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 ـداءــاإله
 
 
 
 

ل أشياخي و أساتذي و خصوصا إىل روح ـمني و إىل كـإىل والدي الكري
تربيته و بى بعلمه عقلي و فكري، و زكى ذ غالذيأستاذي، وشيخي،
، أهدي  رمحه اهللا تعاىلالكبري حمد بن ـروحي، الشيخ سيدي م سلوكه

نا خري اجلزاء، و أن  جيزيه ع أناملتواضع، سائال اهللا تعاىل هذا البحث العلمي
 ليني مع النبيئني و الصديقني ـع يتغمده برمحته الواسعة وأن يعلي درجاته يف

 .و الشهداء و الصاحلني و حسن أولئك رفيقا
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 شكر و تقدير
 

 
إىل أستاذي متنان، الأتقدم بأمسى عبارات الشكر و العرفان، و التقدير و ا

ثري من وقته املشرف على هذا البحث الدكتور منصور كايف، الذي أمضى الك
كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل األساتذة و  ،يف توجيهي و مساعديت

على إجناز هذا العون املشائخ و األصدقاء الذين مدوا يل يد املساعدة و 
 . خري اجلزاءم أن  جيازيه تعاىلالبحث، راجيا من اهللا
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 ةـدمـقـم
 

إن احلمد هللا Ʋمده وȹستعينه وȹستغȦره وȹستهديه، وȹعوذ باهللا من شرور أȦȹسنا ومـن سـيئات            
 ،أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له                     

 اللهم صل وسلم وبـارȫ عليـه        ، عبده ورسوله إمام املرسلني وقائد الغر اǲǂلني       اوأشهد أن سيدȹا Ʈمد   
 .وعلى Ǔله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين

 : أما بعد
ستغناء عنـها   الفǚن شأن الȦتوى عȚيم وأمرها جسيم، إذ هي من الدين ƞثابة السنام، وال ƹكن ا              

كد الȦروȏ الكȦائية الـƔ أوالهـا علمـاء         وŃل اȔȖƪ الشرعية، و أ    ألŒا من أج  ،  يف أي زمان أو مكان    
ɋسالم اهتماما بالغا ألن مصاſ العباد واȹتȚام أمورهم الدينية والدȹيوية تتوقȤ عليها، واملƔȦ قائم مقـام           ا

يف تبليȠ األحكام وتعليم األȹام، وقد اعتƎ ابن القيم رمحه اهللا تعاىل املƔȦ موقعا               النƑ صلى اهللا عليه وسلم    
 )1(.) إعالم املوقعني عن رǡ العاملني(شهورعن اهللا تعاىل فيما يƔȦ به وألņȤ يف ذلك كتابه امل

 

وȚȹرا ألƵية الȦتوى وخȖورőا وحاجة الناȃ إليها، وحƓ ال يتǲرأ عليها من ليȄ أهال Ƭا، 
وحȘȦƷ Ɠ دين اهللا تعاىل من أيدي العابثني واملبتدعني، فقد أفردها العلماء ƞصنȦات مستقلة تبني أƵيتها، 

Ȧات واملراجع، وبيان ȕرȧ  وما ƹكن الرجوț إليه من املصن،وشروȕها وضوابȖها والقيود الơ Ɣضع Ƭا
 :االستدالȯ وǓداǡ املƔȦ واملستƔȦ وغري ذلك ưا يتعلŏ Ȩا، ومن هذه املصنȦات

1-) ƔȦواملست ƔȦامل ǡأد ( القاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري Ÿأل )هـ376ت .( 
 ). هـ463ت (  ألمحد بن علي ǭابǨ بن اȖƪيǢ البغدادي ) الȦقيــه واملتȦقǎــه( -2
 ). هـ463ت (  للحافȘ ابن عبد الƎ )جامع بيان العلم وفضله  (-3
4-) ƔȦواملست ƔȦامل ǡهـ643(  البن الصالح )أد .( 
 ). هـ684( للقرايف ) اɋحكام يف Ƣييز الȦتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واɋمام( -5
 ). هـ1041(  ɋبراهيم اللقاƆ )منار أصوȯ الȦتوى وقواعد اɋفتاء باألقوى (-6
 ).  هـ 1332ت (  جلماȯ الدين القامسي )الȦتوى يف اɋسالم( -7

 يدخل ضمن هذا اȕɋـار      -موضوț دراستنا وƠقيقنا  -وȚȹم املعتمد للنابغة الغالوي الشنقيȖي       
ȯاŎة يف هذا اȦلǘامل Ǣحلقة يف سلسلة الكت Ǝويعت. 

 
 
 
 .ǯ1ȋ ، :9. هـ1417دار الكتǢ العلمية، بريوت، . أعالم املوقعني عن رǡ العاملني: ابن قيم اجلوزية )1(
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1 –   ƙƘƜƽƍǩƗ ƷƘǾƢƱƗ ǓǸǉǸǮ:  

ȅǷƍ : ƙƘƜƽƍةǾǆƲǁ: 
 
1( ȖƯ جاهدا أن أحصل على أي ȯات حيث أحاوȕوȖباملخ Ɣبشـراء أو  واهتمامي وعناي ȓ

،  لضياț و تلـȤ   الذي تعرȏ   و  تصوير، وهذه املنȚومة تعتƎ جزءا من تراǭنا الزاخر الذي تركه سلȦنا،            
ن امتدت إليه األيادي اƣɇة فسرقته وŒبته،  وما بقي مـن            فما سلم منه من عوادي الضياț وحوداǫ الزم       

 معȖال يف خزائن املخȖȖات عرضة للبلـى        هذلك شاركنا Ʋن يف ضياعه بƵǚالنا وعدم اهتمامنا، وتركنا        
والضياț، وكان ȹتيǲة ذلك أن فقدȹا الكثري من مقومات شخصيتنا، وما يربȖنـا بأصـالتنا وتارƸنـا                 

  Ȉعيȹ رية هي        وحضارتنا، وأصبحناȖلله معادلة خȚواقعا متناقضا ت  "     ȯبال رجا ǫوترا ǫبال ترا ȯرجا "
 .ومن هنا فǚن هذا البحث يعد جزءا من Ʈاوالت حل هذه املعادلة

 

 ȕبيعة وșيƔȦ واملنصǢ الذي أشغله فكوƆ إماما أمارȃ مهمة اɋمامة واɋرشـاد واɋفتـاء               )2
واȕالعـي علـى    , لمي بالوالية ومȦتشا ŏـذا القȖـاț      لمǲلȄ الع  أمينا ل  وكوƆ عضوا بلǲنة اɋفتاء و    

اȹشغاالت الناȃ وأسئلتهم وفتاوى األئمة واŎالȄ العلمية وما Ʒدǫ يف هذا اŎاȯ جعلƗ أشعر بأƵيـة                
هذه املنȚومة و مدى ما تستحقه من عناية وƠقيȨ وتقريǢ من العاملني يف ƭاȯ اɋمامة واɋفتاء وما ƹكن                  

 . يف هذا اŎاȯأن تقدمه من إفادة
 
إعǲاŸ الكبري بالشناقȖة ومعرفƔ الشخصية ببعȐ علمائهم وتقديري ملا قدموه من خدمـة   )3

جليلة للشريعة الغراء يف شƓ فروعها على وجه العموم وللمذهǢ املالكي على وجه اƪصوȋ، والبد من                
 .اɋعتراف بالȦضل ألهله ورد اجلميل ولو بالقليل

 

ƘǾǱƘƥ: ƙƘƜƽƍǾǕǸǉǸة م: 
 

أƵية هذه املنȚومة و ما اشتملǨ عليه من موضوعات تتعلȨ بالȦتوى و أƵيتها و التحذير من                 )1
التساهل فيها و ما يعتمد فيها من األقواȯ و الكتǢ و ذكر أسباǡ الترجيǴ و صȦات املƔȦ و غري ذلك ưا 

 .هو مذكور فيها
2(Ȧر احلركة الǭا وتأŏ تشارها وكثرة استشهاد العلماءȹا اŏ قهية. 
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 احلاجة املاسة إىل Ơقيقها وضبȖها وشرح مغلقاőا وتذليل صعوباőا وتقريبها من الȖلبة )3
 .واألئمة واملثقȦني لالستȦادة منها

 املشاركة يف إبراز دور املالكية وبيان مساƵاőم على مر التاريخ يف مباحث أصـوȯ الȦقـه                 )4
ȯاŎتوياته وما قدموه يف هذا اƮو. 

 على الȦتوى وتساهل بأمرها واعتماد على الكتǢ دون         ǗيالحȘ يف وقتنا احلاضر من Ɵر      ما   )5 
 .رجوț اىل املتخصصني من الشيوǷ والعلماءال

2-  ƤƮƜǩƗ ǛƗدǵƍ: 
 أن صاحبها حـاوƤ ȯـع        حيث تهاأƵياƬدف من هذا البحث هو ƠقيȨ هذه املنȚومة و إبراز           

         ȧرȦا تư ع فيه كثرياƤو țشتات هذا املوضو  Ǣون الكتȖتقييما دقيقا وصارما للمصادر      ،يف ب Ǩوتضمن 
ومن هنا اȹتشرت وذاț صيتها وأوالها العلماء عناية خاصة وتأǭرت ŏا احلركة            , واألقواȯ وبعȐ املسائل  

املȖلǢ الثالث  الȦقهية وأƖǭ عليها العلماء وأصبحوا يستشهدون ŏا ويذكروŒا يف مǘلȦاőم كما سيأيت يف              
 : وƹكن تلخيȌ أƵيتها يف النقاȓ التاليةبع يف الȦصل الثاƆ،من املبحث الرا

عاجلǨ املنȚومة موضوț الȦتوى وما يتعلŏ Ȩا، وهو موضوƹ țثل جاȹبا من جواǢȹ علـم                )1
أصوȯ الȦقه، إذ ال يكاد كتاǡ من كتǢ األصوƸ ȯلو من احلديث عنها، وهذه املنȚومة تصنȤ ضـمن                  

 املذهǢ املالكي وهي بذلك تعتƎ لبنة ȕيبة وإضافة كرƹـة يف مكتبـة              الكتǢ املستقلة يف ƭاȯ الȦتوى يف     
 .الȦقه املالكي وأصوله

, تȖرقǨ املنȚومة بصȦة خاصة إىل موضوț الكتǢ وما يتعلŏ Ȩا من لزوم معرفـة مǘلȦيهـا               ) 2
, ءىل بعـȐ العلمـا    إوبيان بعȐ الكتǢ املنسوبة كـذبا       , وبيان ما يعتمد منها يف اɋفتاء وما ال يعتمد        

        țمن الشـي     إوالتحذير من اجلمود واالقتصار عليها دون الرجو ȋوالعلمـاء وهـو     وىل أهل االختصا Ƿ
ا يف الكتاǡ من أƵيـة يف هـذا         ملموضوț يف غاية احلساسية واȖƪورة خصوصا يف وقتنا احلاضر، Țȹرا           

 صدور الرجاŻ ،ȯ إن العلم كان يف«: ، و قد قالواعتمد جل الناȃ على الكتǢااŎاȯ، إذ ذهǢ احلȘȦ و 
ȯه بأيدي الرجاƠاȦو صارت م ،Ǣتقل إىل الكتȹ1(»ا(ȯمه بعضهم فقاȚȹ و ،: 

Ĉو العǐـلłمǈـ كǈانĈف łـي صłدĈورłالع ǈلŁاءم 
Łـ و صŁارĈو الـ ف ȧارجـي األوراȯ 
ǈف ǈلŃـيŁȄ لĈه قصـد إليــهـي للذ 

 Ĉأمـي الزمـف ȯحكماـرا مـن األو 
 هـا ينــاȯـاتيـǴ بـȦـ لـه م

)2(قرأ عليـهـاذ ليــد مـن أست ب

 
 
 .1ȋ ، :92ت، ǯ.دار املعرفة، بريوت، د. املوفقات يف أصوȯ الشريعة:  الشاƑȕ أبو اسحاȧ إبراهيم بن موسى)1(
م، 1994،  )1(املȖبعة العالوية، مستغاȓ ،Ƅ   . فتوحات اɋله املالكي على النȚم املسمى بأسهل املسالك       :  الȖاهري موالي أمحد اɋدريسي    )2(
ǯ1ȋ ، :27. 
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ومن هنا فما فتǜ العلماء يȖرقون هذا املوضوț وينبهون يف مǘلȦاőم على الكتǢ املهمة واملعتمدة               
 وينبهون على ما فيها من هȦوات أو أخȖاء، وتزداد أƵية           ،يف كل فن من الȦنون، وينتقدون منها ما ينتقد        

 وكثرت وسائل االتصاȯ والتـرويǰ      ،لنشرهذا املوضوț يف وقتنا احلاضر حيث تيسرت وسائل الȖباعة وا         
واɋشهار وأصبحǨ املȖابع تغرȧ األسواȧ كل يوم باجلديد، ومع șهور الصحوة اɋسالمية واȹتشار العلم              
والثقافة أقبل كثري من الشباǡ على الكتǢ إقباȯ الȚمئان على املاء لكن دون رŁوĈيŉةą وتبصņر، ودون Ƣييـز                  

صحيحها من سقيمها، ودون رجوąț إىل املتخصصني من الشيوǷ والعلماء          بني غثǎها و مسينها و ƢحيȌ ل      
 )1(و تصدوا لɌفتاء والقوȯ يف دين اهللا بغري علم فضلوا و أضلوا

 
احتوت املنȚومة على ذكر كثري من كتǢ املالكية ومراجعهم ưا جيهله كثري من األئمة والȖلبة      ) 3

الكتـǢ ويعـرņف ŏـا      ، وƠقيȨ هذه املنȚومة Ʒيي ذكر هذه      واملثقȦني ưا يعتƎ تقصريا منا يف حȨ تراǭنا       
 .وينȐȦ عنها غبار اجلهل واƵɋاȯ والنسيان

شتملǨ املنȚومة على ذكر كثري من العلماء األعالم خصوصا من املالكية، فتحقيقها وȹشرها             ا) 4
م علـيهم   وجيعلنا ȹقدر جهودهم وجنلهم وȹعرف فضلهم وȹتـرح       , ويعرņف ŏم وبأعماƬم  , Ʒي ذكرهم 

إذ يعتƎ اجلهل ŏم منقصة كبرية يف حȕ Ȩلبة العلم واألئمة خصوصا من             , وȹدعو Ƭم كما أمرȹا اهللا تعاىل     
 .املنتسبني إىل املذهǢ املالكي

5 (ȨقيƠ      مőـاȦلǘومعرفـة العلمـاء وم ،Ɨشر الوعي الـديȹ يف ȫشرها يشارȹومة وȚهذه املن
 .وهذه األمة بتارƸها وتراǭهاواالعتراف بȦضلهم ويربȔ هذا اجليل بسلȦه، 

موضوț هذه املنȚومة ليȄ موضوعا فكريا أو عمال Ƴبويا خاصا بȖبقة معينة من املـثقȦني،                ) 6
بل هو من املواضيع الواقعية الő Ɣم كل الȖوائȤ املثقȦة، األئمة والشيوǷ يف مسـاجدهم والȖلبـة يف                  

 .سائلهممدارسهم وجامعاőم واألساتذة والباحثون يف كتبهم ور
 

 
                                                 

وأقوȯ كيȤ لو رأى ربيعة وابن بȖة وابن القيم  ومن قبلـهم             « : قاȯ الشيخ  يوسȤ القرضاوي مƎزاǄ هذه املشكلة ومشخصاǄ هذا الداء             )1(
دهم من علماء زماȹنا Ʋن Ý وكيȤ أصبǴ يƔȦł يف قضايا الدين الكƎى من ال علم له باألصوȯ وال بالȦروț وƁ يتصـل بـالقرǓن و                          ومن بع 

                    Üنتهى السهولة والسـذاجةƞ ريةȖتون يف أمور خȦي ǡالشبا Ȑبع Ǵأصب Ȥبل كي Ý لǲاملتع Ȥȕاƪا ȯبل اتصا Ȩاملتعم ȃالدار ȯالسنة اتصا
فراد واŎتمعات، وƠرƹهم على أتبŁاعهم حضور اجلǊمŁع واجلماعات، أو قوǓ ȯخرين بǚسقاȓ اجلهاد حƓ تقـوم الدولـة                  مثل قوƬم بتكȦري األ   

القرȹǓية واƪالفة اɋسالمية، وكثري من هǘالء ليسواǐ من أهل الذكر يف علوم الشريعة وال كلȦȹ Ȥǎسه أن جيلȄ إىل أهل الذكر ويأخذ عنـهم                        
   ƴعلى أيديهم، إ ǯويتخر                  ،ǡاǲوح ǡاǲا مائة حőاملعاصرين، أما املصادر األصلية فبينه وبني قراء Ǣقافته من قراءات سريعة يف كتǭ نņا كو

ولو قرأها ما فهمها، ألȹه ال ƹلك املȦاتيǴ املعĈينة على فهمها وهضمها، فكل عĈلم له لغة ومصȖلحات ال يȦهمها إال أهلـه العـارفون بـه                          
    Ȗاملتخصصون فيه، فكما ال يست                   ǢتـǊأن يقرأ ك Ɔوȹيع القاȖون وحده دون مرشد ومعلم، وال يستȹالقا ǢتǊأن يقرأ ك ǢبيȖأو ال ȃيع املهند

 الȦتـوى بـني     :يوسȤالقرضاوي  . »عة وحده دون موجōه يأخذ بيده     اƬندسة وحده، كذلك ال يستȖيع أحد هǘالء أن يدرȃ كتǢ الشري          
Ǣوالتسي ȓضباȹاجلزائر.اال ،ǡمكتبة رحا ،ȋ  :29، 30. 
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3 – ǓǸǉǸǮǩƗ Ǽǝ قةƛƘƾǩƗ ƟƘƽƗƷدǩƗ: 
د ȕبعǨ عدة مرات ȕبعات رغم أƵية هذه املنȚومة إال أŒا Ɓ تنل ما تستحȨ من عناية و دراسة حيث ق

 : منهاغري Ʈققة
 .)1() م1865 / هـ 1282(األوىل باملȖبعة امللكية بȦاȃ سنة  -
 .)م1918 /هـ1336(الثاȹية Ȗƞبعة العدȯ بǚستاȹبوȯ سنة  -
 .)2()م1921 /هـ1339(ضمن ƭموț سنة  ȕبعǨ  الثالثة-

 ǡلكتا Ȩكملح Ǩبعȕ اŒعند املالكية(كما أ Ǣالح املذهȖمد إبراهيم أمحد علي سنة )إصƮ للدكتور 
  .)3()م2000 /هـ1421(

 ǡكتا ȨقيƠ يف مقدمة Ǩبعȕ اŒكما أ)Ɔزيد القريوا Ÿمد حلمر س)فتاوى ابن أƮ نة  للدكتور محيد
 .و كل هذه الȖبعات ال ơلو من أخȖاء و تصحيȤ و بتر، )4()م2004(

، ƠقيȨ و دراسة بوȕليحية: من ȹصوȋ الȦقه املالكي: كما أŒا قد حققǨ مǘخرا و ȕبعǨƠ Ǩ عنوان
م، مǘسسة الريان للȖباعة و النشر و التوزيع، بريوت، 2002/ هـƷ1422ى بن الƎاء، الȖبعة األوىل، 

 .لبنان
Ơ وقد ȨقيƠ دت منها، و هوȦعليها مسبقا ال ست ǨصلƠ ثي، و لوƜ امƢسخة منها بعد اȹ على Ǩصل

 : جيد و عمل جاد إال أȹه و بعد اȕالعي عليه سǲلǨ هذه املالحȚات
فهو يسلم للناșم يف كل شيء دون مناقشة أو تعقيǢ، و مثاȯ ذلك ما ذكره يف :  غياǡ روح النقد-أ

وذلك كرǗية األولياء يف حالة «: لƞ ȨخالȦة الويل لȚاهر الشريعة فيقوȯ فيما يتع127-126 الصȦحة
  .»املعصية فيذكر أȹه من أسباǡ سوء اƪاƢة

ǡ- كثري من وجودȯمنها على سبيل املثا Ɩسد املعȦا يư ،ومةȚيف املن Ȥاء و التحصيȖرقم :  األخ Ǩالبي
 أو دȯ لصا قد يȦوت عدي  كقوله يف الغصǢ و التعدي : 255

 . و هناȫ تصحيȦات و أخȖاء أخرى.أو دȯ لصا قاله يف عد: و الصحيǴ هو
 :  عدم الدقة و الضبȔ يف بعȐ األرقام و جرد الȦهارȃ منها على سبيل املثاȯ-جـ

 م1828م و ليȄ 1829 هـ املوافƬ Ȩا 1245 تاريخ الوفاة - 
 مصȖلحا فقȔ، 183 مصȖلحا مع أŒا يف احلقيقة حوايل 243 فهرȃ املصȖلحات جعلها - 

 .وقد عد يف املصȖلحات أمساء اهللا احلسƖ، و غريها ưا ال عالقة له باملصȖلحات
 . ǓيةǓ 14يات فقȔ مع أŒا 06ذكر :  فهرȃ اɇيات- 
 -Ȍاملذكورة يف الن Ǣالكت ȃا حوايل 76ذكر :  فهرŒ60 مصدرا مع أȔكتابا فق . 

 : منها بعȐ األخȖاء يف ترƤة األعالم و الكتǢ -د
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ت ( عند ترƤة ابن األعرǯ أȹه عبد اهللا بن Ʈمد بن علي بن األعرǯ 86 ذكر يف الصȦحة - 
 .) هـ683ت ( و الصحيǴ أȹه أبو إبراهيم إسحاȧ بن Ʒي بن مȖر األعرǯ الوريغلي ) هـ726

ȹ Ɓعثر على كتاǡ يف املذهǢ يسمى : )املǊذǈهǢŁ( عند تعريȦه لكتاǡ 140 قاȯ يف الصȦحة - 
)ǢŁهǈذǊامل(معروف و هو ǡه كتاȹأ Ǵو الصحي ، :)Ǣقواعد املذه Ȕيف ضب ǢŁهǈذǊصي )املȦالبن راشد الق 
 . و الكماȯ هللا تعاىل وحده، إذ الƸلو مصنȤ من هȦوات و أخȖاء.) هـ736ت (

4-   ƨǶǲمǴƢǎƱ Ƿ ƤƮƜǩƗ: 
ƨǶǲǮǩƗ ȅǷƍ: 
لǢ املنهǰ الوصȦي  و قد يغ،ستنباȕياته يف هذا البحث هو منهǰ وصȦي Ơليلي كاملنهǰ الذي سل

لتعريȤ ية فيما يتعلȨ بترƤة حياة املǘلȤ و اƸ و ذلك يف ȹقل الوقائع التار،ستنباȕي على قسم الدراسةالا
جتماعية و العلمية و الثقافية و التعرȏ لدراسة اǂاضر و املدارȃ العلمية مع ببالده مع بيان حالتها اال

 ưيزات اǂاضر العلمية، ووضع صورة تقريبية لشخصية الناșم  و،ستنباư ȓيزات اŎتمع الشنقيȖياƮاولة 
 حقيȨ، و يف قسم الت، وقد يغلǢ املنهǰ التحليلي عند دراسة املنȚومة،معلوماتمن ستنباȕا ưا توفر لدي ا

منهǰ الناșم، ومن خالȯ مناقشة و ملنȚومة و دراسة مضموŒا و بيان و ذلك من خالƠ ȯليل شكل ا
 .هذه املنȚومةيف يا الƔ تعرƬ ȏا Ơليل بعȐ القضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .185: هـ، 1403ȋ، )1(دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، ȓ. معلمة الȦقه املالكي:  بنعبد اهللا عبد العزيز)1(
هـ، 1403 أمحد بن عبد اهللا بن محيد، مركز إحياء الثرات اɋسالمي، قȖر،: ت. القواعد:  أبوعبد اهللا Ʈمد بن Ʈمد بن أمحد املقري)2(
ǯ1ȋ ، :349. 

، )1(هـ، 1421ȓدار البحوǫ للدراسات اɋسالمية و إحياء الثرات، دŸ، . اصȖالح املذهǢ عند املالكية: Ʈمد ابراهيم أمحد علي.  د)3(
ȋ :619. 

)4(Ɔزيد القريوا Ÿمد عبد اهللا بن أƮ أبو  :Ɔزيد القريوا Ÿد: ت. فتاوى ابن أ .ǡمد حلمر، دار الغرƮ سالمي، بريوت، محيدɋم، 2004 ا
ȓ)1(ȋ ، :21. 



 
 

7

ƘǾǱƘƥ:ƤƮƜǩƗ ةǎƱ : 
 :أما فيما يتعلȨ باȖƪة و Țȹرا لȖبيعة هذا البحث و خصوصيته فقد قسمته إىل قسمني رئيسيني

Ȩقسم الدراسة و قسم التحقي 
 :شتمل على فصلنيا:ةـدراسـ القسم:  األولمـسـقال
  .انحثترƤة حياة املǘلȤ وفيه مب  : ـل األولـفصـال

ȯوحالتها العلمية    :املبحــث األو Ȥلǘاملالكي و بالد امل Ǣة للمذهȖخدمة الشناقǢالȖة مǭالǭ وفيه: 
Ȗـاملȯاألو Ǣل  :Ȥلǘبالد امل. 

 . العلمية و الثقافية من خالȯ اǂاضراحلياة: اƆـاملȖلǢ الث
 . للمذهǢ املالكي الشناقȖةخدمة: ȖلǢ الثالثـامل

 :   و فيه ǭالǭة مȖالǢة املǘلȤ و ǭناء العلماء عليه و وفاتهترƤ :اƆـاملبحث الث
 .ترƤة املǘلȖ :ȤلǢ األوȯـامل
 .صȦاته و مالمǴ شخصيته: ȖلǢ الثاƆـامل
 .ǭناء العلماء عليه و وفاته: ȖلǢ الثالثـامل
 : مباحثǭالǭةدراسة املنȚومة وفيه  : اينـ الثـلـفصـال

ȯسبتها إىل ا:املبحـث األوȹا وŒعنوا ȤلǘملȤالتألي Ǣة  وفيه  و سبǭالǭȖامǢل: 
ȯاألو ǢلـȖا: املŒعنوا. 

 .ȹسبتها إىل املǘلȖ :ȤلǢ الثاƆـامل
 .سبǢ التأليȤ: املȖلǢ الثالث

 :شكلها و مضموŒا و منهǰ املǘلȤ و مصادره وفيه ǭالǭة مȖالǢ :بحث الثاƆـامل
 .الشكل و املضمون: ȖلǢ األوȯـامل

Ɔالثـا ǢلȖل: املǘامل ǰمنهȤ. 
 .مصادر املǘلȤ: املȖلǢ الثالث

 :لǢامǭ Ȗالǭة  وفيهأƵية املنȚومة و دراسة النسخ و منهǰ التحقيȨ :بحث الثالثـامل
 .أƵية املنȚومة: ȖلǢ األوȯـامل
 .دراسة النسخ: ȖلǢ الثـاƆـامل

 .منهǰ التحقيȨ: املȖلǢ الثالث
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 .قسم التحقيȨ: ثاينـم الـقسـال
 هذه املنȚومة Ʈققة مصححة قدر اɋمكان Ɯيث تكون أقرǡ مـا             إخراǯ  هذا القسم  حاولǨ يف 

                  Ɔالثا ǢلȖذكره يف امل Ȩالذي سب Ȩالتحقي ǰمنه Ȩمها و ذلك وفșاȹ أخرجها عليها Ɣتكون إىل حالتها ال
 .ن املبحث اƪامȄ من الȦصل الثاƆم

   Ɨȹية و األخرية من           أكما أȹحة األوىل و الثاȦصورا للص Ȩقبل قسم التحقي Ǩبǭ      النسـخ املعتمـدة يف 
التحقيŻ Ȩ ذكرت خاƢة ضمنتها خالصة ما توصلǨ إليه من خالƠ ȯقيȨ هذه املنȚومـة و يف النهايـة                   

 :ختمǨ بȦهرȃ عام يشمل ما يلي
 .فهرȃ اɇيات القرȹǓية -1
 .فهرȃ اɇحاديث النبوية -2
 .فهرȃ تضمينات ألȦية ابن مالك -3
 .فهرȃ األȚȹام األخرى -4
 .يةفهرȃ تضمينات النصوȋ الȦقه -5
 .فهرȃ األعالم -6
7- Ȩقǂا Ȍالواردة يف الن Ǣالكت ȃفهر. 
 .فهرȃ املصȖلحات -8
9- Ȩقائمة املصادر و املراجع املعتمدة يف التحقي. 

 .فهرȃ املوضوعات -10
 .)بالعربية و الȦرȹسية و اɋجنليزية(كما Ź إǭبات ملخȌ عام للبحث 
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5-Ɨ ƠǶƩƗǷ ǼƢǩƗ ƟƘƛǸǖǆǩƗ ǩƤƮƜ: 
 :صعوبات منهابعȐ الز هذا البحث عترضتƗ يف إجنااهذا و قد 

șم حيـث كـان جـل       ا قلة  املصادر و املراجع خصوصا فيما يتعلȨ بقسم الدراسة و ترƤة حياة الن              -أ
 :  و هي،عتمادي على ǭالǭة كتǢ هي أهم الكتǢ املǘرخة للمǲتمع الشنقيȖيا

-ǡي: كتاȖللشيخ أمحد بن أمني الشنقي Ȕيف تراجم أبناء شنقي Ȕالوسي . 
 .ل النحويالرباȓ   للخلي بالد شنقيȔ املنارة و :ǡ كتا-
-ǡيا: كتاȹاحلياة الثقافية للمختار بن حامد:  حياة موريتا. 

تصاالت كثرية و بذلƭ Ǩهودات كبرية و ƠصلǨ على معلومات قليلة فوȦșتها مـع مـا                او لقد قمǨ ب   
 . توفر يف هذه املراجع

 
ȹور البصر  (: رة الوجود أو هي مȦقودة مثل     د ȖƯوȕة و ȹا   عتمدها الناșم ال تزاȯ   ا بعȐ املراجع الƔ     -ب

ماسـي  لشرح السǲ ( للقاƆ و    ) أصوȯ منار الȦتوى و قواعد اɋفتاء باألقوى       ( للهاليل و  )يف شرح Ưتصر  
 للشيخ سنبري بـن  )يف املختصر من الضعيȤما يف ơريǰ بعȐ  فتǴ الرǡ اللȖيȤ( و )على قواعد ميارة

 .، و غريها)ة ابن القاضيȕر(القاضي سيدي الوايف و 
ـ   اŏɋام و التشابه بني بعȐ األعالم حيث أن الناșم كثريا ما يشري إىل بعضهم بلقǢ مشترȫ                -ـج ني  ب

  ).اȖƪاȓ(، )ابن القاضي(، )العقباƆ(، )السǲلماسي(: كثري من العلماء يصعǢ معه Ơديد املراد مثل
رورية أخدت مƗ  معȚم الوقǨ، و بعدي احلسي        شخصية تتعلȨ بالتزامات و أعماȯ و șيȦية ض        أمور  -د

 و قلة وجود املعني، ưـا ال جيمـل Ÿ           ، و قلة املكتبات و النوادي العلمية      ،عن اجلامعات ومراكز البحث   
 .التحدǫ عنها بالتȦصيل، ألȹه ما من باحث إال و يكون قد واجهها و هو ينǲز Ɯثه
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 :ƸǩƗمǪǮǖƢƾǮǩƗ ƟƗƷƘǁȃƗ Ƿ ƹǸة -6
 

ǀ ǁ:  يةȹǓيات القرɈل.  
  .لɊحاديǨ النبوية  :} {

 .لنقل عبارات العلماء: « » 

 . للكالم التوضيحي :) (

 .إذا جاء بعدها اسم تعƠ ƗقيȨ:  ت

 .تعƗ تويف إذا جاء بعدها رقم:  ت

  .تعƗ دكتور:  د

 .تعƗ دون تاريخ الȖبع:  ت.د

 .التاريخ اǲƬري:  هـ

 .التاريخ امليالدي:  م

ǯ  :ءزاجل. 

ȋ  :حةالȦص. 

ȓ  :بعةالȖ. 

]…[  :Ȍيف الن Ǵأو أصل Ȥملا أضي. 

 .النسخة املغربية:  )األصل( 

)ǡ(  :النسخة املصرية. 

)ǯ(  :سخة شخصيةȹ. 



 
ǧǷȁƗ ǬƾقǩƗ 
 ǩƗدƽƗƷة

 

 ǧǷȁƗ ǨǆǞǩƗ :ǜǩƐǮǩƗ ƝƘǾƭ ةǮƩƸơ. 
ǼǱƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ:مةǸǒǲǮǩƗ ةƽƗƷƳ . 

11



 

 
 

ǧǷȁƗ ǨǆǞǩƗ : 
ǜǩƐǮǩƗ ƝƘǾƭ ةǮƩƸơ. 

 
ǧǷȁƗ ƤƮƜǮǩƗ : ةǾǮǪǖǩƗ ƘǶƢǩƘƭǷ ǜǩƐǮǩƗ ƳȆƛ ةǎǡƘǲǂǩƗ دمةƱ Ƿ 

   ǼǦǩƘǮǩƗ ƚǵƶǮǪǩ.  
ǼǱƘƦǩƗ ƤƮƜǮǩƗ :ǝǷ Ƿ ǴǾǪǕ ƊƘǮǪǖǩƗ ƊƘǲƥ Ƿ ǜǩƐǮǩƗ ةǮƩƸơǴơƘ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ǧǷȁƗ ƤƮƜǮǩƗ : 
Ƿ ǜǩƐǮǩƗ ƳȆƛƝƘǾƮǩƗ ةǾǮǪǖǩƗ  ƘǶƛةǎǡƘǲǂǩƗ دمةƱ Ƿ 

ǼǦǩƘǮǩƗ ƚǵƶǮǪǩ. 
 

ǧǷȁƗ ƚǪǎǮǩƗ :ǜǩƐǮǩƗ ƳȆƛ. 
ǼǱƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ :ƗƝƘǾƮǩƸǉƘƮǮǩƗ ǧȆƱ ǰة مǾǝƘقƦǩƗ Ƿ ةǾǮǪǖǩƗ . 
ƤǩƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ :دمةƱةǎǡƘǲǂǩƗ ǼǦǩƘǮǩƗ ƚǵƶǮǪǩ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14

 . Ɏǣد اǘƫلȤ:اǢȲȖƫ األول
موȕن الناșم هو بالد شنقيȔ و هو إقليم من أقاليم اجلمهورية اɋسالمية املوريتاȹية، و كلمة 

نة من مدن أدرار واقعة فوȧ جبل، يف و هي يف األصل تȖلȨ على مدي )1()عيون اƪيل: (شنقيȔ معناها
 الذي االسمسم بعضه وهو اشيء بالا القȖر كله من باǡ تسمية ŏجهة غرǡ الصحراء الكƎى Ż مسي 

 . ȕواȯ التاريخ اɋسالمي الوسȔراشته
 و قد عرف هذا القȖر ،رȏ الرجاȯ السمرأفهي كلمة التينية معناها ) موريتاȹيا(و أما لȚȦة 

Ǝبأمساء كثرية عǡويل منها بالد صنهاجة اجلنوȖه الƸو صحراء امللثمني، و ـ و صنهاجة الرم، تار ،ȯا
 الȦرȹسي برهة من االستعمارة ض و قد قدر Ƭا أن تقع يف قب، و بالد شنقيȔ،و بالد تكرور بالد ملتوȹة،

 اسم Ƭا تاختار االستعماريةن هذه التسميات السابقة ال ơدم أغراضها أ و حينما رأت فرȹسا ،الزمن
 .)2( إحياء لتسمية قدƹة كاǨȹ تȖلȨ على ưلكة روماȹية قدƹة قامǨ يف ƽاȯ غرǡ إفريقيا)موريتاȹيا(

 و يغلǢ عليه ،و اŎتمع الشنقيȖي بصȦة عامة ينتȚم بشكل تقليدي يف عشائر متوارǭة و متميزة
تنقل و الترحاȕ ȯلبا للماء و الȖابع القبلي بكل مȚاهره سواء من حيث ȕبيعة احلياة الƔ تقوم على ال

قبائل من الƎبر كاǨȹ : صل السكان من حيث اجلنȄأ من حيث العالقة بني ȕبقات اŎتمع، و مالكɊ، أ
ǡن صحراء املغرȖت،تقȦسالمية صاروا قسمنيو و بعد الɋصهرعربا و بربر و قد : حات اȹالقسمان و ا 

ǨȖدمااختل Ǘا عن اƵييز أحدƢ ا إىل حد يستحيلƵ خر، و قد تبلورت البنيةɇللسكان تبعا االجتماعية 
 .اجتماعيةللتقسيم الوșيȦي عن ǭالǫ فئات 

- ɍا:أوɅواȂال : 
الȖلبة، و هم ƭموعة من القبائل املهتمة بالعلم و الدين واللغة و و يسمون كذلك باملرابȖني 

م بشǘون القضاء و الȦتيا، و قد șلوا  و القيا، و الدعوة إىل اهللا عز و جل،العربية و إقامة الشعائر الدينية
م شȤȚ العيȈ، و قساوة احلياة ـƮافȚني على تعلم العلوم الشرعية و تعليمها إقامة الشعائر الدينية رغ

عاȯ يف إدارة الشǘون ـ كما قاموا بدور ف،ارـالصحراوية و مصاعǢ التنقل و الترحاȯ و تنائي الدي
 . و السياسيةاالقتصادية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .ȋ: 422 ،ـه2(، 1378( ȓر،ص مكتبة الوحدة العربية، م.الوسيȔ يف تراجم أدباء شنقيȔ: أمحد بن األمني الشنقيȖي )1(
،  دار بن حزم، بريوتالȖيǢ بن عمر بن احلسني اجلكƗ،: ت. ارشاد املقلدين عند اختالف اŎتهدين: باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي )2(
ȓ)1( ،1418ȋ ،19 :هـ. 
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 )الȀȞب( ǵساǭ :ɀȺǣ ȷاɆȹا -
 و فيهم ،Ȗة يف األقاليمـهم أهل الشوكة و القيادة العسكرية يف البالد و املمسكون بزمام السل و

 و Ƭم ميل إىل شن ، و هم Ʒتكرون لȚȦة العرǡ ألȦȹسهم و ال يسمحون ŏا لغريهم،أبـهة عȚيمة
 بنو حسņان  واـل الزوايـو قد شك. )1(الغارات من حني ɇخر سواء فيما بينهم أو على قبائل أخرى

حيث مارȃ الزوايا القيادة العلمية وإدارة الشǘون ، قيادة ǭنائية للمǲتمع املوريتاŏ Ɔذا التقسيم الوșيȦي
 .)2( السياسيةة الȖرفان معا يف السيȖرواشترȫ ومارȃ بنو حسان القيادة العسكرية االقتصادية
 :األǤǩاǭ :țالثا -
وتتكون من قبائل Ɓ ) اللحمة( وتسمى االجتماعيالثة من السلم تأيت هذه الȦئة يف الدرجة الث و

خروƵا ألغراضهم من رعي ماشية وخدمة سيها الȖرفان املتقدمان ȦȹوذƵا وقلم فبسȔ عل Ơتم بسيȤ وال
 .)3(وغري ذلك

 فقد وصل اɋسالم إىل بالد إفريقيا واملغرǡ العرŸ  إىل بالد شنقيȔ،أما عن تاريخ دخوȯ اɋسالم
Ȧافع رضي بصȹ عقبة بن ǴاتȦسالمية وعلى يد الɋتوحات اȦال Ȩريȕ عن ȯري األوǲƬة عامة يف القرن ا

قرǡ إىل احلقيقة هو أŒا فتحǨ على األ يف تاريخ فتǴ موريتاȹيا إال أن املعوȯ عليه و اختلȤاهللا عنه، وقد 
 .قبل يزيد بن معاوية رضي اهللا عنهيد عقبة بن ȹافع رضي اهللا عنه بعد واليته الثاȹية على ƽاȯ إفريقيا من 

 ȯاملهاجر، ...« خلدون ابنقا Ÿجاء عقبة بعد أǴبرفافتتƎال ȫرجنة، ولقيه ملوȦحصون ال  
،ǡالزا  Ɠبالدهم، ح Ƿخن يف املصامد ودوǭاألقصى، وأ ǡع، ودخل املغرƤ عا بعدƤ łمņضهȦوتاهرت، ف

من صنهاجة أهل اللثام و أǭخن فيهم، وقتل مسوفة  جاز إىل السوȃ لقتاȯ من ŏا  Żمحلهم على اɋسالم،
 .)4 (»وراء سوȃ وقȦل راجعا

 حيث كاǨȹ قوافلهم ،قȖار يف ȹشر اɋسالم ŏذه األ فعاȯقد كان كذلك لتǲار املسلمني دور و
 . Ʋو غرǡ إفريقياةالتǲارية ơترȧ الصحراء من وادي السودان متǲه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ȋ: 32-36 م،1987 ،توȄȹ  املنȚمة االعربية للتربية والتقافة و العلوم،.قيȔ املنارة و الرباȓبالد شن:  اƪليل النحوي)1(
 .24:  املرجع السابȋ ،Ȩ:باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي )2(
 .ȋ: 476  املرجع السابȨ،:، أمحد بن األمني الشنقيȖيȋ  :37 املرجع السابȨ،: اƪليل النحوي)3(
 . و ديوان املبتدأ و اƎƪ يف أيام العرǡ و العǲم و الƎبر، و من عاصرهم من ذوي السلȖان األكƎ كتاǡ العƎ:  عبد الرمحان بن خلدون)4(

 .ǯ6، ȋ: 608 ،1982 ، بريوت،الكتاǡ اللبناƆ دار
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ا يف فتǴ  بعد ذلك دور فعاȯ يف ȹشر اɋسالم والدفاț عنه حيث شاركونيوقد كان للموريتاȹي
 ، واألȹدلȄ معاɋفريقياȹصري رضي اهللا عنه الذي يعده املǘرخون فتحا جديدا  األȹدلȄ بقيادة موسى بن

وا يف الدور الذي قامǨ به الدولة يف ȹشر وساƵ) ـه375– ـه172(كما أŒم خضعوا لدولة األدارسة 
 .اɋسالم يف أصقاț إفريقيا

 املǭǔرن أبرز من صحراء امللثمني يعتƎ م) ـه541-ـه448(  دولة املرابȖني اȖȹالȧكما أن 
 كما كان لعلمائها دور بارز وكبري يف ȹشر تعاليم اɋسالم وخدمة )1(ملوريتاȹيا يف تارƸها اɋسالمي

ȋصوƪاملالكي على وجه ا Ǣسالمية عموما واملذهɋه،الشريعة اȹكما سيأيت بيا . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 33 :السابȋ ،Ȩاملرجع : باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي )1( 
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 . Ɏǹ ȸȵل اǂاȀȑالثقاǦɆȥ الǦɆȶȲȞ و Ɇاǥ اƩ:اǢȲȖƫ الثاين
اǂاضر Ƥع Ʈضرة و هي مǘسسات تعليمية إسالمية ȹشأت يف بالد شنقيȔ لتكون أداة لنقل 
املعارف العلمية و إرساء أسȄ الدين اɋسالمي، و قد عرفها اƪليل النحوي بأŒا جامعات شعبية بدوية 

تلقينية، فردية التعليم، ȕوعية املمارسة، صبغتها البساȕة، و تشبه الكتاتيǢ يف شكلها اƪارجي إال متنقلة 
أن الباحثني يǘكدون أŒا حققǨ لȖالŏا مستوى علميا ال يقل عن مستوى اجلامعات العريقة، و Ƭذا 

 .)1(تسمى جامعة الصحراء
 : اǂضرة و أهم مساőا ما يلي خصائȌو لعل من أبرز

 
 على درجة عالية من الدقة و الضبȔ يف : اǂضرة جامعة تقدم للȖالǢ معارف موسوعية)1

ȃة حيث تدرǭفنون املعرفة املورو ȤتلƯ:)2(  
 .حȚȦه، رمسه، و Ɵويده، و تȦسريه، وبقية علومه: القرǓن الكرƇ  -أ  

 .نه، مصȖلحاته، رجالهتم: احلديث -ب 
ǯ -العقيدة، و علم الكالم والتصوف . 
 .فروعه، أصوله و قواعده:  الȦقه- د
Ƚـ-ǡساȹالسرية و التاريخ واأل . 
 . اللغة و األدǡ، النحو و الصرف، العروȏ و القوايف، و البالغة- و
ȁ -ندسةƬوا ǡاحلسا ،ȨȖاملن . 
ǳ -وأسرار احلروف ǢȖلك و الȦاجلغرافيا وال . 

 
2(ǦɆǤȞȉ ǦȞȵجا ǥȀȒǂيـ تستقبل كل من يرد عليها م: اƤ ئات ـع املستويات الثقنȦافية وال

 كما تستقبل العاƁ فتǲدد له معارفه وتوسعها Ǜ، فهي تستقبل املبتداالجتماعيةالعمرية و اجلنسية و 
والȦقري واملوسر، فتبذȯ لكل ȕالǢ ما يريد من ) وإن بنȚام(وتعمقها، و يرتادها الȦȖل و الشيخ واملرأة 
، وهي ال ترد ȕالبا لعدم وجود مقاعد استيعابهته و ȕاقة ضروǡ املعرفة حسǢ مستواه الثقايف وهواي

شاغرة، و ال تغلȨ أبواŏا لقلة عدد الȖالǡ املنتسبني إليها، فال حد أدƅ و ال أعلى للعدد الذي يقوم به 
 .)Țȹ)3ام اǂضرة، بل ينقȌ العدد و يزيد تبعا لصيǨ الشيخ و شهرته ومدى تȦرغه

 
 
 .23:لسابȋ ،Ȩ املرجع ا: اƪليل النحوي)1(
 .212، 190: املرجع السابȋ ،Ȩ: اƪليل النحوي)2(
 .ȋ:36-37  املرجع السابȨ،: باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي)3(
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3( ǦȲقȺǪȵ ǦɅوǼǣ ǦȞȵجا ǥȀȒǂا املمي: اőا عن غريهاـو لعل هذا األمر من أبرز مساƬ من زة 
 و من ،ويةـد الباستنبȔ من واقع احلياةمǘسسات التعليم، فنȚام اǂضرة Țȹام يكاد يكون دون Țȹري 

 و أن ،الصعǢ على من Ɓ ير اǂاضر أن يتصورها، ذلك أن البداوة تقترن يف الذهن بالغباوة و اجلهل
 يف املناȨȕ االستقرارو أن ،  يف أذهان الناȃ أن العلم ربيǢ احلضارةاȖȹبع جزء من احلضارة و قد الثقافة

 أن استȖاعوا، و لكن الشناقȖة الثقافية احلياة ازدهار ƴو املعارف، و  املدن شرȓ يفاستيȖاناحلضرية و 
 Țȹاما اخترعوا، و ويف ƭاهل الصحراء، و على șهور العيƷ،Ȅققوا Œضة علمية ƴوذجية ǨƠ اƪيام
 تتنسم ، فهي جامعات متنقلة، تشƔ يف أرȏ و تصيȤ يف أرȏ،تعليميا مناسبا لȚروف الصحراء القاسية

 فتارة يكون ، جامعة بني متعة العلم و متعة السياحة،Ƭا عبري احلرية يف رحاǡ الصحراء الȦيحاءعƟ Ǝوا
مقرها حني اɋقامة ǨƠ الشǲرة، أو اƪيام، أويف اƬواء الȖلȨ، و أǭناء الترحاȯ يكون مقرها șهور اɋبل، 

 : مشيدا ŏذه املزية)1(قاȯ العالمة املختار بن بوȹة
 
ȹمن األشـو Ǣمـراف منتحن ركȚ 
درسة   ـعيȄ مـȹا șهور الذơاد ـق

 اȹاـȹد دون أقدرال ذا العصرـجأ 
ŏبـȹ ابيـن اهللا تـني ديـاȹ2(اـ( 

 
4(ȋاǹ ɄȶɆȲȞǩ ǰȾȺȵ اƬ ǥȀȒǂا: اƞ ȂɆȶǪɅ  ɄȲɅ: 

 فكلما أŹ الȖالƭ Ǣموعة من الكتǢ ،أȹه منهǰ يسري وفȨ ترتيǢ دقيȨ مرتبȔ بالكتǢ ال بالسنني - أ
 : غريها، و ذلك وفǭ Ȩالǫ مراحل إىلاȹتقل

 
Ƃاألو ǦȲǵȀƫويده :اƟه، وȖو معرفة رمسه، وضب ،Ƈن الكرǓالقر ȘȦح Ż ،ديةƛتبدأ بتعليم احلروف األ 

ȇقالون وور Ɣافع بروايȹ مامɋويد كالدرر اللوامع البن بري و شرحه ،بقراءة اǲمع دراسة متون علم الت 
 .)3(ن اجلزرياملسمى بالنǲوم الȖوالع ومقدمة اب

ǦɆȹالثا ǦȲǵȀƫومة :اȚا يف الضروري من علوم الدين مثل منȹمتو ǢالȖفيها ال ȃالعني يدر ȏوتسمى فر 
ابن عاشر، و األخضري، و األجرومية يف النحو، و املعلقات ليستقيم لساȹه على الȦصحى Ƣهيدا لدراسة 

 .متون أعمȨ و أوسع
 
 و الكالم، أخذ عن املختار بن حبيǢ و املختار بن بابا، وعنه حرمة بن عبد اجلليل العلوي، و ƮنȐ برț يف علم النحو: املختار بن بوȹة )1( 

بابه الدƹاƆ، و عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي، له االمحرار على األلȦية، و ȦƠة اǂقȨ يف حل مشكالت املنȨȖ، و Țȹم وسيلة السعادة، 
 .608، 490 :، اƪليل النحوي، املرجع الساب277ȋ ،Ȩ :الشنقيȖي، املرجع السابȋ ،Ȩأمحد بن األمني . هـ1220تويف سنة 

 .ȋ ،: 12ـه1403 ، إدارة الثراǫ العرŸ اɋسالمي، قȖر. إعداد املهǰ لɌستȦادة من املنهǰ: أمحد بن أمحد املختار اجلكƗ الشنقيȖي)2(
 .517: املرجع السابȋ ،Ȩ:أمحد بن األمني الشنقيȖي )3(
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ȀƫاǦالثالث ǦȲǵ: فيها مهمات املتون املتداولة ȃامي املعاصر تدرȚثابة املرحلة اجلامعية يف التعليم النƞ وهي 
 وإضاة الدجنة ألمحد املقري ،يف املنȖقة فȦي باǡ العقائد تدرȃ مقدمة الرسالة، وعقائد السنوسي
ام البن عاصم، ويف األصوƤ ȯع التلمساƆ، و يف الȦقه رسالة ابن أŸ زيد و وƯتصر خليل، و ȦƠة احلك

 .)1(اجلوامع للسبكي، و مراقي السعود لسيدي عبد اهللا العلوي الشنقيȖي، ويف النحو، األلȦية، وغري ذلك 
 كليا، فالشناقȖة ال يعدون علما إال ما حصل يف اعتمادايعتمد التعليم يف اǂضرة على احلȘȦ  - ب

 :هذه الȦكرة بقوȯ اɋمام الشافعي رمحه اهللا تعاىلالصدر ووعته الذاكرة، متنا ومعƖ مدعمني 
دوȧـنـن صـ ال بȖ لهي وعاءـبـلـق  ƗـمǨ ينȦعـا ƹـيثمـعي حـعلمي م
 )2(أو كنǨ يف السوȧ كان العلم يف السوȧ  لم فيه معيـنǨ يف البيǨ كان العـإن ك

علماء الذين أصبحوا وقد أƣر هذا األسلوǡ يف بالد شنقيȔ وجنǴ جناحا باهرا و خرǯ فȖاحل ال
كان فيها ) ƟكاǨȹ( مضرǡ املثل يف سعة العلم وقوة احلȘȦ وحدة الذكاء، وưا يǭǘر يف ذلك أن قبيلة

 - أضخم مرجع يف الȦقه املالكي- ȘȦƷ املدوȹة) مدلȈ(  فتاة ȘȦƠ املوȕأ، و أن الȦȖل يف قبيلة)300(
ȟ3(قبل سن البلو(. 

ǯ - ضرة تعتمد يف التعليم علىǂسالمية على تلقي العلم :الصيغة التلقينية اɋاحلياة العلمية ا Ǩوقد قام 
 املخȖوȕات و الكتǢ، والشناقȖة يǘكدون كثريا اȹتشار على ذلك حƓ بعد استمرتمن أفواه الرجاȯ و 

 الحتماȯ اقتنوهاعلى هذا اجلاǢȹ و يدعون إىل تلقي العلم من أفواه الرجاȯ، وال يثقون يف الكتǢ و إن 
ȖƪاȯاŎحيان يف هذا ا Ÿومن الناسخ، وهم يرددون أبيات أ Ȥأ من املصن: 

Țتـتـر أن الكـغمـن الـي Ǣالـهــا فـأخ  هديـ ȫدراɋ ومـلــعـم 
 مـيـهـقل الȦـȐ حريت عـوامـغ  اـيهـأن فـهوȯ بـدري اجلـا يـوم

مـيـتقـراȓ املسـن الصـللǨ عـض  خـيـر شـيـغـوم بـلـإذا رمǨ الع
 مـكيـاحل) وماـت(ل من ـري أضـتص ى ــك حتـور عليـȄ األمـتبـو تل

ȯورة تقوǭة قولة مأȖسالم، و من أخذ : "و عند الشناقɋمن ا ǯخر Ǣمن أخذ التوحيد من الكت
 Ǣمن الكت ǢȖحلن يف الكالم، و من أخذ ال Ǣغري األحكام، و من أخذ النحو من الكت Ǣقه من الكتȦال

 .)4("قتل اȹɇام
 
 
 
 .213،217: املرجع السابȋ ،Ȩ: اƪليل النحوي)1( 
)2(ȋ ،مام الشافعيɋ94:  ديوان ا. 
 .41: املرجع السابȋ ،Ȩ: باǡ الشيخ سيدي الشنقيȖي)3(
)4(  http://www.almahdranet.mr 
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دة، و ـ Ɯيث يدرȃ كل فن من العلوم على ح: اǂضرة تعتمد يف التعليم على منهǰ كيȦي ال كمي-د
لǢ بني فنني، و ال ينتقل من فن إىل Ǔخر حƓ يتقن األوȯ، و هذا األسلوǡ قد أفاد الشناقȖة ال جيمع الȖا

 خلدون إىل هذا املنهǰ يف مقدمته يف باǡ وجه الصواǡ يف ابن يف Ơصيل العلم و إتقاȹه، و قد أشار اكثري
 ȯريقة إفادته حيث يقوȕ الواج…«تعليم العلوم و ȧرȖاجلميلة و ال Ǣبة يف التعليم أن ال  و من املذاه

ȹصرافه اƸلȔ على املتعلم علمان معا، فȹǚه حينئذ قل أن يȦȚر بواحد منهما، ملا فيه من تقسيم الباȯ، و 
ان، و يعود منهما باƪيبة، وإذا تȦرȟ ـا و يستصعبـعن كل واحد منهما إىل تȦهم اɇخر، فيستغلقان مع
 و قد أǭبǨ علم النȄȦ .)1( »ان ذلك أجدر بتحصيلهالȦكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه، فرƞا ك

التربوي احلديث أƵية هذا املنهǰ ومدى فائدة التصنيȤ و التنȚيم و الȦصل بني ƯتلȤ الȦنون يف عملية 
 .)2(التحصيل املعريف

 :ويف هذا يقوȯ الشناقȖة
 مهـن Ƣـل فـيـصـحـرد تـوإن ت
 اـع جـنـون املـنـرادف الȦـويف ت

 هـتهاء مـȹل االـبـ قواهـن سـوع 
 )3(رجا ـقا أن Ƹـبـستاان ـوأمـإن ت

Ƚشهادة وال درجة علمية معينة– ـ ǴنƢ ضرة الǂوقني إجازات : اȦم املتŏالȖاملشائخ ل Ȑبع Ǵا منƞور 
 .)4(يف بعȐ الȦنون

على مدى تاريخ  أفواجا من العلماء واحلȦاȗ نĆǈوōكǈ اǂاضر وŏذا األسلوǡ والنȚام أن تǨłاستȖاعوهكذا 
ȕويل كاȹوا Ʒملون علمهم معهم يف حلهم وترحاƬم، صدورهم خزائن لكل ما ȕالعوه أو درسوه، وقد 

 استأǭرواو . أصبحوا مضرǡ املثل يف العاƁ اɋسالمي، وما حلوا بأرȏ إال وخلȦوا فيها ذكرا حسنا
ها وما وصلوا إليه يف ƯتلȤ بǚعǲاǡ أهلها، وما ȹالǨ شنقيȔ مكاȹتها العلمية إال بسبǢ شهرة علمائ

سعة علم وقوة حȘȦ وذلك راجع إىل Țȹام التعليم  من ƭاالت العلوم الدينية والعربية ومدى ما ƹتازون به
 .، وبذلك تعتƎ شنقيȔ منارة للعلماملرتبȔ باǂاضر

 :وحاضرة من حواضر الȦكر حƓ قاȯ قائلها
)5( م أصل أقدمـلـعـم يف الـهـلـف يȔ فيه زمزمـقـنـن شـكـم يـإن ل

 أحد علمائها – موضوț الدراسة والتحقيȨ -والشيخ النابغة الغالوي الشنقيȖي صاحǢ املنȚومة 
 . األفذاذ

 
 
 .ȋ : 1032،م1960،  دار الكتاǡ اللبناƆ، بريوت.املقدمة:  إبن خلدون)1(
 .ǯ 1ȋ ، :124،م2001 ،)3( جامعة باتنة، Ʈ ،ȓاضرات يف علم النȄȦ التربوي. بشري معمرية:أȚȹر )2(
 .198:  املرجع السابȋ ،Ȩ: اƪليل النحوي)3(
 .39: املرجع السابȋ ،Ȩ:  باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي)4(
 .229، 23:  املرجع السابȋ ،Ȩ: اƪليل النحوي)5(
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 يف كتابا معتمدا يف الȦقه املالكي كما سيأيت) 28(ذكر النابغة رمحه اهللا يف هذه املنȚومة حوايل و قد 
تǢ يف الȦتوى، و قد كان املوȕأ و املدوȹة من  من األقواȯ و الكالتحقيȨ يف الȦصل األوȯ املتعلȨ باملعتمد

الذي تلقȦه الشناقȖة ) Ưتصر خليل(أهم الكتǢ الƔ تدرȃ عند الشناقȖة، و ذلك قبل أن يصل إليهم 
ولقد وضع اهللا «: الشيخ أمحد باباقاȯ).  القريواƆرسالة ابن أŸ زيد(و عن ) املدوȹة(فشغلوا به عن 

و توضيحه من زمنه إىل اɇن، فعكȤ الناȃ عليهما شرقا و غربا، حƓ لقد ) خليل(القبوȯ على Ưتصره 
 ȃوفا Ȉيف هذه األزمنة املتأخرة إىل االقتصار على املختصر يف هذه البالد املغربية، مراك ȯاحلا ȯǓ

جǢ، و املدوȹة، بل قصاراهم الرسالة و خليل، و ذلك عالمة وغريƵا، فقل أن ترى أحدا يعتƗ بابن احلا
 . )1(»دروȃ الȦقه و ذهابه

رغم وفرőا،  ن منصنȦات الشناقȖة ـدهم مصنȤ مـو املالحȘ أȹه ليȄ يف هذه الكتǢ املعتمدة عن
 :)2(مايليو أغلǢ هذه الكتǢ املعتمدة عندهم كان ȖƯوȕا، و قد ȕبع منها الكثري اɇن، و من أƵها 

1. Ȅȹاجلامع البن يو. 
 .كتǢ املازري .2
 .األحكام البن سهل .3
 .جامع املتيȖي وƯتصراته .4
 .تبصرة ابن فرحون .5
 .Ưتصر ابن احلاجǢ وشروحه .6
 .ديوان ابن عرفة .7
8.  Ɔزيد القريوا Ÿعلو الرسالة البن أ Ɔيهاشرح القلشا. 
 .املعيار املعرǡ للوȹشريسي .9

10. ȯابن هال ȯوازȹ. 
11. Ɔستاǲسيدي عيسى الس ȯوازȹ. 
12. Ư الصغري والكبري، وشرح ȧواملوا ،ǡاȖواحل ،ȧتصر خليل مع شروحه املعتمدة كشرح ابن مرزو

 .حلولو، و ŏرام الكبري والصغري
 .ȦƠة احلكام البن عاصم .13
 .مƒ املرشد املعني البن عاشر .14

 
 
 
 
 .114: ت، ȋ.دار الكتǢ العلمية، بريوت، د. ȹيل االبتهاǯ بتȖريز الديباǯ: التنبكƔ بابا أمحد )1(
 .199، 198: املرجع السابȋ ،Ȩ:  اƪليل النحوي)2(
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 . ǦȵǼǹ الȺȊاǦȖȩ لǢȽǾȶȲ اƫالɄȮ:الǬاǢȲȖƫ الث
ȹيا و ما تزاȯ مركزا من مراكز العلوم اɋسالمية و الثقافية العربية وقد أبلى اكاǨȹ موريت 

ة عموما واملذهǢ لوا جهودا معتƎة يف خدمة الشريعة اɋسالميذ بالء حسنا و ب- كغريهم-الشناقȖة
 Ȍلخȹ كن أنƹالعلوم و ȤتلƯ ا ضخما و كتبا يفǭوقد تركوا ترا Ǣاألسالي Ɠاملالكي خصوصا بش

 :هذا األمر يف النقاȓ التالية
 
ɍاملالكي: أو ǫما و: التعامل مع املوجود من التراȚȹااستدراك  شرحا وȯ1(: ، وعلى سبيل املثا( 

 .استدراكامǘلȦا شرحا له أو Țȹما أو ) 60(خليل حوايلفقد بلغǨ املǘلȦات املتعلقة ƞختصر  -
 . مǘلȦا ما بني شرح وȚȹم)15(و أما الرسالة فلهم عليها حوايل  -
 .مرات) 06( عاصم قد شرحǨ البنوȦƠة احلكام  -
 وللنابغة عليه شرحان مȖوȯ وƯتصر ، مرات)05( عاشر قد شرح البنومƒ املرشد املعني  -

 .)ر عاشابناملباشر على (: مساه
- Ǩقد شرح ȧمرات) 03( والمية الزقا. 
 : يف كتاǡ مساهوقد شرحه النابغة، مرات وعقد مرتني) 06(وƯتصر األخضري قد شرح  -

 . وشرح Țȹم شيخه لɊخضري كذلك،)خضرياألزهري شرح عبادات األ(
 : إȹتاǯ جديد: ǭاɆȹا

 املالكي املذهǢويف ȹكǢ الشناقȖة يف Ʈاضر العلم على التدوين و التصنيȤ على وجه العموم ا
ȋصوƪشر،على وجه اȹ سسةǘضرة دار وراقة و مǂا Ǩȹنون وخصوصا ، فكاȦوا يف كل الȦوقد أل 

 ومنهم من ألȤ خصيصا يف القضاء أو ،وعǢ فروعه فأفاȏ فيها جهدهست فمنهم من حاوȯ أن ي،الȦقه
لȦتاوى والنوازȯ واألصوȯ  بااهتموا كما ،يف فروț خاصة كالبيوț والنكاح والدية والȦرائȐ وغري ذلك

  )2(:والقواعد وȹذكر بعȐ املǘلȦات على سبيل التمثيل
ȼالفق : 

-  ȃردوȦومة الȚ12000(من ( Ɔة اهللا اللمتوȹبيتا للشيخ إبراهيم بن أما)3() هـ1380ت(. 
 
 
 املرجع : اƪليل النحوي.ȋ : 7 ،28م،1990، )1( الدار العربية للكتاǡ، توȓ ،Ȅȹ).قافيةاحلياة الث(حياة موريتاȹيا :  املختار بن حامد)1(

ȋ ،Ȩ243 :الساب. 
 .ȋ  :18، 26، املرجع السابȨ: املختار بن حامد)2(
)3( Ɔة اهللا اللمتوȹقه، و شرح : الشيخ إبراهيم بن أماȦم يف الȚȹ ات كثرية منهاȦلǘجليل، له م Ɓعا)تويف ) العمدة ،żأو ǢبيȖلل

 .502 :السابȋ ،Ȩاƪليل النحوي، املرجع . هـ1380سنة
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محد بن البشري الغالوي وكتاǡ مȦيد العباد سواء العاكȤ فيه والباد للشيخ أ. كتاǡ موارد النǲاح -
 .)1()هـ1277ت(

وكتاǡ مȦسدات الصيام، ومزيل العتǢ فيمن ȕلقȦȹ Ǩسها أو ȕلقها أهلها ) فقه(األحكام  Țȹم حكيم -
 .)2()هـ1328ت (مم للشيخ ماء العينني تيبالسǢ، ومȦيد السامع واملتكلم يف أحكام التيمم وامل

 :األɀȍل
ت (وشرحها ȹشر البنود للشيخ عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي .  منȚومة مراقي السعود-

 .)3()هـ1233
-Ȩم املوافȚȹ  .وشرحه : وشرحه ȄȦȹم األȚȹو Ȩعلى املواف Ȩاملراف )Ȅت ( للشيخ ماء العينني) األقب

  .) هـ1328
 وشرحها للشيخ عبد اهللا )4() هـ1144ت ( يدية يف األصوȯ لسيدي عبد اهللا بن رازكة  منȚومة الس-

 .)5() هـ1209ت ( بن احلاǯ محاه اهللا الغالوي 
  :الɀȺاȁل

Țȹمها الشيخ Ʈمد )  هـ1233ت (  ȹوازȯ الشيخ سيدي عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي - -
Ɨاجلك ŷبن مايا Ǣوشرحها)6(العاق . 

 .)7(اȕل يف Țȹم النوازȯ للشيخ Ʈمد بن Ʈمد الȨȦحلى العو -
-  ȯوازȹاȈ8(بن األعم(محاه اهللا الغالوي ǯمها للشيخ عبد اهللا بن احلاȚȹو  ) هـ1209ت (. 
 
 
 اƪليل. هـ1277مȦيد العباد، و شرح بن عاشر، و موارد النǲاح، تويف سنة : له عدة مǘلȦات منها: الشيخ أمحد بن البشري الغالوي )1( 

ȋ ،Ȩ540 :النحوي، املرجع الساب. 
الشيخ ماء العينني بن Ʈمد فاضل بن مامني القلقمي، أخذ عن والده، و عنه خلȨ كثري، ترجم له يف الوسيȔ ترƤة حافلة، له أكثر من  )2(
يات، و Țȹم قواعد أȚȹ Ÿم Ȅƽ االتȦاȧ يف املذهǢ األئمة و شرحه دليل الرفاȧ، و ȹعǨ البدايات و توصيȤ النها: مǘلȦا منها) 140(

 .564، 517: ، اƪليل النحوي، املرجع الساب365ȋ ،Ȩ: أمحد بن األمني الشنقيȖي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1328حنيȦة، تويف سنة 
 .102 :ستأيت ترƤته يف الصȦحة: عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي )3(
مد بن املختار بن األعمȈ،  وعن والده، له مǘلȦات يف املنȨȖ و األصوȯ و أخذ عن الȖالƮ Ǣ: عبد اهللا بن رازكة بن Ʈمد العلوي )4(

 .502: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1144البيان، تويف سنة 
 .44 :ستأيت ترƤته يف مȖلǢ شيوخه الصȦحة: عبد اهللا بن احلاǯ محاه اهللا الغالوي )5(
يف قواعد الȦقه يف ألȦي بيǨ، و Țȹم ȹوازȯ سيدي عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم، تويف بȦاȃ سنة Ʈمد العاقǢ بن ماياŷ اجلكƗ، له منȚومة  )6(

 .38: ، املختار بن حامد، املرجع الساب573ȋ ،Ȩ، 524: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1312
 عمر الكنƔ، و هو ȖƯوȓ عندي منه ȹسخة Ʈمد بن Ʈمد الȨȦ الضغوغي، له منȚومة حلي العواȕل يف Țȹم النوازȯ للشيخ باي بن )7(

 .مصورة
ابن األعمȈ الȖالƮ Ǣمد بن املختار العلوي، أخذ عن عمر الويل، و احلاǯ املختار بن سيدي Ʈمد، و احلاǯ عبد اهللا البوحسƗ، له  )8(

 .527: ي، املرجع السابȋ ،Ȩهـ، اƪليل النحوȹ1107وازȯ فقهية، و شرح على إضاءة الدجنة، و على فريدة السيوȕي، تويف سنة 
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Ǽȝاɀموا يف القواعدذ فمن ال:القȚȹوا وȦين أل: 
-  Ɔاƹبابه الد ȐنƮ ) 1() هـ1277ت(. 
 .)2() هـ1282ت ( الشيخ Ʈمد املامي الشمشوي  -
 .)3() هـ1302ت (  Ʈمد ساƁ اŎلسي Ʈمد بن -

 :ىل األصوȯالدفاț عن املذهǢ املالكي والعناية باالستدالȯ ورد الȦروț إ :ǭالثا
ذلوا ƭهودات كبرية يف الذǡ عنه و ơريǰ ـلقد خدم الشناقȖة املذهǢ املالكي خدمة جليلة حينما ب

ȯعلى األصو țروȦناقشة األدل،الƞ ة بـ و اعتنواȹوأقـة واملقار Ǣـني املذاه Ǵالعلماء و الترجي ȯوا
دلة الشرعية بعد أن مر عليه وقǨ عادوا للȦقه املالكي ȹضارته وحيويته وربȖوه باألأ و بذلك ،بينهما

 ƅمن املتون و املختصرات دون أن يكون له أد ǢالȖها الȚȦƷ قه مسائل جافةȦغري قصري كان فيه ال
 :لتمثيل مايليامعرفة بأصوȯ املذهǢ و أوجه اɋستدالȯ وȹذكر يف هذا الباǡ على سبيل 

ت (مد اƪضر بن ماياŷ اجلنكي خ Ʈإيضاح Ưتصر خليل باملذاهǢ األربعة و أصǴ الدليل للشي -
 .)4()هـ1354

  أŸ زيد القريواƆلة والȦتǴ الرباƆ يف شرح Țȹم رسالة ابند فتǴ الرحيم على فقه اɋمام مالك باأل-
 .للداه الشنقيȖي

 .)5() هـ1180ت (  الضعيȤ للشيخ سنبريفتǴ الرǡ اللȖيȤ يف ơريǰ بعȐ ما يف املختصر من -
 والعالمة الشريȤ احلاǯ )6() هـ1122ت (بدي الزيدي غ احلسن بن Ǔاǯاحلستدراكات العالمة ا -

 على العالمة سيدي Ʈمد اƪرشي املصري يف مسائل )7() هـ1169ت ( محى اهللا بن أمحد اɋمام 
 .كثرية من شرحه على Ưتصر خليل

 
ه و حȦيده، له ميسر اجلليل على Ưتصر خليل، و Țȹم يف ƮنȐ بابه الدƹاƆ، أخذ عن Ʈمد بن التاه، و األمني بن املاح و عنه ابن )1( 

 .608، 530: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1277القواعد، و Țȹم مغƗ اللبيǢ البن هشام، تويف سنة 
د الȦقهية، و األجم و ، له كتاǡ البادية، و منȚومة الصداȧ يف القواع)400(بلغǨ مǘلȦاته : Ʈمد املامي بن البخاري اليعقوŸ الشمشوي )2(

 .574، 518: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1282األقرن، Ƥع فيهما فنون كثرية، تويف سنة 
ƭلدات، ومثله يف شرح البخاري، و Ưتصر ) 07(Ʈمد بن Ʈمد ساƁ اŎلسي، عاƁ جليل، له مǘلȦات سباعية منها تȦسري القرǓن يف  )3(

 .526: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1302قواعد، تويف سنة خليل، وله منȚومة يف ال
Ʈمد اƪضر بن ماياŷ اجلكƗ، أخذ عن الشيخ التراد بن العباȃ، له كوǭر املعاƆ الدراري يف كشȤ خبايا صحيǴ البخاري، و قمع أهل  )4(

. هـ1354فعة ƞا ال يستȖيع العاƁ دفعه، و غريها، تويف سنة الزيȠ و اɋحلاد عن الȖعن يف تقليد أئمة االجتهاد، و لزوم ȕالȧ الثالǫ د
ȋ ،Ȩ572، 518: املختار بن حامد، املرجع الساب. 

 .152 :الشيخ سنبري األرواƆ ستأيت ترƤته يف الصȦحة )5(
)6( ǘقيه سيدي أمحد بواألوتاد احلنشي، له مȦقيه أمحد الويل، و الȦغبد الزيدي، أخذ عن الǓ احلسن بن ǯات منهااحلاȦاستدراكاته على : ل

 .510: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1122اƪرشي يف شرح Ưتصر خليل، تويف سنة 
احلاǯ محى اهللا بن اɋمام أمحد التشيƔ، أخذ عن احلاǯ احلسني بن Ǔغبد الزيدي، له منȚومة يف التوحيد، وفتاوى فقهية، توż سنة  )7(

 .12: ، املختار بن حامد، املرجع السابȋ: 558ȋ ،Ȩ رجع السابȨ،هـ، اƪليل النحوي، امل1169
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 إضاءة احلالك من ألȦاȗ دليل السالك إىل موȕأ اɋمام مالك، وكتاǡ زاد املسلم فيما إتȨȦ عليه -
 .)1() هـ1364ت (  بن ماياŷ اجلكƗ البخاري ومسلم للعالمة Ʈمد حبيǢ اهللا

لزوم ȕالȧ الثالǫ دفعه ƞا ال يستȖيع العاƁ : بȐ، وكتاǡإبرام النقȐ ملا قيل من أرجحية الق -
ƪمد اƮ البخاري للعالمة الشيخ Ǵخبايا صحي Ȥالدراري يف كش Ɔر املعاǭدفعه و كو ŷضر بن مايا

 .) هـ1354ت (اجلنكي 
 
 :املقارȹة و الترجيǴ و لو خارǯ املذهǿ : ǢاȞǣا-

رد التبسيȔ ملا هو موجود من األقواȯ  أن خدمة املذهǢ احلقة ليسƭ Ǩ)2(بعȐ العلماءيرى 
 ȹتصارالاألقواȯ و بيان الراجǴ منها و التها و املقارȹة بني دكيȦما كاǨȹ و إƴا تكون بربȔ املسائل بأ

لحȨ و لو أدى ذلك إىل اƪروǯ من املذهǢ و مالقاة العنǨ من اǂيȔ كما فعل ذلك Ʈمد بن رشد ل
، و املقري و القرايف و الشاƑȕ و غريهم و قد Ƒو القرȕ ،ن العرŸ و ابن عبد الƎـو أبو بكر ب
Ȗهر ـة هـسلك الشناقș و رجحوا ما Ǣوا بني املذاهȹاقشوا الكثري من املسائل و قارȹ ذا املسلك و

 :ذكر منها Ƭ،ȹم رجحاȹه و Ƭم يف هذا اŎاȯ مناقشات و مǘلȦات
 الشيخ سيدي الشنقيȖي  للشيخ باǡ بن)ين عند اختالف اŎتهدينلدإرشاد املق( -

 .)3()ـه1342ت(
 للشيخ بداه بن ) املسالك يف أن من عمل بالراجǴ ما خرǯ عن مذهǢ اɋمام مالكƖأس( -

 .)4(البصريي التندغي
 دƹاƆ للشيخ Ʈمد بن أŸ مدين ال)الصوارم املنتضاة على من كره القبȐ و الرفع يف الصالة( -
 .)5()ـه1396ت(

ن ȹغȦل عن اŎهودات اجلبارة و اǂاولة اجلريئة الƔ قام ŏا العالمة الشيخ Ʈمد ƹكننا أو بالȖبع ال 
 وȯ تأسيȚȹ Ȅرية احيث ح)  مǘلȦا400(حوايل و الذي بلغǨ مǘلȦاته ) ـ ه1292ت (املامي الشنقيȖي 

 
د مسلم و إضاءة احلالك، وهدية املغيث يف Ʈمد حبيǢ اهللا بن ما ياŷ اجلكƗ، عاƁ جليل له عشرات املǘلȦات يف فنون شƓ، منها زا )1( 

 .570: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. هـ1364أمراء املǘمنني يف احلديث وغريها، تويف بالقاهرة سنة 
 .84: هـ، 1423ȋ، )1(مكتبة الرشاد، اجلزائر، ȓ. كيƳ Ȥدم الȦقه املالكي:  عابدين بن حنȦية)2( 
)3( Ȗقه، له إرشاد املقلدين، ورسالة بابا بن الشيخ سيدي الشنقيȦيل إىل االجتهاد يف الƹ وشاعر، كان ،Ƿرǘوأصويل، وم ،ǫدƮي، فقيه، و

: هـ، اƪليل النحوي، املرجع الساب1342ȋ ،Ȩيف إجزاء القيمة يف الزكاة، ورسالة يف أرجحية التȦويȐ يف Ǔيات الصȦات، تويف سنة 
516 ،562. 

مة جليل، له أوضǴ املسالك، والقوȯ السديد يف الرد على أهل التقليد، ومبادǛ الرسوǷ يف علم الناسخ بداه بن البصريي التندغي، عال )4(
 .548، 508: اƪليل النحوي، املرجع السابȋ ،Ȩ. واملنسوǷ، معاصر

السنة، و الصوارم املنتضاة، Ʈمد بن أŸ مدين الدƹاƆ، عاƁ جليل أخد عن ȚƷيه بن عبد الودود، له الصوارم واألسنة يف الذǡ عن أهل  )5(
 .574، 523: هـ، اƪليل النحوي، املرجع الساب1396ȋ ،ȨوȚȹم يف اجلهر بالذكر، تويف سنة 
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ستǲدات و ȹاضل من أجل فتǴ باǡ جتهاد داخل املذهǢ املالكي حƓ يستوعǢ النوازȯ واملجديدة لال
 :جتهاد ويف ذلك يقوȯاال

 لى القرون األوىل خذلوƆـالم عـس
 جتهاد عليهــماƔ فرȏ ـيأدـبت

 هم ماضيات قروƆـنـǴ عـناȕـت 
 وحصون  لهواǡـي ألبـحـتـوف

 )1(:وتتلخȚȹ Ȍرية الشيخ املامي فيما يلي

 :Ʌقɀل الǸɆȊ اƫاǿƎȵ :Ʉȵاǧ ودواȻǾȽ Ȝȥ الǦɅȀȚȺ -أ
  .ينهعتصم لداإȹه مقلد لɌمام مالك معترف له بالȦضل و أȹه قدوة، من جعله بينه وبني اهللا فقد  )1
  .جتهاد، وليȄ لديه من التبصر ما يǘهله ألن يكون ƭتهد مذهǢمعترف بأȹه Ɓ يبلȠ درجة اال إȹه )2
 إن الوقائع واملستǲدات و النوازȯ مستمرة ومن الضروري أن Ƭا حكم يف الشريعة، وإذا Ɓ تستمر )3

 .حللوȯ فسوف يتعȖل العمل بالشريعةالȦتاوى ووجود ااصدار 
رة إىل التخريǰ العام ه داخل هذا املذهǢ قد أجلأته الضرونلتزام ƞذهǢ اɋمام مالك، ولكال إȹه يريد ا)4

 .جتهاد يف كالم األئمةالذي هو اال
5( Ȩثȹ سالمي فعلينا أنɋصل إىل روح التشريع اȹ نا لنȹǚريقة فوضوية فȖب ȨبȖي ǰنا إذا تركنا التخريȹأ 
 فǚن .للعامة وجيعل تصرفاőا تتماشى مع األحكام الشرعيةقدراتنا على إخراǯ منهǰ جديد ينري الȖريȨ ب
بن رشد يقوȯ أن من قرأ كتاǡ البيان والتحصيل وكتاǡ املقدمات صار من العلماء الذين أƖǭ اهللا تعاىل ا

 ،Ÿكتا ȯمن أمثا Ǣا قرأوا عشرات الكتȹتقليده، وإن علماء Ǣن جيư بن رشد، اعليهم يف كتابه، وصار
  .هم حسǢ ما Ƣليه املصاſ الشرعيةن يقوموا بأعباء مهمتفما عليهم إال أ

 .جتهاد األصولية، ومايقابلها من أدلة التخريǰمقارȹة بني أدلة اال عن هو عبارة: اǰȾȺƫ اƫقǳȀǪ -ب
1( ǰيقابله من أدلة التخري țاƤɋا فاǢعلماء املذه ȧاȦت.  
2( Ǣاملذه Ɓيقابله قوله عا Ÿالصحا ȯوقو. 
  . أن ȹبحث له عن مقابلȨاǡ الذي هو القرǓن فليȄ من الالئأما الكت )3
 . عنه يعتƎ منسوخاț و السنة يقابلها حȘȦ اɋمام، وȖȹبȨ عليها املباحث املعروفة، فالقوȯ املرجو)4
5( ȃاألئمة أصوال جاز: القيا ȯا أقواȹƎاملعروفة إذا اعت ȃبقا لقواعد القياȕ عليها ȃلنا القيا. 
 ......يقابلها املصاſ الƔ سكǨ عنها علماء املذهǢ، وهكذا: رسلةواملصاſ امل )6

للنابغة ) املعتمد من األقواȯ و الكتǢ يف املذهǢ املالكي( عن Țȹم  أن ȹغȦلكما ال ƹكننا 
  .الغالوي، و هو موضوț دراستنا و Ơقيقنا

 .ذهǢ املالكي خصوصاواƪالصة أن للشناقȖة أيادي بيضاء يف خدمة الشريعة اɋسالمية عموما وامل
 
 Ʈاضرات ملتقى الȦكر اɋسالمي .جتهاد يف تاريخ التشريع اɋسالمي يف موريتاȹيا اال: ملخȌ من Ʈاضرة للشيخ Ʈمد املختار ولد أباه)1(

 .ǯ 4،ȋ : 339 ـ،ه1403 اجلزائر، ،السابع  عشرة،  مǘسسة العصر للمنشورات اɋسالمية
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ƫاألولا ǢȲȖ :Ȥلǘƫا ǦƤȀǩ. 
 استغالȯ ما توفر لدي من -قدر املستȖاț– فلقد حاولȚȹ، Ǩرا لقلة املراجع املترƤة للناșم  

 :  و أعرف به تعريȦا موجزا فأقوȯ،معلومات وƤع ما تناǭر منها وƮاولة استنȖاقها حƓ أضع له صورة متكاملة
 من ، الشنقيȖي وȕنا، سيدي Ʈمد بن اعمر النابغة الغالوي ȹسباهو العالمة الȦقيه األديǢ الشاعر الورț الشيخ

 هي إحدى )ȯالǈغǐاألĆ( وقبيلة لي، الƔ تنتمي إىل فئة الزوايا، مسيǨ بذلك ȹسبة إىل أبيهم Ʈمد ق)ȯالǈغǐاألĆ(قبيلة 
 وال شك عند النسابني أŒا تنتهي يف النسǢ إىل سيدȹا ،)عŃلĈوŁإĈدŁ(القبائل العريقة الƔ أسسǨ مدينة شنقيȔ مع 

و فيهم قبائل متحقȨ عند النسابني هناȫ صدقهم يف «:  الوسيȔ كتاǡ قاȯ يف،أŸ بكر الصديȨ رضي اهللا عنه
، ȹ Ɓر من )ȯالǈغǐاألĆ(، و )عŃلĈوŁإĈدŁ(القȖر كله، و Ƶا ) شنقيȹ)Ȕسبهم، فمن ذلك القبيلتان املسمى ƞدينتهما 

براهيم العلوي إ، و قد ألȤ العالمة سيدي عبد اهللا بن احلاȤ«)1( ǯ يف أن األوىل علوية و الثاȹية بكريةخال
  .)Ʈ ()2مد قلية و بكرييصحيحة النقل يف علوية إدوعل(كتابا يف ȹسǢ القبيلتني مساه ) هـ1233ت(

أŒا تنسǢ إىل الزوايا وقد  حيث ، مكاȹة مرموقة يف اŎتمع الشنقيȖي)ȯالǈغǐاألĆ(وقد تبوأت قبيلة   
 الرئاسة، و ملا وقعǨ )عŃلĈوŁإĈدŁ(أسندت إليها اȔȖƪ الدينية كاɋمامة والقضاء واɋفتاء، كما أسندت إىل 

 و ȹزحوا إىل احلوȏ فرارا من الƒȦ، و كان النابغة من Ƥاعتهم )ȯالǈغǐاألĆ(احلروǡ و الƒȦ خرƤ ǯهور من 
Ȕيف الوسي ȯمدينة شنق« :قا Ǩȹقبائكا ǫالǭ يسكنها Ȕلـي :ŁدĈإŁيوĈلŃلقة، ـهم الرئاسة الـ، ولعȖم

نهم وأعȖوها زعوها مـم ȹـ اɋمامة يف الصالة للسماسدة ǭعŃلĈيوŁإĈدŁالȯ و السماسدة، فأعȖى ـواألغ
 )هŁǲكŁǲƋتŁ(درسة ـو قد أسسǨ هاتان القبيلتان مدرسة شنقيȔ و تȦرعǨ منها م .)3(»لɊغالȯ و بقيǨ فيهم

 النازحني إىل القبلة، )يعŃلĈوŁإĈدŁ(، و مدرستان بدويتان، و Ƶا مدرسة )يŁǢيشĈتĈ(ـأهل أمبوجه العلويني بو مدرسة 
 .)ȯ( )4الǈغǐاألĆ(و مدرسة 

النابغة الغالوي البكري هو العاƁ « :و قد ترجم له العالمة أمحد بن األمني الشنقيȖي بقوله  
 ،țره بالعلم و الورȖالوحيد الذي أشتهر يف ق ǯأمحد بن احلا ǢالȖقيه الȦالعالمة عبد اهللا بن ال Ǩو هو ابن أخ

 . )5(»محاه اهللا الغالوي
النابغة Ʈمد بن اعمر الغالوي عاƁ و شاعر جاȯ يف ȕلǢ العلم « :و قاȯ عنه اƪليل النحوي  

 . )6(»وتتلمذ على أمحد بن العاقل، وأخد عن خاله عبد اهللا بن احلاǯ محاه اهللا
 

 

 .ȋ :477:امحد بن األمنيقيȖي الشن )1(
 .556 : املرجع السابȋ ،Ȩ: اƪليل النحوي)2(
 .ȋ  :495:األمنيبن  أمحد  الشنقيȖي)3(
 .198 :رجع السابȋ ،Ȩ امل: املختار بن حامد)4(
 .ȋ  :93:األمنيبن  أمحد  الشنقيȖي)5(
)6(ȋ ،Ȩليل النحوي، املرجع السابƪ532:  ا. 
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ملختار بن حامد من Ƥلة العلماء املتخرجني من مدرسة األغالȯ من و قد عده العالمة املǘرǷ ا  
 .)1(شنقيȔ إىل احلوȏ و الرقيبة

  ȯي فقاȖالشنقي Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبيƮ مد النابغة «: و ترجم له العالمة الشيخ سيديƮ هو
 و منها Țȹمه يف  صاحǢ األȚȹام البديعة كمنȚومته يف العلم املسماة بالتحȦة،،الغالوي الشنقيȖي إقليما

ȯاملالكية و األقوا Ǣومات رقيقة يف ،بيان املعتمد من كتȚات عديدة أكثرها منȦلǘو للنابغة املذكور م 
Ɠضاءة الدجنة للمقري، و منها شرحه للمرشد املعني،مقاصد شɋ و من مشائخه خاله الشيخ ، و شرحه 

 .)2(»...اقل عبد اهللا ابن احلاǯ محى اهللا، و منهم العالمة أمحد بن الع
وƁ أعثر فيما توفر لدي من مصادر على تاريخ مولده، إال أن بني وفاته ووفاة شيخه عبد اهللا بن   

، و النابغة تويف سنة ـه1209 ذلك أن شيخه هذا تويف سنة Ü سنة)36(احلاǯ محاه اهللا الذي درȃ عليه 
 ولكننا ال ȹستȖيع أن Ʋدد ،لعلم ال بد أن يكون له سن ȕالǢ ا1209 فمعƖ هذا أȹه يف سنة ـ،ه1245

 . و لكن على سبيل التقريǢ ال بد أن يكون يف سن التمييز،ȹذاǓȫبالضبȔ كم كان سنه 

 ة إىل حادǭ)3( حد العلماء الشناقȖة باملدينة املنورةأو تعود تسميته بالنابغة حسǢ ما ذكر يل 
 فزجره شيخه و Œاه عن ، كثرية و له رغوة، و هي أȹه شرǡ كثريا من لƏ النوȧ،وقعǨ له يف صغره

 :  فرفع الȦȖل رأسه و أجاǡ قائال،اɋكثار منه خوفا عليه من التخمة
 
ǀدłبŁزŉـا الـمŉأǈـǁفǈ لـه جـقولـل  وجدـر يـوة ضـرغـȄ للـو لي
 

 .)ǀ)4األĆرȏŃ فĈي يŁمŃكǊثǊفǈ النŉاŁȃ يŁنǈȦعł مŁا أǈمŉا و جǈȦłاءă فǈيŁذǐهłǢŁ الزŉبŁدł فǈأǈمŉاǁ: و هو يشري إىل قوله تعاىل
 .»إن هذا الولد سيكون ȹابغة«: فقاȯ الشيخ حينذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .211: املرجع السابȋ ،Ȩ:  املختار بن حامد)1 (
)2 ( Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبيƮ ŷيبن يأȖمام مالك: الشنقيɋأ اȕدليل السالك إىل مو ȗاȦسالمية، بريوت،.إضاءة احلالك من ألɋدار البشائر ا  
ȓ)2( ،1415ȋ ،135،136: هـ . 

  .الشيخ إبراهيم بن Ʈمد امبارȫ باحث و مǘلȤ مهتم بالتاريخ مقيم باملدينة املنورة )3(

 .17سورة الرعد، اɇية  )4(
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 : ȼǹɀɆȉ:الفțȀ األول
ال شك أن النابغة سلك سبيل غريه من ȕلبة العلم متبعا أساليǢ التعليم املنتشرة يف قȖره، ولعله قد 

ذكاء وفȖنة زائدة على أقراȹه حƓ لقǢ بالنابغة، وأصبǴ هذا اللقǢ علما عليه، وقد ƽر عن ساعد Ƣيز ب
 وŒل من معينهم حƓ غدا فقيها وأديبا وشاعرا وعاملا ،اجلد يف ȕلǢ العلم، وسافر وقصد املشايخ والعلماء

 :من العلماء املشهورين يف هذا القȖر، ومن شيوخه الذين أخذ عنهم
 : الشيخ عبد اهللا بن الȦقيه الȖالǢ أمحد بن احلاǯ مصȦȖى محاه اهللا، الغالوي الشنقيȖي خاله–أ 
أحد أفراد « :(1)الوسيȔكتاƁ ǡ املشهور، و األديǢ البارț، و الشاعر املȦلȨ اƪنذيذ قاȯ عنه يف االع

 عن Ʈمد أمحد  أخذ.»وقته يف العلم له يف كل فن اليد الȖوىل، و Ɓ يكن يف أرȏ احلوȏ مثله يف زمنه
 و اليعقوŸ، و عن املختار ، و عن خاله سيدي عبد اهللا بن الȦاضل الشمشاوي،بن عبد الرمحان الغالوي

 :بن بوȹه، أربǨ مǘلȦاته على األربعني، منها
 :Țȹم الرسالة البن أŸ زيد القريواƆ، و أوله -

الهحال حذي ـر الـثنـم الـينȚــل  بد اɋلهـد عـحمـو مــاȯ أبــق
ȯإىل أن يقو: 
 Ȧنـذا الـل هـذيـن جـم أكـو ل
 البيانـو و بـحـالنـǨ بـلـغـش

 يــ ألȹــةومــلي لــا عـو م 
 )ǀ)2انĈرŁــاحĈـسŁــ لǈانĈذǈـ هŁنƋإǁĈو

  قريǢ وال من بعيد إىلن و Ɓ يشر الم)3( بالداه الشنقيȖيلقǢو قد شرح هذا النȚم الشيخ أمحد Ʈمد امل
 .رف به حƓ أȹه ليخيل للناșر أن الشارح هو صاحǢ النȚم و Ɓ يع،صاحǢ النȚم

 :و منها Țȹم عبادات األخضري، و أوله -
 وم تƎ األخضريـمنȚـده الـقـعـب ي يشترى ـيȖـǲـنـشـبد اɋله الـع

 : يف املȖلǢ الثالث عند ذكر مǘلȦاتهو قد شرحه النابغة كما سيأيت
 ،، و Țȹم ȹوازȯ ابن األعمȈ، و الورزازي، و بيوț ابن Ƥاعةتقرير املنة بشرح إضاءة الدجنة: و منها -

ختصار او اختصار الدرر اللوامع البن بري، و تعليȨ عليها، وتعليȨ على صحيǴ البخاري، و 
 ،بن مالك، و منȚومات يف النحو األلȦية و الكافية الرح و Țȹم اƪزرجية يف العروȏ، و ش،مختصرـال

املتشابه من القرǓن، و Țȹم مغƖ اللبيǢ البن هشام، وȚȹم ȹقاية الȦنون و  ، و املنȨȖ، و احلذف،و البيان
 : خرهاǓيقوȯ يف يف علم التوحيد  و له Țȹم يف التوحيد يف أحد عشر بيتا قاȯ إŒا كافية ،للسيوȕي

 كȦيهـد يـيد قـوحـتـن الـو ذا م هĈيـفĈ ذǐاللƋـل بĈـعامـم الـلـمسـو ال
 

 

 .ȋ  :93:األمنين ب أمحد  الشنقيȖي)1(
 .63سورة ȕه اɇية  )2(
 .ǯ ،1ȋ ، :03ـه3(، 1399( ȓ، دار الȦكر،بريوت.أŸ زيد القريواƆ  الȦتǴ الرباƆ شرح على Țȹم رسالة ابن:Ʈمد الداه الشنقيȖي )3(
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 كل املترƤني للنابغة أȹه خاله و شيخه، و قد تأǭر به النابغة، و كان يذكره و يستشهد ȨȦو قد ات
 ):العدة يف أحكام الردة( منȚومة مه، و من ذلك قوله يفبكال

 ايلـنا و خـيخـاȯ شـم قـن ǭـم
يل بدالـلـوم خـيـلȄ الـو جـل«

 يـالـان خـي زمـه فـد اɋلـبـع 
 »الـمـا و عـوارئـا ȕـيـراعـم

 .)1(ـ  ه1209تويف رمحه اهللا يوم اجلمعة لليلة بقيǨ من ربيع األوȯ سنة 
 و كان بارعا يف ، عاƁ متبحر من علم بيǨ و صالح:د بن العاقل الدƹاƆ رمحه اهللا الشيخ سيدي أمح-ب

 و ،علم الكالم و الȦقه و املنȨȖ و احلساǡ، أخذ عن أخته خدجية بنǨ العاقل، والشيخ ألȦا إبراهيم الȦويت
ه يف الوسيȔ عن  و النابغة الغالوي، و قد سبȨ ما ذكر،أخذ عنه أبواŸ بن سعيد، و Ʈمد فاȯ بن العاقل

  و قد، له فتاوى فقهية، و ȕرة على كƎى السنوسي يف العقيدة،تصاȯ النابغة به و دراسته عليهاكيȦية 
 ):128 (و يستشهد به كقوله يف هذه املنȚومة يف البيǨتأǭر به النابغة و كان ينقل عنه، 

 لـاقـكل عـر لـاهـو șـو ه ن العاقلـنا ابـذلك شيخـƓ بـأف
 :)2( ة أشȖارها األخرية من األلȦية منها قولهزوż هذا الشيخ رǭاه النابغة بأرجوو ملا ت

 »ي العرفـذاȫ ذو تصرف فـف«  عرف سر احلرفـذي يـن ذا الـم
»ستعن بنا يعنـنا يـل إليـصـي« ن بعده يقوȯ منـذي مـن ذا الـم
 » كاء ذات عضلهـي بكى بـكل«  هــلـعوه و ذكرت فضـما ȹـل

»لـحيـلǢ قليل الـروț القـم«  ألـيلل ـليـرا بـاهــو بǨ س
 .)3(ـ  ه1244توż الشيخ بن العاقل رمحه اهللا سنة 

ǯ-رمحه اهللا تعاىل Ɔبقوله)املباشر على ابن عاشر(و قد ذكره النابغة يف كتابه :  الشيخ احلسا : » ȯقا
و Ɓ أعثر  )4(»لعشرة توسȔ، و ما فوقه كثريالثالǫ حكات قليل، و منها إىل ا: شيخنا احلساƆ رمحه اهللا تعاىل

 .على ترƤته فيما توفر لدي من مراجع
يوحي بأȹه قد مارȃ التعليم والتدريȄ ) املباشر(أما تالميذه فلم يذكرهم من ترجم له وما ذكره يف 

 ،ري وشرحته شرحني كبري وصغ،وهي أƗȹ تتبعǨ ألȦاȗ ابن عاشر كلها منذ Ʀسة عشر سنة :فائدة«: كقوله
قوله يف فرائȐ الوضوء سننه السبع  : ضعيȦا ƸالȤ املشهور إال قولني وƁ أجد فيه قوال،وȕالعƤ Ǩلة شروحه
 ).5 (» وقوله يف ȹوا قȐ الوضوء إلȖاف مرأة واملشهور عدم النقȐ مȖلقا،واملشهور أŒا ƣاȹية

 

، ȋ ،:170هـ1401، )1( دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، ȓ.كرور فتǴ الشكور يف معرفة أعيان علماء الت: عبد اهللا الȖالǢ الƎتلي)1(
 املرجع :، املختار بن حامد520 ،580:  املرجع السابȋ ،Ȩ:، اƪليل النحوي92 ،91:  املرجع السابȋ ،Ȩ:الشنقيȖي أمحد بن األمني

ȋ ،Ȩ206:الساب. 
 .94 ،93:  املرجع السابȋ ،Ȩ: الشنقيȖي أمحد بن األمني)2(
 .ȋ: 505  املرجع السابȨ،:حوياƪليل الن )3(
 .ȋ ، :73ـ ه1345  توȄȹ،ية،س املȖبعة التوȹ.املباشر على ابن عاشر:  النابغة الغالوي الشنقيȖي)4(
  .151املرجع السابȋ ، Ȩ ،:  النابغة الغالوي الشنقيȖي)5(
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 țȀالف :ȼǩلفاǘȵ: 
، وقد أمكنƗ إحصاء حوايل ترȫ النابغة الغالوي عدة مǘلȦات يف فنون ƯتلȦة ذكرها من ترƤوا له

 وهي )1( وقد ذكرها اƪليل النحوي ضمن املخȖوȕات،مǘلȦا من ƯتلȤ املراجع الƔ ترǨƤ له) 17(
 :كمايلي

 :Ž الȞقاǼǝ - أ
 ): هـ1041ت(شرح إضاءة الدجنة يف اعتقاد أهل السنة للمقري -1

 : بيǨ أوƬا) 500(وهي قصيدة من 
مالكي األشعريـي الـربـغـمـال  قري املقريـد الȦـمـوȯ أحـقـي

 : منȚومة العدة يف أحكام الردة -2
 :بيǨ يقوȯ يف أوƬا) 134(وهي منȚومة من

العلم قلƑ أعمراـمن بـدا لـمـح مراـن عـو ابـمد هـحـاȯ مـق
وهي منȚومة قيمة تعرȏ فيها لقضية الردة و أسباŏا، و اȹتقد اعتماد بعȐ املȦتني على باǡ الردة من 

 :دون Ɯث و تدقيȨ، و جلǢ فيها الكثري من أقواȯ العلماء، يقوȯ فيهاƯتصر خليل، 
لمـل مسـǰ كـالم ȹــƗ سـم  Ȧر املسلمـردة كـالـد فـعـو ب
 ي مثل الكالǡ عاويـدعـمـو ال ها الدعاويـي بابـثرت فـد كـق
ȹـكـالـه كـألȕاأل Ǣإذاـل ȇيـهث الكـالـم  ر ǡإذاـبـنـال Ǵ
ليل غلبهـم خـهـن فـثل مـال م م جل الȖلبهيوـه الـيـاȏ فـو خ
وازȯـنها هـكـا لـهـƔ بـȦـي وازȯ ــه ȹـم لـلهـار كـصـف
اـرقوا أزواجـȦروا و فـكـم يـل  هم أفواجاـمـزعـروا بـȦـكـف
روحه خليلـن شـرده مـم يـو ل  رادا ƪليلـيȄ مـا لـل مـكـب

ȹ عندي منه ȓوȖƯ ومة، و هيȚخر املنǓ سخة مصورة إىل 
 : الفقȼ-ب
 :  املباشر على ابن عاشر-3

 أȹه ƹزǯ النȚم بالشرح  ƜيثÜو هو شرح على مƒ ابن عاشر، و قد اختصره اختصارا شديدا و حسنا
و ) املباشر علي ابن عاشر(و مسيته «:  كأȹه ȹثر، مع التحرير و حسن الضبȔ، وقد قاȯ يف ǓخرهحƓ يغدو

 .)2 (»مغربا و ال Ɵدون شرحا على هذا الكتاǡ مثله و اهللا أعلمستضربون أكباد اɋبل شرقا و 
 

 
)1(ȋ ،Ȩليل النحوي، املرجع السابƪ614:  ا. 
 .153: املرجع السابȋ ،Ȩ. املباشر علي ابن عاشر:  النابغة الغالوي الشنقيȖي)2(
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رح مƒ ابن الكبري رمحه اهللا تعاىل يعتمد هذا الكتاǡ يف شبن وكان العالمة الشيخ سيدي Ʈمد 
 .هـ، و عندي منه ȹسخة1345عاشر، وقد ȕبع باملȖبعة التوȹسية سنة 

 :  الشرح الكبري على مƒ ابن عاشر-4
و أعتقد أȹه مȦقود إذ Ɓ يذكره أي ه، عدة مرات ومنه اختصر) املباشر علي ابن عاشر(و قد أشار له يف 

 .واحد من الذين ترƤوا له
 ):953ت ( األزهري شرح عبادات األخضري-5

 .وهو شرح على Ưتصر األخضري يف العبادات
 : شرح Țȹم شيخه عبد اهللا بن احلاǯ محاه اهللا ملختصر األخضري-6

عقد به الشيخ عبد اهللا بن احلاǯ محاه اهللا Ưتصر األخضري يف العبادات يقوȯ بيǨ ) 277(وهو Țȹم من
 :يف أوله

 )Ǝ)1 األخضريده املنȚوم تـعقـب شنǲيȖي يشتري ـه الـد اɋلـبـع
 : Țȹم ذات الوليني-7

ÝƆأم الثا ȯاألو ǯللزو Ýا وليان ملن تكونƬ عقد Ɣم يف حكم املرأة الȚȹ و هو 
 :  منȚومة دليل احلريان يف حكم تعليم الصبيان-8

 Ɔمد األمني اللمتوƮ مد بنƮ 2(و قد شرحها(. 
ǯ-ȣɀصǪال  : 
9-Ǣعلي ابن مهي Ǣاللبي Ɨمغ  : 

اȚȹر بيان ذلك يف شرحنا مغƗ اللبيǢ علي ابن مهيǢ عند «: بقوله) ملباشر علي ابن عاشرا(أشار له يف 
 .)3(»فȖوŷ لعبد زاره دون Ʈنة: قوله
 : لسيد عبد اهللا بن رازكة) غرام سقى قلƑ:( شرح قصيدة-10

 :و هي قصيدة يف مدح ȹعل النƑ صلى اهللا عليه و سلم أوƬا
  عذال و صرفادȯـما يقم للعـو ل  لƑ مدامته صرفاـقى قـرام سـغ

 )4(ريضا بداء ال يǢȖ و ال يشȦىـم  غدا قضى فيه قاضي احلǢ باǲƬر مذ
 
 
 
م، 1994، )1(دار القلم، دȓ ،Ÿ. الدروȃ الȦقهية للمدارȃ األهلية على املتون األخضرية:  الشنقيȖي Ʈمد بن امحد بن ȕالǢ عيسى)1(

ȋ:16. 
 .597:لسابȋ ،Ȩ اƪليل النحوي، املرجع ا)2(
 .117:املرجع السابȋ ،Ȩ. املباشر على ابن عاشر:  النابغة الغالوي الشنقيȖي)3(
)4(ȋ ،Ȩي، املرجع السابȖ04: أمحد بن األمني الشنقي. 
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 : ǂمد اليدايل) صالة رŸ( فتǴ املرŸ شرح -11
 :و هي قصيدة ȕويلة يف مدح النƑ صلى اهللا عليه و سلم أوƬا

امـري األȹـƑ خـيـبـى حـلـع المـســ العـي مـالة ربــص
)1(يث Ƶامـوف لــȖـر عــب وف داƆ القȖوفـȦـادي الشــب

 .ǂمد اليدايل) إن Ƶي:( شرح قصيدة-12
 :  منȚومة التحȦة-13

املباشر عن ابن : (و هي منȚومة يف ȕلǢ العلم و Ǔدابه و شروȕه، وقد أشارة Ƭا عدة مرات يف كتابه
 .)2()عاشر
 : اȺƫاǢȩ و الǪاǸɅǿ-د

 . Țȹم أم الȖريد يف العƎ و التاريخ-14
 . السند العايل يف مناقǢ اليدايل-15
 : الǦȢȲ و الȀȞوȽ-ȏـ
 . Țȹم اƪزرجية-16
 : األɀȍل- و

 ): بوȕليحية، أو املعتمد من األقواȯ و الكتǢ يف املذهǢ املالكي(  منȚومة-17
 و هي موضوț دراستنا و Ơقيقنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .223:املرجع السابȋ ،Ȩ:  أمحد بن األمني الشنقيȖي)1(
 .145:املباشر على ابن عاشر، املرجع السابȋ ،Ȩ:  النابغة الغالوي الشنقيȖي)2(
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 ǢȲȖƫالثاينا :ȼǪɆصǺȉ ǴȵɎȵو ȼǩفاȍ: 
 استقاء ،أحاوȯ هنا أن أضع للمǘلȤ صورة تقريبية من خالȯ املالمǴ والصȦات املكوȹة لشخصيته

ưȯاتا توفر لدي من معلومات فأقوȦا يلي من الصƞ اȦكان رمحه اهللا متص : 
1- ǒاȭǾو ال ǦȺȖنة والذكاء: الفȖȦي،كان رمحه اهللا مشهورا بال ƕديدǲإىل االبتكار والت ț، ǡارƷو 

، Ü ألن فيها ƯالȦة للواقع، ودعوة للǲمود»ما ترȫ املتقدم للمتأخر شيئا«: ويرفȐ مقولة،اجلمود والتقليد
و تضييقا لواسع فضل اهللا ورمحتهÜ فقد يȦتǴ اهللا على بعȐ املتأخرين ƞا عسر فهمه على كثري من 

 : يقوȯ يف ذلك،املتقدمني
م   ــل الوهـه أهـليـره عـأȹك  الȦهم ديدـان حـن كـل مـوك
)1(وا عليه ما يعȖي األحدـغربـواست  قل أحدـم يـهذا لـوƬم بـقـب

2- ǢصȞǪال ȳǼȝ:  ȨقƷ م، وكانƬييز أقواƢخذهم وǔللعلماء دون معرفة م Ǩاملقي Ǣالتعص Ȑكان يرف
نł ما يراه حقا وصوابا ده للعلماء بناءă ومعتدالÜ يłبŁيōيف املسائل وƹحȌ منها ما Ʒتاǯ إىل ذلك، وكان ȹق

خليل يف دون أي ƟريǴ أو استنقاƬ ȋم، ومن ذلك رده على من يقوȯ أن كل حكم Ɓ يذكره الشيخ 
 Ȑبع ȫتوى به، فبني أن هناȦال ǢƟ وكل ما ذكره فهو قوي مشهور ،ȫومترو Ȥتصره فهو ضعيƯ

 -245( يف األبيات رقم األقواȯ الضعيȦة يف املختصر ȹبه عليها العلماء ال جيوز اɋفتاء ŏا، يقوȯ يف ذلك
254(: 

ŁوŁرŉǡŁـ مŃنŁـ يǐـقŁدłحĈف Ǌي احلǐكĈمĈإ ǈاذ  ǈـلŃمŁـ يłكĈـ مŃنŁـ مŃتĈنŁخ ĈلąيلǊأ Ĉخǈا   ذ
ŁوǈذǈاĈم ȫـŃنǊـ قłـصĈورĈهŁج وĆـŃـهĈلĈل  هĈقŁوĉĆـĈةǐـ الĈعǐـلĈمĈـ بŁمŃوĈتǈأ ŃلـهĈهـ 
ǈـفǈلŃـيŁȄĈـ مŃنǈق ŁوĈادĈـ الحŉلدĈـيـĈل ǈأǐنǈال Łـ يǊـكǈونŉـ النŊȌĈـ فŁي خĈيلل
ȯإىل أن قا: 
ǈـفłرŉǡǈـ قŃوąȯĈف Łي خĈلąيلłـ ضĈعĉـǈȦا  ŁـيŃـحłرłمǐفɋـ اŁـتĆاءĈـ بĈهŁو łز ōـيǈȦا 

 .إىل Ǔخر ما ذكره كما سيأيت يف املنȚومة يف فصل ȕبقات املȦتني الثالǭة
وكان ال « :وجيدر بنا هنا أن ȹتعرȏ إىل ما وصȦه به صاحǢ الوسيȔ حيث قاȯ يف ترƤته 

 .)2(» الȦقهاءينتقد به كتǢ-بواȕليحية–يعǲبه الشيخ خليل وال شراحه، وله Țȹم امسه 
لعل هذا الكالم كان  و  وقوال بال دليل،، ويف Țȹري أن ما ذكره صاحǢ الوسيȔ يعتƎ كالما مبالغا فيه

 :وقدƹا قيل سببا يف عدم إعȖاء هذا الرجل ما يستحقه من عناية واهتمام ǘƞلȦاته،

                                                 
 .25: املرجع السابȋ ،Ȩ.  املباشر على ابن عاشر: النابغة الغالوي الشنقيȖي)1(
 .ȋ :93:   الشنقيȖي أمحد بن األمني)2(
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 )1(تذارȫ من قوȯ إذا قيلـا اعـفم  ا وإن كذباحقـد قيل ما قيل إن ـق
قيقة Ɯ ملسǨ هذا األمر عند بعȐ الȖلبة اعتمادا على ما ذكره صاحǢ الوسيȔ دون تثبǨ ومعرفة وقد

 :األمر، وأستȖيع أن أدلل على بȖالن ما ȹسǢ إليه ƞا يلي
 بل على العكȄ من ذلك فȹǚه ɀɅ ɍÜجȶɆȥ Ȕȩ Ǽا ɀǩاȀȥ لǘȵ ȸȵ ɃǼلفاǧ لȺȲاȵ ǦȢǣا ǼɅل ǽ ɂȲȝلȬ-أ

تشهاده باملختصر، ومدى احترامه وتوقريه للشيخ خليل رمحه اهللاÜ يالحȘ مدى إعǲابه واهتمامه واس
 ȘȦالشيخ(حيث يرمز له بل( ومةȚومة، وكقوله يف منȚكما سيأيت يف املن )يف الرد ) العدة يف أحكام الردة

 )11(، )10(، )09(:يف األبيات رقمعلى بعȐ املتصدرين للȦتوى ưن Ɓ يتقنوا Ưتصر خليل 
اـرقوا أزواجـȦروا و فـكـم يـل واجاـ أفمـمهـزعـروا بـȦـفك
 ليلـن شروحه خـرده مـم يـول  لـيـلـراداƪ Ǆـكل ما ليȄ مـب
 وا أعلماـاشا أن يكوȹـلو وحـخ اـلي مثل مـا خليال أن Ƹـاشـح
  :)39(، )38(، )37(، )36( يف األبيات رقم و كقوله

 Ȧاـلشيهما اـي كلـرحه وفـوش  Ȧاـه من الشـتـمـȚـه ȹـوجل
 ردةـابه يف الـل بـȌ جـخـل  ودةـمـو الـه أبـو الذي منـفه
 دـديـǢ الزمان والتهـسـحـب  شديدـتـاȯ إىل الـه مـنـكـل

 )2(المـوره على األعـم ȹـلـوالع  المـة اɋسـوحـبـو يف Ɯـإذ ه
فهو كالم  :ȭ ȷل ȵا ȻȀȭǽ الȺاȸȵ ǦȢǣ اǪȹقاداȀȉ ȐȞǣ ɂȲȝ ǧوǪƯ ǳصɆȲǹ Ȁل ȭاȹ ȷاǄɎȩ لǙȼ -ب
، )املنار(، واللقاƆ يف )الديباǯ(، وابن فرحون يف )االبتهاǯ(، وأمحد بابا يف )ȹور البصر(علماء أعالم كاƬاليل يف ل

 . كما سيأيت أǭناء ƠقيȨ هذه املنȚومةو غريها من كتǢ األعالم، فهو ȹاقل فقȔ وƁ يأت بأي شيء من عنده
ǯ- Ǚ ȐȞǣ ɂȲȝ ȷɀȾǤȺɅ ǒاȶȲȞل الȂɅ Ɓ ȼȹÜǢǪȮال ȐȞǣ Ž ǦȞȩاɀال ǧاɀفƬا Ǵو ذلك من صميم الدين والنص 

 وهم مشكورون مثابون إن شاء على ذلك، فȕǚالȧ القوȯ بأن من فعل هذا ال يعǲبه هذا الكتاǡ و ،للمسلمني
Ȩالء العلماء رمحهم اهللا تعاىل،،ال شراحه كالم غري دقيǘƬ لمșقيل  و Ǆاƹوقد :»Ǩمي Ȥأل Ǣواحلي قد يغل«. 

 كما ذكر صاحǢ الوسيȔ، وإƴا هو Țȹم متكامل يف الȦتوى وما ǾȽ ȷÛا الȚȺم لȹ Ž ȄɆقǢǪȭ Ǽ الفقȾاǙǒ -د
 .يتعلŏ Ȩا، وبيان املعتمد وغري املعتمد من األقواȯ والكتǢ كما سيȚهر يف املنȚومة

 
ة بأبيات مقذعة، فنȦر منه النعمان و أبعده، فأراد أن  قاله النعمان بن املنذر للربيع بن زياد و قد كان ȹدƹه و جليسه، فهǲاه لبيد بن ربيع)1(

 :يعتذر بأبيات يبني فيها كذǡ ما هǲاه به لبيد، فأجابه النعمان بقوله
ŁـشĈب Ńدōـرǈال Łو ŁǨǐئĈش ǊثŃيŁي حōنŁع ŁكĈلŃحŁر  łـتŁع ŃرĈثǐـكŁع ŃțŁد Łا وŉيǈـلŃـنǈيالĈاوǈقĆاأل Łك 
ǈـقĈق ŃـدŁم ǈـيلŁا وŕقŁح ǐنĈإ ǈيلĈاا قńبĈذǈك ǐنĈإ   ǈـفŃا اعŁـمĈـتĈم Łȫłارǈـذǈق ŃـنǈيالĈا قǈذĈإ ąȯŃو 

، )3(إحسان عباȃ و عبد اŎيد عابدين، مȖبعة دار القلم، بريوت، ȓ: ت. فصل املقاȯ يف شرح كتاǡ األمثاȯ: البكري أبو عبيد
1403ȋ ،90: هـ. 

 .ȋ :19، عندي ȹسخة منه ȖƯȓو .العدة يف أحكام الردة :الشنقيȖي الغالوي Ʈمد النابغة )2(
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 أȹه ȹسǢ إليه كالماƁ Ǆ يقله،  ưا ǼɅل ȳǼȝ ɂȲȝ الȨɆȩǼǪ و الǶǪقȶɆȥ ȨɆا ȍ ȻȀȭǽاǢǵ الȽ-ȔɆȅɀـ
:  حيث قاȯ صاحǢ الوسيȔ،محه اهللا وهو العالمة Ưتار بن بوȹة ر،وبناءاǄ على ذلك جعل له خصماǓ Ǆخر

 :هينتقد به كتǢ الȦقهاء ومن ) بواȕليحية(وله Țȹم امسه «
Ȗاȓـة اƲـايـا يف غـمـالهـك خȖاȓـون والــن بـرة بـȖـف

ȯقا Ż :،يف مصر Ǩبعȕ ا وقدŏ ȃرة ابن بون يف النحو، وال بأȕ قه و لكنȦرة يف الȖسمع له بȹ Ɓ(1)»و 
 :)110(، )109(ا يلي يف البيǨ رقم ذا يف املنȚومة و إƴا هو كموالبيǨ ليȄ هك

 قاضيالȖرة ابن ـورى بـƔ الȦـي  اضيـقـل التـلǨ ورǡ جاهـق
ȕ ـرة ابـو ŁارŁـخـلوان رȖـȓاالة يـاـان يف غـكـف  اƲـȖـȓا

 واȹتقاده لكتǢ ،ومن هنا يتبني بȖالن ما اőم به النابغة رمحه اهللا من عدم إعǲابه بالشيخ خليل و شراحه
ȨقيƠ ا بلغه عنه دونƞ قد حكم عليه Ȕالوسي Ǣقهاء، و لعل صاحȦا و،الƞ األبيات  أو Ȑصله من بع

ǄيعاƤ رفة رمحهما اهللاǂا . 
 واملتصدرين لɌرشاد دون أهلية، فقد ،و أما ȹقده لغري العلماء من بعȐ املتǲرئني على الȦتوى

 اȖȹالقاǄ من احلكمة الƔ ،اǄ للدينز و إعزا، وȹصحاǄ للمسلمني،كان قاسياǄ و الذعاǄ زجراƬ Ǆم وألمثاƬم
ȯتقو : 

ياȹاǄ على من يرحمـ أحłȄـقǐـيŁلĆǐـفĆǈ ن يك رامحاǄـ ومرواـقسا ليزدجـف
 : )308(، )307(:  رقم يف البيǨوذلك كقوله
وانـان و اƬـحرمـǢ بالـوقـع  ال أوانــدر بــصـن تــوم
ار ـمـاراǄ و ال تـȦـل أسـحمـي  ارـل احلمـثـمــه كـلـوخ

 
 :)06(، )05: ( يف البيǨ رقم وكقوله يف العدة

 ثل الكالǡ عاويـدعي مـمـو ال اŏا الدعاويـي بـثرت فـد كـق
ȹـكـالـه كـألȕاأل Ǣإذاـل ȇيـهـما ل ر ǡـنـث الكالǈإذ Ǵ2(اب(

فقد كان رمحه اهللا تعاىل موسوعة علميةÜ يȚهر   : ȭ Ž ȻȀǶǤǩثȸȵ Ƙ الȳɀȲȞ و ƫǙاȮǣ ȼȵثŒɀȺȥ ȸȵ Ƙا-3
، و ƹكن أن ȹذكر » و كل إȹاء بالذي فيه ينضǴ «:  و كما يقاȯذلك من خالȯ إشاراته إىل هذه العلوم،

 :العلوم ما يليهذه من أصناف 
 
 
 
 
 .ȋ : 93:أمحد بن األمنيالشنقيȖي  )1(
 .ȋ ،:18 عندي ȹسخة منه  ȖƯوȓ.العدة يف أحكام الردة: النابغة الغالوي الشنقيȖيƮمد  )2(
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أم القواعد و ما اȖȹوت عليه من العقائد : رحه لكتاǡ يȚهر Ƣكنه من هذا الȦن من خالȯ ش: الȞقاǼǝ-أ
العدة (، و من خالȯ منȚومة )املباشر على ابن عاشر(: من مƒ املرشد املعني البن عاشر يف كتابه املسمى

 ورد على املتساهلني يف تكȦري الناȃ اعتمادا ،Ü حيث فصل هذا املوضوț تȦصيال دقيقا)يف أحكام الردة
موضوț -اردة يف بعȐ الكتǢ دون ǨƜ و ƢحيÜȌ و قد ضمن Țȹم املعتمد على بعȐ النصوȋ الو

 . للمقري)إضاءة الدجنة يف اعتقاد أهل السنة( أربع أبيات من منȚومة -Ơقيقنا
يȚهر Ƣكنه من األصوȯ من خالȯ معاجلته ملسائل أصولية يف هذه املنȚومة كمسألة :  األɀȍل-ب

 . و ȕبقات املȦتني، و باملȦاسد و املصاſ،والترجيǴ بالعرف ، و شروȓ اŎتهد،االجتهاد و أȹواعه
ǯ-ȼقه و : الفقȦومة دليل على تضلعه يف الȚقيقات يف هذه املنƠ ات، و ما بينه منȦلǘه من مȦما خل 

 .Ƣكنه منه
 برضى الزوجة يدȯ  الȖالȧ و عدم تعلȕ ،Ȩالȧ الغضǢةلأ استدالله باحلديث النبوي يف مس: اǬɅǼƩ-د

 .امه بهعلى إمل
 مع حسن الصياغة و السبك رغم ،شȖرا من ألȦية ابن مالك يف النحو) 14( تضمينه حلوايل : الȽ-ɀǶȺـ

 .تباين موضوț النȚم مع األلȦية يدȯ على Ƣكنه من فن النحو و األدǡ و البالغة
ك  و كذل»و خلȔ املنتǰ بالعقيم«) 13( ذكره ملصȖلحات علم املنȨȖ كقوله يف البيǨ : اȨȖȺƫ-و

) هـ982. ت( لسيدي عبد الرمحان األخضري )السلم املروȨȹ يف علم املنȨȖ(تضمينه لبيتني من منȚومة 
 .يدȯ على ذلك) التصديȨ(و ) التصور(و شرحه ملصȖلحي ) 164(و) 159(و Ƶا البيتان رقم 

ȁ-سابƩا  : Ǩ310(قوله يف البي:( 
  املرتعذلكـع بـارتـصورة فـحـم عǢ جدر أربعـي كـه فــصولــف

 .و عددها ƣاȹية) أربع( حيث ألغز يف ذكر فصوȯ هذا النȚم بقوله كعǢ جدر 
ǳ-ǦɆȭȂǪو ال ȣɀصǪاملباشر على ابن عاشر(: ما ذكره يف كتابه:  ال(ǡعند شرحه لكتا  : Ǜمباد

، )190(التصوف و هوادي التعرف يدȯ على ذلك، و كذلك عند تعرضه لقضية الوالية يف األبيات رقم 
  . يدȯ على Ƣكنه من هذا العلم)193(، )192 (،)191(

4- ȄفȺالǣ ȁاȂǪȝɍاȼɆȲȝ ǃا ǦȶȞȺǣ ǫǼǶǪو ال :  ǄهراȚم ،Ǝسه يف غري كȦبن Ǆكان رمحه اهللا تعاىل معتزا
  منȚومةوƮدǭاƞ Ǆا حباه اهللا من علم ومعرفة من غري رياء و ال مسعة، حيث يقوȯ يف ،لنعمة اهللا عليه

 :)29 (: يف البيǨ رقم)العدة(
)1(يدـم رجل رشـنكـȄ مـيـأل يهم أشيدـدي فـǨ وحـمـقـف

احلمد هللا الذي «  :»إƀ..احلكم يف الشرț خȖاǡ ربنا«  بعد شرح قوȯ بن عاشر )املباشر(قاȯ يف  و
 أخرجƗ من السǲنÜ فافهم واعضȐ على هذا التقرير بالنواجد فمما من اهللا به علي أƁ Ɔ أره

 

 .ȖƯȋ: 19وȓ، . املرجع السابȨ :لغالوي الشنقيȖيالنابغة ا Ʈمد )1(
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ومسيته ..  «):املباشر(، وقاȯ يف Ǔخر كتاǡ )1(» و الȦتǴ من اهللا مأموȯ،ألحد قȔ، و إƴا فتǴ اهللا به علي
 و ،و ستضربون أكباد اɋبل شرقاǄ وغرباǄ وال Ɵدون شرحاǄ على هذا الكتاǡ مثله، املباشر على بن عاشر
 بل هو من ،بن احلاǯ رمحه اهللا من تزكية النȄȦ كما يف املدخل ال و ليȄ هذا،يمفوȧ كل ذي علم عل

 بĈمŁا رŁبŉاĈȹيōنيŁ كǊوłȹوا وŁلǈكĈنǁ و من باǡ الدين النصيحة، و من باǡ ، و ȹدǡ ليشهر علمه:باǡ قوȯ خليل
ŃمłتŃنǊك ǈونłمƍلŁعłت ŁǡاŁتĈكǐال ǀ )2(ǡومن با،ǡمر ǡألن هذا الكتا ǁŉنłنōيŁبłتǈلłه ĈȃاŉلنĈلǀ)3(مبني ǡو هذا كتا «)4(. 

5- ǳوȀال Ǧفǹ:  رمحه اهللا  كانǄالروح،ذكيا ȤيȦخ ،Ǩمهم يستعمله ، ذا دعابة وتنكي ǡو هو أسلو 
  ȘȦادة، من ذلك قوله يف شرح لȦواست Ǆوحضورا Ǆاȕليزداد ارتبا Ǜاملستمع والقار Ȕالعلماء و الدعاة لتنشي

أة خرقة يف فرجها فتخرجها جافة من الدم، وال يضرها غريه من بلل وهو أن تدخل املر«:  قاȯ)اجلȦوف(
 :الȦرǯ و إال كاǨȹ كما قيل

 يم مكتوفاǄ وقاȯ لهـي الـاه فـقـأل
 Ȍ بالسالمـرقـم يـهـضـعـوب

 )5 (»تل باملاءـبـاȫ أن تـاȫ إيـإي 
 )6(ل باللǲامـخيـياد الـȌ جـرق

 :   )66(يف البǨ هذه املنȚومة و قوله يف 
 يخـريـغري كالȦـصـو بالتـوه  ية الȖخيخيـاشـدوا حـمـعتوا

 Ǩ273(يف البي( :ǈخفƋـĈمـواه كـ فتل Ǵةـاشيـري. 
 .)7(»وقل ملن يسلك عن شيء منها سوف تراه«: كقوله عند الكالم على احلوȏ والصراȓ وامليزان و
6-ǃود اǼǵ ǼȺȝ ȣɀȩɀم و الȲȞالǣ لȶȞب: ال Ǆعلمه كان رمحه اهللا تعاىل عامال،țعلى الشر ǄاȚافƮ ، 

و هو العاƁ الوحيد « :  حيث قاȯ عنه صاحǢ الوسيȔ، ال Ƹاف يف اهللا لومة الئم،وقافاǄ عند حدود اهللا
țره بالعلم والورȖعنه )8(»الذي اشهر يف ق ȯن النابغة يتيمم ... « :أيضا، و قاșيف أيام مرضه، إالو ما أ 

 .)9(»..ىل الوضوءإŻ يعود 
 .)Ƹ «)10اف أن يعاقǢ عليها ولكن اƪائȤ التارȫ م، ليȄ اƪائȤ من يبكي وƹسǴ عينه«:من حكمه و

 
 
 
 .ȋ:25  املرجع السابȨ، املباشر على ابن عاشر،:النابغة الغالوي الشنقيȖيƮمد  )1( 
 .79سورة ȯǓ عمران، األية  )2(
  .187سورة ȯǓ عمران، األية  )3(
 .ȋ : 153.املرجع السابȨ :النابغة الغالوي الشنقيȖيƮمد  )4(
 .ȋ  :55.املرجع السابȨ :النابغة الغالوي  الشنقيȖي Ʈمد )5(
 .ȋ: 60  املرجع السابȨ،املباشر على ابن عاشر،: النابغة الغالوي الشنقيȖيƮمد  )6(
 .ȋ  : 22.املرجع السابȨ  :النابغة الغالوي الشنقيȖيƮمد  )7(
 .ȋ : 93.السابȨاملرجع  : أمحد بن األمنيالشنقيȖي )8(
 .ȋ : 479.املرجع السابȨ: أمحد بن األمنيالشنقيȖي  )9(
 .ȋ :148،املرجع السابȨ .املباشر على ابن عاشر :غة الغالوي  الشنقيȖيƮمد الناب )10(

ȯوقا: 
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 : ووȥاȺǭȼǩاǒ الȶȲȞاȼɆȲȝ ǒ :لǬاǢȲȖƫ الثا
النابغة الغالوي «: قاȯووصȦه بالعلم و الورț حيث ،  ترجم له العالمة أمحد بن أمني الشنقيȖي-1

عبد اهللا بن أمحد بن احلاǯ (ال أعرف اسم والده، و األغلǢ يف Ɨș أȹه ابن أخǨ الذي قبله : البكري
 و هو العاƁ الوحيد الذي اشتهر يف قȖره بالعلم و ،، و هو من قبيلته أيضا)أمحاه اهللا الغالوي البكري

عليهÜ فكان كلما اجتمع بالعاƁ و عرȏ عليه ȕلبه الورț، سافر من أرȏ احلوȏ يريد من يصحبه ليتعلم 
Ɓلقي العالمة الشهري ويل اهللا أمحد : يسأله العا Ɠفال يراجعه الكالم بعد ذلك، ح Ý أي فن تريد أن تقرأ

، فألقى )كلمة يقوƬا العاƁ هناȫ للتلميذ إذا أمره أن يبتدǛ يف درسه(. بن العاقل الدƹاƆ، فقاȯ له مȈا
 )1 (.» و جعل يعله من معينة اجلاري حƓ تضلع منه، عندهعصا التيسار

Ż ذكر أȹه كان ال يعǲبه الشيخ خليل و ال شراحه ưا كنا قد رددȹا عليه يف املȖلǢ السابŻ ،Ȩ ذكر له 
 .بيتا من أرجوزة رǭى ŏا شيخه بن العاقل أشȖارها األخرية من األلȦية) 13(
2-ȯليل النحوي فقاƪمد بن اعمر الغالوي ال«:  و ترجم له اƮ و )م1828/هـ1245ت (نابغة Ɓعا ،

 و أخذ عن خاله عبد اهللا بن احلاǯ محاه اهللا، من ، و تتلمذ على أمحد بن العاقل،شاعر جاȯ يف ȕلǢ العلم
 .(2)»)السند العايل يف مناقǢ اليدايل ( يف اɋفتاء و الكتǢ املعتمدة، و)بوȕليحية( منȚومة :ǭǓاره

هو Ʈمد النابغة «: لعالمة سيدي Ʈمد حبيǢ اهللا اجلكƗ حيث ȹقل بيتني له فقاȯا له  و ترجم-3
 :  ومنها قوله)التحȦة(ـ صاحǢ األȚȹام البديعة كمنȚومته يف العلم املسماة ب،الغالوي الشنقيȖي إقليما

ĈـالعǐـلŃجǈأ Łو ŅاحŁوŃرǈأ łـمŁواـسǊذłخ Ņاد  ŁاحŁوŃرǈـأĈمŁو łـهŃـنŁسŃجĆاأل łـهłبŃȹا ŁواادǊذ
  :و منها Țȹمه يف بيان املعتمد من كتǢ املالكية و األقواȯ الذي منه قوله

ǈل ŁـوŁي ŃـمłǲـŁت Ńى ـزŁوŃتǈȦي الĈف ǆلłاهŁس ŁـبŁت ǐـلŃالـح łمłى ـرŁوǐقĆاأل ĈرŃيŁغĈى بŁوŃتǈȦ
Ǌك ŁـوŁع ƌـلĈـالĈب Ĉـمłع ŁȫاǈـذǄفĈا ـر ŁـعȦال ĈنĆـŁالـت Łى وŁاـاوǈفĈرłص ĈاءŁضǈق 

 :  Țȹمه رمحه اهللا Ʒذر املدرسني من الزيادة على تقرير املتونومن
 łǨ الذƍهŃنŁ وŁ أǈحŃرŁى البŁادĈǛĈـĈتņـشŁـتł ادĈǛĈ ـبŁـمŁـدŁى الـادŁةǈ لǈـزōيŁـإĈنƋ ال
ǈقŁـوĈالـاص łـدǈȦـŃـخĈارŁرǐكōالت Ĉوǈأ Ĉر  ĈـالـبłـمŁـتŁـعƍيـلĈـمĈارŁرŃضĈو إǊذ Łن
ȯو منها شرحه و للنابغة: إىل أن يقو ،Ɠومات رقيقة يف مقاصد شȚات عديدة أكثرها منȦلǘاملذكور م 

للمرشد املعني، و شرحه ɋضاءة الدجنة للمقري، و من مشائخه خاله الشيخ عبد اهللا بن احلاǯ محى اهللا، 
 إىل  العالمة أمحد بن العاقل، و له مرǭية له قد ضمن فيها كثريا من أبيات ألȦية بن مالك يصرفهامو منه

 (3).، و ذكر بعȐ أبياőا»معان الئقة ƞدح شيخه

 

 .ȋ : 93.ملرجع السابȨا:  الشنقيȖي أمحد بن األمني)1(
 .ȋ : 532. املرجع السابȨ: اƪليل النحوي)2(
  . ȋ : 135، 136املرجع السابȨ،. إضائة احلالك من ألȦاȗ دليل السالك إىل موȕأ اɋمام مالك:  Ʈمد حبيǢ اهللا اجلكƗ الشنقيȖي)3(
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 ذكره املختار بن حامد وذكر مǘلȦاته، و تاريخ وفاته، و ذكر له أبياتا رǭى ŏا الȖبيǢ التقليدي -4
ȯحيث قا Ȩمن داوى القرحة املعدية بالش ȯي، وهو أوȦو بن عبد اهللا بن أجوذى اليوسłدŉمŁحłم : 

ŃحŁرǈـأŁـمŁع Ĉاهللا ǈـةŃجǈأ ĈنŃى ابǈاــلŁدŁو łـجǈي فĈـودǈȕǈا أŁمŉـبŃجǈأ Łو łاــهŁدŁو 
ŁـمǈȖال łتŃـوĈـبŃهǈȚĈعŃوŁم ōيĈȦłوسłالي ĈǢي  łب ŁـوŁم ćءŃـرǈق ŃـنŁش ŃـدŃهǈȚĈالع ŁنĈم łهƋق 
ǈـقŁض Ńـدŉالن ŁǡŁـرǈلĈإ łȃاـاŁيسĈالع ĈهŃي  ĈـفŁح ĈȏŃرĆتـي األƋىـŁيسĈع łوهłبĈسŁى ح
ǈلŁــوŁي ŃـمłشŁي ǐȯŁـزƌىـقŁوسłمĈب Ńمłه  ĈـمōبĈȕ Ńـن ĈهǈـفŁـحłبĈىـسŁوسłم ł1(وه(

 

 ،كما سبȨ وأن ذكرت قلة املراجع املتعلقة بترƤة الناșم رمحه اهللا تعاىل  فوفاتهو أما ما يتعلȨ ب
فǚن تاريخ وفاته Ɓ يتعرȏ له صاحǢ الوسيȔ، وال الشيخ سيدي Ʈمد حبيǢ اهللا اجلكƗ الشنقيȖي، 

 1245 أن النابغة رمحه اهللا تعاىل تويف سنة اث ذكر حي و املختار بن حامدوإƴا تعرȏ له اƪليل النحوي
 .)2(هـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1( ȋ ،Ȩ211، 80 :املختار بن حامد، املرجع الساب. 
 .ȋ :211 . املرجع السابȨ:،  املختار بن حامدȋ : 614. املرجع السابȨ: اƪليل النحوي)2(

 



ǼǱƘƦǩƗ ƤƮƜǮǩƗ:   

ǳƷƳƘǆم Ƿ ǜǩƐǮǩƗ ƨǶǲم Ƿ ƘǶǱǸǮǊم Ƿ ƘǶǪǦǁ. 
ǧǷȁƗ ƚǪǎǮǩƗ :ǯǸǮǊǮǩƗ Ƿ ǨǦǂǩƗ.  
ǼǱƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ :ǜǩƐǮǩƗ ƨǶǲم. 
ƤǩƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ :ǜǩƐǮǩƗ ƷƳƘǆم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ǼǱƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ:  

 .ƽƗƷƳة ǸǒǲǮǩƗمة
 ǧǷȁƗ ƤƮƜǮǩƗ :ƘǶǱƗǸǲǕǜǩƐǮǩƗ ǺǩƑ ƘǶƢƜƾǱǷ ǜǾǩƎƢǩƗ ƚƜƽ Ƿ . 
ǼǱƘƦǩƗ ƤƮƜǮǩƗ :ǳƷƳƘǆم Ƿ ǜǩƐǮǩƗ ƨǶǲم Ƿ ƘǶǱǸǮǊم Ƿ ƘǶǪǦǁ. 
ƤǩƘƦǩƗ ƤƮƜǮǩƗ :ǠǾقƮƢǩƗ ƨǶǲم Ƿ ưƾǲǩƗ ةƽƗƷƳ Ƿ مةǸǒǲǮǩƗ ةǾǮǵƍ . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ƤƮƜǮǩƗǧǷȁƗ:   

ǜǩƐǮǩƗ ǺǩƑ ƘǶƢƜƾǱǷ ƘǶǱƗǸǲǕǜǾǩƎƢǩƗ ƚƜƽ Ƿ . 
ǮǩƗƚǪǎ ǧǷȁƗ  :ƘǶǱƗǸǲǕ.  
ǮǩƗƚǪǎǼǱƘƦǩƗ  :ǜǩƐǮǩƗ ǺǩƑ ƘǶƢƜƾǱ. 

ƤǩƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ :ǜǾǩƎƢǩƗ ƚƜƽ 
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 :ɀȺȝاŒا : اǢȲȖƫ األول
، )15:( يف البيǨ رقم وكل ما ذكره ưا يوحي بالعنوان هو قوله،Ɓ يضع الناșم عنواȹاǄ واضحاǄ ملنȚومته

)16(: 
 عȐ ما ال يعتمدـر بـه ذكـيـوف عȐ املعتمدـم بـلبǨ يف ذا النȚـج
اǡـتوى بال عتـȦـاصدي الـقـل  اǡـتـرة أو كـو ȕوȯ أـن قـم

  :ومن هنا اخŃتłلŁȤĈ يف تسميتها
-  Ȑم املعتمدات(فسماها البعȚȹ ليحية يفȖمد بن أمحد التوايت يف كتابه ) الƮ القاسم بن Ÿكالشيخ أ

 .)1(مرجع املشكالت: املسمى
 .)Țȹ()2م املعتمد(: الشيخ سيدي Ʈمد حبيǢ اهللا اجلكƗمساها و -
 .)3( )ةيبواȕليح( :واƪليل النحويالشنقيȖي، Ʈمد األمني مساها و -
 والدكتور .)4( خصوصاǄ باملشرȧ، كما ذكره ƮقȨ اجلواهر الثمينة)الȖليحة(بـوقد اشتهرت تسميتها  -

 )6( وما ذكره الشيخ إبراهيم املختار يف مقدمة Ơقيقه لشرح منȚومة ŏرام )5(عمر سليمان األشقر 
 .)7()صȖالح املذهǢ عند املالكيةا: (مد ابراهيم أمحد علي يف كتابهور Ʈالدكتو
العرف : ( كالدكتور عمر اجليدي يف كتابه)منȚومة األغاليل فيما ǢƟ به الȦتوى( :والبعȐ يسميها -

 .)8()والعمل يف املذهǢ املالكي
 الشتهارها ŏذا )هǢ املالكي املعتمد من األقواȯ والكتǢ يف املذȚȹم(: وقد وقع اختيارȹا على عنوان 
 .، و إƹاء الناșم إليهالعنوان، وجلاذبيته ووضوح معناه

ألن النابغة رمحه اهللا Țȹمها ǨƠ عند البعȐ والȖليحة تصغري لشǲرة الȖلǴ، ومسيǨ املنȚومة بذلك 
Ǵلȕ رةǲ9(ش(. 

 
:  مكتبة النǲاح، ليبيا، ȋ.عبادات واملعامالت و اجلناياترجع املشكالت يف االعتقادات والم :أبو القاسم بن Ʈمد بن أمحدالتوايت  )1(

179. 
)2(Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبيƮ عليه البخاري ومسلم،: سيدي ȨȦزاد املسلم فيما إت  ،Ȩاملرجع السابǯ 1،ȋ : 395. 
 .ȋ :532 املرجع السابȨ،:  اƪليل النحوي،ȋ:93 املرجع السابȨ، :أمحد بن األمنيالشنقيȖي  )3(
 ،)2( دار الغرǡ اɋسالمي، ȓ.عبد الوهاǡ بن ابراهيم أبو سليمان: ت.  اجلواهر الثمينة يف أدلة عاƁ املدينة:ن Ʈمد املشاȓ حسن ب)4(

 .ȋ ، :288 هـ1411بريوت، 
 .ȋ ، :30 هـ2(، 1418( ȓ دار النȦائȄ، األردن،.املدخل إىل دراسة املدارȃ و املذاهǢ الȦقهية:  عمر سليمان األشقر)5(
 .ȋ  :10هـ،1406، )2( دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، ȓ.شرح منȚومة ŏرام: عالمة األمري ال)6(
 هـ،1( ،1421(، ȓدŸ،  و إحياء التراǫةاɋسالميالبحوǫ للدراسات دار  .صȖالح املذهǢ عند املالكيةا : Ʈمد ابراهيم أمحد علي)7(

ȋ :16. 
 .84:  هـ، 1404ȋ مȖبعة فضالة، املغرǡ، . املالكيالعرف والعمل يف املذهǢ : عمر عبد الكرƇ اجليدي)8(
)9(ȓمد املشاƮ حسن بن:ȋ ،Ȩ288:  املرجع الساب. 
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 :ȹسȾǪǤا ƂǙ اǘƫلȤ : اǢȲȖƫ الثاين
Ȩيب Ɓ سبةȹ ومة للنابغة الغالوي رمحه اهللا وذلك لالعتبارات التاليةهذه امل شك يفȚن: 

 :)02(، و )01: (بيǨ رقم يف ال حيث قاȯتهان الناșم ذكر امسه يف مقدمإ -1
 بسم اهللاب داـتـد االبـعـن بـم د اهللاـمـحـاǄ بـاديـوȯ بـقـي
 الȯــن األغـم اهللا مــاهـوق  الȯـة األغـغـابـد ȹـمـحـم

 2-Ƥكلمة املتر ǨقȦسبتها إليه كما تقدم اتȹ من ني له على Ɔالثا ǢلȖيف املبحث الثالث و يف امل 
 .املبحث الرابع

 .)1()معلمة الȦقه املالكي( إليه صاحȹ  Ǣسبها-3 
حث الرابع ب كما سيأيت املȖلǢ الثالث من امللعلماء واملǘلȦني ينسبوŒا إليه كل من استشهد ŏا من ا-4

 .من هذا الȦصل
 .نȚومة للنابغة الغالوي رمحه اهللاهذه املأن  كل النسخ املتوافرة تشري إىل -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ȋ  :156 ،185،هـ1(، 1403( ȓ، دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت.معلمة الـȦقه املالكي: عبد العزيز بنعبد اهللا )1(
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 ǢȲȖƫاǬالثال : ȤɆلǖǪال ǢǤȅ. 
 :) ǿɀȹ الǤصǳȀȉ Ž Ȁ اǪǺƫصȀ ( الǪȮǣ ȤɅȀȞǪاب :الفțȀ األول

عدم  و ، النȚم هو ما الحȚه من جهل بالȦتوى و قواعدهاإىل هذايذكر النابغة أن الذي دعاه  
 ǡأن كتا Șالح Ż ،يف ذلك وما ال يعتمد Ǣفتاء وما ال جيوز، وما يعتمد من الكتɋييز بني ما جيوز به اƢ

 و Ƭاليل قد أعȖى هذا املوضوț حقه من الشرحللشيخ أŸ العباȃ ا) ȹور البصر يف شرح املختصر(
Ȩو التدقي Ȩومة، و التحليلالتحقيȚهذه بغي أن يضاف، فأصل  و أضاف له ما ين، فعقده يف هذه املن

هو شرح جليل على ، و يلملǘلȦة أŸ العباȃ اƬال) ȹور البصر يف شرح املختصر (: كتاǡإذن هواملنȚومة 
 توسع فيه مǘلȦه ƞا ال مزيد عليه، وال ، و التحرير للنقوȯ واملسائل،Ưتصر خليل يف غاية الدقة و اɋتقان

 ،كثري الȦوائد، مشتمل على علوم كثرية لغويةفهو  ،اجلواƹǢȹر على مسألة حƓ يستوفيها حقها من Ƥيع 
 وقد توسع ،و تاريخ وفاőم  و يذكر مǘلȦاőم و أحواƬم،، يترجم فيها للعلماء، أصولية، تارƸية،فقهية

، قاȯ عنه يف الȦكر فأتى بالعǢǲ العǲاǡ» ه الȦتوىبمبيناǄ ملا  « :عند قوȯ الشيخ خليل رمحه اهللا تعاىل
و قاȯ اƬاليل يف مقدمة  .)1( »و لو كمل ألغƖ عن غريه...  له شرح على املختصر Ɓ يكمل«: السامي

 قاصد ŏذا التقييد إƠاف املقتنع بالقليل يف شرح Ưتصر خليل، مȖرزا له بزيادة Ơرير، «: هذا الشرح
ȯ وقتية حسان، و تذييله  على ȹوازللتوجيهات البهية، و تƕيل املƒلتعريȤ املادة الȦقهية، و إفادة تقرير 

 هذا «:  Ż قاȯ.» وغري ذلك ưا يȖلع عليه من يرضي بصرف اƬمة إليه،ƞسائل ال يتǲاوزها اɋستحسان
ه ي، مازالǨ ف... و أتوا ƞا يثلǰ له الصدر و تنشȔ له الروح،املختصر، و إن أكثر الناȃ عليه الشروح

 قلته كالعيان، Ż فيما تداوله الشراح و املدرسون يف  و ليȄ اƎƪ يف صحة ما،مواضع Ʈتاجة إىل البيان
 الشرح Ɓ يكمل هذا - لɊسȤ الشديد -لكن املǘلȤ  . »...التقرير مواضع كثرية مȦتقرة إىل التحرير

 .)2(»ويف التȖهري ƞاء جعل يف الȦم قوالن« حيث وصل إىل قوȯ الشيخ خليل رمحه اهللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .2ȋ ، :290 هـ، 1397ǯ املكتبة العلمية، املدينة املنورة، . السامي يف تاريخ الȦقه اɋسالمي الȦكر:احلǲوي Ʈمد بن احلسن )1(
 .توجد عندي ȹسخة مصورة منه عن ȹسخة شخصية )2(
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  : ) ǿɀȹ الǤصǳȀȉ Ž Ȁ اǪǺƫصȀ(الǘƞ ȤɅȀȞǪلȤ : الفțȀ الثاين
 هـ 1113 ولد سنة ،ي الشهري باƬاليلهو الشيخ العاƁ أبو العباȃ أمحد بن عبد العزيز السǲلماس    
 وƮمد بن ، أخذ عن الشيخ أمحد العماري املصري، الȦقيه اللغوي،النȚار املتبحرالعالمة ، )سǲلماسة(ـب

Ɔعبد اهللا املسناوي،عبد السالم البنا Ÿشهد له العلماء بالتبحر يف العلم و  وعنه التاودي وغريه،، و أ 
يف عصرȹا من هو   سبحان اهللا ما رأينا أحدا«: يدي Ʈمد بن احلسن بناƆ قاȯ الشيخ س،الورț و الصالح

 و ذكر عن الشيخ التاودي بن سودة أȹه دخل على أمري وقته سيدي .»أحȘȦ للعلوم و أتقن Ƭا من اƬاليل
له اƬاليل و الورزازي، فقاȯ : األمحدان:  من أعلم يف هدا الزمانÝ قاȯ له «: Ʈمد بن عبد اهللا فقاȯ له

 و قاȯ أحد .»أما اƬاليل فنعم، و أما الورزازي فما أșنه عاقال فضال عن أن يصل لدرجة اƬاليل: األمري
Ȕاليل«: علماء شنقيƬقد فاتكم من العلم بقدر ما فاتكم من معرفة ا ،ȃله   .» يا أهل فاǡور (: كتاȹ

ة األدموȃ من اصȖالح إضاء( ولو كمل ألغƖ عن غريه، وله ،Ɓ يكمل) البصر يف شرح املختصر
ȃالقامو Ǣ(، و)صاحȃبة القاموȖيف شرح خ ȃالقدو Ǵفت( هȦليǔت ƍلŁجǈو من أ ،) شرح القادرية يف علم

ȨȖاملن (ريȚȹ أن يكون له Ƌلǈره من أتى بعده، و،قƜ له  استقى من)الصةƪريدة (، و)تقاييد اȦالياقوتة  ال
 )مدغرة(ـبدفن ، و )1(هـ1175تويف رمحه اهللا سنة وغريها من املنȚومات،  )النصيحة(، و)يف التوحيد

 ǡلماسة(قرǲس(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
املرجع  : احلǲوي Ʈمد بن احلسن.355:  دار الȦكر، بريوت، ȋ.شǲرة النور الزكية يف ȕبقات املالكية : Ưلوف Ʈمد بن Ʈمد)1(

Ȩالسابǯ ،2،ȋ :290.ال: كنون عبد الصمد التهامي ȄȦالغايل و الن Ȩاليل النسƬا ȃالعبا Ÿصيحة أȹ عايل شرح.Ɔبعة الكيالȖمصر ، م ،
ȓ)1( ،1973ȋ ،606: م. 
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 : و اȮȊȷɀȶȒƫلال : اǢȲȖƫ األول
 .ȾȲȮȉا: الفțȀ األول

لتزم الناșم بالȖريقة ا و قد ،املنȚومة على Ɯر الرجز املعتمد يف كتابة القصائد التعلمية و املتون 
Ǩزا حيث ،السائدة يف التصريع يف كل بيǲرف واحد يف الصدر و العƜ Ǩو هي سلسة ،ستقل البي 

 و هو يف كثري من األبيات ال ، سهلة األلȦاȗ، واضحة املعاƆ، أسلوŏا مباشر بعيد عن اƪياȯ،العبارة
ت ȹثرا  Ɯيث تصبǴ بعȐ األبيا،ƸتلȤ عن النثر إال يف كوȹه موزوȹا على كثري من جوازات الرجز

عتمد الناșم التصرف يف حركات الكلمات أو تسكني أواخرها أو ا و قد .ǲوعنيمنقسما إىل شȖرين مس
Ǩليستقيم الوزن كما يف البي Ȕم قد  ك.)70(و ) 48 ( و)46 ( : رقمامليل إىل تسكن الوسșما أن النا

 و ضمنها أشȖرا ،قتباȃ من بعȐ اɇيات القرȹǓية، و االعتماد على اǂسنات اللȚȦيةأكثر فيها من اال
 . من منȚومات ƯتلȦةاة من األلȦية، و أبياتكثري

 : من املنȚومة)02( رقم  يف البيǨلتزامه باجلناȃ قولهامن أمثلة  و -
 الȯـن األغـــم اهللا مـو قـاه  الȯـد ȹـابـغـة األغـمـحـم

 ):04( رقم  يف البيǨو قوله
 حـبله املـتـنيـعـتصـما بـم متني  ـعȦي إىل الـا ضـتكيـشـم

 ):26( رقم يف البيǨ قتباȃ قولهال أمثلة او من -
ǁـيȹملـيهـة و عـداș اـƬالǀ  اـوءة مـمـمـلƬن عـسل قـال 

 ): 27( رقم يف البيǨ و قوله
ǁوفـو ذلȖقـ Ǩا تـذليالـهـلǀ ليالـها قـضتـا أحـمـمـو رب 

ɇران األوالن مقتبسان من اȖسان) 14( يةفالشȹɋمن سورة ا. 
  ):22( رقم يف البيǨ  قولهو من أمثلة التضمني -

 »Ǝ املثبǨ و ألمر اجلليـي اƪـف« حيǴ منǲليـيه صـافـل مـكـف
Ǩز البيǲر األخري مضمن من عȖ17( رقم فالش(Ȩالنس ȤȖع ǡية ابن مالك من باȦمن أل . 

 Ȥريș ȯو هز Ȥا بني جد عنيŏيف أسلو ǯم رمحه اهللا تعاىل زاوșأن ،كما أن النا ȯو حاو 
 ليǲعلها خȦيȦة șريȦة ترتاح ،نقد الالذțال أسلوبا فكاهيا تنكتيا ưزوجا بنوț من اجلرأة و يضȦي عليها

، و يكتƬ Ǣا النȦوȃ لسماعها، و قد استعمل رمحه اهللا هذا األسلوǡ حƓ يسهل حȚȦها و اɋقباȯ عليها
 .ة و التعليم و معرفته بأساليǢ الدراس، و هذا يدȯ على ذكاء الناșم و خƎته،ȹتشارالنǲاح و اال
 ):63( رقم يف البيǨ ومن ذلك قوله
 هـمـمـه و عـرولـه سـكنـل  شيخ ما إن عممهـه للـرحـشـب
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Ǩ66( رقم و قوله يف البي:( 
 Ȧريخـالـريكـصغـالتـو بـو ه  اشية الȖخيخيـح دواـمـتـواع

 țȀا : الثاينالفŒɀȶȒȵ: 
ضوعات الƔ تنتȚم يف سلك الȦتوى وما تعرȏ الناșم يف هذه املنȚومة Ŏموعة املسائل و املو

، وال شك أȹه قد سبƬ Ȩذا امليدان، تأسيȚȹ Ȅرية عامة للȦتوى يف املذهǢ املالكي Ʈاوال بذلك ،يتعلŏ Ȩا
 : والƔ تالحȘ على مضمون النȌ إƤاال،إال أȹه حاوƠ ȯقيȨ هدفه من خالȯ التركيز على األمور اɇتية

 ưا يتعلƞ Ȩسائل الȦتوى، ưا ، وأقواȯ العلماء، من املتȦرقاتأȹه Ƥع يف هذه املنȚومة كثريا - أ
 .يسهل على املهتمني ŏذا املوضوț الرجوț إليها

الȕ Ɣاȯ فيها و املوضوعات األصولية أȹه تعرȏ يف هذا النȚم Ŏموعة من املسائل الȦقهية  - ب
ȇالف واألخذ والرد،النقاƪبدي رأيه فيها وهو بذلك يديل بدلوه فيها، وي، ووقع فيها ا، 
 كمسألة ȕالȧ الغضǢ، وȕالȧ أم العياȯ، واحللȤ على قȖع عليه باحلǰǲ والƎاهني،مدلال 
 . العلمية أȹذاȫغريها ưا له عالقة مباشرة باحلياةالرحم و

ǯ -  الف فيها قائماƪا ȯال يزا Ɣيته، وهي املسألة الȹمعاجلة قضية االجتهاد وإمكا ȯه حاوȹن إىلأɇا 
 Țȹرا لكثرة املستǲدات والنوازȯ، ومن ، وفتǴ بابه،رورة األخذ به، وưارستهبني من يرى ض

سد بابه منذ قرون،  وهو يتبƖ ب العلماء Ǵيرى خȖورة فتǴ هذا الباǡ الȹعدام شروȕه، ولتصري
 ): 233(هذا الرأي األخريكما يǘكد على ذلك يف البيǨ رقم 

ǡـارت بـه فـي اجل  واالجـتهـاد فـي بـالد املغرȕĈǡĈرŃغłو عنقا م 
ه من Ƥود على Ț وما الح،اȹتقد ما يالحȚه من ƟرǗ على الȦتوى والقضاء ưن ليسو بأهل لذلك - د

بعȐ املسائل املوجودة يف كتǢ املالكية، كمختصر خليل والذي يعتقد البعȐ أن كل ما ورد 
 ):247(، )246(، ) 245( فيه فهو مشهور Ǣƛ االفتاء به كما بيبني ذلك يف االبيات رقم 

 ورǡ مـن يـقدح فـي احلكم إذا
 وذاȫ مــن قصــوره وجهلـه
 فـليـȄ مـن قـوادح  الـدليل

 لـم يـك مـن مـƒ خليل أخذا 
 وقـلـة العـلم بـمـوت أهـله
 أن ال يكـون الـنȌ فـي خـليل

 
  ):254( إىل أن يقوȯ يف البيǨ رقم 

Ȧفـي خـليل ضع ȯقـو ǡـوزيـيـحـرم االفـتاء بـه   ـافـرȦاـ
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 : بيتا موزعة على النحو التايل)314(املنȚومة هذه و عدد أبيات 

 . بيتا)28(............................................................. :باجةـديـ ال-
 . بيتا)16(....................................يف ƠرƇ التساهل يف الȦتوى  :ةـدمـقـ م-
 . بيتا)27(.......................توىȦيف املعتمد من األقواȯ و الكتǢ يف ال:ل األوȯـ الȦص-
-Ȧـ الƆردت بنقله :صل الثاȦȹال يعتمد على ما ا Ɣال Ǣبيتا)45(....................يف الكت . 
 . بيتا)31(..........................يف الكتǢ و األقواȯ الشيȖاȹية الليȖاȹية  : الȦصل الثالث-
 . بيتا)28(...................ا غري Ȍȹميف التحذير من البحث و الȦهم فŒǚ :عـ الȦصل الراب-
-Ȅامƪصل اȦالعمل  : ال ȓيف شروƞبيتا)18(.............................ا جرى به العمل . 
-ȃصل السادȦبالعرف : ال Ǵبيتا)17(...........................................يف الترجي . 
 . أبيات)10(................................يف الترجيǴ باملȦاسد و املصاſ : الȦصل السابع-
 . بيتا)47(.......................................يف ȕبقات املȦتني الثالǫ :امنـ الȦصل الث-
 . بيتا)47(............................زمنةيف أقل صȦات املƔȦ يف هذه األ  :مةــاتـ خ-
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 ǢȲȖƫالثاينا :Ȥلǘƫا ǰȾȺȵ : 
 وما ƹكن استنباȕه من دراسة ،ƹكن تلخيȌ منهǰ املǘلȤ من خالȯ ما ذكره يف الديباجة 

 : املنȚومة فيما يلي
 يكن مشهوراǄ كما اصȖلǴ عليه  وإال عزاه لقائله إن ȹ(،Ɓور البصر(كل ما أȕلقه و Ɓ يعزه فهو من  -1

 : )17(رقم  يف البيǨ ، يقوȯ يف ذلكأهل الشأن
 )ȹور البصر(ائر الكالم يف ـن سـم  ا أȕـلقǨ عزوه اƲصرـل مـو ك

 . و ذلك مثل ألȦية ابن مالك الƔ ضمن منȚومته كثريا منها،و ما كان مشهورا و معروفا فال يعزوه لقائله
ȹǚيكن مشهورا ف Ɓيف ذلكو أما ما ȯه يعزوه لقائله يقوǨ18(  رقم يف البي( : 
 غري كل șاميـام الـأو مـن ȹـȚ  ن ȚȹاميـقـيǨ مـو ربـما سـ

 ):36(يف البيǨ رقم  مثاȯ ذلك قوله
هي فـأسيـي الـعـمـليات فـف  ام الȦاسيـذاȫ قـاȯ ذو النـȚـل

 ):38(يف البيǨ رقم  و قوله
ȹ ـو العـلـويǲف بـراهـيماإل ـ ȯهيمـقـد قـاȦاي أصـولـه ت 

 )40( رقم يف البيǨ و قوله
 مـقـري قـولـة كـاجلـنةـال ةـي إضـاءة الـدجـنـو قـاȯ ف

  أȹه سلك فيها مسلك Ƥهور العلماء القائلني بوجوǡ اعتماد الراجǴ و املشهور  يف الȦتوى -2
 ):20 (رقم يف البيǨيقوȯ يف ذلك 

 راجǴ كاملـشهورـصرة الـن ȹـم  يه مسـلك اجلمهـورـسـلكǨ ف
جلياǄ ذلك Țهر ي ، ذلك اعتمد الناșم أسلوǡ التعليل واالستدالȯ ملا يذكره من املسائل الƠ Ɣتاǯ إىل-3

 :)127(، )126(، )125(رقم   يف األبيات، كما يف مسألة ȕالȧ أم العياȯ حيث يقوȯيف منȚومته
 عȐ األغـبيا أم العـياȯـوȯ بـوق

 شيـȖانـن اليȌ مـإذ ذاơ ȫـص
 لـكوȹه رأيـا و لـيȄ حـكـما

 ن أضعȤ املقاȯـȖلȨ مـيسǨ تـل 
 نǓقـرـوȯ و الـة الـرسـلسـن

 ائـلـيه صـما بـكماـفخـل ق
 حيث ،و هو ȹقد بناء و مǘسȄذلك  اعتمد الناșم كذلك أسلوǡ النقد و التحليل ملا Ʒتاǯ إىل -4

 ):248-245 ( رقمثل قوله يف األبياتم، لعلماء ويǘكده بالنصوȋ و أقواȯ ا،يƎهن على ما ذهǢ إليه
 دح يف احلكم إذاـقـن يـو رǡ م
 هـهلـصـوره و جـن قـو ذاȫ م
 لـن قـوادح اـلدليـȄ مـفـلي
 ل حكم يف كتاǡ املختصرـل كـه

 ن خليل أخذاـتـك من مـم يـل 
 لهـموت أهـم بـعلـة الـلـو ق

 ي خليلـنȌ فـون الـكـأن ال ي
اء و اƲصرÝـة جـدوȹـمـأو يف ال
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5- ȘȦم يشري إىل الشيخ خليل رمحه اهللا بلșالشيخ(: النا(مثال ȯحيث يقو Ǩم   يف البيȩǿ)231( ،
)232:( 

 لـذاȫ قـاȯ الشـيخ لـما أن ذكر
 ذو فـȖـنة مـǲـتهد إن وجـدا

 قضاء صȦة عدȯ ذكــرـل الـأه 
 ل مقـلـد جــداـإال فـأمـث

أهل القضاء عدȯ ذكر فȖن ƭتهد إن « : تعاىل يف باǡ القضاءو هو يريد قوȯ الشيخ خليل رمحه اهللا 
  .)1( »وجد و إال فأمثل مقلد

 :) 257( رقم  يف البيǨ و يقوȯ أيضا
ȕـȤيȖالل Ǵـر مـي ذكـف  الع شروح الشيخ أو فتȤا ورد فيه من ضعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)1(ȧكر، بريوت. املختصر:  خليل بن إسحاȦ1392، دار الȋ ،258 :هـ. 
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 :ȵصادǿ اǘƫلȤ : الǬاǢȲȖƫ الث
 ،للهاليل ) يف شرح املختصرȹور البصر( : كتاǡاملنȚومة هوهذه سبقǨ اɋشارة إىل أن أصل  

 و منها ما يستشȹ Ȥقله ، منها ما صرح بذكره،وزيادة على ذلك فقد اعتمد الناșم على املصادر اɇتية
 : و هينهام
 :ǢǪȭ الǪفسƘ -أ

 .)هـ1241ت  (شية الصاوي على اجلاللني حا-1
 :ǢǪȭ اǬɅǼƩ -ب
  ).ه 852ت( فتǴ الباري يف شرح صحيǴ البخاري البن حǲر  -2
  سنن أŸ داود -3
ǯ-ȼالفق ǢǪȭ : 
  ).ه 1096ت ( Țȹم العمل الȦاسي لسيدي عبد الرمحن الȦاسي  -4
  ).ه 914ت ( املعيار املعرǡ  للوȹشريسي   -5
  ).ه 767 ت( ل Ưتصر الشيخ خلي -6
7-  Ɔبة املختصر للناصر اللقاȖعلى شرح خ Ɔه 1099ت (حاشية الزرقا .(  
8-  ǰريơ يف ȤيȖالل ǡالر Ǵفت  Ȑللشيخ سنبري بن القاضي سيدي بع Ȥما يف املختصر من الضعي

  ).ه1180ت(الوايف
 ).هـ1209ت (ȕالع األماƆ حاشية على شرح الزرقاƆ للشيخ التاودي  -9

10- Ȧال Ɔالشيخ البنا Ɔيف ما ذهل عنه الزرقا Ɔالربا Ǵهـ1194ت ( ت.( 
 ).هـ1040ت (تعليȨ ابن عاشر على املختصر  -11
 ).هـ1002ت (تعليȨ الوȹكري على املختصر  -12
 ).هـ1136ت (حاشية الرماصي على شرح التتائي  -13
  ).ه 914 ت( عدة الƎوȧ يف Ƥع ما يف املذهǢ من اجلموț والȦروȧ للوȹشرسي -14
  ).ه 799ت ( كام البن فرحون حلتبصرة ا -15
  ǢǪȭ أɀȍل الفقȼ-د

 . )ه 1233ت ( لسيدي عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي الشنقيȖي : مراقي السعود  -16
  ).ه 1041ت ( لسيدي ابراهيم اللقاƆ : منار أصوȯ الȦتوى وقواعد اɋفتاء باألقوى  -17
  ).ه 829ت ( روري من األصوȯ البن عاصم مرتقى الوصوȯ إىل الض -18
  ).ه 1072ت ( تكميل املنهǰ املنتخǢ للشيخ ميارة  -19
 .شرح السǲلماسي على قواعد ميارة -20



 55

  ).ه 660ت ( قواعد األحكام يف مصاſ األȹام للعز بن عبد السالم  -21
  ).ه 684ت ( اɋحكام يف Ƣييز الȦتاوى عن األحكام للقرايف  -22
 :ǢǪ الȽ-ȭ ǦȢȲـ
 . )ه 672ت ( األلȦية البن مالك  -23
 . )ه 672ت ( الكافية البن مالك  -24
 : ǢǪȭ السǥƘ-و

  ).ه 1032ت ( للشيخ أمحد بابا التنبكƔ : بتهاǯ يف تȖريز الديباȹ ǯيل اال -25
ȁ-ǼǝقاȞال ǢǪȭ : 

 . )ه 1041ت ( إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة ألŸ العباȃ أمحد املقري  -26
ǳ-سابƩو ا ȨȖȺƫا ǢǪȭ : 

  ).ه 982ت ( السلم لسيدي عبد الرمحن األخضري  -27
  ).ه 919ت ( بن غازيمنية احلساǡ ال -28
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 ǢȲȖƫا:  األولاȾǪɆƵأ: 
اǄ وأصبحوا  فأǭنوا عليها خري،هم إلينȚومة واشتهرت بني العلماء الذين وصلǨهذه املاȹتشرت  

 :  ومن هǘالء العلماء،يستشهدون ŏا ويذكرون منها يف تǔليȦهم
 بعȚȹ – Ȑم ȹوازȯ العلوي –Ÿ احلكƗ حيث ضŁمŉنŁ منȚومته االشيخ سيدي Ʈمد العاقǢ بن ما ي -1

 :األبيات منها كقوله
اƆــبنـاودي أو الـتـع الـإال م  زرقاƆـر الــȚـم ȹــتـوال ي

 :وقوله 
لكها املشحونـي فـوا فـبـور ك رحوƆـرة الȦـبصـدوا تـتمـواع

إن فيها من « وقاȯ عنها )1(وƁ يعزها الناșم ȚȹراǄ لشهرőا، كما استدŏ ȯا الشارح أبوا القاسم التوايت
 .» املȦيد الذي ال يستغƗ عنه عاƁ وال متعلم

و من «): زاد املسلم(يف كتابه كƗ حيث قاȯ اجلبن ماياŷ خ احلافȘ سيدي Ʈمد حبيǢ اهللا  الشي-2
املعلوم عند املالكية أن ما اȦȹردت به ȕرر ابن عات ضعيȤ ال Ʒتǰ به عند الȦقهاء، قاƮ ȯمد النابغة 

 :الشنقيȖي إقليماǄ يف Țȹم املعتمد وغريه
 )2( »هـقلـنـردت بـȦـا اȹـم  ن ȕرر ابن عاتـوا مــعȦـو ض

 : مثل قوله)3 ()ك من دليل السالك إىل موȕأ اɋمام مالكإضاءة احلال(وذكر بعضاǄ منها يف كتابه 
 ه النابغةـȦقيـاȯ الـا قـلǨ مـوق
 ه ذكر علم دارȃـيـيǨ فـيـأح

 ةــغابـه سـه رمحة اɋلــليـع 
 ي املدارȃـاء فـدعـه الـأرجو ب

ȯاته حيث قاȦلǘشيوخه وم Ȑوذكر بع ǡة حافلة يف هذا الكتاƤومنها «: وقد ترجم له تر
 :يف بيان املعتمد من كتǢ املالكية واألقواȯ الذي منه قولهȚȹمه 

 ي الȦتوىـل فـǲز تساهـم يـول
اـرفـȫ عاذـم بـالــل عـوك

 وى بغري األقوىـȦتـحرم الـل تـب 
)4( »وى و القضاء صرفااـȦتـعن ال

 عند، )عاƁ املدينةاجلواهر الثمينة يف أدلة (العالمة الȦقيه احلسن بن Ʈمد املشاȓ حيث قاȯ يف كتابه  -3
 :  وهللا در العالمة النابغة الغالوي حيث أشار إىل هذا املعƖ بقوله«: ذكر ما ȯǓ إليه أمر اɋفتاء

»رى ذلك الورىـسك أهالǄ ويـȦȹ  عد أن ترىـƔȦ بـȨ أن تـحـوال
 
 
 .ȋ:17 ، 26 ، 47 ، 161  . املرجع السابȨ: أبو القاسم بن Ʈمد التوايت)1(
)2(Ʈ سيدي Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبي :ǯ1،ȋ :395.  
)3(Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبيƮ سيدي  :ȋ:135.  
)4( Ɨاهللا اجلك Ǣمد حبيƮ سيدي:ȋ  ،Ȩ182، 165، 135، 6 : املرجع الساب. 
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، و قد ذكر اǂقȨ عبد الوهاǡ بن إبراهيم أبو سليمان أن الȖليحة مسيǨ كذلك هاو ذكر سبعة أبيات من
 .)Ǵ)1 وهي منȚومة فقهية سلسة العبارة لصوغها ǨƠ شǲرة الȖل

 حيث قاȯ يف Ơقيقه لشرح العالمة األمري على ،براهيم املختار أمحد عمر اجلƎيت الزيلعيإ الشيخ  -4
ربة والعراقيون قǊدōمŁ  واملغا،و إذا اختلȤ املصريون و املدȹيون قدم املصريون غالباǄ « :منȚومة ŏرام

 :نابغة، وإىل ذلك أشار ال»املغاربة
)Ȅ«)2 باملشرȧ ليسǨ غاربةـوالشم  ةـهر املغاربـا شــحوا مـورج

 حيث استشهد )العرف والعمل يف املذهǢ املالكي( : الدكتور عمر بن عبد الكرƇ اجليدي يف كتابه-5
ȯوه من أقوى «: على اعتبار العرف و اهتمام املالكية به فقاƎة والشادة واعتȦالضعي ȯورجحوا به األقوا

 :رجحات، قاȯ األغاليل يف منȚومتهامل
»وىـرجحات أقـر املـن سائـم رف أيضا و هوـالعـوا بـحـورج

 .)3(ليȄ معتƎاǄ منه إىل غري ذلكما و ذكر كذلك أبياتا منها يف شروȓ العمل ƞا جرى به العمل و 
6- ǡكتا ȨقƮ تعليقه على  حيث ذكر يف،للمقري رمحه اهللا) القواعد( أمحد بن عبد اهللا بن محيد 

 ، واتȦاقات ابن رشد، أربع أبيات منها تتعلȨ بتحذير الشيوǷ من اƤاعات ابن عبد الƎ)121(القاعدة 
 .)4(وخالفيات الباجي 

7-ȯفقا ǡاالجتهاد باملغر țاȖقȹمنها على ا Ǩليل النحوي حيث استشهد ببيƪوللنابغة الغالوي«:  ا  : 
 »و عنقا مغرǡـبه يف اجلارت ـȕ  غرǡـمـي بالد الـتهاد فـواالج
بعدم جواز الȦتوى من فقيه ) بواȕليحية(وجيزم النابغة الغالوي يف Țȹمه الȦقهي « :   ويقوȯ كذلك

 :جاهل بالنحو ويلǴ على دراسته مƎرا مستشهدا
»لـنه ذا هـسم اهللا عـراǡ بـإع  اهلـو جـƔȦ وهـهم يـعضـوب

 .)5( أبيات من الȖليحة)10 (وذكر
للعالمة باǡ بن الشيخ سيدي حيث ) إرشاد املقلدين(ن عمر بن احلسني اجلكƮ ƗقȨ كتاǡ  الȖيǢ ب-8

ȯمد النابغة الغالوي القائل«: يقوƮ اعه مثلȖقȹبا Ǩاالجتهاد أو جزم Ǩة كبرية منعȦائȕ ةȖومن الشناق: 
)6( »ي اجلو عنقا مغرǡـȕارت به ف  رǡـمعـي بالد الـتهاد فـواالج

 
  .ȋ : 287 ،288. املرجع السابȨ: املشاȓ حسن بن Ʈمد)1(
 .ȋ :10. املرجع السابȨ: العالمة األمري)2(
 .360، 356، 355، 87، 84 : املرجع السابȋ ،Ȩ:عمر عبد الكرƇ اجليدي )3(
،  هـ1403قȖر،  مي، مركز إحياء التراǫ اɋسالأمحد بن عبد اهللا بن محيد،: ت. القواعد:  أبو عبد اهللا Ʈمد بن Ʈمد بن أمحد املقǎري)4(
ǯ1ȋ :349. 
 .ȋ  :23  ،205،292. املرجع السابȨ:اƪليل النحوي )5(
 ȋ  :52: باǡ بن الشيخ سيدي الشنقيȖي)6(
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9-  Ǵا قاله النابغة من ترجيƞ املغاربة على العراقينيتشهري الدكتور عمر سليما ن األشقر حيث استشهد: 
 )1(رȧ ليسǨ غاربةشمȄ باملشـوال مغاربةـهر الـا شـوا مـحـورج

، )اصȖالح املذهǢ عند املالكية: (براهيم أمحد علي استشهد ŏا كثريا يف كتابهإ الدكتور Ʈمد -10
إŒا أصبحȦƮ Ǩوșة أكثر ȕالǡ الȦقه املالكي « :  و قاȯ عنها،وجعلها ملحقا لكتابه Țȹرا ألƵيتها

 .)2( »يرددون أبياőا استشهادا
 استشهد ŏا حيث قاȯ يف )3( )حلي العواȕل يف Țȹم النوازȯ: (نȚومته Ʈمد بن Ʈمد الȨȦ يف م-11

 :فصل احللȤ على قȖع الرحم بالȖالȧ أو غريه
 ةـابغـده النـقـا عـحȨ مـو ال
 نيـيمـلزم الـقل ال تـن يـو م
 اليلـهـمد الـالم أحـو كـو ه

 ȹالـو الصـه هـأل ǡـمثـواǨب 
 نـميـم يـع رحـȖـقـعلى ك

 صر اللئايلـتخـه مـرحـي شـف
 

 ȹسأȯ اهللا ،وهكذا ȹالحȘ مدى اهتمام العلماء ŏذه املنȚومة ومدى تأǭريها على احلركة الȦقهية 
 . تعاىل أن جيعل عملنا هذا معينا على زيادة ȹشرها وإخراجها من ȕي الكتمان ورحم التهميȈ والنسيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ȋ  :52.ابȨ املرجع الس: عمر سليمان األشقر)1( 
)2( Ʈد ابراهيم أمحد عليم: Ȩاملرجع الساب. ȋ : 534. 
 . عن ȹسخة شخصيةȖƯوȓ عندي منه ȹسخة مصورة )3(
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 ǢȲȖƫالثاينا:ǸسȺال Ǧȅاǿد : 
رأيǨ أŒا كافية يف منها  ولكƗ اعتمدت على ǭالȹ ǫسخ ،ƠصلǨ على ȹ ȄƦسخ للمنȚومة 

  مع وجود أخȖاء كثرية،،تبقيتني مبتورة يف ǓخرهاƠقيȨ املنȚومة Țȹرا لكون إحدى النسختني امل
 وصححها على أحد ، من ȹسخة أخرىم1995واألخرى حديثة النسخ حيث ȹسخها أحد الȖلبة سنة 

ǷةالشيوȖخرها، الشناقǓ الكلمات  كما ذكر يف Ȑهم بعȦأعود إليهما حني احلاجة ل Ǩكن Ɨولك. 
 :والنسخ الƔ اعتمدőا هي

1- Ƃاألو ǦǺسȺال: 
 .أي عشر صȦحات) ȄƦ ( عدد لوحاőا ةألستاذحد اȹسخة مغربية ملك أل -
 . يف كل سȖر ǭالǭة أشȖر22 :مسȖرőا -
 . ŏا بعȐ السقȔ والتصحيȤ، واضǴ يف أغلبه:خȖها -
 .ŏامشها  تعليقات وتوضيحات هامة -
 .علي بن Ʈمد العمراȹ:Ɔاسخها -
 .ه1309 من Ƥادى الثاȹية 26 :تاريخ ȹسخها -
 :ـ ورمزت Ƭا ب، وملا ŏا من اƬوامȈ والتوضيحات، ولوضوحها،ơذőا أصال لقرŏا ȹسبيا من املǘلȤفا
 إال حينما يكون ŏا سقȔ أو أرى أن الصواǡ مع ، وأǐǭĆǈبŊǨŁ فروȧ النسختني األخريني باƬامȈ،)األصل(

 .ȹسخة أخرى
2-  ǦɆȹالثا ǦǺسȺال: 
 .38319 امليكروفيلم مصرية من دار الكتǢ العربية رقم ȹسخة -
 .عدد لوحاőا تسع أي ƣان عشرة صȦحة -
 . يف كل سȖر بيǨ واحد19 :مسȖرőا -
- Ǵها واضȖخ. 
 . عمر فǘاد أمحد :ȹاسخها -
 .)ǡ( : رمزت Ƭا Ɯرف،من تاريخ النسخ  خالية -
3- Ǧالثالث ǦǺسȺال:  
 . للنابغة كذلك )العدة يف أحكام الردة:(وجدőا عند بعȐ املشايخ ومعها منȚومة  -
 . صȦحة17 عدد لوحاőا تسع وصȦحاőا -
 .يف كل سȖر بيǨ واحد 20مسȖرőا  -
 ).ǯ:(رمزت Ƭا Ɯرف  وتاريخ النسخ،، خالية من اسم الناسخ، مشكلة، واضǴ:خȖها -
 



 61

 :ǰȾȺȵ الǶǪقȨɆ: الǬاǢȲȖƫ الث
 فقد تركز عملي ،كانإǭبات صحته قدر اɋم ملا كان اƬدف من التحقيȨ هو ȹشر النȌ اǂقȨ و 
 : وƹكن تلخيȌ منهǲي يف ƠقيȨ هذه املنȚومة يف النقاȓ التالية،على ذلك

 .لȦاȗ األعالم واأل مع ضبȔ ما يتعني ضبȖه من ،ȹسخ النȔƝ Ȍ يوافȨ الرسم احلديث -1
2- Ȥلǘوضعها عليه امل Ɣما يكون إىل الصورة ال ǡقيقا جيعله أقرƠ Ȍالن ȨقيƠ. 
 . النسخ وإǭبات الȦروȧ املختلȦة باƬامȈاملقارȹة بني -3
 .وضع ترقيم تسلسلي ألبيات املنȚومة -4
 . ضبȔ كامل أبيات املنȚومة باحلركات-5
 . اɇيات الواردة يف النȌ ببيان السورة واɇية مع ضبȖها بالشكلرقيمت -6
7- Ȍوردت يف الن Ɣاألحاديث النبوية ال ǰريơ. 
8- Ȩيǭتو ȋالنصو  ȯو األقواƔة الȕوȖإىل املصادر املخ țذلك بالرجو Ɨم ما أمكنșذكرها النا 

 .)ȹور البصر( خصوصا واملȖبوعة
الترƤة ألغلǢ األعالم الذين ورد ذكرهم يف املنȚومة وهم كثريون ترƤة Ưتصرة مع اɋحالة إىل  -9

ابن حǲر رمحهم  و، والبخاري، وابن القاسم، والشافعي،املصادر، وƁ أترجم للمشهورين كاɋمام مالك
 . Ƥيعااهللا تعاىل

10- Ȥمكان-التعريɋومة- قدر اȚاملذكورة يف املن Ǣبالكت . 
11- Ȍلحات الواردة يف النȖباملص Ȥالتعري. 
12- Ȕإىل شرح وتبسي ǯتاƠ Ɣال ȗاȦاألل Ȑشرح بع. 
 . مناقشة بعȐ املسائل و Ơليلها قصد إزالة الغموȏ عنها-13
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 )ألصلا(الصȦحة األوىل من 
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 )األصل(الصȦة الثاȹية من 
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 )األصل(الصȦحة األخري من 
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 )ǡ(الصȦحة األوىل من 
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 )ǡ(الصȦحة الثاȹية من 
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 )ǡ(الصȦحة األخرية من 
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 )ǯ(الصȦحة األوىل من 
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 )ǯ(الصȦحة الثاȹية من 
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 )ǯ(الصȦحة األخرية من 
 



ǼǱƘƦǩƗ ǬƾقǩƗ: 
ǠǾقƮƢǩƗ Ǭƾǡ 

 
 
 

  ƚƢǦǩƗǷ ǧƗǸǡȁƗ مǮƢǖǮǩƗ ǬǒǱ ǰد
ǼǦǩƘǮǩƗ ƚǵƶǮǩƗ Ǽǝ 

Ɨ دǮƮم ǻدǾƽ ưǾǂǪǩƗ ةǚƛƘǲǩǼǎǾقǲǂǩƗ ǻǷȆǚǩ 

)Ɵ :1245ـǵ/1829ǫ( 
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1 ŁɅـǊقǊلɀŁǣ ـĈا ǄاɅدĈǣـŁǶـŃȶـĈǼƍȲال Ĉـȼ)1(   ĈȵŃȸŁǣ ـŃȞـĈǼǣĈɍا ĊـŁǼĈǪĈǣ اǤĈـŃـسĈمǃا )2( 
2 ćŁƮـŉȶـŅǼȹ ĆـĈǣـاȢـĆـǊǦǐȡـ األɎ3(ل(  ĆĆĆĆǈȩـوłȽــاłمȵ ǃا ĈـŁȸǈال ǐȡǖــĈلɎ)4( 
3 łȵƍŁصĈȲŁȝ ǄاɆǈȲɂĈȍ ـŁȀĈȓاłȵ ـŃسǪĆقـĈـŃمɆ)5(  Ć وĆŃȸȵŁȽ ـŁǼǈلǙ Ɂōالص ɂŁȀĈȓاǊƫا ŃسŁǪĈقŃمɆ)6(  

 

 
) باحلمد هللا(كل أمر ذي باȯ ال يبدأ فيه {: صلى اهللا عليه و سلمبقوله  افتتǴ النابغة Țȹمه باحلمدلة عمال )1(

دار الȦكر . لصغري من أحاديث البشري النذيرفيȐ القدير شرح اجلامع ا: املناوي Ʈمد عبد الرءوف. }أقȖع
وقد ȹسبه السيوȕي يف . 6283:، رقم احلديث5ȋ ،: 16هـ، 1416ǯ، )1(بريوت، ȓ. لȖباعة و النشر

صديف :  تسنن أŸ داود،: أبو داود، بن ماجة، و البيهقي، و عبد القادر الرهاوي، و حسنهااجلامع الصغري إىل 
 كتاǡ األدǡ، باǡ اƬدى يف الكالم، املرجع السابȨ، هـ،Ƥȓ ،)3( ،1420يل العȖار، دار الȦكر، بريوت

ǯ4ȋ ، :281 مد اهللا فهو أجذم{: ، لكن بصيغة4840 حديث رقمƜ ابن ماجة .}كل كالم ال يبدأ فيه :
، 1باǡ خȖبة النكاح، املرجع السابǯ ،Ȩت، .Ʈمد فǘاد عبد الباقي، دار الȦكر، بريوت، د: تسنن ابن ماجة، 

ȋ :610 1894، حديث رقم. 
كل أمر ذي باȯ {: فتتȚȹ Ǵمه أيضا بالبسملة اقتداء بالكتاǡ العزيز و عمال بقوله صلى اهللا عليه و سلما كما )2(

 القادر الرهاوي يف ȹسبه السيوȕي يف اجلامع الصغري إىل عبد. } أقȖع فهو) الرمحان الرحيمهللا بسم(بـال يبدأ فيه 
: ، رقم احلديث5ȋ ،:16 ،17املرجع السابǯ ،Ȩ:  عبد الرءوفملناوي Ʈمدا. ني و أشار إىل ضعȦهاألربع

6284 ÜباديǓ Ȩاحل Ȅƽ :ȓ ،العلمية، بريوت Ǣداود، دار الكت Ÿهـ، 1415، )2(عون املعبود شرح سنن أ
ǯ ،بةȖƪيف ا ǡ13باȋ ، :127. 

)3(ŁفĈرłم موقعها إذا عȚائدة يعȦم أن الȚالن ȯم يف أوșر فيها بعني الرضا الذي  فائدة ذكر اسم الناȚيدها وينȦم 
هو من أقوى أسباǡ االȹتȦاț وفيه إشعار بȖلǢ االعتناء ƞعرفة الشيوǷ وȹسبة فوائدهم إليهم وذكرهم والثناء 
عليهم والقيام Ɯقوقهم والدعاء Ƭم، وكما Ȍȹ عليه العلماء من أن التأليȤ إن Ɓ يعرف صاحبه ال جيوز اɋفتاء 

املرجع . إضاءة احلالك: الشنقيȖي Ʈمد حبيǢ اهللا بن مايأŷ اجلكƗ .اد عليه إال بشروƞȓا فيه وال االعتم
Ȩالساب ،ȋ:3. 

 .71اɇية غافر سورة   ǀوالسŉالǈسĈلǊ أǈعŃنŁاقĈهĈمŃ فĈي األغǐالǊȯǈ إĈذǁĈفǈسŁوŃفŁ يŁعŃلǈمłونǈ :  قوله تعاىلاقتباȃ من )4(
 :لنبهاƆ يف منȚومته قاȯ ا اسم من أمسائه صلى اهللا عليه وسلم،)5(

 
Ʈاملستقيمـصـو الـمد هـ ȓاملستقيمـم ذو الصـستقيـامل  را ȓر 

 بريوت، املȖبعة األدبية، .األمسى فيما لسيدȹا Ʈمد صلى اهللا عليه و سلم من األمسا :لالنبهاƆ يوسȤ بن امساعي
املȖبعة  .اء النƑ الكاملمنȚومة أحسن الوسائل يف Țȹم أمس: لالنبهاƆ يوسȤ بن امساعي،  ȋ:56هـ، 1324
 . ȋ :24هـ،1324 بريوت، األدبية،

 .52  اɇيةالشورىسورة  .ǀمŊسŃتŁقĈيمą صĈرŁاąȓ إĈلǈى لǈتŁهŃدĈي وŁإŉȹĈكǁŁ:  قوله تعاىلاقتباȃ من )6(
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4 łȵŃȊـŁǪĈȮـłȑ ǄاɆŃȞـĈـفĈǙ ɄƂ ƫاĆـĈǪĈƙ )1( łȵŃȞŁǪـĈصȶـĈǣ ǄـاŁǶǤĊـĈȲـǈƫا ȼـĈǪɆـĈȸ)2( 
5 ] ŁȹـŃـسǈǖǊلłȼĈǣ ـłـسŁɀĈǥǿĆاأل ŃȝـŁȀĈȣ3(ا(  ŁجŃȀɅـŁȝ ǄاŁȞال ɂȲـŁادĈǥĆواأل ŃȝـŁȀĈȣا[)4( 
6 ĆȹوĆـŃــسǈǖǊلŉǪـ الŃȀĈجɆـŁǴĈل ĆɊǐȩـŁɀĈال  ĈǣـالŁȞŁȶـĈلǈƨـ اĈاɃǿŁȝ ـǈȲال ɂـĈȶŃȺŁɀĈال 
7 ĆǈǽǓوŁȹـŃǨǣ ĆـŁȀŁȝـاǊǦŃȅـ اĈǪŃȾĈلɎـɄ)5(  ǣĈـŁȞـǐـقĈǼŁȵ Łȹ ثـاĆـŁȀłȻـ الĈȾـǈɎĈلɄ)6(

8 »ŃȽوŁɀĈǣ ـŁـسǤĊـŁǵ ȨـĈǝاŅȂŁǩ ـǐفĈȒǈɎɆ  łȵـŃسŁǪـŃɀĈـجǈǭ ŅǢـȺĆـĈǝاŁɄǈƨا ĈȶǈɎɆ«)7(

9 ŁȑȶـŃȺـłǪłȼǊƫـ اŃȺŁɆǈǦ)8(Łȵ ـŃȜŁǣ ـŃɆŁǪŃɆـŁȾا   
 
 
 

 

 .58 الذاريات اɇيةسورة  ǀالǐمŁتĈنيł الǐقǊوŉةĈ ذǊو الرŉزŉاłȧ هłوŁ اهللاĆ إĈنǁƋ: املتني من أمساء اهللا احلسƖ، قاȯ تعاىل )1(
 .103  اɇية ȯǓ عمران سورةǈȦǀرŉقǊواتŁ وŁالǈ جŁمĈيعńا اهللاĈ بĈحŁبŃلĆ ĈاعŃتŁصĈمłوا وǁ:  قوله تعاىلاقتباȃ من )2(
، ȋسورة ȹزلǨ بعد )206( عدد Ǔياőا– مكية – السورة السابعة يف ترتيǢ املصحȤ  هي سورة األعراف)3(

مسيǨ بذلك لذكر أصحاǡ األعراف فيها، وهو سور مضروǡ بني اجلنة و النار Ʒوȯ بني أهلهما، روى ابن 
هم قوم استوت حسناőم و سيئاőم فقعدت ŏم «: اف فقاȯجرير عن حذيȦة أȹه سئل عن أصحاǡ األعر

سيئاőم عن دخوȯ اجلنة، وơلǨȦ بيهم حسناőم عن دخوȯ النار، فوقȦوا هنالك على السور حƓ يقضي اهللا 
 .1ȋ ،:435هـ، 1411ǯ،)5(اجلزائر، ȓ. شركة الشهاǡ. صȦوة التȦاسيري: الصابوƮ Ɔمد علي. »فيهم

 .)ǯ ( هذا البيǨ ساقȔ من)4( 
)5(ȯعليه :  براعة االستهال Ǣعلى املرت ȯيف املسائل بعبارة تد țه قبل الشروȦيف ابتداء تألي Ȥهي أن يشري املصن

اجلرجاƆ الشريȤ علي  و هي كون ابتداء الكالم مناسبا للمقصود، وهي تقع يف ديباجات الكتǢ كثرياǄ، ،إƤاال
 جواهر البالغة :أمحد اƬاƽي .ȋ  :63هـ،1416ريوت، دار الكتǢ العلمية، ب. التعريȦاتكتاǡ : بن Ʈمد

 .ȋ :419دار إحياء التراǫ العرŸ، بريوت،. يف املعاƆ و البيان و البديع
 .ȋ :64 تقدمǨ ترƤته يف املقدمة اȚȹر )6(
مالك ا تضمينا من غري عزو Țȹرا لشهرőا، وابن ن ههساقمالك، هذا البيǨ هو البيǨ السادȃ من األلȦية البن  )7(

و هو صاحǢ األلȦية املشهورة يف -الƔ كاǨȹ تسكن بȚاهر ƛاية ȹسبة إىل قبيلة زواوة-يقصد ابن معȖي الزاوي
Ʈمد Ʈي الدين عبد :ت. شرح ألȦية ابن مالك:  ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا. هـ628ويف سنة النحو ت

ȹور (:لنابغة يقصد اƬاليل مǘلȤ كتاǡو ا. 1ȋ ،:12ت، ǯ.احلميد، دار إحياء التراǫ العرŸ، بريوت، د
 .)البصر يف شرح املختصر

 و هو ذكر لȘȦ مشترȫ بني معنيني يراد أحدƵا Ż يعاد عليه ،ستخدام بالغيااألمل، و قد قام الناșم ب: املنية )8(
 كما ضمنه ضمري أو إشارة ƞعناه اɇخر، فقد ذكر أȹه ضمن Țȹمه هذا املنية و الشيء املرجو و املǘمل من النȚم

 .ȋ:364.املرجع السابȨ:اƬاƽي أمحد) 11و10(البن غازي، و Ƶا البيتان رقم ) منية احلساǡ(أيضا بيتني من 
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   »Łوǈـ لŃمǈأ ǊȭŃȸĈȥ Łȵ ɄـŃȀŁǣąȜŁǣ ǐلŁǩ ŃɆŁȾ1 (»ا( 
10 »ŁوĈǙ ŉȹـŁȶـŁǿ اĈȡـŃǤـłǨĈȥ Ⱥال ɄƍـǈȚـĈȳا ĆألņȹĆـłȼǈأ ŃǵـǈȚل ɂـĆـŁǼال ɁـȶĆـŁȀĈȳا«
11 »ŁوŃȽ ـŁɀـ الĈǾłǩ ɃـŃصĈȢɄǈـ لłȼłȞال ǊقǊلɀ  ŁوŉـالسŃɆłȤĈȵ Ńȸłǵ ـłصĈلɀĈȼŁȵ ـǊلɀǊȲŃس « 
12 ŁȽـǈǾŁا وǈـ لŉȶـǈȭ ـاǈȷاłـ جƌـ اللŉȺĈȃا ĈـلŁȶـĈǣ اĈȼǈـ الفŃǪŁɀǈȡ ɁـŁǼǈȭ ـاŉȺالĈȅاɄ
13 ǈȥـŁǺـǈȲǈȔŉـ الصĈǶŁǴɆ)2(Ĉǣ ـŉالسĈقĈمɆ)3( ŁوŁǹ ǈȲـǈȔـ الłȶŃȺـĈǪŁǰ)4(Ĉǣ ŁȞـالĈـقĈمɆ)5(

 

 

الشȖراألخري من هذا البيǨ هو عǲز البيǨ السادȃ عشر من األلȦية يف باǡ عȤȖ النسȨ، و البيǨ كامال  )1( 
 :كما يلي

ŁوبĆـǈك ǐـلǈلĈـكŃنŁب ŃعŁدŁـ مŃصłحŁوبŃيŁاه  ǈـكǈلŃمǈأ ǊـكŃنĈـ فŁـي مŃرŁبąع ŁبǐلŁت ŃيŁاه 
Ǩالبي Ɩبل(أن : و مع (ي و النهȦا يف النŏ ȤȖييعÜ فتكون كـ )لكن ( Ǩا تقرر حكم ما قبلها، و تثبŒيف أ

النȦي و النهي السابقني،   فقررت ،)بل عمرا  ال تضرǡ زيدا  و ما قام زيد بل عمرو، (: ȹقيضه ملا بعدها، Ʋو
و أما  .ǯ2ȋ ، :236. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا. أǭبتǨ القيام لعمرو، و األمر بضربهو 
 .مȖروقا من قبل و لذلك فهو يف متاهة ليŏ Ȅا دليلليȄ عƖ الذي يقصده النابغة فهو أن موضوȚȹ țمه امل

الȦريوز أبادي Ʈمد بن  . و املوضع يرتبعون فيه يف الربيع، و املنـزȯ، و اǂلة،الدار بعينها حيث كاǨȹ: و املربع
ǡيعقو :ȃالقاموȔيǂبريوت،. ا ،Ÿالعر ǡت،. د دار الكتا ǯ3ȋ ،:23. 

ŉالتŃيŁهćاء :Ĉت ȏأرŅيهŁو ت ŃيŁهćمضلة: اء .ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال:Ȩاملرجع الساب .ǯ 4ȋ ،:277. 
 )2(Ǵمرضه :  الصحي Ǣإذا ذه Ǵفهو صحي Ǵيص ÜǴمن صǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :Ȩاملرجع الساب. 
ǯ1ȋ ،:231.ǂقهاء، و عند اȦعن ال Ǵني هو و املراد به القوي الراجǭد: » ȯما اتصل سنده بنقل العد

تدريǢ  :السيوȕي جالȯ الدين عبد الرمحان.»الضابȔ عن مثله من أوȯ السند إىل منتهاه من غري شذوذ و ال علة
 .ǯ 1ȋ ،:27هـ،1417، )1( دار الكتǢ العلمية، بريوت، ȓ. يف شرح تقريǢ النواويالراوي

الضعيȤ  به   و املراد .ǯ 4ȋ ،:127.املرجع السابȨ:  يعقوǡبن Ʈمد   أبادي  الȦريوز .املريȐ:  السقيم)3(
 ȯالسقيم بد ȘȦأو احلسن، و قد ورد ذكر ل Ǵالصحي ȓتمع فيه شروƟ Ɓ ني هو ماǭدǂو املرجوح، و عند ا

. »...حȘȦ أساȹيدها و معرفة رجاƬا و Ƣييز صحيحها من سقيمها: الثاƆ«: الضعيȤ يف قوȯ احلافȘ ابن حǲر
دار الكتǢ العلمية، بريوت، . النكǨ على كتاǡ ابن الصالح: محد بن علي شهاǡ الدين العسقالƆابن حǲر أ

ȓ)1( ،1414،هـȋ : 35. 
)4(ǰأ:لغة: املنت ǯتوȹ تاجها فهيȹ حان ȃرȦال Ǩǲتȹ. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال:Ȩاملرجع الساب.ǯ1 ،

ȋ:207. 
الȦريوز أبادي Ʈمد بن  .الرحم فال تقبل الولد، يقاȯ امرأة عقيم بالضم هزمة تقع يف مĈقǐ من العł: لغة:العقيم )5(

ǡيعقو :Ȩاملرجع الساب.ǯ4ȋ، :150ȨȖلحان من علم املنȖو العقيم هنا مص ǰاألخضري عبد  .، و املراد باملنت
 .121: هـ، 1420ȋ، )1(عمر فاروȧ الȖباț، دار املعارف، بريوت، ȓ: ت. السلم يف علم املنȨȖ: الرمحان
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14 ĈȵŃȸ] ĆجŃȾĈȲĈȼ[) 1(ǈأ ŃȍŁǤŁǴĈȥ Ĉǵ ɄـŁǲـĈاب ] ƁŁɅـǼĈĈĈǿŁǣ ـŃɆŁȸŁȢـ الŃȀĈȃ)2(ŁوĈƩا ŁǲĈاب)4(])3( 
15 ŁجǈȲŃǤłǨĈȥ ǈǽ ɄŉȺا الǐȚĈمŁǣ ـŃȞŁȐǊƫا ŃȞŁǪـŁȶŃǼ  ŁوĈȥ ɆـĈȼĈǽ ǐȭـłȀŁǣ ŃȞـــĈȐȵ Ćـǈɍ اłɅ ـŃȞŁǪŁȶŃǼ 
16 ĈȵŃȸǈȩ ــŃɀĈلǈأ ŃوǊȕ ـŉȀǥ ǈأŃوĈȭ ǪĆـĈ5(اب(  ĈلǈـقĈȍـاĈǼǈالف ɃـŃǪŁɀɁĈǣ ـǈɎĈȝ ـŁǪــĈاب)6( 
17 ŁوǊȭ ـƌلŁȵ ǈا أǐȕǈȲǐقłǨŁȝ ŃȂŁوłȻĈا ŃȹـŁǶـŁصŃȀ ȵĈـŃȸŁȅ ـĈǝاĈȀǈȮـ الǈɎĈȳĈȥ Ʉ)łȹĈǿɀŁǤـ الŁـصŃȀ()7( 
18 Łوłǿ ŉǣȶĆـŁȅ اǈـقɆـłǨĈȵ ـŃȸĈȹ ـǈȚȵاĈـ Ʉ ǈأŃوȵ ĈـŃȸȹ ĈـǈȚĈȳـ الاŁȢـŃɆـĈȀȭ ćـƋلǈș ȵاĈـɄ)8( 
19 ǈȥŃȅɍـاĈǪŁȞـȹاĆـǊǦȵ ĈـŁȸŁǤال ǃا ĈǼɅـȜ)9( ǈأǐȕـǊȲłǤـŁȾǭ اćـŉـ مǣǈǖȹĊـŁɀĈțاŁǤـ الĈǼɅــȜ)10( 
20 ŁȅǈȲǐȮłǨĈȥ ɆـĈȼŁȵ ŃـسǈȲـŁȬǊƨا ŃȶـłȾĈǿɀ  ĈȵـŃȸłȹ ŃـصŁȀال ǥـŉȀĈـاجĈǴǈȭ ـالـŁȶŃȊـłȾĈǿɀ 

 

 

 . من أجله)األصل( يف )1(
)2(ȃذه احلركة الرصاصة:  الغرƬ ǯصبع فتخرɋبا ǡذƟ Ɣلة الɇهي ا ȃي أمحد بن األمني .الغرȖالشنقي :

Ȩاملرجع الساب. ȋ: 505. 
)3(ǡاǲهل بالشيء، : احلǲلل ǡو ا احلرز و الرقية، و هو مثل يضر ȃبني الغر ȧرȦفالن ال ي ȯيقا ،ǡاǲكما حل

 .أفادȹيه بعȐ علماء الشناقȖة باملدينة املنورة
 . يدور بني الغرȃ و احلǲاǡ)األصل( يف )4(
 . كتابه)األصل( يف )5(
 . عتابه)األصل( يف )6(
 عندي منه ȹسخة مصورة عن ȹسخة ȖƯوȓألŸ العباȃ اƬاليل، كتاȹ ، ǡور البصر يف شرح املختصر )7(

 .63:لصȦحةيف ا سبȨ التعريȤ به ،شخصية
لȦريوز أبادي ا. من șمǜ يȚمأ șمأǄ عȈȖ عȖشا شديداǄ فهو șمǜ و șامǜ و șمǔن: șامǜ: أصلها:  șامي)8(

ǡمد بن يعقوƮ :Ȩاملرجع الساب.ǯ 1ȋ ، :22. دǲيف اللغة و األعالماملن  .ȓ ،بريوت ،ȧ31(دار املشر(، 
 .ȋ:481 ت،.د
 ال عهد ƞثله، فǚن Ɓ يكن ƞثله عهد، ال يف ذاته، و ال يف ، و هو الذياسم من أمساء اهللا احلسƖ:  البديع)9(

 و إن كان شيǜ من اɇية ذلك معهود فليȄ ،املȖلȨ صȦاته، و ال يف أفعاله، و ال يف كل أمر راجع إليه فهو البديع
ȨلȖببديع م. 
املقصد األسƖ يف شرح : و حامدالغزايل أب .101  اɇية األȹعام سورة ǀوŁاألĆرĈȏŃ السŉمŁاوŁاتĈ بŁدĈيعǁł:  قاȯ تعاىل 

Ɩن، القاهرة، د.أمساء اهللا احلسǓت،. مكتبة القرȋ  :130. 
هو علم يعرف به الوجوه واملزايا الƔ تزيد : واصȖالحا املǊخŃتŁرłțŁ واملǊوجŁدł على غري سابȨ مثاȯ،:  البديع لغة)10(

:  ȋ.املرجع السابȨ: اƬاƽي أمحد .اȯالكالم حسنا وȕالوة، وتكسوه ŏاء وروȹقا، بعد مȖابقته ملقتضى احل
360. 
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21ŁɅŃȞĈȀłȣǈȩ ŃǼŁǿłȻŁȵ ـŃȸǈأ ǐلǈـقŉالس ɂŃȶـŁȞوا  ĆȽـŁɀŁȉ ĈȾـŅǼɆ)1(ǈȕ ـŁȝـاǦ Łو Łȅ ȶـȞاـ 
22ǈȥǊȮـƌلȵ ĆـĈȥ اɆـĈȼŁȍ ĈǶـŅǴɆłȵ ŃȺŁǲĈȲـɄ»Ĉȥǈƪا ɄـŁǤĈȀǊƫا ǐـثŁǤĈǨŁو Ćاأل ŃȵـĈȀƨـ اĈɄȲ«)2( 
23ǈأŃǵŁɆɆـłǨĈȥ ɆـĈȼĈǽ ǐȭŁȀĈȝ ǐȲـąمŁد Ĉǿاȃ)3(ĆĆǈأŃǿłـجǣ ɀĈـĈȼŊǼال ŁȝــĆǒاĈȥ الـ ɄـŁȶـŁǼĈǿاȃ 
  )ȼ«)4لǈاĈǽــŃȀŁȝـصłاŃȹـ Łȵ ŃȸĊŁɅ ŁȺȶłȼȞǈȥا وĆŁǶŁصȼ»łȹŃـĆلاĈǽـ łȼǊȭ ŃȸŁǣـĆاŃȸǈȩ ŃǼŁǿ ȵـȵ ĆلǊȮƍـĈل24
25ǈأŃǣŁɆłǩـا ȼĈǈلŃȽǖـĈȲـŁȾ5(ا(ǩ ĈـɆـŁǲــǊȷاǈȭǈǖȹـŁȾـا الŁɆǊȩـاɀوال ǧـĆـ ȶŃȀŁــجǊȷ6( ا( 
26ŁدȹاĈـŁɆ ąǦـŁȝـǈȲـŃɆĈȾـłمș ĈـǈȲالćـŁȾ7 (ا( 

 

 

 ȧ سورة ǀشŁهĈيدŅ هłوŁوŁ السŉمŃعŁ أǈلǐقǈى أǈوŃ قǈلŅǢǐ لǈهł كǈانǈ لĈمŁنŃ لǈذĈكǐرŁى ذǈلĈكŁ فĈي إĈنǁƋ:  قوله تعاىلقتباȃ منا )1(
 .37اɇية

 :هذا الشȖر األخري هو عǲز البيǨ السابع عشر من باǡ عȤȖ النسȨ من ألȦية ابن مالك يف النحو و ȹصه )2(
ŁوŃȹا ǊـقǐلĈـ بŁهĈا لƋـلثĈȹاłي حǐكŁمĆاأل ŉوĈȯ Ĉفǈƪـي اŁبĈـ الرłمǐثŁبĈǨŁو Ćاأل ŃمĈرǈـ اجلĈيل

Ǩالبي Ɩا يف) بل(أن : و معŏ ȤȖيع ،Ɔو تنقل احلكم إىل الثا ،ȯعن أو ǡضراɋيد اȦو األمر، فت ،Ǩاملثب Ǝƪا 
ابن عقيل ŏاء الدين . » بل عمرو، و اضرǡ زيدا بل عمرا قام زيد (:حƓ يصري األوȯ كأȹه مسكوت عنه، Ʋو

 .2ȋ ، :236املرجع السابǯ ،Ȩ: عبد اهللا
 .حيǴ و شائع و منقوȯ بأماȹةو النابغة يقصد أن كل منȚومته من أقواȯ و أحكام فهو ص

)3(ȃالرسم دروسا :  دار ȃمن در :ȃحى فهو دارƴا و اȦإذا ع. ǡمد بن يغقوƮ ريوز أباديȦاملرجع : ال
Ȩالساب.ǯ 2ȋ ، :212. 

 : هذا الشȖر هو عǲز البيǨ الرابع من باǡ النداء من ألȦية ابن مالك و ȹصه)4(
Łوǈذ ŁȫاĈـ فŃي اسĈمĈاجل ŃنĈȄŁو Ǌامل ŁشĈارǈل Ńه  ǈـقƋلŁو ŁـمŃنŁـ يŃمŁنŃعłهǈف ŃȹاłصŃرŁع ĈاذǈـلŃه

Ǩالبي Ɩأن أكثر النحويني : و مع Ɠح ،Ȅشارة قليل، و كذا مع اسم اجلنɋأن حذف حرف النداء مع اسم ا
ȯذا قاƬ و ،Ȥة منهم، و تبعهم املصنȦائȕ صر عاذله« : منعوه، و لكن أجازهȹنعه فاƹ صر من : أي» و منȹأ

 ǀأǊȦŃȹǈسŁكǊمŃ تŁقǐتłلǊونǈ هłǘŁالǈءĈ أŃȹǈتłمǊǭ Ńمǁŉ: نعهÜ لورود السماț به، فمما ورد منه إسم اɋشارة قوله تعاىليعذله على م
. يا ليل:  أي» أصبǴ ليل« : ، و ưا ورد مع اسم اجلنȄ قوƬم)يا هǘالء: (، أي85سورة البقرة جزء من اɇية 
 .ǯ2ȋ ، :257. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا

ȃم بني الناȚشر هذا النȹ البيه،والنابغة يقصد هنا التأكيد علىȖيف بذله ل Ǣاللوم ، و يرغ Ȩو أن من منعه يستح 
ǡو العتا. 

: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ .، و التاǯ هو اɋكليل الذي يوضع على رأȃ امللكألصلها :)األصل( يف )5(
Ȩاملرجع الساب.ǯ 1ȋ ، :179. 

 .58: اɇية الرمحانسورة  ǀوŁالǐمŁرŃجŁانǊ الǐيŁاقǊوتł كǈأŉȹǈهłنǁŉ:  قوله تعاىلتباȃ مناق )6(
 .14جزء من اɇية اȹɋسانسورة  ĈșǀالǈلǊهŁا عŁلǈيŃهĈمŃ وŁدŁاĈȹيŁةǁǄ:  قوله تعاىل قتباȃ منا )7(
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   ŁȵŃȶـǊȲـĆǒɀȵ ǥĈـŁȸŁȝ ـŁـسąلĈȩ ǈȲǊـالŁȾ1(ا(

27ŁوǊǽ ĈلȲĆـŃǨ  ǊȩـǊȖǊȥɀـŁȾاـ Łǩ ـǐǾلĈـɎɆ)2( Łوłǿ ņǣĆĆـŁȶǈا أŃǵـŁȶـŁȒǪـŁȾا)3(ȩ ĆـĈȲɆـǈȲ ا 
28ǈȥـǊـقȲĊـłǨŁو ǈاćǃŁǩ ŁȞـالɂ Ǌƫا ŃسŁǪŁȞǐȷ4( ا(  ŁوȵـŃȸĈǣ ـŁȢـŃɆـĈȀĈȻĈا ŃȅŁǪـŁȞǈȷاǈɍ łɅ ـŁȞǐȷا 

ɁɀǪالف Ž لȽساǪال ƇȀƠ Ž ǦȵǼقȵ)5( 

29Łوǈـ لŃمŁɅ ـłǲـŃȂ ŁǩŁسłȽاććǊلĈȥ ǈالف ɄŃǪŁɀɁ)6(  ǣĆـǐلŁǩ ŃǶłȀłȳǈالف ŃǪŁɀĈǣ ɁŁȢŃɆـĈȀĆاأل ǐȩـŁɀɁ)7( 
30ŁوǊȭ ـǊلŁȝ ـĈالĈمǣ ĈـǈǾŁȫاłȝ ـĈȀǈȥا ـــ  
 
 

 

 

 )1(ȯخار:  القالȦيمة أو عامة أو من الȚع قلة و هي اجلرة العƤ. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦاملرجع : ال
Ȩالساب.ǯ 4ȋ ،:40دǲاملن ، :،Ȩاملرجع السابȋ  :648. 

 .14جزء من اɇية اȹɋسانسورة  ǀتŁذǐلĈيالǄ قǊȖǊوفǊهŁا وŁذǊلƍلǁŃǨǈ:  قوله تعاىلقتباȃ منا )2(
املنǲد، املرجع السابȨ، . اɋفاضة يف ما يȄȹǘ من احلديث، واالȹتقاȯ من اجلد إىل اƬزȯ:  اɋمحاȏ: أمحضتها)3(

ȋ :140. م  يريدșه أالناȹȄȦالن Ǵلريي ȯزƬمن ا țوȹ األحيان إىل Ȑيف بع ǯرƸ. 
 .18 اɇيةيوسȤ  سورةǀتŁصǊȦĈونǈ مŁا عŁلǈى الǐمłسŃتŁعŁانǊ وŁاهللاć جŁمĈيلǆ فǈصŁبŃرǁŅ:  اقتباȃ من قوله تعاىل)4(
 . مقدمة يف التحذير من التساهل يف الȦتوى) ǡ( يف )5(
ǯ له فيه الȦتوى، و الǊȦتوى و الǈȦتوى و الǊȦتيا ما أفƓ به الȦقيه و أفتاه يف األمر أباȹه له و أخر:  الȦتوى لغة)6(

 .املرجع السابȨ: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوƟ. ǡمع على فتاوي و فتاوى و الȦتǴ يف الȦتوى ألهل املدينة
ǯ4ȋ ، :365 ،ورȚابن املن :ǡدار صادر، بريوت،. لسان العرǯ 15ȋ ،:147 ،148دǲاملرجع : ، املن
ت، .دار الȦكر، بريوت، د.  لشرح Ưتصر خليلمواهǢ اجلليل: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد، ȋ  :569بȨ،السا
ǯ1 ،ȋ :32. 

 .» اسم ملا أفƓ به الȦقيه ، و اɋفتاء اɋخبار عن حكم شرعي ال على وجه اɋلزام«: قاȯ احلȖاǡ : و اصȖالحا
 .ȋ :40 .املرجع السابȨ: و العباȃاƬاليل أب، ǯ 1 ،ȋ :32.املرجع السابȨ: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد

)7(ǡاȖاحل ȯتوى و ال احلكم بغري املشهور و ال بغري « : قاȦوز الƟ و ال Ǵبه هو املشهور و الراج ƓȦو الذي ي
املرجع : احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .»الراجǴ و ذكر عن املازري أȹه بلȠ رتبة االجتهاد و ما أفƓ بغري املشهور 

Ȩالساب.ǯ 1ȋ ، :32عل ،ȈمديƮ  :مام مالكɋا Ǣتوى على مذهȦالعلي املالك يف ال Ǵكر. فتȦبريوت، ،دار ال 
 و اجلامع املغرǡ عن فتاوى علماء إفريقيا و املعيار املعرǡ: الوȹشريسي أمحد بن Ʒي، ǯ 1ȋ ، :74،73ت،.د

ǡو املغر Ȅدلȹسالمي، بريوت، . األɋا ǡهـ،1401دار الغرǯ 12ȋ ،:5. 
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  ŁȝĈȸǈا ǐلǈفŁǪاŁوŁو Ɂǈا ǐلǈـقŁȒĈǒ1(ا(łȍ ـĈȀǈȥا)2( 
31ĈǙǐǽǊȭ ـǎلŁȵ ـŃȸǈـ لŃمŁɅ ـŃȞŁǪĈǤŃȀŁǩ ŃȀĈـجŁǶɆا  ȥĆـĈȞǐȲłȶـłȼŁو Ĉد ȺɅــłȼǊأ ĈجɆــŁǶ3 (اـ(

32ŁوǊȭ ـǎلŁȵ ـŃȸ ŁɅـǐȮـĈـفɆـĈȼǈأ ǐȷłɅ ŁɀĈȥاǈاق ǈȩـŃɀǈɍŁȑ ĈȞɆـǈافǈل ŃمŁɅ ĈǲŃǼ)4(łȵ ŁɀĈȥقاĆاـ 
 

 

 يȖلȨ يف اللغة على احلكم، – قاȯ يف القاموȃ و يقصر – القضاء باملد «: قاȯ احلȖاǡاɋلزام، :  القضاء لغة)1( 
، أي حكم، و يȖلȨ على األمر و ǀ23 سورة اɋسراء األية إĈيŉاهł إĈالƋ تŁعŃبłدłوا أǈالƋ رŁبŊكŁ وŁقǈضŁىǁ: و منه قوله تعاىل

، و قاȯ غريه ƞعƖ )أمر(هنا ƞعƖ ) قضى(قاȯ عامة املȦسرين و أهل اللغة : قاȯ الواحدي: اǡ، قاȯ النووياɋجي
)Ǣأوج( Ɩعƞ و قيل ،)وصى (ȯه قاȹأ ȃا قرأ علي و ابن مسعود، و روي عن ابن عباŏ إحدى : و Ǩالتصق

ǀ سورة الǐمŁوŃتŁ عŁلǈيŃهĈ قǈضŁيŃنŁا فǈلǈمŉاǁ: تعاىلو يȖلȨ على اɋلزام كما يف قوله . الواوين بالصاد فصارت قافا اȹتهى
، أي ألزمناه به، و يȖلȨ على الȦراȟ من الشيء كقوƬم قضيǨ حاجƔ، و ضربه فقضى عليه أي 14سبأ األية 

و قد يكون القضاء ƞعƖ األداء : ه، و قضى Ʋبه أي مات و فرȟ من الدȹيا، قاȯ يف الصحاحـقتله كأȹه فرȟ من
، 4 سورة اɋسراء األية ǀالǐكĈتŁاĈǡ فĈي إĈسŃرŁائĈيلǈ بŁنĈي إĈلǈى وŁقǈضŁيŃنŁا ǁ: ، يقوȯ قضيǨ ديƗ، و منه قوله تعاىلو اŒɋاء

أŒيناه إليه و أبلغناه ذلك، و قاȯ القرايف : ، أيǀ66 سورة احلǲر األية األمŃرŁ ذǈلĈكŁ إĈلǈيŃهĈ وŁقǈضŁيŃنŁاǁ: و قوله تعاىل
ون ƞعƖ الصنع و التقديرÜ ـد يكـامضوا إيل، و ق: ، أيǀ71 سورة يوȄȹ األية إĈلǈيŉ ضłوااقǊǭ ǐمǁŉ: يف قوله تعاىل

، و منه القضاء و القدر، و يقاȯ 12 سورة فصلǨ األية ǀيŁوŃمŁيŃنĈ فĈي سŁمŁاوŁاتą سŁبŃعŁ فǈقǈضŁاهłنǁŉ: و منه قوله تعاىل
 .6ȋ ، :86جلليل، املرجع السابǯ ،ȨمواهǢ ا: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد. »استقضي فالن إذا صار قاضيا

 يف أصوȯ تبصرة احلكام: ابن فرحون ابراهيم. » عن حكم شرعي على سبيل اɋلزام اɋخبار« : و اصȖالحا
 .ǯ 1ȋ ، :12ت،. د دار الȦكر، بريوت،.األقضية و مناهǰ األحكام

لȦتوىÜ ومن عرف بذلك Ɓ جيز أن  و اعلم أȹه ال جيوز للمƔȦ أن يتساهل يف ا«: قاȯ ابن فرحون يف تبصرته )2(
يستƓȦ، و التساهل قد يكون بأن ال يتثبǨ و يسرț بالȦتوى أو احلكم قبل استيȦاء حقها من النȚر و الȦكر، 
ورƞا Ʒمله على ذلك توƵه أن اɋسراț براعة و اɋبȖاء عǲز ومنقصه، وذلك جهل عȚيم فɊن يبǜȖ و ال 

ضĈل، وقد يكون تساهله و اƲالله بأن Ơمله األغراȏ الȦاسدة على تتبع فǈيŁضĈل ويǜȖƸ ł أƤل به من أن يعǲل
Ȧȹعه أو التغليȘ على من يريد احليل اȚǂورة أو املكروهة و التمسك بالشبه ȕلبا للترخيȌ على من يروم 

 .ǯ 1ȋ ، :65:ابن فرحون ابراهيم .»ضره
)3(Ǵو اال: أجي ȫهالɋا Ɩعƞ جاحة و االجتياح و اجلوحɋمن اȯستئصا. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦاملرجع : ال

Ȩالساب.ǯ 1ȋ ، :218. 
و من فعل ذلك فقد هان عليه «: قاȯ ابن الصالح بعد الكالم املتقدم الذي ȹقله عنه ابن فرحون دون عزو

:  ȋت،. د دار الوفاء، اجلزائر،.أدǡ املƔȦ و املستƔȦ: ابن الصالح أبو عمرو عثمان ابن عبد الرمحان.  »دينه
113. 

 .اƁ يكن موافق :)األصل( يف )4(
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)2(ŃȼـĆɊĈǝŁȶ لĈ)Ĉǳɀ)1ـجŃȀłـȶĆلǣǐا مǐȮĈـǊƩاŃȼ ĈǣǐــǊǖņȵلɃǐ اĈǾǈــ ŁȽاŁțـŁȶجŁǺŃȀĈȩĈȼĈǙ ŃـĈل33

34Łوǈا ǐلłǶǐȮłمĈاǣ ـلŉȒĈȞـĈȤɆǈȡ ـŃɆـłȀŁȽ ـĈاد Łȵǈـا لŃمŁɅ ـǊȮĈȵ ȸŁȸĆǈأ ŃȽĈلĈɍا ŃـجĈǪŁȾĈ3(اد( 
35ǈأȵـǈا اǐـلłȶǈقƍȲـłǼ)4(ǈȥ ŁȶŃǶـłǲĄłǿɀŁȝ ـǈȲȼɆ ŁوĈȝ ŃȺـŁǼŁǩ ـŃȀĈȫŁǿ ĈـجاĈĈǴĆŉدłǿ ĈǙ ـلɆـŃȼ 
 ɄـاĈȅـŉȸȥ ĆـłȾـ ǈȥاĈǧـĈȲĆŉɆĆـŁȞŁȶلɄǐ اɄ)5(  ĈȥǈـاĈȅـفǈلǐ اǈاĈȳـōȺǈȚلǐو اǊǽ ǈالǈȩ ǈاǈǾŁȫـĈل36

 

 

 و هو شامل للشاذ و  اعلم أȹه ال Ɵوز الȦتوى و ال احلكم باملرجوح«: قاȯ اƬاليل. باملرجوح) ǡ(يف  )1(
Ȥحكاه القرايف يف غري موضعالضعي țاƤɋبا  « .Ƭاȃاليل ابو العبا :Ȩاملرجع الساب.ȋ :49. 

 و اعلم أن من يكتȦي بأن يكون يف فتياه أو عمله موافقا لقوȯ أو وجه يف املسألة و «: صالح قاȯ ابن ال)2(
 țاƤɋا ȧو ال تقيد به فقد جهل و خر Ǵر يف الترجيȚȹ أو الوجوه من غري ȯا يشاء من األقواƞ ابن .  »يعمل

 أما احلكم أو الȦتيا ƞا هو «: ، وقاȯ القرايفȋ :127.املرجع السابȨ: الصالح عمرو عثمان بن عبد الرمحان
 țاƤɋمرجوح فخالف ا«  .Ȅحكام: القرايف أمحد بن ادريɋتاوي عن األحكام و تصرفات اȦييز الƢ يف 

 .ȋ :93، هـȓ ، )2(،  1416 دار البشائر اɋسالمية، بريوت،.القاضي و اɋمام
  .هجتهد يف األمر إذا بذȯ وسعه و ȕاقته يف ȕلبامصدر : جتهاد لغةالا )3(

: الشنقيȖي Ʈمد اƪضر بن مايأŷ اجلكƗ .ستȦراȟ الȦقيه الوسع يف Ơصيل șن Ɯكم شرعياهو : صȖالحااو 
هـ، 1345دار إحياء الكتǢ العربية، مصر، . قمع أهل الزيȠ و اɋحلاد عن الȖعن يف تقليد أئمة اɋجتهاد

ȋ:3 . Ȅامƪاليل يف التنبيه اƬا ȯالقادر على ال« :قا ƔȦه إن املȹهر له رجحاș توى بغرياملشهور إذاȦله ال Ǵترجي
غري أن املƔȦ املتأهل له الȦتيا بغري املشهور على وجه االجتهاد و : ال مȖلقاǄ، قاȯ بن هالȯ بعد كالم ما ȹصه 

ȋواألشخا ȯالوقائع و اعتبار النواز ǢسƜ من املصحة ąǢاالستحسان ملوج« .ȃاليل ابو العباƬاملرجع : ا
Ȩالساب .ȋ: 49Ȉمد، عليƮ  :Ȩاملرجع الساب .ȋ :73 ،74. 

الȦريوز . و قلده يف كذا أي أتبعه من غري تأمل و ال Țȹر. لغة من القالدة و هي ما جيعل يف العنȨ:  املقلد)4(
ǡمد بن يعقوƮ أبادي :Ȩاملرجع الساب.ǯ 1،ȋ :327،  دǲاملن :Ȩاملرجع الساب.ȋ  :649.   

ǄالحاȖالغري«:و اص ȯمن غري معرفة دليلههو األخذ بقو «.ǡاȖمد احلƮ مد بنƮ:Ȩاملرجع الساب.ǯ1ȋ ،:30. 
 :   قاȯ يف مراقي السعود 
 الــذي تأصـله الـم دليـلـع الـر بـǢ الغيـزام مذهـو التـه

، )1(دار الكتǢ العلمية، بريوت، ȹ .ȓشر البنود على مراقي السعود: الشنقيȖي عبد اهللا بن ابراهيم العلوي
 .ǯ2 ،ȋ:329 هـ،1409

قاȯ .  هو سيدي أبو زيد عبد الرمحان بن عبد القادر الȦاسي، أخذ عن والده و عمه أمحد و أمحد الزموري)5(
 منها Țȹمه للعمل الȦاسي و هي منȚومة Ơتوي على )170(تزيد تǔليȦه على » إȹه سيوȕي زماȹه« : عنه والده
 : بيǨ أوƬا)400(أكثر من 

= ر العملـن شاء رشده على خيـم  دȨȯـذي باحلـه الـد للــاحلم
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37 »łǵـǐȮłمǊȩ ŁȒـĈاǈا ǥǐلŁɀǐȩـĈǨĈǣ ǈاǐلłȊـǊǾĈǽو  łɅـŃȺـǈـقłȐǈɍ ŁɅ ĈǪـŊمĈǣ ŊȺـالǊـفĈǽɀ)1(« 
38 Łوǈا ǐلȞĆـǈȲـĈɀŁȹ ɃـŃǲـǊلĈǙ ŃǣـŁȀĈȽاɆـŁȶ2(ا(  ǈȩـŃǼǈȩ ـǈالĈȥ ـ ɄĆǈأłȍـĈلɀـĈȼŁǩ ـǐفĈȾŁȶɆا 
39 »Łوǈȩ ـŃɀǊلŁȵ ـŃȸǈȩ ـǎȲـŁǼŁȝ ـĈـالńȶǈا لĈق Ʉ ǈاǐلǎȲŁȼŁȅ ـĈـالńȶـȥ اĆـŁȢŃɆـłȀłȵ ǐȖـǈȲȨ«)3( 
40ŁوǈȩـǈالĈȥ ـąĈǙ ɄŁȑـĆǒاĈǥǈا ǐـلŊǼłـجŉȺــŃȼ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوȕر يف علم السري، واللمعة يف قراءة السبعة إىل غري شرح بعضه، والباهر يف اختصار األشباه والنȚائر، وغايةو=  
 .ȋ  :315.املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد . هـ1096ذلك، تويف سنة 

 من Țȹم العمل مسائل من القضاء و اليمني و الشهادات: هذا البيǨ املضمن هنا هو البيǨ األوȯ من فصل )1(
جرى العمل بنقȐ حكم قضاة الوقǨ بغري «: هذا البيǨقاȯ سيدي عبد الصمد كنون عند شرح  .الȦاسي

املشهور من املذهǢ و ال يتم بالنȦوذ إال ملن كان ƭتهداǄ يف املذهǢ و فيه أهلية ترجيǴ غري املشهور و ذلك 
مȦقود اليوم فلذلك تعني على أهله القضاء باملشهور فمن حكم بغريه رد حكمه و إن وافȨ قوال من أقواȯ العلماء 

جŁنŃيł : كنون عبد الصمد ،»إذ ال اختيار ألحد اليوم مȖلقا لتǨȦ إىل دعوى أȹه اختاره لدليل قام عنده و ال ي
 .ȋ  :94ت،. د مȖبعة الشرȧ، مصر،. يف شرح Țȹم عمل فاȃɇȃزŁهŃرĈ ا

اƆ، و  هو سيدي عبد اهللا بن احلاǯ إبراهيم العلوي الشنقيȖي، أخذ عن املختار بن بوȹة، والبناƮ Ɔشي الزرق)2(
سيدي عبد اهللا بن الȦاضل الباركي، و عنه الȖالǢ بن حنكوȇ و غريه، من مǘلȦاته مراقي السعود ملبتغي الرقي 

 و شرحها املسمى ȹشر البنود على مراقي السعود، و ȹور ، و هي منȚومة يف أصوȯ الȦقه املالكي،و الصعود
 تويف ، و شرحها هدى األبرار،ر يف مصȖلǴ احلديث و ȕلعة األȹوا،و شرحه فيȐ الȦتاح يف علم البيان ،األقاح
 بن أŸ الƎتلي أبو عبد اهللا الȖالƮ Ǣمد .ȋ :37.املرجع السابȨ: الشنقيȖي أمحد بن األمني. هـ1233سنة 
 .ȋ  :513،املرجع السابȨ: اƪليل النحوي .ȋ  :175املرجع السابȨ،: بكر

)3( ǡهو العاشر من كتا Ǩو التر: هذا البي ȯالتعاد ،Ǵيف شرحهمن مراقي السعود، جي ȯإذا تقرر منع «: قا 
الȦتوى و العمل بغري املشهور علم أن قوȯ بعضهم من قلد عاملا لقى اهللا ساملا غري مȖلȨ أي عام و إƴا يسلم إذا 
 Ɓاملذكورة أو لترجيحه عند ذلك العا ȓالشرو ȯا عمل به للضرورة عند حصوȦراجحا أو ضعي Ɓالعا ȯكان قو

: الشنقيȖي عبد اهللا ابن براهيم العلوي. »ن من أهل الترجيǴ و هو ƭتهد الȦتوى و أحرى ƭتهد املذهǢ إن كا
Ȩاملرجع الساب.ǯ 2 ،ȋ :271. 
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  ǎقǈƫاĆـŊɃĈȀ)1(Ćǈȩ ĆĆـŃɀǈـلǈǦǈȭ ـǐـالłǲـŃȼŉȺ)2(  
41»ŁوǈاǐـلŁǶـŃȂłȳǈأ ǐȷŁɅ  ـĈسŁƘŁȵ ـŃȸǈل ŃمŁɅ ŃȞǈȲĈم  ŃȜـŁȵłǿ ǐȥـǈقĈǦŁȵ ـłȵǖŁȹɀـĈǦĈـ لŁɆŃـسǈȲĈم« 
42»ŁوŁɅŃـسǊȲـŁȬǈا ǐلŁȶـŁǶـņǲـǈǦǈا ǐلŁǤŃɆـŁȒĆǒا ǈȥȺćـłǿɀŁȽĈا لǐȲłȶـŃȾـŁǪـĈǼŃȅا ɃǪـŁȒĆǒا « 
43»ŁوĈȥـłǣ ɄـŁȺـņɆĈǧاǈا ǐلǈȖـĈȀĈȨɅ)3(ŁɅ ŃǺŁȊ ɂ Łȅـąǿا)4(Łȑ ـǈɎǈأ ǄɍŃوŁȽ ȲـǈاŁɅ ǄاȭŃȢŁȊɂ« 
44»ǈأņȵŁȺــŁȺـــǈا اćǃĈȵ ــŁȸǈا ǈȥɇـĈǧا  ĈȥĈɄ ǈاǐـلĈǼɅـĈȸŁو ǈا ǐلłǼŃȹـŁɆĈǙ اǈƂǈا ǐـلŁɀǈȥĈǥ5(»ا(

 

 

بȦتǴ امليم و تشديد القاف املȦتوحة كما  -هو شهاǡ الدين أبو العباȃ أمحد بن Ʈمد املǈقƋرĈي :  الǐمŁقƋرĈي)1( 
 ،ه ابن األمحر يف فهرسته و ضبȖ،ضبȖه بنȦسه يف أزهار الرياȏ و كذا الشيخ عبد الرمحان الثعالƑ و الوȹشريسي

إحدى قرى الزاǡ اجلزائري أخذ عن عمه ) مقرة ( ȹسبة إىل قرية  -و الشيخ زروȧ بȦتǴ امليم و سكون القاف 
 له ، وميارة، و عبد القادر الȦاسي،، و أخذ عنه عيسى الثعالƑي و أمحد بابا التنبكƔ و القصارسعيد املقر
 و الƔ ضمن الناșم منها األبيات األربعة اɇتية، و هي  عقائد أهل السنة،منȚومة إضاءة الدجنة يف: مǘلȦات منها

 :منȚومة من Ʀسمائة بيǨ أوƬا
ريـعـالكي األشـمـرŸ الـاملغ  ريــر املقـد الȦقيـوȯ أمحـيق

و ǴȦȹ الȖيǢ بغصن  أزهار الرياȏ يف أخبار عياȏ،  لهوو تشتمل على مقدمة و ƣاȹية عشر فصال و خاƢة، 
  دار الثقافة،. تاريخ اجلزائرالعام:اجلاليل عبد الرمحان .هـ1041، و غري ذلك تويف سنة ȹدلȄ الرȕيǢاأل

ȓ ،م،1980، )4(بريوتǯ 3ȋ ،:144 ،مدƮ مد بنƮ لوفƯ :Ȩاملرجع الساب.ȋ  :300. 
 )2(ǊةŉنǊى: اجلǈقŁبالضم كل ما و . ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :Ȩاملرجع الساب. ǯ4، ȋ :210. 
)3( ȨريȖالصغرية املتشعبة من اجلادة، ومنه : بنيات ال ȧرȖمهي الƬقو :»ȨريȖبنيات ال țم :، أي»دȚعƞ عليك 

  .ȋ  :51املرجع السابȨ،:  املنǲد.األمر و دț الروغان
إن علم «:  عن شيء من علم الباȕن فغضǢ عليه، وقاȯ-رمحه اهللا تعاىل–ȹقل ابن الراعي أن رجال سأȯ مالكا 

من عرف علم الȚاهر و عمل به فتǴ اهللا عليه علم الباȕن، وال : اȕن ال يعلمه إال من علم علم الȚاهر، قاȯالب
ȯإليه و قا ǨȦالت Ż ،قلبه و تنويره Ǵو عليك : يكون ذلك إال مع فت ،ȨريȖال ĈاتŉيŁنǊǭ و ȫو إيا Ȑǂري اĈŁعليك بالن

 .»ƞا تعرف و ترȫ ماال تعرف
Ʈمد أبو : ت. اȹتصار الȦقري السالك لترجيǴ مذهǢ اɋمام املالك:  Ʈمد بن Ʈمدابن الراعي Ȅƽ الدين

ȓ ،سالمي، بريوتɋا ǡان، دار الغرȦ1981، )1(األجȋ ،171: م. 
 .ǯ 4 ،ȋ :335.املرجع السابȨ: الȦريوز أبادياملسافر ليالǄ، من السŊرى وهو السري عامة الليل، :  الساري)4(
 إضاءة الدجنة للمقري :منȚومة من ، هي)44 (،)43 (،)42 (،)41 (:لɊرقامة احلاملة هذه األبيات األربع )5(
 ،)132 (،)131 (،)130 (: احلاملة لɊرقامفصل يف الصȦات النȦسية و السلبية و ما ينافيها، و هي األبيات: من
  بريوت،. دار الȦكر،سنة يف إعتقاد أهل الإضاءة الدجنņة: املقري أمحد أبو العباȃ  من هذه املنȚومة،،)133(
 .ȋ  :29 ،30ت،.د



 82

ɁɀǪالف Ž ǢǪȮال والɀȩاأل ȸȵ ǼȶǪȞƫا Ž صلȥ 
45 ŁǣـŁɆǊȷاŁȵ ـŃȝـا اłǪـĈȶŁǼȵ ĈـŁȸǈأ ȩĊـŁɀĈال  ŁوǊȭ ـłǪـĈǢŁو Łȅ ـǝاĈـĈȀǈا ǐلǈǖŃǵــŁɀĈال 
46 ǈȥـŁȶĈǣ ـاĈȼǈا ǐلǈفŃǪŁɀɁŁǩ ـłǲłȁɀ)ǈاǐلłȶņǪǈـفŃȨ)1( ŁȝـǈȲŃɆĈȼ( ـǈȥ)اǐلŉȀĈاجłǴ()2(łȅ ǊȩɀłȼŁȹ ـǈفŃȨ)3(

47 ǈȥŁǤŃȞŁǼłȻ )ǈاǐلŁȶŃȊłȾǿɀ(ć)4( ǈȥـ)اǐلŁȶŁسĈاوɃ()5(  ĈǙǐȷłȝ ـǈا ŁȳĈǼلĊـŉǪŃȀĈجłǴɆȥ ـĈɄǈا ǐلŉǪŁـسĈĈاو Ƀ
48 ŁوŁǿ ŉـجłǶـŁȵ اɀـŁȉ ـاŉȾŁȀǈا ǐلŁȶŁȢĈاŁǿǣŃȼ)6(   

 

 

 للمصȖلحات و األمساء دليل السالك: شلƑ محدي عبد املنعم .أي الذي اتȨȦ عليه علماء املذهǢ : املتȨȦ عليه)1(
:  احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد،ȋ: 24م، 1990 دار النصر للȖباعة اɋسالمية، مصر، .يف مذهǢ اɋمام مالك

Ȩاملرجع الساب.ǯ 1ȋ :40. 
)2(Ǵامل:  الراج Ǵا ورجوحالغة من رجȹرجحا Ǵيزان يرج:ȯأي ما. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦاملرجع : ال

Ȩالساب.ǯ 1ȋ ، :220  الحا وȖا .هو ما قوي دليله :اصȃاليل ابو العباƬ :Ȩاملرجع الساب.ȋ : 45،  Ƒشل
 .ȋ :17.املرجع السابȨ: محدي عبد املنعم

)3(ȨȦȹ  :Ǩقام ȧوالسو ،ǯرا ǡا كسحاǄاقǈȦŁȹ البيع ȨȦȹ. الǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦ :Ȩاملرجع الساب.ǯ 3 ،
ȋ :286. 

الȦريوز أبادي . املعروف بني الناȃ : والشهري واملشهور،لغة من الشهرة وهي șهور الشيء يف شنعة : املشهور)4(
ǡمد بن يعقوƮ :Ȩاملرجع الساب. ǯ2، ȋ:64.  

هو قوȯ ابن القاسم يف  : الراجǴ، وقيلهو ما قوي دليله فيكون ƞعƖ :وقيل ما كثر قائله، هو :واصȖالحا
 دار الغرǡ اɋسالمي، . من مصȖلǴ ابن احلاجǢكشȤ النقاǡ احلاجǢ: ابن فرحون ابراهيم بن علي. املدوȹة

ȓ ،هـ،1406، )1(بريوتȋ :62 ،محدي عبد املنعم Ƒشل :Ȩاملرجع الساب.ȋ :18.اليلƬا ȯقا  :» ȧرȦال
 له قوة على مقابله هو أن الراجȹ Ǵشأت قوته من الدليل Ȧȹسه من غري بني املشهور و الراجǴ مع أن كل منهما

Țȹر للقائل، و املشهور ȹشأت قوته من القائل، فǚن اجتمع يف قوȯ سبǢ الرجحان و الشهرة ازاد قوة، و إال 
كȦى أحدƵا، فǚن تعارضا بأن كان يف املسألة قوالن أحدƵا راجǴ و اɇخر مشهور، فمقتضى ȹصوȋ الȦقهاء 

Ǣواج Ǵو األصوليني أن العمل بالراج« .ȋ ،Ȩاملرجع الساب ȃاليل ابو العباƬ45: ا. 
 .ȋ  :366.املرجع السابȨ:  املنǲد. وهي املعادلة والتماǭللغة من املساواة : املساوي)5(

 .بȨاملرجع السا: اƬاليل ابو العباȃ .القوȯ املساوي ملقابله حيث ال يوجد يف املسألة رجحان هو :واصȖالحا
ȋ :46،مدƮ مد بنƮ ǡاȖاحل  :Ȩاملرجع الساب .ǯ1 ،ȋ :37. 

وابن Ʈرز، وابن عبد  والقابسي، وابن اللباد، والباجي، واللخمي،  الشيخ ابن أŸ زيد،:يشار ŏم إىل : املغاربة)6(
Ǝوالقاضي سند، واملخزومي، وابن شبلون، وابن شعبانال ،Ÿوابن رشد، وابن العر ،. 

 ، وأŸ الȦرǯ، والقاضي عبد الوهاǡ، وابن اجلالǡ، وابن القصار، القاضي إمساعيل:ن فيشار ŏم إىلوأما العراقيو
 .ǯ 1 ،ȋ :40.املرجع السابȨ: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد . وȚȹرائهم،وأŸ بكر األŏري
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   ŁوǈاǐلŉȊŃȶłȄĈǣ ـǈاǐلȧاȀȞ)1(ǈلŃɆŁسŃǨǈȡ ĈǿاŁǣŃȼ)2(  
49 ŁوŁȵ ـلاـĈǾǊȩ ɃـłـصąǿɀĆǈأ ŃوŁǩ ـŁȞـƌȲĈم  ȥـĈɄŁǵ ـاǈلĈǦـ الņǪŃȀĈجĈǴɆĈȵ ـŁǩ ȸƌȲȮĈ3(م( 
50 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶłǼŉǪـوا الŃȾĈǾŁǢɅĈل ǐȲŁǤŁȀĈادĈȝـɄ)4( ŁوĈǣ ǐالłȶŁǼŉوŁȹĈǦ)5(Ĉȥ ـĆǐال ɄŁǤـŁȀɁ)6(łد ĈȝɄ)7(

51 ŁوŃȝا ŁǪȶĆـłǼŁȵ ـواŁȹ ـاǈقǈلǐال ǈقǐȲŁȊـĈȹاɄ)8( ŁȝǈȲالـ ɂـōȀŁȅـǈالĈǦĈǣ ŁȾـǈǾـا الņȊـĈȷا 
 

 
 .باملغرǯ:( ǡ( يف )1( 
 ألن ،وما اختلȤ فيه التشهري بني العراقيني واملغاربة فالعمل يف األكثر على تشهري املغاربة« : قاȯ ابن فرحون)2(

 .ȋ :67.املرجع السابȨ: ابن فرحون ابراهيم بن علي .»ملصريني هو مذهǢ املدوȹةاملشهور عندهم وعند ا
وكتابنا هذا يشتمل على كثري من اختالف املالكيني « : قاȯ ابن فرحون ȹقال عن ابن أŸ زيد يف كتابه النوادر)3(

 .ȋ :71.ملرجع السابȨا: ابن فرحون ابراهيم بن علي .»من االختالف للمتعلم وال للمقصروال ينبغي االختيار 
 وأŸ بكر ، والقابسي، أخذ عن ابن أŸ زيد، املعروف بالƎادعي، هو أبو سعيد خلȤ بن أŸ القاسم األزدي)4(

 إال أȹه ، اتبع فيه ȕريقة اختصار أƮ Ÿمد، التهذيǢ يف اختصار املدوȹة: له تǔليȤ مشهورة منها،هبة اهللا ابن عقبة
 وقد șهرت ، وحذف ما زاده أبو Ʈمد، وحافȘ على كثري من ألȦاșها،رتيبهاساقه على ȹسȨ املدوȹة واتبع ت

Ȥلبة العلمبركة هذا التأليȕ على ،ȃالنا ȯوعليه عو  Ȅدلȹو األ ǡة ،باملغرȹوله كذلك التمهيد ملسائل املدو، 
 املذهǢ يف الديباǯ: براهيمإن الدين اابن فرحون بره . ه 400تويف سنة  والشرح والتمامات ملسائل املدوȹة،

Ǣالعلمية، بريوت،.معرفة أعيان املذه Ǣت،. د دار الكتȋ :112. مدƮ مد بنƮ لوفƯ :Ȩاملرجع الساب. 
ȋ:105. ȃاليل أبو العباƬا :Ȩاملرجع الساب.ȋ  :72. 

احتوت   اȹصرف إليها،) الكتاǡ( وإذا قاȯ علماء املذهǢ، وتسمى األم،هي أم كتǢ املذهǢ املالكي : املدوȹة)5(
ابن فرحون برهان الدين  . ه 240مǘلȦها اɋمام سحنون املشهور املتوż سنة  ى أكثر من ǭالǭني ألȤ مسألة،عل

شلȋ :69.  Ƒ.املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد .ȋ :160.املرجع السابȨ. الديباǯ املذهǢ: ابراهيم
 .ȋ :82.املرجع السابȨ: محدي عبد املنعم

 . دعي وباملدوȹة للورى:)ǡ( يف )6(
و اشتغل الناȃ « : احلȖاǡ عن التهذيǢ اƬاليل وقاȯ أن التهذيǢ صار يعرف باملدوȹة، - واهللا أعلم - يريد )7(

اƬاليل . »وهو املدوȹة اليوم لشهرة مسائله« :وقاȯ أمحد بابا ،»به حƓ صار كثري من الناȃ يȖلقون املدوȹة عليه
التنبكƔ بابا  .ǯ 1 :ȋ:34.املرجع السابȨ: مد بن ƮمداحلȖاȋ  :69. Ʈ ǡ.املرجع السابȨ: بو العباȃأ

 .ȋ:247 ت،. د دار الكتǢ العلمية، بريوت،.يف تȖريز الديباȹǯيل االبتهاǯ : أمحد
 وعنه ، والغƎيƗ، و ابن عرفة، أخذ عن والده، هو أبو العباȃ أمحد بن Ʈمد بن عبد اهللا القلشاƆ التوȹسي)8(

 وشرح على Ưتصر ،شرح على املدوȹة و ، يسمى Ơرير املقالة يف شرح الرسالةةله شرح على الرسال القلصادي،
Ǣهـ863 تويف سنة ،ابن احلاج. Ɣبابا أمحدالتنبك  :Ȩاملرجع الساب.ȋ : 78. مدƮ مد بنƮ لوفƯ : املرجع

Ȩالساب.ȋ  :258. 
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52 Ńȝا ŁـوŁǪـŁȶـǤŁǩ واłǼĊـɄĈȹɀłǵŃȀǈفǐال ǈǥŁȀĈ1(ص(  ĈȭŁǿ ŁـوłǤـǐȲǊȥ ɄĈȥ اɀĈȮـĈȷɀłǶŃȊŁȶǐا الŁȾ)2( 
53 Łǩ واłǼŁȶـŁǪŃȝا ŁـوŃǤـĈȶـŃǺƋȲال ǈǥŁȀĈـصōɄ)3(  ǊȮـŁǩ Ńـمǈل ŁـوōȵǊأ ąـمĈالŁȞĈـ  )4(ـōɄـŃȸ ل
54 ŃǹــاĈǣ ŁȧŉȂĆـ ȵ łȼĆـ ņȺĈȮـǈـلŁɆـĈǪــŃȻĈǿا  ŁȽǐǾـŁȵـąȬĈـالŁȵ ŁǢǈـ ل ɁŁǼاŃȵـĈǪŃȻĈǿاŁɆ)5( 

 

 

)1(Ɔإبراهيم بن علي بن فرحون املد ȧوالشيخ خليل، وابن عرفة، أخذ عن والده، هو برهان الدين أبو إسحا ، 
 له تبصرة احلكام يف أصوȯ األقضية ومناهǰ ، وأمحد بن يوسȤ الرعيƗ، واǢǂ الƎȖي،وعنه ابنه Ʈمد

وله كذلك الديباǯ املذهǢ يف  ،» وفيه من الȦوائد ماال ȦƸى،Ɓ يسبȨ ملثله« :األحكام، قاȯ عنه الشيخ أمحد بابا
Ǣمعرفة أعيان املذه،Ǣابن احلاج ǴلȖمن مص Ǣاحلاج ǡالنقا Ȥباب.  ه799 تويف سنة ، وكش Ɣأمحداالتنبك  :

Ȩاملرجع الساب.ȋ :30. مدƮ لوفƯ :Ȩاملرجع الساب.ȋ : 222.  ابراهيم بن عليابن فرحون : Ȥمقدمة كش
 .ȋ : 28،املرجع السابǢ .Ȩالنقاǡ احلاج

، و يريد 41يȄ، اɇية سورة . ǀالǐمŁشŃحłونĈ الǊȦǐلǐكĈ فĈي ذǊرōيŉتŁهłمŃ حŁمŁلǐنŁا أŉȹǈا لƋهłمŃ وǓŁيŁةǁǆ : قوله تعاىلاقتباȃ من )2(
  .واهم و أقضيتهماالناșم أن العلماء قد إعتمدوا على تبصرة احلكام يف فت

 وعنه ، و التوȹسي، و السيوري، تȦقه بابن Ʈرز،بيعي املعروف باللخمي هو أبو احلسن علي بن Ʈمد الر)3(
 فيه علم ، له تعليȨ كبري على املدوȹة مساه التبصرة، و أبو علي الكالعي، و أبو الȦضل النحوي،أبوعبد اهللا املازري

 وهو ،األقواȯ اعتƖ فيه بتخريǰ اƪالف يف املذهǢ واستقراء لعمومات،للمȖلقات و ơصيȌ لتقييد  غزير و
املرجع .الديباǯ املذهǢ: ابن فرحون برهان الدين ابراهيم. هـ478، تويف سنة كتاǡ يزيد على العشرين ƭلدا

Ȩالساب،ȋ :203. مدƮ لوفƯ  :Ȩاملرجع الساب.ȋ:117. ȃاليل ابو العباƬا :Ȩاملرجع الساب.ȋ :75. 
ائة السادسة وصدر من املائة السابعة كاȹوا اليłسŁوōغǊونǈ  أن أهل امل،ملعيار عن أŸ عبد اهللا املقريȹقل صاحǢ ا )4(

: الوȹشريسي أمحد بن Ʒي . لكوȹه Ɓ يصحǴ عليه وƁ يǘخذ عنه،الȦتوى من تبصرة الشيخ أŸ احلسن اللخمي
ǡو املغر Ȅدلȹعن فتاوى علماء إفربقية و األ ǡو اجلامع املغر ǡسالمي، بريوت، .املعيار املعرɋا ǡدار الغر 

 .ȋ:247 .املرجع السابȨ:  التنبكƔ بابا أمحد.ǯ 2،ȋ  :479هـ،1401
)5(Ǣيف الكثري منها عن قواعد املذه Ǩاليلكما  . يريد أن اختياراته خرجƬا ȯا «:قاƞولكنه لكثرة اختياراته ر

 وقد أشار .»له اختيارات خرǯ بكثري منها عن املذهǢ: خرǯ ببعضها عن املذهǢ كما قاȯ عياȏ يف مداركه
ȹقل  وذلك كما ، مع تقدم ابن يوȄȹ عليه يف الزمان،لشيخ خليل إىل اللخمي ƞادة االختيار وقدمه على غريها

فȹǚه كثريا ما ينقل  .ألȹه أجرǗهم وأكثرهم إقداما على االختيار كما يعلم من تبصرته« ابن غازي اƬاليل عن
 ،املرجع السابȨ :عياȏ القاضي .ȋ :78.جع السابȨاملر: اƬاليل ابو العباȃ .»الȦقه ويقوȯ بǭǚره و أȹا أرى كذا

ǯ2، ȋ:797. مدƮ مد بنƮ ǡاȖاحل :Ȩاملرجع الساب .ǯ1، ȋ:35. ي عبد اهللا بن ابراهيم العلويȖالشنقي :
Ȩاملرجع الساب .ǯ2ȋ ،:328. ليل النحويƪا :Ȩاملرجع الساب.ȋ :186.  و لكن مهما قيل عن تبصرة

وقد عوȯ من  «: وقد قاȯ عنها اƬاليل بعد ما تقدم من كالمه، يف الȦقه املالكياللخمي فŒǚا من الكتǢ املعتمدة
 Ȥلǘققون كاملǂصوصها اȹ قلȹ ا و ال يضرها ما ال ، و ابن عرفه،)الشيخ خليل(بعدهم عليها وأكثر منƵوغري 

 .ȋ : 75.بȨاملرجع السا: اƬاليل ابو العباȃ .» ألن ذلك ȹادر واحلكم للغالǢ،يسلم عنه غري املعصوم
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55 Ńȝا ŁـوŁǲǐوا الłǼـŁȶŁǪـŁȜĈȵاĈȄłȹɀłɅ ĈȸŃǣاĈ1( ل(  ǈȭ ŁـوłɅ ǈȷـاłȵ ɂŁȝŃǼـłȹ ŃȸĈȮǈا لǄفŁǶŃصɄĈس 
56 ŃȝاŁـوŃǣا ŁȤƋلǈـا أŁȵ واłǼـŁȶŁǪـĈǼŃȉłǿ łȸ)2(  ŊɃĈǿĆĈȁاĆـ ȶǐال Ł3(و(ĈȉŃȀـłȵ ـĈل ŅǼǐȲـŃȉŊȀـ ĈǼ 
57 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواŁǣ ŃȾŁȀŁȳ4(ا(ǈل ĈȮĈȥ ȸǐال ɄŁɀŁȅȔ   

 

 

 و عتيȨ بن ، أخذ عن أŸ احلسن احلصائري، هو اɋمام أبو بكر Ʈمد ابن عبد اهللا ابن يوȄȹ التميمي الصقلي)1(
 و ابا جامعا للمدوȹة أضاف إليه غريها من األمهات، ألȤ كتابا يف الȦرائȐ، وكت، وابن أŸ العباȃ،الȦرضي

ابن فرحون . هـ451تويف سنة  ،»وكان يقاȯ له مصحȤ املذهǢ«: املواȧعنه قاȯ لصحة مسائله و Ƥعه 
  املرجع السابƯ :،Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد .ȋ :274،املرجع السابȨ.الديباǯ املذهǢ: برهان الدين ابراهيم

ȋ:111. ȃاليل ابو العباƬا :Ȩاملرجع الساب.ȋ  :76. 
)2(Ƒȕمد بن أمحد بن رشد القرƮ ر بن   املعروف بابن رشد اجلد،، هو القاضي أبو الوليدȦجع Ÿأخذ عن أ

ȧرز،Ɔواجليا ،،ǯعبد اهللا بن فر Ÿوا،وعنه ابنه أمحد  وأ ɋمد اƮ وأبو بكر بن ،ȏلقاضي عيا ǡشبيلي، له كتا
 تويف ،وغري ذلك كتǢ املدوȹة، وőذيبه لكتǢ الȖحاوي يف مشكل اǭɇار،واملقدمات ألوائل  البيان والتحصيل،

 Ưلوف .ȋ: 278، 279 ،املرجع السابȨ. الديباǯ املذهǢ: ابن فرحون برهان الدين ابراهيم. هـ520سنة 
 .ȋ :76.املرجع السابȨ: اƬاليل ابو العباȋ :129. ȃ .املرجع السابƮ :Ȩمد بن Ʈمد

)3(Ʈ مام،مد بن علي بن عمر التميمي املازري هو أبو عبد اهللاɋالزاي  -  أصله من مازر، يعرف با ǴتȦب
 « : وقاȯ الدكتور عبد املنعم شلبƑ، مدينة يف جزيرة صقلية-و اƬاليل كما قاȯ ابن فرحون واحلȖاǡ  وكسرها

فريقية بتحقيȨ إ كان Ǔخر املشتغلني من شيوǷ«:  قاȯ اƬاليل،»وليȄ بكسرƵا معا بȦتǴ الزاي وكسر الراء،
أخذ عن ، » و Ɓ يكن للمالكية يف وقته يف أقȖار األرȏ أفقه منه،الȦقه املعروفني بدقة النȚر و رتبة االجتهاد

 وأبو عبد اهللا ، وأبو عبد اهللا بن تومرت، وعنه أبو Ʈمد عبد السالم الƎجيƗ، وعبد احلميد الصائȠ،اللخمي
،Ƒوشرح  له املعلم يف شرح مسلم، الشل،ǡالتلقني للقاضي عبد الوها  ȯمن برهان األصو ȯصوǂوإيضاح ا

،Ɨوائد يف علم العقائد،شرح برهان اجلويȦم الȚȹ محدي عبد املنعم . هـ536 تويف سنة  و Ƒاملرجع : شل
Ȩالساب.ȋ  :113 ابن فرحون برهان الدين ابراهيم :Ǣاملذه ǯالديبا .Ȩاملرجع الساب. ȋ: 279، مدƮ لوفƯ 
 .ȋ :77.املرجع السابȨ: اƬاليل ابو العباȋ:127 ،ȃ .املرجع السابȨ: بن Ʈمد

 ، والشرف الرهوƆ، أخذ عن الشيخ خليل، هو تاǯ الدين أبو البقاء ŏرام بن عبد اهللا بن عبد العزيز الدمريي)4( 
 :ى املختصر له ǭالǭة شروح عل، والشمȄ البساȕي، وعبد الرمحان البكري، وعنه األقȦهسي،وإبراهيم القبيلي

، »واشتهر األوسȔ منها غاية االشتهار واشتغل الناȃ به يف سائر األقȖار« قاȯ احلȖاǡ ،كبري وأوسȔ وصغري
املرجع :  التنبكƔ بابا أمحد.هـ805 تويف سنة ، والشامل يف الȦقه،وله شرح على Ưتصر ابن احلاجǢ األصلي

Ȩالساب.ȋ :101،مدƮ مد بنƮ لوفƯ  :Ȩاملرجع الساب. ȋ :239. 
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   ]ǈأȩĊـŁسǈȔ[)1(ĈȥŁǩ ɄـŃǶĈقĈقɆĈȼŁو Łȵ Ćǈȩ اŁسǈȔ)2(

58 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواŁǵ ـĈȉـاŁɆǈǦǐال ŁǶـƋȖ3(اب( ŁوĈȵ ـŃȺłȼŁـ جĆǒاŃǧłȁ ŃǣـŁǼǊǥĆاأل ŃوǈȕـĈاب)4( 
59 ŁوŁȉ ـŃȀŁǳŁȅ ـĈالą5(م(Łوǈـ لĈȮŁȵ ȸـŁȅ اĈȲŃم  ĈȵـŃȸŁǹ ȲĆـąلĈȝ ŃȺـŁǼŃǹـ اĈǪŁصĈاĈȻǿŃمĈȲǈȮال )6(

60 ŁوŃȝـ اŁǪȶĆـłǼǐواǐال ŁȶŉɀŁȧ7(ا(Ĉȥ Łȉ ɄŃȀŁǵŃɆĈȼǈɍ   ȥـɄŉȺـ الǐـقĈلĈǣ ǐالŁȶŃȞŁȺǈȥ ɂǈȮŃمǈȩ ŃǼǐǽأ ŁȽǈȲا)8(
 

 

 اهللاĆ إĈنƋ وŁأǈقǐسǊȖĈواǁ :قاȯ تعاىل، وأقسƞ ȔعƖ عدȯ وحكم باحلȨ وهو تصحيȤ واضǴ، أسقȔ، :)األصل( يف )1( 
ŊǢĈحłي ŁنيĈȖĈسǐقłمǐالǀرات سورةǲية   احلɇ09ا.  

)2(Ȕأي:  قس : ȯجار وعد  ȯتعاىلو ما ȯقا Ȩعن احل: ǁاŉمǈأŁو ǈونǊȖĈاسǈقǐوا الłȹاǈكǈف ŁمŉنŁهŁǲĈا لńبǈȖŁحǀاجلن  سورة 
  .15ية ɇا
)3(ǡاȖمد احلƮ مد بنƮ ار، أخذ عن والده، املكي مولدا وقرارا، هو أبو عبد اهللاȦمد ، وأمحد بن عبد الغƮو 

:  وƮمد القيسي، له شرح على Ưتصر خليل مساه، وعبد الرمحان التاجوري، وعنه ولده Ʒي،بن أمحد السخاوي
 ،Ɓ يǘلȤ على خليل مثله يف اجلمع والتحصيل«: الشيخ أمحد بابا قاȯ عنه .مواهǢ اجلليل يف شرح Ưتصر خليل

 ، وشرح رجز ابن غازي يف Țȹائر الرسالة،وله شرح مناسك خليل .»استدرȫ فيه أشياء على خليل وشراحه
 .ȋ : 309.املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد.ȋ:337.املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد. هـ954تويف سنة

)4(ǡاȕع : األوƤĈĈǢǐȕفما فوقه، و țمن جلد اجلذ Əوهو سقاء الل . ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦاملرجع : ال
Ȩالساب.ǯ 1 ،ȋ:136. ǡاȕاألصل عند عبارة زبدة األو Ȉامŏ اختصرفيه : (ووجدت ǡاسم كتا ǡاȕو األو

Əاسم لشكوة الل ǡاȕوجيمع على و ،ǡاȖرة النور( وقد أشار يف). الشيخ ميارة احلǲشيخ ميارة شرح أن ال )ش
ǡاȖاملختصر قصد به اختصار شرح احل.ƯمدƮ مد بنƮ لوف:ȋ :309. 

 وعنه ، والنǲم الغيȖي، والناصر اللقاƆ، أخذ عن الشمȄ البنوفري، هو أبو النǲاة ساƁ بن Ʈمد السنهوري)5(
لة يف النصȤ من  ورسا، له شرح جليل على Ưتصر خليل، واƪري الرملي، والƎهان اللقاƆ،النور األجهوري

 .ȋ :289.املرجع السابƯ:Ȩلوف Ʈمد. ȋ:126.املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد.هـ1015تويف سنة ،شعبان
ومن الكتǢ املعتمدة شرح الشيخ ساƁ غري أȹه قد يقع له خلل يف بعȐ املواضع عند اختصاره « : قاȯ اƬاليل)6(

ǡاȖكالم احل« .ȃاليل ابو العباƬملرجع السا :اȋ ،Ȩ48: اب. 
 أخذ -بȦتǴ امليم والواو املشددة  - الشهري باملواȧ ، هو أبو عبد اهللا Ʈمد بن يوسȤ بن أŸ القاسم العبدري)7(

ǯالقاسم بن سرا Ÿمد بن عاصم: واملنتوري،عن أƮوعنه أمحد الدقون، و ،ȧوأمحد بن داود، وأبو احلسن الزقا ، 
 وله كذلك سنن املهتدين يف  و شرح صغري، واɋكليل ملختصر خليل،التاǯ : كبري مساه،له شرحان على املختصر

:  Ưلوف Ʈمد بن Ʈمد.ȋ :324 .املرجع السابȨ: تنبكƔ بابا أمحدال .هـ897 تويف سنة ،مقامات الدين
Ȩاملرجع الساب. ȋ: 262. 

ليلة خلل عند ȹقله ومن الكتǢ املعتمدة شرح املواȧ الكبري سوى أȹه وقع له يف مواضع ق« : قاȯ اƬاليل)8(
Ɩباملع«. ȃاليل ابو العباƬا :Ȩاملرجع الساب.ȋ :48. 
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61 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواŁǵ ـǊȲǊلɀɀ )1( Ĉȥǈȭ ɄـĈǤĈƘĈȻ  ŁوĈȥ ـŁȍ ɄـĈȢɆـĈȀǈȥ ـŁǳاĈȵ ـŃȸŁȝ ĈǤĈƘĈȻ)2( 
62 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواłȵ ŃǺŁǪŁـصȀŃǣا ĈȸŁȝ ـŁȀǈȥŃȼ)3( ǈȭـǈǾŃǣـا اŁȵ ȸـŃȀłȁąȧو)4(ĆŁوŁȝŁȶŃȸŁȝ ـŁȀǈȥŃȼ 
63 ĈǣـŁȊŃȀĈǵـĈȼĈل ȲـŉȊŃɆـĈǸ)5(Łȵ ـĈǙ اǐȷŁȝ ŉȶŁȶŃȼ ǈـلĈȮـŉȺـłȼŁȅ ـŃȀŁلوĆـłȼŁو Łȝ ŉȶـŁȶـŃȼ)6( 
64 ŁوŃȝـ اŁǪŁȶłǼǐواǐال ŁȶĈȖɆǪɄ)7(ŁـالوŉȂŁوĈاوɃ)8(   

 

 

 و ، و عمر القلشاƆ، أخذ عن الƎزيل، عرف Ɯلولو، هو أبو العباȃ أمحد بن عبد الرمحان اليزليȖيƗ القروي)1(
Ɔقاسم العقبا،ȧو عنه أمحد زرو ،Źو شرحان على ،ري وصغري كب: له شرحان على املختصر، و أمحد بن حا 
: تنبكƔ بابا أمحدال .  و سنه قريǢ من الثماȹني،هـ875  كان حيا سنة،ختصر ȹوازȯ الƎزيل و ا،أصوȯ السبكي
Ȩاملرجع الساب. ȋ :83.مدƮ مد بنƮ لوفƯ  :Ȩاملرجع الساب. ȋ :259. 

 .ǯ2ȋ ،:82 .سابȨاملرجع ال: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ .هو أخالȓ من الȖيǢ:  العبري)2(
 ،التلمساƆ  و الشريȤ، أخذ عن ابن عبد السالم، هو أبو عبد اهللا Ʈمد بن Ʈمد بن عرفة الورغمي التوȹسي)3(

 واختصر فرائȐ ،و احلدود الȦقهية  له Ưتصر يف الȦقه،، و ابن ȹاجي، و ابن فردون، و عنه الƎزيل،و السȖي
 .ȋ:337. املرجع السابȨ. الديباǯ املذهǢ: الدين ابراهيمابن فرحون برهان . هـ803احلويف، تويف سنة 
 .ȋ:227. املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد.ȋ:274. املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد

)4(Ɔيسي التلمساǲالع ȧمد بن مرزوƮ ǢيȖƪمد بن أمحد بن اƮ و عمه، أخذ عن والده، هو أبو اهللا ، Ÿو أ 
Ɔالتلمسا Ȥمد الشريƮ،ȤيȦو عنه ابنه املعروف بالك ،Ƒو إبراهيم بن فايد الزواوي، له شرح على ، و الثعال 

  و ǭالǭة شروح على الƎدة،، و شرح على البخاري Ɓ يكمل، املțƕ النبيل يف شرح Ưتصر خليل:خليل مساه
 .ȋ :252. لسابȨاملرجع ا:Ưلوف Ʈمد  .ȋ :293. املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد . هـ842تويف سنة 

 .الشيخ خليل رمحه اهللا تعاىل : املراد به )5(
 قاȯ عنه الشيخ  يف أوله و Ǔخره،أȹه بالȠ يف Ơريره و استȦاء شرحه و بسȔ الكالم عليه -و اهللا أعلم  - يريد )6(

ر و االستيȦاء  يف غاية اɋتقان و التحري،ن األقضية ɇخره يف سȦرينمشرح منه الȖهارة يف ƭلدين و  «:أمحد بابا
و Ɓ أر أحسن منه ملا اشتمل عليه من « :و قاȯ عنه احلȖاǡ ،»و التȯƕ أللȦاȗ الكتاǡ و النقوȯ ال Țȹري له

 و لكنه عزير ،تȦكيك عبارة املصنȤ و بيان منȖوقها و مȦهومها و الكالم عن مقتضى ذلك من جهة النقل
: التنبكƔ بابا أمحد .الراعي من األقضية ɇخرهاهللا   و قد اختصره العالمة أبو عبد.»الوجود مع أȹه Ɓ يكمل

Ȩاملرجع الساب .ȋ: 298، 310.مدƮ مد بنƮ ǡاȖاحل  :Ȩاملرجع الساب .ǯ1، ȋ :3. 
حواز اجلزيرة أقرية يف  - ȹسبة إىل متيȖة - يعرف باملتيȖي ،هو أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن ابراهيم )7(

Ȅدلȹضراء باألƪي أخذ عن خاله أ،اȖاملتي ǯاǲاحل Ÿ،مد بن القاضيƮ Ÿو أ ،ǡالنهاية و التمام يف  : له كتا
: التنبكƔ بابا أمحد .هـ570فاته سنة و كاǨȹ ، ابن هارون: و اختصره أعالم منهم،معرفة الوǭائȨ و األحكام

Ȩاملرجع الساب .ȋ: 199.مدƮ مد بنƮ لوفƯ  :Ȩاملرجع الساب .ȋ: 163. 
 و ، و يعقوǡ الزغƑ، أخذ عن أŸ عبد اهللا بن مرزوȧ،اوي القسنȖيƗوهيم بن فايد الزسحاȧ إبراإ هو أبو )8(

Ÿɇتصر خليل مساه،اƯ خليل: له شرح على ȏأزهار رو ȤȖخر مساه، تسهيل السبيل ملقتǓ و شرح := 
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  ŁȵـŁȜŃǣـ اĈȸŁȅ ŃȾą1(ل(ȝĈـŁǼȺǊȭ ƍلŁǿ ĈاوɃ  
65]ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواŁǵ ـĈȉاŁɆǈǦŃǣا Ĉȸǈȡ ĈȁاɃ)2(  Łوǈأ ɃĈǼōɆŁȅ ŃǵȶـŁǼŁǣ Łǣا الاĊـŁǤĈȁاɃ)3([)4( 
66Łو  ŃȝـاŁǪŁȶـłǼǐواŁǵ ĈȉاŁɆـǈǦĈال ƌȖŁǺŃɆĈǺɄ)5(  ŁوłȽ ŁɀĈǣ ŉǪـالŃـصĈȢɆـĈȀǈȭ ǐالǊـفŁȀŃɅـĈǸ)6( 
67ŁوŃȝا ŁǪŁȶـłǼǐواŁǵ ـĈȉاŁɆـǄǦĈل łȶŃصǈȖǈفɂ)7(   

 
 

التنبكƔ . هـ857 تويف سنة ،سحاȧإ ȦƠة املشتاȧ يف شرح Ưتصر خليل بن : و شرح ǭالث مساه،فيȐ النيل= 
 .262 :املرجع السابƯ ، :ȋ ،Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمدȋ: 52. املرجع السابȨ: بابا أمحد

 )1(Ƒȕعيسى بن سهل األسدي القر Ƞهو أبو األصب ،ǡعبد اهللا بن عتا Ÿان، أخذ عن أȖو ابن الق ، Źو حا 
 تويف سنة ،اɋعالم بنوازȯ األحكام : كتاǡ، له و أبو إسحاȧ بن جعȦر،ورنȚ و عنه أبو Ʈمد بن م،الȖرابلسي

: لوف Ʈمد بن Ʈمد ȋ :181.Ư .لسابȨاملرجع ا. الديباǯ املذهǢ: براهيمإابن فرحون برهان الدين  .هـ486
Ȩاملرجع الساب. ȋ: 122. 

 و ابن ، و القوري، أخذ عن أŸ زيد الكاواƆ،غازي املكناسي Ż الȦاسيابن  هو أبو عبد اهللا Ʈمد بن أمحد )2(
ȤيȦالك ȧشريسي،مرزوȹله ، و علي بن هارون، و أمحد الدقون، و عنه عبد الواحد الو ǡاء الغليل يف: كتاȦش 
 ، و غري ذلك، التقييد و Ơليل التعقيد على املدوȹة، و تكميل و Țȹم مشكالت الرسالة و تكميل،حل مقȦل خليل

 .ȋ:276 .املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد  .ȋ: 333 .املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد. هـ919تويف سنة 
و الشيخ ،  و عمه أŸ بكر، أخذ عن والده،بكƔد بن أمحد بن عمر أقيǨ التن هو أبو العباȃ أمحد بابا بن أمح)3(

łعłيŃغŁمد بƮ،Ɔاملراكشي، و عنه الشيخ اجلرجا ǡمد بن يعقوƮ و ،ǡرير مهمات : له كتاƠ اجلليل يف ǡمنن الر 
  و غري ذلك،، كȦاية اǂتاǯ، و ترتيǢ جامع املعيار: و اختصاره املسمى، و ȹيل االبتهاǯ بتȖريز الديباǯ،خليل

Ʈ لوفƯمدƮ مد بن :Ȩاملرجع الساب. ȋ :298.بكر Ÿمد بن أƮ ǢالȖتويل ابو عبد اهللا الƎاملرجع :  ال
Ȩالساب. ȋ:36. مد بن عثمان بن فوديƮ امليسور : بلو ȧاȦȹيف تاريخ بالد التكرورإ، ،Ǣابع الشعȖدار و م 

 .ȋ :219هـ، 1383القاهرة، 
 ).األصل( هذا البيǨ ساقȔ من )4(
 أعثر على ترƤته فيما عندي من مراجع إال ما وجدته يف ترƤة Ʈمد بن Ʈمد ǢƮ الدين  Ɓ: الȖخيخي)5(

:  Ưلوف Ʈمد بن Ʈمد.ȋ: 340. املرجع السابȨ:  بابا أمحد التنبكƔ الشرف الȖخيخي،نالȦيشي أȹه أخذ ع
Ȩاملرجع الساب .ȋ: 280. 

غري فرǷ، و هو ولد الȖائر و كل صغري من على وزن فريخ، تص) فعيل(يعƗ أن اسم الȖخيخي : الȦريخ )6(
 .1ȋ ، :264الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ. احليوان و النبات

 مثل ، و مصر، أخذ عن شيوǷ مازوȹة،هو أبو اƪريات مصȦȖى بن عبد اهللا بن موسى الرماصي اجلزائري )7(
 . هـ1136 تويف سنة ، اجلودة و النبلله حاشية على شرح التتائي على املختصر غاية يف،  و الزرقاƆ،اƪرشي

 .ȋ  :334.املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد
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  ŁȝـǈȲŉǪال ɂـŁǪĈǝاɄ)1(ǈȭĈسŁȀąǯاŁȵ Ńȹا اǈȖǈاـف)2(

68ŁوŃȝـ اŁǪŁȶłǼǐواȖال ƌـŁȀŁǿĈل ŃǣاĈȸĆاأل ŃȝـŁȀĈǯ)3( Łوƌȕ ـŁȀŁǿƋȖـ الĈǲȺōɄ)4(ǈȡـŃɆـŁȀŁǣ ŃȾŁȀĈǯ)5( 
69ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐواŁȹ ـŁɀĈȁاǈلǐـ الĈȾǈɎĈـلɄ)6(  وĆłدŉǿǈǥņȺال ĆـĈـثŃɆـĈȀǈȭ ــǎȲالĆـǈǞـالـĈɄ 
70ǈȭـǈǾŁȫاŁȵ ـłɅ ـاŃȞŁȂĈǙ ɁـلŁɂŁȵ ـłȁاŁȹوŃȼ  ŃȽ وǐال ŁɀłȶـŁسŉȶال ɂـŊǼŁǿŁǿǐال ŁȶǐȮłȺŁȹɀـŃȼ)7(

71ŁوŃȝـ اŁǪŁȶـłǼǐـوا الĈȶŃȞŁɆŁǿ8(ا(ǈل ĈȮـŃȸĈȥ ĈȼɆ  ǈأŃـجĈɀŁǣـǆǦ)9(Łȑ ـŉȞǈـفŁȾŁǣ اĈـفɆـĈȼ)10( 
 

 

 و أمحد بن يوȄȹ ،و الƎهان اللقاƆ ، أخذ عن السنهوري،هو أبو عبد اهللا Ȅƽ الدين Ʈمد بن إبراهيم التتائي )1( 
ƗيȖيشي و غريه،القسنȦاجلليل: كبري مساه، له شرحان على املختصر،  و عنه الشيخ ال Ǵتصر خليل، فتƯ و  يف شرح 
املرجع : التنبكƔ بابا أمحد. ه 942 تويف سنة ، و شرح مقدمة ابن رشد يف شرح املختصر، جواهر الدرر:Ǔخر مساه
Ȩالساب. ȋ: 335. مدƮ مد بنƮ لوفƯ :Ȩاملرجع الساب.ȋ  :272. 

 .ما Ȧȕى):ǡ( و) األصل(يف - )2(
 وعنه أبو احلسن الصغري و ، أخذ عن أƮ Ÿمد و غريه،براهيم إسحاȧ بن Ʒي بن مȖر األعرǯ الوريغليإ هو أبو )3(

و معلوم أن التهذيǢ كثريا ما يȖلȨ  أن ȕرره على التهذيȹ( Ǣور البصر( و يف ، له ȕرر على املدوȹة و كان Ǔية فيها،غريه
 .ȋ: 202 .سابȨاملرجع ال:Ưلوف Ʈمد.ȋ:100.املرجع السابȨ: تنبكƔ بابا أمحدال. هـ683 تويف سنة ،عليه املدوȹة

 و ، أخذ عن أŸ احلسن الصغري الزرويلي و غريه، هو أبو احلسن علي بن عبد الرمحان بن Ƣيم اليȦرƆ الشهري بالȖنǲي)4(
، ȋ:204 .املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد .هـ734 تويف سنة ، له تقييد على التهذيǢ،فȘ السȖي و غريهعنه احلا

 .ȋ :218 .املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد
)5(ǯل و الرديء: البهرȕهو البا . ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :Ȩاملرجع الساب. ǯ 1، ȋ :179. 
 و غريƵا، له ȹوازȯ و فتاوى ،ابن Ǔمالȯ  و، أخذ عن القوري، هالȯ السǲلماسي هو أبو إسحاȧ إبراهيم بن)6(

 و شرح على ، الدر النثري على أجوبة أŸ احلسن الصغري، و شرح على Ưتصر خليل Ɓ يكمل: و له كتاǡ،مشهورة
Ưلوف Ʈمد بن  .ȋ: 58 .املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد .هـ903 تويف سنة ،البخاري اختصر فيه ابن حǲر

 .ȋ :268 .املرجع السابƮ :Ȩمد
)7(ǡاملراد كتا : )ةȹمازو ȯوازȹ ة يفȹتاوى، و هو)الدرر املكنوȦو ال ȯجليل حافل بالنواز ǡه الشيخ أبو زكرياء ، كتاȦأل 

Ɔعمران موسى املغيلي املازو Ÿي بن أƷ، شريسي يف املعيار،هـ883 املتويف بتلمسان سنةȹو منه استمد الو .  Ɣالتنبك
املرجع : اجلياليل عبد الرمحان، ȋ :265 .املرجع السابƯ  :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد،ȋ :359 .املرجع السابȨ: بابا أمحد
Ȩالساب. ǯ2، ȋ :278. 

)8(ǡاملراد كتا : )ǡو املغر Ȅدلȹعن فتاوى علماء إفريقية و األ ǡو اجلامع املغر ǡأمحد ،)املعيار املعر ȃالعبا Ÿأ Ȥتألي 
Ʒ اسيبنȦال Ż Ɔشريسي التلمساȹع فيه فأوعى. هـ914 املتويف سنة ،ي الوƤ، وأتى على كثري من فتاوى املتقدمني و 

Ưلوف Ʈمد بن ، ȋ:87 .املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد . و اعتمد فيه على ȹوازȯ الƎزيل و املازوƆ،املتأخرين
 .ȋ: 274 .املرجع السابƮ :Ȩمد

 .ȋ :48.املرجع السابȨ:اƬاليل.»و هو أƤع ما رأينا من كتǢ النوازȯ لكن فيه بعȐ الȦتاوى ضعيȦة«: قاȯ اƬاليل)9(
 ).ǡ(و ) األصل( هذا البيǨ ساقȔ من )10(
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ȼȲقȺǣ ǧدȀفȹا اȵ ɂȲȝ ǼȶǪȞɅ ɍ Ɣال ǢǪȮال Ž صلȥ)1( 

72 ŁǣـŁɆǊȷاŁȵ ـĈȵ ـاŃȸǊȭ ـłǪـąǢǈɍ łɅ ـŃȞŁǪŁȶŃǼŁȵـŃȹـفا اŁȀŁدŃǧĈǣ ŁȺـǐقĈȲĈȼǊȕ ـǈلɀĆاأل ȵـŃǼ  
73 ĈȵـŃȸǈǽ ĈلŁȬĆاأل ŃـجłȾـĈǿɀɃ)2(Łȵ ǈأ ȜŃǩŁǤĈȝاĈȼ ŁȵـŁȜȕـ اǈɎĈȝـĈȼŁو ǊȕـĈلɀŁǣ ـĈȝــاĈȼ 
74 ĈǙǐǽŁǹ ـǈȲǈȔǐال ŁǶـŃصŁǤـĆǒاĈǣ ـالŊǼōǿƋالث ĈȶŃƙ ŁوǈـلŃمłɅ ŁȶōɆŃȂŁǣ ŃɆŁȸǈȡ ـąǬ)3(Łو Łȅ ȶĈـƙ)4( 
75 Łȵ ـوłɅ ـاǈـقǊالĈȥ ĈȼɆǊȩ ـǐلĈȥ ـǐال ɄŁǤĈȩاɄ ǈȭـŉȊالŃǤŁȀǹ ـĈƔɆ)5( ŁوŁȝ ـŃǤĈǼǐال ŁǤĈȩاĈɄ)6( 
76 ŁوǐالĈǺـŃȀĈȉـɄ)7(Ĉǣ ǐالǈȮŃـسĈȀĈǣ ـǊȮƍلǈȩ ŃɀǈلŃȼ 

 

 
 ).  األصل(  هذا العنوان ساقȔ من )1(
و  ، والشمȄ الرملي، أخذ عن البدر القرايف، هو أبو االرشاد ȹور الدين علي بن زين العابدين بن Ʈمد األجهوري)2(

ة شروح على ǭ له ǭال، وعبد الباقي الزرقاƆ،خيƔ وعنه أبو ساƁ العياشي، و اƪرشي، و الشƎ،أŸ النǲاة السنهوري
 وله حاشية ، مواهǢ اجلليل يف Ơرير ما حواه Ưتصر خليل:Ȕ املسمىي و املراد الوس، كبري و وسيȔ و صغريÜاملختصر

 شلƑ محدي ،ȋ :303. املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد . هـ1066 تويف سنة ،على شرح التتائي على الرسالة
 .ȋ: 123 .املرجع السابȨ: املنعمعبد 

 .ǯ 1 ،ȋ :170.املرجع السابȨ: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ .املهزوȯ:  الغث)3(
هذا مع أن الشيخ عليا األجهوري رمحه اهللا حرر كثريا من املسائل أƠ Źرير و قررها أوضǴ تقرير «:  قاȯ اƬاليل)4(

Ŏصيل و فصل اƠ أحسن ȯموحصل كثريا من النقوȯقا Ż ،صيل جزاه اهللا خرياȦوائد ملن فشرحه كثري :الت أبني تȦال 
 .ȋ : 48.املرجع السابȨ: اƬاليل ابو العباȃ .»، وال يȖويه على غره ميز حصباءه من دره

)5(ƔخيƎية الشȖإبراهيم بن مرعي بن ع ȧمد ، أخذ عن األجهوري، هو برهان الدين أبو إسحاƮ يشي، وȦال Ȥو يوس 
 و شرح على ، له شرح على Ưتصر خليل، و علي بن خليȦة املساكƗ، و إبراهيم اجلمƗ، و عنه علي النوري،البابلي
 .ȋ: 317.املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد هـ1106تويف سنة ،و شرح على األربعني النووية،ويةاالعشم

)6(Ɔبن أمحد الزرقا Ȥمد عبد الباقي بن يوسƮ أخذ عن النور األجهوري، هو أبو ،Ɔهان اللقاƎو النور ، و ال 
 له شرح على Ưتصر خليل حشاه البناƆ، و شرح ، و أبو عبد اهللا Ʈمد الصȦار القريواƆ، و عنه ابنه Ʈمد،الشƎاملسي

 .املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد.  ه 1099 تويف سنة ، و حاشية على شرح خȖبة خليل للناصر اللقاƆ،العزية
ȋ :304. 

بكسر اƪاء  -وقد اشتهر االسم على ألسنة املشايخ « : قاȯ شلƑ عبد املنعم،بوعبد اهللا Ʈمد بن عبد اهللا اƪرشي هوأ)7(
 أما الصحيǴ فهو بȦتǴ اƪاء و الراء Ż الشني املعǲمة بدون ، ȹسبة إىل خرشة من قرى مصر- ǲمة و سكون الراءعامل

ȇسبة إىل بلدة خراȹ قبلها Ȥو علي األجهوري،د اهللا أخذ عن والده عب،»أل ،Ɔهان اللقاƎو ، و عنه علي النوري، و ال 
Ɔمد بن عبد الباقي الزرقاƮ،العياشي Ɓحشاه ، له شرح كبري على املختصر، و باالجازة أبو سا ȯفيه القبو ȧو صغري رز 

املرجع : نعم شلƑ محدي عبد امل،ȋ:317املرجع السابƯ : ،Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد. هـ1101 تويف سنة ،العدوي
Ȩالساب .ȋ:111. 
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  ŁـالوŉȺŃȊـɄĈـ ǩȀ)1(Łǿ ĈǣـاĈȜĈل ȲـŉǼŃوǈـلŃȼ 
77 ŉȹـألłȾŃمǈȩ ـŃǼǈȩ ـƋȲـłǼŁȵ ـواǈȩ ـاǈـالŃȼ  ŁȉŃɆـłǺـłȾłمŁو ŁȹـǈـقǊȲǈا أɀŃȹـǈـقǈـالŃȼ)2(

78 ǈȥـǊȮـƌلŁȵ ـĈǣ ـاŁȺǐـقĈȲĈȼǈȩ ـŃȹا ǼǈـفŁȀŃد ]ǈأŁوǈɍǈل ǒـŃ3(]م(ŁɅ ـǐقŁǤـǐȲłȼǈȡ ŃɆłȀłȽŃمǈȥ ـŁȀŃد
79 ŁȝǈȲŃɆـĈȾłمĈǣ ـǐالǈـقŃɀĈلŁو ǐـالŁǤـŁɆــĈȷ4(ا(ǈȭـǪـالĈاودɃ )5(ŁوǐالĈȾĈلɎɄ)6(Łو ǐالŁǤĈȹاȺɄ)7(

80 ǈـلĈȮـȸ )ŁȝـŃȨ( )8(Ĉȵ ـŃȸǈȭ ǐثŁȀĈǥǐال ǈفŁɀĈǝاĈǼŁوǈȭـǐثŁȀĈǥǐال ŁȢـǈȲـĈȔĈȥ ـǐال ɄŁȶـǈقĈȍـاĈǼ
81 ǈɍɅ ĆـŃȺـŁǤـĈȢŁǩ ɄǐقĈȲłǼɆłȻĈȥ ـǊȭ ɄĉĈلŁȵ اــǈȩــǈالŁو ǈɍĈǙ ŃȽـŁȶǊـالłȼ ĈلǐȲـłȞـǈȲــŁȶ ا
82 ǈأǐȥـŁǪĈǣ ɂـǈاǾǐـ الĈȾĈلɎɄ)9(ǈأ ŃȽǈلǐال ǈقĈȽاŁȀŃȻ  ǣĈـǐالŁǲـĈȵاĈȜĆاأل ŃȁŁȽـĈȀǈȥ ـŃǪŁɀǈș ɁĈȽاŁȀŃȻ 

 

 

سالم و الاألȹوار الواضحة يف   له، أخذ عن علي األجهوري، النشريت املالكيهو ȹاصر الدين Ʈمد : النشريت)1( 
ǯ  ت،. د دار إحياء التراǫ العرŸ، بريوت،.معǲم املǘلȦني:  عمررضا كحالة .هـ1120  تويف سنة،املصافحة

12، ȋ :76. 
 كالشيخ Üعه من املشارقة يقاȯ يف شروح تالمذته و أتبا) الشيخ األجهوري:أي(و ما قيل فيه « : قاȯ اƬاليل)2(

 .48:املرجع السابȋ ،Ȩ: اƬاليل ابو العباȃ .» ألŒم يقلدوȹه غالبا و اƪرشي، و الشƎخيƔ،عبد الباقي
 .إال وƁ يقبله  :)صلاأل( يف )3(
 .بالقوȯ والبنان :)األصل( ي )4(
 و Ʈمد ، اƬاليلأŸ العباȃ عن  أخذ، هو أبو عبد اهللا Ʈمد التاودي بن Ʈمد الȖالǢ بن سودة املزي الȦاسي)5(

ȃبن قاسم جسو،ȫأمحد، و أمحد بن مبار ȃو عنه ابنه أبو العبا ،Ɔمد الورزازي، و الشيخ الرهوƮ و الشيخ ، 
Ɔعلى املختصر مساها له حاشية على شرح الزرقا: Ɔالع األماȕ  ،Ɔو حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقا

: ȋ. املرجع السابƮ :ȨمدƯلوف Ʈمد بن .  ه1209 تويف سنة ، المية الزقاȧ و شرح على،شرح على التحȦة
372. 

)6(ȋ ته يف املقدمةƤتر Ǩ64:  تقدم. 
)7(Ɔمد بن احلسن البناƮ هو أبو عبد اهللا ،ȫأخذ عن أمحد بن مبار ،Ɔمد بن عبد السالم البناƮ مد ، وƮ و 

ȃجسو،Ɔلتاودي و أمحد بن الشيخ ا، و عنه الشيخ الرهو، Ɔو عبد القادر شقرون، له حاشية على شرح الزرقا 
 . هـ1194 تويف سنة ،و حواȇ على التحȦة  و شرح على السلم،،ا ذهل عنه الزرقاƆمالȦتǴ الرباƆ في: تسمى

 .ȋ :357 ،املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد
)8( )ŁعŃȨ(: ،به Ȥالتعري Ȩالذي سب Ɔاملراد به عبد الباقي الزرقاȋ  :107. 
ما : وقد سئلǨ باجلامع األزهر بالقاهرة عن شرح تلميذه الشيخ عبد الباقي الزرقاƆ فقيل يل « : قاȯ اƬاليل)9(

 وال أن يقلده يف كل ما يقوȯ أو ينقل ،ال ينبغي للȖالǢ أن يترȫ مȖالعته لكثرت فوا ئده: رأيك فيهÝ فقلƬ Ǩم
 .ȋ:48. املرجع السابȃ :ȨاƬاليل ابو العبا .»لكثرة الغلȔ يف مقاصده
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83ŁوǈɍŁɅ ـĈǪـŊم Łȹ ـǈȚـłȀـ الŉȂŃǿǈȩـĈȹـاɄ  ĈǙƋɍŁȵ ـŁȜـ الĈاودǪǈأ Ƀـو الŁǤـŉȺـȹـاɄ
84ŁوŁـجŃȶـłȞـłȾŃم ǈأ ŃجĈɀŁǣǈǦ Ĉا ŃǣĈȸŁȹ ـĈȍاĈȀ)1( لĆـŃمŁɅ ـǊȮĈȸـ الŃɆȊłǸل Ćـǣ اȾĈـŁȺĈȍـاĈȀ
85ĈǙǐǽŁȵ ــǈا أŁǿŁاد  ǈȭـŃɀŁȹـŁȾـǈȭ ـاćاألōȳ  ŁǹـŃɀŁȣ ǐȡـ اĈǪـŁȀĈǿاǈȩ ـĈȍاĈĈȀĆĆǈأ ǊوأĈȵـɄ
86ĈĆألŉȹـłȼ ǈأ ŁـجŁابǊȭ ـƋلŁȅ ــĈǝــاĈل  ĈǣـŁǶŁسĈǢ  ـالسĈǝـاĈلǈɍ ǈƫـ اŁسĈǝـاĈل
87ǈȥـǈȖـŃɀńǿǈا أǐȕـǈȲـŁȨو  ĆǈȕـŃɀńǿǈا أŃجŁȶǈɎ Ĉȵـǈǭ ȸŉ2( م( ŁǩŃȀłȫǈا ǐلŁǲŃȶĈȜǈȭ ǈȷاǈأ ŃجŁȶǈȲا )3(

88ŁوŁȽـǈȮـǈǾŁȹ ــاŁɀĈȁاǊـ اللŁɀŃǿŁȁĈȁاɃ )4( ǈـلŃمŁǩ ـŃǺǊلĈȵ ـŃȸǈȩ ـŃɀĈلĈǣ ـǈɎĈǙ ŃȝŁȂĈȁا 
89ǈȥـłȀņǣـŁȶŁȝ ـاŃȸŁǿ ĈـاجĈǴ Ćǈȩ ـŃǼŁȵ ـǈɍا ĈȥǊƩا ɄǐȮĈم ǈأ Ńو  ǈأŃجŁȶــǈȲłȼĈǙ ŃجŁȶـǈɍ5(ا(

90ŁوŁȑـŉȞـǊاـفɀ Ĉȥ ـǊƩا ɄǐȮĈم  Łوǈا ǐلĈǚǐȥŁǪĈǒا  ŁجŁɀĈȽـاŁȀ  ــالŊǼŁǿĈǿ Ĉل ȲـņǪـŁǪĈǝـاɄ)6( 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشي، وعنه عبد اهللا  وأŸ ساƁ العي، أخذ عن والده،لشيخ Ʈمد بن ȹاصر الدرعيا  هو أبو العباȃ أمحد بن)1( 
 تويف ،وتأليȤ يف الصالة على النƑ صلى اهللا عليه وسلم  وƮمد بن عبد السالم، له كتاǡ األجوبة،،السوسي

 .ȋ :332 .املرجع السابȨ: مدƯلوف Ʈمد بن Ʈ .ه1129سنة 
 .من ذاȫ ترȫ الكل كان أƤال ): ǡ( يف )2(
 ألن كثريا منها ، ملـا بلغه أن ȕالبا Ƥع أجوبته Ɓ يعǲبه ذلكبن ȹاصر رمحه اهللاإن الشيخ « : قاȯ اƬاليل )3(

 ، فلم يرد أن تكون تـأليȦا يǘخذ منه كليات املسائل،خاǢȕ به العوام علي قدر عقوƬم و على حسǢ أحواƬم
 .ابȨاملرجع الس: بو العباȃأاليل اƬ .» وخروǯ عن املشهور ،وكثريا ما يكون فيها إƤاȯ وإȕالȧ يف Ʈل التقيد

ȋ: 49. 
 وعنه ، أخذ عن التاودي،غرǡ بلدة بامل -  ȹسبه إىل ورزازة-  هو سيدي Ʈمد فتحا بن Ʈمد الورزازي)4(

Ɔالرهو،ȧمها سيدي عبد اهللا محاه اهللا الغالوي، وشرح المية الزقاȚȹ قهȦيف ال ȯوازȹ كة سنة ، لهƞ تويف 
 .ǯ11، ȋ: 120. املرجع السابȨ: كحالة عمر رضا.   ه1166

 ȹوازȯ الȦقيه Üشهورومن النوازȯ اجلديدة اǂتاجة إىل التحرير ƤɋاƬا واشتماƬا على غري امل «: قاȯ اƬاليل)5(
 .» وهي بأيدي كثري من أصحابه يعتمدوŒا وفيها ما ليƞ Ȅعتمد، املتويف ƞكة رمحه اهللا،سيدي Ʈمد الورزازي

 .ȋ: 49. املرجع السابȨ: بو العباȃأاƬاليل 
 . واملراد شرحه الصغري املسمى جواهر الدرر،ȋ  :111تعريȤ بهسبȨ ال : التتائي)6(
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91 ŁوǈأŃȹـǈȮŁȀŃǣـ اŁȝ ȸĈȉاĈȀ)1 (ŁوǈاǐلŁɀŃȹǈȮـĈȀɃ)5( ŁوłȵŃصǈȖǈفɂ)3(Łو ǐالŃȀǺĈȉɄ)4( ŁȵĈȵ اŃȺłȼŃȁا łدĈǿɃ
92 ǈȩـǈالال ōـسǐȲǲŁȶĈȅاłɄ)5(Ĉȵ ـŉȶ اȺɅǐلǶǪ  ǈȭـŁادŃǧłȵ ـǈȖǈـالŁȞـłǪłȼǈأ ǐȷǈɍ Łǩ ـǶĈـǐل
93 ŁوǩĆـŃǶـłȀłȳǐـ الǈفŃǪـŁɀɁĆأل ŃـجĈلĈȀال ŁǤɅȼ  ĈȵĈŃȸǊȭ łǪـąǢل ĆـŃمǩ ĆـŃȊŁǪـĈȾŃȀǈȡ ĈȀŁǤɅـŃȼ)6(

94 ŁوŁȑـŉȞǊـفĈȵ اɀـŃȸǊȕ ـŁȀ ǿاŃǣĈȸŁȝ Ĉǧ7(ا(   
 

 

 أخذ عن ، الȦاسي املولد والقرار، هو أبو مالك عبد الواحد بن أمحد بن عاشر األȹصاري األȹدلسي األصل)1( 
Ɔالتلمسا Ȥمد الشريƮ،ȤيȦاسي، وعنه الشيخ ميارة، و القصار، وأمحد الكȦومة املرشد ، وعبد القادر الȚله من 

 وله ،القرǓن، وابتدأ شرحا على املختصر من النكاح إىل السلم ملعني املشهورة، وشرح مورد الȚمǔن يف رسما
: مدƯلوف Ʈمد بن Ʈ. ه 1040 تويف سنة ،ȕرر على املختصر بعضها يتعلȨ بلȘȦ التتائي يف شرحه الصغري

Ȩاملرجع الساب. ȋ: 299. مدƮ بعة .ملعني يف شرح املرشد املعني و املورد امنيثالدر ال: ميارة أمحد بنȖم 
 .ȋ: 04 ت، . د،مصȦȖى الباŸ احللƑ، مصر

حه فغني معǲمه بباء مȦتو - )بŁغŃيłعł:(ـ هو أبو عبد اهللا Ʈمد بن Ʈمود بن أŸ بكر الوȹكري التنبكƔ عرف ب)2(
 ، وغريه،عنه أمحد بابا و، والناصر اللقاƆ، وخاله، أخذ عن والده- فعني مهملة مضمومة ،ساكنه فياء مضمومة

 فبني مافيه من ، وتتبع شرح التتائي الكبري من أوله إىل أخره،له تعاليȨ و ȕرر ȹبه فيها على هȦوات لشراح خليل
 .ȋ: 287 ،املرجع السابȨ: مدƯلوف Ʈمد بن Ʈ .ه1002 تويف سنة ،وله فتاوى عديدة ،االسهو ȹقال وتقرير
املǘسسة . تعريȤ اƪلȤ برجاȯ السلȤ: احلȦناوي أبو القاسم Ʈمد .ȋ:341 املرجع السابȨ،: التنبكƔ بابا امحد

 .ǯ 2، ȋ :316،م1991الوȕنية للȦنون املȖبعية، اجلزائر، 
 .110 :تقدمǨ ترƤته ȋ: مصȦȖى الرماصي  )3(
 .112: تقدمǨ ترƤته ȋ:   اƪرشي )4(
 فقد وصȦه اƬاليل بالعالمة ،اشي السǲلماسيلعله أبو ساƁ عبداهللا بن Ʈمد بن أŸ بكر العي:  السǲلماسي)5(

 ، وأخيه عبد الكرƇ،النقاد وأȹه قد أشار يف رحلته وبعȐ تǔليȦه إىل بعȐ الكتǢ واȹتقدها، أخذ عن والده
له رحلة مشهورة، ومنȚومة يف بيوț ابن Ƥاعة وشرحها، وكتاǡ   وعبد السالم البناƆ،، وعنه ابنه محزة،وميارة

ɋوا ȯالف، تويف سنة احلكم بالعدƪلماسة من اǲصاف الرافع للخالف فيما وقع بني علماء سȹ1090هـ. 
Ʈ مد بنƮ لوفƯمد :Ȩاملرجع الساب،ȋ  :314. 

وعلى هذا Ơرم الȦتوى من الكتǢ الغريبة الƁ Ɣ تشتهر حƓ تتȚافر عليها اƪواȕر ويعلم «:  قاȯ القرايف )6(
نيȤ إذا Ɓ يشتهر عزو ما فيها من النقوȯ إىل الكتǢ املشهورة، أو  وكذلك الكتǢ احلديثة التص،صحة ما فيها

يعلم أن  مصنȦها كان يعتمد هذا  النوț من الصحة، وهو موǭوȧ بعدالته، وكذلك حواشي الكتƠ Ǣرم الȦتوى 
  .ȋ :244املرجع السابȨ،  : أمحد بن ادريȄيفالقرا. »ŏا لعدم صحتها والوǭوŏ ȧا 

 و أŸ يوسȤ بن سعادة، و ابن اجلوزي، ، أخذ عن أبيه،ي الشاȦƑȕزارون بن عات الن هو أبو عمر أمحد ه)7(
 له الƕهة يف التعريȤ بشيوǷ ،وعنه أبو احلسن بن القȖان، وأبو احلسن بن اȖƪاǡ، وعبد الرمحان بن برȕلة

 =األȄȦȹ يف شيوǷ األȹدلȄ، وغريها،الوجهة، ورƷاȹة 
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   ŁȵااـŃȹـǈفŁȀŁدŃǧĈǣ ـŁȺǐقĈȲـĈȼ ǈȥـŁȞـĈǧ1(ا( 
95 ŁوŁǵـƋǾŁǿŊȊال łɆłǷɀȵ ĈـŃȸ ĈǙŃـجŁȶـĈț2(ا(  ŁȝĈȸĈا ŃǣĈȸŁȝ ŃǤĈǼال ŁǤـĈȀ)3(  ɄـĈȥŉـالسŁȶĈțا 
96 ŁوŁǵ ـƋǾłǿǈوا أŃɅـńȒـĈȵ ـاņǩا ȸĈـǈفĈȧ4(ا(  Łȝ  ـǣا ȸـĈȸłǿ ŃȉـąǼ)5(ŁȝـĈاĈƁǈȥɇـ اĈȧا
 łȾłǿɀـŁȶŃȊـ الŁɀـا ǈǽ łȽلƌǈـĆا اŁȶȩـ  łǿɀ )6( ǈȭـłȾـłǲŃȶـ الŁȬلǈǽ Ĉلƌـǈȩ أĈȮŃȸǈـĆل 97
98 ŁوŁǵـƋǾłǿȵ واĈـŁȸǐال ĈǺـǈɎـĈȥŁɆـĈǧ7( ا (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  Ưلوف Ʈمد،ȋ :59املرجع السابȨ، : ابن فرحون برهان الدين ابراهيم. ه 609فǊقĈدŁ يف وقعة العقاǡ سنة = 
Ȩاملرجع الساب، ȋ:172 ،الزركلي:Ȩاملرجع الساب،ǯ 1 ،ȋ :265. 

)1( Ɔسيدي إبراهيم اللقا ȯو ذكر غريه « : قا)أي:ǡاȖيوجد )  احل Ɓ اƞ اŏ فتاءɋرر ابن عات ال جيوز اȕ أن
الشنقيȖي Ʈمد حبيǢ اهللا بن ما  :و اȚȹر كذلك ،ȖƯ ،ȋ :57وȓملرجع السابȨا :اللقاƆ ابراهيم .»إال فيها

Ɨاجلك ŷا فيما زاد املسلم :يأȨعليه البخاري ومسلم، املرجع الساب ȨȦتǯ 1، ȋ :395. 
 ،ǯ1املرجع السابȨ،:الȦريوز أبادي .بعد مرةمرة خاصمه وردد عليه الكالم :  أي:و عاته معاتة و عتاتا

ȋ:152. 
 .ǯ1، ȋ :40 ،املرجع السابȨ: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .  إƤاț العلماء:راد باƤɋاț امل)2(
 و عنه ، و ابن الȦرضي، أخذ عن ابن املكوي، هو أبو عمرو يوسȤ بن عبد اهللا بن Ʈمد بن عبد الƎ النمري)3(

 و ، و االستذكار،التمهيد ملا يف املوȕأ من املعاƆ و األساȹيد: كتاǡ له ، و أبو علي البغساƆ،أبو العباȃ الدالئي
ǡقه،االستيعاȦاملرجع : براهيمإابن فرحون برهان الدين  .هـ463 تويف سنة ، و غري ذلك، و الكايف يف ال
Ȩالساب، ȋ:357. Ʈ مد بنƮ لوفƯمد :Ȩاملرجع الساب، ȋ: 119. 

 شلƑ محدي عبد .ǯ1، ȋ: 40 ،املرجع السابȨ: اƮ ǡمد بن ƮمداحلȖ .اتȦاȧ أهل املذهǢ :ملراد باالتȦاȧ ا)4(
 .ȋ :24املرجع السابȨ، : املنعم

)5( ȋ ةƤتر Ǩ107: تقدم. 
شرح : األمري ،ǯ1، ȋ :40املرجع السابȨ، : احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .األئمة األربعة: املراد باجلمهور )6(

 .ȋ:12هـ، 1406، )2( بريوت، ȓ،دار الغرǡ اɋسالمي. منȚومة ŏرام
 . ما يŁحŃكĈي فيه اƪالف:أي :اƪالفيات )7(
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   ǈأ  ŃɃŁȵ Łȝ ـاĈȸŁǤال ĈاجņɄ)1(ĈȵـŃȺŁȾŁɅ اĈǩاɄ)2(  
99 ŁوǊȭـĉǊلŁȵ ـǊȩ اĈɆĉـŁǼĈȵ ـŉȶłɅ اŃسǪĆـŁȶـŃǼ  ĈȥŁȁ ɄȵĆـĈȸĈɋا ǐȩـŁȀĈǒاǈȡ ـŃɆłȀłȵ ŃȞـŁǪـŁȶŃǼ 

100 ŁوŃȽـŁɀǊƫا ŁسĉŁȶـĈȝ ɂـŃȺŁǼłȽŃمĈǣ ـƌȖالŉȀȻ)3(  ǈȩǊـالŁا وɀǈɍłɅ ǐـفĈǪĈǣ ɄـŁȾŃǣـا اłȸǊƩـ اŉȀȻ
101 ĆألŁȹĉـłȼŁɅ ـŃȾĈǼŁو ɃلĆـ  )ŁȺŃǼ )4ـĆفـ الǈǦاŁǺǈȥـ ŁǼłȻŁȵـŃǵ وŃɆĈȼŁـŁȺŃǼ  ŁȝǈȲـŁǪسŃـ ŃɆŁȄłɅـ
102 ǈȭـĈǥĉŁȀǊȖ ـالĈولłȂŁǲɄ)5( ŁوŃǣاĈȸłȝ ŁȶـŁȀا)6(   

  
 

 ، و أŸ شاكر، أخذ عن أŸ األصبȠ،هو أبو الوليد سليمان بن خلȤ بن سعد بن أيوǡ بن وارǫ الباجي )1(
:  له كتاǡ،و ابنه أمحد -و Ƶا أسن منه  - و أبو بكر اȖƪيǢ البغدادي ، و عنه ابن عبد الƎ،وأƮ Ÿمد مكي

فصوȯ األحكام، واɋشارات، وإحكام الȦصوȯ يف أحكام  له Ż اȹتقى منه املنتقى، و،االستيȦاء شرح املوȕأ
Ưلوف   .ȋ:120ابن فرحون برهان الدين إبراهيم، املرجع السابȨ،  .هـ437 تويف سنة ،األصوȯ، وغريذلك

 .ȋ: 120 ،املرجع السابƮ :Ȩمد
ء، وƠميالت حذر الناصحون من أحاديث الȦقها« :قاȯ املقري يف القاعدة احلادية والعشرين بعد املائة )2(

  والغزايل،، احذر أحاديث عبد الوهاǡ:الشيوǷ، وơرجيات املتȦقهني، و إƤاعات اǂدǭني، وقاȯ بعضهم
،Ǝاعات ابن عبد الƤاقات ابن رشد، وإȦمالك  .واختالف اللخمي واحتماالت الباجي، وات Ǣوقيل كان مذه

املقري أبو عبد اهللا  .»مي فعد Ƥيع ذلك خالفاŻ جاء اللخ مستقيما حƓ أدخل فيه الباجي Ʒتمل وال Ʒتمل،
من ) أي الشيوǷ(حذروا «: وȹقل احلȖاǡ عن الشيخ زروȧ قوله .ȋ: 349 ،املرجع السابƮ :Ȩمد ابن Ʈمد

 ȤتلƸ اللخمي ȯالف يف ما قاƪكي اƷ هȹǚاقات ابن رشد، وخالفيات الباجي، فȦوات ،Ǝاعات ابن عبد الƤإ
 .1ȋ ، :40مد، مواهǢ اجلليل، املرجع السابǯ ،ȨاحلȖاƮ ǡمد بن Ʈ. »فيه

 ،ǯ2 املرجع السابȨ،: الȦريوزي Ǔبادي Ʈمد بن يعقوǡ .الكتاǡة ȕرف كل شيء وحرفه وحاشي :الǎȖرة )3( 
ȋ :76. ،دǲاملن ȋ :462. 

 .ǯ،1، ȋ:321املرجع السابȨ: الȦريوزي Ǔبادي Ʈمد بن يعقوǡ .الكذǡ و اƪرف و ضعȤ العقل: الȦند )4(
 .ȋ :596 نǲد،امل
 وأŸ عمران ، أخذ عن أŸ الȦضل راشد، شيخ الرسالة و املدوȹة،هو أبو زيد عبد الرمحان بن عȦان اجلزويل )5(

 قيدت عنه ، وأبو عمران العبدوسي، وعنه أبو احلǲاǯ يوسȤ بن عمر األȦȹاسي، وأŸ زيد الرجرا جي،اجلورائي
Ȧأحدها يف سبعة أس Üة تقاييدǭالǭ و،ارعلى الرسالة Ɔة الثاǭالǭ نني الثالث و، يفǭيف ا ، ȃع الناȦتȹيدة اȦوكلها م 

 املرجع السابƯ :،Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد .ȋ ،: 165املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد .هـ741 تويف سنة ،ŏا
ȋ :218. 

 ، عȦان اجلزويل أخذ عن عبد الرمحان بن، أحد فقهاء وعلماء فاȃ،هو أبو احلǲاǯ يوسȤ بن عمر األȦȹاسي )6(
التنبكƔ بابا  .هـ716 تويف سنة ،له تقييد مشهور على الرسالة متداوȯ بني الناȃ وعنه ابنه أبو الربيع سليمان،

 .ȋ: 233 ،املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد، ȋ :352 ،املرجع السابȨ: أمحد
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   ŁȝـǈȲĉĈȀال ɂŁȅـǈالĈǦ )1(ǈأ ĈȵɆـćاأل ȀŁȵـŁȀا)2(

103Łǣـǐلǈأ ŃوŁـجłǤ اɀĆǐǖǩĈدŁǢɅŁȵ Ńȸǈأ ǐȥŁǪĈǣ ɂŁȾ3( ا(  Łȵـǈا لŃمŁɅ ǊȮŃȸŁȹ ـǈالǐال ŁȶǈـقŁȳاŉȺال ĈǣاŁȾا)4( 
104ŁوŃȽ ـĈǙ ŁɄǈـلŁȵ ɂŁǶـĈȲŁȾŁȵ ـاŃȺłـسŁǣɀŃȼ  ĈǣŁǺـŁȵ ƍȔŃɀǊǭـąȧɀĈǣ  ـĈȼŁȵ ȮـłǪǣɀĆـŃȼ  
105ŁـلوŁمłǩ ŁǺĈالŃȤŁȵ ـĈȥ اŉȵاأل ɄـŁȾـĈǧا  ĈȵـŁȹ ȸŖȌǈأ Ńوǈȩ ـĈȝـاŁǼąǥ] ǈȥـŁȾĈǧ5(]ا(

106ǈلǈȥ ـاŃȀŁȧŁǣ ŃɆŁȺـŁȾŁا وŁǣـŃɆـŁȸŁȵ ـłȹ اĈقǐل  ĈȥـŁȅ ɄـĈǝاĈȀǐال łȶـŁصŉȺǈفĈǧاŁو łȝـĈقǐ6(ل(

 

 

وقد ألȦها  . ه386 سنة  املتويف، القǎريواƆدكتاǡ الرسالة للشيخ الȦقيه أƮ Ÿمد عبد اهللا بن أŸ زي:  املراد)1(
وقد اعŃتŁنŁى بشرحها والتعليȨ عليها عدد  وهو يف السابعة عشرة من عمره وقد بيعǨ أوȹ ȯسخة منها بوزŒا ذهبا،

أوȯ من شرحها القاضي عبد  كبري من العلماء يف املشرȧ واملغرǡ وبلغǨ شروحها أكثر من عشرين شرحا،
ǡا ابن غازي،،الوهاőم مشكالȚȹمها ب  وȚȹالعلماء منهمو Ȑع:ǯمحاه اهللا الشيخ عبد اهللا بن أمحد بن احلا  

Ơرير املقالة يف شرح Țȹائر : احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد . كما تłرŃجĈمǨŁ إىل بعȐ اللغات،الغالوي الشنقيȖي
 .ȋ: 38، 45 ،هـ1409، مȖبعة فضالة، املغرǡ،  أمحد سحنون:ت. الرسالة

)2( ȧوņالشيخ زر ȯفأما اجلزويل وا« :قاƵا هو تقييد بن عمر و من يف معناƴوإ Ȥإليهم بتألي Ǣما ينس Ȅا فلي
 هـ، 1402دار الȦكر، بريوت، . شرح الرسالة: زروȧ أمحد. » فهو يهدي وال يعتمد،قيده الȖلبة زمن إقرائهم

ǯ1، ȋ :4. 
 :Ȗاǡ احلقاȯو  .»وقد مسعǨ أن بعȐ الشيوǷ أفƓ بأن من أفƓ من التقاييد يǘدǡ« :وȧزر قاȯ الشيخ )3(
زروƸ« . ȧالȹ Ȥصوȋ املذهǢ وقواعده فال يعتمد عليها واهللا أعلم  فيما إذا ذكر ȹقال- و اهللا أعلم -يريد «

 .ǯ1، ȋ :41 ،املرجع السابȨ. مواهǢ اجلليل: ȖاƮ ǡمد بن Ʈمداحل ،ǯ 1، ȋ :4املرجع السابȨ،: أمحد
 .عȚيم :الشريȤ الȖȦن ذو النباهة، و أمر ȹابه: والنابه، شرف و اشتهر: ، أيمن ȹبه ينبه ȹباهة : النابه)4(

ǡمد بن يعقوƮ باديǓ ريوزيȦال :،Ȩاملرجع السابǯ 4ȋ ،: 288. 
  ،ǯ1 ،املرجع السابȨ: الȦريوزي Ǔبادي Ʈمد بن يعقوǡ .عƗȖا اسم فعل ƞعƖ :و هات. فئات ):األصل( يف )5(

ȋ: 160. 
» ي الكتƠ Ǣرم الȦتوى ŏا لعدم صحتها و الوǭوŏ ȧاوكذلك حواش« : علȨ ابن فرحون على قوȯ القرايف)6(

وأما إذا كان ما فيها موجودا يف األمهات أو منسوبا إىل Ʈله،  ومراده إذا كاǨȹ احلواشي غريبة النقل،« :بقوله
فال فرȧ بينها وبني سائر التصاȹيȤ، وƁ يزȯ العلماء و أئمة املذهǢ ينقلون ما على  وهي ȔƝ من يوȨǭ به

صبȠ  وأŸ األ، وذلك موجود يف كالم القاضي عياȏ، املعروفة خȖوȕهم،كتǢ األئمة املوǭوȧ بعلمهمحواشي 
 و أدخلوا ذلك يف ، إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها ȹقلوا ذلك عنه و ȹسبوها إليه، وغريƵا،بن سهل
بن فرحون ا .»ه اهللا تعاىلوأما حيث جيهل الكاتǢ ويكون النقل غريبا فال شك فيما قاله القرايف رمح مصنȦاőم،

 .ȋ ، :69املرجع السابȨ. تبصرة احلكام: براهيمإ
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107ŁوĈȵـŃȺـłȼŁȵ ـǈا أŃدŁǹـǈȲłȼȝ ـŁɆـłȏ1(ا(  ȵĆـŃǪـŁȸـ الōȊǈافŁو Łو ŃȁȹćـłȼĈǿ ŁɅـłȏا 
108ŁوŁǵـŃɆǊǬǈـ لŃمŁǩ ـǊȮŃȸĈǣ ŁȾǈǾǐـا الŁǶĈال  ǈȥـǈȲŃمŁǩ ـǊȮـŃȸĈȵ ـŁȸا ǈȮلǈȲĈȳاǈƩا ĈالɄ)2( 
109ǊȩǐȲـłǨŁو łǿŉبŁـ جĈȽاĈـ اللŉǪǈقĈȑـاɄ  łɅǐفĈǪـŁɀال ɂŁǿĈǣ ɁـǊȖŉȀĈǥŃǣـ اĈȸǐال ǈقĈȑاɄ)3(

110ŁوǊȕـŉȀĈǥŃǣـ اĈȸŁǿاŁǿ 4(ا(Łو ǈƪا ƋȖـȓا)5( ǈȥـǈȮǈȷاĈȥ ـɄǈȡ ـŁɅاĈǦĈال ŃȹاĈǶـǈȖĈȓا )6( 
111 ŁȝـŃȸłǿ ŃǩŁǤĈǦŉǪال ŃصĈǶـɆـĈǴŁو ŉǪال ŃȶĈȀĈȐɅ ĈǿńȑـĈǣ ɂـŁǤـŃɆąǨŁـ جĆǒاĈȥ ـǈȩ ɄĈȀĈȐɅ

 )Łȸ«)7 الŃǶǎȲمǐȚŁȞĈǣ ĈمĈ الŃȼŁǤǈȩņȀـĈȵ ɂŁȑŃȀـŃȼŁǣ ŁȀŃȾ ŁǩـŁȉ ŅȁɀłǲـŁȞـĈȄŃɆǈȲłǶ لǈـأŊȳǊ ال«112
 

 

 

 

 وابن ، أخذ عن أŸ احلسني بن سراǯ،وسى بن عياȏ اليحصƑ السبƔ هو القاضي أبو الȦضل عياȏ بن م)1(
الشȦا يف  : له كتاǡ، وابن زرقون، وابن غازي، ابنه Ʈمد: وعنه Ƥاعة منهم، وأƮ Ÿمد بن عتاǡ،رشد

أبدț فيه كل اɋبداț وسلم له أكȦاǗه كȦاءته فيه وƁ ينازعه « : قاȯ عنه ابن فرحون،التعريƜ Ȥقوȧ املصȦȖى
 ، و غري ذلك،وترتيǢ املدارȫ، ، و له كتاǡ مشارȧ األȹوار» يف االȦȹراد به وȕارت ȹسخة شرقا و غرباأحد

 Ưلوف Ʈمد ،ȋ ، :186املرجع السابȨ. الديباǯ املذهǢ: ابن فرحون برهان الدين ابراهيم .هـ544تويف سنة 
 .ȋ: 140املرجع السابȨ، : بن Ʈمد

 .ǯ4، ȋ: 313املرجع السابȨ، : لȦريوزي Ǔبادي Ʈمد بن يعقوǡا .من احلالوة :أي احللو: احلايل)2(
له أجوبة فقهية وتعليȨ  . ه1220 املتويف سنة ، لعله الشيخ Ʈمد عبد اهللا بن القاضي الȖالǢ عبد اهللا احلǲوي)3(

Ǵعلى فتǡالر  ǰريơ يف ȤيȖالل  ȐبعȤليل النحوي .ما يف املختصر من الضعيƪا :Ȩاملرجع الساب، ȋ:591. 
 و سيد ،ي أخذ عن سيدي Ʈمد بن عبد اهللا بن بابا التنواجري،ي هو الȖالǢ أمحد بن Ʈمد رŁارŁ التنواجري)4(

له معني مشهور مȦيد على Ưتصر   و غريه،،املختار بن الȖالǢ، وعنه الȦقيه Ʈمد األمني بن عبد الوهاǡ الȦاليل
الƎتلي أبو عبد اهللا الȖالǢ .  هـ1210 تويف سنة ،لك و معني على ألȦية ابن ما،و معني على أم الƎاهني خليل،

 .ȋ: 59 ،املرجع السابƮ :Ȩمد ابن أŸ بكر
 امللقǢ باȖƪاȓ، كان يذهǢ إىل ، بن Ʈمد بن الȖالǢ جƎيل األȹصاري الƎتلي الواليتǡ هو عمر بن اȖƪا)5(

هـ أو 1108 تويف سنة ،ة على خليل له ȕر، و غريه، أخذ عنه الȖالǢ األمني بن احلبيǢ،النȚر وترȫ التقليد
املرجع : اƪليل النحوي، ȋ :181 ،املرجع السابȨ: الƎتلي أبو عبد اهللا الȖالƮ Ǣمد ابن أŸ بكر . هـ1107
Ȩالساب، ȋ: 521، 538. 

 .Ʈ: 52رفاǄ كما تقدم يف الصȦحة) الوسيȔ(: كتاǡ هذا البيȹ Ǩقله يف )6(
ويذكر يف ،  و األوȯ أشهر، و ȹسبه Ǔخرون إىل رǗبة بن العǲاǯ،ن عروȃ هذا البيȹ Ǩسبه Ƥاعة إىل عنترة ب)7(

 وهو كساء رقيȨ يوضع ǨƠ ،تصغري حلȄ :واحلǊلǈيłȄŃ، الشواهد النحوية يف زيادة الم االبتداء يف خƎ املبتدأ
كبرية ȕاعنة يف  :أȕلقها الراجز على امرأة تشبيها Ƭا باألتان، شهربة يف األصل كنية األتان : وأم احلليȄ،الƎذعة
 .ǯ1ȋ ، :210. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا .السن
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113ĈȥĈǚǐȷɅ ـǊـقǐلŁȵ ĈالĈȅ ɄـŁɀĈǽ ɁŁǩȀƫا ɃŁǤŃȼ  ǊȩـǐȲŁȺȥ اĆـŁȶŁȝ ـاǈȲŊالس ɂǊȮـĈǧɀŁȵ ŃȞŁǪŁǤŃȼ 
114ǈȥـŁȶĈǣ ـاĈȼǈȡ ـŃɆـłȀŁȫŁȝ ـŃȺŁȬǈȩ Łȵاـا  ĈلȲـŉȺǐفĈȄǈل Łǩ ـاǐȖǊȲـǣ ǢـĈȼŁȵ ǈـقŁȵاـا
115ŁǣـǐلǊȕ ـŉȀǊǥŃǣا Ĉȸǐال ǈقĈȑاɄ)1( Ĉȵŉȶǈا لĈȞŁǤŃǨ ǈأŃɅـĈǼŉǪال ɃǈȲȵاĈـɆـĈǾĈǣ ـŁȾȥ اĆـǈǾŁȽـŁǤŃǨ
116ǈأŃǹـĈǤŁȀĈȹال ɄـŉȊŃɆـłǸŁǵ ـĈǤłǢɆĈǃ2( ا(  ĈǣــǈǾŁȫاŁو ŃȽـǭ ŁɀĈــǈـــقĈǃاŁو ǆǦ 

 )3( الȖɆȊاǦɆȹ الȖɆȲاȥ ǦɆȹصل Ž الǢǪȮ و األɀȩال

117ǈǾȽŁǣ ـاŁɆـǊȷاǊȭ ـłǪـĈǢـ الŉȊـŃɆǈȖĈȷا  ŁوŁȵȵ اĈـŁȸĆاأل ǐȩـŁɀĈالĈل ƋȲـŃɆǈȖــĈȷ4( ا( 
118ȩĆـŃǼŁǵ ــƋǾłǿوا ĈȵŃȸǊȭ łǪـąǢ ŁȵŃȺłسŁǣɀŃȼ  ĈلǐȲłȞـǈȲȶĆـĈǒاĈȹ سـĊـŁǤـǄǦȵ ĆـǐȮـǊǾŁǣوŃȼ 
119ȵĈـŃȸǈǽ ĈلŁȬŉǪال ĈǐــقɅȀـłǢŁو ŉǪال ŃǤĈɆـłƙ ĈلŃǣـاĈȸǈأ ĈǣŁȁ ɄɅĊــąǼل ĆـłȼŁǩ ـŃǤـĈɆłƙ)5( 

 

 

)1( ȋ تهƤتر Ǩ119: قدم. 
،  له معني يف الȦقه،العريقة يف عهده )الكحالء( عاƁ و فقيه شيخ Ʈضرة ، لعله الشيخ حبيǢ اهللا القاضي األجيǲي)2(

تويف الشـيخ   ،   النحوي أن ȕرة ابن القاضي قد سرقها االستعمار الȦرȹسي كغريها من املخȖوȕات            وقد ذكر اƪليل  
 .ȋ :292 ،511 ،املرجع السابȨ: اƪليل النحوي. ه 1240حبيǢ اهللا سنة 

 .)واألقواȯ( :بدون) ǡ(و ) األصل( يف )3(
، املرجع السـابȨ  : الȦريوز Ǔبادي  . أو هو إتباț   ،ن ومنه شيȖان ليȖا   ،من الȓ ا هللا فالȹا يليȖه لǈيȖŃاǄ لعنه        : الليȖان )4(
ǯ2، ȋ: 384. 

و ما وقع يف شرح التلقني من أȹه إذا ȕلقها يف كلمة أو كلمات يف حاȯ الغضǢ أو اللǲـاǯ أو                     «:قاȯ التسويل   )5(
لقوله عليه املنازعة ال يلزمه شيء و يدين إذا جاء مستȦتيńا ألن ذلك من باǡ احلرǯ و احلرǯ مرفوț عن هذه األمة،و                

من فرȧ بني املـرء و زوجتـه        :،و لقوȯ علي بن أȕ ŸالǢ     }ال تعينوا الشيȖان على أخيكم املسلم     {:الصالة والسالم 
ـ    كل ذلك ال يصـǴ و  .بȖالȧ الغضǢ أو اللǲاǯ فرȧ اهللا بينه وبني أحبائه يوم القيامة قاله الرسوȯ عليه السالم اه

إن ذلك من االفتراء : و قاȯ.  على من ȹقل ذلك و لبȄ به على املسلمني       ال يعوȯ عليه،و قد أغلȘ املسناوي رمحه اهللا       
فالواجǢ تعزير من عمل بذلك أو ركن إليه أو أفƓ به إن Ɓ يعذر : قاȯ. على األئمة املعتƎين املعروفني بالتحقيȨ التام

لك لكتاǡ التقريـǢ و     و قد كثر السǘاȯ عن ذلك يف هذه األزمنة و قبلها و ينسǢ السائل ذ              . ƛهل اهـ باختصار  
أما الذخرية و البيان فال شيء فيهما، و أما التقريǢ والتبـيني            . التبيني يف شرح التلقني، و بعضهم للذخرية عن البيان        

فال زاȯ عقلي يستبعد وجود ذلك فيه حƓ مŁنŉ اهللاć عŁلǈيŉ بالوقوف على ذلك فيه اɇن و ȹقلǨ منه ما تقدم باللȘȦ و                       
أƷل يل أن أرد املȖلقة ǭالǄǭا ملن جاءƆ     : قاƮ ȯمد بن القاسم، قلǂ Ǩمد بن سحنون       :  عنه ما ȹصه   ذكر متصالƞ Ǆا مر   

   ȯا يف ذلك قاńتيȦا فألزمه                   : مستńيهȦا، و إن كان سńفنعم ترد عليه زوجته سر țو من أهل الور ȃإن كان من أخيار النا
 يصǴ أيضńا Ɯاȯ، و ال أșن ذلك يصدر من عاƁ يعتد            و هذا ال  . الثالǫ لئال يسƒ بذلك فال Ʒرم حرامńا اهـ لȚȦه        

بعلمه، و هذا الشرح ƭهوȯ النسبة عندي فلم أدر صاحبه من هو، فال ينبغي أن يعتمد على ما فيه ưا ƸالȤ اجلادة                      
 .1ȋ ، :642 ،643هـ، 1412ǯدار الȦكر، بريوت، . البهǲة يف شرح التحȦة: التسويل. »و اهللا أعلم
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120 ǈȭـǈǾŁȫا ǊǽـوالǊـفłـصĈلɀ ŁوŉǼالǈɍĈǝĈ1(ل(  ĈلŃǣـاĈȸǈأ ĈǣـɄ ŁȁŃɅــąǼ)2(ǣ ĈـǈȲŁا دǈلĈǝـاĈل   
121 ŁوĈȵŃȺـłȼĆĆج األĊـĈɀŁǣـǊǦĈل ŊسȲŃǶـłȺــĈȷɀ)3( ǈȥـŁȞـŃȂłوȽĆا لـĆـłȼȵ ĈـŁȸǐال łǲـłȺـĈȷɀ 
122 ŁـالوǈـقŁȀĈوŊɅـŁɀǈȷ)4( ĈǙǈـلŃɆـȾĈـŃمłǩ ŃȺŁسłǢ ǈجأĊـĈɀŁǣـǆǦŁو ŃȽـŁɄĈـ لłȂŃوąǿǈأ ȹسـĆـłǢ 
123 ŁوŁȵـĈȵ ـاŁȸĆاأل ŃǵـǈȮـĈȳاĈل ȲـŉȂŉɅـĈǩاɄ)5( ɅćـŁȝ ɁŁȂŃȞـǈȲŁȹ ɂـŃȾـĈǰŉȒال ǈȲĈالŁɅ ĈǩاɄ)6(

124 ǈȥـǊȮـƌȲـŁȾـǈȥ ـاŃǪŁɀȵ ɁĈـŁȸŉȊال ŃɆǈȖĈȷا  ŁوȵĆـǈالŁȾـĈȥ الـا ɄـŉȊـŃȀĈțĈȵ łȅ ȸǐȲǈȖĈȷا
125 ŁوǈȩـǊلɀŁǣ ـŃȞـĈȐĆاأل ǐȡـĈǤŁɆا:Ǌأ Ŋȳǐال ĈȞŁɆǐال  ǈلŃɆŁسŃǨŊǩ ـǈȖƋȲـłȨĈȵ ـŁȸŃȑـ أŁȞĈȤǐال Łȶǈقǐال

 
 

 

 

 

 .ȋ: 48 اƬاليل أبوالعباȃ، املرجع السابȨ،. نȹسبه اƬاليل ألŸ عمرا )1( 
)2( Ɔزيد القريوا Ÿمد عبد اهللا بن أƮ ضل القيسي، أخذ عن ابن اللباد،هو الشيخ أبوȦال Ÿادعي، و أƎوعنه ال ، 

 و شهرته تغƗ ،وőذيǢ العتبية،  وƯتصر املدوȹة،والنوادر والزيادات على املدوȹة، الرسالة: له كتاǡ، واللبيدي
، ȋ :136 ،املرجع السابȨ: ابن فرحون برهان الدين ابراهيم . بالقريوانهـ386 تويف سنة ،عن التعريȤ به

 .ȋ :96 ،املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد
 و أبو جعȦر ،و عنه ابن القȖان، و موسى بن معاوية،وأŸ حسان، تȦقه بأبيه،هو أبو عبد اهللا Ʈمد بن سحنون)3(

ابن .هـ255 تويف سنة ، و غري ذلك،وأدǡ املتعلمني السري،: املسند يف احلديث، و كتاǡ: كتاǡبن زياد، له
 .ȋ: 70 ،املرجع السابƯ:Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد، ȋ،: 160املرجع السابȨ: فرحون برهان الدين ابراهيم

 . بȦاȃ باملغرǡ األقصىȹسبة جلامع القرويني : القرويون)4(
 : له كتاǡ، صحǢ أبا العباȃ السبƔ، عرف بابن الزيات،بن عيسى أبو يعقوǡ يوسȤ بن ƚƷ لعله )5(

 .ȋ، :185املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد .هـ628 تويف سنة ،التشوف إىل رجاȯ التصوف
وقد حذر العلماء من تǔليȤ موجودة بأيدي الناȃ تنسǢ لɊئمة وȹسبتها باȕلة، فȦي ȹوازȯ «: قاȯ اƬاليل )6(

األجوبة املنسوبة البن سحنون وما زاȯ األشياƷ Ƿذرون الȖلبة منها، ويف ȹوازȯ الشيخ عبد ابن هالȯ حذار من 
أجوبة ابن سحنون الجيوز الȦتوى ƞا فيها وال عمل عليها بوجه من : قاȯ القوري: القادر الȦاسي ما ȹصه

لك أحكام بن الزيات، الوجوه، وكذلك التقريǢ والتبيني املوضوț البن أŸ زيد، وكذلك أجوبة القرويني وكذ
وقد رأيƤ Ǩيع تلك : قاȯ اɋمام القوري رمحه اهللا. وكذلك كتاǡ الدالئل واألضداد، فǲميع ذلك باȕل وŏتان

حذر األشياǷ من الȦتوى : وفيما وجد من شرح املختصر للشيخ الزقاȧ. التǔليȤ، وال يشبه ما فيها قوال صحيحا
 املعزو ألŸ عمران، وƯتصر التبيني املعزو البن أŸ زيد ألŒا أباȕيل من أحكام ابن الزيات، والدالئل واألضداد

، 47: املرجع السابȹ .ȋ ،Ȩورالبصر: اƬاليل أبو العباȃ. »وفتاوى الشيȖان، وهي موضوعة غري صحيحة النسبة
48. 
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126 ĈǙǐǽǈǽ ŁȫاŁǩ ـŃǺĈصŅȌɆ)1(Ĉȵ ـŁȸŉȊال ŃɆǈȖـĈȷا  ǈـسلćـŉȺـĈǦ)2(ŉȀال ȅćـĈلɀŁو ǐالǊـقŃȀǓĈȷ)3( 
127 ĈـلǈȮĈȹɀـĈȼŁǿ ǐأɅăـŁا وǈـ لŃɆـŁȄłǵ ـǐȮŁȶا  ȥĆـŁǺـƍلȩ ĆـĈǝاĈȲĈɆȍ ȼćـŋȶłǣ ـاȮĊـŁȶ4( ا( 
128 ǈأǐȥـŁǪĈǣ ɂـǈǾŁȫاŁȉ ـŃɆłǺŁȺŃǣا اłȸǐال ŁȞĈȩـاĈ5(ل( ŁوȽ ćـŁɀǈș ـĈȽـاŅȀ)6(Ĉـ لǊȮƍلŁȝ ĈȩـاĈل)7( 
129ŁوȩĆـŃɀǊـلłȾـŃمĈǙ Ƌȷǈȕ ـǈȲŁȧاǐـ الŁȢـŁȒĈǢ  لĆـŃɆـŁȄǣ ĈـǈȲĈȁاąȳĈـ لłȒـŃȞĈفĈȼǐȡـ اŁȒĈǢ 
130 ĈǙȩ ȷĆـǈـالłȼŁǣ ـŃȞـŅȐĈȵ Łȸǐال ŁǶŁȺĈǣاǈȲـŃȼ )8( ȥĆـǈȲـŃمɅ ĆـĈǲŃǼȥ ĈـŁǣ ɄـŃɆŁǼąǿŁȅ ـŁȺĈǣاǈȲـŃȼ

 
 
 يف الزمان إن التخصيȌ هو إخراǯ بعȐ ما يتناوله اللȘȦ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منȦصل«: قاȯ القرايف ) 1(

تنقيǴ الȦصوȯ يف : القرايف أمحد بن إدريȄ. »كان املخصȌ لȚȦيا، أو باجلنȄ إن كان عقليا قبل تقرر حكمه
ȯعلم األصو .ȓ ،للنشر والتوزيع، اجلزائر ȟ1424، )1(دار البالȋ ،17:هـ. 
دة بعȐ ما ينȖوي التخصيȌ هو قصر اللȘȦ على بعȐ أفراده، أو صرف العام عن عمومه، وإرا«: قاȯ الزحيلي
 .1ȋ ، :254هـ، 1406ǯ، )1(أصوȯ الȦقه اɋسالمي، دار الȦكر، سوريا، ȓ: الزحيلي وهبة. »ǨƠ أفراده

 .4ȋ ، :233الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ. السرية و الȖبيعة: لغة: السنة )2(
. ȯ أو فعل أو تقريركل ما صدر عن الرسوȯ صلى اهللا عليه و سلم من قو: واصȖالحا هي عند األصوليني

 .1ȋ  ، :450املرجع السابǯ ،Ȩ. الزحيلي وهبة
 .1ȋ ، :24الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ. لغة من القراءة و التالوة: القرǓن )3(

هو كالم اهللا املȯƕ على رسوȯ اهللا صلى اهللا عليه و سلم باللسان العرŸ، لɌعǲاز بأقصر سورة : واصȖالحا
. ملصاحȤ، املنقوȯ بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الȦاƠة، املختوم بسورة الناȃمنه، املكتوǡ يف ا

 .1ȋ  ، :421املرجع السابǯ ،Ȩ. الزحيلي وهبة
 .18 البقرة، اɇية  سورةǀيŁرŃجĈعłونǈ الǈ فǈهłمŃ عłمŃيŅ بłكǐمŅ صłمǁŌ : قوله تعاىلقتباȃ من ا)4(
)5(ƹهو الشيخ أمحد بن العاقل الد Ɔالعاقل،ا Ǩويت، أخذ عن أخته خدجية بنȦا إبراهيم الǈȦǐلǈوعنه ، والشيخ أ 

 ، و الȦتاوى الȦقهية، له ȕرة على كƎى السنوسي، و أبواŸ بن سعيد، و Ʈمد فاȯ بن العاقل،النابغة الغالوي
اƪليل  ،ȋ: 61، 62. املرجع السابȨ: الƎتلي أبو عبد اهللا الȖالƮ Ǣمد بن أŸ بكر .هـ1244تويف سنة 
 .ȋ :505. املرجع السابȨ: النحوي

 .وهو șاهر لغري باقل ):ǡ(وهو șاهر لغري ȹاقل، ويف  ):األصل( يف )6(
 و معلوم ،خالصة هذه املسألة أن هناȫ من أفƓ بعدم لزوم الȖالȧ الثالǫ يف أم العياȚȹ ȯرا ملصلحة األوالد )7(

 .رعاǄأن هذا ơصيȌ للنصوȋ الشرعية بغري ƯصȌ معتƎ ش
 تعاىل، و لكن تȦسري اɋغالȧ بالغضǢ منقوȯ  املراد شيخ اɋسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا)8(

ȯقل ذلك ابن القيم حيث قاȹ داود رمحهما اهللا تعاىل، كما Ÿمام أمحد و أɋأيضا عن ا :» ȧغالɋا ȧالȕ و أما
 =: مسعǨ النƑ صلى اهللا عليه وسلم يقوȯ: ة رضي اهللا عنهاو حديث عائش: فقد قاȯ اɋمام أمحد يف رواية حنبل
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131 ŁوĆǈȩ ـŃǼŁǿ ŁȵـłȻاǐـ الłȞـǈȲŁȶǈȭ اǐاĈȸǣŁǵ ŁǲŃȀ   
 

 

 =}ȧيف إغال ȧو ال عتا ȧالȕ و أبوبكر،}ال ،ȯالƪأمحد حكاه عنه ا Ȍȹ هذا ،Ǣالغض Ɨيع  ǡيف كتا :
 .»ا تȦسري أمحدفهذ) زاد املسافر(و ) الشايف(

 دار .زاد املعاد يف هدي خري العباد: ابن قيم اجلوزية  .»أșنه الغضǢ: و اɋغالȧ« ): نهسن(و قاȯ أبو داود يف 
 .909: هـ، ȓ)1( ،1420ȋابن حزم للȖباعة و النشر و التوزيع، بريوت، 

 يف رواية ابن األعراŸ و و قيل الغضǢ وقع ذلك يف سنن أŸ داود و« ):اɋغالȧ(و قاȯ الشوكاƆ يف تȦسري 
ȹيل األوȕار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد :  الشوكاƮ Ɔمد بن علي بن Ʈمد.»كذا فسره أمحد

 .ǯ6ȋ ،: 235ت، .د دار اجليل، بريوت، .األخيار
ه اهللا  فقد قاȯ ابن القيم رمح، وإƴا يȦصلون فيه،Ż إن هǘالء احلنابلة ال يقولون بعدم وقوȕ țالȧ الغضǢ مȖلقا

 : و الغضǭ Ǣالǭة أقسام«: تعاىل
 .ما يزيل العقل فال يشعر صاحبه ƞا قاȯ، و هذا ال يقع ȕالقه بال ȹزاț: أحدها -
- Ɔوقصده،مباديهما يكون يف : و الثا ȯنع صاحبه من تصور ما يقوƹ يث الƜ ،القهȕ فهذا يقع . 
 و لكن Ʒوȯ بينه وبني ȹيته Ɯيث يندم على ما فرȓ أن يستحكم و يشتد به، فال يزيل عقله بالكلية،: الثالث -

ĈةĈǲĉŁتłم ŋيĈوǈيف هذه احلالة ق țر، و عدم الوقوȚȹ لƮ فهذا ،ȯاجلوزية ابن قيم .»منه إذا زا :ȋ ،Ȩاملرجع الساب :
909. 

ابن  و الذي قاȯ عنه ،الذي يزيل العقل فال يشعر صاحبه ƞا قاȯو من أقسام الغضǢ األوŻ ȯ إن هذا القسم 
  :كثري من العلماءفيه  يشاركهم »و هذا اليقع ȕالقه بال ȹزاț«: القيم اجلوزية رمحه اهللا

أمحد Ʈمد عساف عن ابن عابدين احلنȦي أن كال من املدهوȇ و الغضبان الذي غلبه اƬذيان و الشيخ فقد ȹقل 
 دار إحياء العلوم، . اɋسالماحلالȯ و احلرام يف:  أمحد Ʈمد عساف.Ȕ عليه اجلد باƬزȯ ال يقع ȕالقهإختل

ȓ ،هـ، 1406، )5(بريوتȋ :200. 
Ǣبالغض ȧغالɋسري اȦداود يف ت Ÿمام أمحد و أɋبعد إيراد رواية ا Ȥاصȹ الشيخ منصور علي ȯو لعلهما «: و قا

د ألن  ȕالȧ بǚتȦاȧ، و أما مȖلȨ غضǢ فيبعأرادا غضبا Ƹرǯ اȹɋسان عن حد اɋعتداȯ، و هذا ال يقع فيه
ɋإال و هو غضبانا łȨĈلǈȖłسان ال يȹ،ȧالȕ ما وقع Ǣغض Łيǈا أŁنŃيŁاعŁفلو ر «.  Ȥاصȹاجلامع : منصور علي ǯالتا

 .2ȋ ، :339ت، ǯ. د دار اجليل، بريوت،.لɊصوȯ يف أحاديث الرسوȯ صلي اهللا عليه وسلم
أȹه من قبيل اɋكراه  يلزم ȕالȧ الغضبان و لو إشتد غضبه خالفا لبعضهم، و دعوى «: و قاȯ الشيخ الصاوي

بلغة : الصاوي أمحد بن Ʈمد. »باȕل، و هذا كله ما Ɓ يغǢ عقله Ɯيث ال يشعر ƞا صدر منه، فȹǚه كاŎنون
 .1ȋ ، :449هـ، 1398ǯدار املعرفة، بريوت، . السالك ألقرǡ املسالك إىل مذهǢ اɋمام مالك

 Ÿبن ما يا Ǣمد العاقƮ سيدي ȯقا Ɨاجلك ȯمه لنوازȚȹ ابراهيميف ǯسيدي عبد اهللا بن احلا 
مني الغضǢـالك يـوȯ مـي قـف
ان ما منه ضررـلى الغضبـا عـوم

 م يذهǢـه لـلـمن عقـلزم مـي 
=ن ذكرـȹثى مأعرف ـحيث ال يـب
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   ŁȝǈȲـǐال ɂłǤـŁǺـĈǿاōɃĈǣ ŁȺĊĈǤąلŁو Łǵ ـŁǲŃȀ)1( 
 

 

 اɋمام مالك رضي اهللا عنه ƹني الغضبان تلزمه مدة  يعƗ أن يف قوƬ:» ȯذين البيتنيشرحه يف قاȯ التوايت  = 
 رجعامل:  التوايت أبوا القاسم.»و مثله العتاȧ و الȖالȧ خالف لبعȐ العلماء يف الȖالȧ. كوȹه ưيزا و إال فال

 ،Ȩالسابȋ:47. 
 ȧالȖب Ȩرمحه اهللا تعايل يف فتوى تتعل Ɔالشيخ أمحد محا ȯو قاǢيث «: الغضƜ اńا جدńشديد Ǣو إذا كان الغض 

أغلȨ على الرجل Ƣامńا و أصبǴ ال يعرف صالحه كاŎنون، فهذا هو الذي صار يف حالة اɋغالȧ، كالذي سłدت 
ال {: يف وجهه األبواǡ، و قاȯ بعȐ العلماء ال يلزمه ȕالȧ، فحكمه حكم املكره لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ȧيف إغال ȧالȕ{ذǚوصرت كالذي فقد وعيه فال ، ف ĉĈدǈإىل هذا احل Ǩقد بلغ ȫالذي أخذ Ǣدرجة الغض Ǩȹا كا
أن كل من بلȠ درجة ) املالكية: أي( و يتبني من كالم أئمتهم اǂققني «: و قاȯ يف موضع Ǔخر .»ȕالȧ عليك

جة عدم التمييز و عدم التمييز Ɓ يلزمه الȖالȧ و لوسكران، فقواعدهم ال تأŷ أن الغضǢ إذا بلȠ بصاحبه در
ȧالȕ ال يلزم معه ȧغالɋأمحد. »ا Ɔمحا :Ɔبعية، الرغاية، . فتاوي الشيخ أمحد محاȖنون املȦنية للȕسسة الوǘامل

 .1993ǯ ،1ȋ ، :450 ،462اجلزائر، 
 țواȹمن أ Ɔبه، و أما القسم الثا ȧالȖال țعلى عدم وقو ȨȦمت Ǣمن أقسام الغض ȯومن هنا يتبني أن القسم األو

 .»هذا Ʈل Țȹر«: لغضǢ فمتȨȦ على وقوț الȖالȧ به، و إƴا اƪالف يف القسم الثالث الذي قاȯ عنه ابن قيما
 الǐǚĈغالȧ هو بكسر اƬمزة و سكون املعǲمة اɋكراه على املشهور، :و قوله «: Ȍȹ ما قاله ابن حǲر رمحه اهللا)1(

فه، و قيل هو العمل يف الغضǢ، و باألوȯ جزم أبو قيل له ذلك ألن املكره يتغلȨ عليه أمره و يتضيȨ عليه تصر
 قاȯ أبو }ال ȕالȧ و ال إعتاȧ يف إغالȧ{عبيد و Ƥاعة، وإىل الثاƆ أشار أبو داود فȹǚه أخرǯ حديث عائشة 

 ووقع عنده بغري ألȤ يف أوله، و ).الȖالȧ على غيȘ(و الغالȧ أșنه الغضǢ، و ترجم على احلديث : داود
ȕالȧ (ى على الوجهني، ووقع عند ابن ماجة يف هذا احلديث اɋغالȧ باأللȤ وترجم عليه حكى البيهقي أȹه رو

قوƬم إياȫ و الغلȨ أي الضǲر :  فǚن كاǨȹ الرواية بغري ألȤ هي الراجحة فهو غري االغالȧ، قاȯ املȖرزي)املكره
أن ȕالȧ :  و قاȯ، ذلك و غلȖه يف، على من قاȯ اɋغالȧ الغضƭ(Ǣمع الغرائǢ(و الغضǢ، ورد الȦارسي يف 

Ǣالغض ȯا هو يف حاƴغالبا إ ȃالنا . ȯاوقاȔعقله، : بن املراب ȧكل من وقع له قار Ȅولي ،ȄȦالن ǯحر ȧغالɋا
و أراد بذلك الرد . كنǨ غضبان اهـ: حد أن يقوȯ فيما جناهو لو جاز عدم وقوȕ țالȧ الغضبان لكن لكل أ
 و Ɓ يوجد عند أحد ، و هو مروي عن بعȐ متأخري احلنابلةعلى من ذهǢ إىل أن الȖالȧ يف الغضǢ ال يقع،

اɋكراهÜ و هومن أغلقǨ الباǡ، و قيل : اɋغالȧ) املȖالع( و أما قوله يف من متقدميهم إال ماأشار إليه أبو داود،
راȧ الغضÜǢ وإليه ذهǢ أهل العراȧ، فليƞ Ȅعروف عن احلنȦية، و عŁرĉŁفŁ بعلة اɋختالف املȖلȨ إȕالȧ أهل الع

و قيل معناه النهي عن إيقاŻ : ț قاȯ. على احلنȦية، و إذا أȕلقه الȦقيه الشافعي فمراده مقابل املراوزة منهم
. »الȖالȧ البدعي مȖلقا، و املراد النȦي عن فعله ال النȦي حلكمه، كأȹه يقوȯ بل يȖلȨ للسنة كما أمره اهللا

 ،ǯ9هـ، 1379دار املعرفة، بريوت، .  البخاري شرح صحيǴفتǴ الباري: العسقالƆ أمحد بن علي بن حǲر
ȋ :389. 
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 132ĈـلǈǾĈلŁȬǐـ الǈـقŃɀǊلǣ ĈـĈȼǈـ لŃمłɅ ـǐـقŁǤĈل  ĈȥـŁȵ ɄـǐǾŁȽąǢĈȅ ـŁɀŁɁłȉ ǊǾŁǵ ąǽوŃȺŁǤĈȲɄ)1(   
133ȥĆـĈǚņȹـŁȶـǐا الĈǚǐȡـǈɎłȧ)2(Ĉȝ ŃȺـŁǼŁȵ ـĈالŃȬ  ǐȭɍـاŁȀłȻاǈɍ ǐال ŁȢـŁȒłǢǊǽ ǐو الŁȶـŁȾĈـالŃȬ 
134Łوǈȩ ـŃɀǊـلłȾـŃمǈɍ ǣćـņǼĈȵ ـŃȸŁǩ ـŁȀȑاĈـɄ ŃȁǈɍاŁوĈǯاĈȥ الـ ɄـǎȖǈɎĈȧǈȡ ŃɆłȀŁǿ ĈȑـاɄ)3( 
135ŁوǈȩĆـŃǼŁɅ łǲـŊȀǈș ـĈȽـاłȀ)4(ǐال ȮĈـŁǪـĈاب  ĈلǊȮȲǐـفĈȀ)5(ǐو ال ǤĈـŁǼĈț)6(Łو ǐال ĈȞǪĆـĈاب)7( 

 
 
 .يف املالكي و الشافعي و احلنبلي): ǡ(و ) األصل( يف )1(
أبو . الغالȧ أșنه الغضǢ: قاȯ أبو داود. }ال ȕالȧ وال عتاȧ يف إغالȧ{ : قوله صلى عليه وسلماقتباȃ من )2(

Ɔستاǲداود سليمان بن األشعث الس : ،Ȩاملرجع السابǯ2ȋ ، :2312193: ، رقم احلديث. Ɨابن ماجة القزوي :
Ȩاملرجع السابǯ ،1ȋ ، :660اجلامع الصغري2046: ، رقم احلديث Ǵيف صحي Ɔوقد حسنه األلبا ، . Ɔاأللبا
 رقم ،ǯ 2ȋ ، :1250هـ،1408، )3(املكتǢ اɋسالمي بريوت، ȓ. صحيǴ اجلامع الصغري: ȹاصر الدين
، )1(شيد، الرياȓ ،ȏكماȯ يوسȤ احلوت، مكتبة الر: مصنȤ ابن أŸ شيبة، ت: ةابن أŸ شيب، 7525:احلديث

1409ǯ ،4هـȋ ، :83 18038، حديث رقم ،ƗȖت: الدارق ،ƗȖدي بن منصور الشوري، دار : سنن الدارقƭ
ȓ ،العلمية، بريوت Ǣ1417، )1(الكتǯ ،ȧالȖال ǡ4هـ، كتاȋ ، :24 مام أمحد، 3943، حديث رقمɋا :

ǯ ،Ȩ6مسند أمحد، املرجع السابȋ ، :276 26403، حديث رقم. 
Ɔالشوكا ȯأي ( فسره«: قا:ȧغالɋا (ȯقا Ż كراهɋبا Ǣه : علماء الغريȹأ ȯذا احلديث من قاŏ ȯوقد استد 

ȹيل : الشوكاƮ Ɔمد بن علي بن Ʈمد .» وبه قاƤ ȯاعة من أهل العلم منهم مالك،اليصȕ Ǵالȧ املكره
 .ǯ6ȋ ، :236ت، . د،، بريوت دار الكتǢ العلمية. شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخياراألوȕار

 إن الȖالȧ ال يقع إال برضى الزوجني معا فǚن كاǨȹ الزوجة غري : حاصل هذه املسألة هي قوȯ بعضهم)3(
ȧالȖراضية فال يقع ال . 

هو اللȘȦ الذي يدȯ على معƖ متبادر منه، لكنه ليȄ مقصودا بالسياȧ، و Ʒتمل التأويل، و النسخ : الȚاهر )4(
 .1ȋ  ، :313املرجع السابǯ ،Ȩ. الزحيلي وهبة. ةيف عهد الرسال

 .بالضم ضد اƹɋان و هو جحد ما يف الرسالة اǂمدية ưا هو معلوم ضرورة كال أو بعضا: الكȦر )5(
)6( țشريسي: البدȹالو ȯع بدعة قاƤ :» ر و دققه من مشايخȚالن Ȩمن حق Ȑحقيقة البدعة على ما حققه بع

و هذا : الدين Ưترعة يقصد بالسلوȫ عليها املبالغة يف التعبد إىل اهللا سبحاȹه، قاȯاملذهǢ عبارة عن ȕريقة يف 
على رأي من ال يدخل العادات يف البدعة، و إƴا Ƹصها بالعبادات، و أما على رأي من أدخل األعماȯ العادية يف 

ȯالبدعة فيقو Ɩمع :ȫترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوƯ ريقة يف الدينȕ ريقة البدعةȖعليها ما يقصد بال 
 .ǯ1ȋ ، :352املعيار املعرǡ، املرجع السابȨ، : الوȹشريسي أمحد بن Ʒي. »الشرعية

قاȯ : العتاǡ .البن بوȹة )الوسيلة (:ووجدت ŏا مشها أن هذا البيǨ من . لكȦر أو بدعة أو عتاǡ:)ǯ (يف  )7(
فȨ قوȯ الصحابة، و احلديث الصحيǴ و اɇية، و ال جيوز تقليد ما عدا املذاهǢ األربعة، و لو وا«: الصاوي

 =فاƪارǯ عن املذاهǢ األربعة ضاȯ مضل، و رƞا أداه ذلك للكȦر، ألن األخذ بȚواهر الكتاǡ و السنة 
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136 ǈȥـŁȾـǐـ للŁȾـا الĈȀŁȑĈǣ ɂـŁȶǈɍ اŁɅ ŃȀŁȑɂ ĈǣĈȼĈȅ ـŁɁɀǈأ ŃȽــĈلǐال łȞǊقĈلɀǐال ŁȶŃȀŁȑɂ)1( 
137 ȵĆـŃȸǈǽ ـا الĈǾłɅ ɃـŃـسĈقǊȔŁǵ ŉȨǐال ŁǤĈǿاɃ  ŁوȲــالłȼŁɅ ـȵـاćـłȀǣ ĈـĈɍاŃȝǪĈـǤĆـĈǿ2(ا(

138 ŁوȹĆـŊȌȵ ĆـŁـا جĆǒاĈǣ ـĈȞـŉǼĈǥǈا ǐلłǤـłȀŃȧو  ĈلǐȲŁɀŃȹŁȊĈȀĈسɅɄ)3(Ĉȥ ـǈا ɄǐلłǲłȶĈțɀŁو ǈاǐلǊفłȀŃȧو 
139 ŁوǈاǐـلŁǶـŊȨȥ Ĉالـ ɄـƋȖـǈɎĈȧĈǃ Łȝ ـǈɎ  ȥـŁȶـا لŁȶـŃȸǈȕ ـƋȲŁȨȩ ćـŃǼŁǿĄǊǥŁȝ ــŁɂȲ
140 Łǿōـ الدƋȖـǈɎĈȧĈǣ ـĈȀŁȑـǈا ɂǐـلłȶـǈȖƋȲǈقŃȼ ŁǣŃȞŁǼłو ȩ ćـĈȝɀĈȼŁو ĈǙ ǐȷǈȩ ĆـŃǼŁȝ ـǎȲـǈـقŃȼ)4(

141 Łوǈـ لŃɆـŁȄĈل ǐȲŁȶـŃȀǈأĈǥŁǵ ـĄŊȨĈȥ ƋȖال ɄǈɎŃȧ  لĆـŁǲŃȞĈȲĈȼǣ ĈـŁɆĈǼȵ ĆـŃȸɅ ĆـŃȀǈȥـłȜŁȅ Ńȧ5(ا( 
 

 

، 3ت، ǯ. دار إحياء الكتǢ العربية، مصر، د. حاشية على تȦسري اجلاللني: الصاوي أمحد. »من أصوȯ الكȦر= 
ȋ :9.ذا الكالم العوام و األميني يف أمور الدينŏ تقدها كثري من العلماء، و لعله يريدȹو هذه العبارة قد ا . 

أƹا امرأة سألǨ زوجها الȖالȧ يف غري ما بأȃ فحرام عليها رائحة { :يه وسلمقاȯ رسوȯ اهللا صلى اهللا عل )1(
 .2226:  رقم احلديثȋ :268، 2باǡ اƪلع، ǯ ،املرجع السابȨ:  أبو داود سليمان بن االشعث.}اجلنة

   .02: احلشراɇيةسورة   ǀاألبŃصŁارĈ أǊولĈي يŁا فǈاعŃتŁبĈرłواǁ : قاȯ تعاىل)2(
)3( ȃهو أبو العبا Ɔشريسي التلمساȹي الوƷ أمحد بن،Ɔضل قاسم العقباȦال Ÿأخذ عن أ ،ǡعبد اهللا اجلال Ÿوأ ، 

املعيار : كتاǡ له ، وƮمد بن الغرديسي، و أبو زكرياء السويسي،و ابن مرزوȧ الكȦيȤ، وعنه ولده عبد الواحد
،ǡمام مالك، املعرɋوإيضاح املسالك إىل قواعد ا ȧوƎع وعدة الƤ ما يف يفȧروȦوال țمن اجلمو Ǣاملذه ، 

ذكر فيه أن الغرȏ منه أن يستعان به على حل كثري من املناقضات الواقعة يف املدوȹة وغريها من األمهات، ويف 
هذا الكتاǡ بني العلل يف اختالف األحكام بني املسائل، ȕبع ȕبعة أوىل بدار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، 

1410ȃفار Ÿمحزى أ Ȩبابا أمحدنالت .هـ914  سنةتويف .هـ، بتحقي Ɣبك :Ȩاملرجع الساب، ȋ:87 ، لوفƯ
 .ȋ ،:274املرجع السابƮ :Ȩمد بن Ʈمد

إƴا لزم الȖالȧ يف قوȯ الرجل إن تزوجǨ فالȹة فهي ȕالȨ، وƁ يلزمه إسقاȓ الشȦعة يف «: قاȯ الوȹشريسي )4(
 Ȩح ȧالȖألن ال ÜعةȦعنه الش ǨȖالرجل إن اشترى فالن فقد أسق ȯرده إذا وقع، قو ȨلȖلك املƹ هللا عز وجل ال

وال يستȖيع الرجوț فيه برضى املȖلقة، إذ ليȄ ذلك حƬ Ȩا، فيلزم بعد النكاح كما ألزم Ȧȹسه قبل النكاح، 
وإسقاȓ الشȦعة ليȨƜ Ȅ اهللا عزوجل، وإƴا هو حȨ له قبل املشتري فيصǴ له الرجوț فيه برضاه فال يلزم إىل 

ذهǢ من عدة الƎوȧ يف Ƥع ما يف امل: الوȹشريسي أمحد بن Ʒى . »له بعȐ الشيوǷبعد وجوبه له عليه قا
ȧروȦو ال țاجلمو .ȓ ،سالمي، بريوتɋا ǡهـ، 1410، )1(دار الغر،ȧالȖال ǡكتا ȧفرو ȧرȦ367الȋ ، :

275. 
. السنن كتاǡ : ابن ماجة القزويƗ}إƴا الȖالȧ ملن أخذ بالساȧ{ : قوله صلى اهللا عليه و سلم اقتباȃ من )5(

وحسنه األلباƆ يف صحيǴ . 2081:، رقم احلديثǯ1ȋ ، :672هـ، 1372 مصر،،دار إحياء الكتǢ العربية
 : رقم احلديث،ǯ 2ȋ ، :733األلباȹ Ɔاصر الدين، صحيǴ اجلامع الصغري، املرجع السابȨ،. اجلامع الصغري

 =هـ، 1414ار البا، مكة املكرمة، Ʈمد عبد القادر عȖا، مكتبة د: سنن البيهقي، ت: البيهقي، 3958
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142 Łوȵ ĆـŃȸŁɅ قـćـǐلǈɍ ǩ ĆـǐȲـŁȂłȳǈا ǐلŁɆĈȶɆـłȸ)1( ŁȝـǈȲǐȖǈقǈȭ ɂـĈǵǿĆ ĈȜـąم)2(ŁɅ ـɆĈȶـ łȸ)3(

 

 

= ǯ7 ȋ ، :370    14956، حديث رقم، ƗȖحديث رقم      :  الدارق ،ȧالȖال ǡكتا ،Ȩي، املرجع السابȖسنن الدارقن
3946 ȘȦبل : }      ȧمن أخذ بالسا ȧالȖلك الƹ اƴأال إ{     3947، و حديث رقم ȘȦبل  :}      ملـن أخـذ ȧالȖا الƴإ
ȧبالسا{     3948، و حديث رقم ȘȦبل  :}      ȧملن أخذ بالسا ȧالȖا الƴإ ȃأيها النا{ ǯ ،4، ȋ  :24  ،25 .   و قـد

محدي بن عبد   : ، ت املعǲم الكبري للƎȖاƆ  : الƎȖاƆلسيد ƭدي الشوري إىل ضعȤ إسناده،       أشار ƮقȨ الكتاǡ ا   
ȓ ،ي، مكتبة العلوم و احلكم، املوصلȦيد السلŎ1404، )2(اǯ ،17هـȋ ، :179 473، حديث رقم. 

الȦريوز أبادي Ʈمد بـن يعقـوǡ       . سحون بأǈيŃمŁاĈȹهم فǈيŁتŁحŁالǊȦǈونǈ  ا مȹǘث ألŒم كاȹوا يتم    ،القسم: اليمني لغة  )1(
ǯ ،Ȩ4املرجع السابȋ ، :284. 

 .تعليȨ قǊرŃبŁةą أوفك عĈصŃمŁةą، و القǈسŁمł باهللا أو بصȦة من صȦاته:  قسماناليمني: واصȖالحńا
 ȯالقسم األو :    Ǆقربة Ȥمسلم مكل Ȩهو تعلي  Ƌولو حكما    أو حل ،ąيه، ولو معصـية       ، عصمةȦȹ قصـد   ، على أمر أو 

 .بتعليقه االمتناț منه، أو احلȐ عليه، أو قصد Ơقيقه
  Ɔو القسم الثا :    ǭعلى أمر، إ ŅمŁسǈمن الشيء، أو علـى              هو ق țيا بقصد االمتناȦȹ عل، أوȦباتا بقصد احلث على ال

مǘسسـة  . الȦقه املالكي و أدلتـه    : احلبيǢ بن ȕاهر  . ƠقȨ وقوț شيء أو عدمه، بذكر اسم اهللا تعاىل أو صȦته          
ȓ ،1423، )1(املعارف، بريوتǯ ،3هـȋ ، :108، 103. 

لى بعȐ الȖلبة الذين يȦتون ƞا جيدون يف الكتـǢ دون           قاȯ اƬاليل و هو يشنع ع     . معصية كقȖع رحم  : أي )2(
و أن احلالȤ بالȖالȧ على قȖع رحم أو غريه من املعاصي ال يلزم، و يعتمدون               ... «: ƠقȨ من ȹسبته و صحته    

على تقاييد مشتملة على أحاديث و أǭار عن السلȤ و على ȹسبة ما فيها معزو لكتاǡ البن أŸ زيد و غـريه، و                   
 و يستبيحون ŏا الȦروǯ اǂرمة باƤɋاț، وهـم         ، من قيد تلك التقاييد، وال صحة شيء ưا فيها         هم ال يعرفون  

 .47: املرجع السابȋ ،Ȩ: أبوالعباȃ اƬاليل. »Ʒسبون أŒم Ʒسنون صنعا ȹسأȯ اهللا العافية
حنث عليه و ال هي قوȯ البعȐ أن ƹني احلالȤ على ترȫ خري أو فعل شر ال تنعقد و ال: و حاصل هذه املسألة

 ال أحلȤ على ƹني فأرى -شاء اهللا  إن-إƆ و اهللا{: و هو مردود لقوله صلى اهللا عليه و سلم، تلزمه كȦارة
Ɨيƹ رت عنȦالذي هو خري و ك Ǩالذي هو خري، أو أتي Ǩو أتي ،Ɨيƹ رت عنȦغريها خريا منها إال ك{ .

، رقم 4ȋ ، :225هـ، 1424ǯدار الȦكر، بريوت، . تصراجلامع املسند الصحيǴ اǂ: البخاري Ʈمد بن إمساعيل
 .6623: احلديث

     Ǌويوضحه ماروى عن سعيد بن املŁسōا صاحبه القسمة            يƵأحد ȯفسأ ǫصار كان بينهما مرياȹأن أخوين من األ Ǣ
ȯله عمر             : فقا ȯالكعبة، فقا ǯيل يف رتا ȯعن القسمة فكل ما Ɨر      : إن عدت تسألȦإن الكعبة غنية عن مالك، ك

             ȯاهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو ȯرسو Ǩمسع ،ȫينك و كلم أخاƹ عن :}        ǡذر يف معصية الرȹ ني عليك والƹ ال
 .2ȋ ، :76املرجع السابǯ ،Ȩ: ابوداود سليمان بن األشعث السǲستاƆ. }و يف قȖيعة الرحم، و فيما ال Ƣلك

 .ǯ 4ȋ ، :273املرجع السابȨ،: الȦريوز Ǔبادي Ʈمد ابن يعقوǡ.  كذǡ:من مان ƹني أي : ƹني)3(
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143 ǊȩـǐȲـłǨŁو ŁǿŊدǈǽ ĈـلŁȬǈا ǐـلǈـقŃɀĈلǈأ ɂŁǩ »ĈȥـōȺال ɄǈȚĈمŁو ŉȺال ǐثĈȀǈا ǐلŁصĈǶĈǴɆłȵ ǐثŁǤŁǪ1(»ا(

144 Łوȩ ĆـŃɀلćـłȾـŃمǭ ĆـǈɎǈǭـćǊǦǈȩ ـŃǼłɅ ŃȞŁȶǊل  ĈȥɆـĈȾŉȸĈǣ ŉȒـالĈȞĈȤɆȩ ĆـŃɀćǊلłȵ ـŃȾـŁȶǊل
145 ŁوŃȽ ŁɄĈȹ ـǈȮـćłǳ2(ا(Łو ǈǽ ǈȭǆǥا)3(Łǵ Ŋǰ)4(  ŁوȵĆـŃȸɅ ĆـǊقǐȲłȼـ الłȞǈȲŁȶـćǒاŁǵ Ŋǲاـɀ)5( 

 
 

 :هذا الشȖر األخري هو عǲز البيǨ الواحد و العشرين من باǡ عȤȖ النسȨ من ألȦية ابن مالك و ȹصه )1(
ثر الصحيǴ مثبتاـم و النـي النȚـف ا إذ قد أتىـدي الزمـȄ عنـو لي

   Ǩهذا البي Ɩو مع :       Ȑافƪهور النحاة جعلوا إعادة اƤ أن- ȏوȦƯ على ضمري ȤȖالزما، و ال - إذا ع 
أقوȯ بهÜ لورود السماȹ țثرا و Țȹما بالعȤȖ على الضمري املخȦوȏ من غري إعادة اƪافÜȐ فمن النثـر                  

 )األرحـام (، ƛر 01سورة النساء، جزء من اɇية       ǀرŃحŁامĈوŁاألĆ بĈهĈ سŁاءĆلǊونǈتŁ الƋذĈي اهللاĆ وŁاتŉقǊواǁ: قراءة محزة 
 :رمحه اهللا تعاىل عȦȖا على اƬاء اŎرورة بالباء، و من Țȹم ما أȹشده سيبويه

 من عǢǲاذهǢ فما بك و األيامĈـف  اـمنتǲő Ǩوȹا و تشـاليوم قربـف
. و هذا البيǨ من شواهد سيبويه الƁ Ɣ يعزها أحد لقائل معـني            . ء عȦȖا على الكاف اŎرورة  بالبا      )األيام(ƛر  

 .ǯ2ȋ ،:240. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا
                      ȯع الرحم فقوله مردود بـأقواȖفعل خري أو فعل شر كق ȫبعدم لزوم اليمني على تر ȯوالنابغة  يقصد أن من قا

 .ة املتواترةالعلماء و ȹصوصهم الشعرية و النثرية الصحيح
املرجع : الȦريوز أبادي. الوȓء والعقد، و ȹكǴ النعاȃ عينه غلبها، واملȖر األرȏ اعتمد عليها: لغة: النكاح) 2(

ǯ ،Ȩ1السابȋ ، :252. 
احلبيǢ بن ȕاهر، . هو عقد حلل Ƣتع بأȹثى غري Ʈرم وƭوسية، بصيغة، لقادر Ʈتاǯ، أو راȹ ǯسال: اصȖالحا و

ǯ ،Ȩ3املرجع الساب ،ȋ :183. 
التذكية يف اللغة أصلها : قاȯ اƬروي. 4ȋ ، :324لغة الذبǴ، الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ:  الذكاة)3(

احلȖاƮ ǡمد . التمامÜ فمعƖ ذكيǨ الذبيحة أƢمǨ ذƜها، وذكيǨ النار أƢمǨ إيقادها، ورجل ذكي تام الȦهم
 .3ȋ ، :208مواهǢ اجلليل، املرجع السابǯ ،Ȩ. بن Ʈمد

، 3احلبيǢ بن ȕاهر، املرجع السابǯ ،Ȩ. هي السبǢ املوصل حلل أكل احليوان الƎي املباح اختيارا: اصȖالحاو 
ȋ:17. 

)4(ǰوالقدوم، وكثرة االختالف، والتردد، وقصد مكة للنسك: لغة:  احل ،Ȥريوز أبادي، املرجع . القصد والكȦال
ǯ ،Ȩ1السابȋ ، :181. 

اجلرجاƆ الشريȤ . رام بصȦة Ưصوصة، يف وقƯ Ǩصوȋ بشرائƯ Ȕصوصةهوقصد بيǨ اهللا احل: اصȖالحا و
ȋ ،Ȩمد، املرجع السابƮ 82: علي بن. 

 .1ȋ ، :181املرجع السابǯ ،Ȩ. الȦريوز أبادي. من حǰ فالن فالȹا غلبه باحلǲة:  حǲوا)5(
 .املراد أن من يقوȯ بذلك قد حǲه العلماء ودحضوا استدالله وغلبوه و
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146 ĈǣـǈǖȹƋـŁȼȩ ćـŁɀɅĊـǈȲـĄǊǦŁȑ ـĈȞـǈفɆـŃȼ  ـɅŁȁǈفŁȾǈا اǐلĈȶŃȞŁɆłǿ1(ا(Ĉȥ Łȍ ɄـĈǶǈفɆــŃȼ 
 )ŃǼ«)2قŃȝŁǪĈ اłȼǈفłȑ ŃȞǈا وńɆŁاĈȉـ ǈȥمǐȚĈ الŃǼ  »ĈŽŉȺقłǪĈـ اĈǼŃȹـ Ĉȼǈȩـ ĈǣلŃɀǊـĆقلǐ اŁȬǈلǈǾĈـĈل 147

         )ȥ Ȍȹ Ƙȡ) 1صل Ž الȸȵ ȀɅǾǶǪ الǬǶǤ والفȾم ȶŒǚȥا

148ŁǣـŁɆـǊȷاǈأ Ƌȷǈا ǐلǤĆـŃǶـǈǬǈȡ ŃɆŁȀŁȹ ōȌ)2(  Łوȵ Ćــا لـłȼĈȥ ـŁȅ ɄŃɆĈȀĈȻĈȵ ŃȸŁȹ ōȌ )3( 
149ȥĆـŃȾŁɀȭ ĆـǈقŃɀĈلǈا ǐلŁȞـĈالĈمǈا ǐـلłȶǈفōǪĈȈ  لĆـŃمǈأ ŁǿȽ ĆـǈاǾǈا ǐـلŉȺŉȌŁȝ ـŃȺـłȼǈȥ ōǪĈȈ 
150ǈأǐلǈـفǊșـاłȼǈȭ ـĈثŁɆـǆǥȀǈɍ ǩ ĆـŃȺŁǶĈصŃȀ  ǈأȉĊـŁȾłȀȽĆـا الـĈǾɃĈǣ ŁǤŃɆĈǨłȵ ŃȺŁǶĈـصŃȀ 
151ǈلǐـفǊȘƌȚـ الłȾĈǿɀǊȚȹا ŃȀŁǩ ـǈǖŉȵǐلŁɅ ŃȺŁǤĈȢɄ  ɅćـŃǘŁǹǊǾĈȵ ـŃȺłȼŁو Ʌ ĆـĈǲǊǜɆȥ ĆـǈاŃȍŁǤـĈȠ 
152ĈǙȽĆـŁǣاłȼǣ ĈـĈصǤĊـŁȢĈǦ )4(ņȺالćـłـصĈȋɀ  ǈȭŃɄŁǩ ŃȞĈȀłȣǈا ǐلŁǤŃǶǈǬĈȵ Ńȸǈا ǐلŁȶŃȺـłـصĈȋɀ 

 

 

 .111: املراد كتاǡ املعيار املعرǡ للوȹشريسي،  و قد سبȨ التعريȤ به ȋ:  املعيار)1(
 :هذا الشȖر األخري هو عǲز البيǨ التاسع عشر من باǡ عȤȖ النسȨ من ألȦية ابن مالك وȹصه )2( 

دـاشيا و ضعȦه اعتقـȚم فـيف الن ردـفصل يال ـا و بـاصل مـأو ف
 

Ǩالبي Ɩعلى ضمري الرفع املتصل بال فصل: و مع ȤȖم كثريا العȚه قد ورد يف النȹأÜ ربيعة Ÿعمربن ا ȯكقو 
 : املخزومي

الــن رمـال تعسȦـنعاǯ الȦـك  هادىـلǨ و زهر تـلǨ إذ أقبـق
 

 املرفوț بالȦاعلية من غري فصل بني املعȖوف و )قبلǨأ(ستتر يف  معȖوف على الضمري امل)و زهر(: فقوله
 . ǯ2ȋ ،:238. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا. Ȥي و هو ضع،املعȖوف عليه بالضمري املنȦصل

 .كاة و احلǰ قد اȹتقد كثريا و هو ضعيȤذو النابغة يقصد أن القوƛ ȯواز العمل بالقوȯ الضعيȤ يف النكاح و ال
 .أŒما غري Ȍȹ  و:)ǯ( يف )1(
)2(Ȍقد ورد على غاية الوضوح و البيان، ما وقع يف البيان إىل أبعد غايته، : الن ȘȦومسوه  ومعناه أن يكون الل

 و Ʒتمل أن يكون من Ȍȹ ، قاله الباجي،ألȹه مأخوذ من منصة العروȃ الƟ Ɣلى عليها لتبدو جلميع الناȹ ȃصا،
كشȤ النقاǡ : ابن فرحون ابراهيم ابن علي . اɋمام أو إىل أحد من أصحابهالشيءĆ إذا رفعه، فكأȹه مرفوț إىل

Ǣاحلاج .Ȩاملرجع السابȋ ،: 99.  
)3(ŊȌŉاقته : النȹ ŉȌŁȹ ȯأقصى ما عندها من السري،:أي :يقا ǯاستخر  ŅوسريŅȌيĈصŁȹو ĉŅȌŁȹ : أي:Ņجد Ņورفيع . 

ǡمد ابن يعقوƮ باديǓ ريوزȦال :Ȩاملرجع السابǯ ،2ȋ ،: 319 ،320. 
 . بصيغة:)ǡ(و )األصل(  يف )4(
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153ȥـĈǚǐȷŁɅ ـǊȮŃȸȵ ćـŁɀȥاĈـǄا لـقĈـŉȺȲـōȌ ǈȥـǐالŁǤŃǶǊǬǈȭ ـǐالǊفłȒـĈلɀǈأ Ńوǈȭ ǐالǈقōȌ)1( 
154ĈȵـŃȸŁǣ ـŃȞĈǼŁǿ ǐأĈɃǈا ǐـلŁȞŃɆĈȸłɅ ŃȞǈȖŉǪال ɂǈȲǈاف  Łـ الوŉȺŊȌŁȵ ـŃǪłǤćłțɀĈǙ ǈǽȵ اĆـŃǹـا اŁǪǈȲفĆاـ 
155Łوȭćـƌ2(ل(ȵ Ćـȥ اĆـĈȾŁȶـłȼǊǽ ǐو الǈفŃȾـĈل  مĆـŃɆŁȄǣ ĈـŁȺـŖȌĈل łȞـłȀĈȏوǈا ǐلŁɀŃȽـĈم)3( 
156ǈȥـǈاǐلłǺǐȲłȤŁǣ ـŃɆŁȸŁȉ ـĈاĈǵǿǈا ɄǐلłȶŁǼŉوŁȹـŃȼ ǈلŃɆـŁȄĈǣ ǈـقŃɀąلĈȝ ـŃȺĈǼŁȵ Ńȸǈȩ ـŃǼŁد ŉوŁȹـŃȼ 
 ŊɀĈǿـŁȾــŉǪـل اŁȸǈـŃɀǄɍȵ Ĉـȩ łȻǼĆـŁȞـŊɀĈǿ)4(  ǈȥـصŁـŉǪــȲ لłȜĈـجŃȀĈـ ǈǖŉȹłȼŁɅـĈل157
158ǈȥŁȶـŃǤŁǶـǊǬǈا ŊȊـلłȀĈǳوŁȝ ـŃȸŁǩ ŃصĈɀĈȀɅ ǈɍاǐـلǈـفĈȗاĈل ȲـŉǪǐفĈسɆـĈȀŁـ ال وŉǪŃȺĈɀɅـĈȀ 
159 »Łوȵ Ćـǣ اĈـĈȼĈǙ لĆـŁǩ ɂـŁصŊɀąǿłو Ĉȍـǐل łɅĊـŁȝǼĈǣ ɂقĆـŃɀĈلŁȉ ـĈǿاąĈǳǈȥ ǐȲŁǪŃǤŁǪĈȾـǐ5(»ل( 
160ǈȥـŁȶŃȀĈـجłȜĈا ǹĊـĈǪǈɎȥĈـĈȾŃمĈǙ لĆـłȵ ɂŁȀŃاد ŁȵŃȊłȀĈǵوĈȾŃمŁو Łȵ Ĉȵ اŁȸǈا ǐلŁȶـŃȞŁȺـǈأ ɂŁǿŃ6(اد( 
161ǈأǈɍǩ ĆـŁȀǵا ɁĊـĈǪŁǲŁـاجłȾŃمĈǣ ŁǤŃȞĈȐŁȵ اـ  ȩĆـŃǼŁȉ ـŁȀłǵاɀ)7(ȝĆـǈȲłȵ ɂـŁȀĈادǈا ǐلłȞǈȲŁȶاـ
162ĈȵŃȸŁȝ ŃɀĈدłȵ ŃȒĈȶĈĈȀŁو ĈȵŃȸŁȅ ŃɀĈȧ)8(ǈا ǐلǈȮـǈɎŃȳ ǈȭـǈȷاŁȍ ـĈǶŁǴɆǈا ǐلǈقŃصĈǼǈأ ŃوĈǣ ĈȼĈȭ ـǈɎŃȳ)9(

 

 

 

 )1( ŊȌالق: Ǝƪعليه ا ņȌه به:أي :من قǭأعلمه و حد . ǡمد ابن يعقوƮ باديǓ ريوزȦال: Ȩاملرجع الساب ، ǯ2، 
ȋ:313. 

 . وكل ما أفهمه:)ǡ(  يف)2(
الȦريوز . غلȔ فيه وسها :من وŁهŁمŁ يف الشيء ذهǢ إليه وŁهŃمłهł و هو يريد غǈيŃرŁهł، وŁوŁهĈمŁ يف احلساǡ : الوهم)3(

ǡمد ابن يعقوƮ باديǓ:Ȩاملرجع الساب ǯ ،4ȋ ،:187، دǲاملن :Ȩاملرجع السابȋ ،:921. 
اجلرجاƆ . غري أن Ʒكم عليها بنȦي أو إǭباتوإدراȫ املاهية من  هو حصوȯ صورة الشيء يف العقل،:  التصور)4(

و : قاȯ يف شرحه: إدراȫ مȦردą تصورńا عłلĈمŁ: قاȯ األخضري، ȋ ،: 83املرجع السابȨ. الشريȤ علي بن Ʈمد
املرجع السابȨ، : األخضري عبد الرمحان. و حصوȯ صورة الشيء يف الذهن كǚدراكنا معƖ العلم أو احلدوǫه
ȋ :44. 

فصل يف أȹواț العلم  .)هـ982ت(لسيدي عبد الرمحان األخضري ) السلم املروȨȹ: (منȚومة هذا البيǨ من )5(
ǫيف شرحه: احلاد ȯالشارح كاأعلم أن املوصل إىل التصورات يدعى بالق«: قا ȯحلوȯد و الرسم و املثا« .

 .51: املرجع السابȋ ،Ȩ: األخضري عبد الرمحان
 . وما به املعƖ أراد):ǡ( يف )6(
 . قد شرحوه:)ألصلا( يف )7(
 . و من سوى الكالم:)األصل( يف )8(
:  ǯ 4ȋجع السابȨ،املر: الȦريوزǓبادي Ʈمد بن يعقوǡ. جرحه: أي:  من كǈلǈمŁهł يŁكǐـلǈمłهł كǈـلǐماǄ: كĈالم)9(

 .ȋ : 695املرجع السابȨ،: نǲدامل، 172
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163 Łوȵ ĆـŃȀĈـجłȜǈا ǐلǈǖǐȩـŁɀĈالȥ ĈـŉǪال ɄŃǶĈقĈȨɆ  ɅĆـłǘǊولĈل ȲـŉǪŃـصĈǼĈȨɅ)1(ĈǣـǪـالŃǼĈȩɆـĈȨ 
164 »Łوȵ ĆـĈا لǪĆـŃصĈǼɅـąȨĈǣ ـĈȼłǩ ـłɀōȍـǈɎ  ĈǣـłǶŉǲąǦɅ ćـŃȞŁȀłȣĈȝ ŃȺـŁǼǈا ǐـلłȞـǈقǈɎ«)2( 
165 Łوȵ ĆـŃȀŁـجłȜĈا ŃǹĈǪـǈɎĈȥـĈȾŃمĈل łȶـǐقŁǪŁȒɂ ǈأĈلدƋـĈǦŁȊـ الŃȀĈțĈǪال Ʉ)3(ǈـ لŁȾـŃǿا اŁǩŁȒɂ
166 ǈأǈɍǩ ĆـŁȀĈا ɁŃǵـĈǪŁǲـŁǯاǊȭ ـƍلŁو ǵاĈـĈǼ ĈǣـالƍǾǐȭĈȀŁـ الس وŉȺـĈǦŁو ǈا ǐـلǈقŁɀĈȝـاĈǼ 
167 ĈـلǈǾŁȫاǈا ǐلĈجاĊـĈǪŁȾـŁادĈȥ ǈا ɄǐلǈقŃɀĈلŁȉ ـŁȀǐȓ ȵćـǐȖȲĆـǄقǈا أŃوȵ ćـǈقŉɆńǼȵ اĆـŃȸǈȩ ـŃǼǈȥ ŁȀǐȓ
168 ĈǙǐǽǈɍ ǩ ĆـŁȶƌȮــŁȸȵ ĈـŁȸǈا ǐلĈǚȹĊـŁȊــĈǒا ĈـلǐȲǈقŃɀĈلĈǙ Ƌɍǣ ĈـĈاŃـجĈǪـŁȾـĈادȊـ الĈǝاɄ
169 ŁوŁȉŃȀǊȓǈا ǐلĈاŃجĈǪŁȾĈادĈŽ ŉȊال ŃȀĈǳ)4(Łȅ قـĆـǐȔ ǣĆـǐلȩ ĆـŃǼŁǿǊǥـ الŉǪŃصĈɀĈȀɅĈل ǐȲŁȢŃɆĈȀǈȥ قـĆـǐȔ
170 ŁوǈأǐȷɅ ĆـǊȮـǈȷɀĈȝ ـŃȺـŁǼłȻŁǩ ـŁǶŉـصǈɎ  ȵĈـŁȸǈل اĊـłȞȲćـĈȳɀŁȵ ـǣ اĈـĈȼŁǩ ـŁɀŉȍـǈɎ
171 ĈǙǈـلȵ ɂĆـŁȞـĈȹـاȵ ɄĆـǈا أŁǿ ادĆŁǵȲƋـłȼ)5(  ĈلɆćـŃǤĈȀŁȁǈا ǐـلŁȶŃȞـŁȺĈǾال ɂǈȩ ɃŃǼŁǵ ƋȲłȼ )6( 
172ǈȥـǈȲŃمɅ ĆـǈـقŃȜȵ ĈـŁȸǈا ǐلǈفĈȀǈقɅŃɆĈȸŁǩ ـŁɀـ  ـاłȀćłدŁȝ ـǈȲŁȵ ɂŃȞńȺŁو ɂǈǽ Ĉȝ اǐȲćłمŁǩ ـ ɁŁɀ)7(

173]ȹ ĆـŁȞŃمǈـ لǈـقŃǼɅ ćـŁɀĈȥـاłȨŉǪـ الǐفĈسłƘ  ȵĈـŃȸŁǹ ـĈǿاąĈǯǈȩ ـŃɀǄɍĈǣ ـĈȼŁɅ ĈسłƘ[ )8( 
174ǈȥـŁɆŃȀŁـجłȜـل اŉǪĈوǖǊلɅĈȥ ǐال ɄǶĆـĈقɆـǈقŃȼ  ĈلǐȲǈقŃɀĈلǈل ǐا الŁȞǐȮـŁو ȄĈǽ ال ɃـŉǼĈȩǈقɆـŃȼ 

 
 

 )1(Ȩاألخضري : التصدي ȯقا :ŃمĈسłو ąȨيĈدŃصŁتĈب ąةŁبŃسĈȹ łȫŃرŁدŁيف شرحه. و ȯمام «: قاɋا Ǣفمذه)Ɨأن ) اجلوي
. »ة مع احلكم عليها بالنȦي و اǭɋبات، و مذهǢ احلكماء أȹه ƭرد إدراȫ النسبة خاصةالتصديȨ إدراȫ املاهي

هو أن تنسǢ باختيارȫ الصدȧ إىل « :وقاȯ اجلرجاƆ، 44: املرجع السابȋ ،Ȩ: األخضري عبد الرمحان
Ǝاملخ«. Ȉحسن دروي Ɨشرح : القويسي ƒالسلممȨȖمصر، ، يف املن ،Ƒبعة احللȖهـ،1379 م ȋ :11، 

 .ȋ  :82املرجع السابȨ،: اجلرجاƆ الشريȤ علي بن Ʈمد
و املوصل إىل «: البيǨ من السلم املروȨȹ لɊخضري من فصل أȹواț العلم احلادǫ، قاȯ يف شرحه  هذا)2(

 .51: املرجع السابȋ ،Ȩ: األخضري عبد الرمحان. »التصديقات يسمى حǲة، كالقياȃ و االستقراء و التمثيل
 :أي و القوȯ الذي توصل به للتصديȨ وهو القياȃ يف مثل قولنا«يسƗ يف شرحه Ƭذا البيǨ قاȯ الشيخ القوو 

. » غلبه:أي : ألن من Ƣسك به حǰ خصمهÜ الدليل: املناȕقة باحلǲة أيدالعلم متغري حادǫ يسمى عن
Ȉحسن دروي Ɨالقويسي :Ȩاملرجع السابȋ ،: 11 ،12. 

 .كما قد ارتضى :)ǯ( يف )3(
  . الشرț، وهو تصحيș Ȥاهر:)صل األ(  يف )4(
 .ȋ :146 ،املرجع السابȨ: املنǲد. فكها و ȹقضها فاƲلǨ :حل العقدة Ʒلها حال : حله)5(
 .ǯ3ȋ، :359،املرجع السابȨ:الȦريوز Ǔبادي.ȹزȯ به :حŁلƋ املكانǈ وبه يŁحłلƌ ويŁحĈلƌ حŁالŕ و حłلǊوالǄ وحŁلǈالǄ:حله)6(
 .ǯ ،4ȋ ،:307املرجع السابȨ: الȦريوز Ǔبادي. هلك :يŁضĈرŁتŁوńى كǈيŁ  تŁوĈو. ىوǡ( :ǈǭŁ( يف )7(
 .)ǯ( هذا البيǨ ساقȔ من)8(
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175ĈȥŊȺال ɄĈǿɀ)1(Łو ǐـ الŁȶـȺـĈǿاĈل ƋȲǈقĈȹاɄ )2( ǈȩـŃǼǈأ ǩĊـǈقŁȺȽاĆـǈȡ ـاŁɅـاǈǦĈال ŃǩǚǈقĈȷا)3( 

      ƞا جȼǣ ɁȀ الȶȞلȀȉ Žوȓ الȶȞل ȥصل 
176 ŁǣـŁɆǊȷاŁȵ ـĈǣ ـاĈȼŉȒـ الĈȞɆـłȤŁɅ ŃȀŁجłǴ  ĈȵـŃȸŁǣ ـŃȞĈǼłȑ ـŃȞąȤǈȩ ـĈادąǳŁو ŁɅ ŃȺŁǲłǴ
177 ŁǵǪƋـłɅ ɂـǈقŉǼŁȳŁȝ ـǈȲـǐال ɂـŁȶـŃȊłȾĈǿɀ Łوłȑ ـŃȞǊفłȼĈȥ ـǈȡ ɄـŁɅاĈǦƌȚـ الłȾـĈǿɀ)4(

178 łȉـłȀǊȓوŁǩ ـǐـقĈǼĈƇǈال ĈǾŁج ɃŁȀǐال ɁŁȞŁȶǐل ǣـĈȼǊأ łȵـŅǿɀŁǹ ŃȶŁـسǆǦǈȡ ـŃɆـłȀŁȽ ـŁȶǐل
 
 

 . ȹور البصر للهاليل: أي)1( 
)2( Ɔمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاɋأخذ عن صدر الدين امليناوي،هو أبو ا ،ƆماƎال Ƈو عبد الكر ، 

 و حاشية على ، و عبد الباقي الزرقاƆ، له جوهرة التوحيد، و اƪرشي، و عنه ابنه عبد السالم،لسنهوريو ساƁ ا
 تويف سنة ،)املنار للقاƆ: (، وهو املراد بقوȯ الناșمو منار أصوȯ الȦتوى وقواعد اɋفتاء باألقوى Ưتصر خليل،

 .ȋ ،:291املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد .ه 1041
 ، الصيد يف شرحه على Ưتصر ابن احلاجǢ:ل ما ذكر يف هذا الȦصل ȹبه عليه ابن عبد السالم يف كتاǡ أص)3(

ȯيف « :حيث قا Ǆة أقواالȹاملدو Ƿا من املتأخرين يعيدون اختالف شيوńو كثري Ȥلǘو ها هنا شيء، و ذلك أن امل
ن عن تصور اللȘȦ و القوȯ الذي ينبغي أن املسألة الƸ ƔتلȦون فيها، و التحقيȨ خالفهÜ ألن الشراح إƴا يبحثو

Ȩله إىل التصديǔا مƴإ Ǣذلك . يعد خالفا يف املذه ȯعلى صحة مراده بقو ǰتƷ اƴمام إɋا ȘȦأال ترى أن شارح ل
 ǡلقوله بالكتا ǰتƷ اƴإ ȯاألقوا ǡمام، و بقرائن كالمه من عود الضمري و ما أشبهه، و غري الشارح من أصحاɋا

 ينبغي أن Ɵمع أقواƬم يف ري ذلك من أصوȯ صاحǢ الشريعة، فلم يقع بني الȦريقني توارد، فالوالسنة، و بغ
ابن فرحون . » معناهاملسألة، و إƴا ينبغي أن يعد الكالم الذي شرحوه قوالǄ واحدńا، Ż اƪالف إƴا هو يف تصور

 .140: املرجع السابȋ ،Ȩ. كشȤ النقاǡ احلاجǢ: إبراهيم بن علي
Ƭا ȯقل قاȹ هذا الكالماليل بعد: »Ȩحقي ȯبالقبو ȨقيƠ صيال وتوضيحا»وهوȦزاده ت Ż  . اليل ابوƬا
ȃالعبا :Ȩاملرجع الساب :ȋ: 75 ،ابراهيم Ɔاللقا :ȋ ،Ȩ43 :املرجع الساب. 

جرى على ألسنة كثري من الȦقهاء واملȦتني أن ما جرى به العمل مقدم على املشهور و قاȯ «:  قاȯ اƬاليل)4(
   :   șم عمليات فاȹ ȃا

هǲور ـري مـي األخذ غـقدم فـم مشهورـل دون الـه العمـا بـوم
 أن يف اƪروǯ عنه تȖرȧ للتهمة Üو وجه تقدƇ اجلاري به العمل على املشهور مع أن كال منهما راجǴ من وجه

 و الذي ،ا اŎتهد فمشكل و أم، Ż هذا يف املقلد الصرف، فوجǢ عليه اتباț العمل سدا للذريعة،إىل احلاكم
 وقد اعتقد بعȐ أغبياء الȖلبة أن كل ما حكم ،يدȯ عليه كالم الشاƑȕ و غريه وجوǡ اتباț الراجǴ يف اعتقاده

املرجع : اƬاليل ابو العباȃ. » وأȹه يقدم على املشهور من غري Țȹر ملا فيه من اƪلل،به قاȏ قد جرى به العمل
،Ȩالساب ȋ: 49. 
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179 ǈأŉوǊـلŁȾǊǭ ـاłǤـłǧɀĈǙ ŃـجŁȀĈǒـ الاŁȞـŁȶǐل ǣـǈǾĈلŁȬǈالق ŃɀĈل Ĉǣ ŁȺŖȌ ] ŁȵŃǵا اŁǪŁȶǐ1( ]ل(

180ŁـالوƋثĈȹاŁو ɄـالƋثĈـالǊǬŁɅ ـǐȲـŁȂŁȵـĈȷا  ŁȵـŃȞĈȀǈȥـǈǦ ǐالŁȶـǈȮĈȷا ŁــالوŉȂŁȵـĈȷ2(ا(

181ŁوŁȽـǐلŁـ جŁȀŁǩ ɁـŃȞĈȶńȶɆǈا أŃوŁǩ ŃǺĈصŁصɆا  ĈǣـŁǤǈȲąǼǈأ Łȁ وȵĆـąȸ ] ŁǩŃȺـĈـصɆـŁ3(]اص(

182 Łوǈȩ ـŃǼŁɅ ـłǺـŊȌŁȝ ـŁȶـǆلĈǣ ـǈǖŃȵĈȮŁȺŃȼ Łوǈȩ ŃǼŁɅ ـłȞćŉم  Łوǈȭ ـǈǾĈȥ ـاĆاأل ɄŃȁĈȵـŁȺŃȼ 
183 ŁǿĈǣاłȞŁȾǈȭ اŃɀǊȷĈǾال Łأج ɃـŁȀال ɁـŁȞـŁȶǐل ǈأŃȽـĈل ɎĈȩɎــĈǪŁǼĈǒاĆǈȩ ـŃɀǄɍŁو ŁȝـŁȶـǐل 
184 ŁوŁǵ ـŃɆـǊǬǈـ لŃمǩ ĆـǐثłǤŃǨǈل łȼĆاأل ŃȽĈȲĆŉɆŃȼ)4( ǩĆـǐقĈȲـłǼɆłȻłɅ ـŃȶŁȺłȜĈȥ الـ ɄـŉȺǐقĈȲـŉɆـŃȼ
185 ŁǹـĈȵاłسŁȾŁȵ ـاŃȞـĈȀǈȥـǊǦŃȅـ األŁǤـĈاب  ǈȥـĈǚŉȹـŁȾا łȵ ĈȞـŁȺɆـǆǦ Ĉȥ الـ ɄـŁǤـĈاب
186 ǈȥـĈȞـŃȺـŁǼŁج ŃȾĈلŁǣ ŃȞĈȐ  ŁȽĈǾǈƪا ɃŃȶĈȄ Łȵـا الـŁȞŁȶǊـ اللŁɆŃɀŁȳǈȭ ـĈȶǐثĈلǈأ ŃȵـĈȄ
187 Łوǈل ŃɆŁȄ ȭل ـŁȵـŁـا جŁȀŁɁ ĈǣـĈȼŁȞال Łȶǐل łȵـŃȞŁǪŁǤńȀŁȉ اŃȀńȝـǈȥ اĈȶŃȺłȼŁȵ ـŃȹـا اŁȶȾǐ5(ل(

188 ǈȥـłȀŉǣـŁȶǈا أŃـجŁȀłȻاǊǽ ـو الŉǪŁȞــĈȍاɄ ĈǣĈـŁǪŃȀ ȫ ǈȕŁȝـاąǦŁو Ĉǣ ـǐالŁȶŁȞـĈȍـاɄ)6(

 

 

 

 

 

 

 

 

  .نƷ Ȍتمل ب:)ǡ ( و ) األصل( يف )1( 
 .معرفة الزمان و املكان): األصل(يف  )2(
 .ơصيصا ):األصل(يف  )3(
 .العالمة): األصل( يف )4(
 أو كان Ƭا مستند يف زمان ،ذكر اƬاليل مسائل كثرية جرى ŏا العمل يف بعȐ البلدان و Ɓ يȚهر Ƭا مستند )5(

ȯمنها كما قا ،ȋصوƯ و مكان ȋصوƯ: »لبة بأنȖال Ȑالعوام كله بائنفتوى بع ȧالȕ ، و لو كان يف 
 ȫم جرى العمل بترƬبواحدة، و قو Ƈتوى يف التحرȦخلع و ال حكم، و منها ال ȘȦو ال ل ȏا دون عوŏ ȯمدخو

و منها الȦتوى بثالǫ كȦارات اليمني باهللا يف احللȤ باألƹان الالزمة أو Ƥيع األƹان، و اعتداد املȖلقة اللعان 
 أشهر، و قوƬم جرى العمل بترȫ اللعان مȖلقا أو للȦاسȨ فقȔ، و منها ما جرى به عمل فاȃ ذات القروء بثالǭة

ƀإذا قام به املشتري بعد شهر، إ Ǣاليل  »...من عدم رد الدابة بالعيƬأاȃبو العبا:ȋ ،Ȩ54،55:  املرجع الساب.  
  .222: د، املرجع السابȋ ،ȨاجلرجاƆ علي بن Ʈم. Ƥع معصية، و هي ƯالȦة األمر قصدا:  املعاصي)6(
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189 ǈȭǐالŁȶǐȮĈȄ)1(] Łوǐال ĈȢŁǤɆĈǦ)2( [Łوǐال ĈقŁǪĈال)3(  ǈȥŁɆǪĊـŁǤłȜǐال łȶـŃǲـŁȀŁɃ)4(ȥ ĈـɆـĈȼŉǪال ĈالɄ
190 ŁوǈلŁǩ اǊقǐل ǁņȹĈǙĆاـ ŁجŁـوŁȹŃǼاـǀ ŁɅɇاŃȼ)5(   

 

 
 
 )1(Ȅلغة:  املك : Ǩȹكا Ɣكذلك على الدراهم ال ȨلȖماال، و ي Ɛإذا ج Ȅكƹ يف البيع Ȅمك ȯاجلباية، يقا

 . 2ȋ ، :250الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ. تǘخذ من بائعي السلع يف األسواȧ يف اجلاهلية
عبد : ت. الكبائر:  الذهȄƽ Ƒ الدين Ʈمد بن أمحد.و قد عده الذهƑ من الكبائر يف الكبرية السابعة و العشرين
 .125: ت، ȋ.اǂسن قاسم البزاز، دار قصر الكتاǡ، البليدة، اجلزائر، د

وا الذي Ȧȹسي بيده لقد تابǨ توبة لو تاŏا صاحǢ مكȄ لغȦر فǈ{: و يف حديث املرأة الȕ Ɣهرت Ȧȹسها بالرجم
 .5ȋ ، :120ت، ǯ.دار الȦكر، بريوت، د. امع الصحيǴاجل:  مسلم أبو احلسني بن احلǲاǯ القشريي}له
الȦريوز أبادي، املرجع السابȨ، . عابه و ذكر ما فيه من سوء:  و الغيبة من غابه و اغتابه.والعينة ):األصل(يف  )2(
ǯ1ȋ ، :112 . 

أفرأيǨ إن كان : ذكرȫ أخاƞ ȫا يكره، قيل: اهللا و رسوله أعلم، قاȯ: أتدرون ما الغيبةÝ قالوا{: و يف احلديث
ȯقا Ýȯته: يف أخي ما أقوŏ يكن فيه فقد Ɓ فقد اغتبته، و إن ȯإن كان فيه ما تقو{  ǯاǲمسلم أبو احلسني بن احل

ǯ ،Ȩ8القشريي، املرجع السابȋ ، :21 . ر من الكبائر يف الكبرية الثامنة و التاسعة وǲو قد عدها ابن ح
، )2(دار الكتǢ العلمية، بريوت، ȓ. واجر عن اقتراف الكبائرالز: ابن حǲر اƬيتمي. األربعني بعد املائتني

1414ǯ ،2هـȋ ، :8. 
)3 (ȯو الن:  القتا ǡشرعيـاحلرو Ǣتدور بني املسلمني لغري سب Ɣزاعات ال. 
 .داǯ:( Ŏ( يف )4(
 الزخرف،  سورةǀمŊهŃتŁدłونǈǭǓ ǈارĈهĈم لǈىعŁ إŉȹĈا وŁ أǊمŉةą عŁلǈى ǓبŁاءŁȹĆا وŁجŁدŁȹŃا إŉȹĈا قǈالǊوا بŁلǁǐ :قوله تعاىلاقتباȃ من  )5(

 . 22اɇية
التقليد األعمى لɊباء واألجداد قد يǘدي إيل الزيȠ والضالȯ، وعلى هذا فال عƎة باألعراف أن وهو يريد 

 .والعادات إال إذا كاǨȹ موافقة للكتاǡ والسنة
Ȉالشيخ علي ȯأن أصحابه« :قا ǯي عن احلالƎȖوا   بالغواو لقد حكى مذيل تاريخ الȹكا Ɠبه ح ȫƎيف الت

وحكى : Ż قاȯ  تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا،،يتمسحون ببوله و يتبخرون بعذرته حƓ ادعوا فيه األلوهية
ȯيف شرحه لعمدة األحكام قا Ɔالتلمسا ȧمد بن أمحد بن مرزوƮ أبو عبد اهللا بن ȯالرحا Ȩقǂالعالمة ا ǢيȖƪا: 

 العوام األغبياء ينتȦون شعر محار شيخنا الȦقيه العالمة Ȅƽ الدين بن البهارȃ أيام شاهدت ƞصر بعȐ جهلة
التصميم على اتباț العوائد و إن  :Ɵرده للوعȘ و التذكري وتركه اɋفادة والتعليم، و قاȯ أبو إسحاȧ أيضا

هو التقليد املذموم فǚن اهللا فسدت أو كاƯ ǨȹالȦة للحȨ و االتباț ملا كان عليه اɇباء و األشياǷ و أشباه ذلك 
املرجع : عليƮ Ȉمد . ، Ż ذكر اɇيات الدالة على ذلك ȹقلǨ هذا بȖوله ألƵيته»تعاىل ذم ذلك يف كتابه

Ȩالساب ،ǯ1 ،ȋ :66.   
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   Łوǣ ـǐالĈȮŁǪĈابĈȁ ǐȷĈȅ ـŁɀɁ ǐـ الĈɀŁɅɍŃȼ)1(

191 ǈȥłȀŉǣـŁȶŁǹ ـاǈالŁȤŁǣ ـŃȞـłȐĆاأل ŃوĈلŁɆاـ  Ĉȥـǈș ɄĈȽـاĈȀ ŉȊالŃȀĈț)2(  ĈلǈȮɄ ŁɅ ŃǤŁǪĈȲɆـا
192 ]ŁȵŃȸǈـ لŃم[  )3(ŁɅǊȮŃȸŁȍ ĈǶŁǴɆĈɍا ŃȝĈǪǈقĈاد  ĈȥĆاأل ɄŃوĈلŁɆĈȵ ـاŃȸ] ǈأŃȽĈ4( ]ل(  ŃȹɍـاĈǪǈقĈاد
193 ǈȥŁـسĉĈȲĈـłȶĈا لɀŁǪŃـسǈȲłȶǈا أɀȩĊـŁɀالĆـłȾŃم  ŁوŁǵ ـǈالłȾŃمŁو Ńاج ŁǪĈȺłǤǈا أɀǐȥـŁȞـǈالłȾـŃ5(م(

 

 

، 4املرجع السابǯ ،Ȩ: الȦريوزي أبادي. اǢǂ والصديȨ والنصري: يدور حوȯ الويل، وهو لغةلȘȦ : الوالية )1(
ȋ :393. الحاȖالويل له وجهان: و اص : Ǩاعل كالعليم والقدير، وهو من توالȦمبالغة من ال ÜǄيالĈعǈأن يكون ف

جريƞ ǴعƖ مقتوȯ وƭروح، وهو ȕاعته من غري أن يتخللها عصيان، وجيوز أن يكون فǈعĈيالƞ ǄعƖ مȦعوȯ كقتيل و
. الذي يتوىل احلȨ سبحاȹه حȚȦه وحراسته على التوايل عن كل أȹواț املعاصي، ويدƇ توفيقه على الȖاعات

 .1ȋ ، :14هـ، 1408ǯاملكتبة الثقافية، بريوت، . جامع كرامات األولياء: النبهاƆ يوسȤ بن إمساعيل
Ɔاجلرجا ȯعن املعاصي، الويل هو العارف باهللا و«: و قا Ǣنǲاعات، املتȖعلى ال Ǣșكن، املواƹما ǢسƜ اتهȦص

 .254: املرجع السابȋ ،Ȩ: اجلرجاƆ. »املعرȏ عن اŒɋماȫ يف اللذات والشهوات
ابن حǲر أمحد بن . »املراد بويل اهللا، العاƁ باهللا، املواǢș على ȕاعته، املخلȌ يف عبادته«: وقاȯ ابن حǲر

 .11ȋ ، :342املرجع السابǯ ،Ȩ. يǴ البخاريفتǴ الباري شرح صح: علي
وهذا التȦسري للوىل، هو املناسǢ ملعƖ الويل املضاف اىل الرǡ سبحاȹه «: قاȯ الشوكاƆ بعد ȹقل كالم ابن حǲر

 الƋذĈينŁ زłȹŁونǈيŁحŃ هłمŃ وŁالǈ عŁلǈيŃهĈمŃ خŁوŃفŅ الǈ اهللاĈ أǈوŃلĈيŁاءĆ إĈنƋ أǈالǁ ǈويدȯ على ذلك ما يف اɇيات القرȹǓية كقوله تعاىل
 ǀالǐعĈȚŁيمł الǈȦǐوŃزł هłوŁ ذǈلĈكŁ اهللاĈ لĈكǈلĈمŁاتĈ تŁبŃدĈيلǈ الǈ اĆɇخĈرŁةĈ وŁفĈي الدŃȹŊيŁا الǐحŁيŁاةĈ فĈي الǐبłشŃرŁى يŁتŉقǊونǈ لǈهłمł وŁكǈاłȹوا ǓمŁنłوا

  سورة ǀالنŊورĈ إĈلǈى الƌȚلǊمŁاتĈ مōنŁ ميłخŃرĈجłهǓ łمŁنłوا الƋذĈينŁ وŁلĈيŊ اهللاǁć :كقوله تعاىل و .64 ،63، 62: يوȄȹ اɇية
: الشوكاƮ Ɔمد بن علي. »أولياء اهللا هم خلȌ عباده القائمون بȖاعته Ưلصون له: Ż قاȯ .257البقرة اɇية 

  .223: ت، ȋ.إبراهيم إبراهيم هالȯ، دار الكتǢ احلديثة، د: ت. قǐȖǈرł الوŁلǐيĈ علي حديث الويل
)2( țاهر الشرș :قهية من عبادات ومعلوماتاألحكȦام ال. 
 .و Ɓ يكن ):األصل(يف  )3(
 .من أجل ):األصل( يف )4(
يشري الشيخ يف هذه األبيات إىل قضية بالغة التعقيد حيث أن بعȐ األولياء قد ƸالȦون șاهر الشريعة  )5(

اردة يف صورة الكهȤ، وينȚرون إىل بواȕن األمور ومǔالőا كما وقع يف قصة موسى واƪضر عليهما السالم الو
 Ǩأن هذه التصرفات ليس ȯواحلا ،Ǩكارعليهم دون تريث وتثبȹɋن باألولياء إىل اȚمن يسيئون ال Ȑبع țفيسار

وأن  على șاهرها، وينصǴ الشيخ بعدم التعرȏ واملسارعة إىل اȹɋكارعلى من ǭبتǨ واليته وصالحه وتقواه،
خالȦة للشريعة يف الȚاهرÜ فال يقتدى به فيها، وسأحاوȯ توضيǴ تسلم له أقواله وأحواله، وأن ƟتنǢ أفعاله امل
 :هذه القضية ورفع اللبȄ عنها يف النقاȓ التالية

 =     :كالم أئمة القوم و مشائخهم يدȯ على التمسك بالكتاǡ و السنة: أوال
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التمسك بالكتاǡ و السنة، و هذا الذي ذكرته من أن أولياء اهللا جيǢ عليهم «  :قاȯ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل= 

 ȨȦا اتư و السنة، هو ǡما يقع يف قلبه من غري اعتبار بالكتا țله أو لغريه اتبا  ȟفيهم معصوم يسو Ȅه ليȹو أ
عليه أولياء اهللا عز وجل، و من خالȤ يف هذا فليȄ من أولياء اهللا سبحاȹه الذين أمر اهللا بǚتباعهم، بل إما أن 

:  مȦرȕا يف اجلهل، و هذا كثري يف كالم املشائخ كقوȯ الشيخ أŸ سليمان الدراƆيكون كافرا، و إما أن يكون
و قاȯ أبوالقاسم اجلنيد رمحة اهللا  .الكتاǡ والسنة: إȹه ليقع يف قلƑ النكتة من ȹكǨ القوم فال أقبلها  إال بشاهدين

. ال يصلǴ له أن يتكلم يف علمناعلمنا هذا مقيد بالكتاǡ و السنةÜ فمن Ɓ يقرأ القرǓن و يكتǢ احلديث : عليه
ȯأبو عثمان النيسابوري .ال يقتدي به: أوقا ȯو قا : Łرŉمǈباحلكمة و من أ ȨȖȹ سه قوال وفعالȦȹ على ǈالسنة Łرŉمǈمن أ

Ƈيف كالمه القد ȯألن اهللا تعاىل يقو Üبالبدعة ȨȖȹ سه قوال وفعالȦȹ وى علىƬا: ǁنĈإŁو łوهłيعĈȖłوا تłدŁتŃهŁتǀ   سورة
: ابن Ƣيمة أمحد. »كل وجد ال يشهد له الكتاǡ و السنة فهو باȕل: وقاȯ أبو عمرو بن جنيد .54ور اɇية الن

 .11ȋ ، :209 ،210هـ، 1404ǯمȖبعة املساحة العسكرية، القاهرة، . ƭموț الȦتاوى
كثري، و Ʋن ȹعرفك و اعلم أن سالك سبيل اهللا تعاىل قليل، و املدعي فيه « : و قاȯ أبو حامد الغزايل رمحه اهللا

أن تكون Ƥيع أفعاله االختيارية موزوȹة ƞيزان الشرț، موقوفة على توقيȦاته، إيرادا و إصدارا، : عالمة لهÜ و ذلك
و إقداما و إحǲاما، إذا ال ƹكن سلوȫ هذا السبيل إال بعد التلبƞ Ȅكارم الشريعة كلها، و ال يصل فيه إىل من 

لو رأيǨ : و إن اǂققني قالوا: يȤ يصل إليه من أƵل الȦرائÝȐ إىل أن يقوȯواǢș على Ƥلة من النوافلÜ فك
. »وهو احلȨ. إȹساȹا يȖري يف اƬواء، و ƹشي على املاء، و هو يتعاȕى أمرا ƸالȤ الشرț، فاعلم أȹه شيȖان

  .247:م، 1979ȋ، )1(عبداحلليم Ʈمود،دار الكتاǡ اللبناƆ، بريوت ȓ:ت.املنقد من الȚالȯ: الغزايل أبو حامد
ومثل هذا الكالم منقوȯ عن كل املشائخ اǂققني من أمثاȯ الشيخ عبد القادر اجلياليل، و عبد القادر بن Ʈمد 
 .امللقǢ بسيدي الشيخ، و أŸ احلسن الشاذيل،و علي اƪواȋ،و ابن عȖاء اهللا السكندري،و الشعراƆ، وغريهم

  :و الصاحلني والعلماء و الدعاةكثرة الȖعن واɋعتراȏ على األولياء : ǭاȹيا
كثر املدعون يف هذا الȖريȨ لغربته، و بعدت األفهام عنه « ): 201(قاȯ الشيخ زروȧ رمحه اهللا تعاىل يف القاعدة 

لدقته، و كثر اȹɋكار على أهله لنȚافته، و حذر الناصحون من سلوكه لكثرة الغلȔ فيه، و صنȤ األئمة يف الرد 
دار الȖباعة . قواعد التصوف: زروȧ أمحد. »هل الضالȯ فيه، و ما اȹتسبو منه إليهعلى أهله، ملا أحدǫ أ

ȓ،مدية، القاهرةǂ2(ا(،1396ȋ ،يف القاعدة  .126 :هـ ȯو قا)سة«): 208Ʀ كار على القومȹɋو دواعي ا : 
در منهم ȹقȌ، أǊسŃرŁțĈ ا لنȚر لكماȕ ȯريقهم،فǚذا تعلقوا برخصة أو أتو بǚساءة أدǡ،أو تساهلوا يف أمر،أو ب:أوƬا

ȤيȚكار عليهم،ألن النȹɌهر لȚفيهي ȘȦتكن له من اهللا عصمة أو ح Ɓما،Ǣلو العبد من عيƸ و ال،Ǣأقل عي . 
Ɔا علمه: الثاƬ يتقدم Ɓ كار ماȹɋ مسرعة ȄȦم، إذ النƬعن على علومهم يف أحواȖو منه وقع ال ،ȫرقة املدر. 
 و الȖالبني لɊغراȏ بالدياȹة، و ذلك سبǢ إȹكار حاȯ من șهر منهم كثرة املبȖلني يف الدعاوى،: الثالث

 .بدعوى، و إن أقام عليها الدليل الشتباهه
 .خوف الضالȯ على العامة، باتباț الباȕن، دون اعتناء بȚاهر الشريعة، كما اتȨȦ لكثري من اجلاهلني: لرابعا

Ȅامƪل حقيق: اȖهور احلقيقة مبș إذ Üراتبهاƞ ȃوȦبالصوفية أكثر من غريهم،شحة الن ȃأولع النا ŉمǈǭ ه، فمن= 
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 و تسلȔ عليهم أصحاǡ املراتǢ أكثر من سواهم، و كل الوجوه املذكورة صاحبها مأجور أو معذور إال =

 .130 ،129 :قواعد التصوف، املرجع السابȋ ،Ȩ: رزوȧ أمحد. »األخري
 :كثرة الكذǡ و االفتراء و الدȃ عليهم: ǭالثا

هذا األمر لكثري من املشائخ و العلماء و الصاحلني، فدسوا يف كتبهم عقائد زائغة، و ȹسبوا إليهم و قد حصل 
عȐ ذلك يف هذه املنȚومة يف فصل الكتǢ ـد ذكر النابغة بـوق مكذوبة، وكتبا و فتاوى باȕلة، أفعاال شنيعة،

łتŃه ابȹيف كتبه أ Ɔية، و لقد ذكر الشعراȹاȖية الليȹاȖالشي ȯو األقوا Ɓلوه ماŉوǈباحلساد الذين حرفوا كالمه و ق ŁيĈل
و أعيذه بكلمات اهللا التامات من شر كل عدو و حاسد يدȃ فيه ما ليȄ من كالمي ....«: يقل، يقوȯ يف ذلك

ưا Ƹالș Ȥاهر الكتاǡ و السنة، كل ذلك ألجل أن ينȦر الناȃ من مȖالعته، و Ʒرمهم ưا فيه من الȦوائد، كما 
بكشȤ الغمة : بالبحر املورود يف املواǭيȨ و العهود، و يف مقدمة كتاŸ املسمى:  كتاŸ املسمىوقع يل ذلك يف

عن Ƥيع األمة، و قد حصل بسبǢ ذلك فتنة عȚيمة يف اجلامع األزهر و غريه، وșن غالǢ املتهورين أن ما 
دته وتدينǨ به، و ما سلم من دسوه من العقائد الزائغة و املسائل اƪارقة الƤاț املسلمني من Ƥلة ما اعتق

ȯالنسختني الصحيحتني إىل أن يقو Ǩأرسل Ɠتنة حȦمد تلك الơ Ɓ Ż ،ȃيف عرضي إال قليل من النا țو : الوقو
أعرف بعƤ Ȑاعة من املتهورين يف الوقوț يف أغراȏ الناȃ يعتقدون فĈيŉ سوء العقيدة Ɯكم تلك اɋشاعة إىل 

ع Ÿ قȔ، وال فاوضƗ يف علم، و ال رƆǓ و أȹا أǗلȤ، وال قامǨ عنده بذلك وقتنا هذا، و ما منهم أحد اجتم
تنبيه املغترين أواخر القرن العاشر على : الشعراƆ عبد الوهاǡ. »بينة عادلة، فاهللا تعاىل يغȦر Ƭم و يساƮهم

عة ưن دŉȃł و قد ذكر Ƥا .8 :ت، ȋ.مȖبعة عبد احلميد أمحد حنȦي، مصر، د. ماخالȦوا فيه سلȦهم الȖاهر
الشعراƆ عبد . اɋمام مالك، و اɋمام أمحد، وابن عرŸ، و الغزايل، و الȦريوز أبادي،  وغريهم: عليهم منهم
ǡالوها :ȓ،بعة عبد السالم شقرون،مصرȖو اجلواهر يف بيان عقائد األكابر، م Ǩ1351،)1(اليواقيȋ ،7 :هـ. 
 :كثرة الدخالء واملزيȦني، و املدعني و املبȖلني يف هذا الȖريȨ: رابعا

و قد أشار كبار األئمة و العلماء و الصاحلني إىل هǘالء الدخالء و املبȖلني و Ơدǭوا عن أوصافهم و تصرفاőم و 
. »ملدعي كثرياعلم أن سالك سبيل اهللا تعاىل قليل و ا« : سلوكاőم وأǭارهم السيئة، و قد قاȯ أبو حامد الغزايل

 .247:املنقذ من الضالȯ، املرجع السابȋ ،Ȩ: الغزايل أبو حامد
 :و قاȯ سيدي عبد الرمحان األخضري يف قصيدته املسماة باجلوهرة القدسية يف اɇداǡ و األخالȧ الصوفية

 ومـقـǘالء الـاȯ هـن حـأيـف
 ة الرسوȯـريعـذوا شـبـد ȹـق
 اǡـمقتضى الكتـوا بـم يعملـل
 امــهم أوهـلوبـǨ قد ملكـق

 ومـقراء اليـاȯ فـوء حـن سـم 
 يلـن السبـد حادوا عـالقوم قـف

 صواǡـى الـهادي إلـة الـو سن
 امــهم إمـليȄ لـقوم إبـالـف

 يه البدțـثرت فـان كـذا زمـه
 ة الدجاجلهـȦـائـاجǨ الȖـوه
 ل الدعاوى الكاذبةـثرت أهـو ك

 Ǩ عليه أمواǯ اƪدțـȖربـو اض 
 ةـلـريȨ الباȕــن للȖكوـالسال
ةـة فيهم غالبـبدعـارت الـو ص

ȯإىل أن قا: 

=
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 =ȯخر ما قاǓ الصوفية: األخضري عبد الرمحان. إىل ȧو األخال ǡداɇة. اجلوهرة القدسية يف اȹمرقو. 

و قد ذكر سيدي عبد الوهاǡ الشعراƆ الكثري من خصاȯ هǘالء املبȖلني و فضحهم يف كتبه حيث يقوȯ عن 
الشعراƆ عبد . »كالسيȤ القاȕع لعنȨ كل مدț للمشيخة يف هذا الزمان بغري حȨو هو « : بعȐ كتبه 

ǡتنبيه املغترين: الوها .ȋ ،Ȩ02: املرجع الساب. 
 Ǣة للشريعة تنسȦم املخالőيمة جدا ألن تصرفاȚالء عǘولياء و الصاحلني و هم منها بريئونلوفتنة هɊ. 

  :تلتمȄ له املعاذير إن أمكن ذلكإذا ǭيǨ صالح الرجل وتقواه، فينبغي أن : خامسا
د يكون مضȖرا أو متأوال أو له وجهة Țȹر، ـفقد يكون له عذر و ليȄ كل الناȃ يستȖيع أن يذكر عذره، و ق

و ما أكثر األمثلة يف هذا اŎاȯ، منها ما وقع للويل الصاſ أŸ عبد اهللا Ʈمد الدكايل رمحه اهللا، و كان منعزال عن 
عة و ال اجلماعة، فرمي بالزȹدقة، و شنع عليه اɋمام  بن عرفة أقبǴ التشنيع و رماه بالȦسȨ، اƪلȨ ال Ʒضر اجلم

فرحل الدكايل إىل مصر فارا بنȦسه، فكتǢ اɋمام ابن عرفة كتابا ألهل مصر و علمائها ƎƸهم فيه بشأن 
 :الدكايل، فاجتمع العلماء و الȦقهاء و أجابوه ƞا يلي

  أن يسمواا كان من شيم األبرارـم
 ن إذا ما أبصروا خلالـكـالال و ل

 د قاȯ يف املنهاǯ صاحبهـيȄ قـأل
Ȧوغهـوعمران سـه أبـقيـكذا ال 
 بتǨـو بكر إذا ǭـه أبـاȯ فيـو ق

 يـو قد روينا عن ابن القاسم العتق
 اـاركهـرد شهادات لتـا إن تـم
ȹلـعم وقـƕةـد كان يف األعلني م 

 د فيه معذرةـري مبـغ) مالك(كـ
 Ǵـضـذي أبداه متـن الإذا و ـه

 راـȚـه ȹـأȹك راء حلـو هǢ ب

 بالȦسȨ شيخا على اƪريات قد جبال 
 ن حسن تأويالőم حلالـوه مـكس
 من قد Ƹتشي زلالـȫ لاوȟ ذـيس
 خيل خوفا واختشى خلالـمن تـل

 ليترȫ و ما عمالـمرء فـة الـعدال
 ما اختصرȹا كالما أوضع السبالـفي

 د احتȦالـلتقوى قإن كان بالعلم و ا
 من جاǢȹ اجلمع و اجلمعات فاعتزال

 م يثلم و ما عذالـممات و لـإىل ال
 قالـه ȹـة أجرا منعـذ األئمـأخ
تهادȫ أوىل بالصواǡ والـما اجـف

 .160: املرجع السابȋ ،Ȩ: ميارة Ʈمد بن أمحد
 بعȐ الȦقهاء عليه ذلك فلما وصلوا و قد ذكر عن الشيخ أŸ يعزي رمحه اهللا تعاىل أȹه كان يرقي النساء، فأȹكر

أفال جعلتموƆ ! جئتم لكذا وكذاÝ أليȄ أȹكم تقولون جيوز للȖبيǢ أن ينȚر إىل موضع الداء« :إليه قاƬ ȯم 
 Ýالكافر ǢبيȖعوا» كالȖقȹمد بن أمحد. فاƮ ميارة :ȋ ،Ȩ315: املرجع الساب. 

  :راȫ وهو ما يسمى بالسكر و الȦناءأن Ơصل هذه األمور أǭناء الغيبة عن احلȄ و اɋد: سادسا
و الذي عليه Ƥهور « : قاȯ ابن Ƣيمة رمحه اهللا تعاىل. و هم يف هذه احلاȯ معذورون ألن التكليȤ مرفوț عنهم

 Ż يني سبǢ. »العلماء أن الواحد من هǘالء إذا كان مغلوبا عليه Ɓ ينكر عليه، و إن كان حاȯ الثابǨ أكمل منه
 ǡهذا السكر و غيا ȯعن محله، و قد يوجد« : العقل فقا Ǣالقل Ȥا يكون لقوة الوارد، و ضعƴن ذلك إǚف= 
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 .» مثل هذا يف من يȦرح أو Ƹاف أو Ʒزن أو ǢƷ أمورا دȹيوية، يقتله ذلك أو ƹرضه أو يذهǢ عقله=

ȯالسكر و أسبابه فقا țواȹذكر أ Ż :»ناءȦه السكر و الȹا يسموư ǡو ذلك من و كذلك ما يرد على القلوƲ و ،
األمور الƔ تغيǢ العقل بغري اختيار صاحبهاÜ فȹǚه إذا Ɓ يكن السبȚƮ Ǣورا Ɓ يكن السكر مذموما، بل معذورا 

Ǣ ال فعل للعبد فيه، كسماț ما Ɓ يقصده يهيǰ قاȕنه، ـد Ʒصل السكر بسبـو ق...فǚن السكران بال Ƣييز، 
يه فيه، و ما صدر عنه يف حاȯ زواȯ عقله فهو فيه معذورÜ ألن و Ʒرȫ ساكنه، و Ʋو ذلك، و هذا ال مالم عل

ƭموț : ابن Ƣيمة أمحد. »القلم مرفوț عن كل من زاȯ عقله بسبǢ غري Ʈرم كاملغمي عليه و اŎنون وƲوƵا
ǯ ،Ȩتاوى، املرجع السابȦ11الȋ  ،:10 ،11. 

 :و قاȯ الشيخ أبو مدين رمحه اهللا تعاىل من قصيدة له
 ن الوجد أهلهـينهى عقل للذي ـف

 زت األرواح شوقا إىل اللقاـإذا اهت
 م تذȧ معƖ شراǡ اƬوى دعناـإذا ل 

Ȍ األشباح يا جاهل املعƖـȹعم ترق
 و صن سرȹا يف سكرȹا عن حسودȹا

ȹǚبنـفȕ ـا إذاȕ عقولناـا و Ǩاب 
 اȯ سكرهـم السكران يف حـفال تل

 ȹناـكرت عينـو إن أƮشيئا فسا ȫا 
 كناـهتـ Ʀر الغرام ترȹاـامـو خ
 ع التكليȤ يف سكرȹا عناـقد رفـف

ǢالȖمد الƮ كر، بريوت، د. حاشية على شرح ميارة للمرشد املعني: ابن محدونȦدار ال.ǯ ،2تȋ ، :165. 
 :قد يكون هǘالء الصاحلون ƭتهدين متأولني، و هم مأجورون على كل حاȯ: سابعا

كثريا من هǘالء األولياء يكوȹون ƭتهدين يف بعȐ املسائل و قد ȖƸئون و قد ذكر ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل أن 
و من ذلك أن من أسباǡ «:ألŒم غري معصومني، و هم مأجورون مثابون على اجتهادهم يقوȯ رمحه اهللا

الوجوǡ و التحرƇ و اɋباحة ما قد يكون șاهرا، فيشترȫ فيها الناȃ، و منه ما يكون خȦيا عن بعضهم șاهرا 
ضهم على الوجه املعتاد، و منه ما يكون خȦيا يعرف بȖريȨ الكشÜȤ و قصة اƪضر من هذا الباǡ، و ذلك لبع

يقع كثريا يف أمتناÜ مثل أن يłقǈدŉم لبعضهم ȕعام فǈيłكǐشłȤŁ له أȹه مغصوǡ فيحرم عليه أكله، و إن Ʒ Ɓرم ذلك 
فيحل له أكله، فȹǚه ال Ʒل ذلك ملن يعلم اɋذن، على من Ɓ يعلم ذلك، أو يȦȚر ƞاȯ يعلم أن صاحبه أذن له فيه 

و أمثاȯ ذلكÜ فمثل هذا إذا كان الشيخ من املعروفني بالصدȧ و اɋخالȋ كان مثل هذا من مواقع االجتهاد، 
ي الرǗيا ـقع فـالذي يصيǢ فيه تارة و ǜȖƸ أخرىÜ فǚن املكاشȦات يقع فيها من الصواǡ و اȖƪأ Țȹري ما ي

 .11ȋ ، :428املرجع السابƭ .ǯ ،Ȩموț الȦتاوى: ابن تيمية أمحد. »أي، و الروايةو تأويلها، و الر
țعن السما ȯن اهللا ال يضيع أجرهم و صالحهم، ملا  «:و يقوǚاملسلمني، ف ſفيه قوم من صا Ȕو إن كان قد غل

ȯصلى اهللا عليه و سلم قا Ƒن النǚف ÜئهمȖوقع من خ:} ŁǡاŁصǈأǈف łمĈاكǈاحل ŁدŁهŁتŃا اجǈإذ ŁدŁهŁتŃا اجǈو إذ ĈانŁرŃجǈأ łهǈلǈف 
ŅدĈاحŁو ŅرŃجǈأ łهǈلǈف ǈأǈȖŃخǈأǈف łمĈاكǈاحل{ Ÿمنني عليا بتأويل، و علي بن أǘقاتلوا أمري امل Ȥاعة من السلƤ و هذا كما أن 

من قصد اهللا فله اجلنة، و Ƥاعة من السلȤ و اƪلȕ : ȤالǢ و أصحابه أوىل باحلȨ منهم، و قد قاȯ فيهم
  و إن كان خȖأهم مغȦورńا - و قذ تبǨ بالكتاǡ و السنة ƠرƇ ما استحلوه - بعȐ األشربة بتأويلاستحلوا

 =Ƭم، و الذين حضروا هذا السماț من املشائخ الصاحلني شرȕوا له شروȕا ال توجد إال ȹاذرا، فعامة هذه

ȯإىل أن يقو:  
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Ȗأهم فيما خرجوا به عن  و اهللا يغȦر Ƭم خ- السماعات خارجة عن إƤاț املشائخ، و مع هذا فاخȖأوا=

 .ƭ11ȋ ، :597موț الȦتاوى، املرجع السابǯ ،Ȩ: ابن تيمية أمحد.  و إن كاȹوا معذورين-السنة
ال جيوز  «):82( و من هنا فال ينبغي املسارعة إىل اȹɋكار واجلحود، قاȯ الشيخ زروȧ رمحه اهللا تعاىل يف القاعدة

 بĈهĈ لǈكŁ لǈيŁȄŃ مŁا تŁقłȤǐ وŁالǴǈ، بالوجه الواضǴ ملا ال علم له به و ǁألحد أن يتعدى ما اȹتهى إليه من العلم الصحي
ŅمǐلĈيةعɇسراء اɋسورة ا  ǀ 36 .ل كاملنكر ملا هو به جاهلȕبالبا Ǣخد به، و املتعصǓ فاملنكر لعلم كال« . ȧزرو
 .50: قواعد التصوف، املرجع السابȋ ،Ȩ: امحد

ماȹع من قبوȯ اŎحود أو ȹوعهÜ لنȦور القلǢ عنه، و التصديȨ  وجود اجلحد  «):203( و يقوȯ يف القاعدة
Ǣويز الوهƟ قه يتعني عليهȦمع ال Ȥيتوجه له، إذ ال دافع له، فاملوق Ɓ به، و إن ȧملا صد ǴتȦتاح الȦم  ،ǴتȦو ال

ư روماƮ ا على شيء، و إال كانŏأسبا Ȥا قام من غريتقييد  بزمان و المكان و ال عني، ألن القدرة ال تتوق
جحوده به، Ż هو إن استند إىل أصل فمعذورÜ و إال فال عذر يف  إȹكار ما ال علم له به، فǈسŁلƍمŃ تŁسŃلǈمŃ، و اهللا 

 .ȋ: 127 قواعد التصوف، املرجع السابȨ، : زروȧ أمحد. »أعلم
Ƒȕالشا ȯو استقام فيه كما استقاموا «: و قا ȯله، و من  فعلى تقرير هذا األصل من أخد باألصل األو ŷوȖف

Ǩعمȹ فبها و Ɔيلتزم . أخد باألصل الثا Ɓ نư جرى من عداهم Ɔو على الثا ،ȯŉوćجرى الصوفية األ ȯو على األو
ومن هنا يȦهم شأن املنقȖعني إىل اهللا فيما امتازوا به من Ʋلتهم املعروفة، فǚن الذي يȚهر لبادǛ الرأي . ما التزموه

توجد عند العامة، و ال هي ưا يلزمهم شرعا، فيȚن الȚان أŒم شددوا على أȦȹسهم، منهم أŒم إلتزموا أمورا ال 
 ما كان ليȦعلوا ذلك وقد بنوا Ʋلتهم !و تكلȦوا ما Ɓ يكلȦوا، و دخلوا على غري مدخل أهل الشريعة، و حاȇ هللا

ة املسلمني يف التكليȤ أوȯ على اتباț السنة، و هم باتȦاȧ أهل السنة صȦوة اهللا من اƪليقة، لكن إذا فهمǨ حال
Ȗم عليه، تبني لك أن تلك الƬيل أعماƕينسخ، و ت Ɓ يل املكي الذيƕالت ȋصوȹ سالم، وɋسلك ـا Ȩري

املوافقات يف : الشاƑȕ أبوا إسحاȧ إبراهيم بن موسى. »هǘالء، و باتباعها عłنłوا على وجه ال يضاد املدƅ املȦسر
 .4ȋ ، :239ت، ǯ.ت، ددار املعرفة، بريو. أصوȯ الشريعة

  :أولياء اهللا ليسوا معصومني من اȖƪأ: ǭامنا
 و قد يكون للويل «): 210(فمعلوم أن العصمة خاصة باألȹبياء، قاȯ الشيخ زروȧ رمحه اهللا تعاىل يف القاعدة 

هللا تعاىل بقوله الزلة و الزالت، و اȦƬوة و اȦƬوات، لعدم العصمة و غلبة األقدار، كما أشار إليه اجلنيد، رمحه ا
املرجع . قواعد التصوف: زروȧ أمحد. ».ǀ 38 سورة األحزاǡ اɇيةمŉقǐدłورńا قǈدŁرńا اهللاĈ أǈمŃرł وŁكǈانǁǈ: تعاىل

ȋ ،Ȩ131:الساب . 
ǭبوت املزية ال يقضي برفع «): 83(و الوقوț يف املخالȦة ال Ƹرجه من دائرة الوالية كما قاȯ يف القاعدة 

حكام الشرعية ال يرفع خصوȋ املزيةÜ فمن ǭبǨ عليه أو لزمه حد وقع عليه مع حȘȦ األحكام، و لزوم األ
حرمته اƹɋاȹية أصالÜ فال ƹتهن عرضه إال Ɯقه، على قدر احلȨ املسوȟ له، و إن ǭبتǨ مزية دينية Ɓ ترفع إال 

رار و إدمان ينȦي șاهر احلكم ƞوجǢ رفعها، فالويل ويل و إن أتى حŁدŋا أو أقيم عليه، ما Ƹ Ɓرǯ حلد الȦسȨ بǚص
 =و قد أعاذها. }لǈوŃ سŁرŁقŃǨǈ فǈاĈȕمŁةǊ بĈنłǨŃ مłحŁمŁدĈ لǈقǈȖǈعłǨŃ يŁدŁهŁا{. }الǈ تŁلǐعŁنŃهł فŊȹĈǚǈهł يłحŊǢĈ اهللاĆ وŁ رŁسłولǈهł{عنه بالوالية 
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قواعد التصوف، : زروȧ أمحد. »02 ةǀ سورة النور اɇياهللاĈ دĈينĈ فĈي رŁأǐفǈةǆ بĈهĈمŁا تŁأǐخłذǐكǊمŃ وŁالǁǈ. اهللا من ذلك=

ȋ ،Ȩ50: املرجع الساب. 
و لو  ...العصمة من خصائȌ النبوة، و الوالية ال تزاحم النبوة «:و قاȯ سيدي عبد العزيز الدباȟ رمحه اهللا تعاىل

 له بعد أن الناȃ الذين أǈلǊȦƋوا يف الكرامات قصدوا إىل شرح حاȯ الويل الذي و قع التأليȤ فيه فيذكرون ما وقع
الȦتǴ من األمور الباقية الصاحلة و األمور الȦاȹيةÜ لعلم الناȃ األولياء على احلقيقة، فيعلمون أن الويل يدعوا تارة 
فيستǲاǡ له، و تارة ال يستǲاǡ له، و يريد األمر فتارة يقضي، و تارة ال يقضي، كما وقع لȹɊبياء و الرسل 

ويل بأȹه تارة تȚهر الȖاعة على جوارحه، و تارة تȚهر املخالȦة عليه الكرام عليهم الصالة والسالم، و يزيد ال
ȃأمحد. »كسائر النا ȫبريز من كالم سيدي عبد العزيز: ابن املبارɋكر، بريوت، د. اȦدار ال.ȋ ،343 :ت. 

وز أن ȦƸى  و ليȄ من شرȓ ويل اهللا أن يكون معصوما ال يغلȔ و ال ǜȖƸ، بل جي «:و قاȯ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
عليه بعȐ علم الشريعة، و جيوز أن يشتبه عليه بعȐ أمور الدين حƷ ƓسǢ بعȐ األمورưا أمر اهللا به، و ưا Œى اهللا 
عنه، و جيوز أن يȚن يف بعȐ اƪوارȧ أŒا من كرامات أولياء اهللا تعاىل، و تكون من الشيȖان لǈبŉسŁهŁا عليه لنقȌ درجته، 

Ȗان، و إن Ƹ Ɓرǯ بذلك عن والية اهللا تعاىل، فǚن اهللا سبحاȹه و تعاىل Ɵاوز Ƭذه األمة عن و ال يعرف أŒا من الشي
 .ƭǯ11ȋ ،:201موț الȦتاوى، املرجع السابȨ، : ابن تيمية أمحد. »اȖƪأ و النسيان و ما استكرهوا عليه

Ɔالشوكا ȯعصومني، بل جي «:و قاƞ بياء ليسواȹوز على سائر عباد اهللا  و اعلم أن أولياء اهللا غري األƟ وز عليهم ما
املǘمنني، لكنهم قد صاروا يف رتبة رفيعة و مƕلة علية، فǈقǈلƋ أن يقع منهم ما ƸالȤ الصواǡ و ينايف احلȨ، فǚذا وقع ذلك 

 .233: املرجع السابȋ ،Ȩ. الشوكاƮ Ɔمد بن علي قǐȖǈرł الوŁلǐي. »فال Ƹرجهم عن كوŒم أولياء اهللا
  : وقع بني سيدȹا موسى و اƪضر عليهما السالمما: تاسعا

 Ȑبع țالعلماء على إمكان وقو Ȑبع ȯه ويل استدȹو على أ Üبوته وواليتهȹ ضر وقع خالف بنيƪا اȹفمعلوم  أن سيد
األمور املخالȦة لȚاهر الشريعة و هي يف حقيقة األمر حȨ وصدȧ، قاȯ الشيخ سيدي Ʈمد حبيǢ اهللا اجلكƗ الشنقيȖي 

و يف احلديث أن أهل الȚاهر قد ينكرون أشياء ƜسǢ  «:المه على حديث قصة موسى و اƪضر عليهما السالمعند ك
 ال ملتصوفة Ǔخر ، فȦيه حǲة للصوفية القدماء و األجالء يف بعȐ ما اȹتقد عليهمÜ منكرةريالشرț و هي يف الباȕن غ

، املرجع السابȨ. زاد املسلم:  اهللا بن ما يأŷ اجلنكيالشنقيȖي Ʈمد حبيǢ. »الزمان أهل الرقȌ و الغناء و اƪرافات
ǯ1ȋ ، :224. 

ȯبه االستدال Ȕسق ȯإليه االحتما ȧرȖو معلوم أن الدليل إذا ت ،Ƒȹ هȹسرين إىل أȦكثري من العلماء و امل Ǣو ذه . 
هم من إذا اعتقد يف فمن :و الناȃ يف هذا الباǭ ǡالǭة أصناف ȕرفان ووسȔ« :قاȯ شيخ اɋسالم ابن Ƣيمة رمحه اهللا

و منهم من إذا رǓه قد  و سلم إليه Ƥيع ما يȦعله، شخȌ أȹه ويل اهللا وافقه يف كل ما يȚن أȹه حدǫ به قلبه عن ربه،
 و هو ال ،و خيار األمور أوسȖها قاȯ أو فعل ما ليƞ ȄوافȨ للشرț أخرجه عن والية اهللا بالكلية وإن كان ƭتهدا ȖƯئا،

وال Ʒكم عليه بالكȦر و الȦسȨ مع  فال يتبع يف كل ما يقوله، ǭوما إذا كان ƭتهدا ȖƯئا،جيعل معصوما و ال مأ
 .ȋ  :116م،1993، بريوت، )ȓ )1،فقه التصوف، دار الȦكر العرŸ: ابن تيمية أمحد. »اجتهاده
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 ȣȀȞالǣ ǴɆجȀǪال Ž صلȥ  
194 ŁوŁǿŉـجłǶـǐاɀĈǣ ǐالłȞŃȀĈȣ)1(ǈأ ŃɅńȒـŁا وŃȽŁɀ  ĈȵـŃȸŁȅ ـĈاĈȀǝǐال łȶŁȀņجŁǶـĈǧاǈأ ǐȩـŁɀɁ 
195 ŁوǈǽĈلŁȬـ الŃȀǪĈـجłǴɆĈǣ ـǐـالłȶـŃǲŁǪĈȾĈǼ  ǈـلŃɆŁȄǣ ĈـłȶŃǺŁǪŁȝ Ȍالـ ȸـłȶǈقƍȲـĈǼ 
196 ǈȥـǐـالłȞŃȀłȣǈș ĈȽـاŅȀĈل ǊȮـĈلŁو ĈǵـاĈǼ  لĆـŃمŁɅ ـŁǪǈǖŉǧŁـ جŃǶłǼłȻĈل ŁǲȲĈǵـاĈǼ)2( 
197  »Łوǐال łȞłȣȀŁȵ اǢȲŃȢŁɅĈȝ ـŃȺŁǼņȺال Ćـ »Ĉȃǖـ ǈȷŁǣوł دǊǥłادŁــŁȞـ الǊȲłȼǐثǐـȵ Ĉ  وŁ اĈȃـ
198  »Łوłȵ ǐقŁǪŁȒłȽـاŁȶŁȵ ـاńȞـŁȵ ـاŃȊłȀłțو  ĈȥـĈɄǈȡ ŃɆĈȀŁȵ Łǹ اǈالǈفłȼǐال ŁȶـŃȊـłȀłț3(»و(

199ŁوǈǽĈȷاĈȥ ـŉǪال ɄŃȀĈجĈǴɆŁȉ ŃȀńȝǊȩ اōǼŁȵ4(اـ(  »ǈȥـǈȲłȾـŁȶǊȭ ـاŃȸǈأ ŁǣـńǼłȵ ـاǈقōǼŁȵا«)5(
 

 

: لȦريوزي أباديا. ر فهو ضد املنكو، Ż استعمل ƞعƖ الشيء املعروف املألوف،هو املعرفة :لغة :لعرف ا)1(
 و تلقته الȖبائع ،هو ما استقرت النȦوȃ عليه بشهادة العقوȯ :اصȖالحاو . Ȩǯ3،ȋ : 173، املرجع الساب

: اجلرجاƆ.  و استقامǨ عليه أمورهم من قوȯ أو فعل أو ترȫ،ما تŁعŁارفه الناȃ وساروا عليه :بالقبوȯ، أو هو
Ȩاملرجع الساب.ȋ :139 ،ǡقه: خالف عبد الوهاȦال ȯاجلزائر، توزيع،  الزهراء للنشر و ال،علم أصوȓ)2( ،

 .ȋ  :288ت،. د Ưتصر أصوȯ الȦقه، دار الشهاǡ اجلزائر،: Ʈدة Ʈمد،ȋ  :89م،1993
)2(ȯاليل  قاƬتهد بل املقلد الصرف يدركه« :اŎبا ȌتƸ بالعرف ال Ǵو اعلم أن الترجيÜ Ǣألن العرف سب 

 . 51:املرجع السابȋ،Ȩ:اƬاليل .»șاهر يشترȫ يف إدراكه اƪاȋ و العام
ها إىل العرف كألȦاȗ معلوم أن العمل بالعرف و الترجيǴ به إƴا هو يف األحكام الȦرعية الƔ وŁكƋلǈ الشرț أمرو 

 .ذلك اȯ و النساء من متاț البيǨ وغريȌ بالرجتان و العقود و ما ƸمŁيŃألĆالناȃ يف ا
و العرف ما يعرف « :Ǩ األوȯ هكذا و الشȖر األوȯ من البي، هذا البيǨ و الذي قبله من أصوȯ ابن عاصم)3(

ȃومة ابن عاصم،»عند الناȚي . وقد ساقهما هنا تضمينا من غري عزو لشهرة منƷ مدƮ الواليت : ȯيل السوȹ
ȯعلى مرتقى الوصو. ،ȏالريا ،Ǣالكت Ɓهـ1412 دار عاȋ  :197. 

 .51 :املرجع السابȋ ،Ȩ: اليلاƬ.»خاصة أن العرف عند الȦقهاء املالكية هو أقوى املرجحات«:قاȯ اƬاليل )4(
 :البيǨ السابع من باǡ أفعل التȦضيل من ألȦية ابن مالك و ȹصههو عǲز هذا الشȖر األخري  )5(

 اـقدمـدا مـن أبـما كـلهـف Ȧماـهـمست) نŃمĈ(كن بتلو ـو إن ت
   Ǩهذا البي Ɩـ        : و مع Ʋو زيد أفضل من    (ه،  جاره للمȦضل علي  ) نŃمĈ(أن أفعل التȦضيل إذا كان ƭردا جيء بعده ب

تقـدƇ  جيـوز   ال  ، فال جيوز تقدƹها عليه، كمـا         من املضاف  و ƭرورها معه ƕƞلة املضاف إليه     ) نŃمĈ( و   )عمرو
  - حينئـذ  – فȹǚه جيǢ    ، أو مضافا إىل استȦهام    ،املضاف إليه على املضاف، إال إذا كان اŎرور ŏا اسم استȦهام          

  Ƈتقد)ĈمŃن (  وƲ رورهاƭ و :)  نư Ýخري Ǩȹ( و   )أ   Ýأفضل Ǩȹ( و )من أيهم أ     Ýأفضـل Ǩȹابـن   ).من غالم أيهم أ 
 .ǯ2ȋ ،:184. املرجع السابȨ: عقيل ŏاء الدين عبد اهللا

Ǵما يتم به الترجي ȯا أوƵ ر أن العرف و العادةȖو النابغة يقصد من تضمني هذا الش. 
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200 Łو Ǌȭ ƌلŁȵ Ńȹا اŁǤŁȺŁȝ ɂـŁɂȲǐال łȞŃȀĈȣŁɅ ـłǼŃǿو ŁȵŃȞłȼłو łج ńدɀŁȝ اŁǼńȵـŁا دŃوŁǿ ـ الłǤـłǼŃǿو 
201 ǈȥ ŃǵاǈǾŃǿłج łȶŁدɀŁȫŁȝ ǈȲŁȵ ɂĈȥ اĈɄǐال ǊȮłǪـŃǢ  ĈȥŁȶɆـŁا جŁȀŁɁłȝ ŃȀŅȣĈǣ ĈȼŁǣ ـǐلĈȵ ŃȺłȼłǩ ـŃǢ 
202 ĈلǈǖņȹĆـłȼـ الŉȒــǈɎǊلŁو Ńȑɋــ اǈɎǊل  ĈǙǐǽǈȩ ـŃǼŁǹ ȲĆـŃǨ  ĈȵŃȸǈأ ŃȽĈȲŁȾǐȕا األǈȲǊ1(ال(

203 ŁوǊȭ ƌلŁȵ Ĉȥ اŉȊال ɄŃȀĈțǈȥ ـŃȾـŁɀŁǩ ـĈǣـاŃȜ ĈǙǈƂǐـ الŁȞŁɀĈǝـاĈǼǈـ لŁȾ ا]łȵــŁǲĈȵاŃȜ[)2(

204 ĆȥـŁȶǐȩا اŁǪŁȒـŃǪـłȼŁȝ ـŁادǊǥŁǩ ـŁǲŉǼŁدŃǧ  ŁǩـŁȞـŉɆŁȸǐـ الłǶǐȮłمĈǣ ـŁȾĈǙ اǈǽا Łǣ ـŁǼŃǧ 
205 ŁوŁȽـĈǾĈȻǈȩ ـĈȝـاŁǼǆǥĈȥ ɆـŁȾŃا اجŁǪـŁȾـŃǼ  ȭćـƉلŁو Ǌأ ŃـجĈȶŁȜŁȝ ـǈȲŃɆـŁȾĈا لĆɊŁǣـŃǼ)3(

)4(] اǊǖǐȥĈǪŁɆـ ĈȼǈȥـĈǩادŁـ ŃȸŁȝـ ŁȝلĈǞǈـɆ ]łȅاĈǪفŁǪǐسŃـłȵ ɂـŁǩ أŃȸǈـɀا ŁȵالǊـ ǈȩاǈǾŁȫـل 206

207 ǣـŁȶǐȩا اŁǪـŁȒŃǪـłȼŁȝ ـŁادǊǥǐال łȶŃسŁǪـǐفĈǪɄ ŁوĈǙǐȷǊȮɅ ŃȸŁǹ ـǈالŁȤłȝ ـŃȀŁȣ ǐال łȶǐفĈǪĈɄ)5(
 

 

 

 و ، و جهل ƞقاصد علماء املسلمني،واجلمود على املنقوالت أبدا ضالȯ يف الدين« : قاȯ القرايف رمحه اهللا)1( 
 . ȋ  :177،1 الȦرȧ الثامن و العشرون، ǯ،املرجع السابȨ: لقرايف أمحد بن ادريȄا. »السلȤ املاضني

ومن أفƓ الناǲƞ ȃرد املنقوȯ يف الكتǢ على اختالف عرفهم و   الȦقه،و هذا ȐƮ«: و قاȯ ابن القيم رمحه اهللا
. إعالم املوقعني:  اجلوزيةبن قيما  .»لفقد ضل و أض ،عوائدهم و أزمنتهم و أمكنتهم و أحواƬم و قرائن أقواƬم

Ȩاملرجع الساب،ǯ 3،ȋ  :100. 
 . الصȨ و ارتبȔ، صيغة اسم فاعل من الȦعل جامع ƞعƖفǲامع ):ǡ(و) األصل( يف )2(
و جهالة يف ،إن إجراء األحكام الƔ مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد خالف اƤɋاț«: قاȯ القرايف)3(

وليȄ  الدين،بل كل ما هو يف الشريعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتǲددة،
بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء و أƤعوا   أهلية االجتهاد،محƓ يشترȓ فيههذا Ɵديدا لالجتهاد من املقلدين 

 .ȋ:218 ،219 ،املرجع السابȨ.اɋحكام:القرايف أمحد.»فنحن ȹتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد عليها،
ويوجد .  Ż بعده بياȏ»وإن يكن خالȤ عرف املƔȦ« :، ويوجد بدله)األصل( هذا الشȖر ساقȔ من )4(

ȈامƬزه بل بقي مبيضا كما ترى، ولعله و اهللا أعلم: باǲيوجد ع Ɓو Ǩهكذا وجد صدر هذا البي : 
 

Ǩ ـيȦـم ولـرفهـل عـليتأمـف مƔȦـالȤ عرف الـكن خـوإن ي
 . وكل من استشهد ŏذا الȦصل من املǘلȦني،و ما أǭبته هو الصحيÜǴ وقد اتȦقǨ عليه كل النسخ

 و مهما سقȔ ، فمهما Ɵدد العرف اعتƎه، القاȹون تراعى الȦتاوى ȕوȯ األيامو على هذا«: قاȯ القرايف)5(
 و ال Ɵمد على املنقوȯ يف الكتȕ Ǣوȯ عمرȫ، بل إذا جاءȫ رجل من غري أهل إقليمك يستȦتيك ال ،أسقȖه

ȫره على عرف بلدƟ،و املقرر يف كتبك، و اسأله عن عرف بلده فأجره عليه ȫهذا  ، و أفته به دون عرف بلد
Ǵالواض Ȩهو احل، Ȥقاصد علماء املسلمني و السلƞ يف الدين و جهل ȯو اجلمود على املنقوالت أبدا ضال 

 .ȋ  :232 املرجع السابȨ،.اɋحكام .ǯ 1 ،ȋ :171املرجع السابȨ،. الȦروȧ: القرايف أمحد .»املاضني
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208 Łوłǹ ـŉȌǈǽ Ĉǣ ـاǐالǊȮĈȲŉɆـĈǧاǐـ الŁǺŃȶĈȄ Łوǣ ـǐـالŁȞǈقĈǝـاĈǼĈـ لŁɆـŃɀĈȳـ الŉȀŃȵـĈȄ
209 ǈȥŉȺالǐفłȄŁو ǐال ŁȞǐـقǊلǈȭ ـǈǾǐا الŁȶǊالŁو ŁجŃǢ ŁȍŃɀǆȷǈل ŁȾـŁا وǐـ الĈȞŃȀłȏǈأ ŃɅńȒŁا وŉȺالŁسŃǢ
210 ǈȥـŁȶǈـا لŁȾĈȵ ـاŃȸاȹ ĈȅـąǸĈȥ ǐال ɄـŁȶǈȲĈل ĈȵŃȸŁȝ ـŃȾĈǼĆǓ ŁدŁȳĈل ǈǖŃـجĈل ǐـ الĈȞـǈȲĈ1( ل(

ſصاƫوا Ǽȅفاƫاǣ ǴɆجȀǪال Ž صلȥ    
211 ŁوŁǿŉـجłǶاɀ Ĉǣ ـالـŉǼŃǿĈǒĈل ǐȲŁȶǈفĈȅـاĈǼ)2( ŁوĈǣ ـǐالŁȶŁصĈـالĈǴ)3(ل ĈـǈقŃɀąلǈȭ ـĈȅـاĈǼ
212 ŁوŁǹ ـŉـصłصŃɀـا الŉǪŃȀĈجŁǴɆĈǣ ǐالŁȶŁصĈاĈلǴ ŁوĈǣ ـǐالŁȶـǈفĈȅـاĈǼǣ ـǈثŃǤąǨŁȍ ـĈـالĈǴ 
213 ĈـلǈȮــŃɀĈȹĈȼǈأ ŃȽــǄɎĈل ĈɎŃـجǪĈـŁȾĈاد  ǈȩـŃǼǈأ ŃǩـǈقŁȸǈا ǈɍɇĈǧĈǣ ŊـالسŁȾـĈ4( اد( 

 

 

 يريد أن العرف إƴا يعمل به يف األحكام العلمية االجتهادية الƔ يتغري بتغري الزمان و املكان و العادات، و لذا )1(
كان كالكليات اƪمȄ الƔ جاءت ثابتة الƔ ال تتبدȯ بتبدȯ الزمان و املفǚن العمل بالعرف ƸصȌ باألحكام ال

قاȯ ابن فال عƎة بالعرف إذا أهدرها أو أدخل عليها ماال يقره الشرț  ،فȚة عليهاكل الشرائع ƞراعاőا و اǂا
زمنة و األمكنة، و  ȹوț ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال ƜسǢ األ:األحكام ȹوعان«: رمحه اهللا تعاىلالقيم

  و احلدود املقدرة بالشرț على اجلرائم و Ʋو ذلك،، و ƠرƇ اǂرمات، كوجوǡ الواجباتÜال اجتهاد األئمة
  .هاد ƯالȤ ملا وضع عليهفهذا ال يتȖرȧ إليه تغيري و ال اجت

Ɔالثا țا وحاال:و النوȹا و مكاȹاقتضاء املصلحة له زما ǢسƜ ما يتغري Üا، كمقادير التعőاȦن  زيرات و صǚف
 ،املكتǢ اɋسالمي. إغاǭة اللهȦان يف حكم ȕالȧ الغضبان: ابن قيم اجلوزية .»احلكم يتنوț فيها ƜسǢ املصلحة

ȓ ،ȏ1406، )1(الرياǯ ،1هـ،ȋ  :330 .اسيȦمد بن قاسم الƮ ȯومعلوم أن األحكام املستندة « :وقا
Ȍȹ ال Ɣبتبدله هي املعامالت ال ȯتتبد Ɣفيها دون التعبدياتللعرف ال țمد بن . » للشارƮ أبو عبد اهللا Ɨاحلسي

، )ȓ)1بريوت،   دار الكتاǡ العرŸ،. حراما العمل بالضعيȤ اختيار: عمن قاȯاملالمالعتاǡ و رفع : قاسم
 .ȋ  :43هـ،1406

   .ǯ ،1ȋ ، :323املرجع السابȨ: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوƤ. ǡع مȦسدة ضد املصلحة:  املȦاسد)2(
 الزحيلي .املمنوț املشتمل على مȦسدة، وقد اȹتقد هذا التعريȤ ويف اصȖالح األصوليني ما يتوصل به إىل الشيء

 .ǯ 2ȋ ، :273هـ،1416دار الȦكر، سوريا، .  اɋسالميأصوȯ الȦقه: وهبة
)3(ſع مصلحة : املصاƤ: سادȦالصالح ضد ال Ɨوتع Ɩا و معȹعة وزȦريوز أباد. وهي كاملنȦمد بن الƮ ي

ǡيعقو :Ȩاملرجع السابǯ ،1، ȋ :235،الحاȖواص :  ȘȦاحلكيم لعباده، من ح țقصدها الشار Ɣعة الȦهي املن
البوȕي Ʈمد سعيد .  ودفع ما يȦوت هذه األصوȯ أو Ƹل ŏا،دينهم، وȦȹوسهم، وعقوƬم، وȹسلهم وأمواƬم

Ʈدة ، ȋ : 28ت،. للȖباعة و النشر، اجلزائر، د يف الشريعة اɋسالمية، الدار املتحدة ضوابȔ املصلحة:رمضان
 .ȋ ، :229املرجع السابƮ :Ȩمد

 .ȋ  :359املرجع السابȨ،: ، املنǲدǯ ،1ȋ ، :350املرجع السابȨ:الȦريوز أبادي.األرȧ:والسŊهŃدł : السهاد)4(
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214 ǈȥـĈـقłȼɆŁȹ فĊـąĈȄǈـ لŃمŁɅ  ـǊȮـŃȸłȵ ŁȢƋفǈɎ ŁوĈǣـǊǖłȍـĈلɀـ الĈـفǐقĈȼǈȩ ـŃǼŁǩ ǈȮĆŉȶǈɎ )1(

215 ǈأŁǵـǈȓاĈǣ ـǈاǐـلǊفłȀĈțوŁو ǈا ǐـلǈـقŁɀĈȝـاĈǼ ǈȥـǈȮǈȷاŁȅ ـĈȝـاńɆĈـا لǊȮـƍلǈȩ ـĈȝـاĈǼ
216 ŁȽǈǾǈȭ ــاǈɎłȳǈا ǐـلłȞـǈȲـŁȶـĈǒا  ćاألĈول  ĈȥـĈȍ ɄـǈـفĈǦƋالث ŃǤĈǨǈا ǐلłȶŁȀņجĈǴŁو Ĉل Ʉ)2(

217 ǈأŃȍـǊلłȝ ـǊȲĈȳɀǈا ǐـلŉȊŃȀț ĈǊȭćƌلǈأ ŃوŁȑŁǶŃȼ  ŁدŃǿćǒǈا ǐلŁȶǈفĈȅاĈǼŁو Łـ جǐȲłǢǈل اĊـŁȶŃصǈȲŁǶŃȼ )3(

218 ŁوĈȥ ـŁǩ ɄŁـصłادĈȳǈا ǐـلŁȶŁـصĈـالĈǴłج ĈȲŃǢ ǈأȹĊـǈفłȞـŁȾǈا أŃوǈا ǐلŁȶـǈـفĈȅـاĈǼ łـ جĈȲŃǢ
219 ǈأŁǹـƌفŁȾـŁا وĈǙ ǐȷłǩ ـŁȞـŁȵ ŃȏĈǿـاǐفŁسŁǼŃȻ  ŁȵـŃصǈȲŁǶǄǦ]łɅŃǲǈȲłǢŁد Ńǿćǒ[)4( ǈا ǐلŁȶǐفŁسŁǼŃȻ)5(

220ŁȽـǈǾǈا اǐـلĈǾǈأ ɃǐȥـŁǪـɂ Ĉǣ Ĉȼǈا ǐلŁȶĈȢĈȲɆɄ)6(   
 

 

 . قد تكȦال:)ǯ (  يف )1(
 .له هو قد قاƬا سابقا،وقدضمنها هنا)220-217:( من أن هذه األبيات األربعة املرقمة-و اهللا أعلم-يريد:ويل )2(
 يŁاǁ:و الشريعة كلها مصاſ إما تدرأ مȦاسد أو ƟلǢ مصاſ فǚذا مسعǨ اهللا يقوȯ«: عبد السالم بنقاȯ العز )3(

 احلث  أو شرا يزجرȫ عنه، أو Ƥعا بني، فتأمل و صيته بعد ȹدائه، فال Ɵد إال خريا Ʒثك عليهǓǀمŁنłوا الƋذĈينŁ أǈيŊهŁا
 هـ،1419، )2(مǘسسة الريان،بريوت،ȓ، يف مصاſ األȹامقواعد األحكام: ابن عبد السالم عزالدين.»و الزجر

ǯ1ȋ ،:11. 
 .  ƟلǢ ذي ال املȦسدة:)ǯ ( و) األصل( يف )4(
  فǚن تساوتÜأما املصاſ األخروية فŒǚا إذا اجتمعǨ و أمكن Ơصيلها حصلناها، وإن تعذر« : قاȯ البقوري)5(

 و ال ، و ال ȹبايل بȦوات الصاſ،وإن تȦاوتǨ قدمنا األصلǴ فاألصلǴ وقد ȹقرț فيما يقدم منها، ơريȹا بينهما،
،ſويته عن أن جنعله غري صاȦبت ǯرƳ يويةȹالد ſو أما املصاÜ،افȦسنا على الكȦȹأ Ȩقتصر يف حȹ وال   فلنا أن

،Ǵصيل األصلƠ يف Ȅتنافȹ يف ح Ǵفاألصل Ǵقدم األصلȹ من لنا عليه والية عامة أو خاصة إن أمكنو Ȩ، فال 
و إن   فǚن أمكن درǗها درأȹاها،Üو أما املȦاسد إذا اجتمعȦȹ Ǩرȓ يف حȨ املǊوŁلƋى عليه يف شƢ Ȩرة وال يف زȹة بłرŉه،

معǨ  وأما إذا اجت،تعذر درǗها فǚن تساوت ơريȹا، قد يقرț فيما يقدم منها، وإن تȦاوتǨ درأȹا األفسد فاألفسد
فǚن رجحǨ املصاÜ ſ و إن تعذر اجلمع و Ơصيل املنافع فعلنا ذلك، فǚن أمكن دفع املȦاسدÜ املصاſ و املȦاسد

البقوري Ʈمد بن  .وإن رجحǨ املȦاسد دفعناها وال ȹبايل بȦوات املصاſ حصلناها و ال ȹبايل بارتكاǡ املȦاسد،
ابن عبد السالم ، ǯ 1،ȋ  :43 ،44م،1996غرǡ، مȖبعة فضالة، امل.  و اختصارهاترتيǢ الȦروȧ: ابراهيم
 .ǯ ،1ȋ ، :48 ،50 ،71املرجع السابȨ: عزالدين

)6(Ɔاملغيلي التلمسا Ƈمد بن عبد الكرƮ ـ أخذ ع، هو أبو عبد اهللاƑو الشيخ السنوسي،ن عبد الرمحان الثعال ، 
 ،يد أمحد، له البدر املنري يف علوم التȦسري وأ، و العاقǢ األȹصمƗ، وعنه عبد اجلبار الǲȦيǲي،و الشيخ ƚƷ يدير

و حاشية   يف شرح Ưتصر خليل، مغƗ النبيل:و مصباح األرواح يف أصوȯ الȦالح، وشرح Ưتصر خليل مساه
، املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد، ȋ ، :330املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد. هـ909 عليه تويف سنة

ȋ :274 ،لرمحاناجلياليل عبد ا :Ȩاملرجع السابǯ ،3ȋ ، :71. 
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   Łوǈȭـǈȷا ȥ ـĈɄłȞال ǊȲـĈȳɀ  ǈلŃɆǈǬĈȢال ĈلɆ )1(

ƫا ǧقاǤȕ Ž صلȥǦǭɎالث ƙǪف 
221 łǹـǐǾǈȕ ǤĆـǈقĈǧـ الاŉȺـĈȃاĈǙ ǐǽ łɅ ـǐفłǪŁȹɀا ǈǭـǈɎǈǭـǄǦǈɍ ـ الŉȀĈǣـاŁȜـ الŁȶـǐفłǪŁȹɀاـ 
222łȵـŃǲŁǪـĈȾـŁǼĈȷا łȵ ـǐȖǈȲćłȨ)2(łȵ ـǈقŉɆłǼ )3( ǣĈـŁȶــǐǾŁȽــĈĈǢŁو ǈاĆألŉوǐلǊƫـ اŁǘŉɅـłǼ 

223ŁوŁȵـƋثłɀȲـ ال اłȶǈȖǈȲŁȨ  Ĉȥـǈƫا ɄـǈـقĈȅاĈم Ĉǣـ)ŁȵĈĈȬال(Łـال  وƋثĈȹاɄ ǈȭ ـ)ĈاŃǣĈȸǈالق ĈȅاĈم( 
224Łوǈǽ Ĉȷا ] Łȹـǈɍ4(] ا( ǈȡـŁɅاǈǦĈȞال ǐȲĈم  ŁوŁȵ ا »ǈȭـǈȷاǈأ ŁȍـŉǴĈȝ ـǐȲŁمĈȵ ـŃȸŁǩ ǈقŉǼŁȵا«)5(

 

 

الȦريوز أبادي Ʈمد بن  . ألȹه يقيم يف األغياȯ ومسي األسد الغŁيŉاǈȯ،وȯ موضع األسديłاȯ و غǊيŁغǐ مȦرد أǈ: الغيل)1( 
ǡيعقو :،Ȩاملرجع السابǯ 4ȋ ،:27دǲاملن  ، :Ȩاملرجع السابȋ ، :564. 

)2(ȨلȖتهد املŎتهد املقرر يف  : اŎات اȦفيه ص Ǩه واجتمعȕلة االجتهاد و توفرت فيه شروǓ له Ǩهو من حصل
 كاɋمام ،ألȹه يستقل بǚدراȫ األحكام الشرعية من األدلة الشرعيةÜ ويسمى اŎتهد املستقل علم أصوȯ الȦقه،

 املرجع السابȨ، :براهيمإاللقاƆ ، 42: ع السابȋ ،Ȩاملرج: بو العباȃأاƬاليل  . تعاىل، كما مثل الناșممالك رمحه
ȋ:24 ،ابن الصالح أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحان :Ȩاملرجع الساب، ȋ :89. 

  .ƭتهد املذهǢ و ƭتهد الȦتوى :قسمانو هو :  اŎتهد املقيد)3(
 ،مقيد باملذهǢـاد الـفمǲتهد املذهǢ هو من ơلǨȦ به بعȐ شروȓ اŎتهد املȖلȨ و لكن عنده Ǔالت االجته

 و اجلري على الȖريȨ يف االستدالȯ ،و شرȕه التمكن من ơريǰ الوجوه الƔ يبديها باستنباȕه على ȹصوȋ إمامه
: ȋ املرجع السابȨ، :محدأالتنبكƔ بابا  . تعاىل و مثلوا له بابن القاسم رمحه اهللا،و مراعاة قواعده و شروȕه فيه

190.  
 إال أȹه ơلȤ فيه إتقان القواعد ،ر يف مذهǢ إمامهحوهو املتب، وى وهو دون ƭتهد املذهǢو الثاƆ هو ƭتهد الȦت
 .»وهي صȦة كثري من املتأخرين إىل أواخر املائة اƪامسة من اǲƬرة« : قاȯ ابن الصالح.و علم أصوȯ الȦقه
ȃاليل ابو العباƬا :ȋ ،Ȩ42 :املرجع الساب ، Ɔبراهيمإاللقا :ȋ Ȩابن الصالح أبو عمرو ، 24 :املرجع الساب

 .ȋ:100 ،املرجع السابȨ: عثمان بن عبد الرمحان
 . كاȹا:)األصل(يف  )4(
 : هذا الشȖر األخري هو عǲز البيǨ الثاƆ عشر من باǡ كان و أخوőا من ألȦية ابن مالك و ȹصه)5(

 
Łوǈـ قŃدłت Łزłاد )ǈكǈان(Ĉف Łي حŃشąو ǈـكŁام  ǈـكǈانǈأ ŁـصŉǴĈع ǐلŁمŁـ مŃنŁـ تǈقŉدŁاـم

 .ǯ1ȋ ،:288. املرجع السابȨ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا. و فعل التعǢǲ) ما(هنا زائدة بني ) كان(فـ
 .و النابغة هنا يثƗ على العلماء املتقدمني و على صحة و غزارة علمهم
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225Łـ الوƋثĈالǊǬـ الłȶŃǪـĈـقłȸĈȥ ǐقŁȼŁȵ ـǐǾŁȽĈǢ łȵـŃسŁǪŃǤـĈǶńȀل ا ĆـĈȮŉȺłȼĈȥ ـɄ ǈȡ ŃɆŁȾĈǢ )1(

226ĈǙǐǽǈـ لŃمłɅ ĈǶǐȔĈǣ ـłǲـŃȶǈȲـĈǦǈا ǐلŁȶـǈقĈȍاĈǼ ȭĆـŁسĈǝـاĈȀǈا ǐلǊǖłȍـĈلɀŁو ǈل اĊـǈقŁɀĈȝـاĈǼ 
227ŁوŁǿ ĈǣـاłȜǈا  ǐلǈǖǐȩŁـسĈȳ2(ا(ŁȵŃȸǈȩ ĈǼĈا  ǐȩŁǪـŁصŃȀ ĈȥـŁȵ ɄǐǾŁȽąĈǢŁȝ ǈȲĈȭ ɂŁǪـąابłȵ ŃǺـŁǪŁصŃȀ 
228ĈȥـĈȑ ɄـŃȶĈȺĈȼȵ ĆـŁسĈǝـاćǊلŁȵ ـłȉ اōɆŁǼŃǧ  ǈȩـŃǼłǹ ōصŁصŃǨĈȥ ǈȡ ɄŃɆĈȀĈȻŁو Ǌȩ ـņɆـŁǼŃǧ 
229ŁوȥĈـĈȼɆǈأ ȩĊـŁɀćǊالĈȑ ـŁȞـćłȣا  łȑـōȞǈفŃǨ Ĉȥـǈȡ ɄɆĊـĈȀĈȻŁو Ǌȭ ņɆـǈـفŃǨŁو łȁ ōɅǈـفŃǨ 
230ȥĆـłوǾĈا ŃـجĈǪŁȾـąĈادłȵ ـǐȖǈȲąȨ  ǈȥŃȀćłȏŁȝ ǈȲŃȼɆ ǐȥĈɍـاǣ اŁǪĈـŁȶǈا أŉدĈا ɁŃجĈǪـŁȾـłادłȻĈǙ ǈلɆـŃȼ 
 ŃȀـǈǽǈȭ  لŃǼćǆـǄǦ » ŁȝفĈȍ ǈاŁȒĈǒقǈلǐ اǈلǈـŃȽأǐȷǈǽ ǈȭŃȀ ǈا أǈـŉȶ لŃɆłǸ )3(ǈ الŉȊالǈـ ǈȩاǈǾŁȫـĈل 231
232ǊǽĈȥ ـوǐȖŁȺĈĈǦ łȵ ـŃǲŁǪـĈȾـćłǼ  ĈǙǐȷłـج وŁǼا ĈǙƋɍȥ ĆـǈǖŃȵـǈـثǊل ȵćـǈـقƍȲـĈǼ«ج ĆـŁǼ4(ا(

 
 

)1(Ǣلمة : الغيهȚال .ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :Ȩاملرجع السابǯ ،1، ȋ :112 ،و ŁوŁجŃدłت Ȉامŏ 
 .وȯ و القواعدأي من șلمة اجلهل باألص :األصل

: الشنقيȖي عبد اهللا بن ابراهيم العلوي .»هذه مرتبة رابعة ليسǨ من االجتهاد يف شيء« : قاȯ الشنقيȖي)2(
Ȩاملرجع السابǯ ،2ȋ ،: 317 . 

وهو من حصل بعȐ املختصرات من كتǢ املذهǢ فيها مسائل عامة Ưصوصة يف غريها « :قاȯ اƬاليلو 
 و ال علم باملخصصات والقيود وال Ƣييز ، وال ƠقيȨ عنده، ضعȤ و غريهفيها ومȖلقة مقيدة يف غريها أو

Ȥاليل  .»للمشهور من الضعيƬأاȃبو العبا :Ȩاملرجع الساب:ȋ  :42. 
 أǈهŃلǊ القǈضŁاءĈ عŁدǆȯŃ، ذǈكǈرŅ، «: فقاȯ . حيث ذكر ذلك يف باǡ القضاء تعاىل خليل رمحه اهللا: املراد بالشيخ)3(

Ĉإ ŅدĈهŁتŃǲłم ،ŅنĈȖǈفąدƍلǈقłم ǊلǈثŃمǈأǈف ƋالĈإŁو ،ŁدĈجłو ǐإخليل بن  .»نȧاملختصر: سحا ǡكر، بريوت، . كتاȦهـ،1392دار ال 
ȋ :258. 

احلاكم أي من له احلكم و إن Ʒ Ɓكم بالȦعل، وال :  القاضي«: قاȯ الشيخ أمحد الدردير عند شرحه Ƭذه العبارة
و العدالة تستلزم ) أǈهŃلǊ القǈضŁاءĈ عŁدǆȯŃ: (ذلك املصنȤ بقولهيستحقه شرعا إال من توفرت فيه شروȓ أربعة أشار ل
 ،ȨسȦو العقل و احلرية و عدم ال ȟسالم و البلوɋا)Ņرǈكǈذ ( ،ثى و ال خنثىȹال أ ȨقƮ)ŅنĈȖǈل الذي ) فȦضد املغ

ن و قوة ينخدț بتحسني الكالم، وال يتȖȦن ملا يوجǢ اɋقرار و اȹɋكار و تناقȐ الكالم، فالȖȦنة جودة الذه
يوجد ƭتهد ) وŁإĈالƋ(فال تصǴ والية املقلد عند وجود اŎتهد املȖلȨ، ) مŃǲłتŁهĈدŅ إĈنǐ وłجĈدŁ(إدراكه ملعاƆ الكالم، 

 ȨلȖم)ąدƍلǈقłم ǊلǈثŃمǈأǈفيه ) ف Ȅما لي ǯاملسائل املنقولة واستخرا Ȕللقضاء و هو الذي له فقه كامل بضب Ȩهو املستح
. » مذهǢ إمامه، أو باعتبار أصل، و األصǴ أȹه يصǴ تولية املقلد مع وجود اŎتهدȌȹ بقياȃ على املنقوȯ يف

 .4ȋ ، :129ت، ǯ.دار الȦكر، بريوت، د. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير: الدسوقي Ʈمد
)4 ( ƋذŁاجŕذłا و جŕذŁج ƌذŁǲŁأي:  ي ƊذŁكان دا ج :ȯدود، يقاƭ فهو ƊȘŁح :» łيافالج ŁدتĈو : أي »ند ƊذŁصرت ذا ج

ƊȘŁح .ȋ ،Ȩد، املرجع السابǲ83: املن. 
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233ŁوĈɍج اĊـĈǪـȾĆـłادĈȥ Ĉǣ ɄـǈɎĈدǈا ǐلŁȶŃȢĈȀĈب  ǈȕـŁǿاŃǧĈǣ ـĈȼĈŽ ǈا ǐلŁǲōɀŁȝ ŃȺǈقłȵ اŃȢĈȀĈ1( ب(
 

 

) 1(Łع Ńنǈقćمضافةاء ąǡĈرŃغłو م ،ǆو مغربة ŅǡĈرŃغłائر معروف االسم ال اجلسم:  مȕ، يمȚائر عȕ ه أوȹرياȕ أو ،يبعد يف 
Ɩالدالة على غري مع ȗاȦمن األل. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :،Ȩاملرجع السابǯ 1ȋ ، :110 . 

و قد اختلȤ العلماء يف جواز خلو العصر عن اŎتهدين أم الÜ فذهǢ بعضهم إىل جواز خلو العصر عن اŎتهد، 
. إرشاد الȦحوȯ إىل ƠقيȨ علم األصوƮ  :ȯمد بن عليالشوكاƆ. و قد ȹقل هذا عن الرازي و الغزايل و غريهم

 .422: ت، ȋ.، د)Ʈ)7مد سعيد البدري، دار الȦكر، بريوت، ȓ: ت
ابن خلدون عبد  .»ومدعي االجتهاد Ƭذا العهد مردود منكوȋ على عقبه مهǲور تقليده«: و قاȯ ابن خلدون

 .803 :املقدمة، املرجع السابȋ ،Ȩ: الرمحان

وأما رتبة االجتهاد يف املغرǡ فمعدومة، وقد قاȯ ذلك اɋمام « :يار ȹقال عن ابن عبد السالمقاȯ يف املعو 
املرجع . املعيار املعرǡ: الوȹشريسي أمحد بن Ʒي .»املازري عن زماȹه فكيȤ بزماȹنا و بينهما Ʋو مائƔ عا 

Ȩالسابǯ ،6ȋ ،:363. 
ئم ǰǲƜ اهللا يبني للناȃ ما ȹزȯ إليهم، و إىل هذا ذهǢ و ذهǢ بعضهم إىل أȹه ال جيوز خلو الزمان عن ƭتهد قا

كثري من العلماء كابن عبد السالم، و تلميذه ابن دقيȨ العيد، وابن سيد الناȃ، و زين الدين العراقي، وابن حǲر 
الرد على من أخلد إىل األرȏ و جهل أن االجتهاد يف كل عصر : (العسقالƆ، و السيوȕي الذي ألȤ كتابا مساه

. اɋمام احلافȘ جلل الدين السيوȕي و كتابه يف اɋجتهاد: Ʈمد الصاſ الصديȨ بعنوان: Ʈاضرة لɊستاذ). ȏفر
)ȏو جهل أن االجتهاد يف كل عصر فر ȏسالمي )الرد على من أخلد إىل األرɋكر اȦاضرات ملتقى الƮ ،

 .ȋ :117،1هـ، 1403ǯاجلزائر، . السابع عشر، مǘسسة العصر للمنشورات اɋسالمية
 ȨلȖتهد املŎا يعنون به اƴتهد إŎو هي أن الذين صرحوا بعدم وجود ا ÜاƬ ة دقيقة ينبغي التنبهȖقȹ و لكن هاهنا
املستقل، ƞعƖ أȹه Ɓ يوجد ƭتهد مȖلȨ مستقل بعد األئمة األربعة اتȨȦ اجلمهور على اجتهاده و سلموا له ذلك، 

Țهر يل أن الƕاț يف خلو العصر عن اŎتهد و عدم خلوه عنه ȹزاț و الذي ي«: قاȯ الدكتور يوسȤ القرضاوي
لȚȦي Ɓ يتوارد فيه النȦي و اǭɋبات على Ʈل واحدÜ فمورد النȦي غري مورد اǭɋبات، فمن قاȯ باƪلو أراد اƪلو 

Ɣ يبƗ عليها عن اŎتهد املȖلȨ املستقل، الذي يبƗ اجتهاده على األصوȯ الƔ وضعها هو، وال شك أن األصوȯ ال
استنباȓ األحكام قد فرȟ منها، و ليȄ ألحد أن يزيد عليها، و من قاȯ بعدم خلو الزمان عن اŎتهد أراد اŎتهد 
املȖلȨ املنتسǢ الذي يبƗ اجتهاده على أصوȯ إمامه الذي ينتسǢ إليه، أو اŎتهد يف املذهǢ، و هو الذي 

رف أدلتها و مǔخذها، و يرجǴ منها ما يقضي الدليل بترجيحه، أو األحكام الȦقهية الƔ استنبȖها إمامه، و يع
اŎتهد يف الȦتوى، و هو الذي يعرف الراجǴ من مذهǢ إمامه، فيƔȦ به، فهو ال يرجǴ، و إƴا ينقل الراجǴ من 

اد اŎتهد مذهǢ إمامه فيƔȦ به، فمن قاȯ بعدم اƪلو أراد أحد هذه األȹواț الثالǭة األخرية، و من قاȯ باƪلو أر
. شروȕه، حكمه، ƭاالته و حاجتنا إليه اليوم: االجتهاد: Ʈاضرة بعنوان: القرضاوي يوسȤ. »املȖلȨ املستقل

، ǯ1هـ، Ʈ 1403اضرات ملتقى الȦكر اɋسالمي السابع عشر، مǘسسة العصر للمنشورات اɋسالمية، اجلزائر،
ȋ: 103. 
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234 ȥĆـŁصĈǵـاŁǤـłȻاǈا ǐـلŁɆـŃɀŁȳŁȵ ŃȺـĈسɆاـĈȷ »ǈȥـĈǾǐȭـłȀǈǽ Łا وǵ ĆـǐǾǊȥłȼ Ĉȅ ɆـĈȷ1(»ا(

235 Łوǭ ĆـĈـالĄǊǬ łɅ ǐـفĈǪ Ʉ ĈǣـŁȺـĈȌŉȺال ĈȁاǈلŃȼ ĈǣـŁȞŃɆĈȺŁȾŁا وǈـلŃمŁɅ ـĈقŃȄŁȵ ـŁȉ ـاǈȭاǈȲŃȼ 
236 ȥĆـĈǚǐȷɅ ـǐقŃȄȵ ĆـŃسǈǖǈـلǄǦ  ǣĈـŁȶŃسǈǖǈـلŃȼ ȥĆـǈقŃǼŁǩ ŁȞـŉǼȥ ɁـĈɄŁج ŁɀĈاب Ńȼǈلǈǖŉ2( الس(

237 ǈـلŁɆǐǖȅĈـĈȼŁȵ Ńȸłǿ ŃǩـŁǤـĈǦǈل اĊـĈقɆĆـĈȃ3(ا( Łوȵ ĈـǐثǊȲـłȼـ الŉǪŃȀĈجłǴɆĈȥ ـĈɋا ɄɅĆـĈȃا
238 ǈȥـŁȶـŁȝ ـاȲـŁɂǩ ĆـŃǺĈȀĈɅĈǲĈȼŁǩ ـŃȞĈȀłǰɅ  ĈǙǐǽȵ Ćـǈالłȼقـ الĈـŁɆـłȃاŁـ ال وŉǪŃǺĈȀłǰɅ 
239 ĈĈـلǈفǐقĈǼǈɍǓ Ĉǧǈا ǐلĈـقŁɆـĈȃاŁو ǈا ǐـلǊفłȀŃȧو ŁوŁȽǐلŁɅ ŁȀǈا ɁǐلǈǖŃȝĈȶĈǣ ɂǈȲŃɆĈلĈȵ Ńȸłǣ ـłȀŃȧ4(و( 
240 ǈȥـǈاŃȹĈǤǐǾĈȩ ŁɆـŁȅاłȼȭ ĆـŁȶـا الŉȊŃȀłțŁȹ ŁǤǐǾ  »ŁوŁȝŃȸŁȅ ĈǤĈلɆǈا ǐلǈقŃصĈǼŁȵ Łȸǈȩ ĈȃاĈا ŃȹŁǪŁǤǐǾ«)5( 

 
 

)1( ǡمن با Ȅامƪا Ǩز البيǲر األخريهوعȖـ املعرف بهذا الش)ȯأ(Ǩية ابن مالك والبيȦكامال كما يلى من أل: 
Ȧو الـكال ǫانــيـه سـذفـذكر ذا و حـف عمان  ـنـضل و احلار

ابـن  . على هذه األمساء املذكورة Țȹرا إىل األصل، و حذفها Țȹرا إىل احلاȯ           ) أȯ(معƖ البيǨ أȹه جيوز دخوȯ      و  
 .ǯ1ȋ ،: 184. املرجع السابȨ: عقيل ŏاء الدين عبد اهللا

 سيان و النابغة يقصد ŏذا أن االجتهاد املȖلȨ و املقيد باملذهǢ منعدمان اليوم فذكرƵا و تركهما
 فǚن قاȃ على قوله أو قاȯ ،و يقضي حينئذ بȦتوى مقلده بنȌ النازلة«:  ȹقل احلȖاǡ عن ابن العرŸ قوله)2(

 .ǯ 6ȋ ، :92املرجع السابȨ،. جلليلمواهǢ ا: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .» فهو متعدÜجيǜ من كذا كذا
)3( ȃقدره على مثاله: لغة: القيا ȃمن قا .ǯ ،Ȩريوز أبادي، املرجع السابȦ2الȋ ، :242. 

هو إحلاȧ أمر غري منصوȋ على حكمه الشرعي بأمر منصوȋ على حكمه، الشتراكهما يف علة : واصȖالحا
 .1ȋ ، :603الزحيلي وهبة، املرجع السابǯ ،Ȩ. احلكم

أما الثالث فهو فاقد اɋتقان للقواعد و ما بعدها، فله الȦتوى ƞا حȘȦ من ȹصوȋ املذهư Ǣا «: اȯ اƬاليلق )4(
هو مȖابȨ لعني النازلة، و ال يقيȄ ما ال Ȍȹ فيه على املنصوȋ، و ال يłخŁرłǯŉ حكم مسألة على Țȹريőا لȦقده 

 .» أكثر، و قد يȚن بينهما فرقا و Ƶا متساويتانǓالت القياȃ، فقد يȚن مسألة مساوية ألخرى و بينهما فرȧ أو
 . 42 :املرجع السابȋ ،Ȩ: بو العباȃأاƬاليل 

 :هذا الشȖر األخري هو عǲز البيǨ الرابع من باǡ التحذير و اɋغراء من ألȦية ابن مالك و ȹصه )5( 
 يل القصد من قاȃ اȹتبذـو عن سب ذــاه أشـاي و إيــد إيـو ش

 إياي و أن Ʒذف أحدكم      (:  يف قوله  ،حȨ التحذير أن يكون للمخاǢȕ، و شد ƭيئه للمتكلم        و معƖ البيǨ أن     
Ǣȹامه               )األرƢ رضي اهللا عنه و ǡاȖƪا عمر بن اȹر هذا الكالم عن سيدǭو قد أ  :»ĈلłتǈذĈȫ  Łلكم األس Ǌل  łو  ، و الرماح 
Łإياي   Łو أن ي ŃحĈذŁف łأحد  ŁǢȹكم األر «      Ćوا باألƜه يأمرهم أن يذȹو معناه أŁسĈمـن حديـد           - ل ȧو هو كل مـا د

 .ǯ2ȋ،:300.املرجع السابȨ:ابن عقيل. و ينهاهم أن يرموا األرǢȹ بنحو حǲر،و الرماح -كالسيȤ و السكني
 Ü إذا خرǯ إىل القياȃ و Ɵاوز Ȍȹ النازلة إىل مثيالőا          ،و النابغة يريد أن صاحǢ املرتبة الثالثة من ȕبقات املȦتني         

 .لȦقده Ǔالت القياȃعليه د فǚن قياسه منبوذ و مردو
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241 ȵĆـŃȸǈȩ ـŁȃاĈǣ ـǐالŁȞǐـقĈلĈǣ ǈȲǊا أłȍـĈلɀ  ĈـلŁȢŁȀĈĈȏǈـ لŃمŁɅ ـŃǶǈȘĈǣ ـǐالłɀłȍـĈلɀ 
242 ŁوŁǿ ĈǣـاłȜ] ĆاألǐȩŁـسĈȳ1(]ا(ǈɍ Łǩ ـłȞـŃȻŉǼ  ĈǙǐǽłȽ ــŁɀǈأ ŃȝـŁȂǆلĈǣ ـŁȢŃɆĈȀłȝ ــŉǼŃȻ)2(

243 ǈȥŁȶـĈا لŁȾǈǾĈȥ اǐال ɄǈفŁǪـŁاوɁĈȵ ـŃȸłȉ łوȀŃț ĈـلŁǲŃȾĈȲĈȼǣ ĈـŁȶĈȅ ـاŁɀŁǣ ɁŃȞĈȐǈا ǐلǊفłȀŃțو 
)3(اŃǶŁɀǈǽـŁǪ اŃȅ اـȵĆ ا ĈǙ ǈǽاŃǪŁɀłȻـ ŁǩŃǶŁȀłȳǈȥ  اɂǈǽ وŁǪŁـǐȥ أĈȼǈـĈا ǣـŁȶـ ĈȼĈǣـŃȾǈȲـجĆŁو  244

245 ŁوŁǿ ŉبŁȵ ŃȸŁɅ ـǐـقŁǼłǳĈȥ ǈا ɄǐلłǶǐȮĈمĈǙ ǈǽ4(ا( ǈـلŃمɅ ĆـłȬĈȵ ـŃȸŁȵ ـŃǪĈȸŁǹ ĈȲɆąل)5(ĆǊأ ĈǹǈǾا
246 Łوǈǽ Łȫاȵ ĈـŃȸȩ ćـłـصĈǿɀĈȻŁو Łـ جŃȾـĈȲĈȼ ŁوĈȩ ـƋȲĈǦǈا ǐلĈȞـǐȲĈمĈǣ ـŁȶـŃɀĈǧǈأ ŃȽـĈȲĈȼ)6( 

 
 

 .األقواȯ): األصل( يف )1(
 … و هو من حصل بعȐ املختصرات من كتǢ املذهǢ ،بقي قسم رابع ưن ينتسǢ للعلم«:  قاȯ اƬاليل)2(

ȯإىل أن قا :Ơ فهذا Ɓ ذاƬتوى، وȦبه ال ǢƟ اƞ سواء يف اجلهل Ȑǂه هو والعامي اȹا حصله ألƞ توىȦرم عليه ال
 .42: املرجع السابȋ ،Ȩ: بو العباȃأاƬاليل . »ȹعد هذا القسم من ȕبقات املعرفة

لعلم إىل ǭالǭة  أن ƭرد ȹقل الȦتوى ال يعتƎ إفتاء، فقد ȹقل اƬاليل عن ابن رشد أȹه قسم من ينتسǢ إىل ا معلومو
وهي من اعتقدت مذهǢ مالك رضي اهللا عنه تقليدا بال دليل عندها على صحة «:  فقاȕȯوائȤ، فذكر األوىل

  فهذه التصƬ Ǵا الȦتوى، ويصƬ Ǵا يف Ȧȹسها إن Ɵ ƁدÜما حȚȦته من غري تȦقه فيه بتمييز الصحيǴ من غريه
 فلها أن Ǝơه ƞحȦوșها ويعمل ، و Ɓ جيد من يقلدهمن تقلده أن تعمل ƞا حȚȦته، و إن ȹزلǨ بشخȹ Ȍازلة=

 كمن ، تبليȠد و إƴا هو ƭر،ƭرد ȹقلها Ȧǂوșها من غري تصرف فيه بوجه ال يعد عندهم فتوى: به، قاȯ اƬاليل
مة ال يشترȓ فيه إال العدالة ئ و كمن ينقل فتوى عن إمام من األ، فال يعد مȦتيا ƞضموȹه،يبلȠ لȘȦ حديث رواه

 .ǯ،6ȋ ، :94،95املرجع السابȨ.مواهǢ اجلليل:احلȖاƮ ǡمد،44:املرجع السابȋ،Ȩ:اƬاليل.»هم ما ينقلهوف
)1(Ȕر ساقȖمن هذا الش ) ǡ(. 
)2( Ȕر ساقȖمن   هذا الش)ǡ(. 
)3(Ǣبن موسى بن شعي ȧأخذ عن ابن ، املعروف باجلندي، هو الشيخ أبو املودة ضياء الدين خليل ابن إسحا 

 له شرح ، و خلȤ النحريري، واألقȦهسي، و عنه ŏرام، والشيخ املنويف، أŸ عبد اهللا بن احلاǯ و،عبد اƬادي
Ǵرعي يسمي التوضيȦال Ǣتصر ابن احلاجƯ على،ǡة، و له كتاȹضع ، و قد و املختصراملشهور: وشرح علي املدو
تويف . تعليقا ما بني شرح و حاشية تني عليه أكتر من سعŁضĈ و وł،اهللا عليه القبوȯ و عكȤ عليه الناȃ شرقا وغربا

 . هـ و رجǴ أمحد بابا ما ذكره زرو776ȧ هـ وقيل سنة 769 و قاȯ زروȧ سنة . هـ767رمحه اهللا سنة
 .ȋ ، :223املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد بن Ʈمد، ȋ ، :112 ،113املرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد

 فعكȤ الناÜ ȃىل القبوȯ على Ưتصره و توضيحه من زمنه إىل اɇنو لقد وضع اهللا تعا «: قاȯ الشيخ أمحد بابا)6(
 ،عليهما شرقا وغربا حƓ لقد ȯǓ احلاȯ يف هذه األزمنة املتأخرة إىل االقتصار على املختصر يف هذه البالد املغربية

 و ، و خليل فǈقǈلƋ أن ترى أحدا يعتƗ بابن احلاجǢ و املدوȹة، بل قصاراهم الرسالة،مراكȈ و فاȃ و غريƵا
 .ȋ  :114املرجع السابȨ،: التنبكƔ بابا أمحد .»ذلك عالمة دروȃ الȦقه و ذهابه
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247 ȥĆـǈȲـŃɆŁȄĈȵ ـŃȸȩ ĆـŁɀĈادĈǳـ الŉǼĈلɆـĈل  ǈأǐȷɅ ɍ ĆـǊȮـǈȷɀ  ȺـالŊȌĈȥ ـŁǹ ɄĈȲĈلɆ
248 ŁȽǐلǊȭ ـƌلłǵ ـǐȮąĈĈمĈȥ Ĉȭ ɄŁǪĈابǈا ǐلłȶŃǺŁǪŁصŃȀ ǈأŃوȥ ـǈا ɄǐلȶćـŁǼŉوŁȹـĈǦج ĆـĆǒاŁو ǈا ŃȹŁǶŁصŃȀ
249 Łوǈȡ ـŃɆـĈȀǈǽ ŃɅـĈȸĈȵ łȹ ȸłصĈȋɀ ǈƫاǐǾŁȽĈǢ  ĈȵǐثĈلǈا ǐلȺƋـŁɀĈادĈǿ)1(  Łوǈȭ ǐالłȶـǈǾŉȽـĈǢ)2(

250 Łوłǿ ǣƋـȶĆـȩ اĆـŃǼǈȡ ــŉȀłȻ »łȵŁǤــōɆŁȺ ا ĈـلŁȶǣ اĈـĈȼǈـ الفŃǪŁɀɁ«)3(ŁوǈȭـǈȷاŁǣ ـŉɆŁȺا
251 ŁȝـŁǼŁȳǈȭ ـŃɀĈȹـĈȼłȵ ـĈǶـǄȖɆĈǣ اǈاǐلǊفłȀŃțل[  وǈقŃɀĈلĈȼ[)4(»łȵŃǺŁǪŁصńȀا«ĈȝŃȺŁǼŊȊال łȀŃțو )5(

252 ŁلوĆـŃɆŁȄĈȥ ـĈȼɆĈȵ ـŃȸǈأ ŁدĈǥاǐـ الŁǶـŃصĈȀ    ŁɅŁـا جĈȽـاǄɎ)6( ǣĈـǈǖŁدĈǧواǈا ǐلǈقŃــصĈȀ
253 ȩĆـŃǼǈȩ ـǈاǈـلłȼĈȥ Łȉ ɄŃȀĈǵĈȼŉȂال ŃǿǈȩȹاĈـɄ)7( ]ĈلŁȊـĈǿاĈǳ  ǐالłǺـǐȖŁǤĈǦ  )ĈلƋȲǈقĈȹاɄ()8([)9(  
254 ǈȥــłȀŉبȩ ĆـŃɀąĈلĈȥ Łǹ ɄȲĈـɆـąĈلłȑ ōȞǈاف  ŁɅـŃǶـłȀłȳǐȥĈɍـ اĈǣ ćǒاŁǪĈȼŁو łȁɅـƍـǈاــف 
255 ǈȭǈـقŃɀĈـلĈȼĈȥ ـǈا ɄǐلŁȢـŃصĈǢ  ŁوŉǪالŁȞōǼɃ   

 
 
 )1( ǡاملقصود كتا) :ة وغريها من األمهاتȹالنوادر و الزيادات على ما يف املدو (Ɔزيد القريوا Ÿوضعه ،البن أ 

 و فǈرŁțŉ األمهات كلها يف ، ألȹه أشتمل على Ƥيع أقواȯ املذهÜǢ قيل فيه إȹه أƤع كتاǡ يف املذهǢ،زءيف مائة ج
ǡابن خلدون.هذا الكتا  :Ȩاملرجع السابȋ ، :450. 

)2( ǡاملقصود كتا) :Ǣقواعد املذه Ȕيف ضب ǢŉهǈذǊصي)املȦع يف هذا . هـ736 املتويف سنة ،، البن راشد القƤ 
الديباǯ : ابن فرحون برهان الدين ابراهيم .»ليȄ للمالكية مثله «: قاȯ عنه ابن مرزوȧ،حسناالكتاƤ ǡعا 

Ǣاملذه .،Ȩاملرجع السابȋ :334 ،بابا أمحد Ɣالتنبك :Ȩاملرجع السابȋ ،: 236. 
معاƁ و بعد فقد سألƤ Ɨاعة أبان اهللا يل و Ƭم «: يشري إىل قوȯ الشيخ خليل رمحه اهللا يف مقدمة املختصر )3(

التحقيȨ، و سلك بنا و ŏم أȦȹع ȕريƯ Ȩتصرا على مذهǢ اɋمام مالك ابن أȄȹ رمحه اهللا تعاىل، مبينا ملا به 
 .ȋ : 8املرجع السابȨ،:  بن اسحاȧخليل.»الȦتوى، فأجبǨ سǘاƬم بعد االستخارة

 .لكوȹه): ǡ(و ) األصل( يف  )4(
يل رمحه اهللا تعاىل شامل لكل ما به الȦتوى اعتمادا على يريد الناșم أن اȹɋسان قد يعتقد أن Ưتصر خل )5(

 . مع أȹه غري ذلك لكوȹه قد صرح بأȹه Ưتصر »مبينا ملا به الȦتوى«:قوله
 . يا عاملا):ǯ( يف )6 (
 .له حاشية على شرح الناصر اللقاȖƪ Ɔبة خليل، ȋ :112يف تقدم التعريȤ به )7(
)8(Ɔمد بن حسن اللقاƮ هو أبو عبد اهللا Ɔالشهري بناصر الدين اللقا ،Ɔهان اللقاƎو النور ، أخذ عن ال 

 وحاشية على ، له ȕرر على التوضيǴ، والشيخ البنوفري، وأبو عبد اهللا الȦيشي،السنهوري، وعنه ساƁ السنهوري
 .ȋ ،:271املرجع السابƯ:Ȩلوف Ʈمد . ه958 تويف سنة . وشرح خȖبة املختصر،اǂلى على Ƥع اجلوامع

  .وهو تصحيȤ واضǴ :يف شارح اȖƪبة ال يغاƆ): األصل( يف )9(
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    ]»ĆǈأǄاņصĈل ƋلŁد Ń1(و(«ǈȩ ـȼال ćĈȥ Łȝ ɄōǼ[)2( 
256 Łȵا لـĆـŃمɅ ĆـǊȮŃȸȵ ĈـŃȸǈأ ŃـجĈȲĈȼŁȑ ŁȶǊȷا ŁوŁȵـĈǣاĈȼـ الǈفŃǪŁɀłȽ ɁـŁɀņȒـ الŁȶǊȷ3(ا( 
257 ǈȕĈاŃȜلłȉ łȀŁǳوŉȊال ŃɆĈǸ)4( ǈأŃوǈȥ ŃǪŁǴƋȲال ĈȖŃȤɆ ĈȥـĈǽ ɄǐȭĈȀŁȵ Łا وŁǿŁدĈȥ ĈȼɆĈȵ ـŃȸŁȑ ĈȞŃȤɆ)5( 
258 ŁوǣـŃȞłȒłȾـŃمɅ ćـفـĈǪŁو ɄłȽ ـŁɀŁج ĈȽاǊل ĈǙŃȝـŁȀاŁبĈǣ ـŃسĈمĈǃا Łȝ ـŃȺłȼǈǽ ĈاłȽـǊ6(ل(

259 ǈȥـǈȲŃɆŁȄȵ ĈـŃȸǈأ ŃȽـĈلŁسȲال ال ȷـاŁȞŁȀĈǣɄ ŁوĈȥ ـćاأل ɄłȍـĈلɀŁȵ ǈـا لłȼĈȵ Ńȸǈأ ŁǿĈ7(ب(

260 ŁوĈȵ ـǐثǊلŁȽ ـǈǾɅ ɍ اĆـǊȮŃɀǊȷȵ ćـŃȀĈȉـŁǼا ĈـلŁǲŃȾĈȲĈȼـ الŉȺŃǶŁɀŁو ĈȵـŉȶـǊا أŃȹـĈȊـŁǼا
 
 

 

ال إن هزلǨ جارية، أو ȹسي عبد «:يشري إىل قوȯ خليل رمحه اهللا يف باǡ الغضǢ يف ذكر ما ال ضمان فيه  )1( 
املرجع :  بن اسحاȧخليل .»ه فلم ينقȌ، أو جلȄ على ǭوǡ غريه يف صالة، أو دȯ لصاصنعة Ż عاد، أو خصا

Ȩالسابȋ ،  :227. 
 .أو حل عاقد بȦوت عقد، وهو تصحيȤ واضǡ :(Ǵ(أودȯ لصا قد يȦوت عدي، ويف ): األصل( يف  )2(
 مع ،اȚȹر كيȤ مشى هنا على أȹه ال يضمن«): أو دȯ لصا( : قاȯ احلȖاǡ عند قوȯ الشيخ خليل رمحه اهللا)3(

أن الذي جزم به ابن رشد يف رسم محل صبيا من مساț عيسى من كتاǡ األƹان بالȖالȧ أȹه يضمن ولو أكره 
، ǯ 5املرجع السابȨ،: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .» … وهو الذي اختاره أبو Ʈمد كما سيأيت فتأمله ،على ذلك

ȋ:284 ،الدردير ȯاوقا ȯعند قو Ȥلصا(«: ملصن ȯو )أو د ،ȯاملا على شيء فأخذه فال ضمان على الداș أو ،
Ȍعلى الل țك فيه خالفا، لكن عند تعذر الرجوƷ Ɓمد. »املعتمد الضمان بل جزم به ابن رشد، وƮ الدسوقي :

ǯ ،Ȩ3املرجع السابȋ ، :451 ،452. 
Ȩ ذكر بعضها يف الȦصل املتعلȨ باملعتمد من شروح Ưتصر خليل يف الȦقه املالكي، و هي كثرية و قد سب: أي )4(

 .الكتǢ و األقواȯ يف املذهǢ املالكي و يف الȦصل املتعلȨ بالكتǢ الƔ ال يعتمد على ما اȦȹردت بنقله
تأليȤ الشيخ سنبري بن ) فتǴ الرǡ اللȖيȤ يف ơريǰ بعȐ ما يف املختصر من الضعيȤ( :كتاǡاملقصود  )5(

Əالȕ القاضي سيدي الوايف بنƆد األرواǓ سنة ، بن سيدي أمحد بن żتلي ابو عبد اهللا  .هـ1180 املتوƎال
 .ȋ ، :102املرجع السابȨ: الȖالƮ Ǣمد بن أŸ بكر

)6(ȯاليل  قاƬ :» ȯأقوا ȘȦبسم اهللا الرمحان الرحيم استنادا منه حل ǡو هو ال يعرف إعرا ƔȦوقد كان بعضهم ي
املرجع : اƬاليل ابو العباȃ .» كتاǡ األقضية أن فعل هذا ال جيوز و șاهر قوȯ املازري يف،مالك و أصحابه

ȋ ،Ȩ42 :الساب . 
ǡاȖاحل ȯم يف العربية فضال «:و قاƬ تون و ال قراءةȦوا يȹم كاŒعنهم أ ǈاȹŃرĈبŃخǊن أدركناه وأư كثري ȯوهذا حا

ȯ ما فتحǨ كتابا يف العربية و قد ويل خȖة قضاء األȹكحة و اجلماعة بتوȄȹ من قا عما سواها من أصوȯ الȦقه
، ǯ،6املرجع السابȨ.مواهǢ اجلليل:احلȖاƮ ǡمد». على أحد،و مثله ويل القضاء يف أوائل هذا القرن ببǲاية

ȋ :96. 
)7(Ćاأل Łرłǡ :احلاجة. ǡمد بن يعقوƮ ريوز أباديȦال :،Ȩاملرجع السابǯ 1ȋ ،: 36. 
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261 »ȝ ـǈȲŃɆŁȬǣ ĈـȺـالŃǶĈɀȥ ـĈǚƋȷŉȺال ŃǶـŁɀا ǈلŃǶłȸĈƪا ǈȖĈابĈȵ ǐȲǊȮłȼŁو ǈـ الفŃǶـŁɀɁ«)1(

262ǈأȵĆـǩ اĆـŁȀالف ɁĆـĈقŁȼɆĈȥ ـɄ ŉǪال ŁȾĉĈǲɄ)2( ǈȩـŃǼɅ ـŁǪŁȀŉـجǈȡ ɂـŁɅـاǈǦŉǪال ŁȀōـجɄ)3(

263ǵĆـŁǪـĈǙ ɂǈǽǩ اĆـǈȲłȻاĈǣ ـǪـالǈـفłȾــĈم ŁȹـǈȮـŁȌǵ ĆـŃɆŁȀاǈȷŁȝ ـǈȲالـ ɂـŉǪŁɀŊȽĈم
264ŁوŁȵ ـŁȜǈǽ ŁȫاǊȭ ـƌلȩ ĆـŃɀąلĈا ȹĊـǈــفŁȀŃد ĈǣـĈȼŁȵ ــŁƓŁǿ ŁدŃدǩـłȼŁȝ ـŃȺـłȼłɅ ـŁȀŃد 
265ŁوĈȭ ـǐȲŁȶـǊǦǣا ĊـĈȸ ȵ ـĈالąȬ )4(ȭĆـĈȥاŁɆŃȼ ĈǙǐǽǈȩ ـǈالĈȥ ـŁǣ ɄŃɆـŁǪŃɆـĈȸĈȥ ـǈȮال ɄĈȥاŁɆŃȼ 
266»Łو Łǣ ـŃȞłǼȥ ĆـŉȺالŃǶłɀŁȍ ǈɎłǳĆاأل ǐلĈـسŁȺŃȼ  ŁـالوŉȺǐـفłȄĈǙ ǐȷǩ ćـŁȅ ŃȳŁǼŃȞŁȺłȻاĈȥ ŃȼŁȺĈȅ Ʉ«
267»ǣ ĈـĈȼا ŃȹȮĈـŁȊłȣاłǵ ـłǲĈǢǈا ǐلŁȶŁȞـĈȹاɄ Łجو ĆـǐȲŁɀǊǥǈا ǐلŁȶǐـفłȾĈȳɀǈǽ ا ĈǙ ǐǽŁȝـĈȷ5(»ا( 

ǦȺȵȁاأل ȻǾȽ Ž Ɣفƫا ǧفاȍ لȩأ Ž ǦƢاǹ)6( 

268 łǹـǐǾĈȍ ǈـفǈǦـ الłȶǐفƔŁȝ ŁȺŃɆłǨǊƫا ŃȶĈȮŁȺـŃȼ  Ĉȥـǈȡ ɄـĈǣاĈȀـ الŉǼŃȽـĈȀĈǣ ǊȮـƍلĆاأل ŃȵĈȮŁȺŃȼ 
269 ǈȥـĈǚņȹĆـŁȶǪــا الǐȮĈȲـłȤɆ)7( ĈǣĈɋاŃȵǈȮـĈȷا ȵـŃȊŁǪŁȀĄǊȓĈȥ ـŉȊال ɄŃǺĈȌŁـ ال وŁȶǈȮĈȷا)8(

 
 

 

  . Ɓ أعثر على قائل هذا البيǨ فيما لدي من مراجع)1( 
: ، ǯ 4ȋاملرجع السابȨ،: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ .من اǲƬاء و هو تقȖيع اللȚȦة Ɯروفها:  التهǲي)2(

 .ȋ ، :856املرجع السابȨ: ، املنǲد402
 املرجع السابȨ،: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ . وهو ارتقاǡ لشيء ال وǭوƜ ȧصولهÜضد اليأȃ : الترجي)3(
ǯ1ȋ ، :332دǲاملن ، :Ȩاملرجع السابȋ ، :252. 

 وابن ، و احلسن بن الصباح،أخذ عن السخاوي، ن مالك النحوي اللغوي املشهور هو أبو عبد اهللا Ʈمد ب)4(
) األلȦية( باملشهورة بـ )اƪالصة( بيƪ Ǩصها يف 3000 يف Ʋو )الكافية الشافية( له ، وابن يعيȈ احللƑ،عمرون

بغية : عبد الرمحانالسيوȕي جالȯ الدين  .هـ672  توż سنة . وله المية األفعاȯ، و شواهد التوضيǴيف النحو،
 .ȋ :53ت، . بريوت، د،دار املعرفة. ة يف ȕبقات اللغويني و النحاةالوعا

البن مالك، و Ƶا البيتان الشافية Ƶا من منȚومة الكافية ) 267(، )266: ( هذان البيتان احلامالن لرقم)5(
لبحث العلمي و إحياء التراǫ مركز ا. شرح الكافية البن مالك: ي عبد املنعم أمحدريره. منها) 8(، )7(:رقم

ȓ ،سالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمةɋهـ، 1402، )1(اǯ1ȋ ، :39. 
 .)ǯ( هذا العنوان ساقȔ من )6(
)7( Ȥعليك: لغة: التكلي Ȩا يشƞ األمر .ǯ ،Ȩريوز أبادي، املرجع السابȦ3الȋ ، :186. 

اجلرجاƆ، املرجع السابȨ، . ة من فعل أو ترȫإلزام الكلȦة على املخاǢȕ، أو الزام ما فيه كلȦ: و اصȖالحا
ȋ:65ǯ ،Ȩ1، ابن محدون، املرجع السابȋ ، :20. 

)8( Ƒȕالشا ȯقا :» Ȥبه، فما ال قدرة للمكل Ȥأو سببه القدرة على املكل Ȥالتكلي ȓأن شر ȯيف األصو Ǩبǭ
 .2ȋ ، :107بǯ ،ȨالشاƑȕ أبو إسحاȧ، املرجع السا. »عليه ال يصǴ التكليȤ به شرعا، و إن جاز عقال
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270 }Łو ǊȭـƌلŁȝ ـąĈȳاłǩ ـŃȀǈǽǊـلǈȷɀ{ )1( ǈșĈȽاŃȀ ȥĈـǊȭ ɄـƍلĈȝ ـǐȲـąمŁǣ ĈȕاąĈȸŁو ǈș ـĈȽـاŃȀ
271 ȩĆالـćـŁا وɀŁȵ ـŃȸǈـ لŃمŁɅ ـŃǺĈǪĈم Ǌƫا ŁǼŉوŁȹŃȼ  ȥĈـŁȞال ɄـĈȳاǈɍ Ʌ ćـǐفĈǪɄ Ĉǣ Łȶǈȩ اŃǼ Łد ŉوŁȹŃȼ)2(

272 Łوǈȡ ـŃɆłȀŁȵ Ńȸ ŁɅŃǺĈǪłمŁȹ ŉȌـ الłȶـŃǺـŁǪŁصŃȀ ȥĈـȭ ɄćـƍلŁȝ ـĈąȳاŁو łȉ ـłȀŁǵوłȼŁǵ ـŁصŃȀ
273 ŁȵـŁȜĈɋا ŁǵـǈȕاĈǦǣ ĈـǊȮـƍلŁǵ ـĈȉـاŁɆـŃȼ ǈȥـŁǺƋلǈȥ ǪĊـŁɀłȻاǈȭ ـĈȀɅـąǴŁȵ ـĈȉـاŁɆŃȼ)3(

274 ȹĆـǈـقǈȲـłȼŁǣ ـŁǣ4(اا(ȵ ĆـŁȜȲـ الǎقĆـĈȹاɄ)5( Ĉȥالـ ɄـƋǾŃɅĈل)6(Łـ الوŁȶŁȺĈǿا)7(ĈǣـĈɋاǈقɅĈȷا   
275 ŁـالوŁǶـŊȨǈأ ǐȷłǩ ـǐـفĈǪـŁɄŁǣ ŃȞŁǼǈأ ǐȷŁǩ ŁȀɁ   

 
 
 
 

 

)1( Ǵمرفوعااملروي  هو من كالم احلسن البصري، ويف معناه احلديث الصحي Ȅȹعن أ :}Ǝه ال اصȹǚوا ف
. } يأيت عليكم زمان إال والذي بعده شر منه حƓ تلقوا ربكم مسعته من ȹبيكم صلى اهللا عليه وسلم

:  احلديثرقم،ǯ 4ȋ ،: 336املرجع السابȨ، .املختصرصحيǴ الاملسند اجلامع : البخاري Ʈمد بن امساعيل
7068،ǡبيث: د الرمحانابن الديبع عب }ال يأيت زمان إال و الذي بعده شر منه{:  باƪمن  ا ǢيȖييز الƢ 

العǲلوƆ إمساعيل بن . ȋ :199م، 1991دار اƬدى، اجلزائر، . فيما يدور على ألسنة الناȃ من احلديث
مكتبة دار التراǫ، . كشȤ اȦƪاء و مزيل اɋلباȃ عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناƮ :ȃمد

 .1979 :، رقم احلديث2ȋ ،:160ت، ǯ.مصر، د
 ال ينبغي ملن Ƹ Ɓتم مثل őذيǢ الƎادعي يف «:  قاȯ اƬاليل و اللقاȹ Ɔقال عن ابن عبد السالم و ابن عرفة)2(

 .38:  املرجع السابȋ ،Ȩ:اللقاƆ ابراهيم، 44 :املرجع السابȋ ،Ȩ: اƬاليل ابو العباȃ »كل عام اɋفتاء 
ينبغي أن  : بل قاȯ لنا شيخنا احلبيǢ قدȃ اهللا سره و مثل التهذيƯ Ǣتصر الشيخ يف زماȹنا«:  قاȯ اƬاليل)3(

 ومثل التهذيǢ ابن احلاجǢ «:  وقاȯ اللقاƆ،44 :املرجع السابȋ ،Ȩ:  اƬاليل ابو العباƸ«.ȃتم مرتني يف العام
 واحلȖاǡ، ، والتتائي، املعتمدة مثل ŏرامه لكن مع اɋحاȕة بشراح،أو اجلواهرأو Ưتصر سيدي خليل يف عصرȹا

  .38 : املرجع السابȋ ،Ȩ:اللقاƆ ابراهيم .» وحواشيه، و املواȧ،ساȕيوالب
 Ȉامŏ ماشية« :عند قوله) األصل(وجدت Ǵالوضوء»كري Ȑالذي ينق Ǵواملراد الري . 

)4(ȋ به Ȥ110:  تقدم التعري. 
)5(ȋ به Ȥ132.  تقدم التعري. 
)6( ǡبتذ: املراد كتا ǯيل االبتهاȹيسميه ي Ȑو البع ،ǯللشيخ أمحد بابا يل الديبا ǯريز الديباȖبت ǯيل االبتهاȹ

 Ƥعه من Ʋو ǭالǭني مǘلȦا وقد ȹيȤ ما فيه على ما أصله الديباǯ ما يزيد على ، هـ1032 التنبكƔ املتويف سنة
 .ȋ ، :298املرجع السابƯ :Ȩلوف Ʈمد.كȦايةاǂتاǯ ملعرفة ما ليȄ يف الديباǯ : واختصره بكتاǡ مساه،املائتني

، هـ1041املتويف سنة ، لسيدي ابراهيم اللقاƆ، منار أصوȯ الȦتوى وقواعد اɋفتاء باألقوى: راد كتاǡامل )7(
 .مسعǨ أȹه حقȨ وȕبع مǘخرا قد  وȖƯوȓ عندي منه ȹسخة مصورة عن ȹسخة شخصية،
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   ŁȹـǐفŁـسŁȬǈأ ŃȽـǄɎŁو ŁɅ ŁȀǈǽ ɁŁȫاŁɀال ŁǿɁ)1(

276 ǈȥـ)ŁȵــĈالćłȬ( ǈأ ŁاـجŁȁłȻ Łȅ ـŃǤłȞـȹɀĆاـ łȵـŁǶـŉȺـǄȮاŉصȲـ لŃǶĈǢɅ ĆـŃǪŁǤـłȞȹɀĆاـ
277 ŁوǈȩـǈاǈلŁȵ ـǈا أǐȥـŁǪŃɆـłǨŁǵ ǪـŁȉ ɂـĈȾŁǼا ŁȅـŃǤłȞǈȷɀŁȉ ŃɆńǺǈا أŉȹĈȺŁȝ ɄŁɂȲـ الłȾـŁǼɁ)2(

278 Łـال( وŉȊـĈȥـاĈȞـɄ(ǈأ ŁـجŁȁاłȻĈɋا Łȵـłȳا  ǣǍ»Łǵـǈȷا ǈأ ǐȷǩ ćـǐفĈǪـŁɄŁɅ Ǌȡ ـاǈɎłȳ« )3(

279 Łـ الوŁɆŃɀŁȳ ǈأ ŃȽـǊل ŁǤالĈŃǼو Łو Ǌـ القłصĈǿɀ)4( łɅـǐـفłǪǈȷɀłـ جŃȀǈأǄǥŁȵ ـŁȜـ الǊقłـصĈǿɀ)5(

 
 

 

ال يƔȦ الرجل حƓ يرى Ȧȹسه أهال لذلك ويراه الناȃ  « : هذه  العبارة حكاها اɋمام مالك عن ابن هرمز)1( 
وقع هذا يف رسم الشǲرة من جامع العتبية البن « :، قاȯ احلȖاǡ»ءالعلما :الناȃ هنا« : سحنون:، قاȯ»أهال له

وهي زيادة حسنة ألȹه « :  قاȯ ابن رشد.»ويرى Ȧȹسه أهال لذلك« :هرمز فيما ذكره مالك عنه وليȄ فيه
 .ǯ ،6ȋ ، :95 ،96املرجع السابȨ. مواهǢ اجلليل: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد .»بنȦسه  أعرف

)2(ɋعن ا ȏقل القاضي عياȹ تيا «  :مام مالك قولهȦد للحديث والǲيف املس Ȅأن جيل Ǣكل من أح Ȅلي
،Ȅد جلǲضل و أهل اجلهة من املسȦفيه أهل الصالح وال ŁرŁاوŁشłي ƓحÜ Ǩوما جلس ،Ȅن رأوه أهال لذلك جلǚف 

ǈل Ɔشهد يل سبعون شيخا من أهل العلم أ ƓحŁمŃوĈضłضل .» ذلك عȦالقاضي ابو ال ȏعيا :Ȩاملرجع الساب،ǯ 1 ،
ȋ: 126. 

 ألن احلنك وهو اللثام ǨƠ احلنك من ،ما أفƓ مالك حƓ أجازه أربعون Ʈنكا« :وȹقل احلȖاǡ عن القرايف قوله
 .ǯ 6ȋ ، :95املرجع السابȨ،. مواهǢ اجلليل: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد. »شعار العلماء

د الزجني و هو شاǡ، سنه ȄƦ و قاȯ له مسلم بن خال«:قاȯ القاضي عياȏ عند ترƤة اɋمام الشافعي )3(
، 1عياȏ القاضي املرجع السابǯ ،Ȩ . »قد Ǔن لك أن تƔȦ يا أبا عبد اهللا : عشرة سنة، و يقاȯ ابن ƣان عشرة

ȋ :386. 
، املرجع السابȨ:  املنǲد.وهو ما شيد من املنازȯ وعال، واملراد Ɵمعات سكاȹية بسيȖة :Ƥع قصر:  القصور)4(

ȋ :633. 
، ǯ ،2ȋ ، :117املرجع السابȨ: الȦريوز أبادي Ʈمد بن يعقوǡ .وهو التواƆ والعǲز :من التقصري:  القصور)5(

مدن قد Ɵرأوا على الȦتوى مع ـبدو و أهل الـل الـو هو يريد أن أه. ȋ ، :633املرجع السابȨ: املنǲد
 فǚن أكثرهم Üلبوادي والقرىƲوه يبني لك حاȕ ȯلبة هذا الزمان يف او  وهذا «: قاȯ اƬاليل .اجلهل و القصور

من هذا القبيل على ƠرƇ تصديه ɋفادة األحكام الشرعية، وقد ألقوا بأيديهم إىل التهلكة وتصدوا للحكم 
 ومثل .ȋ:44 املرجع السابȨ،: اƬاليل ابو العباȃ .»والȦتوى وكǈتĈǢŃ الوǭائȨ ومنهم من ال Ʒسن مسألة واحدة

و هذا شأن الȦتيا يف الزمن املتقدم، و أما اليوم فقد خرȧ هذا السياǯ «: قاȯ حيث هذا ȹقله احلȖاǡ عن القرايف،
 ȯهلهم، و أن يقوƛ و عسر عليهم اعترافهم ،Ǵوما ال يصل Ǵا يصلƞ وا فيهǭأمر دينهم فتحد ȃو هان على النا

 .»لى دين اهللا تعاىلأحدهم ال أدري، فال جرم ȯǓ احلاȯ بالناȃ إىل هذه الغاية باɋقتداء باجلهاȯ و املتǲرئني ع
 .ǯ6ȋ ، :95مواهǢ اجلليل، املرجع السابȨ، ، احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد
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280 Łوłǿ ŉǣـŁȶ ا ǈȩـŁȒـŃɀĈǣ اǈɎĈا ŃȅـĈǪـǐǞǈǾĈȷ1(ا( ŁوǈɍĈǙ ȩĆـ  )3(اǈǽĈȷ أǈɍ  ǈ وŁ)ąǦ)2ـــاŁȵــ
281 »Łو ĈȥĈȭ ɄـǈɎĈالف ŃȞـǈȲŃɆĈȸ)4(  ŃǼȩńȵـǈا لĈȂŁȵا ȵـŃȺłȜǩ ĆـŊصĈȀąȣĈǣ ـłǶǐȮąمłǵ ـĈǪـŁȶا«)5(

282 ŁوŁـجĆǒاȥ ـĈɄـ الŉȀĈدŁȝ ـǈȲŃɆـĈȾـŃمŁǣ ŃɆłǨ ŁȝـŃȸŁـ جŃȞĈĈȲĈȼȥ ـĈɄـ الŉȺǐȚĈمȵ Ćـǈا أŁǣŃɆłǨ 
283 »ǈɍɅ ćـقـŁǤـǊلĈɋا ȥـŁǪـćǒاĈȵ ŃȸǊȭ ƍلǈأ ŁǵŃǼ ǣĆـǐلĈـ لŁǺŁɀōȋا ŉȺال ĈȃاĈȥ Ʉلȭ Łǣ ǈȲŃǼ« )6(

284 Łوłǿ ŉǣـŁȶǈș ــاŉȸ  ـالŁǲـłȾـǊلɀǈأ ŉȹـłȼ ǈأŃȽـǆـ للŃȞĈȲąąمǈـ لŃمłɅ ـŁǶـƍقŃȨǈȥ ـŉȺŃȼ )7(

285 Łوłǿ ǣƋـŁȶاـ Ńȹـ اŁǪـŁصŁǢـ لŁȶȲŁȺĈȍـاĈǢ Łو ǈـلŃم  ŁɅǊȮŃȸǈأ ŃȽـǄɎĈǣ ـŁȢŃɆĈȀŁȹ ـĈȍاĈǢ)8(

 

 

: ، 4ȋالȦريوز أبادي، املرجع السابǢ .ǯ ،Ȩ منه اɋذنأذن له يف الشيء أباحه له، و استأذȹه ȕل: االستئذان  )1(
192. 

من الشروț يف الشيء، يقاȯ قامǨ املرأة  تنوح ȦȕقǨ، و قام األمر اعتدȯ، و أقام الشيء : لغة: اɋقامة )2(
 .ǯ4ȋ ، :165الȦريوز أبادي، املرجع السابȨ،  .أدامه

روț يف الصالة املȦروضة ذات الركوț ـشند الـهي ألȦاƯ ȗصوصة تذكر على وجه Ưصوȋ ع: و اصȖالحا
الȦواكه الدواƆ شرح على رسالة ابن أŸ زيد القريواƆ، دار املعرفة للȖباعة . محد بن غنيمأالنȦراوي . و السǲود

 .1ȋ ، :199ت، ǯ.و النشر، بريوت، د
 .4ȋ ، :192رجع السابǯ ،ȨالȦريوز أبادي، امل .واألذان واألذين والتأذين النداء إىل الصالة.اɋعالم:األذان  )3(

 .1ȋ،:188احلبيǢ بن الȖاهر،املرجع السابǯ،Ȩ.هو اɋعالم بذخوȯ وقǨ الصالة بألȦاƯ ȗصوصة:و اصȖالحا
)4(  Ȉامŏ)علني اجلرأة والقصور ):األصلȦواملراد بال. 
ن فĈعŃلǈيŃ التعǢǲ   هذا البيǨ مضمن بكامله، و هو البيǨ الرابع من باǡ التعǢǲ من ألȦية بن مالك، و معناه أ                  )5(
)   ĈهĈب ǐلĈعǐو أف ،łهǈلŁعǐاأفŁم (            ستعمل منłفال ي ،Ǆواحدة Ǆريقةȕ منهما ǆلǊال يتصرفان، بل يلزم ك)ǈلŁعǐفǈغري املاضـي، و ال     ) أ

 .2ȋ ، :153املرجع السابǯ ،Ȩ: ابن عقيل ŏاء الدين عبد اهللا .غري األمر، و هذا ưا ال خالف فيه) أǈفǐعĈلǐ(من 
د التأكيد على منع القاصرين و املتǲرئني و الذين Ɓ يŃǘłذǈنƬ ǐم من اɋفتاء سواء كاȹوا من أهل البدو                   و النابغة يري  

 .أو احلضر، و أن ƟرǗهم على الȦتوى و األحكام دون أهلية و ال إذن أمر يتعǢǲ منه
العدة يف أحكام  و قد ذكره الناșم كذلك يف منȚومة  Ɓ أعثر على قائل هذا البيǨ فيما لدي من مراجع)6(

 .ȖƯوȓ عندي منه ȹسخة مصورة عن ȹسخة شخصية. الردة
 ورƞا șن اجلاهل Ȧȹسه وșنه اجلاهل عاملا لكوȹه يتلقȤ بعȐ اجلزئيات من بعȐ كتǢ «:  قاȯ اƬاليل)7(

Ɓمن غري أن يأخذها عن عا ȯالنوازÜاŏ هم املرادȦكن التصرف به فيها وت، فال يƹ بيقها  وال عنده من األدلة ماȖ
صدر للȦتوى،و هو يف احلقيقة مłسŁاوą للذين يستȦتوȹه يف اجلهل،و رƞا كان ت و ال يعرف صحة ȹقلها في،على ȹازلته

 .41:املرجع السابȋ ،Ȩ:اƬياليل أبو العباȃ.» وإƴا Ƣيز عنهم ƞا رأوا عنده من الكتǢ،فيهم من هو أفهم منه
 .صǢ وƁ يكن أهال لغري عا:)ǡ( يف )8(
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286 ǈـلĈȮـŃȸǣ ĈـŁȶـŃȅـا اŁǪŁǶƋقłȼĈȵ ـŃȸĈǙ ŃǿĈǫ   ]ŁوǈـلŃمŁɅ ǊȮŃȸ)1( [ ĈلȲـĈȞǐȲĈمǈأ ŃǿŁȏŁǵ ŃȀĈǫ 
287 »ŁوŁـ جĆǒاŁǩ ـŃɀĈǿǊǬɅ ǈƫـ اŁȺĈȍاĈǢ)2(Ƌال ĈǪɄ ĈلŉȊȲŃȀĈț  ĈȵŃȸǈȭ ŁǤĈǝاŁȀ)3(] ȩĆـŃǼ ŉجĈǨǈȲ[«)4( 
288 ĈȵـǐثǊلĈɋا ŁȵـŁȵــاĈǦǈأ Ĉـ الوǈــقŁȒـĈǒا ŁوŁـ جŃȾǊ5(ل( ǈǽ Łȫاǈـ لŃɆŁȄĈȥ Ńȹا ɄĈقŁȒĈǒا)6( 
289 Łوǣ ĆـŃȞـłȒـłȾـŃمĈȵ ـŃȸĈȩ ـƋȲĈǦĈɋا ŃǵǈȮĈȳا ǈȩـŃǼŁɅ ـŃǶĈسłǢـ الǈفŃǪŁɀȵ ɁĈـŁȸĆاأل ŃǵǈȮĈȳا
290 Łـ الوǈفŃȀłȧǈأ Ƌȷـ الłǶـǐȮـŁمǊǽ ĈǙ لوĊـŁȂĈȳا ŁوȽ ـĈɄǈـ لŃم Łǩ ـǐȲـŁȂŃȳ  ǣĈـǈȲǐا الĈǪŁȂĈȳ7( ا(

291 Łو ǈȩـǈاǈلĈȥ ـŁǩ ɄǐȮĈȶĈȲɆـȼ  )ȵـŉɆـŁǿاŃȻ()8( ŁǣـŃɆŁǪŃɆـĈȸĈȵ ـǐثǈلĆاأل ŃȹـłǲĈـ المŉـسŉɆŁǿاŃȻ 
292 »ĈǙŃǹـŁǤćłǿـ الاǈـفŃǪـŁɀɁǈȭ ـŁȶŃȸłɅ ŁǪŃȀĈجłم  ŁـالوłǶǐȮłم ĈǙ ŃȹـŁȊĄǒا  ǈȭـŁȺĈǝاĈǢŃȝا ǈȲłȶاɀ« 
293 »ŁوŁǩǐȲŁȂłȳ  ǈـالفŃǪـŁɀال ɁـĈǾǈل ɃŁȾŃȝا اŁǪǈقŃǼ   

 
 

  .إذ șن أن العلم أرȏ حرǫ ):األصل(يف  )1( 
)2( Ǣع: املناصȦارت ǡالغرا ŁǢŉصŁنŁعة الصدر، و تȦمرت ćاءŁبŃصŁȹ اقةȹ ȯو العلو، يقا țاȦمن االرت Ǣع منصƤ .

 .1ȋ ، :132ملرجع السابǯ ،ȨالȦريوز أبادي، ا
. Ƥع كبرية، و هي ما كان حراما Ʈضا شرț عليها عقوبة Ʈضة بنȌ قاȕع يف الدȹيا و اɇخرة: الكبائر )3(

 .183: املرجع السابȋ ،Ȩ. اجلرجاƆ الشريȤ علي بن Ʈمد
اǯ محاه اهللا يف  و هذا البيƪ Ǩاله و شيخه عبد اهللا بن احل. قد خلǡ(:Ǩ( يفقد حلǨ، و ): األصل( يف )4(

 .104: املباشر على ابن عاشر، املرجع السابȋ ،Ȩ: النابغة الغالوي الشنقيȖي. Țȹم النوازȯ األعمشية
 . وفعل ذاǯ(:ȫ( يف )5(
لقد دŁرŁسȕ ŃǨŁرȧ العلم يف هذا الزمان، و اȹعكسǨ احلقائȨ، و عłدǈȯĈ «  : قاȯ اƬاليل ȹقال عن الƎزيل)6(

حقها إىل من ال يستحقها إما جلاه عنده، أو لكوŒا ألبيه و ƲوƵا، فيتوالها باɋرǫ، باملناصǢ الشرعية عمن يست
 Ǣعلى العلماء، و تولية املناص ȯاجلها Ƈها تقدƹرƠ مع علىŎا țشراح الرسالة أن من البد Ȑوقد ذكر بع

  .44:  املرجع السابȋ ،Ȩ:اƬياليل أبو العباȃ .»الشرعية بالتوراǫ ملن ال يصلƬ Ǵا
 ولعمري لقد صدȧ يف ذلك و بŁرŉ، فلقد أدى ذلك إىل ذهاǡ :قلǨ«الكالم ȹقل هذا و قاȯ الشيخ أمحد بابا بعد 

 حƓ صار يتعاȕى اɋقراء ، و غريها)فاȃ(ـالعلم ŏذه املدن الغربية الƔ هي من بالد العلم من قدƇ الزمان ك
  فصار ذلكÜل من Ɓ يȦتǴ كتابا للقراءة قȔ ب،على كراسيها من ال يعرف الرسالة أصال فضال عن غريها

: ، ȋاملرجع السابȨ: التنبكƔ بابا أمحد .»ضحكة، و سبǢ ذلك أŒا صارت بالتوراǫ و الرئاسات أعاذȹا اهللا
246 ،247. 

)7(ǡر كتاȚȹا : اȄلقرايف أمحد بن ادري :Ȩمد بن ابراهيم، و املرجع السابƮ البقوري:Ȩاملرجع السابȋ ، :355. 
 و Ʈمد اŎاصي،  له شرح على ، أخذ عنه Ʈمد ميارة املعروف بالصغري، عبد اهللا بن Ʈمد بن أمحد ميارة هو)8(

 و شرحان على املرشد املعني، و Ưتصر شرح احلȖاǡ، و تكميل املنهǰ املنتخǢ أكمل به منȚومة الزقاȧ ،التحȦة
 .ȋ:309،املرجع السابƯ:Ȩلوف Ʈمد.هـ1072تويف سنة.و شرحه بنȦسه،بǚضافة بعȐ القواعد و املسائل Țȹما
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   Łـ الوłǶǐȮłمĈل ǐȲـŁǲĈȶĈȜɆ ǈȩ ǊالłɅ اɀŃȞŁǪŁȶŃǼ«)1( 
294 ŁȽǈǾŁا وǈȩـŃǼŁȑ ـŊȶاɀ Ĉل łǶـōǢŁȞال ĈاجǈȲŃȼ)2( łǵـŉǢōȀال ŁɅŁȅاĈǦ)3(Łو ǈȕ ŃȀŁǳ Ĉجɇـ اǈȲŃȼ)4( 
295 ŁȽـǐلŁـ جĈǝاćłȂ» ĈـلŁǲـĈȽـاąلŁو ǈȩـĈȍاĈǼ łدŃȹـŁɆ5(»ا(Ĉǣ ĈȞǐȲąم  ǈȕǈȲłǢ  ـالŁȶـǈقĈȍـاĈǼ
296 ĈȵـŃȸǈǭ ـŉم» ŁȹـŃǤǊǾ łǵ ǐȮĈمŁج ĈǝاąȀ  ŁوŁـ  اـ جĈȽąلĈǣ ǈɎŁȵ ـłȊŁǿɀąǥ«)6(Ĉȥ ŉȊال ɄŃȀĈțŁا ج 

 
 

 )1(ȋ ،التكميل ǡر كتاȚȹر األخري هكذا88: اȖو الش ǰإىل املنه ǰمع املنه țبوȖميع «: مǲو احلكم قالوا لل
 .  ȋ :275املرجع السابȨ،:املشاȓ حسن بن Ʈمد، ȋ ،:43املرجع السابȨ: القرايف:و اȚȹر.»معتمد

 .18سورة اɋسراء اɇية ŊȹǀرĈيدł لĈمŁن ŁȹشŁاءć مŁا فĈيهŁا لǈهł عŉǲŁلǐنŁا الǐعŁاجĈلǈةǈ يłرĈيدł كǈانǈ مŁنǁ:هي الدȹيا قاȯ تعاىل:العاجلة)2(
 : ني عاشر يف املرشد املعهذا البيǨ مستوحى من قوȯ ابن: حŊǢł الرياسة  )3(

 رح اɇيتـاسة و ȕـريـǢ الـح اتــأن أصل ذي اɇفـلم بـواع
أخƎ أن أصل هذه اɇفات أي Ǔفات القلوǡ، و هي أمراضها الƔ يȖلǢ من اȹɋسان تȖهري «: قاȯ الشيخ ميارة

الذي قيل فيه إȹه Ǔخر ما يțƕ قلبه منها، مثل الكƎ و احلسد و غريƵا كما تقدم إƴا هو حǢ الرياسة يف الدȹيا، 
 . 327:  ميارة  Ʈمد بن أمحد، الدر الثمني، املرجع السابȋ ،Ȩ.»من قلوǡ الصديقني و ȹسيان األخرة

بنيل جاهها و هو املدح و اȹتشار اƬيبة و الثناء : أي: حǢ الرياسة«: قاȯ ابن محدون يف تعليقه على هذا الكالم
وكالم الناșم يف رياسة الدȹيا الƔ زهد فيها هو  أوȯ : م بلذاőا و شهواőا، Ż قاȯو التعȚيم، و بنيل ماƬا و التنع

:  ابن محدون Ʈمد الȖالǢ.»قدم يف الȖريȨ ال رياسة اɇخرة الƔ قيل إŒا أخر ما Ƹرǯ من قلوǡ الصديقني
ȋ ،Ȩ157: املرجع الساب. 

 .3ȋ ، :317الȦريوز أبادي، املرجع السابǯ ،Ȩ. اɇخرة: اɇجلة )4(
خليل بن . »و حرم جلاهل و ȕالǢ دȹيا«: هذه العبارة مضمنة من Ưتصر خليل حيث قاȯ يف باǡ القضاء ) 5(

ȧإسحا :ȋ،Ȩالدردير عند شرح هذه العبارة.258:املرجع الساب ȯوحرم («:قا ( لبهȕ القضاء أو ȯقبو) جلاهل و
 .4ȋ ،:131الدسوقي Ʈمد، املرجع السابǯ ،Ȩ. »من املتداعيني ألȹه من أكل أمواȯ الناȃ بالباȕل ) ȕالǢ دȹيا

و ȹبذ حكم جائر، و جاهل Ɓ « :هذه العبارة مضمنة من Ưتصر خليل حيث قاȯ رمحه اهللا يف باǡ القضاء )6(
Ǣيشاور، و إال تعق« .ȋ ،Ȩاملرجع الساب ،ȧعن شرح هذه العبارة. 261: خليل ابن إسحا ǡاȖاحل ȯقا: 

»ȯة، األوǭالǭ اهره و لو علم اجلائ: القضاةșرح و ترد سواء كان عاملا أو جاهال، وȖر، فتنبذ أحكامه كلها أي ت
Ɔو الثا ،Ȩلقا أيضا، ألن أحكامه كلها: أن ما حكم به حȖبذ حكمه مȹ يشاور العلماء Ɓ ن كانǚف Üاجلاهل 

ور، وȹبذ اɇخر، و باȕلة ألŒا بالتخمني، و إن كان يشاور العلماء تعقبǨ أحكامه، و أمضي منها ما ليȄ فيه ج
العدȯ العاÜƁ فال تتعقǢ أحكامه، وال ينȚر فيها إال أن يرفع أحد قضيته، و يذكر أȹه حكم فيها بغري : الثالث

ȃعا أو جلي قياȕصا قاȹ ǨȦإن خال Ȑر يف تلك القضية، و تنقȚفين ،ǡة و . الصواȕقل ما يف املسائل امللقوȹ Ż
ȯتصر الواضحة فقاƯ :و يشهر و على القاضي إذا ،ȯعليه ذلك بالبينة العقوبة املوجعة، و يعز Ǩبǭ أقر باجلور أو 

. »و يȦضǴ، و ال جيوز واليته أبدا، وال شهادته و إن أحدǫ توبة و صلحǨ حالته ƞا اجترم يف حكم اهللا تعاىل
 .6ȋ ، :135 ،136مواهǢ اجلليل، املرجع السابǯ ،Ȩ: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد
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297Łـ الوǊȮـƌلǈɍ  ŃȀـŁɅŁǩـĈـفłȜƪا ĈـǈɎłȣ  ĈǣـłǶـǐȮĈȶĈȼǈـ لŃɀŁȅ ـƋȲŁȶـŃǨǈɍǓ łȣ)1(

298ǈȥŁȾǐلłɅ ǈقōɀɃـ الłǶǐȮـŁمŁǩ ـŃسĈȲćłمɆĈǣ ǈفŃȬ)2( ĈȵŃȸŁǣ Ĉاب »ăǈأŃȅĈȲǐفĈȺŁȝ ɄŁɂȲǈأ ǐȷĆǊأ ŃȅĈȲǈفŃȬ«)3(

299ǈȥـǈȲŃɆـŁȄŁɅ ـŃȀǈȥـłȜـ الĈǺــǈɎŁȣĈǙ Ƌɍ ȵćـŃǲـĈǪـĈȾćłǼǈɍ ǈȡ ـŃɆłȀǈǽ Łȫا  ǈȭـƋɎ)4( 
300ǈأņȵĆـا الـłȶقĆـƍȲـłǼȥ ĆـǈȲŃɆـŁȄłɅ ـŃȞŁǪŁǤŃȀ  ĈȵـŃȸłǵ ǐȮĈȶـĈȼـ الŁȶŃȀłجłǳɀĈǵ ŁƙłɅ ŃǺŁǪŁǤŃȀ 
301 ŁǣـǐلŁȹ ـŃǶـłȀłȻĈǣ ŁȺǐقĈȒĈȼĈȥ ال ɄـŁȶـŃȺŁǶĈȀ  ǈأŃوŁȑ ŃȀłǣłȼĈǣ ـĈȼŁȝ ـǈȲŁɀال ɂŃجĈȼŁǵ ـĈȀɃ)5( 
302ŁȹـǈقǈȲłȼņǪال ĆـŃاوĈدɃ)6(Łȝ ـĈȸłȞال ǐقŁǤĈȹاɄ )7(   

 
 

 )1( ȯاليلقاƬهره له من «: اȚا يƞ سهȦȹ تيا لغريه وال االقتداء يفȦله و ال فهم ال جيوز له التصدي لل ȘȦمن ال ح
 .44:املرجع السابȋ ،Ȩ:اƬاليل.» وهو ƭمع على منعه،برأيه و هواه ألȹه حكم يف الشريعة Üغري دليل

الشنقيȖي عبد اهللا بن ، ȋ ،:88املرجع السابȨ: القرايف أمحد بن ادريȄ: واȚȹر يف مسألة ȹقȐ حكم احلاكم
 .   ȋ ، :281 ،282املرجع السابȨ: املشاȓ حسن بن Ʈمد،  ǯ ،2ȋ،:325املرجع السابȨ: ابراهيم العلوي

 .ǯ3ȋ ، :315، املرجع السابȨ: الȦريوز Ǔبادي . أعلى و أسȦلانĈكƋ وƵا فǈ،اللƋحŃي :لȦكŊ ا)2(
و منع للتهمة ما كثر قصدهÜ : فصل« :هذه العبارة مضمنة من Ưتصر خليل حيث قاȯ رمحه اهللا يف باǡ البيع )3(

املرجع : ل بن إسحاȧخلي. »كبيع وسلȤ، و سلƞ ȤنȦعةÜ ال ما قل، كضمان ƛعل، أو أسلƗȦ و أسلȦك
ȋ ،Ȩعند شرح هذه العبارة. 177: الساب ǡاȖاحل ȯك («: قاȦو أسل ƗȦالذي يبعد ) أو أسل țأي و من املمنو

بȦتƵ Ǵزة األوȯ الȹه أمر من باǡ األفعاȯ، و ضم Ƶزة الثاƆ الȹه مضارț : القصد إليه جدا أسلƗȦ و أسلȦك
أن يبيع ) أسلƗȦ و أسلȦك( جواǡ األمر، و مثاȯ ما أدى إىل مضمرة بعد الواو يف) أن(منه، و هو منصوǡ بـ 

اɇن   ǭوبا بدينارين إىل شهر Ż يشتريه بدينار ȹقدا أو بدينار إىل شهرين، فالسلعة قد رجعǨ إىل صاحبها، و دفع
شهور دينارا و يأخد بعد شهر دينارين أحدƵا عوƞ ȏا كان أعȖاه، و الثاƆ كأȹه أسلȦه لريده بعد شهر، فامل

 Ȥا أدى إليه، وال خالف يف املنع من أن يسلư إلغاء هذا وعدم اعتباره، و الشاذ البن املاجشون اعتباره و املنع
 .4ȋ،:391مواهǢ اجلليل، املرجع السابǯ،Ȩ: احلȖاƮ ǡمد. »اȹɋسان شخصا ليسلȦه بعد ذلك

القرايف امحد بن : اȚȹر. احلاكم ƭتهدا املراد به إذا كان ،»إن احلاكم يرفع اƪالف«  : أن قوƬم: أي)4 ( 
Ȅحكام: ادريɋا .،Ȩاملرجع السابȋ  :88 ،مد بن ابراهيمƮ البقوري :Ȩاملرجع السابǯ ،1ȋ ،:351. 

إن احلاكم املقلد إذا حكم بغري املشهور من مذهǢ إمامه و قوȯ أصحابه، ȹقȐ حكمه ألن « : قاȯ الشنقيȖي)5(
الشنقيȖي عبد اهللا بن ابراهيم  .» املشهور إال بغرȏ فاسد من اتباț اƬوى ȐƮ املقلد ال Ʒكم و ال يƔȦ بغري

  .ǯ ،2ȋ ، :326املرجع السابȨ: العلوي
)6( ȋ به Ȥ113: تقدم التعري. 
و وحȦيده Ʈمد بن مرزوȧ،  وعنه ابنه أبو ساƁ، أخذ عن والده وغريه،العقباƆ،   أبو الȦضل قاسم بن سعيدلعله )7(

على الذكر،  القلصادي، له تعليȨ على ابن احلاجǢ الȦرعي، وأرجوزة تتعلȨ بالصوفية يف اجتماعهمƷي املازوƆ، و
 .ȋ :255املرجع السابƯ:،Ȩلوف Ʈمد،ȋ،:223املرجع السابȨ:التنبكƔ بابا أمحد.هـ 854 تويف سنة
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   Łـ الوŁȞـŁȀĈȥŊɄ)1(ـ الŁȞـĈǿاĈȣŁȀال ņǣĆـĈȹاɄ
303ŁوĈŽ ŉـ السĈǲـǐȲŁȶĈɄȅ2(ا(ŁȝـǈȲǈȩ ɂĈȝاɀĈǼ  ĈȵـŉɆŁǿاǈǥ)3( ŁـجĈȵاĈȜĈǽ Ĉل ɃȲـŉȀǝاĈـĈǼ )4( 
304ǈȥـǊـقǐلل ĈـŁȶـŃȸĈل ŁȺǐـقĈȐłǵ ǐȮĈȶĈȼŁȹ ŁǤŃǴ   »ǈȥŁȶا ـǊأĈǣŁǴɆǐȥا ŁȞǐلŁو Łد ŃțŁȵ ǈا لŃمłɅ ŁǤŃǴ«)5(

305ǈȥĈǚǐȷǈأ Łǣــǈȥ ɂـالـŁǲŃȾǊلŁȝ ŃȺłȼŁȵ Ńȹا اŁǪǈفɂ   
 
 
 
 

 

 )1(ȋ به Ȥ109:  هو ابن عرفة،  تقدم التعري. 
هو أمحد بن Ʈمد السǲلماسي احلسƗ، له شرح على تكميل املنهǰ املنتخǢ يف قواعد املذهǢ  : السǲلماسي)2(

 .ȋ:98املرجع السابȨ، : د اهللا عبد العزيزبن عب . فيما لدي من مراجع الكاملةللشيخ ميارة،Ɓ أعثر على ترƤته
)3(ȋ به Ȥ157:  تقدم التعري. 
 .جيمع ذا لرائد): ǯ( ويف ، و Ƥع ذا للزائد:)ǡ( يف )4(
)5(ǡالتاسع من با Ǩز البيǲر األخري هو عȖصه:  هذا الشȹ ية ابن مالك وȦمن أل ȯالعامل عن املعمو ȯإشتغا: 

 لǐ ودŃțŁ مŁا لǈمŃ يłبŃǴŁـŁǴ افǐعŁـا أبĈيـفǈمŃǴ ŁـجŁرŉ رŁـذي مŁـو الرŉفǐعł يف غǈريĈ ال
         ǈȯشتغاɋأن ا Ǩهذا البي Ɩو هو أن يتقدم اسم، و يتأخر عنه فعل قد عمل يف ضمري ذلك االسـم أو يف                  _و مع

  :سŁبŁبĈيōهĈ  على Ʀسة أقسام
 . ما جيǢ فيه النصǢ: أحدها
Ɔفيه الرفع: و الثا Ǣما جي. 
 .ه األمران و النصǢ أǈرŃجłǴŁما جيوز في: و الثالث
 .ما جيوز فيه األمران و الرŉفǐعł أǈرŃجłǴŁ: و الرابع
Ȅامƪما جيوز فيه األمران على السواء: و ا. 

فالبيǨ مłنŃصŌǢŁ على القسم الرابع، و هو ما جيوز فيه األمران و يłخŃتŁارł الرفع، و ذلك كل اسم Ɓ يوجد معه مـا                       
  :و ذلك Ʋـو  . ه، و ال ما يłرŁجȹ łǴŉصبه، و ال ما يŁǲłوōزł فيه األمرين على السواء             يوجȹ Ǣصبه، و ال ما يوجǢ رفع      

) łهłتŃربĆŁض ŅدŃيŁز (   وز رفعǲفي)ضمار، و زعم بعضهم             ) زيدɋمن ا Ǵضمار أرجɋألن عدم ا ÜłهłعǐفŁصبه، و املختار رȹو
بويه و غريه من أئمة العربية، و هـو         أȹه ال جيوز النصÜǢ ملا فيه من كلȦة اɋضمار، و ليȄ بشيء، فقد ȹقله سي              

كثري، و أȹشد أبو السعادات ابن الشŁǲŉرĈيō يف أماليه على النصǢ ما łȹسŁǢĈ لعلقمة بن عبدة، و الصحيǴ أȹه المرأة                    
Ǣبن كع ǫاحلار Ɨمن ب : 

 
ńسĈارǈـفŁـا مǈـا غłم łوهłرŁـادǈاـلńمŁح  ǈـغŃـيŃيŉمłز ŁـرǐكĈȹ ال ĈـلĈكŁو ąȄـǐل 

 .1ȋ ، :528املرجع السابŏ :ǯ ،Ȩاء الدين عبد اهللابن عقيل 
 و النابغة يقصد ŏذا التضمني التشنيع على املقلد إذا حكم باملرجوح فحكمه منقوȏ و مردود و أن على مـن                    

ȏما هو مردود و مرفو țو مباح، و أن يد Ƞا هو سائƞ يريد أن يدافع عن حكمه و ينتصر له، أن يلتزم . 
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    »ŁوĈȞالǐȲـłم ĈȹŃȞŁـ المłȶǐقŁǪŁȺŁو ɂĊǊƫاŁǪقǈفɂ«)1(

306ŁوǈȩـōǼŁȵـŉȸ  ـالĈȞـǐȲـŁم  ǎǭćـŉم  ŁȞالŁȶǈɎ   »ŁوłǿŉǣـŁȶǈا أǐȭـŁـسŁǢǈǭ ـąȷاǈأ ŉوǈɍ«)2( 
307ŁوŁȵ ـŃȸŁǩ ـــŁـصŉǼŁǿĈǣ ـــǈɎǈأ ŁوĈȷا łȝـĈȩɀـŁǢǣ ĈـالـĈǶŃȀŁȵĈȷاŁـ ال وŁȾŁɀĈȷا 
308ŁوŁǹ ـĉĈȲــĈȼǈȭ ـŁȶـǈـثĈـل الĈǶـŁȶĈǿا ɅĆـŃǶـĈȶǊلǈأ ŃȅـǈفńǿاŁا وǈɍ łǩ ـŁȶـĈǿ3(ا(   

 
 

 )1(         ǡالسابع من با Ǩز البيǲر األخري هو عȖية ابن مالـك       :هذا الشȦا مـن ألŁمłاهŁرŃǲŁو ما جرى م ŁȄǐئĈب Łو ŁمŃعĈȹ 
 :وȹصه

łي ǐإن Łـوǈـقłم ŃمŉـدŃـشĈب ŅرĈىـعǈȦǈك Ĉه ǈـكŃعĈȹ łمǐلĈعǐالـال ŁـمǐقłىمǈȦŁتǐقǊامل Łى وŁنŁت 
  Ǩالبي Ɩو مع :                 ǡخرا، كقوله تعاىل يف أيوǓ عن ذكره Ɩباملدح أو الذم أغ ȋعلى املخصو ȯه إذا تقدم ما يدȹأ :

ǁاŉȹĈإ łاهŁȹŃدŁجŁا وńرĈابŁص ŁمŃعōȹ łدŃبŁعǐال łهŉȹĈإ Ņǡاŉوǈأǀ     يةɇا ȋ باملدح         44 سورة ȋفحذف املخصو ،łǡوŊيǈالعبد أ ŁمŃعĈȹ Ńيǈأ Ü _
 ،2املرجع السـابǯ ،Ȩ   :ابن عقيل . املǊتŁبŉعł: املǊكǐتŁسłǢŁ، و املǊقǐتǈȦŁى  : و معƖ املǊقǐتŁنŁى  . لداللة ما قبله عليه   _  هو أيوǡ    و
ȋ :167. ائهȦالعلم و اقتنائه و اقت Ǣلȕ و قد ضمنه النابغة ترغيبا يف. 

)2( ǡالعاشر من با Ǩر األخري هو صدر البيȖية ا:هذا الشȦضافة من ألɋصه اȹ بن مالك، و: 
ŉبłر ŁـوŁـمǐكǈـا أŁـسǈǭ ŁǢـǈالŉوǈأ ąان  ŁيـتĈȹǐأĊـǄـثǈالŁوهłم ąفŃدŁحĈل ǈانǈا إن ك 

أن املضاف املذكر قد يكتسǢ التأȹيثǈ من املȹǘث املضاف إليه، بشرȓ أن يكـون املضـاف صـاحلǄا                  : و معناه 
          Ɩمنه ذلك املع łمŁهǐȦłو ي ،łهŁامǈقłو   للحذف و إقامة املضاف إليه مƲ ،)  ĈهĈعĈابŁصǈأ łȐŃعŁب ŃǨŁعĈȖǊق (   يثȹتأ Ǵفص) Ȑبعـ( 

، و منه قوȯ ذي     )قĈȖǊعŃǨŁ أǈصŁابĈعłهł : (عنهÜ فتقوȯ ) أصابع(و هو مȹǘثÜ لصحة االستغناء بـ       ) أصابع(ɋضافته إىل 
 :الرمة غيالن بن عقبة

Łمǈك ŁنŃيŁشŁـمŃǨŁهƋȦŁسŁت ŅاحŁمĈر ŃتŉزŁتŃا اه  ŁعǈـأŁهŁيĈـالŁـا مŁيōالر Ŋرŉالن ĈـاحĈاسŁـوĈم
 ǈثŉȹǈأǈف)ŉرǈامل ( ضافته إىل الرياح، و جاز ذلك لصحة االستغناء عنɋ)الرياح(بـ) املر (وƲ) :łاحŁيōالر ĈǨŁهƋȦŁسŁت  .( 
: اكتسǢ التذكري من املذكر املضاف إليه، بالشرȓ الذي تقدم، كقولـه تعـاىل            ـما كان املضاف مȹǘثا ف    ـورب
ǁƋنĈإ ŁǨŁمŃحŁر Ĉاهللا ǈقŅǢيĈر Łنōم ŁنيĈنĈسŃحłمǐالǀ     يةɇالتـذكري      ) رمحة( فـ.56 سورة األعراف ا Ǩـث، و اكتسـبȹǘم

فǚن Ɓ يصلǴ املضاف للحذف واالستغناء باملضاف إليه عنه Ɓ جيز التأȹيثÜ فال تقـوȯ                .تعاىل) اهللا(بǚضافتها إىل   
)  ĈدŃنĈه łمǈالǊغ ŃǨŁجŁرŁخ(     ȯإذ ال يقا Ü ) ŅدŃنĈه ŃǨŁجŁرŁهم منه  ) خȦالغالم  و ي ǯابن عقيل .  خرو :   ǯ ،Ȩ2املرجع السـاب ،
ȋ :50، 51. 

 اهللاĆ وŁاتŉقǊـوا ǁ: و النابغة يقصد أن العلم سابȨ على العمل، و رƞا اكتسǢ العلمł بالعمل و التقوىÜ لقوله تعـاىل                 
łمǊكłمƍلŁعłيŁو ćاهللاǀيةɇ282:  سورة البقرة ا. 

سورة  ǀأǈسǈȦŃارńا يŁحŃمĈلǊ الǐحĈمŁارĈ كǈمŁثǈلĈ يŁحŃمĈلǊوهŁا لǈمǊǭ Ńمŉ التŉوŃرŁاةǈ لǊواحłمō الƋذĈينŁ مŁثǈلǁǊ :قوله تعاىلاقتباȃ من  )3(
 . 05 اجلمعة اɇية

 = Üقوله من ال حȘȦ له و ال فهم، مثله من له ƭرد احلȘȦ بال فهم:  قلǨ«: قاȯ اƬاليل بعد ȹقل كالم الƎزيل
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309ŁوŁȽ ــŁȫاŁȹ ـǐȚńȶـŁǣ اĈǿاńȝǈȩ اŃǼłɅ ŃȊŁǪŁȾɂ  ǈلŁɅ ـاŃȺـŁǪـĈȾ Ʉ ǈȕـǈȲŁاوǄǥĈǙ ǈǽŃȹـا اŁǪـŁȾɂ
310ǊȥـłلصɀćـłȼĈȥ ـǈȭ ɄـŃȞĈǢŁج ŃǼĈǿǈأ ŃǿŁǣĈȜ)1( Łȵ ـŃǶłـصŁǿɀǆǥǈȥ ـŃǿاŁǩŃȜĈǣ ǈǾŁȫا ǈƫا ŃȀŁǩĈȜ )2(

311ŁجŁȞـǐȲłǨŁǹ ـŃɆـŁȀـ الłȶŃȀŁȅـĈȲŁƙŁǹ ĈاǈƢŃȼ ǈـلŁȞـƋȲĈȺǈأ ɄȹĆـǊالłǵ ـŃسŁȸـ الŁǺĈǩاŁȶŃȼ)3(

312łȵـŁǶȶƋـńǼاŁȍ ـƋȲـŁȝ ɂـǈȲـŃɆـĈȼال ƋȲłȼ  ǈȥــŁȶا لـĆـŁȺا ـ ŁوĈȅɆـǈȲـĄǊǦĈȅ ـŁɀłȻا 
313ŁوĈلǓ ـĈȼ )4(Łو Łȍ ـŃǶĈǤĈȼ )5(ǈأ ŃȽĈلǈȮال Łȶǐال ŁȝـŉǼـ الŊȺłǲĈȳɀ Łـ الوĈȶŁɆĈȻا )6( ŁوōȀالŁȵǐال 
314ǈأŃȁǈȭـŁȍ ɂـǈɎąǥŁو ŁȅـǈȲąȳاŁȵ Ńȹـا اŁǪـŁȾɂ ŁـالوŁǶـŃȶłǼĈǃ  ǣ ĈـȢĆـŃɆĈȀłȵ ـŃȺـŁǪـŁȾɂ

 
 
 
 
 
 
 

 

 فما مثلهما إال كمثل احلمار Ʒمـل        ،ال فرȧ بني من كان العلم يف صدره وبني من Ɓ يكن إال يف قمȖره              إذ   =
 .44:املرجع السابȋ ،Ȩ: بو العباȃأاƬاليل  .» أو كمثل البعري يكلȤ باألǭقاȯ أسȦارا،أسȦارا

، و تكعيǢ هذا اجلذر هو )اǭنان( و ذلك أن جذر األربعة Ü أن فصوȯ هذا النȚم ƣاȹية-لمو اهللا أع–مراده  )1(
، )ƣاȹية(ينتǰ ) اǭنني(، تضرǡ يف )أربعة(ينتǰ ) اǭنني(يف ) اǭنني( ضرǡ :ضربه يف Ȧȹسه ǭالǫ مرات، أي

 .كما تقدم) ƣاȹية(فȦصوȯ هذا النȚم 
  . املربع:)ǡ ( يف )2(
  .ǯ4ȋ ، :101املرجع السابȨ، : الȦريوز ابادي Ʈمد بن يعقوǡ .يء و Ǔخرتهعاقبة الش: اƪاƢة )3(

فǚن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة {: و حسن اƪاƢة املراد ŏا املوت على اƹɋان و التوبة والȖاعة ويف احلديث
țال يكون بينها و بينه إال ذرا Ɠعليه الك،ح Ȩفيعمل بعمل أهل النار فيدخل فيسب ǡأحدكم، و إنار النتا  

 .}النار حƓ ما يكون بينها و بينه إال ذراț فيسبȨ عليه الكتاǡ فيعمل عمل أهل اجلنة فيدخلها ليعمل بعمل أهل
 .7454: ، رقم احلديث4ȋ ، :429املرجع السابǯ ،Ȩ: البخاري

)4( ȯɇالرجل : ا ȯǓرا وهو ،أهله و عيالهȖإضافته إىل عاقل ذي خ Ǣع غلƤ سمÜȯǓ ȯفال يقا ȃرȦال ، ȯǓ وال 
بن ا و اما ȯǓ فرعون فتهكم أو لشرفه فيهم، قاȯ ، و أما ȯǓ الصليǢ فلتƕيله مƕلة العاقل حيث عبدوه،احلǲام
 كل مǘمن و لو اء فȦي مقام املدح كل مǘمن تقي، و يف مقام الدعÜ اȯɇ له معان بǚعتبار املقامات« :محدون

 وهو الذي مشى عليه خليل يف باǡ ،ون من بƗ هاشم و املȖلǢعاصيا، و يف مقام حرمة الزكاة أقاربه املǘمن
ȯالزكاة حيث قا :»ǢلȖاشم و املƬ مد .» و عدم بنوةƮ مد بنƮ ǡاȖاحل :Ȩاملرجع السابǯ ،1، ȋ :22. 

)5( Ǣالصح :،Ÿالصحا Ɩعƞ Ǣع صاحƤ  صلى اهللا عليه و سلم، و Ƒالن ǡيف العرف بأصحا ȋصوƯ وهو
 .ومنا بالنƑ صلى اهللا عليه و سلم و مات على ذلك و إن Ɓ يرو عنه و Ɓ يȖل اجتماعه بهالصحاŸ من اجتمع م
 .ǯ ،1، ȋ :22املرجع السابȨ: احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد

 .   واجلباȯ ):األصل( يف )6(
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ƲǩƗـơƘـǮةـ 
 
ƹ ȓومة يف النقاȚهذه املن ȨقيƠ ȯات من خالȚو مالح ǰتائȹ إليه من Ǩما توصل Ȍكن تلخي

 :التالية
 : ما يسǲل Ƭا من إجيابيات-أ

 و بيان ،يهاـ عاجلǨ املنȚومة موضوț الȦتوى بصȦة عامة من خالȯ التحذير من التساهل ف-1
 كثريا ưا Ƥ Ǩع حيث، الشروȓ العلمية و األخالقية و ما ينبغي على املƔȦ االتصاف به من،خȖورőا

 Ǣون الكتȖيف ب ȧرȦحاو قد تȯم  وșرية عامة الناȚȹ Ȅاملالكيلبذلك تأسي Ǣتوى يف املذهȦل. 
 و أصبǴ ، و تأǭرت ŏا حركة الȦقهية، و كتǢ اهللا Ƭا القبوȯ،اȹتشرت هذه املنȚومة و اشتهرت -2

، و أصبحȦƮ Ǩوșة أكثر ȕالǡ الȦقه املالكي يرددون أبياőا العلماء يستشهدون ŏا و يرجعون إليها
 .استشهادا

 و هو موضوț ،تضمنǨ املنȚومة تقييما دقيقا و صارما لكتǢ املذهǢ ما يعتمد منها و ما ال يعتمد -3
Ǣجل االعتماد على الكت Ǵو أصب ȘȦية ،مهم جدا خصوصا يف األزمنة املتأخرة حيث قل احلƵو تزداد أ 

 مع اɋقباȯ املتزايد على الكتǢ دون ،ضوț يف وقتنا احلاضر حيث تيسرت وسائل الȖباعة و النشرهذا املو
ة على ǭالǭة أȹواț من  و قد احتوت املنȚوم،Ƣييز بني غثها و مسينها، و ƢحيȌ لصحيحها من سقيمها

Ǣاملذه Ǣكت: 
 .مǘلȦا) 28(حوايل :  كتǢ معتمدة-أ 
 ǡ-ردت بȦȹال يعتمد على ما ا Ǣا) 14(حوايل : نقله كتȦلǘم. 
 ǯ-مكذوبة غري صحيحة النسبة Ǣا) 05: ( كتȦلǘم. 

اشتملǨ املنȚومة على ذكر كثري من األعالم خصوصا من املذهǢ املالكي، ưا Ʒي ذكرهم، و يعرف  -4
 .ŏم، و جيعلنا ȹقدر جهودهم و ȹترحم عليهم

دون اƪوȏ يف األمور املȦترضة أو اƪيالية  تعرضǨ للمسائل العملية الواقعية الȄƢ Ɣ احلاجة إليها -5
ɇالقضايا الواقعية ا Ȑمعاجلة بع ȯمن خالȹالع،ية ǯمنها إىل م فهي إىل املنها ǡريامللي أقرȚالن ǯنها. 

 مع التنبه على بعȐ ،أم العياȕ ȯالȧ  تعرضǨ لبعȐ املسائل املهمة بالتȦصيل مثل ȕالȧ الغضǢ، و-6
 .مضة كالȦرȧ بني الȦهم و النȌ و غري ذلكاملسائل الدقيقة و النكǨ الغا

 .وضوح املنهǰ مع اعتماد التحليل و التدليل و النقد -7
 . امتازت بالسهولة و العذوبة مع Ƥعها بني اجلد و اƬزȯ ليسهل حȚȦها-8
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 أو عمال Ƴبويا خاصا بȖبقة معينة من املثقȦني، بل هو من اموضوț هذه املنȚومة ليȄ موضوعا فكري -9
 و جامعاőم، ، و الȖلبة يف معاهدهم،اجدهمـة يف مسـاضيع الƠ Ɣتاجها كل الȖوائȤ املثقȦةÜ األئماملو

 .و األساتذة و الباحثون يف رسائلهم و Ɯوǭهم
ǡ-اتȚل عليها من مالحǲما يس : 

 : فيمكن ذكرها فيما يلي،لو منها مصنƸȤ و الƔ قل أن مالحȚاتأما ما يالحȘ على املنȚومة من 
 الكثري منها كموȕأ  الناșمŒا ال Ƣثل جردا مستوفيا ملدوȹات الȦقه املالكي املعتمدة، بل قد فات أ-1

 Ǣمام مالك، و الواضحة لعبد املالك بن حبيɋهـ238ت(ا( Ƒمد بن أمحد العتǂ و العتبية ،
تخǢ  و املن،)هـ378ت(، و التȦريع البن اجلالǡ )هـ260ت(، و اŎموعة البن عبدوȃ )هـ255ت(

 و ابن العرŸ ،)هـ422ت(و مǘلȦات القاضي عبد الوهاǡ ، )هـ399ت(البن أŸ زمنني 
جǢ  بني األمهات البن احلا، و اجلامع)هـ610ت( و عقد اجلواهر الثمينة البن شاȃ ،)هـ543ت(
 ،)هـ1040ت(اشر ـǘلȦات بن عـ و م،)هـ829ت(و ȦƠة ابن عاصم مع شروحها  ،)هـ646ت(

 .عليهااȕالعه ة و املختصر، و لعل عدم ذكرها يعود إىل عدم و بعȐ شروح الرسال
 التناقȐ يف بعȐ املسائلÜ فهو يف بعȐ األحيان يȖالǢ بعدم التعصǢ للعلماء، و عدم االغترار بكل -2

 Ȩاألحيان يغل Ȑو امليزان، و يف بع ȃا املقياƵ و السنة إذ ǡللكتا țو بالرجو ،Ǣما هو موجود يف الكت
Œائيا، بل يصل به األمر إىل اȹتقاد علماء من مذاهǢ أخرى خالȦوا مذهبه مع أŒم Ƭم باǡ االجتهاد 

 .مجتهاداőاأصوƬم و قواعدهم و 
ن ألȦية ابن مالك ـ مع كثرة التضمني خصوصا م، كثرة العناية باǂسنات البديعية، و الصناعة اللȚȦية-3

 .و الƔ هي يف علم النحو
 فهي يف أغلبها عبارة عن ȹقوȯ ألقواȯ العلماء Țȹرا لȖبيعة موضوț قلي، يغلǢ عليها األسلوǡ الن-4

 .الȦتوى الذي تناوله العلماء بالدراسة و البحث يف كثري من جواȹبه
ǲه، و قد وفقǨ يف موضوعاته و أƜاǭه و ȹتائ أكون Ǔمل أنو جهدي املتواضع، فهذا و بعد 

ا وفقǨ إليه فأصبǨ فيه فهو من اهللا تعاىل و ما أȹا على يقني أن مو سǲلǨ ذلك بأماȹة و موضوعية، 
 .، و الكماȯ هللا وحدهإىل ȦȹسيجاȹبǨ فيه الصواǡ فمرد ذلك 

 ما ي الدكتور منصور كايف علىذألستاو االمتنان أتقدم بأمسى Ǔيات الȦضل كما ال يȦوتƗ أن 
 .ت، لوالها ملا استȖعǨ أن أجنز هذا البحثقدمه يل من توجيهات و تو صيا

 يسعƗ يف هذا املقام إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األساتدة األعضاء املناقشƏ ألȹه و ال ريǢ                  و ال 
أȹه مهما بدȯ من جهد يف هذا البحث، ليستوي على ساقه، و يأخد صورته املتكاملة فلن يبلȠ هـذا إال                    

قيمته العلمية، و تسـد     بنصائحهم و مالحȚتهم و توجيهاőم الƔ الشك أŒا ơدمه و تثريه، و تعلي من               
 . ǭغراته و تłصŁوłǡō هȦواته
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بعيد، من أجل أن يرى هذا البحث النور، و Ƹرǯ من من ساعدƆ من قريǢ أو كل كما أشكر 
 .جود يف صورته الƔ هو عليها اɇنللو

اء، ـعرفة العلمـ و م،شر الوعي الديƗـذا البحث يف ȹـو يف األخري فƆǚ أرجو أن يساهم ه
őاȦلǘومة لبنة و مȚهذه املن ȨقيƠ ها، و أن يكونǭها و تراƸو األمة بتار ،Ȥبالسل Ȥلƪا Ȕم، و أن يرب

إƆ ألضرț  و كرƹة يف مكتبة الȦقه املالكي و أصوله، و احلمد هللا على اɋعاȹة و التوفيȕ،Ȩيبة و إضافة 
، و أن يغȦر  خري جلهود علمية الحقة بالدعاء أن ينȦع ŏذا اجلهد املتواضع، و أن جيعله باكورة تعاىلإىل اهللا
ن الشيȖان، و ـȦسي و مـ، و إن أخȖأت فمن ȹ وحدهفمن اهللا تعاىل إن أصبǨ اتąنŉ ما فيه من هŁيل

 .صلى اهللا على سيدȹا Ʈمد و على Ǔله و أصحابه و أتباعه و سلم تسليما كثريا و احلمد هللا رǡ العاملني
 
  
 



 

 
 

ƤƮƜǪǩ مةƘǖǩƗ ƻƷƘǶǞǩƗ: 
 
 

 .ǩƗ ƟƘǽǿƗ ƻƸǶǝقǾǱƋƸة -01
 .ǽǸƜǲǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ ƻƸǶǝة -02
 .ǰƛ مǾǞǩƍ ƟƘǲǾǮǊơ ƻƸǶǝƗǤǩƘة  -03
04- ǹƸƱȁƗ ǫƘǒǱȁƗ ƻƸǶǝ. 
 .ǞǩƗ ǃǸǆǲǩƗ ƟƘǲǾǮǊơ ƻƸǶǝقǾǶة -05
06- ǫȆǕȁƗ ƻƸǶǝ. 
07- ƚƢǦǩƗ ƻƸǶǝ. 
08- ƟƘƮǪǎǆǮǩƗ ƻƸǶǝ. 
09- ƻƸǶǝǔƩƗƸǮǩƗ Ƿ ƷƳƘǆǮǩƗ . 
10- ƟƘǕǸǉǸǮǩƗ ƻƸǶǝ. 
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Ǣسǵ ǦǤǩȀȵ ǦɆȹǓȀالق ǧاɅɇا ȃȀȾȥŽ اȾǤɆǩȀǩ  ȤɅȀȊال ȤǶصƫا. 
 
 

 الȩȀم
 

ǦɅɇا ǥǿɀالس ǦɅɇم اȩǿǨɆǤم الȩǿ

01 - ǁŌمłص Ņمǐكłب ŅيŃمłع Ńمłهǈف ǈال ǈونłعĈجŃرŁيǀ 127 18 البقرة

02 - ǁوا وłمĈصŁتŃاعĆ ĈلŃبŁحĈب Ĉا اهللاńيعĈمŁج ǈالŁوا وǊقŉرǈȦŁتǀ عمران ȯǓ103 04

03 - ǁŁصǈفŅرŃب ǆيلĈمŁج ćاهللاŁو ǊانŁعŁتŃسłمǐى الǈلŁا عŁم ǈونǊȦĈصŁتǀ Ȥ28 18 يوس

04 - ǁǆةŁيǓŁو ŃمłهƋا لŉȹǈا أŁنǐلŁمŁح ŃمłهŁتŉيōرǊي ذĈف ĈكǐلǊȦǐال ĈونłحŃشŁمǐالǀ Ȅ52 41 ي

05 - ǁŁكŉȹĈإŁي وĈدŃهŁتǈى لǈلĈإ ąȓاŁرĈص ąيمĈقŁتŃسŊمǀ 03 52 الشورى

06 - ǁǐلŁوا بǊالǈا قŉȹĈإ ŁاوŁȹŃدŁا جŁȹĆاءŁبǓ ىǈلŁع ąةŉمǊأ ǀ 190 22 الزخرف

07 - ǁواǊȖĈسǐقǈأŁو ƋنĈإ Ćاهللا ŊǢĈحłي ŁنيĈȖĈسǐقłمǐالǀ راتǲ57 09 احل

08 - ǁŃوǈى أǈقǐلǈأ ŁعŃمŉالس ŁوłهŁو ŅيدĈهŁشǀ ȧ 37 21

09 - ǁŉنłهŉȹǈأǈك łوتǊاقŁيǐال ǊانŁجŃرŁمǐالŁوǀ 25 58 الرمحان

10 - ǁواłرĈبŁتŃاعǈا فŁي يĈولǊأ ĈارŁصŃاألبǀ 137 02 احلشر

11 - ǁ ĈلǈثŁمǈك ĈارŁمĈحǐال ǊلĈمŃحŁا يńارǈȦŃسǈأǀ 308 05 اجلمعة

12 - ǁاŉمǈأŁو ǈونǊȖĈاسǈقǐوا الłȹاǈكǈف ŁمŉنŁهŁǲĈا لńبǈȖŁحǀ 57 15 اجلن

13 - ǁǄةŁيĈȹاŁدŁو ŃمĈهŃيǈلŁا عŁهǊلǈالĈșǀ سانȹɋ26 14 ا

14 - ǁŃǨǈلƍلǊذŁا وŁهǊوفǊȖǊق ǄيالĈلǐذŁتǀ سانȹɋ27 14 ا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 146

 

ǦɅɀǤȺال ǬɅادǵاأل ȃȀȾȥ ǦǤǩȀȵ مȚȺال Ž اȽودǿو ǢسƜ 
 

ȩǿم الǨɆǤ اǬɅǼƩالȩȀم

01 -}Łȧالǐيف إغ ȧاŁتĈال عŁو Łȧالǈȕ 133...................................................}ال

02 -}ŉالسĈب ǈذŁخǈن أŁمĈل ȧǈالƋȖا الŁمŉȹĈإȧ141..................................................}ا 

03 -}ǈونǊلǈذŃرłت ąامŁع ǎلǊ270...............................................................}ك
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 .ȺɆȶȒǩاǧ ألفǦɆ اȵ ȸǣالƜ ǦǤǩȀȵ ȬسǢ وǿودȽا Ž الȚȺم
  

 الȩȀم
 

ǨɆǤال ǨɆǤم الȩǿ

 8              يالـǲمـنائي الـستوجǭ Ǣـم Ȧضيال ـائز تـسبȨ حـو بـوه- 01
 9                                                          ربع بل تيهاـ م ن يفـم أكـول- 02
03 -ƪالـيف ا Ǝـ Ǩ22                                                       واألمر اجللي مثب 
 24                                                       ه فاȹصر عادلهـن ƹنعـȹصحا وم- 04
 143                                                     الصحيǴ مثبتا  ي النȚم و النثر ـف- 05
 147                                                     يف النȚـم فاشـيا و ضعȦه اعتقد- 06
 199                                                     دماـقـم دا ـن أبـلهما كـف- 07
 224          قدماـلم من تـǴ عـان أصـك و ما  م ـلـالع اية ـوذان ȹاال غ- 08
 234                                                     انـيـ س ذفهـره و حـذكـف- 09
 240                                                     من قاȃ اȹتبذ  و عن سبيل القصد - 10
 281          تماـحكم حـصرف بـنع تـمدما لزما ـني قــو يف كال الȦعل- 11
 Ɓ                                                     304 يبǴ فعل و دț ما ايǴ ـأب فما - 12
 305                                                     قتƖ واملقتȦىـم املـ ȹع لمـوالع- 13
 306                                                      والأ انـǭسǢ ـ أك اـمـورب- 14
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ƫا ǧاȺɆȶȒǩǧاȵɀȚȺǢسƜ ǦǤǩȀȵ ɁȀǹم  األȚȺال Ž اȽودǿو. 
 

 الȩȀم
 

ȩǿم الǨɆǤ الȚȺم

 10.............................................................منية احلساǡ البن غازي - 01
 11.............................................................ة احلساǡ البن غازيمني - 02
37...................................................لȦاسيعبد الرمحان ا فاȃ لȚȹم عمل - 03
 39........................................ العلويبن احلاǯ إبراهيملعبد اهللا مراقي السعود  - 04
41................................................................إضاءة الدجنة للمقري - 05
42................................................................إضاءة الدجنة للمقري - 06
43................................................................إضاءة الدجنة للمقري - 07
44................................................................إضاءة الدجنة للمقري - 08
159.......................................................ألخضريعبد الرمحان االسلم ل - 09
164.......................................................ألخضريعبد الرمحان االسلم ل - 10
 197.........................................................مرتقى الوصوȯ البن عاصم - 11
 198.........................................................مرتقى الوصوȯ البن عاصم - 12
 266.................................................................الكافية البن مالك - 13
 267.................................................................الكافية البن مالك - 14
 Țȹ.......................................287م النوازȯ األعمشية للشيخ محاه اهللا الغالوي - 15
292..........................................................ميارهلشيخ Ʈمد لتكميل لا - 16
293..........................................................ميارهلشيخ Ʈمد التكميل ل - 17
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 ȺɆȶȒǩاǧ الȺصȋɀ الفقƜ ǦǤǩȀȵ ǦɆȾسǢ وǿودȽا Ž الȚȺم
 

 الȩȀم
 

ȌȺال ǨɆǤم الȩǿ

01 - ȯضالɋو ا ȯ202.................................................................الضال
 231...................................................أهل القضاء عدȯ ذكر فȖن ƭتهد - 02
Ư(....................................................251تصر خليل(مبينا ملا به الȦتوى  - 03
Ư(..............................................................251تصر خليل(Ưتصرا  - 04
Ư(...........................................................255تصر خليل(أو دȯ لصا - 05
 277...................................................ما أفتيǨ حƓ شهد سبعون شيخا - 06
 278..............................................................حان أن تقضي ياغالم - 07
 Ư(...................................................295تصر خليل(جاهل و قاصد دȹيا - 08
296..................................)يلƯتصر خل(و ȹبذ حكم جائر و جاهل بال مشورة - 09
Ư(.......................................................298تصر خليل(أسلƗȦ أسلȦك  - 10
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Ɏȝاأل ȃȀȾȥاɆǝاǤا ألفǤɆǩȀǩ ǦǤǩȀȵ ȳ)1( 
 

ȩǿم الǨɆǤ الȲȞمالȩȀم
- ǥȂȶƬا - 

 73...........................................................................األجهوري  - 01
210....................................................................)عليه السالم(Ǔدم  -02
03 - ǯ68............................................................................ابن األعر

- ǒاǤال -  
274، 65........................................................................بابا أمحد - 04
98................................................................................الباجي - 05
131.............................................................................البخاري - 06
50...............................................................................الƎادعي - 07
08 - Ɔ83، 79............................................................................البنا 
 ŏ..................................................................................57رام - 09

 - التاء -
 302، 83، 79....................................................................التاودي - 10
90، 67............................................................................التتائي - 11

 - اجليم -
102..............................................................................اجلزويل - 12

- ǒاƩا - 
116، 115، 109...............................................................حبيǢ اهللا - 13
 131............................................................................ابن حǲر - 14
15 - ǡـاȖ58.............................................................................احل
61.................................................................................حلولو - 16

 
 
 
   
 .يف األمساء املسبوقة ŏا) أǡ(و ) ابن(، و )األلȤ و الالم(روعي يف ترتيǢ فهرȃ األعالم، و فهرȃ املصادر و املراجع احلرف الذي يلي )1(
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-ƪاء  ا- 
91، 76...........................................................................اƪرشي - 17
18 - ȓاȖƪ110..............................................................................ا
245، 231، 63.....................................................................خليل - 19

 - الراء -
96، 56..........................................................................ابن رشد - 20
 91، 67.................................................................رماصي مصȦȖىال - 21

 - الزاي -
 253، 83، 80، 75.....................................................الزرقاƆ عبد الباقي - 22
64...............................................................................الزواوي - 23
 123...............................................................................الزيايت - 24
25 - Ÿ118، 102.................................................................... زيدابن أ

 - السني -
303، 92.....................................................................السǲلماسي - 26
121..............................................................................سحنون - 27
28 - Ɓ59........................................................................السنهوري سا
64............................................................................ابن سهـل - 29

 - الشني -
278..............................................................................الشافعي - 30
31 - Ɣخي Ǝ75............................................................................الش 

 - Ȗاء ال-
 66.............................................................................الȖخيخي - 32
 68...............................................................................الȖنǲي - 33
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 - العني -
 94..............................................................................ابن عات - 34
91..............................................................................ابن عاشر - 35
128............................................................................ابن العاقل - 36
37 - Ǝ95............................................................................ابن عبد ال
302، 62........................................................................ابن عرفة - 38
39 - Ɔ302..............................................................................العقبا 
 38..............................................................العلوي عبد اهللا بن ابراهيم - 40
 102.............................................................................ابن عمر - 41
42 - ȏ107...............................................................................عيا 

 - الغني -
 65.............................................................................ابن غازي - 43

 - الȦاء -
36.....................................................................الȦاسي عبد الرمحن - 44
 52............................................................................ابن فرحون - 45

 -  القاف-
223...........................................................................ابن القاسم - 46
116، 115، 109..............................................................ابن القاضي - 47
48 - Ɔ51...............................................................................القلشا

 - الالم -
 53...............................................................................اللخمي - 49
 274، 253، 175...........................................................اللقاƆ إبراهيم - 50
 274، 253، 175.......................................................اللقاȹ Ɔاصر الدين - 51
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 - امليم -

56................................................................................املازري - 52
 265............................................................................ابن مالك - 53
276، 223، 133، 55.......................................................)اɋمام (مالك - 54
 64................................................................................املتيȖي - 55
56 - ȧ62............................................................................ابن مرزو 
 220...............................................................................املغيلي - 57
40.................................................................................املقري - 58
59 - ȧ60.................................................................................املوا 
 303................................................................................ميارة - 60

 - النون -
 84..............................................................................ابن ȹاصر - 61
76................................................................................النشريت - 62

 - اƬاء -
82، 79، 7.........................................................................اƬاليل - 63

 - الواو -
88..............................................................................الورزازي - 64
138...........................................................................الوȹشريسي - 65
 91..............................................................................الوȹكري - 66

 - الياء -
67 - Ȅȹ55..............................................................................ابن يو
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ǢǪȮال ȃȀȾȥ  Ȩقǂا ȌȺال Ž ǥدǿاɀاالɆǝاǤا ألفǤɆǩȀǩ ǦǤǩȀȵ. 
 

ȩǿم الǨɆǤ اȅم الǪȮابالȩȀم
 - اƬمزة -

84........................................................................أجوبة ابن ȹاصر - 01
 122.......................................................................أجوبة القرويني - 02
121.................................................................األجوبة البن سحنون - 03
123.......................................................................األحكام للزيايت - 04
 40..........................................................................إضاءة الدجنه - 05

 - التاء -
52......................................................................تبصرة ابن فرحون - 06
53.........................................................................تبصرة اللخمي - 07
119.........................................................التقريǢ و التبيني البن أŸ زيد - 08
 303.........................................................................تكميل مياره - 09
 50......................................................................التهذيǢ للƎادعي - 10

 - اجليم -
11 - Ȅȹ55....................................................................اجلـامع البن يو
90....................................................................جواهر الدرر للتتائي - 12

 - احلاء -
 9........................................................................ابن غازيحاشية  - 13
14 - ǡاȖ58........................................................................حاشية احل 
66.......................................................................حاشية الȖخيخي - 15
69....................................................حاشية مصȦȖى الرماصي على التتائي - 16

- ȯالدا - 
75..................................................الدر النثري على أجوبة أŸ احلسن الصغري - 17
70..........................................................................الدرر املكنوȹه - 18
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- ȯالذا - 
 98.........................................................................ذيل ألمحد بابا - 19

 - الراء -
51................................................................................الرسالة - 20

 - الزاي -
21 - ǡاȕ58.......................................................................زبـدة األو

 - الشني -
76..........................................................................شرح اƪرشي - 22
23 - Ɔبة للقاȖƪ253....................................................................شرح ا
24 - Ɔ51..................................................................شرح الرسالة للقلشا
25 - Ɔ253........................................................................شرح الزرقا 
 64......................................................................... الزواويشرح - 26
303....................................................شرح السلǲماسي على قواعد ميارة - 27
28 - ƔخيƎ75........................................................................شرح الش
60...............................................................شرح املواȧ على املختصر - 29
30 - ȧ60............................................................................شرح املوا
31 - Ȕرام الوسŏ 57......................................................................شرح
 61....................................................................شرح حلولو الصغري - 32
61.....................................................................شرح حلولو الكبري - 33
 59..................................................................شرح ساƁ السنهوري - 34
35 - ȏاء للقاضي عياȦ107.................................................................الش

 - الȖاء -
ȕ......................................................................109رة ابن القاضي - 36
ȕ..........................................................................110رة ابن رار - 37
ȕ..........................................................................102رة اجلزويل - 38
39 - ȓاȖƪرة اȕ..........................................................................110
 ȕ..........................................................................68رر الȖنǲي - 40
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ȕ..........................................................................94رر بن عات - 41
42 - ǯرر البن األعرȖ68.....................................................................ال

 - العني -
138...............................................................عدة الƎوȧ للوȹشريسي - 43
38..........................................................................العمل الȦاسي - 44

 - الȦاء -
257..............................................................فتǴ اللȖيȤ للشيخ سنبري - 45
120.........................................................الȦصوȯ والدالئل البن أŸ زيد - 46

 - الكاف -
 265....................................................................الكافية البن مالك - 47

 - امليم -
Ư........................................................................62تصر ابن عرفه - 48
 Ư..............................................................63 ،257تصر الشيخ خليل - 49
50.................................................................................ملدوȹةا - 50
51 - Ǣقواعد املذه Ȕيف ضب Ǣņ220........................................................املذه
38................................................................مراقي السعود للشنقيȖي - 52
 138....................................................................املعيار للوȹشريسي - 53
54 - Ɔتوى للقاȦال ȯ175..............................................................منار أصو
55 - ǡـاȖاجلليل للح Ǣ58..............................................................مواه 

 - النون -
64..................................................................النهاية والتمام للمتيȖي - 56
 98....................................................................النوادر البن أŸ زيد - 57
58 - ȯابن هال ȯوازȹ........................................................................69
ȹ........................................................................88وازȯ الورزازي - 59
ȹ......................................................................17ور البصر للهاليل - 60

 



 157

 ȃȀȾȥاɆǝاǤا ألفǤɆǩȀǩ ǦǤǩȀȵ ǧاǶȲȖصƫا. 
ȩǿم الǨɆǤ  اƫصǴȲȖالȩȀم   

- ǥȂȶƬا - 
96.................................................................................تȦاȧاال – 01

 233،230،213،205،169،168،34.............................................جتهاد اال– 02
222........................................................................جتهاد املȖلȨاال - 03

222.........................................................................جتهاد املقيداال - 04

05 – țاƤɋ205،95،33......................................................................ا 
166،161.......................................................................حتǲاǯاال – 06

123..............................................................................األحكام – 07

54................................................................................االختيار – 08

 282................................................................................األذان – 09
10 – ǫرɋ286................................................................................ا

206..............................................................................االستȦتاء – 11

 259،241،226،214..........................................................أصوȯ الȦقه - 12
137...............................................................................االعتبار – 13

14 – ȧغالɋ133..............................................................................ا 
 281،279،278،277،254،235،230،221،206،90..............................اɋفتاء – 15
282............................................................................... اɋقامة - 16

 133............................................................................... اɋكراه– 17
18 – ȯɇ313..................................................................................ا

19 -ȃالت القياǓ ..........................................................................239

288............................................................................... اɋمامة - 20

33................................................................................... األمة– 21

22 -ȯ125.............................................................................. أم العيا

 269.............................................................................. اɋمكان– 23
105،85.......................................................................... األمهات– 24
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 292............................................................................... اȹɋشاء– 25
 94،72...................................................................... اȦȹɋراد بالنقل- 26
231............................................................................ أهل القضاء-27

 192،191......................................................................... األولياء– 28
190.................................................................................. اɇية– 29

- ǒاǤال - 
136،153..........................................................................البحث – 30

135................................................................................البدعة – 31

 19...........................................................................)علم(البديع  - 32
33 - ȯستهالɋ7..........................................................................براعة ا

34 - ȨريȖ43...........................................................................بنيات ال 

- ǒاǪال - 
35 – Ǣ103...............................................................................التأدي

151................................................................................التأمل – 36

174................................................................................التأويل – 37

38 – ǰ237،238.........................................................................التخري

39 – Ȍ126،181،228.................................................................التخصي

40 – Ǵ212،211،199،195،49،48،47،31،6..........................................الترجي

48.................................................................................التشهري – 41

42 – Ǵ111.............................................................................التصحي

43 – Ȩ164،163........................................................................التصدي

159،157..........................................................................التصور -44

169...............................................................................التصوير – 45

46 – Ȥ254،94،90،71.................................................................التضعي

188..............................................................................التعاصي – 47

255...............................................................................التعدي – 48

181...............................................................................التعميم – 49
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50 – Ȩ140................................................................................التعلي

173...............................................................................التȦسري – 51

109..............................................................................التقاضي – 52

184،81............................................................................التقليد – 53

228................................................................................التقييد – 54

55 – Ȥ269..............................................................................التكلي

56 – Ȥ229..............................................................................التكيي

57 – Ȑ111..............................................................................التمري

58 – Ȍ181.............................................................................التنصي

262...............................................................................التهǲي – 59

172................................................................................التوارد – 60

263................................................................................التوهم – 61

- ǒالثا - 
62 – Ǩ216،212...........................................................................الثب

116..................................................................................الثقة – 63

 - اɆƨم -
296.................................................................................اجلائر – 64

295.................................................................................اجلائز – 65

296،295..........................................................................اجلاهل – 66

217..........................................................................صاſجلǢ امل - 67

97،20............................................................................اجلمهور – 68

- ǒاƩا - 
273،67،66،65،58...............................................................احلاشية – 69

70 – ȯ193.................................................................................احلا

71 – ǯاǲ145...............................................................................احل

72 – ǰ145..................................................................................احل

 164................................................................................احلǲة – 73
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35..................................................................................احلǲر – 74

307...............................................................................رماناحل – 75

 289،248،247،245،204،127،90،89،39،37...................................احلكم – 76
..................................................................304،300،279،296،293،292،290 

- ǒاƪا - 
 311................................................................................ اƪاƢة– 77
78 –ȋصوƪ182............................................................................. ا

299،297......................................................................... اƪالف– 79

 98.............................................................................. اƪالفيات– 80

 - الǼال -
 217........................................................................... درء املȦاسد- 81

 -ل  الǾا-
145................................................................................ الذكاة– 82

 166................................................................................ الذكر– 83

- ǒاȀال - 
84 –Ǵ89،46،35،20.................................................................... الراج 

- ɃاȂال - 
122................................................................................ الزور– 85

- ƙالس - 
 162 .......................................................................... سبȨ الكالم- 86
13................................................................................. السقيم– 87

88 –Ȥ298............................................................................... السل 
 166،126........................................................................... السنة– 89
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- ƙȊال - 
 37................................................................................ الشذوذ– 90
169،158،59...................................................................... الشرح– 91

92 –ț297،287،240،203،124......................................................... الشر

93 –Ƿ95................................................................................ الشيو 

 - الصاد -
94 –Ǣ313،276........................................................................ الصح 
95 –Ǵ13................................................................................ الصحي

 - الȒاد -
100 –Ȥ177،129....................................................................... الضع 
 176...................................................................... الضعȤ القادح- 101
102 –Ȥ257،176....................................................................... الضعي

256............................................................................. الضمان– 103

- ǒاȖال - 
 188.............................................................................. الȖاعة– 104
115،110،109،102،100،94،68،16............................................ الȖرة– 105

106 –ȧالȖ141،140،139،134،125....................................................... ال

107 -ȧالȕ Ǣ129....................................................................... الغض 

- ǒاȚال - 
108 -țاهر الشرș ...................................................................191،125

109 -ǡاهر الكتاș ........................................................................135

177،151........................................................................ الȚهور– 110

- ƙȞال - 
207،206،204،203،197،5......................................................لعادة ا– 111

112 –ȯ231............................................................................... العد

113 –ȏ209.............................................................................. العر

207،201،200،197،196،194،5............................................... العرف– 114
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208.............................................................................. العقيدة– 115

 13................................................................................ العقيم– 116
160................................................................................ العلة– 117

216.............................................................................. العلماء– 118

 270......................................................................... العلم الباȕن- 119
270......................................................................... العلم الȚاهر- 120

121 -ț217......................................................................... علوم الشر

 306،183،182................................................................... العمل– 122
182.............................................................................. العموم– 123

- ƙȢال - 
124 –Ǣ255............................................................................. الغص 
189................................................................................ الغيبة– 125

- ǒالفا - 
 93،82،30،29،16 .............................................................. الȦتوى– 126

................................................................. 293،292،289،273،245،243،124 
261............................................................................. الȦحوى– 127

128 –țروȦ251،243،215.................................................................. ال

129 –ȧروȦ138.............................................................................. ال

130 -Ǣ225.......................................................................... فقه املذه

131 -ȄȦ114........................................................................... فقه الن

262............................................................................... الȦقيه– 132

- ȣالقا - 
303،226،215،205،166،105................................................. القاعدة– 133

134 –ȯ189............................................................................... القتا

 126.............................................................................. القرǓن– 135
 288،282،30................................................................... القضاء - 136
 142................................................................................... قȖع الرحم- 137
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 247........................................................................ قوادح الدليل- 138
139 –ȯ167،157،132،88،16، 264،183،179،174،173،168........................ القو 
140 -Ȥالضعي ȯ229،144،34،32......................................................... القو

 159.......................................................................شارح القوȯ ال- 141
142 –ȃ241،239،238،237،236....................................................... القيا 

- ȣاȮال - 
287.............................................................................. الكبائر– 143

144 - ǡ190............................................................................. الكتا

135............................................................................... الكȦر– 145

146 - Ȅمƪ208......................................................................الكليات ا

- ȳɎال - 
147 -ǡاȖƪ261......................................................................... حلن ا

 - اɆƫم -
256،250،244،46،12...................................................... مابه الȦتوى- 148

 187،187.............................................................. ما جرى به العمل- 149
 46............................................................................ املتȨȦ عليه- 150
299،232،195.................................................................... اŎتهد-151

152 -ȨلȖتهد املŎ230،223،222............................................................. ا

 223،222................................................................... اŎتهد املقيد- 153
276............................................................................... اǂنك– 154

251،227،62................................................................... املختصر– 155

156 –Ǣ227،225........................................................................ املذه

194........................................................................... املرجحات– 157

 300،33........................................................................ املرجوح– 158
 47.............................................................................. املساوي– 159
160 –ƔȦ207............................................................................. املست

177،97،47،20................................................................. املشهور– 161
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219،218،212،211............................................................ املصلحة– 162

99،45............................................................................املعتمد – 163

48................................................................................املغاربة – 164

165 – ƔȦ268،207..........................................................................امل

 219،218،212،211............................................................املȦسدة – 166
267..............................................................................املȦهوم – 167

 226،80.........................................................................املقاصد – 168
 198،165........................................................................املقتضى -169
300،232،195،35................................................................املقلد – 170

171 – Ȅ189..............................................................................املك 
210.................................................................................امللة – 172
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 ȃȀȾȥȜاجȀƫوا ǿصادƫااɆǝاǤا ألفǤɆǩȀǩ ǦǤǩȀȵ . 
ɍالق:أو ǓȀƇȀȮال ȷ .)1( 
 .ǢǪȭ الǪفسǭ :ƘاɆȹا

01- Ɨمد املختار اجلكƮ مد األمني بنƮ  :نǓن بالقرǓدار اجليل، . أضواء البيان يف إيضاح القر
 .ت.بريوت، د

، )5(اجلزائر، ȓ. شركة الشهاǡ. صȦوة التȦاسري:  الصابوƮ Ɔمد علي-02
 هـ1411

 .ǢǪȭ اǭ :ǬɅǼƩالثا
 .ت.مسند اɋمام أمحد، مǘسسة قرȕبة، مصر، د:  )اɋمام(أمحد بن حنبل -03
املكتǢ اɋسالمي، . ضعيȤ اجلامع الصغري وزيادته:  األلباȹ Ɔاصر الدين-04

 ȓ ،هـ1410، )3(بريوت. 
 اɋسالمي، املكتǢ. صحيǴ اجلامع الصغري وزيادته:  األلباȹ Ɔاصر الدين-05

 ȓ ،هـ1408، )3(بريوت. 
اجلامع املسند الصحيǴ املختصر من أمور رسوȯ اهللا :  البخاري Ʈمد بن إمساعيل-06

دار الȦكر، بريوت، . صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه
 .هـ1424

Ʈمد عبد القادر عȖا، مكتبة دار : سنن البيهقي، ت:  البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني-07
 .هـ1414، مكة املكرمة،    لباا

أمحد شاكر وǓخرون، دار إحياء : جامع الترميذي، ت:  الترمذي أبو عيسى Ʈمد بن عيسى-08
 .ت.التراǫ العرŸ، بريوت، د

09-ǢيȖƪيزي اƎت:  الت ،Ǵسالمي، : مشكاة املصابيɋا Ǣاملكت ،Ɔاأللبا
ȓ ،هـ1405، )3(بريوت. 

صديف Ƥيل العȖار، دار الȦكر، : سنن أبو داود، ت:  شعث بن األ سليمانأبو داود-10
 ȓ ،هـ1420، )3(بريوت. 

ƭدي بن منصور الشوري، دار : سنن الدارقƗȖ، ت:  الدارقƗȖ علي بن عمر-11
 ȓ ،العلمية، بريوت Ǣهـ1416، )1(الكت. 

 
 
 .م حسǢ املصحȤ الشريȤ املȖبوț برواية حȌȦ عن عاص)1(
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لسنة الناȃ من  الȖيǢ من اƪبيث فيما يدور على أƢييز:  الرمحانابن الديبع عبد -12
 .م1991احلديث، دار اƬدى، اجلزائر، 

دار الكتǢ . تدريǢ الراوي يف شرح تقريǢ النواوي:  السيوȕي جالȯ الدين عبد الرمحان-13
 ȓ ،هـ1417، )1(العلمية، بريوت. 

ȯ يوسȤ احلوت، كما: مصنȤ ابن أŸ شيبة، ت:  ابن أŸ شيبة -14
 ȓ ،ȏالرشيد، الريا Ǣهـ1409، )1(مكت. 

15- ŷاهللا بن ما يأ Ǣمد حبيƮ يȖالشنقي
Ɨاجلك 

زاد املسلم فيما اتȨȦ عليه البخاري ومسلم، دار الȦكر، : 
 ȓ)2( ،هـ1401، بريوت. 

16- ŷاهللا بن ما يأ Ǣمد حبيƮ يȖالشنقي
Ɨاجلك 

ىل موȕأ اɋمام إضاءة احلالك من ألȦاȗ دليل السالك إ:
 ȓ ،سالميةɋبريوت، )2(مالك، دار البشائر ا ،

 .هـ1415
عون املعبود شرح سنن أŸ داود، دار اتلكتǢ العلمية، :  Ȅƽ احلǓ Ȩبادي -17

 ȓ ،هـ1415، )2(بريوت. 
ȹيل األوȕار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد :  الشوكاƮ Ɔمد بن علي بن Ʈمد-18

 .ت.يل، بريوت، داألخيار، دار اجل
19-ƆاƎȖم الكبري، ت:  الǲي، مكتبة : املعȦيد السلŎمحدي بن عبد ا

 ȓ ،هـ1404، )2(العلوم واحلكم، املوصل. 
دار املعرفة، بريوت، . فتǴ الباري شرح صحيǴ البخاري:  العسقالƆ أمحد بن علي بن حǲر-20

 .هـ1379
دار الكتǢ العلمية، .  على كتاǡ ابن صالحالنكǨ:  العسقالƆ أمحد بن علي بن حǲر-21

 ȓ ،هـ1414، )1(بريوت. 
كشȤ اȦƪاء ومزيل اɋلباȃ عما اشتهر من األحاديث :  العǲلوƆ إمساعيل بن Ʈمد-22

ȃمصر، د. على ألسنة النا ،ǫت.مكتبة دار الترا. 
ة دار ابن حزم للȖباع. زاد املعاد يف هدي خري العباد:  ةابن قيم اجلوزي-23

 ȓ ،هـ1420، )1(والنشر والتوزيع، بريوت. 
مسلم أبو احلسني بن احلǲاǯ القشريي -24

 النيسابوري
 :Ǵكر، بريوت، د. اجلامع الصحيȦت.دار ال 

25-Ɨمد بن يزيد القزويƮ كر، : ت. سنن ابن ماجة:  ابن ماجةȦاد عبد الباقي، دار الǘمد فƮ
 ت. دبريوت،
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فيȐ القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري :  فاملناوي Ʈمد عبد الرǗو-26
، )1(دار الȦكر للȖباعة والنشر، بريوت، ȓ. النذير

 هـ1416
النسائي أبو عبد الرمحان أمحد بن -27

Ǣشعي 
عبد الغȦار البنداري، دار الكتǢ . د: ت. سنن النسائي: 

 ȓ ،هـ1411، )1(العلمية، بريوت. 
 اجلامع لɊصوȯ يف أحاديث الرسوȯ صلى اهللا عليه التاȹ  :ǯاصȤ منصور علي-28

 ت.دار اجليل، بريوت، د. وسلم
 .ǢǪȭ أɀȍل الفقǿ :ȼاȞǣا

املدخل إىل دراسة املدارȃ واملذاهǢ الȦقهية، دار :  األشقر عمر سليمان-29
 ȓ ،ȄائȦهـ1418، األردن، )2(الن. 

مȖبعة فضالة، املغرǡ، ترتيǢ الȦروȧ واختصارها، :  البقوري Ʈمد بن إبراهيم-30
 .م1996

ضوابȔ املصلحة يف الشريعة اɋسالمية، الدار املتحدة :  البوȕي Ʈمد سعيد رمضان-31
 ت.للȖباعة والنشر، اجلزائر، د

املنهǰ إىل املنهǰ مع شرح التكميل، دار الكتاǡ اللبناƆ، :  اجلكƮ Ɨمد األمني بن أمحد زيدان-32
 .هـ1404بريوت، 

العرف والعمل يف املذهǢ املالكي، مȖبعة فضالة، :  دي عمر عبد الكرƇاجلي-33
 ،ǡهـ1404املغر. 

34-ǡخالف عبد الوها  : ȓ ،قه، الزهراء للنشر والتوزيعȦال ȯ2(علم أصو( ،
 .م1993اجلزائر، 

 :ت. اȹتصار الȦقري السالك لترجيǴ مذهǢ اɋمام مالك:  ابن الراعي Ȅƽ الدين Ʈمد بن Ʈمد-35
 ȓ ،سالمي، بريوتɋا ǡان، دار الغرȦمد أبو األجƮ

 .م1981، )1(
 هـ1416أصوȯ الȦقه اɋسالمي، دار الȦكر، سوريا، :  الزحيلي وهبة-36
 ت.املوافقات يف أصوȯ الشريعة، دار املعرفة، بريوت، د: الشاƑȕ أبو إسحاȧ إبراهيم بن موسى-37
ك للمصȖلحات واألمساء يف مذهǢ اɋمام دليل السال:  شلƑ محدي عبد املنعم-38

 .م1990مالك، دار النصر للȖباعة اɋسالمية، مصر، 
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39-Ɨي أمحد بن أمحد املختار اجلكȖإعداد امل: الشنقي ǰه ǫإدارة الترا ،Ýǰادة من املنهȦستɌل
 هـ1403اɋسالمي، قȖر، 

ف اجلتهدين، دار بن حزم، ȓ إرشاد املقلدين عند اختال:  الشنقيȖي باǡ بن الشيخ سيدي-40
 هـ1418، بريوت، )1(

ȹشر البنود على مراقي السعود ، دار الكتǢ العلمية، ȓ :  الشنقيȖي عبد اهللا بن إبراهيم العلوي-41
 هـ1409، بريوت، )1(

42- ŷضر بن مايأƪمد اƮ يȖالشنقي
Ɨاجلك 

قمع أهل الزيȠ واɋحلاد عن الȖعن يف تقليد أئمة : 
 .هـ1345 دار إحياء الكتǢ العربية، مصر، .اإجتهاد

Ʈمد سعيد : ت. إرشاد الȦحوȯ إىل ƠقيȨ علم األصوȯ:  الشوكاƮ Ɔمد بن علي -43
 ȓ ،كر، بريوتȦت.، د)7(البدري، دار ال 

ابن الصالح أبو عمرو عثمان بن عبد -44
 الرمحان

 ت.أدǡ املƔȦ واملستƔȦ، دار الوفاء، اجلزائر، د: 

قواعد األحكام يف مصاſ األȹام، مǘسسة الريان، ȓ :   عبد السالم عز الدينابن-45
 .هـ1419 بريوت، ،)2(

:  كشȤ النقاǡ احلاجǢ من مصȖلǴ ابن احلاجǢ، ت: ابن فرحون إبراهيم بن علي-46
 ǡدار الغر ،Ȥوعبد السالم الشري ȃمحزة أبو فرا

 ȓ ،سالميɋم1990، بريوت، )1(ا. 
 تنقيǴ الȦصوȯ يف علم األصوȯ، دار البالȟ للنشر :  بن إدريȄالقرايف أمحد-47

 ȓ ،هـ1424، )1(والتوزيع، اجلزائر. 
48-Ȅتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي : القرايف أمحد بن إدريȦيز الƢ حكام يفɋا 

 ȓ ،سالميةɋمام، دار البشائر اɋبريوت، )2(وا ،
 .هـ1416

49-Ȅالقرايف أمحد بن إدري :Ȧبريوت، د ال ،Ǣالكت Ɓعا ،ȧت.رو 
إعالم املوقعني عن رŸ العاملني، دار اجليل، بريوت، : ابن قيم اجلوزية-50

 م1973
القادري احلسيƗ أبو عبد اهللا Ʈمد بن -51

 قاسم
:ȯواملالم عمن قا ǡاختيارا :  رفع العتا Ȥالعمل بالضعي

 ȓ ،Ÿالعر ǡهـ1406، بريوت، )1(حرام، دار الكتا. 
 م1988 الȦتوى يف اɋسالم، فصر الكتاǡ، اجلزائر، : القامسي Ƥاȯ الدين-52

 



 169

53-Ȥالقرضاوي يوس  :Ǣوالتسي ȓضباȹتوى بني االȦاجلزائر، ال ،ǡمكتبة رحا ،
 ت.د

 .منار أصوȯ الȦتوى وقواعد اɋفتاء باألقوى، ȖƯوȓ:  اللقاƆ إبراهيم-54
 ت.شهاǡ، اجلزائر، دƯتصر أصوȯ الȦقه، دار ال:  Ʈدة Ʈمد-55
اجلواهر الثمينة يف أدلة عاƁ املدينة، دار الغرǡ :  املشاȓ حسني بن Ʈمد-56

 ȓ ،سالميɋهـ1411، بريوت، )2(ا. 
القواعد، مركز إحياء التراǫ اɋسالمي، قȖر، :  املقري أبو عبد اهللا Ʈمد بن Ʈمد-57

 .هـ1403
رتقى الوصوȯ، دار عاƁ الكتȹ ،Ǣيل السوȯ على م:  الواليت Ʈمد Ʒي -58

 ،ȏهـ1412الريا. 
اصȖالح املذهǢ عند املالكية، دار البحوǫ للدراسات :  Ʈمد إبراهيم أمحد علي-59

 ȓ ،Ÿد ،ǫسالمية واحياء التراɋهـ1421، )1(ا. 
 .ǢǪȭ الفقȼ اƫالǹ :ɄȮاȵسا

 ،)2(شرح منȚومة  ŏرام، دار الغرǡ، بريوت، ȓ :  األمري Ʈمد -60
 .هـ1406

معلمة الȦقه املالكي، دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، ȓ :  بنعبد اهللا عبد العزيز -61
 .هـ1403، )1(

مرجع املشكالت يف االعتقادات والعبادات واملعامالت :  التوايت أبو القاسم بن Ʈمد-62
 ت.ليبيا، دواجلنايات، مكتبة النǲاح، 

قالة يف شرح Țȹائر الرسالة، مȖبعة فضالة، Ơرير امل:  احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد-63
 ،ǡهـ1409املغر. 

مواهǢ اجلليل لشرح Ưتصر خليل، دار الȦكر، بريوت، :  احلȖاƮ ǡمد بن Ʈمد-64
 ت.د

فتاوى الشيخ أمحد محاƆ، املǘسسة الوȕنية للȦنون :  محاƆ أمحد-65
 م1993املȖبعية، اجلزائر، 

، )1(الȦقه املالكي وأدلته، مǘسسة املعارف، بريوت، ȓ :  احلبيǢ بن ȕاهر-66
 هـ1423

67-ȧكر، بريوت، :  خليل بن إسحاȦهـ1392املختصر، دار ال. 
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الشرح الكبري للدردير، دار الȦكر، حاشية الدسوقي على :  الدسوقي Ʈمد -68
 ت. دبريوت،

م رسالة ابن أŸ زيد الȦتǴ الرباƆ شرح على Țȹ:  محد الشنقيȖيالداه Ʈمد أ-69
 ȓ ،كر، بريوتȦدار ال ،Ɔهـ1399، )3(القريوا. 

 .هـ1402شرح الرسالة، دار الȦكر، بريوت، :  زروȧ أمحد -70
71- ǢالȖمد بن امحد بن الƮ يȖالشنقي

 عيسى
الدروȃ الȦقهية للمدارȃ األهلية على املتون األخضرية، : 

 ȓ ،Ÿم1994، )1(دار القلم، د 
بلغة السالك إىل مذهǢ اɋمام مالك، دار املعرفة، :  ي أمحد بن Ʈمد الصاو-72

 ت.بريوت، د
فتوحات اɋله مالك على النȚم املسمى بأسهل املسالك، :  الȖاهري موالي أمحد -73

ȓ ،Ƅبعة العلوية، مستغاȖم1994، )1(امل. 
ك، فتǴ العلي املالك يف الȦتوى على مذهǢ اɋمام مال:  عليƮ Ȉمد -74

 ت.دار الȦكر، بريوت، د
كيƳ Ȥدم الȦقه املالكي، مكتبة الرشاد للȖباعة و النشر :  عابدين بن حنيȦة-75

ȓ ،هـ1423، )1(و التوزيع، اجلزائر. 
املباشر على ابن عاشر، املȖبعة التوȹسية، توȄȹ، :  الغالوي Ʈمد النابغة الشنقيȖي-76

 .هـ1345
 .العدة يف أحكام الردة، ȖƯوȓ:  قيȖيالغالوي Ʈمد النابغة الشن-77
تبصرة احلكام يف أصوȯ األقضية و مناهǰ األحكام، :  ابن فرحون إبراهيم-78

 ت.هامȈ فتاوى عليȈ، دار الȦكر، بريوت، د
جƗ زهر اȃɇ يف شرح Țȹم عمل فاȃ، مȖبعة الشرȧ، :  كنون عبد الصمد-79

 ت.مصر، د
ثمني و املورد املعني يف شرح املرشد املعني، مȖبعة الدر ال:  ميارة أمحد بن Ʈمد-80

 ت.مصȦȖى الباŸ احللƑ، مصر، د
أسƖ املسالك يف أن من عمل بالراجǴ ما خرǯ عن :  Ʈمد بن البوصري-81

 .مذهǢ اɋمام مالك، ȹسحة مرقوȹة
82-ȨȦمد الƮ مد بنƮ  :ȓوȖƯ ،ȯم النوازȚȹ ل يفȕحلي العوا. 
ابن أŸ زيد القريواƆ، الȦواكه الدواƆ شرح على رسالة :  بن غنيمالنȦراوي أمحد -83

 ت.دار املعرفة للȖباعة و النشر، بريوت، د
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84-ȃاليل أبو العباƬا  :ȓوȖƯ ،ور البصر يف شرح املختصرȹ. 
عدة الƎوȧ يف Ƥع ما يف املذهǢ من اجلموț و :  الوȹشريسي أمحد بن Ʒي-85

، )1(المي، بريوت، ȓالȦروȧ، دار الغرǡ اɋس
 .هـ1410

املعيار املعرǡ و اجلامع املغرǡ عن فتوى علماء إفريقية :  الوȹشريسي أمحد بن Ʒي-86
و األȹدلȄ و املغرǡ، دار الغرǡ اɋسالمي، بريوت، 

 .هـ1401
 .ǢǪȭ الȀǪاجم و الǪاȅ :ǸɅǿادȅا

Ȗبعة السنة اǂمدية، ، مالوسيȔ يف تراجم أداباء شنقيȔ:  أمحد بن األمني الشنقيȖي -87
 ت.مصر، د

الƎتلي أبو عبد اهللا الȖالƮ Ǣمد بن  -88
 أŸ بكر

 : ǡالشكور يف معرفة أعيان تكرور، دار الغر Ǵفت
ȓ ،سالمي، بريوتɋهـ1401، )1(ا. 

إȦȹاȧ امليسور يف تاريخ بالد التكرور، دار و مȖابع :  بلو Ʈمد بن عثمان بن فودي -89
 هـ1383الشعǢ، القاهرة، 

، دار )الديباȹ)ǯيل اɋبتهاǯ بتȖريز الديباǯ، هامȈ :  التنبكƔ بابا أمحد  -90
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ȌǺȲȵ 
 

إن موضوț هذا البحث يتعلȨ بتحقيȨ منȚومة مهمة ومشهورة لناșمها الشيخ سيدي Ʈمد النابغة 
حيث عاž من خالƬا موضوț الȦتوى وما يعتمد فيها من ) 1245/1828: ت(الغالوي الشنȖيقي 

عȐ األقواȯ والكتǢ وما ال يعتمد، وتعرȏ لذكر بعȐ الكتǢ املكذوبة املنسوبة لبعȐ العلماء، وب
ſاسد واملصاȦا جرى به العمل، وبالعرف، وباملƞ Ǵالترجي ȓتاوى املردودة، وبيان شروȦال ȏكما تعر ،

جتهاد والتقليد، وȕبقات املȦتني، وشروȓ املƔȦ وغريها من املسائل املهمة الƔ تعرƬ ȏا ملسألة اال
بيتا من Ɯر الرجز ) 314(على بالتحليل والتدليل والنقد، وȹقل أقواȯ العلماء فيها وهي منȚومة تشمل 

 :قسمها الناșم رمحة اهللا تعاىل إىل مقدمة وƣاȹية فصوȯ وخاƢة على النحو التايل
 ). بيتا28(  الديباجة -1
 ). بيتا16( مقدمة يف ƠرƇ التساهل يف الȦتوى -2
3-ȯصل األوȦتوى:  الȦيف ال Ǣوالكت ȯبيتا27( يف املعتمد من األقوا .( 
4-Ɔصل الثاȦال يعتمد على ما :  ال Ɣال Ǣردت بنقلة ايف الكتȦȹ)45بيتا .( 
 ). بيتا31(يف الكتǢ واألقواȯ الشيȖاȹية الليȖاȹية :  الȦصل الثالث-5
 ). بيتا28(يف التحذير من البحث والȦهم فŒǚما غري Ȍȹ :  الȦصل الرابع-6
7-Ȅامƪصل اȦا جرى به العمل :  الƞ العمل ȓبيتا18(يف شرو .( 
 ). بيتا17(يف الترجيǴ بالعرف : Ȧصل السادȃ ال-8
 ). أبيات10(يف الترجيǴ باملȦاسد واملصاſ :  الȦصل السابع-9

 ). بيتا47(يف ȕبقات املȦتني الثالǫ :  الȦصل الثامن-10
 ). بيتا47(يف أقل صȦات املƔȦ يف هذه األزمنة :  اƪاƢة-11

 :وتكمن أƵية هذه املنȚومة يف النقاȓ التالية
 ،ƤعǨ شتات موضوț الȦتوى حيث أن الناșم رمحه اهللا Ƥع فيها كثريا ưا تȦرȧ يف بȖون الكتǢ -أ

 حيث ضمنها تقييما دقيقا وصارما لكتƮ، Ǣاوال بذلك تأسيȚȹ Ȅرية عامة للȦتوى يف املذهǢ املالكي
ع التحذير من  م،تاء ومن ال جيوز ومن جيوز له اɋف،املذهǢ ما يعتمد منها يف الȦتوى وما ال يعتمد

 . وتغيري الزمان واملكانوالت دون مراعاة العادات واألعرافود على ما يف املنققتصارعلى الكتǢ واجلماال
 ưا Ʒيي ذكر ،اشتملǨ على ذكر من كتǢ املالكية ومراجعهم منها ما هو موجود ومنها هو مȦقود -ب

 .يان وينȐȦ عنها غبار اجلهل واƵɋاȯ والنس،هذه الكتǢ ويعرف ŏا



 179

ǯ- م ،احتوت على ذكر كثري من العلماء األعالم خصوصا من املالكيةŏ يي ذكرهم ويعرفƷ اư 
هذه املنȚومة   فتحقيȨ ، جيعلنا ȹقدر جهودهم و ȹعرف فضلهم و ȹترحم عليهم و ȹدعو Ƭمو ،وǘƞلȦاőم

Ɨشر الوعي الديȹ يف ȫشرها يشارȹ م،وőاȦلǘƞ هذ، و يعرف بالعلماء و Ȕه، و هذه  و يربȦا اجليل بسل
 .رƹة يف مكتبة الȦقه املالكى و أصولهكتعتƎ لبنة ȕيبة و إضافة   وهي بذلك،األمة بتارƸها و تراǭها

 .قسم الدرا سة وقسم التحقيȨ: و قد قسمةهذا البحث إىل قسمني رئسيني
Ǧȅ اǿǼسم الȩ: بدر: شتمل على فصلنيا فقد ȋخا ȯصل األوȦصاالȦوال Ȥلǘسة حياة امل ȋخا Ɔل الثا
 .بدراسة املنȚومة
ȯصل األوȦال: Ȥلǘبدراسة حياة امل ȋاء صواشتمل  خاȖا إعƬمن خال Ǩسة مباحث حاولƦ رة على

 . وșروف ȹشأته وشيوخه ومǘلȦاته وصȦاته ووفاتهمتكاملة عن حياة املǘلȤ وبالده
ȯفيه بب:املبحث األو Ǩعرف  Ȥلǘالد امل–Ȕي ب و- شنقيȖتمع الشنقيŎتبه االوبنيتا Ɣت رولجتماعية ال

 :جتماعيةاتبعا للتقسيم الوșيȦي عن ǭالǫ فئات 
 .الȦتياووهم القبائل املهتمة بالعلم والدين واللغة وإقامة الشعائر الدينية والقيام بشǘون القضاء : الزوايا  -أ
ǡ-  ة: بنو حسانȖوهم أهل الشوكة والقيادة العسكرية واملمسكون بزمام السل. 
ǯ- األتبا ț :بقة الكادحةȖوتتكون من القبائل العاملة وال. 

 ȧر و اعتناȖسالم إىل هذا القɋا ȯعن تاريخ دخو ǨǭدƠ ة له ودفاعهكماȖشرهمالشناقȹلهم عنه و . 
 Ǩاضر وعرفǂام اȚȹ ȯر من خالȖيف هذا املبحث عن احلالة العلمية والثقافية يف هذا الق ǨǭدƠ كماŏ ذا

 :ز خصائصه وأهم صȦاته واملتمثلة فيما يليالنȚام من خالȯ عرȏ أبر
اǂضرة جامعة تقدم للȖالǢ معارف موسوعية يف ƯتلȤ فنون املعرفة وعلى درجة عالية من الدقة  -أ

Ȕوالضب.  
ǡ- يع املستويات الثقافƤ من ǢالȖئات العمرية واجلنسية واالهي جامعة شعبية تستقبل الȦجتماعيةية وال 
ǯ-روف الصحراء وحاجة هي جامعة بدوية متنș Ǣقلة حس ȯصوȦال ȤتلƯ السكان يف.  
  . Ƭا منهǰ خاȋ مرتبȔ بالكتǢ ال بالسنني فكلما أŹ الȖالƭ Ǣموعة من الكتǢ اȹتقل إىل غريها-د

 .يعد علما عندهم إال ما حصل يف الصدر ووعته الذاكرة  تعتمد على احلȘȦ فال-هـ
  .اȯ أفواه املشائخ والرجخذ من تعتمد على الصيغة التلقينية واأل-و
 .ƢنǴ شهادة وال درجة علمية معينة ưا هو متعارف عليه يف اجلامعات العاملية  اǂضرة ال-ز

 .أهم الكتǢ املعتمدة عند الشناقȖةتعرضǨ لذكر  كما
Ɔدتث :املبحث الثاƠ  سك املغاربة بفيهƢ املالكي، و أماكن املذعن عوامل Ǣتشارهاهȹ وتاريخ وصوله ،
 : ȹتشاره وعوامل Ƣسك املغاربة به يف النقاȓ التاليةاوƹكن تلخيȌ أسباǡ  إىل هذا القȖر،
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 .ملǭǔراما Ƭا من الȦضل وو اƪصوȋ  بالبقاț املقدسة عموما وباملدينة املنورة على وجه املذهș Ǣهور -أ
ǡ-عليه الصالة والسالم ȯحيث قا Ǣاملذه Ǣر يف صاحǭأكباد { : ورود اال ȃالنا ǡيوشك أن يضر
ɋالعلم  بلا Ǣلȕ املدينة-ويف رواية-يف Ɓيلتمسون العلم فال جيدون عاملا أعلم من عا {. 
ǯ-țضل والورȦمام مالك واعترافهم له بالعلم والɋاألئمة با ȤتلƯ إشادة . 
 .اليدتشابه بيئة املغرǡ واحلǲاز من حيث البداوة واحلضارة واألخالȧ واألعراف والتق -د

 . ȕبيعة املذهǢ وخصائصه-هـ
سالمية عموما حيث أبلوا لمذهǢ املالكي خصوصا وللشريعة اŻɋ تȖرقǨ إىل خدمة الشناقȖة ل

 :مر يف النقاȓ التاليةحسنا يف هدا اŎاȯ وقد ƪصǨ هدا األبالء 
 .ستدراكا من التراǫ املالكي شرحا وȚȹما واتعامل مع املوجودال -أ
ǡ-  ǯتاȹالعلومجديد يف إ ȤتلƯ :والقواعد ȯوالنواز ȯقه واألصوȦال. 
ǯ-املالكي والعنا Ǣعن املذه țالدفا ȯإىل األصو țروȦورد ال ȯية باالستدال. 
 . املقارȹة والترجيǴ ولو أدى ذلك إىل اƪروǯ عن املذهǢ-د

تأسيȚȹ Ȅرية ) هـ1292ت (ي الشنيقيȖي  Ʈاولة العالمة الشيخ Ʈمد املاموتعرضǨ كذلك إىل
 .الجتهاد داخل املذهǢ املالكي حƓ يستوعƤ Ǣيع النوازȯ واملستǲداتلديدة ج

 وذكرت ،وين عند الشناقȖة وتقاليدهم وعاداőم يف ذلكŻ تȖرقǨ إىل حركة التأليȤ والتد
 . وعدد ما أحصى Ƭم من مǘلȦات يف كل فن،وا فيهاة الƔ ألƯȦتلȤ الȦنون العلمي

 ،وضع صورة تقريبية لهبذلك عليه Ʈاوال   وǭناء العلماءصȦات الناșمفيه لذكر  تعرضǨ :املبحث الرابع
 عامال ، معتزا بنȦسه من غري كƎ،ا للتعصǢكان مشهورا بالȖȦنة والذكاء رافضحيث أشرت إىل أȹه 

من   كما رددت على ما أőم بهțƕ إىل الدعابة والتنكيǨ،خȦيȤ الروح ياهللا،  وقافا عند حدود ،بعلمه
 . وذكرت تاريخ وفاته، وأȹه كان ينتقد الȦقهاء،شراحه يعǲبه Ưتصر خليل وال أȹه كان ال
Ɔصل الثاȦومة وقد :الȚا خصصته لدراسة املن Ǵا إجراء مسƬمن خال Ǩسة مباحث حاولƦ شتمل على

Ȩالتحقي țومة موضوȚمتكامل للمن. 
ȯاملبحث االو:  Ǩا و فيه تعرضŒوأختالف العلماء يف ذلكالعنوا ، ǡدا العنوانخاسباƬ اȹكما ،تيار 

Ȥلǘسبتها إىل املȹ على Ǩدلل. 
Ɔهافيه  ذكرت :املبحث الثاȦتألي Ǣتوى وقواعدها  وهو ما،سبȦم من جهل بالșه الناȚييز ،الحƢ وعدم 

 وهو ما ذكره العالمة أبو العباȃ أمحد بن Ü وبينǨ أصل هذه املنȚومة، وماال جيوز بهبني ما جيوز اɋفتاء
 وعرفǨ تعريȦا وافيا ،)ȹور البصر يف شرح املختصر (  :يف كتابه) هـ 1113ت ( Ƭاليل عبد العزيز ا

 .بالكتاǡ ومǘلȦه
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 وأهم النقاȓ ،املنȚومة من حيث الشكل واملضمون بذكر اȖƪوȓ العريضةفيه  درسǨ :املبحث الثالث
 . واملالحȚات مع التدليل على ذلك

 ،ه من دراسة املنȚومةتȯ ما ذكره يف الديباجة وما استنبȖمنهǰ املǘلȤ من خالفيه  ذكرت :املبحث الرابع
 Ǩاعتمد عليها حيث أحصي Ɣذكرت املصادر ال Ż)28( ر ،مصدراǭومة ومدى تأȚية املنƵأل ǨرقȖت Ż 

 . م ŏااőبنقل ȹصوȋ العلماء واستشهادذلك  وقد دللǨ على ،احلركة الȦقهية ŏا واȹتشارها
Ȅامƪاملبحث ا: Ǩالدفيه  تعرضŏ ات املتعلقةȹي يف ،راسة النسخ املعتمدة بذكر كل البياǲذكرت منه Ż 

رŻ ،ȏ أǭبǨ صور غƠقيȨ اليف قȖة رأيǨ أŒا كافية  ȹ)11( يف  حيث ƪصته ƠÜقيȨ هذه املنȚومة
 . يف التحقيȨدةتمعخرية من النسخ املالصȦحة األوىل والثاȹية واأل

 الƔ أخرجها ةالاحلإىل ومة Ʈققة مصححة Ɯيث تكون أقرǡ اولǨ فيه إخراǯ هذه املنȚح :لǶǪقȨɆاȩسم 
 : وذلك وفȨ منهǰ التحقيȨ الذي اعتمدته واملتمثل يف النقاȓ التالية،عليها ȹاșمها

 . ȹسخ النȔƝ Ȍ يوافȨ الرسم احلديث مع ضبȔ ما يتعني ضبȖه من األعالم واأللȦاȗ-أ
ǡ- ȈامƬيف ا ȧروȦبات الǭة بني النسخ وإȹاملقار . 
ǯ- ومةȚوضع ترقيم تسلسلي ألبيات املن . 
 . ضبȔ كامل املنȚومة باحلركات-د

 . ترقيم اɇيات الواردة يف النȌ ببيان السورة ورقم اɇية مع ضبȖها بالشكل -هـ
 . ơريǰ األحاديث النبوية الƔ وردت يف النȌ -و
 .اجع املخȖوȕة واملȖبوعةادر واملر توǭيȨ النصوȋ واألقواȯ الواردة يف النȌ بالرجوț إىل املص-ز
 .التعليȨ على بعȐ املسائل قصد إزالة الغموȏ عنها -ح
ȓ-Ȍلحات الواردة يف النȖباملص Ȥالتعري . 
 . الترƤة ألغلǢ األعالم الذي ورد ذكرهم يف املنȚومة-ي
ȫ-ومةȚاملذكورة يف املن Ǣبالكت Ȥالتعري . 
ȯ-Ȕإىل شرح وتبسي ǯتاƠ Ɣال ȗاȦاألل Ȑشرح بع . 

كرت خاƢة ضمنتها مالحȚات وخالصة ما توصلǨ إليه من ȹتائǰ من خالƠ ȯقيȨ هذه Ż ذ
 .املنȚومة
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Résumé 
 

Le sujet de cet exposé est la réalisation d’un fameux et important 
poème qui est fait et écrit par SIDI MOHAMED NABIGHA EL-
GHALAOUI EL-CHENGUITI (1245H/1828). 

Dans son poème il a traité le thème de la FATWA, ou la consultation 
religieuse. Il a cité les livres et les dictons qui sont pris comme base de la 
FATAWA et ceux qui ne le sont pas et il a parlé d’un certain nombre de 
livres qui sont référés faussement à de grands savants ; de certaines décisions 
religieuses rejetées, et les conditions de prépondérance des lois en vigueur et 
des coutumes. Les déformations et les réformations, comme il a parlé du 
sujet de l’assiduité (IDJTIHAD)  et du mimétisme. Il a aussi parlé des 
différentes classes des MUFTIS et les conditions d’un MUFTI et d’autres 
importants sujets avec plus d’analyse et de critique. 

Cette oeuvre complète, composée de 314  vers a été présentée  en : 
Une introduction, huit chapitres et une conclusion. 
1- Une préface. (28 vers) 
2- Une introduction sur la prohibition de faciliter la FATWA (16 vers) 
3- Chapitre N°1: Les citations et les livres adoptés à la (FATWA). (27 vers) 
4- Chapitre N°2 : Les livres dont le contenu est exclusif ne sont pas crédibles 
(45 vers) 
5- Chapitre N°3: Les livres et les citations diaboliques. (31 vers) 
6- Chapitre N°4: Les recherches et des compréhensions des savants ne sont 
pas des textes sacrés. (28 vers) 
7- Chapitre N°5 : Les conditions du travail suivant les lois en vigueur. 
(18vers) 
8- Chapitre N°6 : La prépondérance par les coutumes. (17 vers) 
9- Chapitre N°7 : La prépondérance par les déformations et les réformations. 
(10 vers) 
10- Chapitre N°8 : Les trois classes des MUFTIS.   (47 vers) 
11-La conclusion : Le minimum des critères attribués à un MUFTIS à notre 
époque. (47 vers) 

L’importance de ce fameux poème apparaît dans les points suivants: 
1- Le poète a essayé de fonder une théorie générale pour « LA FETWA » 
chez les MALIKITES. 
2- Il a cité un grand nombre de titres de livres MALIKITES afin de les 
faire connaître aux gens. 
3- En plus, il a parlé aussi d’un grand nombre de savants  MALIKITES, 
leurs livres, leurs efforts et leurs mérites. 
4- L’étude de ce poème a permet la diffusion d’une conscience religieuse 
et de faire connaître un bon nombre de savants et leurs écrits, chose qui 
relie cette généralisation avec ses ancêtres. 
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J’ai scindé cet exposé en deux grandes parties : Une partie d’étude et 
une partie d’investigation.  
 

PARTIE N° I : La partie d’étude est composée de deux chapitres. 
Chapitre n°I. Consacré à la vie du poète. 
Chapitre N° II : Consacré à l’étude de son œuvre. 
Le chapitre I comporte cinq exposés dans lesquels, j’ai essayé de donner une 
vision complète sur le poète, sa naissance et sa vie, son pays, ses maîtres, ses 
œuvres, son portrait moral et sa mort. 
* Le pays du poète, sa naissance et sa vie intellectuelle. 
J’ai abordé l’histoire de L’islam dans ce pays et la conversion de sa 
communauté à l’Islam qui l’ont défendu et diffusé en Afrique, je me suis 
penché dans cet exposé sur la situation culturelle et scientifique dans ce pays 
à travers (MAHDARA) les écoles coraniques, et j’ai définis ce système 
d’éducation religieuse en citant ses caractéristiques comme suit : 
a- MAHADAR est une université qui présente à l’étudiant des connaissances 
encyclopédiques dans différents arts et connaissances à haut niveau. 
b- C’est une université populaire qui reçoit des étudiants de différents 
niveaux intellectuels, de différentes catégories : âges, sexe, social. 
c- C’est une université nomade qui se déplace suivant les conditions 
climatiques et les besoins de la population durant les différentes saisons. 
d- Elle a un programme spécial lié à l’apprentissage par le livre et non pas 
par année scolaire, à chaque fois que l’étudiant achève l’étude d’un livre 
passe à l’étude d’un autre. 
e- L’apprentissage se base sur la mémorisation, le savoir n’est que celui qui 
est appris par cœur et garder en mémoire. 
f- Il se base aussi sur le cours magistral et les références cités par les maîtres 
et les hommes.  
g- MAHDARA n’attribue pas de diplômes ni grades comme ce qui se fait 
dans les autres universités. 
Comme j’ai aussi cité les principaux livres agrées chez les CHANGUITES. 
* Dans le 2ème exposé j’ai parlé des facteurs d’attachement des maghrébins 
à la voie MALIKITES et les lieux de sa diffusion et l’histoire de son arrivée 
dans ce pays, je peux résumé les raisons de sa diffusion et les facteurs 
d’attachement des maghrébins à cette voie.  

a- L’apparition de la voie MALIKITES dans les lieux saints en général et 
surtout dans la Médine ce qui lui donne un grand mérite. 

b- L’hommage fait par le Prophète Mohamed (que la paix et le salut 
soient avec lui) pour l’imam de la Médine. 
c- La  reconnaissances du savoir du l’imam Malek, et sa crainte de Dieu 
par l’ensemble des imams. 
c- La ressemblance des deux régions, le Maghreb et le Hijaz du coté de la 
civilisation, les traditions, le nomadisme ….etc. 
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d- La nature de la voie MALIKITES et ses caractéristiques. 
J’ai cité aussi l’étude de la servitude religieuse des CHENGUITIS pour la 
voie MALIKITES et pour la légitimité islamique. J’ai résumé ce thème 
dans ces différents points : 
1- Travailler  avec le patrimoine MALIKITES existant : explication et 
citation. 
2- Une nouvelle production dans des différentes sciences comme la 
jurisprudence, la théologie ………ect . 
3- Défendre la voie MALIKITES et la protection de la conception 
MALIKITES. 
4- La comparaison et la prépondérance  même ci – cela mène à quiter la 

voie   
Aussi, j’ai abordé la tentation du cheikh Mohamed ELMAMI 

CHENGUITE (1292H) la fondation d’une nouvelle théorie sur l’assiduité 
dans cette voie MALIKITES. 

En plus, j’ai parlé des mouvements de l’écrit et de la formation chez les 
CHENGUITIS, leurs arts scientifiques et j’ai présenté les noms de certains 
ouvrages dans tout art. 
* Dans mon troisième exposé concernant la présentation du poète sa vie 
intellectuelle où j’ai cité son origine et filiation et le rang social de sa tribu et 
la raison de son appellation par ENABIGHA (le génie) et j’ai aussi cité ses 
maîtres et ses œuvres. 
* Dans le quatrième exposé j’ai cité ses qualités et la reconnaissance des 
savants (OULAMAS) pour son savoir,  en essayant de faire son portrait il 
était reconnu par son intelligence, son rejet au chauvinisme, fier et modeste, 
exerçait de son savoir, c’était un homme gaie, comme j’ai répondu aux 
accusations qui disaient que le livre (le résumé de Khalil) ne le plaisait pas, 
car il critiquait les doctes (Foukaha), et j’ai cité la date de sa mort.  
Chapitre n°II : La partie d’étude du poème. 
Je l’ai spécifié à l’étude du poème et il se devise en cinq exposés : 
* Dans le premier exposé j’ai parlé du titre du poème et le désaccord entre 
les savants (OULAMAS) là dessus et les raisons de mon choix à ce titre, 
comme j’ai démontré sa référence à l’auteur.  
* Dans le deuxième exposé  j’ai cité les raisons de sa composition. Voyons 
l’ignorance des gens sur la (FATAWA) et ses bases et le fait de ne pas 
distinguer entre ce qui est passible (yajouz) et non, et j’ai montré l’origine de 
ce poème et ce qui a été cité par le savon ABOU ELABAS AHMED 
ELHILALI décédé en (1113H) dans sans livre (Nour Elbasa Fi Charhi 
Elmokhtassar), j’ai fait une présentation complète de l’œuvre et son auteur. 
 * Dans le troisième exposé, j’ai étudier le poème des deux côtés forme et 
contenu en citant ses grandes lignes,  les points et les remarques jugés 
importants en argumentant tout ce la.  
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* Dans le quatrième exposé, j’ai abordé la méthodologie de l’auteur à partir 
de son préface, et de ce que j’ai déduit en étudiant le poème, j’ai cité les 
différentes sources sur lesquelles il a basé son oeuvre (28 sources). 
Aussi j’ai cité l’importance de ce grand poème, et l’influence qu’il a porté 
sur du mouvement  FIKHI et sa diffusion et j’ai argumenté sur tout ce la en 
reproduisant les textes des savants (OULAMA) et la prendre comme base. 
* Dans le cinquième exposé j’ai fais l’étude des copie et la nomination des 
copies conformes en citant tout les détails qui lui concernent, en suite j’ai 
cité ma méthode dans l’étude de cet œuvre ; je l’ai résumé en onze points. 
J’ai inclus des photos représentant la première, la deuxième et la dernière des 
copies adoptées dans cette étude. 
PARTIE N°II  La partie d’investigation : Dans cette partie j’ai essayé  de 
présenter ce poème étudier et corriger de façon qu’il soit plus proche à son 
état d’origine édité par la poète suivant la méthode d’étude que j’ai suivie 
dans les  points suivants : 
1- Reproduction du texte avec la calligraphie actuelle en portant quelques 
précisions sur les noms propres et les mots.  
2- Une comparaison entre les copie et l’approbation des différences dans la 
marge. 
3- Numérotation de vers du poème. 
4- Mettre les points sur les I (Haraka, Chakl) 
5- Numérotation des versets  coraniques dans le poème donnés dans le texte 
tout en donnant les noms des sourates coraniques. 
6- Chercher l’origine des Hadiths Nabaoui cités dans le poème. 
7- Authentification des textes et des citations existantes. 
8- Des commentaires faits sur quelques notions afin de le rendre évidentes. 
9- La détermination des terminologies dans le texte. 
10- Présentation des savants cités dans ce poème. 
11- Présentation des livres cités dans le poème. 
12- Explication des notions qui nécessitent une explication. 
Enfin, dans la conclusion j’ai parlé des résultats atteints lors de l’étude de ce 
poème. 
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Summary 
 
This thesis deals with the edition of an important and famous educational 
poem (ManÐËma) by the late Sheikh SayyidÊ MuÍammad al-NÉbigha al-
GhalÉwÊ al-ShanqÊÏÊ (died in 1245 a.H./ 1828 a.C.). In this poem, he treats 
the issue of legal verdicts (fatwÉ), and what the scholar may rely on in terms 
of teachings and books and what he may not rely on. He mentions some 
books which are falsely assigned to scholars and some rejected fatwÉs. He 
mentions the conditions of evaluation which are based on practice (‘amal) in 
use, as well as custom (Ñurf) and harms and benefits (mafÉsid wa-maÎÉliÍ), 
as it deals with the question of ijtihÉd and taqlÊd, the categories of muftÊs 
and the conditions of the muftÊ. Those and other aspects are submitted to 
analysis, evaluation of proofs and criticism. The teachings of scholars in 
these aspects are also referred to. 
The poem comprises of 314 verses in the rajaz metre, which the author has 
divided into an introduction, eight sections and an end, according to the 
following order: 

1- Introduction (28 verses) 
2- Introduction to the prohibition of negligence in fatwÉs (16 verses) 
3- First Chapter: Which teachings and books can be relied on in fatwÉs 

(27 verses) 
4- Second Chapter: Books which do not rely on solitary transmission (45 

verses) 
5- Third Chapter: On Satanic Latin teachings and books (31 verses) 
6- Fourth Chapter: Warning against research and understanding as they 

are not texts (28 verses) 
7- Fifth Chapter: On the conditions of resorting to Ñamal (practice) (18 

verses) 
8- Sixth Chapter: On evaluating by Ñurf (custom) (17 verses) 
9- Seventh Chapter: On the evaluation by harms and benefits (mafÉsid 
wa-maÎÉliÍ) (10 verses) 
10- Eighth Chapter: On the three categories of muftÊs (47 verses) 
11- Closing Chapter: On the least characteristics of the muftÊs of these 
ages (47 verses) 

The importance of this ManÐËma lies in the following points:  
a) It gathers diverse issues concerning fatwÉ in a way that the author 

compiled a lot of what the standard books differentiate in, trying to 
build a general theory on fatwÉs in the MÉlikÊ legal school. He did 
so by evaluating the standard books in this legal school on the basis of 
what can be referred to and what cannot be referred to in issuing legal 
verdicts, as well as by warning of a restriction on the books and what  
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has been transmitted while neglecting customs and traditions and the 
changing of time and place. 
b) It mentions the books and references of the MÉlikÊ school, some of 

which are still existent and others which are lost. This revives the 
memory of these books and removes from them the dust of ignorance, 
negligence and oblivion. 

c) It often mentions the famous scholars of the MÉlikÊ legal school, 
which revives their remembrance and introduces them and their 
works. This makes us appreciate their efforts and discern their 
excellence. 

The edition and publishing of this ManÐËma contributes to creating a 
religious awareness. It introduces the scholars and their works and 
establishes the link between this present generation and their predecessors, 
and between this Ummah and its history and legacy. It is therefore 
considered to be a fine component of and a valuable extension to the MÉlikÊ 
fiqh and uÎËl. 
This research is divided into two main parts: One part devoted to the study, 
and another part devoted to the edition of the ManÐËma. The part devoted to 
its study is subdivided into two sections: The first section is devoted to the 
life of the author, whereas the second section is devoted to the study of the 
poem itself. 
The first section contains eight chapters in which I attempted to present a 
complete picture of the author’s life, his country, the circumstances under 
which he grew up, his teachers, works, characteristics and his death. The first 
chapter introduces the author’s region of origin, ShinqÊÏ, and the ShinqÊÏÊ 
society and social setup. The later is scrutinized along three sociological 
factors: 

A- The ZawÉya, who are those tribes devoted to knowledge, 
religion, language, setting up religious poems and caring for 
those issues related to judging (qaÌÉ´) and issuing legal verdicts 
(iftÉ´). 

B- The BanË ×assÉn, who are the people of influence and military 
leadership holding fast to the reigns of authority. 

C- The followers, who are formed by the working tribes. 
 
I also treated the history of Islam in this region, starting from how Islam 
entered the region, how the ShanÉqiÏa embraced Islam, defended and spread 
it. Further, I studied the scientific and cultural situation in this region on the 
basis of the lecturing system, which I introduced by presenting the most 
important characteristics as follows: 
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a) The lecture system is a university introducing the student to 
encyclopedic information in different branches of knowledge and on a 
high level of reliability and accuracy. 
b) It is an open public university which accepts students from all 
cultural levels, ages, ethnic and social groups. 
c) It is a moving Bedouin university abiding by the circumstances of 
the desert and the inhabitants’ needs in the different seasons. 
d) It has a specific method relying on books, not on the age of the 
student, so that every time a student has mastered a number of books, 
he will be admitted to the next level. 
e) It relies on memorization. Only what has been confined to memory 
is considered to be knowledge. 
f) It relies on the style of recitation and taking from the mouth of the 
teachers. 
g) The lecturing system does not issue specific certificates or degrees 
as universities worldwide are known to. 

 
In this chapter, I also expounded on the most important books which are 
being relied on by the ShanÉqiÏa. 
 
In the second chapter, I have undertaken to analyze the factors which lead 
the North Africans to hold fast on the MÉlikÊ legal school, the places of its 
distribution, and the history of its arrival in this region. The reasons for its 
distribution and the factors why the North Africans are still holding fast to 
this legal school can be summarized in the following points: 

a) The school’s appearance in the holy places in general and Medina 
Munawwarah in particular, which gives it a special status. 

b) The transmission of sayings on the founder of this legal school, as the 
Prophet (s.a.w.) said: “The people nearly beat the livers of their 
camels searching for knowledge (and in another transmission, striving 
for knowledge,), and they do not find a scholar more knowledgeable 
than the scholar of Medina.” 

c) The fervent appraisal of different scholars for Imam MÉlik and their 
acknowledgement of his knowledge, excellence and fear of Allah. 

d) The resemblance of the two regions in terms of their Bedouin and 
cultural character, fertility and drought, morals, customs and manners. 

e) The nature of this legal school and its characteristics. 
 
Further, I expounded on the ShanÉqiÏa’s service to the MÉlikÊ school in 
particular and the SharÊÑah in general, as they had pure hands in this field. I 
undertook to summarize their contribution in the following points: 
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a) The dealing with the existing MÉlikÊ legacy in terms of explanation, 
organization and understanding. 

b) New production in the different sciences, like fiqh, uÎËl, legal 
maxims (qawÉÑid) and legal cases. 

c) Defending the MÉlikÊ school, the concern about the line of legal 
argumentation (istidlÉl) and leading back the branches to the 
foundations. 

d) Comparison and outweighing of evidences, even if this led to leaving 
the legal school. 

 
I also related to the attempt of Sheikh MuÍammad al-MÉmÊ al-ShanqÊÏÊ 
(died in 1292 a.H.) to establish a new theory of ijtihÉd within the MÉlikÊ 
school, so that it may comprise of all the legal cases and new issues. After 
this, I devoted myself to the movement of writing and compiling with the 
ShanÉqiÏa and their respective customs and manners. I mentioned the 
different branches of knowledge in which they wrote books and a number of 
works in every field of knowledge. 
 
The fourth chapter deals with the characteristics of the author and the 
scholars’ appraisal for him in order to draw an approximate picture. I alluded 
to the fact that he was famous for his knowledge and intelligence, that he 
refused any form of nationalism, that he was proud in the positive sense 
working along the line of his knowledge, that he did not transgress the 
boundaries of Allah, that he was lighthearted and loved joking. I also turned 
down some allegations that he neither liked the MukhtaÎar of KhalÊl nor its 
commentary. I mentioned that he did not criticize the scholars and also the 
date and circumstances of his death. 
 
The second part is devoted to the study of the ManÐËma. It comprises of 
five chapters in which I attempted at an extensive explanation of the poem 
within its edition. 
 
The first chapter deals with its title and the scholar’s difference of opinion 
about it. I explained why I chose this particular title and how it relates back 
to the author. In the second chapter, I mentioned the reason for its 
compilation as mentioned by the author, namely the ignorance about issuing 
legal verdicts and its principles, the lack of distinction between what is 
lawful and unlawful in iftÉ´. I also explained the origin of the poem as 
referred to by the scholar AbË l-ÑAbbÉs AÍmad ibnÑAbdalÑazÊz al-HilÉlÊ 
(died in 1113 a.H.) in his book: NËr al-baÎr fÊ sharÍ al-mukhtaÎar, giving an 
encompassing introduction on both the book and its author.  
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In the third chapter, I studied the ManÐËma from the point of view of its 
structure and contents, mentioning its outlines and most important points and 
comments with references. In the fourth chapter, I analyzed the author’s style 
by what he himself mentioned in his introduction and what he derived from 
the poem’s study. Further, I mentioned the sources which he relies on, which 
amount to a number of 28. Then, I explained the ManÐËma’s importance 
and the scope of its influence on the fiqh movement and its distribution 
which I analyzed on the basis of the scholars’ texts and statements on it. 
 
In the fifth chapter, I undertook to study the reliable copies by mentioning all 
the related explanations. I also expounded on my method in the edition of 
this poem which is to focus on eleven topics which I deemed sufficient for 
the purpose of edition. I also attached copies of the first two and the last 
pages from the various copies relied on in editing. 
 
In the second section devoted to editing the text, I attempted a critical and 
corrected edition which should be as close as possible to the original state of 
composition. The editing method can be characterized as follows: 

a) Copying the text in a contemporary script with some remarks on 
persons and expressions. 

b) A comparison between the different copies referred to in the footnotes. 
c) Ongoing numeration of the verses. 
d) Providing the entire poem with full ÍarakÉt. 
e) Numbering the Qur’anic verses mentioned in the text with detailed 

references to the respective SËra and number of the verse. 
f) Taking out and mentioning the references for the Prophetic ÍadÊth 

mentioned. 
g) Verification of the texts and sayings mentioned in the poem by 

referring back to printed and unprinted books and manuscripts. 
h) Commenting on some of the issues to clarify on them. 
i) Defining the technical terms mentioned in the text. 
j) Biographical data for the famous persons mentioned in the ManÐËma. 
k) Explanation of some expressions which require clarification. 
 
This part is closed by a summary of the results I arrived at in the 
framework of my edition of the ManÐËma. 
 

 




