً، بـــالنظر إىل قـــوة دليـــل كـــّل منهمـــا، وتـــرّجح أحـــدمها علـــى اآلخـــر، 
فالراجح من أقوال اإلمام الشافعي حينئذ هو األظهر، ويقابله الظـاهر الـذي يشـاركه يف الظهـور، 

 ٥ه ظهوراً يف الرجحان.لكّن األظهر أشّد من

                                                           
.١٤، ص١، جحاشية القليوبي ١
.١٤، ص١، جالمصدر السابقانظر،  ٢
.٦٣٧،٦٣٨، ص١، جسلم المتعلم المحتاج، مطبوع مع منهاج الطالبيناألهدل،  ٣
.٥٠،٥١، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٤
. ٥٠، ص١، جتحفة الطالبين في شرح منهاج الطالبين مع حاشيتي الشرواني والعباديانظر، ابن حجر،  ٥

، ١، جالرشيديالمحتاج مع حاشيتي الشبراملسي و  نهاية. والرملي، ١٠٥، ص١، جمغني المحتاجوالشربيين، 
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  ١تعبري اإلمام النووي بـ(األظهر) يستفاد منه أربع مسائل:و 
 اخلالفية، يعين: أن املسألة ذات خالف. :ألوىلا

: األرجحّية، يعين: أن يف املسألة قوالً راجحـاً وقـوالً مرجوحـاً، والـراجح هـو املـذكور الثانية
 واملرجوح هو املقابل.

أو مـن -ي اهللا عنـهرضـ –قوليـاً، أي: مـن قـول اإلمـام الشـافعي  : كـون اخلـالف فيـهالثالثة
 أقواله، وال من األوجه اليت ذكرها أصحابه.

: ظهـــور املقابـــل، يعـــين: أن املقابـــل ظـــاهر يف نفســـه وإن كـــان املعتمـــد يف الفتـــوى الرابعـــة
 على (األظهر).واحلكم 

عي، وذلــك إذا كــان : هــو الــرأي الــراجح مــن القــولني أو األقــوال لإلمــام الشــافالمشــهور
االختالف بني القولني ضـعيفاً، فـالراجح مـن أقـوال اإلمـام الشـافعي حينئـذ هـو املشـهور، ويقابلـه 

 ٢الغريب الذي ضعف دليله.
 :مسائل أربع منه يستفاد) شهورامل(بـ النووي اإلمام وتعبري
 اخلالفية، وقد مّر معىن ذلك. :األوىل
 أيضاً. : األرجحّية، وقد مّر معىن ذلكالثانية
 : غرابة املقابل، أي: كونه خفّياً غري مشهور فهو ضعيف.الثالثة
أو مـــن -رضـــي اهللا عنـــه –: كـــون اخلـــالف قوليـــاً، أي: مـــن قـــويل اإلمـــام الشـــافعي الرابعـــة

  .-رضي اهللا عنهم –أقواله، المن األوجه اليت ألصحابه 

                                                                                                                                                                          
. والسقاف، ١٣،١٤، ص١ج .كنزالراغبين في شرح منهاج الطابين مع حاشيتي القليوبي وعميرة. واحملتلي، ٤٨ص

. ٦٣٦، ص١مطبوع مع منهاج الطالبني، ج سلم المتعلم المحتاج،. واألهدل، ١٠٩، صمختصر الفوائد المكية
، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية. وعلي مجعة، ٥٠٦، صمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيوالقوامسي، 

. ٦٢ص
.٦٣٦، ص١اج الطالبني، ج، مطبوع مع منهسلم المتعلم المحتاجاألهدل،  ١
. ٥٠، ص١، جتحفة الطالبين في شرح منهاج الطالبين مع حاشيتي الشرواني والعباديانظر، ابن حجر،  ٢

، ١، جالرشيديالمحتاج مع حاشيتي الشبراملسي و  نهاية. والرملي، ١٠٥، ص١، جمغني المحتاجوالشربيين، 
. والسقاف، ١٤، ص١. جع حاشيتي القليوبي وعميرةكنزالراغبين في شرح منهاج الطابين م. واحملّلي، ٤٨ص

. ٦٣٦، ص١مطبوع مع منهاج الطالبني، ج سلم المتعلم المحتاج،. واألهدل، ١٠٩، صمختصر الفوائد المكية
، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية. وعلي مجعة، ٥٠٧، صمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيوالقوامسي، 

. ٦٢ص
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ة، وهــو خــارج عــن : هــو الــذي اســتنبطه املختــار باالجتهــاد مــن األدلــة األصــوليالمختــار
القـــول بأنـــه يتحـــّرى، وهـــو األصـــح مـــن غـــري نقـــل لـــه مـــن صـــاحب املـــذهب،  ىاملـــذهب، أي علـــ

  ١فحينئذ يكون خارجاً عن املذهب، واليعّول عليه.
 وي بقوله: "المختار" في "الروضة"مراد النو : فائدة

 طـالبينوضـة الر مصطلح اإلمام النووي (املختار) يف علماء الشافعية إىل أن الفقد ذهب 
ه "إال يف اختيــــاره عــــدم كراهتــــ ٣قــــال األهــــدل: ٢مبعــــىن األصــــح يف املــــذهب، المبعنــــاه املصــــطلح.

 املذهب." فهو ضعيف من جهة الروضةاملشّمس يف 
ــــار يف "" ٤يقــــول األســــنوي: ــــل مبعــــىن الروضــــةواملخت ــــرين، ب ــــيس هــــو يف مقابلــــة األكث " ل

 الصحيح والراجح وحنو ذلك."
أمـا هـي فقـد رأيـت  الروضـة"،يف التعبـري باملختـار يف غـري " "حمـّل مـا ذكـر ٥قال الكردي:

يكـون  –يف كالم بعضهم أنه حيث عّرب فيها باملختار ومل ينبّـه علـى أنـه خمتـار مـن حيـث الـدليل 
مراده أنه خمتار من حيث املذهب، فهو مبعىن املعتمد مـن حيـث املـذهب، فتنبّـه لـه. ويؤيـد ذلـك 

 ." حكــم التعبــري باملختــار، وأنــه خيــالف الــراجح يف املــذهبة"الروضــأن النــووي مل يــذكر يف أول 
" يف الكـالم علـى اشـرتاط القبـول مـن املوقـوف المهمـاتوقد قال اإلسنوي يف باب الوقف من "

وقــد أقــّر ذلــك الــوّيل أبــو  "" مبعــىن الصــحيح والــراجح وحنــو ذلــك.الروضــةعليــه: "إن املختــار يف "
" قـد يعـّرب بالصـحيح شـرح المهـذبن النـووي يف ""، ويشـهد لـه أمختصـر المهمـاتزرعة يف "

ال  " باملختار، كقوله يف "اجلنائز" منه: "إن الصـحيح أن القـرياط الثـاينالروضةفيما عّرب عنه يف "
ونقــال يف "الطــالق"  ٦" باملختــار.الروضــةمع تعبــريه يف "زيــادة إال بعــد الفــراغ مــن الــدفن." حيصــل

                                                           
، ١، مطبوع مع منهاج الطالبني، جسلم المتعلم المحتاج. واألهدل، ٩٤ص ئد المكية،مختصر الفواالسقاف،  ١

 .٦٥١ص
 . ٩٤ص مختصر الفوائد المكية،انظر، السقاف،  ٢
 .٦٥١، ص١، مطبوع مع منهاج الطالبني، جسلم المتعلم المحتاجاألهدل،  ٣
.٢٣٥، ٦، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٤
 .٧٩،٨٠، صالفوائد المدنية ٥
 فيما األمايل يف السرخسي وذكر. يقول النووي يف شرح املهّذب: "٦٥٤، ص١، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٦

 قاله اللنب عليه نصب إذا) والثاين( اللحد يف وضع إذا أضعفها وهو قال) أحدها( أوجه ثالثة الثاين القرياط به حيصل
 هذا يف ومسلم البخاري لرواية الدفن من بالفراغ إال حيصل ال أنه حوالصحي قلت الدفن من فرغ إذا) والثالث( القفال

 .٢٣٨، ص٥، جالمجموع شرح المهذب." انظر، احلديث
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 ١":الروضـــةزاد يف "نهمـــا.": يـــا بنـــيت، وقعـــت الفرقـــة بيعـــن فتـــاوى القفال:"أنـــه لـــو قـــال المرأتـــه
"املختار يف هذه أنه اليقع به فرقة إذا مل تكن نّية." وعّرب الناشري يف "إيضاحه" بالصحيح بدل 

  ٢". واهللا أعلم."الروضةاملختار يف "
ولكــــن خــــالف األســــتاذ الــــدكتور علــــي مجعــــة مفــــيت الــــديار املصــــرية يف ذلــــك، ويــــرى أن 

علّـق علـى قـول السـقاف حيـث  ،ختار) عند النووي علـى نسـق واحـد يف مجيـع كتبـهمصطلح (امل
"وفيه نظـر، ومل يـنّص النـووي يف مقدمـة الروضـة علـى مـراده املختـار،  ٤وقال: ٣نقًال عن العليجي

والذي يظهر من صنيعه أن املختار يكون من حيث الـدليل عنـده، وإن خـالف املـذهب، مثالـه: 
"واملختـــار جـــواز املزارعـــة واملخـــابرة، وتأويـــل األحاديـــث علـــى مـــا إذا  ٥خـــابرة:قولـــه يف املزارعـــة وامل

شرط أحدمها زرع قطعـة معّينـة، واآلخـر أخـرى، واملعـروف يف املـذهب إبطاهلمـا." فجعـل املختـار 
ه، وأنـه ديف مقابل املـذهب، والـذي يظهـر أيضـاً أن املختـار، والـراجح، والصـواب مبعـىن واحـد عنـ

األصــح، فقــد عــّرب هبــا مجيعــاً يف مســألة واحــدة وجعلهــا يف مقابــل األصــح، قــد تكــون يف مقابــل 
"واملشّمس يف احلياض والربك غري مكروه باالتفـاق،  ٦:الروضة فقال يف مسألة املاء املشّمس من

ويف األواين مكـــروه علـــى األصـــح بشـــرط أن يكـــون يف الـــبالد احلـــارّة واألواين املنطبعـــة... قلـــت: 
ب "الصـوا ٧:المجمـوعوقـال يف املسـألة ذاهتـا يف ل أنـه اليكـره مطلقاً..."يـث الـدليالراجح من ح

الوجــه الــذي حكــاه املصــنف، وضــّعفه، ولــيس بضــعيف، بــل هــو اجلــزم أنــه الكراهــة فيــه، وهــذا و 
الصــواب املوافــق الــدليل... واجلمهــور (يعــين مــن غــري الشــافعية) أنــه الكراهــة كمــا هــو املختــار." 

املختـار هنـا هـو األصـح مـن حيـث املـذهب، أمـا د عنـده، وأن مقابـل فظهر أن الثالثة مبعىن واح
  "املختار، والصواب، والراجح فهو من الدليل.

                                                           
.٣٤، ص٦، جالمصدر السابقانظر،  ١
 .٨٠، صالفوائد المدنيةالكردي،  ٢
هاج الطالبني، ، مطبوع مع منسلم المتعلم المحتاج. واألهدل، ٩٤ص مختصر الفوائد المكية،انظر، السقاف،  ٣
 .٧٩،٨٠، صالفوائد المدنية. وقبل ذلك انظر، الكردي، ٦٥١، ص١ج
 .٥٦، صالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ٤
 .١٦٨،١٦٩، ص٥، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٥
.١٠،١١، ص١، جالمصدر السابقانظر،  ٦
 .١٣٣، ص١، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  ٧
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ويؤيـــد مـــا ذكرنـــاه مـــا قالـــه اإلمـــام النـــووي يف مقدمـــة كتابـــه التحقيـــق بعـــد ذكـــر " ١وقـــال:
، إال أن عبارتــــه يف المجمــــوع، والمنهــــاج، والروضــــةمصــــطلحه فيــــه وهــــو ذات مصــــطلحة يف 

"وال أرجـــــح إال مـــــا رّجحـــــه األصـــــحاب أو أكثـــــرهم أو  ٢أوســـــع قـــــال: التحقيـــــقة كتابـــــه مقدمـــــ
حمققوهم، وكان راجحاً يف الدليل، مىت جـاء شـيء رّجحتـه طائفـة يسـرية، وكـان الـدليل الصـحيح 
الصـريح يؤيـّـده قلـت: املختــار كــذا، فيكـون املختــار تصــرحياً بأنـه الــراجح دلــيًال، وقالـت بــه طائفــة 

 كثر األشهر يف املذهب خالفه..."قليلة، وأن األ
والســـبب يف اخـــتالف الشـــافعية يف حتديـــد مطلـــح املختـــار عنـــد اإلمـــام النـــووي يف كتابـــه 
روضـة الطــالبني يرجــع إىل أن اإلمـام النــووي مل يــنص يف مقدمـة الروضــة علــى مـراده مــن مصــطلح 

النـووي حـىت  املختار، و من هنا حصل اخلالف وكل واحد منهم رجع  على كتب أخرى لإلمام
 يتضح مقصود اإلمام النووي من مصطلح املختار يف الروضة. 

يف بشـــكل عـــام ســـواء مـــا نـــص اإلمـــام النـــووي اإلمـــام النـــووي إىل كتـــب ولكـــن إذا نظرنـــا 
صطلح املختـار، أو مل يـنص، يتضـح أن مصـطلح املختـار عنـد اإلمـام مقدمتها على قصده من م

أن املختــار يكــون مــن الــدليل عنــده ســواء خــالف  النــووي علــى نســق واحــد يف مجيــع كتبــه، وهــو
املــذهب أو مل خيــالف. وكــذلك إن مصــطلح املختــار والــراجح والصــواب مبعــىن واحــد عنــده، وقــد 

 تكون يف مقابل الصواب. وهو الراجح واهللا أعلم.

  فعيالشا المذهب في الطالبين روضة كتاب أهمية: الثالث المبحث
اع مــذهب الشــافعي، وهــي خالصــة املــذهب، وملــا  كتــاب روضــة الطــالبني هــي عمــدة أتبــ

كانت الروضة هبذه املكانة عند أرباب املذهب، فقد عين فيهـا العلمـاء اختصـارا وجتريـدا وشـرحا 
ونقــدا ودفاعــا، ممــا دّل علــى مبلــغ العنايــة هبــا وعظــم مكانتهــا وعظمــة مؤلفهــا. ويف هــذا املبحــث 

 ب التالية:سأحبث أمهية كتاب روضة الطالبني من خالل املطال
 املطلب األول: ثناء العلماء على كتاب روضة الطالبني

 ونظمها املطلب الثاين: من اعتىن باختصار روضة الطالبني
 املطلب الثالث: من اعتىن بشرح روضة الطالبني

                                                           
 .٣٧، صدراسة المذاهب الفقهيةالمدخل إلى علي مجعة،  ١
 .٣١،٣٢، ص١، داراجليل، طالتحقيقانظر، النووي،  ٢
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 املطلب الرابع: من اعتىن باحلواشي على روضة الطالبني
 املطلب اخلامس: من اعتىن بزوائد روضة الطالبني

 طلب السادس: من اعتىن بتصحيحها والتعقيب عليهاامل

 المطلب األول: ثناء العلماء على كتاب روضة الطالبين
كثري من األئمة، وسأقتطف بعضاً من عباراهتم يف ذلـك الـيت تـدل   الروضة لقد أثىن على

 على مكانة هذا الكتاب:
تصـــحيحات  وزاد فيهـــا اختصـــر فيهـــا شـــرح الرافعـــي الروضـــة " كتـــاب ١قـــال ابـــن كثـــري:

 واختيارات حسان."
 وهي عمدة املذهب اآلن." " ٢قال السيوطي:

فكان أنفس ما تأثر منها بركات أنفاسه وتأبر من مثرات غراسـه " ٣األسنوي: وفيها يقول
" غــرس فيهــا أحكــام الشــرح املــذكور ولقحهــا وضــم إليهــا فروعــاً كانــت منشــرة روضــة الطــالبين"

مث هــــا وبســــقت فروعهــــا وطــــاب أصــــوهلا ودنــــت قطوفهــــا. فهــــّذهبا ونّقحهــــا، فلــــذلك حلــــى ينبوع
وتلــك منقبــة قــد أطــاب اهللا ذكرهــا وثناهــا، وموهبــة قــد رفــع مسكهــا وبناهــا، ومــن أســر ســريرة قال:

   حسنة ألبسه اهللا رداءها."
اع املـذهب يف هـي عمـدة أتبـ" ٤:فيما نقل عنـه السـخاوي يف أول التوسط األذرعي فقال

يف النــواحي واألقطــار، فصــارت كتــاب املــذهب املطــّول، وإليهــا هــذه األمصــار، بــل ســار ذكرهــا 

                                                           
.٨٢٦، ص٢، جطبقات الشافعية ١
.٥٤ص المنهاج السوي، ٢
، حتقيق: أبو ١، جالمهمات في شرح الروضة والرافعيم)، ٢٠٠٩هـ.١٤٣٠األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم، ( ٣

، ١دار ابن حزم، ودار البيضاء، اململكة املغربية، مركز الثقايف املغريب، ط الفضل أمحد بن علي الدمياطي، بريوت،
. بشيء من التغيري يف األلفاظ، ٥٤، صالمنهاج السوي. كذلك نقل السيوطي عن األسنوي، يف كتابه ٩٣،٩٤ص

، غرص فيها حيث قال: " يقول األسنوي: وكانت أنفس ما تأثر من تصانيفه لربكات أنفاسه، وتأيت من مثرات غراسه
أحكام الشرع ونّقحها، وضم إليها فروعًا كانت منتشرة فهّذهبا ونّقحها، فلذلك عال ينبوعها وسقت فروعها وطابت 
أصوهلا ودنت قطوفها. إىل أن قال: وتلك منقبة قد أطاب اهللا ذكرها وثناها وموهبة منقبة قد رفع مسكها وبناها. ومن أسَر 

سريرة حسنة ألبسه اهللا رداها."
.٤٣، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٣١، صالمنهل العذب الرويالسخاوي،  ٤



 

١١٥ 

أحكامــه املفــزع يف النقــل وعليهــا املعــّول، فإليهــا يلجــأ الطالــب النبيــه، وعليهــا يعتمــد احلــاكم يف 
 ك إالّ حلسن النية وإخالص الطوية." واملفيت يف فتاويه، وما ذا

ــ ســنوي يف اجلــواهروقــال اإل الروضــة ملــا مجعــت أشــتات  فــإن" ١:عنــه الســيوطي هفيمــا نقل
املـــذهب وقطعـــت أســـباب علـــق املطلـــب، الشـــتماهلا علـــى أحكـــام الشـــرح الكبـــري، واختصاصـــها 
بزيادات أحجم عنها الكثري، وردت من قبول الكافة مورداً يصدر فيه البعض، وعقدت لوقوفهم 

صـــوهلا عنـــد حكمهـــا موثقـــاً فلـــن تـــربح األرض، فلـــذلك متّســـكوا بفروعهـــا وأغصـــا�ا، وتعلقـــوا بأ
وأقباهلا، حـىت صـارت منـزل قاصـدهم ومنهـل واردهـم، وقـد اسـتدرك فيهـا علـى اإلمـام الرافعـي يف 

 التصحيح مواضع مجّة، وزاد عليها مسائل وقيوداًوشروطاً."
هـي خالصـة مـذهب الشـافعي، " ٢:فيما نقـل عنـه السـخاوي وقال قاضي صفد العثماين

شـــيخ الصـــاحل شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن خفاجـــة وهـــي عمـــدة املفتـــني واحلّكـــام بعصـــرنا. أخربنـــا ال
مـا  مبنـامي فقلـت: يارسـول اهللا الصفدي، وكان من العلماء العاملني، قال: رأيت رسول اهللا

" فمـا تقـول الروضـة: "نعم الرجل النووي"، فقلت: صّنف كتابـاً ومسّـاه "تقول يف النووي؟ قال
 كما مسّاها."  الروضة: "هي فيها؟ قال

أنـه هـّم قبـل موتـه بغسـلها، فقيـل لـه: سـارت هبـا الركبـان.  التوسـطيف  وقد ذكر األذرعـي
 ٣فقال: يف نفسي منها أشياء.

هبــذه املكانــة عنــد أربــاب املــذهب، فقــد عــين فيهــا العلمــاء اختصــاراً الروضــة وملــا كانــت 
 هبا وعظم مكانتها وعظمة مؤلفها. وجتريداً وشرحاً ونقداً ودفاعاً، مما دّل على مبلغ العناية

 ونظمها لمطلب الثاني: من اعتنى باختصار روضة الطالبينا
 ٤، منهم:الروضةفقد انتدب كثري من العلماء الختصار 

 ٥القادر السنباطي. القطب حممد بن عبدالصمد بن عبد -١
 

                                                           
، نقًال عن األسنوي.٥٤، صالمنهاج السويانظر السوطي،  ١
.٣٤، السخاوي، صالمنهل العذب الرويانظر،  ٢
.٥٥، صالمنهاج السويالسيوطي،  ٣
.٣٠،٣١، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٤
. و٢٢٢، ص١٨بن كثري، البداية والنهاية، جانظر، ا ٥



 

١١٦ 

 ."الروضة اختصر قطعة من" ١قال ابن قاضي شهبة:
 ولكنه مل يكمل."" ٢قال السخاوي:و 

 ٣.املعني بابن املعروف املنفلوطي الدين شرف الشيخ املنعم عبد بن حممد -٢
 ."الروضة"اختصر  ٤قال ابن حجر:

 ٥.اللبان بن الدين مشس الشيخ املؤمن عبد بن أمحد بن حممد -٣
لكنه تعاين تعقيد األلفاظ فاليفهم." لذلك  الروضةواختصر " ٦قال ابن حجر:

 " ومل يشتهر لغالقة لفظه." ٧قال ابن قاضي شهبة:
 ٨.األصفوين يوسف بن نالرمح عبد الدين جنم -٤

                                                           
، ١٠، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ١٤٥، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣٨١، ص٢، جطبقات الشافعية ١

.١٧٢ص
.٣٠، صالمصدر السابق ٢
الدرر الكامنة في أعيان . وابن حجر العسقالين، ٥٥٦، ص٤، جأعيان العصر وأعوان النصرانظر، الصفدي،  ٣
، ٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٨٠، ص٣، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٢٨٣، ص٥، جلمائة الثامنةا

. قلت: كل من ترجم له مل يذكر اسم املختصر بل يذكر أنه اختصر ٢٥١، ص٦، ج، األعالم. والزركلي١٥٠ص
الروضة.

. ٢٨٣، ص٥، جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤
. ابن ٦٩، ص٣، جطبقات الشافعية. ابن قاضي شهبة، ٩٤، ص٩، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، انظر،  ٥

. ٣٠، صيالمنهل العذب الرو . والسخاوي، ٦١، ص٥، جرر الكامنة في األعيان المائة الثامنةدالحجر، 
 وضبط النسخة عراج، ٢، جطبقات المفسرينم)، ١٩٨٣هـ. ١٤٠٣( أمحد، بن علي بن حممدوالداوودي، مشس الدين 

 وعبرة الجنان مرآة. واليافعي، ٨١، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، طالناشر بإشراف العلماء من جلنة: أعالمها
.١٥٥، ص٢، ج، هدية العارفين. والبغدادي٢٤٨، ٤، جالزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان

.٦١، ص٥، جالدرر الكامنة في األعيان المائة الثامنة ٦
، ٢، جطبقات المفسرين. والداوودي، ٣٠، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٦٩، ص٣، جطبقات الشافعية ٧

.٨١ص
. وابن قاضي ١٤٣، ص٣، جالدرر الكامنة. وابن حجر، ٨١، ١٠، جطبقات الشافعية الكبرىانظر، السبكي،  ٨

المنهل . والسخاوي، ٢٨٥، ص٨ج، شذرات الذهب. ابن العماد احلنبلي، ٣٦، ص٣، جطبقات الشافعيةشهبة، 
، الدين تقي العبيدي، احلسيين العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أمحد. واملقريزي، ٣٠، صالعذب الروي

، بريوت، دار الكتب العلمية، عطا القادر عبد حممد: احملقق، ٣، جالملوك دول لمعرفة السلوك)، م١٩٩٧.هـ١٤١٨(
 شفاء)، م ٢٠٠٠.هـ١٤٢١، (احلسين املكي الطيب أبو الدين، تقي علي، نب أمحد بن مد. والفاسي، حم٤٣٠، ص١ط

 هجرس بن حممد الدين تقي. وابن رافع، ٤٢٠، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط١، جالحرام البلد بأخبار الغرام
الرسالة، ، بريوت، مؤسسة معروف عواد بشار. د,  عباس مهدي صاحل: احملقق، ٢، جالوفياتهـ)، ١٤٠٢السالمي، (



 

١١٧ 

 صلى أفضل ساكنها على النبوية باحلجرة بعضه عليه قرأت وقد" ١قال السبكي:
 ."وسبعمائة وأربعني سبع سنة يف واإلكرام التحية وأمت وسلم عليه اهللا
 وهو خمتصر جّيد نفيس."  الروضة وهوالذي اختصر" ٢قال ابن حجر:و 
 ٤.وهو جزءان." اوأشهره خمتصراهتا أحسن وهو" ٣قال الغزي:و 

 ٥مجال الدين حممد بن أمحد الشريشي. -٥
 ٦فتح الدين حممد بن علي بن إمساعيل البستاين، قاضي املرتاحية. -٦

 يف جملدين لطيفني."" ٧قال السخاوي:
 ٨الشرف أبو الروح عيسى بن عثمان الغزي. -٧

 اختصرها مع زيادات كثرية أخذها من املنتقى وغريه."" ٩قال السخاوي:
 الزين اخلالق عبد بن عوض بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن مدحم بن أمحد -٨

 ١٠.الشافعي الدهروطي البكري الدين ناصر بن العباس أبو

                                                                                                                                                                          
 تاريخ في المحاضرة حسن)، م ١٩٦٧.هـ ١٣٨٧، (بكر أيب بن الرمحن عبد. والسيوطي، جالل الدين ١٣٠، ص١ط

، وشركاه احلليب البايب عيسى- العربية الكتب إحياء دار، مصر، إبراهيم الفضل أبو حممد: احملقق، ١ج والقاهرة، مصر
.٣٤٢، ص٣، جاألعالموالزركلي، . ٥٢٧، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٤٢٨، ص١ط
.٨١، ص١٠، جطبقات الشافعية الكبرى ١
. ١٤٣، ص٣، جالدرر الكامنة ٢
 سيد: احملقق ،١ج ،اإلسالم ديوان ،)م ١٩٩٠. هـ ١٤١١( الرمحن، عبد بن حممد املعايل أبو الدين مشس الغزي، ٣

.١٣٧ص ،١ط لبنان، بريوت، حسن، كسروي
.٣٤٢، ٣، جاألعالمانظر، الزركلي،  ٤
كشف . وحاجي خليفة، ٣٠، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٨٤، ص٥، جالدرر الكامنةانظر، ابن حجر،  ٥

.٩٢٩، ص١، جالظنون
هـ. ١٤١٢، (حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشسانظر، السخاوي،  ٦

.١٧١، ص١، بريوت، دار اجليل، ط٨، جسعالتا القرن ألهل الالمع الضوءم)، ١٩٩٢
.٣٠، صالمنهل العذب الروي ٧
 وفيه. وقال:" ٢١٧، ص٣، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٣١، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٨

."وغريه املنتقى من أخذها كثرية زيادات
.٣١، صالمنهل العذب الروي ٩

. ٣١، صالمنهل العذب الروي، ويف ٨٥، ص٢، جألهل القرن التاسع الضوء الالمعانظر، السخاوي، يف  ١٠
. ١٢١، ص١، جهدية العارفين، ويف ١٢٤، ص٤، جإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونوالبغدادي، يف 

.٧٧، ص٢، جمعجم المؤلفينوكحالة، 



 

١١٨ 

"ذكر يل  ٢." مث قال:جملد يف كثري مزيد مع الروضة اختصر" ١قال السخاوي:
. قال: واختصرها من قبله عمدة المفيد وتذكرة المستفيدحفيده وأنه مسّاه "

  لكنه مل يكمل."والده 
 ٣وهو يف جملد كما قال الغزي.

 ٤علي بن جعفر الباليل.الشمس حممد بن  -٩
 ." يكمله مل الفقه يف الروضة خمتصر ومن تصانيفه..." ٥قال عمر رضا كحالة:

 حميي الدين أمحد بن النحاس. -١٠
 "لكنه مل يكمل." ٦قال السخاوي:

 ٧.باملقرىء الشهري يناليم احلسيين بكر أيب بن حممد بن إمساعيلشرف الدين  -١١
 باختصار امسها."  الروضومسّاه  الروضةاختصر " ٨قال السخاوي:

فكان اإلسم خمتصراً من  ر الروضةمختصومن مصنافته الروض " ٩قال الشوكاين:و 
 سم األصل."ا

                                                           
.٨٥، ص٢، جالضوء الالمع ألهل القرن التاسع ١
.٣١ص، المنهل العذب الرويالسخاوي،  ٢
.٢٨١، ص١، جديوان اإلسالمالغزي،  ٣
.٣١٣، ص١٠، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٣١، صالمنهل العذب الرويانظر السخاوي،  ٤
.٣١٣، ص١٠، جمعجم المؤلفين ٥
 .٣١، صالمنهل العذب الروي ٦
. ٣٢١، ص٩، جشذرات الذهب. وابن العماد احلنبلي، ٨٥، ص٤، جطبقات الشافعيةانظر، ابن قاضي شهبة،  ٧

، كشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٩٣، ص٢، جالضوء الالمع، وكذلك ٣١، صالمنهل العذب الرويوالسخاوي، 
 بن بردي تغري بن يوسف الدين مجال احملاسن أبو. والظاهري، ٢٥٦، ص٤، ج، ديوان اإلسالم. والغزي٩١٩، ص١ج

 حممد حممد دكتور: حواشيه ووضع ، حققه٢، جالوافي بعد والمستوفى الصافي المنهلم)، ١٩٨٤، (احلنفي اهللا عبد
. والسيوطي، جالل الدين ٣٨٧، ص١، طللكتاب العامة املصرية اهليئةعاشور،  الفتاح عبد سعيد دكتور: أمني، وتقدمي

 أبو حممد: احملقق، ١، جوالنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغيةم)، ١٩٧٩هـ. ١٣٩٩، (بكر أيب بن الرمحن عبد
 البدرهـ)، ١٣٤٨، (اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد. والشوكاين، ٤٤٤، ص٢ريوت، دار الفكر، ط، بإبراهيم الفضل
. والبغدادي، ١٤٣، ص١، القاهرة، مطبعة السادة جبوار حمافظة مصر، ط١، جالسابع القرن بعد من بمحاسن الطالع

.٢١٦، ص١، جهدية العارفين
.٢٩٣، ص٢، جالضوء الالمع ٨
.١٤٣، ص١ج ،السابع القرن بعد من اسنبمح الطالع البدر ٩



 

١١٩ 

الروض ، مسّاه مختصر الروضة"وللشيخ شرف الدين أيضاً:  ١قال السيوطي:و 
 وجّرده من اخلالف."

 ٣."التاريخ هذا يف تداوله كثر وقد" ٢:يالسخاو  قال
 علي بن حسن بن حسني الدين أمني الفقيه بن امحد العباس أبو الدين بشها -١٢

٤يعرف بابن رسالن. .الشافعي املقدسي الرملي رسالنأ بن علي بن يوسف بن

 ويعرف الشافعّي، القاهري مث القليويب الدين مشس أمحد، بن حممد بن حممد -١٣
 ٥.باحلجازي

  ٦اختصاراً حسناً، وزاد عليها أشياًء مفيدة. الروضةر واختص
 ٧الرمحن بن يوسف أبو القاسم األصفهاين. عبد الدين جنم -١٤

                                                           
.٤٤٤ص ،١ج ،والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ١
.٣١، صالمنهل العذب الروي ٢
 علي، بن أمحد الدين شهاب اختصره احلافظ قلت: هو كما قال السخاوي، أنه أكثر تداوًال وعنايًة عند العلماء، وقد ٣

 املاء، يف ورماه احلساد، بعض منه أعار حىت حتصى، ال فوائد فيه مجع .شرحاً  شرحه مث .العسقالين حجر بابن: املعروف
 حممد بن زكريا شرحه القاضي كذلك  .احلنبلي القوي عبد بن سليمان الدين جنمكذلك شرحه   .وكمله ثانيا، فاستأنفه

 .الدمياطي شولة بن الشمس مسّاه " أسىن املطالب يف شرح روض الطالب". كذلك شرحه .بليغاً  احملقق. شرحا األنصاري،
 اختصر"الروض" كذلك وممن .اليسري منه كتب  .السيوطي الدين جالل وشرحه .نفسه اختصر "الروض" بل .مطول يف

أي: تلميذ ابن  -شرحه تلميذه.  وممن .البخاري شارح ولد الكرماين، يوسف بن حممد بن حيىي التقي أيضا، اإلمام،
كشف انظر، حاجي خليفة،  ."األوهام من الروض يف ملا اإلهلام،" ومساهالزبيدي،  حممد بن عمر الدين سراج-املقرىء
. ٧٩٤، ١، جهدية العارفين. البغدادي، ٢٥٢، ص١، جعالبدر الطال. والشوكاين، ٩١٩، ص١، جالظنون

. وابن العماد احلنبلي، ٣١، صالمنهل العذب الروي. كذلك يف ٢٨٥، ص١ج الضوء الالمعانظر، السخاوي،  ٤
هـ. ١٤٢٠، (الرمحن عبد بن حممد بن الرمحن عبد الدين جمري اليمن أبو. والعليمي، ٣٦٢، ص٩، جذرات الذهبش

، األردن، عمان، مكتبة نباتة اجمليد عبد يونس عدنان: احملقق، ٢، جوالخليل القدس بتاريخ الجليل األنسم)، ١٩٩٩
.١٢٧، ص١، جهدية العارفينغدادي، . والب٩٣٠، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ١٧٥، ص١دنديس، ط

)، م١٩٩٣.هـ١٤١٤، (حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشسالسخاوي،  ٥
. كذلك السخاوي، يف ١١٩، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط١، جالشريفة المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة

، بكر أيب بن الرمحن عبد. والسيوطي، جالل الدين ١٩٧، ص١١، جالضوء الالمع. ويف ٣١، صالمنهل العذب الروي
. ٤٢، ص١، بريوت، املكتبة العلمية، بريوت، طحّيت  فيليب: احملقق، األعيان أعيان في العقيان نظمم)، ١٩٢٧(

م معج. وكحالة، ١٩٦، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٩٣٠، ص١، جكشف الظنونوحاجي خليفة، 
.٤٧، ص٧، جاألعالم. والزركلي، ١٨٦، ص١١، جالمؤلفين

.١٩٦، ص٢، ج، هدية العارفين. والبغدادي٩٣٠، ص١، جكشف الظنونانظر، حاجي خليفة،  ٦
.٩٣٠، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٤٩، ص٤، جمرآة الجنانانظر، اليافعي،  ٧



 

١٢٠ 

 جملدين اشتهر كثري من يف مختصر الروضة"وله مصنفات، منها  ١قال اليافعي:
 البالد."

املعروف  دمج بن مسعود بن عمر بن بالل بن موسى بن إبراهيمبرهان الدين  -١٥
 ٢.بالكركي

 ٣.البعلي املقدسي االصل التربيزي بندار بن حممود بن حممد بن حممدعزالدين  -١٦
أل�م نسبوا إليه إليه الروضة  كتابر  االفاسي يف نسبة اختصفقد شك ابن رافع و 

 غية التمريض،بص
 على أن ابن بندار." ولكن جزم الغزي الروضةقيل إنه اختصر " ٤قالوا:حيث  

 ."الروضة مختصر نفص"  ٥، بقوله:الروضةاختصر 
 ٦.السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبدجالل الدين  -١٧

غري ذكر خالف  نوقد شرعت يف تلخيص أحكامها م" ٧قال السيوطي:
وبقية تصانيفه وتصانيف من بعده، كابن  المهذبوضممت إليها زيادات شرح 

الرفعة والسبكي واألسنوي وغريهم، ووصلت فيه اآلن إىل أن أعان اهللا على 
 مه."إمتا

                                                           
.٢٤٩، ص٤، جمرآة الجنان ١
. وحاجي ٢٥، ص١، جطبقات المفسرين. والداوودي، ٣٠، صن في أعيان األعياننظم العقياانظر، السيوطي،  ٢

، ١، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٢٠، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٩٢٩، ص١، جكشف الظنونخليفة، 
.١١٨ص

 الطيب أبو الدين تقي. والفاسي، ٣٤١، ص١، جديوان اإلسالم. والغزي، ٣٤٨، ص٢، جالوفياتانظر، ابن رافع،  ٣
: احملقق، ١، جواألسانيد السنن رواة في التقييد ذيل)، م١٩٩٠.هـ١٤١٠، (احلسين املكي علي بن أمحد بن حممد

.٢٩٩، ص١١، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٢٤٢، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، طاحلوت يوسف كمال
.٢٤٢، ص١، جاة السنن واألسانيدذيل التقييد في رو , والفاسي، ٣٤٨، ص٢، جالوفياتانظر، ابن رافع،  ٤
 خمتصر آثاره من. جيث قال: "٢٩٩, ص١١، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٣٤١، ص١، جديوان اإلسالمانظر،  ٥

الروضة."
 مصر تاريخ في المحاضرة حسن)، م ١٩٦٧ .هـ ١٣٨٧انظر، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ( ٦

، ١، طوشركاه احلليب البايب عيسى- العربية الكتب إحياء دار، مصر، إبراهيم الفضل وأب حممد: احملقق، ١، جوالقاهرة
.٥٤٠، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٩٢٩، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٣٤٢ص

.٥٥، صالمنهاج السوي ٧



 

١٢١ 

 مع زوائد كثرية تسّمى الغنية، ومل يتم." الروضةوله خمتصر " ١قال حاجي خليفة:
 ٢علي بن حممد بن أيب بكر اإلسكندري. -١٨

 ."الروضة"من تصانيفه خمتصر  ٣قال كحالة:
 ٤املنعم املعروف بابن السبعني. حممد بن عبد -١٩
 ٥بن الوكيل.اهللا بن عمر بن مكي القرشي املعروف بابن املرحل وبا حممد بن عبد -٢٠
 الرحيم القرشي القوصي الشافعي. حيىي بن عبد -٢١

 ، كتب منه جزءاً."الروضةومن آثاره خمتصر " ٦قال كحالة:
 من اعتنى بنظمها •

"، وكتــب منهــا مــن الخالصــةومسّــاه: " الروضــة"فقــد نظّــم جــالل الــدين الســيوطي "
رفــــــع األول إىل احلــــــيض، ومــــــن اخلــــــراج إىل الســــــرقة. وشــــــرح هــــــذا الــــــنظم ومسّــــــاه: "

 ٧".الخصاصة

 الطالبين روضةالمطلب الثالث: من اعتنى بشرح 
 سامل بن أمحد بن حممد بن الغين عبد بن الواحد عبد بن أمحد بن محدان بن أمحد -١

 العباس أبو الدين شهاب العامل اإلمام الشيخ جار، بن يوسف بن داود بن
 ٨."لشرحوا الروضة بين والفتح التوسط : "امسّاه الذي .الشافعي األذرعي

                                                           
.٩٢٩، ص١، جكشف الظنون ١
.١٨٧، ص٧، جمعجم المؤلفينانظر، كحالة،  ٢
.١٨٧، ص٧، جالمصدر السابق ٣
.٩٣٠، ص١، جكشف الظنونانظر، حاجي خليفة،  ٤
.٢٢٩، ص١٠، جمعجم المؤلفينانظر كحالة،  ٥
.٢٠٧، ص١٣انظر، املصدر السابق، ج ٦
، كشف الظنون. وحاجي خليفة، ٣٤٢، ص١، جحسن المحاضرة في تاريخ المصر والقاهرةانظر، السيوطي،  ٧
. ٥٣٨، ص١، جنهدية العارفي. والبغدادي، ٩٢٩و ٧٢٠، ص١ج
 الغمر إنباء)، م١٩٦٩ هـ.١٣٨٩، (العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبوانظر، ابن حجر،  ٨

، اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة- اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس، مصر، حبشي حسن د: احملقق، ١، جالعمر بأبناء
، ٣، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ١٤٦، ص١، جالدرر الكامنة. كذلك ابن حجر، ٢٤١، ص١ط
. ٤٨٠، ص٨، جشذرات الذهب. ابن العماد احلنبلي، ٤٤، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. النعيمي، ١٩٢ص



 

١٢٢ 

، يعـــين شـــرح الرافعـــي ضـــة والشـــرحالتوســـط والفـــتح بـــين الرو صـــنف " ١قـــال النعيمـــي:
المهامـــــات بـــــري يف عشـــــرين جملـــــدة، وهـــــو كتـــــاب جليـــــل، مجـــــع فيـــــه فـــــأوعى وتعقـــــب علـــــى الك

 لألسنوي."
 يف عشرين جملداً، كثري الفوائد. أكثر فيه من النقوالت املفيدة." " ٢قال ابن حجر:

 كتاب كبري، كثري القول والفوائد."وهو  " ٣:يوقال الظاهر 
خادم الرافعي : "ااهللا الزركشي. الذي مسّاه بدرالدين حممد بن هبادر بن عبد -٢

 ٤"والروضة.
كبـــري، فيــــه الفوائــــد جليلـــة، كتبــــه علــــى أســــلوب   وهــــو كتــــاب" ٥قـــال ابــــن قاضــــي شـــهبة:

 "لألذرعي. التوسط
 هبــادر بــن حممــد الــدين الفــروع لبــدر يف والروضــة الرافعــي خــادم" ٦قــال حــاجي خليفــة:

 وعشـــرون مخســـة منـــه كـــل جملـــداً، عشـــر أربعـــة أنـــه: املســـتفيد بغيـــة يف ذكـــر .الشـــافعي الزركشـــي
اخل." ...  بإنعامــه أمــدنا الــذي هللا "احلمــد: بقولــه افتــتح منهــا األول اجمللــد رأيــت إين مث .كراســة
 التوسـط وبأسـل علـى وهـو ،العزيـز فتح مقفـالت فتحو الروضة مشكالت فيه شرح أنه وذكر

: ومســـاه يـــتم، ومل احلـــج، آخـــر إىل الزكـــاة مـــن خيتصـــر الســـيوطي الـــدين جـــالل وأخـــذه .لألذرعـــي
  ".الخادم تحصين"

                                                                                                                                                                          
المنهل . والظاهري، ٣١، ص، المنهل العذب الروي. والسخاوي٩٣٠، ص١، جكشف الظنونوحاجي خليفة، 

، ١، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. والشوكاين، ٢٩٣، ص١ج، الصافي والمستوفى بعد الوافي
، معجم المؤلفين. وكحالة، ١١٩، ص١، جاألعالم. والزركلي، ١١٥، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣٥ص
 .٢١١، ص١ج
.٤٤، ص١، جرس في تاريخ المدارساالد ١
.٢٤١، ص١، جء العمرإنباء الغمر بأبنا. و١٤٦، ص١، جالدرر الكامنةانظر،  ٢
.٢٩٣، ص١، جالمنهل الصافي المستوفى بعد الوافي ٣
. وحاجي ١٤٣، ص٥، جالدرر الكامنة. وابن حجر، ٢٢٩، ص٣، جطبقات الشافعيةانظر، ابن قاضي شهبة،  ٤

، ٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٦٩٨، ص١، جكشف الظنونخليفة، 
.١٧٥ص

.٢٢٩، ص٣، جطبقات الشافعية ٥
.٦٩٨، ص١، جكشف الظنون ٦



 

١٢٣ 

 الشـام قضـاء ويل وملـا والزمه البلقيين الدين سراج الشيخ... عن أخذ" ١وقال ابن حجر:
 مــن أول فهــو ئــدالفوا مــن اهلــوامش علــى فعلقهــا جملــد بعــد جملــداً  الروضــة مــن نســخته منــه اســتعار

 ."للبلقيين الروضة حواشي مجع
 بن حجر العسقالين. علي بن أمحد الفضل أبو الدين شهاب احلافظ -٣

 "شرح قطعاً منها شيخنا العسقالين." ٢قال السخاوي:
 " شرع فيه وكتب منه اليسري." ٣وقال السيوطي:

 ي املصري.اهللا الدحل أمحد بن عبد -٤
 ٤يف جملدين. زيادات مع للزركشي ملخادوا لألذرعي التوسط بني مجعوهو 

 بن الرمحن عبد بن حممد بن اهللا عبد بن إبراهيم بن حممدجنم الدين أبو ثناء  -٥
 املقدسي. مجاعة بن علي بن اهللا سعد بن إبراهيم
 ."جملدات يف احليض أثناء إىل الروضة على تعليق" ٥قال الغزي:

 ٦روف بابن زهرة.املع الدمشقي زهرة بن دغرةحممد بن حيىي بن أمحد بن  -٦
 ".جملدات مثان يف الروضة شرح على تعليقة مصنفاته من" ٧قال البغدادي:

 .النشائي الرحيم عبد الدين حميي الشيخ -٧
نشـائي، وهـي يف كتـب الـنجم ال المنهـاج"وكتب عليها نكتاً علـى قـدر  ٨قال السخاوي:

 بن حجي."
                                                           

.١٣٤، ص٥، جالدرر الكامنة ١
.٣١، صالمنهل العذب الروي ٢
.٥٠، ص١، جنظم العقيان في أعيان األعيان ٣
.٣٦٦، ص٣، جإيضاح المكنونالبغدادي،  ٤
: احملقق، ١، جالعاشرة المئة نبأعيا السائرة الكواكب)، م ١٩٩٧.هـ ١٤١٨، (حممد بن حممد الدين جنمالغزي،  ٥

، ١٠، جشذرات الذهب. كذلك انظر، ابن العماد احلنبلي، ٢٥، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، طاملنصور خليل
.١٦ص

، ٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ٢٧٧، ص٢، جبمحاسن من بعد القرن السابع بدرالطالعانظر، الشوكاين،  ٦
جامع الشروح م)، ٢٠٠٤هـ.١٤٢٥. واحلبيشي، عبد اهللا حممد، (٩٨، ص١٢ج ،معجم المؤلفين. وكحالة، ١٩٥ص

، اجملمع الثقايف، أبو ٢، جوالحواشي معجم شامل ألسماء الكتب المشروحة في التراث اإلسالمي وبيان شروحها
.٩٩٥، ١ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، ط

.١٩٥، ص٢، جهدية العارفين ٧
.٣١، صالمنهل العذب الروي ٨



 

١٢٤ 

 روضة الطالبين : من اعتنى بالحواشي علىالمطلب الرابع
   ١السمهودي. أمحد بن اهللا عبد بن علي احلسن أبو الدين نور -١

 ".حاشية للنووي الطالبين بروضة املعتنني منية"أ ٢قال البغدادي:
، الطــالبين بروضــة المعتنــين أمنيــة: " ومسّاهــا ،الروضــة علــى كــذا" ٣:العمــاد ابــن قــال

 ".وصل فيها إىل باب الربا
 ٥الدمشقي. ٤ايننس الكتبن يو  الرمحن زين الدين عمر بن أيب احلرم بن عبد -٢

حواشي، وناقش فيـه النـووي، ألنـه ولـع يف آخـر عمـره  بالروضةفقد كتب خبطه على نسخته 
 ٦وليس فيها كبري طائل. مبناقشاته، وقد جرّدها هذه احلواشي بعض أصحابه من غري علمه

 حواشي غالبها تعنت." الروضة " كتب على ٧قال ابن حجر:
ي الــدين الســبكي أجــاب عمــا وقــف عليــه، كمــا أشــار إىل ذلــك ابنــه ولكــن ملــا وقــف عليهــا تقــ

 مـن وأكثـر النـووي الـدين حميـي الشـيخ مبناقشـة عمره آخر يف ولع قد كانو " ٨تاج الدين السبكي بقوله:
 كالمه." عن وأجاب بعضها على عمره اهللا أطال والدي وقف حواشي الروضة على وكتب ذلك

                                                           
. ويف ١١٢٧، ص٣، جإيضاح المكنون. والبغدادي، يف ٧٤، ص١٠، ج، شذرات الذهبانظر، ابن العماد احلنبلي ١

.١٣٠، ص٧، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٧٤٠، ص١، جهدية العارفين
.٧٤٠، ص١، جهدية العارفين ٢
.٧٤، ص١٠، جشذرات الذهب ٣
ناين بنون خفية وبكسر أوله، والكناين بالفتح والتشديد. قال ابن قلت: فقد ذكر بأربع أوجه، الكتاين، والكتناين، والك ٤

... أوله وبكسر خفيفة وبنون ...نون بزيادة بالكتناين ويعرف الكتاين، احلرم أيب بن عمر الدين زين العالمة حجر: "
 حجر بن دأمح بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو." انظر، ابن حجر، الكناين فالن: والتشديد وبالفتح: قلت

، البجاوي حممد علي: مراجعة، النجار علي حممد: حتقيق، ٣، جالمشتبه بتحرير المنتبه تبصير، (د.ت)، العسقالين
.١٢٠٨، (د.ط)، صالعلمية املكتبةمصر، بريوت، 

. وابن ٤٠٧، ص١٨، جالبداية والنهاية. وابن كثري، ٣٧٨، ص١٠، جطبقات الشافعية الكبرىانظر، السبكي،  ٥
. وابن قاضي شهبة، ٦٠٤، ص٣، جأعيان العصر وأعوان النصر. والصفدي، ١٩١، ص٤، جلدرر الكامنةاحجر، 

، ١، ج، الوفيات. وابن رافع٣١، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٣٦٦، ص٢، جطبقات الشافعية
ة، . وكحال٧٨٩، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٩٢٩، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٢٠،٢٢١ص

.٢٨٠، ص٧، جمعجم المؤلفين
. وحاجي ٣٦٦، ص٢، جطبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ٣١، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٦

.٩٢٩، ص١، جكشف الظنونخليفة، 
.١٩١، ص٤، جالدرر الكامنة ٧
.٣٧٨، ص١٠، جطبقات الشافعية الكبرى ٨



 

١٢٥ 

 حممد بن سليم احلوراين الدمشقي. -٣
 " كتب عليها حواشي مفيدة." ١ قال ابن حجر:

 عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين العسقالين األصل املصري املعروف -٤
 ٢بالبلقيين.

عــدة جملــدات تعقبــات وعّلــق بعــض الطلبــة مــن  الروضــةكتــب علــى "و  ٣قــال ابــن حجــر:
 خاصة جملدين." بالروضة خطه من حواشي نسخته

" كمـا قـال األصـفوين، وكتـب منـه  ة علـى الرافعـي والروضـةالفوائد المحضهو مسّاها: "
 ٤كثرياً ومل يوجد منه متواليا غري جملدين.

 ٥جالل الدين عبد الرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين. -٥
أخـوه  القاضـي جـالل الـدين عليهـا حواشـي أيضـاً جّردهـا ٧وكذا لولـده" ٦قال السخاوي:

 ."-رمحة اهللا عليهم – ٩واشي والدمهاومجع بينها وبني ح ٨شيخنا القاضي علم الدين

                                                           
. وابن العماد ٢٦٢، ص٧، جالضوء الالمعبعده، السخاوي، . وانظر ما١٨٦، ص٢، جإنباء الغمر بأبناء العمر ١

.٤٧، ص١٠، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٥٨، ص٩، جشذرات الذهباحلنبلي، 
. كذلك يف ٨٨، ص٦، جالضوء الالمع. والسخاوي، يف ٢٤٦، ص٢، جإنباء الغمر بأبناء العمرانظر، ابن حجر،  ٢

ذيل . والفاسي، ٣٢٩، ص١، جضرة في تاريخ مصر والقاهرةحسن المحا. والسيوطي، ٣١، صالمنهل العذب الروي
 . واألصفوين، حممد٥٢، ص٤، ج، طبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة٢٣٩، ص٢، جالتقييد في رواة السنن واألسانيد

 طبقات بذيل األلحاظ لحظم)، ١٩٩٨ هـ.١٤١٩العلوّي، ( اهلامشي فهد ابن الدين تقي الفضل أبو حممد، بن حممد بن
طبقات م)، ١٩٩٧هـ. ١٤١٧. واألدنه وي، أمحد بن حممد، (١٤٠، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، طاظالحف

، البدر الطالع. والشوكاين، ٣٠٨، ص١احملقق: سليمان بن صاحل اخلزي، السعودية، مكتبة العلوم واحلكم، ط المفسرين،
. ٩٣٠، ص١، جالظنون كشف. وحاجي خليفة، ٦، ص٢، جطبقات المفسرين. والداوودي، ٥٠٧، ص١ج
. قلت: قال السخاوي: " جّردها البدر الزركشي قدميًا ورأيته خبطه، واستدرك ٢٤٦، ص٢، جإنباء الغمر بأبناء العمر ٣

. ٣١، صالمنهل العذب الرويشيخنا عليه خبطه ما جترد بعد جتريده من احلواشي، وجّردها أيضاً الويل العراقي." انظر، 
.١٤٠، صاظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظلحانظر، األصفوين،  ٤
ديوان . والغزي، ٢٨٣، ص١، جطبقات المفسرين. والداوودي، ٣١، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٥

 .٣٢٠، ص٣، جاألعالم. والزركلي، ٢٩٨، ص١، جاإلسالم
.٣١، صالمنهل العذب الروي ٦
أي: عمر بن رسالن بن نصر البلقيين. ٧
. قلت: البلقيىن نصر بن رسالن بن عمر بن صاحلوهو:  ٨
، ٢، ججامع الشروح والحواشيقلت: فقد مسّاها: " االعتناء واالعتمام بفوائد شيخي اإلسالم."  انظر، احلبيشي،  ٩

.٩٩٤ص



 

١٢٦ 

 ١.زهرة بابن املعروف الدمشقي زهرة بن دغرة بن أمحد بن حيىي بن حممد -٦
 سليم ابن سليمان بن عيسى بن أمحد بن براهيمأبو إسحاق برهان الدين إ -٧

 ٢.بالبيجوري املعروف املصري،
 حممد بن دمحأ ابن حممد بن محدأ بن الرمحن عبد بن حممدأبو البقاء جالل الدين  -٨

 . يعرف باجلالل البكري.البكري عوض بن حممد بن محدأ بن
 ٣ ."بهجة الراغبين بحواشي روضة الطالبينفقد مسَاها: "

 . السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل -٩
ومسّــــى حاشــــيتني، كــــربى وصــــغرى،  الروضــــة فقــــد كتــــب جــــالل الــــدين الســــيوطي علــــى

   ٤."ةالروض شرح في الفضة أزهار": الكربى
 ٥عمر بن علي بن عثمان الصرييف. -١٠

 المطلب الخامس: من اعتنى بزوائد روضة الطالبين
 الروضة زوائد في التاجوّمسى: " ٦اهللا بن قاضي عجلون. جنم الدين حممد بن عبد -١

 ٧."المنهاج على

                                                           
.١٩٥، ص٢، جهدية العارفينانظر، البغدادي،  ١
.٧، ص١، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٩٣٠، ص١، جكشف الظنونانظر، حاجي خليفة،  ٢
معجم . وكحالة، ٢١٤، ص٢، جهدية العارفين. ويف ٢٠٠، ص٣، جإيضاح المكنونانظر، البغدادي، يف  ٣

.٩٩٤، ص٢، ججامع الشروح والحواشي. احلبيشي، ١٣٤، ص١٠، جالمؤلفين
.٥٣٥، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٩٢٩، ص١، جكشف الظنونانظر، انظر، حاجي خليفة،  ٤
ن، حممد مشس الدين بن طولون الصاحلي احلنفي. وابن املربّد، يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي، انظر، ابن طولو  ٥
، انتقاء العالمة األديب: أمحد بن حممد ١، جمتعة األذهان من التمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقرانم)، ١٩٩٩(

. ٥٥٧، ص١الشيباين املوصلي، بريوت، دار صادر، ط بن املالّ احلصكفي احلليب الشافعي، حتقيق: صالح الدين خليل
 تاريخهـ)، ١٤٠٨، (الشافعي العاتكي الدمشقيّ  الدين عالء أمحد، بن علي بن يوسف بن عليانظر، البصروي،  ٦

نظم العقيان في أعيان . والسيوطي، ٥٣، ص١، طللرتاث املأمون دار، دمشق، العليب حسن أكرم: احملقق، البصروي
، ١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٦٣، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. والنعيمي، ١٥٠، صاألعيان

. ٢٣٨، ص٦، جاألعالم. والزركلي، ٢٠٧، ص٢، جهدية العارفين. والبغدادي، ١٨٧٥، ص٢, وج٢٧٠،٩٣٠ص
.٢٢٣، ص١٠، جمعجم المؤلفينوكحالة، 

 ائمة أحد عجلون، قاضي بن الدين جنم العالمة لشافعي،ا الدمشقي الرمحن عبد بن اهللا عبد بن حممدقال السيوطي: "  ٧
." انظر، السيوطي، نظم املنهاج على الروضة زوائد يف التحرير." ومن تصانيفه ذكر: " النافعة التصانيف وألف ...الشافعية



 

١٢٧ 

  .السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل -٢
 ١"وع.الينبوع فيما زاد على الروضة من الفر "مسّاه: 

 ٢نكلوين.الس الدين جمد العزيز عبد بن إمساعيل بن بكر أبو -٣
وأفــرد اجملــد الزنكلــوين زوائــدها ووصــف الشــيخ يف أوهلــا باإلمــام األجــل " ٣قــال الســخاوي:

الفاضل الكامل الورع مفيت الشام عالمة عصره حميـي الـدين أبـو زكريـا نـّور اهللا ضـرحيه وجعـل مـن 
 الرحيق املختوم غبوقه وصبوحه."

وّمسى   .الزبيدي اليماين الناشري بن علي علي بن أيب بكرموفق الدين أبو احلسن  -٤
فرائد الفوائد لما أدرج في الروضة من الشرح وفي الشرح من كتابه: "
 ٤"الزوائد.

                                                                                                                                                                          
." ألن جنم املنهاج على الروضة زوائد يف التاج. قلت: وهذا خطأ، والصحيح هو: " ١٥٠العقيان يف أعيان األعيان، ص

 الراغبني مغىنبن قاضي عجلون له شرحان على املنهاج الطالبني للنووي ّمسى األول: " التحرير شرح املنهاج." والثاين: " 
 شرح يف الراغبني مغىن.. و .كراسة ربعمائةأ يف للنووي املنهاج شرح التحرير" قال البغدادي: " .الطالبني منهاج شرح يف

. كذلك مجيع مرتمجني لنجم بن قاضي عجلون ذكروا زوائده على ٢٠٧، ص٢، جهدية العارفين" انظر، .الطالبني منهاج
الدارس في . والنعيمي، ٥٣، صتاريخ البصرويالروضة باسم: " التاج يف زوائد الروضة على املنهاج." انظر، والبصروي، 

. ١٨٧٥، ص٢, وج٢٧٠،٩٣٠، ص١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٢٦٣، ص١، جتاريخ المدارس
، ١٠، جمعجم المؤلفين. وكحالة، ٢٣٨، ص٦، جاألعالم. والزركلي، ٢٠٧، ص٢، جهدية العارفينوالبغدادي، 

.٢٢٣ص
، ١، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٣٤٢، ص١، جحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر، السيوطي،  ١

.٥٤٤، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٢٠٥٢، ص٢. وج٩٢٩ص
 سنكلوم من السنكلومي : فقد ذكر السنكلون بأوجه الثالثة: السنكلوين، والسنكلومي، والزنكلوين. قال اليافعي: "قلت ٢

 باء قبل بالنون السنكلوين: يقول وبعضهم الشرقية، أعمال من بلدة امليم مث والواو، والالم والكاف، والنون املهملة، بالسني
 الساكنة وبالنون املهملة بالسني: السنكلوين . قال الصفدي: "٢٢٨، ص٤، جمرآة الجنان وعبر اليقظان." النسبة

أعيان العصر وأعوان " .الزنكلوين: يقولون والناس بُلبيس، أعمال من قرية وسنكلونة وميم، وواو الم وبعدها والكاف
 الزنكلوين،: قالوي، السنكلوين، السنكلومي. ولكن رّجح حاجي خليفة، الزنكلوين حيث يقول: " ٧١٨، ص١، جالنصر

. قلت: األكثرون يثبتون السنكلوين.٤١٧، ص١، جكشف الظنون." األصح وهو
. قلت:  ٩٩٣، ص٢، ججامع الشروح والحواشي. واحلبيشي، ٣١، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٣

مرآة الجنان ، اليافعي، " انظر.واحد جملد يف املعارضة من والنووي الرافعي بني وقع فيما العارضة اللمح كذلك كتب "
. ٢٣٥، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣٠٦، ص١، جالوفيات. وابن رافع، ٢٢٨، ص٤، جوعبرة اليقظان

.٦٢، ص٢، جاألعالموالزركلي، 
.٩٩٤، ص٢، ججامع الشروح والحواشي. واحلبيشي، ٧٣٢، ص١، جهدية العارفينانظر، البغدادي،  ٤



 

١٢٨ 

 ١عثمان بن محزة بن عثمان الرومي. -٥
 قاضي العالمة عقيل، بن حممد بن حممد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد بن اهللا عبد -٦

 الشافعي، اهلامشي القرشي األصل، البالسي احلليب حممد أبو الدين هباء قضاةال
 .النحوي الفقيه عقيل، بابن املعروف

 مــن وال مســائله مــن شــيء يفتــه مل الرافعــي مــن خمتصــراً  الفقــه يف صــنف" ٢قـال الصــفدي:
 يف النــووي الــدين حميــي فيــه خــالف مــا علــى التنبيــهو الروضــة زوائــد إليــه وضــم املــذهب خــالف

 ."الصالة كتاب إىل يومئذ فيه وصل تصحيح أو بزيادة الكبير للشرح الروضة أصل

 المطلب السادس: من اعتنى بتصحيحها والتعقيب عليها
شـرحاً وتعليقـاً واختصـاراً وتبيـني زوائـدها، اعتنـوا بتصـحيحها  بالروضةكما اعتىن العلماء 

 والتعقيب عليها، ومن هؤالء العلماء:
 الرمحن بن أيب بكر السيوطي. جالل الدين عبد -١

العذب المسلسل في تصحيح الخالف المرسل فـي ف السيوطي كتاباً مسّاه: "فقد ألّ 
 ٣.زيادات ضم مع "العنبر": ومساه .اخلالف من جمرداً  األصل اختصر وقد الروضة."
 أمحد، بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو الدين شهاب -٢

 لعسقالين.ا حجر بابن الشهري
 ."جملدات ثالث منه كتب " الروضة تصحيح"و ٤قال ابن العماد:

 "فتحاهللا الغزي. أّلف كتابًا مسّاه:  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد -٣
 ٥"المطلق. الخالف من الروضة في ما تصحيح في المغلق

                                                           
.٩٩٧، ص٢، جوالحواشيجامع الشروح انظر، احلبيشي،  ١
.٩٦، ص٧، جالوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل. وانظر، الظاهري، ١٣٣، ص١٧، جالوافي بالوفيات ٢
، جامع الشروح والحواشي. واحلبيشي، ١١٣١، ص٢، وج٩٢٩، ص١، جكشف الظنونانظر، حاجي خليفة،  ٣
.٩٩٥، ص٢ج
.٩٣٠، ص١، جكشف الظنون، . ومابعده حاجي خليفة٣٩٩، ص٩، جشذرات الذهبانظر،  ٤
الكواكب السائرة بأعيان المئة . وجنم الدين الغزي، ٥٩٤، ص١٠، جشذرات الذهبانظر، ابن العماد احلنبلي،  ٥

، ولعله وهم من السكندرى على بن محدأ بن مد. قلت: فقد ذكر البغدادي كتابا هبذا العنوان حمل٦، ص٣. جالعاشرة
. ٢٥٢، ص٢، جالعارفين، هدية البغدادي. انظر، البغدادي



 

١٢٩ 

 املصرى القرشى على ابن عمر بن على بن حسن بن الرحيم عبدمجال الدين  -٤
 ١نوي.األس

ــــ ملـــا" ٢ قـــال األســـنوي: المهمـــات فـــي شـــرح الرافعـــي " ألّفـــت كتـــايب الكبـــري املســـّمى ب
  ".كمالها ى عشرين نوعاً، ومن اهللا تعاىل باملشتمل عل "والروضة

 "اخللل واقع يف اختصارها وهو على أنواع كثرية: ٣وقال:
نه غري املـراد : وهو أفشحها: أن ينعكس عليه كالم الرافعي أو يتحرف أو يفهم مأحدها

 أو يغفل عن شرط مذكور فيه، وحنو ذلك.
 من كالمه حكماً أو تصحيحاً أو خالفاً. : أن حيذفثانيها
: أن يزيد أحد هذه األمور، ومل ينبه على أنـه مـن زوائـده بـل يدخلـه يف نفـس كـالم ثالثها

عليــه  الرافعــي، لكــن إذا نقــل التصــحيح عــن اثنــني فصــاعدا وأطلــق النــووي تصــحيحه مل أعــرتض
 فيه، وإمنا أذكر منه ما كان تصحيحه عن واحد فقط.

                                                           
، ٢ج الوفيات،. وابن رافع، ١٤٨، ص٣، جالدرر الكامنة. وابن حجر، ١٤، ص١، جطبقات الشافعيةاألسنوي،  ١

، هدية . والبغدادي١٩١٤، ص٢، جكشف الظنون. وحاجي خليفة، ٩٢، ص٢، جبغية الوعاة. والسيوطي، ٣٧٢ص
. ٥٦١، ص١، جالعارفين

 .١٤، ص١، جطبقات الشافعية ٢
 أمحد الشهاب تعقبات للشيخ وعليها .احلصين الشافعي الدمشقي، أمحد بن محزة الدين عز تتمات للشريف ت: وعليهاقل
: قوله مع التصور، وفساد الفهم، لسوء ونسبه ختطئته، من فيها ". أكثراملهمات على التعليق": مساه األقفهسي العماد بن
 عندهم، األسنوي لكون إليه، يلتفتوا مل ساذجا، الكالم أورد لو: قالواو  بعضهم، عنه واعتذر .مصنفه على األصل قرأ إنه

عليها  " وعلق.املهمات "مهمات: ومسَّاه .احلافظ العراقي احلسني بن الرحيم عبد الدين عليها زين واستدرك .وأعلم أجل
 بن مغلطاي الدين تبها عالءور  .عماد بن تعلقات ألمحد وعليه .يكمله ومل .األذرعي محدان بن أمحد الدين شهاب الشيخ
حواش  عليها .البلقيين رسالن بن عمر الدين سراج الشيخ وكتب .الفقه أبواب احلنفي على املصري اهللا عبد بن قليج
" .البلقيين "حواشي إضافة العراقي مع الرحيم عبد بن زرعة أمحد " واختصرها أبو.املهمات برد امللمات، "معرفة: مساها

العلم."  الغزي مساه:"مدينة عثمان بن الدين عيسى شرف وشرحها الشيخ .موسى بن أمحد يلالوك واختصرها ابن
 خلصها.الغزي اهللا عبد بن أمحد الدين شهاب الصرخدي. والشيخ اهللا عبد بن حممد الدين مشس أيضًا الشيخ واختصرها

 وعلى"املهمات" نكت للقاضي .يالشافع احلصين حممد بن بكر أيب الدين املهمات" لتقي حسناً. و"تلخيص تلخيصاً 
 اليمين حممد بن عمر حفص أيب الدين سراج املهمات" للشيخ و"مهمات .الدمشقي شهبة بن بكر أمحد أيب الدين تقي

 مع مباحثات مع "بالروضة" خاصة يتعلق ما على فيه اقتصر حسناً، "املهمات" اختصاراً  فيها اختصر املعروف بالفيت،
املهمات." انظر، حاجي خليفة، كشف الظنون،  من مواضع على الواردات " التبكيتات وله .كثري واستدراك األسنوي،

.١٩١٥، ص٢ج
.١٠٩،١١٠، ص١، جالمهمات في شرح الروضة والرافعياألسنوي،  ٣



 

١٣٠ 

: أن يثبت طريقة مستندة إىل قول الرافعي مثالً وهو مـا أورده فـالن أو أجـاب بـه، رابعها
وحنــو ذلــك فــإن الفــرق بــني اإليــراد والقطــع واضــح، وقــد صــرّح بــه الرافعــي مــع وضــوحه، فقــال يف 

طع العراقيـون بـالبطالن، مـا نصـه: الـذي ألفيتـه يف الكالم على بيع الفضويل عقب قول اإلمام: ق
أكثر كتبهم االقتصار على ذكر الطالن، النفي اخلالف املفهوم من إطـالق لفـظ القطـع يف مثـل 

 هذا املقام، وفرق بني أال يذكر اخلالف وبني أن ينفي. هذا كالمه.
، إىل غــري ي يف موضــع آخــرعــ: أن يــذكر املســألة مــن زوائــده وهــي يف كــالم الرافخامســها

ذلـــك مـــن األمـــور الـــيت التعـــرف حقيقتهـــا إال بـــالوقوف عليهـــا ولـــيس اإلخبـــار اإلمجـــايل كالعيـــان 
 التفصيلي."

أكثر فيه من االعرتاض عليها وقصد ختطئتها، فلّفت بذلك انتباه العلماء وأنعمـوا النظـر و 
مـن مـدهلمات، فمــن يف كالمـه وحتـروا الصـواب مـن مرامـه، فـاهتّموا هبــذه املهمـات وبّينـوا مـا فيهـا 

 ١هلا وشارح موّضح مرامها، ومتعّقب مبّني عورها وزيفها.
 مل ســاذجا، الكــالم أورد لــو"  ٢والســبب يف ذلــك كمــا أشــار إليــه حــاجي خليفــة بقولــه:

 ."وأعلم أجل عندهم، األسنوي لكون إليه، يلتفتوا
  ٣.الشافعي األذرعي العباس أبو الدين شهاب -٥

"، نقـــدها كـــذلك األذرعـــي يف كتابـــه المهمـــاتكتابـــه "ب الروضـــة"كمـــا نقـــد األســـنوي "
ولكنــه عــذر النــووي مــن بعــض اخللــل  ". غــري أنــه مل يعــن بنقــدها كمــا فعــل األســنوي.التوســط"

 .الروضةوالنقص الذي ورد يف كتابه 

                                                           
.٢٣٦. صاإلمام النووي وأثره في الحديث وعلومهاحلداد،  ١
.١٩١٥، ص٢، جكشف الظنون ٢
 الغمر إنباء)، م١٩٦٩ هـ.١٣٨٩، (العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن دأمح الفضل أبوانظر، ابن حجر،  ٣

، اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة- اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس، مصر، حبشي حسن د: احملقق، ١، جالعمر بأبناء
، ٣ج ،طبقات الشافعية. وابن قاضي شهبة، ١٤٦، ص١، جالدرر الكامنة. كذلك ابن حجر، ٢٤١، ص١ط
. ٤٨٠، ص٨، جشذرات الذهب. ابن العماد احلنبلي، ٤٤، ص١، جالدارس في تاريخ المدارس. النعيمي، ١٩٢ص

المنهل . والظاهري، ٣١، ص، المنهل العذب الروي. والسخاوي٩٣٠، ص١، جكشف الظنونوحاجي خليفة، 
، ١، جبعد القرن السابع البدر الطالع بمحاسن من. والشوكاين، ٢٩٣، ص١، جالصافي والمستوفى بعد الوافي

، معجم المؤلفين. وكحالة، ١١٩، ص١، جاألعالم. والزركلي، ١١٥، ص١، جهدية العارفين. والبغدادي، ٣٥ص
.٢١١، ص١ج



 

١٣١ 

"هي عمدة تّباع املذهب يف هـذه األمصـار بـل سـار ذكرهـا يف النـواحي  ١يقول األذرعي:
ذهب املطــّول، وإليهــا املفــزع يف النقــل وعليهــا املعــّول، فإليهــا يلجــأ واألقطــار، فصــارت كتــاب املــ

 الطالب النبيه، وعليها يعتمد احلاكم يف أحكامه واملفيت يف فتاويه." 
أين مل أقصـد  –وفقين اهللا وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن يتقيه حـق تقاتـه  –وأعلم " ٢قال:و 

، وإمنـــا مـــه بـــالتّوهم واإلزراء. معـــاذ اهللاب لكالمبـــا أشـــرت إليـــه االعـــرتاض علـــى الشـــيخ، وال التعّقـــ
الناس على ذلك، وبذل أردت النصيحة له وللمسلمني، وإفادة املتعلمني، فلقد كان من أحرص 

إمنا سبب ما اتفق له من ذلك ما أشرت إليه، ودللتك عليه، هذا مع استغراقه أكثر وسعه فيه، و 
وبـرهن  ، ولو تأمل ذلك بعض التأمل لوّضـح لديـهاألوقات بالطاعات واألوراد واألعمال الزكيات

  "عليه.
 ٣وقــال:الروضــة عــذر النــووي مــن بعــض اخللــل والــنقص الــذي ورد يف مث بعــد هــذا الثنــاء 

اختصرها من كتاب اإلمام الرافعي مـن نسـخ فيهـا سـقم، فجـاء يف مواضـع منهـا -رمحه اهللا–"أنه 
درئي الـيت خبزانـة مدرسـته بدمشـق احملروسـة خلل، فإنه اعتمد يف اختصاره علـى نسـخة اإلمـام البـا

وفيهــا ســقم، واســتعان عليهــا بنحوهــا، فحصــل بــذلك نقــص وخلــل خيفــى علــى املبتــدئ ويشــكل 
 على املنتهي."

 آخـر وجـاء  باعتـذارولكن الشيخ عبد الغين الـدقر اعـرتض علـى األذرعـي هبـذا االعتـذار 
ا إعذاره لـه بأنـه اختصـر مـن نسـخ فيهـا قاله األذرعي فيه اإلنصاف، وأم "إن ما ٤وقال: للنووي،

ختصـره إالّ وهـو اسقم، فحصل بذلك نقـص وخلـل، فهـذا بعيـد عـن النـووي كـل البعـد، ألنـه مـا 
يعلــم مــا دّق فيــه ومــا ظهــر، بــل هــو يكــاد حيفــظ يف صــدره رأي كــل عــامل مــن علمــاء الشــافعية، 

ي يكتـب مـا يكتـب كـاجلواد : إن النـوو وَمن هذا شأنه اليتعّذر عنـه هبـذا، والـذي ينبغـي أن يقـال
املسرع يف ميدانه كما قال األذرعي، مث يدعه مسوّدة إىل أن تأتيه فرصة فينظر فيه، ويدرك بقليل 

رمحــه -النظــر مــا حصــل فيــه مــن الــنقص أو اخلفــاء يف حــال اســتعجاله يف تســويده، ولكــن النــووي
دة النظـر فيـه وخشـي أن ينتهـي عاجلته املنّية قبل أن يتّم ذلك، وملـا أدرك أنـه اليسـتطيع إعـا-اهللا

كمـا غسـل ألـف كرّاسـة مـن تعليقاتـه   الروضـة األجل قبل ذلك، وهّم قبل وفاتـه بقليـل أن يغسـل

                                                           
 .٤٣، صبغية الراوي في ترجمة اإلمام النواويابن إمام الكاملية،  ١
. ٣٢، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ٢
 .٣١،٣٢، صالمنهل العذب الروي. والسخاوي، ٤٣، صة الراويبغيابن إمام الكاملية،  ٣
.١٦٦،١٦٧، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين ٤



 

١٣٢ 

ومعــىن ذلــك أنــه أدرك وهــو فقيـل لــه: "قــد ســارت هبــا الركبــان." فقــال: "يف نفســي منهــا أشــياء." 
هللا مل متنحــه الفرصــة، يســّودها أن فيهــا بعــض اخللــل ويســرجع إليهــا إن شــاء اهللا، ولكــن مشــيئة ا

 .-رمحه اهللا–فتويف قبل أن يرجع إليها، وقبل أن يتّم كثرياً مما أّلف 
  



 

١٣٣ 

  منهج الترجيح عند اإلمام النووي: الثالث الفصل

إن اإلمــام النــووي يف طبقــة الرابعــة مــن الطبقــات الشــافعية، وهــي مرتبــة جمتهــدي الفتــوى، 
ـــد يف مـــذهب ومـــن املتبّحـــرين يف املـــذهب الشـــافعي، والقـــادر  ون علـــى الرتجـــيح، وهـــو جمتهـــد مقّي

إمامه، وهو حمرر املذهب ومنقحـه، وعلـى هـذا ترجيحاتـه يف املـذهب هلـا أمهيـة بالغـة، وهـو عنـده 
مــنهج وقواعــد يف الرتجــيح. ويف هــذا الفصــل ســأدرس مرتبتــه العلميــة وجهــوده يف حتريــر مــذهب 

ومكانـــــة هـــــذه الرتجيحـــــات يف الشـــــافعي، وقواعـــــده يف الرتجـــــيح، واخـــــتالف ترجيحاتـــــه وحكـــــم 
 املذهب الشافعي وذلك من خالل املباحث التالية: 

 املبحث األول: مرتبة اإلمام النووي يف طبقات الفقهاء الشافعية
 املبحث الثاين: جهود اإلمام النووي يف حترير مذهب الشافعي

 املبحث الثالث: قواعد اإلمام النووي يف الرتجيح
 جيحات اإلمام النووياملبحث الرابع: اختالف تر 

 اخلامس: حكم ترجيحات اإلمام النووي عند الشافعيةاملبحث 

  الشافعية الفقهاء طبقات في النووي اإلمام مرتبة: األول المبحث
ســلك مؤلفـــو كتـــب الطبقــات لعلمـــاء مـــذهب الشــافعي مســـلكني يف تأليفـــاهتم، بعضـــهم 

عتبــار مــراتبهم العلميــة، مــن حيــث يقســمون ويرتبــو�م علــى طبقــات زمنيــة، وبعضــهم يرتبــو�م با
ومرتبـة  املوضـوعهذا  االجتهاد والتقليد ومدى اعتبار قوهلم يف املذهب. يف هذا املبحث سأدرس

اإلمام النووي يف طبقـات العلمـاء الشـافعية مـن جهتـني، سـواء مـن جهـة مرتبـة زمنيـة، وسـواء مـن 
    من خالل املطالب التالية: جهة مرتبة علمية، وذلك

مـــن حيـــث املرتبـــة و  الـــزمنحيـــث مـــن الشـــافعية الفقهـــاء طبقـــات تقســـيم ول: األ املطلـــب
 العلمية

 : مرتبة اإلمام النووي يف طبقات الفقهاء الشافعية من حيث املرتبة العلميةيناملطلب الثا
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ومن حيث المرتبة  المطلب األول: تقسيم طبقات الفقهاء الشافعية من حيث الزمن
 العليمة

 منأوال: من حيث الز 
 علــى ويرتبــو�م يقســمو�م وهــم وأعالمــه، املــذهب لعلمــاء الطبقــات كتــب مؤلفــو تــرجم

 كـل جعـل مـن ومـنهم ،١كالسـبكي طبقـة، سـنة مائـة كـل أهـل جعـل مـن فمـنهم زمنية، طبقات
 كثـري، كـابن طبقـة، سـنة مخسني كل جعل من ومنهم ،٢ُشهبة قاضي كابن طبقة، سنة عشرين

 فقــد الثالثــة الطبقــة عــدا فيمــا ســنني، عشــر مرتبــة كــل ،مراتــب مخــس طبقــة كــل فقســم عــاد مث
 لكــن مــرتبتني، جعلهــا الرابعــة الطبقــة وكــذلك ســنة، وعشــرين مخســاً  مرتبــة وكــلَّ  مــرتبتني، جعلهــا
 اهللا هدايــــة ابــــن طبقــــة مخســــني كــــل وجعــــل .ســــنة ثالثــــني والثانيــــة ســــنة، عشــــرين األوىل جعــــل

 ٣احلسيين.

 ثانيا: من حيث المرتبة العلمية
هذا التقسيم باعتبار مراتبهم العلمية، من حيث االجتهاد والتقليـد ومـدى اعتبـار  ويكون

 قوهلم يف املذهب.
 مل بـأمرٍ  انفـرد) المـذهب حملـة طبقـات فـي الُمـْذَهب الِعقـد( طبقاتـه يف امللقـن ابن إن

 اإلمـام تالميـذ من بدءاً  املذهب محلة كلَّ  قسم فقد الطبقات، كتب أصحاب من غريه عند أره
 غــري آخــر ومعيــار آخــر مبفهــوم فقــط، طبقتــني إىل -امللقــن البــن أي- لــه املعاصــرين إىل شــافعيال

 عنـده األوىل فالطبقـة املذهب، يف واألثرَ  واملكانة، املنزلة هنا بالطبقة َعَىن  أنه ذلك الزمين؛ املعيار

                                                           
. يقول السبكي عند الكالم عن كتابه ومنهج تأليفه: " ٢٠٧، ص١، جالكبرى طبقات الشافعيةانظر، السبكي،  ١

 مائة كل طبقات سبع ورتبتهم سرادقات اجملموع هذا يف منهم لكل وضربت طبقات يف عنهم اهللا رضي الشافعية فأنزلت
."للمسرتقة ورجوم ،الدجى جتلو ومصابيح للهدى معامل كلها كواكب ومجعتهم ،طبقة عام

 تسع على ورتبته. ويقول يف منهج تأليف كتابه وترتبيه: "٢، ص١، جطبقات الشافعيةانظر، ابن قاضي شهبة،  ٢
 إىل األصحاب من كان فيمن والثانية وأرضاه عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام عن اآلخذين يف األوىل الطبقة ةطبق وعشرين
 وذكر حياته المتداد طبقته أهل عن بعضهم تأخري ذلك من لزم وإن طبقة سنة عشرين كل أذكر ذلك وبعد الثالمثائة
 ورتبت تليها اليت الطبقة أوائل يقارب طبقة كل آخر وأن ذلك إىل أجلأت فالضرورة وفاته لسرعة مشاخيه طبقة من بعضهم

."جميب قريب إنه به ينفع أن أسأل واهللا عنه الكشف ليسهل املعجم حروف على طبقة كل
مقدمة تحقيق كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب م)، ٢٠٠٧هـ.١٤٢٨انظر، الديب، عبد العظيم حممود، ( ٣

.١٢٠، ص١ملكة العربية السعودية، جدة، ط، امل١، جلإلمام الحرمين الجويني
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 الثـامن، القـرن أوائـل إىل وصـوالً  عنـه، واآلخـذين الشـافعي بتالميـذ تبـدأ منهمـا كـل الثانية ومثلها
 فـالفرق .الثالثة الطبقة ومساهم العلماء، من عاَصرهم مبَنْ  يُلحقهما أن قبل بطبقاته، انتهى حيث

 طبقـــة األوىل الطبقـــة مســـى وقـــد .واملكانـــة املنزلـــة هـــو وإمنـــا الـــزمين، الســـبق لـــيس الطبقتـــني بـــني إذاً 
 نـذكر: الثانيـة الطبقـة عـن وقـال. اخلمسـمائة علـى يُنيف وعددهم داناهم، ومن الوجوه أصحاب

  ١.سبعمائة على يُنيف وعددهم داناهم، ومن الوجوه أصحاب دون مجاعات فيها
الفقهـــاء الشـــافعية هبـــذا االعتبـــار إىل ثالثـــة أصـــناف طبقـــات م اإلمـــام الرافعـــي قّســـ ولكـــن

 اعلم أن الذين يقال هلم أصحاب الشافعي... ثالثة أصناف: " ٢بقوله:
 إياهم مفرّع على جواز تقليد امليت.  العوام، وتقليدهم: األولى
والبـــالغون درجـــة االجتهـــاد، وقـــد ذكرنـــا أن اجملتهـــد اليقلـــد اجملتهـــد، وإمنـــا نســـب : الثانيـــة

هــؤالء إىل الشـــافعي، أل�ـــم جيــرون علـــى طريقتـــه يف االجتهـــاد واســتعمال األدلـــة وترتيـــب بعضـــها 
 على بعض.

ألولــني. وهــم الــذين مل يبلغــوا رتبــة املتوســطون بــني الصــنفني ا، والصــنف الثالــث: الثالثــة
االجتهـــاد يف أصـــل الشـــرع ولكـــنهم وقفـــوا علـــى أصـــول اإلمـــام الـــذي ينتســـبون إليـــه يف األبـــواب. 

 ومتكنوا من قياس ما مل جيدوه منصوصاً له على ما وجد." 
ة علـى أربـع يـممـن حيـث مرتبـة العلمث جاء ابن الصالح وجعل طبقات الفقهاء الشـافعية 

 ٣مراتب.

                                                           
. ١٢٠، ص١ج الجويني، الحرمين لإلمام المذهب دراية في المطلب نهاية كتاب تحقيق مقدمةانظر، والديب،  ١
.٤٢٢، ص١٢، جالعزيز شرح الوجيزانظر، الرافعي،  ٢
ينقسم وراء هذا إىل قسمني: مستقل، قلت: فقد قسم ابن الصالح اجملتهدين إىل قسمني على وجه العموم. بقوله: " مث  ٣

وغري مستقل." وقال: " واجملتهد املستقل: هو الذي يستقل بإدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري تقليد، 
وتقّيد مبذهب أحد."  مث قال: " منذ دهر طويل طوي بساط املفيت املستقل املطلق، واجملتهد املستقل، وأفضى أمر الفتوى 

قهاء املنتسبني إىل أئمة املذاهب املتبوعة." مث قسم اجملتهد غري مستقل إىل أربعة أقسام، وعلى هذا صار املراتب إىل ف
الفقهاء عنده على وجه العموم مخس مراتب. انظر، ابن الصالح، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صالح الدين عبد 

أدب المفتي والمستفتي، م)، ١٩٨٦هـ. ١٤٠٦لشافعي، (الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري املوصلي ا
، حققه وخرج حديثه وعلق عليه: الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي، ١، جمطبوع مع فتاوى ومسائل ابن الصالح

. ولكن ماذكرت مرتبة اجملتهد املستقل يف طبقات الفقهاء الشافعية، ٢٩، وص٢٦، وص٢١، ص١بريوت، دار املعرفة، ط
لك أن مجيع الفقهاء الذين انتسبوا إىل مذهب الشافعي ما وصلوا إىل هذه املرتبة، ألن لو كان أحد من والسبب يف ذ

فقهاء الشافعية وصل إىل مرتبة اجملتهد املستقل الينتسب إىل مذهب الشافعي، بل هو يكون صاحب مذهب وينسب إليه 
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 :أربع أحوال املنتسب وللمفيت" ١قال:و 
 األوصاف مجع قد لكونه دليله يف وال املذهب يف ال إلمامه، مقلًدا اليكون أن: األولى

 إىل ودعا االجتهاد، يف طريقه سلك لكونه إليه ينتسب وإمنا املستقل، يف املشرتطة والعلوم
 ٢.سبيله

 بالـدليل، مذاهبـه بتقريـر فيسـتقل مقيًدا جمتهًدا إمامه مذهب يف يكون أن: الثانية الحالة
ـــا يكـــون أن شـــأنه ومـــن وقواعـــده، إمامـــه أصـــول أدلتـــه يف يتجـــاوز ال أنـــه غـــري

ً
 خبـــرياً  بالفقـــه، عامل

 يف االرتيــاض تــامواملعــاين  األقيســة مبســالك بصــريًا تفصــيال، األحكــام بأدلــة عارفًــا الفقــه، بأصــول

                                                                                                                                                                          
هو شافعياً. وكالمي هنا عن اجملتهدين الذين نسبوا إىل  من أخذ مبذهبه كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، فإذاً اليكون

مذهب الشافعي وعلى هذا أرى أن مراتب الفقهاء املنتسبني إىل مذهب الشافعي عند ابن الصالح أربع واهللا أعلم.  
، ٣٢، وص٢٩، ص١، مطبوع مع فتاوى ومسائل ابن الصالح، جأدب المفتي والمستفتيانظر، ابن الصالح،  ١

.٧٦،٧٧، ص١، جمقدمة المجموع. كذلك انظر، النووي، ٣٦، وص٣٥وص
 مذهب إىل صاروا أ�م وهو أصحابنا، إليه ذهب ما احملققون إليه ذهب الذي الصحيحقال أبو إسحاق اإلسفرايين: "  ٢

 ومل وأوالها، الطرق، أسد والفتاوى االجتهاد يف طريقه وجدوا ملا ولكن له، التقليد جهة على ال-تعاىل اهللا رمحه- الشافعي
 اهللا رمحه- به الشافعي طلبها الذي بالطريق األحكام معرفة وطلبوا االجتهاد، يف طريقه سلكوا االجتهاد من بد هلم يكن
 قوله وجدنا ألنا األئمة، من غريه دون الشافعي، قول اتبعنا" : فقال بذلك، شبيًها السنجي علي أبو الشيخ ذكر". -تعاىل
 عنهم التقليد انتفاء دعوى: قلت" قال ابن صالح تعقيا على قوهلما بقوله: " .قوله يف قلده أنا ال وأعدهلا، األقوال أحج

 ال وذلك املستقلني، اجملتهدين برتبة وفازوا املطلق، االجتهاد بعلوم أحاطوا قد يكون أن إال يستقيم ال وجه كل من مطلًقا
 جمتهد الشافعي عصر بعد يوجد مل أنه: منا األصوليني عضب ذكر وقد أكثرهم، أحوال أو ،أحواهلم من املعلوم يالئم

 كانوا هل خاصًّا، سريج وابن واملزين، وحممد، يوسف أيب يف حنيفة أيب وأصحاب أصحابنا، بني اختالفًا وحكى. مستقل
 على بناء نف دون الفقه، من فن يف فيهم ذلك دعوى نستنكر وال املذاهب؟ يف اجملتهدين من أو املستقلني، اجملتهدين من
 نظرهم عم الذين املتبحرين هؤالء حق يف اخلالف ذلك جريان ويبعد املستقل، اجملتهد جتزيء منصب جواز من قدمناه ما

 لعموم فيها يكمل مل اليت األبواب من بغريه منه يتعلق ال ما باب يف كمل إذا أحدهم على خيفى ال فإنه كلها، األبواب
 املطلق، املستقل اجملتهد فتوى حكم يف احلالة، هذه يف املنتسبني ففتوى هذا عرفت إذا .كلها األبواب يف وجوالنه نظره

.  ٢٩-٣٢، ص١، جأدب المفتي والمستفتيانظر، ابن الصالح،  .أعلم واهللا واخلالف، اإلمجاع يف هبا ويعتد هبا يعمل
 ذلك اإلمام مع أ�م جيتهدون . قال أبو زهرة: " ووجه نسبتهم إىل٧٦، ص١، جمقدمة المجموعكذلك أنظر، النووي، 

مطلقني غري مقّيدين، والمقتصرين على ختريج املسائل يف مذهبه، أ�م ناقلون لذلك املذهب إىل غريهم، فهم رواته، وأل�م 
يف أكثر اجتهادهم الخيالفون ذلك اإلمام لتوافق املنزع، وأل�م مستمسكون يف اجلملة بأصوله، خيرجون املسائل عليها، 

�ا بقواعده، فكانوا بذلك منتمني إليه، مع أ�م وصفوا باالجتهاد املطلق، وكانت هلم فروع خالفوا فيها صاحب ويلخقو 
، ٢، القاهرة، دار الفكر العريب، طآراؤه وفقهه –الشافعي حياته وعصره م)، ١٩٧٨املذهب. أبو زهرة، حممد، (

.٣٧٣ص
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 مذهبــــه بأصـــول إمامـــه مـــذهب يف عليـــه مبنصـــوص لـــيس مـــا بإحلـــاق قيًمـــا واالســـتنباط التخـــريج
 .وقواعده

 فقيـــه أنـــه غـــري والطـــرق، الوجـــوه أصـــحاب املـــذهب أئمـــة رتبـــة اليبلـــغ أن: الثالثـــة ةالحالـــ
 ،وميهد ويقـر وحيرر، يصور، وبنصرته، بتقريرها، قائم بأدلته، عارف إمامه، ملذهب حافظ النفس

 أولئك. درجة عن قصر لكنه ويرجح، ويزيف،
 الــذين املصــنفني الرابعــة املائــة أواخــر إىل املتــأخرين مــن كثــري فةصــ وهــذه" ١قــال النــووي:

 الــذين يلحقــوا ومل اليــوم النــاس اشــتغال معظــم فيهــا تصــانيف فيــه وصــنفوا وحــرروه املــذهب رتبــوا
 غــري ويقيســون منــه قريبـا أو أولئــك تبســط فيهـا يتبســطون فكــانوا فتـاويهم وأمــا التخــريج يف قـبلهم

 التحاقهــا يف تبلــغ وال فتاويــه مجعــت مــن ومــنهم اجللــي القيــاس علــى مقتصــرين غــري عليــه املنقــول
 ."الوجوه أصحاب فتاوى مبلغ باملذهب

 ومشكالهتا، املسائل واضحات يف وفهمه ونقله، املذهب حبفظ يقوم أن: الرابعة الحالة
 مــن حيكيــه فيمــا بــه وفتــواه نقلــه يعتمــد فهــذا أقيســته، وحتريــر أدلتــه تقريــر يف ضــعًفا عنــده أن غــري

 وخترجياهتم." مذهبه يف اجملتهدين أصحابه وتفريعات إمامه منصوصات من مذهبه مسطورات
  ٢قال القليويب أن مراتب العلماء الشافعية ثالث:

 : إن قدر اجملتهد على الرتجيح دون االستنباط فهو جمتهد الفتوى.األولى
 تهد املذهب.: وإن قدر على االستنباط من قواعد إمامه وضوابطه فهو جمالثانية
 كتاب والسنة فهو مطلق. : وإن قدر على االستنباط من الالثالثة

 إىل سـت رتبـة العلميـةاملمـن حيـث  الشـافعية وقسم فقهـاءالكردي جاء حممد سليمان مث 
 ٣مراتب:

                                                           
ليس معىن ذلك أن املخرجني قد انقطعوا عند املائة الرابعة بل . قال أبو زهرة: " و ٧٧، ص١، جمقدمة المجموعانظر،  ١

إ�م قّلوا بعد ذلك، فقد وجد يف املائة اخلامسة، وما وليها من الشافعية من جيتهد يف خترج املسائل، بل من خيالف 
على دراسة كتب الشافعي نفسه، وإن التخريج مل خيّل منه عصر إّال يف العصور املتأخرة اليت اقتصرت فيها العلماء 

املتقدمني تلخيصاً، وشرحاً وتبويباً، واستخراجاً لألحكام منها، فانصرفوا عن دراسة حرّة للعلم، إىل دراسة الكتب وتفهمها 
وتعّرف ما فيها، وتلك موجة من القصور مل تنل املذهب الشافعي وحده، بل وتناولت الفقه يف كل املذاهب." أبو زهرة، 

. قلت: واإلمام النووي واحد منهم.٣٨٩،٣٩٠، صوآراؤه الفقهية الشافعي: حياته وعصره
، ٢، جعلى شرح جالل الدين المحلي على المنهاج المسمى بكنز الراغبين حاشية القليوبيانظر، القليويب،  ٢

.٢١٥ص
.٥٣-٥٤، صمختصر الفوائد المكيةانظر، السقاف،  ٣
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 : جمتهد مستقل كاألربعة وأضراهبم.األولى
 : مطلق منتسب كاملزين.الثانية
  حامد.: أصحاب الوجوه كالقفال وأيبالثالثة
 : جمتهد الفتوى كالرافعي والنووي.الرابعة

 ختلف فيه الشيخان، كاألسنوي وأضرابه.ا : نظّار يف ترجيح ماالخامسة
 : محلة فقه، ومراتبهم خمتلفة، فاألعلون يلتحقون بأهل املرتبة اخلامسة. السادسة

ريتـان، فاإلمجـاع مث قال: وقد نّصوا على أن املراتب األربع األول جيوز تقليـدهم. أمـا األخ
 "يف املنقول حسب املعروف يف كتبهم.الفعلي من زمنهم إىل اآلن األخذ بقوهلم وترجيحاهتم 

 ية من حيث المرتبة العلميةعطبقات الفقهاء الشاف فياإلمام النووي مرتبة : المطلب الثاني
ــ –رمحــه اهللا  –وقــد أخــذ النــووي  زة الفقــه الشــافعي عــن كبــار علمــاء عصــره، وبفــرتة وجي

دلته، حىت عـرف م خمباته وألغازه وبرع يف معرفة أحفظ الفقه وأتقنه، وعرف قواعده وأصوله، وفه
ـــم عصـــره يف حفظـــه للمـــذهب، بـــذلك بـــني العامـــة واخلاصـــة ومل ميـــض وقـــت كبـــري حـــىت كـــ ان َعَل

تقانـــه ألقـــوال علمائـــه، وأعـــرف بعلـــم اخلـــالف، وأحقهـــم بـــأن يكـــون حمـــرر املـــذهب. انتشـــر يف وإ
ه، وتعلــــق الطلبــــة والعلمــــاء بتآليفــــه فــــانتفعوا هبــــا ومــــا يــــزال النــــاس ينتفعــــون بكتبــــه اآلفــــاق ذكــــر 

  ١ويؤثرو�ا.
الشيخ حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف احلزامي النـووي، وهـو حمـرر " ٢سنوي:يقول اإل

 املذهب، ومهّذبه ومنّقحه، ومرتّبه، وسار يف اآلفاق ذكره، وعال يف العامل حمّله وقدره."
 ومهذبـه، املـذهب حمـرر النبيـل، الفقيـه احلـافظ، العالمـة اإلمام، الشيخ" ٣:كثري ابن وقال

  "ومرتبه. وضابطه
 وحّرر الفقه فيه يف املذهب."" ٤:المجموع في شرح المهذبمث قال يف وصف كتاب 

                                                           
.٥٠، صن، وعمدة الفقهاء والمحدثيناإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلميانظر، الدقر،  ١
.٢٦٦، ص٢، جطبقات الشافعية ٢
.٨٢٥، ص٢، جطبقات الشافعيةاين كثري،  ٣
.٥٤٠، ص١٧، جالبداية والنهايةابن كثري،  ٤
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 اإلسـالم، شـيخ" ١:الكـربى طبقاتـه يف العثمـاين الـرمحن عبـد بـن حممـد صـفد قاضـي وقال
 مـــا علـــى فيـــه الفقهـــاء بـــني العمـــل اســـتقر ومـــن ومنقحـــه، املـــذهب حميـــي شـــافعية،ال الطائفـــة بركـــة

 ."فيه العمدة وتصانيفه وأئمته، املذهب مشائخ أحد وهو: قالو  ...يرجحه
 حمرر املذهب ومهّذبه، وحمققه ومرتبه."" ٢قال السيوطي:و 
قــق املــدّقق الفقيــه اإلمــام شــيخ اإلســالم مفــيت األنــام احملــدث املــتقن احمل" ٣قــال اليــافعي:و 

 احلرب املفيد القرب البعيد، حمرر املذهب، ومهّذبه وضابطه ومرتبه."
 الشـــيخ" ٤:المنهـــاج شـــرح العجـــاج البحـــر يف اهلـــائم ابـــن العبـــاس أبـــو الشـــهاب وقـــال

  ."ومرتبه وضابطه ومهذبه، املذهب حمرر النبيل، الفقيه احلافظ، العالمة اإلمام،
مــن الطبقــات طبقــة الرابعــة الأن اإلمــام النــووي يف  اء،ذكــر مــن أقــوال العلمــفقــد تبــّني ممــا 

ن علــى ذهب الشــافعي، والقــادرياملــ، ومــن املتبّحــرين يف مرتبــة جمتهــدي الفتــوىوهــي: الشــافعية، 
بتقرير أصوله بالدليل، غري أنه اليتجاوز يف مقّيد يف مذهب إمامه، مستقل  جمتهدالرتجيح. وهو 

 ٥أدلته أصول إمامه وقواعده.

  : جهود اإلمام النووي في تحرير مذهب الشافعيالثانيالمبحث 
بدأ اإلمام عبد الكـرمي الرافعـي بتحريـر وتنقـيح مـذهب الشـافعي يف أواخـر القـرن السـادس 
اهلجــري، ويعتــرب جهــده يف حتريــر املــذهب متهيــدا لطريــق جهــود اإلمــام النــووي يف حتريــر مــذهب 

شــكل كّلــي واســتقرائي، وهــو جهــد عظــيم الشــافعي، حيــث قــام خبدمــة حتريــر املــذهب وتنقيحــه ب
اســـتغرق منـــه وقتـــا طـــويال، ومشـــل مجيـــع مصـــنفاته الفقهيـــة. ســـأناقش هـــذا املوضـــوع يف املطالـــب 

 التالية:
 : دواعي حترير وتنقيح مذهب الشافعيولاملطلب األ

 : جهود اإلمام النووي يف حترير مذهب الشافعيالثايناملطلب 

                                                           
.٦٥، صالمنهل العذب الرويانظر، السخاوي،  ١
.٢٦، صالمنهاج السوي ٢
.١٣٧، ص٤، جمرآة الحنان ٣
.٦٧، صذب الرويالمنهل العانظر، السخاوي،  ٤
.٧٦، ص١، جمقدمة المجموعانظر، النووي،  ٥
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 مذهب الشافعيدواعي تحرير وتنقيح المطلب األول:
 أوال: تعريف التحرير لغة

احلـّر " ١. قـال الفيـومي:ُحمـرَّر واملفعـول ُحمـرِّر، فهـو َحتْريـرًا، ُحيـرِّر، حـرَّرَ حترير مصدر حـّرر،  
 ومــن كـل شــيء تقوميـه."حترير " ٢قــال البعلـي:و   "بالضـم مـن الرْمــل مـاخلص مـن االخــتالط لغـريه.

 وحتريـــر .ســـقطه بإصـــالح وحتســـينه حروفـــه، بإقامـــة صـــه؛تقوميـــه وختلي وغـــريه الكتـــاب حتريـــر: اجملـــاز
 الولـد وحتريـرإعتاقهـا. : للرقبـة والتحريـر .حمـو وال سقط، وال فيه، غلط ال مستويا إثباته: احلساب

  ٣.املسجد وخدمة اهللا لطاعة تفرده أن

ثانيا: معنى تحرير المذهب

 حــىت وأصــوله فعيالشــا لقــول موافــق هــو مــا وبيــان وشــيوخه، أئمتــه مصــنفات َخنْــل هــو 
 إىل تنســب أن يصــح ال الــيت واالجتهــادات الوجــوه مــن غــريه عــن ويتميــز إليــه، ينســب أن يصــح

 ٤.له مذهباً  وتُعترب الشافعي،

  الشافعي ذهبمتحرير وتنقيح  دواعي ثالثا:
 ٥مها:و ني مل بالنسبة للشافعية لسببني رئيسفقد ظهرت احلاجة جلية هلذا الع

هــ إىل ٢٠٤، فبعد مضي ما يقرب من أربعة قرون (شافعيكثرة املصنفات يف فقه ال -١
فقــــه هـــــ) علــــى وفــــاة اإلمــــام الشــــافعي مؤســــس املــــذهب، أصــــبحت مــــدونات ٦٠٤

                                                           
، بريوت، الكبير الشرح غريب في المنير المصباحم)، ١٩٨٧املقرئ، ( علي بن حممد بن أمحدالفيومي، أبو العباس  ١

. ٥٠، ص١مكتبة لبنان، ط
 ألفاظ على المطلع)، م ٢٠٠٣ .هـ١٤٢٣، (الفضل أيب بن الفتح أيب بن حممدالبعلي، مشس الدين أبو عبد اهللا،  ٢

.٤٨٦، ص١، طللتوزيع السوادي مكتبة، جدة، اخلطيب حممود وياسني األرناؤوط حممود: احملقق المقنع،
 مختار)، م١٩٩٩ .هـ١٤٢٠، (احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين زينانظر، الرازي،  ٣

. وابن منظور، ٦٩، ص٥، طالنموذجية الدار- العصرية املكتبة صيدا، ، بريوت،حممد الشيخ يوسف: احملقق الصحاح،
، لسان العرب)، هـ ١٤١٤، (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد

 مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد. والزبيدي، ١٨٤، ص٣، بريوت، دار صادر، ط٤ج
.٥٨٨، دمشق، داراهلداية، د،ط، صاحملققني من جمموعة: احملقق، ١٠، جالقاموس جواهر من العروس تاج(د، ت)، 

.١٥٣ص ،١ج ،الجويني الحرمين لإلمام المذهب دراية في المطلب نهاية كتاب تحقيق مقدمةالديب،  ٤
.٣٧٣-٣٧٦، صالمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيانظر، القوامسي،  ٥



 

١٤١ 

كثــرية جــداً، وقــد أقــام مصــّنفوها يف بقـاع متباعــدة مــا بــني وادي النيــل غربــاً   الشـافعي
لـى بقعـة إىل بالد ما وراء النهر وبالد السند شرقاً، حيث انتشر املذهب الشـافعي ع

 دجــاحلديثــة، كــان مــن الطبيعــي أن يو جغرافيــة واســعة، ومــع انعــدام وســائل االتصــال 
يف تلــك املصــنفات الفقهيــة الكثــرية يف عــددها، واملتفاوتــة يف أحجامهــا، واملدّونــة يف 

هــــ، أن ٢٠٤أزمنـــة خمتلفـــة خـــالل األربعـــة قـــرون التاليـــة لوفـــاة اإلمـــام الشـــافعي ســـنة 
املخالفــــــة ألصــــــول املــــــذهب، أو  ن التخرجيــــــاتيوجــــــد فيهــــــا عــــــدد غــــــري قليــــــل مــــــ

االســـتنباطات املرجوحـــة، أو االجتهـــادات الشـــاذة وحنـــو ذلـــك، فأصـــبحت احلاجـــة 
ملّحـة للقيـام بعمليـة هتـذيب لتلـك املصــنفات الكثـرية، خاصـة بعـد اسـتقرار املــذهب 

 هــذا إىل إشــارة ويف الشــافعي وصــريورته مــذهباً رئيســاً يف بــالد املســلمني وجمتمعــاهتم.
 مصــنفات وكانـت" ١ :الطـالبين روضـة كتابـه مقدمـة يف النـووي اإلمـام قـال السـبب

 عليــه هــي مــا مـع منتشــرات، فصــارت الكثــرة مـن �ايــة يف - اهللا رمحهــم - أصـحابنا
 مـن أفـراد إال ذلـك أجل من املذهب حيقق ال فصار االختيارات، يف االختالف من

 - وتعــاىل ســبحانه اهللا فوفــق يــات،العال اهلمــم أصــحاب املطلعــني الغواصــني املــوفقني
 املـذهب ونقح املختلفات، الطرق هذه مجع من أصحابنا متأخري من - احلمد وله

 الكتـب مـن لـه وقـع مـا مجيـع وحوى وجيزات، بعبارات منتشره ومجع تنقيح، أحسن
 الرافعـي القاسـم أبـو املـذهب علـم مـن املتضـلع املـربز اجلليـل اإلمـام وهـو املشهورات،

 مـــــن عليـــــه مزيـــــد كبـــــري ال مبـــــا) الـــــوجيز شـــــرح( كتابـــــه يف فـــــأتى قـــــات،التحقي ذو
 ســـعيه، لـــه الكـــرمي اهللا فشـــكر العبـــارات، وإيضـــاح واإلتقـــان اإلجيـــاز مـــع االســـتيعاب

 ."الدرجات أويل مع كرامته دار يف أحبابنا مع وبينه بيننا ومجع املثوبات، له وأعظم
 اهلجـــري، الرابـــع القـــرن أواخـــر ذمنـــ احملــض والتقليـــد املذهبيـــة للعصـــبية اجللـــي الظهــور -٢

 جعـل ذلـك كـل املـذاهب، سـائر عنـد االجتهـاد لظاهرة الواضح لالحنسار باإلضافة
 أئمــتهم نصــوص مــع متعــاملني مــذاهبهم، بتنقــيح االشــتغال علــى حيرصــون الفقهــاء

 ويرجحــون التخرجيـات فيصــححون الشـرع، نصــوص مـع املطلــق اجملتهـد يتعامــل كمـا
 املــذهب تنقـيح قضـية فأصـبحت مذهبـه، دائـرة ضـمن كـل خـرى،أ ويضـّعفون أقـواال

 املـــذاهب فقهـــاء مـــن غـــريه حـــال هـــو كمـــا – الشـــافعية فقهـــاءال قبـــل مـــن الشـــافعي

                                                           
 .١١٢،١١٣، ص١ج روضة الطالبين، ١



 

١٤٢ 

 ةمـــــخد يف أولويـــــاهتم ســـــّلم رأس علـــــى تقـــــف األمهيـــــة، غايـــــة يف قضـــــية – األخـــــرى
 مصـنفات مراجعـة يف تتمثّـل جبّـارة جهـوداً  يتطلّـب األمـر هذا أن شكالو  مذهبهم،

 هبـذه قـام وقـد فيهـا، النظـر وتـدقيق قـرون، أربعـة ربعـ الشـافعية علمـاء مـن ريكب عدد
 ١.النووي زكريا وأيب الرافعي الكرمي عبد اإلمامني من كل قيام أحسن اجلهود

الشافعي مذهبال: جهود اإلمام النووي في تحرير المطلب الثاني

ي ليقــوم جبهــد ضــخم يف فــربز يف أواخــر القــرن الســادس اهلجــري اإلمــام عبــد الكــرمي الرافعــ
 تنقيح املذهب، مّهد به الطريق جلهود اإلمام أيب زكريا النووي. 

وعلــى هــذا بــدأ حتريــر املــذهب الشــافعي مــن أواخــر القــرن الســادس اهلجــري بظهــور جهــد 
اإلمــــام أيب القاســــم الرافعــــي ومــــن بعــــده جهــــد اإلمــــام أيب زكريــــا حميــــي الــــدين النــــووي، يف تنقــــيح 

ذيبه، وحترير املعتمـد مـن األقـوال فيـه، وذلـك باجلهـد الضـخم الـذي قامـا بـه املذهب الشافعي وهت
يف مراجعة مصنفات الشافعية قبلهما، هلـذا بقيـت آراؤمهـا وكتبهمـا حمـور اعتمـاد مـن جـاء بعـدمها 

 ٢من علماء الشافعية حىت أواخر القرن التاسع اهلجري.
 املــذهب حتريــر خبدمــة قيــامبال عاتقــه علــى اضــطلع مــن النــووي أن وناملرتمجــ يتفــقولكــن 

 مصـنفاته مجيـع ومشـل طويالً  وقتاً  منه استغرق عظيم جهد وهو واستقرائي، كّلي بشكل وتنقيحه
  ٣. حىت استحق لقب حمرر املذهب.الفقهية

 ٤فقد نقل السخاوي نصوص الفقهاء يف استحقاقه هلذه املكانة يف املذهب.
املعتمــــدة يف الفتــــوى والتــــدريس وجهـــوده تــــدور حــــول التنقــــيح والتصــــحيح لكتــــب الفقــــه 

واملتداولة حىت زمنه، على ضوء قواعد الرتجيح اليت وضعت يف املذهب، فتلـك القواعـد هـي الـيت 
". وهــي تــدور حــول الكتــب اخلمســة الــيت المجمــوعاعتمــدها النــووي، وأفــرد هلــا مقدمــة كتابــه "

للغـزايل،  سـيط والـوجيزوالو  مختصـر المزنـي،استقر عليها االعتماد قبل مرحلة التحرير، وهي: 

                                                           
 .٣٧٤-٣٧٥، صالمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيانظر، القوامسي،  ١
المذهب عند . والدكتور حممد إبراهيم أمحد علي، ٢٩٠، صالمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعيانظر، القوامسي،  ٢

.١١م)، ص١٩٧٨هـ. مايو ١٣٩٨الثاين، (مجادي الثانية ، حبث نشر يف جملة جامعة امللك عبد العزيز، العدد الشافعية
.٢٠٥، صالمعتمد عند الشافعية دراسة نظرية تطبيقيةالكاف،  ٣
. كذلك انظر، نصوص الفقهاء يف ٦٠-٦٧، صالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النوويانظر،  ٤

.١٥٠-١٥١سالة، صاملطلب الثالث، من املبحث األول حتت الفصل الثالث من هذه الر 



 

١٤٣ 

للشريازي. وهو الذي وضع اصطالحات دقيقة للرتجيح بني األقـوال والوجـوه  والتنبيه والمهذب
 ١ومراتب اخلالف فيها قوة وضعفا.

، وهـو اختصـار روضـة الطـالبينويف القيام علـى هـذا املهـم، صـّنف اإلمـام النـووي كتـاب 
ـــوجيزلكتـــاب  ـــز شـــرح ال منهـــاج للرافعـــي، كمـــا صـــّنف كتـــاب  بالشـــرح الكبيـــراملســـّمى  العزي

للرافعــــي، وصــــّنف أيضــــاً كتــــاب  المحــــرر، وهــــو اختصــــار لكتــــاب الطــــالبين وعمــــدة المفتــــين
أليب  المهــــّذبوهــــو موســــوعة يف الفقــــه املقــــارن، شــــرح فيــــه اإلمــــام النــــووي كتــــاب  المجمــــوع،

شـرح المنهـاج فـي يف كتـاب مسّـاه:  صحيح مسـلمإسحاق الشريازي، كما شرح اإلمام النووي 
، هــذا باإلضــافة ملصــنفات أخــرى متثّــل مبجموعهــا جهــد اإلمــام النــووي يف تنقــيح صــحيح مســلم

املذهب وبيان الراجح املعتمد للفتوى فيه. وهكذا كـان جهـد اإلمـام النـووي امتـداداً جلهـد سـلفه 
 اإلمام الرافعي ومكّمالً له. 

 أن" ٢لنووي عند الشافعية:قال ابن حجر يف بيان مدى الثقة مبصنفات اإلمامني الرافعي وا
 يغلب حىت والتحري الفحص مزيد بعد إال منها شيء يعتمد ال الشيخني على املتقدمة الكتب

 تنتهي قد هذه الكثرة فإن واحد حكم على متعددة كتب بتتابع يغرت وال املذهب أنه الظن على
 على إال ويؤصلون عوناليفر  كثرهتم مع حامد أيب الشيخ أو القفال أصحاب أن ترى أال واحد إىل

 له يتعرض مل حكم يف كله هذا كتبهم سرب فتعني األصحاب سائر خالفت وإن غالبا، طريقته
 وينقلونه به يوصون مشاخينا تزل ومل املتأخرين حمققو عليه أطبق فالذي وإال أحدمها، أو الشيخان

 كالمهما متعقبو جيمع مل ما أي عليه اتفقا ما املعتمد أن وهكذا .قبلهم عمن وهم مشاخيهم عن
 فهو. دونه ترجيح للرافعي وجد فإن فاملصنف اختلفا سهو... فإن أنه على

  اإلمام النووي في الترجيح قواعد: المبحث الثالث
 أصــــحابه مــــن الــــرواة بــــاختالف الشــــافعي اإلمــــام عــــن النقــــل خيتلــــف األئمــــة كــــل شــــأن

 املنقولـة األقـوال بـني الرتجـيح يف تعتمـد عريضـة خطـوط رسـم مـن والبـدّ  كـان مثَّ  ومـن وطريقتهم،
للمـــذهب. ولـــذلك  النهـــائي املمثـــل يعتـــرب أن ميكـــن الـــذي القـــول وحتديـــد وأصـــحابه، اإلمـــام عـــن

علــــى الوجــــه و وضــــع اإلمــــام النــــووي قواعــــد عامــــة وقواعــــد خاصــــة للرتجــــيح يف مقــــدمات كتبــــه 

                                                           
.٢٠٥، صالمعتمد عند الشافعية دراسة نظرية تطبيقيةالكاف،  ١
.٣٩، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر اهليتمي،  ٢



 

١٤٤ 

وتنقيح مـذهب  اخلصوص يف مقدمة كتابه اجملموع شرح املهذب، وعلى هذه القواعد قام بتحرير
 ل يف املطالب التالية:الشافعي، وهذه القواعد سأفصّ 

 لغة واصطالحا الرتجيح تعريفاملطلب األول: 
ومراتــب العلمــاء يف  املطلـب الثــاين: قواعـده اخلاصــة يف تـرجيح بــني أقـوال اإلمــام الشـافعي

 تطبيق هذه القواعد عند اإلمام النووي
 ح بني أقوال اإلمام الشافعيقاعدته العامة يف ترجياملطلب الثالث: 
 قواعده يف الرتجيح بني األوجهاملطلب الرابع: 

 قاعدته يف الرتجيح بني الطرقاملطلب اخلامس: 
 املطلب السادس: قواعده يف الرتجيح ملن ليس أهال للرتجيح

 المطلب األول: تعريف الترجيح لغة واصطالحا
 أوًال: تعريف الترجيح لغة

 رزانـة علـى يـدل واحـد، أصـل واحلـاء واجلـيم الـراء" رجـح"مـن ليـب،والتغ التمييلهو مبعىن 
 يـرجح، امليـزان رجـح مـن ."الرجحان من وهو رزن، إذا راجح، وهو الشيء، رجح: يقال. وزيادة
 وأرجـــح، زن: ويقـــال ،مـــال حـــىت أثقلـــه أي امليـــزان وأرجـــح مـــال،: أي: ورجحانـــا رجوحـــا مثلثـــة،
 ١.مال حىت أثقله امليزان، وأرجح. ثقله ما رونظ وزنه بيده، الشيء ورجح .راجحا وأعط

                                                           
 وصحاح اللغة تاج الصحاح)، م ١٩٨٧. هـ ١٤٠٧، (الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبوانظر، اجلوهري،  ١

 أمحد. وابن فارس، أبو احلسني ٣٦٤، ص٤، طللماليني العلم دار، بريوت، عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق، ١، جالعربية
 حممد السالم عبد: احملقق، ٢، جاللغة مقاييس معجم)، .م١٩٧٩ .هـ١٣٩٩( الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن

 علي احلسن أبوسيدة، . وابن ٤٤٥، ص٢، جلسان العرب. وابن منظور، ٤٨٩، بريوت، دار الفكر، د.ط، صهارون
، هنداوي احلميد عبد: احملقق، ٣، جاألعظم والمحيط المحكم)، م ٢٠٠٠ .هـ ١٤٢١، (املرسي سيده بن إمساعيل بن

 ١٤١٩، (جاراهللا الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو. والزخمشري، ٧٥، ص١، طالعلمية الكتب داربريوت، 
. ٣٣٨، ص١، طالعلمية الكتب دار، بريوت، السود عيون باسل حممد: قيقحت، ١، جالبالغة أساس)، م ١٩٩٨ .هـ

. و الفريوز ٢١٩، ص١، جالكبير الشرح غريب في المنير المصباح. والفيومي، ١١٨، صمختار الصحاحوالرازي، 
 اثالرت  حتقيق مكتب: ، حتقيقالمحيط القاموس)، م ٢٠٠٥.هـ ١٤٢٦، (يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمدآبادي، 

.٢١٨، ص٨، طوالتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسةالعرقُسوسي، بريوت،  نعيم حممد: الرسالة، بإشراف مؤسسة يف
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 أحــد يف فضــل إظهــار: لغــةً  الرتجــيح" ١:-تعــاىل اهللا رمحــه- السرخســي يقــول ذلــك ويف 
 أحــد يف يظهــر مثّ  التعــارض هبــا يتحقــق مماثلــة عــن عبــارةً  فيكــون أصــًال، ال وصــفاً  املعادلــة جــانيب

 عـن عبـارة فإنّـه الـوزن، يف الرجحـان منـهو  بنفسـها، الزيـادة تلـك تقـوم ال وجـه علـى زيادة اجلانبني
 " امليزان كفَّي بني املعادلة ثبوت بعد زيادة

 ثانياً: تعريف الترجيح اصطالحاً 
 :على النحو التايلتعريفات عّدة، بعّرف علماء الشافعية الرتجيح 

تقويــة طريــق علــى آخــر لــيعلم األقــوى فيعمــل بــه " ٢عــّرف الفخــر الــرازي، الرتجــيح بأنــه:
 آلخر."ويطرح ا

هـو تغليـب بعـض األمـارات علـى بعـض يف " ٣:-رمحـه اهللا-اإلمام احلـرمني اجلـويين  وعرفه
  سبيل الظّن."

 ."تقوية إحدى اإلمارتني على األخرى مبا ليس ظاهرا" ٤وعرّفه الزركشي بأنه:

 ."اآلخر على املثلني ألحد الزيادة إظهار الرتجيح" ٥وعرفه إلكيا بأنه:
الزركشي، ألنه جـامع ومـانع الراجح واهللا أعلم تعريف لكن و اربة و وكل هذه التعاريف متق

 .بالغاية مندفع وهذا باملعاين، األمارة اسم الختصاص والظواهر، األخبار منه خيرجألنه 
،  الرتجــيح إىل حيــتج مل ظــاهرة كانــت لــو القــوة أنيف تعريــف الزركشــي، هــي  الظــاهروقائــدة قيــد 

    دا للمرجح وليس للرتجيح.هو حا عرفه ويكون مكما كان يف تعريف إلكيا، 

                                                           
، حقق أصوله: أبو الوفاء ٢، جأصول السرخسيم)، ١٩٩٣هـ. ١٤١٤السرخسي، أيب بكر أمحد بن أيب سهل، ( ١

.٢٤٩، ص١بريوت، دار الكتب العلمية، ط األفغاين، رئيس اللجنة العلمية إلحياء املعارف النعمانية،
، الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبوالرازي،  ٢
، الرسالة مؤسسة، بريوت، العلواين فياض جابر طه الدكتور: وحتقيق دراسة، ٥، جالمحصول)، م ١٩٩٧ .هـ ١٤١٨(

.٣٩٧، ص٣ط
 .هـ ١٤١٨، (احلرمني بإمام امللقب الدين، ركن املعايل، أبو اجلويين، حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبديين، اجلو  ٣

، ١، طالعلمية الكتب دار، بريوت، عويضة بن حممد بن صالح: احملقق، ٢، جالفقه أصول في البرهان)، م ١٩٩٧
.١٧٥ص

 أصول في المحيط البحر، )م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، (اهللا بن هبادر أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبدالزركشي،  ٤
 .١٤٥، ص١، عمان، أردن، ط٨، جالفقه

 .١٤٥، ص٨املصدر السابق، ج ٥



 

١٤٦ 

ومراتب العلماء  الشافعياإلمام بين أقوال  ترجيحالفي  عده الخاصةقواالمطلب الثاني: 
 ١في تطبيق هذه القواعد عند اإلمام النووي

 أوال: قواعده الخاصة في الترجيح بين أقوال اإلمام الشافعي
رتجــــيح بــــني أقــــوال اإلمــــام الووي يف قواعــــد اإلمــــام النــــويف هــــذا املطلــــب ســــأقوم بعــــرض 

 .قدمي وجديد ،ان، أو قوالنجديدقوالن و أ انالشافعي، سواء تعارض قوالن قدمي
 وقــد قــدميني القــوالن يكــون قــد" ٢:أحــوال أقــوال اإلمــام الشــافعييف اإلمــام النــووي  قــال

 يـــرجح قـــد ،وقتـــني يف يقوهلمـــا وقـــد ،وقـــت يف يقوهلمـــا وقـــد وجديـــدا قـــدميا أو جديـــدين يكونـــان
 ".يرجح ال وقد ،أحدمها

 ،، ولكـــل حالـــةفقـــد جعـــل اإلمـــام النـــووي أقـــوال اإلمـــام الشـــافعي علـــى ثـــالث حـــاالت
 حاالت وهي:

 :ومها حالتني من لوالخت وهذه. جديدان قوالن تعارض إذا: الحالة األولى
 إما أن يرجح بينهما أو مل يرجح بينهما. .خمتلفتني وقتني يف يقولأن  إما - أ

 أومل واحـد، وقـت يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح ومل واحد وقت يف قاهلما إما - ب
 .واحد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح

 :ومها حالتنيلو من الخت : إذا تعارض قوالن قدميان. وهذهالحالة الثانية
 .ابينهم يرجح مل أو بينهما يرجح أن إماو . نيخمتلف وقتني يف يقول أن إما - أ

 أومل واحـد، وقـت يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح ومل واحد وقت يف قاهلما إما - ب
 .واحد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح

 :ومها حالتني،الختلو من  وهذه إذا تعارض قوالن قدمي وجديد.: الحالة الثالثة
 .القدمي يف قاله ما خالف اجلديد يف أينص إما - أ

  .اجلديد يف املسألة لتلك يتعرض مل أو. اجلديد يف خيالفه مل قدمي إما - ب
 

                                                           
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في م)، ٢٠٠٢هـ. ١٤٢٢انظر، الظفريي، مرمي حممد صاحل، ( ١

. والرستاقي، حممد مسيعي سيد عبد ٢٨٢،٢٨٣، ص١ار ابن حزم، طبريوت، د األعالم والكتب واآلراء والترجيحات،
، بريوت، القديم والجديد من أقوال اإلمام الشافعي من خالل كتاب منهاج الطالبينم)، ٢٠٠٥هـ. ١٤٢٦الرمحن، (

.١٣،١٤، صالمذهب عندالشافعية. الدكتور حممد إبراهيم أمحد علي، ١١٩،١٢٠، ص١دار ابن حزم، ط
.١٠٧، ص١، جموع شرح المهذبالمجالنووي،  ٢



 

١٤٧ 

 : إذا تعارض قوالن جديدانالحالة األولى
لــو مــن الخي هــيو  .اجلديــدين القــولني تعــارض عنــد النــووي اإلمــام اعتمــدها قواعــد هنــاك

 حالتني: 
 هـــذه يف يحالرتجـــ قاعـــدة. خمتلفـــني وقتـــني يف اجلديـــدان القـــوالن يكـــون أن: األوىل احلالـــة

 :هي احلالة
 اآلخـر    مـن عـن متأخر القولني أي فينظر التاريخ، حيث من القولني بآخر العمل - أ

 .بآخرمها فيعمل الزمن حيث
 .األقوال من الشافعي رّجحه مبا فالعمل املتأخر، من املتقدم يعلم مل فإن - ب

 يف هللا رمحـــه الشـــافعي مـــذهب إىل املنتســـب للعامـــل وال للمفـــيت لـــيس" ١:النـــووي يقـــول
 إن بآخرمهــا العمــل القــولني يف عليــه بــل نظــر بغــري منهمــا شــاء مبــا يعمــل أن...  القــولني مســألة
 ."الشافعي رجحه فبالذي وإال علمه

 وقــت يف أقاهلمــا يعلــم مل أو أحــدمها، يــرّجح ومل واحــد وقــت يف قاهلمــا إذا :الثانيــةاحلالــة 
 هـذه يف الرتجـيح قاعـدة. واحد وقت أو تني،وق يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح أومل واحد،
 :احلالة

  التخريج، أو للرتجيح أهالً  كان إن القولني، أرجح عن البحث - أ
 الرتجيح أصحاب عن منهما الراجحفإن مل يكن أهًال للرتجيح أو التخريخ، فلينقل  - ب

 .والتخريج
 .حيصل له الرتجيح طريق، حىت بأي الرتجيح من يتمكن مل إذا وذلك التوقف، - ج

 ومل قــوالن عنـه نقـل أو...  منهمـا واحـداً  يـرجح ومل حالـة يف قاهلمـا فـإن" ٢:النـووي يقـول
 فــإن بــه فيعمــل أرجحهمــا عــن البحــث وجــب الســابق وجهلنــا وقتــني يف أم وقــت يف أقاهلمــا يعلــم
 وقواعـده، ومأخـذه الشـافعي نصـوص مـن ذلـك متعرفـاً  بـه اسـتقل الرتجـيح أو للتخريج أهالً  كان
 مل فإن لذلك موضحة كتبهم فإن الصفة هبذه املوصوفني أصحابنا عن فلينقله الً أه يكن مل فإن

 ."حيصل حىت توقف بطريق ترجيح له حيصل
 
 

                                                           
.١١٠، ص١، جالمصدر السابق ١
.١١٠،١١١، ص١، جالمصدر السابق ٢



 

١٤٨ 

 ان: إذا تعارض قوالن قديمالحالة الثانية
رتجيح بني األقوال يف هذا القسم نفـس القواعـد اليف  النووي اإلمام اعتمدهااليت  قواعدال

 :الختلو من حالتني والن جديدان وهيعند تعارض ق اليت اعتمدها
 احلالة هذه يف الرتجيح قاعدة. خمتلفني وقتني يف القولني القدميني يكون أن: األوىل احلالة

 :هي
 مـن    اآلخـر عـن متأخر القولني أي فينظر التاريخ، حيث من القولني بآخر العمل - أ

 .بآخرمها فيعمل الزمن حيث
 .األقوال من الشافعي رّجحه مبا لعملفا املتأخر، من املتقدم يعلم مل فإن - ب

 يف اهللا رمحـــه الشـــافعي مـــذهب إىل املنتســـب للعامـــل وال للمفـــيت لـــيس" ١:النـــووي يقـــول
 إن بآخرمهــا العمــل القــولني يف عليــه بــل نظــر بغــري منهمــا شــاء مبــا يعمــل أن...  القــولني مســألة
 ".الشافعي رجحه فبالذي وإال علمه

 وقــت يف أقاهلمــا يعلــم مل أو أحــدمها، يــرّجح ومل واحــد وقــت يف قاهلمــا إذا: الثانيــة احلالــة
 هـذه يف الرتجـيح قاعـدة. واحد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح أومل واحد،
 :احلالة

 التخريج. أو للرتجيح أهالً  كان إن القولني، أرجح عن البحث - أ
 الرتجيح أصحاب عن منهما الراجح فلينقل التخريخ، أو للرتجيح أهالً  يكن مل فإن - ب

 .والتخريج
 .، حىت حيصل له الرتجيحطريق بأي الرتجيح من يتمكن مل إذا وذلك التوقف، - ج

 ذات املســـألة يف الشـــافعي اإلمـــام مـــذهب علـــى والعامـــل للمفـــيت ولـــيس" ٢:النـــووي يقـــول
 لقـولنيا يف عليـه بـل فيه، خالف ال وهذا نظر، غري من منهما شاء مبا يعمل أو يفيت أن القولني

. أحــدمها حرّجــ يكــن مل فــإن الشــافعي، حــهرجّ  فبالــذي وإال علمــه، إن منهمــا باملتــأخر يعمــل أن
 بــه اشــتغل للرتجــيح، أهــال كــان فــإن بــه، فيعمــل أرجحهمــا، عــن البحــث لزمــه الســابق، علــم وال

 املوصـــوفني األصـــحاب عـــن فلينقلـــه وإال وقواعـــده، ومآخـــذه الشـــافعي نصـــوص مـــن ذلـــك متعرفـــا
 ".توقف بطريق، ترجيح له حيصل مل فإن ة،الصف هبذه

 
                                                           

.١١٠، ص١، جالمصدر السابق ١
.١١٠،١١١، ص١، جالمجموع شرح المهذب. و٩٧، ص٨، جروضة الطالبينانظر،  ٢



 

١٤٩ 

 : إذا تعارض قوالن قديم وجديدالحالة الثالثة
 :حالتنيختلو من الإذا كان يف املسألة قوالن قدمي وجديد 

 : إما أينص يف اجلديد خالف ما قاله يف القدمي.احلالة األوىل
 هـو فاجلديـد يـد،وجد قـدمي-اهللا رمحـه– للشافعي قوالن فيها مسألة كل" ١يقول النووي:

  ٢".العمل وعليه الصحيح

                                                           
.١٠٨، ص١، جالمجموع شرح المهذب ١
 من املتأخرين بعض ذكر يفىت فيها على القدمي. قال النووي: "قلت: فقد استثىن فقهاء الشافعية مسائل معدودة  ٢

 . وهي:١٠٨، ص١، جلمجموعا  ."عشرة أربع القدمي على هبا يفىت اليت املسائل أن أصحابنا
مسألة التثويب يف أذان الصبح، القدمي استحبابه. -١

مسألة التباعد عن النجاسة يف املاء الكثري، القدمي أنه اليشرتط. -٢

.يستحب ال أنه القدمي أن األخريتني الركعتني يف السورة ةقراءمسألة  -٣
.جوازه والقدمي املخرج جاوز فيما باحلجر االستنجاء مسألة -٤
.ينقض ال والقدمي احملارم ملس مسألة -٥
.بالتغري إال ينجس ال القدمي اجلاري املاء مسألة -٦
.أفضل أنه القدمي العشاء تعجيل مسألة -٧
.الشفق غروب إىل دادهامت والقدمي املغرب وقت مسألة -٨
.جوازه القدمي الصالة أثناء يف االقتداء نوى إذا املنفرد مسألة -٩

.حترميه القدمي املدبوغ امليتة جلد أكل مسألة -١٠
.احلد يوجب أنه القدمي اليمني ميلك احملرم وطئ مسألة -١١
.كراهته القدمي امليت أظفار تقليم مسألة -١٢
.جوازه لقدميا وحنوه مبرض اإلحرام من التحلل شرط مسألة -١٣
يعترب. ال القدمي يف الزكاة النصاب اعتبار مسألة -١٤

 املسائل وهذهوهذه املسائل خالفية بني األصحاب يف العمل فيها بالقدمي. يقول النووي بعد ذكر هذه املسائل: " 
: ديداجل ورجحوا أكثرها أو بعضها يف األصحاب من مجاعات خالف بل عليها متفقا ليست القائل هذا ذكرها اليت

 حصره وأما: القدمي ال اجلديد هذا على العمل فيكون القدمي يوافق اجلديد يف آخر قوال منها كثري يف مجاعات ونقل
. مث بعد ذلك يضاف ١٠٩، ص١، جالمجموع." انظر، أيضا فضعيف هذه يف القدمي على فيها يفىت اليت املسائل

 :منها ،القدمي فيها منهم كثري أو أكثرهم وأ األصحاب صحح أخر مسائل لنا فإنإليها مخسة وقال: " 
 القاضي كان وإن األصحاب عند الصحيح وهو استحبابه القدمي جهرية صالة يف للمأموم بالتأمني اجلهر -١

.جيهر ال أنه القدمي تعليقه يف فقال اجلمهور خالف قد حسني
.فيه الصحيحة لألحاديث احملققني عند الصحيح وهو وليه عنه يصوم القدمي صوم وعليه مات من ومنها -٢
.استحبابه القدمي وحنوها عصا معه يكن مل إذا املصلي يدي بني اخلط استحباب ومنها -٣
.القدمي على أجرب اجلدار عمارة من الشريكني أحد امتنع إذا ومنها -٤



 

١٥٠ 

  ٢." عنه مرجوع القدمي ألن" ١وقال:
 : إما قدمي مل خيالفه يف اجلديد. أو مل يتعرض لتلك املسألة يف اجلديد.احلالة الثانية

 ال أو عنـــه مرجوعـــا أو للشـــافعي مـــذهبا لـــيس القـــدمي: قـــوهلم أن واعلـــم" ٣النـــووي:يقـــول 
 يتعـرض مل أو اجلديـد يف خيالفـه مل قـدمي أمـا خالفه على اجلديد يف صن قدمي به املراد عليه فتوى
 يرجـع ومل قالـه فإنـه عليـه ويفىت به ويعمل واعتقاده الشافعي مذهب فهو اجلديد يف املسألة لتلك

                                                                                                                                                                          
.١٠٩، ص١، جالمجموع ." انظر،القدمي على اليد ضمان مضمون الزوج يد يف الصداق ومنها -٥

 جيح األصحاب القول القدمي على اجلديد وحكم نسبة هذه املسائل إىل اإلمام الشافعي بقوله:"مث بّني أسباب تر 
 وهم دليله لظهور القدمي إىل اجتهادهم أداهم أنه على ذلك محلنا القدمي على املسائل هبذه أفتوا أصحابنا وجدنا

 مذهب أ�ا املسائل هذه يف املتقدمني من أحد يقل ومل الشافعي إىل نسبته ذلك من يلزم وال به فأفتوا جمتهدون
 إذا الشافعي غري مذهب اختياره قبيل من فيها للقدمي أحدهم اختيار وفيكون عمر أبو قال: استثناها أنه أو الشافعي

 من الشوب ذلك نقل بتقليد مشوبا مقيدا اجتهاده كان وإن اجتهاده اتبع اجتهاد إذا كان ان فانه إليه اجتهاده أداه
 مبذهب أقول ولكين كذا الشافعي مذهب فيقول فتواه يف ذلك بني أفىت وإذا اإلمام ذلك نع التقليد

  .١٢٩،١٣٠، صأدب المفتي والمستفتي. وابن صالح، ١١٠، ص١، جالمجموعكذا." انظر،  وهو حنيفة أيب
 هذه يف دميالق القول ترجيح دعوى والشرواين، والرملي الشربيين كاخلطيب الشافعية، املتأخري بعض رفض كذلك
 فيه أفىت ما تتبع وقد: بعضهم قال: " العبارة هذه معىن مصنفاهتم يف وتناقلوا النووي، ذكر اليت املستثناة املسائل
 ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الشربيين، انظر،." أيضاً  اجلديد يف عليه منصوصاً  فوجد بالقدمي

 على الشرواني حاشية والشرواين،. ٥٠ص ،١ج ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية والرملي،. ١٠٩ص ،١ج
قال املناوي: " أن النووي ذكر يف شرح املهذب تسع عشرة مسألة يفىت فيها على  .٥٤ص ،١ج ،المحتاج التحفة

ى القدمي، وها أنا أذكر للمسائل اليت ذكرها يف شرح واحدة واحدة، ووأتعقب كل واحدة مبا أبني أن الفتوى فيها عل
فرائد الفوائد في اجلديد ال القدمي." املناوي، مشس الدين حممد السلمي الشافعي الشهري باملناوي، (د، ت)، 

حتقيق: أيب عبداهللا حممد بن احلسن بن إمساعيل، وخرج أحاديثها وعّلق على  اختالف القولين لمجتهد واحد،
.٦٠-٦٨دار الكتب العلمية، د، ط، صمسائل احلديث والرجال: أبو معاذ أمين عارف الدمشقي، بريوت، 

 .١٠٨، ص١، جالمجموع شرح المهذبالنووي، ١
هل يكون رجوعًا عن األول أم ال؟ على  قوله خالف على اجملتهد نص إذالقد اختلف العلماء الشافعية يف مسألة  ٢

 هبذه أفتوا أصحابنا إن مث : ذهب مجهور الشافعية إىل أن هذا رجوع عن األول. قال النووي: "القول األولقولني: 
 من املتقنون به وجزم احملققون قاله الذي الصواب هو هذا له مذهبا يبق فلم عنه رجع الشافعي أن مع القدمي من املسائل

 ال قوله خالف على اجملتهد نص إذا الشافعية: بعض قال: ليس مذهبه. القول الثاين: القول الثانيو." وغريهم أصحابنا
 بينهما اجلمع وتعذر تعارضا للشارع كنصني أل�ما غلط هذا اجلمهور قال .قوالن له يكون بل ألولا عن رجوعاً  يكون
 مذهب من ليست القدمية األقوال أن معتقدي النهاية من اآلنية باب يف احلرمني إمام قال: األول ويرتك بالثاين يعمل

، ١، جالمجموع. انظر، النووي، للراجع مذهبا ليس عنه واملرجوع خبالفها اجلديد يف جزم ألنه كانت حيث الشافعي
.٢٩، ص١ج، المذهب دراية في المطلب نهاية . وإمام احلرمني اجلويين١٠٩ص

.١١٠، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٣



 

١٥١ 

 القــدمي أن أطلقــوا وإمنــا .اهللا شــاء إن مواضــعها يف ســتأيت كثــرية مســائل منــه وقــع النــوع وهــذا عنــه
 ."كذلك غالبه لكون عليه عمل وال عنه مرجوع

 : أن يكون القدمي عضده حديث صحيح المعارض له.احلالة الثالثة
 –أما قدمي عضده حديث صحيح المعارض لـه فهـو مـذهب الشـافعي " ١يقول النووي:

فيما إذا صـح احلـديث علـى خـالف  ٢ومنسوب إليه، إذا وجد الشرط الذي قدمناه، –رمحه اهللا 
 نصه واهللا أعلم."

عند اإلمام النووي مراتب العلماء في تطبيق هذه القواعدثانيا: 

 العلــم مــن عاليــة درجـة علــى العــامل يكــون أن تتطلـب القواعــد هــذه تطبيــق أن يف والشـكّ 
 القواعـــد هـــذه: وباخصـــار ،املختلـــف فيهـــا واألقـــوال املذهبيـــة، واألصـــول األدلـــة، علـــم الشـــرعي،
 ٣ .والتخريج الرتجيح أهل من هو من إالّ  اليطبقها

 باجلديـد واإلفتـاء العمـل عليـه يتعـني للتخريج أهال ليس من أن فاحلاصل" ٤:يقول النووي
 يف الــدليل اقتضـاه مــا اتبـاع يلزمــه املـذهب يف واالجتهــاد للتخـريج أهــل هـو ومــن اسـتثناء غــري مـن

 ."كذا الشافعي مذهب وأن رأيه هذا أن فتواه يف مبينا والفتيا العمل

أقوال اإلمام الشافعيبين عامة في ترجيح ال قاعدته :المطلب الثالث

 إذا صّح الحديث فهو مذهبي: القاعدة
فقــد اعتمــد اإلمــام النــووي علــى قاعــدة عامــة يف تــرجيح بــني أقــوال اإلمــام الشــافعي الــيت  

وتقـــدمي األحاديـــث  اهللا رســـولســـنة تبـــاع ااســـتخرجها مبـــا ثبـــت مـــن كـــالم اإلمـــام الشـــافعي يف 
  ."إذا صّح احلديث فهو مذهيب": قوله عنه صح حيثالصحيحة على أقواله. 

 خــالف كتــايب يف وجــدمت إذا :قــال أنــه-اهللا رمحــه- الشــافعي عــن صــح" ٥النــووي:يقــول 
 خـالف احلـديث صـح إذا" :عنـه وروي .قـويل ودعـوا اهللا رسـول بسـنة فقولوا اهللا رسول سنة

                                                           
.١١٠، ص١، جالمصدر السابق ١
.١٠٥، ص١ج المجموع،انظر هذه الشروط يف  ٢
.١٤، صفعيةالمذهب عند الشاالدكتور حممد إبراهيم أمحد على،  ٣
.١١٠، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٤
.١٠٤،١٠٥، ص١، جالمصدر السابق ٥



 

١٥٢ 

 .خمتلفــة بألفـاظ املعـىن هـذا وروي ."مـذهيب فهـو" :قـال أو ."قـويل واتركـوا باحلـديث فـاعملوا قـويل
 ممـا وغريمهـا املـرض بعـذر اإلحرام من التحلل واشرتاط التثويب مسألة يف أصحابنا هبذا عمل وقد
 حكــى فيهمــا وممــن األصــحاب عــن ذلــك املصــنف حكــى وقــد .املــذهب كتــب يف معــروف هــو
 عليـه نـص ممـنو  ،الـدراكي القاسم وأبو البويطي يعقوب أبو أصحابنا من باحلديثأفىت  أنه ،عنه
 اإلمـام احملـدثني أصـحابنا مـن اسـتعمله وممـن ،الفقـه أصـول يف كتابـه يف الطـربي إلكيـا احلسن أبو
 حـــديث فيهـــا مســـألة رأوا إذا أصـــحابنا متقـــدمي مـــن مجاعـــة وكـــان .وآخـــرون البيهقـــي بكـــر أبـــو

 وافــــق مــــا الشــــافعي مــــذهب :قــــائلني ،بــــه وأفتــــوا ،باحلــــديث عملــــوا ،خالفــــه الشــــافعي ومــــذهب
 ."احلديث وفق على قول فيه الشافعي عن نقل ما ومنه ،نادراً  إال ذلك يتفق ومل ،ديثاحل

 وفيها مسائل:
 عن اإلمام الشافعي لهذه المقولة المخلفة المروية ات: سياقالمسألة األولى

إذا صـّح احلـديث فهـو : "وفقك اهللا عن قـول إمامنـا الشـافعي٢سألتَ " ١قال السبكي:
 "أنه قاله، وروي عنه معناه أيضاً بألفاظ خمتلفة. خيتلف الناس يفمذهيب."
إذا " ٣رادي قــــال: مسعـــت الشـــافعي يقــــول:وقـــد روى البيهقـــي بســــنده إىل الربيـــع املـــ -١

دعـــوا مــــا و  فقولـــوا بســـنة رســــول اهللا وجـــدمت يف كتـــايب خــــالف ســـنة رســــول اهللا
 قلت."

 مسعــت: قــال أيب، حــدثنا حممــد، أبــو أخربنــا احلســن، أبــو أخربنــاابــن أيب حــامت: قــال  -٢
خــالف  النــيبعــن قلــت فكــان  كــل مــا" ٤:الشــافعي قــال: يقــول حيــىي، بــن حرملــة

 تقلدوين." أوىل وال يصّح، فحديث النيب قويل مما

                                                           
معنى قول اإلمام المطلبي إذا صح الحديث هـ)، ١٣٤٣انظر، السبكي، تقي الدين أيب احلسن علي بن عبدالكايف، ( ١

يق عليها إدارة الطباعة املنريية ، عنيت بنشرها وتصحيحها والتعل٣وهو مطبوع مع جمموعة الرسائل املنريية، ج فهو مذهبي،
.٩٨، ص١لصاحبها ومديرها حممد منري عبد أغا الدمشقي، دمشق، مطبعة املنريية، ط

أن السائل هو ولد املصنف تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية الكربى. ٢
يق: السيد أمحد صقر، ، حتق١، جمناقب الشافعيم)، ١٩٧٠هـ. ١٣٩٠انظر، البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني، ( ٣

.٤٧٢، ص١مصر، دار الرتاث، ط
)، م ٢٠٠٣ .هـ ١٤٢٤، (الرازي احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبوابن أيب حامت،  ٤

 الغين عبد: عليه وعلق أصله وحقق له الكوثري، وقدم احلسن بن زاهد حممد: عنه كلمة ، كتبومناقبه الشافعي آداب
هـ. ١٤١٦، (األصفهاين اهللا عبد بن أمحد. وأبو نعيم، احلافظ ٦٩، ص١اخلالق، بريوت، دار الكتب العلمية، ط عبد



 

١٥٣ 

إذا صـــّح احلـــديث عـــن " ١وقـــال أبـــو وليـــد موســـى بـــن أيب اجلـــارود: قـــال الشـــافعي: -٣
 فأنا راجع عن قويل وقائل بذلك." فقلت قوًال، رسول اهللا

تلتفتــوا ال ســنة فاتبعوهــا و  إذا وجــدمت لرســول اهللا" ٢اين عــن الشــافعي:وقــال الزعفــر  -٤
 إىل قول أحد."

إذا وجــدمت " ٣قــال األصــم مسعــت الربيــع بــن ســليمان يقــول: مسعــت الشــافعي يقــول: -٥
 فقولوا هبا ودعوا ما قلت." يف كتايب خالف سنة رسول اهللا

إّيل عـــن أيب ثـــور  وقـــال ابـــن أيب حـــامت: أخـــربين أبـــو حممـــد السجســـتاين فيمـــا كتـــب -٦
 فهو قويل وإن مل تسمعوه مّين." كل حديث عن النيب" ٤مسعت الشافعي يقول:

وقــال َدعلــج: حــدثنا أبــو حممــد اجلــارود قــال مسعــت الربيــع بــن ســليمان قــال: مسعــت  -٧
خـالف قـويل فخـذوا هبـا ودعـوا  إذا وجدمت سـنة عـن رسـول اهللا" ٥الشافعي يقول:

 قويل فإين أقول هبا."
" كـل مسـألة تكلمـت  ٦: مسعـت الشـافعي يقـول:يع بـن سـليمان أيضـاً قـالوعن الرب -٨

عنـد أهـل النقـل خبـالف مـا قلـت فأنـا راجـع عنهـا  فيها صـّح اخلـرب فيهـا عـن النـيب
 يف حيايت وبعد مويت."

 بها وانفرد إليها يسبق لم للشافعي كلمات : ثالثالمسألة الثانية
 مــا كلمــات ثــالث لــه الشــافعي أن دبراملــ كتــاب يف ذكرنــا" ٧:حبــان بــن حــامت أبــو قــال

 بعده. أحد هبا تفوه وال قبله، اإلسالم يف أحد هبا تكلم

                                                                                                                                                                          
. ١٠٦، ص١، القاهرة، مكتبة خاجني، وبريوت، دار الفكر، ط٩، جاألصفياء وطبقات األولياء حليةم)، ١٩٩٦

.٤٧٣، ص١، جمناقب الشافعيوالبيهقي، 
، ١، جمناقب الشافعي. والبيهقي، ١٠٧، ص٩، جحلية األولياء وطبقات األصفياءاين، انظر، أبو نعيم األصفه ١

.٤٧٣ص
.١٠٧، ص٩، جحلية األولياء وطبقات األصفياءانظر، أبو نعيم،  ٢
.٤٧٢، ص١، جمناقب الشافعيانظر، البيهقي،  ٣
.٧٠، صآداب الشافعي ومناقبهانظر، ابن أيب حامت الرازي،  ٤
.٤٧٣، ص١، جناقب الشافعيمانظر، البيهقي،  ٥
.٤٧٣، ص١، جالمصدر السابق ٦
.٢٤٧،٢٤٨، صآداب الشافعي ومناقبهابن أيب حامت الرازي،  ٧



 

١٥٤ 

 إذا: يقــول الشــافعي، مسعــت: يقــول املــزين، مسعــت: يقــول خزميــة، ابــن مسعــت :األولــى 
 قويل. ودعوا به، فخذوا احلديث، لكم صح

 مسعـــت: يقـــول ،الزعفـــراين حممـــد بـــن احلســـن مسعـــت: يقـــول املنـــذر، ابـــن مسعـــت :الثانيـــة
 خيطئ. أن فأحببت أحداً  ناظرت ما: يقول الشافعي،

: يقـــول ســـليمان، بـــن الربيـــع مسعـــت: يقـــول ي،الـــديلم حممـــد بـــن موســـى مسعـــت :الثالثـــة
  ".إيلّ  ينسبوها ومل الكتب، هذه لوتعلموا الناس أن تُ وددْ : يقول الشافعي، مسعت

ذا صـــّح الحـــديث فهـــو افعي: "إقـــول اإلمـــام الشـــ شـــرح مفـــردات :المســـألة الثالثـــة
  "مذهبي

 إذا صّح احلديث فهو مذهيب." ثالثة ألفاظ." ١وأعلم أن يف قول الشافعي:
(إذا): وهـي وإن كانـت مطلقـة إالّ أن املـراد هبـا العمـوم، فيصـح فيهـا علـى كـل أحـدهما: 

 األحوال.
(صـــحة احلـــديث): وعمـــوم األلـــف والـــالم فيـــه، ســـواء كـــان حجازيـــاً أم كوفيـــاً أم  الثـــاني:

بصرياً أم شامياً، كما أشار إليه الشافعي يف كالمه ألمحد، ألن من الناس من اليأخـذ بأحاديـث 
 العراق.

مــن روايــة الربيــع  (فهــو مــذهيب): وداللتــه علــى قولــه بــه، ويــدل لــه ماقــدمناهقولــه  الثالــث:
نــه يف فخــذوا هبــا ودعــوا قــويل، فــإين أقــول هبــا." فــانظر تصــرحيه بقولــه: "هبــا" وإذعنــه مــن قولــه: "

  "األخذ هبا، ومل يوجد ذلك إلمام غريه.
 فعي: " إذا صّح الحديث فهو مذهبي"فوائد قول اإلمام الشا: الرابعةالمسألة 

 ٢نحو التايل:الفقد ذكر تقي الدين السبكي ست فوائد لقول اإلمام الشافعي على 
 جواز نقله عنه. د: جمر الفائدة األولى
 د تقليده فيه جاز له ذلك إذا كان ممن جيوز له التقليد.: أنه إذا أراد أحالفائدة الثانية

: إذا كـــان العلمـــاء كلهـــم إالّ الشـــافعي علـــى مقتضـــى حـــديث والشـــافعي الفائـــدة الثالثـــة
طالعه، فإذا صّح صارت املسألة إمجاعية، ألنه مل يكـن خـالف فيهـا إالّ الشـافعي، ا خبالفه لعدم

                                                           
مطبوع مع جمموعة الرسائل معنى قول اإلمام المطلبي: " إذا صّح الحديث فهو مذهبي" انظر، تقي الدين السبكي،  ١

.١١٤-١١٥، ص٣املنريية، ج
. ١١٣-١١٤، ص٣ج، المصدر السابقانظر،  ٢



 

١٥٥ 

قــة لــه، فالينســب إليــه، بــل ينســب إليــه خالفــه، وبــّني باحلــديث أن قولــه مرجــوع عنــه، أو الحقي
 موافقة لبقية العلماء فيكون إمجاعاً.

ـــدة الرابعـــة ـــه معـــارض متفـــق عليـــه، الفائ : أن األحاديـــث الصـــحيحة لـــيس فيهـــا شـــيء ل
قـرآن أو إمجـاع أو عقـل، الوالذي يقوله األصوليون من أن خرب الواحد إذا عارضه خرب متواتر أو 

ن ذلــــك واقعـــاً. كـــذلك اليوجـــد خـــربان صـــحيحان مـــن اآلحــــاد إمنـــا هـــو فـــرض ولـــيس شـــيء مـــ
متعارضــــان حبيــــث الميكــــن اجلمــــع بيهمــــا، والشــــافعي قــــد اســــتقرأ األحاديــــث وعــــرف أن األمــــر  
كذلك... فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل باحلديث إالّ صحته، فمـىت صـّح وجـب العمـل 

صــوليون مفــروض ولــيس بواقــع، وهــذه بــه، ألنــه المعــارض لــه فهــذا بيــان للواقــع، والــذي يقولــه األ
 إذا صّح..." حيث أطلقه ومل جيعل معه شرط آخر.عظيمة، وإليها اإلشارة بقوله: " فائدة

لكل منهم أصول وقواعد بىن مذهبه -رضوان اهللا عليهم–: أن العلماء الفائدة الخامسة
وغــريه، ومنــه عليهــا، ألجلهــا رّد بعــض األحاديــث، كمــا يف مــذهب مالــك يف عمــل أهــل املدينــة 

مــا الشــافعي فلــيس لــه قاعــدة يــرّد هبــا احلــديث فمــىت صــّح مــذهب أيب حنيفــة يف عــّدة مســائل، وأ
احلديث قال به، واملعارض الذي لو وقع كان معارضاً عنده وعند غريه، وهو املعقول أو اإلمجـاع 

يف قــــول  وقــــد صـــان اهللا شــــريعته عـــن ذلــــك، فكـــانأو القـــرآن أو الســــنة املتـــواترة، مل يقــــع أصـــالً 
 الشافعي: " إذا صّح احلديث فهو مذهيب." إشارة إىل ذلك.

كــان حجازيــاً أم احلــديث). ســواًء  يف عمــوم األلــف الــالم مــن قولــه: ( :الفائــدة السادســة
  ١عراقياً أم شامياً، خالفاً ملن مل يقبل إالّ أحاديث احلجاز.

 ليس بتركبيان ما يعتبر تركاً للحديث وما المسألة الخامسة: 
أما ما قـام الـدليل عنـد الشـافعي علـى طعـن فيهـا أو نسـخها " ٢تقي الدين السبكي: الق

ولـــيس هـــذا تركـــاً هلـــا، وإمنـــا الـــرتك -فلـــيس الكـــالم فيـــه –أوتصـــحيحها أو تأويلهـــا أو حنـــو ذلـــك 
كمـا يقولـه مــن يـرتك احلـديث لعمــل أهـل املدينـة، أو للقيــاس، أو  للحـديث أن اليعمـل بـه أصــالً 

أو لعلمه، أو عمـل صـحايب خبالفـه، وحنـو ذلـك، هـذا هـو الـرتك. أمـا الطعـن يف لعدم فقه الراوي 
إسناد احلديث، أو بسـبب علّـة أو شـذوذ، فـذلك مينـع مـن احلكـم بصـحة احلـديث، وكالمنـا إمنـا 
هو إذا صّح احلديث. والنسخ لـيس تركـاً، فالنسـخ قـد يوجـد يف القـرآن، والتخصـيص لـيس تركـاً، 

                                                           
.١١٠، ص٣، جالمصدر السابقانظر،  ١
.١٠٤، ص٣، جالمصدر السابق ٢
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همــا يف كتــاب ينقــد تكلّـم الشــافعي يف األحاديــث املختلفـات واجلمــع ببـل مجــع بينــه بـني العــام. و 
اختالف احلديث أحسن كالم، وكذلك العلماء كّلهم فهذا ليس هو املراد هنا، وإمنـا املـراد الـرتك 

 املطلق، ومل يقع ذلك للشافعي أصالً والتقتضيه أصوله."
الحــديث فهــو  إذا صــحّ روط تطبيــق قــول اإلمــام الشــافعي: "شــ: السادســةالمســألة 

 "مذهبي
ووي وقبلـه ابـن الصـالح اإلمـام النـطـالق، ولكـن ح أن مقولة اإلمام الشـافعي فيهـا إصحي

 قها، وهي:ب مراعاهتا ملن يريد أن يطبوضع شروطا جت
 .أن يكون له رتبة االجتهاد يف املذهبالشرط األول: 

ديثاً صــحيحاً وهــذا الـذي قالــه الشــافعي لـيس معنــاه أن كــل أحـد رأى حــ" ١قـال النــووي:
وإمنــا هــذا فــيمن لــه رتبــة االجتهــاد يف املــذهب علــى قــال هــذا مــذهب الشــافعي وعمــل بظــاهره. 

 ماتقّدم من صفته أو قريب منه."
 مبـا بالعمـل يسـتقل أن له يسوغ فقيه كل فليس باهلني، هذا وليس" ٢قال ابن الصالح:و 

 ."احلديث من حجة يراه
 احلـديث هـذا علـى يقـف مل-اهللا رمحـه- شـافعيال أن ظنه على يغلب أن: الشرط الثاني

 .أو مل يعلم صحته
 هـذا علـى يقـف مل-اهللا رمحـه- الشـافعي أن ظنـه علـى يغلب أن وشرطه" ٣يقول النووي:

 كتـب مـن وحنوهـا كلهـا الشـافعي كتب مطالعة بعد يكون إمنا وهذا .صحته يعلم أومل ،احلديث
 ذكرنـا مـا اشرتطوا وإمنا .به ينصف من قل صعب شرط وهذا أشبهها وما عنه اآلخذين أصحابه

 عنـده الـدليل قام لكن ،وعلمها رآها كثرية أحاديث بظاهر العمل ترك-اهللا رمحه- الشافعي ألن
  ."ذلك حنو أو تأويلها أو ختصيصها أو نسخها أو فيها طعن على

 تركــه حبــديث عمــل مــن الشــافعيني مــن املســلك هــذا ســلك وفــيمن" ٤قــال ابــن الصــالح:و 
 بـن موسـى الوليـد كـأيب غـريه، على وخفي عليه اطلع ملانع بصحته منه علم على عمًدا يالشافع

 عن صح إذا: "قال أنه الشافعي عن روى أنه عنه وروي ،الشافعي صحب ممن اجلارود أيب

                                                           
.١٠٥، ص١، جالمجموع شرج المهذب ١
.١١٨، صوالمستفتي المفتي أدب ٢
.١٠٥، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٣
.١١٨-١٢١، صأدب المفتي والمستفتي ٤
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 صـــح وقـــد: الوليـــد أبـــو قـــال ."بـــذلك قائـــل قـــويل عـــن راجـــع فأنـــا ،قـــوالً  وقلـــت ،حـــديث النـــيب
 علـى فـرد. واحملجـوم احلـاجم أفطـر: الشـافعي قـالأقـول  فأنـا ١".جـومواحمل احلاجم أفطر: "حديث

 دلّ  وقــد عنــده، اً منســوخ لكونــه صــحته مــع تركــه الشــافعي أن ،حــديث مــن ذلــك الوليــد أيب
 : "له قيل أنه والفقه، احلديث يف البارع اإلمام خزمية ابن عن وروينا ٢.نهوبيّ  ذلك على

                                                           
 هـ ١٣٩٥، (عيسى أبو الرتمذي، الضحاك، بن سىمو  بن َسْورة بن عيسى بن حممداحلديث أخرجه: الرتمذي،  ١
، )٣ جـ( الباقي عبد فؤاد ، وحممد)٢ ،١ جـ( شاكر حممد أمحد :وتعليق ، حتقيق٣، جالترمذي سنن)، م ١٩٧٥.

، ٢، طاحلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، مصر، )٥ ،٤ جـ( الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم
هـ. ١٤١٨، (يزيد أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو). وابن ماجه، ٧٧٤( ، رقم احلديث:١٣٥

، حققه وخرّج أحاديثه وعّلقه عليه: الدكتور بّشار عّواد معروف، بريوت، دار اجليل، ٣، جماجه ابن سننم)، ١٩٩٨
 بن شافع بن عثمان بن العباس نب إدريس بن حممد اهللا عبد أبو). والشافعي، ١٦٨١، رقم احلديث: (١٧٦، ص١ط

 سنجر: رتبه، ٢، جالشافعي اإلمام مسند)، م ٢٠٠٤ .هـ ١٤٢٥، (املكي القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب عبد
 شركة، الكويت، فحل ياسني ماهر: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه حقق، الدين علم سعيد، أبو اجلاويل، اهللا عبد بن

 ١٤٢١، (الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو. أمحد، ١٢٢، ص١، طوالتوزيع للنشر غراس
 عبد د: وآخرون إشراف مرشد، عادل- األرنؤوط شعيب: ، احملقق١٤، جحنبل بن أحمد اإلمام مسند)، م ٢٠٠١ .هـ

 بن حممدوابن حبان،  ).٨٧٦٨، رقم احلديث: (٣٧٣، ص١الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط احملسن عبد بن اهللا
 في اإلحسان)، م ١٩٨٨. هـ ١٤٠٨، (الُبسيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان

: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه، الفارسي بلبان بن علي الدين عالء األمري: ترتيب، ٨، جحبان ابن صحيح تقريب
 ولكن). واحلديث إسناده صحيح، ٣٥٣٢. رقم احلديث: (٣٠١، ص١الرسالة، ط ، بريوت، مؤسسةاألرنؤوط شعيب

 سعيد أيب حديث من وجدنا لكن ريب بال واحملجوم احلاجم أفطر حديث صحقال ابن حجر: " نسخه. النيب عن ثبت
 العزمية بعد كونت إمنا الرخصة ألن به األخذ فوجب صحيح وإسناده للصائم احلجامة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أرخص

 الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد." انظر، ابن حجر، حمجوما أو حامجا كان سواء باحلجامة الفطر نسخ على فدل
 عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم٤، جالبخاري صحيح شرح الباري فتحهـ)، ١٣٧٩، (الشافعي العسقالين
 بن اهللا عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات اخلطيب، عليه الدين حمب: هطبع على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، قام

 .١٧٨، ص١باز، بريوت، دار املعرفة، ط
 عن الصنعاين، األشعب أيب عن قالبة، أيب عن احلذاء، خالد عن اجمليد، عبد بن الوهاب عبد أخربناقال الشافعي:  ٢

 آخذ وهو فقال رمضان، من خلت عشرة لثمان حيتجم رجال فرأى الفتح، زمان النيب مع كنت: قال أوس بن شداد
 اهللا رسول أن" عباس: ابن عن مقسم، عن زياد، أيب بن يزيد عن سفيان، أخربنا". واحملجوم احلاجم أفطر" : بيدي

 حمرماً  بهيصح ومل ،حمرماً  يومئذ يكن ومل الفتح، عام اهللا رسول عن أوس ابن ومساع: الشافعي قال ".صائماً  حمرماً  احتجم
 يف »واحملجوم احلاجم أفطر« وحديث عشر، سنة اإلسالم حجة عام النيب حجامة عباس ابن فذكر اإلسالم، حجة قبل

 إفطار وحديث ناسخ، عباس ابن فحديث ثابتني كانا فإن: الشافعي قال. بسنتني اإلسالم حجة قبل مثان سنة الفتح
 املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا دعب أبو. انظر، الشافعي، منسوخ واحملجوم احلاجم
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: قـــال كتبـــه؟ يف الشـــافعي يودعهـــا مل واحلـــرام احلـــالل يف اهللا لرســـول ســـنة تعـــرف هـــل
 ١".ال

وهذا الـذي قالـه حسـن  ٢اإلمام النووي قول ابن الصالح مث عّلقه عليه وقال: حكى فقد
 متعّني، واهللا أعلم."

لكو�ا فضيلة امتاز  ليس رّداً ملا قاله الشافعي، وال-رضي اهللا عنهما –وهذا الذي قااله 
وبة هــذا املقــام حــىت اليغــرت بــه كــل أحــد، واإلفتــاء يف الــدين كّلــه  هبــا عــن غــريه، ولكنــه تبيــني لصــع

الشرعية حىت يشـرح الصـدر للعمـل بالـدليل الـذي ّد من البحث والتفتيش عن األدلة كذلك، الب
 ومـع ذلـك ينبغـي احلـرص-اهللا عنهمـا رضي –حيصل عليه، فهو صعب وليس باهلّني. كما قااله 

  ٣عليه وطلبه.
 مذهبه؟ ن وجد من الشافعيين حديثاً يخالفا يفعل مالمسألة السابعة: ماذ

ـــه:  فيـــه  مذهبـــه خيـــالف حـــديثًا الشـــافعيني مـــن وجـــد مـــنفقـــد أجـــاب ابـــن الصـــالح بقول
 حالتان:
 تلـك يف أو البـاب؛ ذلـك يف وإمـا مطلًقـا، إمـا فيـه االجتهـاد آالت كملت فإن: األولى 

 .احلديث بذلك بالعمل االستقالل له كان بيانه سبق ما على املسألة
 فلــم حبــث أن بعــد احلــديث خمالفــة مــن حــزازة قلبــه يف ووجــد آلتــه تكمــل مل وإن :الثانيــة

  :فلينظر شافًيا جوابًا عنه ملخالفيه جيد

                                                                                                                                                                          
 يف يقعو  للشافعي باألم ملحقا مطبوع( الحديث اختالف)، م١٩٩٠.هـ١٤١٠، (املكي القرشي املطليب مناف عبد بن

.٦٤٠، بريوت، دار املعرفة، د، ط، ص٨)، جاألم كتاب من ٨ اجلزء
المجموع امته يف احلديث والفقه، ومعرفته بنصوص الشافعي باحملل املعروف." قال النووي: " وجاللة ابن خزمية وإم ١

سنة يف  . قال تقي الدين السبكي: " وأما قول ابن خزمية: " إنه اليعرف لرسول اهللا١٠٦، ص١ج شرح المهذب،
ها، فيتبّني بعد ذلك، أو احلالل واحلرام مل يودعها الشافعي كتبه." فقد يكون أودعها كتبه، ويف بعضها مل يتبّني له صحت

اليكون يف احلالل واحلرام كما يف الصالة الوسطى، او يكون سنة مل يعلمها ابن خزمية، أو يكون الشافعي قال ذلك على 
معنى قول اإلمام المطلبي: " إذا صّح الحديث فهو مذهبي" سبيل الفرض والتقدير." انظر، تقي الدين السبكي، 

 .١٠٣،١٠٤، ص٣ملنريية، جمطبوع مع جمموعة الرسائل ا
.١٠٦، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٢
 املنريية، الرسائل جمموعة مع مطبوع" مذهبي فهو الحديث صحّ  إذا: "المطلبي اإلمام قول معنى السبكي، الدين تقي ٣
.١٠٢ص ،٣ج



 

١٥٩ 

 يف مبذهبـــه يتمـــذهب أن فلـــه وجـــده فـــإن مســـتقل؟ إمـــام احلـــديث بـــذلك عمـــل هـــل •
 علـموال ذلـك، يف إمامـه مـذهب تـرك يف له عذرًا ذلك ويكون احلديث، بذلك العمل

 ١.وتعاىل تبارك اهللا عند
ذهبـــه يف ســـكت ابـــن الصـــالح عـــن القســـم اآلخـــر وهـــو: أن الجيـــد مـــن يتمـــذهب مب •

يعــرض  ألن ذلــك إمنــا يكــون حيــث يكــون إمجــاع، ولكــن قــد العمــل بــذلك احلــديث،
يعــرض يف مســألة النقــل فيهــا عــن غــري الشــافعي فمــاذا يصــنع؟  مــع االخــتالف، وقــد

وقــد مســع  يفــرض اإلنســان نفســه بــني يــدي النــيبواألوىل عنــدي اتبــاع احلــديث، ول
 ٢ه التأخر عن العمل به؟ ال واهللا، وكل أحد مكّلف حبسب فهمه.ذلك منه، أيسعُ 

 ٣األوجهبين ترجيح القواعده في  :المطلب الرابع
 مذهبـــــه، إىل املنتســــبني الشـــــافعي ألصــــحاب ينســـــب مــــا-كمــــا قلنـــــا فيمــــا ســـــبق- هــــي

 يأخـذوها مل وإن بعضـها يف وجيتهـدون وضـوابطه، قواعده من ويستنبطو�ا أصوله على وخيرجو�ا
 :على النحو التايلوهذه القواعد  .واجتهادهم أصله من

إلمـــام الشــــافعي، تنطبـــق علــــى رتجـــيح بــــني أقـــوال االمثـــل القواعـــد الــــيت تقـــدمت يف  - أ
 الوجوه. 

 يهمــاف اعتبــار ال أنــه إال ســبق مبــا منهمــا الــراجح فيعــرف الوجهــان وأمــا" ٤:النــووي يقــول
 ."واحد شخص من وقعا إذا إال والتأخر بالتقدم

 يرتجح املنصوص على املخرّج إالّ إذا مل يوجد فرق بني املخرّج واملنصوص. - ب
  

                                                           
.١٢١ص أدب المفتي والمستفتي،انظر،  ١
 الرسائل جمموعة مع مطبوع" مذهبي فهو الحديث صحّ  اإذ: " المطلبي اإلمام قول معنىتقي الدين السبكي،  ٢

.١٠٢ص ،٣ج املنريية،
 والترجيحات، واآلراء والكتب األعالم في المرموز الفقه وأسرار الفقهية المذاهب مصطلحاتانظر، الظفريي،  ٣

.١٤، صالمذهب عند الشافعية. والدكتور حممد إبراهيم أمحد علي، ٢٨٣ص
.١١١، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٤



 

١٦٠ 

فـــإذا كـــان أحـــدمها منصوصـــاً واآلخـــر خمّرجـــا فاملنصـــوص هـــو الصـــحيح " ١يقـــول النـــووي:
 مــن املخــرج كــان إذا إال أوىل هــذا بــلبــاً كمــا إذا رّجــح الشــافعي أحــدمها الــذي عليــه العمــل غال

 ".الفرق يتعذر أن وقلّ  احتمال وفيه املنصوص عليه يرتجح ال فقيل الفرق فيها يتعذر مسألة

 ترجيح بين الطرقال: قاعدته في المطلب الخامس
 املســـألة يف مـــثال بعضـــهم فيقـــول املـــذهب حكايـــة يف األصـــحاب اخـــتالف فهـــي الطـــرق

 املسـألة يف أحـدمها يقـول أو واحـداً  وجهـاً  أو واحـداً  قـوالً  جيـوز ال اآلخـر ويقول وجهان أو قوالن
 الطـــــريقني موضـــــع يف الـــــوجهني يســـــتعملون وقـــــد: مطلـــــق خـــــالف فيهـــــا اآلخـــــر ويقـــــول تفصـــــيل
 ٢.وعكسه

 الشــافعي عــن واملــزين املــرادي والربيــع البــويطي رواه مــا: قاعــدة التــرجيح فــي هــذه الحالــة
 .وحرملة اجليزى الربيع رواه ما على ممقدّ 

 أصـحابنا عنـد ممقـدّ  الشافعي عن واملزين املرادي والربيع البويطي رواه فما" ٣:نوويال قال
 معــامل أول يف أصــحابنا عــن اخلطــايب ســليمان أبــو نقلــه كــذا وحرملــة اجليــزى الربيــع رواه مــا علــى

 مشـهور وكتابـه واملـزين املـرادي الربيـع مـن أجـلّ  لكونـه أنا فأحلقته البويطي يذكر مل أنه إال ٤السنن
 ."ذكره إىل فيحتاج

رتجيح بـني األقـوال اليف  اليت ذكرها اإلمام النووي ،هذه القواعدمجيع شك يف تطبيق  وال
تتطلـــب أن يكـــون العـــامل علـــى درجـــة عاليـــة مـــن العلـــم الشـــرعي. علـــم األدلـــة،  الطـــرقواألوجـــه و 
مــن أهــل  ختصــار هــذه القواعــد اليطبقهــا إال مــن هــواملذهبيــة، واألقــوال املختلفــة. وباواألصــول 

 الرتجيح والتخريج.

                                                           
.١١١، ص١، جالمصدر السابق ١
.١٠٨، ص١، جالمصدر السابق ٢
. ١٢٦،١٢٧، صأدب المفتي والمستفتي. كذلك انظر ابن الصالح، ١١١، ص١، جالمصدر السابق ٣
 فإذا املرادي سليمان بن والربيع املزين رواية على مذهبه يف يعولون إمنا الشافعي أصحاب جتد وكذلك قال اخلطايب: " ٤

 بن حممد بن محد سليمان أبو" اخلطايب، .أقاويله يف هبا يعتدوا ومل إليها يلتفتوا مل وأمثاهلما واجليزي حرملة رواية ءتجا
، املطبعة العلمية، ١، جداود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم)، م ١٩٣٢ .هـ ١٣٥١، (البسيت اخلطاب بن إبراهيم

.٤، ص١حلب، ط



 

١٦١ 

 للترجيح الترجيح لمن ليس أهالً في  هقواعد: المطلب السادس
إذا مل يكــن الباحــث قــد بلــغ مرتبــة أهــل الرتجــيح والتخــريج، فقــد خــّط لــه اإلمــام النــووي 

جلانــب  خطوطــاً تســاعده علــى تبيــني القــول الــراجح، وميكــن أن يســّميها قــرائن تــرّجح كفــة امليــزان
هــذه الوســائل قبــل أن حيــاول الرجـــوع إىل  أن علــى الباحــث أن اليلجـــأ إىل إالّ  خــر،قــول علــى آ

مــن أهــل الرتجــيح واألخــذ بقــوهلم. أمــا إذا أوجــد مــن لــيس أهــالً للرتجــيح  تــرجيح علمــاء املــذهب
خالفــاً بــني األصــحاب يف الــراجح مــن قــولني أو وجهــني، فليعتمــد الباحــث حينئــذ علــى القــرائن 

 ١اآلتية للرتجيح.

م األعلم على األروع عند دّ صحيح األكثر واألعلم واألروع ويقت :دة األولىالقاع
٢التعارض

هـــذه القاعـــدة اعتمـــد عليهـــا اإلمـــام النـــووي بعـــد الرتجـــيح بقـــوة الـــدليل يف معرفـــة القـــول 
 الراجح من األقوال احملكية يف املذهب ويف تنقيحه للمذهب الشافعي.

 الــراجح يف األصـحاب بـني خالفـا للرتجـيح أهـال لــيس مـن وجـد إذا أمـا" ٣يقـول النـووي:
 واألورع األعلــم تعــارض فــإن واألورع واألعلــم األكثــر صــححه مــا فليعتمــد وجهــني أو قــولني مــن
 ."األعلم قدم

 مراتـــب بيـــان إىل حينئـــذ وحيتـــاج الـــوجهني يف كمـــا بـــالكثرة أيضـــا ويـــرجح" ٤قـــال أيضـــاً:و 
 بيانـاً  واللغـات األمساء هتذيب يف ذلك تبين وقد وجاللتهم وأحواهلم طبقاهتم ومعرفة األصحاب

 كتــاب يف وذكـرت: مثلــه عـن كلهــا العلـوم مـن علــم طالـب يســتغين ال جليـل كتــاب وهـو حسـناً 
 يف ســاع وأنــا فــيهم القــول وأشــبعت وأوضــح ذلــك مــن أكمــل مــنهم ذكرتــه مــن الفقهــاء طبقــات

  ."اخلري وجوه ولسائر له توفيقي الكرمي اهللا أسأل إمتامه

                                                           
.١٤، صهب عند الشافعيةالمذحممد إبراهيم أمحد علي،  ١
 بالدليل والتخريج للرتجيح أهال ليس من وجد إذا. ويقول: " ١٢٦، صأدب المفتي والمستفتيانظر، ابن الصالح،  ٢

 الثقة لزيادة املوجبة صفاهتم إىل الرتجيح يف يفزع أن فينبغي الوجهني أو القولني من األصح يف املذهب أئمة بني اختالفًا
 هو الذي قدم أخرى، بصفة واآلخر منها، بصفة منهم واحد اختص وإذا واألورع، واألعلم األكثر لبقو  فيعمل بآرائهم،

."العامل األورع على مقدم الورع فاألعلم. باإلصابة منهما أحرى
.١١١، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٣
 .١١١،١١٢، ص١، جالمصدر السابق ٤



 

١٦٢ 

يرى اإلمام النووي من الرتجيح بالكثرة، مبين على أن نقل املـذهب مـن بـاب وهذا الذي 
هــذا حيــث ال ي أن اخلطــأ إىل القليــل أقــرب. ولكــن فيــرتجح بــالكثرة، وألن العــادة تقتضــ الروايــة

 دليل يعضد ما عليه األقلون.
 فيعترب قول األكثر ألنه من باب الرواية." " ١يقول ابن حجر اهليتمي:

 دليـل ال حيـث وهـذا "ألن اخلطأ إىل القليل أقرب منه إىل الكثري. ٢آخر: قال يف مكانو 
 ولــو األقــل عليــه مــا تــرجيح الشــيخني أعــين هلمــا وقــع مث ومــن اتبعــوا وإال األقلــون عليــه مــا يعضــد
 ".األصحاب مقابلة يف واحدا

ريهـا يقـال الكثـرة إمنـا يظهـر تأث" ٣يف الرتجيح وقال: يف اعتبار الكثرةفقد خالف السلمي 
يف الروايــة مــن حيــث إ�ــا أخبــار ونقــل، والكثــرة تــؤثر يف مثــل ذلــك غلبــة الظــن. وأمــا االجتهــاد 
فالعمــدة، الــدليل وقــوة الفهــم وجــودة الفكــر ووفــور العلــم واالســتنباط فــال أثــر للكثــرة، فالشــخص 
الواحـــد قـــد يكـــون أكثـــر حتقيقـــاً وتـــدقيقاً وفهمـــاً مـــن كثـــريين، ويف كـــالم األصـــحاب وتصـــانيفهم 

ال هـــذا وإن كـــان األكثـــر علـــى معـــىن لـــه إ شـــواهد لـــذلك حيـــث يقولـــون: قـــال احملققـــون منـــا وال
لنا من ذلك أنه إذا تعارض الرتجيح النأخذ... مبا عليه أكثر األصحاب إال  صلخّ خالفه... فت

 مع االستواء يف العلم والورع، واالتقان وذكاء القرحية."

 المذاهب ما وافق رأي أكثر أئمة: القاعدة الثانية
 واملسألة مفروضة فيما إذا مل جند مرّجحاً من كالم الشافعي والمن كالم أصحابه.

 ." املذاهب أئمة أكثر وافق ما أيضا ويرتجح":عمرو أبو الشيخ قال " ٤يقول النووي:
 " ٥وتعقب النووي على قول ابن الصالح وقال:

 
 

                                                           
 .٢٩٤، ٢ج ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١
 .٤٠، ص١، جدر السابقالمص ٢
.٣٧، صفرائد الفوائدانظر،  ٣
.١٢٧، صأدب المفتي والمستفتيأي: ابن الصالح، انظر، ابن الصالح،  ٤
. ٣٦، صفرائد الفوائد. وانظر، السلمي، ١١١،١١٢، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٥



 

١٦٣ 

 للشــافعي كــان إذا يمــاف حســني القاضــي وحكــى ١واحتمــال ظهــور فيــه قالــه الــذي وهــذا
  :ألصحابنا وجهني حنيفة أبا يوافق أحدمها قوالن

 الشـافعي نفـإ .االسـفرايىن حامـد أىب الشيخ قول وهذا أوىل املخالف القول أن: أحدهما
 .املخالفة موجب على طالعهإل خالفه مناإ

 مل إذا مـافي املفروضـة واملسـألة األصـح وهـو القفـال قـول وهو أوىل املوافق القول :والثاني 
 بـه جـزم مـا خبـالف أحـدمها فجـزم خمتلفـني املتـأخرين املصـنفني رأينـا إذا وأمـا سبق مما مرجحاً  جيد

 ٢.سبق ما على البحث إىل الرجوع من ذكرناه ما على املتقدمني كالوجهني فهما اآلخر

غيره القول المذكور في بابه ومظّنته مرّجح على القاعدة الثالثة:

 الرتجـيح إىل األصحاب أشار وقد القولني، أحد به يرجح أن ينبغي اومم" ٣يقول النووي:
 جـر وكـالم حبـث جرى بأن بابه غري يف اآلخر وذكر ومظنته بابه يف ذكره الشافعي يكون أن به،
 طويـــل فكـــر بعـــد موضـــعه يف وقـــرره مقصـــودا بـــه أتـــى ألنـــه أقـــوى بابـــه يف ذكـــره فالـــذي ذكـــره إىل

 ."باألول اعتناؤه به يعتىن فال اداً استطر  بابه غري يف ذكره ما خبالف
هذه مرئيات اإلمام النووي يف القواعد اليت على أسسها خيتار القـول الـراجح، ممّـا الشـّك 
فيه أن اإلمـام النـووي قـد طبّـق يف كتبـه وترجيحاتـه القواعـد اخلاصـة بأهـل الرتجـيح، فهـو أحـدهم 

 ٤ذه القواعد اليت رمسها.من غري جدل، ولذا فينبغي أن ينظر إىل ترجيحاته يف ضوء ه
 

                                                           
فرع األول وهو أن يقال: بل نرجح القول يقول السلمي: "ومل يبّني وجه النظر وجه النظر ولعّل وجهه ما قدمناه يف ال ١

 .٣٧، صفرائد الفوائداآلخر ألنه إمنا خالف ما عليه األكثر إلطالعه على دليل قوي يوجب املخالفة." انظر، 
 أقوى أو مثله آخر ترجيح اآلخر القول جهة من ذلك يعارض مل إذا ما على حممول وكالمهما قال ابن الصالح: " ٢

 ذلك، على مقدم عندهم الدليل يرجحه ما أن غري املذهب أئمة إىل بالنسبة أيًضا معتربة الرتجيح من األنواع وهذه.منه
.١٢٨، صأدب المفتي والمستفتي" انظر، .أعلم واهللا

.١١٢، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٣
 إن تأخر ما منهما حالراج مثقلت: كذلك اختصر ابن حجر اهليتمي قواعد الرتجيح بني األقوال واألوجه حيث يقول: "  ٤

 أفرده فما وإال فساد، يلزمه أو مدخول مقابله عن قال فما وإال وحده عليه فرع فما وإال رجحانه على نص فما وإال علم،
 في المحتاج تحفة." نظريه لتكافؤ فهو كله ذلك عن خال فإن به لتقويه جمتهد مذهب وافق فما وإال جواب أو حمل يف

 .٤٥،٤٦، ص١، جالمنهاج شرح



 

١٦٤ 

  : اختالف ترجيحات اإلمام النوويالرابعمبحث ال
اتفـــق علمـــاء مـــذهب الشـــافعي علـــى أن املعتمـــد املفـــىت بـــه يف املـــذهب هـــو مـــا اتفـــق يف 
ترجيحــه اإلمــام الرافعــي واإلمــام النــووي، وهــو معتمــد املــذهب، وإن اختلفــا فــالقول املعتمــد هــو 

نــد مــا قــرر الفقهــاء الشــافعية هــذا االعتمــاد علــى تــرجيح اإلمــام مارجحــه اإلمــام النــووي، ولكــن ع
النووي تواجههم مشكلة، وهي اختالف ترجيحات اإلمام النـووي يف كتبـه املختلفـة، وعلـى هـذا 
اليد أن يبحث عن أسباب اختالف هذه الرتجيحات لدى اإلمام النووي. وكذلك قـد وجـد يف 

عية برتجيحـــات اإلمـــام النـــووي، وســـأحبث هـــذا املتـــأخرين بعـــض مـــن يعـــرتض علـــى اعتمـــاد الشـــاف
 املوضوع من خالل املطالب التالية:

 النووياإلمام  املطلب األول: أسباب اختالف ترجيحات
 املطلب الثاين: االعرتاضات على ترجيحات اإلمام النووي

 المطلب األول: أسباب اختالف ترجيحات اإلمام النووي
آراء اإلمام النووي وترجيحاته، تواجههم مشكلة يف  عند ما قرر الفقهاء الشافعية اعتماد

حتديد أقوال اإلمام النووي لكتبه الكثرية واملتفرقة وغري املكتملة، ممـا جعـل الفقهـاء خيتلفـون كيثـراً 
 يف حتديد الرأي النهائي للنووي.

نعــم، احلــق أنــه البــّد مــن نــوع تفتــيش، فــإن كتــب املصــنف نفســه كثــرية " ١يقــول الكــردي:
ف فيمـا بينهـا، فـال جيـوز ألحـد أن يعتمـد مـا يـراه يف بعضـها حـىت ينظـر يف بقيّـة كتبـه أو االختال

أكثرهـــا، أو يعلـــم أن ذلـــك احملـــّل قـــد أقـــرّه عليـــه شـــارحه أو املـــتكّلم عليـــه الـــذي عادتـــه حكايـــة 
 االختالف بني كتبه وبيان املعتمد من غريه."

 :وذلك لألسباب التالية
 تابينة.تأليف كتبه يف فرتات زمنية م -١

"ألّـف كتبـه يف فـرتات زمنيـة متباينـة، لـذلك قـد يقـع بـني كالمـه يف كتبـه  ٢يقول السقاف:
 اختالف يف التنصيص على الراجح عند الشافعية."

                                                           
 .٥١ص الفوائد المدنية، ١
 .١٧٠ص الخزائن السنية، ٢



 

١٦٥ 

خـالف الدكتور حممد عقله يف مقدمة حتقيقه لكتاب تصحيح التنيبـه للنـووي،  يرىبينما 
يــب الــزمين يف تأليفهــا، حبيــث يشــرع يف "علــى مــا يبــدو أنــه مل يكــن يراعــي الرتت ١ذلــك، ويقــول:

تـــأليف الكتـــاب فاليدعـــه حـــىت يفـــرغ منـــه، بـــل كـــان يعمـــل يف تصـــنيف أكثـــر مـــن كتـــاب يف آٍن 
األحـد خـامس عشـر  موالروضة فرغ منها النووي يـو " ٢التوشيح:ترشيح قول السبكي يف ي .واحد

طـه يـوم اخلمـيس مـن ربيع األول سنة تسع وستني وستمائة. وبدأ يف شـرح املهـذب كمـا رأيـت خب
شـــعبان ســـنة اثنتـــني وســـتني وســـتمائة، وخـــتم اجلنـــائز صـــحوة يـــوم عاشـــوراء ســـنة ثـــالث وســـبعني 

ثنــني تاســع شــوال مــن كــاة، وخــتم بــاب اإلحــرام يــوم االوســتمائة ويف ذلــك اليــوم بــدأ يف كتــاب الز 
ابـع عشـر ثنـني ر وخـتم ربـع العبـادات، ويـوم اال هذه السنة، ويف ذلك اليوم بدأ بباب صفة احلـج،

مــن ربيــع األول ســنة أربــع وســبعني وســتمائة، وافتــتح البيــع فوصــل إىل أثنــاء الربــا، ومــات ومل يبــّني 
 تارخياً..."
 كون كثري من مصنفاته كتبها أثناء طلبه للعلم. -٢

أنه ملا تأهل للنظر والتحصيل رأى من املسـارعة إىل اخلـريات أن جعـل " ٣يقول األسنوي:
اً ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه حتصيالً وحتصـيله تصـنيفاً ومـن ما حيصله ويقف عليه تصنيف

الباً من غري املشهور إالّ املوضع الذي يعمل فيـه، إالّ أنـه غـرض صـحيح تحضر غهذا حاله اليس
دخــل دمشــق -رمحــه اهللا–وقصــد مجيــل. ولــوال ذلــك مل يتيســر لــه مــن التصــانيف مــا تيّســر، فإنــه 

 ة سنة. ومات ومل يستكمل ستاً وأربعني."لالشتغال وهو ابن مثانية عشر 
 أّلف كتبه يف فرتة عمره القصرية نسبّياً.أنه  -٣

"دخـل دمشـق لالشـتغال  ٤أن النووي عاش حنواً من ست وأربعـني سـنة، يقـول األسـنوي:
 وهو ابن مثانية عشرة سنة، ومات ومل يستكمل ستاً وأربعني."

وحـج  مخـس سـنة يف التنبيـه وحفـظ ةبالرواحيـ فنـزل ليشتغل دمشق "وقدم ٥يقول الذهيب:
 وتقـدم األقـران فـاق حـىت سـنني عشـر حنو و�ارًا ليًال  شتغالاال ولزم ومخسني إحدى سنة أبيه مع

                                                           
، بريوت، مؤسسة ١، جمقدمة تحقيق كتاب تصحيح التنبيه للنوويم)، ١٩٩٦هـ.١٤١٧حممد عقله اإلبراهيم، ( ١

 .٥٧، ص١الرسالة، ط
هرية، ، خمطوط باملكتبة الظاترشيح التوشيح وترجيح الصحيح، الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  ٢

 .٩١،٩٢فقه شافعي، ورقة  ٣٧٨رقم:
 .٩٩،١٠٠، ص١، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٣
 .١٠٠، ص١، جالمصدر السابق ٤
 ٣٣٤، ص٣، جغبر من خبر في العبر ٥



 

١٦٦ 

 السـتني حـدود مـن التصـنيف يف أخـذ مث والعمـل العلـم يف السبق قصب وحاز .الطلبة مجيع على
 ".مات أن وإىل مائة وست

إالّ بعـد سـن الثامنـة عشـرة وأنـه أخـذ يف التصـنيف  فإذا علمنا أنـه مل يبـدأ يف طلـب العلـم
لـو  وما ترك مـن املؤلفـات، من حدود الستني والست مائة إىل أن مات أي حنو مثانية عشرة سنة

 قسم على سين حياته لكان نصيب كل يوم كراستني.
عـــدم إعـــادة النظـــر يف مصـــنفاته حيـــث ممـــا جعـــل مصـــنافته أشـــبه مبســـوّدات ومل يـــتم  -٤

 أكثرها.
 يدعـــه مث األذرعـــي، قـــال كمـــا ميدانـــه يف املســـرع كـــاجلواد يكتـــب مـــا يكتـــب نـــوويال إن

 يف اخلفـاء أو الـنقص من فيه حصل ما النظر بقليل ويدرك فيه، فينظر فرصة تأتيه أن إىل مسوّدة
 أدرك وملـا ذلـك، يـتمّ  أن قبـل املنيّـة عاجلتـه-اهللا رمحـه-النووي ولكن تسويده، يف استعجاله حال
 أن بقليــل وفاتــه قبــل وهــمّ  ذلــك، قبــل األجــل ينتهــي أن وخشــي فيــه النظــر إعــادة اليســتطيع أنــه

: فقــال." الركبــان هبــا ســارت قــد: "لــه فقيــل تعليقاتــه مــن كرّاســة ألــف غســل كمــا الروضــة يغســل
 إليهـا جعري سـو  اخللـل بعـض فيهـا أن يسّودها وهو أدرك أنه ذلك ومعىن." أشياء منها نفسي يف"

 مما كثرياً  يتمّ  أن وقبل إليها، يرجع أن قبل فتويف الفرصة، متنحه مل اهللا ةمشيئ ولكن اهللا، شاء إن
 ١.-اهللا رمحه– أّلف

 أقـف بأن وأمرين خبطه، كراس ألف حنو كراريس ببيع مرة أمرين ولقد" ٢قال ابن العطار:
 يف اآلن وإىل طاعتـه، إال أمكنـين فمـا ذلـك، يف أمره خالفت إن وخوفين الوراقة، يف غسلها على
 ".حسرات منها قليب

 الروضـة" بغسـل بقليـل وفاتـه قبل هم أنه: اهللا رمحه عنه حكي "ولقد ٣ويقول السخاوي:
 نفســي يف: فقــال الركبــان، هبــا ســارت قــد: لــه فقيــل تعليقاتــه، مــن كراســة ألــف حنــو غســل كمــا"

 دراكإ قبــل املنيــة عليــه هجمــت بــل وحتريرهــا، مراجعتهــا لــه يتفــق ومل .قــال كمــا أو أشــياء، منهــا
 الصاحلني." عباده مجيع وعن عنه اهللا فرضي اخلمسني،
 

                                                           
.١٦٦،١٦٧. صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ١
 .٩٤، صتحفة الطالبين ٢
 .٤٤، صبغية الراوي. وابن اإلمام الكاملية، ٣٢، صعذب الرويالمنهل ال ٣



 

١٦٧ 

 المطلب الثاني: االعتراضات على ترجيحات النووي
لشــيخني (الرافعــي والنــووي) اتفقــوا أن معظــم احملققــني مــن علمــاء املــذهب املتــأخرين عــن ا

رجحــه ختلفــا فمــا يمــا رجحــه الشــيخان واعتمــداه، فــإن اأن املعتمــد املفــىت بــه يف املــذهب علــى 
وقـد تناقـل املشـايخ هـذا األمـر جـيالً بعـد جيـل مؤيّـدين لـه مقـّررين،  -رمحهما اهللا تعاىل–النووي 

 أن املعلــوم مــن أن" ١ومـا ذلــك إالّ ملزيــد اجتهادمهــا وحتريرمهــا، وعظــيم ورعهمـا، كمــا قــال الرملــي:
 نايــــاتع كانــــت وهلــــذا االجتهـــاد غايــــة املــــذهب حتريــــر يف اجتهـــدا قــــد -اهللا رمحهمــــا-الشـــيخني

 الشـيخان عليـه مـا حتقيـق إىل متوجهـة احملققـني األئمـة مـن سـبقنا مـن وإشـارات العاملني، العلماء
 عــن أحــدمها انفــرد وإذا والربهــان، بالــدالئل ذلــك مــؤدين واإلذعــان بــالقبول صــححاه مبــا واألخــذ
 ."ةالطوي وإخالص النية، حلسن إال ذاك وما املذهب النووي اإلمام عليه مبا والعمل اآلخر

تقـّدم لرتجـيح قـول الشـيخني وهلما وترجيحاهتمـا، ولكـن مـع هـذا الشـيوع امللذلك قوشاع 
واعتمــاده فقــد وجــد يف املتــأخرين بعــض مــن يعــرتض علــى اعتمادهــا. وأبــرز مــن قــام بــذلك مجــال 

جـواهر البحـرين " و"المهمات فـي شـرح الروضـة والرافعـيالدين األسنوي فإنه صّنف كتابه "
. وأرّكـز الشـرح الكبيـرو الروضـة" وذكر فيهما مجلة من االعرتاضـات علـى في تناقض الحبرين

 ٢هنا على اإلشكاالت واالعرتاضات اليت يوردها على النووي وترجيحاته.
 .خمالفته لنص اإلمام الشافعي -١

 نــصّ  مــا أن يــرى أنــه جهــة مــن األســنوي مــن االعرتاضــات تلــك أكثــر" ٣ :الكــردي يقــول
 ."عنه العدول الشافعي عليه

 نــــص خــــالف إذا عمــــا فقـــد أجــــاب الرملــــي عــــن هــــذا االعــــرتاض يف فتاويــــه حيــــث ســــئل
 ينكـرون عصـرنا علماء بال فما النص قلتم إن به املعمول فما الشيخان عليه ما اجلديد الشافعي

 املقلـد حـق يف اإلمـام نـص بأن صرحا فقد الشيخان عليه ما أو الشيخني كالم خالف من على
 األصحاب؟ كالم ويذكران انهيرتك وكيف القاطع كالدليل
 

                                                           
 .٢٦٢،٢٦٣، عمان، األردن، د.ط، ص٤، جفتاوى، (د.ت)، األنصاري محزة بن أمحد الدين شهابالرملي،  ١
. وهو رسالة علمية قدمت ٢٢٥، صاإلمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعيانظر، أجمد رشيد حممد علي،  ٢

 م، يف قسم الفقه وأصوله.٢٠٠٠هـ.١٤٢٠جة املاجستري يف اجلامعة األردنية سنة لنيل در 
 .٤٧، صالفوائد المدنيةانظر،  ٣



 

١٦٨ 

 كثـر وقـد الشـافعي لـنص باملخالفـة وغريمهـا الشـيخني علـى اعرتض وقد" ١وأجاب بقوله:
 نصـوص مـع اجملتهـدين مـع وحنـوه كالشـافعي، الشـافعي مـع األصـحاب إن: قيـل حىت هبذا اللهج

 بــةرت هــذه فــإن ضــعيف هــذا بــأن وأجيــب. الــنص علــى القــدرة عنــد االجتهــاد يســوغ وال الشــارع
 هلـم الـذين الوجـوه أصـحاب شأن هو كما يداملق االجتهاد رتبة فله املذهب يف املتبحر أما العوام
 علـــى مفرعـــا أو ضـــعيفا لكونـــه املـــذكور الـــنص لـــذكر الشـــيخني وتـــرك والرتجـــيح، التخـــريج أهليـــة

 يف كمــا وأولوهــا قاعدتــه، خــالف علــى خلروجهــا الصــرحية نصوصــه األصــحاب تــرك وقــد ضــعيف
 خمالفــة يف األصــحاب علــى اإلنكــار ينبغــي فــال إرثــه يكــون ملــن اشــرتاه مث حبريتــه قــرأ مــن مســألة

 وصـرفوها عليهـا اطلعـوا أ�ـم الظـاهر بـل نفـي شـهادة وإ�ـا عليهـا، يطلعوا مل يقال وال النصوص،
 نـص ظـاهر يصـرف اجملتهـد أن كمـا الشـافعي متابعـة عن بذلك خيرجون وال بالدليل ظاهرها عن

 ".أنصف ملن كفاية هذا ويف متابعته عن بذلك خيرج وال لذلك، خالفه إىل الشارع
"ورأيت يف بعض فتاوى الشـيخ ابـن حجـر مـا  ٢ويقول ابن حجر فيما نقل عنه الكردي:

مـــع أنـــه يف -رضـــي اهللا عنـــه-نّصـــه: ســـؤال: كيـــف خـــالف الشـــيخان واألصـــحاب نـــّص الشـــافعي
وَمــن قــبلهم علــى كــالم الشــيخني مثّ حّقهــم كــنص الشــارع يف حــق اجملتهــد؟ وِملَ عــّول أهــل العصــر 

: أمــا عــن األول: فــذاك إمنــا هــو يف حــق العــوام كمــا صــرحوا بــه، أمــا املتبّحــر يف اجلــواب ؟النــووي
املذهب كأصحاب الوجوه فله رتبة االجتهـاد املقيّـد، ومـن شـأن هـذا أنـه إذا رأى نصـا خـرج عـن 

ه، اليقـال: لعّلهـم مل يـروه، فـإن ذلـك قاعدة اإلمام رّده إليها إن أمكن، وإالّ عمل مبقتضـاها دونـ
ترّج اليفيد، على أنه شهادة نفي، بل الظاهر أ�م اطّلعـوا عليهـا وصـرفوها عـن ظاهرهـا بالـدليل، 

رضــي اهللا عنــه -وال خيرجــون بــذلك عــن متابعــة الشــافعي، بــل مــا فعلــوه هــو علــى متابعتــه، فإنــه
 نظـر يف الـدليل، وكمـا أن الشـافعي عن حمض اتباعه مـن غـري-أي اجملتهدين-�ى مقلِّديه -تعاىل

أحاديــــث أو رّدهــــا ألحاديــــث أخــــر، فكــــذلك األصــــحاب مــــع  بتأويــــل متابعتــــهمل خيــــرج عــــن 
ــة  الشــافعي. وأمــا الثــاين: فالشــيخان ملــا اجتهــدا يف حتريــر املــذهب غايــة االجتهــاد مــع حســن النّي

ضعفه أو تفريعه على حنو وإخالص الطويّة، املوجب العتقاد أ�ما مل خيالفا نصا إال ملوجب من 
ضعيف كان عنايات العلماء العاملني وَمن سبقنا وسبق مشاخينا من األئمة احملققني متوّجهة إىل 
تلّقــي مـــا صـــححاه فـــالنووي بــالقبول، ويقـــول: إن مشـــاخيه شـــرطوا عليــه ذلـــك، وكـــذا مشـــاخيهم، 

 وهلّم جرّا، واهللا أعلم." 
                                                           

.٢٦٣، ص٤، جفتاوى الرملي ١
.٣٨،٣٩، صالفوائد المدنيةانظر،  ٢



 

١٦٩ 

 به يطيل ملا نظر وال املعتمد كان شيئا نالشيخا رجح وإذا" ١:يقول يف مكان آخر كذاو 
 مـن ونصوصه الشافعي بأقوال أدرى أل�ما غريه أو بالنص عليهما االعرتاض من وغريه اإلسنوي

 أو قاعــدة أو آخــر كــنص منــه أقــوى هــو ملــا إال الــنص عــن يعــدالن فــال بعــدمها جــاء مــن مجيــع
 املصــــري فوجــــب واجتهــــادا رعــــاوو  علمــــا مرتبتهمــــا يــــداين مــــن عليهمــــا املعــــرتض يف ولــــيس غريمهــــا

 ."سوامها عما واإلعراض ألقواهلما
ققون علـى أن املفـىت بـه مـا ذكـراه، فـالنووي، وعلـى قد أمجع احمل" ٢قال يف شرح العباب:و 

" أو كــــالم األكثــــرين أو حنــــو ذلــــك، أل�مــــا أعلــــم األمأنــــه اليفــــىت مبـَـــن يعــــرتض عليهمــــا بــــنص "
ا، فلـــم خيالفـــاه إالّ ملوجـــب َعِلَمـــه َمـــن علمـــه بالنصـــوص وكـــالم األصـــحاب مـــن املعـــرتض عليهمـــ

وَجِهَله َمن جهله. ومما يدّلك على صـحة ذلـك أ�مـا صـّرحا بكراهـة ارتفـاع املـأموم علـى اإلمـام، 
م يقيّــداه مبســجد والغــريه، فجــاء بعــض املتــأخرين واعــرتض عليهمــا بأنــه نــص يف لــوعّممــا ذلــك ف

عــه كثــريون، وِملــُت إىل مــوافقتهم زمنــاً طــويالً "األم" علــى أن حمــل كراهــة ذلــك يف غــري ذلــك، وتب
نّصاً آخر مصرِّحاً بكراهة العلّو يف املسجد، فإنه كره صـالة -رضي اهللا عنه-حىت رأيُت للشافعي

جها، وعّلله بعلّوه عليه. فـانظر كيـف َعِلمـا أن لـه نّصـني، أخـذا ار اإلمام داخل الكعبة واملأموم خ
دمها علـــى اآلخـــر ُخيـــّل بتمـــام املتابعـــة املطلـــوب بـــني اإلمـــام بأحـــدمها، ملوافقـــة مـــن أن ارتفـــاع أحـــ

واملأموم، وتركا النّص اآلخر، ملخالفته للقياس املذكور العبثاً، إذ مزيد ورِعهمـا وشـّدة حترِّيهمـا يف 
الّدين قاٍض بذلك، ولـو أمعـن تفتـيش كتـب الشـافعي واألصـحاب لظهـر أ�مـا مل خيالفـا نّصـاً لـه 

 يف مبـا يفـيت سـئل إذا كـان أنـه نفسـه اإلسـنوي عـن نقـل "وقـد ٣ويقـول:نـه." إالّ ِلَما هـو أرجـح م
 علـــى املعـــرتض يتبـــع كـــان فإنـــه رأينـــاه ممـــن غـــريه وكـــذلك مهماتـــه يف اعرتضـــه كـــان وإن الروضـــة

 خمالفته." اآلن أحداً  يسع فال احلق هو وهذا قال مبا إال يفيت ال اإلفتاء وعند الشيخني
اهليتمـي عـن هـذا االعـرتاض هـو أن اإلمـام النـووي يف وحاصل جواب الرملـي وابـن حجـر 

احلقيقة الخيـالف نـّص اإلمـام الشـافعي، وإمنـا هـو مـرّجح بـني نصوصـه ومقتضـيات قواعـده. غايـة 
األمــر أن املعــرتض عليــه َقُصــر إطالعــه عــن إطالعــه فظــّن خمالفتــه ملــا اشــتهر مــن نصــوص اإلمــام 

                                                           
 .١٤١، ص٤، جالكبرى الفقهية الفتاوى، ابن حجر اهليتمي ١
، الفوائد المدنية. وانظر، الكردي، ٢٠،٢١، لوحة: ١وط، ج، خمطاإليعاب شرح العبابابن حجر اهليتمي،  ٢

.٣٧،٣٨ص
، ١، خمطوط، جاإليعاب شرح العباب. كذلك انظر، ١٤١، ص٤، جالفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر اهليتمي،  ٣

 .٢١لوحة:



 

١٧٠ 

 يف مســـألة ارتفـــاع املـــأموم علـــى اإلمـــام. ولـــيس كـــذلك كمـــا بـــني ابـــن حجـــر باملثـــال الـــذي ذكـــره
 والرملي يف مسألة من أقّر حبريته مث اشرتاه ِلَمن يكون إرثه؟

 .من األصحاب ملا قاله األكثرون خمالفته -٢
 قالــه مــا أن يــرى أنــه جهــة مــن األســنوي مــن االعرتاضــات تلــك أكثــر" ١:الكــردي يقــول

 ."عنه العدول األكثرون
 بوجهني: هذا االعرتاض فقد أجاب ابن حجر اهليتمي عن 

اّصـاً بّني فيه أن كون ما عليه األكثـرون هـو األقـوى واملـرجح مـذهباً أمـراً خ: الوجه األول
"، وأن مثــــل الشــــيخني المجمــــوعوأن النــــووي صــــرّح بــــذلك يف " مبــــن لــــيس فيــــه أهليــــة التخــــريج

 ٢اليتقّيدان إال بقوة املدرك.
ه يرى غريه يعرتض عليهما غالباً بأن "ومن أعذار املصنف يف خمالفتهما أن ٣:حيث يقول

األكثرين علـى خـالف مـا قـااله فيتبعـه نظـراً إىل أن نقـل املـذهب روايـة فـرجح بـالكثرة ألن اخلطـأ 
ن ذلــك خــاص مبــن لــيس إىل القليــل أقــرب، وهــذه غفلــة عظيمــة فقــد صــرّح النــووي يف جمموعــه بــأ

لألصحاب يف الـراجح مـن  يج خالفاً "إذا وجد من ليس أهالً للتخر  ٤جيح وعبارته:فيه أهلية للرت 
وجهــني فليعتمــد مــا صــححه األكثــر." فهــي مصــرحة بــأن حمــل مــاذكر فيهــا فــيمن لــيس  أوقــولني 

فيــه أهليــة التخــريج والرتجــيح، أمــا مــن فيــه أهليــة ذلــك كالشــيخني فــال يتقيّــد برتجــيح األكثــرين 
 ".والغريهم

األكثـر، وأن نقـل املـذهب  تزييف االعرتاض على الشيخني بأ�ما رجحا خالف ما عليه
مـــن بـــاب الروايـــة، وأن مـــن اعـــرتض عليهمـــا بـــذلك فقـــد غفـــل عمـــا قررتـــه، وأن مـــن تبـــع أولئـــك 

ســها ســهواً بّينــاً وغلــط غلطــا فاحشــا. ومــن مث قــال بعــض األئمــة: مــا املعرتضــني كاملصــنف فقــد 
حاب علــى  قــوي مدركــه هــو املقــدم عنــد احملققــني وإن مل يقــل بــه إال واحــد، ومــن مث وافــق األصــ

 يف مسائل انفرد هبا عن أكثر األئمة نظراً إىل قوة مدركه."-رضي اهللا عنه-كثرهتم الشافعي

                                                           
.٤٧، صالفوائد المدنية ١
 .٢٣٢، صاإلمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعيأجمد رشيد حممد علي،  ٢
.٢١، لوحة ١، جاإليعاب شرح العبابانظر، ابن حجر اهليتمي، خمطوط  ٣
 .١١١، ص١، جالمجموع شرح المهذب ٤



 

١٧١ 

: فقـــد بـــّني ابـــن حجـــر أن الـــذين يعرتضـــون بكـــالم األكثـــرين لـــيس هـــو يف الوجـــه الثـــاني
احلقيقـــة مـــا عليـــه األكثـــرون ألن هـــؤالء املعرتضـــني بـــذلك رّمبـــا عـــّددوا مجـــالً ترجـــع إىل واحـــد مـــن 

 اب أو اثنني.األصح
 رمبـا األكثـرين بكـالم يعـرتض مـن فـإن األكثرون عليه ليس احلقيقة يف ذلك أن" ١ويقول:

 ،حامـد أيب الشيخ أصحاب أن ترى أال مثال اثنني أو األصحاب من واحد إىل ترجع مجال عدد
 شــيء علـى متفقـة وفتـاويهم كتـبهم رأى فمـن. عظيمـا مبلغــا الكثـرة مـن بلغـوا قـد الطـريقني شـيخ

 أحـوال مـن الغالـب ألن رجـل واحـد رأي هـو إمنـا ذلك احلقيقة ويف عليه األكثرين أن يظن حدوا
 وتأصـيله تفريعه يف له تابعني يكونون بل طريقهم إمام خيالفون ال طريقة أهل كل أن األصحاب

 ويف األكثـــرين لكــالم مبخالفتهمـــا الشــيخني علـــى اعرتضــوا كثـــريين علــى عراجـــ فإنــه هلـــذا فــتفطن
 اتبـاع فوجـب املـدرك بقوة إال يتقيدان ال أ�ما بان فقد وتسليمه وبفرضه ،ذلك خيالفا مل احلقيقة

 واحلفظ واالحتياط التحري يف مبالغان أ�ما على بعدمها جاء من أمجع اللذان أل�ما ترجيحهما
 مــاداعت فكــان بعــدمها جــاء ممــن أحــد يبلغــه مل مبلغــا والتنقــيح والتحريــر واملعرفــة والواليــة والتحقيــق

 مــن ملرتبــة يصــل مل شــافعي بكــل األوىل هــو خمالفيــه عــن واإلعــراض واألحــق األحــرى هــو قوهلمــا
 لــه وقــع موضــع كــل يف للشــيخني خالفــا قولــه رد العبــاب شــرح يف بينــت ولقــد االجتهــاد مراتــب
 واحلاصـل أحـدمها أو الشـيخان قالـه مـا الصـواب وأن املتـأخرين بعـض ذلـك يف قلد إمنا وأنه ذلك

 أ�مـا على املتأخرون جيمع مل ما تعاىل اهللا رمحهما النووي فعلى وإال اتفقا إن عليهما مداملعت أن
 ".قااله عما يعرض فحينئذ غلط أو سهو يف وقعا

 خمالفته اإلمجاع الفعلي. -٣
 فـال عصـر جمتهـدي مـن صـدوره علـم فعلـي إمجـاع يف ذلـك يتجـه إمنـا" ٢يقول ابن حجـر:

 الشـــــيخني يعرتضــــون مــــا كثــــريا وغــــريه األذرعــــي نأل ا؛هـــــذ ذكــــرت وإمنــــا غــــريهم، بإمجــــاع عــــربة
 يـرد مل ذكرتـه الـذي ضـابطه علمـت فـإذا ذكـروه مـا خالف على الفعلي اإلمجاع بأن واألصحاب

 أن فيـه ثبـت مـا نعم ال، أو عصر جمتهدي إمجاع ذلك أن يعلم ال ألنه بذلك؛ االعرتاض عليهم
 فعلهـم حكـم يعطـي لـه إنكارهم وعدم به علمهم مع عليه اجملتهدين أعصار وجرت تفعله العامة
  ".فتأمله ظاهر هو كما

                                                           
 .٣٢٤،٣٢٥، ٤، جالكبرى الفقهية الفتاوىابن حجر اهليتمي،  ١
 .٢١٧، ص٦، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفةابن حجر اهليتمي،  ٢



 

١٧٢ 

 ١فقد ذكر فهد بن عبد اهللا احلبيشي اعرتاضني على ترجيحات اإلمام النووي ومها:
 الكتب بعض يف ملذهب فقد يرجحه النووي اإلمام مصنفات يف الرتجيح اختالف -١

 .أخرى يرجحه يف ما خالف
وع تفتــــيش، فــــإن كتــــب املصــــنف نفســــه كثــــرية "احلــــّق أنــــه البــــد مــــن نــــ ٢يقــــول الكــــردي:

االختالف فيمـا بينهـا، فـال جيـوز ألحـد أن يعتمـد مـا يـراه يف بعضـها حـىت ينظـر يف بقيّـة كتبـه أو 
أكثرهـــا، أو يعلـــم أن ذلـــك احملـــّل قـــد أقـــرّه عليـــه شـــارحه أو املـــتكلم عليـــه الـــذي عادتـــه حكايـــة 

 اخلتالف بني كتبه وبيان املعتمد من غريه."
 .راجحاً  ليس ما وترجح صحيحاً، ليس ما صحيحيف ت خطأه -٢

  النووي عند الشافعيةاإلمام حكم ترجيحات : المبحث الخامس
إن الرتجيحات اإلمام النووي هلا أمهية بالغة يف املذهب الشافعي، حيث اعتمد الشـافعية 

النـووي،  على الكتب الفقية اليت ألفها اإلمام النووي قدموها على الكتب الـيت ألفـت قبـل اإلمـام
ألجل هذه األمهية وضع املتأخرون يف املـذهب الشـافعي قواعـد لرتجـيح بـني آراء املختلفـة لإلمـام 

 النووي، والكالم يف هذا املبحث عن هذا املوضوع وذلك من خالل املطالب التالية:
 لإلمام النووي كتب الفقهيةالاعتماد الشافعية على  :املطلب األول

 على الكتب املتقدمة على اإلمام النووي الشافعية اعتمادم الثاين: أسباب عداملطلب 
 رافعياملطلب الثالث: أسباب تقدمي اإلمام النووي على اإلمام ال

 املطلب الرابع: حكم ترجيحات اإلمام النووي يف املذهب الشافعي ومكانتها
 املطلب اخلامس: قواعد الرتجيح بني آراء املختلفة لإلمام النووي

 : اعتماد الشافعية على الكتب الفقهية لإلمام النوويالمطلب األول
لفـات . وكـان لتلـك املؤ -رمحه اهللا تعـاىل-تتالت املصنفات الفقهية الشافعية بعد الشافعي

سـتحوذْت مخسـة كتـب ا، ولبعضـها ملعـان أكثـر مـن غريهـا. و اشتهار واعتماد يف عصـر دون آخـر
الوســـيط لشـــريازي، وكـــلٌّ مـــن ل مهـــذبالو التنبيـــه، والمختصـــر للمزنـــيعلـــى األنظـــار، وهـــي: 

                                                           
.٥١، صالمدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي ١
 .٥١، صالفوائد المدنية ٢



 

١٧٣ 

"هـذه الكتـب اخلمسـة هـي املشـهورة عنـد الشـافعية ويتـداولو�ا  ٢قـال النـووي: ١للغـزايل. والوجيز
 أكثر تداوًال." 

مث بـــرزْت يف القـــرن الســـابع كتـــب أخـــرى، ومل تفقـــد تلـــك الكتـــب اخلمســـة بريقهـــا ولكـــن 
وقــد -رمحهمــا اهللا تعــاىل-والنــوويافعــي فات الشــيخني الر غطــت عليهــا هــذه اجلديــدة، وهــي مصــن

أمجع احملققون من السادة الشافعية على أن الكتب املتقدمة على الشيخني اليعتمد ما فيها حىت 
يــتّم النظــر يف كالمهمــا علــى تلــك املســائل. أمــا تتــابع الكتــب املتقدمــة علــى قــول معــني وتكــرر 

اجعـا إىل مصـدر واحـد منتهيـاً إىل احلكم الواحد فيهـا فـال ينبغـي االطمئنـان لـه، ألنـه قـد يكـون ر 
فاملسائل اليت مل يتعرض حلكمها الشيخان اليعتمد على الكتب املتقدمة عليهمـا  شخص بعينه.

إال بعـــد الفحـــص والســـرب والتحـــري ملـــن هـــو أهـــل لـــذلك حـــىت يغلـــب علـــى الظـــن أنـــه الـــراجح يف 
 ٣مذهب الشافعي. 

 إال منهـا شـيء يعتمـد ال يخنيالشـ علـى املتقدمـة الكتـب أن" ٤يقول ابن حجر اهليتمـي:
 متعــددة كتــب بتتــابع يغــرت وال املــذهب أنــه الظــن علــى يغلــب حــىت والتحــري الفحــص مزيــد بعــد
 الشــيخ أو القفــال أصــحاب أن تــرى أال واحــد إىل تنتهــي قــد الكثــرة هــذه فــإن واحــد حكــم علــى
 األصـحاب ئرسـا خالفت وإن غالبا، طريقته على إال ويؤصلون يفرعون ال كثرهتم مع حامد أيب

  ."أحدمها أو الشيخان له يتعرض مل حكم يف كله هذا كتبهم سرب فتعني
لـدى الشـافعية ولكـن البـد مـن  املعتمـدة كتب اإلمام النووي  تكما أشرت آنفاً وإن كان

نوع تفتيش، ألن كتب اإلمام النووي كثرية االختالف فيما بينهـا، فـال جيـوز ألحـد أن يعتمـد مـا 
ينظر يف بقّية كتبه أو أكثرها، أو يعلم أن ذلك احملّل قد أقّر عليه شـارحه أو يراه يف بعضها حىت 

 ٥املتكلم عليه الذي عادته حكاية االختالف بني كتبه وبيان املعتمد من غريه.
 
 

                                                           
.١٦٧، صالخزائن السنيةاملنديلي األندونسي،  ١
 .٣، ص١، جتهذيب األسماء واللغاتانظر،  ٢
.١٦٧، صالخزائن السنيةاملنديلي األندونسي،  ٣
 .٣٩، ص١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفة ٤
.٥١، صالفوائد المدنيةانظر، الكردي،  ٥



 

١٧٤ 

 النووي اإلمام على الكتب المتقدمة على الشافعية اعتمادعدم  أسباب: المطلب الثاني
 صــحاباأل بــني شــديد اخــتالف فيهــا املــذهب كتــب أن واعلــم" ١يقــول اإلمــام النــووي:

 معظــم يطــالع حــىت املــذهب هــو مــنهم مصــنف قالــه مــا بكــون وثــوق للمطــالع حيصــل ال حبيــث
 إذا الشــافعي مــذهب علــى ملفــت جيــوز ال" ٢يقــول يف موضــع آخــر:و ." املشــهورة املــذهب كتــب
 لكثــرة املتــأخرين روأكثــ املتقــدمني كتــب مــن وحنومهــا ومصــنفني مبصــنف يكتفــي أن النقــل اعتمــد

 حيصـل وال الشافعي مذهب ينقل إمنا املذكور املفيت هذا ألن والرتجيح اجلزم يف بينهم االختالف
 مـن فيهـا ملـا منـه الـراجح أو الشـافعي مـذهب هـو وحنومهـا املـذكورين املصنفني يف ما بأن وثوق له

 مـــن عشـــرة حنـــو مجيـــز  قـــد بـــل باملـــذهب أنـــس أدىن لـــه مـــن فيـــه يتشـــكك ال ممـــا وهـــذا االخـــتالف
 خـالف ورمبـا اجلمهـور عليـه ملـا وخمـالف املـذهب يف الـراجح إىل بالنسـبة شاذ وهو بشئ املصنفني

 ."له نصوصاً  أو الشافعي نص
بعـد أن قـّدموا  يضّيقون السادة الشافعية دائـرة الكتـب املعتمـدة يف املـذهب، مث بعد ذلك 

 علـى كتـب اإلمـام الرافعــي، النـووي،كتــب اإلمـام   كتـب الشـيخني علـى املتقـدمني، وذلـك بتقـدمي
لــذلك  قبلــه.ويقـّدمون علــى مجيــع الكتــب الـيت صــنفت قــد بلغـت مــن الوثــوق هبــا ن كتبــه إحيـث 

 بـــه يوصـــون مشـــاخينا تـــزل ومل املتـــأخرين حمققـــو عليـــه أطبـــق فالـــذي" ٣قـــال ابـــن حجـــر اهليتمـــي:
 جيمـــع مل مـــا أي عليـــه اتفقـــا مـــا املعتمـــد أن وهكـــذا .قـــبلهم عمـــن وهـــم مشـــاخيهم عـــن وينقلونـــه
  سهو... فإن اختلفا فاملصنف، فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو." أنه على كالمهما متعقبو

 يف نــرى كمــا عليــه وتصــحيحه اســتدراكه الرافعــي، علــى النــووي كتــب تقــدمي يف والســبب
 هتـأّخر  وكـذلك الكتـابني، هـذين مقدمـة يف النـووي ذلـك إىل أشار فقد ٤واملنهاج، الروضة كتابيه

 الفتــوى عليــه الــذي أن تقــرر وقــد" ٥:يقــول حيــث العيــدروس ذلــك إىل أشــار كمــا الرافعــي، عــن
 فـالنووي اختلفـا فـإن والنووي الرافعي الشيخان عليه اتفق ما هو الشافعي اإلمام مذهب يف اآلن
 ."األول على خفي ما له ظهر رمبا متعقب ألنه

                                                           
 .١٨ص، ١، جالمجموع شرح المهذب ١
 .٨١، ص١، جالمصدر السابق ٢
.٣٩، ص١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفةانظر،  ٣
هـ. ١٤٢٦، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو . والنووي، م١١٣، ص١، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٤

.٦٥،٦٤، ص١، بريوت، دار املنهاج، طمنهاج الطالبين وعمدة المفتينم)، ٢٠٠٥
، بريوت، العاشر القرن أخبار عن السافر النورهــ)، ١٤٠٥، (اهللا عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين يحمالعيدروس،  ٥

 .١٢٩، ص١دار الكتب العلمية، ط



 

١٧٥ 

 الرافعيإلمام اعلى النووي  اإلمام أسباب تقديم :المطلب الثالث
 المعتمــد عنــد الشــافعية( بعنــوان:فقــد ذكــر حممــد بــن عمــر الكــاف يف رســالته العلميــة 

أنــه مــن خــالل حبثــه هلــذا املوضــوع مل جيــد مــن حتــّدث عــن أســباب هــذا  )دراســة نظريــة تطبيقيــة
كمـا  ١التقدمي وحيثّياته، بل أكثـر مـن يتحـّدث عـن ذلـك بعـزوه إىل إمجـاع الفقهـاء أو املتـأخرين.

 ٣اإليعـاب شـرح العبـاب حيـث يقــول:خطبــة كتابـه وكـذلك يف  ٢كـر ذلـك ابـن حجـر يف حتفتـه،ذ 
ى أن املفــىت بـه مــا ذكـراه فــالنووي، وعلـى أنــه اليفـىت مبــن يعـرتض عليهمــا فقـد أمجـع احملققــون علـ"

بـــنَص "األم" أو كـــالم األكثـــرين أو حنـــو ذلـــك، أل�مـــا أعلـــم بالنصـــوص وكـــالم األصـــحاب مـــن 
 "فلم خيالفاه إالّ ملوجب َعلَمه َمن َعلَمه وجهله َمن جهله. املتعرض عليهما،

 ٤:يف تقدمي النووي على الرافعي وهيت سباب اليت ذكر األ بعض وسأذكر هنا
 تأّخر اإلمام النووي عن الرافعي واستدراكه وتصحيحه عليه. -١
 اجتهاده يف خدمة املذهب واعتناؤه بالرتجيح أكثر. -٢
 يطلع عليها غريه.طالعه، وتوافر مصادر مل سعة ا -٣

 يطلـع مل مـا علـى واطلع الرافعي، ترجيحات فتتبع النووي اإلمام جاء مث" ٥قال احلبيشي:
 ."املسائل يف وزاد ترجيحاته بعض على واستدرك الرافعي، كتب بعض باختصار وقام عليه

 كثرة تصانيفه الفقهية وانتشارها واعتناء الناس هبا. -٤
 وًة وضعفاً.للخالف ومراتبه ق حات حمددة دقيقةوضع النووي اصطال -٥

 هبـا أخـذ مـن أول مهـا والنـووي الرافعـي فلـيس للمصـطلحات بالنسبة أما" ٦قال احلبيشي:
 ".الفوراين حممد بن الرمحن عبد مثل أقدمون علماء استعملها قد بل واألوجه، األقوال لبيان

                                                           
 .٢٢٤، صالمعتمد عند الشافعيةانظر،  ١
. قبلهم عمن وهم مشاخيهم عن وينقلونه به يوصون مشاخينا تزل ومل املتأخرين حمققو عليه أطبق فالذي حيث يقول: " ٢

 وجد فإن فاملصنف، اختلفا فإن... سهو أنه على كالمهما متعقبو جيمع مل ما أي عليه اتفقا ما املعتمد أن وهكذا
.٣٩، ص١، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج ."فهو دونه ترجيح للرافعي

زء األول، ص ، اجلاإليعاب شرح العباب للمزجد، خمطوط اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحدابن حجر،  ٣
. ويف مركز خمطوطات جامعة ملك سعود حتت رقم: ٤٥٠: ٢. وهي حمفوظة يف املكتبة األزهرية، حتت رقم: ٢٤،٢٥
 .٣٧، صالفوائد المدنيةهــ. وبنحوه انظر، الكردي، ١٣١٦. وناسخه حممد فاتح اهلرياوي سنة: ٥٥٤١

.٢٢٤،٢٢٥، صالمعتمد عند الشافعيةانظر، حممد بن عمر الكاف،  ٤
.٤٨، صمذهب اإلمام الشافعي إلىالمدخل  ٥
.٤٩، صالمصدر السابق ٦



 

١٧٦ 

 لشافعي.كون النووي نشأ يف ظل الدولة األيوبية واململوكية احملتضنة للمذهب ا -٦
 إخالص النووي وزهده وصالحه. -٧

يذكره بعـض فقهـاء الشـافعية،  "أما السبب املشهور الذي ١حممد بن عمر الكاف: يقول
...فهــو وإن كــان ٢وهــو إخــالص اإلمــام النــووي وزهــده وصــالحه كمــا يف فتــاوى الشــهاب الرملــي

باطنيـــة الميكـــن  ي أمـــورإذ هـــ-اليبـــدو ســـبباً صـــاحلاً يف نظـــري-أشـــهر التعلـــيالت لتقـــدمي النـــووي
 عتماد عليها، سّيما الرافعي أيضاً موصوف حبسن النّية وصالح الطوية."ضبطها واال

 أن النووي أفقه من الرافعي. -٨
أمــا كــون النــووي أفقــه مــن الرافعــي فغــري مســّلم، بــل مل يكــن أفقــه أهــل " ٣قــال الكــاف:

 وكــان" ٤شــهبة: عصــره، يتضــح ذلــك مــن ترمجــة بعــض معاصــريه كــابن الفركــاح، يقــول ابــن قاضــي
 الـدين حميـي الشـيخ من مناظرة وأقوى قرحية وأذكى نفسا فقهأ وكان سنني بسبع النووي من كربأ

 ."منه حمفوظا وأكثر للمذهب نقلأ الدين حميي الشيخ كان ولكن بكثري
 أن النووي أعرف باحلديث من الرافعي. -٩

عــــرف همــــا األاء يف النــــووي والرافعــــي أيّ غــــري مســــّلم، فقــــد اختلــــف العلمــــ هــــذاكــــذلك 
"وأجد يف نفسي أيضـاً التسـمح بكـون الرافعـي أعـرف باحلـديث مـن  ٥باحلديث، يقول الكردي:

النووي، مع أنه قد نقل احلافظ الزين العراقي عن شـيخه احلـافظ أيب سـعيد العالئـي، قـال: مسعتـه 
ه الرافعــي أعــرف باحلــديث مــن الشــيخ حميــي الــدين، فتوقفــُت يف ذلــك، فقــال يل: هــذيقــول: إن 

" لــه، مســند الشــافعيأماليــه تــدّل علــى ذلــك وعلــى معرفتــه مبصــطلحات أهلــه، وكــذلك "شــرح 
ولقـد " ٦قـال احلـافظ السـخاوي:و ولكل من العلماء قصـد ونيّـة علـى حسـب مـا ُوفّـق لـه وأُهلـم." 

                                                           
 .٢٢٦ص ،المعتمد عند الشافعية ١
 وإخالص النية، حلسن إال ذاك وما املذهب النووي اإلمام عليه مبا والعمل اآلخر عن أحدمها انفرد وإذا قال الرملي: " ٢

، عمان، األردن، املكتبة ٤، جالرملي فتاوىد.ت)، ، (األنصاري محزة بن أمحد الدين شهاب." الرملي، الطوية
 .٢٦٢،٢٦٣اإلسالمية، د.ط، ص

 .٢٢٦، صالمعتمد عند الشافعية ٣
.٢٢٥، ص٢ج طبقات الشافعية، ٤
 .٤٣،٤٥، صالفوائد المدينة فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية ٥
، متوفرة على موقع لمنهل العذب الرويا. وهو منقول من النسخة اإللكرتونية لكتاب ١٩، صالمنهل العذب الروي ٦
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١٧٧ 

عـــن التفضـــيل بـــني الشـــيخ -يخنا يعـــين: احلـــافظ ابـــن حجـــر وناهيـــك بـــه نقـــداً للرجـــالســـألُت شـــ
خبصوصه، فما مسح يل باجلواب إالّ بتكّلف، مع كونه مل يـزد علـى أْن قـال:  والرافعي يف احلديث

شـــرح " و"األمـــالي" و "تـــاريخ قـــزوينوجـــد للرافعـــي علـــى طريقـــة أهـــل الفـــّن عـــدة تصـــانيف: "
 "، ولكن األدب عدم التعّرض هلذا أو حنوه."المسند

ة مــا نّصــه: "وقــد رأيــت يف بــاب "االســتنجاء" مــن "املطلــب" البــن الرفعــ ١الكــردي: قــال
وباجلملة فقد قلّـد النـووي املنّـة يف أعنـاق الفقهـاء،  باحلديث.-أي من الرافعي-والنووي أقعد منه

حيـــث ذكـــر يف تصـــانيفه الفقهيـــة َمـــن خـــرّج احلـــديث، وهـــل هـــو صـــحيح أو حســـن أو ضـــعيف، 
 "وتبعه على ذلك َمن جاء بعده من الفقهاء، مع أنه شيء مل يسبق إليه.

"  لإلحيـــاء األكـــرب خترجيـــه خبطبـــة احلـــافظ العراقـــي الـــزين خبـــط رأتـــهق" ٢الســـخاوي: يقـــولو 
 أخـرج ملـن بيـان غـري مـن تصـانيفهم، يف األحاديـث مـن أوردوه مـا علـى السكوت املتقدمني عادة
 كــانوا وإن نــادرا، إال الضــعيف، مــن للصــحيح بيــان غــري ومــن احلــديث، أئمــة مــن احلــديث ذلــك
 حميــي الشــيخ جــاء حــىت الفقهــاء، مــن تقــدمهم مــن ةعــاد علــى مشــوا ولكــنهم احلــديث، أئمــة مـن

 وبيـان خرجـه، مـن وبيـان احلديث، على الكالم الفقهية تصانيفه يف يسلك فصار النووي، الدين
 التطلــب كتابـه نــاظر عـن حتمــل ألنـه. خــريا اهللا فجـزاه. مفيــد مهـم أمــر وهـذا ضــعفه، مـن صـحته
 يف النظـر النـاس يغفـل ال حـىت كتبه، على علم كل حييلون واملتقدمون احلديث، كتب يف لذلك

 ".ومضانه أهله كتب من علم كل
"واألمــر كمــا قــال، كمــا يقضــي بــذلك  ٣وعلّــق الكــردي علــى قــول احلــافظ العراقــي وقــال:

 السرب."
 أن النووي أثبت من الرافعي. -١٠
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١٧٨ 

اإلمـــام النـــووي عنـــد اخــتالف الشـــيخني يف الرتجـــيح ملـــا أن " ١يقــول ابـــن حجـــر اهليتمــي:
 خرين على تقدمي ترجيح النووي ألنه أثبت فيه."أكثر املتأ

وقـد تأملـت وقـوع االخـتالف " ٢ولكن األسنوي يرى أن الرافعي أثبت من النووي وقـال:
هلمـــا فوجـــدت ســـببه غالبـــاً اتبـــاع مـــا يقعـــان عليـــه يف ذلـــك املوضـــع مـــن الكتـــب املخالفـــة بعضـــها 

لة، ولكن يذكرها أحدمها يف باب، بعضاً، وذلك بأن يكون اإلمام والبغوي مثالً خمتلفني يف مسأ
ويــذكرها اآلخــر يف بــاب آخــر فيــذكران يف كــل بــاب مــا وقفــا عليــه جمزومــاً بــه تــارة، ومعــزواً إليــه 
أخرى غري مستحضرين ملخالفة اآلخر، ووقوع هذا للشيخ حميي الدين أكثر، وذلك أنه ملا تأهل 

 بـه ينتفـع تصنيفاً  عليه ويقف صلهحي ما جعل أن اخلريات إىل املسارعة من للنظر والتحصيل رأى
 غــري مــن البــاً غ اليستحضــر حالــه هــذا ومــن تصــنيفاً  وحتصــيله حتصــيالً  تصــنيفه فجعــل فيــه، النــاظر

 له يتيسر مل ذلك ولوال. مجيل وقصد صحيح غرض أنه إالّ  فيه، يعمل الذي املوضع إالّ  املشهور
. ســنة عشــرة مثانيــة ابــن وهــو لالشــتغال دمشــق دخــل-اهللا رمحــه– فإنــه تيّســر، مــا التصــانيف مــن

.. أمــــا الرافعــــي فســــلك الطريقــــة الغالبــــة، وهلــــذا كــــان كثــــري .وأربعــــني ســــتاً  يســــتكمل ومل ومــــات
 "االستحضار يستحضر غالباً ما سبق له يف املسألة وما يأتيه فيها.

بـأن مـن الفقهــاء يف بعـض اجلهــات مـن يـرجح قــول الرافعـي، ألنــه  وضــوعفسـأختم هـذا امل
ق بقواعد املذهب، وكثري من الفقهـاء الشـافعية يرجحـون قـول النـووي ألنـه ألصـق فيما يظهر ألص

قـــدمي بـــني اإلمـــام النـــووي قـــول اإلمـــام اليـــافعي يف مســـألة التي ٣بصـــحيح الســـنة وأعلـــم باحلـــديث.
وقد اختلف الناس فيما اختلف فيـه هـو واإلمـام الرافعـي والفقهـاء يف بعـض اجلهـات " ٤:والرافعي

عي، ويف بعضها يرّجحون قوله، والذي أراه أن كّلما اعتضد فيه حبديث يصـّح يرّجحون قول الراف
"إذا  ٥أنه قال:-رضي اهللا عنه-االحتجاج به، فقوله مقّدم السّيما وقد صّح عن اإلمام الشافعي

صــّح احلــديث، فهــو مــذهيب." كــذلك إن مل يعتضــد حبــديث لكــن تكافــأت األدلــة لكونــه موافقــاً 
ه، ليلــ. وإن ترجحـه األدلـة يف أحـد الطــرفني فـالراجح مـن احلكـم مـا رجحـه دمؤيـداً مباركـاً مسـدداً 

 واهللا أعلم."

                                                           
 .٢٤، ص١، جللمزجد العباب شرح اباإليعخمطوط  ١
 .٩٩،١٠٠، ص١، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٢
.٥٣، صاإلمام النووي شيخ اإلسالم والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثينالدقر،  ٣
 .١٣٩، ص٤، جمرآة الجنان وعبرة اليقظان ٤
 ، من هذا البحث.١٦٠-١٦٩ي، راجع صفقد بيّنت مفهوم ومدلوالت وشروط تطبيق هذه املقولة لإلمام الشافع ٥



 

١٧٩ 

  ومكانتها الشافعي في المذهب ترجيحات اإلمام النووي حكم :رابعال المطلب
فقد تقـرر عنـد املتـأخرين مـن علمـاء املـذهب أنـه الجيـوز العـدول عـن كالمهمـا، وقـد قـال 

غــري مشــكل، وغايــة العلمــاء اآلن وقبلــه أن يفهمــووا حنــو  "الفقــه منــه مشــكل ومنــه  ١ابــن حجــر:
كــالم الشــيخني ويقــرروه علــى وجهــه مــع اعــرتافهم بــأن فيــه مشــكالت حتتــاج إىل حتّمــالت، حــىت 

عرضـــوا عــن مغّلطيهمـــا واملعرتضــني عليهمـــا ومل يلتفتـــوا ويتضــح علمهـــا، ومــن مثـّــة أيقــرتب فهمهـــا 
 إليهم وإن جّلت مراتبهم."

املتــأخرين عــن الشــيخني علــى مــاذكره العالمــة ابــن حجــر فمــرتبتهم فــإذا كــان هــذا حــال 
هي: التقليد احملض، والنقل اجملّرد، من غري أن يكون هلم ترجيح وال اعتماد، وحينئـذ تكـون مزيّـة 

تفـــات فيمـــا بيـــنهم بإحكـــام التلخـــيص لكـــالم مـــن قبلهمـــا وتبيينـــه علـــى بعضـــهم علـــى بعـــض واال
 ٢ه التنايف وحفظ أحكام املذهب على ما حّرره.وجهه، واجلمع بني ما قد يكون ظاهر 

 عــن املتــأخرين املــذهب علمــاء مــن احملققــني معظــمأن  كمــا أشــرت يف املباحــث الســابقةو 
 الشـــيخان رجحـــه مــا املـــذهب يف بــه املفـــىت املعتمـــد أنعلــى  اتفقـــوا) والنــووي الرافعـــي( الشــيخني
 األمــر هــذا املشــايخ تناقــل وقــد -ىلتعــا اهللا رمحهمــا– النــووي يرجحــه فمــا ختلفــاا فــإن واعتمــداه،

ورعهمـا كمـا  وعظـيم وحتريرمهـا، اجتهادمها ملزيد إالّ  ذلك وما مقّررين، له مؤيّدين جيل بعد جيالً 
 غايـــة املـــذهب حتريـــر يف اجتهـــدا قـــد اهللا رمحهمـــا الشـــيخني أن املعلـــوم مـــن أن" ٣يقـــول الرملـــي:

 احملققــــني األئمــــة مــــن ســــبقنا مــــن اتوإشــــار  العــــاملني، العلمــــاء عنايــــات كانــــت وهلــــذا االجتهــــاد
 ذلــــك مــــؤدين واإلذعــــان بــــالقبول صــــححاه مبــــا واألخــــذ الشــــيخان عليــــه مــــا حتقيــــق إىل متوجهــــة
 ذاك ومـا املـذهب النووي اإلمام عليه مبا والعمل اآلخر عن أحدمها انفرد وإذا والربهان، بالدالئل

 ."الطوية وإخالص النية، حلسن إال
العلمـــاء الشـــافعية يف ترجيحـــات اإلمـــام النـــووي ميكـــن أن  يف ضـــوء مـــا ذكرنـــا مـــن أقـــوالو 

 : مع بيان حكم كل صورة يف الصور التالية ترجيحاته صرحت
 املتــأخرون جيمــعومل  ،رتجــيح اإلمــام الرافعــيل اموافقــ: أن يكــون ترجيحــه الصــورة األولــى

 .غلط أو سهو يفوقع  أنه على

                                                           
 .١١٣، ص١، جالكبرى الفقهية الفتاوى ١
.٨٢، ص١، مطبوعة ضمن ترمجة الشيخ، القاهرة، مصر، طرسالة في المذهب الشافعيهـ)، ١٣٧٧مّنون، عيسى، ( ٢
.٢٦٢،٢٦٣، ص٤، جفتاوى الرملي ٣



 

١٨٠ 

 وهلــم ومشــاخيهم مشــاخينا عليــه درج مــا احلــق أن" ١:حجــر اهليتمــيابــن  يقــول: لحكــما
 عليهمـا املعتمـد أن واحلاصـل" ٢" وقـال:وغـريه اإلفتـاء يف الشـيخني كـالم تـرجيح اعتمـاد من جرا
 ."غلط أو سهو يف وقعا أ�ما على املتأخرون جيمع مل ما...اتفقا إن

لرتجـيح اإلمـام الرافعـي، وجيمـع املتـأخرون علـى  ا: أن يكون ترجيحه موافقـالصورة الثانية
 أنه وقع يف سهو أو غلط.

 املتـأخرون اتفـق موضـعا جتـد قااله وأيـن عما يعرض فحينئذ" ٣يقول ابن حجر:: الحكم
 ومــن خيالفــه مــن ومــنهم قــااله مــا يعتمــد مــن املتــأخرين مــن جتــد وجدتــه حمــل كــل بــل ذلــك علــى
 القاضي رضبف إال دينا تصري ال النفقة نإ قااله فيما تغليطهما على املتأخرين أكثر إطباق تأمل
 يوجـد أن يعـز أنـه علـم املتـأخرين أكـابر علـى ورده ذلـك يف هلما اجلوجري الشمس وأنصار مبلغا
 غريمهــا، دون عليهمــا االعتمــاد فالصــواب فيــه ترجيحهمــا إلغــاء علــى كلهــم املتــأخرون أطبــق حمــل
 ".أعلم وتعاىل سبحانه واهللا

الرافعـــي، ومل جيمـــع املتـــأخرون لرتجـــيح اإلمـــام  ا: أن يكـــون ترجيحــه خمالفـــالصـــورة الثالثـــة
 على أنه وقع يف سهو أو غلط.

 نعلــم ومل مســألة يف والنــووي الرافعــي اختلــف إذا عمــا اهليتمــي حجــر ابــن ســئل: الحكــم
 أهــل عــن وجــزاه-اهللا رمحــه-النــووي صــّححه مبــا العــربة" ٤:فأجــاب بقولــه؟ نعمــل فأيهمــا الــراجح
 عمـا فاليعـدل وحينئـذ بعـده، جـاء مـن مجيـع باتفاق راحملر  املطّلع احلجة احلرب فإنه خرياً، املذهب
 ."رّجحه

"مث مــا رجحــه اإلمــام النــووي عنــد اخــتالف الشــيخني يف الرتجــيح ملــا أن  ٥يقــول:كــذلك 
 أكثر املتأخرين على تقدمي ترجيح النووي ألنه أثبت فيه."

رون علـى لرتجـيح اإلمـام الرافعـي، وجيمـع املتـأخ ا: أن يكون ترجيحه خمالفالصورة الرابعة
 أنه وقع يف سهو أو غلط.

                                                           
، ١، جالمنهاج شرح في المحتاج حفةتوانظر، ابن حجر اهليتمي،  .٣٢٤، ص٤، جالفتاوى الفقهية الكبرى ١

 .٣٩ص
.٣٢٥، ص٤، جالمصدر السابقانظر،  ٢
 .٣٢٥، ص٤ج المصدر السابق،انظر،  ٣
.٢٣٤، ص١، جالمصدر السابق ٤
.٢٠، لوحة،١، جاإليعاب شرح العبابخمطوط  ٥



 

١٨١ 

 هذه الصورة كحكم الصورة الثانية.حكم : الحكم
 عن مذهب الشافعي. ا: أن يكون ترجيحه خارجالصورة الخامسة

والخيفـــى أن النـــووي ممـــن حـــاز قصـــب الســـبق يف العلـــوم الســـّيما الفقـــه نقـــالً واســـتدالالً 
تمــد عنــد الشــافعية، لكــن مل يغفـــل واســتنباطاً، لــذلك وجــدْت لــه اختيــارات خــرج فيهـــا عــن املع

العلماء هذا األمر، لذلك نّصوا على التمييز بني ما ينقله النووي من الرتجيحات وما خيتـاره بنـاًء 
 ١على ما يراه.

 اهللا رضـــي- الشـــافعي مـــذهب" ٢يقـــول ابـــن حجـــر اهليتمـــي نقـــالً عـــن العراقـــي:: الحكـــم
 فيمـا العبـارة هـذه يسـتعمل إمنـا فإنـه-عنـه تعـاىل اهللا رضـي- النـووي باختيار يثبت ال- عنه تعاىل
 ٣." مث عّلق على قول العراقي وقـال:نووية ال شافعية وحنن املذهب جهة من ال عنده دليله رجح

 ملـن فيـه تقليـده جيوز ال عدال توليتها جواز من النووي اختاره ما هذا فعلى العراقي الويل قاله ما"
 الصــالح ابــن اإلمــام عــن المهــذب شــرح يف نقــل-تعــاىل اهللا رمحــه- ألنــه االجتهــاد درجــة يبلـغ مل

 ألنــه اختيــاراهتم مــن شــيئا اليتبــع نأ للتخــريج أهــال يكــن مل مــن حكــم أن عليــه اعــرتاض غــري مــن
 إذا اختيـاراهتم مـن شـيئا يتبـع أن لـه جيـوز ال الشافعي مقلد أن وظاهره .غريه دون للشافعي مقلد

 ."االجتهاد درجة يبلغ مل
كّلها ضعيفة من حيث -رمحه اهللا-واعلم: أن اختيارات اإلمام النووي" ٤ويقول األهدل:

"، فإ�ــا مبعــىن الصــحيح أو الــراجح، الروضــةاملــذهب، قويّــة مــن حيــث الــدليل، إال اختياراتــه يف "
 " فهو ضعيف من جهة املذهب."الروضةته املشّمس يف "يإال يف اختياره عدم كراه

"اعلـــم أن  ٥المـــة الشـــيخ عبـــد اهللا باســـودان:ولكـــن يقـــول الســـقاف نقـــالً عـــن اإلمـــام الع
رضـــي اهللا -هلـــم اختيـــارات خمالفـــة ملـــذهب اإلمـــام الشـــافعي-رضـــوان اهللا علـــيهم-أئمتنـــا الشـــافعية

اعتمــدوا العمــل هبــا لتعّســر أو تعــّذر العمــل باملــذهب، وهــي كثــرية مشــهورة، وعنــد التحقيــق -عنــه

                                                           
.١٧١، صالخزائن السنيةاملنديلي األندونسي،  ١
 .٨٨، ص٤ج الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢
 .٨٩، ص٤، جدر السابقالمص ٣
. وانظر، ٦٥١، ص١، وهو مطبوع مع منهاج الطالبني النووي، جسّلم المتعّلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج ٤

.١٧١، صالخزائن السنيةاملنديلي األندونسي، 
.٦٠،٦١، صمختصر الفوائد المكية ٥



 

١٨٢ 

قيـاس، أو االختيـار مـن قاعـدة لـه، أو فهي غري خارجة عن مذهبه، وذلك إما باالسـتنباط، أو ال
 : "إذا صّح احلديث فهو مذهيب."-رضي اهللا عنه-على قول قدمي، أو لدليل صحيح، لقوله

هذه االختيارات هي للنووي شأنه شأن مجيع الفقهاء يف مرتبتـه بـل دو�ـا، خيتارو�ـا بنـاًء 
عتمــد املــذهب الــذي علــى اجتهــادهم الشخصــي وقــوة الــدليل عنــدهم، ال أ�ــا هــي الــراجح أو م

النووي منزلـة خاصـة عنـد الفقهـاء جلاللـة مرتبتـه وكونـه حمـرر يلزم املقّلد تقليده. ولكن الختيارات 
 ١املذهب.

  إلمام النوويالمختلفة لبين آراء  ترجيحال قواعدالمطلب الخامس: 
 لو من حالتني:ووي ال خياالختالف بني ترجيحات اإلمام الن

 .رجيحاته يف كتبه املختلفةت: اختالف احلالة األوىل
 . هتصانيففتاويه و  يف هترجيحات: اختالف احلالة الثانية

 اختالفت ترجيحاته في كتبه المختلفة :الحالة األولى
واختلفــت يف بعــض األحيــان ترجيحاهتــا ومــن َمثّ -رمحــه اهللا-لقــد تعــددت كتــب النــووي 

ووي واختياراتـه، كمـا رتّبـوا كتبـه تقـدمياً فقد وضع املتأخرون قواعد لالختيار والرتجيح بني آراء النـ
 ٢وتأخرياً.

يــرّجح مــن اآلراء  ، بــلعليــه االعتمــاد يف منــه يتقّيــد بشــيءٍ  املتبّحــر فــال: القاعــدة األولــى
أن الخيــرج يف حــال املتعارضــة مــا مييلــه عليــه اجتهــاده، ولكــن ضــمن القاعــدة املتفــق عليهــا، وهــي 

 ٣نفسه. النووي اختالف أقوال النووي عن ترجيحات
 املـذهب أهـل عـن وجزاه-اهللا رمحه-النووي صّححه مبا العربة" ٤يقول ابن حجر اهليتمي:

  ."رّجحه عما فاليعدل وحينئذ بعده، جاء من مجيع باتفاق احملرر املطّلع احلجة احلرب فإنه خرياً،

                                                           
.٢٩٢، صالمعتمد عند الشافعيةحممد بن عمر بن أمحد الكاف،  ١
 .١٦، صالمذهب عند الشافعيةمد إبراهيم أمحد علي، حم ٢
 حل على الطالبين إعانة)، م١٩٩٧ .هـ ١٤١٨، (شطا حممد بن عثمان) بالبكري املشهور( بكر أبوانظر، الدمياطي،  ٣

، ١، بريوت، دار الفكر، ط٤، ج)الدين مبهمات العني قرة بشرح املعني فتح على حاشية هو( المعين فتح ألفاظ
 .١٦، صالمذهب عند الشافعية. وحممد إبراهيم أمحد علي، ٥١، صالفوائد المدنيةلكردي، وا .٢٦٨ص

 .٢٣٤، ص١، جالكبرى الفقهية الفتاوى ٤



 

١٨٣ 

 غري املتبّحر فيعتمد املتأخر من الكتب تأليفاً.: أما القاعدة الثانية
  ١ملتأخرون كتب النووي يف االعتماد عند اختالفهما على النحو التايل:وقد رّتب ا 

 التحقيق. -١
 المجموع شرح المهذب.مث  -٢
 التنقيح.مث  -٣
 الروضة.مث  -٤
 منهاج الطالبين.مث  -٥
 الفتاوى.مث  -٦
 صحيح مسلم.مث شرح  -٧
 تصحيح التنبيه.مث  -٨
 نكته.مث  -٩

 فــالمجموع تحقيقكــال فيــه متتبــع هــو مــا تقــدمي الغالــب بــل" ٢يقــول ابــن حجــر اهليتمــي:
 التنبيـه فتصـحيح مسـلم فشـرح فتـاواه وحنـو فالمنهاج كالروضة فيه خمتصر هو ما مث فالتنقيح

 ."ذكر عما مؤخرة فهي تأليفه أوائل من ونكته
بيقهـــا علـــى لـــيس مـــن الســـهل تطأن هـــذه القاعـــدة  عقلـــه اإلبـــراهيمويـــرى الـــدكتور حممـــد 

تيـب الـزمين وأن املتـأخر يقـدم علـى السـابق ن قضـية الرت "إ ٣صنفات اإلمام النووي حيث يقول:م
مصــنفات النــووي، ألنــه علــى مــا يبــدو أنــه مل يكــن نظريــة لــيس مــن الســهل تطبيقهــا علــى فهــذه 

يراعــي الرتتيــب الــزمين يف تأليفهــا حبيــث يشــرع يف تــأليف الكتــاب فــال يدعــه حــىت يفــرغ منــه، بــل  
فـــرغ منهـــا  الروضـــة"و ٤:كـــان يعمـــل يف تصـــنيف أكثـــر مـــن كتـــاب يف آن واحـــد يقـــول الســـبكي

المهـذب األحد خامس عشر ربيع األول سنة تسـع وسـتني وسـتمائة، وبـدأ يف شـرح  مالنووي يو 

                                                           
، ٤، جإعانة لطالبين. الدمياطي، ٣٩، ص١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفةانظر، ابن حجر اهليتمي،  ١

سلم . واألهدل، ٧٢-٧٤، صمختصر الفوائد المكية. والسقاف، ٥١،٥٢، صالفوائد المدنية. والكردي، ٢٦٨ص
 .١٧٠،١٧١، صالخزائن السنية. واملنديلي األندونسي، ٦٣٥، ص١، مطبوع مع منهاج الطالبني، جالمتعلم

 .٣٩، ص١، جالمنهاج شرح في المحتاج تحفةابن حجر اهليتمي،  ٢
، بريوت، مؤسسة ١، جالتنيبه النوويمقدمة تحيقيق كتاب تصحيح م)، ١٩٩٦هـ. ١٤١٧اإلبراهيم، حممد عقله، ( ٣

 .٥٧، ص١الرسالة، ط
 .٩١،٩٢، حمفوظة باملكتبة األزهرية، ورقة ترشيح التوشيح، خمطوط الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  ٤



 

١٨٤ 

اخلميس من شعبان سنة اثنتني وسـتني وسـتمائة، وخـتم اجلنـائز ضـحوة يـوم كما رأيت خبطه يوم 
اإلحـرام  عاشوراء سـنة ثـالث وسـبعني وسـتمائة ويف ذلـك اليـوم بـدأ يف كتـاب الزكـاة، وخـتم بـاب

يـــوم اإلثنـــني تاســـع شـــوال مـــن هـــذه الســـنة، ويف ذلـــك اليـــوم بـــدأ ببـــاب صـــفة احلـــج، وخـــتم ربـــع 
العبـــادات، ويـــوم اإلثنـــني رابـــع عشـــر مـــن ربيـــع األول ســـنة أربـــع وســـبعني وســـتمائة، وافتـــتح البيـــع 

 فوصل إىل أثناء الربا، ومات ومل يبّني تارخياً..."
 تقريــب، وهــذا" ١تقريبيــة حيــث يقــول:عــدة هــذه القا أنكــذلك يــرى ابــن حجــر اهليتمــي 

 مـا واتبـاع املتـأخرين معتمـدي كـالم مراجعـة الكتـب هـذه تعـارض عنـد احلقيقـة يف فالواجب وإال
 ."منها رجحوه

 : ما اتفق عليه األكثر من كتبه مقّدم على ما اتفق عليه األقل منها.القاعدة الثالثة
 قـــلاأل عليـــه اتفـــق مـــا علـــى مقـــدم هكتبـــ مـــن كثـــراأل عليـــه اتفـــق ومـــا" ٢يقـــول الـــدمياطي:

 منها."
"ومــا اتفــق  ٣" للجمــال الرملــي ويقــول:شــرح اإليضــاحكــذلك ذكــر الكــردي نقــال عــن "

 عليه األكثر من كتبه مقّدم على ما اتفق عليه األقل منها غالباً."
 ما هو يف بابه مقّدم على ما يف غريه.: الرابعةالقاعدة 

 ."فيهما غالبا غريه يف ذكر ما على مقدم بابه يف ذكر وما" ٤يقول الدمياطي:

 إلمام النووي في فتاويه وتصانيفه: اختالف كالم االحالة الثانية
 : إذا اختلف كالم اإلمام يف الفتاوى والتصانيف يقّدم ما يف التصانيف.القاعدة 

"نقــــل التــــاج الســــبكي عــــن والــــده  ٥يقــــول ابــــن حجــــر اهليتمــــي يف تقريــــر هــــذه القاعــــدة:
ه حيث وجد ألحد من األصحاب كالم يف فتاويه خمالف لكالمه يف تصنيفه اعتمد واعتمده، أن

                                                           
 .١٧١، صالخزائن السنية. واملنديلي األندونسي، ٣٩، ص١ج المنهاج، شرح في المحتاج تحفة ١
.٢٦٨، ص٤ج إعانة الطالبين، ٢
 .٥٢، صالفوائد المدنية ٣
. حيث نقل هذه القاعدة عن مجال الرملي.٥٢، صالفوائد المدنية. وانظر، الكردي، ٢٦٨، ص٤، جعانة الطالبينإ ٤
. قلت: ذكر ابن ٤٩،٥٠، صالفوائد المدنية. وانظر، الكردي، ٢٤٩، لوحة ١، جاإليعاب شرح العبابخمطوط  ٥

كان يفيت -رمحه اهللا تعاىل وشكر سعيه-ن شرحه عليه ما نّصه: "وقد قيل: أن اإلسنويحجر يف شرح خطبة "العباب" م
مبا يف "الروضة" ,عن ضّعفه يف "مهّماته". وهو غري بعيد، إذ الشخص كثرياً ما يعتمد يف تصنيفه خالف ما يفيت به، ألنه 

ي عن القفال أنه كان إذا استفيت يقول: تسألونين فيه يبّني الراجح عنده ويف إفتائه يبّني الراجح يف املذهب، ومن مثّة حك



 

١٨٥ 

ما يف تصنيفه، ألنه موضوع لذكر ما هو األمـر الكلّـي الـذي يشـرتك فيـه مجيـع النـاس دون مـا يف 
فتاويـه، أل�ـا لتنزيـل ذلـك الكلـّي علـى اجلزئــّي، وقـد ختتلـف األبـواب واألحـوال يف التنزيـل، فلســنا 

 ة."منها على ثق
"ورأيــت يف صــفة الصــالة مــن فتــاوى الســيد عمــر البصــري مــا نّصــه: يف   ١يقــول الكــردي:

كــــالم األئمــــة إشــــارة إىل أنــــه إذا اختلــــف كــــالم إمــــام يف الفتــــاوى والتصــــانيف قــــّدم الثــــاين، ألن 
االعتناء بتحريرها أّمت. انتهى. وقد علمَت من ذلك أن احليثّية خمتلفة يف التقدمي، فما يف الفتاوى 

 قّدم من احليثّية السابقة، وهذا مقّدم من هذه احليثّية، وهو املغّلب يف كالمهم."م

                                                                                                                                                                          
أي صاحب "العباب" خالفاً -؟ فظهر مما قّررته أنه اليغّرت بقول املصّنف-رضي اهللا عنه-عن مذهيب أو مذهب الشافعي

للشيخني أو النووي، وال بقول من هو أجّل منه، يف كالمهما أو كالمه، هذا ضعيف أو سهو أو غلط أو حنو ذلك، إال 
ن اتفق مجيع املتأخرين على السهو أو الغلط، وأىن بذلك؟ وحينئذ فقد يرتك ما قااله أو النووي..." انظر، ابن حجر إ

. وعّلق الكردي على كالم ابن حجر وقال: "وهذا الذي ذكره ٢١، لوحة ١، جاإليعاب شرح العباباهليتمي، خمطوط 
أن يكون ما يف الفتاوى مقّدمًا على ما يف التأليف، إذ السائل إمنا  ابن حجر بقوله: "ألنه فيه يبّني الراجح...إخل" يقتضي

يسأل عن الراجح يف مذهب الشافعي ال عن الراجح عند املسئول كما ال خيفى، وهذا خالف املقّرر من أن ما يف 
 .  ٤٩، صالفوائد المدنيةالتصانيف مقّدم على ما يف الفتاوى." وانظر، 

.٥٠، صالفوائد المدنية ١



 

١٨٦ 

  النووي في باب المعامالتاإلمام ترجيحات : الفصل الرابع

تقســم ترجيحــات اإلمــام النــووي إىل ثالثــة أقســام، قســم مــا وردت يف الروضــة خمالفــة ملــا 
وتصــحيح التنبيــه، وشــرح صــحيح مســلم،  رجحــه يف كتبــه األخــرى كــاجملموع، ومنهــاج الطــالبني،

وفتاويه. قسم خالف فيها اإلمام النووي اإلمام الرافعي. وقسـم خـرج اإلمـام النـووي مـن املـذهب 
الشـــافعي بالكليـــة، ويتكـــون هـــذا الفصـــل دراســـة هـــذه األقســـام الثالثـــة مـــن الرتجيحـــات اإلمـــام 

 النووي، وذلك من خالل ثالثة مباحث تالية: 
 رتجيحات اليت ختتلف يف كتبه املختلفةالاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: الرتجيحات اليت خرج عن مذهب الشافعي أو معتمد املذهب
 املبحث الثالث: الرتجيحات اليت خالف ترجيحات اإلمام الرافعي

 المبحث األول: الترجيحات التي تختلف في كتبه المختلفة 
 كتبــه املختلفــة، فقــد وصــلت هــذا وقعــت االختالفــات بــني ترجيحــات اإلمــام النــووي يف

النـــوع مــــن ترجيحاتـــه يف بــــاب املعـــامالت إىل اثنــــيت عشـــرة مســــألة، وســـأناقش هــــذه املســــائل يف 
 املطالب التالية:

 هل دهن الورد ربوي؟املطلب األول: 
 املطلب الثاين: بيع الفيلج ويف باطنه الدود امليت

 ع؟املطلب الثالث: لو باع دارا فيها ذهب فهل يصح البي
 املطلب الرابع: هل اجللد ربوي؟

 املطلب اخلامس: إذا اشرتى شيئا شراء فاسدا هل جيوز له حبسه السرتداد الثمن؟
 املطلب السادس: هل جيوز أن يصاحل من ألف على مخسمائة؟

 املطلب السابع: فتح الباب لغري االستطراق
 املطلب الثامن: حكم إصابة السهم املزدلف

 جىن العبد فقلنا هو هللا هل على الواقف أرش؟املطلب التاسع: إذا 
 حكم الرد فيما إذا رد الوصية بعد القبول وقبل القبضاملطلب العاشر: 

 املطلب احلادي عشر: خيار اجمللس للشفيع
 املطلب الثاين عشر: السلم يف املنافع كتعليم القرآن



 

١٨٧ 

 المطلب األول: هل دهن الورد ربوي؟
 ام النووي في هذه المسألةول اإلمق اختالفأوًال: بيان 

 علـــــى ربـــــوي والبـــــان، والـــــورد، البنفســـــج، ودهـــــن"  ١:الروضـــــة يف النـــــووي اإلمـــــام يقـــــول
 ".األصح

 والبــان والزئبـق واليــامسني والـورد البنفســج كـدهن للطيــب يـراد مـا" ٢:المجمــوعويقـول يف 
 وعنــد نــدهع أصــحهما بــدليلهما املصــنف ذكرمهــا مشــهوران وجهــان فيهــا املطيبــة األدهــان وســائر

 ."ربوية أ�ا األصحاب
 الصــيمري حكامهــا وجهــان الــورد دهــن يف" ٣:بأســطر قالئــل المجمــوع يف وكــذلك يقــول

 ."اجلمهور كالم وهو الرافعي صححه. بربوي ليس أصحهما وغريمها البيان وصاحب

 موقف المتأخرين في هذه المسألة بيان الخالف و  تفصيلثانياً: 
 سبب الخالف في هذه المسألة

 جيــوز ال وروبــذ وجــوز لــوز ودهــن زيــت وكــل" ٤:-رمحــه اهللا–يقــول اإلمــام الشــافعي 
 يــدا متفاضــال بــه بــأس فــال اجلنســان اختلــف فــإذا. مبثــل مــثال إال الواحــد اجلــنس مــن
 ."بيد

: أحـدها :أقسـام أربعـة علـى األدهـان أن "اعلم ٥:يف شرح هذا القول املاوردي وقال
 كالزيــــت مأكولــــة دهنــــا اســــتخراجها بعــــد وتكــــون مأكولــــة أصــــول مــــن كانــــت مــــا

 واحلـب واخلـردل والصـنوبر الـبطم ودهن: الشافعي قال .واللوز اجلوز ودهن والشريج،

                                                           
.٤٥، ص٣، جروضة الطالبين ١
 .٣٩٨ص ،٩ج ،المهذب شرح المجموع ٢
 .٣٩٨،٣٩٩ص ،٩ج ،المهذب شرح المجموع ٣
 باألم ملحقا مطبوع مختصر المزني)، م١٩٩٠، هـ١٤١٠، (إبراهيم أبو إمساعيل، بن حيىي بن إمساعيلاملزين،  ٤

.١٧٤ص، بريوت، دار املعرفة، (د,طـ) األم كتاب من ٨ اجلزء يف يقع، للشافعي
الحاوي )، م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩، (البغدادي البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبوانظر، املاوردي،  ٥

، ١، بريوت، دار الكتب العلمية، طاملوجود عبد أمحد عادل الشيخ - معوض حممد علي الشيخ، حتقيق: ٥، جالكبير
 ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، (الشافعي اليمين العمراين سامل بن اخلري أيب بن حيىي احلسني أبو. وبنحوه انظر، العمراين، ١١٧ص

. والنووي، ١٦٩، ص١، جدة، دار املنهاج، طالنوري حممد قاسم، حتقيق: ٥، جالشافعي اإلمام مذهب في البيان)، م
 .٣٩٨، ص٩، جالمجموع شرح المهذب



 

١٨٨ 

 قبــل األصــل ومأكولــة اســتخراجها بعــد مأكولــة شــاكلها ومــا كلهــا فهــذه األخضــر
 وإن مأكولــــة، فأصــــلها بأصــــلها، معتــــربة كانــــت إن أل�ــــا الربــــا ففيهــــا اســــتخراجها،

 .فيهـا الربـا ثبـوت مـن احلـالني كـال يف ختـل فلـم مأكولـة فهـي أنفسـهاب معتـربة كانت
 دهنــا اســتخراجها بعــد وتكــون مأكولــة غــري أصــول مــن كانــت مــا: الثــاني والقســم

 مأكولــــة غــــري شــــاكلها ومــــا فهــــذه والكــــافور واأللبــــان احمللــــب كــــدهن مأكولــــة غــــري
 مــا: الثالــث لقســموا .معــا باحلــالتني اعتبــارا فيهــا ربــا فــال مجيعــا واألدهــان األصــول
 كــدهن مأكولــة دهنــا اســتخراجها بعــد تكــون ال لكنهــا مأكولــة أصــول مــن كانــت
 وإمنـــا العـــرف يف مأكولـــة غـــري أنفســـها يف فهـــذه واليـــامسني واخلـــريي والبنفســـج الـــورد

: الرابـع والقسـم .السمسـم وهـو مأكول أصل من مستخرجة لكنها طالء تستعمل
 كـــدهن. مأكولـــة دهنـــا اســـتخراجها بعـــد لكـــن مأكولـــة غـــري أصـــول مـــن كانـــت مـــا

 ."شاكلها وما القرع وحب اخلروع
يف هـــذه وبنـــاء علـــى مـــا قـــال املـــاوردي أن ســـبب اخلـــالف بـــني أصـــحاب الشـــافعي 

 هل املعترب أنفسها أو أصوهلا؟ و  مأكول أم ال؟هل دهن الورد املسألة هو أن 

فقهاء الشافعية في المسألةالأقوال ثالثا: 

 :١سألة وجهانيف املذهب يف هذه املو 
إىل اإلمــام  اإلمــام النــووي وهــذا القــول نســب : الربــا فيهــا اعتبــاراً بأنفســها.الوجــه األول

 وغريمهـــا البيــان وصــاحب الصــيمري حكامهــا وجهــان الــورد دهــن يف" ٢اجلمهــور وقــال:و الرافعــي 
 ٣وكــذلك اختــار القليــويب وقــال: ."اجلمهــور كــالم وهــو الرافعــي صــححه. بربــوي لــيس أصــحهما

 هن الورد وسائر األدهان نعم ليس من الربوي.""ود

                                                           
روضة . والنووي، ٣٩٨، ص٩، جالمجموع. والنووي، ٧٣، ص٤، ج، العزيز شرح الوجيزانظر، الرافعي ١

.١٦٩، ص٥، ج، البيان. والعمراين١١٦، ص٥، جالحاوي الكبير. واملاوردي، ٧٣، ص٤،جالطالبين
 .٣٩٨،٣٩٩ص ،٩ج ،المهذب شرح المجموع ٢
، بريوت، دار الفكر، (د،ط) ٢، جوعميرة قليوبي نحاشيتا)، م١٩٩٥-هـ١٤١٥، (سالمة أمحدالقليويب،  ٣

 .٢١٠،٢١١ص



 

١٨٩ 

 ١أل�ا تعّد لالنتفاع برائحتها دون األكل. الدليل:
واختــــار هــــذا الوجــــه إمــــام احلــــرمني اجلــــويين  فيهــــا الربــــا اعتبــــاراً بأصــــوهلا. الوجــــه الثــــاني:

متـــأخري املـــذهب ابـــن حجـــر اهليتمـــي . ومـــن الروضـــةي والنـــووي يف والشـــريازي والعمـــراين والرافعـــ
 ٢طيب الشربيين واجلمل يف حاشيته.اخلالرملي و و 

 ٣أدلتهم
 الزعفران. جمرى فجرى منه، أكثر هو مبا به ينتفع ألنه يؤكل؛ مل وإمنا مأكول، ألنه -١
 السمســـــم حتـــــت يفـــــرش والبـــــان والبنفســـــج الـــــورد ألن السمســـــم؛ مـــــن أصـــــله وألن  -٢

 رائحـة،ال يكسـبه أن إال منـه آخـر شـيء حتتـه فـرش ذلـك جف فإذا رائحته، ليكسبه
 فعلــى .األشــجار هـذه رائحــة رائحتـه أن إال السمســم، مــن فهـو السمســم، يعصـر مث

 آخــر بنــوع منهــا نــوع بيــع وال بالشــريج، األدهــان هــذه مــن شــيء بيــع جيــوز ال: هــذا
 ٤.متفاضالً 

 
 
 
 

                                                           
، ٣، جالشافعي اإلمام فقة في المهذبم)، ١٩٩٦-ه١٤١٧، (يوسف بن علي بن إبراهيم اقاسح أبوالشريازي،  ١

.٦١، ص١حتقيق: الدكتور حممد الزحيلي، دمشق، دارالقلم، وبريوت، دار الشامية، ط
، منياحلر  بإمام امللقب الدين، ركن املعايل، أبو اجلويين، حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبدانظر، اجلويين،  ٢
، الّديب حممود العظيم عبد .د.أ: فهارسه وصنع حققه، ٥، جالمذهب دراية في المطلب نهاية)، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(

، الرافعي. و ١٦٩، ص٥، جالبيان. و العمراين، ٦١، ص٣، جالمهذب. و الشريازي، ٦٦، ص١جدة، دار املنهاج، ط
، تحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي، ٣٧٩ص، ٣، جروضة الطالبين. و النووي، ٧٣، ص٤، جالعزيز شرح الوجيز

، اخلطيب أمحد بن حممد الدين، مشس. والشربيين، ٤٣١،٤٣٢، ص٣، جنهاية المحتاج. والرملي، ٢٧٧،٢٧٨، ٤ج
، ١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط٢، جالمنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني)، م١٩٩٤ - هـ١٤١٥(

 بتوضيح الوهاب فتوحات، (د.ت)، باجلمل املعروف األزهري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان. واجلمل، ٣٧٢ص
.٥٤، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٣، جالجمل بحاشية المعروف الطالب منهج شرح

 .٦١، ٣، جالمهذب. وبنحوه، الشريازي، ١٦٩، ٥ج البيان،العمراين،  ٣
 .١٦٩، ص٥، جالبيانالعمراين،  ٤



 

١٩٠ 

في المسألةمعتمد المذهب بيان و تحديد القول النهائي لإلمام النووي حليل و تال: رابعا

 ".األصح على ربوي والبان، والورد، البنفسج، ودهن" ١:الروضة يف نوويال اإلمام يقول
 والبــان والزئبـق واليــامسني والـورد البنفســج كـدهن للطيــب يـراد مـا" ٢:المجمــوع يف ويقـول

 وعنــد عنــده أصــحهما بــدليلهما املصــنف ذكرمهــا مشــهوران وجهــان فيهــا املطيبــة األدهــان وســائر
 ".ربوية أ�ا األصحاب

 الصــيمري حكامهــا وجهــان الــورد دهــن يف" ٣:قالئــل بأســطر المجمــوع يف يقــول وكــذلك
 ".اجلمهور كالم وهو الرافعي صححه. بربوي ليس أصحهما وغريمها البيان وصاحب
 ألن خطـأ ربـوي لـيس الـورد دهـن بـأن الرافعـي اإلمـام تصـحيح مـن النـووي اإلمـام نقل ما

  ٤.ضةالرو  أصل يف يقول كما ربوي أنه صحح الرافعي اإلمام
 ".الربا فيها أن: أصحهما: وجهان واللبان والورد، البنفسج دهن يف" ٥:العزيز ويف

 شـــــرح يف مثلـــــه وذكـــــر تصـــــحيحه، علـــــى الروضـــــة يف النـــــووي تابعـــــه" ٦:األســـــنوي يقـــــول
 أيضــا املــذكور الشــرح يف ذكــر مث ٧ .ربويــة أ�ــا األصــحاب عنــد أصــحهما مانصــه فقــال المهــذب

 وجهـــان الـــورد دهـــن يف: فـــرع: نصـــه مـــا فقـــال عكســـه الـــورد دهـــن يف قالئـــل بأســـطر ذلـــك بعـــد
 وهـــو الرافعـــي، صـــححه بربـــوي، لـــيس: أصـــحهما: وغريمهـــا البيـــان وصـــاحب الصـــيمري حكامهـــا
 ."عجيب غلط وهو لفظه هذا ٨ .اجلمهور كالم مقتضى

. الروضـة يف والنـووي والرافعي والعمراين والشريازي اجلويين احلرمني إمام الوجه هذا واختار
 .حاشيته يف واجلمل الشربيين واخلطيب والرملي اهليتمي حجر ابن املذهب متأخري منو 

                                                           
 .٤٥ص، ٣، جروضة الطالبين ١
 .٣٨٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٢
 .٣٨٩،٣٩٩، ص٩، جالمصدر السابق ٣
.٤٥، ص٣، جروضة الطالبين ٤
 العزيز شرح الوجيزم)، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الرافعي، أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي القزويين الشافعي، ( ٥

الشيخ عادل أمحد عبداملوجود، بريوت، دار الكتب ، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض و ٥املعروف بالشرح الكبري، ج
.٧٣، ص١العلمية، ط

 .١٠١، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٦
 .٣٩٨، ص٩، جالمجموع شرح المهذبانظر  ٧
 .٣٩٨،٣٩٩، ص٩، جالمصدر السابقانظر  ٨



 

١٩١ 

هــذا هــو أن القــول بعــدم جريــان الربــا يف دهــن الــورد لــيس  العــرض والتحليــل يتبــنيوهبــذا 
بــل القــول املعتمــد عنــد النــووي هــو أن  ،يف هــذه املســألةلإلمــام النــووي قــول النهــائي الرتجــيح وال

من املتقدمني  أكثر أصحاب الشافعي اإلمام الرافعي، و اختار هذا القولفقد ، دهن الورد ربوي
 ،والعمـراين والشريازي اجلويين احلرمني إمام الوجه هذا حيث اختار واملتأخرين من شراح املذهب،

وهــو  .حاشـيته يف واجلمـل الشـربيين واخلطيـب والرملـي اهليتمــي حجـر ابـن املـذهب املتـأخري ومـن
 عند الشافعية واهللا أعلم.القول املعتمد 

ولكن بقي يف هذه املسألة مشكلة تفريق بني دهن البنفسج بدهن الورد حيث أشـار إىل 
 دهــن ويف ربــا، مــال البنفســج دهــن :التقريــب صــاحب قــال" ١ذلــك إمــام احلــرمني اجلــويين وقــال:

 فإ�ــا واحــد؛ جــنسٌ  فكلُّهـا ربــا مــال جعلناهــا إذا مث بينهمـا، الفــرق أفهــم ولسـتُ ." وجهــان الـورد
 ".خمتلفة أشياءَ  جملاورة روائحها، اختلفت َشْريج

بنفسج ودهن الورد تفريق بني دهن الالالرملي يف فتاويه هلذه املسألة ومشكلة  أجابفقد 
 بيـع جيـوز قـوهلم بـني اجلمـع عن) سئل(" ٢صل واحد وهو السمسم، حيث يقول:مع أ�ما من أ

 بـبعض بعضه السمسم دهن بيع يف التفاضل ميتنع مقوهل مع متفاضال البنفسج بدهن الورد دهن
 مقـرر هـو كمـا ذكـر ممـا كـل بـأوراق ممـزوج مسسـم دهـن هـو إمنـا األول أن واحلال معلوم هو كما
 األدهـــان ألن فيهــا ذكـــر مــا بــني ختـــالف ال بأنــه :فأجــاب... مبثلـــه مسســم دهــن فهـــو كــان وأميــا

 مث فيهــــا السمســــم رىب إن مث ســــمالسم مــــن مســــتخرجة كلهــــا والبنفســــج الــــورد كــــدهن املطيبــــة
 اســتخرج وإن كأصــوهلا أجنــاس أ�ــا علــى بنــاء متفاضــال بــبعض بعضــها بيــع جــاز دهنــه اســتخرج

 ذكــره كمــا واحــد جــنس أل�ــا متفاضــال بـبعض بعضــها بيــع جيــز مل فيــه أوراقهــا طرحــت مث الـدهن
 ."الشريج أصلها ألن وغريه املاوردي
 
 
 
 

                                                           
 .٦٦، ص٥، جالمذهب دراية في المطلب نهاية ١
 العباس أيب بن حممد الدين مشس ابنه،: مجعها، الرملي فتاوى، (د.ت)، ألنصاريا محزة بن أمحد الدين شهابالرملي،  ٢

 .١٣١-١٣٢، بريوت، املكتبة اإلسالمية، (د.ط)، ص٢، جالرملي الدين شهاب محزة بن أمحد



 

١٩٢ 

 طنه الدود الميتبيع الفيلج وفي با: المطلب الثاني
 جلَ يْـ معنى الفَ  :أوالً 

 كوســـج قيـــل كمـــا فيلـــق واألصـــل معـــرب وهـــو القـــز منـــه يتخـــذ مـــا زينـــب وزان والفـــيلج
 ١.الفيلق ويقول األصل على يورده من ومنهم كوسق واألصل

 ."القز هو - واجليم بالفاء - الفيلج" ٢ويقول النووي:

 لمسألةاإلمام النووي في هذه ا بيان اختالف قول ثانياً:
 باعـه وسواء حيا، أو ميتا كان سواء الدود، وفيه بيعه وجيوز" ٣:الروضةيقول النووي يف 

 ".فتاويه يف حسني القاضي به صرح جزافا، أو وزنا،
 ٤وتأكد عدم وجـود اخلـالف يف هـذه املسـألة بـني األصـحاب:المجموع وبنحوه قال يف 

 باعــه وســواء قــالوا ...امليــت الــدود اطنبــ يف بيعــه جيــوز وآخــرون فتاويــه يف حســني القاضــي قــال"
 ."خالف بال جائز فبيعه ميتا أو حيا الدود كان وسواء جزافا أو وزنا

ولــيس كــذلك، بــل الصــحيح " ٥واعــرتاض االســنوي علــى عــدم اخلــالف يف اجلــواز وقــال:
 املعروف أنه اليصح بيعه وزناً."

الفصــل املعقــود  ي فقــال يفولكــن قــد جــزم بــه الرافعــي يف أواخــر الســلم، وتبعــه عليــه النــوو 
 وزن معرفـة مينـع ألنـه ،ميتـا وال حيـا ال الـدود، وفيـه القـز يف السـلم جيوز وال" ٦لإلبريسم ما نصه:

 ".جيوز الدود، خروج وبعد. القز
 

                                                           
، بريوت، املكتبة ٢، جالكبير الشرح غريب في المنير المصباح، (د.ت)، علي بن حممد بن أمحدالفيومي، أبوالعباس  ١

.٤٨٠العلمية، (د.ط)، ص
 .٣٥٠، ص٣، ج، روضة الطالبين. وبنحوه٢٢٧، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٢
 .٣٥٠، ص٣، جروضة الطالبين ٣
، ٥، ج، نهاية المطلب في دراية المذهب. بنجوه انظر، اإلمام احلرمني٢٢٧، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٤

.٤٢٣ص
 .٣٢، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٥
 .٢٥، ص٤، جروضة الطالبين ٦



 

١٩٣ 

 ةفقهاء الشافعية في هذه المسألال أقوالثالثا: 
مــن شــراح فقــد اتفــق أصــحاب الشــافعي مــن املتقــدمني واملتــأخرين تحريــر محــل النــزاع: 

علــى  دود وزنــاً الــولكــن اختلفــوا يف بيــع القــز وفيــه جزافــاً. وفيــه دود  القــز بيــع جيــوزاملــذهب أنــه 
 قولني:ال

ام احلرمني اجلويين يف بـاب دود وزناً. وهو اختيار امال: الجيوز بيع القز وفيه القول األول
 الـدودُ  أدراجـه ويف قـزال "بيـع ١النهي عن بيع الغرر عنـد الكـالم علـى بيـع املسـك فقـال مـا نصـه:

 جيز."  مل وزناً، بيع ، وإن اإلشارة على تعويالً  جاز؛ جزافاً، بيع فإنْ . تفصيل امليتةُ 
وجزم به أيضا احملـاملي يف بـاب بيـع الكـالب فقـال: "فأمـا بيـع دود القـز فإنـه ينظـر، فـإن  

ومــات كــان قبــل أن ينســج علــى نفســه القــز جــاز بيعــه جزافــا، وإن كــان قــد نســجه علــى نفســه 
داخله مل جيز بيعه وزنا، وجاز جزافا، ومىت نسج ومات مث عاش مث نبت له جناح ليثقب القز مث 

" يف "الحليــةيطــري فــال جيــوز بيعــه حبــال جزافــا وال وزنــا." هــذا كالمــه. وجــزم بــه أيضــا الرويــاين يف 
  ٢".الكفايةوابن رفعة يف " شرح الوسيط"،باب اختالف املتبايعني، والعجلي يف "

 ٣.الدود بسبب جمهوال يكون بالوزن املقصود والقز بالوزن، يقصد ال الدود فإندليل: ال
 أو وزنــا، باعــه وســواء حيـا، أو ميتــا كــان سـواءدود الــ: جيــوز بيــع القـز وفيــه القـول الثــاني

وزكريـا األنصـاري، والعمـراين، والرافعـي، والقاضـي حسـني يف فتاويـه، ، . وهو اختيـار النـوويجزافا
 ٤والدمريي.و اخلطيب الشربيين، والرملي، واجلمل يف حاشيته، وابن حجر 

   

                                                           
 .٤٢٣، ص٥، جنهاية المطلب في دراية المذهب ١
 .٣٣، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعيهذا ما نقله األسنوي يف  ٢
 .٤٢٣ص ،٥ج ،المذهب دراية في المطلب نهايةإمام احلرمني اجلويين،  ٣
فتح . والرافعي ٣٥٠، ص٣، جة الطالبينروض. والنووي ٢٢٧، ص٩، جالمجموع شرح المهذبانظر، النووي،  ٤

. وزكريا األنصاري، ٤٢٤، ص٥، جالبيان. والعمراين، ٣٥٠، ص٣، جأصل الروضة، كذلك يف ٣١٢، ص٩ج العزيز،
، ٢ج الوردية، البهجة شرح في البهية الغرر. وبنحوه قال يف ٩، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب

. ٣٤٢، ص٢، جمغنى المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٢٣٧، ص٤، جتاجتحفة المح. وابن حجر اهليتمي، ٤٠٢ص
 بحاشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات. واجلمل، ٣٩٤، ص٣، جنهاية المحتاجوالرملي، 
)، م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥. والدمريي، أبو البقاء، كمال الدين حممد بن موسى بن عيسى بن علي، (٢٢، ص٣ج الجمل،

.٢٩، ص١، جدة، دار املنهاج، طعلمية جلنة: احملقق، ٤ج المنهاج، شرح في هاجالو  النجم



 

١٩٤ 

 كنــــوى فيـــه والـــدود، النجاســـة بباطنـــه كــــاحليوان مصـــلحته مـــن فيـــه بقـــاءه ألن: الـــدليل
 ١.التمر

 المسألة في المذهب ومعتمد النووي لإلمام النهائي القول وتحديد رابعا: التحليل
مــا نصــه:  الروضــةيف  وجزافــا وزنــا الــدود يــهوف القــز بيــعجــواز  النــووي اإلمــام اختــار فقــد

  جزافا." أو وزنا، باعه وسواء حيا، أو ميتا كان سواء الدود، وفيه بيعه وجيوز"
  ٢.المجموع شرح المهذبيف  بنحوهو 

 جيـوز وال" ٣ :نصـه مـا لإلبريسـم املعقـود الفصل يف فقال السلم، أواخر يف جزم قد ولكن
 الـــدود، خـــروج وبعـــد. القـــز وزن معرفـــة مينـــع ألنـــه ميتـــا، وال احيـــ ال الـــدود، وفيـــه القـــز يف الســـلم
ل بــالتفريق بــني الســلم والبيــع يف املســألة، ع مــن االخــتالف يف الرتجــيح حيــث قــاوهــذا نــو ." جيــوز

عــدم اجلهالــة كــذلك ويقـول بــاملنع يف الســلم بســبب جهالـة الــوزن ويقــول بــاجلواز يف البيـع مــع أن 
فقد قام بدفع تعارض عـن هـذا  ه كذلك اجلهالة املوجودة.البيع، ويف صورة بيع من شروط صحة

 وفـرق" ٤حيـث يقـول: يـا األنصـاريكر كز   شـراح املـذهببعض  يف احلكم بني السلم والبيع التفريق
 فإنـه وغـريه سـلم مـن الذمـة يف مـا بيـع خبـالف تقـل معها واجلهالة املشاهدة يعتمد املعني بيع بأن

 ."يكثر ومعه والغرر الوصف يعتمد
ن بعض الشراح اآلخرين اليرون تفريق احلكـم بـني البيـع والسـلم. كاخلطيـب الشـربيين ولك

 والرملي الكبري يف حاشيته على أسىن املطالب.
 الذمـة يف يكـون أن بـني بـالوزن صـحته يف فـرق ال أنـه وظـاهره" ٥يقول اخلطيب الشربيين:

 ." كذلك وهو ال أو

                                                           
، الطالب روض شرح في المطالب أسنى، (د.ت)، السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا ١
 الغرر، (د.ت)، نصارياأل زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا. وانظر، ٩، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي، (د.ط)، ص٢ج

.٤٠٢، املطبعة اليمنية، (د.ط)، ص٢، جالوردية البهجة شرح في البهية
.٢٢٧، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٢
 .٢٥، ص٤، جروضة الطالبين ٣
.٩، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤
 .٣٤٢، ص٢، جمغنى المحتاج ٥



 

١٩٥ 

 املبيـــع يزيــد ال كـــان إذا الــوزن ألن) ذمــةال يف بيعـــه علــى ومحــل: (قولـــه" ١ويقــول الرملــي:
 فيـه العلـة ولـيس بربوي القز وليس جيز مل وزنا املكيل باع لو فإنه الربا باب يف إال ميتنع مل جهالة
 فكمـا التمـر نـوى منزلـة نـازل بطنـه يف الـذي والـدود جزافا بيعه جيوز ال أنه بدليل املقصود جهالة
 املقصــود كـان وإن ووزنـا جزافـا القـز مـن شـوهد مـا بيــع زجيـو  كـذلك ووزنـا جزافـا التمـر بيـع جيـوز

 ."جمهوال
من جواز بيع القـز وفيـه الـدود  المجموع و الروضة يف النووي اإلمام اختار ما وافق فقد

 حجــر وابــن األنصــاري، وزكريــا والعمــراين، والرافعــي، فتاويــه، يف حســني القاضــي وزنــاً، أو جزافــا،
 .  والدمريي حاشيته، يف ملواجل والرملي، الشربيين، واخلطيب

 بيــع علــى الكــالم عنــد الغــرر بيــع عــن النهــي بــاب يف اجلــويين احلــرمني إمــامولكــن خالفــه 
 اخـــــتالف بــــاب يف" الحليـــــة" يف والرويـــــاين الكــــالب، بيـــــع بــــاب يف احملـــــاملي ، وأيضــــا املســــك

  ".  الكفاية" يف رفعة وابن ،"الوسيط شرح" يف والعجلي املتبايعني،
 هــائي لإلمــام النــووي يف بيــع القــز فيــه الــدود الصــحة إذا بيــع جزافــا ولــيس وزنــاوالقــول الن

 واهللا أعلم.  وهذا قول أكثر الشافعية وهو معتمد املذهب. وهو موافق لرتجيح اإلمام الرافعي،

 فهل يصح البيع؟ فيها ذهب بذهبع داراً لو با المطلب الثالث: 
 ه المسألةول اإلمام النووي في هذأوال: بيان اختالف ق

 بدار ماء بئر فيها دارا باع أو ذهب، معدن فيها فظهر بذهب، دارا باع لو" ٢:الروضةيقول يف 
 ال: والثــاين تــابع، ألنــه األصــح؛ علــى املســألتني يف البيــع صــح ربــوي، املــاء: وقلنــا مــاء، بئــر فيهــا

 ".بذهب شيء منه حيصل متويها بذهب موهت دار كبيع يصح،
 الـــدار أو األرض يف كـــان لـــو" ٣اب بيـــان األلفـــاظ الـــيت تطلـــق يف البيـــع:ويقـــول يف الروضـــة يف بـــ

 كالــذهب، باطنــا، كــان وإن. كاملــاء فهــو والكربيــت، والقــار، وامللــح، كــالنفط، ظــاهر، معــدن
 ".الربا بسبب بالذهب، ذهب معدن فيه ما بيع جيوز ال أنه إال البيع، يف دخل والفضة،

                                                           
، بريوت، دار ٢، جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالبد.ت)، ، (الكبري الرملي أمحد بن العباس أيبالرملي،  ١

 .٩الكتاب اإلسالمي، (د.ط)، ص
.٣٨٨، ص٣، جروضة الطالبين ٢
.٥٤٧، ص٣، جروضة الطالبين ٣



 

١٩٦ 

 أقوال الشافعية في المسألة: ثانياً 
  "يف املسألة وجهان." ١كما يقول اإلمام الرافعي وبنحوه اإلمام النووي:

 ٢.: يصح البيعالوجه األول
 فاملقابلـة ،الـدار مقصـود إىل باإلضـافة تـابع بـه اجلهل مع املعدن ألنو ألنه تابع. الدليل: 

 ٣.خاصة والذهب الدار بني
 ٤.: مل يصح البيعالوجه الثاني

 بالــذهب موهــت دار كبيــعو   .باملقابلــة مقصــود بــه العلــم عمــ املعــدن ألن للربــاالــدليل: 
  ٥.ذهبب شئ منها حيصل متويها

لة مبـين علـى ب وأصـحاب احلواشـي يصـرحون بـأن املسـأهمجيع املتأخرين مـن شـراح املـذو 
 دارا بــاع لــوعلــم البــائع واملشــرتي عنــد عقــد البيــع بــه وجــود الــذهب يف الــدار. وعلــى هــذا قــالوا: 

  ٦فباطل. به علم فإن صحيح، فإنه البيع حال به يعلما ومل ذهب نمعد هبا فظهر بذهب
 

                                                           
 .٣٨٨، ص٣ج ،روضة الطالبين. ١٧٨، ص٨، جفتح العزيز ١
 الرملي حاشية.والرملي الكبري، ١٧٨ص، ٨، جفتح العزيز. والرافعي، ٣٨٨، ص٣ج ،روضة الطالبينانظر،النووي،  ٢

، نهاية المحتاج. والرملي، ٢٨٧، ص٤، جتحفة المحتاج. وابن حجر، ٢٦، ص٢، جالمطالب أسنى على الكبير
.٢١٦، ص٢، جحاشيتان. والقليويب، ٤٤٠، ص٣ج
أسنى . وزكريا األنصاري، ٣٨٨، ص٣، جروضة الطالبين. والنووي، ١٧٨، ص٨، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ٣

 . ٢٦، ص٢ج المطالب في شرح روض الطالب،
. وزكريا ٥٤٧، ص٣، جروضة الطالبين. والنووي، ٣٤، ص٩، جفتح العزيز. والرافعي، ٢٣٤، ٥، جالبيانالعمراين،  ٤

، الوردية البهجة شرح في البهية الغرر، وبنحوه، يف ٢٦، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري، 
 منهج شرح بتوضيح الوهاب ، فتوحات. واجلمل٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاجيب الشربيين، . واخلط٤٢٤، ص٢ج

)، م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، (عمر بن حممد بن سليمان. والبجريمي، ٦٥، ص٣، جالجمل بحاشية المعروف الطالب
 .٢٠٣، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٢ج الخطيب)، على البجيرمي الخطيب (حاشية شرح على الحبيب تحفة

، ٣٨٨، ص٣، جروضة الطالبين. والنووي، ٣٤، ص٩، وبنحوه: ج١٧٨، ص٨، ج، فتح العزيزانظر، الرافعي ٥
 . ٢٦، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب. وزكريا األنصاري، ٥٤٧، ص٣وبنحوه: ج

 البهجة حشر  في البهية الغرر، وبنحوه، يف ٢٦، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبوزكريا األنصاري،  ٦
، ٤، جتحفة المحتاج. وابن حجر، ٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٤٢٤، ص٢، جالوردية

 الوهاب ، فتوحات.واجلمل٢١٦، ص٢، جحاشيتان. والقليويب، ٤٤٠، ص٣، جنهاية المحتاج. والرملي، ٢٨٧ص
 الخطيب، على البجيرمي شيةحاوالبجريمي، . ٦٥، ص٣، جالجمل بحاشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح

.٢٠٣ص ،٢ج



 

١٩٧ 

 على هذا التفريق في المسألةعتراض اال
 ١.الربا باب يف باملفسد للجهل أثر ال إذ للفرق وجه اليقولون: : االعتراض األول

أجيــب بأنــه ال أثــر لــه يف غــري التــابع. وأمــا يف التــابع فقــد يتســامح   عتــراض:اال جــواب
 ٢.كاحلمل يتبع أمه يف البيع وغريه  واملعدن من توابع األرض جبهله.

 لـــنب بـــذات لـــنب ذات بيـــع جـــواز عـــدم مـــن ،البيـــع جـــواز واستشـــكل: االعتـــراض الثـــاني
 ٣.وفرق

 خبـــالف اإلنـــاء يف كهـــو الضـــرع يف اللـــنب جعـــل الشـــرع بـــأن أجيـــب: جـــواب االعتـــراض
 ٤.املعدن منها املقصود ليس واألرض اللنب، منها املقصود اللنب ذات وبأن املعدن،

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد التحليل: اثالث
يوجــد يف كــالم اإلمــام النــووي نــوع مــن التنــاقض يف هــذه املســألة، حيــث يقــول يف بــاب 

الجيـوز بيـع الربا: يصح البيع على األصح ألنه تابع، وقـال يف بيـان األلفـاظ الـيت تطلـق يف البيـع: 
 األرض أو الدار اليت فيها معدن الذهب بالذهب، بسبب الربا.

نــه يف األوىل فرضــها أصــحاب املــذهب بــني الصــورتني حيــث إ ولكــن فــرق املتــأخرون مــن
عند عدم العلـم. وهبـذا يـدفعون التعـارض مـن كـالم اإلمـام النـووي يف املسـألة، ببيـان وجـوه الفـرق 

 آنفا. ورد على هذا التفريق، كما ذكرت ذيض اليف الصورتني واجلواب عن االعرتا
"ولـيس بـني الصـورتني  ٥عـرتض عليـه ويقـول:األسنوي اليقبل هذا التفريق وا ولكن اإلمام

فرق إال أنه يف األوىل فرضها عند عدم العلم، وال أثر لذلك، فإن املفسـد إذا قـارن العقـد أفسـده 
 سواء علم أو جهل."

                                                           
 ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى األنصاري، زكرياو  .٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين،  ١
. ٤٢٤، ص٢، جالوردية البهجة شرح في البهية الغرروبنحوه، يف  .٢٦ص ،٢ج
.٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين،  ٢
  .٢٦ص ،٢ج ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى األنصاري، زكريا ٣
 .٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين،  ٤
، اختصره اإلمام علي بن أيب بكر مختصر كتاب جواهر البحرين في تناقض الحبريناألسنوي، عبدالرحيم، (د.ت)،  ٥

ؤون اإلسالمية، إدارة الشؤون اإلسالمية األزرق، حتقيق: الدكتور صاحل بن مبارك دعكيك، إصدارات وزارة األوقاف والش
 .٢٢٥دولة القطر، (د.ط)، ص



 

١٩٨ 

 الربا، باب يف باملفسد للجهل أثر ال قوله " ١ذا بقوله:ولكن أجاب الرملي الكبري عن ه
 علـم إن العقـد بطـل دكـة حتتهـا صـربة باع لو أنه بدليل العقد، تصحيح يف أثرا للجهل فإن ممنوع
 العلم عند الذهب معدن فيه ما بيع يف حصل إمنا فاإلبطال وأيضا ويتخري صح، جهل وإن هبا،
 مقابلـة قصـد إمنـا فإنـه اجلهـل حالـة خبـالف جمهـول وهـو قصدا بالذهب الذهب مقابلته ألجل به

 ".غري ال الدار
 ،من أصحاب املذهب  هذه املسألة كما اتفق املتأخرونوالقول النهائي لإلمام النووي يف

 بــه علــم فــإن صــحيح، فإنــه البيــع حــال بــه يعلمــا ومل ذهــب معــدن هبــا فظهــر بــذهب دارا بــاع لــو
 ذهب واهللا أعلم.املوهو معتمد  .ابعت يف ألنه اجلهل هنا واغتفر فباطل،

 هل الجلد ربوي؟: رابعالمطلب ال
 ول اإلمام النووي في هذه المسألةأوال: بيان اختالف ق

 ربويـا، لـيس اجللـد أن املعـروف،" ٢يقول اإلمام النووي يف االعرتاض على اإلمـام الرافعـي:
 ".آخر جنس إنه: قوله إىل حاجة فال وبغريها، جبلود جلد بيع فيجوز

. مــدبوغا يكــن مل إن بــاحليوان اجللــد بيــع يف الوجهــان وجيــري" ٣ويقــول بعــد هــذا بقليــل:
 ".منع فال دبغ فإن

 فيـــه خـــالف ال وهـــذا أكلهـــا جيـــوز كـــان إن والعظـــام اجللـــود يف ربـــا ال" ٤:المجمـــوعويف 
 ".العادة يف تؤكل ال أل�ا املاوردي به صرح وممن

 أقوال الشافعية في هذه المسألةثانيا: 
: أن اجللـد إذا كـان اليؤكـل ال ربـا فيـه، وهـذا الخـالف فيـه، وكـذلك تحرير محل النـزاع

  وقبل الدبغ، على الوجهني: ة. ولكن وقع اخلالف يف اجللود املأكولتيف اجللود اليت دبغ
 ٥: أن اجللد ليس ربوياً مطلقاً.الوجه األول

                                                           
.٢٦، ص٢، جالمطالب أسنى على الكبير الرملي حاشيةالرملي الكبري،  ١
 .٣٩٥، ص٣، جروضة الطالبين ٢
 .٣٩٦، ص٣ج المصدر السابق، ٣
 .٣٩٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٤
 . ٣٩٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب. و٣٩٥، ص٣، جروضة الطاللبينانظر، النووي،  ٥



 

١٩٩ 

 ."يؤكل ال اجللد كان وإن فيها ربا ال والعظم الشاة جلد وكذلك" ١يقول ابن الصالح:
 ٢.املأكول أو قبل الدبغ ربوي: أن اجللد الثاني الوجه

ــــروضيقــــول زكريــــا األنصــــاري يف شــــرحه علــــى   اجللــــد فيبــــاع ربويــــا اجللــــد ولــــيس(" ٣:ال
 وإال وغلـظ خشـن بـأن غالبـا يؤكـل مل إذا وغـريه املـاوردي كـالم مـن يؤخـذ كمـا وحمله)، .جبلدين

 ."باحليوان يدبغ مل إذا بيعه منعهم حيمل وعليه ربوي فهو

 :المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد ثالثا: التحليل
"واعلـم أن كالمـه مشـعر  ٤يقول األسنوي بعد نقله لكالم اإلمام النووي يف هذه املسألة:

يف الرونـــق:  والرويـــاين اخلـــالف فيـــه وقـــال ٥بإنكـــار خالفـــه ولـــيس كـــذلك، فقـــد حكـــى املـــاوردي
 اختلف قول الشافعي يف اجللود هل هي نوع أو أنواع، وهذا صريح يف أ�ا ربوية."

 فيـــه خـــالف ال وهـــذا أكلهـــا جيـــوز كـــان إن والعظـــام اجللـــود يف ربـــا ال" ٦:المجمـــوع ويف
 ."العادة يف تؤكل ال أل�ا املاوردي به صرح وممن

ملــذهب يف هــذه املســألة هـــو: أن وعلــى هــذا أن القــول النهــائي لإلمــام النــووي ومعتمــد ا
كـل البـا فهـو ربـوي، وإن كـان ممـا ال يؤ اجللود إن كانت مما جيـوز أكلـه كجلـد الـدجاج ممـا يؤكـل غ

 يف العادة فليس بربوي، واهللا أعلم.
 
 

                                                           
 موفق. د: ، احملقق٢، جالصالح ابن فتاوىه)، ١٤٠٧الدين، ( تقي عمرو، أبو الرمحن، عبد بن ابن الصالح، عثمان ١

. ٥٧٢، ص١الكتب، ط عامل,  واحلكم العلوم القادر، بريوت، مكتبة عبد اهللا عبد
، الحاوي الكبير. واملاوردي، ٣٩٦، ص٣ج وضة الطالبين،ر . والنووي، ١٨٦، ص٨، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ٢
مغني . واخلطيب الشربيين، ٢٨، ص٢ج أسنى لمطالب في شرح روض الطالب،. وزكريا األنصاري، ١٥٦، ص٥ج

، ٤، جنجم الوهاج في شرح المنهاج. والدمريي، ٢٨،٢٩، ص٣، جالبجيرمي حاشية. و٣٧٨، ص٢، جالمحتاج
 .٧٥ص

 .٢٨ص ،٢ج ،الطالب وضر  شرح في لمطالب أسنى ٣
 .٢٢٦، صمختصر جواهر البحرين ٤
 .١٥٦، ص٥، جالحاوي الكبيرانظر،  ٥
 .٣٩٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٦



 

٢٠٠ 

 إذا اشترى شيئا شراء فاسدا هل يجوز له حبسه السترداد الثمن: خامسالمطلب ال
 وي: بيان اختالف قول اإلمام النو والً أ

 إمـــا فاســـدا، شـــراء شـــيئا اشـــرتى إذا" ١يقـــول اإلمـــام النـــووي يف بـــاب البيـــوع املنهـــي عنـــه:
 رده، ويلزمـه فيـه، تصـرفه ينفـذ وال بـالقبض، ميلكـه مل قبضـه، مث آخـر، لسـبب وإما فاسد، لشرط
 علــى الغرمــاء علــى بــه يقــدم وال. الــثمن الســرتداد حبســه، جيــوز وال. كاملغصــوب رده مؤنــة وعليــه

 ".املذهب
 الـثمن، السرتداد الفاسد الشراء يف للمشرتي احلبس ثبوت حكى كما  " ٢كذلك يقول:و 

 ويشــبه املنــع،: األصــح أن وذكرنــا للمشــرتي، احلــبس ثبــوت يف اخلــالف ذكــر البيــع يف ســبق لكــن
 ".املوضعني يف اإلمام اختيار هو واملنع معناه، يف الغاصب حبس يكون أن

 مطالبتـــه ففـــي غـــريه، أو بشـــرط البيـــع فســـاد بـــان وولـــ" ٣ويقـــول يف أوائـــل بـــاب الضـــمان:
 املبيـع حـبس بإمكـان عنـه لالسـتغناء ال: والثـاين. كاالسـتحقاق نعـم: أحـدمها. وجهان الضامن،

 ".الثمن يسرتد حىت

 ية في هذه المسألةثانيا: أقوال الشافع
 ٤.الثمن السرتداد ،حبس املبيع للمشرتي : الجيوزالوجه األول
 عــن حســني القاضــى ونقــل للمشــرتي حــبس املبيــع الســرتداد الــثمن. : جيــوزالوجــه الثــاني

 ٥.احلبس جواز عنه اهللا رضي الشافعي نص
 
 

                                                           
 .٤١٠، ص٣، جروضة الطالبين ١
 .٢٦، ص٥ج المصدر السابق، ٢
 .٢٤٨، ص٤، جالمصدر السابق ٣
. ٢١٢،٢١٣،  ص٨، جفتح العزيزافعي، . والر ٢٦، ص٥. وبنحوه، ج٤١٠، ص٣، جين، روضة الطالبانظر، النووي ٤

، ٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب. وزكريا األنصاري، ٣٩٦، ص٢، جمغني المحتاجواخلطيب الشربيين، 
 .٣٤٨ص

 .٢١٢، ص٨، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ٥



 

٢٠١ 

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد التحليل: ثالثاً 
الـثمن موافـق  ما ذكر اإلمام النووي يف عدم جواز حبس املبيع من قبل املشـرتي السـرتداد

املــذهب ولكــن جـزم يف أوائــل كتــاب الضـمان بــأن لــه احلـبس. و أمــا قولــه بعـدم جــواز حــبس  مـع
 املقبـوض رد املشـرتى فعلـي" ١املبيع السرتداد الثمن موافق لقول اإلمام الرافعي كما صرح بـذلك:

 حســني القاضـى ونقــل ...الـثمن السـرتداد حبســه جيـوز وال كاملغصـوب رده ومؤنــة الفاسـد بـالبيع
 ."ولاأل والظاهر احلبس جواز عنه اهللا رضي لشافعيا نص عن

 واستشـكل" ٢ولكن بني زكريا االنصاري وجه هذا اختالف يف قول اإلمام النـووي وقـال:
 باالسـتغناء ،البيـع فسـاد بـان لـو ،العهدة ضامن مطالبة عدم ،الضمان يف الشيخني بتوجيه ذلك
 فلزمه الضمان حكم مث التزم البائع بأن هعن وأجيب .الثمن اسرتداد إىل املبيع حبس بإمكان عنه

 احلــبس جبــواز القائــل مــن هــو إمنــا التوجيــه وبــأن ،لــذلك احلــبس للمشــرتي فكــان ،قيــالتوث حكــم
 ."حمله يف عليه تكلما أل�ما الشيخان عليه وسكت

 السـرتداد حبسـه له وليس قوله(" ٣ويقول الرملي الكبري تعليقاً على قول زكريا األنصاري:
 وإال الصــحيح البيـع يف قـالوه كمــا الـثمن فـوت خيــف مل إذا املنـع موضـع يكــون أن نبغـيي) الـثمن

 الـويل باع فلو االحتياط على مبنيا تصرفه يكون ال وأن البيع فساد جهل إذا سيما ال احلبس فله
 ."املصلحة على تصرفه لبناء السرتداده احلبس فله الثمن وأقبض فاسدا للطفل

هـو عـدم جــواز حـبس املبيـع مـن جهــة  يف هــذه املسـألة، م النـوويأن القـول النهـائي لإلمـا
املشــرتي الســرتداد الــثمن، بنــاء علــى قاعــدة الرتجــيح عنــد اخــتالف ترجيحــات اإلمــام النــووي يف  
كتبه، وهي ما رجح يف بابه مقدم على ما رجح يف غري بابه. وهـو موافـق لرتجـيح اإلمـام الرافعـي 

 واهللا أعلم. يف هذه املسألة وهو معتمد املذهب،
 
 
 
  

                                                           
 .٢١٢ـ، ص٨، جالمصدر السابق ١
 .٣٦، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢
 .٣٦، ص٢، جلي الكبير على أسنى المطالبحاشية الرم ٣



 

٢٠٢ 

 هل يجوز أن يصالح من ألف على خمسمائة؟: المطلب السادس
 ول اإلمام النووي في هذه المسألةأوًال: بيان اختالف ق

يصــح، وإن كانــت حاضــرة  إن صــاحله علــى مخســمائة يف الذمــة مل" ١:الروضــةيقــول يف 
 الن."فاألصح البط

 ألف على مخسمائة جاز." "وأنه إذا صاحل من ٢:تصحيح التنبيهولكن يقول يف 

 وال الفقهاء الشافعية في المسألةأق ثانياً:
 تحرير محل النزاع وصورة المسألة •
 علـى ألـف عـن صـاحله إن نظـر، نكاراال على بعضه على وتصاحلا دينا، املدعى كان إن
 بال خالف.  يصح مل الذمة يف مثال مخسمائة

 ٣.ممتنع الذمة يف ما على ةاهلب يرادوإ اهلبة تقدير التصحيح يف نأل: الدليل
 فهــو عليهــا، املــدعى األلــف مــن وتصــاحلا مخســمائة أحضــر لــوولكــن وقــع اخلــالف فيمــا 

  . وجهانوفيها . العني يف ٤احلطيطة صلح على مرتب
 عليـــه املـــدعى فيعـــرتف األعيـــان، مـــن عينـــا رجـــل علـــى رجـــل يـــدعي أن فتصـــويره: صـــورته

 راجعا هذا تقدير كان صاحلتك،: قال فإذا. صفهن على منه صاحلين: يقول مث للمدعي، بامللك

                                                           
.١٩٩، ص٤، جروضة الطالبينانظر،  ١
 .٣٢٤، ص١، جتصحيح التنبيه ٢
.٣٠٣، ص١٠، جفتح العزيزالرافعي،  ٣
 .الذمة يف احلق يكون أن: أحدمها :ضربان وذلك بعضه على حقه من يصاحله أن فهو احلطيطة وأما يقول املاوردي: " ٤

 .إبراء يكون فهذا دينارا مخسني على منها فيصاحله هبا فيعرتف دينار مائة عليه يدعي أن: فصورته ةالذم يف احلق كان فإن
 .هبة يكون فهذا نصفها على منها ويصاحله هبا له فيعرتف رجل يد يف دارا يدعي أن:فصورته قائمة عينا يكون أن: والثاين
 هبا، له فيقر ألفا، عليه يدعي فبأن: احلطيطة صلح مافأ . وقال العمراين: "٣٦٧،٣٦٨، ص٦، جالحاوي الكبيرانظر، 

: الصلح من النوع هذا ويسمى .٢٦، ص٥ج البيان،" .كاإلبراء فيه، خيار فال الباقي، منه ويأخذ بعضها، من يربئه مث
 علي ،الُبغا ُمصطفى الدكتور اِخلْن، ُمصطفى الدكتور .عليه املّدعي عن جزءا حط قد احلق صاحب ألن اَحلطِيطة، صلح

 للطباعة القلم دار، دمشق، ٦، جالشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه)، م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، (الّشْرجبي
 .١٧٣، ٤، طوالتوزيع والنشر



 

٢٠٣ 

 مـن صـاحلتك: املـدعي فقـال كـذلك، املعاملـة جـرت فـإذا عليـه، املـدعى من العني بعض هبة إىل
 ١.وجهان املسألة ففي. قبلت: عليه املدعى وقال نصفه، على هذا ثويب

 وال وضـــةاملعا معـــىن عليـــه الصـــلح وىف املعـــني احملضـــر ذلـــك لـــيس الذمـــة يف مـــا أن والفـــرق
 ٢ .االنكار مع معاوضة تصحيحه ميكن

 سبب الخالف. •
كــان  فـإن ٣.بذاتـه أصـل أو لغـريه افرعـ هـو هـل الصـلح مبـين علـى أن املـذهبني اخـتالف 

 القسـم. البيـع علـى فـرع هـو قسـم: أحـدها :أقسـام مخسة إىل ينقسم وهو غريه، على فرع الصلح
 القسـم .واحلطيطة اإلبراء على فرع هو لحص: الثالث القسم .اإلجارة على فرع هو صلح: الثاين
، أن وعلـى هـذا ٤.العاريـة علـى فـرع هـو صـلح: اخلـامس القسـم. اهلبـة علـى فرع هو صلح: الرابع

هـل هــو إبــراء وهبــة أو  ،يف العــني علــى اخلــالف يف صـلح احلطيطــة اخلـالف يف هــذه املســألة مبـين
ــــراء ومعاوضــــة، ومــــن يــــرى أن صــــلح احلطيطــــة يف الــــدينبيــــع  ــــة يقــــول بصــــحة   العــــني، يفإب وهب

 ٥ومن يرى أنه بيع اليصح املصاحلة.املصاحلة،
 في المسألة أقوال الفقهاء الشافعية •

 املصاحلة. صحيالوجه األول: 
 دليلهم

 كـان دينـا حـدرد أيب ابـن تقاضى أنه كعب، عن مالك، بن كعب بن اهللا عبد عن -١
صـــلى اهللا عليـــه -اهللا رســـول مسعهـــا حـــىت أصـــواهتما فارتفعـــت املســـجد، يف عليـــه لـــه

 يـــا: «فنـــادى حجرتـــه، ســـجف كشـــف حـــىت إليهمـــا فخـــرج بيتـــه، يف وهـــو -وســـلم
 أي: إليـــه وأومــأ "،هــذا دينــك مــن ضــع" :قـــال اهللا، رســول يــا لبيــك: قــال »كعــب

 ٦." متفق عليه.فاقضه قم": قال اهللا، رسول يا فعلت لقد: قال الشطر،
                                                           

.٤٤٩، ص٦ج لب في دراية المذهب،نهاية المطإمام احلرمني اجلويين،  ١
.٣٠٣، ص١٠ج فتح العزيز،. الرافعي، ١٩٩، ص٤، جروضة الطالبين ٢
.٣٦٨، ص٦، جالحاوي الكبيرنظر، ا ٣
.٢٤٢-٢٤٥، ص٦، ج، البيانانظر، العمراين ٤
.٣٥٥، ص٤، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر اهليتمي،  انظر، ٥
 اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع)، هـ١٤٢٢، (اجلعفي إمساعيل بن حممدالبخاري، أبو عبداهللا  ٦

، النجاة طوق دار، الناصر ناصر بن زهري حممد: احملقق، ١ج البخاري)، (صحيح وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى
 الصحيح المسند، (د.ت)، النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم). و ٤٥٧، رقم احلديث: (٩٩، ص١ط



 

٢٠٤ 

 األعيـان عـن يصـاحله أن ازجـ بعضه على الذمة يف ما على يصاحله أن جاز ملا ألنه -٢
 ١.بعضها على

 املعـني بـني فـرق فال للباقي واستيفاء للبعض إبراء بعضه على األلف من الصلح ألن -٣
 ٢.وغريه

 .املصاحلة اليصحالثاني: الوجه 
 همدليل

 فيكــون معاوضــة بأنــه وعللــه ٣قياســه علــى البيــع، وهــو كمــا لــو بــاع ألفــا خبمســمائة. -١
 ٤.ربا

 مل إذا مــا خبــالف خبمســمائة أللــف بائعــا فيصــري عوضــا اكو�ــ يقتضــي تعيينهــا ألن -٢
 ٥معينة. تكن

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد التحليل: ثالثاً 
إىل بطـالن الصـلح يف هـذه احلالـة، وهـو خـالف مـا  الروضةفقد ذهب اإلمام النووي يف 

 مخســـة علـــى حالـــة عشـــرة مـــن صـــاحل ولـــو" ٦:المنهـــاجويقـــول يف  ، التصـــحيحذهـــب يف كتابـــه 
 ألنــه" ٧يف شــرحه: الرملــي." يقــول لغــا عكــس ولــو حالــة مخســة وبقيــت مخســة مــن بــريء مؤجلــة
 صـاحل بـأن) عكـس ولـو( صحيح واحلط يلزم ال والوعد الباقي، بتأجيل ووعد البعض حبط صاحل

 واخلمســة حلاقهــاإ يصــح ال احللــول صــفة ألن الصــلح؛) لغــا( حالــة مخســة علــى مؤجلــة عشــرة مــن
 الرتك." يصح ال احللول حيصل مل فإذا ذلك، مقابلة يف تركها إمنا األخرى

                                                                                                                                                                          
، بريوت، الباقي عبد فؤاد دحمم: احملقق، ٣ج وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر

).١٥٥٨، رقم احلديث: (١١٩٢، (د.ط)، صالعريب الرتاث إحياء دار
.٣٦٨، ص٦، جالحاوي الكبير ١
.٣٨٦، ص٤، جنهاية المحتاجالرملي،  ٢
 .٣٦٨، ص٦، جالحاوي الكبيرانظر، املاوردي،  ٣
.٣٨٥الفكر، (د.ط)، ص ، بريوت، دار٢ج حاشية عميرة،)، م١٩٩٥-هـ١٤١٥، (الربلسي أمحدعمرية،  ٤
.٢١٥، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا األنصاري،  ٥
.٢٦٠، صالمنهاج الطالبين وعمدة المتقين ٦
.٣٨٦، ص٤، جنهاية المحتاج ٧



 

٢٠٥ 

، الفــتح العزيــزار اإلمــام الرافعــي يف اختــموافــق ملــا  الروضــة يفاختــار اإلمــام النــووي  ومــا
 إذا" ١اخلطيـب الشـربيين حيـث قـال: ،الروضةيف  وممن وافق من املتأخرين، اختيار اإلمام النـووي

  ."األصح يف يصح ال فإنه معينة مخسمائة على هصاحل
 عـن صـاحل فمـن احلطيطـة صلح :الثاين النوع" ٢كذلك هو اختيار زكريا األنصاري وقال:

. يصـح مل معينـة هبـا املصـاحل اخلمسـمائة كانت فلو" مث يقول: .بالثلث أو بالنصف دين أو عني
 معينــة، تكــن مل إذا مــا خبــالف ئةخبمســما أللــف بائعــا فيصــري عوضــا كو�ــا يقتضــي تعيينهــا ألن

 قـال ضـعيف اإلمـام قالـه ما وأن الصحة، األصل كالم ومقتضى اإلمام سنويكاأل فيه تبع وهذا
 للبــاقي، واســتيفاء للــبعض إبــراء بعضــه علــى منــه الصــلح: ويقــول مينعــه أن ولــألول: عقبــه الرافعــي
 ."وغريهم واملتويل واخلوارزمي البغوي جرى الصحة وعلى

قولـــه يف املســـألة: ولـــو صـــاحل منـــه علـــى مخســـمائة معينـــة فالوجهـــان " ٣:ســـنوياأل ويقـــول
 عوضـــا كو�ـــايقتضـــى   اخلمســـمائة بعـــض نألجاريـــان، ورأى اإلمـــام وجـــه الفســـاد هـــا هنـــا أظهـــر 

 ويقـــول مينعـــه أن ولاأل الوجـــه ولصـــاحب خبمســـمائة لـــفأل بائعـــا فيصـــري معاوضـــة العقـــد وكـــون
مث قــال تعليقــا علــى هــذا  ٤. انتهــى كالمــه.للبــاقى اســتيفاءو  إبــراء املعــني الــبعض علــى منــه الصــلح

القــول: " ومــا قالــه اإلمــام مــن الفســاد ســبقه إليــه أيضــاً القاضــي حســني، وهــو الصــواب، ألنــه إن  
كان معناه املعاوضة ففساده واضح، و إن كان معناه اإلبراء عن األلف بكماهلا بشرط أن ميلكه 

لإلبـــراء، وهـــو فاســـد. وإن كـــان معنـــاه اإلبـــراء عـــن الـــبعض اخلمســـمائة املعينـــة كـــان ذلـــك تعليقـــاً 
خاصــة وهــو اخلمســمائة بشــرط متليــك املعينــة لــزم احملــذور املــذكور، وأن ال يــربأ إال عــن مخســمائة 
خاصة، ألن الباقي ما أبـرأ عنـه، وال اعتـاض و إمنـا جعـل املعينـة عوضـا عـن اإلبـراء مـن مخسـمائة 

الف مــا إذا مل يكــن اخلمســمائة معينــة، فأنــه لــيس فقــط، فظهــر أن الصــواب الــبطالن، وهــذ خبــ
هنــاك معاوضــة فــال تعليــق لإلبــراء قطعــا، بــل حاصــله أنــه إبــراء مــن الــبعض وأبقــى الــبعض علــى 
حالـــه. وأمـــا قـــول الرافعــــي أن األول أن يقـــول: الصـــلح منـــه علــــى الـــبعض املعـــني إبـــراء للــــبعض، 

كـل منهمـا منفكـا عـن اآلخـر مسـتقال، فلـيس  واستيفاء للباقي إن أراد أن االستيفاء واإلبـراء وقـع  

                                                           
.١٦٧، ص٣، جمغني المحتاج ١
.٢١٥، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبانظر،  ٢
 .٤٥٠،٤٥١، ص ٥، جلرافعيالمهمات في شرح الروضة واانظر،  ٣
. وليس نص اإلمام النووي يف الروضة ولكن ٢٩٩،٣٠٠، ص١٠، ج، فتح العزيزهذا نص كالم اإلمام الرافعي، انظر ٤

.١٩٦، ص٤، جروضة الطالبيننص اإلمام النووي قريب هبذا، انظر، 
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االستيفاء، واالستيفاء بشرط اإلبـراء، لـزم أن ال يصـحا كمـا كذلك، وإن كان اإلبراء وقع بشرط 
ا يعكـر علـى قلناه، فال وجه يف املسألة إال البطالن، وقد ذكر الرافعي يف الصلح علـى اإلنكـار مـ

إن احضر مخسمائة وتصاحلا من األلـف عليهـا ي اإلمام والقاضي فقال: و ما قاله هنا، ويقوي رأ
فهــو مرتــب علــى صــلح احلطيطــة يف العــني إن مل يصــح ذلــك فهــذا أوىل، وإن صــح ففيــه وجهــان 

 واتفق الناقلون على أن وجه البطالن ها هنا أرجح."
 يف الشـيخ ذكرمهـا وجهـان املسـألة "ففـي ١ولكن اختار إمام احلرمني اجلوين الصحة وقال:

 ويتضــمن يصــح، ذلــك أن - ســواه مــن بــه قطــع الــذي الظــاهر وهــو- أحــدمها: التلخــيص شــرح
 الثـاين والوجـه .والقضـايا املعـاين، مجلة يف اهلبات أحكام له ويثبت عليه، املدعى من النصف هبة
 باطـل العـني بنصف عني من ملكه الرجل وبيع املعاوضة، متضمنه الصلح فإن باطل؛ هذا أن -

 يف باهلبــة مشــعر وهــو أوا�ــا، يف للمعاوضــة صــاحلة عبــارة الصــلح: يقــول األول والقائــل .متنــاقض
. ذكرنـاه مـا إال له معىن وال االستعمال، يف شائع اللفظ هذا إطالق أن عليه والدليل. املقام هذا

 بــني دائــرا الصــلح كــان إذا فيــه كلــه هــذا.وضــعها مــن يفهــم ومــا معانيهــا، األلفــاظ مــن واملطلــوب
 ".نيع من عليه واملدعى املدعي

والقــــول النهــــائي لإلمــــام النــــووي يف املســــألة هــــو الــــبطالن وهــــو اختيــــار اإلمــــام الرافعــــي، 
كما هو مقرر عنـد   التصحيحمقدم على ما اختاره يف الروضة واملتأخرين، وما اختار النووي يف 

 ذهب واهللا أعلم.املالعلماء. وهو معتمد 

 فتح الباب لغير االستطراقسابع: المطلب ال
 ول اإلمام النووي في هذه المسألةن اختالف قأوًال: بيا

 إحـداث السـكة يف لـه بـاب ال ملـن فلـيس البـاب، فـتح: الثـاين "األمر ٢:الروضةيقول يف 
 أفتحــه أو االســتطراق، دون لالستضــاءة بابــا إليهــا أفـتح: قــال فلــو. كلهــم أهلهــا برضــى إال بـاب

 .مينع: الكرخي القاسم أيب عند: أصحهما. فوجهان وأمسره،

                                                           
 .٤٤٩، ص٦، جنهاية المطلب ١
.٢٠٨، ص٤، جروضة الطالبين ٢



 

٢٠٧ 

 نســــبة علــــى الرافعــــي اقتصــــر وهلــــذا، الــــوجهني، هــــذين مــــن األصــــح بــــّني  مــــن قــــل: قلــــت
ــــان" صــــاحب صــــححه وممــــن. الكرخــــي إىل التصــــحيح  وخــــالفهم "المحــــرر" يف والرافعــــي "البي
 ".- أعلم واهللا -. أفقه وهو املنع، فصححا والشاشي، اجلرجاين،

 از." أو فتح باباً لغري االستطراق ج" ١:تصحيح التنبيهويقول يف 
 يف مســره إذا فتحــه ولــه ســتطراقلال إليــه بــاب فــتح لغــريهم ولــيس" ٢:المنهــاجويقــول يف 

 ."األصح

 صورة المسألة وتحرير محل النزاع ثانياً:
 مل لالســـتطراق الـــدرب ىلإ بابـــا يفـــتح أن فـــأراد نافـــذ غـــري درب ىلإ داره ظهـــر كـــان نوإ

 ٣.جيوز ال وقيل زجيو  قيل فقد: وجهانوفيه  االستطراق لغري فتح نوإ .جيز

 قوال الشافعية في المسألة.ثالثاً: أ
 : جيوز فتح الباب لغري االستطراق.الوجه األول

 ٤.أوىل باباً  فيه يفتح أن جيوز فألن ،الدار حائط مجيع يرفع أن له جاز إذا ألنه: الدليل
 : الجيوز فتح الباب لغري االستطراق.الوجه الثاني

 ٥.منه فمنع ستطراقاال على دليل الباب ألن: الدليل
 
 

                                                           
 .٣٢٤ص، ١، جتصحيح التنبيه ١
.١٢٦، صمنهاج الطالبين ٢
، بريوت، عامل الكتب، الشافعي الفقه في التنبية، (د.ت)، يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو انظر، الشريازي، ٣

 .١٠٤(د.ط)، ص
، ١٠، جفتح العزيز. والرافعي، ٢٦٦، ص٦، جالبيان. بنحوه: العمراين، ٢٩٧، ص٣، جالمهذبالشريازي،  ٤

مغنى . واخلطيب الشربيين، ٢٢٢، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبنصاري، . و زكريا األ٣١٢ص
. ٤٠٢، ص٤، جنهاية المحتاج. والرملي، ١٧٥، ص٣ج المحتاج،

انظر، نفس املصادر السابقة. ٥



 

٢٠٨ 

 المسألة في المذهب ومعتمد النووي لإلمام النهائي القول وتحديد التحليل: رابعاً 
مـن أن الجيـوز فـتح البـاب لغـري االسـتطراق خمـالف  الروضـة ما صححه اإلمام النـووي يف

، واألصــح عنــده، أن لــه فتحــه، وكــذلك اختــار اإلمــام تصــحيح التنبيــهو المنهــاجملــا رجحــه يف 
. وممــن اختــار التصــحيح فــتح العزيــزالومييــل إىل تصــحيح اجلــواز يف  المحــررافعــي اجلــواز يف الر 

، وكـذلك فـتح العزيـزالالقاسم الكرخي فيما نقل عنه اإلمام الرافعي يف  ، وأبوالبيانيف العمراين 
مجيـــــع املتـــــأخرين مـــــن شـــــراح املـــــذهب، وأصـــــحاب احلواشـــــي ذهبـــــوا إىل تـــــرجيح اجلـــــواز، كزكريـــــا 

 ١، وابن حجر، والرملي، واخلطيب الشربيين، والقليويب يف حاشيته وغريهم.األنصاري
وعلــــى هــــذا أن القــــول النهــــائي لإلمــــام النــــووي يف هــــذه املســــألة جــــواز فــــتح البــــاب لغــــري 

، وهـو موافـق لرتجـيح اإلمـام الرافعـي، وأمـا تصحيح التنبيهو المنهاجاالستطراق، كما رجحـه يف 
واز مرجوح. ومعتمد املذهب يف هذه املسألة جواز فتح البـاب من عدم اجل الروضةما رجحه يف 

 لغري االستطراق، واهللا أعلم.
 يف صـححه مـا هـو للمحـرر تبعـاً  صـححه ومـا" ٢يقول اخلطيب الشربيين وبنحوه الرملي:

 يف قــــال فقــــد .املنــــع األفقــــه إن: الروضــــة زيــــادة يف قــــال وإن املعتمــــد وهــــو ،التنبيــــه تصــــحيح
 ".الشافعي عن حزم ابن نقله فقد اجلواز، ىعل والفتوى: المهمات

: الروضــــةقــــال يف " ٣:علــــى قــــول اإلمــــام النــــووي تعليقــــا المهمــــاتيف  يقــــول األســــنوي
 -أعـين النـووي–صححه أيضاً العمراين، قـال: وصـحح اجلرجـاين والشاشـي: أنـه الجيـوز، مث قـال 

                                                           
، ١، جتصحيح التنبيهو .١٢٦، صمنهاج الطالبين، وبنحوه، ٢٠٨، ص٤، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ١

أسنى و زكريا األنصاري،  . و٢٦٦، ص٦، جالبيان. والعمراين، ٣١٢، ص١٠، جفتح العزيزرافعي، وال .٣٢٤ص
. والرملي، ١٧٥، ص٣ج مغنى المحتاج،. واخلطيب الشربيين، ٢٢٢، ص٢، جالمطالب في شرح روض الطالب

 .٤٠٢، ص٤، جنهاية المحتاج
.٤٠٢، ص٤، جلمحتاجنهاية ا. والرملي، ١٧٥، ص٣ج مغنى المحتاج،اخلطيب الشربيين،  ٢
. ما نقله اخلطبيب الشربيين والرملي عن األسنوي يف ٤٥٦،٤٥٧، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٣

املهمات بأن ابن حزم نقل فتوى اجلواز عن اإلمام الشافعي، خمالف فيما ورد يف أصل كتاب املهمات، حيث ورد أن ابن 
الشافعي، ولكن بعد حبثي يف كتاب ابن حزم تبني يل أن ما نقل فتوى اجلواز عن  جرير الطربي نقله هذا الفتوى عن اإلمام

اإلمام الشافعي هو ابن حزم. وما نقل اخلطيب الشربيين والرملي هو األصح، وأما ما ذكر يف أصل كتاب املهمات خطأ 
قق يف حتقيقه. واهللا أعلم، وهذا لعل يرجع إىل التحريف أو التصحيف الذي ورد يف املخطوطات اليت اعتمد عليها احمل

 يف شاء ما يفتح أن أحد ولكل: مسألة وإليك نص ابن حزم  يف نقل هذا الفتوى عن اإلمام الشافعي. يقول ابن حزم: "
 ما حقك يف ابن: جلاره ويقال نافذ، أو نافذ غري درب يف أو جاره، دار يف شاء إن أن يهدمه أو باب، أو كوة من حائطه
 حممد أبو" ابن حزم، .سليمان وأيب والشافعي، حنيفة، أيب قول وهو. فقط االطالع من مينع أنه إال ك؟نفس على به تسرت



 

٢٠٩ 

وعـــرب  المحـــررفعـــي يف : إن األفقـــه املنـــع، ومل يـــذكر ترجيحـــاً لـــه غـــريه، وصـــحح الراالروضـــةيف 
فيــه  الشــرح الصــغير، وعبــارة تصــحيح التنبيــه، والمنهــاجبــاألظهر، وصــححه أيضــاً النــووي يف 

 مثل عبارة الكبري، وباجلملة فالنووي على اجلواز، فقد نقله ابن جرير الطربي عن الشافعي."

 حكم إصابة السهم المزدلف: ثامنالالمطلب 
 المسألة هذه في وويالن اإلمام قول اختالف بيان: أوالً 

 الغرض، أصاب مث ذلك، وحنو شجرة أو جبدار السهم اصطدم ولو" ١:الروضةيقول يف 
 العـــــراقيني عنـــــد األصـــــح علـــــى لـــــه حســـــب الغـــــرض، وأصـــــاب ازدلـــــف مث بـــــاألرض، اصـــــطدم أو

 حيســب، مل حــدة، وزادتــه الصــدمة أعانتــه إن: إســحاق أبــو وقــال حيســب، ال: وقيــل واألكثــرين،
 ".األصح على عليه حسب الغرض، يصب ومل ازدلف نوإ فيحسب، وإال

"وأنــه إذا أصــاب الســهم املزدلــف حســب لــه و إن  ٢وقــال: التصــحيحوخـالف يف كتــاب 
 مل يصب مل حيسب عليه." 

فيما إذا ازدلف ومل يصـب هـل حيسـب عليـه أو ال؟  كمـا قـال  يف ترجيحه، وجه اخلالف
وقـال مل حيسـب  التصـحيحن خـالف يف علـى األصـح أنـه حيسـب عليـه، ولكـ الروضةالنووي يف 

 عليه.

 زدلفمعنى إثانياً: 
 ذلــك مــن يقــال. شــيء إىل قــرب يف وتقــدم انــدفاع علــى يــدل والفــاء والــالم الــزاء) زلــف(

 ٣.عرفات من اإلفاضة بعد مىن إىل الناس القرتاب مبكة، مزدلفة ومسيت. تقدم: الرجل ازدلف
 
 

                                                                                                                                                                          
، بريوت، دار الفكر، ٧، جباآلثار المحلى، (د.ت)، الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي

 .٨٤،٨٥(د.ط)، ص
.٣٧٣، ص١٠، جروضة الطالبين ١
.٣٩٣، ص١، جتصحيح التنبيه ٢
، ٣، جاللغة مقاييس معجم)، م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩( الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحدابن فارس، أبو احلسن،  ٣

 .٢١، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، صهارون حممد السالم عبد: احملقق



 

٢١٠ 

 ".ووثب اْنتقل :َأي ،ازدلف" ١يقول النووي:

 ثالثاً: صورة المسألة
 لو انصدم السهم باألرض مث ازدلف، ومل يصب الغرض فهل حيسب عليه؟

  "فيه وجهان." ٢يقول الرافعي:

  ذه المسألةأقوال الشافعية في هاً: رابع
 حيسب عليه.: الوجه األول

 ٣.سهمه يزدلف ال احلاذق ألن رميه بسوء ازدلف إمنا ألنه: الدليل
 عليه. : الحيسبالوجه الثاني

 ٤.رميه سوء من يكن مل أخطأ فإذا سنته عن وتزيله السهم تشوش األرض ألن: الدليل

 المسألة في المذهب ومعتمد النووي لإلمام النهائي القول وتحديد اً: التحليلخامس
سـب عليـه حيأنـه  ،من هـذين الـوجهني روضة الطالبينيف كتابه فقد اختار اإلمام النووي 

ومـا  ار أنـه مل حيسـب عليـه، ويعيـد رميـه.اختـتصـحيح التنبيـه و لمنهاجاعلى األصح. ولكن يف 
. العزيــزوهـو األظهـر عنـده يف  ،موافـق ملـا اختــار اإلمـام الرافعـي الروضـةيف  اإلمـام النـووي اختـار

 المنهــاج. وأمــا مــا اختــار يف البيــانيمــا نقــل عنــه العمــراين يف وكــذلك موافــق ملــا اختــار احملــاملي ف
فـتح و  مـنهج الطـالبأنـه مل حيسـب عليـه، وافقـه زكريـا االنصـاري يف كتابيـه بتصحيح التنبيه و

                                                           
، دمشق، دار الدقر الغين عبد: احملقق ، التنبيه ألفاظ تحريره)، ١٤٠٨، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ١

.٢٣٠، ص١القلم، ط
، حتقيق: ١٢، جالوجيز بشرح العزيز فتحم)، ١٩٩٧-ه١٤١٧، (القزويين الرافعي حممد بن الكرمي عبدالرافعي،  ٢

. وبنحوه انظر، ٢١١، ص١الشيخ علي حممد معّوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
.٤٦٣، ص٧ج البيان،. والعمراين، ٦٠٧، ص٣ج ،المهذبالشريازي، 

 .٤٦٣، ص٧ج، البيان، والعمراين. ٦٠٧، ص٣جالمهذب،  الشريازي، انظر، ٣
 انظر، نفس املصدران السابقان. ٤



 

٢١١ 

مغنــي ، واخلطيــب الشــربيين يف تحفــة المحتــاج، وابــن حجــر يف الوهــاب شــرح مــنهج الطــالب
 ١.النجم الوهاج، والدمريي يف نهاية المحتاج، والرملي يف محتاجال

 تصــــحيح التنبيــــهلــــه يف ا قامقــــدم علــــى مــــ الروضــــة وبعــــد هــــذا التحليــــل أن مــــا قالــــه يف
 ، وهو القول النهائي لإلمام النووي، وهو معتمد املذهب واهللا أعلم.جالمنها و

  "املعتمد حسابه عليه." ٢يقول القليويب يف حاشيته:

 أرش؟ على الواقف إذا جنى العبد فقلنا هو هللا هل: التاسعالمطلب 
 المسألة هذه في النووي اإلمام قول اختالف بيان: أوالً 

 هللا: قلنــا وإن فــداه، للواقــف، امللــك: قلنــا فــإن ... العبــد جــىن إذا" ٣:الروضــةول يف يقــ
 ".أوهلا: أصحها: أوجه فيه بكسبه؟ يتعلق أم املال، بيت أم الواقف، يفديه فهل تعاىل،

 "أنه إذا جىن وقلنا هو هللا فال أرش على الواقف." ٤وقال: التصحيحوخالف يف 
خالفه ورجح أنـه ال أرش  التصحيح الواقف، وقال يف أن األرش على الروضةورجح يف 

 على الواقف. 

 أقوال الشافعية في هذه المسألة. ثانياً:
 :أوجه ثالثة علىيف هذه املسألة عمراين اخلالف بني األصحاب نقل الشريازي والفقد 

 الواقف. على جتب أ�ا: - إسحاق أيب قول وهو :الوجه األول

                                                           
. ٥٤٣، صومنهاج الطالبين، ٣٩٣، ص١، جوتصحيح التنبيه، ٣٧٣، ص١٠، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ١

 أمحد بن حممد بن زكريا . وزكريا األنصاري،٤٦٣، ص٧، جالبيان . والعمراين،٢٢١١، ص١٢، جفتح العزيزوالرافعي، 
 الطالب منهج هو كتابه على للمؤلف شرح هو( الطالب منهج بشرح الوهاب فتح)، م١٩٩٤-هـ١٤١٤، (زكريا بن

 األنصاري، اوزكري . و٢٤٢، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٢، ج)للنووي الطالبني منهاج من املؤلف اختصره الذي
 بن صالح: احملقق، الشافعي اإلمام فقه في الطالب منهج)، م١٩٩٧ - هـ١٤١٧( زكريا، بن أمحد بن حممد بن زكريا
. ٤٠٨، ص٩، جتحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي، ١٧٦، ص١، بريوت، دار الكتب العلمية، طعويضة بن حممد

النجم . والدمريي، ١٧٢، ص٨، جنهاية المحتاج . والرملي،١٧٦، ص٦، جمغني المحتاجواخلطيب الشربيين، 
 .٦٠٥، ص٩، جالوهاج

 .٢٧٠، ص٤، جحاشية القليوبي ٢
.٣٥٥، ص٥، جروضة الطالبين انظر، ٣
.٤٢٣، ص١، جتصحيح التنبيه ٤



 

٢١٢ 

 األرش، فلزمــه بذمتــه، األرش يتعلــق حالــة بــه يبلــغ مل بســبب بيعــه مــن منــع ألنــه الــدليل:
 .الولد كأم

 .املال بيت يف جتب: الثانيالوجه 
لكـــه قـــد زال عنـــه. وال علـــى م ألن الواقـــف؛ علـــى األرش إجيـــاب ميكـــن ال ألنـــه الـــدليل:

 عليه؛ ألنه ال ميلكه، فلم يبق إال بيت املال. املوقوف
 ١ .: جيب يف كسبهالثالثالوجه 

 ٢مهدليل
 .أل�ما ال ميلكانهألنه ال ميكن إجيابه على الواقف، وال على املوقوف عليه؛   -١
 ألنه كان حمله الرقبة و الميكن تعليقه عليها فتعلق بكسبه.  -٢
  ألنه ال ميكن بيعها، فوجب ذلك يف كسبه.  -٣
كـن ألنـه ال مي أرش اجلنايةألنه مستفاد من الرقبة، وجيب أقل األمرين من قيمته، أو  -٤

 كأم الولد.  بيعه

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد ثالثاً: التحليل
أن األرش علــى الواقــف، وهــو خمــالف ملــا رجحــه يف  الروضــةفقـد رجــح اإلمــام النــووي يف 

هـــو الروضـــة ومـــا رجـــح اإلمـــام النـــووي يف  ٣.المنهـــاجاملســـألة ليســـت موجـــودة يف ، و التصـــحيح
فثالثـــة أوجـــه:  -تعـــاىل–"وإن جعلنـــاه هللا  ٤حيـــث قـــال: العزيـــزاإلمـــام الرافعـــي يف  األظهـــر عنـــد

  أظهرها: وبه قال أبو إسحاق: أنه يفديه الواقف أيضاً."

                                                           
العزيز شرح . والرافعي، ٧٩،٨٠، ص٨، جالبيان. والعمراين، ٦٨٢،٦٨٣، ص٣، جالمهذبانظر، الشريازي،  ١

، ٢، جأسنى المطالب شرح روض الطالب، طبعة دار الكتب العلمية. وزكريا األنصاري، ٢٩٦، ص٦ج الوجيز،
 . ٤٧٤ص

 انظر، هذه األدلة يف املصادر السابقة. ٢
.٤٢٣، ص١، جتصحيح التنبيه. و ٣٥٥، ص ٥، جروضة الطالبينانظر،  ٣
 ، طبعة دار الكتب العلمية.٢٩٦، ص٦، جالعزيز شرح الوجيز ٤



 

٢١٣ 

 المهـذبوذكر أبو إسحاق الشريازي هذه األوجه الثالثة يف التنبيه ومل يـرجح، ولكـن يف 
اىل ففيـــه ثالثـــة أوجـــه، أحـــدها: يلـــزم "وإن قلنـــا إنـــه هللا تعـــ ١رجـــح أن األرش علـــى الواقـــف وقـــال:

  الواقف وهو قول أيب إسحاق، وهو الصحيح."
  ٢كذلك العمراين ذكر هذه األوجه ومل يرجح.
اختـار اخلطيـب الشـربيين يف  ولكـن المنهـاج كما أشـرت آنفـا أن هـذه املسـألة ليسـت يف

 الـروض،حه على ، وزكريا األنصاري يف شر التحفةوابن حجر اهليتمي يف  مغني المحتاج شرحه
 ٣بأنه األرش على الواقف. الروضةما رجحه اإلمام النووي يف  ،النجم الوهاجوالدمريي يف 
 وفــات منــه، اقــتص قصاصـا توجــب جنايــة املوقــوف جـىن ولــو" ٤:الشــربيين اخلطيــبيقـول 

 بأقــل الواقــف فــداه مــال علــى وعفــي قصــاص أو مــال جبنايتــه وجــب وإن مــات، لــو كمــا الوقــف
 ."واألرش يمتهق من األمرين

 الوقــف وفــات منــه اقــتص قصاصــا توجــب جنايــة املوقــوف جــىن ولــو" ٥وقــال ابــن حجــر:
 مـن األمـرين بأقـل الواقـف فـداه مـال علـى وعفـا قصـاص أو مـال جبنايته وجب أو مات، لو كما
 ."واألرش قيمته

مـــن أن  الروضـــة والرتجـــيح النهـــائي لإلمـــام النـــووي يف هـــذه املســـألة، هـــي مـــا رجحـــه يف
، وهــو قــول معتمــد املــذهب، واهللا التصــحيحش علــى الواقــف، وهــو مقــدم علــى مارجحــه يف األر 

 أعلم.

 القبول وقبل القبضفيما إذا رد الوصية بعد  : حكم الردعاشرالمطلب ال
 المسألة هذه في النووي اإلمام قول اختالف بيان: أوالً 

 ".األصح على ردال يصح فال القبض، وقبل القبول، بعد يقع أن" ٦:الروضة يقول يف

                                                           
 .١٣٧، صالتنبيه. وبنحوه انظر، ٦٨٢، ص٦، جالمهذب ١
.٧٩، ص٨ج البيان،انظر،  ٢
. و ٢٨١، ص٦، ج، تحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي٥٤٩، ص٣، جمغني المحتاجانظر، اخلطيب الشربيين،  ٣

 .٥١٣، ص٥، جالنجم الوهاج. والدمريي، ٤٧٤، ص٢، ج، أسنى المطالب في شرح الروض الطالبزكريا األنصاري
  .٥٤٩، ص٣، جمغني المحتاج ٤
.٢٨١، ص٦، جتحفة المحتاج ٥
.١٤٢، ص٦، جروضة الطالبين ٦



 

٢١٤ 

 "وأنه إذا رّدها بعد القبول وقبل القبض صح." ١وقال: التصحيحيف  وخالف

 أقوال الشافعية في هذه المسألة.ثانياً: 
 ٢:أوجه ثالثة فيه قبضها وقبل الوصية قبول يف رد الوصية بعد

 وقبوال. إجيابا اهلبة بلفظ إال تصح ال : أنهالوجه األول
 ٣أدلتهم

 .بالقبول ملكه يف الوصية لدخول -١
 وألن امللك حاصل بعد القبول، فال يرتفع بالرد كما يف البيع، وكما بعد القبض. -٢
 عينـا وهبـه لـو كمـا رده؛ يصح فلم باملوت، أو بالقبول إما به املوصى ملك قد ألنه -٣

 .ردها مث بإذنه، وقبضها وقبلها
 والوصـايا، الـدين أهـل دون خصوصـا للورثـة الوصـية تعـود هـذا : فعلىحاصل هذا الوجه

 .حمضة هلم هبة أل�ا سواء، فيها واألنثى الذكر ويكون
 .بالقبول إال يتم ال لكن اهلبة، دون الرد بلفظ ردها يصح أنه: الوجه الثاني

 ٤أدلتهم
 .كاإلقالة فهي ملكه، يف دخلت وإن أل�ا -١
 مـن فيهـا بـد ال لكـن اهلبـة، لفـظ بغري ينتقل فإنه ثابتا، فيها املشرتي ملك كان وإن -٢

 .القبول بعد الوصية كذلك قبول،
 حكــم فيهــا جيــري تركــة، والقبــول الــرد بعــد تعــود: هــذا فعلــى: هــذا الوجــه مــن حاصــلال

 .الورثة وفرائض والوصايا، الدين
 .عليه املنصوص وهو رده، يصح: الوجه الثالث

 

                                                           
.٤٣٣، ص١، جتصحيح التنبيه ١
. ١٧٣، ص٨، جالبيان. وبنحوه انظر، العمراين، ٢٦٢، ص٨، ج، الحاوي الكبيرانظر الوجوه وأدلتهم يف، املاوردي ٢

, ٧١٧، ص٣، ج، المهذب. والشريازي٦٤، ص٧، جفتح العزيزولكن نقل الوجهني يف املسألة. وكذلك الرافعي، 
 .٤٣٣، ص١٥، جتكملة المجموع شرح المهذب. واملطيعي، ١٤٠ص التنبيه،و
 انظر هذه األدلة يف املصادر السابقة. ٣
 انظر هذه األدلة يف املصادر السابقة. ٤



 

٢١٥ 

  ١أدلتهم
 منـــربم، غـــري القـــبض، قبـــل هلـــا فملكـــه بقبوهلـــا، لـــه للموصـــى ملكـــا كانـــت وإن أل�ـــا -١

 ومل رده، صـــح قبضـــه وقبـــل قبولـــه بعـــد عليـــه املوقـــوف رده إذا الوقـــف جمـــرى فجـــرت
 ملكا. كان وإن القبول، إىل الرد يفتقر

 .الرد فصح بالقبض، عليها يستقر مل ملكه ألن -٢
 ألنه متليك من آدمي بغري عوض، فيصح الرد قبل القبض كالوقف. -٣
 .تركة الرد بعد الوصية تكون :هذا الوجه من حاصلال

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد لثاً: التحليلثا
من عدم صحة الرد فيمـا إذا رّد الوصـية بعـد القبـول،  الروضةما رجحه اإلمام النووي يف 

 ٣خالفـه ونصـه: تصحيح التنبيـه"فاليصح الرد يف األصح." قال يف  ٢وقبل القبض، حيث قال:
 د القبول، وقبل القبض، صح الرد." "وأنه إذا ردها بع

موافق ملا رجحه اإلمام الرافعي، وهو األظهر عنده  ةالروضرجحه اإلمام النووي يف ما  و
والثالثــة: أن يقــع بعــد القبــول وقبــل القــبض، ففيــه وجهــان: أحــدمها: " ٤وقــال: ،فــتح العزيــزاليف 

، كالوقف وحيكى هذا عن صحة الرد، ألنه متليك من آدمي بغري عوض، فيصح رده قبل القبض
وأظهرمهـــا: املنـــع ألن امللـــك حاصـــل بعـــد القبـــول، وفريرتفـــع بـــالرد، كمـــا يف  ظـــاهر نصـــه يف األم.

 "البيع، وكما بعد القبض.
 الـرد؛ يصـح ال: "أحـدمها ٥، وقـال:رتجيحال، ومل يصـرح بـالبيـانوذكر العمراين وجهني يف 

 وقبلهـــا عينـــا وهبـــه لـــو كمـــا رده؛ يصـــح مفلـــ بـــاملوت، أو بـــالقبول إمـــا بـــه املوصـــى ملـــك قـــد ألنـــه
 عليهــا يســتقر مل ملكــه ألن عليــه؛ املنصــوص وهــو رده، يصــح: والثــاين .ردهــا مث بإذنــه، وقبضــها
  ".الرد فصح بالقبض،

                                                           
 انظر هذه األدلة يف املصادر السابقة. ١
 .١٤٢، ص٦، جروضة الطالبين ٢
 ٤٣٣، ص١، جتصحيح التنبيه ٣
 .٦٤، ص٧، جفتح العزيز ٤
 .١٧٣، ص٨، جالبيان ٥



 

٢١٦ 

ــــل ، أن املوصــــى لــــه إذا رد الوصــــية بعــــد االتنبيــــه ولكــــن اختــــار الشــــريازي يف لقبــــول، وقب
 القبـول بعـد رد وإن الـرد يصـح مل رد مث وقـبض الوصـية قبـل وإن" ١القبض، تبطل الوصية، وقال:

ذكـر وجهـني، ومل يصـرح  هـذبالمويف  أصـح واألول يبطـل ال وقيـل يبطـل قيـل فقد القبض وقبل
 ألنــه الــرد يصــح ال أحــدمها: وجهــان ففيــه القــبض وقبــل القبــول بعــد رد وإن" ٢بتصــحيح، وقــال:

 ."املنصوص وهو الرد صحي أنه والثاين قبضه لو كما رده يصح فلم تاماً  ملكاً  ملكه
يقول األسنوي تعليقا على ما نقله اإلمام الرافعي والشريازي والعمراين بـأن املنصـوص مـن 

"أن املسألة قد صـرح هبـا الشـافعي يف األم، وصـرح بـبطالن  ٣صحة الرد: األماإلمام الشافعي يف 
يف بـاب مـن  ماأل الرد على خالف ما ذكره الرافعـي مـن احلكايـة عـن ظـاهر نصـه فيهـا. فقـال يف

 ومتـام يقبضـها مل وإن له املوصى يقبلها أن الوصية ومتام" ٤يقع عليه الطالق من النساء ما نصه:
 والصـدقة البيـع يـتم مل ومـا فيه، تبايعا الذي مقامهما عن يتفرقا حىت شرط فيه يكون ال أن البيع
 وال لــه املوهــوب يقــبض فلــم عليــه هبــا تصــدق أو اشــرتاها أو امرأتــه لــه وهبــت رجــال أن فلــو واهلبــة

روفــه، وحينئــذ فتكــون . هــذا لفظــه حبفيــه تبايعــا الــذي مقامهمــا البيعــان يفــارق ومل عليــه املصــدق
 ".الروضةالفتوى على ما يف 

مـــا  للمنهـــاج اخلطيـــب الشـــربيين يف شـــرحه ، ولكـــن اختـــارالمنهـــاجاملســـألة يف وليســـت 
 بعــد وأمــا" ٥:وقــالاملعتمــد عنــده  وهــومــن عــدم صــحة الــرد،  الروضــة رجحــه اإلمــام النــووي يف

: اإلسـنوي وقـال. كأصـلها الروضـة يف صـححه كمـا الصـحة عـدم فاألوجه القبض، وقبل القبول
 .الصــحة تصــحيحه يف املصــنف صــحح وإن ،الروضــة يف املقــري ابــن عليــه وجــرى بــه، املفــىت إنــه

 قبل ملكه بأن عللهو  العراقيون عليه وجرى ،األم يف عليه املنصوص الصحيح إنه: األذرعي وقال
 الرتجيح." يف البغوي تبع الرافعي ولعل: قال يتم، مل القبض

                                                           
.١٤٠ص التنبيه، ١
.٧١٧، ص٣، جالمهذب ٢
 .٣٥٢، ص٦، جالمهمات ٣
 القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبوالشافعي،  ٤

 .٢٦٨ر املعرفة، (د.ط)، ص، بريوت، دا٥، جاألم)، م١٩٩٠-هـ١٤١٠، (املكي
 .٨٧، ص٤، جمغني المحتاج ٥



 

٢١٧ 

 رد وال قبـول يصـح وال" ١:عنـده وقـال هو املعتمـدابن حجر اهليتمي و  هو اختياركذلك 
 املــوت بعــد القبــول حينئــذ رد فلمــن املــوت بعــد إال لــه حــق ال إذ موتــه مــع وال املوصــي حيــاة يف

 أو القـبض قبـل القبـول بعـد الرد وكذا يفيد، ال الرد بعد القبول نعم وتامل بعد خبالفهما وعكسه
 ."املعتمد على بعده

كــذلك اختــار معظــم أصــحاب الشــروح واحلواشــي القــول بعــدم صــحة الــرد الــذي اختــار 
، واجلمـل يف أسنى المطالب، وزكريا األنصاري يف النهاية، كالرملي يف الروضةاإلمام النووي يف 
  ٢.النجم الوهاجيف  يحاشيته، والدمري 

مــن عـــدم الروضــة رجحـــه يف  مــا ، هــووالرتجــيح النهــائي لإلمــام النــووي يف هـــذه املســألة
 وهو قول معتمد املذهب، واهللا أعلم. صحة الرد.

 عشر: خيار المجلس للشفيع حاديالمطلب ال
 المسألة هذه في النووي اإلمام قول اختالف بيان: أوالً 

 صــــححه ممــــن للشــــفيع، خيــــار ال أنــــه: األكثــــرون حهصــــح الــــذي" ٣:الروضــــةيقــــول يف 
" التهـــذيب" كتابيـــه يف البغـــوي بـــه وقطـــع ،المحـــرر يف والرافعـــي والفـــارقي، ،"التنبيـــه" صـــاحب

 ".أعلم واهللا. الدليل يف أيضا الراجح وهو "المزني مختصر" وشرح
 "ثبوت خيار اجمللس للشفيع." ٤وخالف يف التصحيح وقال:

 
 
 
 
 

                                                           
.٣٧، ص٧، جتحفة المحتاج ١
، ٣، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب. وزكريا األنصاري، ٦٦، ص٦، جنهاية المحتاجانظر، الرملي،  ٢

.٢٥٦، ص٦، جالنجم الوهاج. والدمريي، ٤٨، ص٤، جحاشية الجملو. ٤٣ص
.٨٥، ص٥، جروضة الطالبين ٣
.٣٦٦، ص١، جتصحيح التنبيه ٤



 

٢١٨ 

 افعية في هذه المسألةثانياً: أقوال الش
 تحرير محل النزاع •

 الشـقص منـه يؤخـذ ألنـهفقد اتفقوا على أن يف الشـفعة اليثبـت خيـار اجمللـس للمشـرتي، 
  ١:وجهان فيه للشفيع؟ يثبت هل. ولكن اختلفوا اختياره بغري

 سبب خالف: •
"فيه خـالف مـن حيـث إنـه يشـبه البيـع يف كونـه معاوضـة، وخيالفـه يف  ٢يقول الغزايل:

 ه ال تراضي فيه."أن
 : يثبت للشفيع خيار اجمللس.الوجه األول

 ٣أدلتهم
 .البيعك متلك مال بالثمن، فثبت فيه خيار اجمللس ألنه -١
 يثبـت أنـه تـرى أال ،املعاوضـات سـبل بالشـفعة خذاأل سبل نأل .معاوضة ذلك ألن -٢

 .بالعهدة والرجوع بالعيب الرد فيه
 .: اليثبت للشفيع خيار اجمللسالوجه الثاني

  ٤أدلتهم
 واإلجبار. بالقهر أخذ فيما إلثباته معىن فال باالختيار ملك فيما يثبت اخليار ألن -١
 .بالعيب كالرد اجمللس، خيار فيه يثبت فلم الضرر، لدفع ملك إزالة ألنه -٢

                                                           
، ٧، جالحاوي الكبير. واملاوردي، ٢٦، ص٥، جالبيان. والعمراين، ٤٦٧، ص٣انظر، الشريازي، املهذب، ج ١

. وزكريا ٤٤٦، ص١١، وج٢٩٧،٢٩٨، ص٨، ج، فتح العزيز." والرافعيكج بن القاسم أبو حكامها، ويقول: "٢٤١ص
حاشيته على . والرملي الكبري يف ٤٤٤، ص٢، جالغرر البهية . وبنحوه يف٤٧، ص٢، جأسنى المطالباألنصاري، 

. ٢٧٢، ص٣، جحاشيته على الغرر البهية األنصاري. واخلطيب الشربيين، ٤٨، ص٢، جأسنى المطالب األنصاري
. و ٣٣٦، ص٤، جتحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي، ٤٠٦، ص٢، ججمغني المحتاجوكذلك اخلطيب الشربيين، يف 

 كفايةم)، ١٩٩٤، (الشافعي الدين تقي احلصين، احلسيين معلى بن حريز بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أبواحلصين، 
، دمشق، دار اخلري، (د.ط)، سليمان وهيب وحممد بلطجي احلميد عبد علي: احملقق، اإلختصار غاية حل في األخيار

 . و٢٤٣ص
، ١، جالوجيز في فقه اإلمام الشافعيم)، ١٩٩٧-ه١٤١٨الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، ( ٢

، ١حتقيق: على معّوض، وعادل عبد املوجود، بريوت، شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، ط
.٣٨٩ص

انظر هذه األدلة يف املصادر السابقة. ٣
انظر هذه األدلة يف املصادر السابقة. ٤



 

٢١٩ 

 .ابتداء العاقدين بأحد اجمللس خيار ختصيص يبعد فألنه -٣

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  يالنوو  لإلمام النهائي القول وتحديد ثالثاً: التحليل
مـن عـدم ثبـوت خيـار اجمللـس للشـفيع، كمـا قـال هـو  الروضةما رجحه اإلمام النووي يف 

وقطع به البغـوي  المحرروالفارقي والرافعي يف  التنبيهحب ، صاتصحيح األكثرين وممن صححه
 الروضـةرجحـه يف ومـا  ١والـراجح أيضـاً يف الـدليل. مختصـر المزنـيوشرح  التهذيبيف كتابيه: 

 ذات ثـــواب. وكـــذا بـــال واهلبـــة والنكـــاح اإلبـــراء يف خيـــار "وال ٢وقـــال: المنهـــاجهـــو األصـــح يف 
ولكـــن خالفـــه يف التصـــحيح ورجـــح  ".األصـــح يف والصـــداق واملســـاقاة الثـــواب والشـــفعة واإلجـــارة

 ٣ثبوت اخليار للشفيع.
حيــث اختــار  ،تح العزيــزفــاله الرافعــي يف خمــالف ملـا اختــار  الروضــةومـا اختــار النــووي يف 

 يف ذكرنـاه خـالف فيـه للشـفيع اجمللس خيار ثبوت يف" ٤قال:و  ،أن األظهر ثبوت اخليار للشفيع
 ."الثبوت ،ظهرواأل ،البيع

، والغـــزايل يف نهايـــة المطلــبإمــام احلـــرمني اجلــويين يف كــذلك ذكــر الـــوجهني يف املســألة 
واحلصـــيين مـــن املتـــأخرين يف   ،البيـــان يف العمـــراين، و المهـــذب، والشـــريازي يف الـــوجيزو الوســـيط

 ٥كفاية األخيار دون الرتجيح.
شــراح املــذهب، وأصــحاب احلواشــي اختــاروا مــا اختــاره اإلمــام ولكــن أكثــر املتــأخرين مــن 

 ٦من عدم ثبوت خيار اجمللس للشفيع.الروضة النووي يف 

                                                           
.٨٥، ص٥، جروضة الطالبين ١
 .٢١٩ص منهاج الطالبين، ٢
.٣٦٦، ص١، جتصحيح التنبيه ٣
 .٤٤٦، ص١١، جفتح العزيز ٤
، الغزايل حممد بن حممد بن حممد حامد أيب. والغزايل، ٣٥، ص٥، جبلنهاية المطانظر، إمام احلرمني اجلويين،  ٥
. ١٠٣، ص١سالم، ط، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، القاهرة، دار ال٣، جالوسيط في المذهبم)، ١٩٩٧-ه١٤١٧(

. واحلصيين، ٢٦، ص٥، ج، البيان. و العمراين٤٦٧، ص٣، ج، المهذب. والشريازي٣٨٩، ص١، ج، الوجيزبنحوه
 . ٢٤٣، صكفياية األخيار

. واخلطيب الشربيين، ٤٤٤، ص٢، ج، الغرر البهية. وبنحوه٤٧، ص٢، جأسنى المطالبانظر، زكريا األنصاري،  ٦
. وابن حجر اهليتمي، ٤٨، ص٢، جحاشيته على أسنى المطالبرملي الكبري يف . وال٤٠٦، ص٢، جمغني المحتاج
)، م١٩٩٥-هـ١٤١٥، (الدين جالل. واحمللي، ٧، ص٤، جنهاية المحتاج. والرملي، ٣٣٦، ص٤، جتحفة المحتاج



 

٢٢٠ 

 ومقابـــل. ..األصـــح يف اخليـــار فيهـــا يثبـــت ال ،الشـــفعة وكـــذا" ١يقـــول اخلطيـــب الشـــربيين:
 األول وصـــحح الروضـــة يف عليـــه واســـتدرك الشـــرحني يف الرافعــي هـــذا وصـــحح ...ثبوتـــه األصــح

 ".األكثرين عن ونقله
ختـــاره يف اوعلـــى هـــذا أن القـــول النهـــائي لإلمـــام النـــووي، وترجيحـــه يف هـــذه املســـألة مـــا 

 من عدم ثبوت خيار اجمللس للشفيع، وهو معتمد املذهب، واهللا أعلم. الروضة

 تعليم القرآن: السلم في المنافع كالثاني عشرلب المط
 المسألة هذه في النووي اإلمام قول اختالف بيان: أوالً 

 ."جائز وغريه، القرآن كتعليم املنافع، يف السلم" ٢:الروضةيف يقول 
 فيهـا، السـلم جيـوز ال ألنـه املنـافع إقـراض جيـوز وال" ٣يف بـاب القـرض: الروضةويقول يف 

 ".أعلم واهللا. جمهول ألنه القناة ماء إقراض وال

 ثانياً: صورة المسألة
 أسـلمت يقـول أن املسـألة صـورة إن" ٤:الخادميقول الرملي الكبري نقال عن األذرعي يف 

 ".القرآن من وحيفظ كذا صفته عبد يف كذا إليك

 ثالثاً: المقصود من المنافع في المسألة
 ."اإلجارة باب يف به صرحا كما الذمة يف اليت املنافع يف وحمله" ٥يقول زكريا ألنصاري:

 

                                                                                                                                                                          
، ٤، جالنجم الوهاج. والدمريي، ٢٣٧، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٢، جالطالبين منهاج شرح الراغبين كنز
 .١٣٧، ٣، جحاشية البحيرمي. والبجريمي، ٢٣٧، ص٢، جحاشيتان. و القليويب وعمرية، ١١١ص

 .٤٠٦، ص٢، جمغني المحتاج١
. يقول يف التوسط: "واملذهب ما ذكره هنا."٢٧، ص٤، جروضة الطالبين ٢
 .٣٣، ص٤، جالمصدر السابق ٣
.١٣٧، ص٢، جحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب ٤
 .٦٣، ص٣ج لبهية،الغرر ا ٥



 

٢٢١ 

 أقوال الشافعية في هذه المسألةاً: رابع
 ١:ألة وجهنييقول الدمريي أن يف هذه املس

 : يصح السلم على املنافع، وقال: نص عليه املتويل والروياين.الوجه األول
  ٢أل�ا تثبت يف الذمة كاألعيان. :الدليل

 ملنافع، وقال: قاله القاضي يف الفتاوى.اليصح السلم على ا الوجه الثاني:
 ٣.جمهول ألنهفيها،  السلم جيوز ال ألنه: الدليل

 المسألة في المذهب معتمدبيان و  النووي لإلمام النهائي القول وتحديد التحليل :خامساً 
روضــة مواضــع مــن كتــاب  ةفقــد اختلــف تــرجيح اإلمــام النــووي يف هــذه املســألة يف ثالثــ

 املنــافع، يف الســلمن الســلم يف املنــافع جــائز بقولــه: أبــ ،يف بــاب الســلم صــحح، حيــث الطــالبين
 ألنـهالجيـوز السـلم يف املنـافع بقولـه: ولكـن يف كتـاب القـرض يقـول  .جـائز وغريه، القرآن كتعليم

 فيها. السلم جيوز ال
. ومـا رجحـه اإلمـام النـووي يف بـاب تصـحيح التنبيـه، والمنهـاجواملسألة غري مذكورة يف 

  العزيز.يف هذه املسألة من جواز السلم يف املنافع موافق ملا رجحه اإلمام الرافعي يف السلم 
كذلك وافق املتـأخرين مـن شـراح املـذهب وأصـحاب احلواشـي مبـا رجحـه يف بـاب السـلم 

 أســـنى المطالـــبمـــن جـــواز عقـــد الســـلم يف املنـــافع كتعلـــيم القـــرآن وغـــريه، كزكريـــا األنصـــاري يف 
ـــةو ـــاجيـــب الشـــربيين يف ، واخلطالغـــرر البهي ـــي المحت والرملـــي يف  التحفـــة،، وابـــن حجـــر يف مغن

شـيخ لل أسـنى المطالـب، والرملـي الكبـري يف حاشـيته علـى الـنجم الوهـاجوالـدمريي يف  النهاية،
 زكريا االنصاري.

كما ذكرنـا يف قواعـد الرتجـيح عنـد اخـتالف ترجيحـات اإلمـام النـووي بـأن مـا رجحـه يف 
يف غري بابه، وعلى هذا ما رجحـه يف بـاب السـلم مـن جـواز السـلم يف بابه مقدم على ما رجحه 

املنافع مقدم علـى مـا رجحـه يف بـاب القـرض مـن عـدم جـواز عقـد السـلم يف املنـافع، وهـو القـول 

                                                           
.٢٧٣، ص٤، جالنجم الوهاجانظر،  ١
 . ٢٥، ص٣، جمغنى المحتاج. واخلطيب الشربيين، ١٣٧، ص٢، ج، أسنى المطالبزكريا األنصاري ٢
.٣٣، ص٤، جروضة الطالبينانظر،  ٣
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هـو قـول معتمـد النهائي لإلمام النووي يف املسألة وترجيحه، وهو موافق لرتجيح اإلمـام الرافعـي، و 
 املذهب، واهللا أعلم.

 أو معتمد المذهب ترجيحات التي خرج عن مذهب الشافعيالث الثاني: المبح
ما خرج اإلمـام النـووي يف ترجيحاتـه عـن املـذهب الشـافعي يف بـاب املعـامالت تصـل إىل 
ثـــالث مســــائل، وهـــي يف مســــألة بيــــع املعاطـــاة، وبيــــع الصـــربة مــــع جهالــــة مبلـــغ، وعقــــد املزارعــــة 

 طالب التالية:واملخابرة، وسأناقش هذه الرتجيحات يف امل
 املطلب األول: بيع املعاطاة

 املطلب الثاين: بيع الصربة مع جهالة مبلغ
 املطلب الثالث: عقد املزارعة واملخابرة

 بيع المعاطاة المطلب األول:
 أوًال: تعريف المعاطاة لغة

: الشئ وعطوت" ٢:اجلوهري قال ١.تناولته الشيء، عطوت من مفاعلة، :املعاطاة
عاطاةُ . باليد تناولُته

ُ
 وال فيه مطمع ال ما يتناول أي ،"أْنواطٍ  بغري عاطٍ : "املثل ويف. املناولة: وامل

 وفالن. تناوله: وتعاطاهُ . خيُدمك كان إذا ويُعاطيين، بالتشديد يـَُعطِّيين هو: ويقال. ُمتناول
ْ ﴿:تعاىل قوله يف وقيل. غلبته أي فَعَطْوتُُه، وَتعاطَينا. فيه خيوض أي كذا، يـََتعاطى  َ�َناَدۡوا

 ".فضرهبا يديه رفع مث رجليه أصابع أطراف على قام أي ٣﴾َصاِحَبُهۡم َ�َتَعاَ�ٰ َ�َعَقَر 

                                                           
 ألفاظ على المطلع)، م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣، (الفضل أيب بن الفتح أيب بن الدين حممد مشس اهللا، عبد أبو البعلي، ١

 .٢٧١، ص١، طللتوزيع السوادي مكتبة، اخلطيب حممود وياسني األرناؤوط حممود: احملقق، المقنع
 وصحاح اللغة تاج الصحاح)، م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧، (الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبواجلوهري،  ٢

 منصور، أبو . وبنحوه انظر،٢٤٣١، ص٤، طينيللمال العلم دار، بريوت، عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق، ٦ج العربية،
 إحياء دار بريوت، مرعب، عوض حممد: احملقق ،٣ج ،اللغة تهذيب ،)م٢٠٠١( اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد

 .٦٥ص ،١ط العريب، الرتاث
 ).٢٩: (آية القمر سورة ٣
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 الناقة فتناول: يقول) فعقر فتعاطى( وقوله" ١يف تفسريها يف قول اإلمام الطربي:وجاء 
 ".فعقرها بيده

ي اهللا عنــه رضــ هريــرة حــديث أيب ويف. أعطــو عطــوت: منــه يقــال التنــاول،: العطــو: عطــا
 حــديث عائشــة، ويف. وحنـوه بالــذم تناولــه :أي ٢."حـق بغــري أخيــه عـرض الرجــل عطــو الربـا أرىب"

: عطـــوا إليــه وعطـــا الشــيء وعطــا. فتتناولـــه تبلغــه ال :أي ٣."األيــدي تعطـــوه ال" عنهــا اهللا رضــي
 وظــيب "أســيال. منــه اخلــد تــرى جبيــد فاهتــا إذا الربيــر، وتعطــو" :ظبيــة يصــف الشــاعر قــال تناولــه؛

 ٤.اجلدي وكذلك منه، ليتناول الشجر إىل يتطاول: عطو

 تعريف المعاطاة اصطالحاً  ثانياً:
 العكــس أو املثمــون فيعطيــه الــثمن يعطيــه أن فهــي املعاطــاة أمــا: املعاطــاة أيضــا فيــه ويقــال

وميكــــن أن يقــــال: إن املعاطـــــاة يف  ٥.املشــــرتي مــــن اســـــتيجاب وال البــــائع مــــن إجيــــاب غــــري مــــن
هـــي اإلعطـــاء مـــن أحـــد العاقـــدين واألخـــذ مـــن اآلخـــر مبـــا يـــدل علـــى الرتاضـــي دون االصـــطالح: 

 ٦تلفظ بإجياب وقبول، أو صدور لفظ من أحدمها وفعل من اآلخر.

                                                           
 في البيان جامع)، م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، (جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممدالطربي،  ١

.٥٩٣، ص١، طالرسالة مؤسسة، شاكر حممد أمحد: احملقق، ٢٢، جالقرآن تأويل
 ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن زيد، بن سعيد عن ما وجدت احلديث هبذا اللفظ ولكن ورد احلديث بلفظ: " ٢

 بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو، انظر، اإلمام أمحد، "حق بغري املسلم عرض يف االستطالة الربا أرىب من إن: "قال
 - األرنؤوط شعيب: ، احملقق٣، جحنبل بن أحمد اإلمام مسند)، م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، (الشيباين أسد بن هالل
. رقم احلديث: ١٩٠، ص١، طالرسالة مؤسسةالرتكي،  احملسن عبد بن اهللا عبد د: وآخرون إشراف مرشد، عادل

 - هـ ١٤٣٠، (السِِّجْستاين األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبوو  ).١٦٥١(
، ٢٣٨، ص١، طالعاملية الرسالة دار، بللي قره كاِمل َحممَّد - األرنؤوط شَعيب: احملقق، ٧، جداود أبي سنن)، م ٢٠٠٩

 ).٤٨٧٦رقم احلديث: (
 ي اهللا عنها هبذا اللفظ، وال من غريها.ما وجدت حديثا عن أم املؤمنني رض ٣
.٦٨،٦٩، ص٣، بريوت، دار صادر، ط١٥ج العرب، لسان)، هـ ١٤١٤، (على بن مكرم بن حممدابن منظور،  ٤
 كفاية شرح على العدوي حاشية)، م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، (الصعيدي مكرم بن أمحد بن علي, احلسن أبوالعدوي،  ٥

.١٣٩، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، صالبقاعي حممد الشيخ يوسف: احملقق، ٢ج الرباني، الطالب
وهي رسالة علمية استكماال ملتطلبات درجة  مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق،باسم حممد سرحان إبراهيم،  ٦

نة املاجستري يف الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطني، اليت نوقشت س
. ٢٩م، ص٢٠٠٦
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 صور بيع المعاطاةثالثاً: 
 ويأخـذ غـريه أو درمها يعطيه أن السابق اخلالف فيها اليت املعاطاة صورة" ١يقول النووي:

 والقرينــة ظهــر فــإذا اآلخــر دون أحــدمها مــن لفــظ يوجــد أو لفــظ وجــدي وال مقابلتــه يف شــيئا منــه
 ."املعاطاة حصلت اجلانبني من الرضى وجود

 وال إجياب غري من ويعطيا ومثمن، مثن على يتفقا أن املعاطاة وصورة" ٢ويقول اخلطيب:
 ."أحدمها من لفظ يوجد وقد قبول،

 علـــى واملشـــرتي البـــائع يتفـــق نأ هـــي"واحلاصـــل املعاطـــاة:  ٣كمـــا أشـــار إليهـــا الـــدمياطي:
 سـكوهتما، مـع كـان سـواء لـه، الـثمن يـدفع وهـو للمشرتي، املثمن البائع يدفع مث واملثمن، الثمن

 األلفــاظ مــن ال لكــن منهمــا لفــظ وجــود مــع أو أحــدمها، مــن قبــول أو إجيــاب لفــظ وجــود مــع أو
 يف املذكورة غري األلفاظ من غريه تشمل تشمله كما بل بالسكوت، املعاطاة تتقيد وال .املتقدمة

 ".والكناية للصريح كالمهم،
 ٤وعلى هذا يكون لبيع املعاطاة صورتان:

 .الطرفني أحد من إشارة وال تكلم غري من التعاطي يتم أن: الصورة األولى
وهــذه الصــورة الغالبيــة، وليســت الوحيــدة فــيمكن أن يصــدر اإلجيــاب مــن أحــد العاقــدين  

ذه الصــورة يف هــســأناقش و  بيــع دون أن يصــدر منــه لفــظ القبــول.كالمــا فيقــوم املشــرتي بأخــذ امل
 اختالف مذهب الشافعي مع املذاهب األربعة األخرى.

 عنـــد تعـــاط وهـــو .التســـليم ويــتم الطـــرفني أحـــد بـــتكلم التعـــاطي يــتم أن: الصـــورة الثانيـــة
 .تعاطيا احلنفية يعده ومل. واحلنابلة املالكية

                                                           
.١٦٣، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ١
.٣٢٦، ص٢، جمغني المحتاج ٢
 حل على الطالبين إعانة)، م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، (شطا حممد بن عثمان) بالبكري املشهور( بكر أبوالدمياطي،  ٣

 والنشر للطباعة الفكر دار، بريوت، ٣، ج)الدين مبهمات العني قرة بشرح املعني فتح على حاشية هو( المعين فتح ألفاظ
.٨، ص١، طوالتوريع

 المحتار رد)، م١٩٩٢ - هـ١٤١٢، (احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممدانظر، ابن عابدين،  ٤
، (د.ت)، عرفة بن أمحد بن حممد. والدسوقي، ٥١٣،٥١٤، ص٢، بريوت، دار الفكر، ط٤ج المختار، الدر على

 المحتاج، مغني الشربيين، واخلطيب .٣، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٣، جالكبير الشرح على الدسوقي حاشية
 الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبووابن قدامة، .٣٢٦ص ،٢ج

 .٤٨١القاهرة، (د.ط)، ص، مكتبة ٣، جالمغني)، م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨، (املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي،
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 طيا. . مل يعده تعالحنفيةالقول األول: ل
 ال جانــــب مــــن واألخـــذ جانــــب مــــن اإلعطـــاء يقتضــــي إمنــــا وهـــو" ١يقـــول ابــــن عابــــدين:

 وأخــذ الــثمن وضــع التعــاطي حقيقــة إن: قــال حيــث الطرسوســي فهــم كمــا اجلــانبني مــن اإلعطــاء
 مـن ألنـه اجلـانبني؛ مـن اإلعطـاء مـن بـد ال أنـه يفيـد وهـو لفـظ، غـري مـن منهما تراض عن املثمن

: قـال لـو أنـه مـن الفـتح عن قدمناه ما يفيد لفظ غري من: وقوله: قلت. اهـ مفاعلة وهي املعاطاة
 ملـن خالفـا التعـاطي، بيـع من وليس قبوال، قبضه كان شيئا يقل ومل املشرتي فقبضه بألف بعتكه
 ".الثمن معرفة بعد قبض بل إجياب فيه ليس التعاطي فإن منه جعله

 طيا.ه تعاان. يعدلمالكية والحنابلةلالقول الثاني: 
 علـى املشـرتي مـن القبـول بتقـدم ينعقـد باملعاطـاة البيـع ينعقـد كمـا أنه" ٢يقول الدسوقي:

 ."بعتك: البائع له فيقول بعين: املشرتي يقول بأن البائع من اإلجياب
: يقول أو يرضيه، ما فيعطيه. خبزا الدينار هبذا أعطين: يقول أن مثل" ٣وقال ابن قدامة:

 ".صحيح بيع فهذا خذه،فيأ. بدينار الثوب هذا خذ
 بيـــعت الـــيت كاآللـــة ، صـــماء آلـــة مـــن البيـــع:  عصـــرنا فـــي الحادثـــة المعاطـــاة صـــور مـــن

 لـــه فتخـــرج ، معـــنيٍ  زرٍ  علـــى بالضـــغط يقـــوم مث العملـــة فيهـــا املـــرء يضـــع ، وحنـــوه املـــاء أو العصـــري
 .يريد الذي الصنف

 الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي فاختالرابعاً: 
 :على ثالثة أقوال بالتعاطي البيع انعقاد يف ءالفقها اختلف

 البيـــع جـــواز إىل ،للشـــافعية قـــول ويف واحلنابلـــة، واملالكيـــة احلنفيـــة فـــذهب: القـــول األول
 ٤.بيعا الناس يعده ما بكل ينعقدو  وهو قول مجهور العلماء. .بالتعاطي
 
 

                                                           
 .٥١٣، ص٤، جحاشية ابن عابدين ١
 .٣، ص٣، جحاشية الدسوقي ٢
 .٤٨١، ص٣ج المغني، ٣
. ٣، ص٣، جحاشية الدسوقي. والدسوقي، ٥١٣، ص٤ج المختار، الدر على المحتار ردانظر، ابن عابدين،  ٤

 .٤٨١، ص٣، ج، المغنيقدامة . وابن٣٣٨، ص٣، جروضة الطالبين.  والنووي، ١٦٣، ص٩، جالمجموعوالنووي، 
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  ١أدلتهم
َها﴿ -١ ُّ�

َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� مۡ  �َّ

َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
ْ َ� تَأ ِ َءاَمنُوا ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن  لَۡ�ِٰطلِ ٱَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م ب

َ
ٓ أ إِ�َّ

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ 
َ
َ ٱتََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقتُلُوٓاْ أ  ٢﴾ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما �َّ

 إىل فيه الرجوع فوجب كيفيته، يبني ومل البيع، أحل اهللا أن: ستداللاالوجه 
 أسواقهم يف واملسلمون والتفرق، اإلحرازو  القبض يف إليه رجع كما العرف،

 علق وإمنا عندهم، معلوما بينهم، موجودا كان البيع وألن ذلك، على وبياعاهتم
 .والتحكم بالرأي تغيريه جيوز فال كان، ما على وأبقاه أحكاما، عليه الشرع

 فوجب له لفظ الشرع يف يثبت ومل البيع أحل تعاىل اهللا ألن" ٣يقول اإلمام النووي:
 وإحياء واحلرز القبض يف كما بيعا كان بيعا الناس عده فكلما العرف إىل الرجوع
 ."العرف على حتمل كلها فإ�ا املطلقة األلفاظ من ذلك وغري املوات

 استعمال بينهم، البيع وقوع كثرة مع أصحابه، عن وال النيب عن ينقل ومل -٢
 ذلك كان ولو شائعا، نقال لنقل بياعاهتم يف ذلك استعملوا ولو والقبول، اإلجياب
 به تعم مما البيع وألن نقله، عن والغفلة إمهاله منهم يتصور ومل نقله، لوجب شرطا،
 ألنه حكمه؛ خيف ومل عاما، بيانا لبينه والقبول اإلجياب له اشرتط فلو البلوى،
 عن ذلك ينقل ومل بالباطل، املال وأكلهم كثريا، الفاسدة العقود وقوع إىل يفضي

 .علمناه فيما أصحابه من أحد عن وال النيب
 قبل من إنكاره ينقل ومل عصر، كل يف باملعاطاة أسواقهم يف يتبايعون الناس وألن -٣

 إمجاعا. ذلك فكان خمالفينا،
 عليه، يدل ما وجد فإذا الرتاضي، على للداللة يرادان إمنا والقبول اإلجياب وألن -٤

 .فيه التعبد لعدم عنهما؛ وأجزأ مقامهما، قام والتعاطي، املساومة من
 عنــــد املــــذهبذهــــب الشــــافعية إىل عــــدم جــــواز البيــــع بالتعــــاطي، وهو و : القــــول الثــــاني

 ٤.معناه يف وما البيع لصحة الصيغة واطواشرت  ،الشافعية

                                                           
 .١٦٣، ص٩، جالمجموع شرح المهذب. والنووي، ٤٨١،٤٨٢، ص٣، جالمغنيانظر، ابن قدامة،  ١
 ).٢٩سورة النساء، آية: ( ٢
 .١٦٣، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٣
، فتح العزيز. والرافعي، ٢٧٧، ص١، ج، الوجيز. والغزايل٤٣٢، ص٥، جنهاية المطلبانظر، امام احلرمني اجلويين،  ٤
 .٣٣٨، ص٣، جروضة الطالبين. والنووي، ٩٩، ص٨ج
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 أدلتهم
 ١.عليه يقع ال البيع اسم ألن البيع فيها ينعقد فال املعاطاة -١
 ٢.ختتلف فيها الناس وقصود بالوضع هلا داللة ال فعالاأل نأل -٢
 ينعقـد فـال الرضـا علـى دلـيال الصـيغة فجعلـت عليـه، لنـا اطالع ال خفي أمر والرضا -٣

 ٣.منهما السكوت مع ولو يرتاضيا أن وهي باملعاطاة
َها﴿: تعاىل لقوله بالرضا منوط ألنه الصيغة إىل البيع يف احتيج وإمنا -٤ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َءاَمُنواْ  �َّ

ۡمَ�ٰلَ 
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
ِ َ� تَأ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ  لَۡ�ِٰطلِ ٱُ�م بَۡيَنُ�م ب

َ
ٓ أ إِ�َّ

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ 
َ
َ ٱأ  أمـر تراض."والرضـا عن البيع "إمنا ٥:ولقوله٤ ﴾ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما �َّ

 ملعاطـاةبا ينعقـد فـال الصـيغة، وهـو ظـاهر بسـبب احلكم فأنيط عليه، يطلع ال خفي
 كــــلفيطالــــب   فاســــد، ببيــــع كــــاملقبوض هبــــا فــــاملقبوض بوضــــعه، يــــدل ال الفعــــل إذ

 ٦.تلف إن وببدله بقي، إن إليه دفع مبا صاحبه
 هـذا احلـرمني إمـام ونقـل .احملقـرات يف املعاطاة جبواز ثالث قول وللشافعية: القول الثالث

 ٧.حنيفة أيب عن

                                                           
.١٠،١١، ص٣، جالمهذبالشريازي،  ١
.٩٩، ص٨، جفتح العزيزالرافعي،  ٢
 .٣٧٥، ص٣، جنهاية المحتاجالرملي،  ٣
 ).٢٩سورة النساء، آية: ( ٤
، ماجه ابن سنن)، م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، (القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة - ماجة ابن ٥

، العاملية الرسالة دار، اهللا حرز الّلطيف َعبد - بللي قره كامل حممَّد - مرشد عادل - األرنؤوط شعيب: احملقق، ٣ج
 التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد). و ابن حبان، ٢١٨٥، رقم احلديث: (٣٠٥، ص١ط
 األمري: ترتيب، ١١، جحبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان)، م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، (الُبسيت الدارمي، حامت، أبو

، ١، بريوت، مؤسسة الرسالة، طاألرنؤوط شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه، الفارسي بلبان بن علي الدين عالء
 .-رضي اهللا عنه-). كالمها من حديث أيب سعيد اخلدري٤٩٦٧، رقم احلديث: (٣٤١ص

.٣٢٥،٣٢٦، ص٢ج مغني المحتاج،اخلطيب الشربيين،  ٦
 الغزايل إن مث، ويقول: "١٦٢، ص٩، جالمجموع شرح المهذب. والنووي، ٩٩، ص٨انظر، الرافعي، فتح العزيز، ج ٧

 فإنه حنيفة أيب مذهب وهو احملقرات يف املعاطاة جتوز أنه سريج ابن عن نقلوا واجلمهور والرافعي العدة وصاحب واملتويل
 يقيد ومل جوزها أنه سريج ابن عن ونقل حنيفة أيب عن هذا احلرمني إمام ونقل النفيسة األشياء دون احملقرات يف جوزها
 وقد حنيفة أيب عن بالتقييد واكتفى ذلك أراد ولعله حنيفة أيب عن نقله يف قيد كما باحملقرات سريج ابن عن نقله يف اإلمام
 عند خمتصة ليست وقال احملقرات يف جتويزها سريج ابن عن حكى كونه الغزايل على الصالح بن عمرو أبو الشيخ أنكر
 ذكرناه كما باحملقرات التخصيص سريج ابن عن املشهور ألن مقبول غري الغزايل على اإلنكار وهذا باحملقرات سريج ابن



 

٢٢٨ 

 ١.حصوله يعرف وبالقرائن الرضي املقصود نأل دليلهم:
 الراجحالقول 

هــو القــول الــذي يــذهب إىل أن عقــد البيــع ينعقــد بالتعــاطي لقــوة دلــيلهم، وأن املصــلحة 
 تقتضي جواز البيع بالتعاطي، وأن هذا يتفق مع مبدأ التيسري يف الشريعة اإلسالمية.

 ذلــــك، لشــــق العقــــود هــــذه يف شــــرطا والقبــــول اإلجيــــاب كــــان ولــــو" ٢يقــــول ابــــن قدامــــة:
 يــرادان إمنــا والقبــول اإلجيــاب وألن. حمرمــة أمــواهلم وأكثــر فاســدة، املســلمني عقــود أكثــر ولكانــت
 وأجــزأ مقامهمــا، قــام والتعــاطي، املســاومة مــن عليــه، يــدل مــا وجــد فــإذا الرتاضــي، علــى للداللــة
 ".فيه التعبد لعدم عنهما؛

 وبيان معتمد المذهب المسألة في النووياإلمام  ترجيح تحليلخامساً: 
 مــن قــوال ســريج ابــن وخــرج. املــذهب علــى بيعــا ليســت "املعاطــاة، ٣:الروضــة ويقــول يف

. ..وغـريه الرويـاين أفـىت وبـه احملقرات، يف هبا يكتفى أنه: بالتقليد منذورا اهلدي مصري يف اخلالف
: قلت .الصباغ ابن واستحسنه بيعا، الناس يعده ما بكل ينعقد: - عنه اهللا رضي - مالك وقال
 الشـــرع يف يصـــح مل ألنـــه املختـــار؛ وهـــو دلـــيال، الـــراجح هـــو الصـــباغ، ابـــن نهاستحســـ الـــذي هـــذا

 والبغـــوي املتـــويل: اختـــاره وممـــن. األلفـــاظ مـــن كغـــريه العـــرف إىل الرجـــوع فوجـــب لفـــظ، اشـــرتاط
 ".أعلم واهللا. وغريمها

هــــو  بيعــــاً، يعــــدّ  فيمــــا باملعاطــــاة البيــــع جــــواز مــــن الروضــــة يف النــــووي اإلمــــام رجحــــه مــــا
 يعــد فيمــا باملعاطــاة البيــع جــواز أصــحابنا مــن مجاعــات "واختــار ٤:وقــال لمجمــوعا يف الصــحيح

 يعـد فيمـا املعاطـاة أن أصـحابنا مـن اختـار وممـن بيـع فهـو بيعـا النـاس عده كلما مالك وقال بيعا
 وكـان والرويـاين والبغـوي واملتـويل الشـامل صـاحب بيـع فهـو بيعا الناس عده ما وأن صحيحة بيعا

                                                                                                                                                                          
صحيحا عن اإلمام أبو حنيفة، . ولكن هذا النقل ليس ٤٣٢، ص٥." وإمام احلرمني اجلويين، �اية املطلب، جأعلم واهللا

، حاشية ابن عابدين" .املعتمد الصحيح وهو: فقال والنفيس، للخسيس التعاطي مشول يف ذكره نعمقال ابن عابدين: "
.٥١٣، ص٤ج
 .٩٩، ص٨، جفتح العزيزالرافعي،  ١
 .٤٨٢، ص٣، جالمغنيابن قدامة،  ٢
 .٣٣٨،٣٣٩، ص٣، جروضة الطالبين ٣
.١٦٢،١٦٣، ص٩ج، المجموع شرح المهذب ٤



 

٢٢٩ 

 اهللا ألن املختار هو وهذا آخرون قاله وكذا للفتوى املختار هو وهذا املتويل وقال هب يفيتالروياىن 
 بيعـا النـاس عـده فكلمـا العـرف إىل الرجـوع فوجـب لـه لفـظ الشـرع يف يثبـت ومل البيـع أحـل تعاىل
 حتمـل كلهـا فإ�ـا املطلقة األلفاظ من ذلك وغري املوات وإحياء واحلرز القبض يف كما بيعا كان
 وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب مـن بـالبيع األحاديث اشتهرت وقد مشهورة البيع ولفظة عرفال على

 اإلجيـــاب اشـــرتاط كثرهتـــا مـــع منهـــا شـــئ يف يثبـــت ومل وبعـــده زمنـــه يف عـــنهم اهللا رضـــي وأصـــحابه
 .أعلم واهللا والقبول

املختــار صــحة " ١:وقــال التنبيــه تصــحيح، هــو املختــار يف الروضــةكــذلك مــا اختــاره يف 
  يع باملعاطاة فيما يعد بيعا."الب

 يف أصــحابنا بــه حيــتج قــد هــذا" ٢وقــال: صــحيح مســلموكــذلك املختــار يف شــرحه علــى 
 انعقـــــاده املختـــــار األصـــــح ولكـــــن باملعاطـــــاة ينعقـــــد ال وأنـــــه البيـــــع يف والقبـــــول اإلجيـــــاب اشـــــرتاط
 ."باملعاطاة

 واختـار" ٣:المنهـاج وقـال الشـربيين تعليقـا علـى قولـه يف المنهـاجولكن مل ينص عليه يف 
 يثبــت مل ألنــه بيعــا؛ النــاس يعــده مــا كــل يف هبــا االنعقــاد والبغــوي املتــويل مــنهم ومجاعــة املصــنف
 خصــص والرويــاين ســريج كــابن وبعضــهم املطلقــة، األلفــاظ كســائر للعــرف فريجــع لفــظ اشــرتاط

 ."بقل زمةوح خبز كرطل: باملعاطاة فيها العادة جرت ما وهي باحملقرات، املعاطاة بيع جواز
لبيـــع باملعاطـــاة موافـــق ملـــا وكتبـــه األخـــرى مـــن جـــواز ا الروضـــة واختـــاره اإلمـــام النـــووي يف

 مـن الموضـح للنبيـه، واجليلـي يف تحفـة النبيـه، والزنكلـوين يف كفايـة النبيـهابن الرفعـة يف  اختاره
، والرويـاين و ول املتـويل ابـن سـريج وابـن الصـباغقـجواز البيع بالتعاطي فيما يعـده النـاس بيعـا هـو 

 مــا وهــي بــاحملقرات، املعاطــاة بيــع جــواز خصــص والرويــاين ســريج كــابن بعضــهمولكــن . والبغــوي
 ٤بقل. وحزمة خبز كرطل: باملعاطاة فيها العادة جرت

                                                           
.٢٨٣، ص١، جتصحيح التنبيه ١
، بريوت، ١١، جالحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاجه)، ١٣٩٢، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ٢

 .٣٣، ص٢دار إحياء الرتاث العريب، ط
.٣٢٦، ص٢ج مغني المحتاج، ٣
. ابن رفعة، أيب ٣٢٦، ص٢، جمغني المحتاج، . واخلطيب الشربيين٣٣٩، ص٣، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٤

، احملقق: د. جمدي حممد سرور باسلوم، ٨، جكفاية النبيه شرح التنبيهم)، ٢٠٠٩العباس جنم الدين أمحد بن حممد، (
، ١، جتصحيح التنبيه. والدكتور حممد العقله اإلبراهيم، حاشية حتقيق ٣٧٥، ص١بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 .٢٨٤ص
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 البيـع أنبـ الشـافعية أكثـرما اختاره اإلمام النووي خمالف ملا اختـار اإلمـام الرافعـي و ولكن 
 باإلجيـــاب إال البيــع يصــح ال أنــه مـــذهبنا مــن املشــهور" ١نــووي:كمــا قـــال ال  باملعاطــاة. ينعقــد ال

 ."واجلمهور املصنف قطع وهبذا كثري وال قليل يف املعاطاة تصح وال والقبول
وإن كــان مــا رجحــه اإلمــام النــووي خمــالف ملعتمــد املــذهب ولكــن هــو الــراجح مــن حيــث 

 يف التيسـري مبـدأ مـع يتفـق هـذا نوأ بالتعـاطي، البيـع جـواز تقتضي املصلحة نألو  الدليل والواقع،
 واهللا أعلم. .اإلسالمية الشريعة

 في صفقة وجمع بينهما في عقد واحدإذا جمع شيئين  :المطلب الثاني
 أوًال: بيان قول اإلمام النووي في المسألة

 صـــفقة غـــريه وعبـــد عبـــده بـــاع كمـــن متقومـــا، يكـــون أن: أحـــدمها" ٢:الروضـــة يقـــول يف
 ويف. يصـح ال: والثـاين. املزين واختاره يصح،: أظهرمها. قوالن عبده يف البيع صحة ففي واحدة،

 الــذي العــوض جهالــة: والثــاين. وحــرام حــالل بــني اجلمــع: أحــدمها .قــوالن: وقيــل. وجهــان علتــه
 " .احلالل يقابل

 ثانياً: أقوال الشافعية في المسألة
 تحرير محل النزاع •

حــــد، ولكــــن  يقــــع التفريــــق يف د واإذا مجــــع شــــيئني يف صــــفقة، ومجــــع بينهمــــا يف عقــــ
 مجـع هـو حيـث مـن بينهمـا اجلمـع ميتنـع شـيئني فيه مجع إن فيه ينظربتداء، ينظر: اال

 خـالف بـال اجلميـع يف باطـل فالعقـد نكـاح عقـد يف نسـوة مخـس أو أختـني كجمـع

 مجــع بــأن للعقــد قــابال منهمــا واحــد كــل كــان فــإن مجعهــا ميتنــع ال مــا بــني مجــع وإن
 الــــثمن وزع كعبــــدين القيمــــة خمتلفــــا لكنهمــــا جــــنس مــــن أو وثــــوب كعبــــد لــــه عينــــني
 وزع واحدة حنطة كقفيزي القيمة متفقي جنس من كانا وإن القيمة باعتبار عليهما
 مسـألة فهـذه اآلخـر دون للبيـع قابال أحدمها كان األجزاء وإن باعتبار عليهما الثمن

 عبـده بـاع كمـن امتقومـ يكون أن :قسمان: أحدمها للبيع قابال ليس فالذي الكتاب

                                                           
 .٣٣٨، ص٣، جروضة الطالبين. وبنحوه، انظر ١٦٢، ص٩، جوع شرح المهذبالمجم ١
 .٤٢٢،٤٢٣، ص٣، جروضة الطالبين ٢
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 صـحته يف بـال خـالف، ولكـن غـريه عبد يف البيع يصح فال واحدة صفقة غريه وعبد
 ١:مشهوران قوالن عبده يف

 سبب الخالف •
اخــتالف األصــحاب يف حكــم تفريــق الصــفقة، هــل جيــوز  اخلــالف يرجــع إىلســبب 

 وزجيـ ال فيمـا البيـع فيبطـلتفريـق الصـفقة تفريق الصفقة أم ال؟ ومـن ذهـب إىل جـواز 
 تصــحيحه مــن بــأوىل أحــدمها يف لبطالنــه فيهمــا إبطالــه لــيس ألنــه جيــوز فيمــا ويصــح
 فصـح حكمهما على وبقيا اآلخر على أحدمها محل فبطل أحدمها يف لصحته فيهما
، لعقدا فيبطل. وأما من ذهب إىل أن الصفقة ال تفرق جيوز ال فيما وبطل جيوز فيما

 مجــع العقــد ألن يبطــل قــال مــن فمــنهم، ولكــن هــؤالء اختلفــوا يف علــة بطــالن العقــد
 درمهـــاً  بـــاع أو، النكـــاح يف أختـــني بـــني مجـــع لـــو كمـــا التحـــرمي فغلـــب وحرامـــاً  حـــالالً 

 بـــألف وعبـــداً  حـــراً  بـــاع إذا أنـــه وذلـــك الـــثمن جلهالـــة يبطـــل قـــال مـــن ومـــنهم بـــدرمهني
 حــال يف جمهــول وذلــك بقــي مبــا مبيعــاً  العبــد فيصــري الــثمن مــن احلــر خيــص مــا ســقط
 ٢.فبطل العقد

 ٣األقول وأدلتهم •
 يصح البيع يف عبده. القول األول:

 أدلتهم
 بــاع لــو كمــا نفســه حكــم منهمــا واحــد كــل فيأخــذ احلكــم خمتلفــي شــيئني بــاع نــهأل -١

 ٤.الثوب دون الشقص يف الشفعة ثبتت وثوبا مشفوعا شقصا

                                                           
. ٣٨١، ص٩، جالمجموع شرح المهذب. و النووي، ٣١٢، ص٥، جنهاية المطلبانظر، إمام احلرمني اجلويين،  ١

، ٥. والعمراين، البيان، ج٤٢٣، ٤٢٢، ص٣، ج، روضة الطالبين. والنووي٢٣٣، ص٨ج فتح العزيز،والرافعي، 
. ١٤٣ص

.٢٤، ص٢ج المهذب،انظر، الشريازي،  ٢
فتح . والرافعي، ٢٤، ص٢، جالمهذب. والشريازي، ٣١٢-٣١٥، ص٥، جنهايةالمطلب انظر، إمام احلرمني اجلويين، ٣

 .١٤٣، ص٥، جالبيان. والعمراين، ٣٨١، ص٩، جالمجموع شرح المهذب. والنووي، ٢٣٣،٢٣٤، ص٨، جالعزيز
 .١٤٣، ص٥، ج، البيان. وبنحوه، العمراين٢٣٣، ص٨، ج، فتح العزيزالرافعي ٤
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ا وألنه -٢
ّ
 مل.يعـهب جيـوز فيمـا لصـحته بيعـه؛ جيـوز ال فيما البيع يصح: يقال أن ُجيز مل مل

 حكـم فأجرى بيعه، جيوز ال فيما لبطالنه بيعه؛ جيوز فيما البيع يبطل: يقال أن جيز
 ١.بالبيع أفرده لو عليه جيري كان ما على منهما واحد كل

 ،الصـحيح يف صـحيح فالعقـد وفاسـد صـحيح على اشتملت إذا الصفقة نفإ وأيضا -٣
 بــرد يقضــي ال اســقوف عــدل شــهد إذا مبــا ذلــك ومثلــوا .الفاســد علــى الفســاد وقصــر

 زيــد قــدم قائــل قــال ولــو .مــردودة وهــذه مقبولــة تلــك بــل ،بقبوهلمــا وال ،الشــهادتني
 بـل فيهمـا بالكـذب وال فيهمـا بالصدق يقضي ال عمرو دون زيد قدم وكان وعمرو
 ٢.كذب وهذا صدق ذلك

 : اليصح البيع يف عبده.القول الثاني
  أدلتهم

 قالوا اليصح البيع ألحد معنيني:
 منهمــا واحــد كــل حصــة يــدري وال القيمــة باعتبــار عليهمــا يتــوزع املســمى ثمنالــ أن -١

 يقابلــه مبــا هــذا عبــدي بعتــك قــال لــو كمــا وصــار جمهــوال الــثمن فيكــون العقــد، عنــد
 مـــا علـــى العلتـــان وهاتـــان يصـــح ال نـــهفإ فـــالن عبـــد وعلـــى عليـــه وزع إذا لـــفاأل مـــن

 ٣.األصحاب إىل منسوبة الناقلني أكثر حكاه
 أو احلــالل علــى احلــرام حكــم يغلــب أن مــافأ ،تبعيضــها يتــأتى ال واحــدة اللفظــة نإ -٢

ــــالعكس ــــه قــــال:أوىل ولاأل و ب ــــاس أن "مــــا اجتمــــع احلــــرام  ٤، ملــــا روي عــــن ابــــن عب
                                                           

 .١٤٣، ص٥، جالبيانالعمراين،  ١
. و زكريا ٢٣٣،٢٣٤، ص٨، جفتح العزيز. وبنحوه الرافعي، ٧٤، ص٩، جكفاية النبيه شرح التنبيهابن الرفعة،  ٢

 .٤٢، ص٢، جأسنى المطالباألنصاري، 
. وقال: "وله تعليالن ٧٤، ص٩، جكفاية النبيه شرح التنبيه. بنحوه ابن الرفعة، ٢٣٤، ص٨ج، فتح العزيزالرافعي،  ٣

 نقلهما ابن كج عن الشافعي فيما إذا باع عبده وعبد غريه عزامها إىل األصحاب."
 السنن معرفة)، م١٩٩١ - هـ١٤١٢، (اخلراساين اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحدالبيهقي، أبوبكر،  ٤

 دار ،)باكستان - كراتشي( اإلسالمية الدراسات جامعة: الناشرون، قلعجي أمني املعطي عبد: احملقق، ١٠، جواآلثار
. رقم احلديث: ١١٥، ص١، ط)القاهرة - املنصورة( الوفاء دار ،)دمشق - حلب( الوعي دار ،)بريوت- دمشق( قتيبة

)،  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن ليع بن احلسني بن أمحد ). والبيهقي، أبوبكر،١٣٨٧٨(
. رقم احلديث: ٢٧٥، ص٣، طالعلمية الكتب دار، بريوت، عطا القادر عبد حممد: احملقق، ٧، جالكبرى السنن

 -رضي اهللا عنه-وما وقفت على رواية ابن عباس -رضي اهللا عنه-). ولكن احلديث مروي عن ابن مسعود١٣٩٦٩(
أو لعل اخلطأ يرجع إىل النسخ اخلطية اليت حقق  -رضي اهللا عنه-طأ ابن الرفعة يف نسبت الرواية إىل ابن عباسولعل أخ
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 يف وإبطالــه ممتنـع، احلـرام يف العقـد تصـحيح نألواحلـالل إال غلـب احلـرام احلـالل." و 
وعلــى العلتــني الجيــيء هــذا  .، فكــان كمــا لــو بــاع درمهــا بــدرمهنيممتنــع غــري احلــالل

 ١القول فيما إذا مّيز مثن احلالل منهما.
 الترجيحالمناقشة و  •

القــائلني بعــدم  ،والــراجح واهللا أعلــم القــول األول، وأجــابوا عــن أدلــة القــول الثــاين
 ٢صحة العقد يف هذه املسألة مبا تلي:

خيتــار  أن نــا علــى قــول خنــّريه بــني: وهــو جهالــة الــثمن، بأجــواب الــدليل األول
بكل الثمن، أو يفسخ، فال جهالة إذن. أو على القول اآلخر نقول: العقـد وقـع 
على مثن معلوم يف االبتداء وإمنا سقط بعضه ملعىن يف العقـد فصـار كمـا إذا رجـع 
بأرش العيب فإن الثمن ما بقي وليس مبعلوم يف العقد، ومـع هـذا فـالبيع صـحيح 

 مبا بقي.
ي بطل العقد فيه غري متمّيز عما صح العقـد فيـه : بأن الذجواب الدليل الثاني

بـــأن كـــالّ منهمـــا لـــو أفـــرد لصـــح العقـــد بـــه، فلـــيس أحـــدمها بـــالبطالن بـــأوىل مـــن 
اآلخــر، فأبطــل العقــد فيهمــا، وهاهنــا احلــرام ممتــاز عــن احلــالل، فــاختص الفســاد 

 به.
 
 
  

                                                                                                                                                                          
منها الطبعة اليت وقفت عليها حبيث وقع فيها التصحيف، واهللا أعلم. احلديث ضعفه اإلمام البيهقي ويقول يف السنن 

 والشعيب، ضعيف، اجلعفي وجابر مسعود، ابن عن الشعيب، عن عفي،اجل جابر رواه فإمنا الكربى بعد رواية هذا احلديث: "
-رضي اهللا عنه-مسعود بن اهللا عبد إىل مرفوع غري قوله من الشعيب عن مبعناه غريه رواه وإمنا منقطع، مسعود ابن عن

 غلب إال حلاللوا احلرام اجتمع ما": قوله من مسعود ابن عن روي الذي وأما."وكذلك قال يف معرفة السنن واآلثار: "
 منقطع، مسعود ابن عن والشعيب، ضعيف، وجابر مسعود، ابن عن الشعيب، عن اجلعفي، جابر رواه مبا فهواحلالل" احلرام
 ."قوله من الشعيب عن روي وإمنا

. و املاوردي، ٢٣٤، ص٨، جفتح العزيزوبنحوه، الرافعي، .٧٤ص ،٩ج ،التنبيه شرح النبيه كفاية الرفعة، ابنانظر،  ١
 .٣٩٧، ص٢، جمغني المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٢٩٤، ص٥، جلحاوي الكبيرا
.٧٥، ص٩، جكفاية النبيه شرح التنبيهانظر، ابن الرفعة،  ٢
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 إلمام النووي وبيان معتمد المذهبثالثاً: تحليل ترجيح ا
 شـيئني مجـع مـن صـحة عقـد البيـع يف بيـع عبـده إذا ١الروضـةالنووي يف  ما رجحه اإلمام

للبيـع، هـو  قـابال اإلبتـداء، ولكـن لـيس يف التفريـق و يقع واحد، عقد يف بينهما ومجع صفقة، يف
  ٢،المجموعاألصح يف 
يف  غــــري مــــذكورةواملســــألة "صــــح يف ملكــــه يف األظهــــر."  ٣األظهــــر وقــــال:المنهــــاج ويف 

 .صحيح مسلم، وشرح الفتاويهو، تصحيح التنبيه
، الحــاوي، واملــاوردي يف المهــذبيف  الشــريازي، و النهايــةذكــر إمــام احلــرمني اجلــويين يف 

  ٤القولني يف املسألة ومل يرجحوا أياً منهما. ،كفاية النبيهوابن الرفعة يف  ،البيانوالعمراين يف 
لقاضي أيب الطيب، صحيح عند اوهو  ٥وما رجحه اإلمام النووي صحيح عند اجلمهور.

يف موضـعني مـن الوسـيط يف اإلقالـة حيـث  ٦قال وبه أفـىت، وصـححه غـريه أيضـاً، واختـاره الغـزايل
 الشـاة رد خـرج فهـال عليـه املعقـود بعـض وهـو الضـرع يف الكائن اللنب فات إذا قيل "فإن ٧يقول:
 حكـــم يف هـــوف رأي علـــى الـــثمن مــن قســـط يقابلـــه ال نـــهأل ،ال :الصـــفقة. قلنــا تفريـــق علـــى دونــه

 فال الثمن من قسط يقابله قلنا احلادث. وإن العيب خبالف الباقي عيب زواله يوجب ال وصف
الــدوام." ويف  يف ســيما املختــار فإنــه الصــفقة تفريــق جــواز قــول بــه فليؤيــد احلــديث ملخالفــة وجــه

 أوىلو  مرتبــان وجهــان اإلقالــة جــواز ففــي العبــدين أحــد اهلالــك كــان "فــإن ٨بــاب املصــراة بقولــه:
 علـــى فليلتفـــت بالفســـخ أحـــدها إفـــراد فـــأراد قـــائمني كانـــا وإن اهلالـــك يســـتتبع القـــائم إذ بـــاجلواز
 ."الدوام يف سيما ال جوازه الصفقة، واملذهب تفريق

                                                           
.٤٢٢، ص٣ج روضة الطالبين،النووي،  ١
 .٣٨١، ص٩ج المجموع،النووي،  ٢
.٢١٧، صمنهاج الطالبينالنووي،  ٣
. واملاوردي، ٢٤، ص٢، جالمهذب. والشريازي، ٣١٢-٣١٥، ص٥، جطلبنهاية المانظر، إمام احلرمني اجلويين،  ٤

، ٩، جكفاية النبيه شرح التنبيه. ابن الرفعة، ١٤٣-١٤٤، ص٥، جالبيان. والعمراين، ٢٩٤، ص٥، جالحاوي الكبير
. ٧٤،٧٥ص

 .٣٨٢، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٥
 .٧٥، ص٩، جكفاية النبيه شرح التنبيهرفعة، الانظر، ابن  ٦
 .١٢٥، ص٣ج الوسيط،الغزايل،  ٧
 .١٤٠، ص٣املصدر السابق، ج ٨



 

٢٣٥ 

 رمحـه - املـزين عـن أصـحابنا بعـض وأخـربين" ١وهو اختيار املزين يف خمتصره كمـا ورد فيـه:
 ".الشافعي قويل ىلأو  ويراه الصفقة تفريق خيتار أنه - اهللا

  العزيـــز الفـــتحاإلمـــام الرافعـــي يف  مـــا اختـــاره اإلمـــام النـــووي هـــو الصـــحيح عنـــد وكـــذلك 
 يف البيــع صــحة ففــي واحــدة صــفقة غــريه وعبــد عبــده بــاع لــو كمــا متقومــا يكــون أن " ٢ويقــول:

 ."يصح أنه املزين اختيار وهو ،أصحهما ،قوالن عبده
 :فقــــالوا الصــــفقة تفريــــق قــــويل بــــني صــــحاباأل مــــن طائفــــة توســــطت" ٣:الرافعــــي قــــال و

 علـى يتـوزع فيمـا والفسـاد أجزائه على الثمن يتوزع مما املبيع كان إذا اململوك يف الصحة، األصح
 ".القسمني يف الصحة األصح األكثرون وقال قال قيمته

ن مــن الشــراح وأصــحاب احلواشــي. وهــو املتــأخرو  ،كــذلك اختــار تــرجيح اإلمــام النــووي
، وابــن مغنـي المحتـاج، واخلطيـب الشـربيين يف أسـنى المطالــبزكريـا األنصـاري يف  األظهـر عنـد

 ٤.مايف حاشيته وعمرية القليويبو  النهاية،، والرملي يف التحفةحجر يف 
"قـــال  ٥ولكـــن تعقـــب بقـــول: ،الكنـــزكـــذلك هـــو األظهـــر عنـــد جـــالل الـــدين احمللـــي يف و 
 ه بصحة العقد، ويرى بطالنه. أي: رجع عن قول وإليه رجع الشافعي آخرا." ٦الربيع:

 ."الشافعي مذهب وهو املنذر ابن قال" ٧مث يعلق  القليويب على هذا النقل:
 
 

                                                           
 باألم ملحقا مطبوع( المزني مختصر)، م١٩٩٠-هـ١٤١٠، (إمساعيل بن حيىي بن إمساعيلاملزين، أبو إبراهيم،  ١

 . ١٨٣، بريوت، دار املعرفة، (د.ط)، ص٨، ج)األم كتاب من ٨ اجلزء يف يقع ،للشافعي
 .٢٣٣ص ،٨، جفتح العزيزالرافعي،  ٢
.٣٨٢، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٣
. وابن ٣٩٧، ص٢، جمغنى المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٤٢، ص٢ج أسنى المطالب،انظر، زكريا األنصاري،  ٤

، حاشيتان. القليويب وعمرية، ٤٧٧، ص٣، جنهاية المحتاج. والرملي، ٣٢٣، ص٤ج تحفة المحتاج،حجر اهليتمي، 
.٢٣٢، ص٢ج
 .٢٣٢، ص٢، جكنز الراغبينلي، جالل الدين احمل ٥
 مبصر املتوىف ومائة وسبعني أربع سنة ولد الشافعي اإلمام عن وغريها األم راوي املرادي سليمان بن الربيع حممد أبو هو ٦

 ىفاملتو  اجليزي ال املرادي به فاملراد الربيع أطلق ومىت املهمات يف قال ومائتني سبعني سنة شوال من بقني لعشر االثنني يوم
 .٩٥، ص٣، جحاشية الجمل. انظر، ومائتني ومخسني ست سنة احلجة ذي يف باجليزة

 .١٥٠، ص١ج المهمات،. واألسنوي، ٢٣٢، ص٢، جحاشيتان ٧



 

٢٣٦ 

 ١ :وقــال -اهللا رمحـه-الشــافعي مـذهب هـو لــيس الصـحة تـرجيح أنلـذلك يـرى األســنوي 
 ينوالثـا عنـه، مرجوعـا األول كان منهما املتأخر وعلم قوالن، املسألة يف للمجتهد كان إذا فإنه"

 كـذا. بـالبطالن القـول علـى مذهبـه واسـتقر عنـه، رجـع فـد بالصـحة والقـول. نـزاع بـال مذهبه هو
 وهـذه قوليـه، آخـر هـو الـبطالن إن: بقولـه وعـرب الصـغري اللقطـة كتـاب بـل" األم" يف الربيع ذكره
 ."كثرية أبواب يف جارية وهي السيما هلا، التفطن ينبغي عنها غفلوا دقيقة

 وحينئـــذ" ٢يب أســـباب خمالفـــة األصـــحاب لإلمـــام الشـــافعي ويقـــول:ولكـــن أجـــاب القليـــو 
 بلغـه، مـا حبسـب ذلـك قـال الربيـع بـأن جياب وقد هذه يف إمامهم األصحاب خالف ملاذا فينظر
 علـــى فتصـــحفت الشــافعي قـــويل أحــد الربيـــع عبـــارة أن أو خالفــه علـــى اطلعــوا األصـــحاب ولعــل
 علمـت وقـد املـذكور، الرجـوع صـحة علـى مبـين نـذرامل ابـن وقـول قالـه مبـا فعـرب قوليـه بـآخر الناقـل
 ".فتأمل يعترب ال اإلفتاء يف ال الذكر يف رجع الشافعي اإلمام إن: بعضهم وقول بطالنه

 يكــون وإمنــا الفتــوى يف ال الــذكر يف آخرمهــا كونــه باحتمــال" ٣بقولــه: اجلمــل يف حاشــيتهو 
 بالرجوع يصرح ومل والرتجيح االستنباط مقام يف ذكره إذا أما به أفىت إذا الشافعي مذهب املتأخر

 ."الصور بقية يف وطردا غريه وعبد عبده بيع يف باألصالة والقوالن فال األول عن
 
 
 
 

                                                           
. ويستثىن مما قاله الرافعي يف هذه القاعدة مسائل: أحداها: إذا ١٤٧، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ١

تزيد على حمل الدين، فإن الصحيح على ما قاله الرافعي يف الرهن بطالن الكل. وقال  أجر الراهن العني املرهونة مدة
املاوردي واملتويل: يبطل يف القدر الزائد ويف الباقي قوال تفريق الصفقة. وحينئذ يصح على الصحيح بقسطه من األجرة. 

يف الرافعي، وقيل خيرج على هذا اخلالف. الثاين: إذا استعار شيئا لريهنه بدين فزاد عليه بطل يف الكل على الصحيح 
الثالث: إذا فاضل يف الربويات حيث منعنناه كما لو باع صاعا بصاعني فإن يبطل يف اجلميع، وكان القياس خترجيه على 

على  القاعدة املعروفة إذا قلنا: خيري بكل الثمن حىت يبطل العقد يف صاع، ويف الباقي القوالن. الرابع: إذا زاد يف العرايا
، ٥، جالمهماتالقدر اجلائز، وهو مخسة أوسق أو دو�ا فإنه يبطل يف الكل، ومل خيرجوه على هذه القاعدة. انظر، 

.١٤٧،١٤٨ص
.٢٣٢، ص٢، جحاشيتان ٢
 .٩٥، ص٣، جالحاشية الجمل ٣



 

٢٣٧ 

 المخابرةو  : عقد المزارعةالمطلب الثالث
 ان قول اإلمام النووي في المسألةأوًال: بي

 خزمية، ابن أيضا، حابناأص كبار من واملخابرة املزارعة جبواز قال قد" ١:الروضةيقول يف 
 بــالنهي الــواردة األحاديــث علــل فيــه وبــني جــزءا، خزميــة ابــن فيهــا وصــنف واخلطــايب املنــذر، وابــن

 النهـي، حـديث حنبل بن أمحد ضعف: وقال اخلطايب تابعه مث الباب، أحاديث بني ومجع عنها،
 - والشــافعي، حنيفــة، وأبــو مالــك، وأبطلهــا: اخلطــايب قــال. األلــوان كثــري مضــطرب هــو: وقــال
 يف املســلمني عمــل وهــي جــائزة، فاملزارعــة: قــال علتــه، علــى يقفــوا مل أل�ــم ،- عــنهم اهللا رضــي
 واملخـابرة، املزارعـة جـواز واملختـار. اخلطـايب كـالم هـذا. أحـد هبـا العمل يبطل ال األمصار، مجيع

 يف عـــروفوامل أخـــرى، واآلخـــر معينـــة، قطعـــة زرع أحـــدمها شـــرط إذا مـــا علـــى األحاديـــث وتأويـــل
 ".أعلم واهللا. الباب مسائل تفريع وعليه إبطاهلما، املذهب،

 تعريف المزارعة والمخابرةثانياً: 
 لغة المزارعةتعريف  •

 الرب على غلب وقد الزرع واالسم بذره،: وزراعة زرعا يزرعه احلب زرع اللغة يف املزارعة
: وقيل، البذر طرح الزرع: وقيل حيرث، شيء كل نبات الزرع: وقيل زروع، ومجعه والشعري،

: الزرع يزرع واهللا .احلب من احلصاد أيام فيها يتناثر مما املستحيلة األرض يف ينبت ما الزريع
: التنزيل ويف. أنبته أي اهللا زرعه: يقال اإلنبات،: والزرع. املثل على غايته، يبلغ حىت ينميه

فَرََءۡ�تُم﴿
َ
ا َ�ُۡرثُونَ  أ نتُۡم تَۡزرَُعونَهُ  مَّ

َ
ۡم َ�ُۡن  ۥٓ َءأ

َ
ٰرُِعونَ ٱأ  ٢﴾ل�َّ

 تعريف المزارعة اصطالحا •
 .تعريفات بعدة الفقهاء عرفها ،االصطالح ويف

                                                           
.١٦٧،١٦٨، ص٥، جروضة الطالبين ١
 عبد أبو الدين زين. وحبنوه، الرازي، ١٤١، ص٨، ج، لسان العربانظر، ابن منظور ).٦٣،٦٤: (آية الواقعة، سورة ٢

، حممد الشيخ يوسف: احملقق، الصحاح مختار)، م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، (احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا
 .١٣٥، ص٥، طالنموذجية الدار - العصرية املكتبةبريوت، صيدا، 



 

٢٣٨ 

 له املوضوعة بشرائطه اخلارج ببعض املزارعة على العقد عن عبارة: تعريف الحنفية  •
 ٢.اخلارج ببعض الزرع على عقد هيأو:  ١.شرعا

 ٣.الزرع يف الشركة بأ�ا: تعريف المالكية  •
 والبذر زرعها من خيرج ما ببعض األرض على املعاملة املزارعة: تعريف الشافعية  •

 ٤.األرض مالك من
 ٥ .بينهما والزرع عليها، ويعمل يزرعها من إىل األرض دفع: تعريف الحنابلة  •

 ثالثاً: تعريف المخابرة
 تعريف المخابرة لغة •

 واألصــل .وغــزر ورخــاوة لــني لــىع يــدل والثـاين العلــم، فــاألول: أصــالن والــراء والبــاء اخلـاء
 فأمــا اخلبــار يف ثبتــا بــالطعن ســدكا :فرســا يصــف عبيــد قــال. اللينــة األرض وهــي اخلــرباء،: الثــاين

 ويقـال. األكثـر أو ذلـك مـن األقـل أو الثلـث أو هلـا بالنصف املزارعة فهي عنها �ي اليت املخابرة
 ٦.خيرب اسم من مشتق املخابرة: قوم وقال. أيضااخلرب : له

 
 

                                                           
، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع)، م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، (أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالءالكاساين،  ١
.١٧٥، ص٢، بريوت، دار الكتب العلمية، ط٦ج
، ٤، جالمبتدي بداية شرح في الهداية، (د.ت)، الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن الدين علي برهان احلسن أبو ٢

 .٣٣٧، (د.ط)، صالعريب الرتاث احياء دار، بريوت، يوسف طالل: احملقق
 م)، مواهب١٩٩٢ - هـ١٤١٢، (املغريب الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسحلطاب، ا ٣

. وبنحوه انظر، الرصاع، أبو عبداهللا حممد بن ١٧٦، ص٣، بريوت، دار الفكر، ط٥، جخليل مختصر شرح في الجليل
 شرح. (الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية)، هـ١٣٥٠قاسم االنصاري التونسي املالكي، (

.٣٩٠، ص١، املكتبة العلمية، ط)للرصاع عرفة ابن حدود
، احملقق: عبد الغين الدقر، دمشق،دار القلم، التنبيه ألفاظ تحريره)، ١٤٠٨النووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف، ( ٤

 . ٢١٧، ص١ط
 .٣٠٩، ص٥ج المغني،ابن قدامة،  ٥
، اللغة مقاييس معجم)، .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، (الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن أمحدن فارس، أبو احلسني اب ٦
 اللغة تاج ، الصحاح. وبنحوه انظر، اجلوهري٢٣٩، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، هارون حممد السالم عبد: احملقق، ٢ج

.٢٢٨، ص٤، جلسان العرب. وابن منظور، ٦٤١، ص٨، جالعربية وصحاح



 

٢٣٩ 

 تعريف المخابرة اصطالحاً. •
فقد اتفق احلنفية، واملالكيـة، واحلنابلـة علـى أن املخـابرة هـي املزارعـة، ولـيس بينهمـا فـرق، 

 إال أن بعض الشافعية يفرقون بني عقد املزارعة واملخابرة.
  ."املزارعة وهي املخابرة عن �ى والسالم الصالة عليه أنه" ١:املرغيناين قال

 ."منها خيرج ما ببعض األرض كراء هي املخابرة أن يرون واجلمهور" ٢يقول ابن رشد:و 
 اللينــــة، األرض وهــــي اخلبــــار، مــــن واشــــتقاقها. املزارعــــة: واملخــــابرة" ٣:ابــــن قدامــــةويقــــول 

 ".خيرب أهل معاملة املخابرة: وقيل. األكار: واخلبري
 رعة أم ال؟يف أن املخابرة هل هي املزا ، وقع اخلالف بني الشافعيكما ذكرت آنفاو 

 ٤على القولني:
 واملخــابرة املزارعــة" ٥. يقــول العمــراين:واحــد ملعــىن امســان واملخــابرة املزارعــة: القــول األول

 الغلـة وتكـون ليزرعهـا، لـه أرًضـا رجـل إىل يدفع أن: وهو واحد، ملعىن امسان: أصحابنا أكثر عند
 ".يشرتطان ما على بينهما

أن املخابرة ليسـت املزارعـة وبينهمـا فـرق،  قال من الشافعي أصحاب ومن: القول الثاني
 هو:و 

 . بينهما الغلة وتكون واحٍد، من والعمل واحٍد، من والبذر األرض تكون أن: المزارعة 
 األرض لـرب ويكـون والعمـل، البـذر اآلخـر ومـن واحٍد، من األرض تكون أن: المخابرة

 مــن اشــتقاقها: وقيــل. اللينــة األرض: وهــي اخلبــار، مــن مشــتقة وهــي الثمــرة، مــن مشــروط شــيء
 .مؤاكرةً  وآكرته خمابرًة، خابرته: يقال األكار، وهو: اخلبري

 
 

                                                           
، المختار الدر على المحتار رد. و بنحوه انظر، ابن عابدين، ٣٣٧، ص٤، جالمبتدي بداية شرح في الهداية ١
.٢٧٤، ص٦ج
 ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، (احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبوابن رشد،  ٢
.٢٩، (د.ط)، صاحلديث دارقاهرة، ، ال٤، جالمقتصد ونهاية المجتهد بداية)، م
.٣٠٩، ص٥ج المغني، ٣
، ٥، جروضة الطالبين. و النووي، ١٠٩، ص١٢، جفتح العزيز. والرافعي، ٢٧٧، ص٧، جالبيانانظر، العمراين،  ٤

 .١٩٣، ص١٠، جشرح صحيح مسلم. والنووي، ١٦٨ص
 .٢٧٧، ص٧، جالبيان ٥



 

٢٤٠ 

 في المسألة ترجيحالو تحليل ال •
 ."واحد ملعىن امسان: أصحابنا أكثر عند واملخابرة املزارعة" ١العمراين:قال 

 "والصـحيح ٢:يقـولو ولكن رجح اإلمام الرافعي بأن املزارعة واملخابرة ليستا مبعـىن واحـد، 
 علــى املعاملــة هــي: فاملخــابرة. خمتلفــان عقــدان أ�مــا: - عنــه اهللا رضــي - الشــافعي نــص وظــاهر
 وقــد. املالــك مــن البــذر أن إال مثلهــا، واملزارعــة. العامــل مــن والبــذر منهــا خيــرج مــا بــبعض األرض

 بـبعض األرض زرعلـ العامـل اكـرتاء: واملزارعـة. منها خيرج ما ببعض األرض اكرتاء: املخابرة: يقال
 علـى البـذر يكـون أن وهـو الكتـاب يف قولـه يعلم أن وجيوز .خيتلف ال وهذا املعىن. منها خيرج ما

 عــن عبارتــان مهــا قــال مــن قــول إىل إشــارة بــالواو املالــك مــن البــذر يكــون أن وهــى وكــذا العامــل
 اللفظـني نم واحد يف بداخل اخلصومني هذين من واحدا ليس القائل ذلك عند نفإ واحد معرب
 ".منها ماخيرج االرض ببعض على املعاملة جمرد عن عبارتان مها بل

رجحـه اإلمــام الرافعـي بـأن املزارعــة واملخـابرة ليسـتا مبعــىن  مـا رجـح اإلمــام النـووي،كـذلك 
 هـــو الرافعـــي، اإلمـــام صـــححه الـــذي هـــذا" ٣اإلمـــام الرافعـــي بقولـــه:علـــى قـــول واســـتدرك واحـــد، 
 عليه فنبهت عليه، يوافق فال مبعىن، مها: أصحابنا أكثر قال: بيانال صاحب قول وأما. الصواب

 ".أعلم واهللا. به يغرت لئال
 األرض علـى املعاملـة ومهـا متقاربتـان واملزارعـةاملخـابرة " ٤:صـحيح مسـلمويقول يف شرح 

 املزارعــة يف لكــن املعلومــة األجــزاء مــن ذلــك وغــري والربــع كالثلــث الــزرع مــن منهــا خيــرج مــا بــبعض
 أصـحابنا مجهـور قالـه هكـذا العامـل مـن البـذر يكـون املخـابرة ويف األرض مالك من البذر ونيك

 ."مبعىن مها وغريهم اللغة أهل من ومجاعة أصحابنا بعض وقال الشافعي نص ظاهر وهو
 .الشافعي، أن املزارعة واملخابرة مها مبعىن واحد عند أكثر أصحابولكن الراجح 
 نـص وظـاهر الصـحيح الرافعـي قال ال أم مبعىن مها هل املخابرةو  املزارعة" ٥يقول احلصين:

 واملزارعـة منهـا خيـرج مـا بـبعض األرض علـى املعاملـة هـي فاملخـابرة خمتلفـان عقدان أ�ما الشافعي
 صـححه ومـا النـووي قـال خيتلـف ال واملعـىن منهـا خيـرج مـا ببعض األرض ليزرع العامل اكرتاء هي

                                                           
 .٢٧٧، ص٧ج البيان، ١
 .١١٠،١١١، ص١٢، جفتح العزيز ٢
.١٦٨، ص٥ج روضة الطالبين، ٣
 .١٩٣، ص١٠، جشرح صحيح مسلم ٤
.٢٩٩، صاإلختصار غاية حل في األخيار كفاية ٥



 

٢٤١ 

 عليـه نبهـت عليـه يوافـق مل مبعـىن مهـا قـالوا أصـحابنا أكثـر إن اينالعمـر  وقـول الصـواب هـو الرافعي
 واحـد مبعـىن أ�مـا التمويـة صـاحب نقـل بـل العمـراين بـذلك ينفـرد مل قلت أعلم واهللا به يغرت لئال
 أبـو القاضي وقال فرق بينهما اللغة يف يعرف وال مبعىن مها البندنيجي وقال األصحاب أكثر عن

 ."أعلم واهللا املخابرة املزارعة اجلوهري وقال الشافعي نص هرظا وهو مبعىن مها الطيب
 رضـي الشـافعي وصـفها مـا وهـي املزارعـة هـي املخـابرة قـال، كمـا "وهذا ١:املاوردي قالو 

 باملخــابرة تســميتها يف النــاس واختلــف ٢منهــا، خيــرج مــا بــبعض األرض اســتكراء أ�ــا مــن عنــه اهللا
 رســول اهللا أقــرهم حــني خيــرب معاملــة مــن مــأخوذة أ�ــا: أحــدمها .قتيبــة ابــن ذكرمهــا قــولني علــى
 ".النصيب وهي اخلربة من مأخوذة أ�ا: الثاين والقول .خيرب على عاملوهم أي خابروهم فقال

 هــــذا: وقيـــل خبــــريا الـــزارع العــــرب تســـمية مـــن خمــــابرة مسيـــت وإمنــــا" ٣ويقـــول السرخســـي:
 إليهم." باإلضافة برةخما فسميت خيرب أهل مع اهللا رسول معاملة من االشتقاق

: قــال جـابر، عــن البخـاري، فـروى مفســرا، جـابر حــديث جـاء وقـد" ٤ويقـول ابـن قدامــة:
 أو فليزرعهـــا، أرض لـــه كانـــت مـــن" ٥: النـــيب فقـــال والنصـــف، والربـــع بالثلـــث يزرعو�ـــا كـــانوا

 داود، أبــو فــروى ثابــت، بــن زيــد عــن تفســريها وروي ".أرضــه فليمســك يفعــل، مل فــإن ليمنحهــا،
 يأخــذ أن: قــال املخــابرة؟ ومــا: قلــت. املخــابرة عــن اهللا رســول �ــى" ٦:قــال عــن زيــد ســنادهبإ

 ".ربع أو ثلث أو بنصف األرض

 والمخابرة رابعاً: اختالف الفقهاء في حكم المزارعة
 تحرير محل النزاع •

كمـــا رجحنـــاه  منهـــا خيـــرج مـــا بـــبعض لزراعتهـــا األرض اســـتكراء هـــي املزارعـــة كانـــت وإذا
 .فيه اختلفوا وضرب فساده، على الفقهاء أمجع ضرب ضربني، على فهيآنفا، 

                                                           
 .٤٥٠، ص٧، جالحاوي الكبير ١
.٢٢٨، ص٨، جمختصر المزنيانظر،  ٢
ة، ، بريوت، دار املعرف٢٣، جالمبسوط)، م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، (األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممدالسرخسي،  ٣

 .٢(د.ط)، ص
.٣٠٩،٣١٠، ص٥، جالمغني ٤
 ).٢٣٤٠، رقم: (١٠٧، ص٣، جصحيح البخاريالبخاري،  ٥
 ).٣٤٠٧، رقم: (٢٨٦، ص٥، جسنن أبو داودأبو داود،  ٦



 

٢٤٢ 

 زرع مـن منهمـا واحـد كـل حصـة تكـون أن فهـو فسـاده: علـى أمجعـوا الذي الضرب فأما
 مـــا أن علـــى األرض هـــذه علـــى زارعتـــك قـــد يقـــول أن مثـــل صـــاحبه، حصـــة عـــن مفـــردة األرض
 يل، كـان املاذيانات من تنب ما على أو لك، كان أفل من زرعت وما يل كان هرن من زرعت

 ســقي ومــا يل فهــو بالســماء ســقي مــا أن علــى أو لــك، كــان واجلــداول الســواقي علــى نبــت ومــا
 عــن املسـيب بـن ســعيد لروايـة فسـادها علـى الفقهــاء اتفـق باطلـة مزارعـة فهــذه لـك، فهـو بالرشـاء

 عــن هللا رســول فنهانــا منهــا باملــاء ســقي ومــا الســواقي علــى مبــا األرض نكــري كنــا قــال ســعد
 باملسـاقاة إحلاقـه مـن مينـع منهمـا واحد لكل ما متيز وألن ورق، أو بذهب نكريها أن وأمرنا ذلك

 .باطال فصار اجلائزة اإلجارة حكم عن باجلهالة وخيرج املشاعة،
 علــى العمــل ليكــون أرضــه علــى يزارعــه أن فهــو فيــه الفقهــاء اختلــف الــذي الضــرب وأمــا

 تعـاىل اهللا أخـرج مـا أن علـى شـرطهما حبسـب أحـدمها مـن أو همـامن والبذر لرهبا واألرض األجري
 بعملــه، ســهمه الــزارع ليأخــذ ربــع أو ثلــث أو نصــف مــن معلــوم ســهم علــى بينهمــا كــان زرع مــن

 علــى فيهــا الفقهــاء اختلــف الــيت واملزارعــة املخــابرة هــي فهــذه بأرضــه ســهمه األرض رب ويأخــذ
 ١:قولنيال

 شـرط سـواء باطلـة أ�ـا ،الشافعيمالك، و مذهب  و، حنيفة أيب قول وهو: القول األول
 عبـد بـن وجـابر عمـر، بـن اهللا عبـد الصـحابة مـن قال وبه األرض، رب على أو الزارع على البذر
 ٢وعكرمة. جبري، بن سعيد التابعني ومن  خديج بن ورافع اهللا،

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٤٥٠،٤٥١، ص٧، جالحاوي الكبيرأنظر، املاوردي،  ١
الهداية في رغيناين، . وامل١٧٥، ص٦، جبدائع الصنائع. والكاساين، ٢، ص٢٣ج المبسوط،انظر، السرخسي،  ٢

. واملاوردي، ٢٢٧، ص٨، جمختصر المزنيو. ١١٧، ص٧، ج، األم. والشافعي٣٣٧، ص٤. جشرح بداية المبتدي
، ٥، جروضة الطالبين. والنووي، ٢٤١، ص٢، جالمهذب. والشريازي، ٤٥١،٤٥٢، ص٧، جالحاوي الكبير

 .٣٠٩، ص٥، جالمغني. وابن قدامة، ١٦٩ص



 

٢٤٣ 

 ١أدلتهم
 بأسـا بـذلك نـرى وال خنـابر، كنـا: "يقـول عمـر ابـن مسعـت يقـول دينـار بن عمرو -١

 لقـــول فرتكناهـــا املزارعـــة، عـــن �ـــى اهللا رســـول أنخـــديج  بـــن رافـــع أخربنـــا حـــىت
 ٢.رافع

 ومــن القصــري مــن فنصــيب اهللا رســول عهــد علــى خنــابر كنــا: قــال  جــابر عــن -٢
 وإال أخـاه، فليحرثهـا أو فليزرعهـا، أرض لـه كانـت مـن":  اهللا رسـول فقال كذا،

 ٣."فليدعها
: فقـــال املزارعـــة، عـــن معقـــل بـــن اهللا عبـــد ســـألت: قـــال ،الســـائب بـــن اهللا عبـــد عـــن -٣

 ٤".املزارعة عن �ى اهللا رسول أن: "الضحاك بن ثابت أخربين
 ،اهللا رسـول عهـد علـى خنـابر كنـا: قـال خديج بن رافع يسار أن بن سليمان عن -٤

 نافعـــا، لنـــا كـــان أمـــر عـــن اهللا رســـول �ـــى: فقـــال أتـــاه عمومتـــه بعـــض أن فـــذكر
: اهللا  رسـول قـال: قـال ذاك؟ ومـا: قلنا: قال وأنفع، لنا أنفع رسولهو  اهللا وطواعية

 وال بربــع، وال بثلــث يكارهــا وال أخــاه، فليزرعهــا أو فليزرعهــا، أرض لــه كانــت مــن"
 ٥".مسمى بطعام

 ومــن القصـري مـن فنصـيب  اهللا رسـول عهـد علــى خنـابر كنـا:"قـال  جـابر عـن -٥
 وإال أخــاه، فليحرثهــا أو ليزرعهــا،ف أرض لــه كانــت مــن:" اهللا رســول فقــال كــذا،

 ٦."فليدعها
 

                                                           
 في الهداية واملرغيناين،. ١٧٥ص ،٦ج ،الصنائع بدائع والكاساين،. ٢ص ،٢٣ج ،وطالمبس السرخسي،انظر،  ١

، ٨ج نهاية المطلب،وإمام احلرمني اجلويين، . ٢٢٧، ص٨جمختصر المزني، و. ٣٣٧ص ،٤ج .المبتدي بداية شرح
، بيانال. والعمراين، ٢٤١، ص٢، جالمهذب. والشريازي، ٤٥١،٤٥٢، ص٧، جالحاوي الكبيرواملاوردي،  .٢١٧ص
 .٣٠٩، ص٥، جالمغني. وابن قدامة، ١١٢، ص١٢ج فتح العزيز،. والرافعي، ٢٧٨،٢٧٩، ص٧ج
).٢٤٥٠، رقم:(٥١٥، ص٣ج سنن أبو داود، ٢
 ).١٥٣٦(، رقم١١٧٧، ص٣، جصحيح مسلم ٣
 ).١٥٤٩، رقم(١١٨٣، ص٣، جالمصدر السابق ٤
 ). ٣٣٩٥، رقم:(٢٧٦، ص٥، جسنن أبوداودأبو داود،  ٥
).١٥٣٦، رقم: (١١٧٧، ص٣ج، صحيح مسلم ٦



 

٢٤٤ 

 النــيب عــن  النــيب أصــحاب بعــض عــن نعــم، أيب ابــن عــن الســائب، بــن عطــاء عــن -٦
 ١" الطحان وقفيز احلجام، وكسب التيس، عسب عن �ى: "أنه 

 قفيــــز معــــىن يف فيكــــون عملــــه مــــن خيــــرج مــــا بــــبعض اســــتئجار ألنــــه: وجــــه الداللــــة
 ٢.مشروع غري واملنهي .الطحان

 علـى زارعـه لـو كمـا يصـح، فلـم منهـا، خيـرج مـا بـبعض ينفرد أرض على زارعه وألنه -٧
 ٣.السواقي على ينبت ما له أن

 ببــدل اســتئجار وحنــوه والربــع والثلــث النصـف مــن اخلــارج بــبعض االســتئجار أن فهـو -٨
 يقــــــول ٤.اإلجــــــارة يف كمــــــا جيــــــوز ال وإنـــــه جمهــــــول بشــــــيء اســــــتأجره ألنــــــه جمهـــــول

 ".أجر بغري ذلك عمله كان أليس شيء ذلك من خيرج مل ول أرأيت" ٥أبوحنيفة:
 وكـــذا كســـبها، بـــبعض عليهـــا املعاملـــة تصـــح وال إجارهتـــا تصـــح الـــيت األصـــول وألن -٩

 ٦.عليها املخابرة جتز مل إجارهتا جازت ملا األرض
 عنـــد الفتـــوى وعليـــه وحممـــد، يوســـف وأبـــو ، واحلنابلـــة املالكيـــة، فـــذهب: القـــول الثـــاني

 وطـــاووس، املســـيب، بـــن ســـعيد ذلـــك رأى وممـــن ومشـــروعيتها، املزارعـــة، عقـــد زجـــوا إىل احلنفيـــة
 وابــن وابنــه، ليلــى أيب بــن الــرمحن وعبــد والزهــري، طلحــة، بــن وموســى األســود، بــن الــرمحن وعبــد
 الـرمحن وعبـد واحلسن، عنه، اهللا رضي معاذ عن ذلك روي وقد قول. يف عنهما اهللا رضي عباس

 ٧.وآخرين وإسحاق، املنذر وابن ألوزاعيوا الثوري، وسفيان يزيد، بن

                                                           
 ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥، (املصري احلجري األزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبوالطحاوي،  ١
). والبيهقي، ٧٠٩، رقم: (١٨٦، ١، طالرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعيب: حتقيق، ٢، جاآلثار مشكل شرح)، م

، ٢، جالصغير السنن)، م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ ،(اخلراساين ُخلْسَرْوِجرديا موسى بن علي بن احلسني بن أمحدأبوبكر، 
 ).١٩٦٩، رقم: (٢٧٢، ص١، طاإلسالمية الدراسات جامعة، باكستان ـ كراتشي،  قلعجي أمني املعطي عبد: احملقق

 .١٧٥، ص٦، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٢
 .٢٧٩، ص٧، جالبيانالعمراين،  ٣
، ٤، جالهداية في شرح بداية المبتدي. وبنحوه انظر، املرغيناين، ١٧٥، ص٦، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٤

 .٢٢٨، ص٨، جمختصر المزنيوبنحوه انظر،  .٣٣٧ص
 .١١٧، ص٧، جاألمالشافعي،  ٥
 .٤٥٢، ص٧، جالحاوي الكبيراملاوردي،  ٦
، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي ، (د.ت)،عرفة بن أمحد بن حممد. والدسوقي، ٢، ص٢٣ج المبسوط،انظر،  ٧
، ٥، جالمغني. وابن قدامة، ٤٥١، ٧، جالحاوي الكبير. واملاوردي، ٣٧٢، بريوت، دار الفكر، (د.ط)، ص٣ج



 

٢٤٥ 

  ١أدلتهم
 مـا بشـطر خيـرب أهـل عامـل اهللا رسـول أن عنهمـا اهللا رضي عمر ابن عن روي ما -١

 ٢.زرع أو مثر من خيرج
 مث بكـــر، أبـــو مث بالشـــطر، خيـــرب أهـــل اهللا رســـول عامـــلحيـــث إمجـــاع الصـــحابة -٢

 صـحيح أمـر ربع، وهذاوال الثلث يعطون اليوم إىل أهلوهم مث وعلي، وعثمان، عمر،
 مث مــــاتوا، حــــىت الراشــــدون خلفــــاؤه مث مــــات، حــــىت اهللا رســــول بــــه عمــــل مشــــهور
 رسول أزواج به وعمل به، وعمل إال بيت أهل باملدينة يبق ومل بعدهم، من أهلوهم

 خـرج مـا بشطر خيرب أهل عامل  اهللا رسول أن عمر ابن عن بعده. من اهللا
 متــر، مــن وســقا مثــانني: وســق مائــة عــام كــل جــهأزوا يعطــي فكــان متــر، أو زرع مــن

 النـيب أزواج فخري خيرب، قسم اخلطاب بن عمر قام فلما". شعري من وسقا وعشرين
 فمـنهن فـاختلفن، عـام، كـل الوسـوق هلـن يضـمن أو األرض، مـن هلـن يقطع أن 
 وعائشة حفصة وكانت الوسوق، اختار من ومنهن األرض، هلا يقطع أن اختار من
 حيـاة يف يكون إمنا النسخ ألن ينسخ؛ أن جيوز ال هذا ومثل ٣".الوسوق اختار ممن

 وأمجعـت بعـده، خلفـاؤه بـه عمـل مث مـات، أن إىل بـه عمـل شيء فأما اهللا رسول
 فكيــف أحــد، مــنهم فيــه خيــالف ومل بــه، وعملــوا عليــه، علــيهم اهللا رضــوان الصــحابة

 عمل فكيف اهللا رسول حياة يف نسخ كان فإن نسخه؟ كان ومىت نسخه، جيوز
 خيــرب، قصــة اشــتهار مــع خلفــاءه، يبلــغ فلــم نســخه، خفــي وكيــف نســخه، بعــد بــه

 ٤.به؟ خيربهم ومل يذكره، مل حىت النسخ، راوي كان فأين فيها؟ وعملهم
 وهـو اآلخـر مـن وعمـل األرض، وهو الشريكني أحد من مبال شركة عقد املزارعة إن -٣

 منهمـا، كـل يف احلاجـة دفـع بينهمـا امعواجلـ املضاربة، على بالقياس فيجوز الزراعة،

                                                                                                                                                                          
، الخالف من الراجح معرفة في اإلنصافسليمان، (د.ت)،  بن علي احلسن أبو الدين املرداوي، عالء . و٣٠٩ص
 .٤٨٤،٤٨٥، ص٢العريب، ط الرتاث إحياء ، بريوت، دار٥ج
، ٧، جالحاوي الكبير. و املاوردي، ٣١٠، ص٥ج المغني،. وابن قدامة،  ٢،٣، ص٢٣، جالمبسوطأنظر  ١

 .٤٥١ص
، رقم: ١٩٢، ص٣، جصحيح البخاري). البخاري، ١١٦٢١. رقم: (١٨٨، ص٦، جصحيح مسلم، مسلم ٢
)٢٧٣٠.( 
).٤٧٣٢، رقم: (٣٥٦، ص٨، جمسند اإلمام أحمد ٣
.١١٨، ص٧ج األم،وبنحوه انظر الشافعي،  .٣١٠، ص٥، جالمغنيابن قدامة،  ٤



 

٢٤٦ 

 املــــال، جيــــد ال قــــد إليــــه واملهتــــدي العمــــل، إىل يهتــــدي ال قــــد املــــال صــــاحب فــــإن
 عقــد املزارعــة" ٢يقــول السرخســي: ١.بينهمــا العقــد هــذا انعقــاد إىل احلاجــة فمســت

: أحـدمها: وجهـني مـن وحتقيقـه كاملضـاربة فتصـح كـذلك واملعاملـة اخلارج، يف شركة
 مـن مبـال الـربح يف بينهمـا الشـركة فتنعقـد مجيعـا والعمـل باملال حيصل هناك الربح أن

 وبـذر اجلـانبني أحـد مـن عمـل باعتبـار ومهـا اآلخـر اجلانب من وعمل اجلانبني، أحد
 للعمـــل أن علـــى والـــدليل اآلخـــر، اجلانـــب مـــن خنيـــل أو اآلخـــر، اجلانـــب مـــن وأرض
 وجعـل له اخلارج كان زرع إذا ضاألر  أو للبذر الغاصب أن اخلارج حتصيل يف تأثريا
 املــال فصـاحب املضــاربة، عقـد إىل حاجـة بالنــاس أن: والثـاين بعملــه، حاصـال الـزرع

 يتصـرف مـاال جيـد ال التصـرف علـى والقـادر بنفسـه، التصـرف عـن عـاجزا يكـون قد
 األرض صــــاحب هنــــا فكــــذلك مقصــــودمها، لتحصــــيل املضــــاربة عقــــد فيجــــوز فيــــه،

 العقـد فيجـوز ليعمـل وبـذرا أرضـا جيـد ال والعامـل العمل عن عاجزا يكون قد والبذر
 بـني فيمـا ظـاهر عـرف العقـد هـذا ويف مقصـودمها، لتحصـيل اخلـارج يف شركة بينهما
 ."بالعرف فيجوز املضاربة يف كما البلدان، مجيع يف الناس

 مناقشة األقوال والترجيح
 دلة القول الثانيقول األول ألأصحاب ال مناقشةأوًال: 

 أهل خيبر عن حديث معاملة النبي جوابال •
 من وجهني وقال: -رمحه اهللا-فقد أجاب عن هذا احلديث اإلمام أبو حنيفة

 يف جعلهــا مث وخنــيلهم، أراضــيهم ومتلـك اســرتقهم خيــرب افتـتح حــني النــيب أن :أحـدهما
 منفعـــة ذلـــك يف وكـــان مـــواليهم، خنيـــل يف العبيـــد مبنزلـــة للمســـلمني فيهـــا يعملـــون أيـــديهم
 مـن املسـلمني، العمـل بـذلك أبصـر كـانوا وأل�ـم بأنفسـهم؛ للجهـاد ليتفرغـوا مني؛للمسل

 يف هلــم يعملــون للمســلمني، مماليــك فــإ�م هلــم النفقــة بطريــق الشــرط مــن هلــم جعــل ومــا
 علـــيهم وجعـــل بعملهـــم حيصـــل فيمـــا نفقـــتهم فجعـــل علـــيهم، النفقـــة فيســـتوجبون خنـــيلهم

                                                           
، ٧، جالحاوي الكبير. وبنحوه انظر املاوردي، ٣٣٧، ص٤، جالهداية في شرح بداية المبتدياملرغيناين،   ١

 أولي دقائق)، م١٩٩٣ - هـ١٤١٤. والبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، (٤٥١ص
.٢٣٨، ص١، بريوت، عامل الكتاب، ط٢، جاإلرادات منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى

 .١٧، ص٢٣ج المبسوط، ٢



 

٢٤٧ 

 الضـريبة عبـده يشـارط املـوىل مبنزلـة يهمعلـ ضـريبة ذلـك ليكـون بعملهـم؛ حيصل ما نصف
علي بن احلسني عن هذا بعض نقل وقد مكتسبا، كان إذا

 مبنزلـــة علــيهم اخلــارج شــطر وجعـــل وخنــيلهم، وأراضــيهم برقــاهبم علـــيهم مــن أنــه :الثــاني 
 خراج عليها جعل شاء إن أهلها على هبا املمنون األرض يف رأي ولإلمام املقامسة، خراج

 املقامسة. خراج عليها جعل شاء وإن الوظيفة،
 يف تصــرف أنــه الــوالة مــن أحــد ينقــل مل فإنــه ،التــأويلني أصــح وهــذا" ١يقــول السرخســي:

 كـانوا ولـو أجالهـم، عمـر وكـذلك املماليـك، يف كالتصرف أوالدهم رقاب أو رقاهبم،
 مـــن يــتمكن العــرب أرض يف مملــوك لــه كـــان إذا فاملســلم أجالهــم، ملــا للمســلمني عبيــدا
 مــا  أن   اهللا رســول هلــم بــني مث أصــح، الثــاين أن فعرفنــا فيــه امللــك واســتدامة اكهإمســ
 وهذا"اهللا أقركم ما نقركم"  ٢: بقوله مؤبد غري وأراضيهم بنخيلهم عليهم املن من فعله
 مـن ألنـه التأييـد؛ علـى خنـيلهم يف املقـام حـق هلم ليس أنه إىل وإشارة االستثناء، شبه منه

 أبعـد كـان ألنـه العهـد؛ نقـض عـن الكلمـة هبـذه فتحـرز بـإجالئهم يـؤمر أنـه الـوحي طريق
 ."والغدر العهد نقض عن الناس

 علــى حممــول خيــرب حــديث نإ" ٣كــذلك ذكــر الكاســاين هــذا اجلــواب باالختصــار فقــال:
 محلــه ميكــن ال أنــه علــى والــدليل التنــاقض، عــن الشــرع لــدالئل صــيانة املزارعــة دون اجلزيــة
 منـه وهـذا ٤".اهللا أقـركم مـا نقـركم": فيـه قـال - والسـالم الصـالة عليـه - أنه املزارعة على
 علــى اإلنكــار تــرك بقــي .خــالف بــال املزارعــة صــحة متنــع املــدة وجهالــة املــدة، جتهيــل  

                                                           
  .٢،٣، ص٢٣ج المبسوط، ١
 عنهما، اهللا رضي عمر ابن عن نافع، عن، ولفظه: "هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري يف صحيحه عن عمر ٢

 أمواهلم، على خيرب يهود عامل كان   اهللا رسول إن: فقال خطيبا، عمر قام عمر، بن اهللا عبد خيرب أهل فدع ملا: قال
 وليس ورجاله، يداه ففدعت الليل، من عليه فعدي هناك، ماله إىل خرج عمر بن اهللا عبد وإن "اهللا أقركم ما نقركم": وقال

 يق،احلق أيب بين أحد أتاه ذلك على  عمر أمجع فلما إجالءهم، رأيت وقد وهتمتنا عدونا هم غريهم، عدو هناك لنا
 أين أظننت": عمر فقال لنا، ذلك وشرط األموال على وعاملنا ،  حممد أقرنا وقد أخترجنا املؤمنني، أمري يا: فقال

 هزيلة هذه كانت: فقال "ليلة بعد ليلة قلوصك بك تعدو خيرب من أخرجت إذا بك كيف":  اهللا رسول قول نسيت
 وإبال، ماال الثمر، من هلم كان ما قيمة وأعطاهم ،عمر مفأجاله اهللا، عدو يا كذبت: قال ،  القاسم أيب من

 ).٢٧٣٠، رقم: (١٩٢، ص٣، جصحيح البخاري." ذلك وغري وحبال أقتاب من وعروضا
.١٧٥، ص٦، جبدائع الصنائع ٣
 ٢، هامش رقم: ٢٦٢سبق خترجيه ص ٤



 

٢٤٨ 

 يـدل فـال االجتهـاد، حمـل لكونه يكون أن وحيتمل للجواز، يكون أن حيتمل وذا التعامل،
 ".االحتمال مع اجلواز على

ــــأويلني حلــــديث معاملــــة النــــيب كــــذلك اإلمــــام ألهــــل خيــــرب مجعــــا بــــني  النــــووي ذكــــر ت
 علـى مبـا إجارهتـا على محلها أحدمها تأويلني النهي أحاديث وتأولوا" ١األحاديث، وقال:

 هــذه يف الــرواة فســره كمــا ذلــك وحنــو والربــع بالثلــث أو معينــة قطعــة بــزرع أو املاذيانــات
 ٢.ذكرناها اليت األحاديث

 تنزيـه �ـي الغـرر بيع عن �ى كما إعارهتا إىل واإلرشاد التنزيه كراهة على محلها :الثاني 
 بــــني للجمــــع أحــــدمها مــــن أو منهمــــا البــــد النيالتــــأو  وهــــذان ذلــــك وحنــــو يتواهبونــــه بــــل

 واهللا عبــاس بــن عــن ومعنــاه وغــريه البخــاري الثــاين التأويــل هــذا إىل أشــار وقــد األحاديــث
 ."أعلم

الثاني ألدلة القول األولالقول  مناقشة أصحابثانياً: 

 ٣أوجه أربعة من رافع، حديث عن فالجواب •
 مـن كنـا: قـال فإنـه فسـاده، يف خيتلـف ال مبـا حديثـه يف عنـه املنهـي فسـر قـد أنـه :أحدها

 ومل هــذه أخرجـت فرمبـا هـذه، وهلـم هـذه، لنـا أن علـى األرض نكـري فكنـا حقـال، األنصـار أكثـر
 فأمـــا: لفـــظ ويف. عليـــه متفـــق ينهنـــا، فلـــم والـــورق، ببالـــذه فأمـــا ذلـــك، عـــن فنهانـــا هـــذه، ختـــرج

 تعـارض وال عليه، فيه دليل فال اخلالف، حمل عن خارج وهذا. بأس فال مضمون، معلوم بشيء
 . احلديثني بني

 عليهــا حديثــه يــدل ومل املزارعــة، يف والنــزاع ربــع، أو بثلــث الكــراء يف ورد خــربه أن :الثــاني
 بألفــاظ رويــت واحــدة، القصــة ألن أيضــا؛ الكــراء علــى حيمــل املزارعــة فيــه الــذي وحديثــه أصــال،
 .اآلخر يوافق مبا اللفظني أحد تفسري فيجب خمتلفة،

                                                           
 .١٩٨، ص١٠، جشرح صحيح مسلم ١
 إمنا به، بأس ال": فقال والورق، بالذهب األرض كراء عن خديج بن رافع سألت: قال األنصاري، قيس بن حنظلةعن  ٢

 هذا، فيهلك الزرع، من وأشياء اجلداول، وأقبال املاذيانات، على وسلم عليه اهللا صلى النيب عهد على يؤاجرون الناس كان
 فال مضمون، وممعل شيء فأما عنه، زجر فلذلك هذا، إال كراء للناس يكن فلم هذا، ويهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم

).١٥٤٧، رقم: (١١٨٣، ص٣، جصحيح مسلم." به بأس
 .٣١٠،٣١١، ص٥ج المغني،ابن قدامة،  ٣



 

٢٤٩ 

 هبــا العمــل تـرك يوجــب. كثــريا اختالفـا خمتلفــة جــدا، مضـطربة رافــع أحاديــث أن :الثالـث
: أيضـا وقـال. ألـوان رافـع حـديث: أمحـد اإلمـام قال حديثنا؟ مثل على يقدم فكيف انفردت، لو

 النهـي أن علـى تـدل بعلـل رافـع عـن األخبـار جـاءت قـد: املنـذر ابـن وقال. ضروب رافع حديث
 الصــحابة؛ فقهــاء مــن فقيهــان أنكــره وقــد. أخــرى مخــس ومنهــا ذكرنــاه، الــذي منهــا لــذلك، كــان
 قـد رجلـني النـيب مسـع وإمنـا منـه، بذلك أعلم أنا: ثابت بن زيد عباس قال وابن ثابت، بن زيد

 البخـاري، وروى. واألثـرم داود أبـو رواه"  املـزارع تكـروا فال شأنكم، هذا كان إن": لفقا اقتتال،
 �ــى النــيب أن يزعمــون فــإ�م املخــابرة، تركــت لــو: لطــاوس قلــت: قــال دينــار، بــن عمــرو عــن
 عنهـا، ينه مل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن أخربين عباس ابن يعين أعلمهم إن: قال. عنها

 أحاديــث إن مث معلومــا خراجــا عليهــا يأخــذ أن مــن لــه خــري أخــاه أحــدكم ميــنح أن: "قــال ولكــن
 يف خيتلـف ال مـا ومنهـا اإلطالق، على املزارع كراء عن النهي وهو اإلمجاع، خيالف ما منها رافع

 بــن ظهــري عــن وتــارة مساعــه، عــن وتــارة عمومتــه، بعــض عــن حيــدث وتــارة بينــا، قــد كمــا فســاده،
 خيـرب، شـأن يف الـواردة األخبـار واسـتعمال إخراجهـا وجب هكذا، رافع رأخبا كانت وإذا رافع،

 معـــىن فـــال وغـــريهم، الراشـــدون اخللفـــاء عمـــل وهبـــا فيهـــا، اخـــتالف ال الـــيت التـــواتر، جمـــرى اجلاريـــة
 .الواهية األحاديث هذه مبثل لرتكها

 أنـه ىعلـ محلـه لوجـب اجلمـع، وتعذر تأويله، وامتنع رافع، خرب صحة قدر لو أنه :الرابع
 معموال لكونه خيرب؛ حديث بنسخ القول ويستحيل اخلربين، أحد نسخ من بد ال ألنه منسوخ؛

 وأمــا نســخه؟ كــان فمــىت التــابعني، عصــر إىل بعــده مــن مث موتــه، حــني إىل  النــيب جهــة مــن بــه
 رافـع؛ خـرب عليهـا محـل الـيت الوجـوه أحـد علـى محله فيجب املخابرة، عن النهي يف جابر حديث

 علــى محــل لــو مث أمكــن، مهمــا حديثيــه، بــني اجلمــع فيجــب أيضــا، خيــرب حــديث روى دقــ فإنــه
 حــديث يف القـول وكــذلك ذكرنـا، كمــا نسـخها الســتحالة خيـرب؛ بقصــة منسـوخا لكــان املزارعـة،

 .ثابت بن زيد
 ١ألهل خيبر الجواب عن التأويل والجمع بين حديث رافع ومعاملة النبي •

 األرض علــى أحــاديثكم حتمــل: الشــافعي أصــحاب قــال صــورة هــذا التأويــل والجمــع:
  .بينهما مجعا البيضاء األرض عن النهي وأحاديث النخيل، بني اليت

 : مخسة لوجوه بعيد هذا

                                                           
 .٣١١،٣١٢، ص٥املصدر السابق، ج ١



 

٢٥٠ 

 أرض فيهــا لــيس وســق، ألــف أربعــون منهــا يــأيت كبــرية بلــدة تكــون أن يبعــد أنــه :أحــدها
 القصــة كلهـم الـرواة فينقـل بعــض، دون األرض بعـض علـى عـاملهم قــد يكـون أن ويبعـد بيضـاء،

 .إليه احلاجة مع تفصيل، غري من العموم على
 الروايـات، بعـض عليـه دلـت ذكرناه وما عليه، دليل ال التأويل من يذكرونه ما أن :الثاني

 حبمــل بينهمــا واجلمــع األحاديــث، بــني اجلمــع ســوى معهــم ولــيس ذكرنــاه، مبــا لــه الــراوي وفســره
 .عليه دليل ال مبا التحكم من أوىل به رواية فسره ما على بعضها

 ألحــدمها محـل ذكرنـاه ومــا احلـديثني، مـن واحــد كـل تقييـد إىل يفضــي قـوهلم أن :الثالـث
 .وحده

 وهـم الصـحابة، وفقهـاء وأهليهم، الراشدين، اخللفاء عمل موافقة ذكرناه فيما أن :الرابع
 . خالفهم من قول من أوىل وهو ومعانيها، وسنته اهللا رسول حبديث أعلم

 بيــت أهــل كــل عــن ذلــك روى جعفــر أبــا فــإن عليــه، جممــع إليــه ذهبنــا مــا أن :لخــامسا
 جيـــوز ال ممـــا وهـــذا ذلـــك، واســـتمرار الصـــحابة وفقهـــاء وأهلـــيهم، األربعـــة اخللفـــاء وعـــن باملدينـــة،
 إمجاعا. فكان منكر، الصحابة من ينكره ومل خفاؤه،

 وسبب الترجيح الراجح
 احلاجــة ألن جبــواز عقــد املزارعــة واملخــابرة. القــائلون  أعلــم هــو القــول الثــاين،الــراجح واهللا

 واألكـــرة عليهـــا، والعمـــل زرعهـــا، علـــى يقـــدرون ال قـــد األرض أصـــحاب ألن املزارعـــة؛ إىل داعيـــة
 املضـاربة يف قلنـا كمـا املزارعـة، جـواز الشـرع حكمـة فاقتضـت هلم، أرض وال. الزرع إىل حيتاجون
 مقتاتـــا، لكونـــه غــريه، إىل منهـــا آكـــد الــزرع إىل حلاجـــةا ألن آكــد؛ هنـــا هـــا احلاجــة بـــل واملســاقاة
 راوي قــــول ذلــــك علــــى ويــــدل املــــال، خبــــالف عليهــــا، بالعمــــل إال هبــــا ينتفــــع ال األرض ولكــــون

 ينهــى وإمنـا املنــافع، عـن ينهــى ال والشـارع. نافعــا لنـا كــان أمـر عــن  اهللا رسـول �انــا: حـديثهم
 ظنــه فيمــا املنفعــة وحصــول عنــه، النهــي يف يالــراو  غلــط علــى ذلــك فيــدل واملفاســد، املضــار عــن

 مــن للعامـل جبــزء جتـوز إمنـا أ�ــا يف املسـاقاة، حكــم املزارعـة حكـم فــإن هـذا، ثبــت إذا. عنـه منهيـا
 ١.أحكامها من ذلك وغري األرض، ورب العامل يلزم وما ولزومها، جوازها، ويف الزرع،

                                                           
.٣١٢، ص٥، جالمغني. وابن قدامة، ١٧، ص٢٣، جالمبسوط انظر، السرخسي، ١



 

٢٥١ 

 الخالف ثمرة 
. بـاطًال  كـان األجـري فعمـل رجـًال، أرضـه علـى زارع فـإن: هـذا ثبت إذا" ١يقول العمراين:

 للعامــل عليـه ويكـون مالــه، عـني أل�ـا لــه؛ كلهـا الغلـة كانــت.األرض مالـك مـن البــذر كـان فـإن
 ذلـك، لـه حيصـل ومل الغلـة، مـن جـزًءا ليسـتحق العمل يف دخل ألنه وآلته؛ وبقره عمله مثل أجرة

 عليـــه ووجـــب للعامـــل، كلهـــا لغلـــةا كانـــت.العامـــل مـــن البـــذر كـــان وإن. عملـــه أجـــرة لـــه فكـــان
 وآلتــه؛ وبقــره عملــه أجــرة العامــل يســتحق وال املــدة، تلــك مثــل يف أرضــه أجــرة األرض لصــاحب

 للعامل ووجب نصفني، بينهما الغلة كانت نصفني بينهما البذر كان وإن. له حصل عمله ألن
 نصــف األرض لصــاحب ووجــب األرض، رب علــى وآلتــه بقــره أجــرة ونصــف مثلــه، أجــرة نصــف
 ".العامل على أرضه أجرة

 معتمد المذهب بيانتحليل ترجيح اإلمام النووي و 
صـحة  -الروضـةيف اسـتدراكاته علـى اإلمـام الرافعـي يف كتابـه -فقد رجـح اإلمـام النـووي 

 ابــن أيضــا، أصــحابنا كبــار مــن واملخــابرة املزارعــة جبــواز قــال قــد" ٢عقــد املزارعــة واملخــابرة، وقــال:
 الــواردة األحاديــث علــل فيــه وبــني جــزءا، خزميــة ابــن فيهــا وصــنف واخلطــايب ر،املنــذ وابــن خزميــة،
 حـديث حنبـل بـن أمحد ضعف: وقال اخلطايب تابعه مث الباب، أحاديث بني ومجع عنها، بالنهي
 والشـافعي، حنيفة، وأبو مالك، وأبطلها: اخلطايب قال. األلوان كثري مضطرب هو: وقال النهي،

 يف املسـلمني عمـل وهـي جـائزة، فاملزارعـة: قـال علتـه، على يقفوا مل مأل� ،- عنهم اهللا رضي -
 واملخـابرة، املزارعـة جـواز واملختـار. اخلطـايب كـالم هـذا. أحـد هبـا العمل يبطل ال األمصار، مجيع

 يف واملعـــروف أخـــرى، واآلخـــر معينـــة، قطعـــة زرع أحـــدمها شـــرط إذا مـــا علـــى األحاديـــث وتأويـــل
 ".أعلم واهللا. إبطاهلما املذهب،

 و يف شرحه  ٣،تصحيح التنبيههو املختار يف  الروضةو ما اختاره اإلمام النووي يف 
 
 

                                                           
 .٢٧٩، ص٧، جالبيان ١
 .١٦٨، ص٥ج روضة الطالبين، ٢
 .٣٧٦، ص١، جنبيهتصحيح التالنووي،  ٣



 

٢٥٢ 

ـــه يف و ١،صـــحيح مســـلمعلـــى   املزارعـــة أن مـــذهبنا مـــن املشـــهور" ٢، حيـــث قـــال:فتاوي
 وقـال، العلمـاء ومجـاهري أصـحابنا مجهور به وقال. الشافعي نص وهو باطلة، املساقاة عن اخلالية
 بكر أبو األئمة ِإمام وهم: أصحابنا أئمة كبار من ثالثة قال وبه ،صحيحة ِإ�ا :حنبل بن أمحد
 حممـد بـن أمحـد سليمان وأبو سريج، بن عمر بن أمحد العباس وأبو خزمية، بن ِإسحاق بن حممد

  ".الدليل يف الراجح املختار وهو اخلطايب ِإبراهيم بن
قبــل أن يصــل يف شــرحه م النــووي مــا نــاقش هــذه املســألة، ألن اإلمــا المجمــوعولكــن يف 

  -رمحه اهللا رمحة واسعا–إىل باب املزارعة تويف  المهذبعلى 
 ،اختــار قــول املــذهبو  ،الروضــةخــالف مــا رجحــه يف  بينلمنهــاج الطــايف كتابــه ولكــن 

"وال تصــح املخــابرة، وهــي عمــل األرض بــبعض مــا  ٣وهــو بطــالن عقــد املزارعــة واملخــابرة، وقــال:
 من العامل، وال املزارعة، وهي: هذه املعاملة، والبذر من املالك."خيرج منها والبذر 
 الفــتحيف  اإلمــام الرافعــي، خمــالف ملــا رجــح الروضــةمــا رجحــه اإلمــام النــووي يف كــذلك 

 وأبـو مالـك معـا واملزارعـة املخـابرة بطـالإ علـى وسـاعدنا" ٤قـال:يقـول ببطال�مـا، و  حيث العزيز
 ."حنيفة

أصــحاب الشــافعي مــن املتقــدمني واملتــأخرين مــن أصــحاب أكثــر  ذهــبملــا وهــو خمــالف 
كـــاملزين يف خمتصـــره، وإمـــام احلـــرمني مـــذهب الشـــافعي،   وهـــو خمـــالف مشـــهور الشـــروح واحلواشـــي،

، حالفـت الرافعـي يف و البيـان،، والعمـراين يف المهـذبو التنبيـهوالشـريازي يف  النهاية،اجلـويين يف 
، النهايـــة، والرملـــي يف التحفـــة، وابـــن حجـــر يف نـــيالمغيـــب يف ، واخلطفتاويـــهوابـــن الصـــالح يف 

  ٥.م، والقليويب وعمريه يف حاشيتهما، وغريهالنجم الوهاج، والدمريي يف الكنزواحمللي يف 

                                                           
.١٩٣، ص١٠، جشرح صحيح مسلمالنووي،  ١
 (بالَمسائل: الُمسماة النووي اِإلمام فتاوى)، م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، (شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبوالنووي،  ٢

ائر اإلسالمية ، حتقيق وتعليق: حممد احلّجار، بريوت، دار البشارالَعط بن ينالد ءعال الشيخ تلميذه: ترتيبُ  المنثورة)،
.١٤٧، ص٦للطباعة والنشر والتوزيع، ط

.٣٠٤، صمنهاج الطالبينالنووي،  ٣
.١١١، ص١٢، جفتح العزيز ٤
، المهذب. والشريازي، ٢١٧، ص٧، جنهاية المطلب. وإمام احلرمني اجلويين، ٢٢٨، ص٨، جمختصر المزنيانظر،  ٥
. ١١١، ص١٢، جفتح العزيز. والرافعي، ٢٧٨ص ،٧، ج، البيان. والعمراين١٢٢، ص١، جالتنبيه. و٢٤١، ص٢ج

 عبد موفق. د: احملقق، الصالح ابن فتاوىه)، ١٤٠٧، (الدين تقي عمرو، أبو الرمحن، عبد بن عثمان وابن الصالح،
، ٣، جمغني المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٦٢٣، ص١، طالكتب عامل,  واحلكم العلوم مكتبة، بريوت، القادر عبد اهللا



 

٢٥٣ 

القــول النهــائي لإلمــام النــووي يف هــذه املســألة هــو صــحة عقــد املزارعــة واملخــابرة، ولكــن 
 هب هـو عـدم صـحة عقـد املزارعـة علـىذاملـليس هذا قـول معتمـد املـذهب بـل القـول املعتمـد يف 

 األرض البيضاء، ولكن إذا كان عقد املزارعة تابعا لعقد املساقاة فهي جائزة. 
 "جتوز املزارعة على األراضي املتخللة بني النخيل والكرم تبعا للمساقاة." ١يقول الغزايل:

معها تبعـا  "لو كانت األرض بني النخل والعنب فساقى عليه ٢قال جالل الدين احمللي:و 
  "هو املعتمد." ٣فاألصح اجلواز." يقول القليويب يف حاشيته تعليقا على احمللي:

  لتي خالف ترجيحات اإلمام الرافعيترجيحات االالمبحث الثالث: 
ترجيحـــات اإلمـــام الرافعـــي معتـــربة عنـــد املتـــأخرين مـــن املـــذهب إذا وافقـــت ترجيحاتـــه مـــع 

لفـــت مـــع تـــرجيح اإلمـــام النـــووي قـــدمت تـــرجح اإلمـــام ترجيحـــات اإلمـــام النـــووي، ولكـــن إذا اخت
النووي، والرتجيحات اليت خالف فيها اإلمام النووي اإلمام الرافعي يف باب املعـامالت تصـل إىل 

 ست مسايل، وسأناقش هذه الرتجيحات يف املطالب التالية:
 بيع الدين لغري من عليهاملطلب األول:   

 ة مبلغاملطلب الثاين: بيع الصربة مع جهال
 املطلب الثالث: هل صحة األجل احتمال بقائة إليه من شروط صحة عقد البيع؟

 املطلب الرابع: هل تدخل ثياب العبد يف البيع؟
 املطلب اخلامس: وجوب التعريف اللقطة إذا أراد احلفظ على صاحبها

 رضاملطلب السادس: إذا اختار املستعري القلع ومل يكن شرط، فقطع هل لزمه تسوية األ
 
 
 

                                                                                                                                                                          
. وجالل الدين احمللي، ٢٤٧، ص٥، جنهاية المحتاج. والرملي، ١٠٨، ص٦، جتحفة المحتاجحجر،  . وابن٤٢٣ص

.٦٢، ص٣، جحاشيتان. القليويب وعمرية، ٢٩٤، ص٥، جالنجم الوهاج. والدمري، ٦٢، ص٣، جكنز الراغبين
.٤٠١، ص١ج الوجيز،انظر،  ١
.٦٢، ص٣، جكنز الراغبين ٢
 .٦٢، ص٣، جحاشيتان ٣



 

٢٥٤ 

 المطلب األول: بيع الدين لغير من عليه
 أوًال: بيان قول اإلمام النووي في المسألة

 عبـدا آخـر مـن فاشـرتى مائـة، إنسـان على له كمن لغريه، بيعه "فأما ١:الروضةيقول يف 
 أن بشـرط يصـح،: الثـاين وعلـى. التسـليم علـى القدرة لعدم األظهر، على يصح فال املائة، بتلك

 قبـل تفرقـا فإن. اجمللس يف العوض الدين بائع يقبض وأن عليه، نمم الدين ،الدين مشرتي يقبض
  ".أعلم واهللا. الصحة: األظهر: قلت .العقد بطل أحدمها، قبض

 محل النزاع رتحريو  ثانياً: صورة المسألة
إن الــدين يف ذمــة الغــري، وهــو علــى ثالثــة أضــرب، ألنــه إمــا أن يكــون مثمنــاً، أو مثنــاً، أو 

ومســــألتنا هنــــا يف الضــــرب الثالــــث: مــــا لــــيس بــــثمن والمــــثمن كــــدين القــــرض  منــــاً  والمثنــــاً.المث
الجيوز اسـتبدال الـدين املؤجـل عـن احلـال كذلك واإلتالف، فيجوز االستبدال عنه بال خالف، و 

عليـه الـدين، فأمـا بيعـه  وهذا إذا كـان بيـع ممـنوكأن من عليه املؤجل قد عجله.  وجيوز العكس. 
عليـه كمـا إذا كـان علـى إنسـان مائـة، فاشـرتى مـن آخـر عبـداً بتلـك املائـة، فقـوالن، ن من غـري مـ

املنـــع، لعـــدم القـــدرة علـــى التســـليم، وكـــذلك وقـــع اخلـــالف يف مـــا لـــو تفرقـــا قبـــل قـــبض  األظهـــرو 
  ٢أحدمها، هل العقد باطل أم ال؟

 : أقوال الشافعية في هذه المسألةثالثاً 
 ٣ املسألة فيها قوالن:

ولكــن يشــرتط أن يقــبض مشــرتي الــدين ممــن عليــه، وأن يقــبض  .جيــوز أنــه: األول القــول
 بائع الدين العوض يف اجمللس.

 ٤.عليه هو ممن كبيعه الستقراره، :الدليل
 : املنع.القول الثاني

                                                           
 .٥١٦، ص٣ج البين،روضة الط ١
. والعمراين، ٥١٤-٥١٦، ص٣، جروضة الطالبين. والنووي، ٣٠٠-٣٠٤، ص٤، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ٢

.٧١-٧٣، ص٥ج البيان،
 .٥١٦، ص٣ج روضة الطالبين،. والنووي، ٣٠٤، ص٤، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ٣
 .٤٦٦، ص٢ج مغني المحتاج،اخلطيب الشربيين،  ٤



 

٢٥٥ 

 ١.التسليم على القدرة لعدم: الدليل

ول معتمد الرافعي وبيان ق مع ترجيح اإلمام : تحليل اختالف ترجيح اإلمام النوويرابعاً 
 المذهب

فأمـــا بيعـــه مـــن غـــري ممـــن عليـــه كمـــا إذا كـــان علـــى إنســـان مائـــة، " ٢يقـــول اإلمـــام الرافعـــي:
: وأصــحهمافاشــرتى مــن آخــر عبــدا بتلــك املائــة فقــوالن: أحــدمها: أنــه جيــوز، كبيعــه ممــن عليــه. 

 يف العـوض الـدين بـائع يقـبض وأن عليه، ممن الدين مشرتي يقبض أن يشرتط األول وعلى ،املنع
 ."العقد بطل أحدمها قبض قبل تفرقا لو حىت اجمللس،

: األظهـــر: "قلـــت ٣إمـــام الرافعـــي ويقـــول:قـــول  الروضـــةولكـــن خـــالف اإلمـــام النـــووي يف 
 ".أعلم واهللا. الصحة

 واختـاره الـنص عـن مجاعـة وحكـاه الروضة يف صححه ما وهذا" ٤:يقول زكريا األنصاري
 وعلـى ٥.المنهـاج يف عليـه وتبعـه تسـليمه علـى رةالقد لعدم جوازه عدم الرافعي وصحح السبكي

 وعلــم مســتقرا حــاال الــدين يكــون وأن مقــرا مليــا املــديون يكــون أن يشــرتط املطلــب يف قــال األول
 قـال ٦كـالبغوي األصـل صـرح وبـه البيـع بطل أحدمها قبض قبل تفرقا لو أ�ما املصنف كالم من
 يف الصـــباغ ابـــن صـــرح وبـــه واختـــاره كيالســـب ووافقـــه خيالفـــه األكثـــر كـــالم ومقتضـــى املطلـــب يف

 ."كاحلوالة جعله الشافعي ألن القبض إىل فيه حيتاج ال فقال اهلبة كتاب
 قــبض ويشــرتط عليــه للرافعــي، خمالفــا الروضــة يف وصــححه" ٧ويقــول جــالل الــدين احمللــي:

 يبكالتهذ وأصلها الروضة يف كذا. البيع بطل أحدمها قبض قبل تفرقا فلو اجمللس يف العوضني
 ."خيالفه األكثرين كالم مقتضى أن المطلب ويف

                                                           
.٣٠٤، ص٤، جالعزيز فتحانظر،  ١
 .٣٠٤، ص٤املصدر السابق، ج ٢
 .٥١٦، ص٣ج روضة الطالبين ٣
 .٨٥، ص٢، جأسنى المطالب ٤
.٢٢٥ص منهاج الطالبين،النووي،  ٥
حاشية . انظر، أحدمها من ويكفي اجلانبني من التقابض الشرتاط وجه وال البغوي مفردات من أنه الدم أيب ابن قال ٦

.٨٥، ص٢املطالب، ج على أسىن الرملي الكبير
 .٢٦٧، ص٢ج كنز الراغبين، ٧



 

٢٥٦ 

 يف صــححه كمــا املعتمــد وهــو" ١ووافــق تــرجيح اإلمــام النــووي اخلطيــب الشــربيين وقــال:
 السـتقراره، النص عن وحكي السبكي، واختاره اخللع، آخر يف للرافعي موافقا هنا الروضة زوائد
 عليه." هو ممن كبيعه

 ٢والشـريواين ،النهايـةوالرملـي يف  النهايـة،هليتمـي يف وممن وافق علـى ترجيحـه ابـن حجـر ا
  ٣، والقليويب.التحفةيف حاشيته على 

 املوافـــق وهـــو بـــه، أفـــىت املصـــنف أن ونقـــل الروضـــة زوائـــد يف وصـــححه" ٤يقـــول الرملـــي:
 الوالـد بـه وأفـىت املعتمـد، وهـو الـنص عـن وحكـي السـبكي واختـاره اخللـع، آخر يف الرافعي لكالم

 ."– تعاىل اهللا رمحه -
 جـــوازه مـــن اخللـــع يف وأصـــلها هنـــا الروضـــة يف مـــا واملعتمـــد" ٥وقـــال ابـــن حجـــر اهليتمـــي:

 إليـــه أشـــار كمـــا مـــؤول العـــني علـــى وغـــريه يـــونس ابـــن واقتصـــار الســـابق، بشـــرطه ديـــن أو بعـــني،
 ."السبكي

معتمـــد املـــذهب، كمـــا صـــرح  وعلـــى هـــذا أن تـــرجيح اإلمـــام النـــووي يف املســـألة هـــو قـــول
 ن شراح املذهب.م املتأخرون

 المطلب الثاني: بيع الصبرة مع جهالة مبلغ
 ان قول اإلمام النووي في المسألةأوًال: بي

 القاضــي شــيخه عــن اخلــالف يف تعليقــه يف المهــذب صــاحب وحكــى" ٦يقــول النــووي:
 ."أعلم واهللا. املنع: والصحيح. الغرر لعدم بيعه، صحة الطيب أيب

                                                           
.٤٦٦، ص٢، جمغني المحتاج ١
 نسخ عدة على: وصححت روجعت، ٤، جحاشية الشيرواني)، م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧الشريواين، عبداحلميد، ( ٢

، العريب رتاثال إحياء دار صورهتا مث، حممد مصطفى لصاحبها مبصر الكربى التجارية املكتبة، العلماء من جلنة مبعرفة
 .٤٠٩بريوت، (د.ط)، ص

.٢٦٧، ص٢ج حاشيتان، ٣
 .٩٢، ص٤، جنهاية المحتاج ٤
 .٤٠٩، ص٤، جتحفة المحتاج ٥
 .٣٦٢،٣٦٣، ص٣، جروضة الطالبين ٦



 

٢٥٧ 

 لنزاع: صورة المسألة وتحري محل اثانياً 
 .حاالن فله الصربة، هذه من صاعا بعتك: قال إذا

 .اإلشاعة على وينزل قطعا، صحيح فالعقد صيعا�ا مبلغ يعلما أن: الحال األول
 ١.فوجهان صيعا�ا، مبلغ أحدها أو يعلما ال أن: الثاني الحال

 ثالثاً: أقوال الشافعية في المسألة.
 كما ذكرت آنفاً يف املسألة وجهان: 

 :اليصح. كما لو فرق صيعان الصربة. األولالوجه 
  أدلتهم

 ومجلـة ثـوب أو أرض مـن ذراعـا بـاع لـو مـا شـبهفأ موصـوف وال معني غري املبيع نأل -١
 ٢.النخل مثرة من صاعا باع أو جمهولة الذرعان

 ٣العقد. حال يف الثمن مبلغ يعلم مل ألنه -٢
 : يصح.الوجه الثاني

  ٤أدلتهم
 الصـيعان فـرق لـو مـا خبـالف غرر فال األجزاء تساوي عم بقدر املبيع العاقدين لعلم -١

 .الغرض فيختلف الكيل يف تفاوتت رمبا أل�ا القاضي قال منها صاعا وباع
 تصـري االجتمـاع وعنـد بنفسـه أصـال صـاع كـل فيصـري التبـاين بـه حيصل التفريق ألن -٢

 .منها يؤاخذ فيما االختالف فيبعد أجزاؤها متاثلت وقد واحدة مجلة الصربة
 والغـــرر بالتفصـــيل معلـــوم ألنـــه الـــثمن؛ جبملـــة اجلهـــل يضـــر وال مشـــاهد، املبيـــع نأل -٣

 ٥.جزافا معني بثمن باع إذا كما به مرتفع

                                                           
.٣٦٢،٣٦٣، ص٣ج روضة الطالبين،. والنووي، ١٣٦،١٣٧، ص٨، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ١
.١٣٧، ص٨، جفتح العزيزالرافعي،  ٢
 .٣٥٥، ص٢، جمغني المحتاجطيب الشربيين، اخل ٣
 .١٤،١٥، ص٢، جأسنى المطالب شرح روض الطالبانظر، زكريا األنصاري،  ٤
.٣٥٥، ص٢، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين،  ٥



 

٢٥٨ 

الرافعي وبيان قول معتمد  رابعاً: تحليل اختالف ترجيح اإلمام النووي مع ترجيح اإلمام 
 المذهب

يقــــول قــــد، حيــــث الوجــــه الثــــاين وهــــو صــــحة الع الفــــتح فقــــد رجــــح اإلمــــام الرافعــــي يف 
 ."املذهب يف أظهر الثاين والوجه املعتربون قال" ١الرافعي:

 وحكــــى " ٢تــــرجيح اإلمــــام الرافعــــي ويقــــول: الروضــــةولكــــن خــــالف اإلمــــام النــــووي يف 
 لعـــدم بيعـــه، صـــحة الطيـــب أيب القاضـــي شـــيخه عـــن اخلـــالف يف تعليقـــه يف المهـــذب صـــاحب

 ".أعلم واهللا. املنع: والصحيح. الغرر
 مبلـغ أحـدها أو يعلمـا المن عـدم صـحة العقـد إذا  الروضة اإلمام النووي يفوما رجحه 

  هو اختيار القفال.، صيعا�ا
 القفـال فتاوى من مجع وفيما" ٣:على اختار القفال هلذا القول، وقال الرافعيولكن علق 

 فىتاملســـت ويقـــول االول إىل ذهابـــه مـــع الثـــاين بالوجـــه يفـــيت املســـألة هـــذه عـــن ســـئل إذا كـــان نـــهأ
 ."عندي ما عن ال -عنه اهللا رضي- الشافعي مذهب عن يستفيت

والــراجح واهللا أعلــم مــا ذهــب إليــه اإلمــام النــووي، مــن عــدم صــحة العقــد، وهــو معتمــد 
 املذهب. واهللا أعلم. 

 ؟من شروط صحة عقد البيع جل احتمال بقائه إليهاأل صحةهل  المطلب الثالث:
 لمسألةن قول اإلمام النووي في اأوًال: بيا

 يف املعلـوم األجـل شـرط أنواعـه فمـن البيـع، يف الصحيح الشرط "وأما ٤:الروضةيقول يف 
 العقــد، بطــل ســنة، ألــف الــثمن أجــل ولــو: الرويــاين قــال. بطــل جمهــوال، الــثمن كــان فــإن. الــثمن
 .إليه بقائه احتمال األجل، صحة يف يشرتط هذا، فعلى. املدة هذه يعيش ال بأنه للعلم

 ســـنة بـــألف التأجيـــل لكـــن وارثـــه، إىل ينتقـــل بـــل إليـــه، بقائـــه احتمـــال رتطيشـــ ال: قلـــت
 ".أعلم واهللا. فاسد إليه، الدنيا بقاء يبعد مما وغريها

                                                           
 .١٣٧، ص٨، جفتح العزيز ١
.٣٦٣، ص٣، جروضة الطالبين ٢
 .٣٦٣، ص٣ج ،روضة الطالبين. وبنحوه انظر، النووي، ١٣٧، ص٨، جفتح العزيز ٣
.٤٠١، ص٣، جالمصدر السابق ٤



 

٢٥٩ 

 للعلـم العقـد بطل سنة ألف إىل مؤجل بثمن باع لو الروياين قال" ١:المجموع ويقول يف
 إليـــه بقائـــه احتمـــال األجـــل صـــحة يف الشـــرط هـــذا فعلـــى الرافعـــي قـــال ســـنة ألـــف يعـــيش ال بأنـــه

 ال لكـن جـرا وهلـم وارثـه مث وارثـه إىل ينتقـل بـل إليه بقائه احتمال يشرتط ال أنه الصواب) قلت(
 ."إليه الدنيا بقاء يعتقد مما وغريها سنة بألف التأجيل يصح

 رة المسألةثانياً: صو 
مــن شــروط صــحة عقــد البيــع أن يكــون األجــل معلومــا يف الــثمن، ولكــن لــو أجــل الــثمن 

هــل يصــح عقــد البيــع أم ال؟ أو هــل يصــح تأجيــل الــثمن  ا عقــد البيــع إىل مــدة الحيتمــل بقائهــيف
إىل أجـــل الحيتمـــل البقـــاء إىل هـــذه املـــدة؟  كمـــن أجـــل الـــثمن إىل ألـــف ســـنة. وعلـــى هـــذا وقـــع 

 اخلالف هل يشرتط يف صحة األجل احتمال بقائه إليه؟

الرافعي وبيان قول معتمد  ح اإلمامتحليل اختالف ترجيح اإلمام النووي مع ترجيثالثاً: 
 المذهب

"وذكر القاضي الروياين: أنه لو أجل الثمن إىل ألف سنة بطـل  ٢:الفتح يقول الرافعي يف
العقـــد للعلـــم بأنـــه اليبقـــى إىل هـــذه املـــدة، ويســـقط األجـــل بـــاملوت كمـــا او أّجـــر ثوبـــا ألـــف ســـنة 

 مال بقائه إىل املدة املضروبة."اليصح، فعلى هذا يشرتط يف صحة األجل مع كونه معلوما احت
 الروضــــــةولكــــــن خــــــالف اإلمــــــام النــــــووي يف اشــــــرتاط هــــــذا الشــــــرط لصــــــحة األجــــــل يف 

 بــل إليــه بقائــه احتمــال يشــرتط ال أنــه الصــواب :قلــت" ٣، ويقــول:المجمــوع شــرح المهــذبو
 الـدنيا بقـاء يعتقد مما وغريها سنة بألف التأجيل يصح ال لكن جرا وهلم وارثه مث وارثه إىل ينتقل
 ."إليه

"اعــرتض النــووي يف الروضــة عليــه فقــال: اليشــرتط احتمــال بقائــه إليــه،  ٤يقــول األســنوي:
بـــل ينتقـــل إىل وارثـــه لكـــن التأجيـــل بـــألف ســـنة وغريهـــا ممـــا يبعـــد بقـــاء الـــدنيا إليـــه فاســـد. انتهـــى  

 كالمه.
                                                           

  .٣٣٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ١
 .١٩٧، ص٨، جفتح العزيز ٢
 .٤٠١، ص٣، جروضة الطالبين. بنحوه انظر ٣٣٩، ص٩، جالمجموع شرح المهذب ٣
.٨٢، ص٤، جالنجم الوهاج. بنحوه انظر، الدمريي، ١٢٣،١٢٤، ص٥، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٤



 

٢٦٠ 

ن والــذي قالــه النــووي معرتضــا بــه مــن أن ذلــك اليشــرتط، بــل ينتقــل إل الــوارث غلــط، فــإ
الكالم ليس يف مستحق الدين، بـل يف مـن هـو عليـه. وهلـذا قـال الرافعـي: فيسـقط األجـل مبوتـه، 
واألجل يسقط مبوت من عليه ال مبوت من له. وإذا ظهـر هـذا ظهـر أيضـا ضـعف الـبطالن فيمـا 
إذا كان يبعد بقاء الدنيا إليه ألنا نعلـم االسـتحقاق قبلـك مبـوت مـن عليـه خبـالف اإلجـارة، فـإن 

ا واضــح. والنــووي حــذف التصــريح بانتقالــه إىل الــوارث حالــة اختصــاره لكــالم الرافعــي مث بطال�ــ
تـوهم بعــد ذلــك عكســه فأجـاب عنــه، وقــال صــاحب رفـع التمويــه يف اإلجــارة: إن األرض تــؤجر 
مخسمائة سنة. مث قال: وأكثر ما يصح أن يبيعه بثمن مؤجل غلى هذا القدر. هذا كالمه وذكر 

 قله عن الشيخ أيب حامد، واقتضى إيراده أنه منه."ذلك يف ذيل كالم ن
 أن نعلـم ألنـا مشـكل وهـو" ١وكذلك اعرتض زكريا األنصـاري علـى اإلمـام النـووي بقولـه:

 ذلـك بـأن ورد هبـا التأجيـل يـؤثر فـال أي لصـاحبه احلـق وينتقـل املـدين مبـوت قبلهـا يسقط األجل
 األجـل بسقوط لعلمنا الستحالته فاسد هبا التأجيل أن مرادمها ألن والرافعي الروياين مراد عكس

 ."الغرر من فيه ما مع متامه قبل
وعلـى هـذا يتبـّني بـأن مـا اختـاره اإلمـام النـووي مرجـوح، والـراجح مـا قالـه اإلمـام الرافعـي، 
من شرط صحة األجل، احتمال بقائه إىل هذا األجل، وهو من شـروط صـحة عقـد البيـع، وهـو 

 معتمد املذهب. واهللا أعلم.

 هل تدخل ثياب العبد في البيع؟المطلب الرابع: 
 ن قول اإلمام النووي في المسألةأوًال: بيا

 ال: أصـــحها. أوجـــه بيعـــه يف دخوهلـــا يف العبـــد علـــى الـــيت الثيـــاب" ٢:الروضـــةويقـــول يف 
 ".فقط العورة ساتر يدخل: والثالث. تدخل: والثاين. منها شيء يدخل

 تــدخل ال األصــح: قلــت .األصــح يف بيعــه يف بــدالع ثيــاب وكــذا " ٣:المنهــاجيقــول يف و 
 ".أعلم واهللا. العبد ثياب

 
 

                                                           
 .٣٢، ص٢، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب ١
 .٥٤٨، ص٣، جروضة الطالبين ٢
.٢٣٠،منهاج الطالبين ٣



 

٢٦١ 

 اً: أقوال الشافعية في المسألةيثان
 أصل المسألة •

 مــن: "قــال النــيب عــن أبيــه، عــن ٢ســامل عــن: املســألة هــذه أصــل" ١يقــول الــدمريي:
 الثمرةفــ مــؤبرا خنــال بــاع ومــن املبتــاع، يشــرتط أن إال للبــائع فمالــه مــال، ولــه عبــدا بــاع

  ٣".املبتاع يشرتط أن إال للبائع
 املســـألة ثالثــــة ويف .بيعـــه يف تـــدخل هـــل العبـــد علـــى الـــىت الثيـــاب" ٤يقـــول الرافعـــي:

 ٥أوجه:
 محل هذه األوجه •

: يف الثيــاب إذا كــان البســها. وقــال يف مكــان األوجــه هــذه وحمــل" ٦:الــدمريي يقــول
  املصنف بالرقيق كان أمشل."آخر: واملراد به: ثيابه اليت عليه حال البيع، ولو عّرب 

 

                                                           
 .١٩٥، ص٤، جالنجم الوهاج ١
 .هو ابن عبد اهللا بن عمر ٢
. والرتمذي، ٣٤٣٣، رقم: ٣٠٦، ص٥، جسنن أبي داود. وأبوداود، ٤٥٥٢، رقم: ١٥٣، ص٨، جالمسندأمحد،  ٣

. احلديث روي من طريق سامل عن ابن عمر، وعن طريق نافع عن ابن ٣٤٣٣، رقم: ٥٣٨، ص٣، جسنن الترمذي
.  ولكن احلديث عن النيب . وعن طريق جابر بن عبد اهللاعمر. وكذلك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النيب

 حدثين كهيل بن ةسلم حدثينألنه جاء يف سنده هكذا:  .متابع ولكنه جابر، عن الراوي هباممن طريق حابر ضعيف إل
يقول  "املبتاع يشرتط أن إال للبائع، فماله مال، وله عبدا باع من: " اهللا رسول قال: يقول اهللا عبد بن جابر مسع من

 عن الزهري، عن وجه غري من روي هكذا صحيح، حسن حديث عمر ابن وحديث .جابر عن الباب ويف الرتمذي: "
 يشرتط أن إال للبائع فثمرهتا تؤبر، أن بعد خنال ابتاع من: قال أنه وسلم ليهع اهللا صلى النيب عن عمر، ابن عن سامل،
 صلى النيب عن عمر، ابن عن نافع، عن روي، وقد .املبتاع يشرتط أن إال باعه للذي فماله مال وله عبدا باع ومن املبتاع،

 عن عمر، ابن عن نافع، عن روي وقد .بتاعامل يشرتط أن إال للبائع فثمرهتا أبرت قد خنال ابتاع من: قال وسلم عليه اهللا
 نافع عن وغريه، عمر، بن اهللا عبيد رواه هكذا. املبتاع يشرتط أن إال للبائع فماله مال وله عبدا باع من: قال أنه عمر

 بن عكرمة وروى .أيضا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عمر، ابن عن نافع، عن احلديث، هذا بعضهم روى وقد .احلديثني
 العلم، أهل بعض عند احلديث هذا على والعمل سامل حديث حنو وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عمر، ابن عن الد،خ

 اهللا صلى النيب عن أبيه، عن سامل، عن الزهري، حديث: إمساعيل بن حممد قال .وإسحاق وأمحد، الشافعي، قول وهو
 .٥٣٧،٥٣٨، ص٢، جسنن الترمذي" .الباب هذا يف جاء ما أصح وسلم عليه

 .٣٦،٣٧، ص٩، جفتح العزيز ٤
 .٥٤٨، ص٣، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٥
 .١٩٥،١٩٦، ص٤، جالنجم الوهاج ٦



 

٢٦٢ 

 "واألمة كالعبد كما يف شرح مسلم ومثلها اخلنثى." ١ولذلك قال اخلطيب الشربيين:
 ٢مام الشافعي.وهو قول جديد لإل : اليدخل شيء منها.الوجه األول

 أدلتهم
 يشــرتط أن إال للبــائع فمالــه مــال، ولــه عبــدا بــاع مــن" ابــن عمــر: احلــديث لظــاهر  -١

 ٣."املبتاع يشرتط أن إال للبائع فالثمرة مؤبرا خنال باع ومن املبتاع،
 ٤.اجلملة يف مال ألنه .الثياب يتناول ال العبد اسم وألن -٢
 ٥ .الدابة بيع يف يدخل ال السرج أن كما اللفظ على أقتصارا -٣

 ٦: تدخل، وهو قول قدمي اإلمام الشافعي.الوجه الثاني
 ملكـه إذا العبـد إن القدمي الشافعي وقول ،ملالك داللة احلديث هذا ويف" ٧يقول النووي:

 هــذا لظــاهر املشــرتي يشــرتط أن إال للبــائع كــان مالــه ذلــك بعــد باعــه إذا لكنــه ملكــه مــاال ســيده
 ."احلديث

 أدلتهم
 ٨.بالعرف اعتبارا -١
 يشــرتط أن إال باعــه للــذي فمالــه عبــدا ابتــاع ومــن: " عمــرابــن  حــديثوظــاهر  -٢

 ٩."املبتاع
 يف الدابـة سـرج يـدخل ال وكمـا مطـرد ذلـك يف عـرف ال إذ: األول الجواب عن الـدليل

 ١٠.بيعها

                                                           
.١٩٢، ص١٠، جشرح صحيح مسلم. بنحوه انظر، النووي، ٤٩٠، ص٢، جمغني المحتاج ١
.١٩٢، ص١٠ج شرح صحيح مسلم،النووي،  ٢
 ).٥، هامش رقم: (٢٧٨سبق خترجيه يف ص ٣
.١٩٢، ص١٠، جشرح صحيح مسلمووي، الن ٤
.٣٦، ص٩، جفتح العزيز ٥
 .١٩١، ص١٠، جالمصدر السابق ٦
 .١٩١،١٩٢، ص١٠، جالمصدر السابق ٧
.٣٧، ص٩، جفتح العزيز ٨
 ).٥، هامش رقم: (٢٧٨سبق خترجيه يف ص ٩

 .٤٥٠، ص٤، جتحفة المحتاجابن حجر اهليتمي،  ١٠



 

٢٦٣ 

 العبـد يـد يف يكـون أن املـراد أن علـىوهـم يـأولون احلـديث  الجواب عن الدليل الثـاني:
 يقــال كمــا للملـك ال واالنتفــاع لالختصــاص العبـد إىل املــال ذلـك فأضــيف الســيد مـال مــن شـئ
 يشـرتطه أن إال ملكـه ألنـه للبـائع املـال فـذلك العبد السيد باع فإذا وإال الفرس وسرج الدابة جل

 قاال جائز وذلك واحد بثمن يده يف الذي واملال العبد شيئني باع قد يكون ألنه ، فيصح،املبتاع
  ١.الربا من االحرتاز ويشرتط

 ٢العورة فقط للضروة. : يدخل ساترالوجه الثالث

الرافعي وبيان قول معتمد  ح اإلمامتحليل اختالف ترجيح اإلمام النووي مع ترجيثالثاً: 
 المذهب

الـذي اختصـره اإلمـام  المحرروهو خمتصر كتابه - المنهاجيقول اإلمام الرافعي يف أصل 
 األسـفل وكذا املسمران والسلم والرف واإلجانات وحلقها املنصوبة األبواب وتدخل" ٣:-النووي

 نعلهـا الدابـة بيـع ويف ألصـح،ا يف مثبـت غلـق ومفتـاح واألعلى الصحيح على الرحى حجري من
  ".األصح يف بيعه يف العبد ثياب وكذا

 واهللا. العبــد ثيــاب تــدخل ال األصــح: قلــت" ٤ويقــول اإلمــام النــووي يف اســتداركه عليــه :
 ".أعلم

"فهــو  ٥وذكــر هــذه األوجــه الثالثــة وقــال: فــتح العزيــزالو أورد اإلمــام الرافعــي املســألة يف 
 ه من الثياب."إذن ترجيح لوجه دخول ما علي

 يف دخوهلــا يف العبــد علــى الــيت الثيــاب" ٦وقــال: الروضــةاإلمــام النــووي يف خالفــه  ولكــن
 ."فقط العورة ساتر يدخل: والثالث. دخلي: والثاين. منها شيء يدخل ال: أصحها. أوجه بيعه

 التحفـة،، وابـن حجـر يف المغنـي وممن وافق ترجيح اإلمـام النـووي، اخلطيـب الشـربيين يف
ـــةرملـــي يف وال ـــب، وزكريـــا األنصـــاري يف النهاي ، الكنـــز، وجـــالل الـــدين احمللـــي يف أســـنى المطال

                                                           
.١٩٢، ص١٠ج شرح صحيح مسلم،النووي،  ١
 .١٩٦، ص٤، جالنجم الوهاجلدمريي، ا ٢
 .٢٣٠ص منهاج الطالبين،النووي،  ٣
 .٢٣٠، صالمصدر السابق ٤
 .٣٧، ص٩ج فتح العزيز، ٥
.٥٤٨، ص٣ج روضة الطالبين، ٦



 

٢٦٤ 

 الــنجم الواهــاجوالــدمريي يف  ١، والقليــويب وعمــريه يف حاشــيتهما.نإعانــة الطــالبيوالــدمياطي يف 
 "نسب املاوردي هذا القول إىل مجيع الفقهاء." ٢وقال:

ذهب. واهللا املمام النووي، وهو قول معتمد وهبذا التحليل يتبني أن الراجح هو ترجيح اإل
 أعلم.

 إذا أراد الحفظ على صاحبها اللقطة تعريفوجوب المطلب الخامس: 
 ان قول اإلمام النووي في المسألةأوًال: بي

 إذا أمـا التملـك، قصـد إذا فيمـا هـو التعريف، وجوب من ذكرناه "ما ٣:الروضةيقول يف 
 يكـــون لـــئال وجوبـــه،: والغـــزايل اإلمـــام عنـــد أصـــحهما .وجهـــان وجوبـــه ففـــي أبـــدا، احلفـــظ قصـــد

 إمنـا التعريـف ألن: قـالوا جيـب، ال: األكثـرون قطـع وبـه والثـاين. صاحبه على للحق مفوتا كتمانا
  ".- أعلم واهللا -. املختار وهو أقوى، األول: قلت التملك شرط لتخصيص جيب

أراد احلفـــــظ علــــــى  "واملختـــــار أنـــــه جيــــــب التعريـــــف إذا ٤:التصــــــحيح وكـــــذلك يقـــــول يف
 صاحبها."

 صـاحبها علـى حفظهـا أراد بـل متلكهـا يرد مل إذا فأما" ٥:صحيح مسلمويقول يف شرح 
 دفعهــا وأثبتهــا صــاحبها جــاء إن بــل يلزمــه ال أحــدمها ألصــحابنا وجهــان فيــه التعريــف يلزمــه فهــل
 يعلـم ال فإنـه هاصاحب على تضيع لئال التعريف يلزمه أنه األصح وهو والثاين حفظها واالدام إليه
 ."تعريفها فوجب يطلبها حىت هي أين

 

                                                           
. ٤٥٠، ص٤، جتحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي، ٤٩٠، ص٢، ج، مغني المحتاجانظر، اخلطيب الشربيين ١

. ١٠٠، ص٢، جأسنى المطالب شرح روض الطالب. وزكريا األنصاري، ١٣٣ص، ٤، جنهاية المحتاجوالرملي، 
، ٢، جكنز الراغبين. وجالل الدين احمللي، ٥٢، ص٣، ج المعين فتح ألفاظ حل إعانة الطالبين علىالدمياطي، 

.٢٨٤، ص٢، جحاشيتان. والقليويب وعمرية، ٢٨٤ص
.١٩٦، ص٤ج النجم الوهاج، ٢
.٤٠٩، ص٥، جروضة الطالبين ٣
 .٤٠١، ص١، جتصحيح التنبيه ٤
.٢٢، ص١٢، جشرح صحيح مسلم ٥



 

٢٦٥ 

 ثانيا: أقوال الشافعية في المسألة
 ١:ل اإلمام الرافعي يف املسألة وجهنيفقد نق

 وجوب التعرف. الوجه األول:
 كمـا هلـا ظـامل أخذ خيف مل حيث لئال يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه. الدليل:

 ٢.الكتمب احلق يفوت لئال يأيت مما يعلم
 .للحفظ آخذها به فيعلم ينشدها مالكها: قيل فإناالعتراض على هذا الدليل: 
 ميكنــه ال وممــن ســبيل عــابر مــن تســقط قــد بأ�ــا أجيــب: الجــواب عــن هــذا االعتــراض

 التعريـف تعب من التخلص أراد وإن غريها، أو موت أو حبس أو جنون أو مرض لعارض ذلك
 مبــا يعتـد وال يومئــذ، مـن ســنة عرفهـا التملــك قصـد لــه بـدا مث عرفهــا وإذا أمـني، حــاكم إىل دفعهـا
 ٣.ال أم التعريف بوجوب قلنا سواء األصح على قبل عرفه

 : أنه الجيب.الوجه الثاني
 ملـــا أوجبـــه إمنـــا الشـــرع ألن أي: ا جيـــب لتحقـــق شـــرط التملـــك.ألن التعريـــف ممـــ الـــدليل:

 ٤.بعده التملك له جعل

الرافعي وبيان قول معتمد  مام النووي مع ترجيح اإلمامتحليل اختالف ترجيح اإلثالثاً: 
 المذهب

"مـا ذكرنـا مـن وجـوب التعريـف فيمـا إذا قصـد التملـك،  ٥:الفتح يقول اإلمام الرافعـي يف
إما إذا قصد احلفظ أبدا، ففي وجوبه وجهان: أظهرمها عند اإلمام، وصـاحب الكتـاب: وجوبـه، 

. والثاين: وهو الـذي أورده األكثـرون: أنـه الجيـب، وإال، فهو كتمان مفوت للحق على املستحق
 وعللوا بأن التعريف إمنا جيب لتحقيق شرط التملك."

                                                           
.٤٠٩، ص٥، جروضة الطالبين. والنووي، ٣٦٢، ص٦، جفتح العزيزانظر، الرافعي،  ١
 . ٣٣٠، ص٦، جتحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي، ٤٠٩، ص٥، جروضة الطالبينالنووي،  ٢
. ٣٣٠،٣٣١، ص٦ج تحفة المحتاج،اهليتمي، . ابن حجر ٥٨٧، ص٣، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين،  ٣

.٤٣٨، ص٥، جنهاية المحتاجوالرملي، 
، . وابن حجر اهليتمي٥٨٦، ص٣، جمغني المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٣٦٢،٣٦٣، ص٦ج فتح العزيز،الرافعي،  ٤

 .٤٣٨، ص٥ج نهاية المحتاج،. والرملي، ٣٣٠، ص٦، جتحفة المحتاج
 .٣٦٢،٣٦٣، ص٦، جفتح العزيز ٥



 

٢٦٦ 

 عنــد أصــحهما. وجهــان وجوبــه ففــي" ١وقــال: الروضــةولكــن خالفــه اإلمــام النــووي يف 
ــــه،: والغــــزايل اإلمــــام ــــا كتمانــــا يكــــون لــــئال وجوب ــــاين. صــــاحبه علــــى للحــــق مفوت  قطــــع وبــــه والث

 أقـوى، األول: قلـت التملـك شـرط لتخصـيص جيـب إمنـا التعريف ألن: قالوا جيب، ال: األكثرون
 ."- أعلم واهللا -. املختار وهو

 يلزمـــه مل صـــاحبها علـــى حفظهـــا أراد فـــإن" ٢وقـــال: التنبيـــه الشـــريازي يفخالفـــه ولكـــن 
 ."التعريف

 يـفالتعر  جيـب أنـه واملختار" ٣وقال: التصحيحكذلك اختار القول بوجوب التعريف يف 
  ."صاحبها على احلفظ أراد إذا

 إن بــل يلزمــه ال أحــدمها ألصــحابنا وجهــان" ٤وقــال: مســلم شــرح يف صــححهوكــذلك 
 لــئال التعريــف يلزمــه أنــه األصــح وهــو والثــاين حفظهــا دام الوإ إليــه دفعهــا وأثبتهــا صــاحبها جــاء

 ."تعريفها فوجب يطلبها حىت هي أين يعلم ال فإنه صاحبها على تضيع
 يلزمـه مل صـاحبها علـى أراد حفظهـا أراد فـإن" ٥وقـال: التنبيـه فـه الشـريازي يفولكـن خال

"وإن أخــذها وأراد احلفــظ علــى صــاحبها مل يلزمــه  ٦." وكــذلك يف املهــذب حيــث قــال:التعريــف
 التعريف، ألن التعريف للتملك."

ر "األظهـــ ٧ومـــا اختـــار اإلمـــام النـــووي هـــو األظهـــر عنـــد اإلمـــام الغـــزايل يف الـــوجيز وقـــال:
 لزومه." 

، واخلطيب الشربيين فتح الوهابوممن وافق ترجيح اإلمام النووي هو زكريا األنصاري يف 
وابـن حجـر اهليتمـي يف  وقال: "اعتمـده األذرعـي." اخلطيب عنه نقل فيما واألذرعي، المغنييف 

                                                           
 .٤٠٩، ص٥، جروضة الطالبين ١
.١٣٢، صالشافعي الفقه في التنبية ٢
 .٤٠١، ص١، جتصحيح التنبيهالنووي،  ٣
 .٢٢، ص١٢، جشرح صحيح مسلم ٤
.١٣٢، صالشافعي الفقه في التنبية ٥
.٦٣٦، ص٣ج المهذب، ٦
.٤٣٤، ص١، جالوجيز ٧



 

٢٦٧ 

ـــة ـــة، والرملـــي يف التحف  ، الشرباملســـي يف حاشـــيته علـــىالكنـــز، وجـــالل الـــدين احمللـــي يف النهاي
 ١، والقليويب يف حاشيته.التحفة، والشريواين يف حاشيته على النهاية

ذهب، املــتبــني أن الــراجح يف املــذهب هــو مــا اختــار اإلمــام النــووي، وهــو معتمــد يوهبــذا التحليــل 
 فقد صرح مجيع هؤالء أن القول بوجوب التعريف هو املعتمد، وأن ما أخذه األكثرون ضعيف.

  ."املعتمد هو وهذا وجوبه، وغريمها والغزايل اإلمام رجحو " ٢:الشربيين اخلطيب يقول
 "قوله: ومل يوجب األكثرون ضعيف." ٣ويقول الشرباملسي:

هل لزمه تسوية  إذا اختار المستعير القلع ولم يكن شرط فقطع: المطلب السادس
 األرض؟

 أوًال: بيان قول اإلمام النووي في المسألة
 نقــص غــري مــن رفعــه أمكــن فــإن الرجــوع، قبــل رسوغــ بــين مــا وأمــا" ٤:الروضــةيقــول يف 

 ملكــه، ألنــه منــه؛ مكــن املســتعري، أراده إن نظــر، القلــع، يشــرط مل إنفينظــر  وإال رفــع. يدخلــه،
  ".األصح على احلفر تسوية ويلزمه

  أعلم." واهللا يلزمه األصح: "قلت ٥:المنهاجوقال يف 
القلـع، ومل يكــن شــرط فقطــع، لزمــه وأنــه إذا اختــار املســتعري " ٦:تصــحيح التنبيــهوقـال يف 
 تسوية األرض."

 
 

                                                           
مغني . واخلطيب الشربيين، ٣١٥، ص١، جبفتح الوها. وزكريا األنصاري، ٤٣٤، ص١، جالوجيزانظر، الغزايل،  ١

، ٥، جنهاية المحتاج. والرملي، ٣٣٠، ص٦، ج، تحفة المحتاج. وابن حجر اهليتمي٥٨٦، ص٣ج المحتاج،
حاشية و. ٤٣٧، ص٥، جحاشية الشبراملسيو. ١٢١، ص٣، جكنز الراغبين. وجالل الدين احمللي، ٤٣٨ص

.١٢١ص، ٣، حاشيتان، جالقليوبي. و٣٣٠، ص٦، جالشيرواني
 .٥٨٦، ص٣، جمغني المحتاج ٢
 .٤٣٧، ص٥، جحاشية الشبراملسي ٣
 .٤٣٧،٤٣٨، ٤، جروضة الطالبين ٤
.١٤٥، صمنهاج الطالبين ٥
 .٣٤٨، ص١، جتصحيح التنبيه ٦
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 ثانيا: أقوال الشافعية في المسألة
 محل الخالف •

"حمـل اخلـالف إذا كانــت احلفـر احلاصـلة يف األرض علــى قـدر احلاجــة،  ١قـال ابـن امللقــن:
 فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طّم الزائد قطعا."

ن إجيـــاب التســوية يتجـــه أن يكـــون حملـــه يف "أ ٢كــذلك أشـــار إىل ذلـــك األســنوي بقولـــه:
احلفـــر احلاصـــلة مـــن القلـــع، أمـــا احلاصـــلة بســـبب البنـــاء أو الغـــراس يف مـــدة العاريـــة فيتجـــه عـــدم 
وجوهبــا، أل�ــا مــا حــدث فيهــا ألجــل االســتعمال. وإذا مل يوجبــوا ضــمانا عنــد امنحــاق الثــوب أو 

 استخفافه هلذه العلة، فاحلفر أوىل."
 فــإذا نقلــه فملــك ملكــه ألنــه ذلــك لــه كــان القلــع املســتعري اختــار إنفــ" ٣يقــول الشــريازي:

 ."وجهان فيه األرض تسوية لزمهي فهل قلعه
 : التلزمه التسوية.الوجه األول

 أدلتهم
 مـــن بـــالقلع حيصـــل مبـــا رضـــا ذلـــك كـــان يقلـــع أن لـــه بـــأن العلـــم مـــن أعـــاره ملـــا ألنـــه -١

 ٤.القلع شرط لو كما التسوية تلزمه فلم التخريب
 ٥لقلع مباح، لكون املقلوع ملكه.ألن ا -٢

 : يلزمه التسوية.الوجه الثاني
 لـــو كمـــا األرض تســـوية فلزمـــه عليـــه جيـــرب مل امتنـــع لـــو فإنـــه باختيـــاره القلـــع ألن: الـــدليل

 ٦.غراس غري منه غري  أرض أخرب

                                                           
 .٣٢٧، ص٣، جمغني المحتاج، الخطيب الشربينيانظر،  ١
 .١٥، ص٦، جالمهمات في شرح الروضة والرافعي ٢
، ٤، جروضة الطالبين. والنووي، ٣٨٥، ص٥، جفتح العزيزبنحوه انظر، الرافعي، . و ١٩١، ص٢، جالمهذب ٣

 . ٤٣٨ص
.٣٨٥، ص٥، جفتح العزيز . الرافعي،١٩١، ص٢، جالمهذب الشريازي، ٤
.٣٧٠، ص١٠، جكفاية النبيه شرح التنبيهابن الرفعة،  ٥
 .٣٨٥، ص٥، جفتح العزيز. والرافعي، ١٩١، ص٢ج المهذب،الشريازي،  ٦
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ان قول معتمد ثالثاً: تحليل اختالف ترجيح اإلمام النووي مع ترجيح اإلمام الرافعي وبي
 المذهب
"وإذا أعـار  ١أنـه اليلزمـه تسـوية األرض حيـث قـال: المحـررقد رجح اإلمام الرافعـي يف ف

للبناء أو الغراس ومل يذكر مدة مث رجع، فإن كان شرط القلـع جمانـا لزمـه وإال فـإن اختـار املسـتعري 
 القلع، قلع، وال يلزمه تسوية األرض يف األصح."

فـإذا قلـع " ٢حيـث قـال: فـتح العزيـزالخمـالف ملـا رجحـه يف  المحـررولكن مـا رجحـه يف 
فهل عليه التسوية؟ فيه وجهان: أحدمها: ال، ألن اإلعارة مع العلم بـأن للمسـتعري أن يقلـع رضـا 

 مبا حيدث من القلع. وأظهرمها: نعم، ألنه قلع باختياره." 
و  الروضـــةخمـــالف ملـــا رجحـــه اإلمـــام النـــووي يف  المحـــررومـــا اختـــار اإلمـــام الرافعـــي يف 

 .التصحيح، والمنهاج
 كــذا: قلــت : "الفــتحبعــد أن نقــل اختيــار اإلمــام الرافعــي يف  الروضــة يقــول يف زيــادات

 وصــاحب اجملــرد يف الطيــب أبــو القاضــي مــنهم هنــا، احلفــر تســوية يلزمــه أنــه: اجلمهــور صــححه
 يغـــرت وال .األصـــح وهـــو الحليـــة يف والرويـــاين المقنـــع يف احملـــاملي قطـــع وبـــه وغريمهـــا، االنتصـــار

 واهللا. المحـرر خمتصـر يف عليـه نبهـت ضـعيف، فإنـه يلزمـه، ال أنـه: المحرر يف الرافعي يحبتصح
 ".أعلم

 "قلت: األصح يلزمه، واهللا أعلم. ٣:المنهاجيف استدراكه على اإلمام الرافعي يف 
 تسوية لزمه فقطع، شرط يكن ومل القلع، املستعري اختار إذا وأنه" ٤:التصحيحويقول يف 

 ."األرض
مــــه تســــوية األرض و مبــــا رجحــــه اإلمــــام النــــووي مــــن لز  التنبيــــهلف الشــــريازي يف وقــــد خــــا

 المهذب ويف ." األرض تسوية يكلف مل وقلع القلع املستعري واختار يشرتط مل وان" ٥ويقول:
 

                                                           
 .٢٨٨، صمنهاج الطالبيننووي، ال ١
.٣٨٥، ص٥، جفتح العزيز ٢
.٢٨٨، صمنهاج الطالبين ٣
 .٣٤٨، ص١، جتصحيح التنبيه ٤
.١١٢، صالتنبيه ٥
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ــــوجهني ومل يــــرجح بينهمــــا. ــــن الرفعــــة يف   ١ذكــــر ال كــــذلك ممــــن خــــالف اإلمــــام النــــووي اب
 ٢.الكفاية

 القاضـي و ٣،الفتحمام النووي كما أشرنا آنفا اإلمام الرافعـي يف وأما ممن وافق ترجيح اإل
 ٤.الحلية يف والروياين المقنع يف احملاملي قطع وبه ، والطيب أبو

، وادعــى اإلمــام المرشــد، واختــاره يف البحــرصــحح مــا اختــار اإلمــام النــووي صــاحب و 
 ٥اتفاق األصحاب عليه يف نظري املسألة من كتاب اإلجارة.

اخلطيــــب ، و فـــتح الوهـــابزكريـــا األنصـــاري يف ار تـــرجيح اإلمـــام النـــووي هـــو وممـــن اختـــ
 و التحفــة،"وهــذا هــو األظهــر يف الشــرحني." وابــن حجــر اهليتمــي يف وقال:المغنــي الشــربيين يف 

 ٦.المنهجالبجريمي يف حاشيته على شرح ، واجلمل يف حاشيته، و النهايةالرملي يف 
 الروضـــــةذهب مـــــا اختـــــاره اإلمـــــام النـــــووي يف وهبـــــذا التحليـــــل يتبـــــني أن الـــــراجح يف املـــــ

 ذهب. واهللا أعلم.امل، وهو قول معتمد الفتح، والرافعي يف التصحيحو المنهاجو

                                                           
.١٩١، ص٢، جالمهذبالشريازي،  ١
 .٣٧٠، ص١٠ج كفاية النبيه شرح التنبيه، ٢
.٣٨٥، ص٥، جفتح العزيزانظر،  ٣
.٤٣٨، ص٤، جروضة الطالبينانظر، النووي،  ٤
.٣٧١، ص١٠جكفاية النبيه شرح التنبيه. انظر، ابن الرفعة،  ٥
. وابن حجر ٣٢٧ص ٣، جمغني المحتاج. واخلطيب الشربيين، ٢٧٢، ص١، جفتح الوهابانظر، زكريا األنصاري،  ٦

. ٤٦٤، ص٣، جحاشية الجملو. ١٣٧، ص٥، جنهاية المحتاج. والرملي، ٤٣٠، ص٥، جتحفة المحتاجاهليتمي، 
.١٠٥، ص٣)، جاخلطيب على البجريمي حاشية(الخطيب  شرح على الحبيب تحفةي، والبجريم
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 الخاتمة

 أخلصـــها يف و مـــن خـــالل دراســـيت هلـــذا املوضـــوع، أهـــم النتـــائج الـــيت وصـــلت إليهـــا وفيهـــا
 النقاط التالية:

لعلــــم حيــــث صــــار عمــــدة الشــــافعية، قــــد بلــــغ إىل املرتبــــة العاليــــة يف ااإلمـــام النــــووي  - أ
وكــذلك صــنف مصــنفات كثــرية يف علــوم شــّىت مــن الفقــه واحلــديث وشــرح احلــديث 

علـوم الـدين حيـث وحيـد والزهـد وغـري ذلـك مـن أنـواع واملصطلح واللغة والرتاجم والت
رائعـة، وذلـك يف زمـن ، مع أن مؤلفاتـه متقنـة اتأليف مثانية ومخسنيتأليفاته إىل  تبلغ

قصــري حيــث جتــاوز كــل حياتــه العلميــة مــن طلــب العلــم والتصــنيف عــن يســري وعمــر 
سـنة منـه  مخـس عشـرةسنة منه يف طلـب العلـم، و إحدى عشرة سنة.  ست وعشرين

سـنة، وبــدأ  تســع عشـرةهـــ وهـو ابـن ٦٤٩يف التصـنيف، ألنـه بـدأ بطلــب العلـم سـنة 
و ســنة، وتــرك مــن املؤلفــات لــ مخــس وأربعــنيهـــ وتــويف عــن ٦٦٠يف التصــنيف ســنة 

تصيب كل يـوم كرّاسـتني. فقـد يرجـع ذلـك إىل عـّدة  تقسم على سنني حياته لكان
 أمور:

نــه جعــل مــا حيّصــله ويقــف عليــه تصــنيفا، وجعــل إطريقتــه يف التصــنيف: حيــث  -١
 تصنيفه حتصيالّ وحتصيله تصنيفا.

، ولـذلك قـد قـطّ  زّوج يف حياتهتما -رمحه هللا–فراغ البال واتساع الزمان: وكان  -٢
احلــظ األوىف حبيــث مل يكــن لــه شــاغل مــن ذلــك مــن تعــّيش وال  أويت مــن ذلــك

 أهل.
وفــوق كــل هــذه األمــور، بــارك اهللا يف وقتــه واشــتغاله، وذلــك حبســن النيــة وكثــرة  -٣

قـــد -رمحـــه اهللا-الـــورع والزهـــد واألعمـــال الصـــاحلة الـــيت أشـــرقت أنوارهـــا، وكـــان 
 اكتال من ذلك باملكيال األوىف.

طبقــة الرابعــة مــن طبقــات الشــافعية مــن حيــث املرتبــة لايف -رمحــه اهللا-اإلمــام النــووي  - ب
ن والقـادريالعلمية، وهي مرتبـة جمتهـدي الفتـوى ومـن املتبحـرين يف املـذهب الشـافعي 

علــى الرتجــيح وهــو جمتهــد مقّيــد يف مــذهب إمامــه، مســتقل بتقريــر أصــوله بالــدليل، 
 غري أنه اليتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده.
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 قـال كمـا املذهب عمدة وهو املذهب يف بالغة أمهية له البينالط روضة كتاب وأن - ج
عــددهم  الختصــارها العلمــاء مــن كثــري انتــدب املــذهب يف ألمهيتــه نظــرا  الســيوطي،

 ،ســت وبزوائــدها ،عشــر عليهــا وباحلواشــي ،ســبع بشــرحها واعتــىن ،واحــد وعشــرون
 أهــم ومــن الســيوطي، نظمهــا حيــث ونظمهــا ،ثــالث عليهــا والتعقيــب وتصــحيحها

 مــا مــع املــذهب يف املؤلفــة الكتــب كثــرة هــو الطــالبني روضــة كتــاب تــأليف أســباب
. ذلــك أجــل مــن املــذهب الحيقــق فصــار االختيــارات، يف االخــتالف مــن عليــه هــي

. واإليضاح االختصار يف املبالغة بني متوسطة طريقة الروضة تأليف يف منهجه وكان
 الرافعــــي اإلمــــام عزيــــزال فــــتح لكتــــاب اختصــــار جمــــرد لــــيس الروضــــة كتــــاب ولكــــن

 النــووي اإلمــام عمــل جتلــى فقــد وفوائــد، وتصــحيحات اســتدراكات فيــه بــل فحســب
 مســـائل ذكــر الزيــادات ويف. االســتدراكاتو  -٢. الزيــادات -١: رئيســني أمــرين يف

 لطيفـة تعريفـات الزيـادات هذه أغلب الرافعي، اإلمام هلا يتعرض مل وتعريفات مهمة
 خـالف الرافعـي تصـحيح:إىل جـعفرت  اسـتدراكاته أمـا ،املشـهورة املسـائل مـن وليست

 اختيارتـــه أو بـــه، مقطـــوع غـــري وهـــو بـــاحلكم قطـــع أو األصـــحاب، مجهـــور عليـــه مـــا
 مـــا عنـــد أو مقيـــد، وهـــو احلكـــم إطـــالق عنـــد أو املـــذهب، ملعتمـــد املخالفـــة اخلاصـــة
 .حتديد بدون الطرق حيكي

ومنهجيتــــه يف الرتجــــيح، كتــــب اإلمــــام النــــووي أبــــرز   تبــــّني يل مــــن خــــالل اســــتقراء   - د
رتجــيح بــني األقــوال، والطــرق واألوجــه يف مــذهب اإلمــام الشــافعي وهــي القواعــده يف 

 ما تلي:
: وقد جعـل اإلمـام رتجيح بني األقوال (أي: أقوال اإلمام الشافعي)القواعده يف  :أوالً 

 القــدمي واجلديــد لإلمــام ،رتجــيح بــني قــولنيالعامــة، يف  النــووي قواعــد خاصــة وقواعــد
 -رمحه اهللا-الشافعي

حيث جعل أقوال اإلمام الشافعي على ثالث حـاالت، ويف تـرجيح   :القواعد اخلاصة
 كل حالة قواعد خاصة وهي:

: إذا تعــارض قــوالن جديــدان ومــن حيــث الزمــان قاهلمــا اإلمــام الشــافعي احلالــة األوىل
 يف وقتني خمتلفتني.

ولني مـن حيـث التـاريخ، واملتـأخر هذه احلالة: العمـل بـآخر القـيف رتجيح ال قاعدته يف
يقدم على املتقّدم، فإن مل يعلم املتقدم من املتأخر فالعمل مبا رّجحه اإلمام الشافعي 
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من األقوال. أما إذا قال قوالن جديدان يف وقت واحد ومل يرجح أحدمها أو مل يعلـم 
ان جيـب البحـث عـن أرجـح القـولني إن كـ ا يف وقت واحد أو مل يرجح أحـدمهاأقاهلم

أهـــال للرتجـــيح أو التخـــريج، فـــإن مل يكـــن أهـــال للرتجـــيح أو التخـــريج فلينقـــل الـــراجح 
منهمـا عـن أصـحاب الرتجـيح والتخــريج، وإذا مل يوجـد كـل ذلـك يتوقـف، وذلــك إذا 

 مل يتمكن من الرتجيح بأي طريق حىت حيصل له الرتجيح.
 : إذا تعارض قوالن قدميان للإلمام الشافعي.احلالة الثانية

اعد اليت اعتمـد اإلمـام النـووي يف تـرجيح هـذه احلالـة، هـي القواعـد الـيت اعتمـدها القو 
 القولني اجلديدين.عند تعارض 
 : إذا كان التعارض بني القول القدمي واجلديد. وهي الختلو من حالتني:احلالة الثالثة

: إمـــا أن يـــنص يف اجلديـــد خـــالف مـــا قالـــه يف القـــدمي، فاجلديـــد هـــو الصـــحيح األوىل
 يه العمل.وعل

لتلـــك املســـألة يف اجلديـــد،  قـــدمي مل خيالفـــه يف اجلديـــد أو مل يتعـــرض: إمـــا قـــول الثانيـــة
 عتقاده ويعمل به ويفىت عليه.فقول قدمي هو مذهب الشافعي وا

أن يكــون القــول القــدمي عضــده حــديث صــحيح المعــارض لــه، فهـــو  :احلالــة الرابعــة
على ظنه أن اإلمام النـووي  مذهب الشافعي، ومنسوب إليه، ولكن بشرط أن يغلب

مل يقـــف علــــى هــــذا احلــــديث أو مل يعلــــم صـــحته، وأن يكــــون لــــه رتبــــة االجتهــــاد يف 
 املذهب.

 فهي مايلي: قواعد العامة يف ترجيح بني أقوال اإلمام الشافعي.الأما  :القواعد العامة
اجلديد عضده حـديث صـحيح المعـارض  أن يكون القول القدمي أو :القاعدة األوىل

فهــو مــذهب الشــافعي ومنســوب إليــه، بنــاء علــى مقولتــه: إذا صــح احلــديث فهــو  لــه،
أن يغلــب علــى -١: امــذهيب، ولكــن اإلمــام النــووي جعــل لتطبيــق هــذه املقولــة شــروط

أن -٢ظنـــه أن اإلمـــام الشـــافعي مل يقـــف علـــى هـــذا احلـــديث، أو مل يعلـــم صـــحته. 
، واألصـــول املذهبيـــة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن العلـــم الشـــرعي، علـــم األدلـــة ايكـــون عاملـــ
طبقهــــا إال مــــن هــــو أهــــل الرتجــــيح ختلفــــة، وباختصــــار هــــذه القاعــــدة اليواألقــــوال امل
 والتخريج.

إذا كان للشافعي قوالن، أحدمها يوافق أبا حنيقة، القول املوافق أوىل  :القاعدة الثانية
 وهذه املسألة مفروضة فيما إذا مل جيد مرجحاً فيما سبق.
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رتجــيح بــني األوجــه القواعــد اإلمــام النــووي يف  رتجــيح بــني األوجــه.القواعــده يف  :ثانيــاً 
رتجيح بني أقوال اإلمام الشـافعي، إال زاد قاعـدة أخـرى المثل القواعد اليت جعلها يف 

 على هذه القواعد وهي:
أن املنصـــــــوص يـــــــرتجح علـــــــى املخـــــــرّج إال إذا يوجـــــــد فـــــــرق بـــــــني املخـــــــرّج  :القاعـــــــدة

 واملنصوص.
رتجــيح بــني الطــرق. وهــي: مــا رواه البــويطي والربيــع املــرادي واملــزين لاقاعدتــه يف  :ثالثــاً 

 عن الشافعي مقدم على ما رواه الربيع اجليزي وحرملة.
 قواعده العامة يف الرتجيح. :رابعاً 

تصـــحيح األكثـــر واألعلـــم واألروع. هـــذه القاعـــدة اعتمـــدها اإلمـــام  :القاعـــدة األوىل
رفـــة القـــول الـــراجح مـــن األقـــوال احملكيـــة يف النـــووي بعـــد الرتجـــيح بقـــوة الـــدليل يف مع

املــذهب، ويف تنقيحــه ملــذهب الشــافعي، والســبب الــذي دفــع اإلمــام النــووي إىل أن 
جيعـل هـذه القاعـدة يف الرتجـيح، ألنـه يـرى أن نقـل املـذهب مـن بـاب الروايـة فيـرتجح 
 بــالكثرة، وألن العــادة تقتضــي أن اخلطــأ إىل القليــل أقــرب، ولكــن هــذا حيــث الدليــل

 يعضد ما عليه األقلون.
ما وافق رأي أكثـر أئمـة املـذاهب. واملسـألة مفروضـة فيمـا إذا مل جنـد  :القاعدة الثانية

 مرجحا من كالم الشافعي، والمن كالم أصحابه.
القــول املــذكور يف بابــه ومظنتــه مــرجح علــى غــريه. حيــث أن يكــون  :القاعــدة الثالثــة

ر يف غـري بابـه بـأن جـرى حبـث وكـالم جـّر الشافعي ذكره يف بابه ومظنته، وذكـر اآلخـ
إىل ذكــره، فالــذي ذكــره يف بابــه أقــوى، ألنــه أتــى بــه مقصــوداً وقــرره يف موضــعه بعــد 

 فكر طويل خبالف ما ذكره يف غري بابه استطرادا فاليعتين به اعتناؤه باألول.
مـــن أســـباب تقـــدمي كتـــب اإلمـــام النـــووي علـــى الكتـــب املتقدمـــة مـــن الشـــافعية كثـــرة  -ه

خــتالف بــني أصـــحاب الشــافعي حبيـــث الحيصــل للمطـــالع وثــوق يكـــون مــا قالـــه الا
مصــنف مــنهم هــو املــذهب. كــذلك مــن أســباب تقــدمي اإلمــام النــووي علــى اإلمــام 

اجتهاده -٢ليه. تأخر النووي عن الرافعي واستدراكه وتصحيحه ع-١الرافعي هي: 
فر مصادر مل يطلع سعة اطالعه وتوا-٣عتناؤه بالرتجيح أكثر. يف خدمة املذهب وا

وضع النووي اصـطالحات حمـددة دقيقـة -٥كثرة تصانيفه الفقهية. -٤عليها غريه. 
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أن النــــووي أعــــرف -٧هــــو أفقــــه مــــن الرافعــــي. -٦للخــــالف، ومراتبــــه قــــوًة وضــــعفاً.
 باحلديث من الرافعي.

أســــباب اخــــتالف ترجيحــــات اإلمــــام النــــووي يف كتبــــه املختلفــــة. فقــــد تبــــني يل مــــن  - و
تأليف كتبه يف فرتات -١االختالف هي:  اب هذاملوضوع أن أسب خالل حبثي هلذا

زمنية متباينة، لذلك قد يقع بني كالمه يف كتبه اختالف يف التنصيص على الـراجح 
كــون كثــري مــن مصــنفاته كتبهــا أثنــاء طلبــه للعلــم كمــا أشــار إىل -٢عنــد الشــافعية. 

هـــذا حالـــه  ذلـــك األســـنوي، حيـــث جعـــل تصـــنيفه حتصـــيال وحتصـــيله تصـــنيفا، ومـــن
أنــه ألّـف كتبــه -٣اليستحضـر غالبــاً مـن غــري املشـهور إىل املوضــع الـذي يعمــل فيـه. 

عـــدم إعـــادة النظـــر يف مصـــنافته حيـــث ممـــا جعـــل -٤يف فـــرتة عمـــره القصـــري نســـبّياً. 
نه يكتب كـاجلواد املسـرع يف ميدانـه ه مبسوّدات ومل يتم أكثرها، حيث إمصنافته أشب

فرصــة فينظــر فيــه. ويــدرك بقليــل النظــر مــا حصــل فيــه  مث يدعــه مســوّدة إىل أن تأتيــه
مــن الــنقص أو اخلفــاء يف حــال اســتعجاله يف تســويده، ولكــن النــووي عاجلــه املنيّــة 
قبـــل أن يـــتم ذلـــك. وملـــا أدرك أنـــه اليســـتطيع إعـــادة النظـــر فيـــه وخشـــي أن ينتهـــي 
 األجــل قبــل ذلــك بــادر بغســل مــا ألفــه، ولــذلك قــد هــّم قبــل وفاتــه بقليــل أن يغســل

 الروضة كما غسل ألف كرّاسة من تعليقاته. 
كـــم ومكانـــة ترجيحـــات اإلمـــام النـــووي يف مـــذهب الشـــافعي. فقـــد حتصـــر هـــذه احل  - ز

 نحو التايل:الالرتجيحات يف الصور العدة ولكل صورة هلا حكم خاص على 
حــــه اإلمــــام الرافعــــي، ومل جيمــــع ا رجا ملــــرجيح اإلمــــام النــــووي موافقــــكــــان تــــ  إذا -١

قـول النه وقع يف سهو أو غلط، واحلكم: أن هذا الرتجيح هـو املتأخرون على أ
ولكـــن إن اجتمـــع املتـــأخرون علـــى أنـــه وقـــع يف ســـهو أو  املعتمـــد يف املـــذهب.

غلــط، واحلكــم حينئــذ يعــرض عمــا قاهلمــا، ويكــون املعتمــد مــا قالــه املتــأخرون  
 كابن حجر والرملي واخلطيب الشربيين وشيخ اإلسالم زكريا األنصاري.

لرتجــيح اإلمــام الرافعــي، ومل جيمــع املتــأخرون علــى أنــه  اترجيحــه خمالفــ كــان  إذا -٢
تــرجيح اإلمــام النــووي علــى مــا رجحــه  وقــع يف ســهو أو غلــط، واحلكــم تقــدمي

 املذهب.يف ه هو قول معتمد اإلمام الرافعي، ويكون ترجيح
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يف هـذه احلالـة، اإلعــراض  عـن مـذهب الشـافعي واحلكـم تأمـا ترجيحاتـه الـيت خرجـ -ح
ن اختيـــارات اإلمـــام النـــووي كلهـــا قولـــون: إي ه خـــالف املـــذهب، حيـــثا رجحـــعمـــ

 ضعيفة من حيث املذهب، قويّة من حيث الدليل.
 إذا اختلف ترجيحه يف مسألة واحدة وهذا الخيلو من حالتني: - ط

إما أن يكون هذا بني كتبه املختلفة. ويف هذه احلالة، املتبّحر فال يتقيد بشـيء  -١
، بل يـرجح مـن اآلراء املتعارضـة مـا مييلـه عليـه اجتهـاده، منها يف االعتماد عليه

ولكــن ضــمن القاعــدة املتفــق عليهــا، وهــي أن الخيــرج يف حــال اخــتالف أقــوال 
 النووي عن ترجيحات النووي نفسه. 

رتجــــيح بــــني أقـــــوال اإلمــــام النـــــووي الوأمــــا غــــري املتبحـــــر. فلــــه عــــدة قواعـــــد يف 
  املختلفة:

مث -٢.التحقيـق-١رتتيـب التـايل: الاً علـى يعتمد املتأخر من الكتب تأليفـ •
-٦. منهـاج الطـالبينمث -٥. الروضةمث -٤ التنقيح.مث -٣. المجموع

مث -٩. تصــحيح التنبيــهمث -٨.صــحيح مســلممث شــرح -٧. الفتــاوىمث 
 .النكت على التنبيه

 .قّدم على ما اتفق عليه األقل منهما اتفق عليه األكثر من كتبه، م •
 ما يف غريه. لىما هو يف بابه مقّدم ع •

ــــة، احلبــــني فتاويــــه وتصــــانيفه. و  وإذا كــــان -٢ يقــــّدم مــــا يف أنــــه كــــم يف هــــذه احلال
 التصانيف على ما يف فتاويه. 

املعتمـــد عنـــد املـــذهب يف الرتجيحـــات الـــيت تصـــل النهـــائي لإلمـــام النـــووي و  والقـــول - ي
املســألة، الــيت وردت يف كتــاب روضــة الطــالبني يف بــاب  واحــدة وعشــرينعــددها إىل 

 عامالت هي كالتايل:امل
وهـــو  لـــيس ربـــوي الـــورد دهـــن -١القـــول النهـــائي لإلمـــام النـــووي ومعتمـــد املـــذهب 

إذا بيــع جزافــا ولــيس وزنــا  امليــت الــدود باطنــه ويف الفــيلج بيــع -٢.معتمــد املــذهب
ومل يعلمـا بـه حـال  بـذهب ذهـب فيهـا دارا بـاع لـو -٣ .وهو معتمـد املـذهب يصح

إن اجللـود إن كانـت  -٤. وهو معتمد املذهب باطلالبيع فإنه يصح، وإن علم به ف
ربــوي، وإن كــان ممــا ال يأكــل يف  ممــا جيــوز أكلــه كجلــد الــدجاج ممــا يؤكــل غالبــا فهــو

 حبس املبيع مـن جهـة املشـرتي جيوزال -٥. وهو معتمد املذهب العادة فليس ربوي
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 ئةمخسـما علـى ألـف من صاحلامل وبطالن -٦. وهو معتمد املذهب الثمن السرتداد
. وهــو معتمــد املــذهب االســتطراق لغــري البــاب فــتحجيــوز  -٧ .وهــو معتمــد املــذهب

 جـــىن إذا -٩. وهـــو معتمـــد املـــذهب حيســـب عليــه املزدلـــف الســـهم إصــاب إذا -٨
اليصــح  -١٠ .وهــو معتمــد املــذهب الواقــف علــىجيــب األرش  هللا هــو فقلنــا العبــد
 -١١. عتمــــد املــــذهبوهــــو م القــــبض وقبــــل القبــــول بعــــد الوصــــية رد إذا فيمــــا الــــرد

 املنـــافع يف الســلمجيــوز  -١٢. وهــو معتمــد املــذهب للشــفيع اجمللــس خيــاراليثبــت 
لقــول خمــالف  هــوو  املعاطــاة بيــعصــحة  -١٣ .وهــو معتمــد املــذهب القــرآن كتعلــيم

 شـيئني مجـع إذاصحة عقد البيـع  -١٤. املذهب يف معتمدهو غري أكثر الشافعية و 
 عقـــدصـــحة  -١٥.وهـــو معتمـــد املـــذهب احـــدو  عقـــد يف بينهمـــا واجلمـــع صـــفقة يف

 يف معتمـــــــدهـــــــو غـــــــري ، هـــــــو خمـــــــالف لقـــــــول أكثـــــــر الشـــــــافعية و املخـــــــابرة و املزارعــــــة
بطـالن  -١٧. وهـو معتمـد املـذهب عليـه مـن لغـري الـدين بيعصحة  -١٦املذهب.

مــن شــروط صــحة عقــد  -١٨. وهــو معتمــد املــذهب مبلــغ جهالــة مــع الصــربة بيــع
، وهـــو خمـــالف لقـــول اإلمـــام إليـــه بقائـــه حتمـــالاب وهـــو مشـــروط األجـــل صـــحةالبيـــع 

 يف العبـد ثيـاب تـدخل -١٩ الرافعي وأكثر املتـأخرين وهـو غـري معتمـد يف املـذهب.
 صـاحبها على احلفظ أراد إذا اللقطة تعريف جيب -٢٠ وهو معتمد املذهب. البيع

 لزمـــه فقطـــع شـــرط يكـــن ومل القلـــع املســـتعري اختـــار إذا -٢١. وهـــو معتمـــد املـــذهب
 األرض وهو معتمد املذهب. ةتسوي

 التوصيات
عنــد النظــر يف الــرتاث الفقهــي ملــذهب الشــافعي جنــد كثــرة الكتــب واملصــنفات بــدءا مــن 
مصـــنفات مؤسســـه اإلمـــام الشـــافعي إىل مصـــنفات الفقهـــاء املعاصـــرين، وجنـــد اختالفـــا يف طريقـــة 

الواحــدة، فكتــاب العــرض واألســلوب، بــل وحــىت يف تقريــر األحكــام وحكايــة األقــوال يف املســألة 
جيعــل حكــم املســألة علــى قــولني وكتــاب جيــزم بقــول واحــد يف املســألة، أو جنــد اختالفــا يف حكــم 
املســـألة الواحـــدة بـــني اجلـــواز وعدمـــه حـــىت يف عهـــد مرتبـــة النظـــار كـــابن حجـــر اهليتمـــي والشـــمس 
الرملــي، حيــث هــذا األمــر يعطــي تصــورا غــري مكتمــل عــن املــذهب الشــافعي، وقــد يوقــع بعـــض 

احثني يف حرية أثناء البحث عن الرأي الراجح واملعتمد يف املذهب، أو يوقع املفيت الـذي يريـد الب
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اإلفتاء يف املسألة يف َوَهِم اإلفتاء بقول قد يكون غري معتمد أو خيطُِّئ مـن يفـيت بقـول معتمـد يف 
 املذهب أيضا. وعلى هذا يوصي الباحث:

ذهب الشــــافعي مــــن خــــالل كتــــب بــــأن تقــــام املــــؤمترات عــــن القــــول املعتمــــد يف املــــ -١
 املتأخرين، وكيفية تطبيقه يف عصرنا احلاضر.

ـــــووي واســـــتقراؤها مـــــن  -٢ ـــــارات اإلمـــــام الن ـــــاحثني يف املـــــذهب جبمـــــع اختي أن تقـــــام الب
مصنفات اإلمام النووي وتبويبها على األبواب الفقهية، كذلك املسائل اليت اختلـف 

 اهليتمي عليها.يف كالمه يف مجيع األبواب وتطبيق ضابط ابن حجر 
جيـــب علـــى البـــاحثني الـــذين تربـــو علـــى املـــذهب الشـــافعي أن يقـــوم جبمـــع وتـــدوين  -٣

وتصــنيف موســوعة شــاملة عــن القــول املعتمــد والنهــائي للمــذهب الشــافعي يف مجيــع 
األبواب الفقهية، حىت يسهل على البـاحثني سـهولة الوقـوف علـى القـول املعتمـد يف 

 ند الشافعية يف عصرنا احلاضر. املذهب الشافعي الذي عليه العمل ع
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 فهرس المراجع

 احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو حامت، أيب ابن
 بن زاهد حممد: عنه كلمة كتب ،ومناقبه الشافعي آداب ،)م ٢٠٠٣. هـ ١٤٢٤( الرازي،
 الكتب دار بريوت، اخلالق، دعب الغين عبد: عليه وعلق أصله وحقق له وقدم الكوثري، احلسن

 .١ط العلمية،
 بن عثمان بن الرمحن عبد الدين صالح بن عثمان عمرو أبو الدين تقي الصالح، ابن

 المفتي أدب ،)م١٩٨٦. هـ١٤٠٦( الشافعي، املوصلي الشهرزوري الكردي موسى
 كتورالد : عليه وعلق حديثه وخرج الصالح، حققه ابن ومسائل فتاوى مع مطبوع ،والمستفتي

 .١ط املعرفة، دار بريوت، قلعجي، أمني املعطي عبد
 ابن فتاوى ،)ه١٤٠٧( الدين، تقي عمرو، أبو الرمحن، عبد بن عثمان الصالح، ابن
 الكتب، عامل,  واحلكم العلوم مكتبة بريوت، القادر، عبد اهللا عبد موفق. د: احملقق الصالح،

 . ١ط
 في الطلب بغية ،)ت.د( العقيلي، جرادة يبأ بن اهللا هبة بن أمحد بن عمر العدمي، ابن

 . ط.د دارالفكر، بريوت، زكار، سهيل. د: حتقيق حلب، تاريخ
 في الطالبين تحفة ،)م٢٠٠٧.هـ١٤٢٨( إبراهيم، بن علي الدين عالء العطار، ابن

 بن مشهور عبيدة أبو: أحاديثه وخرج عليه وعلق نصه ضبط الدين، محيي اإلمام ترجمة
 . ١ط داراألثرية، عمان، سلمان، آل حسن

 حممد، بن أمحد بن احلي عبد الفالح أيب الدين شهاب العماد، ابن
 األرناؤوط القادر عبد: ، حتقيقذهب من أخبار في الذهب شذرات ،)م١٩٩١.هـ١٤١٢(

 . ١ط كثري، ابن دار بريوت، دمشق، األرناؤوط، وحممود
 املصري، لشافعيا أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن ابن

 الشرح في الواقعة واألثار األحاديث تخريج في المنير البدر ،)م٢٠٠٤.هـ١٤٢٥(
 السعودية، كمال، بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى: ، التحقيقالكبير

 .١ط والتوزيع، للنشر اهلجرة دار الرياض،
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 الدين زين حفص، أبو رس،الفوا أيب ابن حممد بن عمر بن مظفر بن عمر الوردي، ابن
 الكتب دار بريوت، ،الوردي ابن تاريخ ،)م١٩٩٦- هـ١٤١٧( الكندي، املعري الوردي ابن

 . ١ط العلمية،
 الشافعي، الرمحن عبد ابن حممد حممدبن اهللا عبد أيب الدين كمال الكاملية، إمام ابن

 بن الرؤوف عبد تورالك: حتقيق ،النووي اإلمام ترجمة في الراوي بغية ،)م٢٠١٠.هـ١٤٣١(
 . ١ط اإلسالمية، البشائر دار بريوت، الكمايل، أمحد حممدبن

 حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد حبان، ابن
: ترتيب ،حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ،)م ١٩٨٨. هـ ١٤٠٨( الُبسيت، الدارمي،

 األرنؤوط، شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه الفارسي، انبلب بن علي الدين عالء األمري
 . ١ط الرسالة، مؤسسة بريوت،

 أمحد، بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين، حجر ابن
 ضان، املعيد عبد حممد: احملقق ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر ،)م١٩٧٢.هـ١٣٩٢(

 . ٢ط العثمانية، ارفاملع دائرة جملس هند، آباد، حيدر
. هـ١٤١٨( أمحد، بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين، حجر ابن

 ،المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم ،)م١٩٩٨
 . ١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، املياديين، شكور حممد: حتقيق

 المحتاج تحفة ،)م ١٩٨٣.هـ ١٣٥٧( علي، بن حممد بن أمحد اهليتمي، حجر ابن
 يف صورهتا مث حممد مصطفى لصاحبها مبصر الكربى التجارية املكتبة المنهاج، شرح في

 .ط.د العريب، الرتاث إحياء دار بريوت،
 العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو حجر، ابن

 اجمللس مصر، حبشي، حسن د: احملقق ،العمر بأبناء الغمر إنباء ،)م١٩٦٩. هـ١٣٨٩(
 . ١ط اإلسالمي، الرتاث إحياء جلنة- اإلسالمية للشئون األعلى

 ،)ت.د( العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو حجر، ابن
 البجاوي، حممد علي: مراجعة النجار، علي حممد: حتقيق ،المشتبه بتحرير المنتبه تبصير
 ).ط.د( العلمية، املكتبة بريوت، مصر،
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 العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو حجر، ابن
 مصر، حبشي، حسن د: احملقق ،١ج ،العمر بأبناء الغمر إنباء ،)م١٩٦٩. هـ١٣٨٩(

 . ١ط اإلسالمي، الرتاث إحياء جلنة- اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس
 فتح ،)هـ١٣٧٩( الشافعي، العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد حجر، ابن

 قام الباقي، عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم البخاري، صحيح شرح الباري
 العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب، الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

 .١ط املعرفة، دار بريوت، باز، بن اهللا عبد بن
 شهاب األنصاري، السعدي اهليتمي حجر بن علي بن دحمم بن أمحدابن حجر، 

 حجر ابن تلميذ: مجعها، الكبرى الفقهية الفتاوى، (د.ت)، العباس أبو اإلسالم، شيخ الدين
 ، (د.ط).اإلسالمية املكتبة، املكي الفاكهي علي بن أمحد بن القادر عبد الشيخ اهليتمي،

 الظاهري، القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو حزم، ابن
 ).ط.د( الفكر، دار بريوت، ،باآلثار المحلى ،)ت.د(

 العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو خجر، ابن
 واألجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم ،)م١٩٩٨-هـ١٤١٨(

 . ١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، املياديين، شكور حممد: احملقق ،المنثورة
 صاحل: احملقق ،الوفيات ،)هـ١٤٠٢( السالمي، هجرس بن حممد الدين تقي رافع، ابن

 . ١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، معروف، عواد بشار. عباس، د مهدي
 البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين رجب، ابن

 الرمحن عبد. د: حتقيق ،الحنابلة طبقات ذيل ،)م ٢٠٠٥.هـ ١٤٢٥( احلنبلي، الدمشقي، مث
 . ١ط الرياض، العثيمني، سليمان بن

 البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين رجب، ابن
 خمسين شرح في والحكم العلوم جامع ،)م٢٠٠١- هـ١٤٢٢( احلنبلي، الدمشقي، مث

 الرسالة، مؤسسة بريوت، باجس، وإبراهيم األرناؤوط شعيب: قاحملق ،الكلم جوامع من حديثا
 .٧ط



 

٢٨٢ 

 بابن الشهري القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو رشد، ابن
 دار القاهرة، ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،)م ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥( احلفيد، رشد

 ).ط.د( احلديث،
 شرح النبيه كفاية ،)م٢٠٠٩( حممد، بن محدأ الدين جنم العباس أيب رفعة، ابن

 . ١ط العلمية، الكتب دار بريوت، باسلوم، سرور حممد جمدي. د: احملقق ،التنبيه
 ،)م ٢٠٠٠. هـ ١٤٢١( املرسي، سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو سيدة، ابن
 . ١ط ة،العلمي الكتب دار بريوت، هنداوي، احلميد عبد: احملقق ،األعظم والمحيط المحكم

 بن يوسف املربّد، وابن. احلنفي الصاحلي طولون بن الدين مشس حممد طولون، ابن
 تراجم بين باإلقران التمتع من األذهان متعة ،)م١٩٩٩( احلنبلي، اهلادي عبد بن حسن

 الشافعي، احلليب احلصكفي املالّ  بن حممد بن أمحد: األديب العالمة انتقاء واألقران، الشيوخ
 . ١ط صادر، دار بريوت، املوصلي، الشيباين خليل الدين حصال: حتقيق

 هـ١٤١٢( احلنفي، الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن
 حممد والدسوقي،. ٢ط الفكر، دار بريوت، ،المختار الدر على المحتار رد ،)م١٩٩٢ -
 الفكر، دار بريوت، ،رالكبي الشرح على الدسوقي حاشية ،)ت.د( عرفة، بن أمحد بن
 .)ط.د(

 - هـ١٣٩٩( الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد احلسن، أبو فارس، ابن
 الفكر، دار بريوت، هارون، حممد السالم عبد: احملقق ،اللغة مقاييس معجم ،)م١٩٧٩

 ).ط.د(
 الدين، تقي حممد بن عمر حممدبن بن أمحد بن أبوبكر شهبة، قاضي ابن

 الدكتور فهارسه ورتب عليه وعلق بتصحيحه ، اعتىنالشافعية طبقات ،)١٩٨٠.هـ١٤٠٠(
 . ١ط العثمانية، املعارف دائرة جملس مطبعة آباد، حيدر خان، العليم عبد احلافظ

 اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو قدامة، ابن
 المغني، ،)م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨( املقدسي، امةقد بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي

 ).ط.د( القاهرة، مكتبة ،٣ج



 

٢٨٣ 

 الدمشقي، مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ابن
 دار القاهرة، الرتكي، احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق ،والنهاية البداية ،)م٢٠٠٣.هـ١٤٢٤(

 . ١ط ،واإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة هجر
 الدمشقي، مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ابن

: اهللا إىل الفقري بفهرسته قام شريي، علي: احملقق ،والنهاية البداية ،)م ١٩٨٨- هـ ،١٤٠٨(
 .١ط العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، الشامي، الرمحن عبد

: حتقيق ،الشافعية طبقات ،)م٢٠٠٤( عمر، بن إمساعيل الدين عماد كثري، ابن
 .١ط اإلسالمي، املدار دار بريوت، منصور، عبداحلفيظ
. هـ١٤١٨( يزيد، أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجه، ابن

 معروف، عّواد بّشار الدكتور: عليه وعّلقه أحاديثه وخرّج حققه ،ماجه ابن سنن ،)م١٩٩٨
 .١ط اجليل، دار بريوت،

 برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم مفلح، ابن
 د: احملقق ،أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد المقصد ،)م١٩٩٠- هـ١٤١٠( الدين،

 .١ط الرشد، مكتبة الرياض، العثيمني، سليمان بن الرمحن عبد
 األنصاري منظور ابن ينالد مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد منظور، ابن

 . ٣ط صادر، دار بريوت، ،العرب لسان ،)هـ ١٤١٤( اإلفريقى، الرويفعى
 القيسي جماهد بن أمحد ابن حممد بن بكر أيب اهللا عبد بن حممد ناصرالدين، ابن
 املكتب بريوت، الشاويش، زهري: احملقق ،الوافر الرد ،)هـ١٣٩٣( الشافعي، الدمشقي

 . ١ط اإلسالمي،
 في الهداية ،)ت.د( الفرغاين، اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي الدين برهان سناحل أبو

 ).ط.د( العريب، الرتاث احياء دار بريوت، يوسف، طالل: احملقق ،المبتدي بداية شرح
 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو

 َحممَّد - األرنؤوط شَعيب: احملقق ،داود بيأ سنن ،)م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠( السِِّجْستاين،
 .١ط العاملية، الرسالة دار بللي، قره كاِمل

 دار القاهرة، وفقهه، آراؤه – وعصره حياته الشافعي ،)م١٩٧٨( حممد، زهرة، أبو
 .٢ط العريب، الفكر



 

٢٨٤ 

 الموضوعات ترتيب ،)م١٩٨٨. ه١٤٠٨( إبراهيم، الوهاب عبد سليمان، أبو
 الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد املكرمة، مكة األربعة، المذاهب في ومناسباته الفقهية

 . ١ط القرى، أم جامعة اإلسالمي،
: احملقق اللغة، تهذيب ،)م٢٠٠١( اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد منصور، أبو

 . ١ط العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، مرعب، عوض حممد
 األولياء حلية ،)م١٩٩٦. هـ١٤١٦( األصفهاين، اهللا عبد بن أمحد احلافظ نعيم، أبو
 . ١ط الفكر، دار وبريوت، خاجني، مكتبة القاهرة، األصفياء، وطبقات

 دارالفكر القاهرة، الفقهية، آراؤه وعصره حياته الشافعي ،)م١٩٧٨( حممد، أبوزهرة،
 .٢ط العريب،

 الدمشقي، املقدسي امساعيل بن الرمحن عبد حممد أيب الدين شهاب شامة، أيب
 ،الروضتين على بالذيل المعروف والسابع السادس القرنين رجال تراجم ،)م١٩٧٤(

 .  ٢ط داراجليل، بريوت،
- هـ ١٤٢١( الشيباين، أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو أمحد،

 وآخرون، مرشد، عادل- األرنؤوط شعيب: احملقق ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،)م ٢٠٠١
 .١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، الرتكي، احملسن عبد بن اهللا عبد د: إشراف

: احملقق ،المفسرين طبقات ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٧( حممد، بن أمحد وي، األدنه
 .١ط واحلكم، العلوم مكتبة السعودية، اخلزي، صاحل بن سليمان

 النووي اإلمام زيادات: بعنوان علمية رسالة خامتة إسحاق إبراهيم إسحاق
 خالل من الجنائز كتاب نهاية إلى الجماعة صالة باب من الرافعي على واستدراكاته

 اإلسالمية اجلامعة يف املاجستري درجة لينيل قدمها اليت مقارنة، ودراسة جمعاً : الروضة كتابه
 . هـ١٤٢٥ سنة املنورة، مبدينة

 شرح في المهمات ،)م٢٠٩٩. هـ١٤٣٠( الرحيم، عبد الدين مجال األسنوي،
 .١ط حزم، ابن دار بريوت، والرافعي، الروضة

: حتقيق ،الشافعية طبقات ،)م٢٠٠٢( علي، بن احلسن بن الرحيم عبد األسنوي،
 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، احلوت، يوسف كمال



 

٢٨٥ 

 ،الحبرين تناقض في البحرين جواهر كتاب مختصر ،)ت.د( عبدالرحيم، األسنوي،
 إصدارات دعكيك، مبارك بن صاحل الدكتور: حتقيق األزرق، بكر أيب بن علي اإلمام اختصره

 .)ط.د( القطر، دولة اإلسالمية الشؤون إدارة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة
 العلوّي، اهلامشي فهد ابن الدين تقي الفضل أبو حممد، بن حممد بن حممد األصفوين،

 العلمية، الكتب دار ت،بريو  ،الحفاظ طبقات بذيل األلحاظ لحظ ،)م١٩٩٨. هـ١٤١٩(
 . ١ط

 رسالة وهو ،الشافعي الفقه في وأثره الهيتمي حجر ابن اإلمام علي، حممد رشيد أجمد
 الفقه قسم يف م،٢٠٠٠.هـ١٤٢٠ سنة األردنية اجلامعة يف املاجستري درجة لنيل قدمت علمية

 .وأصوله
 الخزائن ،)م٢٠٠٤.هـ١٤٢٥( املنديلي، عبداملطلب بن القادر عبد األندونيسي،

 بن عبدالعزيز: به اعتىن الشافعية، الفقهاء ألئمتنا الفقهية الكتب مشاهير من السنية
 .١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، السايب،

 إلى المحتاج المتعلم سلم ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦( مشيلة، ميقري أمحد األهدل،
 إمساعيل شيخال به عين النووي ، الطالبني منهاج كتاب مع مطبوع المنهاج، رموز معرفة
 . ١ط املنهاج، دار بريوت، زين، عثمان

 العارفين هديةم)، ١٩٥١البغدادي، ( سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيلالباباين، 
 البهية مطبعتها يف اجلليلة املعارف وكالة بعناية طبع، المصنفين وآثار المؤلفين أسماء

 ، (د.ط).لبنان – بريوت عريبال الرتاث إحياء دار: باألوفست طبعه أعادت، استانبول
 في المكنون إيضاح ،)ت.د( ،غداديالب سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل ،اباينالب

 الدين شرف حممد: املؤلف نسخة على وطبعه بتصحيحه عىن الظنون، كشف على الذيل
 عريب،ال الرتاث إحياء دار بريوت، الكليسى، بيلكه رفعت واملعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا

 .ط.د
 العارفين هدية ،)ت.د( ،البغدادي سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل الباباين،

 العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، باألوفست طبعة ، إعادتالمصنفين وآثار المؤلفين أسماء
 .١ط



 

٢٨٦ 

 رسالة وهي ،والتطبيق النظرية بين البيع عقد مجلس إبراهيم، سرحان حممد باسم
 جامعة يف العليا الدراسات بكلية والتشريع الفقه يف املاجستري درجة ملتطلبات الاستكما علمية

 . ٢٩ص م،٢٠٠٦ سنة نوقشت اليت فلسطني، نابلس، الوطنية النجاح
 تحفة ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٥( الشافعي، املصري عمر بن حممد بن سليمان البجريمي،

 .ط.د الفكر، دار وت،بري  الخطيب، على البجيرمي حاشية الخطيب، شرح على الحبيب
 على الحبيب تحفة ،)م١٩٩٥ - هـ١٤١٥( عمر، بن حممد بن سليمان البجريمي،

 ).ط.د( الفكر، دار بريوت، ،)اخلطيب على البجريمي حاشية( الخطيب شرح
 ،)م١٩٨٩.هـ١٤٠٩( املغرية، بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو البخاري،

 .٢ط اإلسالمية، البشائر دار بريوت، الباقي، عبد فؤاد حممد: احملقق ،المفرد األدب
 الشافعي، العاتكي الدمشقيّ  الدين عالء أمحد، بن علي بن يوسف بن علي البصروي،

 . ١ط للرتاث، املأمون دار دمشق، العليب، حسن أكرم: احملقق البصروي، تاريخ ،)هـ١٤٠٨(
 - هـ١٤٢٣( الفضل، أيب بن الفتح أيب بن حممد الدين مشس اهللا، عبد أبو البعلي،

 اخلطيب، حممود وياسني األرناؤوط حممود: احملقق ،المقنع ألفاظ على المطلع ،)م ٢٠٠٣
 .١ط للتوزيع، السوادي مكتبة

 - هـ١٤١٤( إدريس، بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور البهويت،
 بريوت، ،راداتاإل منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق ،)م١٩٩٣

 .١ط الكتاب، عامل
: حتقيق ،الشافعي مناقب ،)م١٩٧٠. هـ١٣٩٠( احلسني، بن أمحد أبوبكر البيهقي،

 .١ط الرتاث، دار مصر، صقر، أمحد السيد
 اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد أبوبكر، البيهقي،

: الناشرون قلعجي، أمني املعطي عبد: ققاحمل ،واآلثار السنن معرفة ،)م١٩٩١ - هـ١٤١٢(
 الوعي دار ،)بريوت- دمشق( قتيبة دار ،)باكستان - كراتشي( اإلسالمية الدراسات جامعة

 . ١ط ،)القاهرة - املنصورة( الوفاء دار ،)دمشق - حلب(
 اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد أبوبكر، البيهقي،

 دار بريوت، عطا، القادر عبد حممد: احملقق ،الكبرى السنن  ،)م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(
 .٣ط العلمية، الكتب



 

٢٨٧ 

( اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد أبوبكر، البيهقي،
 ـ كراتشي قلعجي، أمني املعطي عبد: احملقق ،الصغير السنن ،)م١٩٨٩ - هـ١٤١٠

 .١ط مية،اإلسال الدراسات جامعة باكستان،
 بكر، أبو اخلراساين، اُخلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد البيهقي،

 عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع ، حققهاإليمان شعب ،)م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣(
 صاحب الندوي، أمحد خمتار: أحاديثه وختريج حتقيقه على وأشرف حامد احلميد عبد العلي
 السلفية الدار مع بالتعاون والتوزيع للنشر الرشد مكتبة الرياض، اهلند، مباي،ببو  السلفية الدار

 . ١ط باهلند، ببومباي
 ،)م١٩٨١( السبيت، البلنسي التجييب علي بن حممد بن يوسف بن القاسم التجييب،

 للكتاب، العربية الدار تونس، – ليبيا منصور، احلفيظ عبد: وإعداد حتقيق ،التجيبي برنامج
 .١ط

. هـ ١٣٩٥( الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد عيسى أبو لرتمذي،ا
 عبد فؤاد وحممد ،)٢ ،١ جـ( شاكر حممد أمحد: وتعليق حتقيق ،الترمذي سنن ،)م ٩٧٥
 شركة القاهرة، ،)٥ ،٤ جـ( الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم ،)٣ جـ( الباقي
 .٢ط ليب،احل البايب مصطفى ومطبعة مكتبة

 حممد الدين كمال بن أمحد الدين شهاب بن حممد اهللا عبد أبو احمللي، الدين جالل
 في الراغبين كنز ،)م١٩٩٥.هـ١٤١٥( األنصاري، العباسي هاشم بن أمحد بن إبراهيم بن

 .ت.د( الفكر، دار بريوت، وعمرية، قليويب حاشيتا مع مطبوع الطالبين منهاج شرح
 ،)ت.د( باجلمل، املعروف األزهري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان اجلمل،

 بريوت، ،٣ج ،الجمل بحاشية المعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات
 ).ط.د( الفكر، دار

 ،)م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧( الفارايب، اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو اجلوهري،
 العلم دار بريوت، عطار، الغفور عبد أمحد: حتقيق ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح
 .٤ط للماليني،

 الدين، ركن املعايل، أبو اجلويين، حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد اجلويين،
 بن صالح: احملقق ،الفقه أصول في البرهان ،)م ١٩٩٧. هـ ١٤١٨( احلرمني، بإمام امللقب
 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، عويضة، بن حممد
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 الدين، ركن املعايل، أبو اجلويين، حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد ،اجلويين
 حققه ،المذهب دراية في المطلب نهاية ،)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨( احلرمني، بإمام امللقب
 . ١ط املنهاج، دار جدة، الّديب، حممود العظيم عبد. د.أ: فهارسه وصنع

 كشف ،)م١٩٤١( سطنطيين،الق جليب كاتب اهللا عبد بن مصطفى خليفة، حاجي
 .١ط العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، والفنون، الكتب أسامي عن الظنون

 احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو احلاكم،
 على المستدرك ،)م١٩٩٠.هـ١٤١١( البيع، بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب

 .١ط العلمية، الكتب دار عطا، بريوت، القادر عبد مصطفى: قيقحت ،الصحيحين
 ،اليمن في اإلسالمي الفكر مصادر ،)م٢٠٠٤. هـ١٤٢٥( حممد، اهللا عبد احلبشي،

 . ١ط الثقايف، اجملمع ظيب، أبو املتحدة، العربية اإلمارات
 معجم والحواشي الشروح جامع ،)م٢٠٠٤.هـ١٤٢٥( حممد، اهللا عبد احلبيشي،

 أبو الثقايف، اجملمع ،شروحها وبيان اإلسالمي التراث في المشروحة الكتب ألسماء شامل
 .١ط املتحدة، العربية اإلمارات ظيب،

 مقدم حبث ،وعلومه الحديث في وأثره النووي اإلمام قاسم، عبدالغزيز أمحد احلداد،
 والسنة، كتابال قسم الدين، وأصول الدعوة كلية القرى، أم جامعة يف املاجستري درجة لنيل

 .املكرمة مبكة. هـ١٤٠٩ عام يف ونوقش
 طبقات ،)م١٩٨٢. هـ١٤٠٢( الكوراين، املريواين اهللا هداية أبوبكر احلسيين،

 اآلفاق دار يف العريب الرتاث إحياء مراجعة نويهض، عادل: عليه وعلق حققه الشافعية،
 . ٣ط اجلديد، اآلفاق دار منشورات بريوت، اجلديد،

 تقي احلصين، احلسيين معلى بن حريز بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أبو احلصين،
 عبد علي: احملقق ،اإلختصار غاية حل في األخيار كفاية ،)م١٩٩٤( الشافعي، الدين

 ). ط.د( اخلري، دار دمشق، سليمان، وهيب وحممد بلطجي احلميد
 املغريب، ابلسيالطر  الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس احلطاب،

 الفكر، دار بريوت، ،خليل مختصر شرح في الجليل مواهب ،)م١٩٩٢ - هـ١٤١٢(
 . ٣ط
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 رموز حل في المبين الفتح، )م١٩٩٩. هـ١٤١٩( إبراهيم، حممد احلفناوي،
 .١ط اإلسكندرية، الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة مصر، واألصوليين، الفقهاء ومصطلحات

. هـ ١٣٥١( البسيت، اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان أبو اخلطايب،
 .١ط حلب، العلمية، املطبعة ،١ج داود، أيب سنن شرح وهو ،السنن معالم ،)م ١٩٣٢

 طبقات ،)م١٩٨٣. هـ١٤٠٣( أمحد، بن علي بن حممد الدين مشس الداوودي،
 دار ت،بريو  الناشر، بإشراف العلماء من جلنة: أعالمها وضبط النسخة راجع المفسرين،

 . ١ط العلمية، الكتب
 ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ،)ت.د( عرفة، بن أمحد بن حممد الدسوقي،

 ).ط.د( الفكر، دار بريوت،
 والمسلمين اإلسالم شيخ النووي اإلمام ،)م١٩٩٤.هـ١٤١٥( الغين، عبد الدقر،

 . ٤ط دمشق، دارالقلم، والمحدثين، الفقهاء وعمدة
 ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨( شطا، حممد بن عثمان) بالبكري املشهور( بكر أبو الدمياطي،

 العني قرة بشرح املعني فتح على حاشية هو( المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة ،)م
 .١ط والتوريع، والنشر للطباعة الفكر دار بريوت، ،)الدين مبهمات

 - هـ١٤٢٥( ،علي بن عيسى بن موسى بن حممد الدين كمال البقاء، أبو الدمريي،
 .١ط املنهاج، دار جدة، علمية، جلنة: احملقق ،المنهاج شرح في الوهاج النجم ،)م٢٠٠٤

 نهاية كتاب تحقيق مقدمة ،)م٢٠٠٧.هـ١٤٢٨( حممود، العظيم عبد الديب،
 .١ط املنهاج، دار جّدة، ،الجويني الحرمين لإلمام المذهب دراية في المطلب

: احملقق ،العلم وجواهر المجالسة ،)هـ١٤١٩( ،مروان بن أمحد بكر أبو الدينوري،
 دار ،)احلصم أم- البحرين( اإلسالمية الرتبية مجعية سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو
 . ١ط ،)لبنان- بريوت( حزم ابن

 العبر ،)ت.د( قَاْمياز، بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب،
 الكتب دار بريوت، زغلول، بسيوين بن السعيد حممد هاجر أبو: احملقق ،غبر من خبر في

 ). ط.د( العلمية،
 قَاْمياز، بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب،

 . ١ط العلمية، دارالكتب ، بريوت،الحفاظ تذكرة ،)م١٩٩٨.هـ١٤١٩(
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- هـ ١٤٠٨( اْمياز،قَ  بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب،
 اململكة- الطائف اهليلة، احلبيب حممد الدكتور: احملقق ،الكبير الشيوخ معجم ،)م ١٩٨٨
 . ١ط الصديق، مكتبة السعودية، العربية

- هـ ١٤٠٨( قَاْمياز، بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب،
 مكتبة الطائف، اهليلة، احلبيب حممد. د: حتقيق ،بالمحدثين المختص المعجم ،)م ١٩٨٨

 . ١ط الصديق،
- هـ ١٤١٣( قَاْمياز، بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الذهيب،

 أمحد عوامة حممد: احملقق ،الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف ،)م ١٩٩٢
 .١ط القرآن، علوم سةمؤس- اإلسالمية للثقافة القبلة دار جّدة، اخلطيب، منر حممد

 تاريخ ،)م١٩٩٣.هـ١٤١٣( قامياز، بن عثمان حممدبن أبوعبداهللا الدين مشس الذهيب،
 الكتب دار بريوت، التدمري، السالم عبد عمر: حتقيق ،واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم
 . ٢ط العريب،

 بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو الرازي،
 طه الدكتور: وحتقيق دراسة ،المحصول ،)م ١٩٩٧. هـ ١٤١٨( الري، خطيب الرازي الدين
 .٣ط الرسالة، مؤسسة بريوت، العلواين، فياض جابر

. هـ١٤٢٠( احلنفي، القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين زين الرازي،
- العصرية املكتبة صيدا، بريوت، مد،حم الشيخ يوسف: احملقق ،الصحاح مختار ،)م١٩٩٩

 . ٥ط النموذجية، الدار
 - هـ١٤١٧( الشافعي، القزويين عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي القاسم أيب الرافعي،

 معوض حممد علي الشيخ: حتقيق ،الكبير بالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز ،)م١٩٩٧
 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، عبداملوجود، أمحد عادل والشيخ

 من والجديد القديم ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦( الرمحن، عبد سيد مسيعي حممد الرستاقي،
 . ١ط حزم، ابن دار بريوت، ،الطالبين منهاج كتاب خالل من الشافعي اإلمام أقوال

 الهداية ،)هـ١٣٥٠( املالكي، التونسي االنصاري قاسم بن حممد عبداهللا أبو الرصاع،
 ،)للرصاع عرفة ابن حدود شرح. (الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق يانلب الشافية الكافية
 .١ط العلمية، املكتبة
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 أسنى على الكبير الرملي حاشية ،)ت.د( الكبري، الرملي أمحد بن العباس أيب الرملي،
 ).ط.د( اإلسالمي، الكتاب دار بريوت، ،المطالب

 الدين، شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس الرملي،
 . األخرية طبعة الفكر، دار بريوت، ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية ،)م١٩٨٤.هـ١٤٠٤(

 ابنه،: مجعها ،الرملي فتاوى ،)ت.د( األنصاري، محزة بن أمحد الدين شهاب الرملي،
 املكتبةعمان، األردن،  ،الرملي الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس

 ).ط.د( مية،اإلسال
 د،( مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد الزبيدي،

 داراهلداية، دمشق، احملققني، من جمموعة: احملقق ،القاموس جواهر من العروس تاج ،)ت
 .د،ط

 من والنساء الرجال لألشهر تراجم قاموس األعالم ،)م٢٠٠٢( خريالدين، الزركلي،
 . ١ط للماليني، العلم دار بريوت، ،والمستشرقين المستعربينو  العرب

 فتح ،)م١٩٩٤-هـ١٤١٤( زكريا، بن أمحد بن حممد بن زكريا األنصاري، زكريا
 الذي الطالب منهج هو كتابه على للمؤلف شرح هو( الطالب منهج بشرح الوهاب
 ). ط.د( الفكر، دار بريوت، ،٢ج ،)للنووي الطالبني منهاج من املؤلف اختصره

 منهج ،)م١٩٩٧ - هـ١٤١٧( زكريا، بن أمحد بن حممد بن زكريا األنصاري، زكريا
 الكتب دار بريوت، عويضة، بن حممد بن صالح: احملقق الشافعي، اإلمام فقه في الطالب
 . ١ط العلمية،

 البهجة شرح في البهية الغرر ،)ت.د( األنصاري، زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا
 ).ط.د( اليمنية، ملطبعةا الوردية،

 أسنى ،)ت.د( السنيكي، حيىي أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا
 ). ط.د( اإلسالمي، الكتاب دار بريوت، ،الطالب روض شرح في المطالب

. هـ ١٤١٩( جاراهللا، الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو الزخمشري،
 العلمية، الكتب دار بريوت، السود، عيون باسل حممد: قيقحت ،البالغة أساس ،)م ١٩٩٨

 . ١ط
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 الشافعية طبقات ،)هـ١٤١٣( الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،
 والنشر للطباعة هجر القاهرة، احللو، الفتاح عبد.ود الطناحي، حممد حممود.د: حتقيق الكبرى،
 . ٢ط والتوزيع،

: ختريج الشيوخ، معجم ،)م٢٠٠٤( الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،
 يوسف رائد- عواد بشار الدكتور: احملقق احلنبلي، الصاحلي سعد ابن اهللا عبد أيب الدين مشس

 .١ط اإلسالمي، الغرب دار بريوت، األعظمي، إمساعيل مصطفى- العنبكي
 ترجيحو  التوشيح ترشيح الدين، (د.ت)، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،

 مشس، عن جلامعة مقدمة ماجستري رسالة رفاعي، عبداملهدي شوقي: حتقيق التصحيح،
 .مصر(د.ط)

 الصحيح، وترجيح التوشيح ترشيح الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،
 .شافعي فقه ٣٧٨:رقم الظاهرية، باملكتبة خمطوط

 اإلمام قول معنى ،)هـ١٣٤٣( عبدالكايف، بن علي احلسن أيب الدين تقي السبكي،
 عنيت المنيرية، الرسائل مجموعة مع مطبوع وهو مذهبي، فهو الحديث صح إذا المطلبي

 أغا عبد منري حممد ومديرها لصاحبها املنريية الطباعة إدارة عليها والتعليق وتصحيحها بنشرها
 .١ط املنريية، مطبعة دمشق، الدمشقي،

 عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس السخاوي،
 اجليل، دار بريوت، ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،)م١٩٩٢. هـ١٤١٢( حممد، بن
 .١ط

 عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس السخاوي،
 دار بريوت، ،ريفةالش المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة ،)م١٩٩٣.هـ١٤١٤( حممد، بن

 . ١ط العلمية، الكتب
 العذب المنهل ،)م٢٠٥٥.هـ١٤٢٦( الرمحن، عبد بن حممد الدين مشس السخاوي،

 الكتب دار بريوت، املزيدي، فريد أمحد: احملقق النووي، األولياء قطب ترجمة في الروي
 . ١ط العلمية،
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 ،لسرخسيا أصول ،)م١٩٩٣. هـ١٤١٤( سهل، أيب بن أمحد بكر أيب السرخسي،
 دار بريوت، النعمانية، املعارف إلحياء العلمية اللجنة رئيس األفغاين، الوفاء أبو: أصوله حقق

 .١ط العلمية، الكتب
 ،)م١٩٩٣ - هـ١٤١٤( األئمة، مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد السرخسي،

 ).ط.د( املعرفة، دار بريوت، ،٢٣ج ،المبسوط
 الفوائد مختصر ،)م٢٠٠٤. هـ١٤٢٥( أمحد، بن علوي الشيخ العالمة السقاف،

 املرعشلي، الرمحن عبد بن يوسف الدكتور: حتقيق الشافيعة، طلبة يحتاجه فيما المكية
 . ١ط اإلسالمية، البشائر دار بريوت،

 االبتهاج ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦( الشافعي، احلضرمي العلوي بكر أيب بن أمحد مسيط،
 داراملنهاج، بريوت، ،١ج ،النووي طالبينال منهاج مع مطبوع المنهاج اصطالح بيان في
 . ١ط

 المنهاج ،)م١٩٨٨. هـ١٤٠٨( الرمحن، عبد الفضل أبو الدين جالل السيوطي،
 . ١ط حزم، ابن دار بريوت، دمج، شفيق أمحد: حتقيق النووي، اإلمام ترجمة في السوي

 حسن ،)م ١٩٦٧. هـ ١٣٨٧( بكر، أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،
 إحياء دار مصر، إبراهيم، الفضل أبو حممد: احملقق ،والقاهرة مصر تاريخ في حاضرةالم

 . ١ط وشركاه، احلليب البايب عيسى - العربية الكتب
 الوعاة بغية ،)م١٩٧٩. هـ١٣٩٩( بكر، أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،

 . ٢ط الفكر، دار ريوت،ب إبراهيم، الفضل أبو حممد: احملقق والنحاة، اللغويين طبقات في
 طبقات ،)م١٩٨٣.هـ١٤٠٣( بكر، أيب بن الرمحن عبد الدين جالل وطي،يالس

 .١ط العلمية، دارالكتب بريوت، ،الحفاظ
 أعيان في العقيان نظم ،)م١٩٢٧( بكر، أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،

 .١ط بريوت، العلمية، املكتبة بريوت، حّيت، فيليب: احملقق األعيان،
 طبقات في الوعاة بغية ،)ت.د( الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد السيوطي،

 .ط.د العصرية، املكتبة لبنان، صيدا، إبراهيم، الفضل أبو حممد: احملقق والنحاة، اللغويين
 املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبو الشافعي،

: رتبه الشافعي، اإلمام مسند ،)م ٢٠٠٤. هـ ١٤٢٥( املكي، القرشي يباملطل مناف عبد بن
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: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه حقق الدين، علم سعيد، أبو اجلاويل، اهللا عبد بن سنجر
 . ١ط والتوزيع، للنشر غراس شركة الكويت، فحل، ياسني ماهر

 املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبو الشافعي،
 مطبوع( الحديث اختالف ،)م١٩٩٠.هـ١٤١٠( املكي، القرشي املطليب مناف عبد بن

 .ط د، املعرفة، دار بريوت، ،)األم كتاب من ٨ اجلزء يف ويقع للشافعي باألم ملحقا
 املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبو الشافعي،

 املعرفة، دار بريوت، األم، ،)م١٩٩٠-هـ١٤١٠( املكي، القرشي املطليب مناف عبد بن
 ).ط.د(

 حاشية ،)م١٩٨٤.هـ١٤٠٤( األقهري، علي بن الدين نور الضياء أيب الشرباملسي،
 .األخرية طبعة الفكر، دار بريوت، ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية على الشبراملسي

 مغني ،)م١٩٩٤ - هـ١٤١٥( خلطيب،ا أمحد بن حممد الدين، مشس الشربيين،
 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج

 بمحاسن الطالع البدر ،)هـ١٣٤٨( اهللا، عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين،
 . ١ط مصر، حمافظة جبوار السادة مطبعة القاهرة، السابع، القرن بعد من

 من بمحاسن الطالع البدر ،)ت.د( اهللا، عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين،
 .ط.د املعرفة، دار بريوت، ، السابع، القرن بعد

 المهذب ،)م١٩٩٦-ه١٤١٧( يوسف، بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو الشريازي،
 دار وبريوت، دارالقلم، دمشق، الزحيلي، حممد الدكتور: حتقيق ،الشافعي اإلمام فقة في

 .١ط الشامية،
 الفقه في التنبية ،)ت.د( يوسف، بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو الشريازي،

 ط)..د( الكتب، عامل بريوت، الشافعي،
 روجعت ،الشيرواني حاشية ،)م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧( عبداحلميد، الشريواين،

 لصاحبها مبصر الكربى التجارية املكتبة العلماء، من جلنة مبعرفة نسخ عدة على: وصححت
 ).ط.د( بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار صورهتا مث حممد، مصطفى

 الوافي ،)م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠( اهللا، عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي،
 .١ط الرتاث، إحياء دار بريوت، مصطفى، وتركي األرناؤوط أمحد: احملقق بالوفيات،
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 العصر أعيان ،)م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨( أيبك، بن خليل الدين صالح الصفدي،
 موعد، حممد الدكتور عشمة، أبو نبيل الدكتور زيد، أبو علي الدكتور: احملقق ،النصر وأعوان
 املعاصر، الفكر دار بريوت، املبارك، القادر عبد مازن: له وقدم حممد سامل حممود الدكتور

 . ١ط الفكر، دار ودمشق،
 يف السعادة مفتاح ،)١٩٨٥.هـ١٤٠٥( مصطفى، أمحدبن زاده كربى طاش
 . ١ط العلمية، دارالكتب بريوت، العلوم، موضوعات

 القاسم، أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان الطرباين،
 مكتبة القاهرة، السلفي، اجمليد عبد بن محدي: ، احملققالكبير المعجم ،)م١٩٩٤.هـ١٤١٥(

 .٢ط تيمية، ابن
 - هـ ١٤٢٠( جعفر، أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي،

 .١ط الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: احملقق ،القرآن تأويل في البيان جامع ،)م ٢٠٠٠
 األزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو الطحاوي،

 األرنؤوط، شعيب: حتقيق ،اآلثار مشكل شرح ،)م ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥( املصري، احلجري
 .١ط الرسالة، ةمؤسس

 .١ط دارالفكر، دمشق، ،النووي اإلمام ،)م١٩٧٩.هـ١٣٩٩( علي، الطنطاوي،
 احلنفي، اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف الدين مجال احملاسن أبو الظاهري،

 حممد دكتور: حواشيه ووضع حققه ،الوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل ،)م١٩٨٤(
 .١ط للكتاب، العامة املصرية اهليئة عاشور، الفتاح بدع سعيد دكتور: وتقدمي أمني، حممد

 الفقهية المذاهب مصطلحات ،)م٢٠٠٢. هـ١٤٢٢( صاحل، حممد مرمي الظفريي،
 حزم، ابن دار بريوت، ،والترجيحات واآلراء والكتب األعالم في المرموز الفقه وأسرار

 .١ط
 ،العلمية المتون إلى الدليل ،)م ٢٠٠٠. هـ ١٤٢٠( قاسم، بن إبراهيم بن العزيز عبد

 .١ط والتوزيع، للنشر الصميعي دار الرياض،
-طبيعته الفقهي البحث ،)م٢٠٠٨. هـ١٤٢٩( سامل، إمساعيل عبدالعال،

 مكتبة ،األربعة المذاهب في الفقهية المصطلحات مع مصادره-أصوله-خصائصه
 . ١ط املكرمة، مكة األسدي،
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 ،)م١٩٩٤ - هـ١٤١٤( صعيدي،ال مكرم بن أمحد بن علي, احلسن أبو العدوي،
 البقاعي، حممد الشيخ يوسف: احملقق ،الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية
 ).ط.د( الفكر، دار بريوت،

 دراسة إلى المدخل ،)م٢٠٠١. هـ١٤٢٢( املصرية، الديار مفيت حممد، مجعة علي
 .١ط السالم، دار مصر، الفقهية، المذاهب

. هـ١٤٢٠( الرمحن، عبد بن حممد بن الرمحن عبد الدين جمري اليمن أبو العليمي،
 نباتة، اجمليد عبد يونس عدنان: احملقق ،والخليل القدس بتاريخ الجليل األنس ،)م١٩٩٩
 .١ط دنديس، مكتبة عمان، األردن،

 -هـ ١٤٢١( الشافعي، اليمين العمراين سامل بن اخلري أيب بن حيىي احلسني أبو العمراين،
 دار جدة، النوري، حممد قاسم: حتقيق ،الشافعي اإلمام مذهب في يانالب ،)م ٢٠٠٠
 . ١ط املنهاج،

 الفكر، دار بريوت، ، عميرة حاشية ،)م١٩٩٥-هـ١٤١٥( الربلسي، أمحد عمرية،
 ).ط.د(

 السافر النور ،)هــ١٤٠٥( اهللا، عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين حمي العيدروس،
 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، ،العاشر القرن أخبار عن

 الوسيط ،)م١٩٩٧-ه١٤١٧( الغزايل، حممد بن حممد بن حممد حامد أيب الغزايل،
 . ١ط السالم، دار القاهرة، إبراهيم، حممود أمحد: حتقيق المذهب، في

 في الوجيز ،)م١٩٩٧-ه١٤١٨( الغزايل، حممد بن حممد بن حممد حامد أيب الغزايل،
 بن األرقم دار شركة بريوت، املوجود، عبد وعادل معّوض، على: حتقيق الشافعي، اإلمام فقه
 .١ط والتوزيع، والنشر للطباعة األرقم أيب

 ديوان ،)م ١٩٩٠. هـ ١٤١١( الرمحن، عبد بن حممد املعايل أبو الدين مشس الغزي،
 .١ط لبنان، بريوت، حسن، كسروي سيد: احملقق ،اإلسالم

 بأعيان السائرة الكواكب ،)م ١٩٩٧.هـ ١٤١٨( حممد، بن حممد الدين جنم الغزي،
 . ١ط العلمية، الكتب دار بريوت، املنصور، خليل: احملقق العاشرة، المئة
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 احلسين، املكي علي بن أمحد بن حممد الطيب أبو الدين تقي الفاسي،
 احلوت، يوسف كمال: احملقق ،واألسانيد السنن رواة في التقييد ذيل ،)م١٩٩٠.هـ١٤١٠(

 . ١ط العلمية، الكتب دار بريوت،
 احلسين، املكي الطيب أبو الدين، تقي علي، بن أمحد بن حممد الفاسي،

 .١ط العلمية، الكتب دار بريوت، ،الحرام البلد بأخبار الغرام شفاء ،)م ٢٠٠٠.هـ١٤٢١(
 ،)م ٢٠٠٥.هـ ١٤٢٦( يعقوب، بن حممد طاهر أبو الدين جمد آبادي، الفريوز

 نعيم حممد: بإشراف الرسالة، مؤسسة يف الرتاث حتقيق كتبم: حتقيق المحيط، القاموس
 .٨ط والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة بريوت، العرقُسوسي،

 في المنير المصباح ،)م١٩٨٧( املقرئ، علي بن حممد بن أمحد العباس أبو الفيومي،
 . ١ط لبنان، مكتبة بريوت، الكبير، الشرح غريب

 غريب في المنير المصباح ،)ت.د( علي، بن حممد بن دأمح أبوالعباس الفيومي،
 ).ط.د( العلمية، املكتبة بريوت، الكبير، الشرح

 دار بريوت، ،١ ،القليوبي حاشية ،)م١٩٩٥.هـ١٤١٥( سالمة، أمحد القليويب،
 ).ط.د( الفكر،

 اإلمام مذهب إلى المدخل ،)م٢٠٠٣. هـ١٤٢٣( عمر، يوسف أكرم القوامسي،
 . ١ط النفائس، دار األردن، الشافعي،

 بدائع ،)م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦( أمحد، بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء الكاساين،
 .٢ط العلمية، الكتب دار بريوت، ،الشرائع ترتيب في الصنائع

 حبث ،تطبيقية نظرية دراسة عندالشافعية المعتمد أمحد، بن عمر بن حممد الكاف،
 قسم الشريعة، كلية اإلسالمية، بريوت معةجا يف املاجستري درجة على للحصول مقدم

 .اإلسالمية الدراسات
 عباس، إحسان الدكتور: ، حتقيقالوفيات فوات ،)ت.د( شاكر، حممدبن الكبيت،

 . ١ط صادر، دار بريوت،
 ،)م١٩٨٢( اإلدريسي، احلسين حممد ابن الكبري عبد بن اَحليّ  َعْبد حممد الكتاين،

 إحسان: ، احملققوالمسلسالت والمشيخات معاجمال ومعجم واألثبات الفهارس فهرس
 .٢ط اإلسالمي، الغرب دار بريوت، عباس،
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 ،المؤلفين معجم ،)ت.د( الغين، عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر الكحالة،
 .ط.د العريب، الرتاث إحياء ودار املثىن، مكتبة بريوت،

 هـ ١٤١٩( لبغدادي،ا البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو املاوردي،
 المزني، مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي ،)م ١٩٩٩.

 الكتب دار بريوت، املوجود، عبد أمحد عادل والشيخ معوض حممد علي الشيخ: حتقيق
 .١ط العلمية،

 الطالبين، منهاج شرح الراغبين كنز ،)م١٩٩٥-هـ١٤١٥( الدين، جالل احمللي،
 ).ط.د( الفكر، دار ،بريوت ،٢ج

 عبد امللك جامعة جملة يف نشر حبث ،الشافعية عند المذهب علي، أمحد إبراهيم حممد
 ).م١٩٧٨ مايو. هـ١٣٩٨ الثانية مجادي( الثاين، العدد العزيز،

 ،البخاري صحيح ،)هـ،١٤٢٢( اجلعفي، البخاري اهللا عبد أبو إمساعيل بن حممد
 بإضافة السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار بريوت، الناصر، ناصر بن زهري حممد: حتقيق
 .١ط ،)الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم

 التنبيه تصحيح كتاب تحقيق مقدمة ،)م١٩٩٦.هـ١٤١٧( اإلبراهيم، عقله حممد
 .١ط الرسالة، مؤسسة بريوت، ،للنووي

 الوفاء أيب بن ملسا ابن اهللا نصر بن حممد بن حممد بن القادر عبد حممد أيب الدين حميي
 الدكتور: ، حتقيقالحنفية طبقات في المضية الجواهر) م١٩٩٣. هـ١٤١٣( احلنفي، القرشي

 .٢ط القاهرة، احللو، حممد الفتاح عبد
 معرفة في اإلنصاف ،)ت.د( سليمان، بن علي احلسن أبو الدين عالء املرداوي،

 .٢ط العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، الخالف، من الراجح
 مختصر ،)م١٩٩٠، هـ١٤١٠( إبراهيم، أبو إمساعيل، بن حيىي بن إمساعيل املزين،

 املعرفة، دار بريوت، األم، كتاب من ٨ اجلزء يف يقع للشافعي، باألم ملحقا مطبوع المزني
 ).طـ,د(

 الصحيح المسند، )ت.د( النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم
 بصحيح المشهور وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر

 .٥ط الرتاث، إحياء دار بريوت، الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم،
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 ،)م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣( الّشْرجبي، علي الُبغا، ُمصطفى الدكتور اِخلْن، ُمصطفى
 التوزيع،و  والنشر للطباعة القلم دار دمشق، ،الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه

 .٤ط
 الدين، تقي العبيدي، احلسيين العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أمحد املقريزي،

 بريوت، عطا، القادر عبد حممد: احملقق ،الملوك دول لمعرفة السلوك ،)م١٩٩٧.هـ١٤١٨(
 .١ط العلمية، الكتب دار

 الفوائد ائدفر  ،)ت د،( باملناوي، الشهري الشافعي السلمي حممد الدين مشس املناوي،
 وخرج إمساعيل، بن احلسن بن حممد عبداهللا أيب: حتقيق واحد، لمجتهد القولين اختالف في

 دار بريوت، الدمشقي، عارف أمين معاذ أبو: والرجال احلديث مسائل على وعّلق أحاديثها
 .ط د، العلمية، الكتب

 ةترمج ضمن مطبوعة ،الشافعي المذهب في رسالة ،)هـ١٣٧٧( عيسى، مّنون،
 .١ط مصر، القاهرة، الشيخ،

) م١٩٨٦ – ه١٤٠٦( اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو النسائي،
 مكتب حلب، غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،)الصغرى السنن( السنن من المجتبى

 .٢ط ، اإلسالمية املطبوعات
 تاريخ يف الدارس) م١٩٩٠- هـ١٤١٠( الدمشقي، حممد بن القادر عبد النعيمي،

 . ١ط العلمية، الكتب دار بريوت، الدين، مشس إبراهيم: ، احملققالمدارس
 في التبيان ،)م ١٩٩٤. هـ ١٤١٤( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي

 والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار بريوت، احلجار، حممد: حتقيق القرآن، حملة آداب
 . ٣ط

 القاهرة، ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ،)م١٩٢٩. هـ١٣٤٧( النووي،
 . ١ط باألزهر، املصرية املطبعة

 ،العيد دقيق ابن شرح مع النووي األربعين ،)م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤( النووي،
 .٦ط الريان، مؤسسة بريوت،

 احلّجار، حممد عليه، وعلق حققه ،العارفين بستان ،)م٢٠٠٦.هـ١٤٢٧( النووي،
 . ٦ط سالمية،اإل البشائر دار بريوت،



 

٣٠٠ 

 حققه ،المهذب شرح المجموع ،)ت.د( شرف، بن الدين حميي زكريا أبو النووي،
 العربية اململكة جدة، اإلرشاد، مكتبة املطيعي، جنيب حممد نقصانه، بعد وأكمله عليه وعلق

 . ط.د السعودية،
 صحيح شرح المنهاج ،)هـ١٣٩٢( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،

 .٢ط العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، ، الحجاج بن مسلم
 التقريب ،)م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،  
 حممد: وتعليق وحتقيق تقدمي ،الحديث أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير

 . ١ط العريب، الكتاب دار بريوت، اخلشت، عثمان
  ،التنبيه ألفاظ تحرير ،)ه١٤٠٨( شرف، بن حيىي الدين حميي ازكري أبو النووي،

 .١ط القلم، دار دمشق، الدقر، الغين عبد: احملقق
 اِإلمام فتاوى ،)م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،

 حتقيق طار،العَ  بن الدين عالء الشيخ تلميذه: ترتيبُ  ،)المنثورة بالَمسائل: (الُمسماة النووي
 .٦ط والتوزيع، والنشر للطباعة اإلسالمية البشائر دار بريوت، احلّجار، حممد: وتعليق

 مع المهذب شرح المجموع ،)ت.د( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،
 .ط.د الفكر، دار بريوت، ،والمطيعي السبكي تكملة

 السلف اعتقاد ذكر فيه جزء ،)ت.د( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،
 للنشر األنصار مكتبة مصر، الدمياطي، على بن أمحد: احملقق واألصوات، الحروف في

 ط..د والتوزيع،
: حتقيق ،روضة الطالبين ،)م٢٠٠٣.هـ١٤٢٣( شرف، بن حيىي زكريا أبو النووي،

 السعودية، ربيةالع اململكة الرياض، معّوض، حممد على والشيخ عبداملوجود، أمحد عادل الشيخ
 .١ط

 بريوت، ،واللغات األسماء تهذيب ،)ت.د( شرف، بن الدين حميي زكريا أيب النووي،
 ). ط.د( العلمية، الكتب دار

 حجر ابن حاشية مع المناسك، في اإليضاح ،)ت.د( الدين، حميي زكريا أيب النووي،
 ).ط.د( والتوزيع، والنشر للطباعة احلديث دار بريوت، اهليتمي،



 

٣٠١ 

 منهاج ،)م٢٠٠٥. هـ١٤٢٦( شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا أبو م ووي،الن
 .١ط املنهاج، دار بريوت، المفتين، وعمدة الطالبين

 أمحد إياد: حتقيق ،المنهاج دقائق ،)ت.د( شرف، بن زكريا أيب الدين حميي النووي،
 .ط د،( حزم، ابن دار بريوت، الغوج،

 ،) هـ ١٤١٥( الدين زين احلازمي، عثمان بن موسى بن حممد بكر أبو اهلمداين،
 اجلاسر، حممد بن محد: احملقق ،األمكنة من مسماه وافترق لفظه اتفق ما أو األماكن
 . ١ط والنشر، والرتمجة للبحث اليمامة دار الرياض،

 عبد أبو الدين، مشس القيسي، قاسم بن حممد جابربن حممدبن األندلسي، آشي وادي
 املغرب دار بريوت، حمفوظ، حممد: احملقق آشي، الوادي برنامج ،)م١٩٨٠.هـ١٤٠٠( اهللا،

 . ط.د ،-أثينا- االسالمي
 املكي، اليمين سليمان بن علي بن أسعد بن اهللا عبد حممد أبو اليافعي،

 ،الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مرآة ،)م١٩٩٧.هـ١٤١٧(
 . ١ط العلمية، الكتب ارد بريوت، منصور، خليل حواشيه وضع

 احلموي، الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو الدين شهاب احلموي، ياقوت
 . ٢ط صادر، دار بريوت، ،البلدان معجم ،)م ١٩٩٥(

 الدين، مجال احملاسن، أبو احلنفي، الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف
 دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة صر،م ،والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم ،)ت.د(

 ).ط.د( الكتب،
 ،)م ١٩٩٢- هـ ١٤١٣( اليونيين، حممد بن موسى الفتح أبو الدين قطب اليونيين،

 القاهرة، اهلندية، للحكومة الثقافية واألمور احلكمية التحقيقات وزارة: بعناية ،الزمان مرآة ذيل
 .٢ط اإلسالمي، الكتاب دار
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