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كأنيا نتيجة , أيقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قيدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير
 ىذه الرسالة أك أم جزء فكأ, أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد
. منيا لـ ييقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد
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اإلىداء 

 
ېېۉۉچ : قي مف قاؿ في حقيما المكلىكإلى مف سكف حبيـ مف ضمكعي كتخمؿ قمبي كعر

چٴۇۋ
. كالدم الكريميف... ))

 
كىك ما كاف , كتقكم مف عزمي, تشد مف أزرم, صابرة محتسبة, إلى مف كقفت جانبي لحظة بمحظة 

". أـ إسماعيؿ: " زكجتي الغالية الكفية... يبقيني دائما عمى  قيد العمؿ
 

. جمانة كلياف: ابنتي األثيرتيف... كريحانة الفؤاد, إلى ميجة القمب
 

. شيدائنا األبرار األطيار... سادة األٌمة كعنكاًنيا البراؽ, إلى مف ىـ أكـر الخمؽ عند الحؽٌ 
 

كعمَّمكنا أبجديات الصبر في دنيا التحدم , صابريف محتسبيف, إلى مف غٌيبتيـ السجكف الظالـ أىميا
. أسرانا البكاسؿ... 
 

كأفدت منيـ كلك بكممة أك نصيحة أك , كمٍف كقؼ بجانبي, إلى أصحاب النفكس التَّكاقة لمعمـ كالمعرفة
. لعؿَّ اهلل ينفع بو كبيـ, أىدم عممي ىذا... رأم سديد

 
 الباحث

                                                 

  (  .24, اإلسراءسكرة (



 

 ه 

 الشكر
 

)) چڤڦڦڦڦچچٹٹ
.



كعظيـ االمتناف لفضيمة الدكتكر عركة صبرم عمى تفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى أتكجو بالشكر الجزيؿ 
مٌما كاف لو األثر اإليجابي عمى ىذه , كلما جاد بو عمٌي مف كقتو الثميف كنصحو الرشيد, ىذه الرسالة

. الرسالة
 

كالشكر مكصكؿ لكمية الدراسات العميا, ال سيما قسـ الفقو كالتشريع كأصكلو, منسّْقاى كأعضاء ىيئة 
الدكتكر محمد عٌساؼ كالدكتكر شفيؽ , تدريس, كأخص منيـ األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة

. ككؿٌ  مف كاف لو الفضؿ عمي بعد اهلل في ىذه النقمة العممية بحمد ػ اهلل تعالى ػ, عياش
 

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى خالي العزيز الشيخ الدكتكر بٌساـ القكاسمي الذم لـ يبخؿ عمٌي بجيده 
. كنصحو كعممو مٌما أثرل ىذه الرسالة

 
أٍف يجزييـ عٌنا كعف , عٌز كجؿ, إلى كؿ ىؤالء أقٌدـ عظيـ شكرم كبالغ تقديرم سائبل المكلى

. إٌنو كلٌي ذلؾ كالقادر عميو, المسمميف خيرا كأجرا عظيما

 
 

 

                                                 

( . 7آية , سكرة إبراىيـ (
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 ممخص
 

تقكـ ىذه الرسالة عمى البحث في مكضكع المرداكم كتأثيره في الفقو الحنبمي كنماذج مف اختياراتو 
كىك مكضكع ىاـ إذ يتعمؽ بجيكد أحد أبرز فقياء الحنابمة الذيف قؿَّ الحديث عف أثرىـ في , الفقيية

  .الفقو الحنبمي
 
 كما يتعمؽ بيا مف طمبو لمعمـ كرحبلتو تيدؼ ىذه الدراسة إلى االطبلع عمى حياة اإلماـ المرداكمك

ثـ الكشؼ عف جيده العممي , كشيكخو كتبلميذه كتراثو العممي كثناء العمماء عميو في أخبلقو كعممو
. مبينا ذلؾ بنماذج مف اختياراتو الفقيية, كأثره الفقيي الذم أبداه في المذىب الحنبمي

 
كمحرره , كمنقحو, ىذا كقد أظيرت الدراسة أف اإلماـ المرداكم كاف مصحح المذىب الحنبمي

كما أبرزت الدراسة المكانة , كما قيؿ فييا, حيث يظير ذلؾ جميا مف خبلؿ مؤلفاتو القيمة, كجامعو
ككثرة تبلميذه باعتبارىـ , العممية المرمكقة التي تبكأىا اإلماـ المرداكم بغزارة نتاجو الفقيي كاألصكلي

كما كركزت الدراسة عمى المنيج العممي الذم سار عميو في تأليفو , كجكه ميمة في معرفة أثره العممي
مما كاف لو األثر في ترسيخ القكاعد كالمنيج , لمصنفاتو حتى أحدث النقمة النكعية في الفقو الحنبمي

كأبرزت الدراسة تبني , كجعؿ فقياء الحنابمة يعتمدكف عميو في النقؿ كالتصحيح, بمعناه الشمكلي
بؿ خالؼ في بعضيا المذىب , اإلماـ المرداكم آراء كاختيارات خالؼ المشيكر مف المذىب الحنبمي

. الحنبمي كالمذاىب األخرل؛ مما يدؿ عمى أنو مجتيد كبير في المذىب الحنبمي
 

كقد تضمنت ىذه الدراسة الكثير مف النتائج كالتي مف أىميا؛ أف اإلماـ المرداكم كاف لو األثر الكبير 
في الفقو الحنبمي مف خبلؿ كتبو كمصنفاتو حيث ترؾ ثركة عممية تزيد عف ستة عشر مؤلفا منيا 

ككاف مف أىميا كتاب اإلنصاؼ الذم سمؾ فيو اإلماـ المرداكم مسمكا لـ , الفقيية كاألصكلية كغيرىا
كما تبيف لي أف , باإلضافة إلى أنو مف الكتب التي قامت بتصحيح الخبلؼ المطمؽ, يسبقو إليو أحد

اإلماـ المرداكم كاف صاحب عقمية مستقمة كمتحررة مف التعصب كالتحيز الفكرم كالمذىبي الذم ساد 
. عصره كتجمى ذلؾ بكضكح أثناء دراسة االختيارات الفقيية

 
كخاصة التي خالؼ فييا , كيكصي الباحث بدراسة اختيارات اإلماـ المرداكم األصكلية التي لـ تبحث

باإلضافة إلى دراسة االختيارات الفقيية كاألصكلية التي كافؽ , المذاىب األربعة كالظاىرية كابف تيمية
 .  أك خالؼ فييا األصحاب مف المذىب الحنبمي
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Abstract 

  
This dissertation discuss Al Mardawi and his influence on hanbali fiqh and 

samples of his jurisprudential choices. It’s a subject of highly importance 

because it talks about the efforts of one of the most prominent hanbali 

scholars  

 

The study aims to get some acquaintance with Al mardawi's life including 

his trips, students, teachers, his scientific legacy and and scholars's  

recognition on his ethics and knowledge. Then to reveal his scientific effort 

and influence on hanbali fiqh which was clearly stated in his 

jurisprudential choices. 

 

This study also showed the fact that al imam Al Mardawi was the corrector, 

editor, reviser and the collector  of the hanbali fiqh, where it appears evident 

through his valuable books.  And the study also highlighted the outstanding 

scientific status that Imam Mardawi  gained through his profusely doctrinal 

and fundamentalist accomplishments, the large number of his student was an 

important sign of his influence.  The study focused on the scientific method 

which he followed in authoring his works which was a remarkable shift in 

Hanbali fiqh, which had an impact in establishing the rules and methods in 

its overall meaning , and made the Hanbali scholars depend on it  for 

handling and correction, the study showed Al Mardaawi's  adoption of views 

and choices  that was against what was famous of  Hanbali school, and  

disagreed in  some of it  the Hanbali school and other doctrines; which 

indicates that he is diligent Hanbali school.  

 

The study include a lot of the results, the most important was that imam 

Mardawi had a significant impact in Hanbali fiqh through his books where 



 

 ح 

he left a scientific wealth of more than sixteen books, including 

jurisprudence, fundamentalism, etc., the most important of all was Al Insaf 

book in which he pursue an approach no one else followed before him, in 

addition to that it was one of the books that corrects the absolute difference . 

As I discovered that the imam was of independent and liberated mentality 

from all religious intellectual bios of his time which was clearly 

demonstrated during the study of his  jurisprudential choices.  

The researcher recommends to  study the fundamentalist  choices of  Imam 

Mardaawi that has not been studied  especially where he disagreed  with the 

four doctrines  and Al Thahriyah, Ibn Taymiyyah, as well as to examine the 

choices and doctrinal fundamentalism that was approved or disagreed  the 

companions of the Hanbali school.  
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
مقدمة  

 
إفَّ الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره, كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا, مف ييده 

كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو, كأشيد أف , اهلل فبل مضؿ لو
 .محمدان عبده كرسكلو

 
چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦٹٹچ

((. 
 
ڤڤڤٹٿٿٿٹٹٹٿٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤڤڤڤٹٹچك

چڤڦ
((. 

 
چڭېېۉۉېېٴۇڭۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭٹٹچك

((. 
 

 :كبعد
 
كصمكا , لقد أكرمنا اهلل العميـ الحكيـ بثٌمةو خيّْرةو مف العمماء األفذاذ عمى مرّْ التاريخ اإلسبلمٌي العريؽؼ

كليبٌددكا بنكر العمـ , جٌدكا كاجتيدكا ككٌدكا ليحفظكا لؤلمَّة أمر دينيا كقكاـ نيضتيا, الميؿ بالنَّيار
فكاف ليـ األثر الكاضح عمى الباحثيف , كاليدل ظممات األٌمية لكؿ التائييف في بحر الجيؿ كالٌضياع

,  كالميتميف في األخذ منيـ كالٌنيؿ مف تراثيـ كما ترككه كراءىـ مف خبلؿ كتبيـ,كطبلب العمـ عاٌمةن 
. فكانكا حٌقان منارات عالية في سماء العمـ كالمعرفة

 
 جديرة بالدراسة كاإلبراز كاالىتماـ ذلكـ ,كلقد كاف مف ىؤالء األعبلـ شخصٌيةه عممٌية أصكلية فقيية

كحتى تكتمؿى الصكرة عف , ىك العبٌلمة عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم رحمو اهلل
كاف البدَّ مف دراسة أثرىفي الفقو ,  مف بيف أعبلـ أمتنا الذم يتؤلأل في سماء العمـ كالفقوفذٌ ىذا العمـ اؿ

                                                 

  ( . 102آية , سكرة آؿ عمراف(

  (  .1آية , سكرة النساء(

  ( .  71-70آية , سكرة األحزاب(
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سياماتو العظيمة كجيكده المباركة في إبراز المذىب الحنبمي عمى غيره مف المذاىب  الحنبمي كا 
. فىقيو مف اختياراتو الفقيية حٌتى تنجٌمي الصكرة بأركع مظير ليا عف ىذا العبلمة اؿءو كشي

 
 أف يت كلما لو مف أثرو كاضحو في الفقو الحنبمي رأ, مف مكانة عمميةػرحمو اهللػكنظران لما يمثمو الشيخ 

ره في الفقو الحنبمي ونماذج مف اختياراتو يأثتالمرداوي و:"  في الماجستير ىكتييككف عنكاف رساؿ
 ."الفقيية

 
 توأىميوأسباب اختيار الموضوع

 
كيرجع سبب اختيارم ليذا المكضكع ىك أفَّ اإلماـ المرداكم عمـ مف أعبلـ المسمميف الكبار في الفقو 

فأحببت أٍف أكشؼ النّْقاب عف , كاألصكؿ؛ كما كاف لو دكره بارز كتأثير كبيره عمى المذىب الحنبمي
, أثر ىذا اإلماـ مف خبلؿ الكقكؼ عمى أىـ كتبو الفقيية كعمى منيجو في التصحيح كالترجيح

.  كالتنقيًب عف اختياراتو الفقيية المنثكرة في كتبو
 

:  في األمكر اآلتيةأىمية ىذا الموضوعكتكمف 
 

بياف تميز فقياء المذىب الحنبمي في بناء المنظكمة الفقيية العامة, كبياف أثرىـ في بناء الفقو  .ُ
 .اإلسبلميٌ 

سياماتو في بناء المذىب .ِ  .بياف مكقع اإلماـ المرداكٌم مف عمماء المذىب الحنبمي, كبياف مكانتو, كا 
 .تعميؽ صمة الباحثيف بمصادر الفقو اإلسبلمي األصيمة, كتكجيييـ نحك االستفادة المثمى منيا .ّ
بياف مكقع اختيارات اإلماـ المرداكم مف الفقو الحنبمي خصكصان, كالفقو بمذاىبو عمكما, كمدل إسياـ  .ْ

 .اختياراتو في اإلضافة الفقيية المحققة
حاجة الباحثيف لبلطبلع عمى منيج الفقو عند اإلماـ المرداكم, لمحاكاتو في استعراض مناىج الفقياء  .ٓ

 .اآلخريف
  في كتبوإسيامات كجيكد اإلماـ المرداكم كمنيجو العمميأثر كحاجة طمبة العمـ كالباحثيف إلى معرفة  .ٔ

. مف خبلؿ بحث مستقؿ يبرز كؿ ىذه األمكر, كاختياراتو الفقيية
ًح المذىبب الذم ليقّْبى ,كما أفَّ أىمية المكضكع تنبع مف أىمية ىذا الفقيو .ٕ فعالـ , حنبمي كمينقًّْحو اؿمصحَّ

سياماتو في الفقو الحنبمي  . كيذا جدير بأٍف ييٍكتىب عنو كعف أثره كا 
 

 الدراسات السابقة



 

 ن 

 
لقد تكصمتمف خبلؿ البحث كالتقصي إلى أفَّ أحدان لـ يتطٌرؽ إلى الكتابة بالعنكاًف نىٍفًسًو الَّذم تناكلتيو 

 ػكىذا حسب عممي ػغيرى أفَّ ,"ره في الفقو الحنبمي ونماذج مف اختياراتو الفقييةيأثتالمرداوي و:"كىك
 :كمف ىذه الدراسات, ىناؾ دراساتو كأبحاثان تطرَّقىٍت مف قريب أك بعيد إلى جزئيات في المكضكع

 
 بدراسة ,قسـ الفقو المقارف,ءجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالمعهد العالي للقضا طبلب  مفاـ مجمكعةمؽ .ُ

غير أنيا , كلـ يتسف لي االطبلع عمييا, اختيارات اإلماـ المرداكم الفقيية في بعض أبكاب الفقو
 .تتحدث عف اختيارات اإلماـ المرداكم الفقيية في بعض أبكاب الفقو

يكسؼ محمد مركاف : الباحث, تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف:  رسالة ماجستير بعنكاف .ِ
, برنامج الفقو كالتشريع كأصكلو, جامعة القدس, فمسطيف, محمد عساؼ. د: بإشراؼ, األكزبكي

 .تحدث فييا الباحث عف القميؿ مف حياة اإلماـ المرداكم كمنيجو في بعض كتبو بشكؿ مختصر
:  لمباحث,الخبلؼ الفقيي في المذىب الحنبمي تأصيمو كقكاعد الترجيح فيو: رسالة دكتكراة بعنكاف .ّ

, كىك عبارة عف بحث مقدـ لنيؿ درجة الدكتكراه في الشريعة اإلسبلمية,  المطػيرافمحمد فارس
كىك بحث , ـ2003سنة , أحمػد يكسؼ سميماف:بإشراؼ األستاذ الدكتكر, القاىرة, بجامعة دار العمكـ

 .غير منشكر
كعكض بف , لعبد الرحمف بف عبد اهلل الجبريف": التَّحبير شرح التحرير لممرداكم"مقدمة تحقيؽ كتاب  .ْ

كأحمد بف محمد السراح؛ حيث كاف أصؿ ىذا الكتاب ثبلث رسائؿ عممية تقدـ بيا , محمد القرني
 .المحققكف لنيؿ درجة الدكتكراة مف قسـ أصكؿ الفقو في كمية الشريعة بالرياض

 
منيج الدراسة 

 
تنكعت مناىج البحث العممي المستخدمة في ىذه الرسالة بناء عمى طبيعة المكضكعات التي تـ 

أما في الفصميف الثاني كالثالث فقد استخدمت , ففي الفصؿ األكؿ استخدمت المنيج التاريخي, بحثيا
كقد التزمت باإلجراءات اآلتية في تكثيؽ المعمكمات , فييما المنيج الكصفي مع التحميؿ كالمقارنة

 : كىي عمى النَّحك اآلتي, كطريقة البحث

 .عزك اآليات إلى سيكىًرىا, كبياف رقـً اآلية .ُ
تخريجي األحاديث, مف مصادرىا األصمية, مع بياف لفظ الحديث الذم كرد في صمب الرسالة؛ فإٍف  .ِ

الَّ ذكرتي كبلـى أىًؿ العمـ  كاف في الصحيحيف أك أحًدىما اكتفيت بعزٌكه إلييما عف بياف حكمو, كا 
 .عميو

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk4=1&s20=520&Sch=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1&Univ=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

 ل 

. تخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية .ّ
فحة .ْ ـى الجزًء كالصَّ . تكثيؽ الٌنصكص كالنقكالت مف مصادرىا األصمية؛ مبينان رق
 :أٌما منيجي في الكتابة عف مؤلفات اإلماـ المرداكم فيتمخص في النقاط اآلتية .ٓ

 .كصؼ الكتاب مف حيث مكضكعو كترتيب أقسامو كمتنو - أ
 .سبب تأليؼ الكتاب - ب
 .المنيج الذم سار عميو المؤلؼ أثناء تأليفو لمكتاب - ت
 .قيمة الكتاب كميزاتو العممية - ث
 .أثر الكتاب في كتب الحنابمة التي جاءت بعده - ج

منيجي في كما أفَّ ,  أبكاب الفقو المختمفةفي نماذج مف اختيارات اإلماـ المرداكم دراسةتناكلتي  .ٔ
 : ػ يتمخص ب,االختيارات الفقيية

 .ذكر عنكاف المسألة - أ
سياب تحت عنكاف المسألةأتكضيح المسألة دكف تطكيؿ  - ب  . إف كانت بحاجة إلى تكضيحكا 
مع , كمف كافقو مف المذاىب األخرل, تكضيح اختيار اإلماـ المرداكم كذكر مف كافقو مف الحنابمة - ت

 .المرداكماختيار اإلماـ : تحت عنكافذكر أدلتيـ فيما ذىبكا إليو
دكف تطكيؿ أك مع بياف أبرز ما استدلكا بو في المسألة  األخرل المذاىب األربعةمف خالفو مفذكر  - ث

 .أقكاؿ الفقياء اآلخريف في المسألة:  تحت عنكافإسياب
 .الترجمة لؤلعبلـ الذيف أرل أنيـ بحاجة إلى ترجمة أك في ترجمتيـ فائدة عممية .ٕ
 .المعجمات الٌمغكٌيةالتعريؼ بالكممات الغريبة مف  .ٖ
 . كالمكضكعات, كالمراجع عممٌية لآليات, كاألحاديث, كاألعبلـ,مساردكضع  .ٗ

 



 

 و 

 
 خطة البحث

 
 :كىي عمى النَّحك اآلتي, جاءت ىذه الدراسة في مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة كمسارد

 
كأىميتو كسبب اختياره كالدراسات السابقة ,  فقد أكجزت فييا الكبلـ عف التعريؼ بالمكضكع:المقدِّمة

 .كالمنيج العممي الذم سار عميو الباحث كخطة الدراسة, فيو
 

 وحياتو  اإلماـ المرداويعصر:الفصؿ األوؿ
 

 :كفيو أربعة مباحث ىي
 

المالمح العامة لمعصر الذي عاش فيو اإلماـ المرداوي : المبحث األوؿ
 

الحياة السياسية في عصر اإلماـ المرداكم : المطمب األكؿ
الحياة العممية كالثقافية في عصر اإلماـ المرداكم : المطمب الثاني

 
حياة اإلماـ المرداوي الشخصية : المبحث الثاني

 
 :كفيو ثبلثة مطالب

 
  كمكلدهاسمو كنسبو ككنيتو كلقبو: المطمب األكؿ
 أخبلقو: المطمب الثاني

 كفاتو: الثالثالمطمب 
 

حياة اإلماـ المرداوي العممية : المبحث الثالث
 

 :كفيو سبعة مطالب
 

 نشأتو كطمبو العمـ: المطمب األكؿ



 

 ٌ 

 مذىبو الفقيي: المطمب الثاني
شيكخو : لثالمطمب الثا
تبلميذه : لرابعالمطمب ا
 األعماؿ التي قاـ بيا :الخامسالمطمب 
 تراثو العممي :السادسالمطمب 

منزلتو كثناء الناس عميو : بعالمطمب السا
 

 وطبقاتو الزمانية في نقؿ المذىب, ومميزاتو, وأصولو, التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المبحث الرابع
 

 :كفيو أربعة مطالب
 

 التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المطمب األكؿ
 أصكؿ المذىب الحنبمي: المطمب الثاني
 مميزات المذىب الحنبمي: المطمب الثالث
 طبقات الحنابمة الزمانية في نقؿ المذىب: المطمب الرابع

 
أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ مصنفاتو : الفصؿ الثاني

 
 :كفيو ثبلثة مباحث ىي

 
أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو اإلنصاؼ في معرفة الراجح : المبحث األوؿ
مف الخالؼ 

 
 :كفيو سبعة مطالب ىي

 
تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األكؿ
سبب تأليؼ الكتاب : المطمب الثاني
 نصاؼ في اإللمرداكمااإلماـ منيج : المطمب الثالث

أبرز المصطمحات الكاردة في الكتاب : رابعالمطمب اؿ
طبعاتو ك, مختصراتو: المطمب الخامس



 

 ض 

القيمة العممية لمكتاب : المطمب السادس
 أثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده: المطمب السابع

 
أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو التنقيح المشبع في تحرير : المبحث الثاني
 أحكاـ المقنع

 
 :كفيو أربعة مطالب

 
تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األكؿ
سبب تأليؼ الكتاب : المطمب الثاني
  في الكتابمنيج المؤلؼ: المطمب الثالث
 كأثره  في كتب الحنابمة التي جاءت بعده, القيمة العممية لمكتاب: المطمب الرابع

 
 تصحيح الفروعأثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو :  الثالثالمبحث

 
 :كفيو مطمباف كىي

 
 كتاب الفركع: المطمب األكؿ
 كتاب تصحيح الفركع كأثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده: المطمب الثاني

 
  التحبير شرح التحريرالفقو الحنبمي مف خالؿ كتابوأصوؿ أثر اإلماـ المرداوي في : الرابعالمبحث 

 
 :كفيو أربعة مطالب ىي

 
 متف كتاب التحبير شرح التحريرتَّعريؼ باؿ: المطمب األكؿ
  الٌتحبير شرح الٌتحريرسبب تأليؼ كتاب: المطمب الثاني
  التَّحبير شرح التَّحرير فيلمرداكمااإلماـ منيج : المطمب الثالث

 أثر كتاب التَّحبير شرح التَّحرير في الفقو الحنبميٌ : رابعالمطمب اؿ
 

 الفقيية  اإلماـ المرداويج مف اختياراتذنما: الفصؿ الثالث



 

 ع 

 
 :كفيو تمييد كأربعة مباحث ىي

 
 كضابطو كصيغو عند اإلماـ المرداكم, كمجاالتو, التعريؼ باالختيار الفقيي:تمييد

 
 :كفيو مطمباف ىما

 
 التَّعريؼ باالختيار الفقيي كمجاالتو: المطمب األكؿ
 كصيغو عند اإلماـ المرداكم, ضابط االختيار: المطمب الثاني

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في العبادات: المبحث األوؿ

 
 :كفيو أربعة مطالب ىي

 
 نماذج مف اختياراتو في الطيارة ك الصبلة: المطمب األكؿ
 نماذج مف اختياراتو في الزكاة: المطمب الثاني
 نماذج مف اختياراتو في الصياـ: المطمب الثالث
 نماذج مف اختياراتو في الحج: المطمب الرابع

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في المعامالت: المبحث الثاني

 
 :كفيو ثبلثة مطالب

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في البيع كشركطو: المطمب األكؿ
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الربا: المطمب الثاني
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في السمـ كالصمح: المطمب الثالث

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في أحكاـ األسرة: المبحث الثالث

 
 :كفيو مطمباف ىما



 

 ف 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في النكاح: المطمب األكؿ
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الطبلؽ كالظيار كالتفريؽ لئلعسار بالمير: المطمب الثاني

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات وأحكاـ القضاء: المبحث الرابع

 
 :كفيو ثبلثة مطالب ىي

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات: المطمب األكؿ
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في القضاء: المطمب الثاني
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الشيادات كاإلقرار: المطمب الثالث

 
.  كفييا أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه الدراسة:الخاتمة

 
 : فقد اشتممت عمى ما يأتي:وأما المسارد

 
 مسرد لآليات - أ
 مسرد لؤلحاديث - ب
 مسرد لؤلعبلـ - ت
 مسرد لممراجع - ث
 مسرد لممحتكيات - ج

 
أٍف يككف ىذا الجيد المبذكؿ في ميزاف حسناتي يكـ , كختاما أسأؿ اهلل العمي العظيـ ربَّ العرش الكريـ

, كأف يحشرني مع زمرة النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف, كأف يغفر لي زالتي كىفكاتي, القيامة
كصمى , كما كأسألو سبحانو أٍف أككف قد ساىمت كلك بشيء يسير في خدمًةىذا الديف العظيـ كرفعًتو

 . كعمى آلو كصحبو أجمعيف, اهلل عمى سيدنا محمد سيد األكليف كاآلخريف



 

 ص 

 وحياتو  اإلماـ المرداويعصر:الفصؿ األوؿ
 

 :وفيو أربعة مباحث
 

المالمح العامة لمعصر الذي عاش فيو اإلماـ المرداوي : المبحث األوؿ
 

حياة اإلماـ المرداوي الشخصية : المبحث الثاني
 

 حياة اإلماـ المرداوي العممية: المبحث الثالث
 

 وطبقاتو الزمانية في نقؿ المذىب, ومميزاتو, وأصولو, التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المبحث الرابع
 
 



 

 ق 

المالمح العامة لمعصر الذي عاش فيو اإلماـ المرداوي : المبحث األوؿ
 

 :وفيو مطمباف
 

الحياة السياسية في عصر اإلماـ المرداوي : المطمب األوؿ
 

الحياة العممية والثقافية في عصر اإلماـ المرداوي : المطمب الثاني
 



 

 ز 

المالمح العامة لمعصر الذي عاش فيو اإلماـ المرداوي : المبحث األوؿ
 

مف الميـ كقبؿ الحديث عف اإلماـ الذم ستتـ دراستو كدراسة أثره كجيكده في الفقو اإلسبلميدراسةي 
لما في ذلؾ مف أثر بالغ في انعكاسو , بوالذم خرج مف رحمو كترعرع كتأثر قكمبلبسات عصرهأحكاؿ

كمف ىنا كاف ال بد مف تكجيو النظر قميبل إلى الحياة السياسية , عمى شخصيتو العممية كالفقيية
 .ػق885-ػق817كىي الفترة الكاقعة بيف , كالعممية لتمؾ الًحٍقبة التي كلدفييا اإلماـ المرداكيحتى كفاتو

 
الحياة السياسية في عصر اإلماـ المرداوي : المطمب األوؿ

 
إفَّ الحياة السياسية التي شيدىا كعايشيا العالـ اإلسبلمي مع دخكؿ القرف التاسع اليجرم حياة 

 .)) بيف الدكيبلت التي تحكـ أجزاءهاتسمت بالتفرؽ كاالنقساـ كالصراع
 
لقد عاش فييا اإلماـ المرداكم في ظؿ دكلة المماليؾ الجراكسة التي استمرت فترة حكميـ لمصر ك

ككانت ىذه الدكلة مف , ككاف سمطانيـ عمى مصر كببلد الشاـ(,ػق23ػ ػق784)كببلد الشاـ مف عاـ 
بدأت بالسمطاف , كالتي تعاقب عمى الحكـ فييا أربعة عشر حاكما, كأقكاىا نفكذا, أعظـ الدكؿ ممكا

كاستمر الحكـ في دكلة , لقب بالممؾ الظاىر الذم ,))سيؼ الديف أبي سعيد برقكؽ بف آنص
الجراكسةمضطربا بعيدا عف االستقرار كاليدكء يتكاله سمطاف كيخمفو سمطاف آخر حتى كاف آخر 

 الذم لقب باألشرؼ حيث استمر في الحكـ ))سمطاف في ىذه الدكلة العظيمة طكماف بام الداكدار
                                                 

( تحقيؽ إحساف , 528-4/447, نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب, أحمد بف محمد التممساني, المقرم(
. ىػ1388, بيركت, دار صادر, عباس

(  برقكؽ بف آنص, السمطاف الممؾ الظاىر أبك سعيد برقكؽ العثماني اليمبغاكيالجركسي, سمطاف الديار المصرية, (
النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر ,جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ األتابكي, ابف تغرم بردل. القائـ بدكلة الجراكسة

. مصر, كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي, 11/221كالقاىرة,

( مف ممكؾ الجراكسة بمصركاف محمكد السيرة في سياستو مع , طكماف بام, أبك النصر, الممقب بالممؾ األشرؼ(
كبمقتمو دخمت مصر في حكـ الدكلة , كمدة سمطنتو ثبلثة أشير كأربعة عشر يكما, الرعية, أبطؿ كثيرا مف المظالـ

شذرات , ابف العماد, عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي. ىػ عمى يد العثمانييف923تكفي سنة , العثمانية
, 1ط, دمشؽ, دار ابف كثير, تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط كمحمكد األرناؤكط, 8/115, الذىب في أخبار مف ذىب

سمط النجـك العكالي في أنباء األكائؿ , عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي المكي, كالعاصمي.ىػ1406
, بيركت, دار الكتب العممية,  عمي محمد معكض ػعادؿ أحمد عبد المكجكد: تحقيؽ, 69-4/64كالتكالي, 



 

 ش 

كبذلؾ انتيت فترة حكـ دكلة المماليؾ كبدأ عصر جديد , عمى يد العثمانييفػق923إلى أف تـ قتمو سنة 
 .) )قكم أال كىك عصر العثمانييف

 
: مف أبرزىـك, أمَّا السبلطيف الذيف عاصرىـ اإلماـ المرداكم فيـ كثر

 
أصمو مف سبلطيف (:ػق824سنة _ ػق815سنة  )كقد حكـ مف: الممؾ المؤيد شيخ المحمكدم .ُ

كاف شجاعان مقدامان مييبان, ككانت أسكاؽ ذكم األدب نافقة عنده؛ لجكدة فيمو كذكقو, ككاف , المماليؾ
كقد بنى عدة مساجد كمدارس مشيكرة مثؿ الجامع المشيكر , يحب العمماء كالفضبلء كييًجؿُّ قدرىـ

 .) )ػق824 كانت كفاتو رحمو اهلل سنة ,بجامع المؤيدية
سمطاف الديار , أبك النصر الدقماقي الظاىر الجركسي(:ػق841 _ ػق825)السمطاف األشرؼ برسبام  .ِ

الثاني كالثبلثكف مف ممكؾ الترؾ كالثامف مف ممكؾ , المصرية كالببلد الشامية كاألقطار الحجازية
تسمطف بعد الصالح , كدقماؽ المنسكب إليو ىك نائب حماة مف عتقاء الظاىر برقكؽ, الجراكسة
 ,كفتحت في أيامو عدة فتكحات منيا جزيرة قبرص, شجاعا مقداما, كاف يحسف تدبير الدكلة, محمد

 .))ػق841 تكفي كىك يعاني مف مرضو الذم مات متأثرا بو سنة ,ػق829كأسر ممكيا سنة 
الدقماقي, السمطاف الممؾ العزيز أبك المحاسف : (ػق842 _ػق841)السمطاف العزيز يكسؼ بف برسبام .ّ

ككلي السمطنة في سادس , كثمانمئة كعشريفكلد سنة سبع, بف السمطاف الممؾ األشرؼ أبي النصرا
ثـ خمع في سادس عشر ربيع اآلخر سنة اثنتيف , عشر ذم الحجة سنة إحدل كأربعيف كثمانمائة

                                                                                                                                                  

-3/233, األعبلـ, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي,  كالزركمي.ـ1998  ػىػ1419
. ـ2002, 15ط, دار العمـ لممبلييف, 234

( , 124-2/120, حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر,  السيكطي(
عبد الممؾ , كالعاصمي. ـ1967ػ ػق1387, 1ط, مصر, دار إحياء الكتب العربية, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ:تحقيؽ

عصر سبلطيف , عبده,  كقاسـ.69-4/38سمط النجـك العكالي , , بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي المكي
, 1ط, مصر, عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية, 155-140,المماليؾ التاريخ السياسي كاالجتماعي

. ـ1998

( . 47ػ4/46, سمط النجـك العكالي, العاصميك. 165ػ 7/164, 7/108 ابف العماد, شذرات الذىب, (

( الضكء البلمع ألىؿ ,  كالسخاكم, شمس الديف محمد بف عبد الرحمف.4/48, سمط النجـك العكالي,  العاصمي(
. 7/238, كابف العماد, شذرات الذىب. بيركت, منشكرات دار مكتبة الحياة, 3/8, القرف التاسع



 

 خ 

لكنو لـ يبؽ في الحكـ إال ,  سنةة عشرة يتجاكز األربعلـ كأربعيف كثمانمئة, تكلى الحكـ كىك صغير 
 .) )ىػ868ثـ مات في محـر سنة ,  كسجف باإلسكندرية, كنظر في فنكف العمـ كاألدب,ثبلثة أشير

 عمى ابف قرأ, الظاىرم الممؾ الظاىر أبك سعيد: (ػق857 _ ػق842)السمطاف الظاىر جقمؽ العبلئي  .ْ
لي السمطنة في سنة اثنتيف كأربعيف, ىػ827 كأجاز لو في رمضاف سنة ,الجزرم كاف ممكا عظيما , كي

ظيرت في بداية حكمو الفتف كلكف سىٍرعانىما ىدأت كانطفأت كاستقر الحكـ , جميبل متكاضعا كريما
كمات ,  كآذل بعض العمماء,كىدأت الببلد في أيامو, ككاف فصيحا بالعربية, متفقيا, ككانت فيو حدة

 .))ىػ857في ليمة الثبلثاء ثالث صفر سنة 
كلي السمطنة , السمطاف الممؾ األشرؼ أبك النصر: (ىػ865_ ػق857)السمطاف األشرؼ إيناؿ العبلئي .ٓ

 رحمو اهللػ كقد جاكز الثمانيف , ػق865إلى أف تكفي سنة , ىػ857يـك اإلثنيف ثامف ربيع األكؿ سنة 
خماده لمفتف كالمؤامرات,برجاحة عقمو كحسف تدبيره ألمكر السياسةػعيرؼ   .)) كا 

تسمطف سنة , الظاىر أبك سعيد الركمي الناصر: (ػق872_ػق865)السمطاف الظاىر خشقدـ الركمي .ٔ
, مكرّْمان لمعمماء كالفقراء,  كاف عاقبلن ميابان عارفان صبكران بشكشان مدبران متجمبلن في شئكنو كمّْيا, ػق865

 .) )ىػ رحمو اهلل تعالى872تكفي سنة , دامت فترة حكمو ست سنيف كنصؼ
مف أقكل ممكؾ , ركسيجالمحمكدم الظاىلاير: (ػق901-ػق873)السمطاف األشرؼ أبك النصر قايتبام .ٕ

ككاف , ػق873تسمطف سنة ,  كانت مدتو حافمة بالعظائـ كالحركب, كسيرتو مف أطكؿ السير,المماليؾ
 حريؽ المسجد النبكم ػ مف األمكر الميكلة ػممكان جميبلن كسمطانان نبيبلن, كمف أعظـ ما كقع في أيامو 

 كفي ,ىػ, فعمَّره رحمو اهلل886 رمضاف سنة  مفثالث عشراؿمف ليمة اإلثنيفاآلخر في ثمث الميؿ 
 (أصحاب القسطنطينية) تعرضت الدكلة ألخطار خارجية أشدىا ابتداء العثمانييف ,أيامو أيضان 

, كما أخمد نار الفتف, بمحاكلة احتبلؿ حمب كما حكليا, فأنفؽ أمكاال جسيمة عمى الجيكش لقتاليـ

                                                 

( نظـ العقياف في أعياف , عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف, السيكطي ك.10/303,السخاكم, الضكء البلمع(
.  بيركت,  المكتبة العممية, فيميب حتى. د: تحقيؽ, 179ص, األعياف

( , األعبلـ,  كالزركمي.3/71, كالسخاكم, الضكء البلمع. 103, نظـ العقياف في أعياف األعياف,  السيكطي(
2/132 .

( . 93, نظـ العقياف في أعياف األعياف,  كالسيكطي.7/304, شذرات الذىب,  ابف العماد(

( . 3/175,السخاكم, الضكء البلمعك.7/315,شذرات الذىب,  ابف العماد(



 

 ث 

ثـ بقي في , كعقد مجالس عممية كأدبية معيـ,  عرؼ بحبو لمعمماء كتقريبو إياىـ,كرٍغـى كؿّْ ذلؾ
 .))ككانت مدة تصرفو ثبلثيف سنة إالَّ ثبلثةى أشيرو , ػق901السمطنة إلى أٍف تكفيىسنة 

 
 .كفي عصر ىذا السمطاف تكفي اإلماـ المرداكم رحمو اهلل تعالى

 
: كيمكف تمخيص الحياة السياسية لمعصر الذم جاء منو اإلماـ المرداكم بالنّْقاط اآلتية

 
كاضطرابا كفتنا , أف العالـ اإلسبلمي قد شيدانقساما كتمزقا كتفرقا كتفتتافي بعض المناطؽ مف جية - أ

 .كعدـ استقرار مف جية أخرل
 فتح تمكنيا مفكالدليؿ عمى قكتيا , كىي الدكلة العثمانية, ظيكر عيد جديد كدكلة قكية رغـ حداثتيا - ب

 .)) في بداية حكميا))عمى يد القائد الرباني محمد الفاتح (ىػ857)عاـ القسطنطينية
رغـ ذلؾ االضطراب في الحكـ كالسياسة إالَّ أنَّو كجد مف الحكاـ كالسبلطيف مف يكٌقر العمماء  - ت

 .)) العمـكيحترميـ كيجمُّيـ كيحضر مجالسيـ كيشجعيـ عمى طمب

                                                 

( شذرات , كابف العماد. 59-4/53,سمط النجـك العكالي, العاصميك. 211-6/201, السخاكم, الضكء البلمع(
  5/188, األعبلـ, كالزركمي. 7/315,الذىب

( صاحب القسطنطينية , ىك محمد بف مراد بف محمد بف بايزيد بف عثماف, السمطاف محيي الديف:  محمد الفاتح(
كاف ممكا عظيما , ككلي السمطنة بعد مكت أبيو سنة خمس كخمسيف كثمانمائة, كلد بعد األربعيف كثمانمائة, كفاتحيا

. مات سنة ست كثمانيف كثمانمائة رحمو اهلل تعالى رحمة كاسعة, خبيرا بالفنكف العسكرية, عادال محبا لمعمـ كألىمو
تاريخ الدكلة العمية , محمد بؾ, فريدك . 10/47الضكء البلمع, , كالسخاكم. 7/344ابف العماد, شذرات الذىب, 

. ـ1981/ق1401, 1ط, بيركت, دار النفائس, إحساف حقي: تحقيؽ, 160, العثمانية

( , كياغي. 164- 160, تاريخ الدكلة العمية العثمانية, كفريد. 73-4/72سمط النجـك العكالي, ,  العاصمي(
. مكتبة العبيكاف, 50-47, 15-9, الدكلة العثمانية في التاريخ اإلسبلمي الحديث, إسماعيؿ أحمد

( , القاىرة, دار النيضة العربية, 139, األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كالشاـ, سعيد عبد الفتاح,  عاشكر(
. ـ1996



 

 خ 

الحياة العممية والثقافية في عصر اإلماـ المرداوي : المطمب الثاني
 

تحاؾ ضد كانت رغـ االضطراب السياسي كالصراع عمى السمطة كالفتف كالمؤامرات كالدسائس التي 
دكلة اإلسبلـ في الفترة التي عاشيا اإلماـ المرداكم في كنؼ دكلة المماليؾ الجراكسةإالَّ أفَّ الحركة 

األمر الذم أدل إلى ظيكر عدد , العممية كالثقافية شيدت ازدىارا كاضحا كمممكسا في ذلؾ العصر
 كظيرت ,كما أنشئت المدارس كالمجالس العممية, مف العمماء األفذاذ الكبار في شتى الميدايف كالفنكف

. ىذا زادى المكتبات  كعمدةى الطبلب حتى يكمنا عدُّ المؤلفات كالكتب التي ت
 

:  كىيأىٍفريعو كيمكف الحديث عف الحياة العممية كالثقافية في عصر اإلماـ المرداكم مف خبلؿ ثبلثة 
 

دور الحكاـ في النشاط العممي : الفرع األوؿ
 

أفَّ النَّشاط كالحركة العممية تزداد كمما كاف الحكاـ عمى صمة كثيقة _ في األغمب _ لقد بات معركفان 
. كالعكس صحيح, بالعمماء كأىؿ العمـ

 
كمف ىنا يمكف القكؿ أفَّ القرف التاسع اليجرم حظي بعدد مف الحكاـ ك السبلطينمف دكلة المماليؾ 

, كالتي كاف يحضرىا عدد مف كبار العمماء كالفقياء,الذيف اىتمكا بالحركة العممية كاحتضاف المجالس
 حتى أصبحت مصر كببلد الشاـ محكر النشاط , ازدىار العمـ كتطكره في ىذا القرففي أسيـ ما

 كالممؾ العزيز , كالممؾ المؤيد أحمد بف إيناؿ العبلئي,كمف ىؤالء الحكاـ الظاىر جقمؽ, العممي
 كغيرىـ الكثير ممَّف ظمُّكا عمى صمة , كالسمطاف الظاىر خشقدـ الركمي,يكسؼ بف برسبام الدقماقي
 .))كثيقةبرحاب العمـ كالفنكف

 
ـٍ تكٍف أفضؿى حاالن مف الحياة  أمَّا الحياة العممية في بقية بمداف العالـ اإلسبلمي في ذاؾ العصر فم

فمقد كاف النشاط العممي فييا ضعيفا؛ إما بسبب اشتغاؿ المسمميف بالحركب كصد , السياسية فييا
ما بسبب البعد عف المراكز الحيكٌية كالحضارية ,اليجمات عف ببلدىـ كحاؿ العراؽ كاألندلس  كا 

                                                 

( , كعاشكر. 179, 40,نظـ العقياف في أعياف األعياف, كالسيكطي. 72-3/71,  السخاكم, الضكء البلمع(
. 328_ 321, األيكبيكف كالمماليؾ في مصر ك الشاـ



 

 ذ 

 بعض الببلد كانت تزخر بالعمماء فإفَّ كرغـ ذلؾ , لمنشاط كاالزدىار العممي كالثقافي كحاؿ ليبيا
 .))كطبلب العمـ كتكنس التي كانت محطة لمعمـك كالفنكف المختمفة

 
المدارس والمعاىد العممية والثقافية : الفرع الثاني

 
لقد كاف مف أثر االزدىار العممي في عصر اإلماـ المرداكم اىتماـ السبلطيف في ذلؾ الكقت بإنشاء 

مف ان المؤسسات التعميمة كالمدارس كالمكاتب في مصر كببلد الشاـ؛ حيث كاف يخصص ليا عدد
ككانت ىذه المدارس كالمعاىد العممية يقصدىا الطبلب , المكظفيف كالمدرسينيصرؼ ليـ ركاتبى معٌينةن 

كما كاف ليذه المدارس خزائف , تدىرَّسيفييا جميع العمكـ كالفنكف, كالشيكخ بقصد التدريس كاإلقراء بيا
كمف ىذه المدارس ما أنشئ قبؿ , كم عمى الكتب كالمخطكطات في جمع العمـك كالفنكفتضخمة تح

 كالمدرسة األتابكية ,اإلماـ المردكام  مثؿ المدرسة الخشابية كالصبلحية كالمحمكدية في مصر
,  كغيرىا الكثير مف المدارس التي ألفت فييا الكتب كالمؤلفات,كاألسدية كالعمرية الشيخية في دمشؽ

كمنيا أيضا ما أنشئ في العصر الذم عاش فيو إمامنا الجميمكالمدرسة المؤيدية كالجمالية في 
 .))كغيرىاالكثير,كالمدرسة اآلمديةفي دمشؽ,مصر

 
المؤلفات العممية : الفرع الثالث

 
بما في ذلؾ إنشاء المدارس كالمعاىد , لقد اىتـ الحكاـ كالسبلطيف في العصر المممككي بالعمـ

كممَّا ييدلّْؿ عمى ًعظـ , تطكًر الحركة العممية كازدىارىا ازدىاران ممحكظان إلى ذلؾ أدل كقد , العممية
 ما زالتمميئة بمئات كجكديالمكتبات التي, الثركة العممية التي خمفيا لنا عمماء القرف التاسع اليجرم

                                                 

( , مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم, كآخركف,  عبد الرحمف بف عبد اهلل, الجبريف(
.  321,  األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كالشاـ, كعاشكر.ـ2000, 1ط, الرياض,  مكتبة الرشد,18

( , 2/609, الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر, محمد بف عبد الرحمف بف محمد,  السخاكم(
حسف المحاضرة ,  كالسيكطي.ـ1999- ىػ1419, 1ط, بيركت, دار ابف حـز, إبراىيـ باجس عبد المجيد: تحقيؽ

عز , ك ابف شداد. 327, األيكبيكف كالمماليؾ في مصر ك الشاـ,كعاشكر. 273-2/255,في تاريخ مصر كالقاىرة
يحيى : تحقيؽ, 286-1/239, األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ كالجزيرة, الديف محمد بف عمي بف إبراىيـ

الدارس في , عبد القادر بف محمد الدمشقي, النعيميك. ـ1988, 1ط, سكريا, منشكرات كزارة الثقافة, زكريا عبارة
.  ـ1990ىػ ػ 1410, 1ط, دار الكتب العممية, إبراىيـ شمس الديف: تحقيؽ, 2/108-1/96,تاريخ المدارس



 

 ض 

 إلى الكتب إضافة, إلى ذاؾ العصرتاريخ تأليفيا رجع كالتي م, المخطكطات في مختمؼ ألكاف المعرفة
قؿَّ نظيريه العصر شيد نشاطا عمميا ىذا أفَّ مٌما يدؿ عمى,عرؼي إالَّ أسماء ميؤٌلفيياتي التي فقدت كال 

((. 
 

كمما تجدر اإلشارة إليو أفَّ ىذه المؤلفاًت قد تنكَّعت كتعدَّدت لتشمؿى معظـى الفنكف كالعمكـ؛ فألفكا في 
 كفي األدب كالمُّغة كعمكميا كفي عمـ التاريخ كفي عمكـ الجغرافيا ,ا كفنكنياقالشَّريعة بمختمؼ عمكـ

فىكيًجد مف ,كما كاف لمعمكـ التجريبية كالتطبيقية كالطبيعية في ذلؾ العصر حظه , كاإلدارة كالسياسة
. ))العمماء مٍف ألَّؼى في عمـ اليندسة كالٌنجكـ كالفمككغيرىا

 
ـى الحالًة السياسيًة غيًر المستقرَّة  لبعض الكقت إالَّ أفَّ  كمف ىنا يتبيف أفَّ عصر اإلماـ المرداكم رىٍغ

بؿ نشطت فييا الحركة العممية كتطكرت ممَّا أٌدل ذلؾ إلى , ذلؾ لـ يؤثر عمى الحياة العممية كالفكرية
كمف بيف ىؤالء , ظيكر عدد كبير مف عمماء األمة الذيف أبدعيكا في كؿّْ المجاالت كالمياديف كالفنكف

ـي الكبير مة عمي بف سميماف المرداكم, كالفقيو,اإلما . العبلَّ
 
 
 
 
 

                                                 

(  .322, األيكبيكف كالمماليؾ في مصر ك الشاـ, عاشكر(

( , التاريخ اإلسبلمي, محمكد, كشاكر. 328-322, 146-144,  األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كالشاـ,عاشكر(
كسميـ, محمكد رزؽ, األدب العربي كتاريخو في عصر . ـ2000, 5ط, بيركت, المكتب اإلسبلمي, 7/16-18

 .ـ1957, مصر,  , دار الكتاب العربي20-16المماليؾ كالعثمانييف كالعصر الحديث, 

 

 



 

 غ 

حياة اإلماـ المرداوي الشَّخصية : المبحث الثاني
 

 :وفيو ثالثة مطالب
 

  ومولدهاسمو ونسبو وكنيتو ولقبو: المطمب األوؿ
 

 أخالقو: المطمب الثاني
 

 وفاتو: الثالثالمطمب 



 

 ظ 

حياة اإلماـ المرداوي الشخصية : المبحث الثاني
 

  ومولدهاسمو ونسبو وكنيتو ولقبو: المطمب األوؿ
 

محمد عمي بف سميماف بف أحمد بف  )ىك, لقد اتفقت المصادر كالمراجع عمى أفَّ اسـ اإلماـ المرداكم
 .))( ثـ الدمشقي الصالحي,المرداكياألصؿ

 
فكانت ىذه اإلضافة ,  السعدم في كتابو المنيج األحمد أضاؼ إلى نسبو))غير أفَّ الشيخ العميمي

 )).أمَّا باقي الذيف ترجمكا لو فمـ يضيفكا إلى نسبو السعدم, منوي كىٍحدىهي 
 

سىف"كأمَّا كنيتو فيكنَّى , "بعبلء الديف" فيمقب ,كأمَّا لقبو  ))".بأبي الحى

                                                 

( محمد بف عبد اهلل , كابف حميد. 5/225كالسخاكم, الضكء البلمع , . 7/340  ابف العماد, شذرات الذىب, (
. ـ1989, 1ط, مكتبة اإلماـ أحمد, 298-297, السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة, النجدم الحنبمي

. بدكف ط, بيركت,دار المعرفة , 1/446البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع, , محمد بف عمي, كالشككاني
معجـ المؤلفيف تراجـ , عمر رضا, كحالةك. 5/2990, المنيج األحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد, كالعميمي

, األعبلـ, كالزركمي. بيركت, دار إحياء التراث العربي, بيركت, مكتبة المثنى, 7/102, مصنفي الكتب العربية
الجكىر المنضد في طبقات متأخرم , يكسؼ بف الحسف بف عبد اليادم الدمشقي الصالحي, كابف المبرد. 4/292

. ىػ1421, 1ط, الرياض, مكتبة العبيكاف, عبد الرحمف بف سميماف العثيميف. د: تحقيؽ, 101, أصحاب أحمد

( كلد سنة , مؤرخ باحث,  ىك عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي الحنبمي, أبك اليمف, مجير الديف(
لو مف , ق928كاف قاضي قضاة القدس, ككفاتو فييا سنة , كنسبتو إلى عمي بف عميـ المقدسي, ىػ في القدس860

كفتح الرحمف , المصنفات األنس الجميؿ في تاريخ القدس كالخميؿ, كالمنيج األحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد
. 3/331, األعبلـ, كالزركمي. 212, السحب الكابمة, ابف حميد. في تفسير القرآف

 (  .5/2990, المنيج األحمد, العميمي(

(  .1/446, البدر الطالع, كالشككاني. 5/225,  السخاكم, الضكء البلمع (

 



 

 أأ 

 
مامو كمصححو كمنقحو, شيخ مذىب الحنابمةكما يمقب ب كمحرر , بؿ شيخ اإلسبلـ عمى اإلطبلؽ, كا 

 )).العمكـ
 
الحي فنسبة إلى الصالحية في دمشؽ كىي مدينة كبيرة ارتحؿ إلييا المرداكم طمبا لمعمـ ك أما الصَّ

كأكثر أىؿ ىذه المدينة أناس ارتحمكا إلييا مف ,  يسكنيا جماعة مف الصالحيف كفييا قبكرىـ,كالفقو
 )). المقدس عمى مذىب أحمد بف حنبؿبيت
 
أحضانيا في م  إلى مىٍردا كىي البمدة التي كلد فيياكتىرعرع عالمنا الجميؿ كتربى ؼقأمَّا المرداكيفنسبك

 ادكنـ (9021)تبمغ مساحتيا حيث , كتقع بالقرب مف مدينة نابمس بفمسطيف, بدايات عمره
( 470)كاف فييا ك, (كسكاكة, سمفيت , ياسكؼ, كفؿ حارس, قيرة )تحيط بيا قرل جماعيف ك,تقريبا

 . ) )ـ1945نسمة تقريبا سنة 
 

, محمدعمي بف سميماف بف أحمد بف كمف ىنا فإف اسـ اإلماـ المرداكم ىك عبلء الديف أبك الحسف 
 .كاهلل تعالى أعمـ, الدمشقي الصالحي, المرداكم, السعدم

 
رغـ ىـ بيذه البمدة ؤالكثير مف أعبلـ ىذا الزماف الذيف ارتبطت أسماكقد تخرج مف رحـ ىذه القرية 

 .))حيث بمغكا أكثر مف ستيف عالما مف أئمة الحنابمة, صغر حجميا
                                                 

( البدر الطالع, , كالشككاني. 5/225ك السخاكم, الضكء البلمع, . ,7/340  ابف العماد, شذرات الذىب, (
. 7/102, معجـ المؤلفيف, كحالةك. 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 1/446

( . بيركت,  , دار الفكر5/104معجـ البمداف, ,  ياقكت بف عبد اهلل أبك عبد اهلل,  الحمكم(

( , كفر قرع, دار اليدل, 2/2/490, ببلدنا فمسطيف, مصطفى مراد, كالدباغ. 3/390 معجـ البمداف, ,  الحمكم(
.  ـ2006, 1ط, لبناف, مكتبة لبناف, 250, معجـ أسماء المدف كالقرل الفمسطينية, حسيف عمي, كلكباني. ـ1991

( : منيـ(

. (ىػ699 _ 630), محمد بف عبد القكم بف بدراف بف عبد اهلل

. (ىػ699ت)ىدية بنت عبد الحميد بف محمد بف سعيد المرداكية الحنبمية 

. (ىػ700_610), إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف عمرك بف مكسى بف عميرة بف العز المرداكم

. (ىػ700ت), عمر بف يكسؼ بف محمد بف أحمد بف نائؿ ابف عزاز المرداكم



 

 بب 

 
 فإف الناظر إلييا ىذه األياميصعب عميو حاليا, بسبب مصادرة معظـ أراضييا :))أما مردا اليـو

كال تختمؼ حياة السجناء في المعتقبلت اإلسرائيمية عف ,كاالستيبلء عمييا مف قبؿ سمطات االحتبلؿ
 كالمحاطة مف كؿ الجيات ,حياة أم مكاطف فمسطيني يعيش في قرية مردا الكاقعة شماؿ شرؽ سمفيت

 تتحكـ ,باألسبلؾ الشائكة التي تحكـ الخناؽ عمى القرية كال منفذ سكل بكابتيف في أكؿ القرية كآخرىا
 تبعا لمزاج الجيش اإلسرائيمي, الذم يستعمؿ ىذه المضايقات ,بحركة المكاطنيف كحرية تنقميـ

كأسمكب تيجير لسكاف المنطقة التي تعيؽ تكسع مستكطنة أرائيؿ؛ كبرل مستكطنات الضفة الغربية 
 .كالمتاخمة تماما لحدكد القرية المسالمة

 

                                                                                                                                                  

. (ىػ712_630),عبد الرحمف بف محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف أحمد بف أبي الفتح

. (ىػ769_ 700 ), (القاضي جماؿ الديف المرداكم )عمي بف عبد اهلل بف محمد بـ محمكد 

. (ىػ784_740), محمد بف محمد بف يكسؼ المرداكم

. (ىػ787_ 713), أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف محمكد المرداكم

. (ىػ797_ 732), محمد بف محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ المقدسي المرداكم

. (ىػ841ت), محمد بف إبراىيـ بف عمر بف يكسؼ بف عمي المرداكم

. (ىػ847ت ), عبد اهلل بف أحمد بف عيسى المرداكم المقدسي

. (ىػ850_780)أحمد بف يكسؼ المرداكم الدمشقي 

. (ىػ882ت ), يكسؼ بف محمد بف عمر السعدم ابف التنباليالمرداكم

. (ىػ916ت ), حسف بف عمي بف عبيد بف أحمد بف عبيد بف إبراىيـ السعدم المرداكم الصالحي

. (ىػ1105ت ), أحمد بف محمد بف عكض المرداكم النابمسي

ك . 501-2/2/492, ببلدنا فمسطيف, الدباغ. كغيرىـ الكثير, محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل المرداكم
, تعميؽ الشيخ مشيكر حسف سمماف, 55-52, تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف, يكسؼ بف مركاف, األكزبكي

.  ىػ1431, 1ط, عماف, الدار األثرية

( )ttp://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Marda_1399/Article_8013.html 

http://www.rtarabic.com/news_all_features/31193 



 

 جج 

ُـّ بشكؿ تمقائي مترافؽ مع شمؿ كامؿ كغياب أية حركة مع حمكؿ   كالبلفت لمنظر أفَّ منع التجكؿ يت
كؿ مساء  كالسبب ىك الخنازير البرية المفترسة, التي يطمقيا المستكطنكف باتجاه سكاف القرية فتعتدم 

أطفاؿ القرية   أمَّا عف حكادث السير المتعمدة كالتي راح ضحيتيا عدد مف, عمى المزركعات كالبشر
 .عمى أيدم مستكطنيف متطرفيف فحدث كال حرج

 
كلـ تقؼ مضايقات المستكطنيف ألىالي مردا عند مصادرة أربعة أالؼ دكنـ مف األراضي الزراعية 

 شجرة زيتكف, حيث كصؿ األمر إلى تمكيث مياه ينابيع القرية (4000)التابعة لمقرية كاقتبلع نحك 
بمياه المستكطنة العادمة كاقتطاع المزيد مف أراضي القرية لبناء الجدار الفاصؿ كتشييد طريؽ 

 .لممستكطنيف يعرؼ باسـ عابر السامرة
 
 



 

 دد 

 أخالقو: المطمب الثاني
 

لقد أكـر اهلل تعالى اإلماـ المرداكم بجممة مف الصفات الكريمة التي كاف ليا األثر الطيب عميو كعمى 
. حتى أطنب المادحكف كالمترجمكف في مدحو كالثناء عميو, تبلميذه كعمى كؿ مف التقى بو كعرفو

, زاىدا متعففا,  مف أىؿ الديف كالعبادة كالتكاضعل ػرحمو اهلل تعاؿػ  أنَّو كاف :كمف جممة ما قالكا عنو
يثارىـ عميو, اإليثاراشتير أيضا بك,نَّو في أكؿ عمره تجرع الفاقة كالتقمؿإحتى  , كحبو لمطمبة كا 

 .))كاإلنصاؼ كقبكلو لمحؽ
 

كما أنَّو لـ يكف , ) ) أحد مف أىؿ الدنياعمىكلما اشتير اسمو كذاع صيتو في اآلفاؽ لـ يكف يتردد 
 .))يتكمـ إالَّ فيما يعنيو

 
كفي ) ),كما اشتير عنو الكرع فكاف يتكٌرع مف الدخكؿ في كثير مف القضايا عندما كاف نائبا لمقاضي

 .)) عف مباشرة القضاءترفَّعأكاخر عمره رحمو اهلل تعالى 
 

كما صحبو أحد إال كحصؿ لو الخير :" أمَّا أخبلقو مع الناس فقد لٌخصيا العميمي فقاؿ
 كىك أعظـ مف أف ينبو , كأشير مف أف تيذكر,كمحاسنو أكثر مف أف تيحصر:" كيختـ فيقكؿ..."كالنفع

 .))"مثمي عمى فضمو
 

كال شؾ أفَّ ىذه الصفات كىذه األخبلًؽ الحميدة , أخبلؽ كرثة األنبياء, نعـ ىذه ىي أخبلؽ العمماء
,  كىذا ىك سرُّ عظمة ىذا اإلماـ,التي امتاز بيا اإلماـ المرداكم تدؿُّ عمى معدنو الطيب األصيؿ

.   ػرحمو اهلل تعالىػ  في كؿّْ شيء حتى في أخبلقو كسمككو تميَّزفمقد 

                                                 

( . 296, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/292, المنيج األحمد, كالعميمي. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

(  . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(

(  . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(

(  . 5/292, المنيج األحمد, كالعميمي. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( .  7/341, شذرات الذىب, كابف العماد. 5/291, المنيج األحمد, العميمي(

(  . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 هه 

وفاتو :الثالثالمطمب 
 

أنَّو تزحزح قاصدا :" ))فقد ذكر السخاكم,أمَّا عف كفاتيفقد خرج في أكاخر حياتو متكجيا إلى مصر
أك لنشر ,  أك مناكدا لمقاضي في الجممة,إمَّا ليككف قاضيا, الديار المصرية إجابة لمف حسنو لو

حيائو . ) )..."المذىب كا 
 

حيائو لما عرؼ عف اإلماـ مف زىده  ػكاهلل أعمـػ  كالصكابى   حمؿ ذلؾ عمى األخيرة كىي نشر المذىب كا 
 .) )كتركو لمقضاء كعزكفو عنو كعدـ مزاحمتو لمدنيا كعف حبّْو لمعمـ كنشره لو

 
ىا قميبل غير أنو فيكفي طريقو إلى ىناؾ حصؿ لو مرض قرب جب يكسؼ فعرج عمى صفد فتعالج 

 )). فشفي ىناؾ مف المرض,ثيَـّ رجع إلى دمشؽ, لـ يتعاؼى كمّْيَّان 
 

_ رحمو اهلل تعالى_ تكفي اإلماـ المرداكم ػق885كفي يـك الجمعة مف شير جمادل األكلى سنة 
تحت , كدفف في سفح قاسيكف عمى حافة الطريؽ, كصمي عميو في جامع الحنابمة المسمى بالمظفرم

, كقد عرفت فيما بعد بتربة المرداكم نسبة إليو, مصطبة الدعاء في الركضة في أرض اشتراىا بمالو
 )).كدفف فييا عدد مف العمماء 

                                                 

( ىك محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم األصؿ, القاىرم :  السخاكم(
فقيو, مقرئ محدث, مؤرخ, مشارؾ في الفرائض كالحساب  (شمس الديف, أبك الخير, أبك عبد اهلل)المكلد, الشافعي 

ىػ كتكفي بالمدينة 831أصمو مف سخا مف قرل مصر, ككلد بالقاىرة في ربيع األكؿ, كالتفسير كأصكؿ الفقو كالميقات
الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع, المقاصد الحسنة في األحاديث الجارية عمى : مف تآليفو الكثيرة, ىػ902سنة 

 .األلسنة, األصؿ األصيؿ في تحريـ النظر في التكراة كاإلنجيؿ, كالقناعة فيما تحسف إليو الحاجة مف أشراط الساعة
 .10/150,معجـ المؤلفيف, كحالةك. 2/184البدر الطالع, , الشككاني

(  . 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(

(  .36حاشية ,مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم, الجبريف كآخركف(

( ,  298, السحب الكابمة, ابف حميد.5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 7/341, شذرات الذىب, كابف العماد, 298, السحب الكابمة, كابف حميد.5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 وو 

 حياة اإلماـ المرداوي العممية: المبحث الثالث
 

 :وفيو سبعة مطالب
 

 نشأتيوطمبو العمـ: المطمب األوؿ
 

 مذىبو الفقيي: المطمب الثاني
 

شيوخو : لثالمطمب الثا
 

تالميذه :لرابعالمطمب ا
 

 األعماؿ التي قاـ بيا :الخامسالمطمب 
 

تراثو العممي :السادسالمطمب 
 

منزلتو وثناء الناس عميو : بعالمطمب السا



 

 شش 

 نشأتو وطمبو العمـ: المطمب األوؿ
 

ـٍ ينٍؿ  , عمى الرغـ مف المكانة التي حظييا اإلماـ المرداكم كعمى أىمية مؤلفاتو العممية إالَّ أنَّو ل
كعمى , فبل يكاد المرء يعرؼ عف حياتو الشخصية إال اليسير, العناية التي تميؽ بو في كتب التراجـ

في طمب العمـ كاالرتحاؿ كالتدريس - منذ نعكمة أظفاره-كؿٍّ فإفَّ حياة اإلماـ المرداكم كانت حافمة
 . كالقضاء كغيرىا

 
فأقاـ بمدينة , كخرج مف بمدة مردا في سف الشباب, كلد إمامنا الجميؿ سنة سبع عشرة كثمانمائةكلقد 
 .))كقرأ فييا القرآف)) حيث أقاـ بزاكية الشيخ عمر المجرد؛الخميؿ

 
كىناؾ رأل النكر بيف أىمو كأصحابو , كالتي إلييا ينسب ىي المحطة األكلى في حياتو" مردا"فكانت 
 .كجيرانو

 
ثـ بعد مككثو في مدينة الخميؿ رجع مرة أخرل إلى بمده مردا كقرأ بيا عمى فقيييا الشياب أحمد بف 

 .))كمف ثـ أذف لو باإلفتاء))يكسؼ المرداكم

                                                 

(  عمر بف نجـ بف يعقكب البغدادم نزيؿ الخميؿ يعرؼ بالمجرد كاف مشيكران بالخير كالعبادة كالمعركؼ باليدفي (
. ىػ795كاف يقرئ األطفاؿ كيعمميـ تبلكة القرآف إلى أف تكفي رحمو اهلل تعالى سنة , ىػ712أيضا كلد ببغداد سنة 

الدرر الكامنة في أعياف المائة , الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني, ابف حجر
, , اليند/ حيدر آباد, مجمس دائرة المعارؼ العثمانية , تحقيؽ كمراقبة محمد عبد المعيد خاف, 4/231الثامنة, 

محمد عبد المعيد . د: تحقيؽ,3/180, إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ, كابف حجر. ـ1972/ ىػ1392, 2ط
.  ـ1986/ ىػ 1406, 2ط, بيركت, دار الكتب العممية, خاف

( إبراىيـ بف محمد بف , كابف ضكياف. 7/341كابف العماد, شذرات الذىب, . 5/290, المنيج األحمد, العميمي(
, 1ط, بيركت, دار الفكر, عمر بف غرامة العمركم: تحقيؽ, 348, رفع النقاب عف تراجـ األصحاب, سالـ

 . ـ1997

( . ككذلؾ سائر األعبلـ الذيف سأذكرىـ ىنا,  ستأتي ترجمتو عندما أتحدث عف شيكخ اإلماـ المرداكم(

( . 7/341كابف العماد, شذرات الذىب, . 5/226, الضكء البلمع, السخاكم(



 

 حح 

 
فاشتغؿ , بالصالحية))فنزؿ بمدرسة شيخ اإلسبلـ أبي عمر, ثـ تكجو إلى دمشؽ طالبا العمـ ىناؾ

, كانت ىذه المحطة عبارة عف محطة تأسيسية كتككينية لممكاتو العممية كالثقافية كالفقييةكىنا ,بالعمـ
ممَّا أدَّل ,  عمر كانت نزؿ كؿ الكارديف إلى دمشؽ مف الحنابمةمخاصة أفَّ مدرسة شيخ اإلسبلـ أب

 .))اكتسابو مف الفنكف كالعمكـ المختمفةإلى ذلؾ 
 
ف أثرا في صقؿ شخصيتو العممية ايبدك أف اإلماـ المرداكم في  بداية طمبو لمعمـ قد اجتمع فيو أمرك

:  كالثقافية كالتي بدكرىا أدت إلى بركزه كظيكره كتميزه عف غيره كىما
 

حبُّو لمعمـ ككدُّه في طمبو كالحرص عميو كالسعي في تجرعو بيمة عالية كنفس تكاقة سباقة نحك  . أ
 .) )رغـ الجكع كالفقر الذم أصابو جراء طمبو لمعمـ, المعالي

 .تكفري البيئة الخصبة بالعمماء كطمبة العمـ في جميع المياديف كفي كؿ التخصصات . ب
 

 أك ػق857 التي لـ يخرج منيا إال ليحج حجتو األكلى سنة ػمككًث اإلماًمالمرداكم في دمشؽ ؿلقد كاف 
  األثري البالغ في تككينو العممي كالفقيي ػالسنة التي بعدىا فترة مف الزمف

(( .
 

كمف ىنا فقد اجتمع بالمشايخ  في دمشؽ كرافقيـ كجد في األخذ عنيـ كمف ىؤالء الذيف الزميـ اإلماـ 
 كما كسمع كأخذ ,الذم أخذ عنو حتى كاف جؿ انتفاعو بوفترة طكيمة في دمشؽ التقي ابف سندس 

                                                 

( الشيخ أبك عمر محمد بف أحمد بف قدامة, المتكفى سنة سبع كستمائة, كىك أخك مكفؽ الديف بف ىك :أبك عمر(
 المدرسة العمرية الشيخية, ىاجر إلى دمشؽ الستيبلء الفرنج عمى األرض كىك باني ككاقؼقدامة مؤلؼ المغني,

النعيمي, الدارس في تاريخ . المقدسة, ككتب الكثير بخطو كحفظ القرآف كالفقو كالحديث ككاف إماما فاضبل زاىدا
.  78-2/77المدارس, 

( مقدمة التحبير , الجبريف كآخركفك. 7/341كابف العماد, شذرات الذىب, . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(
 . 33-32, شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم

( . 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

(  .33,مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(



 

 طط 

  أكثر مف عشر سنيفاعف الشمس السيمي الحنبمي خازف الضيائية كانتفع بو في ذلؾ جدا كالزمو فيو

((. 
اإلنصاؼ في " مف حجتو األكلى إلى دمشؽ باشر في تأليؼ مصنفو القيـ  ػرحمو اهللػ كبعد عكدتو 

فكاف ىذا المصنؼ الذم سمؾ فيو مسمكا لـ يسبؽ إليو أحد دليبل عمى " معرفة الراجح مف الخبلؼ
كلما انتيى مف تصنيفو في ربيع اآلخر مف سنة سبع , تبحره كسىعىًة عممو كقكًة فيًمًو ككثرًة اطبلًعو

 فعرض عمييـ مصنَّفو فأثنكا عميو ,خيرة عمماًئيامف كستيف كثمانمئةن تكجو إلى القاىرة ليمتقي بثمة 
كما فكَّض إليو الشَّيخ قاضي القضاة عز الديف الكناني نيابة الحكـ , ككتبكه كنشركه في القاىرة
 .)) لينتفعكا بو كبعممو؛فاجتمع عميو الطمبة كالفقياء, فباشرىا مدةى إقامًتو فييا

 
 أخذ العمـ مف ػفيرحمو اهلل تعالىأؿي ػ كلـ يكف اإلماـ المرداكم في مصر عازفا عف طمب العمـ بؿ لـ م

أفكاه العمماء ىناؾ؛ فقد سمع كقرأ عمى بعض عممائيـ أمثاؿ قاضي القضاة عز الديف الكناني كتقي 
 ػق872ثـ عاد بعد ذلؾ إلى دمشؽ مرة أخرل كصنؼ سنة , الديف الحصني كشياب الديف السجيني

كىك مختصر لئلنصاؼ كلـ يزؿ يحرره كيزيد عميو كينقص " التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع"
 .))ػرحمو اهلل تعالىػمنو حتى تكفيى 

 
كىناؾ أخذ عنو محيي الديف ,  تكٌجو مرة أخرل ممبيان نداءى ربّْو ليحجَّ حجتىو الثانية,ػق875كفي عاـ 
تحرير المنقكؿ كتيذيب " كشرع في تصنيؼ كتابو في األصكؿ ,ثـ عاد إلى دمشؽ)),الفاسي
 .))"التحبير شرح التحرير"كشرحو بكتاب , ػق877كالذم انتيى منو سنة , "األصكؿ

 
فحسنت سيرتو ,  تقريبا ترؾ اإلماـ المرداكم القضاء ككاف قد باشره فترة مف الزمفػق883كفي سنة 
و ابفي مفمح, كعظـ أمره حيث كاف أكبرى نيكاًب قضاًة الحنابمة شيخي

كراج أمره في  ػ رحمو اهلل تعالىػ))

                                                 

( . 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 292-5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 4/273, 5/226,الضكء البلمع,  السخاكم(

. كستأتي ترجمة الفاسي عند الحديث عف تبلميذ اإلماـ المرداكم

( . 298-297, السحب الكابمة, ابف حميد.5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291,المنيج األحمد,  العميمي(



 

 يي 

 رحمو اهلل رحمة  ػ,بؿ حاز رياسة المذىب, المذىب كصار قكليو حجةن ييعتمد عميو في الفتكل كاألحكاـ
. )) ػكاسعة

 
. ) )ان  قد زار بيت المقدس حاؿ حياتو ًمراران كًتكرارقكقد كرد في حياة اإلماـ المرداكم أفٌ 

 
كما كقد كرد بعض التفاصيؿ القميمة عف حياتو كىي فيما يتعمؽ بأخصائو كرفاقو كأصياره؛ فقد كرد 

 كقد أسند إليو كصيتو عند , ثيَـّ الٌصالحي الحنبمي كاف مف أخٌصائو))أفَّ يكسؼ بف محمد الكفرسبي
. ))مكتو

 
كما كرد أيضا في كتب الترجمة أٌف مٍف رفاؽ اإلماـ المرداكم في طمب العمـ الٌشيخى تقٌي الديف 

كما كقد رافقو في رحمتو إلى بيت اهلل , خ ابف قندسم؛ حيث رافقو في الطمب عمى الش))الجراعي
 .) )كقد جاكرا مكة, ػق875الحراـ في حجتو سنة 

                                                                                                                                                  

  ( , مؤرخ, مف قضاة الحنابمة, ىك إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح, أبك إسحاؽ, برىاف الديف(
مف , ىػ فمـ يذىب876 ىػ كعيف لقضاء الديار المصرية سنة 851ككلي قضاءىا سنة , ىػ816كلد في دمشؽ سنة 

باشر القضاء , محاسنو إخماد الفتف التي كانت تقع بيف فقياء الحنابمة كغيرىـ في دمشؽ, كلـ يكف يتعصب ألحد
 (المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد)مف كتبو , في الديار الشامية نيابة كاستقبلال أكثر مف أربعيف سنة

, كالزركمي. 1/152, الضكء البلمع, السخاكم. ىػ رحمو اهلل تعالى884تكفي سنة , كغيرىا (المبدع بشرح المقنع)ك
. 1/65, األعبلـ

( كابف . 298,السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291,المنيج األحمد,  العميمي(
. 7/341, شذرات الذىب, العماد

( . 7/341, شذرات الذىب, كابف العماد. 5/292,المنيج األحمد,  العميمي(

( .  ستأتي ترجمتة عند الحديث عف تبلميذه بإذف اهلل(

( . 7/354, شذرات الذىب, كابف العماد. 298, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( ىك أبك بكر بف زيد بف أبي بكر بف زيد بف عمر بف محمكد الحسني, الجراعي, الدمشقي, الصالحي, : الجراعي(
ىػ تقريبا بجراع مف أعماؿ نابمس, كتكلى القضاء, 825كلد سنة , فقيو (تقي الديف)الحنبمي, كيعرؼ بالجراعي 

غاية المطمب في معرفة المذىب, تصحيح الخبلؼ المطمؽ, األلغاز الفقيية, : مف آثاره, ىػ883كتكفي بدمشؽ سنة 
إسماعيؿ , كالبغدادم. 3/62, معجـ المؤلفيف, كحالة. شرح أصكؿ ابف المحاـ, كالترشيح في بياف مسائؿ الترجيح

,  إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف, باشا بف محمد أميف بف مير سميـ



 

 نن 

ٍجًممييا في ىذه الٌسطكر تيأي  قد استطعأككفى  أسأؿ اهلل أفٍ كنشأًتو؛ؿ حياة اإلماـ المرداكممفاصت أىـ قىذ
 .القميمة

 
: ىما, مف أصيارهقد ذكر المؤرخكف اثنيف ك
 

 .توا بف إحدلالذم صاىر المرداكم عمى,  ثـ الدمشقي الحنفي))الٌشيخ أحمد بف عمي البقاعي .ُ
, تو األخرل الذم تزكج ابف))كالشيخ إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ البقاعي ثـ الدمشقي الصالحي الحنفي .ِ

. ػق893كحج بيا سنة 

                                                                                                                                                  

رفع , ابف ضكياف. 2/63, األعبلـ, ك الزركمي. لبناف,  دار إحياء التراث العربي بيركت, 2/142, 1/281
. 347, النقاب

( مقدمة التحبير , الجبريف كآخركفك. 7/337, شذرات الذىب, كابف العماد. 4/273,الضكء البلمع,  السخاكم(
 .38, شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم

( كيعرؼ بابف عبية كناب في القضاء بدمشؽ ,  ىك أحمد بف عمي بف أحمد الشياب البقاعي ثـ الدمشقي الحنفي(
, ىػ889مات في ذم الحجة سنة , "كقدـ القاىرة فأخذ عني: "يقكؿ السخاكم, كصاىر العبلء المرداكم عمى ابنتو

.  2/12, الضكء البلمع, السخاكم. عفا اهلل عنو

 ( ىك إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ بف محمد بف سعيد بف عبيد اهلل السيد برىاف الديف بف العبلء الحسيني البقاعي (
األصؿ الدمشقي الصالحي الحنفي كلد دمشؽ كنشأ بيا فقرأ القرآف كتعمـ الفقو كاألصكؿ كالحديث كأصكؿ الديف 

كىك إنساف خير , ىػ893كتكسب بالشيادة كتزكج ابنة العبلء المرداكم كحج بيا في سنة , كالنحك المنطؽ كالمعاني
. 1/75, الضكء البلمع, السخاكم. فاضؿ فقير يستحضر كثيران مف البخارم كنحكه



 

 لل 

 مذىبو الفقيي:المطمب الثاني

 
في عصره كما  شيخ الحنابمة  ىكبؿ, يعد اإلماـ المرداكم مف العمماء المتأخريف في المذىب الحنبمي

 .))يسمّْيو كثيره مف المترجميف مف الحنابمة كغيرىـ
 

التحبير " في كتابو -رضي اهلل عنو-بيَّف سببى تقديًمًو لمذىب أحمد حيث صرَّح بذلؾ عف نفسو عندما
 .))"كمصنّْفىو حنبمي المذىب, ألفَّ الكتابى لمحنابمة :" فقاؿ معمّْبلن "شرح التحرير

 
؛ كذلؾ مف خبلؿ مصادره التي -حنبمي المذىب-كمٍف قرأ مقدمةى كتابو اإلنصاؼ يجد ذلؾ جميَّانبأنَّو 

غير أف اسـ , كترجيحاتو كتصحيحاتو, ا أثناء تأليفو الكتاب كجمعو ألقكاؿ األصحابيواعتمد عؿ
اإلنصاؼ في تحقيؽ الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف "كتابو اإلنصاؼ ىك 

 )).مما يدؿ عمى أنَّو حنبمي المذىب" حنبؿ

                                                 

( المدخؿ المفصؿ , بكر بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف بكر, أبك زيدك. 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(
, 1ط, مطبكعات مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة, دار العاصمة, 1/135, لمذىب اإلماـ أحمد كتخريجات األصحاب

. ق1417

( : تحقيؽ, 1/131, التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو, عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف, المرداكم(
.  ـ2000, 1ط, الرياض, مكتبة الرشد, عبد الرحمف بف عبد اهلل الجبريف كآخركف

( .  ـ1955, 1ط, 18-1/3, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ, المرداكم(



 

 وو 

شيوخو : الثالمطمب الث
 

رىصى اإلماـ المرداكيعمى النَّيؿ مف العمماء كالشيكخ كاألخذ عنيـ كاالستكثار مف معينيـ الصافي , حى
ف المتتبع لحيا  كانتشار صيتو قكلعؿَّ مف أىـ األسباب التي أدت إلى شيكع اسـ, يجد ذلؾ جميَّان تو كا 

.  في اآلفاؽ كبمكغو أسمى مراتب العمـ كالفقو مبلزمتىو لمعمماًء كالفقياًء كاألخذى منيـ
 

كأىـ العمـك التي , - اهلل تعالىـرحمو-كأبرزىـ  شيكخ اإلمامالمرداكمسأيبٌينيأبرزكفي ىذا المطمب 
فكاف ليـ كاجب , كالذيف كانت ليـ البصمة الكاضحة في بناء كصقؿ شخصيتو العممية, سمعيا منيـ

ت التاريخ حتَّى يشكرىـ الناس عمى  فجزاىـ اهلل , قٌدمكا لؤلٌمة مف خيرما عمينا أٍف ييذكركا في سجبلَّ
: ىـمفك, عنا كعف المسمميف خيرا

 
ابف عروة الحنبمي  .ٔ

 
فقيو حنبمي, : ىك الشيخ اإلماـ عمي بف حسيف بف عركة, أبك الحسف الشرقي, كيقاؿ لو ابف زكنكف

الككاكب :         "كمنأشير تصانيفو, ػق837كفاتو في دمشؽ سنة , عالـ بالحديث كأسانيده كالتفسير
كقد سمع اإلماـ المرداكم رحمو اهلل منو , "الدرارم في ترتيب مسند اإلماـ أحمد عمى أبكاب البخارم

. ) )الحديث
 

 الحافظ ابف ناصر الديف الدمشقي .ٕ
 

ىك محمد بف عبد اهلل بف محمد بف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي, شمس الديف, الشيير 
مشيخة ككلي, ػق777كلد في دمشؽ سنة , أصمو مف حماة, حافظ لمحديث, مؤرخ: بابف ناصر الديف

افتتاح "مف كتبو , ػق842كقتؿ شييدا في إحدل قرل دمشؽ سنة , ػق837دار الحديث األشرفية سنة 
برد "في االنتصار البف تيمية, ك" الرد الكافر"ك" عقكد الدرر في عمـك األثر"ك" القارم لصحيح البخارم

                                                 

( ك تقي الديف أب, ك المقريزم. 5/214, الضكء البلمع, ك السخاكم. 7/222, شذرات الذىب,  ابف العماد(
محمد عبد القادر : تحقيؽ, 7/273السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ, , العباس أحمد بف عمي بف عبد القادر العبيدم

ك ابف مفمح, برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف . ـ1997, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, عطا
مكتبة , د عبد الرحمف بف سميماف العثيميف: تحقيؽ, 2/237المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد, , محمد
. 339, رفع النقاب, كابف ضكياف. ـ1990- ىػ 1410, 1ط, الرياض, الرشد



 

 ٌٌ  

غيرىا مف الكتب في مصطمح الحديث, ك" شرح منظكمة االصطبلح"ك" األكباد عف فقد األكالد
 .))القيمة

 .))عنو عمـ الحديث-رحمو اهلل تعالى-كقد أخذ عنو اإلماـ المرداكم
 

 الشيخ عبد الرحمف أبو شعر .ٖ
 

ىك الشيخ اإلماـ عبد الرحمف بف سميماف بف أبي الكـر بف سميماف, الشيخ اإلماـ العبلمة القدكة 
كلد بدمشؽ , الحافظ المحدث الفاضؿ زيف الديف أبك الفرج الدمشقي الحنبمي, المعركؼ بأبي شعر

التفسير, كثير االستحضار لو, كرزؽ في كعظو حظان, كعبل اسمو فيو كبعد عالـ ب, ػق788سنة
صيتو, كصار لو أتباع كتبلمذة, ك كاف بارعان في الفقو كفركعو, مستحضران لمذىب غيره مع اطبلعو 
الكاسع لمذاىب السمؼ كمعرفة أحكاؿ القكـ, ككاف محدثان عارفان بعمكـ الحديث كالجرح كالتعديؿ كغيره, 
كلو مشاركة في النحك كاألصكؿ كالتصكؼ, ىذا مع العبادة كاألكراد اليائمة, كاستمر عمى ذلؾ إلى أف 

 .))-رحمو اهلل تعالى-ػق844تكفي بدمشؽ في ليمة السبت سابع عشر شكاؿ سنة 
 

العالـ العامؿ العبلمة الزاىد , باإلمامكشيخ اإلسبلـ:"-رحمو اهلل تعالى-ككصفو تمميذه اإلماـ المرداكم
 .))"الكرع الرباني المفسر األصكلي النحكم الفقيو المحدث المحٌقؽ

 
. )) كالنحك, كالفقو, كالحديث,التفسير- رحمو اهلل تعالى -كقد أخذ عنو اإلماـ المرداكم

                                                 

( دار , 208, لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ, أبك الفضؿ محمد بف محمد بف محمد الياشمي المكي, ابف فيد(
, األعبلـ, كالزركمي. 199-2/198,البدر الطالع, كالشككاني. ـ1998- ىػ 1419, 1ط, بيركت, الكتب العممية

6/237 .

( . 296, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( , رفع النقاب, كابف ضكياف. 83-4/82, الضكء البلمع, كالسخاكم. 7/253, شذرات الذىب,  ابف العماد(
341 .

( . 4/83, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 296, 203-202, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, 4/83, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ضض 

 
 زيف الديف ابف الطحاف .ٗ

 
, ىك الشيخ عبد الرحمف بف يكسؼ بف أحمد بف سميماف بف داكد بف سميماف زيف الديف ابف الطحاف

إلى ))ككانت كفاتو بعدما طمبو السمطاف جقمؽ, ػق768كلد سنة , مف كبار المحدثيف كالمسنديف
كلقد كاف مف أىـ األسباب التي أدت إلى ذيكع اسمو في عمـ , ػق845مصر ليممي ىناؾ سنة 
 .) )فقد أرسمو إلى العمماء كالمشايخ ليسمع منيـ الحديث,  منذ الصغربوالحديث؛ اعتناء أبيو 

 
 .)) الحديث- رحمو اهلل تعالى-كسمع منو اإلماـ المرداكم

 
 شياب الديف بف أحمد بف يوسؼ المرداوي الحنبمي .٘

 
ككاف فقييا نحكيا حافظا ,  بؿ كفي الشاـ أيضا, "مردا"ناب في قضاء بمده , كيعرؼ بابف يكسؼ
 الذيف - رحمو اهلل تعالى-كىك أكَّؿ مشايخ العبلء المرداكم, متساىبلن في الفتياك, لفركع مذىبو مفتيا

 .))-رحمو اهلل تعالى-ػق850تكفي سنة , كما أٌنو قد أًذفى لو باإلفتاء قديمان , تمقَّى عنيـ العمـ كالفقو
 

 أبو عبد اهلل الُكْرِكيّ  .ٙ
 

ىك محمد بف أحمد بف معتكؽ بف مكسى بف عبد العزيز أميف الديف الكيٍرًكي األصؿ الٌدمشقٌي 
 .))ػق851تكفي سنة , ػق777 كلد تقريبان سنة ,الصالحي الحنبمي كيعرؼ بابف الكيٍرًكيٌ 

كقد أجاز , ككاف محدثٌاًثقىةن , كانت لو مسمكعاته كثيرة:" - رحمو اهلل تعالى-قاؿ عنو اإلماـ المرداكم
 .))"لي

                                                 

( .  سبقت ترجمتو في المطمب األكؿ مف المبحث األكؿ في الفصؿ األكؿ(

( . 177-9/176, إنباء الغمر بأبناء العمر, كابف حجر. 7/256, شذرات الذىب,  ابف العماد(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 297, 118,السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, 2/252, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 297, 118,السحب الكابمة, كابف حميد.7/108,الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 360,السحب الكابمة,  ابف حميد(



 

 عع 

 
 .)) كقرأ عميو صحيح البخارم-رحمو اهلل تعالى-كقد حٌدث عنو اإلماـ المرداكم

 شياب الديف بف عبد اليادي .ٕ
 

ىك الشيخ أحمد بف حسف بف أحمد بف عبد اليادم بف عبد الحميد بف عبد اليادم بف يكسؼ بف 
سمع الحديث مف عمماء عصره حتى اشتير , محمد بف قدامة بف مقداـ العمرٌم الدمشقٌي الحنبميٌ 

ككاف صالحان دينان خيران قانعان متعففان مف بيت صبلح كعمـ كركاية كلد سنة , كسمع منو الفضبلء, بذلؾ
 .))ػق856 كمات في رجب سنةػق767

 
 .)) منو الحديث-رحمو اهلل تعالى-كقد سمع اإلماـ المرداكم

 
 أبو القاسـ النويري .ٛ

 
الميمكنيالقاىرم المالكي , ىك الشيخ محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف إبراىيـ بف عبد الخالؽ

حفظ , ػق801المعركؼ بأبي القاسـ النكيرم نسبة إلى نكيرة قرية مف قرل الصعيد كلد في رجب سنة 
كبرع في الفقو كاألصكؿ كالنحك كالصرؼ , القرآف كعدة مختصرات كتبل بالعشر عمى غير كاحد

كصنؼ في أكثر , كالعركض كالقكافي كالمنطؽ كالمعاني كالبياف كالحساب كالفمؾ كالقراءات كغيرىا
ككاف إماما عبلمة متفننا فصيحا مفكىا بحاثا ذكيا آمران بالمعركؼ :" قاؿ السخاكم عنو,ىذه الفنكف

 .)) بمكةػ ق897مات سنة , "ناىيان عف المنكر
 

 .))كقد أخذ عنو اإلماـ المرداكم أصكؿ الفقو

                                                 

( . 297, 360,السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 1/272, الضكء البلمع, كالسخاكم. 45, نظـ العقياف في أعياف األعياف,  السيكطي(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

(  . 166,نظـ العقياف في أعياف األعياف,  السيكطيك. 2/256, البدر الطالع,  الشككاني(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 فف 

 
حسف الخياط  .ٜ

 
قرأ عميو العبلء المرداكم ككصفو , ىك الشيخ حسف بف إبراىيـ الصفدم ثيَـّ الدمشقي الحنبمي الخياط

 .))كأخذ عنو عمـ النَّحك كالصَّرؼ, باإلماـ المحدث المفسر الزاىد
 
أبو الفتح المراغي  .ٓٔ
 

ىك محمد بف أبي بكر بف الحسيف بف عمر بف محمد بف يكنس بف القرشي, العثماني, القاىرم 
محدث, فقيو, أصكلي,  (أبك الفتح, شرؼ الديف)األصؿ, المدني, الشافعي, المعركؼ بالمراغي 

 عمى عمماء قرأ, ػق859, كنشأ بيا, كتكفي بمكة ػق775كلد بالمدينة في أكاخر سنة , نحكم, صكفي
فبرع في الفقو ,  كأجاز لو عمماء كبار مف مناطؽ مختمفة,المدينة كالقادميف إلييا كمف مشايخو

شرح المنياج : كمف تصانيفة, كأصكلو كالنحك كالتصكؼ كأتقف جممة مف الحديث كغريب الركاية
 .))كمختصر فتح البارم البف حجر كسماه تمخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح,الفرعي

 .) )سمع اإلماـ المرداكم منو الحديث في مكة
 
 الشيخ تقي الديف ابف قندس .ٔٔ
 

, ثـ الصالحي, الدمشقي, الحنبمي, كيعرؼ بابف ىك الشيخ أبك بكر بف ابراىيـ بف يكسؼ البعمي
برع في الفقو كأصكلو كالتفسير , ذك الفنكف المختمفة,  مف أعبلـ ىذا الزماف,عالـ كبير, قندس

 تقريبا, كتكفي ىػ809كلد ببعمبؾ سنة , كالتصكؼ كالفرائض كالعربية كالمنطؽ كالمعاني كالبياف
حاشية عمى المحرر, كحاشية عف الفركع لمحمد : مف آثاره, ىػ862 كفي ركاية ػق861بدمشؽ سنة 

 .))بف مفمح المقدسي
 

                                                 

( . 297, 149, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, 3/92, الضكء البلمع,  السخاكم(

(  .147-2/146, البدر الطالع,  الشككانيك. 9/108,  كحالة معجـ المؤلفيف(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 11/14, الضكء البلمع, كالسخاكم. 7/300, شذرات الذىب, ك ابف العماد. 3/55,  كحالة معجـ المؤلفيف(



 

 صص 

 .))كصفو تمميذه اإلماـ المرداكم بأنَّو عبلمةي زماًنو في البحًث كالتَّحقيؽ
 

ككاف مف أثر ىذه المبلزمة أخذيه لكثير مف , كلقد لـز اإلماـ المرداكم ابف قندس فترة مف الزمف 
 .)) الفقوي كاألصكؿي كالعربيةي :العمـك المختمفة منيا

أبو الفرج الطرابمسي  .ٕٔ
 

,   الحنبمي أبك الفرج الطرابمسي ثيَـّ الصالحي,الزيفىك الشيخ عبد الرحمف بف إبراىيـ الشيخ القدكة 
كممف أخذ , فانتفع بو خمؽ كثير, أقبؿ عمى اإلقراء كالخير بمدرسة أبي عمر بعدما تزىد ككتب الحكـ

 .))ػق866مات سنة , عنو العبلء المرداكم قرأ عميو المقنع تصحيحان 
 

 .) )الشييرككصفو اإلماـ المرداكم بالعمـ كالزىد كالكرع مع كثرة العبادة كالصبلح 
 

 .))كقد أخذ عنو اإلماـ المرداكم الفقو كالنحك
 
 تقي الديف الشُّشُمنيِّ  .ٖٔ
 

 بف محمد بف حسف بف عمي بف يحيى بف محمد بف خمؼ اهلل بف خميفة ىك الشيخ أحمد بف محمد
تعمـ النحك كالمعاني كالفقو ,أحد أئمة الحنفية الكبار, القسنطيني, شيخ اإلماـ تقي الديف الشمنياؿ

أقرأ التفسير كالحديث كالفقو , حتى صار عمما يشار إليو بالبناف, كالحديث عف عمماء عصر األفذاذ
كافتخركا ,  كانتفع بو الجـ الغفير مف طمبة العمـ كتزاحمكا عميو,كالعربية كالمعاني كالبياف كغيرىا

                                                 

( . 344,رفع النقاب عف تراجـ األصحاب, كابف ضكياف. 11/15, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 44-4/43, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 194, السحب الكابمة, كابف حميد.  44-4/43, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 قق 

حاشية عمى ك,  البف ىشاـمشرح المغف: مف تصانيفوك, ػق872تكفي رحمو اهلل سنة ,باألخذ عنو
. )) كشرح نظـ النخبة في الحديث لكالده, كشرح مختصر الكقاية في الفقو,الشفاء

 
 .))في أصكؿ الفقو-رحمو اهلل تعالى-كقد قرأ عميو اإلماـ المرداكم

 
الشيخ عز الديف الكناني  .ٗٔ
 

ىك الشيخ أحمد بف إبراىيـ بف نصر اهلل, أبك البركات, عز الديف الكناني العسقبلني األصؿ, 
ككلي قضاء القضاة فحمدت سيرتو, , فقيو مؤرخ انتيت إليو رئاسة الحنابمة بمصر: المصرم الحنبمي

" طبقات الحنابمة:"كمف مؤلفاتو, بالقاىرةػ ق876ككفاتو سنة , ػق800مكلده سنة , كاستمر إلى أٍف تكفي
 ,"منظكمة في الجبر كالمقابمة"في النحك, ك" صفكة الخبلصة"ك" نظـ أصكؿ ابف الحاجب"ك 
 .)) كغيرىا,"أرجكزة في قضاة مصر" ك,"شرح ألفية ابف مالؾ" ك,"منظكمة في المساحة"ك
 

 .))عمى يديو عندما ذىب إلى القاىرة-حمو اهلل تعالى ر-كقد تتممذ اإلماـ المرداكم
 
 محمد بف محمد السيمي .٘ٔ
 

 ))"السيمة"قدـ مف , العالـ الفرضي, ىك الشيخ شمس الديف محمد بف محمد السيمي اإلماـ الحنبمي
كما , فاشتغؿ كقرأ المقنع كتفقو عمى يد مجمكعة مف العمماء األكابر, ػق817إلى دمشؽ في سنة 

كلو اطبلع عمى كبلـ المحدثيف كالمؤرخيف كيستحضر , كتعمـ الفرائض كالحساب كصار أمة فيو

                                                 

( . تحقيؽ د, 105-1/100, المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي, يكسؼ بف تغرل األتابكي,  ابف تغرم بردل(
بغية الكعاة في طبقات , جبلؿ الديف عبد الرحمف, كالسيكطي. ـ1984, مركز تحقيؽ التراث, محمد محمد أميف
. لبناف, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ المكتبة العصرية: تحقيؽ, 1/376المغكييف كالنحاة, 

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( , الضكء البلمع, كالٌسخاكم. 31, نظـ العقياف في أعياف األعياف, كالسُّيكطي. 1/88,األعبلـ,  الزركمي(
1/205 .

( . 5/226, الضكء البلمع,  الٌسخاكم(

( . 3/300, معجـ البمداف, الحمكم.  سيمة مف قرل الفيـك بمصر بيا مسجد يعقكب عميو السبلـ(



 

 زز 

لـز إالَّ أنَّو , أفتى كدرس مدة, كلو معرفة تامة بكقائع العرب كيحفظ كثيرا مف أشعارىـ, تاريخا كثيرا
 .)) كدفف بالركضةػق879  سنةتكفي في أكاخر عمره إلى أٍف بيتو
 

كقد قرأ عميو اإلماـ المرداكم رحمو اهلل تعالى في الفقو كالزمو في الفرائض كالحساب كالكصايا أكثر 
. ))مف عشر سنكات

 
تقي الديف الحصني  .ٙٔ
 

, ػق815كلد سنة , بف محمد بف شاذم التقي الحصني الشافعي نزيؿ القاىرة" أبك بكر" ىك الشيخ 
كحفظ القرآف كالشاطبية كالحاكم كالشافية كالكافية كتماـ عشرة كتب عمى ما كاف يخبر, كجكد القرآف 

كما أنو برع أيضا , عمى بعض شيكخ بمده بؿ كقرأ القراءاتكأثنى عميو عمماء عصره عمى جكدة فيمو
تتممذ عمى يديو عمماءي , كاف مجدان في التحصيؿ إلى أٍنكلي مشيخة المدرسة الصبلحية, في المعقكالت

. ))ػق881 سنة -رحمو اهلل-تكفي , كثير
 

.  ))في أصكؿ الفقو-رحمو اهلل تعالى-قرأ عميو اإلماـ المرداكم
 
برىاف الديف ابف مفمح  .ٚٔ
 

مؤرخ, مف : إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح, أبك إسحاؽ, برىاف الديفىك الشيخ 
ككلي , كاف فقييا أصكليَّان طىٍمقان فصيحان ذا رياسة ككجاىة, في دمشؽػق816مكلده , قضاة الحنابمة
مف محاسنو إخماد ,  إلييا فمـ يذىبػق876 كعيف لقضاء الديار المصرية سنة ػق851قضاءىا سنة 

باشر القضاء , الفتف التي كانت تقع بيف فقياء الحنابمة كغيرىـ في دمشؽ, كلـ يكف يتعصب ألحد
رحمو - في دمشؽ ػق884كانت كفاتو سنة , في الديار الشامية نيابة كاستقبلال أكثر مف أربعيف سنة

                                                 

 ( . 346,رفع النقاب, كابف ضكياف. 450,السحب الكابمة, كابف حميد. 7/328, شذرات الذىب, ابف العماد(

( . 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 97, نظـ العقياف في أعياف األعياف, كالسيكطي. 11/76, الضكء البلمع,  السخاكم(

 ( . 5/226, الضكء البلمع, السخاكم(



 

 شش 

مرقاة ", ك"المبدع بشرح المقنع"ك" المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد"مف كتبو -اهلل تعالى
 .))"الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ

 
 .)) يحضر بعض دركسو-رحمو اهلل تعالى-ككاف اإلماـ المرداكم

 
 شياب الديف السجيني .ٛٔ
 

ىك الشيخ أحمد بف عبيد اهلل بف محمد بف أحمد بف عبد العاؿ الشياب السجيني ثيَـّ القاىرٌم األزىرٌم 
عمـ أصكؿ : , أخذ عمكما كثيرة مف عمماء عصره منيا))"بسجيف "ػق816  سنةالشافعٌي الفرضي كلد

الديف كالفقو كأصكلو كالعربية كالفرائض كالحساب كالمساحة كالجبر كالمقابمة كاليندسة كالميقات 
لو , ػق885حتى مات , ككاف فاضبلن حاسبان فرضيان خيران متقشفان متكاضعان كىك كثير المحاسف, كغيرىا

 .))- رحمو اهلل تعالى-شرح الرحبية في الفرائض
 

 .)) شيئان يسيران في الحساب كالفرائض-رحمو اهلل تعالى-قرأ عميو إمامينا الجميؿ 
 
 أبو الروح البغدادي .ٜٔ

 
. ))أقرأ العربية كالصرؼ كغيرىما , نزيؿ دمشؽ, الحنفي))ىك عيسى أبك الركح البغدادم الفمكجي

                                                 

 ( . 1/65, األعبلـ, كالزركمي. 1/152, الضكء البلمع, السخاكم(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 3/193, معجـ البمداف, الحمكم. قرية مف قرل مصر:  سجيف(

( , ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف, إسماعيؿ باشا, البغدادم. 1/376, الضكء البلمع,  السخاكم(
. 2/437, إيضاح المكنكف, كالبغدادم. بيركت , دار إحياء التراث العربي, 1/135

(  .297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( , معجـ البمداف, الحمكم. الفمكجة الكبرل كالفمكجة الصغرل قريتاف كبيرتاف مف سكاد بغداد كالككفة:  الفمكجة(
4/275  .

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 خخ 

بالعبٌلمة الفقيو الفرضٌي األصكلي النحكٌم الصرفٌي المحٌرر :" كصفو اإلماـ المرداكم رحمو اهلل تعالى
 .))" كأنَّو كاف حسف الٌتعميـ ناصحان لممتعمّْـ,المتقف

 
 .))أخذ عنو اإلماـ المرداكم رحمو اهلل تعالى عمـ النحك كالصرؼ

 
 قد ناؿ مف مبلزمتو لشيكخو األفاضؿ عمما - رحمو اهلل تعالى-يتبيف مما سبؽ أنَّاإلماـ المرداكم

مىمان مف أعبلـ المسمميف كفقييا مف فقياء ىذه األمة العظيمة ,كفضبلنكبيريف حتى فاؽ أقرانىو كغىدا عى
كما كاف ىذا ليحدث إاٌل بعد طكًؿ عناءوكمشقةو  دامت سنيف طكيمةن , الذيف أصبح يشار إلييـ بالبناف

. لـ يتكاف فييا مف طمب العمـ  كالكد في أخذه مف أفكاه العمماء ىنا كىناؾ
 

فمـ يكف ,  كانكا مكسكعيّْيف في عمكميـ كتحصيميـ- رحميـ اهلل تعالى -كما أفَّ عمماءىنا األكائؿى 
ٍف كاف بعضيـ قد برع في فف , التخصص في ففٍّ دكف ففٍّ أك عمـو دكف عمـ معركفا لدييـ اشتيرى ككا 

. بو كبرز مف خبللو
 

فقد تمقَّى كأخذ مف أفكاه العمماء في , أكبر برىاف عمى ذلؾ-رحمو اهلل تعالى -كلقد كاف إمامنا الجميؿ 
مختمؼ العمكـ كالفنكف؛ فقد تمقَّى عنيـ عمكـ القرآف كالتفسير كالحديث كعمكمو كالفقو كأصكلو 

.  كالفرائض كالحساب كعمـك المغة العربية كغيرىا
 

فقد كاف , كما كييبلحظ ممَّا سبؽ أيضا حاؿ العمماء السابقيف اآلخذيف عف مختمؼ أصحاب المذاىب
ما ينبئ عف خطأ أكلئؾ الذيف , مف شيكخ اإلماـ المرداكم عدد مف أعبلـ المىٍذىبٍيف الشَّافعي كالحنفي

 .بالتعصب كنحكه- سيما المتأخريف منيـ -يرمكف عمماءنا 

                                                 

( . 6/158, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 297, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ثث 

تالميذه :رابعالمطمب اؿ
 

أىمو ذلؾ إلى أٍنيقبؿ , صيته كاسعه بيف عمماء عصره- رحمو اهلل تعالى -لقد كاف لئلماـ المرداكم
ٍكبو لحضكر مجمسو كالنيؿ منو ٍدبو كصى فازدحـ عميو الناس يأخذكف عنو , عميو طمبة العمـ مف كؿّْ حى

يريد تحصيؿ العمـ أك الجكاب عمى , الفقو كالحديث كغيرىا مف العمكـ فصار محطةن لكؿّْ قاصدو
. االستفتاءات مف المسائؿ

 
 غالبى مىٍف في المممكة مف الفقياء ": قاؿ العميميقكحتى ييعرؼ مدل عمـ ىذا اإلماـ الجميًمكفىٍضؿً 

كما صحبو أحده إالَّ حصؿ لو الخيري , كالعمماء كقضاة اإلسبلـ في ىذا العصر ىـ مف تبلمذتو
 ))."كالنَّفع

 
فاجتمعكا عميو كانتفعكا بو كبعممو , كعندما سافر إلى مصرتيافت عميو الناس مف طمبة العمـ كالفقياء

 ). )كنشركه في الديار المصرية" اإلنصاؼ" كما أنَّيـ قامكا بكتابة مصٌنفو, الغزير
 

كفي , فأينما ذىب كحيثما ارتحؿ يتيافتي الناسي عاٌمةن كطمبةي العمـ خاٌصةن لمجمكس معو كاألخذ منو
: منيـ, ىـترجـ ألىْـّ تبلمذة اإلماـ المرداكيكأبرزً أىذا المطمب س

 
 محمد بف جناؽ .ٔ

 
ىك محمد بف أحمد بف محمد بف عبد القادر بف حسف بف محمد المحب أبك الفضؿ المكصمي ثـ 

حضر دركس ,  بالقاىرةػق837كلد سنة ,  كيعرؼ بابف جناؽ,الدمشقي األصؿ القاىرم الحنبمي
كلي نيابة الحكـ بالديار المصرية فباشره بعفة ككاف يمقي ,البرىاف بف مفمح ككذا التقي بف قندس

مات ,  باإلفتاء- رحمو اهلل تعالى-الدركس الحافمة كيشتغؿ عميو الطمبة بعدما أذف لو اإلماـ المرداكم
 .))-رحمو اهلل تعالى-ػق872سنة 

                                                 

( . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 345,رفع النقاب, كابف ضكياف. 7/316, شذرات الذىب, كابف العماد. 7/72, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 خخ 

 يوسؼ بف محمد بف الكفرسبي .ٕ
 

أخذ الفقو عف التقي بف , ىك يكسؼ بف محمد بف محمد الكفرسبي ثـ الدمشقي الصالحي الحنبمي
 رحمو -كما أنَّو يعتبر مف أخصائو, كبعد كفاة شيخو ابف قندس تفقو عمى يد العبلء المرداكم, قندس

 ػق892كاف ييعرؼ بعممو كفٍضًمو كصبلحو تكفي سنة ,  كقد أسند إليو كصيتو عند مكتو-اهلل تعالى
 .))- رحمو اهلل تعالى-بدمشؽ

 
 الشياب ابف عبد اليادي .ٖ

 
ىك الشيخ اإلماـ المتقف المفيد العبلمة شياب الديف أبك العباس أحمد بف حسف بف أحمد بف حسف بف 

, كاشتغؿ عمى عدة مشايخ مف مشايخ عصره الكبار, حفظ القرآف, عبد اليادم المقدسي الصالحي
حتى مير في عدة عمـك منيا , الذم كاف مف بينيـ اإلماـ المرداكم الذم درس عمى يديو الفقو

كما كقد ألؼ , فصنؼ شرحا لمخرقي كبقي منو اليسير لـ يكممو, الحديث كالفقو كالفرائض كالنحك
كشرح الممحمة ككتابا في " الفحص الغكيص في حؿ مسائؿ العكيص" ألغازا في الفرائض سماىا 
 .))ػق895 سنة -رحمو اهلل-تكفي , كغيرىا مف كتب الزىد كالرقائؽ, المحبة كالمتحابيف في اهلل

 
محيي الديف الفاسي  .ٗ

 
قاضي القضاة محي الديف أبك صالح عبد القادر بف قاضي القضاة سراج الديف أبي المكاـر عبد 

كحفظ بيا القرآف ,  بمكةػق842كلد سنة , المطيؼ بف محمد الحسيني الفاسي األصؿ المكي الحنبمي
ثـ , ػق863فجد كاجتيد حتى كلي قضاء الحنابمة بمكة سنة , كتمقى العمـك عف عمماء عصره, العظيـ

كزار بيت , كدرس بالمسجد الحراـ كغيره كحدَّث كأٍفتىى, ػق865أضيؼ إليو قضاء المدينة سنة 
كباشر القضاء أحسف مباشرة بعفة كصيانة كنزاىة ككرع مع التكاضع كليف الجانب , المقدس كالخميؿ

 .) )ػق898كتكجو إلى المدينة الشريفة لمزيارة عمى عادتو فأدركتو المنية بيا سنة 

                                                 

( , السحب الكابمة, كابف حميد. 7/354, شذرات الذىب, كابف العماد. 10/330, الضكء البلمع,  السخاكم(
498 .

( . 1/111, األعبلـ, كالزركمي. 57-56, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( . 7/362, شذرات الذىب, كابف العماد.273-4/272, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ذذ 

كاشتدت مبلزمتو لو حتى قرأ عميو غير , أخذ الفقو عف العبلء المرداكم كأذف لو في اإلفتاء كالتدريس
 .))مصٌنؼ

 
تقي الديف العجموني  .٘

 
المشيكر بابف البيدؽ كاف , ىك القاضي تقي الديف أبك بكر بف شمس الديف محمد العجمكني الحنبمي

بف اأخذ العمـ عف ابف قندس كالعبلء المرداكم كالبرىاف , مف أىؿ الفضؿ كأعياف الحنابمة بدمشؽ
 .)) رحمو اهلل تعالىػق899كتكفي سنة , ككانت سيرتو حسنة,  كناب في الحكـ بدمشؽ كأفتى,مفمح

 
 عبد الكريـ بف ظييرة المكي  .ٙ

 
ىك عبد الكريـ بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف عبد اهلل بف ظييرة بف أحمد بف عطية بف ظييرة كريـ 

فحفظ القرآف , ػق835كلد سنة , الديف أبك المكاـر بف الكجيو أبي الفرج القرشي المكي الحنبمي
ككذا أخذ عف , كاألربعيف كالخرقي في غير ابتدائو, كسمع الفقو كالحديث كغيرىما مف عمماء عصره

, التقي بف قندس بمكة ثـ عمى العبلء المرداكم كقرأ عميو تصنيفو التنقيح فأذف لو باإلفتاء كالتدريس
 .))ػق899 سنة - رحمو اهلل تعالى-تكفي,  عمـو كخير كفضؿذككىك 

 
بدر الديف السعدي  .ٚ

 
قاض مف فقياء , محمد بف محمد بف أبي بكر بف خالد البدر السدرشي األصؿ القاىرم الحنبمي

حفظ , ػق836كلد سنة , ككلي قضاء القضاة بالديار المصرية, أفتى كدرس, مف أىؿ القاىرة, الحنابمة
, كأخذ العمـ عف جممة مف عمماء عصره, القرآف كالكجيز كألفية النحك كالتمخيص كمعظـ جمع الجكامع

كترقى في سائر أكصافو عمما كفيما كخبرة تامة باألحكاـ كحسف نظر في :"قاؿ عنو السخاكم
الجكىر المحصؿ في " لو كتاب ,"المكاتب كعقبل كمداراة كاحتماال كتكاضعا كعفة كمحاسف جمة

 .) )ىػ902تكفي رحمو اهلل تعالى سنة , "مناسؾ الحج"ك " مناقب اإلماـ أحمد بف حنبؿ
                                                 

( . 4/273, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 7/364, شذرات الذىب, كابف العماد.135, السحب الكابمة,  ابف حميد (

( . 242-241, السحب الكابمة, ك ابف حميد . 4/310, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 7/53, األعبلـ, الزركمي. 432-429, السحب الكابمة, ك ابف حميد . 59-9/58,الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ضض 

 
كفي ىذا يقكؿ الشيخ , -رحمو اهلل تعالى-كلقد كاف ىذا العالـ الكبير مف تبلميذ العبلء المرداكم

نا قاضي القضاة بدر الديف السعدم:" العميمي  .))"قاضي الديار المصرية, كمف تبلمذتو شيخي
 

جماؿ الديف يوسؼ بف عبد اليادي  .ٛ
 

عبلمة , ىك يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف بف عبد اليادم الصالحي, جماؿ الديف, ابف الًمٍبرىد
تكلى , ػق909, كتكفي سنة ػق840كلد سنة ,مف أىؿ الصالحية, بدمشؽ, متفنف, مف فقياء الحنابمة

مةن يغمب عميو عمـ الحديث كالفقو كيشارؾ في النحك كالتصريؼ ,ػق896القضاء سنة   ككاف إمامان عبلَّ
مغني ذكم األفياـ عف الكتب الكثيرة "  تصانيؼ كثيرة منياكقد درس كأفتى كألؼ, كالتصكؼ كالتفسير

 "تاريخ اإلسبلـ"  ك,"النياية في اتصاؿ الركاية" ك, "الدرر الكبير" في فقو الحنابمة, ك" في األحكاـ
 .))كغيرىا مف التصانيؼ الكثيرة

 
 .))- رحمو اهلل تعالى-قرأ المقنع عمى اإلماـ عبلء الديف المرداكم

 
 شياب الديف العسكري  .ٜ

 
, أحمد بف عبد اهلل بف أحمد العسكرم,ىك الشيخ اإلماـ العالـ المحقؽ المتقف شياب الديف أبك العباس

كقد اشتغؿ عمى ابف قندس كالقاضي عبلء , حفظ القرآف ثـ تصدر إلقرائو بمدرسة الشيخ أبي عمر
كعنده خير , الديف المرداكم كبرع كدرس كأفتى كصار إليو المرجع في عصره في مذىب الحنابمة

كقد صنؼ , كاف سالكا طريؽ السمؼ في مسائؿ االعتقاد كما ىك شأف غالب الحنابمة, كديانة كسككف
مو حر-ػق910كتابا جمع فيو بيف المقنع كالتنقيح؛ كىك كتاب قيـ لكف اختارتو المنية قبؿ إتمامو سنة 

 ) ).-اهلل تعالى
 

                                                 

( . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 8/225, األعبلـ, كالزركمي. 10/308, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 8/43, شذرات الذىب,  ابف العماد(

 ( . 351,رفع النقاب, كابف ضكياف. 74-73, السحب الكابمة, ابف حميد(



 

 غغ 

 حسف بف عمي بف عبيد المرداوي .ٓٔ
 

 ثيَـّ الدمشقي الصالحي ,أبك عمي حسف بف عمي بف عبيد بف أحمد بف عبيد بف إبراىيـ المرداكمىك 
ككاف لو خطّّ حسفّّ ككاف , حفظ القرآف العظيـ كعدة كتب كاشتغؿ عمى جماعة مف العمماء, الحنبمي

 ) ).ػق916تكفي سنة , يتكسَّب بالشيادة
 

, حسف بف عمي بف عبيد المرداكم أحدي تبلمذة اإلماـ المرداكملـ يذكر أحد مف المؤرخيف أفَّ الشيخ 
 عف نسخة بخطّْو كتبيا في حياة اإلماـ العبلء المرداكم سنة ان إالَّ أفَّ كتابى اإلنصاًؼ كاف مطبكع

في الثالث كالعشريف مف جمادل األكلى : ككاف الفراغ مف ىذه النسخة المباركة:" قاؿ فييا, ػق874
حسف بف عمي بف عبيد : مف شيكر سنة أربعو كسبعيف كثمانمئة , ككتبو العبد الفقير إلى اهلل تعالى

عفا اهلل عنو بمنّْيككرمو , بصالحية دمشؽ المحركسة, مف نسخة شيخنا المصنؼ, أبقاه اهلل ... 
 .) )"تعالى آميف

 
. -رحميما اهلل تعالى-فصٌرح أٌف اإلماـ العبلء المرداكم كاف أحدى شيكًخو 

 
 أحمد بف عمي الشيشيني .ٔٔ

 
أبك حامد بف النكر أبي , أحمد بف عمي بف أحمد بف محمد بف عمر بف محمد بف كجيو الشياب

كلد سنة ,القاىرم الميداني الحنبمي, الشيشيني األصؿ,الحسف بف الشياب بف القطب أبي البركات
كلما ترعرع أقبؿ عمى , حفظ القرآف كالطكفي كألفية النحك كتمخيص المفتاح كغالب المحرر, ػق844

كأخذ المعاني كالبيانكالمنطؽ ,االشتغاؿ فأخذ الفقو عف كالده كعف العبلء المرداكم حيف قدكمو القاىرة
كبرع في الفضائؿ كناب في القضاء لكف ,  جماعة مف عمماء عصرهعفكأصكؿ الديف كالحديث 

ثـ تكفي بعد ذلؾ سنة , األشرؼ برسباممدرسة كاستقر بعد ذلكيعمؿ في التدريس في , يسيران 
 .))ػق919

 
                                                 

 ( . 8/75, شذرات الذىب, كابف العماد. 151, السحب الكابمة, ابف حميد(

 ( مقدمة التحبير شرح , الجبريف كآخركفك. 12/296, اإلنصاؼ في تحقيؽ الراجح مف الخبلؼ, المرداكم(
. 66ىامش , التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم

( . 83-81, السحب الكابمة, ك ابف حميد. 2/9,الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ظظ 

عبد الوىاب الدمشقي  .ٕٔ
 

اشتغؿ كحصؿ كاجتيد , القاضي تاج الديف أبك محمد, ىك الشيخ عبد الكىاب بف محمد الدمشقي 
كما أنَّو كلي قضاء طرابمس ثـ عزؿ , عمى نفسو فأخذ العمـ مف أفكاه العمماء كمنيـ العبلء المرداكم

. ))ػق921كبعدىا حدثت لو محنة مات عمى إٍثًرىا سنة , كرجع إلى دمشؽ
 
 موسى الكناني .ٖٔ
 

الكناني المقدسي الجماعيمي ثـ , ىك مكسى بف أحمد بف مكسى بف عبد اهلل بف أيكب الشرؼ
ثـ تحكؿ منيا مع أبيو إلى , نشأ بمردا فقرأ بيا القرآف, ػق850كلد بعد , الدمشقي الصالحي الحنبمي

كتنزؿ ,  فحفظ المقنع كألفية النحك كجمع الجكامع كغيرىا كعرض عمى جماعة, ػق860دمشؽ سنة 
ثـ تكفي سنة , ػق896في الزاكية ألبي عمر كتكسب بالتّْجارة كتميَّز, كقدـ القاىرة في ربيع األكؿ سنة 

 .))- رحميما اهلل تعالى-كالـز العبلء المرداكم فترة كأخذ عنو الفقو, ػق926
 
عبد اهلل بف محمد األخصاصي  .ٗٔ
 

 .) )ػق931كأنَّو ماتى سنة ,  قرأ عمى ابف قندس كالعبلء المرداكم,ذكر في ترجمتو أنَّو فاضؿ

                                                 

( . 281, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( . 473, السحب الكابمة, ك ابف حميد . 10/176,الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 473, السحب الكابمة,  ابف حميد (



 

 أأأ 

 أحمد بف يحيى النجدي .٘ٔ
 

مف -كلد في العيينة, مف عمماء نجد, النجدم الحنبمي, أحمد بف يحيى بف عطكة بف زيد التميمي
فتفقو عمى عمماء , ثـ كرحؿ إلى دمشؽ فأقاـ مدة يتمقى العمـ,نشأ بيا فقرأ عمى فقيائيا-أرض اليمامة

 مف بقدر كبير فرجع إلى بمده ,  خو كأثنكا عميومفمير بالفقو كأجازه مشا, كثر منيـ العبلء المرداكم
كانتفع ,  إليو في قطر نجد كالمشار إليو في مذىب اإلماـ أحمدمرجعان يرجعالعمـ كالديف كالكرع فصار 

 كثيرةه, كصنؼ للو فتاك, ػق948بو خمؽ كثير مف أىؿ نجد كتفقيكا عميو , كعاد, فتكفي ببمده سنة 
 -كلو تحقيقاتهنفيسة كتدقيقاته لطيفة, (درر الفكائد كعقياف القبلئد)ك (التحفة)ك (الٌركضة)كتبا, منيا 

 .))-رحمو اهلل تعالى
 
 أحمد بف زىرة الحنبمي .ٙٔ
 

ككصفو , لخص مسائؿ مف كتاب التحبير لممرداكم, أبك الفضؿ, ىك أحمد بف عمي بف زىرة الحنبمي
 كأرخَّ ىذا الممخص في الخامس مف شير , الحٌجة الفٌيامة, المدقؽ, كالمحقؽ,بشيخنا العالـ العبلمة
كما كقد ذكر أنَّو أحد تبلميذ , "كتاب التحبير في شرح التحرير" كسماه , ػق892جمادل األكلى سنة 

 .))اإلماـ المرداكم
 
سميماف بف صدقة  .ٚٔ
 

سميماف بف صدقة بف عبد اهلل المرداكم , ىك الشيخ الصالح المفيد المعمر عمـ الديف أبك الربيع 
كأخذ عف التقي بف قندس كالعبلء المرداكم , حفظ القرآف كاشتغؿ كبرع كأفتى كحدَّث كدرَّس, الصالحي

 .))كلـ يؤٌرخ لكفاتو, كغيرىـ مف عمماء زمانو

                                                 

( كابف . 2/204, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 1/270, األعبلـ, ك الزركمي. 167, السحب الكابمة,  ابف حميد (
. 356, رفع النقاب, ضكياف

( نقبل عف .  أصكؿ الفقو147 التحبير في شرح التحرير البف زىرة مخطكط في الحـر المكي الشريؼ برقـ (
معجـ , عبد اهلل بف محمد بف أحمد, كالطريقي. 68, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم, الجبريف كآخركف
. ـ2001, 1ط, الرياض, مكتبة الممؾ فيد الكطنية, 5/16, مصنفات الحنابمة

( . 172, السحب الكابمة,  ابف حميد(



 

 ببب 

 ابف قاضي نابمس .ٛٔ
 

محمد بف محمد بف عبد القادر بف محمد بف عبد القادر بف عثماف بف عبد الرحمف الكماؿ بف البدر 
 مع كاشتغؿ ,حفظ القرآف كالكجيز كغيرهك,كلد بنابمس كنشأ بيا, الجعفرم المقدسي النابمسي الحنبمي

أخذ عف العز الكناني كقرأ عميو ك,أبيو ثيَـّ بدمشؽ كغيرىا عمى التقي بف قندس كغيره؛ كقدـ القاىرة
ناب بدمشؽ بؿ كلي قضاء بمده استقبلالن ثـ قضاء بيت المقدس , كثيران مف كتب الحديث كغيرىا

 .) )-رحمو اهلل كعفا عنو-ػق889كغيرىا مات سنة 
 
تقي الديف البدماصي  .ٜٔ
 

قرأ , ىك محمد بف أحمد بف سميماف بف عيسى تقي الديف البدماصي ثـ القاىرم الحنبمي الحنفي 
 كقرأ التيسير عمى التقي بف قندس حيف قدـ القاىرة , كألفية النحك, كحفظ الخرقي,القرآف عمى أبيو

 .))ككذا عمى العبلء المرداكم
 
 محمد بف أحمد المرداوي .ٕٓ
 

ىك محمد بف أحمد بف عبد العزيز المرداكم شمس الديف بف شياب الديف بف عز الديف األصيؿ 
 ميستحًضران في الفقو كاألصكؿ , بارعان في الفرائض,كاف مف فضبلء الحنابمة, العريؼ سميؿ األعبلـ

أذف لو التقي ابف قندس كالعبلء المرداكم كغيرىما , -تعالى- حافظان لكتاب اهلل , كالنحك,كالحديث
 .))ػق894كلي القضاء ببمدة مرداس مٌدةو كتكفي بصالحية دمشؽ سنة , باإلفتاء كالتدريس

 
 محمد بف عثماف بف حسيف الشمس الجزيري .ٕٔ
 

 كاليسير مف المقنع كالـز قاضي , كالخرقي,حفظ القرآف, ػق852كلد تقريبان سنة , القاىرم الحنبمي
كبرع في الفقو كالصناعة, ككاف جيد الفيـ حسف اإلدراؾ متيف العقؿ محبان , مذىبو البدر السعدم

                                                 

( .   9/110,الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 6/313,الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 348, رفع النقاب, كابف ضكياف. 7/356, شذرات الذىب, كابف العماد. 411, السحب الكابمة, ابف حميد (



 

 ججج 

 في الحيض أجاده كأرسؿ بو إلى العبلء المرداكم بدمشؽ ان لمناس لكثرة تكاضعو كتكدًُّده, ككتب جزء
 .) )ػق888مات سنة ,  كأذف لو ككذا شرع في ترتيب فركع قكاعد ابف رجب,قظفقر
 

ألنو مف جممة الذيف أذف , دكف التمقي, كىك بيذا يعتبر مف تبلميذ اإلماـ المرداكم باإلجازة كالمراسمة
 .ليـ
 

لعؿ المصادر دائما تذكر مف تميَّز كبرز كذاع ك, اإلماـ المرداكميد ىؤالء بعض مف تتممذكا عمى 
,  لـ تذكرىـ المصادر كالمراجعآخركفكلذلؾ كمف البدىي أٍف يككف لئلماـ المرداكم طمبةه , صيتو

المرداكمَّ أستاذه كبيره في الذيف ترجمت ليـ كىؤالء التبلميذ  ما ىـ إال نماذجي كأمثمة حية عمى أفَّ اإلمامى
.  التَّدريس كالعطاء

                                                 

( . 411, السحب الكابمة,كابف حميد . 8/142, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ددد 

 األعماؿ التي قاـ بيا: خامسالمطمب اؿ
كقد تمثؿ ىذا العطاء بأمكر , عاش اإلماـ المرداكم حياة حافمة بالعطاء في مرحمة مبكرة جدا

: ))النَّحك اآلتيأربعةكىي عمى 
 

 التدريس - أ
 اإلفتاء - ب
 القضاء - ت
 التأليؼ - ث

 
 كاف بيده كقؼ التزكيج الذم يعطى منو كؿُّ مٍف تزٌكج مف فقراء ,إضافة إلى ىذه األعماؿ األربعة

 .))الحنابمة
 

:  اآلتيفيأما التفصيؿ ؼ
 

 التدريس - أ
كلقد كاف اإلماـ المرداكم أحدى األمثمة ,  ىي الكظيفة الرئيسة لمعالـ؛إلقاء الدركس أماـ الطمبة كالتبلميذ

يَّة كالمثابرة في ىذه الكظيفة السامية نَّو باشرىا في سفٍّ مبكرة عندما أجاز لو الشياب إحتى , الحى
 كتقٌدًمو عمى أقرانو كعمكّْ قكىذا يدؿُّ داللةن كاضحةن عمى نبكغ, المرداكم كما صرَّحت بعض المصادر

التدريس التي ىي مينة  يحظى بمكانةو مرمكقة في ممَّا أٌىمو ذلؾ إلى أفٍ , كعًبو في الفقو كالعمـ
. ))العمماء كالفقياء

 
كمف ىنا فقد فاض إناء عمـ اإلماـ المرداكم عمى تبلمذتو كطمبتو؛ ألٌنو كاف أستاذان في العمكـ كمّْيا 

غير  , فقد كاف فقييا أصكليان فرضيان محدثان مقًرئان كعالمان بعمكـ الٌمغة, كما كصفو المؤرّْخكف
العمكـ كأبرز, أٌنو كاف حافظان لفركع المذىب ـى الفقوىاكلذلؾ فإنَّمف أىمّْ فقد ذكر  , التي كاف يدرّْسيا عم

 .) )كثيره مف تبلميذه الذيف تتممذكا عمى يديو أٌنيـ أخذكا عنو عمـ الفقو
                                                 

( . 58, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( . 2/99, الدارس في تاريخ المدارس,  النعيمي(

( . 101, الجكىر المنضد, ,  ابف المبرد(

( . 297, السحب الكابمة,كابف حميد . 227-5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ههه 

 
 .))في المدرسة العمرية في يكمي اإلثنيف كالخميس- رحمو اهلل تعالى -كقد كاف يدرّْس

 
اإلفتاء  - ب

 
خ كالعمماء م كاشتغؿ بالعمـ كتفقو عمى أيدم المشا, فتح اهلل عميو-رحمو اهلل تعالى-اإلماـ المرداكم

 كييعكَّؿ عميو في الفتكل كاألحكاـ في جميع مممكة , ييعمؿ بو,أصبح قكليو حٌجةن في المذىبك, كالفقياء
 .))اإلسبلـ

 
 .) )..."كتصٌدل قبؿ ذلؾ كبعده لئلقراء كاإلفتاء كالتأليؼ ببمده كغيرىا:" ككما نقؿ كذلؾ السخاكم
كىذا إٍف دؿَّ ,  فصبلن في المسألةدُّ  فإذا قاؿ قكال فإفَّ ىذا القكؿ ييع,حجةكنقؿ أيضا أفَّ فتكاه كانت 

ةن في الفتكل كاألحكاـ  .))عمى شيء فإنَّو يدؿ عمى أفَّ قكؿ اإلماـ المرداكٌم أصبح حجَّ
 

كلقد كاف يجيد ىذه ,  كاف الكظيفة الثانية بعد التدريس التي مارسيا اإلماـ المرداكمٌ ففاإلفتاء إذ
حيث  في األمكر الميمة كالكقائع الشائكة يستفتىحتى صار , الصنعة الشريفةالتي أكرمو اهلل بيا

 .))ذىب

                                                 

( . 2/84, الدارس في تاريخ المدارس,  النعيمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 ووو 

 القضاء - ت
 

كبالتَّالي , مف الخصائص الميمة التي يتميز بيا الديف اإلسبلمي الحنيؼ شمكليو جميعى جكانًب الحياة
فبل يدع , اإلسبلـ عبارةن عف رسالة لئلنساف كلمحياة البشرية ليشمؿى جميعى جكانب الحياة كمياديًنياؼ

.  دكره أك قراره فيوكلومجاالن إالَّ 
 

 أٍف -تعالى-كلطبيعة اإلنساف المجبكًؿ عمى مخالطة الناس كمعاممًتيـ كمخاصمًتيـ اقتضٍت حكمةي اهلل
يككف ىناؾ قضاء كميزاف ليقكـ الناسي بالقسط كالعدؿ اٌلذم ىك األساس الذم قامت بو السماكات 

 .))فالخصكمةي ىي مف لكاـز البشرية, حٌتى ال يصبح الٌناس فكضى, كاألرض
 

 في تو كأىميتوكمف ىنا فقد أكلت اآلياتي القرآنيةي كاألحاديثي النبكيةياىتماما عمى دكًرالقضاء كضركر
.  اإلسبلـ

 
عندما ييذكر اإلماـ المرداكم فإفَّ بعض المصادر كالمراجع تعٌرؼ بو ك, أكبرى نكاًب القاضي الحنبمي

 ) ).كتمٌقبو بالقاضي
 

ٌنما ذكرت أنَّو ناب , كلـ تذكر المصادر كـ ىي الفترةي اٌلتي زاكؿ فييا اإلماـ المرداكٌم مينةى القضاء كا 
في الحكـ دىران طكيبلن فحسنت سيرتيو كعظـ أمريه

( (. 

                                                 

( . القاىرة, المكتبة التكقيفية, 18-7, السمطة القضائية كنظاـ القضاء في اإلسبلـ, نصر فريد محمد,  كاصؿ(

( المدخؿ , بكر بف عبد اهلل, كأبك زيد. 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 7/341, شذرات الذىب,  ابف العماد (
مطبكعات مجمع الفقو اإلسبلمي , دار العاصمة, 1/217, المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد كتخريجات األصحاب

مفاكية الخبلف في حكادث , شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الصالحي, كابف طكلكف. ق1417, 1ط, بجدة
.  ـ1998 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, 20, الزماف

( .  1/217,المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 7/341, شذرات الذىب,  ابف العماد(



 

 ششش 

 
الذم كاف , - رحميما اهلل تعالى-كلقد كانت معظـ نيابتو في الحكـ عف شيخو البرىاف ابف مفمح

يف الكناني قاضي مصر في تمؾ الفترة لينكبى عنو في دكما فكَّضو الشيخ عز اؿ, يتكلَّى قضاء دمشؽ
 ) ). أثناء زيارتو لياػق867القضاء مدَّة مككثو في القاىرة سنة 

 
ف ذلؾ قبؿ كفاة اإلماـ البرىاف اكؾ, تنزَّه عف مزاكلة مينة القضاء-رحمو اهلل تعالى-كفي أكاخر عمره 

 .))ابف مفمح بسنكات قميمة
 

 ))التأليؼ - ث
 

خ كجدَّ في ملقد خاض اإلماـ المرداكيغمار التأليؼ بعد أٍف اشتغؿ بالعمـ كالفقو كاجتمع بالعمماء كالمشا
مىفَّ اهللي عميو بالتأليؼ كالتصنيؼ , بعد ذلؾ الفتح ًمفى اهللً , كتمٌكف العمـ في قمبو, فييااالشتغاؿ 
الكتب كالمصٌنفات في , ليبدأ مشكاران في غاية الدّْقة كالٌرٍكعة, كالكتابة كليخيطَّ بقممو السَّيَّاؿ أعظمى

 .))مختمؼ العمـك كالفنكف الشرعية
 

 .) ) ال تنفؾُّ عف شخصيتيبأمّْ حاؿ مف األحكاؿ,توفصار التأليؼ كالتصنيؼ سمةن بارزةن في حيا
 كبعدى , انتفع بيا الناس حاؿى حياًتو,فألَّفمؤلفات قٌيمةن كتصانيؼى بديعةن كانت في غايًة الٌرٍكعة كاإلتقاف

 .))كفاتو إلى يكمنا الحاضر
 

كلعؿَّ مف األسباب الميمة التي دفعت الناس إلى االىتماـ بمؤلفات اإلماـ المرداكم كالتي ساعدت 
 بيف الناس فضبلن عف طمبة العمـ يعكد إلى ما -بعد المكانة العممية التي يتبكؤىا-عمى انتشارىا 

: يأتي
                                                 

( . 5/291, المنيج األحمد, كالعميمي. 297, السحب الكابمة,كابف حميد . 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 5/291, المنيج األحمد, كالعميمي. 298, السحب الكابمة, كابف حميد. 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(

( .  سيأتي بعد ىذا المطمب مطمبه خامسه أتحدث فيو حكؿ تراث اإلماـ المرداكم العممي كمؤلفاتو بإذف اهلل تعالى(

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 72, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( . 7/341, شذرات الذىب, كابف العماد. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 ححح 

 إخالصو هلل تعالى .ٔ
 

بحسف نٌيتو , كانتشرت في حياتو كبعد كفاتو, كانتفع الناس بمصنفاتو:" كفي ىذا يقكؿ الشيخ العميمي
خبلًصو كقصده الجميؿ  .))"كا 

 
.  فاإلخبلص كحسف القصد ركفه أساسه لمف أراد التَّكفيؽ كالسداد كالرَّشاد في األمكر كمّْيا

 
براعتو في الكتابة  .ٕ

 
 خاٌصةن عندما يكتب كيصنؼ في الفنكف التي يبرع بيا ) )كقد شيد لو بذلؾ العمماء كأٍثنىكا عميو كثيران 

قالكا "اإلنصاؼ " كىي المصٌنفات الفقيٌية فعندما صٌنؼ كتابو ,كالتي تككف ضمف مجالو كاختصاصو
بيَّف فيو الصحيح مف المذىب , فقد سمؾ فيو مسمكا لـ يىٍسًبؽ إليو أحده , كىك مف كتب اإلسبلـ: "عنو 

 .))..."كذكر في كؿّْ مسألة ما نقؿ منيا مف الكتب ككبلـ األصحاب, كأطاؿ فيو الكبلـ
 

 كأنَّو قد سمؾ فيو مؤٌلفيو مسمكان لـ يسبؽ إليو أحد؛ ,كممَّا يدؿُّ عمى عظـ ىذا الكتاب كركعًتو كأىٌميًتوً 
كأمر جماعة الحنابمة , فأثنى عميو, أنَّو لٌما تكٌجو إلى القاىرة عرضو عمى القاضي عز الديف الكناني

 .))بمصر بكتابتو كنشره في الديار المصرية
 

تحريره لكتِبو ومراجعُتيا ِمرارًا وَتْكرارًا  .ٖ
 

                                                 

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( , الضكء البلمع, ك السخاكم. 7/341, شذرات الذىب, كابف العماد. 298, السحب الكابمة,  ابف حميد(
5/227 .

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد, كالعميمي. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ططط 

كىك "التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع"فقد كرد أٌف اإلماـ المرداكم عندما فرغ مف تصنيؼ كتابو 
ـٍ يزٍؿ ييحرره كيزيد عميو كيينًقصي منو إلى أٍف تكفيى ثيَـّ , مختصر اإلنصاؼ رحمو اهلل -غيَّره ًمراران كل

 .))-تعالى
كيظير أفَّ ىذه الطريقة اٌلتي انتيجيا اإلماـ المرداكم في مراجعتو كتىٍكرارىهي كتحريرىه لكتاب التنقيح ىك 
عبارة عف منيج كديدف خاص يتعامؿ بو اإلماـ المرداكم في جميع كتبو كمصنفاتو؛ كممَّا يدؿ عمى 

في أصكؿ " التحرير"ذلؾ كبلـ الدارسيف كالمحققيف الذيف تتبعكا مخطكطات اإلماـ المرداكم في كتابو 
 أٍف تككفى أخطاءمف  إالال يمكف, الفقو كقابمكا الٌنسخ بعضيا ببعض فكجدكا أفَّ ىناؾ فركقان بينيا

 )).ألفَّ فييا تغييران لممعمكماًت مٌرةن كنقصان أك زيادةن مرَّةن أخرل كنحك ذلؾ, أخطاًء النُّسَّاخ
 

 وضوح خطِّو  .ٗ
 

كىذا ما كاف , كممَّا يساعد كثيرا عمى انتشار كتب المؤلؼ كشيكعيا ىك كضكح الخطّْ كحسنو كجمالو
 .) )يبرع فيو كيجيده-رحمو اهلل  تعالى -اإلماـ المرداكم

 
 حيازتو عمى الكتب .٘

 
كلعؿَّ مف األسباب الميمة التي أعانت اإلماـ المرداكم عمى التأليؼ كالتصنيؼ ما اجتمع لديو مف 

ـٍ كقفان أالكتب سكاءن  كانت ممكان لو أ
( (. 

                                                 

( . 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 76, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( .  5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( .  348, رفع النقاب,  ابف ضكياف(



 

 ييي 

 تراثو العممي: سادسالمطمب اؿ
 

  ستة عشر مؤلفا يمكف تكزيعيا حسب الفنكف إلى ثبلثة أقساـفييمكف حصر مؤلفات اإلماـ المرداكمٌ 
:  كىي
 

المؤلفات الفقيية : القسـ األكؿ
المؤلفات في أصكؿ الفقو : القسـ الثاني
المؤلفات في المكاعظ كاآلداب : القسـ الثالث

 
ٍسبى ىذه التقسيماًت كلكف بشيء مف اإليجازمؤلفات في ىذا المطمبكسأذكر  : اإلماـ المرداكم حى

 
 : المؤلفات الفقيية: أوال
 

  معرفة الراجح مف الخالؼكتاب اإلنصاؼ في .ٔ
 

ككاف ىذا الكتاب ,  عبارة عف تصحيح لكتاب المقنعكىك,  كأٍنفىًسياكىك مف أىْـّ كتب اإلماـ المرداكم
 .))ككثرًةإطبلعو, كقكة فيمو, كسىعىة عممو, دليبلن عمى تبٌحر اإلماـ

 
ُـّ بإذف اهلل التطٌرؽ لدراسة ىذا الكتاب بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني عند الحديث - تعالى- كسكؼ يت

 . عف أثر اإلماـ المرداكم مف خبلؿ مصنفاتو
 

التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع  .ٕ
 

  مففرغ مف تأليفو في سادس عشر, جعمو المؤلؼ في مجمد كاحد, كىك مختصر لكتاب اإلنصاؼ
,  كلـ يزؿ يحرره, كيزيد فيو, كينقص, إلى أف تكفي,غيَّرىهي ًمراراثيَـّ يف كسبعيف كثمانمئة, تشكاؿ سنة اثف

 .) )حيث جعمو عمى القكؿ الراجح مف المذىب

                                                 

( .  5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 2/731, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 ننن 

بإذف اهلل , عند الحديث عف أثره في الفقو الحنبمي, كسيتـ التطرؽ لدراستو في الفصؿ الثاني بالتفصيؿ
 .تعالى

 
تصحيح الفروع  .ٖ

 
الدر المنتقى " فصححو المرداكم كسٌماه تصحيح الفركع أك يعرؼ بػ,))الفركع البف مفمحكتاب 

ككما ىك ,)) كما ذكره السخاكم"كالجكىر المجمكع في معرفة الراجح مف الخبلؼ في الفركع البف مفمح
 كقد سمؾ فيو اإلماـ ,كالحقيقة أنو تصحيح لعامة كتب المذىب" تصحيح الفركع" مشيكر باسـ ىك 

 التي سمكيا في كتابو اإلنصاؼ مف بياف الراجح مف الخبلؼ في أقكاؿ الطريقةى نٍفسىياالمرداكم
 .))األصحاب

 -.بإذف اهلل تعالى- كسكؼ يتـ التطرؽ لدراسة ىذا الكتاب في الفصؿ الثاني بالتفصيؿ
 

 مختصر الفروع .ٗ
 

 .))كىك عبارة عف اختصار لمفركع مع زيادة في مجمّْد كبير
 

 مختصر اإلنصاؼ .٘
 

 .) )كيبدك مف كبلـ المحققيف أفَّ ىذا الكتاب ىك نفسو كتاب التنقيح المشبع

                                                 

( كلد سنة بضع :  محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج, أبك عبد اهلل, شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي(
أعمـ أىؿ عصره بمذىب اإلماـ أحمد , ػق763كلد كنشأ في بيت المقدس, كتكفى بصالحية دمشؽ سنة , كسبعمائة
ك " أصكؿ الفقو"ك " النكت كالفكائد السنية عمى مشكؿ المحرر البف تيمية " ك" كتاب الفركع "مف تصانيفو , بف حنبؿ

, ك الزركمي. 6/14, الدرر الكامنة, ابف حجر. نحك ثبلثيف جزءا (المقنع), كلو عمى "اآلداب الشرعية الكبرل "
. 7/107, األعبلـ

( . 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 2/762, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 2/763, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 100, الجكىر المنضد,  كابف المبرد. 5/12, معجـ مصنفات الحنابمة, الطريقي(



 

 للل 

 التنقيح في شرح أنصاؼ التصحيح .ٙ
 

كلكف يبدك أٌنو كتاب التنقيح المشبع عمى ,  ىكذا ذكر في كتابي إيضاح المكنكف كىدية العارفيف
 ) ).الراجح

 
 المختصر في فروع الحنابمة .ٚ

 
كرد ىذا الكتاب أيضا في كتاب إيضاح المكنكف كلعمَّو كتاب التنقيح أك عمدة الطالب كمقنع الراغب 

 .))اآلتي
 

عمدة الطالب ومقنع الراغب  .ٛ
 

يكجد لو نسخة خطية في مكتبة , لـ يذكيٍره أحده مف المترجميف لئلماـ المرداكم, مختصر في الفقو
كيكجد ليذه المخطكطة صكرةه , ػق889كرقة نسخت سنة  (130)المتحؼ العراقي في بغداد تقع في 

 .) )فقو حنبمي (70)في معيد البحكث في جامعة أـ القرل برقـ 
 

فتاوى  .ٜ
 

 .) )ذكر الشيخ العميمي شيئان منيا في كتابو
 

المؤلفات في أصوؿ الفقو : ثانيا
 

تحرير المنقوؿ وتيذيب األصوؿ  .ٔ

                                                 

( مقدمة التحبير , كالجبريف كآخركف. 2/736, ىدية العارفيف, كالبغدادم. 1/331, إيضاح المكنكف,  البغدادم(
. 81, شرح التحرير لممرداكم

( . 81, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم, كالجبريف كآخركف. 2/450,إيضاح المكنكف,  البغدادم(

( . 81, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( . 298-5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 ووو 

قّْؽ الكتاب في رسالة دكتكراة في الجامعة اإلسبلمية , ىب األئمة األربعةاكىك مشتمؿ عمى مذ كقد حي
كىك عبارة عف متف , ذكر اسـ ىذا الكتاب في أكثر مف مكافك, ق1403في المدينة المنكرة عاـ 

 .) )"التحبير شرح التحرير"كتاب 
 

 ))التحبير شرح التحرير .ٕ
 

كحقؽ ,كىك مف أبرز كتب أصكؿ الفقو كخاصة في المذىب الحنبمي, كىك شرح الكتاب الذم قبمو
الكتاب بعد أٍف كاف مخطكطا في ثبلث رسائؿ عممية تقدـ بيا المحٌققكف لنيؿ درجة الدكتكراة مف قسـ 

حصمت , ق1417 -ػ ق1416كقد نكقشت ىذه الرسائؿ عاـ , أصكؿ الفقو في كمية الشريعة بالرياض
 .))كٌميا عمى مرتبة الٌشرؼ األكلى

 
 شرح مختصر الطوفي .ٖ

 
ـٍ يتمو كىذا ما يتضح مف خبلؿ  شرح اإلماـ المرداكم قطعة في ىذا المختصر كلكف الذم يبدك أٌنو ل

 .))"كشرح قطعة مف مختصر الطكفي:" كبلـ السخاكم عنو عندما قاؿ
 

 فيرست القواعد األصولية .ٗ
 

 .))" ىك في كٌراسة:"ذكره الٌسخاكيكقاؿ

                                                 

( , المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 1/446, البدر الطالع, كالشككاني. 5/8, معجـ مصنفات الحنابمة, الطريقي(
2/999  .

( المدخؿ المفصؿ , كأبك زيد. 1/446, البدر الطالع, كالشككاني. 5/8, معجـ مصنفات الحنابمة, الطريقي(
2/999  .

( . 133-96, 81, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

. كما كاف المشرؼ عمى ىذه الرسائؿ الثبلثة األستاذ الدكتكر أحمد بف عمي سير المباركي

( .  5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 2/999, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ٌٌ ٌ  

كىك فيرس لممسائؿ الفقيية الكاردة في , المطبكع في أكلو))كلعٌمو فيرس القكاعد األصكلية البف المحاـ
 .))تبله بفيرس لمقكاعد كالفكائد, القكاعد

 
المؤلفات في اآلداب والمواعظ : ثالثا

 
 .الكنوز أو الحصوف المعدة الواقية مف كؿ شدة .ٔ

 
إفَّ اإلماـ المرداكم جمع فيو : قاؿ السخاكم, كىك كتاب في األدعية كاألكراد في عمؿ اليـك كالميمة

 .) )منيا األحاديث الكاردة في اسـ اهلل األعظـ, قريبا مف ستمئة حديث
 

 األدعية المطمقة المأثورة .ٕ
 

 .))حيث إفَّ اإلماـ المرداكم جمع منيا فكؽ مئة حديث كما ينقؿ الٌسخاكم
 

 ))المنيؿ العذب الغزير في مولد اليادي البشير النذير .ٖ
 

كـ حكؿ حياة النبي صؿ .  اهلل عميو كسمـلكيبدك مف خبلؿ العنكاف أٌف مكضكع الكتاب يحي
 

                                                 

( فقيو حنبمي أصمو مف : عمي بف محمد بف عباس بف شيباف, أبك الحسف عبلء الديف ابف المحاـ:  ابف الٌمحاـ(
األخبار العممية في اختيارات الشيخ تقي الديف ابف "ك, "القكاعد األصكلية: "سكف دمشؽ كصنؼ كتبا, منيا, بعمبؾ
ابف . ىػ803كناب في الحكـ بدمشؽ ثـ تكجو إلى مصر كاستقر مدرسا في المنصكرية إلى أف تكفي سنة , "تيمية
.  5/7, األعبلـ, كالزركمي. 7/31, شذرات الذىب, العماد

( .  82, مقدمة التحبير شرح التحرير لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( .  5/291, المنيج األحمد, ك العميمي.5/227, الضكء البلمع, السخاكم(

( . 7/102, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(

( .  7/102, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ضضض 

 
 شرح اآلداب .ٗ

منظكمة ", ك"ألفية اآلداب:"كتسمى, ))البف عبد القكم" منظكمة آداب العالـ كالمتعمـكىك شرح ؿ
 .))عمى قافية الٌداؿ كىي قصيدة ألفية ,"اآلداب

                                                 

( كلد بمردا سنة , فقيو حنبمي:  ىك محمد بف عبد القكم بف بدراف المرداكٌم المقدسٌي, أبك عبد اهلل, شمس الديف(
لييا نسبتو, كتكفي بدمشؽ سنة , ىػ630 عقد الفرائد "في الفقو, كٌمو نظـ, طبع باسـ " كينَّاشه "مف كتبو ,  ق699كا 

مع شرحيا " منظكمة اآلداب "ك " طبقات األصحاب"في نظـ مسائؿ المذىب الحنبمي, ككتاب في " ككنز الفكائد
. 6/214, األعبلـ, كالزركمي. 5/543, شذرات الذىب, ابف العماد. لمسفاريني

 ( , المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/11, معجـ مصنفات الحنابمة, كالطريقي.7/341, شذرات الذىب, ابف العماد(
2/890 .



 

 ععع 

 منزلتو وثناء الناس عميو: بعالمطمب السا
 

كأجزؿى عبارات الجزاء بما يميؽ , كمف بعدىـ أبمغى الثناء, لقد حاز اإلماـ المرداكيمف عمماء عصره
 ,كجكدة آثاره كمصنفاتو كجيكده في خدمة الفقو اإلسبلمي بشكؿ عاـ, بمكانتو كمنزلتو العممية

. كالمذىب الحنبمي بشكؿ خاص
 

 فمقد احتؿ مف خبلؿ الكقكؼ عمى ترجمتو كأىْـّ أعمالو منزلةن مرمكقةن في المذىب الحنبمي حتَّى ليقّْب 
 .))نَّو حاز رياسة المذىب الحنبميإبؿ قالكا عنو , بشيخ المذىب

 
 في المذىب يعمؿ بو كييعكَّؿ عميو في الفتكل كاألحكاـ في جميع مممكة كما أفَّ قكلو أصبح حٌجة

 .))اإلسبلـ
 

, "كما أفَّ غالب مف في المممكة مف الفقياء كالعمماء كقضاة اإلسبلـ في ىذا العصر ىـ مف تبلمذتو
حيث كانكا يقصدكنو مف كؿّْ , ككاف خيرى أستاذ لخير طمبة كتبلميذ, فقد كاف أستاذا في العمكـ كمّْيا

 .))مكافو ليجمسكا بيف يديو كيستفيدكا مف معينو الصافي
 

كحيمدت سيرتيو كعىظيـ أمريه مىعى أنَّو ,  آنذاؾةبؿاكعندما باشرى القضاء كاف أكبرى نكاًب قاضي الحف
 .))فمـ يذكٍره أحده بشيءو يشينو, باشرىا دىران طكيبلن 

 
 :كممَّا قالكه عنو في ىذا الجانب,قفأثنى العمماء رحميـ اهلل جميعان عمى ًعٍمـ

 

                                                 

( . 348, رفع النقاب, كابف ضكياف. 5/225, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/292, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 7/341, شذرات الذىب, كابف العماد.20, مفاكية الخبلف في حكادث الزماف,  ابف طكلكف(



 

 ففف 

مامو , أعجكبة الدىر, العالـ اإلماـ العبلمة المحقؽ المفٌنف"ىك : ذكره العميمي فقاؿما  .ُ شيخ المذىب كا 
فقيو عصرنا كعمدتو عبلء , كمحرر العمـك باالتفاؽ, شيخ اإلسبلـ عمى اإلطبلؽ, كمصححو كمنقحو

 ) )."صاحب التصانيؼ الفائقة, يف الشامخ كالعمـ الراسخدالديف أبك الحسف ذك اؿ
 )). في األمكر الميمة كالكقائع الشائكةءىهكما أف األكابر كاألعياف يقصدكف زيارتو كاستفتا

 
 ))".طبلعواككثرة , كقٌكة فيمو, فيك دليؿ عمى تبحر مصنفو كسعة عممو:" كقاؿ عف كتابو اإلنصاؼ

 
بأنَّو مف أئٌمة المذىب كالعبٌلمة الذم جمع بيف عممي :  صاحب كشَّاؼ القناع))كصفو البييكتيما ك .ِ

كالقاضي كاإلماـ الفقيو األصكلي المحدث النَّحكم الفرضي المقرئ كالمجتيد في , المعقكؿ كالمنقكؿ
 )).التصحيح

 .) )"ككاف فقييا حافظا لفركع المذىب مشاركا في األصكؿ بارعا في الكتابة:" كصفو السخاكم فقاؿك .ّ
 ) ).عالـه متقفه محقؽه لكثيرو مف الفنكفككًصؼ أيضا بأنو  .ْ
حتى قاؿ ... , كضـ شممو,  لنصرة المذىبانتصبٌنو ىك الذم إ: المتأخريف مف الحنابمةكقاؿ أحد  .ٓ

 ))".كبالجممة فيذا الفاضؿ يميؽ بأف يطمؽ عميو مجدد مذىب أحمد في األصكؿ كالفركع:" عنو
                                                 

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( , البييكتي, أبك السعادات, منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف أحمد بف عمي بف إدريس: البييكتي(
مف تصانيفو شرح منتيى , (ىػ1051)كتكفي سنة  (ىػ1000)نسبة إلى بيكت كىي محمة بمصر كلد بيا سنة 

خبلصة األثر في أعياف , المحبي. اإلرادات كحاشية عمى اإلقناع كحاشية عمى المنتيى كغيرىا مف الكتب الميمة
, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 471, السحب الكابمة, ابف حميد. بيركت, دار صادر , 4/426القرف الحادم عشر, 

. 3/307, األعبلـ, كالزركمي. 13/22

( ىبلؿ مصيمحي :  تحقيؽ,في المقدمة, كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع, منصكر بف يكنس بف إدريس, البيكتي(
 .ىػ1402, بيركت, دار الفكر, مصطفى ىبلؿ

( . 5/227, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 1/446, البدر الطالع,  الشككاني(

( تعميؽ كتصحيح عبد اهلل بف , 436, المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, عبد القادر الدمشقي,  ابف بدراف(
. ـ1981, 2ط, بيركت, مؤسسة الرسالة, بف محسف التركي



 

 صصص 

 ...مصحح المذىب ك منقحو: ككصفو أحد العمماء المعاصريف أيضا فقاؿ ىك .ٔ
نَّو ىك الذم جمع ما كقع لو مف كتب الركاية, كمف الكتب الجامعة ليا, كمف كتب إ "كقاؿ عنو أيضا

كما لحقيا مف الشركح, "... مكنسة المذىب : " المسمَّى" الفركع : " المتكف في المذىب بما فييا
:" كذلؾ في ىذا الكتاب الجامع الفذ... كالحكاشي, كالتعاليؽ, كالتخاريج, كالتصحيح, كالتنقيح 

كربطو بالمقنع قاعدة انطبلؽ لمسائمو, النكباب الناس " اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ
عميو, ثـ أتبعيا في كؿّْ باب ما فاتو, كضَـّ إليو مف الفكائد, كالتنبييات, كثمرات الخبلؼ في المذىب, 

فصار بيذا لممذىب مجدّْدا, , كغيره, ما تقر بو عيف الفقيو, كيبير المتبحر فضبلن عف الطالب المتعمـ
 .))"كلشمًمو جامعا, كلركاياتو, ك تخاريجو, مصٌححا كمنقحان 

 
كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف اإلماـ المرداكم قد تبكأ مكانة عالية كمنزلة رفيعة بيف أىؿ العمـ حٌتى 

 سكاءه فيما يتعمؽ بعممو كفيمو أك فيما يتعمؽ بأخبلقو ىاكصفكه بأركع عبارات المدح كالثناءكأجزؿ
. كتعاممو كسمككو

 

                                                 

( .  2/729, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(



 

 ققق 

وطبقاتو الزمانية في , ومميزاتو, وأصولو, التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المبحث الرابع
 نقؿ المذىب

 
 :وفيو أربعة مطالب

 
 التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المطمب األوؿ

 
 أصوؿ المذىب الحنبمي: المطمب الثاني

 
 مميزات المذىب الحنبمي: المطمب الثالث

 
 طبقات الحنابمة الزمانية في نقؿ المذىب: المطمب الرابع

 



 

 ززز 

 التعريؼ بالمذىب الحنبمي: المطمب األوؿ
 

, (ىػ241ت )ترجع نسبة المذىب الحنبمي إلى اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الٌشيباني 
, رابعي األئمة األربعًة أصحاًب المذاىب الفقيية المتٌبعة, صاحب المسند, إماـ أىؿ السنة كالجماعة

الككفة كالبصرة كالحجاز كمكة كالمدينة كاليمف كالشاـ : سافر في طمب العمـ أسفاران كثيرة إلى الببلد
مؤل ,"))كنصر اهلل بو دينو كصار أحدى األعبلـ مف أئمة اإلسبلـ, كغيرىا حتى ساد أىؿى عصره

 رضي -األرض عمما كحديثا كسنَّة حٌتى إٌف أئٌمة الحديث كالسٌنة بعده ىـ أتباعو إلى يكـ القيامة ككاف
 شديد الكراىة لتصنيؼ الكتب ككاف يحبُّ تجريد الحديث كيكره أف ييكتب كبلميو كيشتد عميو -اهلل عنو

 كمفَّ اهلل سبحانو عمينا ,جدَّا فعمـ اهلل حسف نيتو كقصده فكتب مف كبلمو كفتكاه أكثر مف ثبلثيف سفرا
بأكثرىا فمـ يىفيٍتنا منيا إاٌل القميؿي كجمع الخبلؿ نصكصو في الجامع الكبير فبمغ نحك عشريف ًسٍفران أك 

 .أكثر
 

قي كمسائمو كحدث بيا قرنان بعد قرف فصارت إمامان كقدكة ألىؿ السنة عمى اختبلؼ ا كركيت فتاك
 نصكصو كفتاكاه كيعرفكف ليا ييعىظّْميكفى ؿى طبقاتيـ حٌتى إفَّ المخالفيف لمذىبو باالجتياد كالمقمديف لغيره 

 مطابقة كؿٍّ منيما ل الصحابة رأل الصحابة كمف تأٌمؿ فتاكاه كفتاكلحقيا كقربيا مف النصكص كفتاك
 كرأل الجميع كأٌنيا تخرج مف مشكاةو كاحدةو حٌتى إٌف الصحابة إذا اختمفكا عمى قكليف ,عمى األخرل

 حٌتى ,ق كنصكًصوا ككاف تحريو لفتاكم الصحابة كتحرم أصحابو لفتاك,جاء عنو في المسألة ركايتاف
ـى فتاكاىـ عمى الحديث المرسؿ  ))".إٌنو ليقٌد

 
ثـ في , ثيَـّ في الٌشاـ, انتشر في العراؽ أكالن , كمف ىنا فقد انتشر المذىب الحنبمي في بعض األقطار

مىـو مف أصحاب أحمد كتبلميذه كمف , نجد حتى كصؿ عدد الحنابمة بغير المكرر قرابة أربعة آالؼ عى
ران عف بقية المذاىب التي كانت , المتمذىبيف بمذىبو كما يبلحظ عمى المذىب أٌنو انتشر انتشاران متأخّْ

                                                 

( دار , 41-15,ابف حنبؿ حياتو كعصره آراؤه كفقيو, محمد, كأبك زىرة. 129-1/69, المنيج األحمد,  العميمي(
. 29, تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف, كاألكزبكي. القاىرة, الفكر العربي

 ( إعبلـ المكقعيف , أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي, ابف القيـ(
. ـ1973, بيركت,  دار الجيؿ, طو عبد الرؤكؼ سعد: تحقيؽ, 1/28عف رب العالميف, 



 

 ششش 

كفي ظؿ ىذا االنتشار كاف , في ذات الكقت تتعٌرض لبلنحسار كاالنقراض مف بعض األمصار
 )).كيتكٌجو نحك القٌكة كاالزدىار في أصكلو كفركعو كمناىجو, المذىب يتطكر نحك األحسف

 

                                                 

( المذىب الحنبمي دراسة في تاريخو , عبد اهلل بف عبد المحسف, كالتركي. 1/493, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
تاريخ المذىب , كاألكزبكي. ـ2002, 1ط, بيركت, مؤسسة الرسالة, 1/229, كسماتو كأشير أعبلمو كمؤلفاتو

. 30, الحنبمي في فمسطيف



 

 خخخ 

 أصوؿ المذىب الحنبمي: المطمب الثاني
 

 :كىي))أفَّ األصكؿ التي بنى عمييا اإلماـ أحمد فتاكاه خمسة- رحمو اهلل- ))لقد ذكر ابف القيـ
 

 الّنصوص:أوال
 

فإذا كجد الٌنص أفتى بمكجبو كلـ يمتفت إلى ما خالفو كال مف خالفو كائنان مف كاف كليذا لـ يمتفت إلى 
 في التيٌمـ لمجنب لحديث عمار بف قخبلؼ عمر في المبتكتة لحديث فاطمة بنت قيس كال إلى خبلؼ

 في استدامة المحـر الطيب الذم تطيب بو قبؿ إحرامو لصحة حديث عائشة في ذلؾ قياسر كال خبلؼ
 ...كال خبلفو في منع المفرد كالقارف مف الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ

 
 عمبلن كال رأيان كال قياسان كال قكؿى صاحبو كال عدـ عممو ؛ كلـ يكف يقدـ عمى الحديث الٌصحيح

 كقد كٌذب أحمد مف , كيقٌدمكنو عمى الحديث الٌصحيح,بالمخالؼ الذم يسٌميو كثيره مف الٌناس إجماعان 
 ...ادَّعى ىذا اإلجماع كلـ يسغ تقديميو عمى الحديث الثابت

 
أجٌؿ عند اإلماـ أحمد كسائر أئٌمة الحديث مٍف أٍف يقدٌمكا -صمى اهلل عميو كسمـ-كنصكص رسكؿ اهلل 

ٍف لـ , كلك ساغ لتعطمت النصكص,عمييا تكىـ إجماع مضمكنو عدـ العمـ بالمخالؼ  كساغ لكؿّْ مى
 فيذا ىك الذم أنكرىه اإلماـ أحمد ,يعمـ مخالفا في حكـ مسألة أٍف يقٌدـ جيمو بالمخالؼ عمى النصكص

 .كالشافعي مف دعكل اإلجماع ال ما يظنو بعض الناس أٌنو استبعاد لكجكده

                                                 

 ( مف أركاف اإلصبلح اإلسبلمي, كأحد كبار , ىك محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي: ابف القيـ(
, مدارج السالكيف: كمف ىذه التآليؼ, ككتب بخطو كثيرا , كألؼ كثيرا, تتممذ عمى ابف تيمية كانتصر لو, الفقياء

, ابف حجر. (ىػ751)كغيرىا تكفي سنة, الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية,إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف
. 6/56, األعبلـ, كالزركمي. 5/137, الدرر الكامنة

 ( عبد اهلل بف , كالتركي. 187, ابف حنبؿ,  كأبك زىرة.33-1/29 ,إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف, ابف القيـ(
.  ـ1990, 3ط, بيركت, مؤسسة الرسالة, 687-95, أصكؿ مذىب اإلماـ, عبد المحسف

 



 

 ثثث 

 فتاوى الصحابة :ثانيا
 

ما أفتى بو الصحابة فإٌنو إذا كجد لبعضيـ فتكل ال يعرؼ لو مخالؼ منيـ فييا لـ يعدىا إلى كىي 
 بؿ مف كرعو في العبارة يقكؿ ال أعمـ شيئان يدفعو أك نحك ىذا كما قاؿ ؛غيرىا كلـ يقؿ إف ذلؾ إجماعه 

 )) كأحد عشر مف التابعيف عطاء, كابف عمر,في ركاية أبي طالب ال أعمـ شيئا يدفع قكؿ ابف عباس
 كأىؿ المدينة عمى تسرم العبد كىكذا قاؿ أنس بف مالؾ ال أعمـ أحدان ردَّ شيادة العبد حكاه ))كمجاىد

ذاكجد اإلماـ أحمد  . ىذا النكع عف الصحابة لـ يقٌدـ عميو عمبلن كال رأيان كال قياسان ,عنو اإلماـ أحمد كا 
 

 االختيار مف أقواؿ الصحابة إذا اختمفوا  :ثالثا
 
األصؿ الثالث مف أصكلو إذا اختمؼ الصحابة تخيَّر مف أقكاليـ ما كاف أقربيا إلى الكتاب كالسنة ك

ؾى ,كلـ يخرج عف أقكاليـ  . الخبلؼ فييا كلـ يجـز بقكؿل فإٍف لـ يتبيَّف لو مكافقية أحًد األقكاؿ حى
 

 الحديث المرسؿاألخذ ب:رابعا
 

 األصؿ الرابع األخذ بالمرسؿ كالحديث الضعيؼ إذا لـ يكف في الباب شيء يدفعو كىك الذم رجحو 
عيؼ عنده الباطؿ كال المنكر كال ما في ركايتو متيـ بحيث ال يسكغ  عمى القياس كليس المراد بالضَّ

الصحيح كقسـ مف أقساـ الحسف كلـ يكف مف  الحديث الضعيفقسـ  إفٌ  بؿ,العمؿ بوكالٌذىاب إليو 
 كلمٌضعيؼ عنده مراتب فإذا لـ , بؿ إلى صحيح كضعيؼ,يقسـ الحديث إلى صحيح كحسف كضعيؼ

                                                 

 ( ككاف , سمع مف كبار الصحابة, مف خيار التابعيف, يكنى أبا محمد, ىك عطاء بف أسمـ أبي رباح: عطاء(
مات بمكة سنة , شيد لو ابف عباس كابف عمر كغيرىما بالفتيا, كحثكا أىؿ مكة عمى األخذ عنو, مفتي مكة

مجمكعة مف : تحقيؽ, 5/78, سير أعبلـ النببلء, شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف, الذىبي. (ىػ114)
عبد الرحمف بف عمي بف , كابف الجكزم.ـ1985, 3ط, مؤسسة الرسالة, المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

, 2ط, بيركت, دار المعرفة, محمد ركاس قمعو جي.د-محمكد فاخكرم : تحقيؽ, 2/211صفة الصفكة, , محمد
.  ـ1979 -ىػ 1399

 ( أخذ التفسير , شيخ المفسريف, مجاىد بف جبر أك جبير, أبك الحجاج مكلى قيس بف السائب المخزكمي: مجاىد(
, ابف الجكزم.(ىػ104)تكفي سنة, كأجمعت األمة عمى إمامتو, كاف ثقة فقييا كرعا عابدنا متقنا, عف ابف عباس
.  4/449, ـ النببلءالسير أع, كالذىبي. 2/208, صفكة الصفكة



 

 خخخ 

يجد في الباب أثران يدفعو كال قكؿى صاحب كال إجماعان عمى خبلفو كاف العمؿ بو عنده أكلى مف 
 .القياس

 فإنَّو ما منيـ أحده إال قٌدـ , كليس أحده مف األئمة إاٌل مكافقىو عمى ىذا األصؿ مف حيثي الجممةي 
عيؼ عمى القياس  .الحديث الضَّ

 
 القياس لمضرورة  :خامسا

 
 كال أثره مرسؿه أك ضعيؼه عىٍدؿه إلى لصحابي فإذا لـ يكف عند اإلماـ أحمد في المسألة نصّّ كال قكؿه 

 كىك القياس فاستعممىو لمٌضركرة كقد قاؿ في كتاب الخبلؿ سألت الشافعي عف ,األصؿ الخامس
 . إٌنما يصار إليو عند الضركرة أك ما ىذا معناه :القياس فقاؿ

 
 كقد يتكقؼ في الفتكل لتعارض األدلة عنده ,ق كعمييا مداريىاا فيذه األصكؿ الخمسة مف أصكؿ فتاك

 .أك الختبلًؼ الصحابة فييا أك لعدـً اطبلعو فييا عمى أثرو أك قكًؿ أحدو مف الٌصحابة كالتٌابعيف



 

 ذذذ 

 مميزات المذىب الحنبمي: المطمب الثالث
 

 :كبناءن عمى أصكؿ المذىب فقد امتازى الفقو الحنبميُّ بمزايا عدَّةو منيا
 

 ))فقو الدليؿ: أوَّالً 
 

؛ ًإذ يجد الناظر في كتب: ىذا المذىبى بحؽ حشدان " المسائؿ عف اإلماـ أىحمد:" قبمة لمدرسة الٌنصّْ
.  كفتاكاىـ- رضي اهلل عنيـ-ميمَّان مف أىدٌلة الكتاب, كالسنة, كأقكاؿ الٌصحابة

 
كىذا يدؿُّ عمى تميُّز فقو اإلماـ أىحمد, باالعتماد عمى الدَّليؿ, كعدـ االلتفات إلى غيره ما كجد ًإليو 

. سبيبلن 
 

مّْي}:- صمى اهلل عميو كسمـ-ففي الصَّبلة عمى حدّْ قكؿ النَّبي  كفي ,)){ صٌمكا كما رأيتمكني أيصى
ًتي ىذه}:الحج جَّ جُّ بىٍعدى حى ـٍ فىًإنّْي الى أىٍدًرم لىعىمّْي الى أىحي نىاًسكىكي ذيكا مى يىقيكؿي ًلتىٍأخي  كفي سائر أىبكاب الدّْيف ,)){كى

كقد أدَّل ىذا إلى , )){... عميكـ بسٌنتي كسٌنة الخمفاء الراشديف }:عمى حد قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
بذؿ الجيد في البحث عف سىنىد المركم مف السنة, كأقكاؿ الصحابة, كفتاكاىـ, كمعرفة الٌصحيح مف 

 .الٌضعيؼ, أك المكضكع
 

                                                 

( . 1/138, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

 ( ) , ,1/226,(صحيح البخارم)الجامع الصحيح المختصر, محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي, البخارم(
- ىػ 1407, 3ط, بيركت, دار ابف كثير, مصطفى ديب البغا. د:  تحقيؽ(,605)حديث رقـ (بىاب اأٍلىذىاًف ًلٍمميسىاًفرً 

. ـ1987

 ( ٍمًي ,)2/943صحيح مسمـ, , اإلماـ مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم, مسمـ( بىاب اٍسًتٍحبىاًب رى
ٍمرىًة اٍلعىقىبىًة يـك النٍَّحرً  . بيركت, دار إحياء التراث العربي, محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيؽ(,1297)حديث رقـ (جى

 ( باب في لزـك , (4607)حديث رقـ , 831سنف أبي داكد,, سميماف بف األشعث السجستاني األزدم, أبك داكد(
. حديث صحيح: قاؿ األلباني. 2ط, الرياض, مكتبة المعارؼ, حكـ عمى األحاديث كعمؽ عمييا األلباني, السنة



 

 ضضض 

فيو حديثاف, فيو أىربعة أىحاديث, فيو أىحاديث جياد حساف, ركل :  في أىجكبتو اإلماـديدفككذلؾ كاف 
حابة - صمى اهلل عميو كسمـ-ىذه السنة عف النبي  عنيـ كىكذا كنحكه -رضي اهلل- كذا ككذا مف الصَّ

 -.رضي اهلل عنيـ-في استداللو باألىثر عف الصحابة
 

 ))المسائؿ العممية والعممية: ثانيا
 
كىثيرى كبلـي اإلماـ أحمدفي المسائؿ العممية كالعممية, ثـ " فقو الٌدليؿ : " لظيكر ىذه الميزة في فقيوك

 فإٌف , أكثر مف غيره مف األىئمة المشيكريف- أم االعتقادٌيًة الخبرٌيةً -كبلميفي المسائًؿ العممٌيةً 
". المسائؿ العممية:" كبلميـ أكثر ما يكجد في

 
 ))البعد عف الفقو التقديري في المذىب: ثالثا
 

.  منيا بتقدير كقكعيا, ثـ بفرض الحكـ الفقيي ليا,أىٍم الفركعي اٌلتي يشتغؿ الفقيو بفرضيا, ثيَـّ التٍَّكليد
كىي أىكثر ما تككف , كمف نظر في أىجكبة اإلماـ أىحمد خرج بنماذجى كثيرة يزجر فييا السائميف عنيا

ىؿ يرث : لك نكح الخنثى نفسو فكلد: " في أىحكاـ العبادات, كالرّْؽ, كاألىٍيماف كالٌنذكر كالٌنكاح, كمنو
 .... "كلده باألبكة, أك األمكمة, أك بيما 

 
 كقد ناؿ أىصحاب ,كىي مف مبادرات المذىب الحنفي, كليذا صار الفقو التقديرم مف سمات أىصحابو

 أىٌما الحنابمة فمدييـ طرؼ مف الفقو التقديرم, لكف لـ ؛المذىبيف المالكي, كالشافعي, مف ىذانصيب
يصؿ إلى حد اإًلغراب, كىذا أىثر نفيس مف آثار مسمؾ اإلماـ أىحمد في فقيو, فما عرؼ عنو مع كثرة 

. كتب المسائؿ عنو أىٌنو يفرض المسألة, ثيَـّ يفرض كقكعيا, ثيَـّ يفرض الحكـ ليا
 البعد عف اإلغراؽ في الرأي: رابعا

عي فيمف يعتمد النص, كينشد الدليؿ, كيستركح داللتو مف منطكقو, أك مفيكمو, أف يبتعد ممف الطب
 .))"الرأم المجرد " عف 

                                                 

( . 1/138, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 6/22, مجمكع الفتاكل,  ابف تيمية(

( . 1/139, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 1/139, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 85-1/53, إعبلـ المكقعيف,  ابف القيـ(



 

 غغغ 

 
 ))األخذ باستصحاب حاؿ اإلباحة أو العفو أو البراءة األصمية: خامسا

 
كقد أدَّل األخذ بيذه القاعدة إلى اتّْساع ىذا المذىب األثرم لما لـ تتسع لو مذاىب أخرل قامت عمى 

كذلؾ ألنَّاالستمساؾ بالنص كاألثر كالتشديد فييما كما كانا السبب في تصعيب , الرأم كالقياس
فكاف باب المنع مضيقا كما كاف باب , االستنباط الفقيي؛ كانا أيضا سببا في تصعيب التَّحريـ

 .كتكسيع ألفؽ التحميؿ, كفي ذلؾ تسييؿه كبيره عمى الناس, اإليجاب غير مكسع
 

 ))األخذ بسد الذرائع: سادساً 
 

كقد تكسَّع ذلؾ الفقو فيما لـ , كلممقدّْمات حكـ نتائجيا, جعؿ الفقو الحنبمي لمكسائؿ حكـى غاياتيا
فَّ ذلؾ النَّكعى مف التفكير الفقييّْ جعؿ المذىب الحنبميَّ ًخٍصبان حيَّان كاسعى , يتكسع فيو فقو سبقو كا 
بؿ يحكـ عمييا ببكاعثيا , ال يجمد عمى األمكر في ككنيا كظكاىرىا كماديتيا, الٌتصٌرؼ قكمَّ الحياة

بعيده كؿَّ البعد عف الجمكد , إٌف المذىب الحنبمي مذىبه ًخٍصبه : كغاياتيا؛ كبالتٌالي يمكف القكؿ
ر  .كالتَّحجُّ

 
 ))التيسير في األحكاـ مف العبادات والمعامالت والشروط والنكاح وغيرىا: سابعاً 

 
 :كما في األمثمة اآلتية,  التيسير عمى العباد كرفع الحرج عنيـ تميَّز مذىب اإلماـ أىحمد فيكلقد
 

 كلكال ىذا لضاؽ األىمر, ككثر الحرجق القكؿ بطيارة بكلمأككؿ المحـ كركث:أىبكاب الطيارة ,. 

                                                 

( المنيج الفقيي العاـ لعمماء , عبد الممؾ بف عبد اهلل, كدىيش. 267-261, ابف حنبؿ حياتو كعصره,  أبك زىرة(
 .ـ2000, 1ط, لبناف, دار خضر, 310, الحنابمة كمصطمحاتيـ لمؤلفاتيـ

. 428-423, أصكؿ مذىب اإلماـ,  كالتركي

( , كدىيش, 515-513, أصكؿ مذىب اإلماـ, كالتركي. 297-283, ابف حنبؿ حياتو كعصره,  أبك زىرة(
. 310, المنيج الفقيي العاـ لعمماء الحنابمة

( . 141-1/140, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(



 

 ظظظ 

لباس القدميف, لعامة أىؿ العصر, عمى مدار - الشراب- كبالقكؿ بالمسح عمى الجكربيف, كالجكرب
 .العاـ

  متعاقديف في ًإبراـ العقكد, كالشركط, بناء لؿحرية عطي  كىذا م:"الٌصحة" األىصؿ في العقكد كالشركط
امعمى ىذا األىصؿ, كتستمر ؼ : كىذا تمسؾ كنزكع إلى األىصؿ الشرعي,  التكسع ما لـ تصادـ نىصِّ

فَّ األصؿ في العقكد إ-:"رحمو اهلل-  ك في ىذا يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةالتيسير, كرفع الحرج,
بطالوكالشركط الجكازي كالصحة كال يحـر منيا كيبطؿ إال ما دؿ الشرع عمى تحريمو   نٌصان أك قياسان كا 

 كمالؾ قريب منو لكف , عمى ىذا القكؿم يىٍجرأكثرىا كأصكؿ أحمد المنصكصة عنو ,عند مف يقكؿ بو
 .))"لمٌشركط منوحمد أكثر تصحيحاأ
 

كفي الٌشركط التي يمتـز بيا , كىذا ما جعؿ المذىب الحنبمي أكسع المذاىب في إطبلؽ حرية الٌتعاقد
كسار في ذلؾ عمى منيج أساسيو احتراـ كؿّْ , فأقٌر مف الشركط ما لـ يقٌره غيره مف الفقياء, العاقداف

أك بطبلف , حٌتى يقكـ دليؿ مف الشارع عمى تحريـ ذلؾ االشتراط, كاإللزاـ بو, ما يشترطو العاقداف
 ) ).الحقيقة الٌشرعٌية التي تتككف منو

 
 مع"  بأف :أبكاب الفيرؽ مف النكاح فسخه ال طبلؽ؛ لذا فبل ينقص بو عدد الطبلؽ, كفي ىذا " الخي

الحكـ بالفسخ, لعدـ النفقةكالكطء, كفي ىذا ًإبعاد لمضاٌرة : أفَّ مذىبو: تضييؽ لدائرة الًفراؽ كأماـ ىذا
. النَّساء

 جكاز كقؼ اإلنساف عمى نفسو مٌدة حياتو, في إحدل الركايتيف عنو, كفي ىذا تكسيع : كفي الكقؼ
 .لدائرة عمؿ البر كالخير

 
في المذىب, رأل فييا مف التيسير كرفع الحرجما يمتقي مع مقاصد " كتب المفردات " كمف نظر في 

 .ال يناىض نصكصياكالشريعة, 

                                                 

 ( أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, , ابف تيمية(
. 2مكتبة ابف تيمية, ط, عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم: تحقيؽ, 29/132

( . 310, المنيج الفقيي العاـ لعمماء الحنابمة, دىيش(



 

 أأأأ 

 ))كثرة األقواؿ والروايات: ثامنا
 

حٌتى إٌنو ,إٌف الٌدارس لممذىب الحنبمي يجذب انتباىو لمكىمة األكلى تعدد الركايات عف اإلماـ أحمد
ٌف ليذه الظاىرة أسبابان اقتضتيا طبيعةي اإلماـً , ليجد أكثر المسائؿ ال تخمك مف ركايتيف فأكثر كا 

 :فمف ىذه األسباب, كأسبابان أخرل تعكد ألتباع مذىب اإلماـ أحمد, ككرعو
 

, كأٍف يقكؿ فيو بغير عمـ كال سمطاف مبيف, أفَّ اإلماـ أحمد كاف رجبل متكٌرعا يكره البدعة في الديف .ُ
فقد يفتي بمقتضى الرَّأم محاكيا , ككثر استفتاؤيه كاف يتردَّد في القكؿ أحيانا, كلما اضطيرَّ إلى الفتكل

فيرجع إليو ميٍؤًثرا الرجكعى عٍف أٍف يقكؿ , ثـ يعمـ األثر في المكضكع كقد يككف مغايرا لما أفتى, الخبر
ٍف نىقىؿى عنو الرأم األكؿ الرجكع, بغير الحديث , فينقؿ عنو القكليف في مكضكع كاحد, كربما ال يعمـ مى

 .كفي الكاقع كاألمًر نىٍفًسو, كاإلماـ أحمد لو رأمه كاحده في نفسو, كالرأم مختمؼ عند الركاة
كلـ يجد , كذلؾ إذا كجد الصحابة مختمفيف, أفَّ اإلماـ أحمد نفسىو كاف يترؾ المسألة أحيانا عمى قكليف .ِ

كقد , فيترؾ المسألة كفييا الرأياف المأثكراف عف الصحابة, حديثا يرٌجح بو أحدى الرأييف عمى اآلخر
 .تككف اآلراء أكثر مف اثنيف

 
بىيىا إلىى اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة :" كقد قاؿ ابف القيمفي ذلؾ ـٍ ما كاف أىٍقرى يَّرى مف أىٍقكىاًلًي ابىةي تىخى حى إذىا اٍختىمىؼى الصَّ

ؼى فييا كلـ يىٍجًزـٍ ًبقىٍكؿو  ًد اأٍلىٍقكىاًؿ حكي اٍلًخبلى ـٍ فىًإٍف لـ يىتىبىيٍَّف لو ميكىافىقىةي أىحى  .))"كلـ يىٍخريٍج عف أىٍقكىاًلًي
ألنَّو أمسؾ عف , مف غير ترجيح لرأم عمى رأم, فإذا ركيت المسألة عنو كفييا الرأياف أك األكثر

 .فكاف القكالف عنو منسكبيف إليو, الترجيح
 

ٌف ذلؾ مجاؿ , أفَّ أصحاب اإلماـ أحمد أخذكا آراءه الفقيية مف أقكالو كأفعالو كأجكبتو كركاياتو .ّ كا 
كقد يحكي , فقد يستنبط مف فعؿ اإلماـ أحمد أك أجكبتو قكؿه ال يدٌؿ عميو الجكاب أك الفعؿ, االستنباط

, كبذلؾ تكثر الركايات, كىكذا, آخر خبلفو؛ ألنو سمع مف اإلماـ أحمد ما يناقض استنباط األكؿ
ما دامت النسبة يمكف , كال ضير في ذلؾ عمى العمـ, كتختمؼ األقكاؿ المنسكبة إلى اإلماـ أحمد

 .كما داـ الترجيح لو كسائؿ في دائرة اإلمكاف, تحقيقيا

                                                 

( تاريخ المذاىب اإلسبلمية في السياسة كالعقائد , كأبك زىرة. 175-174, ابف حنبؿ حياتو كعصره,  أبك زىرة(
. القاىرة, دار الفكر العربي, 501, كتاريخ المذاىب الفقيية

( . 1/31, إعبلـ المكقعيف,  ابف القيـ(



 

 بببب 

ثـ أفتى في كاقعة , أٍف يككف أساس الٌنقؿ أٌف اإلماـ أحمد أفتى في إحدل الكاقعات بما يتفؽ مع األثر .ْ
لكف اقترنت بأحكاؿ كمبلبسات جعمت األنسب أٍف يفتي بما يخالؼ األكلى؛ , أخرل تقارب األكلى

كىـ يحسبكف أٌف بينيما تضاربان لعدـ النظر إلى المبلبسات التي , فيجيء الركاة فيرككف االثنيف
كأحاطت بيا , ألفَّ كؿَّ كاحدة جاءٍت في حاؿ, كالحقيقة أٍف ال تضارب, اقترنت بكؿّْ كاقعة منيما

متيا عف األخرل كجعمت فتكل كؿّْ كاحدةو متطابقةن معيا كىذا ظاىر مف , مناسبة ليا, مبلبسات فصَّ
 .كليس مف االختبلؼ في الرأم في شيء, االختبلؼ في الركاية

كقد , كأكجو الٌرأم مختمفة متضاربة, أك بعبارة أعْـّ إلى الٌرأم, أفَّ اإلماـ أحمد كاف يضطر إلى القياس .ٓ
 .فينسبكف إليو قكليف, أك الكجييف, أك يذكر االحتماليف, مف أكجو الرأم: يتعارض في نظره كجياف

كمف أجؿ ىذا كغيره كانت المجمكعة الفقيية المنسكبة لئلماـ أحمد قد اختمفت فييا األقكاؿ كالٌركايات 
كضبطكا فاختاركا صحة بعض األقكاؿ كرجحكىا , كالذيف خٌرجكه, ثـ جاء اٌلذيف جمعكه, بكثرة عظيمة
 .كرٌدكا غيرىا, أك صٌححكا بعض الركايات, عمى غيرىا

 
كأٌف اختبلؼ األقكاؿ كالٌركايات عمى ذلؾ الٌنحك فتح بابيف مف أبكاب الدراسة لمفقو الحنبمي عند 

 :عممائو
 

ٍضعى ضكابط لمتَّرجيح؛ليقٌدمكا بعض األقكاؿ كيصٌححكا بعض الٌركايات :أحدىما  أفَّ العمماء حاكلكا كى
 .دكف األخرل

 
 أٌنيـ في سبيؿ ىذه الدراسة كانكا يحاكلكف كضعى ضكابطى عامَّة لمخصائص التي امتاز بيا :ثانييما

 .الفقوي الحنبمي؛ فكانت تمؾ القكاعد العامة اٌلتي كضعيا بعض عممائو



 

 جججج 

 ))طبقات الحنابمة الزمانية في نقؿ المذىب: المطمب الرابع
 

 عمى تقسيـ عمماء المذىب الذيف اشتيركا بالتأليؼ فييإلى ثبلث طبقات لحنابمةاصطمح متأخرك ا
 :طبقة المتأخريفك,طبقة المتكسطيفك, تقدميفـطبقة اؿ: زمانية

 
 طبقة المتقّدميف: أّوالً 
 

 :عمماء المذىب في الطبقات الثبلث األكلى مف طبقات الحنابمةكىـ: كتنتظـ طبقة المتقدميف ىذه
 

 :يمكف تصنيفيـ إلى ثبلثة أصناؼ ك,))َأصحاب اإلماـ, وخاصُتو, وتالمذُتو - أ
 

بَّما سمعكا مف الفقو مسائؿى ,  كىـ الذيف رككا عنو الحديث فقط:الّصنؼ األّوؿ لكنَّيـ لـ يعرفكا , كىري
 .كىؤالء عددىـ كثير جدا, بحممو لمٌناس كالعناية بتدكينو

 
كقد حاكؿ , كعددىـ أيضا كثير,  كىـ الذيف رككا الفقو عنو إلى جانب الحديث:الّصنؼ الثّاني

عمما كقد عد المرداكم في خاتمة اإلنصاؼ  (578)فذكر " المنيج األحمد"العميمي أٍف يحصييـ في 
 .عمما (131)أصحاب المسائؿ منيـ فبمغكا 

 
فيـ المكثركف مف ركاة المسائؿ كأكلك ,  كىـ خكاٌص الٌصنؼ السابؽ كخبلصتيـ:الّصنؼ الثّالث

األيدم البيضاء في كضع الٌمبنات األكلى في بناء البيت الحنبمي بما حفظكا لنا مف مسائؿ أجاب 
بؿ كقد , عنيا اإلماـ أحمد في الفقو أك الحديث أك العقيدة أك الزىد أك غير ذلؾ مف عمـك الديف

 .كقد بمغكا ثبلثة كثبلثيف عممان , حفظكا لنا المسائؿ التي تكقؼ فييا اإلماـ أحمد فمـ يجب بشيء
 

 :)) كمف أشيرىـ,(ىػ403ت)أصحاب أصحاب اإلماـ فمف بعدىـ إلى وفاة الحسف بف حامد - ب
                                                 

( الآللئ البيية في كيفية , محمد بف عبد الرحمف بف حسيف, كآؿ إسماعيؿ. 1/455, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
تاريخ المذىب الحنبمي في , كاألكزبكي. ـ1988, الرياض, مكتبة المعارؼ, 82-80, االستفادة مف الكتب الحنبمية

. 124-94, التحفة السنية في الفكائد كالقكاعد الفقيية, عمي بف محمد, كاليندم. 47-43, فمسطيف

( . 165-163, المذىب الحنبمي,  التركي(

( . 463-1/457, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 216-1/205, المذىب الحنبمي,  التركي(



 

 دددد 

 :(ىػ331ت ), أحمد بف محمد بف ىاركف أبك بكر, الخبلؿ .ُ
 

كرحؿ إلى فارس كالشاـ كالجزيرة يطمب فقو اإلماـ أحمد , نشأ في بغداد كعاش بيا إلى أف مات
كفتاكاه كأجكبتو مف أصحابو الذيف رككا عنو المسائؿ ثـ رحمكا إلى أكطانيـ؛ فرحؿ إلييـ الخبلؿ 

في نحك مائتي جزء , "جامع الركاية عف أحمد:" ككتب عنيـ المسائؿ عالية كنازلة كصنفيا كتبا منيا
مَّدان  يقدر في أكثر مف عشريف ميجى
((. 

 
 :(ىػ334ت)عمر بف الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد أبك القاسـ, الخرقي .ِ

 
أشير كتب الفقو الحنبمي عمى اإلطبلؽ , صاحب المختصر الشيير, بغدادم المكلد دمشقي الكفاة

مسألة كقد بمغ عدد الشركح  (2300)كقد بمغت مسائمو , كأىميا؛ حيث نقؿ خبلصة ما جمعو الخبلؿ
 .))شرح (300)عميو أكثر مف 

 
اإلماـ المقرئ الحافظ أبك الحسيف أحمد بف جعفر بف المحدث أبي جعفر محمد بف عبيد ,ابف المنادم .ّ

 .) )(ىػ336ت )اهلل بف أبي داكد بف المنادم البغدادم صاحبالتكاليؼ
اإلماـ المحدث الحافظ الفقيو المفتي شيخ العراؽ أبك بكر أحمد بف سمماف بف الحسف , أبك بكر الٌنجاد .ْ

 .))(ىػ348ت)بف إسرائيؿ البغدادم الحنبمي

                                                 

 ( , 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, 1/331عبد الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ, طبقات الحفاظ, , السيكطي(
 .3/785, تذكرة الحفاظ, كالذىبي. ىػ1403

 ( دار , محمد حامد الفقي:  تحقيؽ,2/75, طبقات الحنابمة, محمد بف محمد,  أبك الحسيف,ابف أبي يعمى(
تكضيح المشتبو في , شمس الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد الدمشقي القيسي, ابف ناصر الديف ك.بيركت, المعرفة

, بيركت, مؤسسة الرسالة, محمد نعيـ العرقسكسي: تحقيؽ, 3/105, ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ
. 5/44, األعبلـ, ك الزركمي. 7/282, معجـ المؤلفيف,  ككحالة.ـ1993, 1ط

 (  .15/361, سير أعبلـ النببلء, كالذىبي. 3/849طبقات الحفاظ, , السيكطي(

 ( , 4/189, تاريخ بغداد, أحمد بف عمي أبك بكر, الخطيب البغدادمك. 15/502 ,سير أعبلـ النببلء, الذىبي(
.  بيركت, دار الكتب العممية



 

 هههه 

 .))كىك مف أصحاب االختيارات في المذىب الحنبمي (ىػ360)محمد بف الحسيف, أبك بكر اآلجرم .ٓ
, ككتاب القكليف, كالخبلؼ مع الشافعي, كالتنبيو, كالمقنع, الشافي: كلو كتب كثيرة منيا, غبلـ الخبلؿ .ٔ

 .))كىك مف أصحاب االختيارات, كزاد المسافر
 .))كغبلـ الخبلؿ, أخذ عف الخرقي, (ىػ387ت)عبيد اهلل بف محمد, ابف بطة العكبرم .ٕ
كالخبلؼ بيف , كشرح الخرقي, لو المقنع, (ىػ387ت)عمر بف إبراىيـ أبك حفص العكبرم, ابف المسمـ .ٖ

 .))كرؤكس المسائؿ, أحمد كمالؾ
ككاسطة العقد الحنبمي بيف المتقدميف , إماـ الحنابمة في زمانو, (ىػ403ت)الحسف بف حامد .ٗ

شرح "ك, جزء في عشريف مجمد (400)نحك " الجامع في المذىب:" لو, خاتمة المتقدميف, كالمتأخريف
تفقو عميو القاضي أبك يعمى , "شرح أصكؿ الديف" ك, "تيذيب األجكبة"ك, "أصكؿ الفقو" ك, "الخرقي
 .))الفراء

 
 ))طبقة المتوسطيف: ثانيا
 

كعمى رأسيـ تمميذيه األكبر حامؿ لكاء المذىب كشيخو , كتبدأ ىذه الطبقة مف تبلمذة الحسف بف حامد
كىك أكؿ , (ىػ458ت)القاضي أبك يعمى الفراء محمد بف الحسيف: اإلماـ المجتيد, كناشره في زمانو

                                                 

 ( البداية كالنياية, , إسماعيؿ بف عمر القرشي أبك الفداء, ابف كثيرك. 16/133, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(
 .بيركت, مكتبة المعارؼ, 11/270

( . 16/143, سير أعبلـ النببلء, ك الذىبي. 127-2/119, طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(

 ( , 19/271, الكافي بالكفيات, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ,الصفدمك. 16/529 ,سير أعبلـ النببلء, الذىبي(
.  ـ2000- ىػ1420, بيركت, دار إحياء التراث,أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى: تحقيؽ

 ( عمر عبد السبلـ . د: تحقيؽ, 27/150,تاريخ اإلسبلـ, كالذىبي. 2/163, طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(
.  ـ1987, 1ط, بيركت, دار الكتاب العربي, تدمرم

( . 177-2/171, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( , الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية, آؿ إسماعيؿ ك.471-1/463, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد(
, 1ط, مصر, 160, الفتح المبيف في حؿ رمكز كمصطمحات الفقياء كاألصكلييف,  محمد إبراىيـ,كالحفناكم. 78

 . ـ2006



 

 وووو 

, (ىػ884ت)البرىاف بف مفمح : كتنتيي ىذه الطبقة بكفاة مجتيد المذىب, ))حنبمي كلي القضاء
 .صاحب المبدع

ففييا زينة الدنيا , كبيكت الحنابمة في العراؽ كالشاـ, كاألئمة الكبار, كىذه الطبقة حافمة بشيكخ اإلسبلـ
كمنيـ سمع الفقو كبصره في , آؿ قدامة: الذيف منيـ, المقادسة ثـ الصالحيكف: كبيجتيا في زمانيـ

 .))(ىػ620)المكفؽ ابف قدامة: زمانو
 

: إف أىؿ زماننا إنما يرجعكف الفقو مف جية الشيكخ كالكتب إلى الشيخيف:" ))قاؿ ابف رجب الحنبمي
 . ))"مكفؽ الديف المقدسي كمجد الديف ابف تيمية الحراني

 
كقد بمغت مؤلفاتيـ نحك , عمما مف فقياء المذىب المؤلفيف فيو (166)كىذه الطبقة قد حكت نحك 

 .كتابا (550)
 

كالتفنف كالتنكع , كتأليؼ المتكف, شرح المتكف في طبقة المتقدميف: كفي ىذه الطبقة كاف التأليؼ يعني
 .مقركنة بالدليؿ أك غير مقركنة بو, في تأليفيا؛ عمى ركاية كاحدة أك عمى ركايتيف أك أكثر

 . كتميز ىذا العصر بالخدمة الفائقة لممذىب الحنبمي متنان كشرحان 
                                                 

 ( , 1ط, 2/67, مفاتيح الفقو الحنبمي, سالـ عمي, الثقفيك. 230-2/193,طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(
. ـ1978

( خرج مف بمده صغيرا مع , مف أىؿ جٌماعيؿ مف قرل نابمس بفمسطيف,  ىك عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة(
رحؿ في طمب ,  عمو عندما ابتميت بالصميبييف, كاستقر بدمشؽ, كاشترؾ مع صبلح الديف في محاربة الصميبييف

المغني في الفقو شرح : " مف تصانيفو, ىػ620العمـ إلى بغداد أربع سنيف ثـ عاد إلى دمشؽ كتكفي فييا سنة 
. 13/99, البداية كالنياية, ابف كثير". ركضة الناظر" كلو في األصكؿ " العمدة " ك" الكافي " ك" مختصر الخرقي

. 4/67, األعبلـ, كالزركمي

  ( ىك عبد الرحمف بف أحمد بف رجب كاسمو عبد الرحمف بف الحسف ابف محمد بف أبى البركات مسعكد (
كأكثر مف المسمكع كأكثر , ىػ706كلد ببغداد سنة , الشيخ المحدث الحافظ زيف الديف, الحنبمى, الدمشقى, البغدادل

كالمطائؼ في كظائؼ , كذيؿ الطبقات لمحنابمة, كقطعة مف البخارم, كصنؼ شرح الترمذم, االشتغاؿ حتى مير
األياـ بطريؽ الكعظ؛ كفيو فكائد كالقكاعد الفقيو أجاد فيو كقرأ القرآف بالركايات كأكثر عف الشيكخ كخرج لنفسو مشيخة 

.  3/108 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر. ىػ795كمات سنة , مفيدة

( عبد الرحمف : تحقيؽ, 2/357, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي,  ابف رجب(
. ـ2005, 1ط, الرياض, مكتبة العبيكاف, العثيميف



 

 شششش 

 
 ))طبقة المتأخريف: ثالثا

 
ًإماـ المذىب في زمانو, كجامع شتاتو, كمحرر : رأس المتأخريف كرئيسيـكتبدأ ىذه الطبقة مف 

 عبلء الٌديف عمي بف سميماف :مينىٌقحي المذىب, العبلمة: ركاياتو, مف حقؽ فيو كدقؽ, كشرح كىذَّب
 .مركرنا بطبقتو فمف بعدىـ عمى تكالي القركف ( ىػ885ت )المرداكم الصالحي, المتكفى سنة 

 
كتاب, " 700"مف فقياء الحنابمة بمغت مؤلفاتيـ في الفقو كعمكمو نحك " 100"نحك : كفي ىذه الطبقة

 .كطرائقيـ في التأليؼ كما جرل عميو سمفيـ في طبقة المتكسطيف
 
 أصبلن المؤلؼ في طبقة المتكسطيف ( ىػ620)لممكفؽ ابف قدامة, المتكفى سنة " المقنع " كاف كتاب ك

 .لممتكف المؤلفة بعده في آخر طبقة المتكسطيف كفي طبقة المتأخريف
 

: كمف أىعبلـ ىذه الطبقة
 

كىك أحد تبلميذ , "مغني ذكم األىفياـ" , صاحب  ( ىػ909)يكسؼ بف عبد اليادم, المتكفى سنة  .ُ
 .اإلماـ المرداكم

 )).الشكيكي .ِ
 .))الحجاكم .ّ
 .))محمد بف أىحمد الفتكحي الشيير بابف النجار .ْ

                                                 

( . 475-1/472, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

 ( لد سنة ( ىػ بقرية الشكيكة مف ببلد فمسطيف, مف 875ىك الشيخ  أحمد بف محمد بف أحمد الشكيكي النابمسي, كي
التكضيح في : أبرز مشايخو يكسؼ بف عبد اليادم الحنبمي, كمحمد بف أبي بكر بف رزيؽ الصالحي, كمف مؤلفاتو

. 8/231شذرات الذىب , ابف العماد. ىػ939الجمع بيف المقنع كالتنقيح, تكفي سنة 

( , مفتي الحنابمة بدمشؽ,  ىك مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ , شرؼ الديف أبك النجا الحجاكم الصالحي(
ا بارعنا أصكليِّا فقيينا محدثنا كرعنا زاد المستقنع في اختصار " ك" اإلقناع لطالب االنتفاع : " مف تصانيفو, كاف إمامن

.  13/34, معجـ المؤلفيف, ك كحالة. 8/327, شذرات الذىب, ابف العماد. ىػ(968)تكفي سنة " المقنع 



 

 حححح 

 .))الشيخ مرعي .ٓ
 .( ىػ1051)البيكتي, المتكفى سنة منصكر  .ٔ

 
كبيذا يتبٌيف أٌف مكقع اإلماـ المرداكم بيف العمماء كالفقياء مٍف حيثي المراحؿي الزمانٌيةي التي مرَّ بيا 

فالٌنقمة العمميةكالمرحمة الٌزمانٌية بدأت عندما بدأ في , المذىب الحنبمي يقع عمى رأس طبقة المتأخريف
 . كىذا مجمع عميو عند أصحاب الٌطبقات مف الحنابمة, تصحيح المذىب كترجيح ركاياتو كنصكصو

                                                                                                                                                  

( ,  ىك محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي بف إبراىيـ البيكتي, المصرم, الفتكحي, المعركؼ بابف النجار(
. 6/6, األعبلـ, الزركمي. ىػ(972)تكفي سنة " منتيى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات:" مف تصانيفو 

.  8/276, معجـ المؤلفيف, ككحالة

( غاية المنتيى في الجمع :" مف تصانيفو ,  ىك مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر بف أحمد الكرمي المقدسي الحنبمي(
تكقيؼ الفريقيف عمى ", ك"قائد المرجاف في الناسخ كالمنسكخ مف القرآف" , ك"دليؿ الطالب" , ك"بيف اإلقناع كالمنتيى
معجـ , ككحالة. 4/358, خبلصة األثر, المحبي. (ىػ1033)تكفي سنة , كغيرىا مف الكتب, "خمكد أىؿ الداريف

. 7/203, األعبلـ, كالزركمي. 12/218, المؤلفيف



 

 طططط 

أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ مصنفاتو : الفصؿ الثاني
 

 :وفيو ثالثة مباحث
 

أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو اإلنصاؼ في معرفة الراجح : المبحث األوؿ
مف الخالؼ 

 
أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو التنقيح المشبع في تحرير : المبحث الثاني
 أحكاـ المقنع

 
 تصحيح الفروعأثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو :  الثالثالمبحث



 

 يييي 

أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو اإلنصاؼ في : المبحث األوؿ
معرفة الراجح مف الخالؼ 

 
 :وفيو سبعة مطالب

 
تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األوؿ

 
سبب تأليؼ الكتاب : المطمب الثاني

 
 نصاؼ في اإللمرداويااإلماـ منيج : المطمب الثالث

 
أبرز المصطمحات الواردة في الكتاب : رابعالمطمب اؿ

 
طبعاتو و, مختصراتو: المطمب الخامس

 
 القيمة العممية لمكتاب: المطمب السادس

 
 أثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده: المطمب السابع



 

 نننن 

تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األوؿ
 

 : كىيأٍفرعكيمكف تقسيـ المطمب إلى عدة 
 

توثيؽ الكتاب : الفرع األوؿ
 

عنواف الكتاب  .ٔ
 

كمما يدٌؿ عمى ذلؾ قكؿ , "اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ"أف عنكاف الكتاب ىك شٌؾ ال 
كسٌميتو اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف ":اإلماـ المرداكم رحمو اهلل تعالى في مقٌدمة الكتاب

 .)) نفسوالعنكافبكما أفَّ جميع مف ترجـ لممؤلؼ قد نسب إليو ىذا الكتاب , ))"الخبلؼ
 

 نسبتو لممؤلؼ .ٕ
 

لقد أجمع المترجمكف عمى أفَّ اإلماـ عبلء الديف المرداكٌم ىك صاحب كتاب اإلنصاؼ في معرفة 
 .))الراجح مف الخبلؼ

 
تاريخ تأليؼ الكتاب ومكانو  .ٖ

 
يعتبر كتاب اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ مف أكائؿ ما كتبو اإلماـ المرداكم؛ حيث فرغ 

 .))مئةم مف تصنيفو في ربيع اآلخر مف سنة سبع كستيف كثماف

                                                 

( . 1/19,اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 7/340كابف العماد, شذرات الذىب, . 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 1/446البدر الطالع , ,  الشككاني(
-297, السحب الكابمة,  كابف حميد.101, الجكىر المنضد, كابف المبرد. 5/225كالسخاكم, الضكء البلمع , 

. 4/292, األعبلـ, كالزركمي. 7/102, معجـ المؤلفيف, كحالةك. 298

( .  ينظر في المصادر المتقدمة التي ترجمت لممؤلؼ(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 لللل 

َـّ فيو تأليؼ الكتاب كاف في دمشؽ؛ كذلؾ ألفَّ مكاف سيٍكنى  كمٌما ال شؾَّ فيو أيضا أٌف المكاف الذم ت
 حاجا إلى بيت اهلل الحراـ أك  كاف إٌما, كلـ يخرج منيا إاٌل في أكقات قميمة,اإلماـ المرداكم دمشؽ

عندما ذىب في رحمتو المشيكرة إلى القاىرة؛ كقبؿ أف يذىب إلى القاىرة كاف قد ألؼ الكتاب بدليؿ 
 عندما رأل قعرضو عمى الشيخ القاضي عز الديف الكناني الذم أمر تبلميذه كجماعة الحنابمة بنسخ

 .))براعتو في التأليؼ كالتصنيؼ
 

 مدة تأليفو لمكتاب .ٗ
 

لـ تذكر المصادر كالمراجع المدة التي ألؼ فييا اإلماـ المرداكم كتاب اإلنصاؼ في معرفة الراجح 
معيكد عف اإلماـ المرداكم كثرة مراجعتو ًمراران كتىٍكراران لمؤلفاتو كتحريرىا كالٌزيادة اؿكلكف , مف الخبلؼ

. ) )عمييا كالنقصاف منيا
 

 كانت فترة طكيمة لما ىك كربما, فالمدة التي قضاىا في تأليؼ الكتاب لـ تكف معركفة لدل المترجميف
كما أف ىذا الكتاب احتاج إلى مجيكد كبير حتى , معركؼ عف اإلماـ المرداكم في تأليفو لمصنفاتو

 ,ٌنو سمؾ فيو مسمكا لـ يسبؽ إليو أحدإ:نَّو قد تعب فيو كقالكاإ: يخرج بيذه الصكرة فقد قاؿ المترجمكف
 .) )كاهلل أعمـ,  احتاج إلى مدة كبيرةكقد,تيامٌما يدٌؿ عمى كعكرة تأليفيكصعكب

 

                                                 

( . 5/226, الضكء البلمع, كالسخاكم. 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 وووو 

 
موضوع الكتاب : الفرع الثاني

 
,  عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿان  فقييان ؛ كتاباإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼيعدُّ كتابي 

كىك مف أىـ كتب اإلماـ المرداكم عمى اإلطبلؽ, كأكثرىا نفعنا, كأجمعيا في تصحيح المذىب, 
 .)) المذككر في كتاب المقنع البف قدامة المقدسي))كتنقيحو كبياف الراجح مف الخبلؼ المطمؽ

 
ككتاب اإلنصاؼ مف الكتب الجامعة لمركاية؛ حيث جمع اإلماـ المرداكم ما كقع لو مف كتب الركاية, 

لكثرة ما حكل مف آالؼ الفركع, كما لحقيا مف " الفركع : " كمف كتب المتكف في المذىب بما فييا
:" كذلؾ في ىذا الكتاب الجامع... الشركح, كالحكاشي, كالتعاليؽ, كالتخاريج, كالتصحيح, كالتنقيح 

 .))"اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ 
 

متف الكتاب وأىميتو : الفرع الثالث
 

كيعد كتاب , بف قدامة المقدسي متفى كتاب اإلنصاؼاتأليؼ مكفؽ الديف " المقنع"  كتاب دُّ كييع
قاؿ كقد ,  "مختصر الخرقي:" المقنععمدةى الحنابمة مف زمنو إلى يكمنا ىذا, كىك مف أشير المتكف بعد

يجازه كتقريبو, اجتيدتي في جمعو كترتيبو:" في مقدمة خطبتو كسطا بيف القصير كالطكيؿ كجامعا , كا 
؛ كليذا أفاض العمماء في شرحو, كتىٍحًشيىًتو, كبياف غريًبو, ))"ألكثر األحكاـ عرية عف الٌدليؿ كالتعميؿ

                                                 

( كىي صيغ خاصة , ىك ذكر الركايتيف أك الركايات مف غير تقديـ كال تصحيح كال ترجيح:  الخبلؼ المطمؽ(
أحمد بف , الشكيكي. معركفة لدل العمماء كالتي ذكرىا اإلماـ المرداكم في مقدمة كتابو اإلنصاؼ كتصحيح الفركع

ناصر بف عبد اهلل بف عبد العزيز : تحقيؽ, 1/106, التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح, محمد بف أحمد
. المكتبة المكية, الميماف

( . 5/291, المنيج األحمد, العميميك. 5/226, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 2/729, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد (

( : تحقيؽ, 1/4, المقنع مع الشرح الكبير كاإلنصاؼ, أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد المقدسي,  ابف قدامة(
. ـ1993, 1ط, السعكدية, ىجر لمطباعة كالنشر كاإلعبلف, عبد الفتاح الحمك. عبد اهلل التركي ك د



 

 ٌٌ ٌ ٌ  

كىذا إٍف دؿَّ عمى شيء فإنَّما يدٌؿ عمى أىٌمية كتاب , كتخريًج أحاديثو, كتصحيحو كتنقيحو, كتكضيحو
 .))ةالمقنع في المكتبة الحنبمي

فجعمو ابف قدامة خاليا مف الدليؿ ليجعؿ لمقارئ مجاال إلى كدّْ ذىنو كالتمرف عمى االجتياد في 
 .) )المذىب كالتصحيح, كالبحث عف الدليؿ

 
نَّما ىك تصحيح لكتاب المقنع يبيف فيو الراجح  كالذم يبدك أفَّ كتاب اإلنصاؼ ليس شرحان لممقنع؛ كا 

كما ك يبني اإلماـ المرداكم أبحاثو , مف الخبلؼ المطمؽ المذككر فيو كتصحيح ما ليس بصحيح
كيضيؼ إلييا ما فاتو في كؿ باب, كيضـ إليو , عمى عباراتو كينطمؽ منيا كيتكسع فييا تكسُّعا عجيبا

مف الفكائد, كالتنبييات, كثمرات الخبلؼ في المذىب, كغيره, ما تىقىرُّ بو عيف الفقيو, كيبير المتبٌحرى 
 .))فضبل عف الطالب المتعٌمـ

 
,  في المذىب الحنبميان  ميٍعتىمدان  فقييان  كتابدُّ يتبٌيف أٌف كتاب اإلنصاؼ في معرفة الٌراجح مف الخبلؼ ييعى 

بؿ ىك مف أمَّات كتب الفركع الفقيية في المذىب الحنبمي, كىك الكتاب الذم سار بحديثو الرُّكباف, 
 لمخبلؼ الميطمىؽ في متف المقنع, كربطو اإلماـ ان  تصحيحدُّ كما أنَّو يع, كبمغت شيرتيو أقصى األكطاف

. المرداكم بالمقنع ليككف قاعدةن ينطمؽ منيا في مسائمو ك تصحيح ركاياتو
 

                                                 

( . 2/722, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 434, المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد, كابف بدراف. 2/719, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 48, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية, كآؿ إسماعيؿ. 2/729, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
. 2/452, المذىب الحنبمي, كالتركي

 



 

 ضضضض 

 سبب تأليؼ الكتاب: المطمب الثاني
 

لقد ظير الكتاب في مرحمة متأخرة مف مراحؿ المذىب الحنبمي كقد كثرت فيو األقكاؿ, كتشعبت اآلراء 
كاالجتيادات, كانتشر الخبلؼ في غالب مسائمو, كاضطرب الترجيح كالتصحيح, فعـز اإلماـ المرداكم 

. عمى خدمة المذىب مف خبلؿ تصحيح ىذا الخبلؼ كتمحيص األقكاؿ كبياف الراجح مف المرجكح
 

 إلى مقنع ابف قدامة؛ أشير متكًف المذىب ليصٌححى المذىبي عف طريقو, -رحمو اهلل تعالى-فعمد 
مف أعظـ :" كيعٌمؿ المرداكم ىذا االختيار بقكلو عف المقنع, كالذم لقي قىبيكالن كبيران مف عمماء المذىب

كأحسنيا , كأغزرىا عمما, كأكسطيا حجما, الكتب نفعنا, كأكثرىا جمعنا, كأكضحيا إشارة, كأسمسيا عبارة
ًت اكأكمميا ترتيبا كألطفيا تبكيبا؛ أٌنو قد حكل غالبى أـٌ , كأجمعيا تقسيما ك تنكيعا, تفصيبل كتفريعا

مىيا فقد ظفر بالكنػز كالمطمب  .))"مساًئًؿ المذىب, فىمىٍف حىصَّ
 

ةن عند ,كيبدك أفَّ اإلماـ المرداكم عمد إلى الميقًنع بعد أٍف تبيَّنٍت لو أىميتيو كقيمتيو العمميَّة  كخاصَّ
ٍف كاف ييع, كمسيسي الحاجة إليو, عمماء المذىب الحنبمي  نقمة عممية إاٌل أٌنو ال زالٍت دُّ إاٌل أٌف المقنع كا 

ُـّ الشمؿى  مٍف يضٌمدي اؿإلىفيك بحاجة , الٌركاياتي فيو مضطربةن كالخبلفاتي مستمرةن   مف خبلؿ خبلفاًتكييًم
 .))تصحيح ركاياتو المتشٌعبة كبياف الٌراجح كالمرجكح منيا

 
تصحيُح الخالِؼ المطمِؽ  الموجوِد في المذىب كلذلؾ فإفَّ السبب الرئيسى لتأليؼ كتاب اإلنصاؼ 

إاٌل أٌنو أطمؽ :" كفي ىذا يقكؿ اإلماـ المرداكم,  البًف قدامةالحنبميِّ مف خالؿ تصحيِح كتاِب المقنعِ 
فأحببت في بعض مسائمو الخبلؼ مف غير ترجيح, فاشتبو عمى الناظر فيو الضعيؼ مف الصحيح, 

المنصكر, كما اعتمد أكثري األصحاب ك المشيكر, كالمعمكؿ عميو أف أبيِّف الصحيح مف المذىب
 .))"عميوإاٌل كذىبكا إليو, كلـ يعٌرجكا عمى غيره كلـ يعٌكلكا 

 
ح رمسائمو كتيصحَّ كما ,  التي أطمؽ فييا الخبلؼ بصيغ مختمفةكىي, فكانت الحاجة ماسَّةن إلى أٍف تيحرَّ

كأخؿَّ ببعض , أٌف ابف قدامةقطع بمسائؿ كقٌدميا عمى أنَّيا المذىب كىي غيري الٌراجح في المذىب
 إضافةن إلى أفَّ عباراتو كانت بحاجة إلى إعادة نظر لما فييا , في المذىبىاالقيكدالصحيحة كشركط

                                                 

( . 1/3,اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 1/12,اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 1/3,اإلنصاؼ, المرداكم(



 

 عععع 

ـي النقص كاؿطبلؽ كاإلمف العمـك  خمؿ؛ ليذه األسباب كغيًرىا كانت الحاجة ماسَّةن ألٍف يكجد كتابه يتمّْ
حتى جاء مجدد المذىب اإلماـ المرداكم ليسٌد الثغرة بيذا الكتاب ,  متف المقنع الشييرفيالذم 

 .) ) فعالج أغمبى ما كاف ييٍنتىقىدي عمى متف المقنع- اإلنصاؼ في معرفة الٌراجح مف الخبلؼ-الجامع 

                                                 

 ( . 1/106, الٌتكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح, الٌشكيكي(



 

 فففف 

 نصاؼ في اإللمرداويااإلماـ منيج : المطمب الثالث
 

بالتٌفصيؿ في خمس كعشريف صفحةن " اإلنصاؼ"لقد بٌيف اإلماـ المرداكمُّ منيجو في مقٌدمة كتابو 
 حيث بٌيف فييا ىدفو مف ,تقريبان؛ بيف فييا الطريقة العممية التي سكؼ يسير عمييا في كتابو كيتبعيا

كمصادره التي , كتحدث عف منيجو, تأليؼ الكتاب كالعبارات التي أطمؽ ابف قدامة فييا الخبلؼ
فإفَّ :"  مقتطفات ًمٍف ىذه المقدمة التي يقكؿ فيياكمف ىنا كاف ال بدَّ مف ذكر, اعتمد عمييا كغيرىا

كتاب المقنع في الفقو تأليؼ شيخ اإلسبلـ مكفؽ الديف أبي عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة 
... كأكثرىا جمعا كأكضحيا إشارة كأسمسيا عبارة , المقدسي مف أعظـ الكتب نفعا

 
فاشتبو عمى الناظر فيو الضعيؼ مف , إاٌل أٌنو أطمؽ في بعض مسائؿ الخبلؼ مف غير ترجيح

كما اعتمده , كالمعمكؿ عميو كالمنصكر, الٌصحيح فأحببت أٍف أبٌيف الٌصحيح مف المذىب كالمشيكر
 ) )."كلـ يعرّْجكا عمى غيره كلـ يعكلكا عميو, أكثر األصحاب كذىبكا إليو

 
يَّانا أفَّ طريقتي في ىذا الكتاب:" ثَـّ ختـ مقدّْمتو فقاؿ ـٍ كفقؾ اهلل كا  النَّقؿ عف اإلماـ أحمد : اٍعمى

فإٍف كاف , كأضيؼ إلى كؿّْ عالـ ما أركم عنو, أعزك إلى كؿّْ كتاب ما نقمت منو, كاألصحاب
ٍف كاف , المذىب ظاىرا أك مشيكرا أك اختاره جميكري األصحابي كجعمكه منصكرا فيذا ال إشكاؿ فيو كا 

. بعض األصحاب يدَّعي أفَّ المذىب خبلفو
 

ٍف كاف الٌترجيح مختمفا بيف األصحاب في مسائؿى متجاًذبىةو المأخذى   فاالعتمادي في معرفة المذىب مف ,كا 
...  ذلؾ عمى ما قالو 

 
,  أفَّ التَّرجيح إذا اختمؼ بيف األصحاب إنَّما يككف ذلؾ لقكة الدليؿ مف الجانبيف- رحمؾ اهلل-كاعمـ

كيككف ذلؾ في الغالب , فيجكز تقميده كالعمؿ بقكلو, ككؿُّ كاحد مٌمف قاؿ بتمؾ المقالة إماـ ييٍقتدل بو
ف كاف بيف األصحاب فيك مقيسه عمى  مذىبا إلمامو؛ ألفَّ الخبلؼ إٍف كاف لئلماـ أحمد فكاضحه كا 

 ))". كقد تقدَّـ أفَّ الكجو مجزكـه بجكاز الفتيا بو كاهلل أعمـ,قكاعده كأصكلو كنصكصو

                                                 

( . 6-1/3, اإلنصاؼ, المرداكم(

( .  19-1/16, اإلنصاؼ, المرداكم(



 

 صصصص 

 :كىي كاآلتي,  في منيجو في ىذا الكتاب القيـىاكيمكف استخبلص أبرز العبلماتكأىْـّ 
 
صنيعو في الكتاب : أوال
 

عف ىدفو العاـ كمقصكده األسمى مف كراء تأليفو ليذا الكتاب - رحمو اهلل -لقد صرَّح اإلماـ المرداكم . أ
فقاؿ , البف قدامة" المقنع"الفذ كغالب صنيعو فيو ىك تصحيحي الخبلًؼ المطمًؽ المكجكًد في كتاب 

كأحشي عمى كؿ مسألة إٍف كاف فييا خبلؼه ":" المقنع"ليؤكد ىذا الصنيع بعدما أثنى عمى كتاب 
فإنَّو , وأبّيُف الّصحيح مف المذىب مف ذلؾ كمِّوكأبٌيفي ما يتعمؽ بمفيكميا كمنطكقيا , كاطمٍعتي عميو

 كىذا ىك الذم حداني إلى جمع ىذا ,وغيره داخؿ تبعا, المقصود والمطموب مف ىذا التصنيؼ
 مف -أم المقنع- كىك في الحقيقة تصحيح لكؿ ما في معناه ,الكتاب لمسيس الحاجة إليو

 .))"بؿ كالمطكالت, المختصرات
 

مف ىنا يتبٌيف أفَّ غالب صنيع المرداكم بالمقاـ األكَّؿ كاف تتميما كتصحيحا لمخبلؼ المطمؽ في 
عف أصحابو مف خبلؿ كاحتماالتيا الركايات المنقكلة عف اإلماـ أحمد رضي اهلل عنو كاألكجو الكاردة 

. ))كتاب المقنع البف قدامة 
 
كالمنقكؿ عف اإلماـ أحمد كالمنصكص عميو كماذا يرٌجحي كؿ مصنؼ أك , بٌيف رأم كؿّْ مؤلؼ أك إماـ . ب

 فأصبح ييعدُّ مرجعا مييٌما مف المراجع التي تعنى بتكثيؽ ؛ممَّا أثرل الكتابكىذا , مؤلؼ مع ذكر كتابو
ياحت ك,المذىب كبالتالي أصبح , جمع أقكاؿ عممائو اٌلتي كاف يمكف ليا أٍف تندثر كتذىب أدراج الرّْ

 ) ).الكتاب مغنيا لمقتنيو عف الرجكع إلى غيره مف كتب المذىب
كايات المنقكلة عف اإلماـ أحمد " اإلنصاؼ"كضع في كتابو  . ت كاألكجو قكاعد لمٌترجيح كالٌتصحيح بيف الرّْ

كتعتبر ىذه القكاعد بمثابة قكاعد الٌتصحيح كالٌترجيح في المذىب , كاالحتماالت الكاردة عف أصحابو
حى المذىب:كلذلؾ أطمؽ عميو, الحنبمي كمّْو  .  مصحّْ

                                                 

( . 1/12, اإلنصاؼ, المرداكم(

 ( كىك بذلؾ قد سمؾ بكتابو ىذا نفس المسمؾ الذم سمكو ابف قاضي عجمكف الشافعي عندما حرر كصحح أقكاؿ (
 .81المنيج الفقيي العاـ , دىيش.كركايات المذىب الشافعي في كتاب المنياج لمنككم كغيرىا مف كتب المذىب

( . 1/272, المذىب الحنبمي,  التركي(



 

 قققق 

 
العنونة الفقيّية : ثانيا

 
عمى األبكاب الفقيية " اإلنصاؼ"لقد رٌتب اإلماـ المرداكٌم المكضكعات التي تناكليا بيف دٌفتي كتابو 

ٍسبى ما ىك متبع في الكتب الفقيية لممذىب الحنبمي كما أٌنو لـ , فمـ يخرج عف ذلؾ الترتيب الفقيي, حى
كذلؾ , فيك بذلؾ كاف محتذيا حذك عممائو مف الحنابمة قبمو, يخرج عف ترتيب ابف قدامة في المقنع

 .حكـ انتسابو إلييـ مذىبياب
 

 .كخاتمة, كأبكاب فقيٌية, كمقدمة, كبالتَّالي فقد حكل الكتاب عمى افتتاحيةو 
 

 -.صمى اهلل عميو كسمـ-كصمى عمى سيدنا محمد , فقد حمد اهلل كأثنى عميو: االفتتاحيةُ فأٌما 
 

 :فقد بيَّف فييا رحمو اهلل عدَّةى  أمكر كىي: المقدمةكأمَّا 
 

 .كالعبارات المختمفة التي أطمؽى فييا ابف قدامة الخبلؼ مف غير ترجيح,الٌتعريؼ بكتاب المقنع كمؤلفو .ُ
 .   بيَّف المقصكد مف تأليؼ ىذا الكتاب .ِ
 .مسالؾ الٌترجيح التي اعتمد عمييا في معرفة المذىب .ّ
 .المصادر التي اعتمد عمييا في كتابو .ْ
 .التَّعريؼ ببعض المصطمحات الكاردة في الكتاب .ٓ

 
, كقد تضمَّف كؿُّ كتاب أبكابا كمسائؿى ,  فقد رتَّبيا عمى الترتيب المعيكد عند الحنابمةكتب الفقوكأمَّا 

ياـ, كالزَّكاة, كالصَّبلة كالجنائز, الطَّيارة:كىذا ىك ترتيبو لكتابو , كالجياد, كالحجٌ , كاالعتكاؼ, كالصَّ
داؽ, كالنكاح, كالعتؽ, كالكصايا كالفرائض, كالكقؼ, كالبيكع , كالجنايات, كالطبلؽ, كالخمع, كالصَّ
 .ثـ القضاء كالٌشيادات كاإلقرار, كاألٍيماف كالنذكر, كالصيد, كاألطعمة, كالحدكد

 
-قاعدةن جميمة نافعة جامعة لصفة الٌركايات المنقكلة عف اإلماـ أحمد فقد ذكر فييا : وأّما الخاتمة

كمٍف يككف منيـ أىبلن , كاألكجوى كاالحتماالت الكاردة عف أصحابو كأقساـ المجتيديف, -رضي اهلل عنو



 

 زززز 

ًو كالطُّرؽ كصفة تصحيحيـ كبياف عيكب التصانيؼ كاصطبلحيـ فييا كأسماء مىٍف , لتخريج األكجي
 ) ).كنقؿ عنو الفقو-رضي اهلل عنو -ركل عف اإلماـ أحمد 

: مصادره التي اعتمد عمييا في كتابو: ثالثا
 

 عمى تصنيفو لئلنصاؼ ما اجتمع عنده مف الكتب ممَّا انفرد بو -رحمو اهلل تعالى-لقد أعاف المرداكم
ٍقفنا ٍمكنا ككى مى
كحصَّؿ كتبنا كثيرة, كتحت يده خزانة كتب الكقؼ : ", ككما قاؿ تمميذه ابف عبد اليادم))

 ))".بمدرسة شيخ اإلسبلـ
 

-كاف ؼكلقد استفاد مف ىذه المكتبة التي اجتمعت بيف يديو, كأحسف النقؿ عنيا, كاالقتباس منيا, 
.  شديد الحرص عمى أٍف يعزكى القكؿى إلى صاحبو بكؿ أمانة عممية-رحمو اهلل

 
 ذكر منيا في مقٌدمة كتابو ,كتضُـّ قائمة الكتب التي اٌطمع عمييا, كاستفاد منيا أيمَّات كتًب المذىب

:  كىي,قرابة مئة كتاب, بيف شرح مطكَّؿ, كمتفو صغير, كتعميقة كحاشػية
 

 .(ىػ334ت )أبك القاسـ, عمر بف الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد: مختصر الخرقي .ُ
كاف أحد أىؿ " غبلـ الخبلؿ" المعركؼ بػ, أبك بكر, لعبد العزيز بف جعفر بف أحمد بف يزداد: التنبيو .ِ

 .))"ىػ363" مٌتسع الركاية تػ, الفيـ مكثكؽه بو في العمـ
 .لغبلـ الخبلؿ أيضا: الشافي .ّ
ـي الحنبمية في زمانو كمدرسيـ , ألبي عبد اهلل الحسف بف حامد بف عمي البغدادم: تيذيب األجكبة .ْ إما

 ".ىػ403" تػ , كمفتييـ صاحب المصنفات
 ))".ىػ428" تػ, ألبي عمي محمد بف أحمد بف أبي مكسى الياشمي القاضي: اإلرشاد في المذىب .ٓ
, كيعرؼ بابف الفراء , لمحمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف أحمد أبك حاـز: الجامع الٌصغير .ٔ

 ".ىػ458" تػ,إماـ الحنابمة, القاضي الكبير أبك يعمى

                                                 

( . 12/240, اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 5/225, الضكء البلمع,  السخاكم(

( . 101, الجكىر المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد,  ابف المبرد(

( . 16/143, سير أعبلـ النببلء, ك الذىبي. 127-2/119, طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(

 ( . 2/63, مفاتيح الفقو الحنبمي, الثقفيك. 2/182,طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(



 

 شششش 

 .لو أيضا: شرح الخرقي .ٕ
 .لو أيضا : األحكاـ السمطانية .ٖ
 .لو أيضا: الركايتيف كالكجييف .ٗ

 .لو أيضا: التعميقة في مسائؿ الخبلؼ كبيرة .َُ
 .لو أيضا: الخبلؼ الكبير .ُُ
 .لو أيضا: الخصاؿ كاألقساـ .ُِ
 .لو أيضا: المجرد مف المذىب .ُّ
 .لو أيضا: الجامع الكبير .ُْ
طمب الحديث , الكاتب المجكد, أبك عمي, لمحسف بف شياب بف الحسف العكبرم: عيكف المسائؿ .ُٓ

 ))".ىػ428" تػ, ككاف مف أئمة الفقو كالشعر كالعربية ككتابة المنسكب, كبرع فيو
أحد أئمة المذىب الحنبمي , ألبي الخطاب محفكظ بف أحمد الكمكذاني البغدادم: اليداية في الفقو .ُٔ

 .))"ىػ510"تػ , صنؼ كتبا كثيرة في المذىب كاألصكؿ كالخبلؼ, كأعيانو
 .لو أيضا, كالمسمى بالخبلؼ الكبير: االنتصار في المسائؿ الكبار .ُٕ
 .لو أيضا: العبادات الخمس .ُٖ
 .لو أيضا, ؤكس المسائؿالمسمى بر: الخبلؼ الصغير .ُٗ
ئمة األأحد ,  ألبي الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد البغدادم"كفاية المفتي"كييسمَّى :الفصكؿ .َِ

 .))كلو مسائؿي تفرَّدى بيا, كاف كاسعى العمـ قكمَّ الحجةً , األعبلـ
 .لو أيضا: الٌتذكرة .ُِ
 .لو أيضا: المفردات .ِِ
ينتيي نسبو إلى العباس , ألبي جعفر عبد الخالؽ بف عيسى بف أحمد الشريؼ: رؤكس المسائؿ .ِّ

 .))"ىػ470" تػ, كدرس كأفتى كصنؼ, برع في المذىب, -رضي اهلل عنو-بف عبد المطمب 

                                                 

( . 188-2/186, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 2/258, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 2/259, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 241-2/237, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(



 

 خخخخ 

 محمد بف محمد بف الحسيف بف محمد بف الفراء, القاضي الشييد, أبك :المجمكع في الفركع .ِْ
كابف شيخ المذىب, القاضي أبي يىٍعمى برع في الفقو كصنؼ كأفتى , صاحب طبقات الحنابمة, الحسيف

 .))"ىػ526" تػ, كناظر كلو تصانيؼ كثيرة
, تفقو كقرأ عميو القرآف جماعة, لمحسف بف أحمد بف عبد اهلل ابف البنا البغدادم أبك عمي: العقكد .ِٓ

 .))"ىػ471" تػ, كصنؼ, كسمع الحديث منو خمؽ كثير
 لو أيضا: الخصاؿ .ِٔ
 .لو أيضا: المقنع شرح مختصر الخرقي .ِٕ
 .))"ىػ486"أبك الفرج الشيرازم تػ , لعبد الكاحد بف محمد بف عمي بف أحمد األنصارم: اإلشارة .ِٖ
 .لو أيضا: اإليضاح .ِٗ
 .لو أيضا: المبيج .َّ
 .))"560"تػ , ليحيى بف محمد بف ىبيرة الشيباني الحنبمي: عف معاني الصحاحاإلفصاح  .ُّ
أبك , لعبد القادر بف أبي صالح بف عبد اهلل الحنبمي محيي الديف: الغنية لطالبي طريؽ الحؽ .ِّ

 .))"ىػ561"تػ, محمد
 .))"ىػ505" تػ, محمد بف عمي بف محمد بف عثماف بف المراؽ الحمكاني: الٌركايتيف كالكجييف .ّّ

لقد نسب اإلماـ المرداكم في مقدمة كتابو أف ىذا الكتاب لمحمكاني كقد كاف ضمف مراجعو كمصادره 
كلكف عند البحث كالتحرم لـ أجد في الكتب التي ترجمت لمحمكاني مف نسب إليو , التي رجع إلييا

 . عمما أف اسـ ىذا الكتاب قد درج تحت مؤلفات القاضي أبي يعمى, ىذا الكتاب
جماؿ الديف أبك , ابف الجكزم, لعبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عثماف: الميذىب في المىذىب .ّْ

 .))"597"تػ, الفرج
 .لو أيضا: مسبكؾ الذىب في تصحيح المذىب .ّٓ

                                                 

(  .11/211, معجـ المؤلفيف, كحالةك . 1/391, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة,  ابف رجب(

( . 79-1/67, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

( . 249-2/248, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

 ( .  430-20/426, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( .  451-20/439, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

( . 1/246, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

 ( . 384-21/365, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(



 

 ثثثث 

ابف , ليكسؼ عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عثماف: المذىب األحمد في مذىب أحمد .ّٔ
 .))"ىػ656"تػ, محيي الديف, الجكزم

 .لو أيضا: الطريؽ األقرب .ّٕ
" تػ, أبك عبد اهلل, لمحمد بف عبد اهلل بف محمد بف إدريس بف سنينة السامرم: المستكعب .ّٖ

 .))"ىػ616
, بف المنجي بف البركات التنكخي أبك المعالي كجيو الديف_ كيسمى محمد_ ألسعد : الخبلصة .ّٗ

 .))"ىػ606"تػ
 .لو أيضا: الممتع شرح المقنع .َْ
 ".ىػ620تػ, مكفؽ الديف, أبك محمد, لعبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي: الكافي .ُْ
 .لو أيضا: في تمخيص المسائؿ الخارجة عف مختصر أبي القاسـ, اليادم أك عمدة العاـز .ِْ
 .لو أيضا: العمد مع المقنع .ّْ
محمد بف الخضر بف محمد بف الخضر بف تيمية ": بمغة الساغب كبغية الراغب= "البمغة  .ْْ

 .))"ىػ622" تػ , الحرَّاني
 .لو أيضا: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد= "الترغيب  .ْٓ
 .لو أيضا: تمخيص المطمب في تمخيص المذىب= التَّمخيص  .ْٔ
, مجد الديف, أبك البركات, لعبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ابف تيمية: المحٌرر .ْٕ

 .))"ىػ652"تػ
 .لو أيضا: منتيى الغاية في شرح اليداية = شرح المجد .ْٖ
" تػ, أبك عبد اهلل الٌنحكم, لمحمد بف عبد القكم بف بدراف المقدسي المرداكم: المنظكمة .ْٗ

 ))".ىػ669
 .لو أيضا: مجمع البحريف .َٓ

                                                 

 ( . 374-23/372, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( . 145-22/144, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( . 7/291, األعبلـ, كالزركمي. 437-21/436, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( . 290-22/288, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( . 4/214, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ك ابف رجب. 293-23/291, سير أعبلـ النببلء, الذىبي(

 ( . 5/452, شذرات الذىب, ابف العماد(



 

 خخخخ 

أبك عبد اهلل نجـ , ألحمد بف حمداف بف شبيب بف حمداف النميرم الحٌراني: الرعاية الصغرل .ُٓ
 ))".ىػ695" تػ, الديف

 .لو أيضا: الرعاية الكبرل .ِٓ
 .لو أيضا: كاإلفادات بأحكاـ العبادات .ّٓ
 .لو أيضا: آداب المفتي .ْٓ
 .كسمي التقريب. لو أيضا: مختصر المغني .ٓٓ
, سراج الديف, لمحسيف بف يكسؼ بف محمد بف أبي السرل الدجيمي البغدادم: مختصر ابف تميـ .ٔٓ

 .))"ىػ732" تػ, أبك عبد اهلل
 .لو أيضا: الكجيز في الفقو .ٕٓ
 .))"ىػ812"تػ, أبك الفتح, لنصر اهلل بف أحمد بف محمد التسترم البغدادم: نظـ الكجيز في الفقو .ٖٓ
 .))"ىػ656" تػ, لعبد الرحمف بف رزيف بف عبد العزيز الغساني الحكراني الدمشقي: النياية .ٗٓ
 .كلو شرح عمى الخرقي أيضا .َٔ
 .))"ىػ684"تػ , لعبد الرحمف بف عمر بف أبي القاسـ البصرم: الحاكم الصغير كالحاكم الكبير .ُٔ
 .لو أيضا: مختصر المجرد .ِٔ
 .))"ىػ729"تػ , أبك بكر, تقي الديف, عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر الزريانيؿ: الفركؽ .ّٔ
 .))"ىػ327" تػ, تقي الديف, أحمد بف إسماعيؿ األدمي البغدادم: المنكر في راجح المحرر .ْٔ
 .لو أيضا: المنتخب .ٓٔ
 .))"ىػ 559"تػ,لعميبنعمربنأحمدبنعبدكس,الحٌراني,أبكالحسف: التذكرة .ٔٔ

                                                 

 ( . 1/211, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 4/266, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

 ( . 2/262, األعبلـ, كالزركمي. 2/159, الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(

 ( . 7/99, شذرات الذىب, ابف العماد(

 ( . 4/39,الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

 ( , القاىرة, مكتبة كىبة, عمي محمد عمر: تحقيؽ, 51,طبقات المفسريف, عبد الرحمف بف أبي بكر, السيكطي(
. 5/161, معجـ المؤلفيف, ككحالة. ىػ1396, 1ط

 ( . 8-5/1,الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

 ( . 2/15, طبقات الحنابمة, ابف أبي يعمى(

 ( .  2/242, المقصد األرشد, ابف مفمحك. 3/169, المنيج األحمد, العميمي(



 

 ذذذذ 

 .لو أيضا: التسييؿ .ٕٔ
 .))"ىػ763"تػ , شمس الديف, لمحمد بف مفمح بف محمد القاقكني: الفركع .ٖٔ
 .لو أيضا: النكت عمى المحرر .ٗٔ
 .لو أيضا: الحكاشي عمى المقنع .َٕ
 .لو أيضا: اآلداب الكبرل .ُٕ
 .لو أيضا: كالكسطى .ِٕ
 .))"ىػ771" تػ, ابف قاضي جبؿ, ألحمد بف الحسيف بف عبد اهلل المقدسي: الفائؽ في المذىب .ّٕ
, لعبد المؤمف بف عبد الحؽ بف عبد اهلل البغدادم أبك الفضائؿ: اختصار اليدايةمإدراؾ الغاية ؼ .ْٕ

 .))"ىػ739"تػ
 .لو أيضا: شرح صفي الديف عمى المحرر .ٕٓ
جمع عمي بف محمد بف عباس ابف : ))األخبار العممية في اختيارات الشيخ تقي الديف ابف تيمية .ٕٔ

 .))ىػ803" تػ, المحاـ الدمشقي عبلء الديف
 .البف المحاـ أيضا: كتجريد العناية في تحرير أحكاـ النياية .ٕٕ
 .لو أيضا: القكاعد األصكلية .ٖٕ
 .))"ىػ751"تػ , ابف القيـ الجكزية, لمحمد بف أبي بكر بف أيكب الدمشقي: اليدم .ٕٗ

                                                                                                                                                  

محمد بف عبدكس بف كامؿ السراج السممي : كقد اشتبو عمي كأنا أبحث عف ترجمة ابف عبدكس عالـ آخر ىك
لكف رجحت أف يككف المقصكد مف ابف عبدكس كالذم اعتمده اإلماـ المرداكم في , "ىػ293"تػ, أبك أحمد, البغدادم

, تصريح المرداكم بأف المقصكد ىك المتأخر كليس المتقدـ: لعدة أسباب منيا (ىػ559)التصحيح ىك المتكفى سنة
أنيـ ىذبكا : "قاؿ, أقكاؿ جمع مف محققي المذىب عمى أقكاؿ غيرىـ_ كما سيأتي_ كعندما عمؿ المرداكم تقديمو

أم أنو مف , فقد عد ابف عبدكس مف الذيف ىذبكا كبلـ المتقدميف, "كبلـ المتقدميف, كميدكا قكاعد المذىب بيقيف
.    كاهلل أعمـ, طبقة متأخرم المذىب بالنسبة إلى كقتو

 ( .  7/107, األعبلـ, كالزركمي. 6/14, الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(

 ( .  1/138,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(

 ( .  3/223 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(

 ( , ابف رجب". ىػ728"تػ, أبك العباس شيخ اإلسبلـ, ابف تيمية الحراني, أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ(
.  4/491, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة

 (  .7/31,شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( . 5/137 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, كابف حجر. 235-14/234البداية كالنياية, , ابف كثير(



 

 ضضضض 

ياؾ نستعيف"مدارج السالكيف بيف منازؿ  .َٖ  .لو أيضا": إياؾ نعبد كا 
 .لو أيضا: زاد المعاد في ىدم خير العباد .ُٖ
 .لو أيضا: أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف .ِٖ
أبك , عماد الديف, ألبي بكر بف أبي المجد بف ماجد السعدم الدمشقي ثـ المصرم: مختصر .ّٖ

 .))"ىػ804" تػ, بكر
صاحب ذيؿ , زيف الديف, الدمشقي, عبد الرحمف بف أحمد بف رجب البغدادم: القكاعد الفقيية .ْٖ

 ".ىػ795" تػ, طبقات الحنابمة
 .لو أيضا": شرح البخارم"قطعة مف  .ٖٓ
 .لو أيضا: نزىة األسماع في مسألة السماع .ٖٔ
 .لو أيضا: جامع العمـك كالحكـ .ٕٖ
لمحمد بف عمي بف عبد الرحمف العمرم : النظـ المفيد األحمد في مفردات مذىب اإلماـ أحمد .ٖٖ

 .))"ىػ820" تػ, المقدسي
 ))".ىػ709" تػ, لمحمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي: التسييؿ .ٖٗ
" تػ, لعبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك الفرج شمس الديف: الشرح الكبير .َٗ

 ))".ىػ682
 ))".ىػ702" تػ, شرح قطعة إلبراىيـ بف عبيداف .ُٗ
 .لو أيضا: مختصر المغني .ِٗ
 ))".ىػ711"تػ, سعد الديف, أبك محمد, مسعكد بف أحمد بف زيد الحارثي: شرح المقنع .ّٗ
 .))كشرح األصفياني .ْٗ
 ))".ىػ772" تػ, شمس الديف, لمحمد بف عبد اهلل بف محمد الزركشي المصرم: شرح الخرقي .ٓٗ

                                                 

  ( . 7/42,شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( . 7/147, شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( . 6/20, شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( .  5/407, شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( . 6/4, شذرات الذىب, ابف العماد(

  ( . 6/109 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(

  ( .  لـ أىتد إلى ترجمتو(

  ( . 225-6/224, شذرات الذىب, ابف العماد(



 

 غغغغ 

 .لمزركشي أيضا: قطعة مف شرح الكجيز .ٔٗ
" تػ ,  لسميماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ الطكفي الصرصرم: كقطعة مف شرح الطكفي .ٕٗ

 ))".ىػ716
 .شيخ اإلسبلـ تقي الديف ابف تيميةؿ: شرح العمدة .ٖٗ
 .تقي الديف عمى المحرر أيضاشرح قطعة لمشيخ  .ٗٗ

, أبك محمد, لعبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد المقدسي بياء الديف: شرح قطعة مف شرح العمدة .ََُ
 .))"ىػ624" تػ
 يعمى بف ملحمزة بف مكسى بف أحمد بف الحسيف الحنبمي عز الديف أب: تعميقة عمى المحرر .َُُ

 .))"ىػ769" تػ, قطب الديف ابف أبي البركات ابف شيخ السبلمية
, محب الديف, لعبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم:  قطعة مف شرح أبي البقاء عمى اليداية .َُِ
 .))"ىػ626"تػ 
 .))لمشيخ حسف بف عبد الناصر المقدسي: قطعة مف شرح الكجيز .َُّ
" تػ, أبك حكيـ, إلبراىيـ بف دينار بف أحمد النيركاني الرزاز:  شرح أبي حكيـ عمى اليداية .َُْ

 .))"ىػ556
 .) )البف قندس:  عمى المحررحاشية .َُٓ
 .البف قندس أيضا: كحاشية عمى الفركع  .َُٔ
 .))"ىػ844"تػ, ألحمد بف نصر اهلل بف أحمد البغدادم ثـ المصرم: الحكاشي عمى الفركع .َُٕ

                                                 

  ( األنس ,مجير الديف الحنبمي, كالعميمي. 297-2/295 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(
- ىػ1420, عماف, مكتبة دنديس, عدناف يكنس عبد المجيد أبك تبانة: تحقيؽ, 2/257الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ,

. ـ1999

  ( . 3/359, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

  ( , كالزركمي. 4/81, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 2/196 ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة, ابف حجر(
. 2/280, األعبلـ

  ( , 15/214المختصر المحتاج إليو مف تاريخ الحافظ الدبيثي, , شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف, الذىبي(
. 4/80, األعبلـ, كالزركمي.  ـ1985- ىػ 1405, 1ط,لبناف, دار الكتب العممية

  ( . لـ أىتد إلى ترجمتو(

  ( . 2/82, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, ابف رجب(

( . 3/55, ككحالة معجـ المؤلفيف. 11/14, الضكء البلمع, كالسخاكم. 7/300, شذرات الذىب,  ابف العماد(



 

 ظظظظ 

تػ , شمس الديف, الذم في المقنع لمحمد بف أحمد بف محمكد النابمسي: تصحيح الخبلؼ المطمؽ .َُٖ
 .))"ىػ805"
 .لعز الديف الكناني: التصحيح عمى الفركع .َُٗ
 

كال شؾَّ أفَّ ىذه الكفرة فييا ىي التي أثرت كتاب , ىذه ىي أىـٌ المراجع التي اعتمدىا اإلماـ المرداكم
اإلنصاؼ, كجعمتو مرجعنا ميما لمعرفة اختيارات كآراء كبار فقياء المذىب مف الذيف اندثرت آثارىـ 

 .كما أنَّيا تدؿُّ عمى سعة اطبلعو رحمو اهلل تعالى, العممية, كلـ يصمنا مف كتبيـ شيء
 

 عرضو لممسائؿ الفقيية: رابعا
 

كمنيجو فيو " اإلنصاؼ"كيمكف الحديث عف كيفية عرض اإلماـ المرداكم لممسائؿ الفقيية في كتاب 
: ))مف خبلؿ ما صٌرح بو في مقدمتو بما يأتي

 
 . كيضع نقطة عندما ينتيي منيا, "قكلو"كيبدأىا بكممة , كما ىي" المقنع"يقـك المرداكم بنقؿ عبارة  .ُ
كيضيؼ عمييا كؿ ما يتعمؽ بيا مف شرح كأمثمة حتى يزيؿ , اىتـ ببياف مفيـك المسألة كمنطكقيا .ِ

 .الغمكض كاإلبياـ لتصبح العبارة كاضحة كمفيكمة كسيمة الفيـ لمقارئ
ثـ يفصؿ حكاية الخبلؼ بيف الركايات المنقكلة عف اإلماـ أحمد كاألكجو كاالحتماالت الكاردة عف  .ّ

ح كؿُّ مصٌنؼ أك مؤٌلؼ عازيا ذلؾ كمو إلى المصادر, أصحابو في المسألة المطركحة  .كماذا يرجّْ
ذا أطمؽ ابف قدامة العبارة .ْ فينٌبو , كىي مقيدة بقيد قد قيدىا بو المحققكف مف األصحاب أك بعضيـ, كا 

 .عميو المصنؼ كيذكر مف قالو مف األصحاب إذا تيسر
ذا كاف كبلـ ابف قدامة عاما .ٓ  .قصد ضرب المثاؿ عميو فيبينو, كالمراد الخصكص أك العكس, كا 

                                                                                                                                                  

( . 1/233, الضكء البلمع, كالسخاكم. 7/250, شذرات الذىب,  ابف العماد(

( . 152, الجكىر المنضد,  ابف المبرد(

( المنيج الفقيي العاـ لعمماء , كدىيش. 2/453, المذىب الحنبمي, كالتركي. 18-4, مقدمة اإلنصاؼ, المرداكم(
تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير , ناصر بف أحمد, كالصييبي.335-334, الحنابمة كمصطمحاتيـ لمؤلفاتيـ

بحث غير منشكر مقدـ لنيؿ درجة  ), 65, أحكاـ المقنع كحاشيتو لممرداكم مف أكؿ الكتاب إلى نياية السبؽ
. (صالح بف زابف البقمي: بإشراؼ الدكتكر, جامعة أـ القرل/ الماجستير في الدراسات اإلسبلمية



 

 أأأأأ 

 يبيف الصحيح مف المذىب بقكلو ىذا ىك الصحيح مف المذىب أك ىذا ما عميو جماىير األصحاب  .ٔ
ٍفؽى قكاعًد الٌترجيح كالٌتصحيح بيف الراكيات كاألكجو كاالحتماالت التي ,أك ىذا ىك المذىب كغيرىا  كى

 . ألفَّ ذلؾ ىك المقصكد مف تأليؼ الكتاب, فصميا في المقٌدمة
مما يعتقد أٌنيا ليس , كقد يترؾ اإلماـ المرداكم كثيرا مف عبارات صاحب المقنع في حكاية الخبلؼ .ٕ

 .في ذكرىا فائدة
أك لمعنى آخر يبينو كيذكر القائؿ بكؿّْ , لتعمقيا بيا, كقد يذكر مسائؿ ال خبلؼ فييا تكطئة لما بعدىا .ٖ

 .قكؿ كاختياره كمف صحَّح كمف ضعَّؼ كمف قدَّـ كمف أطمؽ إف تيسَّر ذلؾ
 كيذكر فكائد قد تككف ,إٍف كاف في المسألة طرؽ لؤلصحاب ذكرىا المرداكم كعيَّف القائؿ بكؿّْ طريؽ .ٗ

 .مبنٌية عمى الخبلؼ مبٌينا الٌراجح منو
أك فائدتاف أك فكائد , فائدة: ينٌبو اإلماـ المرداكم إذا ما تعٌمؽ بمسألة الكتاب بعض الفركع بقكلو .َُ

ٍف كاف فيو خبلؼ ذكره كبيَّف المذىب فيو, فيككف كالتتمة لو  .كا 
 كىك مف المفردات :إٍف كاف المذىب أك الٌركاية أك القكؿ مف مفردات المذىب ينٌبو عمى ذلؾ بقكلو .ُُ

 .إٍف تيٌسر ذلؾ, أك مف مفردات المذىب
 .إذا كانت المسائؿي غريبة ينٌبو عمييا .ُِ
ذا كجد اختبلفا في النسخ مب .ُّ ٌيان عمى اختبلؼ بيف األصحاب ينٌبو عميو كيذكر بعض حدكد فكا 

ح أك زيَّؼ   .إٍف تيسَّر لو, ذكرىا ابف قدامة أك غيره كيبيف مف ذكرىا كمف صحَّ
 كذكر مف قدَّـ ,نسب المصنّْؼ كؿَّ قكؿ إلى قائمو, إذا كاف الخبلؼ في المسألة قكيَّا مف الجانبٍيف .ُْ

 . كييٍشًبع الكبلـ في ذلؾ,كمىٍف أطمؽ
ٍف كاف المذىب ظاىرا أك مشيكرا اكتفى بذكر المذىب .ُٓ كذكر ما يقابمو مف الخبلؼ مف غير , كا 

 .ألٌف ذلؾ سيككف تطكيبل ببل فائدة, استقصاء في ذكر مف قدـ كأخر
فمـ يكف لؤلدلة الشرعية فيو ", عرض المسائؿ مجرَّدةن عارية مف الدَّليؿ إالَّ في بعض المكاضع .ُٔ

حيث بمغ عددي اآليات التي استشيد بيا اإلماـ المرداكم ستِّا كستيف آية فقط, كبمغت , حظّّ أك نصيبه 
األحاديث مائة كثبلثة أحاديث, أما آثار الصحابة فمـ تتجاكز سبعة كعشريف أثرنا, كىذه أرقاـ محدكدة 

كما أنَّو ليس فيو إشارة إلى أقكاؿ المذاىب األخرل , جدِّا في كتاب مطبكع في اثني عشر جزءنا
 .))"إاٌل فيما ندر

                                                 

( بحث غير , 493, الخبلؼ الفقيي في المذىب الحنبمي تأصيمو كقكاعد الترجيح فيو, محمد فارس,  المطػيراف(
بإشراؼ , القاىرة, بجامعة دار العمـك, كىك عبارة عف بحث مقدـ لنيؿ درجة الدكتكراه في الشريعة اإلسبلمية, منشكر

. ـ2003سنة , أحمػد يكسؼ سميماف/ األستاذ الدكتكر

 



 

 ببببب 

ذكر بعض المسائؿ كالفكائد كالغرائب كالنكت التي ليست مكجكدة في كتاب المقنع كىذه  .ُٕ
اإلضافات كانت بفضؿ الكتب الكثيرة مف المتكف كالشركح كالمطكالت كالمختصرات التي اجتمعت بيف 

 .يدم اإلماـ المرداكم في مكتبتو
 

 ))قواعد التصحيح التي اعتمد عمييا في كتابو: خامسا
 

إذا كاف القكؿ ظاىرنا مشيكرنا بحيث اختاره جميكر األصحاب, كاعتمدكا نقمو حتى نىدىرى ذكر القكؿ  .ُ
ف خالؼ البعض في ترجيحو . اآلخر, فإف القكؿ المشيكر ىك المذىب ببل ريب, كا 

إذا كاف الخبلؼ في المذىب قكيِّا, كاألقكاؿ فيو متقاربة, فإفَّ الصَّحيح مف المذىب ما رجَّحو جمع مف  .ِ
: ))محقّْقي المذىب, كىـ

 .(ىػ620-541)ابف قدامة المقدسي  . أ
 .(ىػ652-590)مجد الديف ابف تيمية الجد صاحب المحرر  . ب
 .(ىػ682-597)شمس الديف عبد الرحمف بف أبي عمر بف قدامة المقدسي صاحب الشرح الكبير  . ت
 .(ىػ763-708)ابف مفمح صاحب الفركع  . ث
 .(ىػ795-736)زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب صاحب القكاعد الفقيية  . ج
 .(ىػ732)سراج الديف أبك عبد اهلل الحسيف بف يكسؼ بف السرم الدجيمي, صاحب كتاب الكجػيز  . ح
 .(ىػ699-630)ابف حمداف الحراني, صاحب الرعايتيف الكبرل كالصغرل  . خ
شمس الديف, أبك عبد اهلل, محمد بف عبد القكم المقدسي, المعركؼ بالنَّاظـ   . د

 .(ىػ630-699)
 .(ىػ606-519)كجيو الديف, أبك المعالي, أسعد بف المنجى بف بركات التنكخي, صاحب الخبلصة  . ذ
 .(ىػ728-661)شيخ اإلسبلـ تقي الديف ابف تيمية  . ر
أبك الحسف,عمي بف عمر بف أحمد المعركؼ بابف عبدكس, صاحب التذكرة   . ز

 .(ىػ510-559)
 

؛ كما نَّيـ ىذَّبكا كبلـ المتقدميف, كميَّدكا قكاعد المذىب بيقيفإكًعمَّة تقديـ قكؿ ىؤالء عمى قكؿ غيرىـ, 
 .بيَّف اإلماـ المرداكم

                                                 

(  .18-4, اإلنصاؼ, المرداكم(

( .  ترتيبيـ حسب ذكر المرداكم ليـ(



 

 ججججج 

إذا لـ يتفؽ المحٌققكف المتقٌدمكف عمى ترجيح ركاية, فالمذىب حينئذو ما قٌدمو ابف مفمح في الفركع؛  .ّ
. ألٌنو التـز في كتابو بتقديـ الٌصحيح مػف المذىب غالبنا

ا, فحينئذو يككف المذىب ما اتفؽ عميو الشيخاف .ْ : إذا أطمؽ ابف مفمح الخبلؼ, أك قٌدـ قكالن مرجكحن
 . مكٌفؽ الٌديف ابف قدامة, كمجد الٌديف ابف تيمية, أك كافؽ أحدىما اآلخر في أحد اختياراتو

في حاؿ اختبلؼ الشيخيف في تعييف المذىب, فإفَّ قكؿ أحدىما الذم يكافقو عميو ابف رجب, أك شيخ  .ٓ
. اإلسبلـ ابف تيمية ىك المذىب, فإف لـ يكجد لقكليما مكافؽ, قدّْـ قكؿ ابف قدامة عمى قكؿ المجد

ـٍ يكجد لو  .ٔ ـٍ نظفر لمشَّيخيف بقكؿ في مسألة, فإفَّ المذىب يككف عمى ما رٌجحو ابف رجب, فإٍف ل  إذا ل
قكؿه أخذنا بقكؿ الدُّجيمي في الكجيز, ثيَـّ بقكؿ ابف حمداف في الرّْعايتيف, فإٍف اختمفتا فعمى ما في 

 .الكبرل, ثيَـّ بقكؿ النَّاظـ, فابف المنجى في الخبلصة, كأخيرنا بقكؿ ابف عبدكس في التَّذكرة
 

ر المرداكم نفسو, ترتيبه أغمبيّّ غيري مٌطرده في كؿ المسائؿ, فقد يككف  ٍسبى ما قرَّ كىذا الٌترتيب حى
المذىب ما قالو أحد فقياء المذىب في مسألة, كيككف في أخرل عمى ما قٌرره فقيو آخر, كمقتضى 

 .التٌقديـ ما يعضد الٌتصحيح مف الٌنصكص كاألدلة كالعمؿ كالمآخذ



 

 ددددد 

أبرز المصطمحات الواردة في الكتاب : رابعالمطمب اؿ
 

كفيما , لقد أكرد اإلماـ المرداكيفي كتاب اإلنصاؼ جممة مف المصطمحات المذىبية الخاصة بالحنابمة
 :يأتي عرضه ألىْـّ ىذه المصطمحات مىعى بياف مدلكالتيا كالمقصكد منيا

 
كىك ككف المسألة صالحةن ألٍف ييقاؿى فييا بحكـ بخبلؼ الحكـ الذم قيؿ فييا؛ لدليؿ مرجكح : االحتماؿ .ُ

 .))بالٌنسبة لما خالفو أك مساك لو
 

 .بخبلؼ الكجو, أفَّ االحتماؿ غيري مجزكـو بو في الفتيا: كالفرؽ بٍينو كبٍيف الكجو
 

يغ التي استعمميا في الٌتعبير عف ىذا المصطمح  ".يحتمؿ كذا"ك, "احتماؿ" ك, "احتمؿ:" كمف الصّْ
 

كىك قكؿ اإلماـ الذم ينسب إليو بعبارة صريحة دالة عميو بؿ يفيـ فيما مما تكحي إليو : التنبييات .ِ
نما قرنو بأمر لك لـ يكف لتعميؿ , أك ىك الذم لـ يصٌرح اإلماـ بحكمو, كيدؿُّ عميو السياؽ, العبارة كا 

 .))ذلؾ الحكـ لكاف بعيدا
 

كعميو تدؿُّ ", "أشار إليو","دؿَّ كبلمو عميو", "أكمأ إليو أحمد:" كمف الٌصيغ المستعممة في الٌتعبير عنو
 ". مقتضى كبلـ أحمد" , "نصكصأحمد

 
 .))ىك نقؿ حكـ مسألة إلى ما يشابييا كالٌتسكية بينيما فيو: التَّخريج .ّ
كاية .ْ  .))ىي الحكـ المركم عف اإلماـ أحمد في المسألة: الرّْ

                                                 

( المطمع عمى أبكاب , محمد بف أبي الفتح, بف أبي الفضؿ الحنبمي, البعميك. 12/257, اإلنصاؼ, المرداكم(
.  2/268, مفاتيح الفقو الحنبمي, الثقفي ك.المكتب اإلسبلمي,  417,المقنع

( . 1/173, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 2/268, مفاتيح الفقو الحنبمي, الثقفيك. 12/241, اإلنصاؼ, المرداكم(
. 139, المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد, كابف بدراف

( المدخؿ إلى مذىب اإلماـ , كابف بدراف. 416,المطمع عمى أبكاب المقنع, كالبعمي. 1/6, اإلنصاؼ, المرداكم(
 140, أحمد



 

 ههههه 

يغ في الٌتعبير عنيا   ".كنقؿ عنو", "كعنو", "فعمو أحمد, "في ركاية: "كمف الصّْ
 

كفي ىذا يقكؿ ابف , كىك ما نسب إلى اإلماـ أحمد رضي اهلل عنو أك عف بعض أصحابو: الٌصحيح .ٓ
يككف عف اإلماـ أحمد رضي اهلل عنو أك " ... الصحيح"أك " عمى األصح" كقكؿ أصحابنا :" حمداف

قد يككف شيرة كقد يككف : عف اإلماـ رضي اهلل عنو أك األصحاب" األصح "ثـ , عف بعض أصحابو
 .))"نقبل كقد يككف دليبل أك عند القائؿ

 
كالصحيح مف األكجو بالتعبير , بيف الصَّحيح مف الٌركايات- رحميـ اهلل- كيفٌرؽ كثير مف العمماء 

فالمراد األصح مف , "كعمى الصحيح" أك , "عمى األصح: "فإذا قالكا" في"أك بحرؼ , "عمى"بحرؼ 
ذا قالكا, الركايتيف أك الركايات فالمراد األصح مف الكجييف أك , "في الصحيح"أك , "في األصح: "كا 

 .))األكجو
كىك القكؿ المعركؼ عف اإلماـ عند معظـ , ىك المشيكر في المذىب : الظَّاىر مف المذىب .ٔ

ىك في , ىك المفظ المحتمؿ معنييف فأكثر: ألفَّ الٌظاىر مف الكبلـ))األصحاب كرجَّحو أكثرىـ؛
, كيجكز تأكيمو بدليؿ أقكل منو, أك ما تبادر منو عند إطبلقو معنى مع تجكيزه غيره, أحدىما أرجح

ـٍ يعاًرٍضو أقكل منو أك لـ يكف لو مانعه شرعيّّ أك لغكمّّ أك عرفيّّ فيك مذىبو, فإذا ل
((. 

 
 ".كىك األظير"أك" كاألظير" أك" في ظاىر المذىب: "كمف الٌصيغ المستعممة في الٌتعبير عنو ىي

 
 .))كرجَّحو أكثرىـ, ىك القكؿ المعركؼ عف اإلماـ عند معظـ األصحاب: المشيكر .ٕ

                                                                                                                                                  

( صفة الفتكل كالمفتي ,  أحمد النمرم الحراني أبك عبد اهلل,  ابف حمدافك. 12/266, اإلنصاؼ, المرداكم(
الفتح ,  كالحفناكم.ىػ1397, 3ط, بيركت, المكتب اإلسبلمي, محمد ناصر الديف األلباني:تحقيؽ, 114,كالمستفتي

 . 149, المبيف

( المنيج الفقيي العاـ لعمماء , كدىيش. 113, صفة الفتكل, كابف حمداف. 12/266, اإلنصاؼ, المرداكم(
.   119,الحنابمة كمصطمحاتيـ لمؤلفاتيـ

( . 167, الفتح المبيف في حؿ رمكز كمصطمحات الفقياء كاألصكلييف,  الحفناكم(

(  .2/268, مفاتيح الفقو الحنبمي,  الثقفي(

( . 1/9, اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 1/7, اإلنصاؼ, المرداكم(



 

 ووووو 

" ,"ىك أشير"أك " األشير"أك " المشيكر في المذىب : "كمف الٌصيغ المستعممة في الٌتعبير عنو ىي
 ".كالمذىب المشيكر

 
إٍف كاف مأخكذا مف قكاعد األماـ أحمد أك إيمائو أك دليًمًو , ىك قكؿ بعض األصحاب كتخريجو: الكجو .ٖ

 .))أك تعميمو أك سياؽ كبلمو كقكلو
 

كقد ال يككف فييا نص , كركاية مخرجة مف األصحاب, كالمسألة قد يككف فييا نص بركاية عف اإلماـ
 )).مريدا بذلؾ عدـ كجكد ركاية عف اإلماـ, فييا كجو أك كجياف: عف اإلماـ فنجدىـ يقكلكف

 
فإف لـ يكف , كمات قائبل بو, أك دؿ عميو بما يجرم مجرل القكؿ, ىك ما قالو المجتيد بدليؿ: المذىب .ٗ

فبل يككف ذلؾ القكؿ مذىبا لو عمى , أك مات كقد تغير عنو, أك لك لـ يدؿ عميو قكلو, مف قكلو
 )).الراجح

 )).ىك الٌصريح في الحكـ بما ال يحتمؿ غيره: الٌنص .َُ
 

" أك " عمييف" أك " عمييما"أك , "نص عميو"أك " نصا: "كمف الصيغ المستعممة في التعبير عنو
 ".كالمنصكص عنو

 
َـّ   .)) اإلماـ أحمد رضي اهلل عنوإلى نسبتو أم ما ت

 
لتعارض األدلة , كالنفي كاإلثبات إف لـ يكف فييا قكؿ, فيك ترؾ العمؿ باألكؿ كالثاني: التَّكقؼ .ُُ

باحة ككقؼ, كتعادليا عنده  .))فمو حكـ ما قبؿ الشرع مف حظر كا 

                                                 

( . 1/279, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 12/256, اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 1/279, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 12/241, اإلنصاؼ, المرداكم(

( . 1/9, اإلنصاؼ, المرداكم(

(  .2/43, مفاتيح الفقو الحنبمي,  الثقفي(

( . 2/277, مفاتيح الفقو الحنبمي, ك الثقفي. 139, المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد,  ابف بدراف(



 

 ششششش 

اكم: كعميو العمؿ .ُِ ال العمؿ مف الفتيا كالحكـ كما , عادة الناس المكجكدة" كمراده بالعمؿ: قاؿ الحجَّ
, كلـ نر مف سمؾ ىذه الطريقة بيذا المعنى... تكىمو بعض الناس؛ ألٌنو يأتي بذلؾ بعد تقديـ المذىب

ثباتان   .))"إٌنما يطمقكف العمؿ عمى الٌشرعٌيات نفيان كا 
 

: كلداه: فيراد بو القكؿ عف اإلماـ أحمد يركيو عنو الكبار مف تبلمذتو كىـ سبعة: ))ركاه الجماعة .ُّ
كحنبؿ بف إسحاؽ ابف عـ , ))(ىػ266ت سنة )كصالح ابنا اإلماـ أحمد )),(ق290ت سنة )عبد اهلل 

, ))(ىػ280ت سنة )كأبك حرب بف إسماعيؿ بف خمؼ الكرماني, ))(ىػ273ت سنة )عـ اإلماـ أحمد 
براىيـ بف إسحاؽ الحربي , ))(ىػ280 ت )كأبك طالب أحمد بف حميد المشكاني , ))(ىػ285ت سنة)كا 

 .))(ىػ274ت سنة )كعبد الممؾ بف عبد الحميد الميمكني , ))(ىػ244ت سنة )
 

في الرأم , كأىؿ فنو, كتعني ما انفرد بو عالـ عف أقرانو كطبقتو, كاحدتييا ميفردة: مفردات المذىب .ُْ
 .))كاالختيار

                                                 

( ناصر بف سعكد بف عبد اهلل . د: تحقيؽ, 67-66, حاشية التنقيح, مكسى بف أحمد بف سالـ,  الحجاكم(
. ـ2004, 1ط, الرياض, مكتبة الرشد, السبلمة

( . 1/174, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 1/180, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 1/173, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 2/286, األعبلـ, كالزركمي. 1/143, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 1/145, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 1/32, األعبلـ, كالزركمي. 1/86, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 1/39, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 1/212, طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

 ( سحاؽ بف راىكيو, إسحاؽ بف منصكر, المركزم( دراسة , 4/1682ىامش , مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
المدخؿ , أبك زيدك. ـ2002, 1ط, عمادة البحث العممي, الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, السعكدية: كتحقيؽ
 .2/908,المفصؿ



 

 ححححح 

كالشافعي التي خالفكا فييا , كمالؾ,  لما ذكر كتاب ابف حـز في مفردات أبي حنيفة:))قاؿ الذىبي
كال ريب أٌف األئٌمةي الكبارى تقع ليـ مسائؿي ينفرد المجتيدي بيا كال يعمـ أحد سبقو إلى :"جميكر العمماء

 .))-"عمـأكاهلل -أك بقياس أك بحديث صحيح عنده القكؿ بتمؾ المسألة قد تمسؾ فييا بعمـك 
 

غيره مف عف  بياالمذىبي الحنبميُّ انفردىي المسائؿ الفقيية التي : كبالتٌالي فإٌف معنى ميفردات المذىب
 .كاهلل أعمـ, فمـ يقؿ بيا أحد مف المذاىب غير الحنابمة, المذاىب الثبلثة األخرل

 
كىك إثبات حكـ شرعيٍّ لمسألة ال نص فييا , "القياس في المذىب"كيعبر عنو بمفظ : ))قياس المذىب .ُٓ

ًكـ بنسبتو إلى ذلؾ , فييا لئلماـ قياسان عمى مسألة لو فييا نص؛ الشتراكيما في العٌمة عند القائس كحي
 .أك عيًرفٍت ًعٌمتو عف طريؽ االستنباط, أك نصَّ عمى ًعٌمتو, سكاءهأقطع فيو بنفي الفارؽ, اإلماـ

 
كىك بخبلؼ , أك ىك تخريج فرع غير منصكص عف اإلماـ عمى فرع منصكص عنو؛ لعٌمة جامعة

 .التخريج فيك قياس فرع غير منصكص عف اإلماـ عمى أصؿ أك قاعدة لئلماـ ال عمى فرع لو
 
في مصنفو لمتعبير عف , لقد استخدـ اإلماـ المرداكيياتيف الكممتيف": المتأخريف" ك" المتقٌدميف"لفظ  .ُٔ

كقد مرَّ المذىب الحنبميُّ منذ تأسيسو حتى كصؿ إليو بمرحمتيف , المراحؿ الزمنية لممذىب الحنبمي
 : مرحمة المتقدميف كمرحمة المتأخريف: كىما, فقط
 

يعني الفقياء مف أكؿ اإلماـ أحمد إلى " المذىب عند المتقدميف كذا:" يراد بيـ حيف يقاؿ : فالمتقدمكف
 .ق458القاضي أبي يعمى محمد بف الحسيف الفراء المتكفى سنة 

                                                 

( , حافظ, مؤرخ, عبلمة محقؽ,  ىك محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي, شمس الديف, أبك عبد اهلل(
دكؿ اإلسبلـ ك المشتبو في األسماء : تصانيفو كبيرة ككثيرة تقارب المائة, منيا, ىػ في دمشؽ748تكفي سنة 

, الزركمي. كسير أعبلـ النببلء كغيرىا, كالعباب في التاريخ, كتاريخ اإلسبلـ الكبير, كاألنساب, كالكني كاأللقاب
. 5/326, األعبلـ

( . 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, 3/1152تذكرة الحفاظ, , أبك عبد اهلل شمس الديف محمد,  الذىبي(

 ( , تحقيؽ عبد اهلل التركي, 1/44, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 256, 244-12/243, اإلنصاؼ, المرداكم(
, المجمكع شرح الميذب, أبك زكريا محي الديف بف شرؼ, كالنككم. ـ2003, 1ط, مؤسسة الرسالة كدار المؤيد

. 88, صفة الفتكل, كابف حمداف. 275-1/274, المدخؿ المفصؿ,  كأبك زيد.دار الفكر, 1/44



 

 ططططط 

فيقصد بيـ مف القاضي أبي يعمى إلى ابف مفمح الحفيد برىاف الديف المتكفى سنة : كأٌما المتأخٌركف
 .))(ق884)
 

 .  فإٌنو يظير أنَّمرحمة المتقدميف كالمتأخريف تككف بالنسبة لزمف اإلماـ المرداكمكبالتٌالي
 

أما المرحمة الكسطى التي تحدث عنيا العمماء حديثا فمـ تكف مكجكدة بعد زمف المرداكم لذا فيك 
 -.كاهلل أعمـ-, يتحدث عف مرحمتيف فقط

 
يطمؽ اإلماـ المرداكم مصطمح القاضي كيريد بذلؾ القاضي أبا يعمى الكبير كىك محمد : القاضي .ُٕ

 )).ابف الحسيف الفراء
يراد بو أحمد بف محمد بف الحجاج المركذم المتكفى سنة - أبي بكر- إذا أطمؽ لفظ : أبك بكر .ُٖ

(275.)(( 
 )).كيراد بو مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف قدامة المقدسي: الشيخ .ُٗ
 )).المراد بيما المكفؽ ابف قدامة كالمجد ابف تيمية عبد السبلـ صاحب المحرر: الشيخاف .َِ
كأبك الخطاب الكمكذاني فيراد بو , فإذا أطمقو أبك الكفاء ابف عقيؿ: مف المشترؾ الٌمفظي: شيخنا .ُِ

 . القاضي أبك يعمى
 

إذا أطمقو ابف تميـ في ))(ىػ634)كيراد بو ناصح الديف أبك الفرج ابف أبي الفيـ المتكفى سنة 
 .كربما قاؿ شيخنا أبك الفرج" مختصره"
 

                                                 

( . 78, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية, آؿ إسماعيؿك. 1/455, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
. 160, الفتح المبيف, كالحفناكم

( . 161, الفتح المبيف, كالحفناكم. 81, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية,  آؿ إسماعيؿ(

( . 161, الفتح المبيف, كالحفناكم. 1/56,طبقات الحنابمة,  ابف أبي يعمى(

( . 82, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية,  كآؿ إسماعيؿ.1/202, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

(  .1/202, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 2/119, مفاتيح الفقو الحنبمي, كالثقفي. 6/298النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة, ,  ابف تغرم بردم(



 

 ييييي 

كيراد بو المكفؽ , كيراد بو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إذا أطمقو ابف القيـ في كتبو كابف مفمح في فركعو
 )).ابف قدامة إذا قالو ابف رزيف في مختصره

 
؛ "شيخنا"مما يفيـ المقصكد مف ىك " شيخنا"ككثيرا ما يردؼ اإلماـ المرداكم كبلـ بعد أك قبؿ كممة 

و عٌز الديف الكناني..." كصححو شيخنا في تصحيح المحرر:" فمثبل إذا قاؿ , ))فإنَّو ييريد بذلؾ شيخى
ذا قاؿ و ابف قندس" قاؿ شيخنا في حكاشي الفركع أك حكاشي المحرر كذا:" كا  , فإنَّو يريد بذلؾ شيخى
ذا قاؿ كىكذا السياؽ يدؿ عمى , فإنَّو ييريد بذلؾ القاضي أبا يعمى" قاؿ شيخنا كذا: قاؿ في اليداية: "كا 

 .المقصكد مف كممة شيخنا في أغمب األحكاؿ
 
شمس الديف أبك عمر عبد الرحمف بف محمد بف : فالمراد بالشارح: ك الشرح, صاحب الشرح, الشارح .ِِ

 .))"الشرح الكبير:" شرح المقنع حيث اشتير باسـ, أحمد بف قدامة المقدسي
 

كسار , ىذه بعض المصطمحات كاأللفاظ الفقيية الكاردة في كتاب اإلنصاؼ اٌلتي سار عمييا في كتبو
 .عمييا معظـي الحنابمة أيضان 

                                                 

( . 82, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية, آؿ إسماعيؿك. 1/203, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
. 162, الفتح المبيف, كالحفناكم

(  .1/193, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( . 82, الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية, آؿ إسماعيؿك. 1/199, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(
. 162, الفتح المبيف, كالحفناكم



 

 ننننن 

 وطبعاتو, مختصراتو: المطمب الخامس
 

 :منيا, فمقد كضع عميو عدةى مختصرات: فأمَّا مختصراتي الكتاب
 

كسيأتي الحديث عف ىذا الكتاب في المبحث , لممرداكٌم نفسو: التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع .ُ
 .الثاني

, (ىػ928تػ ), مجير الديف عبد الرحمف بف محمد العميمي, ألبي اليمف: اإلتحاؼ باختصار اإلنصاؼ .ِ
 .))لـ يعمؿ منو إاٌل الٌنصؼ

لمشيخ محمد بف عبد الكىاب بف سميماف بف عمي  التميمي : مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير .ّ
كىك كتاب مطبكع في المطبعة السمفية كضمف مؤلفات الشيخ محمد بف , ))(ىػ1206تػ ), النجدم

 .عبد الكىاب
َـّ االعتناء بيذا الكتاب القيّْـ مف قبؿ دكر الٌنشر في عصرنا الحاضر عف طريؽ : أمَّا طبعاتو فقد ت

خراجو لمقارئ بأبيى صكرة كأجمؿ حمة  :كمف ىذه الطبعات, طبعو كا 
حيث قاـ باالعتناء بيا , ـ2004سنة , (لبناف كاألردف كالسعكدية)في , طبعة بيت األفكار الدكلية .ُ

 .كتقع ىذه الطبعة في جزأيف اثنيف مضغكطيف, كالتقديـ ليا رائد بف صبرم ابف أبي عمفة
حيث قاـ بتحقيقيا الشيخ محمد حامد , ـ1956طبع سنة , لبناف, طبعة دار إحياء التراث العربي .ِ

 .الفقي في اثني عشر جزءان 
حيث قاـ بتحقيقيا عبد اهلل بف محسف التركي في اثنيف كثبلثيف , ىػ1415, طبعة دار ىجر بمصر .ّ

كقد صكرتيا دار عالـ الكتب لمطباعة , كما أنيا طبعت مع المقنع كالشرح الكبير بتنسيؽ جميؿ, جزءان 
 .    ـ2005ـ كمرة أخرل سنة 1998سنة , كالنشر كالتكزيع في الرياض

                                                 

( , المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 5/136, معجـ مصنفات الحنابمة, كالطريقي. 213, السحب الكابمة,  ابف حميد(
1/732 ,1002. 

( ركضة األفكار كاألفياـ  )تاريخ نجد المسمى, حسيف, كابف غناـ.6/18, معجـ مصنفات الحنابمة, الطريقي(
, بيركت, دار الشركؽ, ناصر الديف األسد: تحقيؽ, 91-1/81, (لمرتاد حاؿ اإلماـ كتعداد غزكات ذكم اإلسبلـ

, األعبلـ, كالزركمي. 1010, 1/732, المدخؿ المفصؿ,  كأبك زيد.446, المدخؿ, كابف بدراف. ـ1994, 4ط
. 2/455, المذىب الحنبمي,  كالتركي.6/257



 

 للللل 

 
  القيمة العممية لمكتاب:المطمب السادس

 
 أىمية الكتاب وثناء العمماء عميو: الفرع األوؿ

 
لقد حظي كتاب اإلنصاؼ في معرفة الٌراجح مف الخبلؼ بمكانة عالية لدل المتأخريف مف فقياء 

فيك , في كقت ىي أشدُّ ما تككف الحاجة إليو, فقد جاء ليسدَّ ثغرةن كبيرة في المكتبة الحنبمٌية, الحنابمة
 كبفضؿ تأليفو أصبح اإلماـ ,نقؿ المذىب الحنبمي مف خبللو نقمةن عمميةانتكتابه ذك قيمة كبيرةو 

.  ألٌنو صٌحح المقنع في مسائمو كعباراتو كىنا تكمف أىمٌيتيو؛المرداكٌم يطمؽ عميو لقب المصحح
 

,  ككتبييـ اإلماـ المرداكم لذىىبىٍت أعماؿي المتقٌدميف أدراج الرياح-سبحانو كتعالى-فمكال أٍف قٌيض اهلل 
 .))فانتصر لممذىب كجمع شممو بيذا الكتاب الفذ

 
:  منيـ,عمماءكقد أثنى عمى ىذا الكتاب جممةه مف اؿ

 
 الصحيح قأنو مف كتب اإلسبلـ كقد سمؾ فيو مؤلفو مسمكا لـ يسبؽ إليو أحد بيف في:" كصفو العميمي . أ

كذكر في كؿ مسألة ما نقؿ منيا مف الكتب ككبلـ األصحاب؛ فيك , مف المذىب كأطاؿ فيو الكبلـ
 ) )..."دليؿ عمى تبحر مصنفو كسعة عممو كقكة فيمو ككثرة اطبلعو

اكمٌ  . ب  .))"تعب فيو,  مجمداتة كتكٌسع فيو حٌتى صار أربع,عىمىميو تصحيحه لممقنع:"  قاؿ اإلماـ السَّخَّ
. فتصنيؼ كتاب اإلنصاؼ احتاج إلى مجيكد كبير حتى صار بيذه الصكرة كىك يستحؽ ذلؾ

, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ:" أحد المحٌققيف لمكتاب)) كقاؿ عنو الشيخ حامد الفقي . ت
بطبعو , بؿ كغيريىـ مف كؿّْ بمد كعصر؛ أٍف ييسَّر اهلل الكصكؿ إليو, الذم طالما تمٌنى عمماء الحنابمة

ٌنو لجدير , كتدنك ثماريه مف أيدم المتمٌيفيف عمييا, ليسيؿى الحصكؿي عميو, كتكثير نيسىًخو كتكفيًرىا كا 

                                                 

( . 434, المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد,  ابف بدراف(

( . 5/290, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 5/226, شذرات الذىب,  السخاكم(

( .    س/1, مقدمة تحقيؽ اإلنصاؼ, المرداكم(



 

 ووووو 

,  مف المتفٌقييف- كغيريىـ -كحقيؽه يحرص عميو عمماء الحنابمة , بميفة أكلئؾ الطالبيف الٌراغبيف
 .))"كجيابذتييـ المحٌققيف

نَّو كتابه حافؿ في جمع الٌركايات ك الٌتخاريج, كاألكجو, كاالحتماالت, كاألقكاؿ في إ:  كقيؿ عنو أيضا . ث
 .))"مكنسة المذىب في الركايات: " كيصح أف نطمؽ عميو, "ديكاف المذىب" المذىب فصار بيذا 

عمماء الحنابمة بؿ يتبٌيف أٌف كتابى اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ حظي بتقدير كبير مف 
فيك الذم جمع تمؾ األقكاؿ كالٌركايات ,  فمكاله لضاعت جيكد المتقٌدميف في المذىب سيدل,كغيريىـ

يا و,كصفَّاىا كبٌيف أرجحيا كأصحَّ .   فاستحٌؽ بجدارة أٍف يككف مؤٍلفيو مصٌحح المذىب كمنٌقحي
 

 زات الكتابي مـ:الفرع الثّاني
 

؛ حيث تبرز قيمتو العممٌية في تمؾ الكجكه المتعددة التي تمٌيزه  كالمزاياإٌف كتاب اإلنصاؼ متعٌددي الفكائد
:" ))عف غيره كاٌلتي منيا

 
كايات كالكجكه في المذىب ما عجز غيريه أٍف يأتي بمثمو .ُ نىة كالطَّمب ككقد كفى المؤ, أنَّو استكعب مف الرّْ

 .كالتَّعب في جمع نقكالتو كمسائؿى لـ تجتمع في كتاب سكاه
لَّفة في المذىب بما أثبتو فيدُّ أنَّو ييع .ِ  مف المتكف ق مصدران مٍف أجمع المصادر في معرفة الكتب الميؤى

كذكر الباقي منيا في , ذكر كثيرا منيا في المقدمة, كالشركح كالحكاشي كالفتاكل كالمصنفات المفردة
 .مكاضعى متفرّْقةو مف الكتاب

 .كمسائؿى األلغاز كعدةى فكائدى كتنبيياتو ختـ بيا كثيران مف المسائؿ, خرَّج مفرداًت المذىب .ّ
؛ فصار دليبل جيحاًتيـ مصدران مف مصادًر معرفة اختيارات الشيكخ المعتمديف في المذىبكتردُّ ييع .ْ

 .لتصحيحات شيكخ المذىب المعتمديف قبمو

                                                 

(  بتحقيؽ العديد مف الكتب القيمة قاـ, بمديرية البحيرة, ىػ1310كلد سنة ,  ىك الشيخ الفاضؿ محمد حامد الفقي(
غاثة المفياف كمدارج السالكيف : كالتي منيا القكاعد النكرانية الفقيية كالمسائؿ الماردينية كالقكاعد النكرانية الفقيية كا 

 .ىػ1378تكفي رحمو اهلل , كغيرىا العديد مف الكتب, كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57148 

( . 2/722, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد (

( , 2/454, المذىب الحنبمي, كالتركي. 436, المدخؿ, كابف بدراف. 2/730, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد(
. 308, تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف, كاألكزبكي. 1/466



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ  

, "التنقيح"أك عمى األقؿ مع مختصره " اإلنصاؼ"إال مع " المقنع"منذ تصنيفو أصبح الٌناس ال يقرؤكف  .ٓ
 .المصنفيف أٍف جمعكا بينيما كالٌشكيكي كالعسكريكابًف النَّجار كغيًرىـك ثيَـّ لـ يمبث متأخر

كما أفَّ كتاب اإلنصاؼ ييعدُّ مصدرا ميٌما مف مصادر معرفة الصحيح مف المذىب مف غير  .ٔ
كؿُّ ذلؾ عمى التٌفصيؿ التٌاـ ,  كبياف مف قاؿ بأحد القكليف أك األقكاؿ,كالراجح مف المرجكح, الصحيح

 .لمسألةاعند استكاء الخبلؼ كعدـ كجكد ترجيح في 
 أيضا كاشفان لؤلغبلط دُّ ككما كاف اإلنصاؼ مصدرا مف مصادر معرفة الصحيح مف المذىب؛ فإنَّو ييعى  .ٕ

ٍف كضع عمى , كاألكىاـ الكاقعة في المتكف الفقيية الحنبمية عمى اختبلفيا , في األصؿ" المقنع"فيك كا 
الذم كضعو " تصحيح الفركع "تأليؼفميذا سيؿ عميو بعد ذلؾ , إاٌل أنَّو تصحيح لبقية الكتب األخرل

 .كما ذكر ذلؾ في المقدمة" اإلنصاؼ"البف مفمح فإٌنو اعتمد في ذلؾ عمى " الفركع"عمى كتاب 
فأدَّل ذلؾ إلى تمٌيزه عف بقية , أثناء بسطو لممسائؿ, لقد اعتنى المؤلؼ بإيضاح عبارتو في الكتاب .ٖ

 .كتب المذىب األخرل
ـى كؿّْ قارئ لمكتاب  .ٗ كّْه األقكاؿى كالركاياًت إلى أمانة المؤلؼ العمميةكقد ظيرت جميان أما  مف خبلؿ عزي

 . كىذا يكشؼ مدل أمانتو العممٌية, بذكر اسـ الكتاب أك اسـ المؤلؼ, قائمييا



 

 ضضضضض 

 أثره في الكتب الحنبمية التي جاءت بعده: المطمب السابع
 

 :ىما, يظير أثر كتاب اإلنصاؼ في الكتب التي جاءت بعده في أمريف اثنيف
 

اعتماد كثير مف عمماء المذىب الحنبمي عمى المنيج الذم سار عميو في كتاب :األمر األوؿ
ٌلكا عميو في إخراج الفقو الحنبمي في بؿ , فجعمكه نصب أعينيـ أثناء تأليفيـ لكتبيـ, اإلنصاؼ عكَّ

ثكب جديد خاؿو مف كثير مف الخبلؼ الذم استمر غيري محسكـو عمى مدل قركف؛ فجاء مف بعده 
 .))محٌرران عمى قكؿو كاحد في معظـ المسائؿ

 
ٌلكا عمى كتاب اإلنصاؼ تحرير األقكاؿ عمى الصحيح كاقتفكا أثره في , كمٍف ىؤالء الفقياء الذيف عكَّ

 -:عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-كالٌراجح مف المذىب 
 

 فقد ذكر في مقدّْمتو بشكؿ جمي كاضح أٌنو قد سمكنىٍفسى :اإلقناع؛ في كتابوموسى الحجاوي: أوال
فيذا كتاب في الفقو عمى مذىب إماـ :"  فقاؿ, المسمكالذم سمكو اإلماـ المرداكم في كتابو اإلنصاؼ

عمى قوؿ  اجتيدت في تحرير نقكلو كاختصارىا لعدـ تطكيمو مجرَّدا غالبا عف دليمو كتعميمو ...األئمة 
 منيـ العاّلمُة القاضي عالء الديف في كتبو اإلنصاؼ وتصحيح , وىو مارجحو أىؿ الترجيح؛واحد

 ) )...".الفروع والتنقيح
 

 مرعي الكرميفي كتابيو: ثانيا
 

 مشى فيو كأدناىاكىك متف جمع مف المسائؿ أقصاىا : غاية المنتيى في جمع اإلقناع والمنتيى . أ
 .)) التصحيح كاالختيار كالترجيحم المجتيديف ؼمى مش
 

كميَّدكا قكاعد , في الفقو مف التصنيؼ- رحميـ اهلل-فقد أكثر أئمتنا :" فقاؿ الكرمي في المقدمة
وكاف مّمف سمؾ , كقد أتقنو المتأٌخركف بما أبدكه مف التصانيؼ, المذىب أحسفى تمييد كتٍرصيؼ

                                                 

( .  1/466, المذىب الحنبمي,  التركي(

( , عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي: تحقيؽ, 1/2, اإلقناع لطالب االنتفاع, مكسى بف أحمد بف سالـ, الحجاكم(
.  لبناف, بيركت,  دار المعرفة

( . 4/358, خبلصة األثر, المحبي(



 

 ععععع 

نصافو , العاّلمة صاحب اإلنصاؼ والتنقيح:الّتحقيؽ والّتصحيح والّتدقيؽ والّترجيح بيَّف بتنقيحو كا 
عيؼ مف الصَّحيح ثيَـّ نحا نحكه مقمدا لو صاحبا اإلقناع كالمنتيى كزادا مف المسائؿ ما يٌسر , الضَّ

كىك مف أنفس ما يرغب في تحصيمو , فصار لذلؾ كتاباىما مف أجؿّْ كتب المذىب , أكلي النيى
, كجمعيما معا ليسيؿ النائؿ, إاٌل أٌنيما يحتاجاف لتقييد مسائؿ كتحرير ألفاظ يبغييا السائؿ, كيطمب

مع ضـ ما تيسر جمعو إلييما مف , فاستخرت اهلل سبحانو كتعالى في الجمع بيف الكتابيف في كاحد
 .))..."كما أقؼ عميو في كتب األئمة , الفرائد

 
فيذا مختصر في الفقو عمى المذىب األحمد مذىب :"  قاؿ في مقدمتو: لنيؿ المطالبدليؿ الطالب . ب

إاّل ما جـز  كبيَّنتي فيو األحكاـ أحسف بياف لـ أذكر فيو ,اإلماـ أحمد بالغت في إيضاحو رجاء الغفراف
 كسميتو بػ دليؿ  وعميو الفتوى فيما بيَّف أىؿ الترجيح واإلتقاف,بصحتو أىؿ التَّصحيح والعرفاف

 ))..."الطالب لنيؿ المطالب
 
ره: منصور البيوتي:ثالثا ره كميكطّْد قكاعده كمقرّْ كالمتكٌفؿ , كالمعكَّؿ عميو فيو, مؤيّْدي المذىب كمحرّْ

 .))بإيضاح خافيو
 

:"  مشيرا إلى منيجوكشَّاؼ الِقناعفيك مف الذيف تأٌثركا بمنيج المرداكم؛ فقد قاؿ في مقدمة كتابو 
 كمزجتو , كاهلل أسأؿ أف ينفع بو كما نفع بأصمو كأف يعاممنا بفضمو,كسٌميتيو كشَّاؼ الًقناع عف اإلقناع

بشرحو حتَّى صارا كالشَّيء الكاحد ال يميز بينيما إال صاحب بصر أك بصيرة لحؿ ما قد يككف مف 
التراكيب العسيرة كتتبَّعتي أصكلو التي أخذ منيا كالمقنع كالمحرر كالفركع كالمستكعب كما تيسر 

كغيرىا مما مف اهلل واإلنصاؼ االطبلع عميو مف شركح تمؾ الكتب كحكاشييا كالشَّرح الكبير كالمبدع 
تعالى بالكقكؼ عميو كما ستراه خصكصا شرح المنتيى كالمبدع فتعكيمي في الغالب عمييما كربما 
ٍكتي بعض األقكاؿ لقائميا خركجا مف عيدتيا كذكرتي ما أىممو مف القيكد كغالب عمؿ األحكاـ  عىزى

                                                 

( منشكرات المكتب , 21-1/18, مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى, مصطفى السيكطي, الرحيباني(
. دمشؽ, اإلسبلمي

( , منار السبيؿ في شرح الدليؿ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, إبراىيـ بف محمد بف سالـ,  ابف ضكياف(
.  ىػ1405, 2ط,الرياض, مكتبة المعارؼ, عصاـ القمعجي: تحقيؽ,1/14

( .  471, السحب الكابمة,  ابف حميد(



 

 ففففف 

كأدلتيا عمى طريؽ االختصار غير المردكد كبينت المعتمد مف المكاضع التي تعارض كبلمو فييا كما 
 ))..."خالؼ فيو المنتيى متعرضا لذكر الخبلؼ فييا ليعمـ مستند كؿ منيما

 
فقد كاف ذا تأثيرو كاضح في النَّيج الذم سمككه , كغيرىـ مف العمماء الذيف صنَّفكا بعد اإلماـ المرداكم

ىذا كيعدُّ كتاب اإلنصاؼ مف أكائؿ , أثناء التأليؼ كالتصنيؼ كما ىك كاضح في األمثمة السابقة
كبالتَّالي فإنَّو بيذا العمؿ قد سمؾ , الكتب التي أرسٍتقكاعدى التصحيحكأسسيا بمعناه الٌشمكلي الجديد

ؿو في المذىب الحنبميٌ  فحاز قصبى السَّبؽ في كضع حجر األساس؛ , منيجا جديدا ييعدُّنقطةى تحكُّ
كالذيف جاؤكا بعده , إلخراج المذىب الحنبمي في ثكب جديد خاؿو مف الخبلؼ الذم داـ قركنان طكيمة

 .يعزكف الفضؿى لو في ىذا المجاؿ
 

يظير جمٌيا أيضا أثري اإلماـ المرداكم مف خبلؿ اعتماد كثير مف المؤلفيف الحنابمة في :األمر الثاني
ةن كتاب اإلنصاؼ, تأليؼ كتبيـ عمى كتب اإلماـ المرداكم حيث إنَّيـ قد أكثركا مف النقؿ عنو , كخاصَّ

 :كمف ىذه الكتب التي نقمت عنو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 

 : فقد أكثر الحجاكم مف النقؿ عف اإلماـ المرداكم في كتابو ىذا كمف األمثمة عمى ذلؾ:اإلقناع: أوال
 

كمف قدر عمى القياـ كعجز عف الرككع كالسجكد أكمأ بالرككع قائما :" مسألة صبلة أىؿ األعذار فقاؿ .ٔ
قاؿ في , قدمو أبك المعالي,كبالسجكد قاعدا كلك قدر عمى القياـ منفردا كفي جماعة جالسا لزمو القياـ

 ألٌف القياـ ركف ال تصح الصبلة إاٌل بو مع القدرة كىذا قادر كالجماعة ؛قمت وىو الّصواب: اإلنصاؼ
 ) )..."كاجبة تصح الصبلة بدكنيا

ٍف اشترل شيئيف كشرط الخيار في أحدىما بعينو صح فإف فسخ فيو :" مسألة في شرط الخيار فقاؿ .ِ كا 
ف شرطاه في أحدىما ال بعينو أك ألحد المتعاقديف ال بعينو فمجيكؿ ال  البيع رجع بقسط مف الثمف كا 
يصح كلمف لو الخيار الفسخ مف غير حضكر صاحبو كال رضاه أطمقو األصحاب كعنو برد الثمف أف 

ككذا التممكات القيرية كأخذ الغراس كالبناء مف المستعير :  كقاؿ,فسخ البائع كجـز بو الشيخ كالٌشفيع
 الذم ال يعدؿ عنو خصكصا قالو في اإلنصاؼ وىذا ىو الصوابكالمستأجر كالزرع مف الغاصب 

 ) )..."في زمننا ىذا كقد كثرت الحيؿ كيحتمؿ أف يحمؿ كبلـ مف أطمؽ عمى ذلؾ 

                                                 

( .  1/2, كشاؼ القناع عف متف االقناع, البيكتي(
( .  1/177, اإلقناع, الحجاكم(

( .  2/87, اإلقناع, الحجاكم(



 

 صصصصص 

 
في النقؿ عف اإلماـ المرداكم كمف األمثمة عمى ىذه ))فقد أكثر الرحيباني:مطالب أولي النيى:ثانيا

 : النقكالت
 

يبطؿ أيضابكجكده أم الماء غير مقترف بمانع مف استعمالو لقدرتو عمييفمك ك: مسألة في التيٌمـ فقاؿ .ُ
اإلنصاؼ ىذا  قاؿ في ,كجده أم الماءبعد شركعو في صبلة أك طكاؼ بطبل أم الصبلة كالطكاؼ

 .))المذىب بال ريب وعميو جماىير األصحاب
 .))" كيكره الحمؼ باألمانةاإلنصاؼقاؿ في ك: "مسألة في األيماف فقاؿ .ِ

 
لقد أكثرأيضا الفتكحي كغيره مف الفقياء الحنابمة المتأخريف في النقؿ عف : شرح منتيى اإلرادات: ثالثا

 :كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا, كتاب اإلنصاؼ
 

 أم ما يشترطو أحد الزكجيف عمى اآلخر مما لو فيو غرض كمحؿ :" فقاؿشركط النّْكاحمسألة في  .ُ
المعتبر منيا أم الشركط في النكاح صمب العقد أم عقد النكاح ككذا لك اتفقا عميو قمبو أم قبؿ العقد 

 عمى ىذا جكاب أحمد في مسائؿ الحيؿ ألف األمر :في ظاىر المذىب قالو الشيخ تقي الديف كقاؿ
 كىك الصكاب الذم ال  قاؿ في اإلنصاؼ,بالكفاء بالشركط كالعقكد كالعيكد بتناكؿ ذلؾ تناكال كاحدا
 .))"شؾ فييفإف لـ يقع الشرط إال بعد لزكـ العقد لـ يمـز نصا

مف أخرس عند إرساؿ جارحة أك عند تسقط التسمية  ال : قاؿ قكؿ بسـ اهللمسألة فيشركط الصيد كىك .ِ
الفعؿ المكجكد مف الصائد فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر في ذكاتو أم ألنو مثبل؛ رمي منجؿ 

 .) )صححو في اإلنصاؼكتجزم بغير عربية كلك ممف يحسنيا 

                                                 

( .  ىك مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة, الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي, كاف مفتي الحنابمة بدمشؽ(
تحفة العباد فيما في )ك  (مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى)لو مؤلفات, منيا ,  ىػ1243كتكفى فييا سنة 

, معجـ المؤلفيف, ك كحالة.7/234, األعبلـ, الزركمي. كغيرىا( تحريرات كفتاكل)ك (اليـك كالميمة مف األكراد
12/254 .

( . 1/218,مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى, الرحيباني(

( . 6/364,مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى, الرحيباني(

( . 2/664, شرح منتيى اإلرادات, الفتكحي(

( . 3/434, شرح منتيى اإلرادات, الفتكحي(



 

 ققققق 

 
أيضا كثر في شرح الدليؿ الٌنقؿ مف كتاب اإلنصاؼ مٌما يدٌلؿ : منار السبيؿ في شرح الدليؿ: رابعا

كمف ىذه النقكالت عمى سبيؿ المثاؿ ال , عمى عظيـ أثر كتاب اإلنصاؼ في الكتب التي جاءت بعده
 :الحصر

 
كال يضر كسخ يسير تحت ظفر كنحكه ألنو يسير عادة فمك كاف :" مسألة مف مسائؿ الكضكء فقاؿ .ُ

 .))"قاؿ في اإلنصاؼ وىو الصحيح صمى اهلل عميو كسمـكاجبا لبينو
إذا قاؿ إف خرجت بغير إذني فأنت طالؽ فأذف ليا كلـ تعمـ فخرجت :" مسألة مف مسائؿ الطبلؽ فقاؿ .ِ

طمقت ألف اإلذف ىك اإلعبلـ كلـ يعمميا أك عممت كخرجت ثـ خرجت ثانيا ببل إذنو طمقت لكجكد 
الصفة كىي خركجيا ببل إذنو ما لـ يأذف ليا في الخركج كمما شاءت فبل يحنث بخركجيا بعد ذلؾ 
ف خرجت بغير إذف فبلف فأنت طالؽ فمات  نص عميو لكجكد اإلذف ما لـ يجدد حمفا أك ينياىا كا 

 .))"قالو في اإلنصاؼكخرجت لـ تطمؽ عمىالصحيح مف المذىب 
 

بحيث ييظًيري , فقد نقؿ البيكتي مف كتاب اإلنصاؼ: الروض المربع بشرح زاد المستقنع: خامسا
 :كمف ىذه النقكالت, مدل تأثًُّره بالكتابأيضا

 
فظاىر المذىب يجب صكمو أم صـك يكـ تمؾ الميمة حكما ظنيا : مسألة في صياـ يكـ الٌشؾّْ فقاؿ .ُ

 .)) كىك المذىب عند األصحابقاؿ في اإلنصاؼاحتياطيا بنية رمضاف 
مف نذر أف يتصدؽ بكؿ مالو لزمو أف يتصدؽ بكؿ مالو كلك زاد عمى الثمث : مسألة في الٌنذر فقاؿ .ِ

 )).في اإلنصاؼكىذا ىك المذىب كما
 :واألمثمة عمى النقوؿ كثيرة منيا: كشَّاؼ الِقناععنمتناإلقناع: سادسا

 

                                                 

( .  1/33, منار السبيؿ في شرح الدليؿ,  ابف ضكياف(

( . 2/226, منار السبيؿ في شرح الدليؿ,  ابف ضكياف(

 ( , , مكتبة الرياض الحديثة1/411منصكر بف يكنس بف إدريس, الركض المربع شرح زاد المستقنع, , البيكتي(
. ىػ1390, الرياض

 (  .3/379البيكتي, الركض المربع, (



 

 ززززز 

 )). يستحب التمفظ بيا سرا كىك المذىبقاؿ في اإلنصاؼ: مسألة في الكضكء كىي التمفظ بالنية فقاؿ .ُ
ألنو أثر الشيادة كالعبادة ... كيحـر غسؿ شييد المعركة المقتكؿ : مسألة غسؿ شييد المعركة فقاؿ .ٕ

ذكره في قاؿ في التبصرةال يجكز غسمو ككبلـ المكفؽ كغيره يحتمؿ الكراىة كالتحريـ ,كىك حي
 .))اإلنصاؼ

 
 المخدراتوالرياضالمزىراتمشرحأخصرالمختصرات: سابعا

 
فمك كانت الكصية لعبده بثمث مالو كقيمتو مئة كلو سكاىا خمسكف عتؽ :" مسألة في المكاريث فقاؿ .ٔ

 ألفَّ نصفو يقابؿ خمسيف كىي ثمث المئة كالخمسيف فإف كانت الكصية بالثمث مثبل كفضؿ ؛نصفو
منو شيء بعد عتقو أخذه فمك كصى لو بالثمث كقيمتو مائة كلو سكاه خمسمائة عتؽ كأخذ مائة ألنيا 
ف كصى لو بربع الماؿ كقيمتو مائة كلو سكاه ثمانمائة عتؽ كأعطى مائة  تماـ الثمث المكصى بو كا 

كخمسة كعشريف تماـ الربع كتصح لعبده بنفسو كرقبتو بأف يقكؿ لو أكصيت لؾ بنفسؾ أك رقبتؾ كما 
ال بقدره كال تصح لقف غيره  قالو في ؛لك كصى لو بعتقو كيعتؽ كمو بقكلو إف خرج مف الثمث كا 

قاؿ في اإلنصاؼ ىذا المذىب , المنتيى كىك معنى ما في التنقيح كقاؿ في المقنع كتصح لعبد غيره
 .) )"وعمييا األصحاب

كمف نذر صكما متتابعا غير معيف فأفطر لمرض يجب معو الفطر " : فقاؿمسألة في األٍيماف كالٌنذكر .ٕ
ف أفطر فيو لسفر أك بما يبيح ,أك الحيض  خير بيف االستئناؼ كال شيء عميو كبيف البناء كيكفر كا 

 .))"صححو في اإلنصاؼالفطر مع القدرة عمى الصـك كمرض يجكز معو لـ ينقطع التتابع 
-رحمو اهلل تعالى- ىذا كىناؾ الكثير مف األمثمة الدالة عمى تأٌثر العمماء كالفقياء باإلماـ المرداكم

كنىٍقبلن عنو كاألخذ منو كاالعتماد عمى تصحيحو كترجيحو كرأيو ,نيجا كطريقا في التَّأليؼ كالتَّصحيح
سياماتو الكافرة عمى المذىب  ضافاتو الجميمة كا  مف خبلؿ كتاب اإلنصاؼ؛ مما ييدلّْؿي عمى ًعظىـ أثره كا 

 .  الحنبمي

                                                 

 ( , بيركت, دار الفكر, ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ: تحقيؽ, 1/87كشاؼ القناع عف متف اإلقناع, , البيكتي(
. ىػ1402

 ( . 2/98كشاؼ القناع عف متف اإلقناع, , البيكتي(

 ( , كشؼ المخدرات كالرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات, عبد الرحمف بف عبد اهلل الحنبمي, البعمي(
.  ـ2002- ىػ 1423, 1ط, لبناف, دار البشائر اإلسبلمية,  محمد بف ناصر العجمي: تحقيؽ, 2/530

 ( . 2/815, كشؼ المخدرات, البعمي(



 

 ششششش 

التنقيح المشبع أثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو : ثانيالمبحث اؿ
 في تحرير أحكاـ المقنع

 
 :وفيو أربعة مطالب

 
تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األوؿ

 
سبب تأليؼ الكتاب : المطمب الثاني

 
  في الكتابمنيج المؤلؼ: المطمب الثالث

 
 وأثره  في كتب الحنابمة التي جاءت بعده, القيمة العممية لمكتاب: المطمب الرابع



 

 خخخخخ 

تعريؼ عاـ بالكتاب : المطمب األوؿ
 

:  كىي,أٍفرعكيمكف تقسيـ المطمب إلى عدة 
 

توثيؽ الكتاب : الفرع األوؿ
 

عنواف الكتاب  .ٔ
 

إاٌل , لـ يصٌرح اإلماـ المرداكم في مقدمة كتابو حكؿ اسـ كتابو كما عيدناه في كتابو القيـ اإلنصاؼ
التَّنقيح المشبع في " كما أفَّ األدٌلةى قاضيةه عمى مسمَّى الكتاب كىك, أنو لمح في مقدمتو إلى اسمو

 :كىي كاآلتي, "تحرير أحكاـ المقنع
 

فإذا انضَـّ ىذا الٌتصحيح إلى بقية ما في :" إشارتو في مقدمة كتابو إلى ىذه التسمية حيث قاؿ - أ
كىك في الحقيقة تصحيح كتنقيح كتيذيب لكؿ ما في , تحرر المذىب إٍف شاء اهلل تعالى, الكتاب
 .))..."معناه

كقد سكبت ما ىذبتو في ىذا التنقيح في كبلـ المصنؼ :" كما أٌنو قاؿ في أكاخر ما قالو في الكتاب
 .))..."كمزجتو بو مع بعض اختصار 

:" قد كتب عمييا العنكاف كاضحا ال لىٍبس فيو كىك, إفَّ جميع نسخ المخطكط: قكؿ مف حقؽَّ الكتاب - ب
إاٌل أنَّو في أحد النسخ ًزيدى عمى أكؿ العنكاف كممة فتاكل في , "التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع

كتاب التنقيح عؿ " أما النُّسخة األخرل فكاف العنكاف المكتكب عمييا ىك, الصفحة الثانية مف الكتاب
 .))"التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع:" ككتب عمييا أيضا, "مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ

أفَّ جميع مف ترجـ لئلماـ المرداكم نسب إليو ىذا الكتاب بالعنكاف نٍفًسًو مع اختبلؼ يسير في  - ت
كىذا , كىذا يمكف أٍف يككف ًمٍف تصٌرؼ المترجـ الذم ترجـ لممؤلؼ أك لرغبتو في االختصار, التَّسمية

                                                 

( . ـ2004, 1ط, السعكدية, مكتبة الرشد, 31, التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع, المرداكم(

( . 516, التنقيح المشبع, المرداكم(

( تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع كحاشيتو لممرداكم مف أكؿ الكتاب إلى نياية , الصييبي(
تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع كحاشيتو لممرداكم , مشعؿ بف قباس, ك عائض. 62, السبؽ

بحث غير منشكر مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في الدراسات  ), 40, مف بداية كتاب العارية إلى نياية كتاب اإلقرار
.  (صالح بف زابف البقمي: بإشراؼ الدكتكر, جامعة أـ القرل/ اإلسبلمية



 

 ثثثثث 

التنقيح "ال يقدح في عنكاف الكتاب ألٌف أغمب مف ترجمكا لممؤلؼ ذكركا كتاب التنقيح بيذا االسـ كىك
 .))"المشبع في تحرير أحكاـ المقنع

 
 نسبتو لممؤلؼ .ٕ

 
كذلؾ ألنَّو عيًرؼى عند عمماء المذىب في حياتو , كمٌما ال شكَّفيو أف ترجع نسبة الكتاب إلى المرداكم

كما أفَّ جميع مف ترجـ لو أيضا ذكر أفَّ كتاب التٌنقيح ىك , كبعد حياتو بالمنقّْح كبصاحب التٌنقيح
 .))لئلماـ المرداكمٌ 

تاريخ تأليؼ الكتاب ومكانو  .ٖ
 

يذكر العميمي في ترجمة المرداكم أنَّو لٌما عاد مف القاىرة إلى دمشؽ في المٌرة التي عرض كتاب 
التنقيح المشبع "اإلنصاؼ عمى الٌشيخ عٌز الديف الكناني؛ باشر بتصنيؼ مختصر لئلنصاؼ فصنؼ 

كيذكر أنَّو فرغ منو في الٌسادس عشر مف شكاؿ سنة , في مجمد لطيؼ" في تحرير أحكاـ المقنع
فمـ يزؿ يحٌرره يزيد عميو كينقص منو إلى أٍف , اثنتيف كسبعيف كثمانمئة ىجرية ثيَـّ غيَّره ًمراران كتىٍكرارا

 .))تكفي
فكاف آخرى مرةو غيَّره كراجعو كانتيى منو في التاسع مف صفر الخير سنة ثمافو كسبعيف كثمانمئة 

 .))ىجرٌية
 

  ومتنوموضوع الكتاب: الفرع الثاني
 

كقد استكعب ما ,الذم يعتبر بمثابة شرح لممقنعيعد كتاب التنقيح عبارة عف اقتضاب لكتاب اإلنصاؼ
أمكف الركايات في المذىب كمصادرىا كحكل بيف دفتيو ما سبقو مف أميات كتب المذىب متنان كشرحان 

                                                 

( , السحب الكابمة, , كابف حميد. 5/225ك السخاكم, الضكء البلمع , . ,7/340 ابف العماد, شذرات الذىب , (
, معجـ المؤلفيف,  كحالةك. 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 1/446البدر الطالع , , كالشككاني. 297-298

. 101, الجكىر المنضد, كابف المبرد. 4/292, األعبلـ, كالزركمي. 7/102

( . ينظر في المصادر التي ترجمت لممؤلؼ سابقة الذكر(

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(

( . 516, التنقيح المشبع, المرداكم(



 

 خخخخخ 

 فصار دليبلن لتصحيحات شيكخ ىـكحاشية كحكل اختيارات الشيكخ المعتمديف في المذىبكترجيحات
 .))المذىب المعتمديف قبمو

 
 فكما أفَّ المقنع البف قدامة ىك متف كتاب اإلنصاؼ فإنو يعتبر أيضا متف كتاب :أمَّا متف الكتاب

ىك تصحيح لو في ك,خدمة لكتابيف جميميف؛ المقنع"التنقيح؛ كبالتالي فإف كتاب التنقيح عبارة عف 
اختصار لتحرير الركايات أيضا اإلطبلؽ, كالتقييد, كالتكضيح, كالتنبيو عمى ما ليس مف المذىب, ك

 .))"في اإلنصاؼ, كجعمو عمى القكؿ الراجح في المذىب
 

 حواشي الكتاب: الفرع الثالث
 

 :منيا, كلقد كضع عمى الكتاب عدة حكاش
 

تحقيؽ الدكتكر , كىك مطبكع بيامش كتاب التنقيح المشبع, لممرداكم صاحب الكتاب: حاشية التنقيح .ُ
 .ـ2004كقد طبع بمكتبة الرشيد بالرياض سنة , ناصر بف سعكد السبلمة

 .كىك مطبكع بيامش كتاب التنقيح المشبع, (ىػ968)لمحجاكم : حاشية التنقيح .ِ
 )).كقد كرد أنيا مطبكعة, (ىػ949 )))لمفتكحي: حاشية التنقيح .ّ

 
 

                                                 

( . 336, المنيج الفقيي العاـ, كدىيش. 436, المدخؿ, كابف بدراف. 33_31, التنقيح المشبع, المرداكم(

( . 2/731, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد(

( كىك كالد ,  ىك أحمد بف عبد العزيز بف عمي بف إبراىيـ البيكتي, المصرم, الفتكحي, المعركؼ بابف النجار(
, السحب الكابمة, ابف حميد. ىػ(949)تكفي سنة " منتيى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات:" صاحب 
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( . 2/732, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد(



 

 ذذذذذ 

سبب تأليؼ الكتاب : المطمب الثاني
 

فقد سنح , أما بعد:" كشؼ اإلماـ المرداكم عف الٌسبب مف تصنيفو لكتاب التنقيح بقكلو في المقدمة
مف " المقنع"مف تصحيح ما أطمؽ الشيخ المكفؽ في " اإلنصاؼ" بالباؿ أٍف أقتضب ما في كتابي

كما أخؿ , أك قدمو أك صححو, كأف أتكمـ عمى ما قطع بو, كما لـ يفصح فيو بتقديـ حكـ, الخبلؼ
كما حصؿ في عباراتو مف خمؿ أك إبياـ أك عمـك أك , بو مف قيد أك شرط صحيح في المذىب

كىك في الحقيقة ... كيستثنى منو مسألة أك أكثر؛ حكميا مخالؼ لذلؾ أك عمـك أك اإلطبلؽ , إطبلؽ
كال سيما في , بؿ كتصحيح لغالب ما في المطكالت, تصحيح كتنقيح كتيذيب لكؿ مافي معناه

 .))"التتمات
 

إفَّ الغرضى الذم دفع  اإلماـ المرداكم إلى تأليفو ىذا الكتاب : كمٍف خبلؿ ىذه المقدمة ييمكف القكؿ
كتركيا مف غير ترجيح كمسائؿ " المقنع" أنَّو لمَّا رأل ابف قدامة أطمؽ الخبلؼ في غالب مسائؿ

كجعمو " التَّنقيح المشبع"بحاجة إلى تقييد أك تكضيح كمسائؿ ليست ىي المذىب عند المتأخريف؛ ألَّؼ 
كما أفَّ الكتاب في األصؿ اقتضابه كاختصاره لكتاب , ىك الرَّاجح في المذىب, عمى قكؿو كاحدو 

 .))اإلنصاؼ
 

                                                 

( . 31-29,التنقيح المشبع, المرداكم(

( . 43, الآللئ البيية, آؿ إسماعيؿ(



 

 ضضضضض 

 ؼ في الكتابمنيج المؤؿ: المطمب الثالث
 

و في مقدمة كتابو بيَّفلقد   ات صفححكالي أربعبالتفصيؿ في " التنقيح المشبع" اإلماـ المرداكم منيجى
أذكر مقتطفات مٍف ىذه المقدّْمة التي , عمييا في كتابوسار تقريبا؛ بيَّف فييا الطريقة العممية التي 

مف تصحيح ما أطمؽ الشيخ " اإلنصاؼ" فقد سنح بالباؿ أٍف أقتضبى ما في كتابي, أمَّا بعد:"يقكؿ فييا
فما أطمؽ فيو الخبلؼ أك كاف في معناه فإني اقتصر منو عمى ... مف الخبلؼ " المقنع"المكفؽ في 

كأمَّا ما قطع بو أك قدمو أك صححو أك ذكر أنَّو المذىب , القكؿ الصحيح بمفظ المصنؼ غالبا
ـٍ أرى أحدا مٌمٍف يتكمـ عمى ... كالمشيكر خبلفو؛ فإنّْي آتي مكانو بالصَّحيح مف المذىب كىذه طريقة ل

ففاتيـ , التصحيح سمكيا؛ إنما يصححكف الخبلؼ المطمؽ مف الركايات كاألكجو كاالحتماالت فقط
كىك الصحيح مف , كأمشي في ذلؾ كمو عمى قكؿ كاحد... شيء كثير جدا مع مسيس الحاجة إليو

... فيما إذا اختمؼ الترجيح  (تصحيح الفركع)ك (اإلنصاؼ)أك ما اصطمحنا عميو في , المذىب
 .))"مراعيا في ذلؾ كمو ترتيب المصنؼ في مسائمو غالبا كأبكابو

 
استخبلص أبرًز العبلمات فمف خبلؿ ىذه المقدمة التي كضعيا كصرَّح فييا عف منيجو الدقيؽ يمكف 

: كىي كاآلتي,  في منيجو في ىذا الكتاب القٌيـكأىمّْيا
 

صنيعو في الكتاب : أوال
 

َـّ الحديثي عنو في سبب تأليؼ الكتاب ىنا مرة أخرل كلكف - لمفائدة إف شاء اهلل- كيمكف إعادةي ما ت
كىك ما صرَّح بو اإلماـ المرداكم نىٍفسيوي , تحت عنكاف عمؿ أك صنيع اإلماـ المرداكم في ىذا الكتاب

باإلضافة إلى أنَّو , مف أنَّو تصحيحه كتيذيب كتنقيح لكؿّْ عباراًت متف المقنعكمسائًمو البف قدامة
اختصاره لكتاب اإلنصاؼ في معرفة الرَّاجح مف الخبلؼ في مجمد كاحد لطيؼ ييٍغني طالب العمـ 

 .))كالفقو عمَّا سكاه

                                                 

( . 32-29,التنقيح المشبع, المرداكم(

( . 31-29,التنقيح المشبع, المرداكم(



 

 غغغغغ 

 العنونة الفقييَّة: ثانيا
 

كما أنو لـ يخرج عف , لقد سمؾ اإلماميالمرداكمُّ مسمؾ الفقياء في ترتيبو لكتابو عمى األبكاب الفقيية
 .))"مراعيا في ذلؾ كمّْو ترتيبى المصٌنؼ في مسائمو غالبا كأبكاًبو:" ترتيب كتاب اإلنصاؼ كما صرح

 .كبالتَّالي فقد حكل الكتابي عمى افتتاحٌيةو كمقٌدمةو كأبكابو فقييةو كخاًتمىة
 

 .كصمى عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ, فقد حمد اهلل كأثنى عميو: االفتتاحّيةفأٌما 
 

 :فقد بيَّف فييا أمكران عدة كىي: المقّدمةكأمَّا 
 

 المقصكد مف تأليؼ الكتاب. 
 عف طريؽ بياف الصحيح مف , تحدَّث عٍف إعادة معالجة النَّقص كالخمؿ المكجكد في متف المقنع

 .المذىب عمى قكؿ كاحد
 بؿ أضاؼ عمى منيجو تفاصيؿى , بيَّف فييا منيجو الدقيؽ في تصحيح عبارات متف المقنع كمسائمو

 .دقيقة لـ تكف مكجكدة في اإلنصاؼ
 كأٍف يككف عممو في الكتاب , سأؿ اهلل في ختاـ مقدمتو أٍف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ

ره كفيـ معناه  .عمدة لمطالب كمقنعا لمراغب كمغنيا عما سكاه ككافيا لمف حرَّ
 

مَّف كؿُّ كتاب أبكابان كمسائؿ,  فقد رتَّبيا عمى التَّرتيب المعيكد عند الحنابمةكتب الفقوكأمَّا  , كقد تضَّ
 .كما في ترتيب كتاب اإلنصاؼ

 
كىذه نبذة :" فقاؿ- التنقيح المشبع -  فقد تحدَّث فييا المؤٌلؼ عف بعض مزايا الكتاب:وأمَّا الخاِتَمة

ٍصتييا عىًجبلن  منيا : مشتممة عمى فكائد جميمة, يسيرة جامعة إف شاء اهلل تعالى قد مفَّ اهلل بيا لخَّ
كلك لـ يكف في ىذا الكتاب إالَّ معرفة الصَّحيح مف ... تصحيح الخبلؼ المطمؽ الذم في المذىب

المذىب مف الخبلؼ المطمؽ الذم في المقنع كغيره لكاف خميقا بأٍف ييعتنى بو كيحفظ مع اختصاره 
 .))لمسيس الحاجة إليو

 
                                                 

( . 32-29,التنقيح المشبع, المرداكم(

( . 515, التنقيح المشبع, المرداكم(



 

 ظظظظظ 

مصادره التي اعتمد عمييا في كتابو : ثالثا
 

مف كتب تعد أكثر كتب المذىب الحنبمي تصحيحا كتحريرا , لقد أخذ اإلماـ المرداكم مادة ىذا الكتاب
كما أف أغمب المصادر التي اعتمدىا في كتابو ىذا المصادر نفسييا التي اعتمد , كتحقيقا لممذىب

كمف ىنا فإنَّني آثرت في ىذا المطمب أالَّ أعيد ما ذكرتو في مكضكع , عمييا في كتابو اإلنصاؼ
المصادر اٌلتي اعتمد عمييا اإلماـ المرداكم في تأليفو كتاب اإلنصاؼ مف المطمب الثالث في 

 . المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ؛ ألنَّيا المصادر نىٍفسييا
 

 عرضو لممسائؿ الفقيية: رابعا
 

كمنيجو " التنقيح المشبع"كيمكف الحديث عف كيفية عرض اإلماـ المرداكمّْ لممسائؿ الفقييًة في كتاب 
كمف خبلؿ أيضا ما تـ التكصؿ إليو مف خبلؿ االستقراء إلى بو في مقدمتو  أكضح فيو مف خبلؿ ما

 : ))ما يأتي
 

أك ذكر أنو , أك صححو, يعالج المرداكم في كتابو التنقيح ما قطع بو المكفؽ ابف قدامة في المقنع .ُ
كما قطع بو أك قدَّمو أك , فإٌنو يتكٌمـ عميو كيتعرَّض لو, كىك غير الراجح في المذىب, المذىب

كما , فإنَّو ال يتعرَّض إلٍيو غالبا, صحَّحو أك ذكر أنَّو المذىب أك كاف مفيكـي كبلًمو مخالفا لمنطكقو
قطع بو أك قٌدمو أك صٌححو كذكر أنَّو المذىب كالمشيكر خبلفو فإنَّو يأتي مكانو بالصَّحيح مف 

 .المذىب
فإٍف كاف في الحكـ فإنَّو يفٌسره بالٌصحيح مف المذىب مٍف كجكب , كما أنَّو يعالج ما كاف فيو مٍف إبياـ .ِ

ٍف كاف في لفظ فإنَّو يبيّْف معناه... أك صحة أك ندب   .كا 
 .تعميؿ بعض المسائؿ ليدؿ عمى أصؿ أك قاعدة أك نكتة نافعة .ّ
 ".كتصحيح الفركع" , "اإلنصاؼ"عند اختبلؼ الترجيح فاالعتماد عمى ما في  .ْ
 .محاكلة السَّبًؾ بيف كبلمو ككبلـً المصنّْؼ مع بعض اختصار .ٓ

                                                 

( تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع كحاشيتو , الصييبيك. 32-29, التنقيح المشبع, المرداكم(
تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع , ك عائض.64, لممرداكم مف أكؿ الكتاب إلى نياية السبؽ

, كدىيش. 436, المدخؿ, كابف بدراف. 42, كحاشيتو لممرداكم مف بداية كتاب العارية إلى نياية كتاب اإلقرار
. 2/457, المذىب الحنبمي, كالتركي. 338-336, المنيج الفقيي العاـ



 

 أأأأأأ 

كقد فات المنٌقحى , لقد قاـ اإلماـ المرداكٌم بمزج عبارة المصنؼ بعبارتو حٌتى أصبحت جممة كاحدة .ٔ
, كالٌشكيكي, نبَّو عمييا مف أتى بعده مف العمماء, "اإلنصاؼ" أك " المقنع"أشياءي قميمةه في سٍبكو 

 .كالحجاكم, كالفتكحي
كالتنبيو كالتكجيو عمى اآلراء , كفي الحذؼ كاإلضافة, ظيرت شخصية المنقح في استخراجو لممسائؿ .ٕ

: مما جعؿ العبلمة الشكيكي يعتمد عمى كثير مف اختياراتو في كتابو, المرجكحة في حاشيتو
 ".التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح"
كقد يذكر لممصطمح تعريفا آخر مع , اعتنى بتعريؼ المصطمحات العممية الكاردة عند المصنؼ .ٖ

 .التنبيو إليو
فيقكؿ عند بداية , كذلؾ مف خبلؿ نقمو مف المصادر التي أثبت النقؿ منيا, التزامو باألمانة العممٌية .ٗ

 .(انتيى ):كعند االنتياء مف النص المنقكؿ يقكؿ, (قاؿ فبلف): النقؿ
كتركيزا عمى مالو عبلقة , تجٌنبانلئلطالة, اإلحالة فيما ال يتعمؽ بو غرض عمى مكاطف بحثو .َُ

 .(تقدـ )أك  (كيأتي ):فتراه يختـ العبارة بقكلو, بالمكضكع
 

 قواعد التصحيح التي اعتمد عمييا في معرفة المذىب المعتمد: خامسا
 

أمَّا بالٌنسبة لمقكاعد التي استخدميا اإلماميالمرداكمُّ في تصحيح مطمؽ الخبلؼ الذم في كتاب المقنع 
َـّ التحدث عنيا في كتاب اإلنصاؼ ألفَّ كتاب التنقيح ما , كال داعي لتىٍكرىارىا ىنا, فيي نفسييا التي ت

كايات كالكجكه , ىك إالَّ اقتضابه لكتاب اإلنصاؼ فبل يمكف أٍف يككف قد كضع قكاعد لمتَّصحيح بيف الرّْ
 . كاالحتماالت غير التي تحدَّث عنيا في اإلنصاؼ

 
 :  أبرز المصطمحات الواردة في الكتاب:سادسا

 
َـّ الحديث , لقد أكرد اإلماميالمرداكمُّ في كتابو التنقيح المشبع جممة مف المصطمحات المذىبية كالتي ت

فالمؤلؼ كاحد كالمنيج كاحد كخزانة الكتب كالمصادر التي اعتمد عمييا في , عنيا في المبحث األكؿ
ككذلؾ أيضا المصطمحات التي استخدميا كاحدة في جميع كتبو التي , تصحيح المذىب كاحدة

 . صٌنفيا
 



 

 بببببب 

 وأثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده, القيمة العممية لمكتاب:المطمب الرابع
 

 أىمية الكتاب ومزاياه العممية: الفرع األوؿ
 

ييعدُّ كتابي التنقيح المشبع لممرداكم ثالثى المتكف أىميَّةن بعد مختصر الخرقي ككتاب المقنع البف 
أجؿُّ كتاب, اجتيد في جمعو, كأتى بالٌصكاب, كأراح كؿَّ قاضو :" كلذا قاؿ عنو الٌشكيكي, ))قدامة

 .))"ب, كٌسيَّؿى ليـ معرفة المذىب, كقرَّب ليـ المقصد كالمطمبلتَّعكميٍفتو عف البحث كا
 

بؿ كتصحيح , كىك في الحقيقة تصحيح كتنقيح كتيذيب لكؿّْ ما في معناهكما أٌنو كما قاؿ صاحبو 
 .) )"...لغالب ما في المطكالت كال سٌيما التتمات

 
ىذه نبذة يسيرة : "فقاؿ" اإلنصاؼ"كلقد أكضح اإلماـ المرداكمُّ في خاتمة كتابو مزايا تنقيحو لكتاب 

ٍصتييا عىًجبل, جامعة نافعة إف شاء اهلل تعالى قد مفَّ اهلل بيا  :مشتممةن عمى فكائدى جميمةو منيا, لخَّ
 

 .تصحيح أكثر الخبلؼ المطمؽ الذم في المذىب .ُ
 .تقييد ما أطمقو المصنؼ كغيره مف األصحاب بما ذكره المحققكف .ِ
 .كليذا تعرؼ أنَّو كالشَّرح ألصمو, معرفة قيكد األبكاب كالمسائؿ كشركطيا مما لـ يذكره المصنؼ .ّ
 .مٌما ال يسع الطَّالبى جيميو, منٌبيا عمى قاعدة أك أصؿ أك نكتة نافعة, تعميؿ بعض مسائؿ .ْ
 .المستثناة مف أحكاـ األمة-صمى اهلل عميو كسمـ -اشتمؿ عمى أغمب خصائص النبي  .ٓ
 .معرفة النظائر كاألشباه .ٔ
 .معرفة حدكد ال تجده في غيره .ٕ
 .تحرير مسائؿ لعمَّؾ ال تراىا محررة إاٌل فيو .ٖ
لكاف , كلك لـ يكف في ىذا الكتاب إاٌل معرفةي الٌصحيح مف المذىب مف الخبلؼ الذم في المقنع كغيره .ٗ

 .))"خميقا بأٍف ييٍعتىنى بو كيحفظ مع اختصاره لمسيس الحاجة إليو

                                                 

 ( . 434, المدخؿ, ابف بدراف(

 ( . 1/106, التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح, الشكيكي(

( . 31, التنقيح المشبع, المرداكم(

( . 515, التنقيح المشبع, المرداكم(



 

 جججججج 

 أثر الكتاب في كتب الحنابمة التي جاءت بعده:الفرع الثاني
 

لمَّا رأل العمماء المتأخركف أىمٌيةى الكتاب معى كتاب المقنع أخذكا في تقريبيما كالجمع بينيما في كثير 
 :كمف الذيف اىتٌمكا بيما معا, مف المناسبات كاإلشارات ليسيؿ الٌرجكعي إلييما مجتمعيف

 
المنيج في الجمع بيف المقنع " شرع في تأليؼ كتابو, (ىػ910ت)العبٌلمة أحمد بف عبد اهلل العسكرم - أ

 .كلكنَّو تكفي قبؿ إتمامو, "كالتٌنقيح
التَّكضيح في الجمع بيف المقنع :" أٌلؼ كتابو (ىػ939ت)العبٌلمة أحمد بف محمد بف أحمد الٌشكيكي - ب

 ": كالتَّنقيح
 

فإفَّ كتاب التٌنقيح المشار إليو :" فقاؿ في مقدمة كتابو بعدما كضع األسس كخطة الٌسير في كتابو
كسمكت طريقتو في التصحيح كعدـ ذكر الخبلؼ ... بالٌتصحيح تأليؼ العبٌلمة عبلء الديف المرداكم

 ))..."لئبل يعكؿ عميو مف ال تحقيؽ عنده كال إنصاؼ كسميتو التكضيح في الجمع بيف المقنع كلتنقيح
 

فالطريقة التي سمكيا ,كمف خبلؿ ىذه األسطًر القميمة يتبيَّف مدل األثر الذم تركو المرداكم فيمف بعده
الشكيكي ىي الطريقة نفسييا كالمنيج ىك المنيج؛ بؿ كأضاؼ الشكيكي ليخرج كتابا خاليا مف األخطاء 

كمٍف ىنا يظير جميا كـ ىك التأثر الذم أحدثو اإلماـ المرداكم في المصنَّفات التي جاءت , كالعيكب
 .بعده
 

مة محمد بف أحمد بف عبد العزيز الفتكحي المعركؼ بابف النَّجار - ت حيث أٌلؼ كتابا , (ىػ972ت )العبلَّ
حيث قاؿ في مقٌدمة كتابو مكضحا أٌنو :" أسماه؛ منتيى اإلرادات في جمع المقنع كالتنقيح كزيادات

فالتٌنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع في :" اقتفى أثر اإلماـ المرداكم كمعتمدا عميو بشكؿ كبير
, إاٌل أٌنو غيري ميٍستىٍغفو عف أصمو, الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد قد كاف المذىب محتاجا إلى مثمو

كال أحذؼ منيما إالَّ المستغنى عنو كالمرجكح كما ... فاستخرت اهلل تعالى أٍف أجمعى مسائمىييما في كاحد
 . ))..."أك صٌحح في التٌنقيح إاٌل إذا كاف عميو العمؿ, كال أذكر قكال غير ما قٌدـ, بني عميو

                                                 

( .  1/211 ,التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح,  الشكيكي(
( , مؤسسة الرسالة, تحقيؽ عبد اهلل التركي, 1/6, منتيى اإلرادات في جمع المقنع كالتنقيح كزيادات, الفتكحي(
.  ـ1999, 1ط, لبناف

 



 

 دددددد 

 تصحيح الفروعأثر اإلماـ المرداوي في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابو :  الثالثالمبحث
 

 :وفيو مطمباف
 

 كتاب الفروع: المطمب األوؿ
 

 كتاب تصحيح الفروع وأثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده: المطمب الثاني
 
 

 



 

 هههههه 

 

 كتاب الفروع: المطمب األوؿ
 

 مؤلؼ الكتاب: الفرع األوؿ
 

 لقد اعتمد اإلماميالمرداكمُّ في كتابو اإلنصاؼ عمى كتاب المقنع البف قدامة المقدسي فقد صحح 
فمقد انصب جؿ اىتماـ , أما في ىذا الكتاب؛ تصحيح الفركع, كحرر ركاياتو التي أطمؽ فييا الخبلؼ

اإلماـ المرداكم كجيده عمى تصحيح المذىب الحنبمي مف خبلؿ تصحيح مسائؿ كتاب الفركع لشمس 
, الصالحي, ثـ الدمشقي, القانكني, محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج المقدسي الراميني, الديف

 .))(ىػ763)المتكفى سنة, الحنبمي
 

 .كمف ىنا فإف كتاب الفركع البف مفمح يعدُّمتفى كتاب تصحيح الفركع
 

 أىّمّيُة كتاب الفروع: الفرع الثاني
 

فيو مف الفركع ما يبير , كأعًميا نفعان , كأكثًرىا فائدة, ييعىدُّ كتاب الفركع مف أجؿّْ كتب المذىب الحنبمي
تقانا, كتحريرا كتحقيقا, بو العقكؿ جمعا ككثرة كاختبلفا في المذىب , كتحبيرا كترجيحا كتصحيحا كا 

عمت شيرتو اآلفاؽ كأصبح مطمبا لكؿ طالب , حتى صار عمدة المذىب كالمتأخريف خاصة, كغيره
 )).فقو
 

ٌنؼ في الفقو الحنبمي, فالكتاب إذف يعدُّ مف أعزّْ ما تعتز بو المكتبة الفقيية الحنبمية , كمف أتقًف ما صي
كعني بالخبلؼ كالكفاؽ , كثرة كتحريرا, فقد أكرد فيو مف الفركع ما بير العقكؿ, قؿَّ أٍف يكجد لو نظير

                                                 

( . 7/107, األعبلـ, ك الزركمي. 6/14, الدرر الكامنة,  ابف حجر(

 ( )تحميككتابانفسوعالتٍيفهح,َثيمتٍيحًدتٍصانح,انًشيمحك. 1/4, مقدمة تصحيح الفركع, المرداكم(

,  دراسة كتحقيؽ)يٍتابشكاجانرھةوانفضحيٍكتابانصكاجإنىَھايحتابحكىلضاءانصوويٍكتابانصياو
بإشراؼ , بحث غير منشكر؛ كىك عبارة عف رسالة ماجستير مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في جامعة أـ القرل, 40

. أحمد بف إبراىيـ الحبيب: الدكتكر



 

 وووووو 

, كبالتَّالي فإفَّ الفائدةى مٍف ىذا الكتاب ليست قاصرة عمى الحنابمة, كاستخدـ لذلؾ رمكزا, مع بقية األئمة
ًنيى عنايةن فائقة باختيارات ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ, بؿ يستفيد منو أتباع كؿّْ مذىب كما أنَّو عى

((. 
 

فمقد كاف لو كبلـ , أمَّا اإلماميالمرداكمُّ الذم ىك أعمـ الناس بخباياكتاب الفركًع كأسراره ككنكزه كفكائده
فإنَّو ييعٌمؿ األمر الذم حداه إلى اختيار كتاب الفركع ليككف , كثير في فضؿ ىذا الكتاب كجبللة قدره

محطَّ شغًمًو ما ذكرىه في مقدمة كتابو اإلنصاؼ بعد أٍف ذكر الكتب التي رجع إلييا كاعتبرىا مف 
كأكثرىا عممان كتحريرا كتحقيقا , كاعمـ أفَّ مٍف أعظـً ىذه الكتب نفعان :" مراجعو كمصادره؛ فقاؿ

فالمذىب ما قدمو صاحب الفركع فيو في معظـ :" كقاؿ أيضا, ))"كتاب الفركع: كتصحيحا لممذىب
 .))"مسائمو

 
إفَّ كتاب الفركع  :" فقاؿ, كما أنَّو تحدَّث عنو في ثناء عاطر جميؿ في مقدمة كتابو تصحيح الفركع

تأليؼ الشيخ اإلماـ العالـ العبلمة أبي عبد اهلل محمد بف مفمح أجزؿ اهلل لو الثكاب كضاعؼ لو 
 مٍف أعظـ ما صنؼ في فقو اإلماـ الرباني أبي عبد اهلل أحمد بف أحمد بف محمد ,األجر يـك الحساب
 كأحسنيا ,ريراح كأتميا ت, كأكثرىا جمعا, نفعا- قدَّس اهلل ركحو كنكَّر ضريحو -بف حنبؿ الشيباني 

 كأغزرىا , كأقكميا ترجيحا, كأعدليا تصحيحا, كأقربيا إلى الصكاب طريقا, كأكمميا تحقيقا,تحبيرا
 ؛ كشمر عف ساعد جده في تيذيبو كتنقيحو, قد اجتيد في تحريره كتصحيحو, كأكسطيا حجما,عمما

ح فيو المذىب, كىذب أصكلو, فحرر نقكلو كجعمو عمما ,  الكنز كالمطمب ككقع فيو عمى,كصحَّ
 كمىٍرجعي األصحاب في ىذه , ًحٍصنا كعيدةكلمنَّاظر فيو, حتى صار لمطالب عمدة, كالطراز الميٍذىىب

 مع , كمسائؿى غزيرةو , ألنَّو اطَّمىع عمى كتب كثيرة؛ كتعكيميـ في التَّصحيح كالتحريرعميو,األياـ إليو
. ))" كأثابو جزيؿ النعماء, فجزاه اهلل أحسف الجزاء, نظر كتدقيؽـً عاف كا  ,تحرير كتحقيؽ

 

                                                 

 ( . 1/461, المذىب الحنبمي, التركي(

 ( . 16, اإلنصاؼ, المرداكم(

 ( . 17, اإلنصاؼ, المرداكم(

 ( . 1/4, مقدمة تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 شششششش 

فاٍنظر إلى مسألة مف المسائؿ التي , إذا أرٍدتى أٍف تعرؼ قٍدرى ىذا الكتاب كقدر مصنّْفو:" حتَّى قاؿ
تجد ما يحصؿ لو الفرؽ الجمي , كانظر إلييا في غيره مف الكتب, فييا مف النقكؿ كالتحرير

 ))".الكاضح
 :منيـ, كالذيف أثنكا عمى ىذا الكتاب القيـ جممة مف العمماء كالفقياء

كأكرد فيو مف الفركع الغريبة ما بير , كأجاد فيو إلى الغاية, صنؼ الفركع في مجمديف:" ابف حجر قاؿ .ُ
 ))".العمماء

 )).إنَّو مف أجؿّْ الكتب كأنفسيا كأجمعيا لمفكائد: كقاؿ عنو ابف العماد أيضا .ِ
كيقاؿ ىك , صنَّؼ كتابى الفركع في الفقو جمع فيو غالب المذىب: كيقكؿ ابف عبد اليادم أيضا .ّ

 ))...كىك كتاب جميؿي القدر عظيـ النفع... مكنسة المذىب
نَّو أحيانا يتطرَّؽ إلى ذكر األدلة, يطيؿ النفس في بعض المباحث: كقاؿ ابف بدراف عنو .ْ كيذكر , كا 

 )).النفائس بحيث يستفيد منو أتباعي كؿّْ مذىب
 

نَّما كاف اختياره بناءن , إذٍف لقد كاف اختيار اإلماًمالمرداكمّْ لكتاب الفركع ليس اختيارا عشكائٌيا عادٌيا كا 
عمى أسسو عممٌية كمعرفٌية بالكتاب كبقدره في المذىب الحنبمي كالذم ال غنى لطبلب العمـ عنو 

 . كبالتَّالي عىمىدى إلى ىذا الكتاب العظيـ كجعمىو ميٍنطمقان ألبحاثو كمسائمو, فضبل عف سائر الناس

                                                 

 ( . 1/6, مقدمة تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 6/14, الدرر الكامنة, ابف حجر(

 ( . 6/199, شذرات الذىب, ابف العماد(

 ( . 113, الجكىر المنضد, ابف المبرد(

 (  .438, المدخؿ, ابف بدراف(



 

 حححححح 

 منيج ابف مفمح في الفروع: الفرع الثالث
 

كاف ال بد مف الحديث , كقبؿ الحديث عف المنيج الذم سمكو اإلماميالمرداكمُّ في تصحيح الفركع
, كذلؾ ألىمية الكتاب بالنسبة إلى المرداكم نفًسو, أيضا عف منيج ابف مفمح في الفركع كلك بإيجاز

 .حيث اٍعتيًبرى رأييو معتمدان في التَّصحيح
 

كأىـٌ المصطمحات التي , فمقد أكضح اإلماـ ابف مفمح في مقٌدمة كتابو الفركع منيجو الذم يسير عميو
فيذا كتاب في الفقو عمى : أما بعد:"فقاؿ, لذلؾ سأكرد مقتطفات مف ىذه المقدمة, يستخدميا في كتابو

مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني رضي اهلل عنو اجتيدت في اختصاره 
غالبا, ليسيؿ حفظو كفيمو عمى : كتحريره, ليككف نافعاككافيا لمطالب, كجٌردتو عف دليمو كتعميمو

أم " كعمى األصح"الراغب, كأقدـ غالبا الراجح في المذىب, فإف اختمؼ الترجيح أطمقت الخبلؼ, 
ذا قمت" في األصح"أصح الركايتيف, ك  كذا فالمقدـ : كعنو كذا, أك كقيؿ: أم أصح الكجييف, كا 

. خبلفو
ذا قمت كىك, أك ىي أظير, أك أشير, أك متجو, أك : كيتكجو, أك يقكل, أك عف قكؿ, أك ركاية: كا 

. فدؿ, أك ىذا يدؿ, أك ظاىره, أك يؤيده, أك المراد كذا, فيك مف عندم: غريب, أك بعد حكـ مسألة
ذا قمت . المنصكص, أك األصح, أك األشير, أك المذىب كذا, فثـ قكؿ: كا 

 
رحميـ اهلل "كما كافقنا عميو األئمة الثبلثة " ع"كأشير إلى ذكر الكفاؽ كالخبلؼ, فعبلمة ما أجمع عميو 

فإف كاف " ـ"كمالؾ " ىػ"كعبلمة خبلؼ أبي حنيفة "خ"كخبلفيـ " ك"أك كاف األصح في مذىبيـ " تعالى
 ..".ك"كعبلمة كفاؽ أحدىـ ذلؾ, كقبمو " ؽ"كلقكليو " ش"كلمشافعي " ر"ألحدىما ركايتاف فبعد عبلمتو 

 
ذا نقؿ عف اإلماـ في مسألة قكالف؛ فإف أمكف الجمع كفي األصح كلك بحمؿ عاـ عمى خاص,  كا 

ف تعذر كعمـ التاريخ فقيؿ األكؿ كقيؿ كلك : الثاني مذىبو, كقيؿ: كمطمؽ عمى مقيد فيما مذىبو, كا 
نجيؿ؛ فمذىبو أقربيما مف األدلة, أك قكاعده. رجع عنو  ) ). ..."كا 

 
 :كىي, كمما سبؽ يمكف استخبلص أبرز العبلمات اليامة في منيجو

 
 صنيعو في الكتاب: أوال

                                                 

 ( . 51-1/5, مقدمة الفركع, ابف مفمح(



 

 طططططط 

 .اجتيد في اختصاره كتحريره؛ ليسيؿ حفظيو كفيميو عمى طالب العمـ .ُ
 .جرَّده غالبا مف الٌدليؿ كالٌتعميؿ .ِ
 . الميقٌدـ غالبا الٌراجح في المذىب  .ّ

 
 بعض مصطمحاتو في الكتاب: ثانيا

 
 .فمراده أصح الكجييف" في األصح:" أك , فمراديه أصحُّ الٌركايتيف" عمى األصح:"إذا قاؿ في المسألة .ُ
 .فالمقدـ خبلفو" كقيؿ كذا:" أك " كعنو كذا :" إذا قاؿ في مسألة  .ِ
و: " ييٍظًيري رأيو كترجيحو في المسألة إذا قاؿ .ّ أك "  كىك:" أك عف قكؿ أك ركاية" يقكل: " أك" كيتكجَّ

:" أك" ىذا يدؿٌ "أك " فدؿٌ :" أك بعد حكـ مسألة" غريب: " أك" مٌتجو: " أك" أشير:" أك " كىي أظير"
 .فكؿ ىذا مف عنده" المراد كذا: " أك" يؤٌيده:" أك" ظاىره

ـٌ قكؿه آخر في , "المذىب كذا" أك " األشير :" أك " األصح" أك " المنصكص:" إذا قاؿ في مسألة  .ْ فث
 )).المسألة

كما كافقنا عميو األئمة الثبلثة أك كاف " ع"إلى ذكر الكفاؽ كالخبلؼ, فعبلمة ما أجمع عميو كأشار  .ٓ
فإف كاف ألحدىما " ـ"كمالؾ " ىػ"كعبلمة خبلؼ أبي حنيفة "خ"كخبلفيـ " ك"األصح في مذىبيـ 
 ".ك"كعبلمة كفاؽ أحدىـ ذلؾ, كقبمو " ؽ"كلقكليو " ش"كلمٌشافعي " ر"ركايتاف فبعد عبلمتو 

 
كىي في , كىناؾ الكثير مف المصطمحات التي استخدميا ابف مفمح في الفركع غير التي ذكرت ىنا

 .الحقيقة كثيرةه لـ أكردىا لعدـ اإلطالة كلعدـ الخركج عف مكضكع البحثكمقصكده

                                                 

 ( يٍتابشكاجانرھةوانفضحيٍكتابانصكاجإنىَھايحتابحكى)تحميككتابانفسوعالتٍيفهح,انًشيمح(

. 43, (لضاءانصوويٍكتابانصياو



 

 يييييي 

 إطالؽ الخالؼ: ثالثا
 

كالذم يظير أنَّغير : كفي ىذا يقكؿ اإلماميالمرداكمُّ , فإٍف اختمؼ الٌترجيح فيك يطمؽ الخبلؼ فيو
: كالمذىب أك: فيقكؿ بعد ما يقدـ غيره, قد بيَّف المذىب فيو أيضا, الغالب مٌما لـ يطمؽ الخبلؼ فيو

 .))كالٌصحيح كذا كىك في كتابو كثير: كاألصح أك: األشير أك: كالمشيكر أك
 

كبالتَّالي كانت بحاجة إلى مف , إذان ىناؾ مسائؿ كثيرة أيضا قد أطمؽ فييا الخبلؼ كلـ يصٌححيا
كىنا كاف دكر اإلماًمالمرداكمّْ الذم سيأتي بيانو في المطمب الذم سأتحدث فيو , ييصٌححيا كيتتٌبعيا

 .عف منيجو إف شاء اهلل تعالى
 

 رواياُت اإلماـِ أحمَد وألفاُظو: رابعا
 

كلما لمركايات عف اإلماـ أحمد مف أثر في التصحيح فقد تعرض ليا المصنؼ مكضحا قكاعد 
ذا نقؿ عف اإلماـ في مسألة :" ككاف مف تمؾ القكاعد التي ذكرىا ابف مفمح, التعارض كالترجيح فييا كا 

قكالف؛ فإف أمكف الجمع كفي األصح كلك بحمؿ عاـ عمى خاص, كمطمؽ عمى مقيد فيما مذىبو, 
ف تعذر كعمـ التاريخ فقيؿ نجيؿ؛ فمذىبو ,األكؿ كقيؿ كلك رجع عنو: الثاني مذىبو, كقيؿ: كا   كا 
 في مسألة كاحدة في األصح؛ كالمقيس قكيخص عاـ كبلمو بخاصّْ , أقربيما مف األدلة, أك قكاعده
 ...عمى كبلمو مذىبو في األشير

 
كبعد الزمف؛ ففي جكاز :  فإٍف أفتى في مسألتيف متشابيتيف بحكميف مختمفيف في كقتيف قاؿ بعضيـ

 )) ...".النقؿ كالتخريج كال مانع كجياف
 

كيبلحظ عمى أغمب المسائؿ التي ساقيا ابف مفمح في مقدمة كتابو الفركع كاٌلتي تقع ضمف قكاعد 
كاٌلتي ليا األثر في الٌتصحيح كالٌترجيح؛ ساقيا بدكف , التعارض كالترجيح بيف ركايات اإلماـ أحمد

فذكر أفَّ لكؿّْ قاعدةو مٍف ىذه القكاعد كجييف كأكجيا كركايتيف كعٌدةى , ذكر الراجح أك الصحيح منيا
كىنا كاف دكر اإلماـ المرداكم؛كىك تتبع , حيثأبقاىا مطمقة بدكف ذكر الراجح منيا, ركايات كغيرىا

ضافاتو عمى مف سبقو, ىذه الركايات المطمقة كتصحيحيا سياماتو كا   .كمف ىنا يتبيَّف أثره كا 
                                                 

 ( . 1/5, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 51-1/5, مقدمة الفركع, ابف مفمح(



 

 نننننن 

 كتاب تصحيح الفروع: الثانيالمطمب 
 

تعريؼ عاـ بالكتاب :الفرع األوؿ
 

 عنواف الكتاب ونسبتو إليو:أوال
 

الدر :" غيرى أفَّ لو اسما آخر كما أطمقو عميو مصنفو كىك, تصحيح الفروععيًرؼ الكتابي باسـ 
كما أفَّ كؿَّ مف ترجـ , "المنتقى والجوىر المجموع في معرفة الراجح مف الخالؼ المطمؽ في الفروع

 .))لممؤلؼ نسب إليو ىذا الكتاب بالعنكاف نٍفًسو
 

موضوع الكتاب : اثاني
 

,  عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿمف الكتب الفقيٌية الجامعة لمٌركاية؛ تصحيح الفروعييعدُّ كتاب 
؛ ألٌنو في الحقيقة عمى اإلطبلؽالفقيٌية بعد اإلنصاؼ كالتنقيح إلماـ المرداكمثبلثة كتب ؿكىك مف أىْـّ 

 )).كليس فقط كتاب الفركع, تصحيح لعاٌمة كتب المذىب الحنبمي
 

مع ذكر الٌراجح فيما , كما أٌنو عبارة عف جممة مف التعميقات القٌيمة عمى بعض مسائؿ كتاب الفركع
كبالجممة فإٌف اإلماـ المرداكم عمؿ فيو , أطمؽ ابف مفمح فيو مف الخبلؼ كتصحيح بعض ترجيحاتو

كبالتٌالي فإٌف ىناؾ تشابيان كاضحان بٍيف الكتب الثبلثة في المكضكع , ما عممو في اإلنصاؼ كالتنقيح
 .))كالمنيج كطريقة عرض المسائؿ كغيرىا

                                                 

( , كابف حميد. 5/226ك السخاكم, الضكء البلمع, . 7/340 ابف العماد, شذرات الذىب في أخبار مف ذىب , (
,  كحالةك. 5/290, المنيج األحمد, كالعميمي. 1/446البدر الطالع, , كالشككاني. 298-297, السحب الكابمة
المدخؿ , كأبك زيد. 101, الجكىر المنضد, كابف المبرد. 4/292, األعبلـ, كالزركمي. 7/102, معجـ المؤلفيف

. 2/457, 1/271, المذىب الحنبمي, كالتركي. 2/762, المفصؿ

( . 2/457, المذىب الحنبمي, كالتركي. 2/762, المدخؿ المفصؿ,  زيد أبك(

( تصحيح الفركع كمعو , المرداكم. عبد اهلل التركي في مقدمة التحقيؽ:  كبلـ محقؽ كتاب الفركع كتصحيحو(
. ـ2003, 1ط,  بيركت, مؤسسة الرسالة, التركي: تحقيؽ, 1/17,كتاب الفركع البف مفمح كحاشية ابف قندس



 

 لللللل 

 طبعات الكتاب: اثالث
 

فمقد سارعٍت دكر النشر في طبع ىذا الكتاب عدة طبعات , كنظرا لؤلىمية التي يتبكؤيىا ىذا الكتاب
حيث تشمؿ كتاب الفركع البف مفمح كعمى , ـ2003كمف ىذه الطبعات؛ طبعة مؤسسة الرسالة سنة 

 .كذلؾ ضمف تنسيؽ كترتيب جميميف, ىامشيا تصحيح الفركع لئلماـ المرداكم كحاشية ابف قندس
 
سبب تأليؼ الكتاب :  الثانيفرعاؿ
 

يمكف القكؿ إفَّ السبب الرئيس الذم حدا اإلماـ المرداكم إلى تأليفو كتاب تصحيح الفركع ىك السبب 
نفسيو الذم مٍف أجمو صنَّؼ كتاب اإلنصاؼ في معرؼ الراجح مف الخبلؼ؛ كىك تصحيح الخبلؼ 
المطمؽ في الكتب الحنبمية مف خبلؿ كتاب الفركع؛ ألنَّو أٍم كتاب الفركع ييعدُّ مف الكتب الجامعة 

كايات التي أطمقيا ابف مفمح في كتابو, لمٌركاية , فأراد اإلماميالمرداكمُّ أٍف ييٍسيـى في تصحيح ىذه الرّْ
كىك بيذا العمؿ يككف قد خدـ المذىب الحنبمي خدمة جميمة كالتي تتمثؿ في حسـ الخبلؼ في 

كايات كالكجكه المكجكدة في المذىب الحنبمي عمى مدل قركف طكيمة  .الرّْ
 

أحببُت كقد :" كفي ىذا يقكؿ بعد أٍف بيَّف منزلةى كتاب الفركع في المذىب الحنبمي كقيمتو العممية
 كأمشي عميو كأنقؿ ما تيسَّر مف كبلـ األصحاب في كؿّْ أْنأتتبََّع ما أطمؽ فيو الخالؼ مف المسائؿ

ُر الصَّحيح مف المذىبمسألة منيا   مف ذلؾ إف شاء اهلل تعالى كىي تزيد عمى ألفيف كمئتيف وأحرِّ
. كعشريف مسألة عمى ما بٌينو في كؿ باب كجمعيا آخر الكتاب

 
كربما نبيت عمى بعض مسائؿ فييا بعض خمؿ إما في العبارة أك الحكـ أك التقديـ أك اإلطبلؽ كلكف 

. عمى سبيؿ التبعية كىي تزيد عمى ستمئة كثبلثيف تنبييا
 

لب مسائؿ المذىب وأصولو ا ألّنو قد حوى غ؛فإفَّ ىذا الكتاب جديٌر باالعتناء بو واالىتماـ
ونصوص اإلماـ أحمد فإذا انضـ ىذا التصحيح إلى ما حرره وقدمو وصححو حصؿ بذلؾ تحرير 

 .))"المذىب وتصحيحو إف شاء اهلل تعالى

                                                 

 ( . 1/7, مقدمة تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 وووووو 

كمف خبلؿ كبلـ اإلماًمالمرداكمّْ في مقٌدمة تصحيحو يتبٌيف أٌف القصد مٍف كراء تأليفو لمكتاب كاف ىك 
وىو تصحيح روايات المذىب الحنبمي مف خالؿ كتاب القصد نفسهو مف تأليفو كتاب اإلنصاؼ؛ 

 .الفروع الذي َحَفؿ بمسائؿ المذىب الحنبميورواياتو وأصولو ونصوِص اإلماـِ أحمَد وكالـِ األصحاب
 
  كتابيتصحيح الفروعفياإلماـ المرداويمنيج : لفرع الثالثا
 

يمتاز اإلماـ المرداكم عمى كثير مف الفقياء كالعمماء في ذكر المنيج الذم اتٌبعو في كؿّْ كتاب مف 
, فمقد بينو في مقدمة الكتاب, كىنا أيضا يذكر المنيج الذم سمكو في ىذا الكتاب, الكتب التي صٌنفيا

كربَّما أضاؼ , كبيف منيجو في اإلنصاؼ- أم منيج تصحيح الفركع- كىناؾ تشابوه كبيره بينو 
 -.بإذف اهلل تعالى- بعض األمكر التي سأكردىا ىنا

 
نَّما ىك مسمؾ كىًعر,  كما كييخبري عف المنيج الذم سمكو أنَّو ليس باألمر الييّْف السيؿ كطريؽ , كا 

ٍعب عسر ـٍ يٍسمكو أك يتقدـ إليو أحده , صى كما كأكَّد عمى أفَّ الذم أعانو عمى تأليفو ىذا الكتاب ىك , ل
 .))تكفيؽ اهلل تعالى في إتمامو كتاب اإلنصاؼ

 
 :ىي, كيمكف إجماؿي منيًج اإلماًمالمرداكمّْ بجممة مف األمكر

 
 العنونة الفقييَّة: أوَّال
 

ككما ىك , لقد رتَّب اإلماـ المرداكمُّ كتابو تصحيح الفركع كما عيًيدى ترتيبيو في الكتب الفقييَّة الحنبميَّة
 كبالتٌالي فقد حكل الكتاب افتتاحٌيةن كمقدّْمة كأبكابان ,فمـ يخرج عف ذلؾ الترتيب, ترتيب كتاب الفركع

 .فقييَّة كخاتمة
 

كعمى آلو - صمى هلل عميو كسمـ- فقد حمد اهلل  فييا كصمى عمى النبي محمد: االفتتاحيَّةفأمَّا 
 .كأصحابو األخيار

 
 :ىي, فقد بيَّف فييا عدَّة  أمكر: المقدِّمةكأٌما 

                                                 

 ( . 1/7, مقدمة تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  

كقد أثنى في ىذه المقدمة , الذم يعدُّ متفى كتاب تصحيح الفركع, تحٌدث عف كتاب الفركع البف مفمح .ُ
كدعا لصاحبو بالخير , عمى كتاب الفركع بما يميؽ بيذا الكتاب القيّْـ مف عبارات المدح كالثناء

 .كما أنَّو التمس لو العذر في إطبلقو الخبلؼ في بعض المسائؿ, كالرحمة
ذكر في المقدمة أيضا مقصكده كراء تأليفو ىذا الكتاب كىك تصحيح المسائؿ التي أطمؽ فييا ابف  .ِ

 . مفمح الخبلؼ
 .بيَّفى طريقة عرضو لممسائؿ الفقيية التي تتبعيا في الكتاب .ّ
 .تحٌدث عف ألفاظ ابف مفمح في إطبلقو لمخبلؼ في كتاب الفركع .ْ
 .ذكر المرجحات التي مف خبلليا يمكف معرفة المعتمد الصحيح مف المذىب الحنبمي .ٓ
 .ذكر بعض المصطمحات التي يستخدميا في كتابو .ٔ
 .ذكر بعض مصادره التي اعتمد عمييا .ٕ
ذكر تصحيح بعض قكاعد التعارض كالترجيح بيف ركايات اإلماـ أحمد كألفاظو التي أطمؽ ابف مفمح  .ٖ

 . كىي عشرة مسائؿ, فييا الخبلؼ
 

 فقد رتٌبيا عمى الترتيب المعيكد عند الحنابمة كالذم أكضحتو في كتابي اإلنصاؼ كتب الفقوكأٌما 
 .كالتنقيح

 
( 2220)فقد ذكر فييا عدد المسائؿ التي استدركيا عمى كتاب الفركع حيث بمغ عددىا:وأّما الخاتمة
كما كطمب ممَّف قرأ الكتاب أٍف , تنبييا (630)كما كذكر عدد التنبييات حيث تبمغ , مسألة تقريبا

 .))فإنَّو قد كفاه المؤنةى كالتَّعب في النَّقؿ كالتَّصحيح كالتَّحرير, يدعك لو بالرحمة كالمغفرة كالمسامحة

                                                 

 ( . 465-11/464, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 ضضضضضض 

 
 منيجو في عرضالمسأئؿ الفقيية:ثانيا

 
كيتمخص منيج اإلماـ المرداكم في عرض المسائؿ الفقيية التي أطمؽ فييا ابف مفمح الخبلؼ بالنقاط 

 :اآلتية
 

يتتبع اإلماـ المرداكم المسائؿ التي أطمؽ ابف مفمح فييا الخبلؼ كينقؿ عبارتو حرفيا دكف زيادة أك  .ُ
كىذا , (انتيى)كبعد نقؿ العبارة التي أطمؽ فييا الخبلؼ يضع كممة , كيضعيا بيف قكسيف, نقصاف

 -.رحمو اهلل-يدؿ عمى األمانة العممية التي يحظى بيا ىذا اإلماـ
حى  كضعَّؼى , يذكر مف اختار كؿ قكؿ مف الفقياء كالعمماء .ِ ـى كصحَّ  .كأطمؽ, كمف قدَّ
 ".كىك الصحيح:" بياف الراجح مف األقكاؿ كالصحيح منيا بقكلو .ّ
 .ربما يختار مع قكلو في المسألة قكال غيره .ْ
فإنو يذكر , إف لـ يجد في المسألة نقبل كما ذاؾ إال لعدـ اطبلع كؿ مف ابف مفمح كالمرداكم عمييا .ٓ

 .فمعؿ مف رآىا ككجد فييا نقبل أك أصبل أضافو إلييا, المسألة بمفظ ابف مفمح كيدعيا عمى حاليا
الصكاب " أك " كىك الصحيح: قمت: "كربما يظير لو ترجيح أحد القكليف أك األقكاؿ فينبو عميو بقكلو .ٔ

 ".كذا
 .كربما كاف في المسألة المطمقة بعض أقكاؿ أك طرؽ لـ يذكرىا ابف مفمح فيذكرىا اإلماـ المرداكم .ٕ
لتفيـ , لتعمقيا بيا, كقد يذكر مسألة مف كبلـ ابف مفمح مصححة أك مجزكما بيا؛ تكطئة لما بعدىا .ٛ

 .))كىك كثير, التي أطمؽ فييا الخبلؼ, المسألة اآلتية بعدىا
 

 تتبعو لأللفاظ الدالة عمى إطالؽ الخالؼ عند ابف مفمح في الفروع:ثالثا
 

لقد كاف مف منيج اإلماـ المرداكمّْ في كتابو تصحيح الفركع أٍف تتبَّع المسائؿ التي فييا إطبلؽ 
:" كفي ىذا يقكؿ, كىي كثيرة جدا ذكرىا في مقٌدمة كتابو, الخبلؼ عند ابف مفمح في كتابو الفركع

كاعمـ أفَّ لممصنّْؼ في كتابو في إطبلؽ الخبلؼ مصطمحات كثيرة أحببت أف أتتبع غالبيا كأجمعيا 
 ) )..."ىنا ليعرؼ مصطمحو

                                                 

 ( . 8-1/7, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 عععععع 

أذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال , إذف المصطمحات التي أطمؽ فييا ابف مفمح الخبلؼ كثيرة
 :الحصر

 
الحكـ كذا في إحدل الركايتيف أك الركايات أك الكجييف أك األكجو أك االحتماليف أك : تارة يقكؿ مثبل .ُ

 .))االحتماالت كالخبلؼ بيذه الصيغة مطمقكقد قيؿ في مثميا في كتاب المقنع
 أك, كىذه العبارة في غاية االختصار,))كما ذكره في باب اليبة, الفرؽ: كتارة يقكؿ كىؿ يفعؿ؟ ثالثيا .ِ

 .))كذا كما ذكره في باب االستطابة. الثالثة: في كذا ركايات: يقكؿ
 ) ).ىؿ يككف كذا أـ ال؟ فيو كجياف كذا قيؿ كما ذكره في باب ما يفسد الصكـ: يقكؿكتارة  .ّ
: كذا كتقع منو ىذه الصيغة ثـ يقكؿ بعدىا كالمذىب أك: كذا كعنو: فعنو: كتارة يطمؽ الخبلؼ بقكلو .ْ

كذا كنحكه كىك كثير في كبلمو فيككف ىنا قد بيَّف المذىب : كاألصح:  أك,كاألشير:  أك,كالمشيكر
ف كاف المذىب أك المشيكر أحدىما  )).كلكف ذكره لمخبلؼ بيذىالصيغة يقتضي قكتو مف الجانبيف كا 

إما ركاية غير : كذا فيككف مقابؿ المنصكص: أك: كذا كعنو: فنصو:كتارة يطمؽ الخبلؼ بقكلو .ٓ
 )).منصكص ىك المذىب

كذا كىك كثير كتارة بقكلو مثبل كيجكز عند فبلف كال : كذا كقاؿ فبلف: فقاؿ فبلف: كتارة يطمقو بقكلو .ٔ
كذا : الحكـ كذا في اختيار فبلف كقاؿ فبلف: فعند فبلف كذا كعند فبلف كذا أك: يجكز عند فبلف أك

ىؿ الحكـ كذا كما اختاره فبلف أك ال؟ كما : أك يقكؿ))كما ذكره في باب زكاة الزرع كالثمر كغيره
 )).اختاره فبلف فيو كجياف كما ذكره في الباب المذككر

                                                 

 ( . 14-1/6, المقنع كمعو الشرح الكبير كاإلنصاؼ, كابف قدامة. 1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 7/418, 1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/125, 1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 5/24, 1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/9, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/9, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 73-4/72, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/11, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 فففففف 

: فيحٌرر المأخذ أك يقكؿ))مأخذىما كذا كما ذكره في باب الٌمقيط: كتارة يطمؽ الخبلؼ ثـ يقكؿ .ٕ
 .))فيحٌرر األصؿ))أصميما كذا كما ذكره في باب القسامة

 
كال حاجة إلى اإلطالة بذكرىا كما قاؿ اإلماـ , كغيرىا الكثير ممَّف تحدَّث عنو في مقدمة كتابو

 .))المرداكم
 

 استدراكاتو عمى كتاب الفروع: رابعا
 

كما التزمو في , تتبَّع اإلماميالمرداكمُّ كتابى الفركع البف مفمح فكجد ما ذكره صحيحا في منيجو
فقد حصؿ خمؿه في مكاضع عدة , كلكف اهلل سبحانو كتعالى أبى الكماؿ إاٌل لكتابو, مصطمحو متمكنا

ـٍ يبيّْض كتابو كمَّو كلـ ييقرأ عميو, ال سٌيما في النَّصؼ الثاني مف كتابو فقدـ , كلعٌؿ عذره في ذلؾ أنَّو ل
إلى غير , كأطمؽ الخبلؼ في مسائؿ أخرل مع شيرة المذىب فييا, غير المذىب في بعض المسائؿ

فبمغت المسائؿ , ذلؾ مما تداركو المرداكم في تصحيحو كمما تداركو غيره مف العمماء أيضا
كذكر مف التنبييات ما , مسألة تقريبا (2220)المستدركة عميو عند اإلماـ المرداكم في تصحيحو 

أك , أك التقديـ أك اإلطبلؽ, أك الحكـ , فييا مف الفكائد مف جية المفظ, تنبييا (630)يزيد عمى 
 .))مسألة تقريبا (2850)فبمغ مجمكع المسائؿ المستدركة , غيره
 

كىذا ىك السبب الذم دفع اإلماـ المرداكم إلى تتبع ىذه المسائؿ كتصحيحيا إلى جانب كتاب 
, كبالتالي كاف ذلؾ الجيد العظيـ الذم قاـ بو بمثابة تصحيح لممذىب الحنبمي بشكؿ عاـ, اإلنصاؼ

 .كمف ىنا يمكف إدراؾ إسياـً اإلماًمالمرداكم كأثًره عمى المذىب الحنبمي
 

كمف ىذه االستدراكات التي تتبَّعيا اإلماميالمرداكمُّ عمى كتاب الفركع ما يأتي
((: 

                                                 

 ( . 7/327, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 10/21, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/12, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/17, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/7, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 30-1/7, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 صصصصصص 

كيقٌدـ حكما في مكضع آخر في تمؾ المسألة ,  أفَّ ابف مفمح تارة يطمؽ الخبلؼ في مكضع:األّوؿ
 :منيا, كقع منو ذلؾ في عٌدة مسائؿى , بعينيا

 
كعمؿ صنعة , كتحريمو, كفي صحة بيع فيو:" قاؿ في كتاب الكقؼ: مسألةي البيع كالشراء في المسجد .ُ

كال يجكز البيع كالشراء :" فقاؿ, كقدـ فيو حكما في أكاخر االعتكاؼ, فأطمؽ الخبلؼ, ))"ركايتاف... 
 ))...".كجـز في الفصكؿ بأنو يكره... في المسجد لممعتكؼ كغيره

ٍف ح:" قاؿ في باب الغصب: مسألةي حفًر بئرو في السَّابمة .ِ رى بئرا في سابمة لنفع المسمميف كال ضرر ؼكا 
ثـ أطمؽ الخبلؼ فيو في كتاب , فقدـ عدـ الضماف, ))"بمى: بإذف حاكـ كعنو: لـ يضمف كعنو

 .))"إٍف رشَّ الماء ليسكف الغبار فمصمحةه عامة كحفر بئر سابمة كفيو ركايتاف:" فقاؿ, الٌديات
ثيَـّ يطمقو فييا بعينيا في مكضع آخر؛ كتارة ,  يطمؽ ابف مفمح الخبلؼ في مسألة في مكضع:الثّاني

ككقع منو ذلؾ , كتارة ال ينبو إليو, ككقع منو ذلؾ في عدة أماكف, "قد سبؽ: "ينبو عمى ذلؾ بقكلو
 :منيا, أيضا في عدة مسائؿ

كفي باب ميراث , أطمؽ الخبلؼ فييا في أكائؿ كتاب الزكاة, ))مسألةي كجكب الزَّكاة في ماؿ الحمؿ .ُ
 )). الحمؿ

كفي باب أركاف , ))أطمؽ الخبلؼ فييا في باب الككالة, مسألةي الككيؿ في قبكؿ الٌنكاح إذا كاف فاسقا .ِ
 .))أركاف النّْكاح

 
ـٌ قٌدـ غيره في مكضع آخر, قٌدـ ابف مفمح حكمان في مسألة في مكاف:الثّالث في تمؾ المسألة , ث
 :بعينيا

                                                 

 ( . 5/195, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 7/398, تصحيح الفركع, المرداكم(

 (  7/257, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 9/417, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 3/422, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 98/40, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( .  7/31, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 8/225, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 قققققق 

كلو :" فقاؿ في باب الككالة: مسألة تككيؿ الككيؿ: كمف ذلؾ, كىذا عجيب منو:  قاؿ اإلماـ المرداكمٌ 
ـٌ قاؿ: التككيؿ إف جعمو لو كعنو ككذا حاكـ ككصي كمضارب ككلي في نكاح في غير : مطمقا ث

كقاؿ في أركاف ))",أٌف الكلٌي غير المجبر ال يككؿ إال بإذف: يجكز فظاىر ما قدمو: مجبر كقيؿ
فقٌدـ ىنا أٌف لو الككالة إذا . انتيى. ال يككؿ غير مجبر ببل إذف إاٌل حاكـ: النكاح كككيمو كيك كقيؿ

.   ))"كاف غير مجبر مف غير إذف كىذا الصحيح مف المذىب
 

 :ثٌمقاؿ فييا خبلفان في مكاف آخر كأطمقو, جـز المؤلؼ بحكـ في مسألة في مكاف: الرّابع
 

كيعتبر :" قاؿ في باب الككالة, مسألة اشتراط تسمية الككيؿ لممككؿ في عقد النكاح: كمف أمثمة ذلؾ
 فجـز بالحكـ ىنا ,))"لصحة عقد نكاح فقط تسمية مككؿ ذكره في االنتصار كالمنتخب كالمغني

زكجتؾ بنتي أك مكليتي فبلنة : كيقكؿ لككيؿ الزكج:" فقاؿ, كأطمؽ الخبلؼ في باب أركاف النكاح
: قبمت تزكيجيا أك نكاحيا لفبلف فمك لـ يقؿ: منؾ فيقكؿ: لفبلف أك زكجت مككمؾ فبلنا فبلنة كال يقكؿ

. ))"لفبلف فكجياف في الترغيب
 

ـٌ يقتصر عمى ضده فييا بعينيا في مكاف :الخامس  كقع مف ابف مفمح أٌنو يقطع في مسألة بحكـ ث
فقاؿ في باب تبرع , مسألة إذا كىب المريض لغير كارث فصار كارثان أك عكسو: كمف ذلؾ, آخر

بارا تكمف كىب أك كصى لكارث فصار غير كارث عند المكت صحت كعكسو بعكسو اع:"المريض
, ثـ ألحؽ العطية باإلقرار كاقتصر عميو, اعتبارا بحاؿ المكت, فقطع أف اليبة ال تصح, ))"بالمكت
ٍف أقرَّ لكارث فصار عند المكت أجنبيا أك عكسو اعتبر بحاؿ اإلقرار ال المكت عمى األصح :"فقاؿ كا 

ـٌ قاؿ,فيصٌح في الثانية دكف األكلى ؛ ))"ككذا الحكـ إف أعطاه كىك غير كارث ثـٌ صار كارثا:  ث
 .كأبطميا في تبرع المريض, فصٌحح عطيتىو في اإلقرار

 
                                                 

 ( . 7/44, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 224-8/223, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 7/51, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 224-8/223, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 7/447, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 11/411, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 زززززز 

 تصحيح إطالؽ االختالؼ في روايات اإلماـ أحمد وألفاظو: خامسا
 

فإنو ييتعامؿ مع ىذه المسألة , أك تنبييا, فإذا كاف في المسألة ركايتاف فأكثر عف اإلماـ أحمد نصا
, الجمع بيف الركايتيف أكالن بأحد كجكه الجمع المعركفة لدل األكليف: كما لك كاف مع المجتيد دليبلف
فإٍف جيؿ , فإٍف لـ يكف الجمع كالتَّرجيح كعمـ التاريخ فاألخير مذىبو, فإف لـ يكف الجمع؛ فالتَّرجيح

. ))أك قكاعده, التَّاريخ فمذىبيو أقربي الٌركايتيف أك الٌركايات إلى الٌدليؿ
 

كتفصيبلت كشركط كضكابطي قد , أمَّا تفصيؿ ذلؾ ففيو خبلؼه في بعض مراحمو, ىذا بشكؿو عاـ
ىا اإلماـ المرداكم ضمف الحديث عف منيجو في تصحيح إطبلؽ االختبلؼ في ركاياًت اإلماـً  بلَّ جى

فيذه عشر :" كفي ىذا يقكؿ في ختاـ المقدمة, كىي عشري مسائؿى , أحمدى كألفاًظو في مقدّْمة كتابو
 .))"مسائؿ قد مف اهلل الكريـ بتصحيحيا

 
أذكر منيا - كمف ىذه المسائؿ العشر التي صحَّحيا أيضا كالتي تتعٌمؽ بركايات اإلماـً أحمدى كألفاًظو

 :عمى سبيؿ المثاؿ- مسألتيف
 

ذا نيقؿ عف اإلماـ في مسألةقكالف:"قاؿ صاحب الفركع:المسألة األولى  فإف أمكف الجمع كفي ,كا 
ًمـ التٌاريخ فقيؿ ,األصحّْ كلك بحمؿ عاٍـّ عمى خاصٍّ   كمطمؽ عمى مقيَّد فيما مذىبو, فإٍف تعذَّر كعي

 .))"األكؿ: الثَّاني مذىبو كقيؿ
 

إما : أٌنو إذا تعٌذر الجمع في كبلـ اإلماـ أحمد في مسألة كاحدة فبل يخمك: اعمـ:يقكؿ اإلماـ المرداكم
أٍف يعمـ التٌاريخ, أك ال, فإٍف عمـ التٌاريخ كىي مسألة المصنؼ فأطمؽ في كٍكف األٌكؿ مذىبو أيضا 

: كالثٌاني الخبلؼ
 

, قدمو في الرّْعايتيف, كآداب المفتي, وىو الّصحيحال يككف مذىبو, بؿ الثٌاني ال غير, : أحديىما
 ...كنصره في الحاكم الكبير

                                                 

 ( كما تحٌدث عف ذلؾ بكر أبك زيد رحمو اهلل عند الحديث عف مسالؾ الترجيح عند . 1/42, الفركع, ابف مفمح(
. 1/291, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد. االختبلؼ في كتابو

 ( . 1/51, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/40, الفركع, ابف مفمح(



 

 شششششش 

 
يككف األكؿ أيضا مذىبو كالثاني, ككما إذا جيؿ رجكعو عنو,اختاره ابف حامد, كغيره, : كالقكؿ الثٌاني

كمف صٌمى صبلتيف باجتياديف إلى جيتيف في كقتيف كلـ يتبيَّف أنَّو أخطأ, كردَّه الطكفي في مختصره 
 .))...كفيو نظر: كشرحو, قاؿ بعضيـ

 
 ))."كفي إجابتو بقكؿ ففيو كجياف: قكلو:" قاؿ صاحب الفركع:المسألة الثّانية

 
كأطمقيما في : كفي ىذا يقكؿ اإلماـ المرداكم, كىي المسألة الخامسة حسب ترتيبيا في الكتاب

 :الٌرعايتيف كآداب المفتي
 

. ال يككف مذىبو, اختاره في آداب المفتي: أحدىما
 

كاب, كيعضده منع اإلماـ مف :  يككف مذىبو اختاره ابف حامد, قمت:كالكجو الثَّاني كىك أقرب إلى الصَّ
. ))اتباع آراء الرّْجاؿ

 
ُّـش لعممية تصحيِح المذىب عند المرداوي: سادسا  األساس المنيجّي العا

 
 الفقياءى الذيف سمككا منيج ))يرجع الفضؿ في معرفة الصَّحيح المعتمد مف المذىب إلى كتب متأخػرم

يا كأضبىطىيا لكي يعتمد  االستقراء كالتتٌبع ففحصكا كتب المذىب المتقدمة, ككازنكا بينيا ثيَـّ قدَّمكا أصحَّ
في معرفة المذىب, فما احتكت عميو ىذه الكتب ىك المذىب, كما خرج عنيا ال يدخؿ ضمف مفيـك 

كفي ىذا قاؿ , الٌصحيح مف المذىب مع بقاء نسبتو لو, كدخكلو تحت مفيكمو العاـ
وقد حّرر ذلؾ اعمـ أٌف مرجعى معرفًة الٌصحيًح كالٌترجيًح في المذىب إلى أصحابو :"اإلماميالمرداكمُّ 

 .))" فاالعتماد في معرفة الصحيح مف المذىب عمى ما قالكهاألئّمُة المتأّخروف

                                                 

 ( . 42-1/41, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/47, الفركع, ابف مفمح(

 ( . 1/47, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . متأخركف؛ بالنسبة إلى اإلماـ المرداكم(

 ( . 388, الخبلؼ الفقيي في المذىب الحنبمي, كالمطيراف. 1/31, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 خخخخخخ 

 
ا يعرؼ مف  ا كتدقيقنا كترجيحن كمٍف ىنا فإنَّاألساس في معرفة المعتمد مف المذىب تحقيقنا كتصحيحن

أٌنيـ ىٌذبكا كبلـ - كما أخبر اإلماـ المرداكمٌ -كعمَّة ذلؾ , الشَّيكخ المعتمديف, كالكتب المعتمدة: جيتيف
 .))كمٌيدكا قكاعد المذىب بيقيف, المتقدميف

 
كقد تىَـّ الحديث عف ذلؾ في المطمب الثالث مف المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني عند الحديث عف 

 .قكاعد الٌتصحيح كالٌترجيح عند اإلماـ المرداكم: منيج اإلماـ المرداكم في اإلنصاؼ تحت فرع
 

المصادر التي اعتمد عمييا في كتابو ىي المصادرينفسييا التي اعتمد عمييا في كتاب : سابعا
كقد ذكرت المصنفات التي نقمت منيا في كتاب اإلنصافكفييابحمد اهلل :"كفي ىذا يقكؿ, اإلنصاؼ

 .فبل داعي لتكرار ذكرىا ىنا, ))"كفاية
 

وثناء العمماء عميو , أىمّية الكتاب: الفرع الرابع
 

إفَّ كتاب اإلنصاؼ يعتبر ىك الكتاب األكَّؿ مٍف حيث األىمٌية في كتب اإلماـ المرداكم كمٍف ثىَـّ يأتي 
بؿ ىك , كال يعني ذلؾ أفَّ مكانتو عند الفقياء قميمة, كمف ثىَـّ كتاب تصحيح الفركع, كتاب التنقيح

ـي النَّفع كالفائدة؛ تبرز قيمتو في اآلتي  :كتابه جميؿه عظي
 

تأتي أىمٌية تصحيح الفركع كقيمتو العممية مف القيمة العممية لكتاب الفركع البف مفمح كالتي تحدثت  .ُ
فمقد حظي الفركع  بيف الكتب الحنبمية بالمكانة الكبيرة في ذلؾ الكقت؛ , عنيا في أىمية كتاب الفركع

, كلكال تمؾ المكانة لما عكؼ إليو المرداكيبالتصحيح كالٌترجيح, ألٌنو قصد منو تحرير المذىب كتنقيحو
بط بالٌنسبة لممذىب الحنبمي فيككف ابف مفمح جمع , كبالتَّالي صار الكتاب نياية في التَّحقيؽ كالضَّ

 .))فركع المذىب كالمرداكم قد صحَّحيا

                                                 

 ( . 1/296, المدخؿ المفصؿ, كأبك زيد. 1/31, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/33, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 1/462, المذىب الحنبمي, التركي(



 

 ثثثثثث 

مقدمة الفركع كمقدمة تصحيح الفركع كخاتمة ابف النَّجار - ككًنو أحدى مقدّْمات الكتب الثبلثة  .ِ
 صارت لديو العٌدة لمعرفة المذىب, كسمؾ المدخؿ اٌلتي إذا قرأىا الفقيو؛-الفتكحيمشرح المنتيى

 .))لتحقيقو, كتصحيحو, كمعرفة راجحو مف مرجكحو
كما كيعتبر تصحيح الفركع مع الفركع مرجعا ميٌمان مف المراجع األساسية في الفقو الحنبمي التي تعنى  .ّ

كايات  .بالتَّصحيح كالتَّحقيؽ كالجمع بيف الرّْ
ثيَـّ إنَّو مف الكتب التي عكَّؿ عمييا الفقياء العظاـ الذيف جاءكا بعد اإلماـ المرداكم في إخراج المذىب  .ْ

اكمُّ الذم جمع في متنو بيف محاسف , الحنبمي في ثكب جديد كمف األمثمة عمى ذلؾ؛ اإلماـ الحجَّ
فقد جٌرده مف ذكر الخبلؼ بيف " اإلقناع"الفركع كبيف محاسف تصحيحات المرداكمّْ في كتابو العظيـ 

 .))الٌركايات كالكجكه كالٌتخريجات كاالحتماالت
 

 أثُره في كتب الحنابمة اّلتي جاءت بعده: الفرع الخامس
 

نّْفٍت بعده مف المتأخريف كيظير , كاف لتصحيح الفركع األثري الكبير في المصنَّفات الحنبمٌية التي صي
كفي ىذا , كاألخذ منو كاالعتماد عمى ترجيحاتو كتصحيحاتو كتحقيقاتو, ذلؾ جميَّان في كثرة الٌنقكؿ عنو

 :كىي كثيرة منيا, المطمب سأذكر بعض الكتب التي نقمت منو
 

 اإلقناع: أوال
 

كفي ىذا , بىٍيفى محاسف الفركع كتصحيحاًت اإلماـ المرداكمّْ - كما ذكرتي آنفا- فقد جمع فيو مؤلّْفيو 
اجتيدت في تحرير نقكلو كاختصارىا لعدـ تطكيمو مجرَّدان غالبان عف دليمو كتعميمو عمى قكؿ كاحد :"قاؿ

مة القاضي عبلء الديف في كتبو اإلنصاؼ   وتصحيح الفروعكىك مارجَّحو أىؿ التَّرجيح منيـ العبلَّ
 .؛ كىذا يدٌلؿ عمى تأٌثر العمماء كالفقياء بكتاب تصحيح الفركع))"كالتٌنقيح

كمف األمثمة عمى ذلؾ؛ , كما أفَّ األمثمة قاضية عمى أثر تصحيحات اإلماـ المرداكم في ىذا الكتاب
 أك كجد مستكرم الحاؿ فمـ يشيدىما قاؿ في :"مسألة شيادة مستكرم الحاؿ في شركط الشفعة

 .))"ينبغي أٍف يشيدىما كلك لـ يقبميما كىك عمى شفعتو: تصحيح الفروع
                                                 

 ( . 2/730, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد(

 ( . 1/467, المذىب الحنبمي, التركي(

 ( . 1/2, اإلقناع, الحجاكم(

 ( . 2/367,اإلقناع, الحجاكم(



 

 خخخخخخ 

 
 كشَّاؼ القناع والروض المربع: ثانيا

 
كلقد تأٌثر أيضا البيكتي في كتبو بتصحيحات اإلماـ المرداكم في اإلنصاؼ كتصحيح الفركع 

 :كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة, كالتنقيح
 

 :منيا, كّشاؼ القناعففي 
 

 نقض ,في قبؿ أك دبر قطنا أك ميبل ثـ خرج كلك ببل بمؿ,  المتكضئفمك احتمؿ:" مسألة في الكضكء .ُ
 ))". كىك الٌصكابتصحيح الفروعقاؿ في ... 

ف سمى ليا صداقا :" مسألة في الٌطبلؽ قبؿ الدخكؿ .ِ كيستحب إعطاؤىا شيئا قبؿ الدخكؿ بيالما تقدـ كا 
فاسدا كالخمر كالمجيكلكطمقيا قبؿ الدخكلكنحكه مما يقرر الٌصداؽ كجب عمييميا نصؼ مير المثؿ 

 .))" كىك الصحيحتصحيح الفروعقاؿ في اإلنصاؼ كىك المذىب قاؿ في 
 

 : أما الروض المربع فالمسائؿ أيضا كثيرة منيا
 

ٍف كقؼ عمى منتياىا :"مسألة في شركط الٌصبلة .ٔ كال تصح الفريضة في الكعبة كال فكقياكالحجر منيا كا 
بحيث لـ يبؽ كراءه شيء منيا أك كقؼ خارجيا كسجد فييا صحت ألنو غير مستدبر لشيء 

منياكتصح الٌنافمةكالمنذكرة فييا كعمييا باستقباؿ شاخص منياأم مع استقباؿ شاخص مف الكعبة فمك 
 كقاؿ في المغني ... إلى جية الباب أك عمى ظيرىا كال شاخص متصؿ بيا لـ تصح لصؿَّ 

 ألفَّ الكاجب استقباؿ مكضعيا كىكائيا دكف حيطانيا كليذا تصح عمى جبؿ أبي ؛ٌنو ال يشترطإ:األكلى
 ) )..."وصحَّحو في تصحيح الفروعقبيس كىك أعمى منيا كقدمو في التَّنقيح 

كاليمـز أٍنيىريدَّجمد ميتة غصب لك بعد الدبغ ألنو ال يطير بدبغ كقاؿ الحارثي :" مسألة في الغصب .ِ
كاب:تصحيح الفروعحيث قمنا يباح االنتفاع بو في اليابسات قاؿ في , يرده  .))..."ىك الصَّ

                                                 

 ( . 1/123, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 5/159, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 1/155, الركض المربع, البيكتي(

 ( . 2/354, الركض المربع, البيكتي(



 

 ذذذذذذ 

 
 شرح منتيى اإلرادات: ثالثا
 

كاألمثمة , لقد أكثرالفتكحي كغيره مف الفقياء الحنابمة المتأخريف في النقؿ مف كتاب تصحيح الفركع
 :عمى ذلؾ كثيرة منيا

 
ٍف اجتمع قكـ بمحؿ فقتمبعض:" مسألة في القصاص .ُ م ىـ بعضاأك جرح بعضىـكا   بعضا كجيؿ الحاألي

 نصَّ ,رش الجراحأحاؿ القاتميف كالمقتكليف فعمى عاقمة المجركحيف ديَّة القتمىمنيـ يسقط منيا أم الدية 
كىك ظاىر تصحيح الفروع كظاىره أنَّو ال شيء مف الٌدٌية عمى مف ليس بو جرح قاؿ في ...عميو 

 .))..."كبلـ جماعة مف األصحاب
ٍف قاؿ لزيد:" مسألة في اإلقرار .ِ  ىك أم األلؼ الذم أقررت بو : كقاؿ, عمٌي ألؼ كأحضره أم األلؼ:كا 

تصحيح  مقر لو ىذا كديعة كما أقررت بو ديف صدؽ مقر لو بيمينو صححو في :ىذا كديعة فقاؿ
 .)) ..."الفروع

 
 مطالب أولي النيى: رابعا
 

 :كمف المسائؿ التي نقميا الٌرحيباني عف كتاب تصحيح الفركع في كتابو ىذا
 

 ذكرىما في المذىب كمسبكؾ الذىب :افكجوكفييا :"صٌحة تككيؿ الممٌيزفي دفع الزكاةمسألة في  .ُ
 كىك الٌصكاب عدـ الصحة خبلفا لو أم لصاحب اإلقناع : الثَّاني, ألٌنو أىؿ لمعبادة؛ الٌصحة:األكَّؿ

 ,حيث جـز بصحة تككيؿ المميز في دفعيا بناء عمى الكجو األكلؤلنَّو ليس أىبل ألداء العبادة الكاجبة
كما جـز بو في اإلقناع تبع فيو اإلنصاؼ كما قالو , ال يخرج زكاة نفسو فغيره أكلى, كألنَّيأم المميَّز

 كىك متأخر عف اإلنصاؼ فما فيو يخالؼ اإلنصاؼ يدؿ عمى تصحيح الفروعالمصنؼ تبع فيو 
 .))..."رجكعو عنو

كيصح الشراء مف المحتكر ألف المنيي عنو ىك االحتكار كال تكره التجارة :" مسألة في حرمة االحتكار .ِ
كما لك استغمو مف استأجره أك , في الطعاـ إذا لـ يرد االحتكار كمف حبس ما استغمو مف ممكو كنحكه

                                                 

 ( . 3/271, شرح منتيى اإلرادات, الفتكحي(

 ( . 3/633, شرح منتيى اإلرادات, الفتكحي(

 ( . 2/126, مطالب أكلي النيى, الرحيباني(



 

 ضضضضضض 

كبيرو ككذا لك اشتراه مف بمد, فميس بمحتكر, اكتسبو أك اشتراه زمف الرخص كلـ يضؽ عمى الناس
 بعد حكايتو ذلؾ قمتي إف أىراد بفعؿ ذلؾ كتأخيره َقاَؿ ِفي َتْصِحيِح اْلُفُروعِ  كنحكىا ,كىًمصر كبغداد

نىٍفًع النَّاًس عند ٍف أىراده ًلمتَّكىسًُّب كى رَّدى اٍلكىٍسًب فقط كيًرهى كاً  ـٍ ييٍكرىه اؿميجى  .))...  "حاجة إلىٍيو لى
 

لـ أذكر فيو إالَّ ما جـز بصحتو أىؿ الٌتصحيح : كالذم قاؿ في مقدمة كتابو:منار السبيؿ: خامسا
كمف المعركؼ أفَّ اإلماـ , ))كالعرفاف كعميو الفتكل فيما بيَّف أىؿ الترجيح كاإلتقاف مف المتأخريف

ٍذكى اإلماًمالمرداكمّْ  كما , المرداكم عمى رأس طبقة المتأخريف كىذا يدؿُّ عمى أفَّ المؤلّْؼى حذا حى
 :كمنيا, أنَّالنُّقكالًت تدؿُّ عمى تأثره أيضا

 
 -صمى اهلل عميو كسمـ- لحديث ابف عمر أفَّ النبي ؛تماـ الحكؿ: مسألة في شركط إخراج الزكاة منيا .ُ

 كال يضٌر لك نقص نصؼ يكـ كنحكه صححو في ",ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ:" قاؿ
 .)) ألنَّو يسيرتصحيح الفروع

كال يشترط لمكتابة أجؿ لو كقع في القدرة عمى الكسب فيو فيصح تكقيت :" ))مسألة في باب الكتابة .ِ
النجميف بساعتيف في ظاىر كبلـ كثير مف األصحاب كلكف العرؼ كالعادة كالمعنى أنَّو ال يصح 

 ))..."قالو في تصحيح الفروع,قياسان عمى الٌسمـ لكف السمـ أضيؽ
مما يدلؿ , غير تمؾ الكتب, كىناؾ الكثير مف العمماء كالفقياء الذيف نقمكا مف كتاب تصحيح الفركع
 .عمى عظيـ أثر ىذا الكتاب في المصنفات الحنبمية التي جاءت بعده

 
كمف ىنا يمكف القكؿ إفَّ اإلمامالمرداكمَّ قد قدَّـ خدمة كبيرة تيعىدُّ ىي األكلى مف نكعيا لممذىب 

كما أفَّ الذيف جاءكا بعد المرداكم أكثركا مف النَّقؿ عنو , الحنبمي في تصحيح ركاياتو كاحتماالتو
 -.رحمو اهلل تعالى-كاألخذ منو 

 
 

                                                 

 ( . 3/63, مطالب أكلي النيى, الرحيباني(

 ( . 1/14, منار السبيؿ, ابف ضكياف(

 ( . 1/178, منار السبيؿ, ابف ضكياف(

 ( . 2/109, منار السبيؿ, ابف ضكياف. كىي بيع السيد رقيقو نفسو بماؿ(

 ( . 2/110, منار السبيؿ, ابف ضكياف(



 

 غغغغغغ 

 
 



 

 ظظظظظظ 

 التحبير الفقو الحنبميمف خالؿ كتابوأصوؿ أثر اإلماـ المرداوي في : الرابعالمبحث 
 شرح التحرير

 
 :وفيو أربعة مطالب

 
 متف كتاب التحبير شرح التحريرتَّعريؼ باؿ: المطمب األوؿ

 
  الّتحبير شرح الّتحريرسبب تأليؼ كتاب: المطمب الثاني

 
  التَّحبير شرح التَّحرير فيلمرداويااإلماـ منيج : المطمب الثالث

 
 أثر كتاب التَّحبير شرح التَّحرير في الفقو الحنبميّ : رابعالمطمب اؿ



 

 أأأأأأأ 

 
 التحبير الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابوأصوؿ أثر اإلماـ المرداوي في : الرابعالمبحث 

 شرح التحرير
 

حيث رأل أفَّ إضافة - جزاه اهلل خيران - فقد كانت إضافة ىذا المبحث إشارة مف أستاذم المشرؼ 
كذلؾ لؤلىميَّة التي أٍكالىا , ىذا المبحث تزيد مف قيمة الرسالة رغـ عدـ كجكده في خطة الرسالة

فمٍف ىنا , كلتمؾ العبلقة الكطيدة كالمترابطة بيف ًعممىٍي الفقو كاألصكؿ, اإلماـ المرداكٌم لعمـ األصكؿ
 :ضمف أربعة مطالب, كاف ال بدَّ مف دراسة أثر كتابو في أصكؿ الفقو كىك التَّحبير شرح التحرير

 
 متف كتاب التَّحبير شرح الّتحريرتعريٌؼ عاـٌ ب: المطمب األّوؿ

 
, كمكضكعو, كاف ال بدَّ مف الٌتعريؼ بمتف الكتاب, كلتكتمؿى الصكرةي عف كتاب التَّحبير شرح الٌتحرير

 .كلك بشكؿو مختصر, كأىمّْالمبلمح العامة لممنيج الذم سار عميو في المتف
 

 متف كتاب التحبير شرح التحرير: أوَّالً 
 

, لئلماـ المرداكمّْ نفًسو متفى كتاب التحبير شرح التحرير))يعدُّ كتابي تحرير المنقكؿ كتيذيب األصكؿ
 .))ىػ877حيث فرغ مف تأليفو سنة 

 
ره في أصكؿ الفقيالحنبميّْ كغيًره استمدَّ مؤٌلفو في كضعو مف الكتب المصنفة , كىك متفه جامع ميحرَّ

كما أفَّ الكتاب , فإنَّو جعمو أصبل لو كما نصَّ عمى ذلؾ, ابف مفمح" مختصر" كعمى األخص , قبمو

                                                 

( كلكف أرجح ىذه التسميات تحرير المنقكؿ كتيذيب ,  ىذا كقد اختمؼ في تسمية الكتاب عمى أكثر مف تسمية(
ىػ أم 886التي نسخت عاـ , كسبب الترجيح كجكد نسخة معتمدة مف نسخ المتف في دار الكتب المصرية, األصكؿ

, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم, الجبريف كآخركف. بعد كفاة المؤلؼ بحكالي العاـ
92 .

( . 5/291, المنيج األحمد,  العميمي(



 

 ببببببب 

, كيقتصر عمى ذكر أقكاؿ األئمة في المسألة, كمناقشتيا, ال يتعرَّض لذكر األدلة كاالعتراضات
 .))كينصُّ عمى مذىب اإلماـ أحمد بالذَّات

 موضوع المتف: ثانيا
 

حيث أكدَّ المؤٌلؼ ذلؾ في مقٌدمتو , يبحث كتابتحرير المنقكؿ كتيذيب األصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو
, حاكو لقكاعده كضكابطو كأقسامو, جامعه لمعظـ أحكامو, ىذا مختصر في أصكؿ الفقو:" حينما قاؿ

اجتيدت في , لكف عمى سبيؿ اإلعبلـ, مشتمؿ عمى مذاىب األئمة األربعة األعبلـ كأتباعيـ كغيرىـ
 . ))"كتيذيب أصكلو, تحرير نقكلو

 
 منيجو في المتف: ثالثا

 
, كيمكف تحديدي أىْـّ المبلمح العاٌمة لممنيج الذم سار عميو اإلماـ المرداكمُّ في كتاب تحرير المنقكؿ

 :بالنّْقاط اآلتية
 
 .أنَّو متفه مختصر -ُ
 .جامعه لمعظـ أحكامعمـ أصكؿ الفقو كأقسامو كأصكلو -ِ
 .تضمَّف عمى آراء لممذاىب األخرىكأقكاليا -ّ
 . فقد كاف لئلعبلـ فقط, كاف ذكريه لممذاىب األخرل مجرَّدا مف الدَّليؿ أك الٌتعميؿ -ْ
 .اجتيد في تيذيبو كتحريره -ٓ
 .تقديمو الصحيح مف مذىب الحنابمة -ٔ
 .التعريؼ ببعض مصطمحاتو كالقاضي كالفخر كغيرىا -ٕ
 .))ذكر طريقة ترتيب الكتاب كككنو مقسَّمان إلى أبكاب كفصكؿ -ٖ

                                                 

( . 317, المدخؿ, كابف بدراف. 2/460, المذىب الحنبمي,  التركي(

( , تاريخ الفقو الحنبمي في فمسطيف, كاألكزبكي. 2/460, المذىب الحنبمي, كالتركي. 314, المدخؿ,  ابف بدراف(
317 .

( . 94,مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(



 

 ججججججج 

 
 أىّمّية المتف: رابعا

 
ؿ العاشر , ييعىدُّ تحرير المنقكؿ مف أىـ المتكف التي اعتمدت عمييا الحنابمة في آخر القرف التاسع كأكَّ

 . ))فعكؼ الناس عمى المختصر كاشتغمكا بو عف األصؿ, حتى اختصره الفتكحي
كما صرَّح بذلؾ , حاكيان لقكاعده كضكابطو كأقسامو, كما أنَّو يعدُّ جامعان ألكثر أحكاـ أصكؿ الفقو

 .))الفتكحيٌ 

                                                 

( . 94,مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( محمد : تحقيؽ, 1/29, شرح الكككب المنير, محمد بف أحمد بف عبد العزيز المعركؼ بابف النجار, الفتكحي(
. ـ1993- ىػ1413, الرياض, مكتبة العبيكاف, الزحيمي كنزيو حماد



 

 ددددددد 

 
  التَّحبير شرح التَّحريرسبب تأليؼ كتاب: المطمب الثَّاني

 
كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيَّف أفَّ كتاب تحرير المنقكؿ كتيذيب األصكؿ لئلماـ المرداكمّْ متفي كتاب 

مٍف ىنا , كما كيعدُّ تحرير المنقكؿ مٍف أىْـّ متكف الحنابمة في أصكؿ الفقو, التَّحبير شرح التحرير
و عمؿى اآلخرإيمكف القكؿ  فيما كتاباف , فَّ عمؿ اإلماـ المرداكمّْ في متف الكتاب كشرحو ييٍكًمؿي بعضي
 .ارتباطان كثيقان مرتبطاف 

 
ىك أنَّو لمَّا رأل إقباؿ طمبة ؛ككعمى ىذا ييمكف إجماؿ السَّبب الذم حدا اإلماـ المرداكٌم لتأليؼ كتابو

كيعتمد , شرع بتأليؼ شرحو كاضحو لممتف يرجع إليو في حؿّْ المشكبلت, ىـ بوءى العمـ عمى المتف كاعتنا
.  عميو عند كجكد المعضبلت

 
أحببُت أْف أعّمَؽ عميو , كاعتنكا بو كتكجيكا إليو, كلمَّا رأيت الطَّمبة قد أقبمكا عميو:" كفي ىذا يقكؿ
فكضعنا ىذا , ويعتمد عميو عند وجود المعضالت, ُيرَجُع إليو عند حؿِّ المشكالت, شرحًا واضحاً 

 .  ))"كمستكعبا لمسائمو مف أكنافو, الشرح محيطا بجؿ أطرافو
 

كمف ىنا فإف السَّبب الرئيسى الذم مف أجمو شرع بتأليؼ الشَّرح؛ ىك رفع االلتباس أك بياف المعنى 
كبالتَّالي تصبح عباراتو أسيؿ كاالستفادة منو , المشكؿ الذم قد يصيب طالب العمـ عند مطالعة المتف

 . أكبر

                                                 

( . 1/3, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ههههههه 

 
  كتاب التحبير شرح التحرير فيلمرداويااإلماـ منيج : المطمب الثالث

 
ككما جرت عادة اإلماـ المرداكم أٍف يريح الباحثيف مف بعده في ذكرالمنيج الذم سار عميو في 

فينا أيضا كفي ىذا الكتاب ذكر منيجو العممي الذم مشى عميو أثناء تأليفو ليذا , مقدمات كتبو
كبيانان لبعض مصطمحاتو , كترتيبو كتقسيمو لمكضكعات الكتاب, كمصادره التي رجع إلييا, الكتاب

 .في الكتاب
 

حيث قاؿ , مقدمة اشتممت عمى أىْـّ المنيج العمميكأبرزه في كتابو بشكؿ عاـ- رحمو اهلل-فأكرد 
ثيَـّ مذاىبي األئٌمًة الٌثبلثًة , فنذكر فيو ما ذىب إليو أحمد كأصحابو أك بعضيـ أكال غالبا:" فييا

كطريقة , كالعمماء المعتبريف, كنزيد ىنا غالب مذاىب األئمة المشيكريف, كأتباًعيـ إٍف كانكا مختمفيف
 ...المتكمميف

 
, كلـ تشتمؿ عمييا جؿُّ المصٌنفات, خمت عنيا أكثر المطكالت, كدقائؽ جميمة, فنذكر أمَّاتو جميمة

مف كتب , مف المتكف كالٌشركح, كذلؾ ألنَّني اطمعت عمى كتب كثيرة لمقكـ مف المختصرات كالمطكالت
 ...أصحابنا كغيًرًىـ مٍف أرباب المذاىب الثَّبلثة كغيرىا

 
 ))..."كرتَّبتو عمى مقدمة كأبكاب مشتممة عمى فصكؿو كفكائدىكتنابيو

 
استخبلص يمكف ,  فمف خبلؿ ممَّا سبؽ في ىذه المقٌدمة التي كضعيا كصرَّح فييا عف منيجو الدَّقيؽ

 :كىي كاآلتي,  البارزًة في منيجو في ىذا الكتاب القيّْـمبلمحأىَـّ اؿ
 

صنيعو في الكتاب : أّوالً 
 

في المقدمة عف أىـ اإلضافات أك األعماؿ التي أضافيا عمى شرحو لكتابو - رحمو اهلل- لقد ذكر
 :حيث عبَّر عنيا بأمريف اثنيف ىما, تحرير المنقكؿ

 

                                                 

( . 135- 1/3, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ووووووو 

ُـّ الرجكع إليو "تحرير المنقكؿ كتيذيب األصكؿ"شرحو الكاضح لكتاب  -ُ , في حؿّْ المشكبلتحيث يت
 .كييعتىمىدي عميو عند كجكد المعضبلت

كفي ذلؾ , كما أنَّو كاف مف أىْـّ أىدافو في الكتاب تصحيحي مذىًب اإلماـً أحمدى أصكالن كفركعان  -ِ
ـي الصَّحيحى مف مذىب اإلماـ أحمدى كأقكاًؿ أصحاًبو:" يقكؿ كىذا في الغالب؛ ألفَّ الكتاب , كأيقدّْ

 .))..."لمحنابمة
 

 العنونة الموضوعية: ثانيا
 

ترتيبا منطقيا متسمسبل عمى ما جرل عميو غالب " التَّحبير" لقد قاـ بترتيب مكضكعات كتابو 
 :فقد حكل الكتابي عمى مقدّْمة كأبكاب كخاتمة, األصكليّْيف

 
كتحدَّث فييا أيضا عف منيجو الذم سار ,  فذكر فييا سبب تأليفو لمكتاب كمقصكده منو:المقدمةفأمَّا 
كما ذكر أىَـّ المراجع كالمصادر , ككما بيَّف فييا بعض مصطمحاتو اٌلتي استخدميا في الكتاب, عميو

كأخيرا سأؿ اهلل التكفيؽ كالسداد فيك ربنا , التي استقى منيا مادَّتىو أثناءى شركًعو بتأليؼ الكتاب
 . كحسيبنا كعميو تككمنا

 
ؿى األبكابً , فقد قسَّـ اإلماـ المرداكم كتابو إلى أبكابو كفصكؿو تبعان لممتف:األبوابكأمَّا  بابي : "ككاف أكَّ
كثبلثةى , كثبلثيف فائدة, تشتمؿ عمى ستة كأربعيف فصبل, كرتبتو عمى مقدمة: كفي ىذا يقكؿ, "القرآف

, كباب السنة, كىي باب الكتاب, كأبكاب عددتييا ثمانية عشر بابا, كتتمة, كفرع, كخاتمةو , عشرى تنبييا
كباب , كباب التخصيص, كباب الخاص, كباب العاـ, كباب النيي, كباب األمر, كباب اإلجماع
كباب , كباب المنطكؽ كالمفيكـ, كباب الظاىر كالتأكيؿ, كباب المبيف, كباب المجمؿ, المطمؽ كالمقيد

كباب ترتيب األدلة كالٌتعادؿ , كباب التقميد, كباب االجتياد, كباب االستدالؿ, كباب القياس, النسخ
, كفي بعضيا خاتمةه , كىذه األبكابي مشتممة عمى فصكؿو كفكائدىكتنابيو, كالٌتعارض كالتَّرجيح

 . ))"كتذنيبه 
 

                                                 

( . 1/131, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 136-1/134, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ششششششش 

أٍف يجعؿ عممو خالصا لكجو اهلل الكريـ كأٍف يدخمو جنَّات -سبحانو كتعالى-فقد دعا اهلل : الخاتمةكأمَّا 
 . ))كمف دعا لمؤلفو بالمغفرة كالرحمة كالرّْضكاف, كما دعا لكاتبو كقارئو كالمطالع فيو, النَّعيـ
 المالمح العامة لمنيجو في عرض المسائؿ األصولية: ثالثا
 

لقد ذكر اإلماـ المرداكم أىَـّ المبلمًح العامةكأبرزىىا الَّتي سار عمييا في كتابو أثناء عرضو لممسائؿ 
بسبب اختبلؼ حاجاًت , كمف الجدير بالذكر أفَّ ىذا المنيج غيري منضبطو في كؿّْ المسائؿ, األصكلٌية

 :))كىي عمى النَّحك اآلتي, المسائؿ كطريقًة بحثيا
 
رىصى اإلماميالمرداكمُّ في كتابو أٍف يستكعب جميعى مسائؿ أصكؿ الفقو -ُ في - إذ لـ أرى :" فقاؿ, لقد حى

كمع ىذا لـ أستكعٍبو؛ إذ , خصكصا في المذىب, مسألة في أصكؿ الفقو إالَّ ذكرتييا فيو- الغالب
 .))"بؿ ذكرت المتداكؿ بيف العمماء كاألعياف غالبا, جميعيا ال يحيط بيا بشر

شديدى التَّحرم في البحث عف صحة النَّقؿ؛ ألنَّو يرل أفَّ عمـ أصكؿ الفقو -رحمو اهلل - كما كاف -ِ
ٍمطي  ٍبطي كالخى فيو مف الخبط كاالختبلؼ كاالضطراب :" فيك يقكؿ عف ىذا العمـ, قد كثر فيو الخى
فميذا , حتَّى ربَّما كيًجدى عف عالـ في مسألةو كاحدةو نيقكؿه كثيرةه مختمفة, الذم ال يكجد في عمـ غيره

 . ))"كتنكٍَّبتي عف غيره, تحرَّيت النَّقؿ الصَّحيح عف صاحبو
:" حيثي نبَّو إلى ذلؾ فقاؿ, لقد أكلى اإلماميالمرداكمُّ الٌتطبيقاًت الفقييةى في كتابو اىتماما بالغا -ّ

 . ))"كربما ذكرنا بعض مسائؿ مف كتب الفقو كغيًرىا ممَّا ىك متعٌمؽه بالمحؿ
كعمَّؿ لذلؾ بإتاحة , ذكر اإلماـ المرداكم أىَـّ المصادر كالمراجع التي استعاف بيا كرجع إلييا -ْ

 .كسيأتي بإذف اهلل تفصيؿ ىذه المراجع, الفرصة لمقارئ لمراجعة ما شاء منيا عند الحاجة
, بيَّنيا في مقدّْمة كتابو, كما كقد كاف لئلماـ المرداكم مصطمحات خاصة استخدميا في كتابو -ٓ

 .كسيأتي تفصيميا بإذف اهلل تعالى
 

                                                 

( . 8/4272, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 115-110, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

 ( . 1/125, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

 ( . 1/130, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

 ( . 1/5, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ححححححح 

كىناؾ بعض المبلمح , ىذه أىـٌ المبلمح العامة التي ذكرىا اإلماميالمرداكمُّ في مقدمة كتابو التَّحبير
بحيث تعطي صكرةن ميكتممةن عف , التي ذكرىا مف حقَّؽ الكتاب يمكف إضافتييا لممنيج الذم سار عميو

 :  ))كىي عمى النَّحك اآلتي, منيجو في كتابو
 .رتَّب كتابو عمى األبكاب فالفصكؿ فالمسائؿ -ُ
 ".قكلو"يسكؽ المتف في أكؿ المسألة مسبكقا بػ  -ِ
 .التَّمييد لمفصؿ أك المسألة غالبا -ّ
 .إف كاف األمر يستدعي ذلؾ, البداية بالتعريؼ المغكم كاالصطبلحي -ْ
 . بياف محؿ النزاع في المسألة -ٓ
َـّ ذكره -ٔ  .ذكر األقكاؿ في المسألة حسب التَّرتيب الذم ت
 .نقؿ بعض ما قالو العمماء المتقٌدمكف كالمتأٌخركف في المسألة -ٕ
 .ذكر األدلة كالمناقشات بشيء مف االختصار -ٖ
 .التَّرجيحي كاالختيار -ٗ
 .ذكر ثمرة الخبلؼ كبعض الفركع المخرَّجة عميو -َُ
 .تمخيص المسألة -ُُ
 

 ))بأىـّ المصطمحات الواردة في الكتا: رابعا
 

فبيَّنيا معمّْبل , لقد كاف لئلماـ المرداكمّْ مصطمحاته عٌدةه في كتابو كبخاٌصةو فيما يتعمؽ بأسماًء األعبلـ
فيحصؿ الخبط عند , كقد يككف اختيارىـ مختمفا, لئبٌل ييٍشتىبىوي بغيره فيحصؿي لىٍبسه كشؾّّ :" لذلؾ بقكؿ

 : كمصطمحاتيو التي بيَّنيا ىي عمى النَّحك اآلتي, ))"مف ال يعرؼ المصطمح
 
 .األئمة األربعة: األربعة -ُ
 .أم األئمةي الٌثبلثةي عدا الٌرابًع المصرَّح باسمو: الثبلثة -ِ
 .(ىػ458ت)محمد بف الحسيف الفراء البغدادم, أبك يعمى: القاضي -ّ
 .(ىػ486ت ), عبد الكاحد بف محمد الٌشيرازم المقدسي: أبك الفرج -ْ
 .(ىػ597ت ), الحافظ أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم: ابف الجكزم -ٓ

                                                 

( . 115-114, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( . 134-1/127, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/133, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ططططططط 

 
 . ) )(ىػ610ت), إسماعيؿ أبك محمد البغدادم: الفخر -ٔ
 .))(ىػ656ت )أبك محمد يكسؼ بف عبد الرحمف ابف الجكزم: الجكزم -ٕ
 .))(ىػ728)شيخ اإلسبلـ تقي الديف ابف تيمية: الشيخ -ٖ
 .))(ىػ476ت )أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم: الشيرازم -ٗ
 .))(ىػ478ت )إماـ الحرميف عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني: أبك المعالي -َُ
 

 مصادره التي اعتمد عمييا في كتابوأىـ : خامسا
 

كقد عمَّؿ لذلؾ , كاستفاد منيا في شرحيمكتابو, لقد ذكر اإلماـ المرداكمُّ المصادرى التي رجع إلييا
كقد ذكرت سابقا أف ما أعاف المرداكم , ))بإتاحة الفرصة لمقارئ لمراجعة ما شاء منيا عند الحاجة

كىذا ما أثرل مف القيمة , )) ممكنا ككقفناا انفرد بوالتيمف الكتب في تصنيفو كتبو ما اجتمع عنده 
 .كالتي منيا كتاب التحبير, العممية لممصنَّفات التي كقؼ عمى تأليفيا

                                                 

( , أبك محمد البغدادم, كاشتير بغبلـ ابف المنى, كبابف الماشطة, ء ىك إسماعيؿ بف عمي كيعرؼ بابف الرفا(
جنة الناظر كجنة : لو مف التصانيؼ, لو اليد الطكلى في األصميف كعمـ الجدؿ كغيرىا مف العمـك, حنبمي المذىب

, كابف مفمح. 5/40, شذرات الذىب, ابف العماد. ىػ610تكفي سنة , كتعميقة في الخبلؼ, المناظر في الجدؿ
 .2/280, معجـ المؤلفيف,  ككحالة.269-1/268, المقصد األرشد

( . 1/15, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/9, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/19, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/20, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

ىك ىك عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني, أبك المعالي, الممقب بضياء الديف, : الجكيني
جاكر بمكة أربع سنيف كبالمدينة يدرس كيفتي كيجمع طرؽ , مف أعمـ أصحاب الشافعي, المعركؼ بإماـ الحرميف

, كاإلرشاد, نياية المطمب في دراية المذىب كالشامؿ: لو مصنفات كثيرة , منيا, المذىب, فميذا قيؿ لو إماـ الحرميف
الحافظ . د:  , تحقيؽ1/255, طبقات الشافعية, أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر, ابف قاضي شيبة. كالبرىاف

طبقات ,إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك إسحاؽ, كالشيرازم. ىػ1407, 1ط, بيركت, عالـ الكتب, عبد العميـ خاف
. بيركت, دار القمـ, خميؿ الميس: تحقيؽ, 1/238الفقياء, 

( . 1/5, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 5/225, الضكء البلمع,  السخاكم(



 

 ييييييي 

ال بدَّ مف الحديث عف أىْـّ المبلمح العامة التي , كقبؿ تعداًد أىْـّ المصادر التي رجع إلييا في كتابو
 :))ميَّزت الحديث عف مصادره كىي

 
 .لقد بمغ عدد المصادر التي رجع إلييا اإلماـ المرداكمُّ كصرَّح بيا أكثرى مف أربعمئة كتاب -ُ
 :ىي, أبرزىا ستة فنكف, تنكعت المصادر التي نقؿ منيا مف مختمفالفنكف -ِ

ككانت أكثر المصادر في ىذا العمـ؛ ألف الكتاب يتعمؽ مكضكعو بأصكؿ , أصكؿ الفقو - أ
 .لذا كانت أكثرى مراجًعو كتبي أصكؿ الفقو, الفقو

حيث كانت المصادر الفقيية مف أكثر , كذلؾ لما لمفقو مف عبلقة مباشرة بأصكؿ الفقو, الفقو - ب
 .المصادر بعد كتب أصكؿ الفقو في ىذا الكتاب

 . عمـك القرآف الكريـ - ت
 .عمـك الحديث  - ث
 .العقيدة - ج
 .المغة العربية - ح

نَّما كاف ينقؿ عف بعضيا أحيانا , لـ يكف اإلماـ المرداكم ينقؿ عف جميع ىذه المصادر مباشرة -ّ كا 
لـ , كتب نقمت عنيا, كمف الكتب:" كلقد نبَّو إلى ذلؾ في مقٌدمة كتابو فقاؿ, بكساطة كتاب آخر

 . ))"أك منيا, مقمدا في ذلؾ النَّاقؿ عنيا, أرىا
نَّما اكتفى بذكر مؤلفييا فقط, ىناؾ مصادري عديدةه نقؿ عنيا اإلماميالمرداكمُّ كلـ ييسىمّْيا -ْ  .كا 

بحيثي أكثرى مف النَّقؿ عنيا , كأىـٌ المصادر التي استقى منيا اإلماـ المرداكم ككاف جؿُّ تركيًزه عمييا
كالذم يعدُّ مف أىْـّ كتب أصكؿ الفقو عند الحنابمة , كالتي أدَّت إلى إخراج ىذا الكتاببيذه الصكرة

 : ))ىي
 

 :بعض كتب الحنابمة في الفقو واألصوؿ وىي: أوال
 
 .لمقاضي أبي يعمى: العدة في أصكؿ الفقو -ُ
 .لو أيضا:الكفاية -ِ
 .لو أيضا:كالمعتمد -ّ

                                                 

( . 103-101, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو الحنبمي لممرداكم,  الجبريف كآخركف(

( . 1/5, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 30- 1/5, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ننننننن 

 .لو أيضا: الخبلؼ -ْ
 .لو أيضا:المجرد -ٓ
 .لو أيضا:إبطاؿ التأكيؿ -ٔ
 .لو أيضا:الركايتيف -ٕ
 .لو أيضا: المختصر -ٖ
 .ألبي الخطاب الكمكذاني: التمييد في األصكؿ -ٗ
 .لو أيضا: االنتصار -َُ
 .البف عقيؿ:الكاضح في األصكؿ -ُُ
 .لو أيضا:مختصر في األصكؿ -ُِ
 .لو أيضا: اإلرشاد في أصكؿ الديف -ُّ
 .لو أيضا:المنثكر -ُْ
 .لو أيضا: المناظرات -ُٓ
 .لو أيضا: الفنكف -ُٔ
 .لو أيضا: الفصكؿ في الفقو -ُٕ
 .لمشيخ مكفؽ الديف ابف قدامة: الركضة في األصكؿ -ُٖ
 .لو أيضا: المغني -ُٗ
كحفيده الشيخ تقي , ))ككلده الشيخ عبد الحميـ, كىـ الشيخ مجد الديف, لبني تيمية: المسكدة -َِ

 . الديف
أبي الربيع نجـ الديف , لمشيخ سميماف ابف عبد القكم الطكفي: كشرحو: مختصر الركضة -ُِ

 . ))(ىػ716ت )الصرصرم البغدادم الحنبمي 
لعمي بف محمد بف عمي بف : سكاد الناظر كشقائؽ الركض الناضر= شرح مختصر الركضة  -ِِ

 .))(ىػ776ت )عمر الكناني العسقبلني 
 . ))لكلد الحافظ عبد الغني المقدسي: مختصر الركضة" التذكرة" -ِّ

                                                 

( ,  ىك عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية, أبك محمد, كقيؿ أبك المحاسف الحراني الحنبمي, أحد عمماء الحنابمة(
. 5/96, معجـ المؤلفيف, كحالة. ىػ682تكفي سنة , عالـ مشارؾ في أنكاع مف العمـك كالفرائض كالحساب كالييئة

. 18/42, الكافي بالكفيات,الصفدمك

( . 2/295, الدرر الكامنة, كابف حجر. 426-1/425, المقصد األرشد,  ابف مفمح(

( . 309, السحب الكابمة, كابف حميد. 6/343, شذرات الذىب,  ابف العماد(



 

 للللللل 

لمحمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي الحنبمي : تمخيص ركضة الناظر= كمختصر التذكرة  -ِْ
 .))(ىػ709ت )

 .البف حمداف: المقنع في األصكؿ -ِٓ
 .لو أيضا: الرعايتاف -ِٔ
 .لو أيضا: كآداب المفتي -ِٕ
 .لو أيضا: كنياية المبتدئيف -ِٖ
المعركؼ ببدر الديف ابف , ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد الحراني": شرحو"ك" مختصر المقنع" -ِٗ

 .))(ىػ749ت )الحباؿ 
لعبد المؤمف بف عبد الحؽ بف عبد اهلل القطيعي األصؿ : قكاعد األصكؿ كمعاقد الفصكؿ -َّ

 .(ىػ739ت )أبك الفضائؿ , البغدادم
 .(ىػ763ت )لمشيخ شمس الديف ابف مفمح المقدسي: مجمد في األصكؿ -ُّ
 .(ىػ771ت )ابف قاضي الجبؿ المقدسي : مجمد في األصكؿ -ِّ
لمشيخ أبي محمد يكسؼ بف الشيخ الحافظ أبي الفرج , في الجدؿ: اإليضاح لقكانيف االصطبلح -ّّ

 . (ىػ656ت )الجكزم 
 . (ىػ803ت )لعبلء الديف البعمي : األصكؿ كالقكاعد األصكلية -ّْ
كىناؾ العديد مف كتب الفقو غير ما تقدَّـ كأغمبيا ذكرت أثناء الحديث عف مراجع كتاب  -ّٓ

 .كغيرىا, كالتبصرة, كاإليضاح, كالمبيج, كاإلرشاد, كمختصر الخرقي, اإلنصاؼ
 

 :بعض كتب المذاىب األخرى: ثانيا
 
 .))(ىػ505ت ), الممقب بأبي حامد, لمحمد بف محمد بف محمد الغزالي الشافعي: المستصفى -ُ
 .لو أيضا: شفاء الغميؿ -ِ

                                                                                                                                                  

( تكفي سنة , فقيو مفت بارع, ىك الحسف بف أحمد بف الحسيف بف عبد اهلل بف عبد الغني:  الحافظ عبد الغني(
. 150, السحب الكابمة, كابف حميد. 1/315, المقصد األرشد, ابف مفمح. ككتاب التذكرة ىك ألحد أحفاده,  ىػ773

( . 6/20, شذرات الذىب, كابف العماد. 2/485, المقصد األرشد,  ابف مفمح(

( . 2/361, المقصد األرشد, كابف مفمح. 5/59, الدرر الكامنة,  ابف حجر(

( . 1/248, طبقات الفقياء, كالشيرازم. 1/211, الكافي بالكفيات,  الصفدم(



 

 ووووووو 

لمشَّيخ أبي إسحاؽ : الكصكؿ إلى مسائؿ األصكؿ: المسمَّى" شرحيا"ك, "الٌممع في أصكؿ الفقو" -ّ
 . ))(ىػ476ت )الٌشيرازم إبراىيـ بف عمى بف يكسؼ الفيركزآبادم الشافعي 

ت )المعركؼ بفخر اإلسبلـ البزدكم الحنفي , لعمي بف محمد بف الحسيف:  أصكؿ الفقو -ْ
 . ))(ىػ482

 .))(ىػ483ت )لشمس األئمة محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السَّرخسي : أصكؿ الٌسرخسي -ٓ
 .))(ىػ710ت )ألبي البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي الحنفي , في أصكؿ الفقو: المنار -ٔ
لحساـ الديف محمد بف محمد بف عمر " الحسامي"كيعرؼ باسـ : المنتخب في أصكؿ الفقو -ٕ

 . ))(ىػ644ت )األخسيكثي الحنفي 
 .))(ىػ711ت )لحساـ الديف الحسيف بف عمي بف حجاج السغناقي الحنفي : الكافي -ٖ
 .ألبي المعالي إماـ الحرميف الجكيني: الكرقات -ٗ
الممقب بتاج , لعبد الرحمف بف إبراىيـ بف سباع الفزارم المصرم األصؿ الدمشقي: شرح الكرقات -َُ

 . ))(ىػ690ت )الديف كالمعركؼ بالفركاح 
ت )  فخر الديف الرازم,محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي العبلمةؿ: المحصكؿ -ُُ

 .))(ىػ606
 .لو أيضا: المنتخب -ُِ
 .لو أيضا: المعالـ في أصكؿ الفقو -ُّ

                                                 

( . 6/42, الكافي بالكفيات, كالصفدم. 1/238, طبقات الشافعية,  ابف قاضي شيبة(

( الجكاىر المضية في طبقات الحنفية, , عبد القادر محمد بف أبي الكفاء القرشي أبك محمد,  ابف أبي الكفاء(
.  21/284, الكافي بالكفيات, كالصفدم. كراتشي,  , دار مير محمد كتب خانو1/372

( .  8/267, معجـ المؤلفيف, ك كحالة. 2/28الجكاىر المضية في طبقات الحنفية, ,  ابف أبي الكفاء(

( . 3/17, الدرر الكامنة, كابف حجر. 271-1/270الجكاىر المضية في طبقات الحنفية, ,  ابف أبي الكفاء(

( .  2/120الجكاىر المضية في طبقات الحنفية,,  ابف أبي الكفاء(

( .  1/213الجكاىر المضية في طبقات الحنفية, ,  ابف أبي الكفاء(

( عادؿ أحمد /عمي محمد بف يعكض اهلل: تحقيؽ, 1/612فكات الكفيات, , محمد بف شاكر بف أحمد,  الكتبي(
.  2/174, طبقات الشافعية, كابف قاضي شيبة. ـ2000, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, عبد المكجكد

( . 2/65, طبقات الشافعية,  ابف قاضي شيبة(



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  

ألحمد إدريس بف عبد الرحمف : شرح المحصكؿ كيسمى نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ -ُْ
 .))(ىػ684ت )الشيير بالقرافي , الصنياجي

لمحمد بف محمكد بف محمد األصفياني : شرح المحصكؿ أيضا المسمى بالكاشؼ عف المحصكؿ -ُٓ
 .))(ىػ688ت )

 .))(ىػ631ت )لعميبنمحمداآلمديأبكالحسف : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ -ُٔ
 .لو أيضا: منتيى السكؿ كاألمؿ -ُٕ
 .كشرحو لمقرافي" تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ"المسمى : التنقيح -ُٖ
 

كالتي إٍف دلَّت ىذه الكفرة في المراجع , كغيرىا العديد مف المراجع التي ذكرىا في مقٌدمة كتابو التَّحبير
كالذم أدَّل بدكره إلى , فإنَّما تدؿُّ عمى ًعظىـ سىعىًة اٌطبلًع اإلماًمالمرداكمّْ , التي رجع إلييا عمى شيء

 .تميُّز كتاب التحبير عمى غيره مف كتب األصكؿ

                                                 

( الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب, , إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم المالكي,  ابف فرحكف(
. بيركت, دار الكتب العممية, 1/62

 ( . 2/436فكات الكفيات, , الكتبي(

 ( . 2/79, طبقات الشافعية, ابف قاضي شيبة(



 

 ضضضضضضض 

 
 أثر كتاب التحبير شرح التحرير في الفقو الحنبمي: رابعالمطمب اؿ

 
سأتحدَّث في ىذا المطمب عف محاسف الكتاب كميزاتو العممية كالمنيجية التي تدؿُّ داللةن كاضحةن عمى 

المرداكيَّقد ترؾ لؤلمة , أىميتو في المكتبة الحنبمية الفقيية كاألصكلية كما تدٌؿ عمى أٌف اإلمامى
ضمف أفيرع ثبلثة , كما سأتحٌدثي عمٍَّف تأثَّر بيذا الكتاب كاشتغؿ عميو, اإلسبلمية إرثا عظيما كنفيسا

 :ىي
 

ؿ   التحبير شرح التحرير العمميَّةكتابمحاسفُ : الفرع األوَّ
 

المرداكمَّ ترؾ لنا بصمةن كاضحة جميمة مف خبلؿ ىذا الكتاب  فمف المميزات التي تدؿ عمى أفَّ اإلمامى
 :))ىي
 
ـي اإلماًمالمرداكمّْ بتقريًر المذىب الحنبمي في أصكؿ الفقو كجمع شتاتو مف المصادر  -ُ اىتما

 .األصمية لممذىب
المرداكمُّ عمى أف يككف كتابو جامعا ألغمب المسائبللمتعمقة بأصكؿ الفقو -ِ رىصى كالمتداكلة بيف , حى

كمع ىذا قد ترؾ بعض المسائؿ؛ ألف , العمماء كاألعياف كخصكصا فيما يتعمؽ بالمذىب الحنبمي
 .ذلؾ ال يحيط بو بشر

فيك معى ًحٍرصو عمى ذكر آراء المتقدميف مف , اىتماـ المرداكم بالجمع بيف األصالة كالمعاصرة -ّ
كبخاصة ممف ليـ آراءه بارزةه , فقد كاف حريصان عمى ذكر آراء المتأخريف مف األصكلييف, العمماء

 .في أصكؿ الفقو
فكاف ييٍكثر مف االستدالؿ بالقرآف كالسُّنة كاإلجماع , أكلى اإلماميالمرداكمُّ االستدالؿى عنايةن فائقةن  -ْ

 .كالُّمغة كذلؾ, كالقياس
 .فيكرد الفركع الفقيٌية التي تترتب عمى المسألة في أحياف كثيرة, اعتناؤه بالتَّطبيقات الفقيية -ٓ
, ككفي اإلماًمالمرداكمّْ ال يترؾ أمَّ مسألة تقريبا دكف ترجيح أك اختيار: مف المٌيزات الميمَّة أيضا -ٔ

 .كىذه المٌيزة تيٍنًبئي عف المكانة العممٌية التي يتبكَّؤىا اإلماميالمرداكمٌ 
 .اعتناؤه بالمغة العربية فيما يدلؿ عمى عمك كعبو كرسكخو في عمكـ الُّمغة العربٌية -ٕ

                                                 

 ( .  118, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو, جبريف كآخركف(



 

 ععععععع 

أك , "نكتة" أك , "تنبيو" أك , "فائدة:" تحت عنكاف, إكثاره مف الفكائد كالتنبييات الَّمطيفة المفيدة -ٖ
, أك بعمـ, أك فقيية, أك لغكية, كالفكائد متنكعة تككف إما أصكلية, نحك ذلؾ كأحيانا ال يعنكف ليا

 .كىكذا, أك بإحدل الفرؽ
 

كما أفَّ ىناؾ ميّْزات أخرل لمكتاب تيعيفي القارئ عمى استيعاب ماٌدًة , ىذه ىي أىـٌ ميزات الكتاب
 :))الكتاب كفيمو كىي

 
 .يفعميا اإلماـ المرداكم كثيرا في كتابو, كىي عادة مستحسنة, التَّمييد لؤلبكاب كالفصكؿ كالمسائؿ -ُ
, كمكاطف االتفاؽ كاالختبلؼ, كبياف أكجو بناء بعضيا عمى بعض, الربط بيف المسائؿ المتشابية -ِ

 .كالتنبيو إلى األقكاؿ كالمذاىب المتناقضة في المسائؿ المتشابية
 .كبياف ما ال يشممو الخبلؼ, التنبيو لمحؿّْ النّْزاع في المسألة كتحريره -ّ
كالتنبيو , كنقؿ كبلـ العمماء في ذلؾ عند الحاجة, أك ثمرة النزاع في المسألة, ذكر فائدة الخبلؼ -ْ

 .إلى المسائؿ المفظية التي ال ثمرة لمخبلؼ فييا
 .تمخيص المسائؿ أك الفصكؿ تمخيصا يستكعب معو القارئي ما أكرده المؤلّْؼي في المسألة -ٓ
كتركيزا عمى ما لو عبلقة , اإلحالة فيما ال يتعمؽ بو غرضه عمى مكاطف بحثو؛ تجنُّبا لئلطالة -ٔ

 . بالمكضكع
 

 حاسف كتاب التحبير شرح التحرير المنيجية ـ:الفرع الثاني
 

 :))كتبرز محاسفي كتاب التحبير المنيجيَّة فيما يأتي
 
 :كتتجمَّى في مظاىرى عديدةو منيا, األمانة العممية التي كانت كاضحةو في منيج اإلماـ المرداكمّْ  -ُ
, إشارتيو في مقٌدمة الكتاب إلى أفَّ بعض الكتب التي ذكرىا مع مصادره لـ يىٍنًقٍؿ عنيا مباشرةن  - أ

نَّما نقؿ عنيا بكساطة كتابو آخر  .))كا 

                                                 

 ( .  118, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو, جبريف كآخركف(

 ( .  118, مقدمة التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو, جبريف كآخركف(

( . 1/5, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 ففففففف 

 

تنبييو إلى أفَّ متف الكتاب كاف معظميو مستفادان مف كتاب أصكؿ ابف مفمح - ب
(( . 

 . ))بأنَّو نقميا عف غيره" عدـ كركد الشرع بما يخالؼ العقؿ:" تصريحو في مسألة - ت
 . ))"إنَّو ال يعمـ مف أيف نقميا:" قكلو في بعض المسائؿ - ث
 .))تحريو النَّقؿى الصَّحيحى عف صاحبو كما ذكر في مقدمة الكتاب - ج
رىصى اإلماميالمرداكمُّ عمى البعد عف الَّمٍبس -ِ  .))فقد كاف يحتاط كثيرا حتى ال يختمطى بكبلـ غيره, حى
 .بياف مصطمحاتو التي خالؼ بيا ما ىك شائع في كتب أصكؿ الفقو -ّ
 .تكثيقو لكؿّْ ما يكرده مف مسائؿى كأقكاؿو كمذاىبى كقضايا عمميةو  -ْ
حالة, كتتبعا, كاستيعابا, أصالة, كمف أىْـّ محاسنو في الكتاب عنايتيوي الفائقةي بالمصادر -ٓ  .كا 
كلقد ظير في منيج اإلماـ المرداكم في ىذا الكتاب عف عدد مف أخبلؽ العمماء الكريمة؛ كيمكف  -ٔ

 :مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ ما نقؿ عنو لعبارات كثيرة منيا
ـٍ :" قاؿ, عندما تحدَّث عف ًحٍرًصو عمى استيعاب مسائؿ أصكؿ الفقو بىٍيفى دفتي كتابو - أ كمع ىذا ل

كفكؽ كؿّْ ذم , بؿ ذكرتي المتداكلبىٍيفى العمماء كاألعياف, أستكعبو؛ إٍذ جميعييا ال يحيط بو بشره 
 .))"عمـ عميـ

كالمنقكؿي الصحيح عنيـ , كقد أنتقد عمى كثير مف المصٌنفيف عزكَّىـ أقكاالن إلى أشخاص:" قاؿ - ب
ؿه كما أشبيو, خبلفيو كاب , كنحف نسأؿ اهلل الستر كالسبلمة, أك قكلييـ ميؤكَّ كالتكفيؽ لمصَّ
 .))"كاليداية

عندما يتحدث عف بعض المسائؿ؛ بأنَّو ال يعمـ مف أيف نقميا أك أنَّو نقميا عف غيره؛ فيذا يدؿُّ  - ت
 -.رحمو اهلل تعالى-عمى الٌتكاضع الجْـّ منو 

 :كيتبيَّف ذلؾ في أمريف, فكما كاف متكاضعا كاف أيضا صاحبى أدبو جٍـّ مع العمماء -ٕ
                                                 

( . 1/14, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 2/725, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( ـ  لـ أعؿ؛يقكؿ اإلماـ المرداكم بعد ذلؾ, كالصحة: كقيؿ, تصرؼ ال يقدر فاعمو عمى رفعو: النفكذ:"  كمسألة(
. 3/1106, التحبير شرح التحرير, المرداكم". اآلف مف أيف نقمتي ىذه المسألة

( . 1/130, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/130, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( .  1/125, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/130, التحبير شرح التحرير, المرداكم(



 

 صصصصصصص 

ضفاءي ألقاب المدح كالثَّناء كالتَّكريـ عمييـ, تكقيريه لمعمماء - أ أك , أك الحافظ, كإضافة الشَّيخ, كا 
ككذلؾ عندما كاف يعجب ببعض , كىذا كثير جٌدا في كتابو, إلى الفقياء الذيف ينقؿ عنيـ, اإلماـ

, ))"كلقد أجاد كأفصح عف المراد:" فقاؿ, النيقكؿ أعقبيا بعبارة تعبر عف مدل إعجابو بيذا النقؿ
كقاؿ أيضا عند نقميكبلما في مسألة , عندما نىقىؿى عف ابف القٌيـ مسألة مف كتاب عدة الصابريف

كىناؾ الكثير , ))"كاتبع الحؽ الذم ال محيد عنو, كلقد أجاد كأنصؼ:" الكبلـ لمحافظ ابف حجر
 .مف ىذه العبارات التي تدؿُّ عمى أنَّو صاحبي أدبو كتكقير لمعمماء

تيا - ب كتممُّسو المخرجى الصحيحى لحمؿ , اعتذاريه عف العمماء فيما ينقؿ عنيـ مف آراء يرل عدـ صحَّ
, كنقمو عف النككم أف العمماء كرىكا إفراد الصبلة عمى النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ, كبلميـ عميو

, ثـ نقؿ عف بعض المتأخريف االحتماالت لتسكيغ ما نقؿ عف بعض العمماء مف إفراًدىـ لمصبلة
كبعضو ال ينبغي نسبتيو إلى العمماء الراسخيف , ما تقدَّـ مف ذلؾ كمّْو فيو ضعؼه : قمت:" ثـ قاؿ

 .  ))"بؿ تركيـ لذلؾ يدؿ عمى عدـ الكراىة ظاىران , في العمـ الذيف ترككا السَّبلـ
 

 أثره في كتب الحنابمة التي جاءت بعده: الفرع الثالث
 

َـّ العمماء بيذا الكتاب العظيـ اىتماما بالغا شرحان كمتنان  مما يدلّْؿ عمى , إدراكان منيـ لقيمتو العممية, اىت
, ليستفيدكا منو كيغًرفيكف مف معينو ما يبيري العقكؿ, أفَّ اإلماـ المرداكمَّ ترؾ ميراثا ضخما لمف بعده

 .ككيؼ ال؟ كىك كتاب في أصكؿ فقو الحنابمة الذم قؿَّ التَّصنيؼي فيو
 

 :))منيا, كقد كاف ليذا الكتاب أثره في جممة مف الكتب األصكلية
 
كىك أحد , ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف زىرة الحنبمي: ))شرح التَّحرير ممخص كتاب التَّحبير -ُ

 .تبلمذة اإلماـ المرداكمٌ 

                                                 

( . 1/44, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 3/1300, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 1/78, التحبير شرح التحرير, المرداكم(

( . 2/953, المدخؿ المفصؿ,  أبك زيد(

( , المدخؿ المفصؿ, أبك زيد. 3/كمصكرتيا بجامعة أـ القرل برقـ, 147/ مخطكطة في مكتبة الحـر المكي برقـ(
2/953 .



 

 ققققققق 

البف النجار محمد بف : ))الكككب المنير باختصار التحرير: كيسمى: مختصر التحرير لممرداكم -ِ
 .(ىػ972ت )أحمد الفتكحي 

 .كىك مطبكع, البف النجار أيضا: المختبر المبتكر شرح المختصر: كيسمى: شرح الكككب المنير -ّ
 . (ىػ972ت )لمحجاكم : شرح الكككب المنير -ْ
لمحمد بف عبد الرحمف بف : الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير لمفتكحي في األصكؿ -ٓ

 .))(ىػ1163ت )عفالقاألحسائي
ألحمد بف عبد اهلل :الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير لمفتكحي في األصكؿ -ٔ

 .))(ىػ1189ت)البعمي
ت )لعبد الرحمف بف محمد الدكسرم : مشكاة التنكير حاشية عمى كككب المنير لمفتكحي -ٕ

 .))(ىػ1399
 

كيظير ممَّا سبؽ بأفَّ ثٌمةن مف العمماء األجبٌلء أقبمكا عمى كتاب التحبير شرح التحريركاستفادكا منو 
ممَّا يدٌلؿ عمى عظيـ أثر ىذا الكتاب في الكتب التي جاءت , متنا كشرحا كاختصارا, استفادة عظيمة

 .  بعده
 

                                                 

( . 2/953, المدخؿ المفصؿ, أبك زيد. 5360/برقـ,  منو نسخة بخط المصنؼ في شستر بتي(

( .  10/138, معجـ المؤلفيف, ككحالة. 382, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( . 1/162, األعبلـ, كالزركمي.1/179, ىدية العارفيف, البغدادمك. 74, السحب الكابمة,  ابف حميد(

( )http://dosa.netfirms.com/ds11.htm 

http://dosa.netfirms.com/ds11.htm


 

 ززززززز 

 
 الفقيية  اإلماـ المرداويج مف اختياراتذنما: الفصؿ الثالث

 
 :وفيو تمييد وأربعة مطالب

 
 وصيغو عند اإلماـ المرداوي, وضابطو, التعريؼ باالختيار الفقيي ومجاالتو: تمييد

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في العبادات: المبحث األوؿ

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في المعامالت: المبحث الثاني

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في أحكاـ األسرة: المبحث الثالث

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات والمخاصمات: المبحث الرابع



 

 ششششششش 

 وصيغو عند اإلماـ المرداوي, وضابطو, التعريؼ باالختيار الفقيي ومجاالتو: تمييد
 

 التَّعريؼ باالختيار الفقيي ومجاالتو: المطمب األوؿ
 

 تعريؼ االختيار الفقيي: الفرع األوؿ
 

ماسي, عمى كزف افتعؿ (اختار )اسـ مشتؽ مف الفعؿ :االختيار في اّلمغة ككؿُّ معانيو , كىك فعؿ خي
:             كاآلخر, أم طمب خير األمريف أك األمكر, أحدىما االنتقاء: كما تصرؼ عنو يدكر حكؿ معنييف

 .))التمييز
 

 وأمَّا تعريؼ االختيار الفقيي في االصطالح
 

اجتياد الفقيو في معرفة الحكـ الشرعيّْ الصحيًح في المسائؿ :" فمف العمماء مف عرَّؼ االختيار بأنَّو
 ))".أك ذىاًبو إلى قكؿ مف أقكاؿ األئمة أصحاب المذاىب, المختمؼ فييا

 
ما اختاره بعض األئمة لدليؿ رجحو بو, كقد يككف ذلؾ المختار ىك المشيكر :" كمنيـ مف عرَّفو بأنَّو

 .))"أك خبلفو
 

ة شرعيَّة , كعمى ىذا فإفَّ االختيار الفقيي نكعه مف االجتياد؛ ألنَّو قىبيكؿي قكؿو كرفًض غيًره بحجَّ
كسكاءنأكاف ىذا القكؿي المختاري مٍف داخؿ المذىب أك مٍف خارجو
((. 

                                                 

 ( , مكتبة لبناف, محمكد خاطر: تحقيؽ, 1/81مختار الصحاح, , محمد بف أبي بكر بف عبد القادر, الرازم(
دار , 4/264لساف العرب, ,  محمد بف مكـر األفريقي المصرم, كابف منظكر. ـ1995 – 1415, 1ط, بيركت 
.   بيركت, مؤسسة الرسالة, 497القامكس المحيط, , محمد بف يعقكب, كالفيركز آبادم. 1بيركت, ط, صادر

 ( شكالية تجديد الفقو اإلسبلمي, محمكد, النجيرم( , كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, 21,االختيار الفقيي كا 
.  ـ2008, 1ط, الككيت

 ( , 124-123, , كشؼ النقاب الحاجب مف مصطمح ابف الحاجب اليعمرم المالكيابف فرحكف, إبراىيـ بف عمي(
.. ـ1990, 1ط, بيركت, حمزة أبك فارس, كعبد السبلـ الشريؼ, دار الغرب اإلسبلمي: تحقيؽ

  ( شكالية تجديد الفقو اإلسبلمي, النجيرم( . 1/378, المذىب الحنبمي, كالتركي. 21,االختيار الفقيي كا 



 

 خخخخخخخ 

 مجاؿ االختيار الفقيي: الفرع الثاني
 

 : ىيما,  يجرم االختيار الفقيي في مجاليف اثنيف
 

فكؿُّ إماـ مف أئمَّة ,  يجرم في مجاؿ الخبلفيات بيف المذاىب؛ كىذا معركؼ كال يمكف إنكاريه:األّوؿ
ٍسبى دليًمو كرؤيتو الفقيية في المسائؿ الَّتي يمكف االجتياد فييا فاختمفكا كىناؾ , المذاىب اجتيد حى

 .أسباب ليذا الخبلؼ الفقييّْ ال مجاؿ لعرضيا ىنا
 

 يجرم في مجاؿ الخبلفيَّات في المذىب؛ كىذه الخبلفيَّات في المذىب قد تككف بيف ركايتيف :الثاني
كربما تككف بيف احتماليف أك احتماالت , أك تككف بيف كجييف لؤلصحاب أك أكجو, لئلماـ أك ركايات

فيرجح قكال مف , كتعدد الركايات في المذىب في المسألة الكاحدة يؤدم بالمجتيد إلى االختيار, ليـ
 )).كىك بذلؾ يكافؽ كيخالؼ غيره في اختياراتيـ, ىذه األقكاؿ لقٌكًة دليًمو في نظره الفقيي

 
كىذا ىك الحاصؿ في المذاىب الفقيية الَّتي تعدَّدت فييا الٌركايات كاألقكاؿ كاألكجو كالتَّخاريج 

كبالتَّالي فإفَّ الميمَّة لدل أرباب االجتياد أك المنتسبيف , كالمذىب الحنبمي كالمذىب الشافعي كغيرىـ
ة كدليبلكاختياره سكاء أكاف ىذا , لممذىب ممَّف تتكفَّر لديو أدكات االجتياد؛ ىي انتقاءي القكؿ األقكىحجَّ

 . الرأم مكافقان لممذىب أك مخالفان لو

                                                 

  ( شكالية تجديد الفقو اإلسبلمي, النجيرم( .  25-21,االختيار الفقيي كا 



 

 ثثثثثثث 

 وصيغو عند اإلماـ المرداوي, ضابط االختيار: المطمب الثاني
 

ـي المرداكمُّ المذىبى الحنبميَّ  أك ما خالؼ فيو , الضابط في ىذه االختيارات ىك ما خالؼ فيو اإلما
 .كتصحيح الفركع, كالتنقيح, في أحد كتبو الثَّبلثة كىي اإلنصاؼ, المشيكرى مف المذىب

 
كاب أك كىك : قمت:" إذا قاؿ, كمف أشير مصطمحات االختيار عند اإلماـ المرداكم كىك الصَّ

كربَّما ظير لي ترجيح أحد القكليف أك :" بقكلو, تصحيح الفركع: ؛ حيث صرَّح بذلؾ في كتابو"الصَّحيح
 ))".الصحيح أك الصكاب كذا : قمت:" فأنبو عمى ذلؾ بقكلي, األقكاؿ

 
كقد تتبَّعتي كتبى اإلماًمالمرداكمّْ فكجدتي أفَّ ىناؾ صيغان أخرل الختياراتو غير ىذيف المصطمحيف 

, أك كىك األظير, أك قكم عندم, كىك األقكل:" ييمكف أٍف تيعىبّْرىأيضا كبشكؿ قكمّْ عف اختياراتو؛ مثؿ
 ".أك كىك األكلى, أك كىك األصح, أك النفس تميؿ إليو, أك كأميؿ إليو

 
لٍف أعتمد - كبعكف اهلل تعالى-كلكف في ىذا الفصؿ ,  فيذه المصطمحات كغيرىا تعبر عف اختياراتو

ـي المرداكيُّالمذىبى الحنبميَّ كما عميو جماىير األصحاب أك  إالَّ عمى المسائؿ التي خالؼ فييا اإلما
كاب أك كىك الصَّحيح:" المشيكر عنيـ كقد عبر عنيا بقكلو عمى األغمب؛ ألفَّ ىذا " كىك الصَّ

كىك أيضا ما أكضحو كصرَّح بو في منيجو في مقٌدمة , المصطمح قد أكثر مف استخدامو في كتبو
 . عندما تحدَّث عف ضابط اختياراتو, كتاب تصحيح الفركع

                                                 

  ( .  1/8, تصحيح الفركع, المرداكم(



 

 خخخخخخخ 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في كتاب العبادات: المبحث األوؿ

 
 :وفيو أربعة مطالب

 
 نماذج مف اختياراتو في الطيارة و الصالة: المطمب األوؿ

 
 نماذج مف اختياراتو في الزكاة:المطمب الثاني

 
 نماذج مف اختياراتو في الصياـ:المطمب الثالث

 
 نماذج مف اختياراتو في الحج: المطمب الرابع

 
 
 
 



 

 ذذذذذذذ 

 نماذج مف اختياراتو في الطيارة والصالة: المطمب األوؿ
 

 :كفيو أربع مسائؿ
 

 قراءة القرآف لمف لزمو غسؿ: المسألة األولى
 

سبب كيرجع , اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل في قراءة القرآف عف ظير قمب لمف كاف محدثا حدثا أكبر
  قاؿالذم, -رضي اهلل عنو-مٌ  االحتماؿ المتطرؽ إلى حديث عؿ إلىفي ذلؾاالختبلؼ بينيـ 

 .)){ الجنابة ليسمف قراءة القرآف شيءه حجزىأك قاؿ يحجبو كاف عميو الٌصبلة كالٌسبلـ ال م}:فيو
 
 إفَّ ىذا ال يكجب شيئا ألنَّو ظف مف الراكم كمف أيف يعمـ أحد أف ترؾ القراءة :أفَّ قكما قالكاذلؾ ك

 عنو ليقكؿ ىذا -رضي اهلل- كالجميكر رأكا أنَّو لـ يكف عميّّ ,كاف لمكضع الجنابة إالَّ لك أخبره بذلؾ
نَّما قالو عف تحقُّؽ,عف تكىُّـ كال ظفٍّ   :  كمف ىنا كاف الخبلؼ بينيـ عمى النَّحك اآلتي)), كا 

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
ذىب في ىذه المسألة إلى أنَّو يجكز لمف عميو غسؿ أف يقرأ آية أك آيتيف؛ ألنَّو ال يحصؿ فييما 

چڤڤچ:قكلو تعالى, كال يكجد فييما إعجاز فمك قرأ مثبل, التَّحدم
چۆئچ:أك قكلو تعالى, ))

(( 
 

                                                 

  ( نيًب يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى , 1/59, سنف أبي داكد, داكد( أحمد بف الحسيف بف , كالبييقي(.229)حديث رقـ, بىاب في اٍلجي
: تحقيؽ(418)حديث رقـ, باب نيي الجنب عف قراءة القرآف,1/88, سنف البييقي الكبرل, عمي بف مكسى أبك بكر
محمد , األلباني,  ضعفو األلباني.ـ1994- ىػ 1414, مكة المكرمة, مكتبة دار الباز, محمد عبد القادر عطا

, المكتب اإلسبلمي, (485)حديث رقـ, 2/241 ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, ناصر الديف
.  ـ1985, 2ط, بيركت

( , بيركت, دار الجيؿ, 1/121, بداية المجتيد كنياية المقتصد, أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد,  ابف رشد(
. ـ1989, 1ط, القاىرة, مكتبة الكميات األزىرية

  ( . 21آية , سكرة المدثر(

  ( . 64آية , سكرة الرحمف(



 

 ضضضضضضض 

الَّ حـر, لـ يحـر  .))كا 
 

كما أفَّ قراءة آية أك حتَّى آيتيف إذا قصد بيا الذّْكر كلـ يقصد بيا قراءة القرآف فبل بأسى بذلؾ 
 .))كالتَّسمية كالحمدلة

 
 وأما أقواؿ الفقياء اآلخريف في ىذه المسألة

 
ؿ ال يجكز أف يقرأ القرآف حتى ))كالحنابمة؛, ))كالشَّافعٌية, ))الحنفيَّة: كىك مذىب الجميكر: القوؿ األوَّ

, يحـر عميو أف يقرأ  آية فصاعدا: يغتسؿ كيذىب مكجب الغسؿ مف جنابة كحيض كنفاس؛ حيث قالكا
كمف جممة ما استدلكا بو حديث عمي رضي اهلل - رضي اهلل عنيما- كىك مركم عف عمرى كعميٍّ 

 .عنو
 

بر كىذا قكؿ, تجكز لو قراءة القرآف مطمقا:القوؿ الثّاني فقد ذىب إليو جماعة مف أىؿ العمـ منيـ حى
فقد ذكره عنو البخارم رحمو اهلل في صحيحو تعميقان . األمة كترجماف القرآف ابف عباس رضي اهلل عنو

                                                 

  ( . 109-2/108, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( , المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني, المكفؽ عبد اهلل بف أحمد المقدسي أبك محمد, ابف قدامة(
, زيف الديف المنجى بف عثماف بف أسعد ابف المنجى الحنبمي, كالتنكخي. ىػ1405, 1ط, بيركت, دار الفكر, 1/97

.  ـ2003, 3ط, مكة المكرمة, مكتبة األسدم, عبدالممؾ بف دىيش: تحقيؽ, 1/186, الممتع في شرح المقنع
دار طيبة لمنشر , 1/249, اختيارات ابف قدامة الفقيية في أشير المسائؿ الفقيية, عمي بف سعيد, كالغامدم
. ىػ1418, 1ط, الرياض, كالتكزيع

  ( , 1/31اليداية شرح بداية المبتدم, , أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني, المرغيناني(
, دار الكتاب العربي, 1/37بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ,  عبلء الديف, ك الكاساني. المكتبة اإلسبلمية

. ـ1982, 2ط, بيركت

  ( شمس , كالرممي. ـ1997, بيركت, دار الفكر, 176-2/174المجمكع, , يحيى بف شرؼ أبك زكريا, النككم(
نياية المحتاج إلى شرح , الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف الشيير بالشافعي الصغير

.  ـ1984- ىػ 1404, بيركت, دار الفكر لمطباعة, 221-1/220,المنياج

 ( منتيى اإلرادات في جمع المقنع , كالفتكحي. 2/108, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
. 1/96المغني, ,  كابف قدامة.1/82, كالتنقيح كزيادات



 

 غغغغغغغ 

كىك , ))سعيد بف المسيّْبكقكؿ , ))"كلـ ير ابف عباس بالقراءة لمجنب بأسان : "مجزكمان بصحتو فقاؿ
كاف النبي  }:قالت, ركتو عائشة رضي اهلل عنياكمف أبرز أدلتيـ في ىذا الشأنما , ))مذىب الظَّاىرية

 .)){يذكر اهلل عمى كؿ أحيانوصمى اهلل عميو كسمـ
 

 .)) يقرأ ما تدعك الحاجة إليو:القوؿ الثالث
 

كاألكزاعي كاف يقرأ آية , مثبل يقرأ كرده اليكمي مف القرآف- رضي اهلل عنيما-فعند ابف عباس 
چڃڃڃڃچچچچڇٹٹچ:الرككب

ڤٿٿٿٿٹٹٹٹٹچ:كآية النزكؿ))

چ
((. 
 

و ابف ))كىذا مذىب المالكية, أجازكا لمحائض أف تقرأ دكف الجنب استحسانا: القوؿ الرابع كقد رجحَّ
 .))تيمية

 

                                                 

( اًئضي اٍلمىنىاًسؾى كيمَّيىا إال الطَّكىاؼى ًباٍلبىٍيتً , 1/116, صحيح البخارم, البخارم(  .بىاببىاب تىٍقًضي اٍلحى

( . 1/96, المغني,  ابف قدامة(

 ( . 80-1/78المحمى, , ابف حـز(

( ٍيًرىىا,1/282صحيح مسمـ, , مسمـ( نىابىًة كىغى اًؿ اٍلجى  .بىاب ًذٍكًر المًَّو تىعىالىى في حى

 ( . 1/96, المغني, ابف قدامة(

 ( . ُّ, آية, سكرة الزخرؼ(

 ( . ِٗآية , سكرة المؤمنكف(

 ( : تحقيؽ, 316-1/315الذخيرة, , شياب الديف أحمد بف إدريس, ك القرافي. 1/121, بداية المجتيد, ابف رشد(
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم , كابف عبد البر. ـ1994, بيركت, دار الغرب, مجمكعة مف المحققيف

محمد عمي -سالـ محمد عطا: تحقيؽ, 473, 2/104االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار, , القرطبي
.  ـ2000, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, معكض

 ( . 26/191, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(



 

 ظظظظظظظ 

فإٍف منعت عف القراءة أدَّل ذلؾ إلى نسيانيا , ككجو االستحساف في ذلؾ أفَّ أياـ حيضيا تككف طكيمة
ليس في منعيا مف قراءة القرآف كما أنو, كبالتَّالي كاف الجكاز حتَّى تظؿَّ متَّصمة مع القرآف, القرآف

 . ))نصكص صريحة صحيحة
 

كألفَّ ,{أفَّ النَّبي لـ يكف يحجزه أك قاؿ يحجبو عف القرآف شيء ليس الجنابة }كمف أدلتيـ حديث عمي
ـى أنَّو ممنكع مف قراءة القرآف  ًم ٍنًعًو مف قراءة القرآف حثِّا عمى المبادرة إلى االغتساؿ؛ ألنَّو إذا عى في مى

حتى يىغتسؿ فسكؼ ييباًدري إلى االغتساؿ, فيككف في ذلؾ مصمحة
(( .

 
مف المسائؿ التي - مسألة قراءة القرآف لمجنب كالحائض- يتبيَّف مٍف خبلؿ ما سبؽ أفَّ ىذه المسألة؛

تيو كدليمو, كتعدَّدت فييا األقكاؿ, اختمؼ فييا أىؿ العمـ كثيرا كالذم أميؿ إليو مف ىذه , كلكؿ حجَّ
 : ىك جكاز قراءة القرآف لمف عميو غسؿ كذلؾ لما يأتي-كالعمـ عند اهلل تعالى- األقكاؿ

 
كذلؾ , كال يفعؿ غير الكضكء, ما كرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو كاف يناـ كىك جنب .ُ

إذا كاف جنبان صمى اهلل عميو كسمـكاف رسكؿ اهلل  }:فيما ركم عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
سألت : كعف أبي سممة قاؿكعف أبي سممة , )){فأراد أف يأكؿ أك يناـ تكضأ كضكءه لمصبلة

 .)){نعـ, كيتكضأ:  يرقد كىك جنب؟ قالتصمى اهلل عميو كسمـأكاف النبي  }:عائشة
 

كاف يناـ بعض األحياف كىك جنب, فميعمـ أنو كاف ال يدع  النبي صمى اهلل عميو كسمـ فإذا عمـ أف
 }:عف عائشة رضي اهلل عنياالصحيحففي الحديث ,  كالمعكذتيف كذلؾ كؿ ليمة"قؿ ىك اهلل أحد"قراءة 

قؿ "كاف إذا أكل إلى فراشو كؿ ليمة جمع كفيو ثـ نفث فييما فقرأ فييما صمى اهلل عميو كسمـأف النبي 
ثـ يمسح بيما ما استطاع مف جسده, يبدأ بيما عمى رأسو ككجيو كما أقبؿ مف جسده " ىك اهلل أحد

                                                 

 ( االختيارات الفقيية اختارىا عمي بف محمد بف عباس , كابف تيمية. 191-26/190, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(
 .1/349, الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, كالعثيميف. الرياض, مكتبة الرياض الحديثة, 1/27البعمي, 

 ( , عمر سميماف الحفياف: خرج أحاديثو, 1/347, الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, محمد بف صالح, العثيميف(
.   ىػ1422, 1ط, السعكدية, دار ابف الجكزم

 ( ٍسًؿ اٍلفىٍرجً , 1/248صحيح مسمـ, , مسمـ( كًء لو كىغى نيًب كىاٍسًتٍحبىاًب اٍلكيضي كىاًز نىٍكـً اٍلجي  .بىاب جى

( أى قبؿ أىٍف يىٍغتىًسؿى , 1/109, صحيح البخارم, البخارم( نيًب في اٍلبىٍيًت إذا تىكىضَّ  .بىاب كىٍينيكنىًة اٍلجي



 

 أأأأأأأأ 

ففي الحديث داللة عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقرأ القرآف , )){يفعؿ ذلؾ ثبلث مرات
 . ))كىك جنب في بعض األحياف كما ىك مفيـك السيدة عائشة رضي اهلل عنيا

 
 .ضعؼ الحديث الذم استند إليو القائمكف بالمنع مطمقا .ِ
ذا قرأ آية أك , كما أندليؿ اإلماـ المرداكم؛ كىك أفَّ اآلية كاآليتيف ال يحصؿ بيما تحدٍّ كال إعجازه  .ّ كا 

فيو نظر مف -كاهلل تعالى أعمـ- آيتيف كلـ يقصد بيما قراءةى القرآف فبل بأس في ذلؾ؛ ىذا كبلـ 
 :جانبيف

 
 .مف كتاب كال سنَّة كال إجماع كال قياس أيضان , ال دليؿى عميو - أ
كألفَّ اآلية كاآليتيف كبلـي اهلل أٍم قرآف ببل شؾٍّ كال فرؽ بىٍيفى أٍف ييباح لو آية أك أٍف يباح لو  - ب

 ) ).أخرل أك بيف أٍف يمنع مف آية أك يمنع مف أخرل؛ ألنَّو كمُّو قرآف
 .ىذا كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب

 
 مسح الرأس في الوضوء:  المسألة الثانية

 
ٱڦڦڦڦپپپپٹٹٹٹڤچ:لقكلو تعالى, إفَّ مسح الرأس مف فركض الكضكء

چ
((. 
 

كيرجع سببي اختبلفيـ؛ إلى حرؼ الباء في قكلو , كلكف اختمؼ الفقياء في القدر المجزئ مف المسح
أك ىؿ ىي لمتَّبعيض؟ فمف رآىا , كمعنى الزائدة ىينا ككنييا مؤكدة, ؛ فيؿ الباء زائدةچٹڤچ:تعالى

 . ))كمف قاؿ بأنَّيا لمتبعيض أكجب مسح بعضو, زائدة أكجب مسح جميع الرأس
 

                                                 

( ذىاتً ,4/1916 ,صحيح البخارم, البخارم(  .بىاب فىٍضًؿ اٍلميعىكّْ

(  .بحث منشكر عمى االنترنت, حكـ قراءة الجنب لمقرآف, سميماف بف ناصر, العمكاف(

  ( , لجنة إحياء التراث العربي: تحقيؽ, 1/78, المحمى, عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم أبك محمد, ابف حـز(
. بيركت, دار اآلفاؽ الجديدة

 (  .6آية , سكرة المائدة(

 ( . 1/70, بداية المجتيد, ابف رشد(



 

 بببببببب 

 :  كقد اختمفكا بناء عمى ذلؾ إلى عدة أقكاؿ
 

 اختيار اإلماـ المرداويّ 
 

مسح األكثر مف الرَّأس؛ ألنَّمسح جميع الرأس قد يفضي إلى : في ىذه المسألة-رحمو اهلل-فمقد اختار
كألفَّ األكثر , كما أفَّ حدَّ األكثر الثمثاف كاليسير الثمث فما دكف, كأنَّو منفيّّ غالبا, الحرج كالمشقَّة

 .))ينطمؽ عميو اسـ الشيء الكامؿ
 

كىك قكؿ عند , ))كىذا االختيار ىك ركاية رابعة عند اإلماـ أحمدكالتي رجحيا الشّْيرازم الحنبمي
 .))المالكية

 
كاية كألفَّ األكثر , كدليمو عمى ذلؾ؛دفع المشقة كرفع الحرج, إذٍف فاإلماـ المرداكم قد اختار ىذه الرّْ

كما عميو جماىير , ينطمؽ عمى الشيء الكامؿ؛ كبالتَّالي قدخالؼ ما ىك معتمد في المذىب الحنبمي
 .األصحاب متقدميمكمتأخرىـ

 
 :أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة

 
 )),كىذا ىك ظاىر مذىب الحنابمة,  مسح جميع الرأس في حؽ الرجؿ كالمرأة معان :القوؿ األوؿ

                                                 

 ( .  1/348, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف , كالزركشي. 1/348, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
, 3ط, مكة المكرمة, مكتبة األسدم, عبد الممؾ بف دىيش: تحقيؽ, 83-1/82, شرح مختصر الخرقي, عبد اهلل 
المبدع في , إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الحنبمي أبك إسحاؽ, كابف ممفح. 1/87, المغني, كابف قدامة. ـ2009

.  ىػػ1400, بيركت, المكتب اإلسبلمي, 1/128شرح المقنع, 

 ( .  1/70, بداية المجتيد, ابف رشد(

 ( , كالفتكحي. 1/98, كشاؼ القناع, ك البيكتي. 1/348, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
 .1/53, منتيى اإلرادات



 

 جججججججج 

 
 .))كمذىب المالكية

 
كيجزئ عنده ثبلث , ))كالشافعي, ))كىذا مذىب أبي حنيفة,  يجزئ مسح بعضو:القوؿ الثاني

 .))كىذه ركاية ثانية عند الحنابمة, كفي ركاية شعرة أك بعضيا, شعرات
 

كىذا مركم عف اإلماـ ,  كجكب استيعاب مسح جميع الرأس في حؽّْ الرَّجؿ دكف المرأة:القوؿ الثالث
 .))أحمد في ركاية ثالثة

 
أنَّو ييجزئ مسح بعض الرَّأس في الكضكء - كاهلل تعالى أعمـ-كالذم أميؿ إلييفي المسألة مف األقكاؿ

 :كذلؾ لؤلدلة اآلتية
 

 .))كليست زائدة,  تفيد التَّبعيضچٹڤچ:أفَّ الباء في قكلو تعالى .ٔ
فٍَّيًف كىاٍلًعمىامىةً -صمى اهلل عميو كسمـ-أىفَّ رىسيكؿى المَّوً كقد كرد .ِ مىسىحى عمى اٍلخي أى فىمىسىحى ًبنىاًصيىًتًو كى  تىكىضَّ

 

 مسح الجزء ىك أفَّ مقدـ الرأس, كىي جزء منو, كاالكتفاء, بالمسح عمييا دليؿ عمى : كالنَّاصية, ))
 .))المفركض كيحصؿ بأمّْ جزء كاف

                                                 

 ( , كالقرافي. 1/70, بداية المجتيد, كابف رشد. بيركت, دار صادر, 1/16المدكنة الكبرل, , اإلماـ,مالؾ(
. 1/259, الذخيرة

 ( كماؿ الديف محمد بف عبد , كابف اليماـ. بيركت, دار المعرفة, 8-1/7المبسكط, , شمس الديف, السرخسي(
. 2ط, بيركت, دار الفكر, 1/18شرح فتح القدير, , الكاحد

 ( . 1/174, نياية المحتاج, كالرممي. 1/455, المجمكع, النككم(

 ( . 1/351, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم. 90-1/87, المغني, ابف قدامة(

 (  .349-1/348, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم. 90-1/87, المغني, ابف قدامة(

 ( . بيركت, دار الفكر, 1/96مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج, , محمد الخطيب, الشربيني(

 (  .(اٍلمىٍسًح عمى النَّاًصيىًة كىاٍلًعمىامىةً باب ), كتاب الطيارة, 1/230صحيح مسمـ, , مسمـ(

 ( , دار إحياء التراث العربي, 3/172صحيح مسمـ بشرح النككم, , أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم, النككم(
.  ىػ1392, 2ط, بيركت



 

 دددددددد 

كىذا ىك الفرؽ بينو كبيف الغسؿ فالغسؿ , كما أفَّ المسح ال يقتضي لغة استيعاب جميع الرأس .ّ
 .))أمَّا المسح فبل يقتضيو, يقتضي ذلؾ

 
 دعاء االستفتاح: المسألة الثالثة

 
 :اختمؼ الفقياء  في ىذه المسألة إلى عدة أقكاؿ

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
اختار اإلماـ المرداكمُّ في ىذه المسألة أٍف يجمع المصمي بيف الصيغتيف المَّتيف كردتا عف رسكؿ اهلل 

 .))جمعا بيف األدلة الشَّرعية الصَّحيحة, -صمى اهلل عميو كسمـ-
 

,كىالًإلىيىغىٍيريؾى }:كىما قكلو صمى اهلل عميو كسمـ دُّؾى تىعىالىىجى ,كى تىبىارىكىاٍسميؾى ,كى ٍمًدؾى ًبحى انىكىالمَّييمَّكى  .)){سيٍبحى
 

ًإلىىالصَّبلًةقىاؿى  }:كقكلو مَّمىكىانىًإذىاقىامى سى مَّىالمَّييعىمىٍيًيكى لمًَّيصى : أىنَّرىسيكالى
اأىنىاًمنىاٍلميٍشًرًكيفى  مى ًنيفناكى حى ٍيتيكىٍجًييىًممًَّذيفىطىرىالسَّمىاكىاًتكىاألىٍرضى بّْاٍلعىالىًمينىبلشىًريكىمىوي ,كىجَّ اًتيًممًَّيرى مىمى ٍحيىايىكى مى نيسيًكيكى بلًتيكى ًإنَّصى

,كىأىنىاًمنىاٍلميٍسًمًميفى  ًبذىًلكىأيًمٍرتي  .)){...,كى
 

كأبك يكسؼ كغيره مف , ))كمف الفقياء الذيف اتفؽ قكليـ مع اختيار اإلماـ المرداكم؛ بعض الشَّافعية
 .))كابف تيمية مف الحنابمة, ))الحنفية

 :وأمَّا أقواُؿ الفقياء اآلخريف في المسألة فيي عمى النَّحو اآلتي
                                                 

 ( . 2/52, المحمى, ابف حـز(

 ( . 3/427, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( مىةً باب,  كتاب الصبلة, 1/299صحيح مسمـ, , مسمـ( ًة مف قاؿ الى ييٍجيىري ًباٍلبىٍسمى جَّ .  حي

 ( . باب الدعاء في صبلة الميؿ كقيامو, كتاب صبلة المسافريف, 1/535صحيح مسمـ, , مسمـ(

 ( . 3/267, المجمكع, النككم(

 ( . 2ط, بيركت, دار المعرفة, 1/328البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, , زيف الديف الحنفي, ابف نجيـ(

 ( .  22/404, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية.3/427, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(



 

 هههههههه 

 
ؿ تىبىارىؾى }: يستفتح بقكلو صمَّى اهلل عميو كسمـ:القوؿ األوَّ ,كى ٍمًدؾى ًبحى انىكىالمَّييمَّكى كىك قكؿ , { ...سيٍبحى

 . ))كىك القكؿ المعتمد في المذىب الحنبمي, ))الحنفية
 

كىك قكؿ , {...بكجيت كجيي لمذم فطر}:بقكلو صمى اهلل عميو كسمـيستفتح :القوؿ الثاني
 .))ىي ركاية عف اإلماـ رجحيا اآلجرم مف الحنابمةك, ))الشَّافعية

 
بؿ اعتبركا الدعاء ىنا مف المكركىات؛ ,  ال يستفتح, بؿ يبدأ بالقراءة بعد تكبيرة اإلحراـ:القواللثالث

ٍبو عمؿ ٍمؼى النبي ؼ,))ألنَّو لـ يٍصحى مٍَّيتي خى اًلؾو أىنَّوي حدَّثو قاؿ صى -صمى اهلل عميو كسمـ-عف أىنىًس بف مى
كفى ,-كسمـ كفى ًبٍسـً المًَّو الرحمف چپپپپچبػ  كىأىًبي بىٍكرو كىعيمىرى كىعيٍثمىافى فىكىانيكا يىٍستىٍفًتحي الى يىٍذكيري
ًؿ ًقرىاءىةو كال في آًخًرىىا, الرًَّحيـً   .))مالؾإليو اإلماـ ذىب ا  ـكىذا,)){في أىكَّ

 
سكاءنأكانت , -صمى اهلل عميو كسمـ-أفَّ دعاءى االستفتاح سنَّة عف رسكؿ اهلل - كاهلل أعمـ-يتبيَّف

ؿ فقد أحسف, الٌصيغة األكلى أـ الٌصيغة الثانية أك بأمّْ أثر صحيح كرد أٍجزىأى  كمف قاؿ , فمٍف قاؿ باألكَّ
 . كمٍف قاؿ باالثنيف فقد أحسف كجاء بالذم ىك خير, بالثَّاني فقد أحسف أيضا

 
                                                 

 ( تبيف الحقائؽ شرح , فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي, كالزيمعي. 1/202, بدائع الصنائع,  الكاساني(
. ىػ1313, القاىرة, دار الكتب اإلسبلمي, 1/111, كنز الدقائؽ

 ( . 1/115, اإلقناع, كالحجاكم. 1/208, منتيى اإلرادات, الفتكحي(

 ( حاشية البجيرمي عمى شرح منيج , سميماف بف عمر بف محمد, كالبجيرمي. 1/473,  نياية المحتاج,الرممي(
. تركيا, المكتبة اإلسبلمية, 1/198, (التجريد لنفع العبيد)الطبلب 

 ( . 22/404, مجمكع الفتاكل, كابف تيمية. 3/427, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
, الممتع شرح المقنع, كالتنكخي. 283-1/282, المغني, كابف قدامة. 1/298, شرح مختصر الخرقي, كالزركشي

. 1/115, اإلقناع, كالحجاكم. 1/208, منتيى اإلرادات, كالفتكحي. 1/346

 ( . بيركت, دار الفكر, 1/252حاشية عمى الشرح الكبير, , محمد بف أحمد بف عرفة, الدسكقي(

 ( مىةً باب , كتاب الصبلة, 1/299, صحيح مسمـ, مسمـ( ًة مف قاؿ الى ييٍجيىري ًباٍلبىٍسمى جَّ  .حي

 ( التاج كاإلكميؿ , محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم, كالمىكَّاؽ. 1/454, االستذكار, ابف عبد البر(
. ىػ1398, 2ط, بيركت, دار الفكر, 1/544لمختصر خميؿ, 



 

 وووووووو 

و اإلماًمالمرداكمّْ في ىذه المسألة  وه صحيح؛ ألنَّو أعمؿ قاعدةن - كاهلل أعمـ - كما كأفَّ تكجُّ كبيرة تكجُّ
زالتو؛ كىي أفَّ الجمع بيف الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما إذ الكاجب , مف قكاعد حٌؿ التعارضكا 

اعتباري أدلًة الشرع جميًعيا ما أمكف
((. 

 
 َتْكرَارُاالْسِتَعاَذِةِفيُكمَِّرْكَعةٍ : المسألة الرابعة

 
ذي باهلل عزَّ كجؿَّ في الصبلة مف الشيطاف الرجيـ  في الركعة األكلى بعد دعاء االستفتاح ييندب التعكُّ

چڱںںڻڻٹٹۀٹچلقكلو, كقبؿ القراءة
كلكف اختمؼ الفقياء في تكرارىا في بقية , ))

 :الركعات عمى أقكاؿ
 

 اختيار اإلماـ المرداويّ 
 

ذى المصمّْي في كؿّْ ركعةو مف ركعات الصَّبلة قبؿ : اختار اإلماـ المرداكمُّ في ىذه المسألة أٍف يتعكَّ
 ))".كىك األصحُّ دليبل: قمتي :" كفي ىذا قاؿ, الشُّركع بقراءة الفاتحة استحبابا

 
 . ))كابف سيريف كىك األصح عند الشَّافعية, مف الحنابمة))كالٌدجيمي))كقد أيَّده في ذلؾ ابف تيمية

 :كاستشيدكا عمى ذلؾ بما يأتي
 

                                                 

 ( .  396, المدخؿ, ابف بدراف(

 (  .98آية , سكرة النحؿ(

 ( . 3/530, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( الفتاكل الكبرل, , شيخ اإلسبلـ أبي العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني, ابف تيمية(
.  بيركت, دار المعرفة, حسنيف محمد مخمكؼ: تقديـ, 4/416

 ( , الكجيز في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, سراج الديف الحسيف بف يكسؼ ابف أبي السرم, الدجيمي(
حياء التراث اإلسبلمي: تحقيؽ, 73 . مكتبة الرشد, مركز البحث العممي كا 

 ( . 3/370, المجمكع, النككم(



 

 شششششششش 

 كقع ألنَّو؛ عند تكرير القراءةاالستعاذةفيقتضي ذلؾ تكرير , چڱںںڻڻٹٹۀچ: قكلو تعالى -ُ
ييستحب لو فإنَّو ثيَـّ عاد إلييا , فأشبو ما لك قطع القراءة خارج الصبلة بشغؿ الفصؿ بيف القراءتيف

 .التَّعٌكذ
كأيضا إف كانت مشركعة في الرَّكعة األكلى فيي , كألفَّ األمر معمؽ عمى شرط فيتكرر بتكرره -ِ

. ))لبلشتراؾ في العٌمة, مشركعة في غيرىا مف الرَّكعات قياسان 
 

 :رأي الفقياء اآلخريف في المسألة فيي عمى النَّحو اآلتي
 

ؿ كىك كراىةي تىٍكرىاري التعكذ : ) )كقكؿ الحنابمة, ))كالشَّافعية في الرَّأم اآلخر, ))قكؿ الحنفية:الرَّأي األوَّ
كاف إذا قاـ إلى  }-صمى هلل عميو كسمـ-ألنَّوالثَّانية كما بعدىا؛ : التعكذ في الصبلة في الركعات

فيذا يدؿُّ عمى أنَّو لـ يكف , )){الرَّكعة الثَّانية استفتح القراءة بالحمد هلل رب العالميف كلـ يسكت
كليذا اعتبر الترتيب في , فالقراءة فييا كمّْيا كالقراءة الكاحدة, كألفَّ الصَّبلة جممةه كاحدة, يستعيذ

 .))الركعتيف
 

 كىك  كأما في النافمة فيجكز سرا كتركو أكلى, ًسرَّا كاف أك جيراكراىة التَّعكذ في الصَّبلة:الرأي الثَّاني
 .  ))قكؿ المالكية

                                                 

 ( كزارة األكقاؼ , 4/13, المكسكعة الفقيية الككيتية, كمجمكعة مف العمماء. 1/312, المغني, ابف قدامة(
. ـ1990, 1ط, الككيت, (مطبعة المكسكعة الفقيية )كالشؤكف الدينية

 ( . 1/51اليداية شرح بداية المبتدم, , المرغيناني(

 ( . 3/370, المجمكع, النككم(

 ( , كالفتكحي. 1/307, التكضيح, كالشكيكي. 3/530, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
. 1/217, منتيى اإلرادات

 ( ٍحرىاـً كىاٍلًقرىاءىةً , 1/419, صحيح مسمـ, مسمـ( . بىاب ما ييقىاؿي بيف تىٍكًبيرىًة اإٍلً

 ( . 1/370, الممتع في شرح المقنع, التنكخي(

 ( أبك عبد اهلل محمد بف أحمد , كالقرطبي. 1/251, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 1/265,منح الجميؿ, عميش(
. القاىرة, دار الشعب, 1/86الجامع ألحكاـ القرآف, , األنصارم



 

 حححححححح 

ذ في كؿ ركعة مف ركعات الصَّبلة؛ - كاهلل أعمـ- كالذم أميؿي إليو في ىذه المسألة ىك استحباب التَّعكُّ
كألفَّ ىناؾ فٍصبل في القراءة بىٍيفى الرَّكعة كالتي , چڱںںڻڻٹٹۀچ:كذلؾ لعمـك قكلو تعالى

 .تمييا
 



 

 طططططططط 

 نماذج مف اختياراتو في الزكاة:المطمب الثاني
 

 :كفيو مسألتاف
 

 دفع الزَّكاة إلى اإلماـ الفاسؽ: المسألة األولى
 

عمى عدَّة , اختمؼ الفقياء في دفع الزكاة إلى اإلماـ الفاسؽ الذم يضع الزَّكاة في غير مكضعيا
 :أقكاؿ

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
بؿ , لقد اختار أنَّو يحـر عمى المزكّْي دفعى زكاًتو إلى اإلماـ الفاسؽ الذم ال يضعيا في غير أىميا

 )).عنو- أم الزكاةى -يجب كتمييا 
 

كقد ذىب اإلماـ المرداكم في ىذا إلى نفس ما ذىب إليو القاضي أبك يعمى في كتابو األحكاـ 
حيث قالكا أنَّو ))كىك قكؿ المالكية؛)),كىك أيضا ما ذىب إليو الشَّافعية في أحد قكلييـ, ))الٌسمطانية

فإٍف لـ , إذا كاف ىذا الحاكـ يعطي الزكاة إلى أىميا, يصحُّ إعطاءي الزكاًة إلى الحاكـ كلك كاف فاسقان 
كذلؾ لئبل تضيع , كال يجزئ دفع الزكاة إلى مثؿ ىذا الحاكـ, فبل يصح دفع الزكاة إليو, يكف كذلؾ

 . الزكاة عمى مستحقييا
 

أمَّا ىؿ يدفع إلى الظالـ أك ال؟, فإٌني أختار الدفع :" كىذا أيضا ما رجَّحو الشَّيخ القرضاكم؛ حيث قاؿ
ٍف جار في بعض األمكر  إليو إذا كاف يكصميا إلى مستحٌقييا, كيصرفيا في مصارفيا الشَّرعية, كا 

                                                 

 ( . 7/156, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( محمد : تعميؽ, 130, األحكاـ السمطانية, أبك يعمى, محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراءالقاضي (
. ـ2000, 2ط, بيركت, دار الكتب العممية, حامد الفقي

 ( دار الكتب , 137األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية, , عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الماكردم(
. 6/148, المجمكع, كالنككم. ـ1985- ىػ1405, بيركت, العممية

 ( . 3/134, الذخيرة, كالقرافي. 1/502حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, , الدسكقي(



 

 يييييييي 

 فبل يدفعيا إليو إالَّ إٍف طالب بيا, فبل يسعو االمتناع, ,فإٍف كاف ال يضعيا في مكاضعيا, األخرل
ٍف  عمبلن باألحاديث التي سقناىا مف قبؿ, كبفتاكل الصحابة المتكررة في دفع الزَّكاة إلى األمراء كا 

 ))."ظممكا كاهلل أعمـ
 

 :رأي الفقياء اآلخريف ىي عمى النحو اآلتي
 

 دفعيا إلى فيكال يختمؼ المذىب : حيث قالكا, ))كىـ الحنابمة,  القائمكف بالجكاز مطمقا:القوؿ األوؿ
كمف , كانت مف األمكاؿ الظاىرة أك الباطنة كيبرأ بدفعياأ غيرى عادؿو كسكاءن ـكاف عادال أأاإلماـ سكاءن 

إنَّيىا سىتىكيكفي أىثىرىةه }:أبرز أدلتيـ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كنىيىا قالكا يا رىسيكؿى المًَّو ))  كىأيميكره تيٍنًكري
ـٍ  تىٍسأىليكفى المَّوى الذم لىكي ـٍ كى مىٍيكي ؽَّ الذم عى نىا قاؿ تيؤىدُّكفى اٍلحى  )){.فما تىٍأميري

 
أنَّو ال يجكز دفع الزكاة إلى : حيث قالكا, كىك أحد قكلي الشافعي,  كىـ المانعكف مطمقا:القوؿ الثاني

چېېۉۉېڭچ:كاستدلكا بقكلو تعالى, الظممة كال يجزئ
 عمى -كيرد بأفَّ عمكـ ىذه اآلية , ))

 مخصص بأحاديث كردت عف رسكؿ اهلل صمى اهلل -تسميـ صحة االستدالؿ بيا عمى محؿ النزاع 
 .))عميو كسمـ

 

                                                 

 ( . ـ1973, 2ط, بيركت, مؤسسة الرسالة, 2/788, فقو الزكاة, يكسؼ, القرضاكم(

 ( . 1/203, منار السبيؿ, كابف ضكياف. 2/120, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 2/267, المغني, ابف قدامة(

 (  بذلؾ إلى ما كقع مف استئثار الممكؾ مف قريش عف األنصار باألمكاؿ  النبيصمى اهلل عميو كسمـأشار: أثرة(
أحمد بف عمي أبك الفضؿ , ابف حجر. صمى اهلل عميو كسمـ فيك مف أعبلـ نبكتو,كالتفضيؿ في العطاء كغير ذلؾ

. بيركت, دار المعرفة, محب الديف الخطيب:  تحقيؽ,5/48فتح البارم شرح صحيح البخارم, , العسقبلني

 ( ـً ),3/1318صحيح البخارم, , البخارم( ٍسبلى اًت النُّبيكًَّة في اإٍلً مى  .(بىاب عىبلى

 (  .  ُِْآية , سكرة البقرة(

 ( , 4/220نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار, , محمد بف عمي بف محمد, الشككاني(
. ـ1973, بيركت, دار الجيؿ



 

 نننننننن 

فيجكز دفع ,  كىك قكؿ الحنفية؛ حيث فرَّقكا بيف األمكاؿ الظاىرة كاألمكاؿ الباطنة:القوؿ الثالث
ماف إذا لـ تصؿ إلى المستحؽ اًئرً , الظاىرة مع الضَّ دىٍفعييىاًإلىىالسٍُّمطىاًناٍلجى ٍلبىاًطنىةيفىبليىًصحُّ كىأىمَّااألىٍمكىاالي

((. 
كذلؾ لئبل -كاهلل أعمـ-يظير أف ما ذىب إليو اإلماـ المرداكيكالمالكية في ىذه المسألة ىك األصحٌ 

إذ يتكجب , ))كما أفَّ تصرُّؼ اإلماـ أك الحاكـ منكطه بمصمحة الرعية, تضيع الٌزكاة عمى مستحقييا
عمى كؿّْ مف كليى أمر أحد مف المسمميف أٍف يتصرَّؼى بما فيو مصمحة ليـ كعمى أساس مف العدؿ 
التَّاْـّ في تكزيع الزكاة إلى مستحقييا؛ ألفَّ الزكاة مف جممة األمانات التي أمر اهلل بردىا إلى أىميا 

چىۉۉېېٴۇۋۋۅۅىىېېېېچ: قاؿ تعالى, المستحقيف ليا
ال فيجب , )) كا 

 .   كاهلل أعمـ, كتميا عنو كتكزيعيا بنفسو إلى أىميا المستحقيف ليا لئبل تضيع عمييـ
 

 زكاة الزيتوف: المسألة الثانية
 

 إلى اختبلفيـ في ىذه المسألة يرجع سبباختمؼ العمماء قديمان كحديثان في إيجاب زكاة الزيتكف, ك لقد 
بمعنى أف الزيتكف , االختبلؼ في تحديد العمة المكجبة إلخراج الزكاة في األصناؼ المنصكص عمييا

 .))ىؿ ىك قكت أـ ال ؟
 

                                                 

 ( , دار الفكر لمطباعة كالنشر, 2/289رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار, , ابف عابديف(
الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي , كجماعة مف عمماء اليند, الشيخ نظاـ. ـ2000, ىػ1421, بيركت

. ـ1991,ىػ1411, دار الفكر, 1/190حنيفة النعماف, 

 ( محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل, المنثكر , كالزركشي. 348, 2/94, شرح مختصر الخرقي, الزركشي(
, 2ط, الككيت, كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, تيسير فائؽ أحمد محمكد. د: تحقيؽ, 1/309في القكاعد, 

.  ىػ1405

 ( .  58آية , النساء(

 ( . 1/429, بداية المجتيد, ابف رشد(



 

 لللللللل 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

 .))ىك الصَّكاب: كقاؿ, أفَّ الزَّيتكف تجب فيو الزكاة- رحمو اهلل-اختار
 

ح ىذا الرأم مف الحنابمة , كاختاره -التنكخي-, كأبك المعالي الحنبميُّ ابفي عقيؿ, كالشّْيرازمي : كقد رجَّ
 .))ره في مختص كذلؾ كقدَّمو ابف تميـ, ابف تيمية كالمجد,القاضي

 
 .)), كقكؿ اإلماـ الشافعي في القديـ)) كالمالكية)), مذىب الحنفية أيضاكىك
 

 : كاستدلكا بما يأتي
 

ےۓۓڭڭڭڭېےںںڻڻٹٹۀۀہہہہھھھھچ:بقكلو تعالى .ُ

چٴۇۋۋۅېۉېۉې
((. 

 
فالزيتكف چڭڭېېچ:ؿسبحانو كتعالى الزيتكف مع أصناؼ أخرل مف الزركع, قااهلل ذكر فبعد أفٍ 

 .))فيو حؽ هلل كىك الزكاة؛ ألفَّ اآلية تشممو بعمكميا
                                                 

 ( . 4/71, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 6/503, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( ك . 4/71, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 6/503, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
عبد السبلـ , كالمجد ابف تيمية.1/381, شرح مختصر الخرقي, كالزركشي. 1/710, الممتع شرح المقنع, التنكخي

مكتبة , 1/220المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, , بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف تيمية الحراني
.  ىػ1404, 2ط, الرياض, المعارؼ

 ( . 3/2, المبسكط, كالسرخسي. 2/53, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( مكاىب الجميؿ , محمد بف عبد الرحمف أبك عبد اهلل المغربي, كالحطاب. 280-2/279, التاج كاإلكميؿ, المىكَّاؽ(
. ىػ1398, 2ط, بيركت, دار الفكر, 2/267لشرح مختصر خميؿ, 

 ( , دار الفكر, 1/153الميذب في فقو اإلماـ الشافعي,, إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك إسحاؽ, الشيرازم(
. 1/382, مغني المحتاج, كالشربيني. بيركت

 ( . 141آية, سكرة األنعاـ(

 ( . 2/296, المغني, ابف قدامة(



 

 وووووووو 

ثىًريِّا اٍلعيٍشري }:كاستدلكا أيضا بعمـك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ .ِ  كما ,ًفيمىا سىقىٍت السَّمىاءي كىاٍلعيييكفي أك كاف عى
 .)){سيًقيى ًبالنٍَّضًح ًنٍصؼي اٍلعيٍشًر 

 الزَّيتكف مف األقكات الميدَّخرة كالزبيب كالتمر, كلذلؾ فيك يمحؽ بيمادُّ ييع .ّ
((. 

 
 أمَّا القوؿ اآلخر في المسألة

 
, ))فيك أفَّ الزيتكف ليس فيو زكاة؛ كىك قكؿ الشَّافعية في الجديد كىك الصَّحيح المعتمد عندىـ

كاية الثانية الصَّحيحة في المذىب الحنبمي فأشبو , ألنَّو ليس بقكت كال يمكف اٌدخاره,))كالرّْ
 .))كالزَّكاةي فرضت بالمدينة فبل كجكب فييا, كألفَّ اآلية مكيَّة, الخضركات

 
 تعالىأفَّ الزيتكف تجب فيو الزكاة؛ كذلؾ ألف اهلل - كاهلل تعالى أعمـ - كالذم أميؿ إليو في المسألة 

 فبل چڭڭېېچ الزيتكف كأصنافان أخرل مف الزركع ك الثمار, كعقَّب عمى ذلؾ كمو بقكلو ذكر
يصح استثناء شيئ مف تمؾ األصناؼ إال بدليؿ خاص يستثنيو, كليس في كتاب اهلل كال سنة رسكلو 

كما , ما يستثني الزيتكف مف كجكب إيتاء الزكاة يـك الحصاد في األصناؼ المذككرة في اآلية الكريمة
كليس ثمة , أف الحديث عاـ في زكاة الزيتكف كغيره مف األصناؼ كال يجكز تخصيص العاـ إال بدليؿ

كما أف الزيتكف اآلف كأكثري مف أم كقت مضى؛ يمكف اعتباره مف المحاصيؿ التي يمكف ليا , دليؿ

                                                 

 ( اًرم كلـ يىرى عيمىري بف , 2/540, صحيح البخارم, البخارم( اًء اٍلجى ًباٍلمى اًء كى اًء السَّمى ا ييٍسقىى مف مى بىاب اٍلعيٍشًر ًفيمى
. عبد اٍلعىًزيًز في اٍلعىسىًؿ شيئا

 ( ,  الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ,المقدسي,  عبد الرحمف بف محمد بف أحمد,ابف قدامةشمس الديف (
ىػ 1413, 1ط, السعكدية, ىجر لمطباعة كالنشر كاإلعبلف, عبد الفتاح الحمك-  عبد اهلل التركي :تحقيؽ, 6/503
. ـ1993-

 ( . 414-5/412, المجمكع, النككم(

 ( , كالكرمي. 4/71, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 6/503, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
, المكتب اإلسبلمي, 1/68دليؿ الطالبعمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ, , مرعي بف يكسؼ الحنبمي

.  2/204, كشاؼ القناع, كالبيكتي. ىػ1389, 2ط, بيركت

 ( دار , 1/301الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ, , عبد اهلل بف قدامة المقدسي أبك محمد, ابف قدامة(
. بيركت, المكتب اإلسبلمي, النشر



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  

بمعنى أفَّ ما ذىب إليو اإلماـ المرداكم في مخالفتو لممذىب الحنبمي في كجكب الزكاة في , أٍف تيٌدخىر
 . الزيتكف ىك صحيح كاهلل تعالى أعمـ



 

 ضضضضضضضض 

 نماذج مف اختياراتو في الصياـ: المطمب الثالث
 

 :كفيو مسألتاف
 

 التطوع بالصـو لمف عميو صوـ قضاء: المسألة األولى
 

 :اختمؼ الفقياء في صياـ التطكع لمف عميو قضاء عمى عدة أقكاؿ
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

كىك بذلؾ يخالؼ , اختار اإلماـ المرداكم في ىذه المسألة أٌنو يجكز صياـ التطكع لمف عميو قضاء
 .   ))المذىب الحنبمي كما عميو جماىير األصحاب

 
 .)) كالظاىرية))كمف الذيف قالكا بالجكاز أيضا الحنفية

 
 :كاستدلكا بما يأتي

 
چڇچڃڃڃڃچچچچڇڇچ:قكلو تعالى .ُ

((. 
 

                                                 

 ( . 7/539, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 2/307, البحر الرائؽ, كابف نجيـ. 2/104, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( , القاىرة, دار الحديث, 3/321اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, , عمي بف أحمد األندلسي أبك محمد, ابف حـز(
. ىػ1404, 1ط

 ( . 184آية , سكرة البقرة(



 

 عععععععع 

 
كلك كاف القضاء كاجبان عمى الفكر لكره التطكع قبؿ , أٌف كقت صياـ القضاء كاسع: كجو الداللة

كيجكز لمف عميو قضاء رمضاف التطكع بالصـك ألنيا عبادة :"كفي ىذا يقكؿ ابف قدامة, ))القضاء
 .))"تتعمؽ بكقت مكسع فجاز التطكع بيا في كقتيا

 
مَّـ لفعؿ عائشة رضي اهلل عنيا .ِ مَّى اهللي عميو كآلو كسى ٍكـي مف }:قالت, إقرار النبيّْ صى مىيَّ الصَّ كاف يىكيكفي عى

افى فما أىٍستىًطيعي أىٍف أىٍقًضيى إال في شىٍعبىافى   .)){رىمىضى
 

في الحديث داللة عمى جكاز تأخير قضاء رمضاف مطمقا سكاء كاف لعذر أك لغير أف : كجو الداللة
رضي كمعمـك حرص عائشة ,؛فعائشة رضي اهلل عنيا كانت تقضي األياـ التي عمييا في شعبافعذر

كبالتالي كانت تصكـ ىذه , يكـ عرفة كعاشكراءكشكاؿ, مف ستة صياـ التطكع كأياـ اؿعمى اهلل عنيا 
 .))األياـ مع تأخيرىا صياـ ما عمييا مف قضاء

 
 :أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة فيي عمى النحو اآلتي

 
 .))كقكؿ الشافعية))كىككالمالكية, كراىة صياـ التطكع قبؿ القضاء:القوؿ األوؿ

 
أف أداء الفرض أىـ مف التطكع, كما , ذلؾ يمـز مف تأخير الكاجب كعدـ فكرٌيتوكدليميـ عمى أف 

 .))كلذلؾ يكره االنشغاؿ بالتطكع قبؿ أداء الفرض

                                                 

 ( , مكة, مكتبة نزار, مصطفى الباز: تحقيؽ, 1/15القكاعد الفقيية, ,  الحنبميأحمد بف عبد الرحمف,ابف رجب(
. 2/104, بدائع الصنائع, كالكاساني. ـ1999, 2ط

 ( . 1/359, الكافي, ابف قدامة(

 ( افى , 2/689, صحيح البخارم, البخارم( اءي رىمىضى ى قىضى . بىاب مىتىى ييٍقضى

 (  .4/191فتح البارم , ابف حجر(

 ( .  بيركت, دار الفكر, 519-1/518, سيدم أحمد أبك البركات, الشرح الكبير, الدردير(

 ( . 3/211, نياية المحتاج, كالرممي. 1/449, مغني المحتاج,  الشربيني(

 ( .  519-1/518, الشرح الكبير, الدردير(



 

 فففففففف 

كاستدلكا , ؛ حيث قالكا بتحريـ صياـ التطكع لمف عميو قضاء)) كىك قكؿ الحنابمة:القوؿ الثاني
افى شيء لـ يقضيو }: بحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو حيث قاؿ مىٍيًو مف رىمىضى افى كىعى مف أىٍدرىؾى رىمىضى

افى شيء لـ يقضيو فإنو الى ييتىقىبَّؿي منو حتى  مىٍيًو مف رىمىضى ـى تىطىكُّعان كىعى ا مىٍف صى لـ ييتىقىبٍَّؿ منو كى
كمىوي   .)){يىصي

 
 كصياـ ستة صـك التطكع قبؿ القضاءأنو يجكز _ كاهلل تعالى أعمـ_ كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة

؛ ألف كقت القضاء مكسع, إال إذا ضاؽ كقت القضاء, كلـ أياـ مف شكاؿ كيكـ عرفة كعاشكراء كغيرىا
كما أٌف الحديث , يبؽ مف شعباف إال ما يكفي لمقضاء, فيمـز حينئذو القضاء, كعدـ االنشغاؿ بالتطكع

كمف قاؿ بالجكاز , كىذا ما ذىب إليو اإلماـ المرداكم, الذم استند إليو القائمكف بالتحريـ فيو ضعؼ
 . مف الحنفية كالظاىرية

 
كفارة مف جامع مكَرىًا في نيار رمضاف : المسألة الثانية

 
 :عمى قكليف, لقد اختمؼ الفقياء فيمف جامع مكرىا في نيار رمضاف

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
, كجكبى القضاء دكف الكفارة عمى الميجاًمع الميكرىه في نيار رمضافاختار رحمو اهلل في ىذه المسألة 
 .) )كىك قكؿ ابف عقيؿ مف الحنابمة

 

                                                 

 ( . 1/316, اإلقناع, كالحجاكم. 2/334, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 1/82, دليؿ الطالب, الكرمي(

 ( مسند  (8606)حديث رقـ , 2/352, مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, اإلماـ أبك عبد اهلل بف حنبؿ الشيباني, أحمد(
, محمد ناصر الديف, األلباني. حديث ضعيؼ: قاؿ األلباني. مصر, مؤسسة قرطبة, أبي ىريرة رضي اهلل عنو

, مكتبة المعارؼ, (838)حديث رقـ, 2/235, سمسة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ عمى األمة
.   ـ1992, 1ط, الرياض

 ( . 7/446, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(



 

 صصصصصصصص 

 
 .))كالشافعية في كجو ليـ, ))كالمالكية, ))كقكؿ الحنفية

 
 :كحجتيـ في ذلؾ ما يأتي

 
بَّاسو اعف  .ُ عى عف أيمًَّتي :}  قاؿ,صمى اهلل عميو كسمـعف النبي رضي اهلل عنيما بف عى ًإفَّ المَّوى كىضى

طىأى كىالنٍّْسيىافى كما اٍستيٍكًرىيكا عميو  .)){اٍلخى
 

أف كما ك,  أك إكراه,أف اهلل تعالى كضع عف ىذه األمة أم فعؿ نتج عف خطأ, أك نسياف:الداللةكجو 
اهلل تعالى لما كضع الكفر عمف تمفظ بو حاؿ اإلكراه كأسقط عنو أحكاـ الكفر كذلؾ سقط عف المكره 

 كعميو تسقط كفارة المجامع ؛)) سقط ما ىك دكنو بطريؽ األكلى,ما دكف الكفر ألف األعظـ إذا سقط
. باإلكراه في نيار رمضاف

 
 .))كألف الكفارة إما أف تككف عقكبة أك ماحية لمذنب كال حاجة إلييا مع اإلكراه لعدـ اإلثـ .ِ
الختبلفيما في , كألف الشرع لـ يرد بكجكب الكفارة فيو كال يصح قياسو عمى ما كرد الشرع فيو .ّ

 .))كجكد العذر كعدمو
 

                                                 

 ( . 1/322, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 102-2/94, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( . 2/427, التاج كاإلكميؿ, كالمكاؽ. 1/527, الشرح الكبير, الدردير(

 ( . 6/336, المجمكع, كالنككم. 1/183الميذب ,, الشيرازم(

 ( ًؽ اٍلميٍكرىًه كىالنَّاًسي, (2045 )حديث رقـ, 353سنف ابف ماجو, , ابف ماجة( حديث : قاؿ األلباني. بىاب طىبلى
. صحيح

 ( , دار الكتب العممية, 424-11/423مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,, عمي بف سمطاف محمد, القارم(
.  ـ2001- ىػ 1422, 1ط, بيركت

 (  .3/28, المغني, ابف قدامة(

 (  .3/28, المغني, ابف قدامة(



 

 قققققققق 

 
 الرأي اآلخر في المسألة

 
 . ))كقكؿ ألبي حنيفة, ))؛ كىك القكؿ الصحيح مف المذىب الحنبميكجكب القضاء كالكفارة معان ىك 

صمى اهلل عميو  جاء رجؿ إلى النبي }: ىريرة رضي اهلل عنو, قاؿكاستدلكا بالحديث الذم يركيو أبك
 قاؿ ىؿ ,كقعت عمى امرأتي في رمضاف: كما أىمكؾ؟  قاؿ:  قاؿ,ىمكت يا رسكؿ اهلل:  فقاؿ,كسمـ

فيؿ تجد :  قاؿ,ال: فيؿ تستطيع أف تصـك شيريف متتابعيف؟ قاؿ:  قاؿ,ال: تجد ما تعتؽ رقبة؟قاؿ
 بعرؽ فيو تمر, فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ النبيُّ مى  فىأيت,ثـ جمس:  قاؿ,ال: ما تطعـ ستيف مسكينان؟ قاؿ

صمى اهلل عميو  فضحؾ النبي ,أفقر منا فما بيف البيتيا أىؿ بيت أحكج إليوعمى :  قاؿ,تصدؽ بيذا
 .)){كصـ يكمان مكانو}:كقاؿ. )){اذىب فأطعمو أىمؾ:  حتى بدت أنيابو, ثـ قاؿكسمـ

 
. كجو داللة ىذا الحديث, أنو يدؿ بمفيكمو عمى كجكب القضاء, كالكفارة عمى المجامع المكره

 
ىك ما ذىب إليو اإلماـ المرداكم كالجميكر في _ كاهلل تعالى أعمـ_ كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة

كألف اهلل , أنو مف جامع في نيار رمضاف مكرىا فعميو القضاء دكف الكفارة؛ لؤلدلة التي ذىبكا إلييا
ېېېچ: يقكؿ تعالى,سبحانو تعالى رفع المؤاخذة عف جميع األعماؿ التي ليس لنا طاقة في دفعيا

ییييىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

چحئجئ
 . أف اإلكراه يدخؿ ضمف أحكاـ ىذه اآلية الكريمةشؾ كال ,))

 
كليذا أكجب , كما كأف الحديث الذم ساقو الحنابمة يدؿ عمى أف المجامعة كانت بعمد كليس عف إكراه

 .الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ القضاء كالكفارة معا

                                                 

 ( . 1/218, منار السبيؿ, كابف ضكياف. 2/324, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 2/401, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( افى (,1834)حديث رقـ, 2/684, صحيح البخارم, البخارم( امىعى في رىمىضى  . بىاب إذا جى

 ( : قاؿ األلباني, (باب كفارة مف أتى أىمو في رمضاف), (2393)حديث رقـ, 419سنف أبي داكد, , أبك داكد(
. حديث صحيح

 ( . 286آية , سكرة البقرة(



 

 زززززززز 

 نماذج مف اختياراتو في الحجّ :المطمب الرابع
 

 :كفيو مسألتاف
 

 اشتراط أمف الطريؽ وسعة الوقت: المسألة األولى
 

مامف ىؿ قاختمؼ الفقياء في اشتراط أمف الطريؽ كسعة الكقت ضمف شركط االستطاعة لمحج؛ ؼ
ىما  ألحد لـ يكف مستطيعا كال يأثـ بعدـ العـز عمى الحج, أك اتكفرم لـ إذاشركط الكجكب بحيث 
أمف  كمعنى أف مف قدر عمى الزاد كالراحمة يككف مستطيعا, كمطالبا بالحج؟:شرط في األداء بمعنى

مكاف المسيرالطريؽ  الكقت متسع يمكنو في ك, أف ال يككف في الطريؽ مانع مف عدك كنحكه كا 
 :اختمفكا عمى قكليف, ))إلى الحجالخركج 

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
فمك كممت شركط الحج , لقد اختار رحمو اهلل أف أمف الطريؽ كسعة الكقت مف شرائط لزـك األداء

ف أعسر قبؿ كجكدىما بقي في , حج عنو بعد مكتو, ثـ مات قبؿ كجكد ىذيف الشرطيف, ))الخمسة كا 
 . ))ذمتو

كىك ظاىر , ))كابف مفمح في الفركع, ))كالمجد,))الدجيمي: كمف الذيف قالكا بيذا الرأم مف الحنابمة
 .))كبلـ الخرقي

 .))كىك ركاية عند الحنفية
                                                 

 ( . 3/86, المغني, ابف قدامة(

 ( .  439-1/435, اإلقناع, الحجاكم. كىي اإلسبلـ كالعقؿ كالبمكغ كالحرية كاالستطاعة(

 ( . 69-8/66, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم. 5/240, تصحيح الفركع, المرداكم(

 ( . 129, الكجيز, الدجيمي(

 ( . 1/233, المحرر, المجد ابف تيمية(

 ( . 5/240, الفركع كمعو تصحيحو, ابف مفمح(

 ( : تحقيؽ, 1/53مختصر الخرقي مف مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ, , أبك القاسـ عمر بف الحسيف, الخرقي(
.  ىػ1403, 3ط, بيركت, المكتب اإلسبلمي, زىير الشاكيش



 

 شششششششش 

 
 :كمف أدلتيـ في ما ذىبكا إليو ما يأتي

 
 .)){الزاد كالراحمة }:ما يكجب الحج؟ قاؿ: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما سئؿ .ُ

 .ففسر النبي صمى اهلل عميو كسمـ االستطاعة بالزاد كالراحمة فقط دكف غيرىما
 .فمـ يمنع الكجكب كالضعؼ كالزمانة, أنو عذر يمنع األداءنفسو .ِ
أك , أك بمغ الصبي, أفَّ إمكاف األداء ليس بشرط في كجكب العبادات؛ بدليؿ ما لك طيرت الحائض .ّ

 .كلـ يبؽ مف كقت الصبلة ما يمكف أداؤىا فيو, أفاؽ المجنكف
كفقد , أفَّ الفرؽ بيف أمف الطريؽ كالكقت كبيف الزاد كالراحمة أنو يتعذر مع فقدىما األداء دكف القضاء .ْ

 .    ))الزاد كالراحمة يتعذر معو الجميع
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

كالحنابمة في الركاية الصحيحة , ))كالشافعية, ))كالمالكية, )) كىك رأم جميكر الفقياء مف الحنفية
؛ في أف أمف الطريؽ كسعة الكقت مف شركط الكجكب كبالتالي فبل يجب ))كالمعتمدة عند المتأخريف

ألف ىذا يتعذر ؛ ألف اهلل تعالى إنما فرض الحج عمى المستطيع كىذا غير مستطيع؛ الحج بدكنيما
 .))معو فعؿ الحج فكاف شرطا كالزاد كالراحمة

                                                                                                                                                  

 ( .  1/135 شرح بداية المبتدم, اليداية, المرغينانيك. 2/123, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( (, 1613)حديث رقـ, 1/609المستدرؾ عمى الصحيحيف, , محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل النيسابكرم, الحاكـ(
قاؿ . ـ1990- ىػ 1411, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ, كتاب المناسؾ

 ".ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف:" الحاكـ

 ( . 3/86, المغني, كابف قدامة. 8/69, الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةشمس الديف (

 ( . 2/123, بدائع الصنائع, كالكاساني.2/419, شرح فتح القدير, ابف اليماـ(

 ( . 2/491, مكاىب الجميؿ, كالحطاب. 8-2/6, الشرح الكبير, الدردير(

 ( . 466-1/465, مغني المحتاج, كالشربيني. 1/197, الميذب, الشيرازم(

 ( , كالمرداكم. 5/240, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 1/342, اإلقناع, الحجاكم. 2/475, التكضيح, الشكيكي(
.  69-8/66, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير

 ( .  3/86, المغني, ابف قدامة(



 

 خخخخخخخخ 

 
ىك ما ذىب إليو جميكر العمماء في أف أمف , كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة كاهلل تعالى أعمـ

 ال يككف إال بمشقة عظيمة مابدكنوإلى الحج الكصكؿ ألف الطريؽ كسعة الكقت مف شركط الكجكب؛ 
 .))فصار مف االستطاعة

 
 التيمـ لإلحراـ عند عدـ وجود ماٍء لالغتساؿ: المسألة الثانية

 
فدؿ ذلؾ , )){تجرد إلىبللو كاغتسؿ}: رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـاتفؽ الفقياء رحميـ اهلل عمى أف
فيؿ يجزئ بدؿ , كلكنيـ اختمفكا في التيمـ لئلحراـ عند فقد الماء, ذلؾ عمى مشركعية االغتساؿ

 االغتساؿ أـ ال؟
 

 : اختمفكا عمى قكليف
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

 . ))اختار رحمو اهلل في ىذه المسألة أنو ال يتيمـ لئلحراـ عند عدـ كجكد ماء لبلغتساؿ

                                                 

 ( . 2/491, التاج كاإلكميؿ, كالمىكَّاؽ. 2/419, شرح فتح القدير, ابف اليماـ(

 ( بىاب ما جاء ,3/192الجامع الصحيح سنف الترمذم, , محمد بف عيسى أبك عيسى السممي, الترمذم,الترمذم(
ٍحرىاـً  , دار إحياء التراث العربي, أحمد محمد شاكر كآخريف: تحقيؽ, (830)حديث رقـ, في ااًلٍغًتسىاًؿ ًعٍندى اإٍلً

سىفه غىًريبه  ًديثه حى . بيركتقاؿ أبك ًعيسىى ىذا حى

 ( . 8/137, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(



 

 ثثثثثثثث 

 
كابف , كابف قاضي جبؿ, ))كشمس الديف ابف قدامة, ))ابف قدامة: كمف الذيف كافقكه مف الحنابمة

 .))عبدكس
 

 .))كالمالكية, ))كىذا ىك رأم الحنفية
 

 : كقد استدلكا عمى ذلؾ بما يأتي
 

ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦچچچچڃڃڃڃچٹٿٿٿٹچ:قاؿ تعالى, باآلية .ُ

چچچچڇڇڇ
((. 

 
فإذا كاف الشرع جاء بالتيمـ في , أف اهلل سبحانو كتعالى ذكر التيمـ في طيارة الحدث: كجو الداللة

كلـ يرد عف النبي صمى اهلل عميو , فبل يقاس عميو غير الحدث؛ ألف العبادات ال قياس فييا, الحدث
 .  ))كسمـ أنو تيمـ لئلحراـ

 

                                                 

 ( .  3/120, المغني, ابف قدامة(

 ( .  8/137, الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةشمس الديف (

 ( .  8/137, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( .  2/9, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 2/480, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( .  3/101, مكاىب الجميؿ, الحطاب(

 ( . 6آية , سكرة المائدة(

 ( .  7/63, الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, ابف عثيميف(



 

 خخخخخخخخ 

 حج فخرجنا معو حتى إذا أتينا ذا الحميفة فكلدت أسماء بنت صمى اهلل عميو كسمـأف رسكؿ اهلل كرد  .ِ
 .)){ بثكب كأحرمي)) اغتسمي كاستثفرم:}عميس فقاؿ
أف أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألسماء بنت عميس كىي نفساء لـ يكف ألجؿ رفع : كجو الداللة

نما كاف مف  عمى ىذا لك عدـ ك,فمك اغتسمت لـ يرتفع حدثيا, أجؿ النظافة كحصكؿ النشاطالحدث كا 
 .))الماء فإنو ال يتيمـ ألف المقصكد التنظيؼ ال رفع الحدث

 
 ألف الفرؽ بيف الغسؿ أما غسؿ اإلحراـ فيك مستحب؛,  عند فقد الماء لمغسؿ الكاجبشرعإف التيمـ ي  .ّ

أنو في الغسؿ الكاجب إنما جاز التيمـ الستباحة الصبلة, ككذلؾ لما : الكاجب كبيف الغسؿ المستحب
في الماء منالتنظيؼ, ك الغسؿ في اإلحراـ لمتنظيؼ, كالتيمـ ال يحقؽ ىذا المقصد بؿ ال يزيد المحـر 

 . ))إال شعثان كتغييران فبل يستحب لو أف يتيمـ
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

عمى مف أراد اإلحراـ كلـ يجد ماء ليغتسؿ بو فيسف لو أف يتيمـ؛ :  قالكا))كالحنابمة, ))كىـ الشافعية
 كألنو ينكب عف الغسؿ الكاجب فعف ,ألف الغسؿ يراد لمقربة كلمنظافة فإذا تعذر أحدىما بقي اآلخر

 .))المندكب أكلى
 

                                                 

 ( , النسفي. أم شدم فرجؾ بخرقة عريضة تكثقيف طرفييا في شيء تشديف ذلؾ عمى كسطؾ لمنع الدـ: استثفرم(
خالد عبد الرحمف العؾ : تحقيؽ, 78طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية, , نجـ الديف أبي حفص عمر بف محمد

.  ـ1995/ىػ1416, عماف, دار النفائس

 ( ًة النبي صمى اهلل عميو كسمـ,  2/887, صحيح مسمـ, مسمـ( جَّ  (.1218)رقـ الحديث, بىاب حى

 ( . 7/61, الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, ابف عثيميف(

 ( . 3/120, المغني, ابف قدامة(

 ( . 1/479, مغني المحتاج, كالشربيني. 7/188, المجمكع, النككم(

 ( . 2/480, التكضيح, الشكيكي. 2/82,منتيى اإلرادات, الفتكحي(

 ( , الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةكشمس الديف . 1/479, مغني المحتاج, الشربيني(
8/137 .



 

 ذذذذذذذذ 

كاإلماـ , كالحنفية, كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة كاهلل تعالى أعمـ ىك ما ذىب إليو المالكية
المرداكم في أنو ليس عمى مف فقد الماء لغسؿ اإلحراـ أف يتيمـ؛ لما ذىبكا إليو مف األدلة القكية في 

 . المسألة



 

 ضضضضضضضض 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في المعامالت: المبحث الثاني
 

 :وفيو ثالثة مطالب
 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في البيع وشروطو: المطمب األوؿ
 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الربا: المطمب الثاني
 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في السمـ والصمح: المطمب الثالث



 

 غغغغغغغغ 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في البيع وشروطو: المطمب األوؿ

 
 :وفيو مسألتاف

 
 بيع الصوؼ عمى ظير الحيواف: المسألة األولى

 
 :اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))اختار رحمو اهلل جكاز بيع الصكؼ المتصؿ عمى ظير الحيكاف بشرط جزه في الحاؿ

 
 .))كىك قكؿ أبي يكسؼ مف الحنفية)),كىذه ىي الركاية الثانية عند اإلماـ أحمد

 
كبالكزف , كقريبا مف ذلؾ ذىب المالكية؛ حيث قالكا بجكاز بيع الصكؼ عمى ظير الغنـ بالجز تحريا

 .))مع رؤية الغنـ عمى أف ال يتأخر الجز أكثر مف نصؼ شير
 

 :كمف أبرز أدلتيـ في ىذه المسألة ما يأتي
 

 ألنو ال يمكف ؛يمكف تسميمو أشبو الرطبة في األرض كفارؽ األعضاء كمعمكمكبالتالي أنو مشاىد .ُ
 .) )تسميميا مع سبلمة الحيكاف

                                                 

 ( .  11/110, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( , كابف مفمح. 4/147, المغني, كابف قدامة. 11/110, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
. 4/28, المبدع

 ( . 5/63, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( , 4/472, منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيدم خميؿ, محمد, كعميش. 3/215, حاشية الدسكقي, الدسكقي(
. ـ1989- ىػ 1409, بيركت, دار الفكر



 

 ظظظظظظظظ 

أنو ال يشتمؿ عمى البيع المحذكر؛ ألنو إذا بيع بشرط الجز في الحاؿ فيك كما لك بيع الزرع بشرط  .ِ
. ))ؿكالنماء الذم قد يحصؿ يزكؿ باشتراط جزه في الحا, الجز في الحاؿ

 
 :الرأي الثاني في المسألة

 
؛ حيث قالكا بعدـ جكاز ))كالصحيح المعتمد مف مذىب الحنابمة, ))كالشافعية, ))كىك قكؿ الحنفية

 .بيع الصكؼ عمى ظير الحيكاف
 

 :كاستدلكا بما يأتي
 

ٍرعو }:حديث ابف عباس رضي اهلل عنو .ُ كىاللىبىنهًفيضى كفهعىمىىظىٍيرو تَّىتيٍطًعمىكىالصي ثىمىرىةهحى  . )){نيًييىأىٍنتيبىاعى
 .ألنو قبؿ الجز ليس بماؿ متقـك في نفسو؛ ألنو بمنزلة كصؼ الحيكاف لقيامو بو كسائر أطرافو .ِ
 . ))كبالتالي قد يدخؿ فيو احتماؿ جيالة, ألنو يزيد مف أسفؿ فيختمط المبيع بغيره .ّ
 

ىك القكؿ بعدـ جكاز بيع الصكؼ عمى ظير الغنـ؛ - كاهلل تعالى أعمـ-كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة 
 .كلمجيالة المكجكدة في ىذا البيع,  لمحديث المكقكؼ عمى ابف عباس

                                                                                                                                                  

 ( . 8/156, الشرح الممتع, ابف عثيميف(

 ( . 4/28, المبدع, ابف مفمح(

 ( . 6/412شرح فتح القدير, , كابف اليماـ. 5/63, رد المحتار, كابف عابديف. 4/46, تبييف الحقائؽ, الزيمعي(

 ( .  3/373, ركضة الطالبيف, كالنككم. 5/333, الحاكم الكبير, الماكردم(

 ( . 3/37, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 3/166, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( (, 42)حديث رقـ, كتاب البيكع, 3/14, سنف الدارقطني, عمي بف عمر أبك الحسف البغدادم, الدارقطني(
سنف البييقي , كالبييقي. ـ1966– ىػ1386, بيركت, دار المعرفة, السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني: تحقيؽ
:  قاؿ البييقي.(10639)حديث رقـ, باب ما جاء في النيي عف بيع الصكؼ عمى ظير الغنـ,5/340, الكبرل

.     ككذا صكب الدارقطني كقفو عمى ابف عباس, كركاه غيره مكقكفا, كليس بالقكم, تفرد برفعو عمر بف فركخ

 ( . 4/125, المغني, ك ابف قدامة. 4/46, تبييف الحقائؽ, الزيمعي(



 

 أأأأأأأأأ 

 
 خيار الشرط في البيوع إلى وقت الحصاد أو الجذاذ: المسألة الثانية

 
مىى:" خيار الشرط اًفياٍصًطبلًحاٍلفيقىيىاًءعى اًفيّّصارعممن  ( ًباالٍشًترىاطً  ) مايثبتي : مركَّبهًإضى

ٍيًنًمنىاالختياًربينىاإًلٍمضاًءكىاٍلفىسخً  ًداٍلميتعاًقدى كقد اختمؼ الفقياء في جكاز خيار الشرط إلى كقت , ))"ألىحى
 :الحصاد أك الجذاذ عمى رأييف

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))كال يتفاكت كثيرا, قاؿ بجكاز خيار الشرط إلى الحصاد أك الجذاذ؛ ألنو معركؼ في العادة

 
األجؿ إذا كاف معمكما ككذا المالكية قالكا إف , ))كقد نصره مف الحنابمة فيما ذىب إليو ابف عبدكس

 .))بالعرؼ جاز إذا لـ يكف زائدا عمى المدة المعتبرة في تمؾ السمعة
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

حيث قالكا بعدـ جكاز خيار الشرط , ))كالرأم المعتمد عند الحنابمة, ))كالشافعية, ))كىك رأم الحنفية
كبالتالي ال يجكز أف , فكاف مجيكال, الشرط إلى كقت الحصاد أك الجذاذ؛ ألنو يختمؼ كيتقدـ كيتأخر

 . ))يككف الخيار مجيكال ألنو قد يؤدم إلى المنازعة
                                                 

 ( أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ ,قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي, كالقكنكم. 4/567, رد المحتار, ابف عابديف(
.  ىػ1406, 1ط, جدة, دار الكفاء, أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي. د: تحقيؽ, 205المتداكلة بيف الفقياء, 

 ( . 11/288, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 11/288, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 206-3/205, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 4/414, مكاىب الجميؿ, كالحطاب. 5/254, الذخيرة, القرافي(

 ( . 4/59, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 5/178, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( . 2/105, مغني المحتاج, كالشربيني. 1/299, الميذب, الشيرازم(

 ( . 2/93, شرح منتيى اإلرادات, كالبيكتي. 3/203, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 2/85, اإلقناع, الحجاكم(

 ( . 2/430, الممتع شرح المقنع, كالتنكخي. 4/22, المغني, ابف قدامة(



 

 ببببببببب 

ىك ما ذىب إليو المالكية كاإلماـ المرداكم بجكاز _ كاهلل تعالى أعمـ_كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة 
, شرط الخيار إلى كقت الحصاد أك الجذاذ؛ ألف مكاعيد الناس في الحصاد أك الجذاذ معركفة متقاربة

كبالتالي أصبح شرط الخيار إلى كقت , فميما كاف ىناؾ فركؽ في الحصد أك الجذّْ فمف تككف كبيرة
ًمـ صار جائزان , الحصاد أك الجذاذ معمكما ذا عي  .كا 



 

 ججججججججج 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الربا: المطمب الثاني
 

 :كفيو مسألتاف
 

 بنقد ثـ اشتراىا بنقد آخر  سمعةباعمف : المسألة األولى
 

؛ ىك أنو لك باع سمعة نسيئة بنقد كاشتراىا بنقد ))كمف المسائؿ التي اختمؼ فييا الفقياء في بيع العينة
مثؿ أف , أم اشترل الذم باعو مؤجبل بنقد غير جنس النقد الذم باعو بو, أم بنقديف مختمفيف, آخر

 :كفي ىذا خبلؼ بيف الفقياء عمى أقكاؿ, ))يككف باعو بذىب فيشتريو بفضة
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

في ىذه المسألة عدـ جكاز البيع في مثؿ ىذه الحالة إال إذا كاف بعرض؛ ألنو ال - رحمو اهلل- اختار
 .  ))أما إذا كانا بنقديف مختمفينفبل يجكز, ربا بيف األثماف كالعركض

 
, ))ككافقو في ذلؾ أيضا الحنفية فقالكا ال يجكز استحسانا, ))ابف قدامة: كقد كافقو مف الحنابمة

 .))كالمالكية
 

 :كقد عممكا حرمة ىذا النكع مف البيع
 . كالشيء الكاحد في معنى الثمنية الٌنقديف المختمفيفأفب .ُ

                                                 

 ( ىك أف يبيع سمعة بثمف معمـك إلى أجؿ ثـ يشترييا مف المشترم بأقؿ ليبقى الكثير في ذمتو كسميت : بيع العينة(
, كالجرجاني. 3/42, سبؿ السبلـ, الصنعاني. عينة لحصكؿ العيف أم النقد فييا كألنو يعكد إلى البائع عيف مالو

.  ىػ1405, 1ط, بيركت, دار الكتاب العربي, إبراىيـ األبيارم: تحقيؽ, 1/69التعريفات,, عمي بف محمد بف عمي

 ( . 8/215, الشرح الممتع, ابف عثيميف(

 ( . 11/193, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 4/127, المغني, ابف قدامة(

 ( . 5/185, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( . 84-3/82, الشرح الكبير, الدردير(



 

 ددددددددد 

 . ))ألف ذلؾ يتخذ كسيمة إلى الربا فأشبو ما لك باعيا بجنس الثمف األكؿ .ِ
ف انتفى ربا الفضؿ بيف الثمف األكؿ .ّ فإنو ال ينتفي ربا النسيئة كىك ممنكع , كالثاني في البيع, ألنو كا 

 .  ))شرعا
 

 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة
 

قالكا بذلؾ؛ ألف النقديف , ))كالمعتمد عند الحنابمة, )) القائمكف بالجكاز كىـ الشافعية:القوؿ األوؿ
 . ))المختمفينبل يحـر التفاضؿ بينيما فأشبو ما لك اشتراىا بعرض أك بمثؿ الثمف

 
 . ))كىك قكؿ عند الشافعية,  القائمكف بالكراىة:القوؿ الثاني

 
ىك قكؿ مف ذىب إلى تحريـ ىذا النكع مف - كاهلل تعالى أعمـ-كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة 

كلسد ذريعة , البيكع كىك قكؿ الحنفية كالمالكية كاختيار اإلماـ المرداكم رحمو اهلل؛ ألفَّ فيو ربا النسيئة
 .   التحايؿ عمى الربا كخاصة في مثؿ ىذه األياـ

 

                                                 

 ( . 11/193, الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةكشمس الديف . 4/127, المغني, ابف قدامة(

 ( . 8/216, الشرح الممتع, ابف عثيميف(

 ( ركضة , كالنككم. ىػ1393, 2ط, بيركت, دار المعرفة, 2/79األـ, محمد بف إدريس أبك عبد اهلل, , الشافعي(
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ , عمي بف محمد بف حبيب البصرم الشافعي, كالماكردم. 3/417, الطالبيف

الشيخ عادؿ أحمد عبد - الشيخ عمي محمد معكض : تحقيؽ, 5/287الشافعي كىك شرح مختصر المزني, 
.  ـ1999_ ىػ1419, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, المكجكد

 ( . 3/185, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 2/76, اإلقناع, الحجاكم(

 ( . 4/127, المغني, ابف قدمة(

 ( .  2/39, مغني المحتاج, كالشربيني. 3/477, نياية المحتاج, الرممي(



 

 ههههههههه 

 
 بيع العرايا في سائر الثمار: المسألة الثانية

 
كأراد أف , ىي أف يككف عند إنساف تمر مف العاـ الماضي كجاء الرطب ىذا العاـ":وصورة بيع العرايا

فينا رخص , كليس عنده إال تمر يابس مف العاـ الماضي, لكنو ليس عنده دراىـ, يتفكو بالرطب
فيأتي ىذا الرجؿ الفقير الذم , كسميت عرايا لعركىا عف الثمف, الشرع بجكاز شراء الرطب بالتمر

بعني تمر ىذه النخمة الذم ىك اآلف رطب : كيقكؿ, عنده تمر مف العاـ الماضي إلى صاحب البستاف
 . ))..."كلكف بشركط , فيذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليو, بالتمر

 
كلكف النبي صمى اهلل , فشراء الرطب بالتمر اليابس مف البيكع المحرمة؛ ألنَّيا مف األصناؼ الربكية

رىخَّصى في  }:عميو كسمـ رخص في شراء الرطب بالتمر لحاجة الناس إلييا كما في الحديث الشريؼ
ٍرًصيىا  .)){اٍلعىرىايىا ًبخى

 
 : فيؿ تجكز العرايا في غير النخيؿ أم في سائر الثمار أـ ال؟ اختمؼ الفقياء عمى أقكاؿ

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))عتادهمعند مف اختار رحمو اهلل جكاز بيع العرايا في سائر الثمار

 
 .))كىك قكؿ المالكية أيضا, ))كابف تيمية, ))القاضي أبك يعمى كابف رزيف: كقد كافقو مف الحنابمة

                                                 

 ( . 8/418, الشرح الممتع, ابف عثيميف(

 ( ًبيًب كىالطَّعىاـً ًبالطَّعىاـً , 2/760, صحيح البخارم, البخارم( ًبيًب ًبالزَّ (. 2064)حديث رقـ, بىاب بىٍيًع الزَّ

 ( . 6/305, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 12/75, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح, المرداكم(

 ( . 6/305, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 12/75, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح, المرداكم(

 ( . 20/555, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(

 ( .  3/179, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 10/258المدكنة الكبرل, ,مالؾ(



 

 ووووووووو 

كفي ىذا عندما تحدث ابف تيمية عف القياس الصحيح , ))بالقياس عمى ثمرة النخيؿ: كاستدلكا
عمى أف القياس في , ))"كليذا كاف الصحيح أف العرايا يمحؽ بيا ما كاف في معناىا:"كشركطو قاؿ

 .مسألة بيع العرايا في التمر عمى سائر الثمار ىك قياس صحيح
 

 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة
 

كالمعتمد الصحيح عند ))كىك قكؿ الحنفية,  عدـ جكاز بيع العرايا في سائر الثمار:القوؿ األوؿ
 . ))كالظاىرية, ))الحنابمة

 
كأفَّ القياس ىنا , كاستدلكا بأف األحاديث الكاردة جاءت بجكاز العرايا في النخيؿ دكف غيرىا مف الثمار

 . ))عمى غيره ال يصح
 

كركاية عند , ))كىك قكؿ الشافعية,  جكاز بيع العرايا في العنب كالرطب دكف غيرىما:القوؿ الثاني
 .)) العنب بجامع ككنو زككيا يمكف خرصو كيدخر يابسوالتمركقيس بقالكا , ))الحنابمة

 
كاختيار اإلماـ , كابف تيمية, ىك قكؿ المالكية- كاهلل تعالى أعمـ-كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة

إلى جكاز بيع العرايا في غير النخيؿ؛ ألفَّ العمة التي مف أجميا رخَّص في عرايا النَّخؿ , المرداكم
 .مكجكدة في عرايا العنب كغيره مما كانالناس بحاجةلمتفكو بمثمو كليس عندىـ ماؿ

                                                 

 ( . 4/61, المغني, ابف قدامة(

 ( . 20/555, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(

 ( . 416-6/415, شرح فتح القدير, كابف اليماـ. 23/6, المبسكط, السرخسي(

 ( . 2/117, اإلقناع, الحجاكم. 3/257, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 467-8/465, المحمى, ابف حـز(

 ( . 2/69, شرح منتيى اإلرادات, كالبيكتي. 4/62, المغني, ابف قدامة(

 ( .   4/157, نياية المحتاج, كالرممي. 2/93, مغني المحتاج, الشربيني(

 ( . 4/61, المغني, ابف قدامة(

 ( .  4/157, نياية المحتاج, الرممي(



 

 ششششششششش 

 



 

 ححححححححح 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في السمـ والصمح: المطمب الثالث
 

 :كفيو مسألتاف
 

 السمـ في رؤوس الحيوانوجمودىا: المسألة األولى
 

 . ))نكع مف البيكع يعجؿ فيو الثمف كتضبط السمعة بالكصؼ إلى أجؿ معمكـىك : بيع السمـ
 

أـ ال؟ عمى اعتبار ىؿ يمكف ضبطيا أـ , كعمى ىذا فيؿ يجكز السمـ في رؤكس الحيكانات كجمكدىا
 :ال؟ اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة بناء عمى اختبلفيـ في إمكانية ضبطيا أك عدمو عمى قكليف

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))اختار رحمو اهلل في ىذه المسألة جكاز السمـ في الجمكد كالرؤكس كنحكىا؛ ألنو يمكف ضبطيا

 
 .))كىك قكؿ المالكية أيضا, كعز الديف الكناني, ابف عبدكس: ))كقد اختار ىذا القكؿ مف الحنابمة
 : كمف أدلتيـ عمى ذلؾ ما يأتي

 
 .كبالتالي يجكز السمـ فييا كبقية المحـ, جكاز شرائيا .ُ
فمـ يمنع مف , يمكف الرد عميو؛ بأف التفاكت في ذلؾ معمكـ, ألنيا تختمؼ, قكليـ ال يصح السمـ فييا .ِ

ككذلؾ , فإنو يشمؿ عمى الرأس كالجمد كاألطراؼ كالشحـ كما في البطف, صحة السمـ فيو كالحيكاف
ككذلؾ , كلـ يمنع صحة السمـ فيو, كيختمؼ, الرأس يشتمؿ عمى لحـ الخديف كاألذنيف كالعينيف

 .    ))ىينا

                                                 

 (  .1/219, أنيس الفقياء, القكنكم(

 ( . 6/319, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 12/226, اإلنصاؼ عمى المقنع كالشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 6/319, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 12/226, اإلنصاؼ عمى المقنع كالشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 3/215, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 383-5/382, منح الجميؿ, عميش(

 ( . 4/187, المغني, ابف قدامة(



 

 ططططططططط 

 الرأي الثاني في المسألة
 

ٍبطييىا أًلى " ؛))قالكا بعدـ الجكاز, كالحنابمة, ))كقكؿ الشافعية, ))ىك قكؿ الحنفية نَّوي الى ييٍمًكفي ضى
ٍصؼً  ًة ,ًباٍلكى يىالىةه فىاًحشىةه ميٍفًضيىةه إلىى اٍلمينىازىعى قىٍدًرىىا جى ًصفىًتيىا كى نىٍكًعيىا كى  إٍذ يىٍبقىى بىٍعدى بىيىاًف ًجٍنًسيىا كى

غىًر كىاٍلًكٍبًر كىالسّْمىًف كىاٍلييزىاؿً  أًلىفَّ أىٍكثىرىىىا ًعظىاـه ك, ًلتىفىاكيتو فىاًحشو بينًجٍمدو كىًجٍمدو كىرىٍأسو كىرىٍأسو في الصّْ
كنىةن  لىٍيسىٍت مىٍكزي ـي ًفييىا قىًميؿه كى مىشىاًفري كىالمٍَّح  .))"كى

 
كىك , كاختيار اإلماـ المرداكم, ىك رأم المالكية- كاهلل تعالى أعمـ-كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة

كما أنو إذا , فمتى جاز بيعيا جاز السمـ فييا, جكاز السمـ في جمكد كرؤكس كأطراؼ الحيكاف كنحكىا
 .فالتفاكت معمكـ يمكف ضبطو بالكزف, كاف ىناؾ تفاكت

 

                                                 

 ( . 5/209, بدائع الصنائع, كالكاساني. 6/170, البحر الرائؽ, ابف نجيـ(

 ( . 5/406, الحاكم, كالماكردم. 2/344, حاشية البجيرمي, كالبجيرمي. 3/122, األـ, الشافعي(

 ( . 3/209, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 2/134, اإلقناع, الحجاكم(

 ( . 3/209, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 5/209, بدائع الصنائع, الكاساني(



 

 ييييييييي 

 
ْمُحَعَمىأف يسقيو مف النير أو العيف يوما أو يوميف مقابؿ شيء معمـو: المسألة الثانية  الصُّش

 
ٱڦڦڦڦپچ: كمنو قكلو تعالى, ))ىك عقد يحصؿ بو قطع النزاع بيف المتخاصميف: الصمح

چٿڤٿڤپپپٹٹٹٹڤڤ
((. 

 
أك مف , كقد اختمؼ الفقياء فيما لك صالح رجبل عمى أف يسقي أرضو مف نير الرجؿ يكما أك يكميف

 :عمى قكليف, كقدره بشيء يعمـ بو, عينو
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

جكاز الصمح عمى أف يسقي أرض غيره مف النير أك العيف يكما أك يكميف - رحمو اهلل- كلقد اختار
 .))مقابؿ شيءو معمكـو 

 
 .))كىذا ما ذىبت إليو المالكية أيضا, ))كممف ماؿ إلى ىذا الرأم مف الحنابمة ابف قدامة في المغني

 
بدليؿ ما ,  كالماء مما يجكز أخذ العكض عنو في الجممة, ذلؾإلىأف الحاجة تدعك كاستدلكا لمجكاز؛ ب

لك أخذه في قربتو أك إنائو كيجكز الصمح عمى ما ال يجكز بيعو بدليؿ الصمح عف دـ العمد كأشباىو 
 .))كالصمح عمى المجيكؿ

                                                 

 ( . 2/605, الممتع في شرح المقنع, كالتنكخي. 9/226, الشرح الممتع, ابف عثيميف(

 (  . ُِٖآية , النساءسكرة (

 ( . 13/173, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 (  . 4/320, المغني, ابف قدامة(

 ( . 74-4/72, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 10/289, المدكنة الكبرل, مالؾ(

 (  . 4/320, المغني, ابف قدامة(



 

 ننننننننن 

 
 الرأي الثاني في المسألة

 
, كألنو مجيكؿ, فبل يجكز الصمح عميو, كىك عدـ جكاز ذلؾ؛ ألٌف الماء ليس بمممكؾ كال يجكز بيعو

, ))كىذا ما ذىب إليو الحنفية, كالحقكؽ ال تحتمؿ اإلفراد بالبيع أك الشراء, كألف السقي كالشرب حؽ
 .  ))كالحنابمة, ))كالشافعية

 
كىك , ىك رأم المالكية كاختيار اإلماـ المرداكم- كاهلل تعالى أعمـ - كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة 

ألف جكاز الصمح عمى أف يسقي أرض غيره مف النير أك العيف يكما أك يكميف مقابؿ عكض مالي؛ 
 .     كالماء مما يجكز أخذ العكض عنو في الجممة,الحاجة تدعك إلى ذلؾ

                                                 

 ( . 5/80, رد المحتار, كابف عابديف. 6/189, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( . 2/191, مغني المحتاج, كالشربيني. 311-5/310, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( . 3/349, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 2/147, شرح منتيى اإلرادات, البيكتي(



 

 للللللللل 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في أحكاـ األسرة: المبحث الثالث
 

 :وفيو مطمباف ىما
 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في النكاح: المطمب األوؿ
 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الطالؽ والظيار والتفريؽ لإلعسار بالمير: المطمب الثاني



 

 ووووووووو 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في النكاح: المطمب األوؿ

 
 :كفيو ثبلث مسائؿ

 
 حكـ النَّظر إلى المخطوبة: المسألة األولى

 
 :عمى أقكاؿ, لقد اختمفالفقياء في حكـ نظر الخاطب إلى المخطكبة التي يريد نكاحيا

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))أنو يندب النظر إلى المخطكبة التي يراد الزكاج بيا- رحمو اهلل- لقد اختار

 
ككذلؾ كافقو , ))كابف الجكزم, كابف عقيؿ, أبك الفتح الحمكاني: كممف كافقو عمى اختياره مف الحنابمة

 . ))كالشافعية, ))كالمالكية, ))الحنفية
 

 :كاستدلكا لذلؾ بما يأتي
 

كَّجى اٍمرىأىةن , كنت عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  قاؿعف أبي ىريرة  -ُ ؿه فىأىٍخبىرىهي أىنَّوي تىزى مف فىأىتىاهي رىجي
اًر فقاؿ لو رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ  فىاٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا : قاؿ, الى : قاؿ؟ أىنىظىٍرتى ًإلىٍييىا:}اأٍلىٍنصى

اًر شيئا . )) {فإف في أىٍعييًف اأٍلىٍنصى
                                                 

 ( . 20/29, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 2/367, شرح مختصر الخرقي, كالزركشي. 20/29, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 5/122, بدائع الصنائع, كالكاساني. 6/370, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( . 2/215, الشرح الكبير, كالدردير. 3/404, التاج كاإلكميؿ, المكاؽ(

 ( . 6/186, نياية المحتاج, كالرممي. 7/19, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( يىا, 2/1040, صحيح مسمـ, مسمـ( كُّجى ٍف ييًريدي تىزى كىفٍَّييىا ًلمى ٍرأىًة كى حديث , بىاب نىٍدًب النَّظىًر إلى كىٍجًو اٍلمى
(.  1424)رقـ



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  

نما فيو أمر لمخاطب أف يذىب كينظر إلى : كجو الداللة أف ىذا الحديث ليس فقط يدؿ عمى اإلباحة كا 
قاؿ النككم رحمو اهلل في شرحو ليذا , فحمؿ ىذا األمر عمى االستحباب, المرأة التي يريد نكاحيا

 . ))"استحباب النظر إلى كجو مف يريد تزكجياكفيو:" الحديث
 

ًناٍلميًغيرىًةٍبًنشيٍعبىةىرىًضيىالمَّييتىعىالىىعىٍنييقىاؿى  -ِ طىٍبتياٍمرىأىةن }:كىرىدىعى مَّـى ,خى سى مَّىالمَّييعىمىٍيًيكى لمًَّيصى : أىنىظىٍرتىًإلىٍييىا؟قيٍمتي : فىقىالىًميرىسيكالي
بىٍينىكيمىا: ال,قىاؿى  ىأىٍنييٍؤدىمى لىٍييىافىًإنَّييأىٍحرى  .)){فىاٍنظيٍراً 

بىٍينىكيمىا}في الحديث أمر حمؿ عمى الندب كما كفيو تعميؿ ىأىٍنييٍؤدىمى أم دكاـ األلفة كالمكدة  {فىًإنَّييأىٍحرى
 . ))بينكما

 
 : أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة

 
 .))كىـ الحنابمة في الصحيح المعتمد عندىـ, القائمكف باإلباحة:الرأي األوؿ

 
 :كاستدلكا بما يأتي

 
 إذا خطب أحدكـ }:صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ رسكؿ اهلل : رضي اهلل عنو قاؿ بف عبد اهللعف جابر -ٔ

 .)){امرأة فإف استطاع أف ينظر إلى بعض ما يدعكه إلى نكاحيا فميفعؿ

                                                 

 ( . 9/210, شرح صحيح مسمـ, النككم(

 ( قاؿ عنو , (1865)حديث رقـ, باب النظر إلى المرأة إف أراد أف يتزكجيا, 324, سنف ابف ماجة, ابف ماجة(
قاؿ , (2697)حديث رقـ, كتاب النكاح, 2/179, المستدرؾ عمى الصحيحيف, كالحاكـ. األلباني حديث صحيح

". ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه:"عنو الحاكـ

 ( تحفةاألحكذيبشرحجامعالترمذم, , محمدعبدالرحمنبنعبدالرحيمأبكالعبل, المباركفكرم(
 .بيركت,دارالكتبالعممية,4/175

 ( , مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 2/624, شرح منتيى اإلرادات, كالبيكتي. 5/10, كشاؼ القناع, البيكتي(
5/11 .

 ( ىذا حديث : قاؿ عنو الحاكـ, (2696)حديث رقـ, كتاب النكاح, 2/179, المستدرؾ عمى الصحيحيف, الحاكـ(
 .صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه



 

 ضضضضضضضضض 

التي كقع كألف النكاح عقد يقتضي التمميؾ فكاف لمعاقد النظر إلى المعقكد عميو كالنظر إلى األمة  -ِ
 .))عمييا السكـ

 
 عف اإلماـ كىذه ركاية,النظر إلى المخطكبة قبؿ العقدكىـ القائمكف بعدـ جكاز : الرأي الثاني

 .))القكؿي بعدـ جكاز نظر الرجؿ إلى المرأة التي يرغب في نكاحيا؛حيث ركم عنو مالؾ
 

كقد استدؿ القائمكف بعدـ الجكاز عمى عمـك األحاديث التي جاءت في تحريـ النظر إلى المرأة 
ليس ألحد أف ينظر إلى المرأة إال أف يككف بينيما نكاح أكحرمةكالخاطب ليس : كقالكا, األجنبية مطمقا

. ))كذلؾ إذ أنيا حينئذو أجنبية عنو
 

كىذا :"ثـ قاؿ بعد ذلؾ, كقد نقمو النككم في شرحو عف قـك قالكا بالكراىة, القكؿ بالكراىة: الرأي الثالث
 .))..." األمة عمى جكاز النظر لمحاجةإلجماعخطأ مخالؼ لصريح ىذا الحديث كمخالؼ 

 
, ىك القكؿ باستحباب النظر إلى المخطكبة التي يراد نكاحيا-كاهلل تعالى أعمـ-كالرأم الذم أميؿ إليو

كىذا ما ذىب إليو الجميكر كاإلماـ المرداكم؛كذلؾ ألٌف األحاديث الصحيحة الكاردة في النظر إلى 
, كأما مف قاؿ بالكراىة أك بعدـ الجكاز, المخطكبة تدؿ ألفاظيا عمى الندب كليس عمى اإلباحة فقط

كبالتالي فإف األحاديث التي أجازت , استدلكا بعمـك األحاديث التي حرمت النظر إلى النساء مطمقا
كما أف في قكليـ مخالفة صريحة لؤلدلة الصحيحة التي ,النظر إلى المخطكبة تعتبر مخصصة ليا

 .  كاهلل أعمـ, فاألرجح خبلؼ ما قالكه, كردت
 
 

                                                 

 ( . 7/73, المغني, ابف قدامة(

 ( , دار الكتب العممية, 1/229الكافي في فقو أىؿ المدينة,, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي, ابف عبد البر(
. ىػ1407,  1ط, بيركت

 ( . 9/182, فتح البارم, كابف حجر. 20/119, عمدة القارم, العيني(

 ( . 9/210, شرح صحيح مسمـ, النككم(



 

 ععععععععع 

 كفاءة الرجؿ في الّنكاح: المسألة الثانية
 

ٍرأىًة في بعض األشياء:"الكفاءة في الٌنكاح ًمكىاٍلمى ةهبىٍينىالرَّجي  . ))"ىي ميسىاكىاةهمىٍخصيكصى
 

, كلقد اختمفالفقياء في اشتراط الكفاءة في النسب كالحرفة كغيرىا؛ مثؿ زكاج العربي مف غير العربية
 :عمى قكليف, ))كزكاج صاحب الصنعة الدنيئة مف ذكات الحسب الرفيع مثبل كىكذا

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
بؿ , في ىذه المسألة أف الكفاءة بيف الزكجيف ليست شرطا في صحة عقد الزكاج- رحمو اهلل-اختار 

كلصاحب الصنعة ميما كانت في , فممعربية أف تتزكج غير العربي إذا اتفقا دينا, ىي شرط في المزكـ
 . ))نظر الناس أف يتزكج مف بنات أكابر القـك كأعبلىـ نسبا

 
, ))أبك حنيفة: كىك مذىب أكثر أىؿ العمـ كمنيـ, ))بعض المتأخريف: كأيَّد ىذا الرأم مف الحنابمة

 .))كالشافعية, ))كمالؾ
 

 :كاستدلكا لذلؾ بما يأتي
                                                 

 ( محمد بف عمي بف محمد , الحصكفيك. 5/67, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 1/149, أنيس الفقياء, القكنكم(
, 2ط, بيركت, دار الفكر, 3/84, شرح تنكير األبصار كجامع البحار في فركع الفقو الحنفيالدر المختار, الحنفي
. ىػ1386

 ( عمدة القارم شرح صحيح البخارم, , بدر الديف محمكد بف أحمد, كالعيني. 7/26, المغني, ابف قدامة(
. بيركت, دار إحياء التراث العربي, 20/83

 ( .  7/26, المغني,  كابف قدامة.20/254, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( شرح , كالبيكتي. 7/26, المغني,  كابف قدامة.20/254, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
.  2/649, منتيى اإلرادات

 ( . 85-3/84, رد المحتار, كابف عابديف. 25-5/23, المبسكط, السرخسي(

 ( . 215- 4/212, الذخيرة, كالقرافي. 250-2/248, حاشية الدسكقي, الدسكقي(

 ( . 85-7/80, ركضة الطالبيف, كالنككم. 3/164, مغني المحتاج, الشربيني(



 

 ففففففففف 

 
چڈڍڍڇڈڇڎڎڌڌڇچڃڃڃڃچچچچڇڇچ:قكلو تعالى .ُ

((. 
ٍكفى }:حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ .ِ ـٍ مف تىٍرضى طىبى ًإلىٍيكي إذا خى

فىسىاده عىًريضه  كهي إال تىٍفعىميكا تىكيٍف ًفٍتنىةه في األرض كى كّْجي ميقىوي فىزى  .)){ًدينىوي كىخي
قصة زكاج زيد كىك مكلى مف ابنة عمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زينب بنت جحش كىي مف  .ّ

 .))كقد ذكرت القصة في القرآف الكريـ, أعمى العرب نسبا
 .))فنكحيا بأمره, أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ فاطمة بنت قيس أف تنكح أسامة بف زيد .ْ
ٍت عائشةي رضي اهلل عنيا .ٓ كى ذىٍيفىةى ككاف ًممٍَّف شىًيدى بىٍدرنا مع رسكؿ المَّوً }:ما رى  صمى اهلل عميو أىفَّ أىبىا حي

ارً كسمـ ٍكلنى اًلٍمرىأىةو مف اأٍلىٍنصى ٍتبىةى كىك مى ًليًد بف عي وي ًبٍنتى أىًخيًو ًىٍندى ًبٍنتى اٍلكى  . )){ تىبىنَّى سىاًلمنا كىأىٍنكىحى
 

 : والرأي الثاني في المسألة
 

كىذه الركاية ىي الركاية المشيكرة كالمختارة عند أكثر المتقدميف مف , أف الكفاءة شرط لصحة النكاح
 . ))كركاية عند الحنفية, ))الحنابمة كىي مف مفردات المذىب

 
 :كحجتيـ في ذلؾ ما يأتي

 .)){ال تنكحكا النساء إال األكفاء كال يزكجيف إال األكلياء}:قكؿ الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .ُ

                                                 

 ( . 13آية , سكرة الحجرات(

 ( كهي , 3/395, سنف الترمذم, الترمذم( كّْجي ٍكفى دينة فىزى قاؿ , (1085 )حديث رقـ, بىاب ما جاء إذاجاء كـ مف تىٍرضى
.  عنو أبك عيسى ىذا حديث حسف غريب

 ( .  37آية , سكرة األحزاب(

 ( ثنا الى نىفىقىةى ليا, 3/1114, صحيح مسمـ, مسمـ( (. 1480)حديث رقـ, بىاب اٍلميطىمَّقىًة ثىبلى

 (  (.4800)حديث رقـ, بىاب اأٍلىٍكفىاًء في الدّْيفً , 5/1957, صحيح البخارم, البخارم(

 ( . 2/335, شرح مختصر الخرقي,  كالزركشي.7/52, المبدع, كابف مفمح. 7/26, المغني, ابف قدامة(
. 20/254, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم

 ( . 5/25, المبسكط, السرخسي(



 

 صصصصصصصصص 

 . ))"ألمنعف تزكيج ذكات األحساب إال مف األكفاء:" قكؿ عمر رضي اهلل عنو .ِ
كما لك زكجيا بغير , كألف التزكيج مع فقد الكفاءة تصرؼ في حؽ مف يحدث مف األكلياء بغير إذنو .ّ

 .))فمـ يصح, إذنيا
 

ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء في عدـ اعتبار الكفاءة -كاهلل أعمـ-كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة
كضعؼ أدلة الفريؽ الثاني كعدـ , شرطا لصحة الزكاج؛ كذلؾ لقكة األدلة التي ذىبكا إلييا كصراحتيا

 .))إنَّو لـ يثبت في اعتبار الكفاءة بالٌنسب حديث: اعتبارىا حتى قاؿ الشافعي
 

 خدمة المرأة زوجيا: المسألة الثالثة
 

ٍنتىٍخديمينىٍفسىيىاأىٍكًممٍَّنبلتىٍخديمينىٍفسىيىا يىاًفياٍلبىٍيًت,سىكىاءهأىكىانىٍتًممَّ ٍكجى لىيىاأىٍنتىٍخديمىزى كزي ةىيىجي ٍكجى , الًخبلفىبىٍينىاٍلفيقىيىاءًفيأىنَّالزَّ
كًبيىًذًىاٍلًخٍدمىةً  ًإالأىنَّييمياٍختىمىفيكاًفيكيجي
 : عمى قكليف))

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
كأف يرجع في ذلؾ إلى , في ىذه المسألة كجكب خدمة المرأة لزكجيا بالمعركؼ- رحمو اهلل - اختار

كجب عمييا خدمتو , فما جرل العرؼ بأنيا تخدـ زكجيا فيو, العرؼ كالعادة في البمد الذم يعيش فيو
 .  ))كما لـ يجر بو العرؼ لـ يجب عمييا, فيو

                                                                                                                                                  

 ( , 7/133, سنف البييقي الكبرل, كالبييقي. (11)حديث رقـ, باب المير, 3/244, سنف الدارقطني, الدارقطني(
مبشر بف عبيد متركؾ الحديث في سند الحديث : قاؿ الدارقطني كالبييقي (13538)حديث رقـ, باب اعتبار الكفاءة

.  كالحديث ضعيؼ ال تقـك بمثمو الحجة, أحاديثو ال يتابع عمييا

 ( كعده مما ال تقـك بو . (13540)حديث رقـ, باب اعتبار الكفاءة, 7/133, سنف البييقي الكبرل, البييقي(
.   الحجة

 (  .20/254, الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةشمس الديف (

 (  .7/133, سنف البييقي الكبرل, البييقي(

 ( . 19/44,المكسكعة الفقيية الككيتية, مجمكعة مف العمماء(

 ( .  21/424, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(



 

 ققققققققق 

كتجب خدمة :"كابف تيمية حيث قاؿ في ذلؾ, ))الجكزجاني: كممف ذىب إلى ىذا الرأم مف الحنابمة
فإف :" كتمميذه ابف القيـ كقاؿ في ذلؾ, ))"زكجيا بالمعركؼ مف مثميا لمثمو كيتنكع ذلؾ بتنكع األحكاؿ

 .  ))" كالعرؼ خدمة المرأة كقياميا بمصالح البيت الداخمة,العقكد المطمقة إنما تنزؿ عمى العرؼ
 

 . ))كجميكر المالكية, ))كممف كافقيـ أيضا الحنفية
 

 :كاستدلكا لما ذىبكا إليو بما يأتي
 

چڱڳڳڱڱڱچ:قكلو تعالى .ُ
((. 

كليف عمى الرجاؿ مف الحؽ مثؿ ما لمرجاؿ عمييف, فٍميؤد كؿ كاحد منيما إلى اآلخر ما يجب : أم
 .))عميو بالمعركؼ

ىرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  .ِ قصة عمي كفاطمة رضي اهلل عنيما؛ حيث قىضى
اٍلبىٍيًتًمنىاألىٍعمىاؿً  اًرجى مىىعىًميًٍّبمىاكىانىخى ًةاٍلبىٍيًت,كىعى مىىاٍبنىًتًيفىاًطمىةىًبًخٍدمى عى
(( . 

بخدمة زكجيا كاف ذلؾ صالحا لمتمسؾ بو -فاطمة- لمبتكؿ صمى اهلل عميو كسمـفإف صح األمر منو
 .))عمى إجبار الممتنعة

                                                 

 ( .  7/225, المغني, كابف قدامة. 21/424, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( .  4/561, الفتاكل الكبرل, ابف تيمية(

 ( . 5/188, زاد المعاد, ابف القيـ(

 ( . 2/109, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 2/369, رد المحتار, كابف عابديف. 4/192, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( الفكاكو , أحمد بف غنيـ بف سالـ المالكي القيركاني, كالنفراكم. 511-2/510, حاشية الدسكقي, الدسكقي(
. ىػ1415, بيركت, دار الفكر, 24-2/23الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد ,

 ( . 228, سكرة البقرة(

 ( , بيركت, دار الفكر, 1/272تفسير القرآف العظيـ,, إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء, ابف كثير(
. ىػ1401

 ( ًميّْ بف أبي طىاًلبو , 5/2051, 3/1358, صحيح البخارم, البخارم( نىاًقًب عى بىاب (, 3502)حديث رقـ, بىاب مى
ٍكًجيىا ٍرأىًة في بىٍيًت زى ًؿ اٍلمى ؿى النَّيىاًر , 4/2091, صحيح مسمـ, كمسمـ. (5046)حديث رقـ رقـ, عىمى بىاب التٍَّسًبيًح أىكَّ

(. 2726)حديث رقـ, كىًعٍندى النٍَّكـً 



 

 ززززززززز 

, ككاف لو فرس, كنت أخدـ الزبير خدمة البيت كمو: لقد صح عف أسماء رضي اهلل عنيا أنيا قالت .ّ
 .))كأقكـ عميو, ككنت أحتش لو, ككنت أسكسو

 
عمى أف , كاستدؿ بيذه القصة عمى أف عمى المرأة القياـ بجميع ما يحتاج إليو زكجيا مف الخدمة

 . ))األمر يرجع فيو إلى عكائد الببلد
 

 :أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ نساءه بخدمتو كفي ىذا أحاديث كثيرة منيا .ْ
 

ثـ قاؿ اشحذييا , ))يا عائشة ىممي المدية }:قاؿ لعائشة, أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: أكليا
 .)){ففعمت, بحجر

 
 .)){ مف اٍلمىٍسًجدً الثكبنىاًكًليًني  }:قكلو لعائشة رضي اهلل عنيا: ثانييا

 
ٍحرىاًمًو حيف صمى اهلل عميو كسمـ كنت أيطىيّْبي رىسيكؿى المًَّو :قالت}:كعف عائشة رضي اهلل عنيا: ثالثيا  إًلً

ًلًحمًّْو قبؿ أىٍف يىطيكؼى ًباٍلبىٍيتً   . )){ييٍحًرـي كى
 

 .ىذا كقد كردت أحاديث كثيرة في أمره صمى اهلل عميو كسمـ أزكاجو بخدمتو

                                                                                                                                                  

 ( , 1ط, القاىرة, دار ابف عفاف, عمي حسيف الحمبي: تحقيؽ, 2/220الركضة الندية, , صديؽ, حسف خاف(
.  ـ1999

 ( ٍرأىًة اأٍلىٍجنىًبيًَّة إذا أىٍعيىٍت في الطًَّريؽً ,4/1717, صحيح مسمـ, مسمـ( كىاًز ًإٍردىاًؼ اٍلمى (. 2182) حديث رقـ,بىاب جى

 ( . 9/324, فتح البارم, ابف حجر(

 ( . 1/258مختار الصحاح, , الرازم. الشفرة أك السكيف: المدية(

 ( ذىٍبًحيىا ميبىاشىرىةن ًببلى تىٍكًكيؿو كىالتٍَّسًميىًة كىالتٍَّكًبيرً ,3/1557, صحيح مسمـ, مسمـ( ًحيًَّة كى  حديث ,بىاب اٍسًتٍحبىاًب الضَّ
(. 1967)رقـ

 ( اؼو كىاًحدو ,1/245, صحيح مسمـ, مسمـ( اًئًض في ًلحى اًع مع اٍلحى (. 299)حديث رقـ, بىاب ااًلٍضًطجى

 ( ٍحرىاـً , 2/558, صحيح البخارم, البخارم( (. 1465)حديث رقـ, بىاب الطّْيًب ًعٍندى اإٍلً



 

 ششششششششش 

 
اًئشىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ك .ٓ ٍرأىةى أىٍف :} قاؿصمى اهلل عميو كسمـعف عى ىمىٍرتي اٍلمى دو ألى دى أًلىحى دنا أىٍف يىٍسجي  لك أىمىٍرتي أىحى

دى إلى  بىؿو أىٍسكى ًمٍف جى دى كى بىؿو أىٍسكى بىؿو أىٍحمىرى إلى جى لىٍك أىفَّ رىجيبلن أىمىرى امرأة أىٍف تىٍنقيؿى مف جى ٍكًجيىا كى دى ًلزى تىٍسجي
بىؿو أىٍحمىرى لىكىافى نىٍكلييىا أىٍف تىٍفعىؿى   )){.جى

بؿ إف , كبمصالح بيتيا, العرؼ كالعادة؛ كالعرؼ السائد بيف الناس أف النساء تقـك بخدمة زكجيا .ٔ
فما جرل , العرؼ في بعض المجتمعات يقضي بقياـ الزكجة بأكثر مصالح البيت كشؤكنو المعتادة

 .  ))في بمد ما مف عرؼ يقضي بخدمة المرأة لزكجيا بالمعركؼ فيك معتبر
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

, )) كأىؿ الظاىر)) كبعض المالكية)) كالحنابمة))كىك ما ذىب إليو جميكر أىؿ العمـ مف الشافعية
مف , ال في عجف كال خبز كال طبخ كنحكه, ال يجب عمى المرأة خدمة زكجيا: مف أنو, ))الظاىر

لكف األكلى ليا فعؿ ما جرت العادة بقياميا ,كنس الدار أك مؿء الماء مف البئر أك الطحف كأشباىو
 .بو
 

 :كمف األدلة التي استدلكا بيا ما يأتي
 

فبل يمزميا بذؿ غيره كال يممؾ الزكج مف منافع , كمنفعة البضع, أف المعقكد عميو مف جيتيا االستمتاع .ُ
فبل , ال االستخداـ كبذؿ المنافع, الزكجة غير االستمتاع بيا؛ ألف عقد الزكاج إنما اقتضى االستمتاع

 . ))يممؾ غيره مف منافعيا
                                                 

 ( لك أىمىٍرتي )ضعيؼ ما عدا : قاؿ عنو األلباني, باب حؽ المرأة عمى الزكج, 322, سنف ابف ماجة, ابف ماجة(
ٍكًجيىا دى ًلزى ٍرأىةى أىٍف تىٍسجي ىمىٍرتي اٍلمى دو ألى دى أًلىحى دنا أىٍف يىٍسجي . فيك صحيح (أىحى

 ( . 5/189, زاد المعاد,  ابف القيـ(

 ( . 2/67,الميذب, كالشيرازم. 7/197, نياية المحتاج, الرممي(

 ( . 1/250, دليؿ الطالب, كالكرمي. 196-5/195, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 4/184, التاج كاإلكميؿ, كالمىكَّاؽ. 2/510, الشرح الكبير, الدردير(

 ( . 10/73, المحمى,  ابف حـز(

 ( . 5/188, زاد المعاد, كابف القيـ. 196-5/195, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 7/225, المغني, ابف قدامة(



 

 خخخخخخخخخ 

فقاؿ , قصة عمي كفاطمة رضي اهلل عنيما؛ أف فاطمة لما سألت النبي صمى اهلل عميو كسمـ خادما .ِ
 .)){...أال أخبرؾ ما ىك خير لؾ منو }:ليا النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 
عمى ما تميؽ بو حمميما , بيف عمي كفاطمةصمى اهلل عميو كسمـ النبي عندما فصؿ: كجو الداللة

 .))كمجرل العادة ال عمى سبيؿ اإليجاب, األخبلؽ المرضية
 

حممكا ذلؾ عمى أف , {...كنت أخدـ الزبير خدمة البيت كمو }:كاستدلكا بقكؿ أسماء رضي اهلل عنيا .ّ
حسانا  .  ))كلـ يكف كاجبا عمييا, خدمتيا لزكجيا كعمميا في البيت كاف تبرعا كا 

 
رجحاف ما ذىب إليو القائمكف بكجكب خدمة المرأة - كاهلل تعالى أعمـ - المسألة في ىذه يتبيف لي

ككما أف فطرة المرأة , بما جرت عميو عادة البمد؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كصراحتيا, زكجيا بالمعركؼ
 .   تقتضي ذلؾ

 
 

                                                 

 ( ٍكًجيىا, 5/2051, صحيح البخارم, البخارم( ٍرأىًة في بىٍيًت زى ًؿ اٍلمى . (5046)حديث رقـ, بىاب عىمى

 ( .  7/225, المغني, ابف قدامة(

 ( . 5/188, زاد المعاد, ابف القيـ(



 

 ثثثثثثثثث 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الطالؽ والظيار والتفريؽ لإلعسار بالمير: المطمب الثاني
 

 :كفيو ثبلث مسائؿ
 

 الطالؽ بالكتابة مف غير نية: المسألة األولى
 

كمف , ))اختمؼ الفقياء في تفصيؿ الطبلؽ الصريح مف الكناية كفي بعض أحكاميما كما يمـز فييا
كلكنو لـ ينك شيئا مف " أنت طالؽ" جممة ما اختمفكا فيو مف ىذه التفاصيؿ؛ مف كتب لزكجتو 

 :فيؿ يقع الطبلؽ أـ ال؟كىؿ يعتبر مف ألفاظ الطبلؽ الصريح أك الكناية؟ اختمفكا عمى قكليف, الطبلؽ
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

كأنت " في ىذه المسألة أنو مف كتب لزكجتو لفظا مف ألفاظ الطبلؽ الصريح - رحمو اهلل-اختار 
فبل , فإنو يعتبر مف ألفاظ طبلؽ الكناية, كلـ ينك شيئا مف ىذا الطبلؽ..." أك زكجتي طالؽ, طالؽ

 .  ))كبالتالي يعتبر لغكان ألنو بدكف نية, يقع مف غير نية
 

: كممف ذىب إلى ذلؾ أيضا مف المذاىب األخرل, ))الدجيمي: كممف قاؿ بيذا الرأم مف الحنابمة
 .   ))كالشافعية, ))كالمالكية

                                                 

 ( . 2/123, بداية المجتيد, ابف رشد(

 ( . 9/35, تصحيح الفركع, كالمرداكم. 22/234, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 366, الكجيز, الدجيمي(

 ( . 2/384, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 2/384, الشرح الكبير, الدردير(

 ( . 2/83, الميذب, كالشيرازم. 3/284, مغني المحتاج, الشربيني(



 

 خخخخخخخخخ 

 فمـ يقع مف ,أف الكتابة محتممة فإنو يقصد بيا تجربة القمـ كتجكيد الخط كغـ األىؿكاستدلكا لذلؾ؛ ب
 ألنو لك نكل بالمفظ غير ؛ ككنايات الطبلؽ فإف نكل بذلؾ تجكيد خطو أك تجربة قممو لـ يقع,غير نية

 .))اإليقاع لـ يقع فالكتابة أكلى
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

ألف الكتابة حركؼ يفيـ منيا حيث ذىبكا إلى أف الطبلؽ يقع ىنا؛))كالحنابمة, ))كىك قكاللحنفية
 كاف  صمى اهلل عميو كسمـ كألف الكتابة تقـك مقاـ قكؿ الكاتب بدليؿ أنو,الطبلؽ أشبيت النطؽ

 كألف كتاب القاضي يقكـ مقاـ لفظو في إثبات ,مأمكرابتبميغ الرسالة فبمغ بالقكؿ مرة كبالكتابة أخرل
 .))الديكف كيتكجو عميو صحة الكالية

 
ىك ما ذىب إليو اإلماـ المرداكم كمف كافقو مف - كاهلل تعالى أعمـ-كالذم يظير لي في ىذه المسألة 

كحتى , المذاىب األخرل في أف مف كتب الطبلؽ كلـ ينكه شيئا لـ يقع طبلقو إال إذا كاف مقركنا بنية
 .تضبط ىذه األمكر ال بد مف اليميف خاصة في أيامنا ىذه التي فسدت فييا األخبلؽ كالذمـ

 
 ما يجزئ مف الطعاـ في كفارة الظيار: المسألة الثانية

 
اختمؼ الفقياء فيمايجزئ باإلطعاـ في كفارة الظيار غير األصناؼ األربعة المذكرة في الحديث 

فيؿ يجكز اإلخراج مف غير ىذه , البر كالشعير كالتمر كالزبيب؛ إذا كانت مف قكت البمد:كىي
 :أـ ال؟ اختمفكا عمى رأييف, األصناؼ

 

                                                 

 ( . 7/374, المغني, ابف قدامة(

 ( . 3/109, بدائع الصنائع, كالكاساني. 3/246, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( . 4/10, اإلقناع, كالحجاكم. 249-5/248, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 249-5/248, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 7/374, المغني, ابف قدامة(



 

 ذذذذذذذذذ 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

 .)) كغيرىا يجزئو اإلخراج مف جميع الحبكب التي ىي قكت بمده كالذرة كاألرزأنو- رحمو اهلل-اختار
 .))كىك مذىب الشافعية, ))أبك الخطاب: كمٌمف اختار ىذا القكؿ مف الحنابمة

 
كأٌما الحنفية فقد ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ؛ حيث قالكا بجكاز إخراج القيمة مف ىذه األصناؼ 

 .))األربعة
 :كقد استدؿ القائمكف بالجكاز عمى ما يأتي

 
چۋۅۅىىېېېېٹٹچبقكؿ اهلل تعالى في كفارة اليميف  .ُ

, كىذا مما يطعمو أىمو, ))
 .))فكجب أف يجزئو بظاىر النص

چہٹۀۀہہہٹٹچ .ِ
((. 

 
, لـ يذكر مف أم نكع يككف, عندما ذكر اهلل سبحانو كتعالى في ىذه اآلية اإلطعاـ:كجو الداللة

فالذم لـ يأت الشرع في تحديده فإنو يرجع فيو إلى , كبالتالي يجزئ التكفير بما يككف طعاما لمناس
كبالتالي رجع ذلؾ إلى العرؼ كالعادة لمعرفة النكع الذم , العرؼ الذم كاف سائدا في ذلؾ الزماف

 .))يجب إخراجو في الكفارة

                                                 

 ( . 23/352, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 23/352, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم. 8/27, المغني, ابف قدامة(

 ( . 367-3/366, مغني المحتاج, كالشربيني. 2/117, الميذب, الشيرازم(

 ( . 3/478, رد المحتار, كابف عابديف. 2/21اليداية, , المرغيناني(

 ( . 89آية , سكرة المائدة(

 ( . 8/27, المغني, ابف قدامة(

 ( . 4آية , سكرة المجادلة(

 ( . 275-13/274, الشرح الممتع, ابف عثيميف(



 

 ضضضضضضضضض 

 
 الرأي الثاني في المسألة

 
, البر: أف المجزئ في اإلطعاـ ما يجزئ في زكاة الفطر كىك: قالكا))كالحنابمة, ))كىك رأيالمالكية

سكاء أكانت مف قكت بمده أـ , أما ما عدا ىذه األصناؼ فبل يجكز مطمقا, كالزبيب, كالتمر, كالشعير
 .لـ تكف

 
 :كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي

 
 .أف الخبر كرد بإخراج ىذه األصناؼ في الفطرة فمـ يجز غيرىا .ُ
 .))بمدهكألنو الجنس المخرج في الفطرة؛ فمـ يجزئ غيره كما لك لـ يكف قكت  .ِ

 
في ىذه المسألة جكاز اإلطعاـ في كفارة الظيار مف غير األصناؼ - كاهلل أعمـ- كالذم أميؿ إليو

أك ما , مٌما يشتير بو مف أقكات البمد الذم يعيش فيو المكفر- البر كالشعير كالتمر كالزبيب- األربعة
كما كفي ذلؾ تيسير عمى الناس الذيف ال يجدكف , كذلؾ لؤلدلة التي ذىبكا إلييا, تعادليا مف القيمة
 .كيجدكف غيرىا مف األطعمة التي تشتير في ببلدىـ كاألرز مثبل, األصناؼ األربعة

 
 التفريؽ بيف الزوجيف لإلعسار بالمير:المسألة الثالثة

 
چہٹۀۀہچ:الصداؽ حؽ لممرأة ككاجب عمى الزكج؛ لقكؿ اهلل تعالى

فإذا عجز الزكج عف أداء , ))
أـ ال , فيؿ يجكز لمزكجة طمب التفريؽ إلعساره بالمير, ما كجب عميو أداؤه مف مير إلى زكجتو

 :يجكز ليا ذلؾ؟ اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى أقكاؿ

                                                 

 ( . 2/454, الشرح الكبير, كالدردير. 4/128, التاج كاإلكميؿ, المىكَّاؽ(

 ( . 4/93, اإلقناع, كالحجاكم. 5/386, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 5/386, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 8/27, المغني, ابف قدامة(

 ( . 4آية , سكرة النساء(



 

 غغغغغغغغغ 

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
اختار رحمو اهلل في ىذه المسألة أنو ال يحؽ لمزكجة طمب الفسخ إذا كاف الزكج غير قادر عمى دفع 

 .))المير المسمى بينيما
 

 .))كابف قدامة, ))ابف حامد: كممف كافقو في اختياره مف الحنابمة
 

كلمزكجة قبؿ الدخكؿ منع , كىك رأم الحنفية أيضا فيـ ال يجيزكف الفسخ لئلعسار بالمير كال بغيره
 .))تسميـ نفسيا لمزكج حتى تستكفي معجؿ صداقيا

 
 :كاستدلكا بما يأتي

 
 .كالنفقة الماضية, فبل يفسخ النكاح لئلعسار بو, أنَّالمير ديف في الذمة -ُ
 .ألىنَّتىٍأًخيرىه ليسفييضررهميٍجًحؼه  -ِ
 ألف الثمف كؿ مقصكد البائع كالعادة تعجيمو ؛ألنو ال نص فيو كال يصح قياسو عمى ثمف المبيع -ّ

 كلذلؾ ال يفسد النكاح بفساده كال بترؾ ذكره ,كالصداؽ فضمة كنحمة ليس ىك المقصكد في النكاح
 .كالعادة تأخيره

 . كليس األكثر أف مف تزكج بمير يككف مكسرا بو,ألف أكثر مف يشترم بثمف حاؿ يككف مكسرا بو -ْ
 ألف الضركرة ال تندفع إال بيا بخبلؼ الصداؽ فأشبو شيء بو النفقة ؛ كال يصح قياسو عمى النفقة -ٓ

 )).الماضية

                                                 

 ( . 24/375, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 8/166, المغني, كابف قدامة. 24/375, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 8/166, المغني, ابف قدامة(

 ( .  2/40, اليداية, كالمرغيناني. 3/590, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( . 8/167, المغني, ابف قدامة(



 

 ظظظظظظظظظ 

 
 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة

 
, ))ككجو عند الحنابمة كىك المشيكر في المذىب, ))كالشافعية, ))كىك قكؿ المالكية: القوؿ األوؿ
ف كاف بعد الدخكؿ لـ ,أعسر قبؿ الدخكؿ فميا الفسخ كما لك أفمس المشترم كالمبيع بحالوقالكا إذا   كا 

 .))تممؾ الفسخ ألف المعقكد عميو قد استكفي فأشبو ما لك أفمس المشترم بعد تمؼ المبيع أك بعضو
 

ألنو أعسر بالعكض فكاف ليا الرجكع في المعكض كما لك أعسر ليا الفسخ مطمقا؛: القوؿ الثاني
 .))كىك كجو عند الحنابمة, بثمف مبيعيا

 
ىك عدـ التفريؽ بإعسار الزكج بالمير إذا طالبت _ كاهلل أعمـ_كالرأم الذم أميؿ إليو في ىذه المسألة 

بو الزكجة؛ ألف المير ليس ىك المقصكد األصمي مف الزكاج الذم فيو تحقيؽ أغراضو مف إيجاد 
عفاؼ النفس كصيانتيا مف الزنا فبل ينبغي تفكيت المقصكد األصمي بإيقاع , النسؿ كقضاء الشيكة كا 

 .))كمع احتماؿ تحصيمو مستقببل, الفرقة لفكات مقصكد تبعي

                                                 

 ( ضبطو , 2/282بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ, , أحمد, كالصاكم. 300-2/299, حاشية الدسكقي, الدسكقي(
. ـ1995- ىػ 1415, بيركت, دار الكتب العممية, محمد عبد السبلـ شاىيف: كصححو

 ( . 79-9/78, ركضة الطالبيف, كالنككم. 2/61, الميذب, الشيرازم(

 ( اإلنصاؼ عمى , كالمرداكم. 24/376, الشرح الكبير عمى المقنع كمعو اإلنصاؼ, ابف قدامةشمس الديف (
. 5/164, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 2/185, منار السبيؿ, كابف ضكياف. 24/376, المقنع كمعو الشرح الكبير

 ( . 8/166, المغني, ابف قدامة(

 ( . 2/38, المحرر,  ابف تيميةالمجدك. 354, الكجيز, كالدجيمي. 8/166, المغني, ابف قدامة(

 ( مؤسسة , 8/503, المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية, عبد الكريـ زيداف, زيداف(
.  ـ1993, 1ط, بيركت, الرسالة



 

 أأأأأأأأأأ 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات والقضاء: المبحث الرابع

 
 :وفيو ثالثة مطالب ىي

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات: المطمب األوؿ

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في القضاء: المطمب الثاني

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الشيادات واإلقرار: المطمب الثالث



 

 بببببببببب 

 
 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات: المطمب األوؿ

 
 :كفيو مسألتاف

 
 حكـ الدِّية في تسويد األسناف أو الظفر: المسألة األولى

 
في األسناف خمس  }:لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ, كىك خمس مف اإلبؿ, ديةالسف نصؼ عشر الدية

كلكنيـ , كاألسناف كميا سكاء ألف الكؿ في أصؿ المنفعة سكاء فبل يعتبر في التفاكت, )){مف اإلبؿ
اختمفكا فيما لك ضرب أحد أسناف رجؿ فتغير لكنيا إلى السكاد أك نحكىا مما يزيؿ الناحية الجمالية 

 ))فيؿ فييا الدية أـ ال؟, فييا
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

في ىذه المسألة أنو إذا ضرب أحد أسناف رجؿ فتغير لكف السف إلى السكاد أك - رحمو اهلل- اختار
ف لـ يذىب , ففييا الدية, فإف أذىب منفعتو مف مضغ عمييا كنحكه, إلى لكف غيره بحيث ال يزكؿ كا 

 .))نفعيا ففييا حككمة

                                                 

 ( حديث , باب عقؿ األسناف, 738, سنف النسائي الصغرل, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي, النسائي(
, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني, (4841)رقـ

.   حديث حسف صحيح: قاؿ عنو األلباني. 1ط, الرياض

 ( . 21/78, المكسكعة الفقيية الككيتية, مجمكعة مف العمماءك. 669, 2/667, بداية المجتيد,  ابف رشد(

 ( . 25/499, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

ع في تقدير الحككمة إلى خمس طرؽ ذكرىا الفقياء  المجنة القائمة عمى المكسكعة الفقيية الككيتيةأف لكف رأت, كييرجى
الرجكع إلى أىؿ الخبرة مف األطباء أك غيرىـ ليقدركا نسبة _ كالتي انتيى فييا زمف العبيد _ األكفؽ في ىذه األياـ

عقد , قحطاف عبد الرحمف,  كالدكرم.13/179, المكسكعة الفقيية الككيتية, مجمكعة مف العمماء. العجز إلى النفس
 . ـ2002_ ىػ 1422, 1ط, األردف, دار الفرقاف, 694-684, التحكيـ في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي

 



 

 جججججججججج 

كممف ذىب أيضا إلى قريب مف ىذا , ))كىك أحد قكلي الشافعية, ))كىذه ركاية عف اإلماـ أحمد
؛ فقالكا ينظر مدة إلى الحكؿ فإف تغٌير لكف السف إلى الٌسكاد ففيو األرش تاما؛ ألنَّو ))الحنفية: القكؿ

 .كذىاب منفعة العضك كذىاب العضك نفسو, ذىبت منفعتو
 

 الرأي الثاني في المسألة
 

فتجب فيو الدية سكاء ذىبت , أنو إذا تغير لكف السف إلى السكاد أك إلى لكف غيره بحيث ال يزكؿ
, كألنو أذىب جماؿ ذلؾ عمى الكماؿ فكممت ديتيا, ))لما ركم عف زيد بف ثابت كذلؾ ؛المنفعتو أـ 

 .))كالحنابمة, ))كالشافعية, ))كىك قكؿ المالكية
 

ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف المالكية - كاهلل أعمـ-كالذم يترجح عندم في ىذه المسألة 
مف كجكب الدية عمى مف ضرب إنسانا فتغير لكف سنو , كالٌشافعية كالمعتمد الصحيح عند الحنابمة

كالظفر يقاس عمى السف في ىذه , ألٌنو أذىب جماؿ ذلؾ عمى الكماؿ فكممت ديتياإلى الٌسكاد كنحكه؛
 . ))المسألة

                                                 

 ( .  25/499, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, كالمرداكم. 8/356, المغني, ابف قدامة(

 ( .  9/281, ركضة الطالبيف, كالنككم. 4/64, مغني المحتاج, الشربيني(

 ( . 6/137, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 7/315, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( , حبيبالرحمناألعظمي: تحقيؽ, 9/348, أبكبكربنيمامالصنعاني,مصنؼ عبد الرزاؽ,عبدالرزاؽ(
 .ىػ 1403 , 2ط, بيركت,المكتباإلسبلمي

 ( . 9/128, منح الجميؿ, كعميش. 6/264, التاج كاإلكميؿ, المكاؽ(

 ( . 2/205, الميذب, كالشيرازم. 9/281, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( . 6/44, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 6/117, مطالب أكلي النيى, الرحيباني(

 ( . 8/356, المغني, ابف قدامة(



 

 دددددددددد 

 ))المَّْوث في القسامة: المسألة الثانية
 

 :عمى أقكاؿ, اختمؼ الفقياء بـ يثبت المٍَّكث المكجب لمقسامة
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

ما يغمب عمى الظف صدؽ المدعي في أف المدعى عميو قتمو إما يثبت المٍَّكث المكجب لمقسامة عمى 
 ,تفرؽ جماعة عف قتيؿ أك كجكد قتيؿ عقيبازدحاميـؾأك , لعداكة الظاىرة بيف القتيؿ كالمدعى عميوؿ

 أك يقتتؿ طائفتاف فيكجد في إحداىما ,أك في مكاف عنده فيو رجؿ معو سيؼ أك حديدة ممطخة بدـ
 .)) أك عدؿ كاحد, أك يشيد بالقتؿ مف ال تقبؿ شيادتو كالنساء كالصبياف كالفساؽ,قتيؿ
 

كابف رزيف كالشيخ , كأبك محمد الجكزم, كممف كافقو مف الحنابمة فيما ذىب إليو اإلماـ أحمد في ركاية
 .))تقي الديف

 
قرينة تثير الظف كتكقع إٌف الٌمٍكث : فقالكا, ))كالشافعية, ))المالكية: كممف كافقو مف المذاىب األخرل
كرغـ ىذا االتفاؽ إال أف ىناؾ خبلفان بيف المالكية كالشافعية في , كتكقع في القمب صدؽ المدعي

 .))بعض صكر المكث

                                                 

 ( يقسـ بيا أكلياء القتيؿ إلثبات القتؿ عمى المتيـ أك يقسـ بيا , ىي األيماف المكررة في دعكل القتؿ: القسامة(
, كعكدة. 7/184, نيؿ األكطار, كالشككاني. 7/286, بدائع الصنائع, الكاساني. المتيـ عمى نفي القتؿ عنو
 .2/322, التشريع الجنائي اإلسبلمي

 ( . 26/122, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 (  ابف المجدك. 10/16, الفركع, كابف مفمح. 26/122, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
. 2/331, إعبلـ المكقعيف, كابف القيـ. 2/150, المحرر, تيمية

 ( . 9/157, منح الجميؿ, عميشك. 4/293, حاشية الدسكقي, الدسكقي(

 ( . 4/111, مغني المحتاج, كالشربيني. 10/10, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( . 2/330, التشريع الجنائي, عكدة(



 

 هههههههههه 

 
 العداكة إنما كانت لكثا لتأثيرىا في غمبة الظف بصدؽ المدعي فنقيس عمييا ما شاركيا بأف: كاستدلكا
 .))في ذلؾ

 
 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة

 
العداكة الظاىرة كنحك ما كاف بيف  كىك قكؿ الحنابمة؛ حيث قالكا بأف المكث يثبت ب:القوؿ األوؿ

األنصار كأىؿ خيبر ككما بيف القبائؿ التي يطمب بعضيا بعضا بثأر كما بيف أحياء العرب كأىؿ 
 ككؿ مف ,كالمصكصة القرل الذيف بينيـ الدماء كالحرب كما بيف البغاة كأىؿ العدؿ كما بيف الشرط

 .))بينو كبيف المقتكؿ ضغف يغمب عمى الظف قتمو
 

أف مقتضى الدليؿ أف ال تشرع القسامة ترؾ العمؿ بو في العداكة الظاىرة لقصة األنصارم ب: كاستدلكا
 لعدـ ؛ ألف الحكـ ثبت بالمظنة كال يجكز القياس في المظاف؛في القتيؿ بخيبر كال يجكز القياس عمييا
 .))التساكم بيف األصؿ كالفرع في المقتضى

 
كبيا أثر ,  كىك قكؿ الحنفية؛ حيث ال يشترطكف إال أف تكجد جثة القتيؿ في محمة:القوؿ الثاني

 .))فإف لـ تكجد الجثة عمى ىذا الكجو فبل قسامة, القتؿ
 

كما اختاره اإلماـ , كالمالكية, قكؿ الشافعية- كاهلل تعالى أعمـ-كالذم يترجح لدم في ىذه المسألة 
كما داـ أٌنو قد ثبتت غمبة الظف , كىي غمبة الظٌف بكقكع القتؿ, المرداكم؛ ألفَّ عٌمة القسامة معمكمة

 . ))بالقتؿ فإنَّو يؤخذ بيا

                                                 

 ( . 4/135, الكافي, ابف قدامة(

 ( عمي محمد : تحقيؽ, 1/227زاد المستقنع, , مكسى بف أحمد بف سالـ المقدسي الحنبمي أبك النجا, الحجاكم(
شرح , كالبيكتي. 70-6/69, كشاؼ القناع, كالبيكتي. مكة المكرمة- مكتبة النيضة الحديثة , عبد العزيز اليندم
. 3/330, منتيى اإلرادات

 ( .   4/135, الكافي, كابف قدامة. 6/69, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 7/286, بدائع الصنائع, كالكاساني. 6/170, تبييف الحقائؽ, الزيمعي(

 ( . 14/198, الشرح الممتع, كابف عثيميف. 4/135, الكافي, ابف قدامة(



 

 وووووووووو 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في القضاء: المطمب الثاني
 

 :كفيو مسألتاف
 

 ))اشتراط كوف القاضي ورعا: المسألة األولى
 

اختمفكا . فيؿ يشترط فيو الكرع أـ ال؟, اختمؼ الفقياء في اشتراط الكرع فيمف يتكلى منصب القاضي
 :عمى قكليف

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))لقد اختار رحمو اهلل في ىذه المسألة شرطى ككًف القاضي كرعان 

 
 . ))كقاؿ بو الخرقي, ))كىك ظاىر كبلـ اإلماـ أحمد

 
 :كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي

 
چےےۓۓڭڭچ:قكؿ اهلل تعالى .ُ

((. 
 

 فالقكة في الحكـ ترجع إلى العمـ بالعدؿ كتنفيذ ؛القكة كاألمانة: الكالية ليا ركناف:" قاؿ ابف مفمح
 .))" كاألمانة ترجع إلى خشية اهلل تعالى,الحكـ

                                                 

 ( ,  الجرجاني.ىك اجتناب الشبيات خكفا مف الكقكع في المحرمات كقيؿ ىي مبلزمة األعماؿ الجميمة: الكرع(
.  1/325, التعريفات

 ( . 28/305, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 28/305, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 1/143,مختصر الخرقي,  الخرقي(

 ( . 26آية , سكرة القصص(

 ( . 11/107, الفركع كمعو التصحيح, ابف مفمح(



 

 شششششششششش 

 .))ا الممعكف آخذهكةألف غير الكرع ال يؤمف أف يتساىؿ فيأخذ الرشك .ِ
 

 :القوؿ الثاني في المسألة
 

, ))كىك قكؿ المالكية, كىك أف الكرع مف الشركط المستحبة التي ينبغي لمقاضي أف يتصؼ بيا
 .))كالمعتمد في المذىب الحنبمي, ))كالشافعية

 
 :كاستدلكا باآلتي

 
ٍمسه إذا أىٍخطىأى اٍلقىاًضي ًمٍنييفَّ خطة كانت :"قاؿ,  رضي اهلل عنوعيمىري بف عبد اٍلعىًزيزً ما كرد عف  .ُ  خى

اًلمنا سؤكال عف اٍلًعٍمـً  ًميبنا عى ًفيفنا صى ًميمنا عى ٍصمىةه أىٍف يىكيكفى فىًيمنا حى  .))"فيو كى
ال ينبغي أف يككف القاضي قاضيان حتى تككف فيو : ما كرد عنقكؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو .ِ

ال يخاؼ في اهلل لكمة , يستشير ذكم األلباب, عالـ بما كاف قبمو, حميـ, عفيؼ, خمس خصاؿ
 .))"الئـ
 

ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء في أف الكرع شرط - كاهلل أعمـ-كالذم يظير لي في ىذه المسألة 
نما عمى سبيؿ , كلذلؾ يقدـ القاضي الكرع عمى غيره في القضاء, مستحب ليس عمى سبيؿ الكجكب كا 

الندب؛ لعدـ كجكد دليؿ صريح عمى اشتراط الكرع في القاضي؛ كألف المطمكب في القاضي العدالة 
التي تقتضي البعد عف الحراـ كعدـ أخذ الرشكة كنحكه؛ كألف مقاـ الكرع رفيع ال يبمغو إال قمة مف 

 .))الناس
                                                 

 ( . 3/367, شرح مختصر الخرقي, الزركشي(

 ( . 10/17, الذخيرة, كالقرافي. 4/131, حاشية الدسكقي, الدسكقي(

 ( . 2/290, الميذب, كالشيرازم. 11/97, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( . 3/1304, التكضيح, كالشكيكي. 6/310, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( اءى , 6/2619, صحيح البخارم, البخارم( ؿي اٍلقىضى . بىاب مىتىى يىٍستىٍكًجبي الرَّجي

 ( لـ أره عف عمي :  قاؿ األلباني(.2617)حديث رقـ, فصؿ في آداب القاضي, 8/239  , إركاء الغميؿ,األلباني(
. رضي اهلل عنو

 ( .  دار المعرفة, 1/16السياسة الشرعيةفي إصبلح الراعي كالرعية,, أحمد بف عبد الحميـ الحراني, ابف تيمية(



 

 حححححححححح 

 ُصُدورُاْلُحْكِمِمْنَقاٍضالَيْصُمُحِمْمَقَضاءِ :المسألة الثانية
 

أـ ىؿ , الصكاب كالخطأ منيا, فيؿ تنقض أحكامو كميا, إذا تبكأ مف ال يصمح لمقضاء لجيؿ أك نحكه
 :يقتصر النقض عمى األحكاـ التي فييا الخطأ؟ اختمفكا عمى أقكاؿ

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
فكاف مف أحكامو الصكاب , في ىذه المسألة أنو إذا تكلى قاض القضاء فحكـ- رحمو اهلل-لقد اختار 

 . ))أما الصكاب فبل نقض فيو, فإف الذم ينقض مف أحكامو الخطأ فقط, كالخطأ
 

 .))كغيرىـ, ))كىك ظاىر كبلـ الخرقي, ))ابف قدامة: كقد اختار ىذا القكؿ مف الحنابمة
 .))المالكية: كممف كافقيـ مف المذاىب األخرل فيما ذىبكا إليو

 
 :كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي

 
فّْروفيو .ُ اؤيىيفييا كعدًمًو,ألىنَّشرطىاٍلقىضاًءغيريمتكى قىضى ,كى ًحيحو ٍيريصى ٍكمىو غى , ألىنَّحي

لىميسباجتياد  .كليسفينقضقضاياىنقضاالجتيادباالجتياد؛ألىنَّاألىكَّ
 .إذا كانت أحكامو صكابان فبل فائدة في نقضيا .ِ
 .))إف الحؽ إذا كصؿ إلى مستحقو فبل حاجة لنقضو .ّ

                                                                                                                                                  

 

 ( . 28/386, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 10/105, المغني, ابف قدامة(

 ( . 1/143, مختصر الخرقي, الخرقي(

 ( , الزركشي. 11/154, الفركع, كابف مفمح. 28/386, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(
. 1/135,القكاعد الفقيية, كابف رجب. 3/374, شرح مختصر الخرقي

 ( , ك الدسكقي. بيركت, دار القمـ, 195-194القكانيف الفقيية, , محمد بف أحمد الكمبي الغرناطي, ابف جزم(
. 4/153, حاشية الدسكقي

 ( . 4/452, الكافي, كابف قدامة. 10/105, المغني, ابف قدامة(



 

 طططططططططط 

 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة
 

أف القاضي الذم ال يصمح لمقضاء تنقض ))كالحنابمة في الصحيح, ))ذىب الشافعية:القوؿ األوؿ
 .أحكامو كميا سكاء أكافؽ الصكاب أـ لـ يكافؽ

 
 .))بمنزلة العدـ لفقد شرط القضاء فيوءه أف حكمو غير صحيح كقضاكاستدلكا ب

 
أنو ال ينقض منيا إال ما خالؼ مذىبو؛ألف القاضي الذم ال يصمح لمقضاء ليس مف : القوؿ الثاني

 .))كىذا ما ذىب إليو الحنفية, أىؿ الترجيح فبل يعدؿ عف الصحيح إال لقصد غير جميؿ
 

ف كاف ال يشاكرىـ , قالكا إف كاف القاضي يشاكر أىؿ العمـ في أحكامو ال ينقض: القوؿ الثالث كا 
 .))كىك قكؿ بعض المالكية, فتنقض كميا

 
ىك ما ذىب إليو المالكية كاإلماـ المرداكم رحمو _ كاهلل أعمـ_كالذم أميؿ إليو مف ىذه األقكاؿ 

كأما الخطأ فإنيا تنقض؛ , إلى عدـ نقض أحكاـ القاضيالذم ال يصمح لمقضاء التي أصاب فييا,اهلل
كذلؾ لما تقدـ مف األدلة؛ كألنو ينبغي أف يحكـ القاضي بما أنزؿ اهلل كمما دلت عميو األدلة الشرعية؛ 
ألنيا مكارد استخراج الصكاب كالحؽ فما كافقيا أخذ بو كما لـ يكافقيا رد كنقض؛ كألف القضاء كالية 

 . ))شرعية

                                                 

 ( مغني , كالشربيني. جدة, مكتبة اإلرشاد, 22/360, تكممة المجمكع شرح الميذب, محمد نجيب, المطيعي(
. 4/397, المحتاج

 ( . 4/386, اإلقناع, كالحجاكم. 6/327, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 4/397, مغني المحتاج, كالشربيني. 6/327, كشاؼ القناع, البيكتي(

 ( . 4/498, رد المحتار, كابف عابديف. 7/5, بدائع الصنائع, الكاساني(

 ( . 4/153, حاشية الدسكقي, الدسكقي(

 ( . 28/68, مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(



 

 يييييييييي 

 نماذج مف اختياراتو الفقيية في الشيادات واإلقرار: المطمب الثالث
 

 :كفيو مسألتاف
 

 شيادة األخرس: المسألة األولى
 

فيؿ تصح شيادتو كتقبؿ , كىك العاجز عف النطؽ كالكبلـ, اختمؼ الفقياء في قبكؿ شيادة األخرس
 فيما يستشيد بو أـ ال؟ 

 
 : اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى أقكاؿ

 
 اختيار اإلماـ المرداوي

 
 .))لقد اختار رحمو اهلل في ىذه المسألة أف شيادة األخرس ال تقبؿ إال إذا أداىا بخطو

 .))كاختيار المجد ابف تيمية, ))كىذا قكؿ لمحنابمة
 

نما ل كلذلؾ ال ييكتىؼى , الشيادة يعتبر فييا اليقيفبأف: كاستدلكا كتىفىى بإشارة األخرس مي  بإشارة الناطؽ كا 
كأما بالنسبة لؤلدلة عمى قبكؿ شيادة األخرس إذا أداىا بخطو , في أحكامو المختصة بو لمضركرة

 :فيي اآلتي
 

 .))تقبؿ لداللة الخط عمى األلفاظإنيا بخطو ؼالشيادة  األخرس ل أدإذا .ُ
يبلئو فكذلؾ في  .ِ إف كتابة األخرس تقكـ مقاـ نطقو في أحكامو مف طبلقة كنكاحو كظياره كا 

 .))شيادتو

                                                 

 ( . 29/327, اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 6/416, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 255, زاد المستقنع, الحجاكم(

 ( . 2/287, المحرر,  ابف تيميةالمجد(

 ( . 3/588, شرح منتيى اإلرادات, البيكتي(

 ( . 10/185, المغني, ابف قدامة(



 

 نننننننننن 

 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة
 

 إلى عدـ قبكؿ شيادة ,))كمذىب عند الحنابمة,)) في قكؿ كالشافعية,))ذىب الحنفية: القوؿ األوؿ
 . مطمقااألخرس

 
 :كاستدلكا لما ذىبكا إليو بما يأتي

 
 كلفظ , أخبر كأعمـ ال يقبؿ ذلؾ منو: أداء الشيادة يختص بمفظ الشيادة حتى إذا قاؿ الشاىدإف .ُ

 .الشيادة ال يتحقؽ مف األخرس
فإنو يستدؿ بإشارتو عمى مراده بطريؽ غير مكجب لمعمـ فتتمكف في شيادتو , ةشيادة األخرسمشتبوأفٌ  .ِ

 .تيمة يمكف التحرز عنيا بجنس الشيكد
 الحاكـ ال يمضي حكمو إذا كجد حكمو بخطو تحت ختمو كلـ يذكر حكمو كالشاىد ال يشيد برؤية أفَّ  .ّ

 .))خطو فؤلف ال يحكـ بخط غيره أكلى
 

إلى قبكؿ شيادة ؛ حيث ذىبكا ) ) كالركاية األخرل عند الشافعية) )كىك قكؿ المالكية:القوؿ الثاني
 .كمنيا الكتابةإشارة مفيمةباألخرس إذا أداىا 

                                                 

 ( . 6/268, بدائع الصنائع, كالكاساني. 7/399, شرح فتح القدير, كابف اليماـ. 16/130, المبسكط, السرخسي(

 ( . 2/324, الميذب, كالشيرازم. 11/245, ركضة الطالبيف, النككم(

 ( اإلنصاؼ عمى المقنع كمعو الشرح , كالمرداكم. 4/521, الكافي, كابف قدامة. 10/185, المغني, ابف قدامة(
.  10/215, المبدع, كابف مفمح. 29/327, الكبير

 ( . 10/186, المغني, كابف قدامة. 16/130, المبسكط, السرخسي(

 ( , 2/81تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ, , بف عمي اليعمرم المالكيإبراىيـ , ابف فرحكف(
. ـ2001- ىػ 1422, بيركت, دار الكتب العممية, جماؿ مرعشمي: خرج أحاديثو كعمؽ عميو ككتب حكاشيو

.  4/168, حاشية الدسكقي, كالدسكقي

 ( . 2/324, الميذب, الشيرازم(



 

 لللللللللل 

 :كاستدلكا بما يأتي
 

أشار كىك جالس في الصبلة إلى الناس كىـ قياـ أف  }:بحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث .ُ
 . )){اجمسكا فجمسكا

 
 معتبرة حالة العجز  جائزةدؿ الحديث عمى أفَّ اإلشارة مف النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ: كجو الداللة

 . ))عف النطؽ فمك لـ تكف كذلؾ لما فعميا النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 

 .حيث اٍعتيًبرت الكتابة جزء مف اإلشارة المفيمة
 

ف الصريح يككف بحسب اآللة فآلة الصحيح أل كذلؾ ة كليست كناية؛صريحإف إشارة األخرس تعدٌ  .ِ
 .لسانو كآلة األخرس إيماؤه عف مسألتو

تقبؿ منو , فإذا أفيـ األخرس الحاكـ بطريؽ يفيـ عف مثمو, أف الشيادة عمـ يؤديو الشاىد إلى الحكاـ .ّ
 .) )التحمؿفاليقيف حاصؿ في , كالناطؽ إذا أداىا بالصكت, الشيادة

 .) )الشيادةفكذلؾ في , إف إشارة األخرس تأخذ حكـ النطؽ في نكاحو كطبلقو  .ْ
فإف فقد عضكا مف أعضائو فإنو يستطيع أف يعكضو , عدؿ كامؿ األىميةىك إنسافف األخرس إ .ٓ

 .بشيء آخر بطريقتو الخاصة التي منحيا اهلل لو
 

ىك قكؿ المالكية كركاية عف الشافعية في جكاز - كاهلل تعالى أعمـ-كالذم يتبيف لي في ىذه المسألة 
كألنو أصبح لمصـ لغة , شيادة األخرس بطريؽ اإلشارة المفيمة كالكتابة؛ لؤلدلة القكية التي ذىبكا إلييا

كىي لغة عالمية يفيميا , انتشرت اليكـ بشكؿ كبير بفضؿ انتشار كسائؿ التعميـ, إشارة خاصة بيـ
كبالتالي تقبؿ , كبإمكانيـ تعمميا كترجمتيا لمف يريد, مف تعمميا حتى مف الناس الذيف يتكممكف

 .شيادتيـ إذا ما فيمت سكاء باإلشارة أك عف طريؽ الكتابة

                                                 

 ( ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبوً , 1/244, صحيح البخارم, البخارم( ا مى ًعؿى اإٍلً (. 656)حديث رقـ, بىاب إنما جي

 ( . 10/186, المغني, ابف قدامةك. 4/132, صحيح مسمـ بشرح النككم, النككم(

 ( . 2/81, تبصرة الحكاـ, ابف فرحكف(

 ( . 2/324, الميذب, كالشيرازم. 10/186, المغني, ابف قدامة(



 

 وووووووووو 

 حكـ إقرارالمريض مرض الموتموارث: المسألة الثانية
 

 .))ىك إخبار الشخص بثبكت الحؽ لمغير عمى نفسو: اإلقرار
 

أك عينا أك , كقد اختمؼ الفقياء في المريض مرض المكت حينما يقر بأف عميو دينا ألحد الكرثة
 .فيؿ يصح منو ىذا اإلقرار أـ ىك باطؿ؟, نحكىه
 

 : اختمفكا عمى أقكاؿ
 

 اختيار اإلماـ المرداوي
 

كيبطؿ إذا , إلى أفَّ إقرار المريض مرض المكت لكارثو صحيحه إذا لـ يتيـ-رحمو اهلل-لقد ذىب 
ف أقر البف عمو قبؿ, فأقر البنتو لـ يقبؿ, كابف عـ, كمف لو بنته , اتيـ  .))لعدـ التيمة, كا 
 

 . ))كما أٌنو مذىب المالكية, ))كقد أيَّد ىذا الرأم مف الحنابمة أبك الخطاب
 

فيجب أف , كمف أدلتيـ عمى ذلؾ؛ أٌنعٌمة منع المريض مرض المكت مف اإلقرار عمى نفسو ىي التيمة
 .))يختص المنع بمكضعيا

 

                                                 

 (  .1/243, أنيس الفقياء, كالقكنكم. 5/87, المغني, ابف قدامة(

 ( .  30/157, اإلنصاؼ عمى المقنع كعميو الشرح الكبير, المرداكم(

 ( . 10/300, المبدع, ابف مفمح(

 ( . 3/399, حاشية الدسكقي, كالدسكقي. 5/220, مكاىب الجميؿ, كالحطاب. 1/457, الكافي, ابف عبد البر(

 ( . 5/124, المغني, ابف قدامة(



 

 ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  

 
 أقواؿ الفقياء اآلخريف في المسألة

 
كىك قكؿ , ))كالحنابمة, ))كىك مذىب الحنفية, ال يصح إقراره إال ببينة أك بإجازة الكرثة: القوؿ األوؿ
 :كمف أبرز أدلتيـ عمى ذلؾ.))عند الشافعية

 
فإقراره يكرث تيمة بمحاباة بعض الكرثة عمى , أف الكرثة تعمؽ حقيـ بماؿ المريض حاؿ المرض -ُ

 .بعض
فمـ يصح بغير رضا , كما أف اإلقرار في ىذه الحالة إيصاؿ لمماؿ إلى كارثو بقكلو في مرض المكت -ِ

 .))بقية الكرثة كاليبة
 

ألنو انتيى إلى حالة يصدؽ فييا الكاذب كيتكب الفاجر فالظاىر ؛أف إقراره جائز مطمقا: القوؿ الثاني
 .))كىك المذىب عند الشافعية, ككما أٌنو يصح في الصحة صح في المرض, صدقو

 
كالذم أميؿ إليو مف ىذه اآلراء ىك القكؿ إٌف إقرار المريض مرض المكت جائز؛ ألف المريض كصؿ 

ككجدت بينات , إال إذا ثبت كجكد التيمة, كيتكب فييا العاصي, إلى حالة يصدؽ فييا الكاذب
فحينيا ال , أك أنَّو ييريد حرماف بعض الكرثة مف التركة كنحكه, كشكاىد تدؿ عمى كذب الميًقر بالدٍَّيف

 .كاهلل تعالى أعمـ, يجكز ىذا اإلقرار

                                                 

 ( . 5/25, تبييف الحقائؽ, كالزيمعي. 5/613, رد المحتار, ابف عابديف(

 ( . 662-6/661, مطالب أكلي النيى, كالرحيباني. 2/451, منار السبيؿ, ابف ضكياف(

 ( . 70-5/69, نياية المحتاج, الرممي(

 ( . 6/455, كشاؼ القناع, كالبيكتي. 5/124, المغني, ابف قدامة(

 ( فتح المعيف بشرح قرة العيف, , زيف الديف بف عبد العزيز, كالمميبارم. 345-2/344, الميذب, الشيرازم(
فتح الكىاب بشرح منيج ,زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا أبك يحيى, كاألنصارم. بيركت, دار الفكر, 3/193

.  ىػ1418, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, 382الطبلب, 



 

 ضضضضضضضضضض 

 
 الخاتمة

 
أٍف كفقني إلتماـ ىذه الرسالة عمى ىذه , بداية أحمد اهلل العمي العظيـ الذم بنعمتو تتـ الصالحات

كقد تكصمت ,الصكرة التيأسأؿ اهلل أف أككف قد كفقت في جمع مكضكعيا كبسطو بالصكرة المناسبة
 :إلى جممة مف النتائج يمكف تمخيص أىميا في النقاط اآلتية

 
  لقد شيدت الحياة السياسية في الفترة التي عايشيا اإلماـ المرداكم رحمو اهلل انقساما كتمزقا بيف أركاف

 .كما كقد كجدفي تمؾ الفترة مف الحكاـ مف يكقر كيحتـر العمماء كالفقياء, العالـ اإلسبلمي
 األمر الذم أدل إلى ,  الحركة العممية كالثقافية ازدىارا كاضحا كمممكسا في ذلؾ العصركقد شيدت

كما أنشئت المدارس , ديف كالفنكفابركز كظيكر عدد مف العمماء األفذاذ الكبار في شتى المي
كالمجالس العممية كظيرت المؤلفات كالكتب التي تعتبر زاد المكتبات كعمدة الطبلب حتى يكمنا 

. الحاضر
 كىي مف قرل مدينة نابمس بفمسطيف التي ترزح إلى ىذه المحظة ,ينسب اإلماـ المرداكم إلى قرية مردا

إال أنيا قد خرجت , كقمة عدد سكانيا, كقد عرفت بصغر حجميا, تحت سيطرة االحتبلؿ الصييكني
 .كالذيف مف بينيـ اإلماـ المرداكم, عددا مف كبار العمماء كالفقياء

 فبل يكاد المرء يعرؼ عف حياتو ,  لـ يحظ اإلماـ المرداكيبالعناية التي تميؽ بو في كتب التراجـ
 .رغـ المكانة العممية كالفقيية التي تبكأىا, الشخصية إال اليسير

 كقد تمثؿ , لقد كانت حياة اإلماـ المرداكم مميئة بالعطاء كالتضحيات مف أجؿ خدمة ىذا الدينكرفعتو
 .كالقضاء كالتأليؼ, كاإلفتاء, ىذا العطاء في التدريس

  المؤلفات الفقيية كمنيا في أصكؿ الفقو :  منياستة عشر مؤلفان اشتممت مؤلفات اإلماـ المرداكم عمى
 .المكاعظ كاآلدابكمنيا 

  تقدميفـطبقة اؿ:  كىيثبلث طبقاتالحنبمي الطبقات الزمانية لممذىبإلى عمماء المذىب لقد قسـ ,
حيث , كلقد كاف اإلماـ المرداكم يقع عمى رأس طبقة المتأخريف, طبقة المتأخريفك,طبقة المتكسطيفك

 .بدأت النقمة العممية كالمرحمة الزمانية عندما بدأ ىك في تصحيح المذىب كترجيح ركاياتو كنصكصو
  مف الكتب الفقيية المعتمدة في المذىب الحنبمياإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ يعد كتاب ,

 . البف قدامة كىذا ىك سبب تأليفو لئلنصاؼ تصحيح لمخبلؼ المطمؽ في متف المقنعكىك عبارة عف
  لقد كاف كتاب اإلنصاؼ غاية في الركعة كاإلبداع حيث سمؾ فيو اإلماـ المرداكم مسمكا لـ يسبقو

كالطريقة التي عرض , كيظير ىذا اإلبداع في المنيج العممي الذم سار عميو في مؤلفو, إليو أحد



 

 عععععععععع 

كالقكاعد التي اعتمد عمييا في تصحيح ركاياتو كأقكاليالمطمقةكترجيحيا , فييا المسائؿ الفقيية
 .كالمصادر التي اعتمد عمييا كأحسف في النقؿ عنيا كاالستفادة منيا

  كيظير أثر كتاب اإلنصاؼ في الكتب التي جاءت بعدىفي اعتماد كثير مف عمماء المذىب الحنبمي
بؿ , فجعمكه نصب أعينيـ أثناء تأليفيـ لكتبيـ, عمى المنيج الذم سار عميو في كتاب اإلنصاؼ

 .عٌكلكا عميو في إخراج الفقو الحنبمي في ثكب جديد خاؿو مف كثير مف الخبلؼ
 إف كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع ما ىك إالَّ اقتضاب كاختصار لكتاب اإلنصاؼ . 
  يعدُّ تصحيح الخبلؼ المطمؽ في كتاب اإلنصاؼ إضافة إلى تصحيح الخبلؼ المطمؽ في الفركع

 .بمثابة تصحيح لممذىب الحنبمي بشكؿ عاـ
 مسألة تقريبا  (2850)بمغ مجمكع ما استدرؾ اإلماـ المرداكم مف المسائؿ عمى كتاب الفركع حكالي

كمف ىنا يظير أثر اإلماـ المرداكم في الفقو الحنبمي إذاما تمت المقارنة بينو كبيف , بيف مسألة كتنبيو
 . مف سبقو

 كاف لكتاب تصحيح الفركع األثر الكبير في المصنفات الحنبمية التي صنفت بعده مف المتأخريف ,
 .كيظير ذلؾ جميان في كثرة النيقكًؿ عنو كاألخذ منو كاالعتماد عمى ترجيحاتو كتصحيحاتو كتحقيقاتو

 متنا , أقبؿ عمماء الحنابمة كفقياؤىمعمى كتاب الٌتحبير شرح التحرير كاستفادكا منو استفادة عظيمة
 .  مما يدٌلؿ عمى عظيـ أثر ىذا الكتاب في الكتب التي جاءت بعده, كشرحا كاختصارا

 أك ما خالؼ فيو , ما خالؼ فيو المذىب الحنبمي: ضابط االختيار الفقيي عند اإلماـ المرداكم
كمف أشير , كتصحيح الفركع, كالتنقيح, في أحد كتبو الثبلثة كىي اإلنصاؼ, المشيكر مف المذىب

 ".كىك الصكاب أك كىك الصحيح: قمت:" إذا قاؿ, مصطمحات االختيارعنده
 سكاء كاف ,ييعٌرؼ االختيار الفقيي بأنو نكع مف االجتياد؛ ألنو قبكؿ قكؿ كرفض غيره بحجة شرعية

كعمى ما ظير لي مف أف , بناءن عمى ذلؾك, ىذا القكؿ المختار مف داخؿ المذىب أك مف خارجو
بأنو كبجانب يظير - كقد تـ دراسة نماذج منيا- لئلماـ المرداكم اختيارات كثيرة منثكرة بيف كتبو 

كىي تصحيح ركايات كأقكاؿ المذىب , كأمضى جؿ حياتو في سبيميا, الميمة التي نذر نفسو ليا
, فمـ يكف مجرد حافظ يردد ما حفظ, قد كاف رحمو اهلل أيضا مف أصحاب االختيارات الفقيية, الحنبمي

كبالتالي يظير جميا أماـ كؿ ناظر بأنو مجتيد في , بؿ كاف ناقدا بصيرا متعمقا في الفقو كالعمـ
كال يقؿ عف غيره مف مجتيدم المذىب؛ ألفَّ االختيار الفقيي نكع مف أنكاع , المذىب الحنبمي

فيك قبكؿ قكؿ أك رفض غيره بحجة , االجتياد الذم ال يستطيع إال المجتيد أف يخكض غماره
 .كىذا ال يتأتى إال لمف تكافرت لديو أدكات االجتياد, شرعية

 كيرجع سبب ذلؾ كاهلل أعمـ إلى , لـ يظير لئلماـ المرداكم اىتماـ بسرد األدلة الختياراتو في كتبو
كلـ يكف مقصكده في كتبو سرد , اىتمامو في تصحيح الخبلؼ المطمؽ المكجكد في الكتب الثبلثة

 .إال في بعض المسائؿ كبشكؿ مقتضب, األدلة عمى اختياراتو



 

 فففففففففف 

  لقد ظير جميا أٌف اإلماـ المرداكم كاف ذا عقمية مستقمة كمتحررة مف التعصب كالتحيز الفكرم
كمما يثبت ذلؾ مخالفتو كخركجو عف المذىب في كثير مف المسائؿ , كالمذىبي الذم ساد عصره

 .    الفقيية



 

 صصصصصصصصصص 

 
 التوصيات

 
في رحمة البحث عف أثره في -رحمو اهلل تعالى- كمف خبلؿ التكاصؿ مع كتب اإلماـ المرداكم

يمكف , تبيَّف أنَّو قد ترؾ لؤلمًَّة اإلسبلمية ثركة فقيية كأصكلية عظيمة,المذىب كدراسة نماذج فقيية لو
فيي مكاف خصب لمتنقيب عف كثير مف , االستفادة منيا في كثير مف األبحاث كالدراسات

كمف ىنا فإنّْي ألفت عناية الميتميف مف طمبة ,المكضكعات كالدراسات التي تيـ طمبة العمـ الشرعي
 :كىي عمى النحك اآلتي, العمـ إلى جممة مف التكصيات كالٌتكجييات في ىذا المجاؿ

 
أك دراسة أثر اإلماـ المرداكم في , التكجو نحك دراسة آراء اإلماـ المرداكم رحمو اهلل في أصكؿ الفقو -ُ

ة أف أحدا ,أصكؿ الفقو  .لـ يتطرؽ إلى الكتابة في ىذا المكضكع-حسب عممي - خاصَّ
ىناؾ العديد مف كبار أئٌمة الفقو الحنبمي قد كردت أسماؤىـ في كتب اإلماـ المرداكيكليـ اختيارات  -ِ

كىذا يفتح أفقا لدل طمبة العمـ , كترجيحات معتبرة في الفقو الحنبمي خصكصا كالفقو اإلسبلمي عمكما
 .كخاصة ممف لـ يحظ بدراسات سابقة, لدراسة اختيارات تمؾ األعبلـ الكبار

كالتي خالؼ فييا غيره مف أئٌمة الفقو المعتبريف في المذىب -رحمو اهلل- دراسة آراء اإلماـ المرداكم -ّ
 .الحنبمي كابف تيمية كابف القيـ كابف مفمح صاحب الفركع كغيرىـ

خراجيا  -ْ االىتماـ بإحياء تراث الفقو الحنبمي بشكؿ عاـ مف خبلؿ تحقيؽ المخطكطات الحنبمية كا 
لممكتبة الفقيية؛ إذا عممنا أٌف ىناؾ اآلالؼ مف المخطكطات الحنبمية ال زالت حبيسة أدراج المكتبات 

كبإحياء المخطكطات التي كردت كمراجع كمصادر لئلماـ المرداكم بشكؿ خاص كىي , ىنا كىناؾ
 .  كثيرة جدا

 
وأف , أف يعممنا ما ينفعنا وأف ينفعنا بما عممنا, وختاما أسأؿ اهلل العمي العظيـ رب العرش الكريـ

 . والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو, إنِّو ىو العميـ الحكيـ, يزيدنا عمما
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 شششششششششش 

 
 مسرد األحاديث
 رقـ الصفحة طرؼ الحديث

 258 أشاركىكجالسفيالصبلةإلىالناسكىمقيامأناجمسكا

لىبعضمايدعكىإلىنكاحيافميفعؿ   232إذاخطبأحدكمامرأةفإناستطاعأنينظرا 
كهي  كّْجي ميقىييفىزى ٍكنىًدينىييكىخي طىبىًإلىٍيكيٍممنتىٍرضى  235إذاخى

 215اغتسميكاستثفريبثكبكأحرمي 
 208أىٍفطىٍرنىاعمىعىٍيًدرسكاللمًَّيصمىالميعمييكسممفييىٍكًمغىٍيـو 

 240أال أخبرؾ ما ىك خير لؾ منو 
 237فنكحيابأمره , أمرالنبيصمىالميعمييكسممفاطمةبنتقيسأنتنكحأسامةبنزيد

ييًبٍنتىأىًخيًو  ذىٍيفىةىككانًممٍَّنشىًيدىبىٍدرنامعرسكاللمًَّيصمىالميعمييكسممتىبىنَّىسىاًلمناكىأىٍنكىحى  237أىنَّأىبىاحي
طىأىكىالنٍّْسيىانىكمااٍستيٍكًرىيكاعميو  ًتياٍلخى عىعنأيمَّ  212ًإنَّالمَّيىكىضى

 213ما يكجب الحج؟ قااللزاد كالراحمة : أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما سئؿ
لمَّوً  فٍَّيًنكىاٍلًعمىامىًة -صمى اهلل عميو كسمـ -أىنَّرىسيكالى عمىاٍلخي مىسىحى ًبنىاًصيىًتًيكى أىفىمىسىحى  195تىكىضَّ

ـى ًإلىى الصَّبلًة قىاؿى  مَّـى كىافى ًإذىا قىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيتي كىٍجًييى : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى كىجَّ
ا أىنىا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  مى ًنيفنا كى ًلمًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى حى

196 

اًرشيئا : قاؿ, الى : أىنىظىٍرتىًإلىٍييىا؟قاؿ لىٍييىافإنفيأىٍعييًناأٍلىٍنصى  230فىاٍذىىٍبفىاٍنظيٍراً 
ـٍ  تىٍسأىليكنىالمَّيىالذيمىكي قَّالذيعىمىٍيكيٍمكى نىاقالتيؤىدُّكنىاٍلحى لمًَّيفماتىٍأميري كنىيىاقالكايارىسيكالى تيٍنًكري  202إنَّيىاسىتىكيكنيأىثىرىةهكىأيميكره

 214جرد إلىبللو كاغتسؿ ت
 211كماأىمكؾ؟ : قاؿ, ىمكتيارسكالهلل: فقاؿ, جاءرجئللىالنبيصمىالميعمييكسمـ

طىٍبتياٍمرىأىةن  مَّـى , خى سى مَّىالمَّييعىمىٍيًيكى لمًَّيصى : ال,قىاؿى : أىنىظىٍرتىًإلىٍييىا؟قيٍمتي : فىقىالىًميرىسيكالي
بىٍينىكيمىا  ىأىٍنييٍؤدىمى لىٍييىافىًإنَّييأىٍحرى فىاٍنظيٍراً 

231 

ٍرًصيىا  فياٍلعىرىايىاًبخى  224رىخَّصى
ٍيريؾى  , كىال ًإلىوى غى دُّؾى تىعىالىى جى , كى تىبىارىؾى اٍسميؾى , كى ٍمًدؾى ًبحى انىؾى المَّييَـّ كى  195سيٍبحى

مّْي  74 صٌمكا كما رأيتمكني أيصى
 74عميكـ بسٌنتي كسٌنة الخمفاء الراشديف 

 248فياألسنانخمسمناإلبؿ 



 

 خخخخخخخخخخ 

 205كماسيًقيىًبالنٍَّضًحًنٍصفياٍلعيٍشًر , ًفيمىاسىقىٍتالسَّمىاءيكىاٍلعيييكنيأككانعىثىًريِّااٍلعيٍشري 
ًة اٍلبىٍيًت  مىى اٍبنىًتًو فىاًطمىةى ًبًخٍدمى ى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عى  237قىضى

 199كاف إذا قاـ إلى الرَّكعة الثَّانية استفتح القراءة بالحمد هلل رب العالميف كلـ يسكت 
انىفماأىٍستىًطيعيأىٍنأىٍقًضيىإالفيشىٍعبىافى  ٍكميمنرىمىضى  208كانيىكيكنيعىمىيَّالصَّ

لمًَّيصمىالميعمييكسممئًلًٍحرىاًمًيحينييٍحًرـي   238كنتأيطىيّْبيرىسيكالى
 236التنكحكاالنساءإالاألكفاءكاليزكجينإالاألكلياء 

 189 ال يحجزه أك قاؿ يحجبو مف قراءة القرآف شيءه ليس الجنابة
ًتييذه  جَّ بىٍعدىحى جُّ أىحي أىٍدًريمىعىمّْيبلى نىاًسكىكيٍمفىًإنّْيبلى ذيكامى  74ًلتىٍأخي
ٍكًجيىا  دىًلزى ٍرأىةىأىٍنتىٍسجي ٍرتياٍلمى ىمى ألى دو دىأًلىحى دناأىٍنيىٍسجي ٍرتيأىحى  239لكأىمى

انىشيءلميقضييممييتىقىبٍَّممنو  مىٍيًيمنرىمىضى انىكىعى  209منأىٍدرىكىرىمىضى
 238نىاًكًليًنيالثكبمناٍلمىٍسًجًد 

كفهعىمىىظىٍيرو  تَّىتيٍطًعمىكىالصي ثىمىرىةهحى  219نيًييىأىٍنتيبىاعى
 238ففعمت , ثمقاالشحذييابحجر,ياعائشةىمميالمدية
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 . القاىرة, دار الفكر العربي, ابف حنبؿ حياتو كعصره آراؤه كفقيو, محمد, أبك زىرة -ِٕ
المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد , بكر بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف بكر, أبك زيد -ّٕ

ػ ق1417, 1ط, مطبكعات مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة, دار العاصمة, كتخريجات األصحاب
. ـ1997- 

, المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية, عبد الكريـ زيداف, زيداف -ْٕ
.  ـ1993 -ىػ 1413 ,1ط, بيركت, مؤسسة الرسالة

دار , تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ, فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي, الزيمعي -ٕٓ
. ـ1993- ىػ1313, القاىرة, الكتب اإلسبلمي

, الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر, محمد بف عبد الرحمف بف محمد, السخاكم -ٕٔ
 .ـ1999 -ىػ1419, 1ط, بيركت, دار ابف حـز, إبراىيـ باجس عبد المجيد: تحقيؽ



 

 ططططططططططط 

منشكرات دار , الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع,السخاكم, محمد بف عبد الرحمف بف محمد -ٕٕ
. بيركت, مكتبة الحياة

. بيركت, المبسكط, دار المعرفة, شمس الديف, السرخسي -ٖٕ
سميـ, محمكد رزؽ, األدب العربي كتاريخو في عصر المماليؾ كالعثمانييف كالعصر الحديث,  -ٕٗ

 .ـ1957 -ىػ 1376 ,مصر, دار الكتاب العربي
. 2ط, بيركت, شرح فتح القدير,  دار الفكر, كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد, السيكاسي -َٖ
بغية الكعاة في طبقات الٌمغكييف كالٌنحاة, , جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, الٌسيكطي -ُٖ

 .لبناف, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ المكتبة العصرية: تحقيؽ
, بيركت, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, طبقات الحفاظ,  دار الكتب العممية, السيكطي -ِٖ

 . ـ1983- ىػ1403, 1ط
, عمي محمد عمر: تحقيؽ, طبقات المفسريف,جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, السيكطي -ّٖ

 . ـ1976- ىػ1396, 1ط, القاىرة, مكتبة كىبة
. د: تحقيؽ, نظـ العقياف في أعياف األعيافجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, , السيكطي -ْٖ

. بيركت,  المكتبة العممية, فيميب حتى
, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة,السيكطي -ٖٓ

. ـ1967-ػ ق1387, 1ط, مصر, دار إحياء الكتب العربية, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ:تحقيؽ
. ـ1973- ىػ1393, 2ط, بيركت,  األـ, دار المعرفة,محمد بف إدريس,الٌشافعي -ٖٔ
. ـ2000 -ىػ 1420 ,5ط, بيركت, المكتب اإلسبلمي, التاريخ اإلسبلمي, محمكد, شاكر -ٕٖ
, األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ كالجزيرة, عز الديف محمد بف عمي بف إبراىيـ, ابف شداد -ٖٖ

. ـ1988 -ىػ1408 ,1ط, سكريا, منشكرات كزارة الثقافة, يحيى زكريا عبارة:تحقيؽ
 .بيركت, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج, دار الفكر, محمد الخطيب, الشربيني -ٖٗ
البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع, دار المعرفة , محمد بف عمي بف محمد, الشككاني -َٗ

. بدكف ط, بيركت, 
نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى , محمد بف عمي بف محمد, الشككاني -ُٗ

. ـ1973 --ىػ 1393 ,بيركت, األخبار, دار الجيؿ
ناصر بف : تحقيؽ, التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح, أحمد بف محمد بف أحمد, الشكيكي -ِٗ

 .المكتبة المكية, عبد اهلل بف عبد العزيز الميماف
كالفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة , كجماعة مف عمماء اليند, الشيخ نظاـ -ّٗ

 .ـ1991--ىػ1411, النعماف, دار الفكر
سحاؽ إبراىيمبنعميبنيكسؼ, الشيرازم -ْٗ  .بيركت,دارالقمـ, خميبللميس: طبقاتالفقياء, تحقيؽ,أبكا 



 

 ييييييييييي 

, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, دار الفكر, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ, الشيرازم -ٓٗ
 .بيركت

 الشرح الكبير عمى المقنع ,المقدسي,  عبد الرحمف بف محمد بف أحمد,ابف قدامةشمس الديف  -ٔٗ
ىجر لمطباعة كالنشر , عبد الفتاح الحمك. د-- عبد اهلل التركي :تحقيؽ, كمعو اإلنصاؼ

. ـ1993-ىػ 1413, 1ط, السعكدية, كاإلعبلف
محمد عبد السبلـ : ضبطو كصححو: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ, تحقيؽ, أحمد, الصاكم -ٕٗ

. ـ1995 -ىػ 1415, بيركت, دار الكتب العممية, شاىيف
أحمد األرناؤكط كتركي : تحقيؽ, الكافي بالكفيات, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ,الصفدم -ٖٗ

 . ـ2000 --ىػ1420, بيركت, دار إحياء التراث,مصطفى
: تحقيؽ, سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ, محمد بف إسماعيؿ األمير, الصنعاني -ٗٗ

. ـ1959- ىػ1379, 4ط, بيركت, دار إحياء التراث العربي, محمد عبد العزيز الخكلي
تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع كحاشيتو , ناصر بف أحمد, الصييبي -ََُ

بحث غير منشكر مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في  ), لممرداكم مف أكؿ الكتاب إلى نياية السبؽ
. (صالح بف زابف المزركقي البقمي: بإشراؼ الدكتكر, جامعة أـ القرل/ الدراسات اإلسبلمية

عمر بف : تحقيؽ, رفع الٌنقاب عف تراجـ األصحاب, إبراىيـ بف محمد بف سالـ, ضكيافابف -َُُ
 . ـ1997 -ىػ 1417 ,1ط, بيركت, دار الفكر, غرامة العمركم

منار السبيؿ في شرح الدليؿ عمى مذىب اإلماـ أحمد , إبراىيـ بف محمد بف سالـ, ضكيافابف  -َُِ
.  ـ1985- ىػ1405, 2ط,الرياض, مكتبة المعارؼ, عصاـ القمعجي: تحقيؽ, بف حنبؿ

, مكتبة الممؾ فيد الكطنية, معجـ مصنفات الحنابمة, عبد اهلل بف محمد بف أحمد, الطريقي -َُّ
 .ـ2001 --ىػ 1421 ,1ط, الرياض

مفاكية الخبلف في حكادث , شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الصالحي,  طكلكفابف -َُْ
. ـ1998 -ىػ1418, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, الزماف

, تار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار, دار الفكر لمطباعة كالنشرحرد الـ,  عابديفابف -َُٓ
. ـ2000 -ىػ1421, بيركت

, القاىرة, دار النيضة العربية, األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كالشاـ, سعيد عبد الفتاح, عاشكر -َُٔ
. ـ1996-ىػ 1416

سمط النجـك العكالي في أنباء , عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي المكي, العاصمي -َُٕ
, دار الكتب العممية, عمي محمد معكض- عادؿ أحمد عبد المكجكد: األكائؿ كالتكالي, تحقيؽ

. ـ1998 -ىػ1419, بيركت



 

 ننننننننننن 

تحقيؽ كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع كحاشيتو , مشعؿ بف قباس, عائض -َُٖ
بحث غير منشكر مقدـ لنيؿ درجة  ),لممرداكم مف بداية كتاب العارية إلى نياية كتاب اإلقرار

صالح بف زابف : بإشراؼ الدكتكر, جامعة أـ القرل/ الماجستير في الدراسات اإلسبلمية
 . (المزركقي البقمي

االستذكار الجامع لمذاىب فقياء , أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي, ابف عبد البر -َُٗ
 ,1ط, بيركت, دار الكتب العممية, محمد عمي معكض-سالـ محمد عطا: األمصار, تحقيؽ

.  ـ2000 -ىػ1420
الكافي في فقو أىؿ المدينة, دار الكتب , أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي, ابف عبد البر -َُُ

 .ـ1987- ىػ1407,  1ط, بيركت, العممية
عمر سميماف : خرج أحاديثو, الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, محمد بف صالح, العثيميف -ُُُ

. ـ2002- ىػ1422, 1ط, السعكدية, دار ابف الجكزم, الحفياف
 -ىػ 1409, بيركت, دار الفكر, منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ, محمد, عميش -ُُِ

. ـ1989
األنس الجميؿ بتاريخ ,مجير الديف عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف المقدسي, العميمي -ُُّ

 -ىػ1420, عماف, مكتبة دنديس, عدناف يكنس عبد المجيد أبك تبانة: القدس كالخميؿ, تحقيؽ
. ـ1999

المنيج األحمد في تراجـ , مجير الديف عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف المقدسي, العميمي -ُُْ
, بيركت, دار صادر, عبد القادر األرناؤكط ك محمكد األرناؤكط: تحقيؽ, أصحاب اإلماـ أحمد

.  ـ1997 -ىػ 1417 ,1ط
, شذرات الذىب في أخبار مف ذىب, ابف العماد, عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي -ُُٓ

- ىػ1406, 1ط, دمشؽ, دار ابف كثير, تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط كمحمكد األرناؤكط
. ـ1986

, مؤسسة الرسالة, مقارنا بالقانكف الكضعي, التشريع الجنائي اإلسبلمي, عبد القادر, عكدة -ُُٔ
. ـ2000 -ىػ 1420 ,14ط, بيركت

عمدة القارم شرح صحيح البخارم, دار إحياء التراث , بدر الديف محمكد بف أحمد, العيني -ُُٕ
 .بيركت, العربي

دار طيبة , اختيارات ابف قدامة الفقيية في أشير المسائؿ الفقيية, عمي بف سعيد, الغامدم -ُُٖ
. ـ1998- ىػ1418, 1ط, الرياض, لمنشر كالتكزيع



 

 للللللللللل 

لمرتاد حاؿ اإلماـ كتعداد ركضة األفكار كاألفياـ  )تاريخ نجد المسمى, حسيف, ابف غناـ -ُُٗ
-ىػ 1414 ,4ط, بيركت, دار الشركؽ, ناصر الديف األسد: تحقيؽ, (غزكات ذكم اإلسبلـ

 .ـ1994
: تحقيؽ, شرح الكككب المنير, محمد بف أحمد بف عبد العزيز المعركؼ بابف النجار, الفتكحي -َُِ

 .ـ1993- ىػ1413, الرياض, مكتبة العبيكاف, محمد الزحيمي كنزيو حماد
 منتيى اإلرادات في جمع المقنع ,محمد بف أحمد بف عبد العزيز المعركؼ بابف النجار,الفتكحي -ُُِ

 . ـ1999 -ىػ 1419 ,1ط, لبناف, مؤسسة الرسالة, تحقيؽ عبد اهلل التركي, كالتنقيح كزيادات
تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج ,  المالكياليعمرمإبراىيـ بف عمي,  فرحكفابف -ُِِ

دار الكتب , الشيخ جماؿ مرعشمي: خرج أحاديثو كعمؽ عميو ككتب حكاشيو: األحكاـ, تحقيؽ
 . ـ2001 -ىػ 1422, بيركت, العممية

الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء , إبراىيـ بف عمي اليعمرم المالكي, ابف فرحكف -ُِّ
 .بيركت, المذىب, دار الكتب العممية

, , كشؼ النقاب الحاجب مف مصطمح ابف حاجب اليعمرم المالكيابف فرحكف, إبراىيـ بف عمي -ُِْ
 -ىػ1410 ,1ط, بيركت, حمزة أبك فارس, كعبد السبلـ الشريؼ, دار الغرب اإلسبلمي: تحقيؽ
 .ـ1990

, بيركت, دار النفائس, إحساف حقي: تحقيؽ, تاريخ الدكلة العمية العثمانية, محمد بؾ, فريد -ُِٓ
. ـ1981-ػ ق1401, 1ط

لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات , أبك الفضؿ محمد بف محمد بف محمد الياشمي المكي, ابف فيد -ُِٔ
 .ـ1998 --ىػ 1419, 1ط, بيركت, دار الكتب العممية, الحفاظ

 .  بيركت, القامكس المحيط, مؤسسة الرسالة, محمد بف يعقكب, الفيركز آبادم -ُِٕ
, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, دار الكتب العممية, عمي بف سمطاف محمد, القارم -ُِٖ

.  ـ2001 -ىػ 1422, 1ط, بيركت
عيف لمدراسات كالبحكث , عصر سبلطيف المماليؾ التاريخ السياسي كاالجتماعي, عبده, قاسـ -ُِٗ

 .ـ1998 --ىػ 1419 ,1ط, مصر, اإلنسانية كاالجتماعية
: تعميؽ, األحكاـ السمطانية, القاضي أبك يعمى, محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء -َُّ

 .ـ2000 -ىػ1420 ,2ط, بيركت, دار الكتب العممية, محمد حامد الفقي
, الحافظعبدالعميمخاف. د: تحقيؽ, طبقاتالشافعية, أبكبكربنأحمدبنمحمدبنعمر, ابنقاضيشيبة -ُُّ

 .ـ1986- ىػ1407 ,1ط, بيركت,عالمالكتب



 

 ووووووووووو 

الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ, , عبد اهلل بف أحمد المقدسيالمكفؽ ,  قدامةابف -ُِّ
المغني , المكفؽ عبد اهلل بف أحمد المقدسي, ابف قدامة.بيركت, المكتب اإلسبلمي, دار النشر

. ـ1984- ىػ1405, 1ط, بيركت, دار الفكر, في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني
عبد الفتاح .  تحقيؽ عبد اهلل التركي ك د,المقنع, عبد اهلل بف أحمد المقدسيالمكفؽ ,  قدامةابف -ُّّ

 .ـ1993-ىػ 1413, 1ط, السعكدية, ىجر لمطباعة كالنشر كاإلعبلف, الحمك
 ,بيركت, دار الغرب, محمد حجي: الذخيرة, تحقيؽ, شياب الديف أحمد بف إدريس, القرافي -ُّْ

. ـ1994 --ىػ 1414
 .ـ1973 -ىػ 1392 ,2ط, بيركت, مؤسسة الرسالة, فقو الزكاة, يكسؼ, القرضاكم -ُّٓ
. القاىرة, الجامع ألحكاـ القرآف,  دار الشعب, محمد بف أحمد األنصارم, القرطبي -ُّٔ
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف ,قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي, القكنكم -ُّٕ

.  ـ1985- ىػ1406, 1ط, جدة, دار الكفاء, أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي. د: الفقياء, تحقيؽ
الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد, , أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم المالكي, القيركاني -ُّٖ

. ـ1995- ىػ1415, بيركت, دار الفكر
تكضيح المشتبو , ابف ناصر الديف شمس الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد الدمشقي, القيسي -ُّٗ

مؤسسة , محمد نعيـ العرقسكسي:  تحقيؽ,في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ
 .ـ1993 --ىػ 1413 ,1ط, بيركت, الرسالة

, أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي,  القيـابف -َُْ
 ,بيركت, دار الجيؿ, طو عبد الرؤكؼ سعد: إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف, تحقيؽ

. ـ1973 -ىػ 1392
 ,2ط, بيركت, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, دار الكتاب العربي, عبلء الديف, الكاساني -ُُْ

 .ـ1982 -ىػ 1402
, عادألحمدعبدالمكجكد-عميمحمدبنيعكضاهلل: فكاتالكفيات,تحقيؽ, محمدبنشاكربنأحمد, الكتبي -ُِْ

 .ـ2000 -ىػ 1420, 1ط, بيركت,دارالكتبالعممية
- ىػ1401, بيركت, تفسير القرآف العظيـ, دار الفكر, إسماعيؿ بف عمر الدمشقي,  كثيرابف -ُّْ

. ـ1981
 .بيركت, البداية كالنياية, مكتبة المعارؼ, إسماعيؿ بف عمر القرشي,  كثيرابف -ُْْ
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 223 بيعالعرايافيسائرالثمار: المسألةالثانية

 225 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالسمموالصمح: المطمبالثالث

 225 السممفيرؤوسالحيوانوجمودىا: المسألةاألولى

: المسألةالثانية
ْمُحَعَمىأنيسقييمنالنيرأوالعينيوماأويومينمقابمشيءمعمـو  الصُّش

227 

 229 نماذجمناختياراتيالفقييةفيأحكاماألسرة: المبحثالثالث

 230 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالنكاح: المطمباألوؿ

لىالمخطوبة: المسألةاألولى  230 حكمالنَّظرا 



 

 ثثثثثثثثثثث 

 233 كفاءةالرجمفيالّنكاح: المسألةالثانية

 235 خدمةالمرأةزوجيا: المسألةالثالثة

: المطمبالثاني
 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالطالقوالظياروالتفريقمإلعساربالمير

240 

 240 الطالقبالكتابةمنغيرنية: المسألةاألولى

 241 مايجزئمنالطعامفيكفارةالظيار: المسألةالثانية

 243 التفريقبينالزوجينمإلعساربالمير: المسألةالثالثة

 246نماذج مف اختياراتو الفقيية في الجنايات والقضاء : المبحث الرابع

 247 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالجنايات: المطمباألوؿ

 247 حكمالدِّيةفيتسويداألسنانأوالظفر: المسألةاألولى

 249 المَّْوثفيالقسامة: المسألةالثانية

 251 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالقضاء: المطمبالثاني

 251 اشتراطكونالقاضيورعا: المسألةاألولى

 253 ُصُدورُاْلُحْكِمِمْنَقاٍضالَيْصُمُحِمْمَقَضاءِ : المسألةالثانية

 255 نماذجمناختياراتيالفقييةفيالشياداتواإلقرار: المطمبالثالث

 255شيادة األخرس : المسألة األولى

 258 حكمإقرارالمريضمرضالموتموارث: المسألةالثانية

 260الخاتمة 



 

 خخخخخخخخخخخ 

 263التوصيات 

 264مسرد اآليات 

 266مسرد األحاديث 

 268مسرد األعالـ 

 278مسرد المراجع والمصادر 

 292مسرد المحتويات  

 
 


