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ّإلى الذين ربياني على الفضيلة ، والدَي أمد هللا في   

 عمرھما 

 .إلى روح جدتي الطاھرة ، تغمدھا هللا برحمة واسعة   

ّإلى الذين ضحوا وبذلوا وأدوا فما بخلوا ، أشقائي    ّ

  .FMDCوشقيقاتي ، 

ٍإلى كل من يحب أن يمشي سويا على صراط مستقي   م ً

 .ً، تأكيدا لعظمة اإلسالم 

ّإلى كل يد تبني ، وكل مجاھد يرفع راية اإلسالم ،    ّ

  . وكل طالب علم غيور على تراث سلفه 

ًإلى ھؤالء جميعا أھدي ھذا العمل المتواضع ؛ وفاء وتقديرا  ًً.  
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ًإقرارا بالفضل ، وتمسكا بقول الرسول الكریم ال یشكر هللا من : " ً

ّأرى لزاما علي بین یدي بحثي ھذا أن أبادر " الناس ال یشكر ً
بتسجیل خالص شكري وعظیم تقدیري وامتناني إلى فضیلة 

الدكتور سیدي عبد العزیز الیعقوبي لتفضلھ بقبول اإلشراف على 
ّھذه الرسالة ، حیث فتح لي قلبھ ، ومكتبھ، وجاد علي بإرشاداتھ 

ّعلي بنصح أو توجیھ ، وقد السدیدة ، وتوجیھاتھ المفیدة ، ولم یبخل 
منحني الكثیر الكثیر من وقتھ الثمین ، رغم كثرة مشاغلھ ، كما 

منحني من علمھ ما یعجز مثلي عن مكافأتھ ، ولقد كان لخلقھ 
العظیم ، وصبره الجمیل ، األثر الكبیر في خروج ھذه الرسالة بھذه 

فة، أسأل هللا تعالى أن یبارك لھ في علمھ و ِّ رزقھ الصورة المشر
  .وذریتھ ، إنھ مجیب الدعاء 

كما أتوجھ بخالص الشكر والعرفان إلى األستاذ عبد هللا الھاللي 
على تفضلھ بطیب نفس ورحابة صدر بقبولي  في ھذالوحدة  

المباركة، فلھ مني دوام الدعاء بالبركة في علمھ ، ورزقھ وذریتھ ، 
  .ًممزوجا بالمحبة والعرفان بالجمیل 

ر والعرفان إلى جمیع األساتذة في شعبة الدراسات كما أتوجھ بالشك
  .اإلسالمیة ، الذین تتلمذت على أیدیھم 

  :كما أخصص جزیل الشكر واالمتنان لكل من
 A M C I) (   الدولي للتعاون المغربیة الوكالة -
 .بالسنغال اإلسالمیة للدراسات األزھر المعھد -
 .حسن بصو الفاضل محمد الشیخ  -
 . بالرباط لو الفاضل حمدم الشیخ الوالد إلى -
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 القرویین، خزانة وكذالك طاقمھا، وجمیع الشریعة كلیة خزانة -
 ظھر هللا عبد بن محمد سیدي لجامعة التابعة الثالث سلك ومكتبة

  .بفاس المحلي العلمي المجلس المھراز،
ّوال یفوتني أن أتوجھ بالشكر والعرفان والتقدیر إلى كل من مد ید 

ًكألني بعین الرعایة ، وأسدى لي نصحا أو العون والمساعدة ، و
ًعونا أو توجیھا أو إرشادا ، حتى تمكنت من إنجاز عملي على ھذه  ً ً
الصورة خاصة زمالئي وجیراني في السكن لھم مني فائق الشكر 

  . على صبرھم الجمیل
  
  

 طھ عبد األحد
  

  المقدمة
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور 

يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
  .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  ؛بعدو
فإن  تراث كل أمة هو رصيدها الباقي، وذخريا الثابتة، ومدخرها املعرب عما كانت عليه من تقدم 

 وشتان ما بني أمة  هلا 1واألمم مباضيها قبل أن تكون حباضرها،.ضارة والثقافةيف كل جماالت احل
 أمة على تراثها إال لكي تعيش  حاضرا موصوال مباض، توما حرص.موروث وأمة ال موروث هلا

 هو وسيلتنا إىل الوجود – الشك –ولكي تبىن على هذا املاضي العتيد حاضرها الوطيد، والتراث 
 احلي  

رب نعم اهللا علينا أن حفظ هذا الدين برجاله املخلصني، وهم العلماء العاملون الذين وإن من أك
كانوا أعالماً يهتدى م وأئمة يقتدى م وأقطاباً تدور عليهم معارف األمة، وأنواراً تتجلى م 

 به غياهب الظلمة، فهم السياج املتني الذي حال بني الدين وأعدائه، والنور املبني الذي تستنري
األمة عند اشتباه احلق وخفائه، وهم ورثة األنبياء يف أممهم وأمناؤهم على دينهم، وهم شهداء اهللا 

                                 
  دار املعارف 1993  سنة 2 حتقيق التراث العريب ، منجهه وتطوره لعبد ايد دياب، ط - 1
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يف أرضه، فليس يف األمة كمثلهم ناصحاً خملصاً، يعلمون أحكام اهللا ويعظون عباد اهللا ويقودون 
َإنما ﴿أهل اخلشية األمة ملا فيه اخلري والصالح، فهم القادة حقاً، وهم الزعماء املصلحون، وهم  َِّ

َیخشى هللا من عباده العلماء َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َّ ْ﴾2.   
  كغريه من املذاهب بالعناية الفائقة من قبل – رمحه اهللا –وقد حظي مذهب اإلمام  مالك    

هؤالء العلماء، على مر األيام وكر السنني ، فلم يدخروا جهدا يف تأليف الشروح واملختصرات 
مسائل املذهب ، ومل يألوا جهدا يف حترير مسائله، وحتقيق غوامضه، كما ألفوا واملتون اليت حتوي 

كتبا كثرية للدفاع عن املذهب ونصرته ضد منتقديه وخمالفيه مما كان له عظيم األثر  يف إنتاج هذه 
بة وأجزل هلم املثو– رمحهم اهللا -الثروةاهلائلة من الكتب واملؤلفات اليت تركها لنا أسالفنااألوائل  

  .على ما قدموا  واجتهدوا خلدمة دينه ونصرته
 هلذا وغريه، كان على األمة أن تعرف حقهم وتدعو هلم وتقوم مبا جيب هلم، ومن ذلك نشر   

علمهم بني األمة حىت يستفيد العام واخلاص منه،ومن هذا املنطلق استعنت باهللا عز وجل،  
ودراستها ) امباكي بوصو( بصويب وعقدت العزم على جرد نوازل وفتاوى احلاج حممد ال

  .وحتقيقها،وإخراجها  مبظهرها الالئق 
 وقد اجتهت مهيت إىل العناية ا،وصح عزمي على تقدميها يف ميدان البحث األكادميي علها تسهم  

يف تقوية الصلة بني اجلهود املعاصرة يف هذا الصدد، وماضي هذه األمة العريق،فضال عن أمهيته يف 
  . بله فقه النوازلمباحث الفقه

  :أسباب اختیارالموضوع
 باإلضافة إىل ما ذكرت أعاله -إن أسباب اختياري لنوازل الشيخ حممد بوصو موضوعا للبحث  

  : ترجع إىل أمور، منها–
 -  ال الذي أسالفنا تراث ونشر إحياء يف إسهاما تعد  البصويب  الشيخ نوازل  دراسة إن 

ف واخلزانات ،بإخراجه إىل الوجود، ليستفيد منه الناس؛ خاصة يزال إىل يومنا  هذا حبيس الرفو
وأن هذا التراث حيمل يف طياته ثورة فقهية وحضارية وثقافية هائلة، بدونه يبقى التاريخ السنغايل ,

  .ناقصا غري واضح املعامل

                                 
 28  الفاطر آية - 2
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 - بواجب اإيفاء أنفسهم، السنغاليون هم السنغال علماء بفقه باالهتمام الناس أحق إن  

 .عريف م ومبجهودام العلمية الت

 - دينهم أمور عن املستفتني لكل وقبلة زمانه، ومفيت عصره، فقيه كان البصويب الشيخ أن  

خاصة وأن الشيخ  أمحد مببا عينه مفتيا يف مدينته طوىب احملروسة، مما جعل الناس يزدمحون على بابه 
لذالك  ابتدأت  هذا لشريعة اإلسالمية،ألسرية يف ظل املعرفةفرائضهم العينية وحلل مشاكلهم ا

أن يعبد يل الطريق ، - سبحانه وتعاىل –بعلمه ، سائال املوىل تيمنا  جبمع نوازله العمل اجلليل 
ويذلل الصعوبات حىت أكمل هذا العمل على أحسن وجه ، وهو ويل التوفيق وعلى كل شيء 

  .قدير
   واجھتني في الدراسة والتحقیقالصعوبات التي

  :واجهتين أثناء الدراسة والتحقيق صعوبات وعوائق ؛ منها لقد  
  .قلة الوقت املخصص هلذا البحث،مما له أثر كبري على جودة العمل ـ 1
وصعوبة العثور عليها، مما جعلين أتقصى كثريا , ندرة بعض املصادر اليت يرجع إليها الشيخ  ـ 2

لكن بال نتيجة تذكر، وكذالك قلة  – العمومية منها واخلصوصية -من املكتبات واخلزائن  
املراجع اليت ميكن االعتماد عليها يف ترمجة الشيخ، لذالك اضطررت إىل االعتماد على مرجع 

  .واحد فقط، ألفه ابنه األكرببعد وفاته بقليل
 خصوصا من ، مما دفعين للسؤال واالستفسار موضوع التحقيق  ـ قلة زادي ، وقصر باعي يف 3

  .الناحية املنهجية
ورغم ذلك فقد بدأت العمل ، وعانيت فيه معاناة كبرية ، وبذلت فيه جهداً كبرياً ، ووقتاً طويالً 

، ولوال توفيق اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ وعونه ، ملا متَّ هذا العمل على هذه الصورة ، بل مرت 
 وطول الطريق ، علي أيام كنت أفكر فيها بالعدول عن الكتابة فيه ، ِلما وجدت من الصعوبة ،

، وتشجيع بعض الناصحني ، وطمعي ،سيدي عبد العزيز اليعقويب ولكن تشجيع مشريف الفاضل 
يف أن أقدم مسامهة يف إثراء املكتبة الفقهية ، خدمة للعلم وأهله ، دفعين إىل املضي يف هذا العمل 

  .الذي يقدر صعوبته حق قدرها من سرب غوره وخاض حبره 
عي الكمال وال مقاربته ، بل أعترف بالتقصري ، فإن التقصري من مسات البشر ، ومع ذلك ، فال أد

  .والكمال هللا تعاىل وحده ، والعصمة لرسوله 
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وأخرياً ، أضع هذا اجلهد املتواضع بني يدي أساتذيت األفاضل ليقوموا اخللل ، ويبينوا الزلل ،      
، مث بفضل أساتذيت ، وإن رأوا أين أخطأت ، فإن رأوا أين أصبت ، فذلك بعون اهللا ـ تعاىل ـ 

  .فذلك من نفسي وتقصريي ، وأستغفر اهللا أوالً وأخرياً 
  : خطة البحث 

 وقد قسمت ـ بعون اهللا ـ هذه الرسالة إىل فصلني ومتهيد، تتصدرها مقدمة  وتعقبها الئحة
  .لفهارس اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وفهرس عام للموضوعات

  : يف مباحث ثالثةفقه النوازل، وأمهية الفتوى يف املذهب املالكي  عن التمهيد حتدثتفيف
  

  .  النوازل أنواعها وحكم التصدي هلامفهوم : املبحث األول
  :وفيه ثالثة مطالب

  : ويتألف من فرعني.معىن فقه النوازل لغة واصطالحا: املطلب األول

  . الفقه لغة واصطالحا:الفرع األول

  . النوازل يف اللغة واالصطالح:ثاينالفرع ال

  ويتألف من ثالثة فروع: قاربة ملفهوم النوازلمل املصطلحات ا:املطلب الثاين

  وىا الفت:الفرع األول

  . األجوبة:الفرع الثاين

  . األسئلة:الفرع الثالث

  يف فرعني. أنواع النوازل وحكم التصدي هلا:املطلب الثالث

  أنواع النوازل:الفرع األول

  .حبثوا فيهالنوازل اليت مل يسبق للعلماء أن  حكم اإلفتاء يف ا:ع الثاين الفر

  :فيه مطلبانو، شروط املفىت وآداب الفتوى:املبحث الثاين
  : ويتألف من مخسة فروع، شروط املفيت:املطلب األول
   اإلسالم:الفرع األول
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   البلوغ والعقل:الفرع الثاين

  . العدالة :الفرع الثالث

  اشتراط االجتهاد يف املفيت:الفرع الرابع

  . اليقظة ومعرفة الناس ومكرهم:الفرع اخلامس

  :وفيه فرعان الفتوى واملفيت واملستفيت،آداب : املطلب الثاين
  .  آداب الفتوى:الفرع األول

 :اآلداب املوضوعية :  .1

 :الشكلية اآلداب .2

  . آداب املفيت واملستفيت:الفرع الثاين
 :آداب املفيت .1

 : آداب املستفيت .2

  :وأهم هذه اآلداب ما يلي
  :يف مطلبني.الفتوى يف املذهب املالكي أمهيتها،وكيفيتها: املبحث الثالث
  عوفر ثالثة ويتألف من،أمهية الفتوى يف املذهب املالكي  :املطلب األول

 . بالفتوى– رمحه اهللا –عناية اإلمام مالك :الفرع األول

  .- رمحه اهللا–  كثرة فتاوى مالك :الفرع الثاين

  :سنفرع هذا املطلب إىل فرعني.الفتوى يف املذهب : املطلب الثاين
  ما جتوز به الفتوى يف املذهب: الفرع األول

  . الكتب املفيت ا يف املذهب:الفرع الثاين

  . املصطلحات املستعملة يف الفتوى:الفرع الثالث

  ةالدراس قسم :األول الفصل

  :مبحثني  ويتضمن
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  :مجة الشيخ حممد البصويب، يف سبعة مطالبخصصته لترفاملبحث األول 
 ونسبه امسه : األول املطلب   

 للعلم وطلبه نشأته :الثاين املطلب  

 وتالميذه شيوخه: الثالث املطلب.  

 مهنته :الرابع املطلب  

 عليه العلماء ثناء :اخلامس املطلب  

 له العلماء ورثاء وفاته:السادس املطلب.  

 يةالعلم وآثاره مؤلفاته:السابع املطلب.  
  : لدراسة النوازل، ويتضمن مخسة مطالبتهخصصأما املبحث الثاين ف

 صاحبه إىل النوازل نسبة توثيق:األول املطلب  

 النوازل حمتوى: الثاين املطلب  

 اإلجابة يف وطريقته منهجه:الثالث املطلب  

 مصادرها: الرابع املطلب.  

 فيه وعملي التحقيق يف املعتمدة النسخ :اخلامس املطلب.  

  التحقيق قسم: الثاين الفصل
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التمھید    

  فقھ النوازل، وأھمیة الفتوى في المذھب المالكي
  لتمهيد على ثالثة مباحثيشتمل هذا ا

  .وحكم التصدي هلايف معىن النوازل، وأنواعها،:ألول ا
  ).النازلةصاحب (،واملستفيت)النوازيل( املفيت توافرها يف الشروط واآلداب الواجب:الثاين

  .كيفيتهاأمهيتها و املذهب املالكي ،الفتوى يف:الثالث

   المبحث األول

  .فقھ النوازل أنواعھا وحكم التصدي لھا
أتناول يف هذا املبحث احلديث عن فقه النوازل لغة واصطالحا، مث عن أنواعها، وحكم التصدي 

  :هلا يف مطالب ثالثة
 الحامعنى فقھ النوازل لغة واصط.  

يالحظ أنه مركب تركيبا إضافيا،لذا جيدر بنا أن نفكك هذا التركيب،وتعريف كل من املضاف   
  .اللذين يتكون منهما هذا التركيب) النوازل( واملضاف إليه ) فقه( 

 الفقھ لغة واصطالحا.  
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  1 - الفقھ في اللغة: 
الفاء والقاف :" ، وفهمه،يقول ابن فارسمدار مادة الفقه معجميا على العلم بالشيء، وإدراكه

العلم : الفقه : "  ويف اللسان3."واهلاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به
 ونبه صاحب 5"ال يعلم وال يفهم: فالن ال يفقه وال ينقه، معناه: ومنه قوهلم" 4."بالشيء والفهم له

  6النهاية على أن اشتقاقه من الشق والفتح
  7ه عند البعض أخص من العلم ألن متعلقه الكالم، وألنه ال يكون إال عن تأملوالفق

كما أشار إىل ذالك : والظاهر أن العلم ال يكون فقها إال إذا أمكن من الوقوف على املقصود، 
  .فخر الدين الرازي يف احملصول

  :الفقھ اصطالحا  - 2
   :فيومن هذه التعار ، خرى متباينةعرف العلماء الفقه بتعاريف متعددة بعضها متقاربة واأل

 "8"استنباط حكم املشكل من الواضح  
  " 9ِِ"معرفة األحكام الشرعية 

  " 10"معرفة األحكام الشرعية اليت طريقتها االجتهاد 

 " ا من الدينا، حبيث ال يعلم كوالعلم باألحكام الشرعية العملية املستدل على أعيا
 11"ضرورة

                                 
 فقه/ حتقيق عبد السالم هارون، الطبعة األوىل دار الكتب العربية )395ت ( البن فارس  مقاييس اللغة- 3
 فقه / العرب البن منظور طبعة دار صادر لسان-  4

 فقه /  نفسه- 5
غي غريب احلديث واألثر ، تأليف اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن النهاية - 6

،باب 3/465 ت.د. طاهر أمحد الزاوي،و حممود حممد الطناحي،دار إحياء التراث العريب بريوت لبنان: األثري،حتقيق
 الفاء مع القاف

طه جابر الفياض العلواين مؤسسة :  علم أصول الفقه  لإلمام فخر الدين الرازي ،حتقيق د يفنظر احملصول  ي- 7
 1/78 .الرسالة

حممدحسن حممد :  قواطع األدلة يف األصول لإلمام أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، حتقيق- 8
 1/20 لبنان -ب العلمية بريوت، دار الكت1997 - هـ1418حسن إمساعيل الشافعيالطبعة  األوىل 

 يف احكام األصول أليب الوليد الباجي ، حتقيق عبد ايد التركي، دار الغرب اإلسالمي  حكام الفصول إ- 9
1996،1/ 175 

  7، دار الصميعي ص لإلمام اجلويين منت الورقات - 10
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العلم باألحكام الشرعية العملية : هو : " تقر عليها حد الفقه، قوهلمولعل من العبارات اليت اس
 12"املكتسب من أدلتها التفصيلية

 :النوازل في اللغة واالصطالح.  

داللة لغوية كما وضعت هلا يف أصل اللغة، وداللة اصطالحية كما تواضع عليها : للنوازل داللتان
  .أهل االختصاص

 :النوازل في اللغة .1
النون والزاي والالم كلمة :"ومدار استعمال كلمة الرتول على اهلبوط والوقوع، جاء يف املقاييس

واحدة صحيحة، تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته نزوال، ونزل املطر من السماء 
م الشديدة ترتل بالقو" ويف اللسان أن النازلة هي 13"والنازلة شديدة من شدائد الدهر ترتل.نزوال

  15 وقد جيمع على نازالت ونوازل14"، ومجعها النوازل
َفإذا نزل بساحتھم فساء صباح المنذرین ﴿: - تعاىل- وقد يراد بالرتول جمرد احللول، كقوله ِ َ َُ ِْ ُ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ َ َ أي  16﴾ِ

  .17نزلت باجلبل، وإن كان من سفل إىل علو لغلبة االستعمال، وهو عكس تعال: حل،ويقال: 
شديدة من شدائد الدهر بالناس، : يف السابقة نلحظ أا اتفقت على أن النوازلوبالنظر يف التعار

وعلى هذا املعىن حيمل قول الفقهاء بأن لإلمام أن يقنت يف مجيع الصلوات، إذا نزلت باملسلمني 
  .نازلة

  .اجلرب والسقم، والوباء، والقحط، واألمطار الشديدة، والفنت وما شاها:ومن أمثلتها
  :عريقول الشا

1 8 

                                                                                             
  78/ 1احملصول - 11
 1/21 ،1992 -هـ 1413انية يف أصول الفقه للزركشي، الطبعة الث البحر احمليط - 12
 نزل/ مقاييس اللغة - 13
 نزل/ لسان العرب- 14
 2/3401 والبستان 1292لعربية والشوارد ص  املوارد يف فصح اأقرب- 15
  177الصافات آية - 16
 4/164حلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ  عمدة ا- 17
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 يف قصيدته التوسلية – خدمي الرسول –ومجع هذه النوازل شيخنا أمحد بن حممد بن حبيب اهللا 
  :املسماة بالصنديد بقوله

 

 

 

 

 

 

1 9 

 :زل في اصطالح العلماءالنوا .2
نزلت نازلة : إن مفهوم النوازل املصطلحي مأخوذ من مفهومه اللغوي حيث كان الناس يقولون

  .فرفعت إىل فالن ليفيت فيها
" نازلة فقهية ونوازل فقهية" ومن الغريب أن لفظة نزل ال يؤخذ منها يف املصطلح الفقهي إال لفظة

أسباب "يغ األخرى، مثل استرتل ونازل ونزول، إال لفظة وال يستعمل منها فقهيا ما يتعلق بالص
  20يف علوم القرآن، ويستعمل يف احلديث أسباب ورود احلديث" الرتول

  :وقد عرف العلماء النوازل بتعاريف متعددة منها
 تلك احلوادث والوقائع اليومية اليت ترتل بالناس فيتجهون إىل : النوازل الفقهية هي

  21ول الشرعية هلاالفقهاء للبحث عن احلل

                                                                                             
لنوازل،للدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد ،املدخل إىل فقه ا- 18

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة احلسن .  األردن–أستاذ مساعد بكلية الشريعة جامعة الريموك 
 كتاب غري مرقم.الثاين سلسلة ندوات ومناظرات

 6 - 5  ص قصيدة الصنديد - 19
ع إىل اية القرن الربع عشر ص  تأليف الدكتور احلسن النوازل يف سوس قضايا وأعالم  من القرن التاس- 20

   52 ص العبادي كلية الشريعة بأكادير
 نفسه - 21
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  م، سواء كانت مادية تتعلق باملعاش والعالقات،أو دينيةالوقائع اليت تقع للناس يف حيا
تتعلق بالعبادات، وتطلب ممن علمهم اهللا العلم الشرعي اإلفتاء مبا يتفق مع الشرع 

 22اإلسالمي احلنيف

 ،أو املعامالت  الواقعة أو احلادثة اليت حتدث للشخص سواء كانت يف جمال العبادات 
 23فيلجأ ملن يفتيه حبكم الشرع فيها 

  احلوادث والوقائع اليت تنشأ بني املتخاصمني وتضطرهم إىل اللجوء للقضاء قصد الفصل
  24فيها

واملتمعن يف التعاريف األربعة األوىل، جتدها متقاربة يف املعىن ، وتتميز بتقييد هذه النوازل 
اليت طاملا شعبت الفقه )الفقه االفتراضي ( النظرية باحلدوث والوقوع إلخراج االفتراضات 

وعقدته،خبالف النوازل فإا متثل األحداث احلية اليت عاشها الناس ، ويعيشوا ، ومن مث فهي 
مصطبغة بالصبغة احمللية، ومؤثرة دائما مبؤثراا الوقتية، وهي مدعاة إىل اجتهاد الفقهاء 

 عن طريق استقراء النصوص الفقهية، واستنطاقها، الستنباط األحكام الشرعية املالئمة،
  25ومقارنتها، وتأويلها

وأما التعريف األخري فقد قيد النوازل باألمور املرفوعة إىل القضاء، وهذا ما مل يسلم له ألن 
من النوازل ما تتعلق بالعبادات ، ومنها ما تتعلق باملعامالت ، كما تظهر جليا يف التعاريف 

  . يتعلق بالقضاء فال متثل إال جزءا يسريا منهاالسابقة، وأما ما
وجتدر اإلشارة إىل أن تعريف النوازل يف االصطالح على النحو الذي سبق ، إمنا هو باعتباره 

وأما ذا االعتبار األخري فلم "علم النوازل"أو " فقه النوازل: "غري لقب لعلم خاص الذي هو
الوقائع واملسائل اليت حتتاج إىل حكم : نوازل هيأعثر على تعريف له،لكننا إذا سلمنا بأن ال

                                 
 3 يف علم النوازل للحاج أمحد بن شقرون ص - 22
بني :نظر حبثه لدكتور ضياء الرمحان األعظمي ، ي- حفظه اهللا –هذا التعريف نسبه أستاذنا احلسن زين الفاليل - 23

    39ص  ،1983/1984 -االجتهاد حبث لنيل اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية السنة اجلامعيةفقه النوازل و
 39لألستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا ص السن زين الفاليل  نسبه أستاذنا - 24
أن النوازل ال تتقيد باحلدوث والوقوع فقط بل منها ما حدث فعال، ومنها  احلسن زين الفاليل يرى أستاذنا  - 25
 40انظر املرجع السابق ص . كس ذالكع
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علم " شرعي ، يكون من السهل جدا أن نستخلص من هذا املفهوم ، مفهوم فقه النوازل 
  .، وهذا التعريف قد ال خيلو من تعقيبات، لكن شأنه شأن كل رأي، يؤخذ به أو يرد"النوازل

اج إىل حكم شرعي، وإمكان وجود معرفة احلوادث والوقائع اليت حتت: " وهذا  التعريف هو
  ".حلول هلا موافقة ملقصود الشرع

 يشمل العلم والظن،فخرج بذالك اجلهل والوهم والشك، ألن إدراك :"معرفة: "فقولنا
األحكام الفقهية، قد يكون  يقينا أو ظنا،فالنوازيل إن كان عاملا باحلق يف النازلة، أو غالبا على 

طلبه ومعرفته أوال، فإن مل يكن عاملا باحلق فيها وال غلب على ظنه حبيث أنه استفرغ وسعه يف 
26.ظنه مل حيل له أن يفيت وال يقضي مبا ال يعلم 

  :ما يقع على غري مثال سابق، وهلا صور منها:"احلوادث والوقائع" :وقولنا
 حوادث تقع ألول مرة، مثل النقود الورقية، وزراعة األعضاء وبيع الكلية.  
 ري حكمها بتغري الزمان والعوائد،كصور قبض املبيع املعاصرة، حوادث جديدة تتغ

 .والتجارة عرب إنترنيت 

  ،حوادث اشترك يف تكوينها أكثر من صورة من الصور القدمية، مثل عقد االستصناع
 .وبيع املراحبة

خترج ذا القيد احلوادث اليت ال حتتاج إىل حكم شرعي، :"حتتاج إىل حكم شرعي"  :وقولنا
  . الزالزل والرباكني والعواصف والفيضانات، وغريهامثل 

   27إلخراج غري اتهد ، ألن املقلد ال جيوز له اإلفتاء فيها ":إمكان وجود حلول هلا" وقولنا
ألن فهم الناظر يف األحكام الشرعية مرتبط مبدى موافقته "موافقة ملقصود الشرع: "وقولنا

   28" قد قصد بالتشريع إقامة املصاحل األخروية والدنيويةالشارع" ملقصود الشرع بناء على أن 

                                 
 قد اختلف العلماء يف وجوب العمل بالظن ، منعه البعض، وأجازه اآلخرون، والظاهر أن تشعب املسائل - 26

الفقهية واستناد األصويل يف حبثها إىل مسالك هي يف معظمها ظنية كاألقيسة، وأخبار اآلحاد وبعض املقدمات 
يقبلون العمل بالظن باعتباره أميل إىل اليقني وابعد عن الشك، وألن الشارع اللغوية،جعل جمتهدي هذي األمة 

 لظنون فيما ينحسم فيه باب اليقنيتعبدنا بغلبة ا
  سنفصل القول فيها يف املبحث الثاين- 27
 ، 2/37، شرحه  الشيخ عبد اهللا دراز، دار الغرب اإلسالمي أليب إسحاق الشاطيباملوافقات يف أصول الشريعة- 28
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قاربة لمفھوم النوازلالمصطلحات الم: 

  :ملفهوم النوازل وشائج قرىب مع كثري من األلفاظ، وأمهها
 الفتاوى  

أفتاه يف :"جاء يف اللسان . اإلفتاء مصدر،فعله أفىت الثالثي املزيد باهلمزة، فأصل مادته فيت
  29"أبان له ، وأفىت الرجل يف املسألة، فاستفته فيها ، فأفتاين إفتاء: األمر

ويقال أفتيت فالنا رؤيا رآها إذا عربا له،وأفتيته . وفُيت وفتوى امسان يوضعان موضع اإلفتاء
فعوا إليه أن قوما تفاتوا إليه، معناه حتاكموا إليه، وارت:يف مسألته، إذا أجبته عنها، ويف احلديث

  .أفتاه يف املسألة يفتيه، إذا أجابه، واالسم الفتوى: يف الفتيا، يقال
  :قال الطرماح

 

  30.التحاكم، وأهل اإلفتاء: أي
 وإمنا قضينا على ألف فىت:قال ابن سيده(...) والفُتيا والفُتوى والفَتوى، ما أفىت به الفقيه 

  31.ومع هذا إنه الزم) فتو(وقلة ) فيت( لكثرة
: ويف مصطلح الفقهاء، ال يكادون يف استعماالم كلمة الفتوى خيرجون على املعىن اللغوي

  " اإلفتاء هو اإلفادة باحلكم الشرعي "أن : فقد جاء يف حاشية ابن عابدين على در احملتار
ما علمه املفيت من حكم اهللا، أو ظنه، اإلفتاء إخبار ع" أن : وجاء يف تتمة الروض النضري

     – عز وجل - كذا وقد قال اهللا. واإلخبار عن اهللا ال عن دليل، وال إمارة افتراء على اهللا
َومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذب بآیاتھ إنھ ال یفلح الظالمون ﴿ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َّ َ ّ َُ ُ ُْ ً َْ َّْ َ َِ ََ َ َ َِّ َِ َ َ ْ وجاء يف  32﴾َ

  33"اإلفتاء هو اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجه اإللزام" أن : احلطاب

                                 
 فيت/  لسان العرب البن منظور - 29
  املصدر السابق- 30
 نفسه - 31
 21 األنعام - 32
  17/238ل عبد الناصر الفقهية ص  موسوعة الفقه اإلسالمي املعروفة مبوسوعة مجا- 33
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ومصطلح الفتوى إسالمي أكثر من مصطلح النوازل، ألن لفظتها وردت يف القرآن جبميع 
  :صيغها

َیوسف أیُّھا الصدیق أفتنا في سبع بقرات سمان یأكلھن سبعٌ عجاف وس﴿ففي سورة يوسف  َ َ َ َ َ َ ََ ٌ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ِّ ُ ُُ ُْ ْ ٍ َ ٍ َ ِ َ ُ ِّ َُ ِبع َ ْ

َسنبالت خضر وأخر یابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلھم یعلمون  ُ َ َ َّ َْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ٍ ٍُ ُ ُ َُّ َ َِّ ِ ِ ِّ ِ َ ُ َ ٍ ُ َأفتوني في رؤیاي ﴿ 34﴾َ َ ْ ُ ِ ِ ُ ْ َ

ؤیا تعبرون َإن كنتم للرُّ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ ً وال تستفت فیھم منھم أحدا ﴿ ويف سورة الكهف 35﴾ ِ َْ َ ْ ُ ْ ِّ ِ ِِ َ َْ َ ويف سورة  36﴾َ
َویست﴿النساء  ْ َ َّفتونك في النساء قل هللا یفتیكم فیھنَ ِ ِِ ِ ِْ ُُ ْ ُْ ّ ُ َ ِّ َُ َ﴾37  

َفاستفتھم أھم أشد خلقا أم من خلقنا﴿ويف سورة الصافات،  َ َ ُ َْ ً َْ ْ َّ َ َ َْ ُّ َ ْ ْ ِ ِ ْ ُفاستفتھم ألربك البنات ولھم ﴿ 38﴾َ ِ ُِ َِّ َ ُ َ ََ َْ َ َ ْ ِ ْ ْ َ

َالبنون ُ َ ْ﴾39  
" الفتاوى"ى، أخذ مصطلح ومن هذه اآليات القرآنية اليت وردت فيها صيغ خمتلفة للفتو

استفت قلبك، وإن :" -  وسلم عليه اهللا صلى -وكذالك من األحاديث النبوية ، مثل قوله
وكانت الفتوى منذ صدر اإلسالم من الوظائف اإلسالمية اليت البد  40"أفتاك الناس وأفتوك

رق منها، وصارت صفة الزمة للفقه أكثر من النازلة ولذلك شاع تداول ألفاظها يف الش
  . لكن استعماله لدى املشارقة أكثرمن استعماله لدى املغاربة 41اإلسالمي وغربه على السواء

األجوبة.  

                                 
  46 اآلية - 34
 43اآلية - 35
 22اآلية - 36
 127اآلية - 37
 11اآلية - 38
39 - 149 
فتاك املفتون، وهو حديث استفت قلبك وإن أ: وابصة ، بلفظالبخاري يف التاريخ  عن ا أخرجه - 40

 م املكتب 1988هـ 1408 3تأليف  ناصر الدين األلباين  ط  وزيادته، الفتح الكبري  اجلامع الصغريينظر.حسن
 224/ 1 اإلسالمي

 54النوازل يف سوس ص  - 41
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جبت األرض جوبا، فأنا :اجليم والواو والباء، أصل واحد ، وهو خرق الشيء، يقال:  جوب 
قد جتاوبا كلمه فأجابه جوابا و: جائب وجواب، وأصل آخر وهو مراجعة الكالم، يقال

   42"أساء مسعا فأساء إجابة:" جماوبة، واابة اجلواب، ويقول يف املثل
أجابه من سؤاله، :واجلواب رديد الكالم، والفعل أجاب جييب، واإلجابة رجع الكالم، يقول 

  وقد أجابه إجابة وإجابا وجوابا
اجلواب ما يكون استجاب اهللا دعاءه، واالسم اجلواب، و: واجلواب واالستجابة مبعىن، يقال

ردا على سؤال، أو دعاء أو دعوى، أو رسالة ،أو اعتراض، وحنو ذالك، واجلمع أجوبة 
هل كان كذا، : نعم، إذا كان جوابا لقوله:وجوابات، وجواب القول قد يتضمن تقريره، حنو

  43و حنوه، أو يتضمن إبطاله، وال يسمى جوابا إال بعد طلب
يع الصيغ املعروفة يف العربية يف حنو أربع ومخسني آية، وهذا اللفظ  قد ورد يف القرآن جبم

تھم  ﴿: يف سورة شورى–تعاىل –قوله : مثل ون في هللا من بعد ما استجیب لھ حجَّ ْوالذین یحاجُّ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ

ْداحضة عند ربھم  ِ ِّ َ ََ َِ َوإذا سألك عبادي عني فإني ق﴿:  ويف سورة البقرة44﴾ٌِ َِّ ِِّ َِ َِ َِ ََ ََ ٌ أجیب دعوة َ َریب َ ْ َ ُ ِ ُ ِ

َالداع إذا دعان فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون  َ َُ َُ َ َْ َْ َ َْ ُ ُ َُّ ِ ِْ ْ ْ ُْ ِ ِْ َ ِ َ ِ ِ  وكذالك يف السنة النبوية، ومن 45﴾َّ
هنا يتبني أن استعمال الفقهاء مصطلح األجوبة يف مؤلفام، قد انطلق من أساس الفقه وهو 

سئل فأجاب، وأن تعنون بعض :  الكتب الفقهية مليئة بصيغةالقرآن ، فال غرو إذا أن جند
، أجوبة الشيخ أمحد )719ت ( أجوبة أيب احلسن الصغرى :، مثل 46هذه الكتب باألجوبة

ت ( ، أجوبة حممد بن ناصر الدرعي )919ت ( ،أجوبة ابن غازي )778ت ( القباب الفاسي 
كتب األجوبة، وإمنا املقصود التمثيل ، وغري هذه كثرية، وليس القصد اآلن تتبع مجيع )1085

  .فقط

                                 
 1957،1/51 2طالقاموس احمليط للفريوز آبادي جوب، ،  / مقاييس اللغة - 42
، والصحاح 1930ريوت  ب- املطبعة األمريكانية426/ 1عبد اهللا البستاين اللبناين، البستان للشيخ : أنظر - 43

دار الكتاب ، الكليات للكفوي  104/ 1 الغفور عطارامحد عبد: دار الكتاب العريب مبصر حتقيقللجوهري 
 جواب/   ، املوسوعة الفقهية 95/ 5 اإلسالمي القاهرة

 16 اآلية - 44
 186اآلية -45
 55-54النوازل يف سوس ص - 46
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 األسئلة.  

 وسآلة ومسألة 47سأل يسأل سؤاال ومسألة: السني واهلمزة والالم كلمة واحدة، يقال: سأل
  .وتسآال وسألة
  :يقول الشاعر 

 

  48مسلة: هلمزة، ورمبا قالواومجع املسألة مسائل با
طلب واستدعى، وهو ينصب مفعولني، حنو سألت زيدا درمها، وسألته األمر، أما إذا : سأل

سألته عن : كان مبعىن االستخبارات فإنه يتعدى إىل األول بنفسه وإىل الثاين بعن، يقال
ًاسأل بھ خبیراف﴿َ أحواله، أو بالباء متضمنة معىن عن، حنو  ِ َِ ِ ْ   . سل عنه: أي 49﴾َْ

  .قضى مسألته، أي حاجته، ج مسائل: احلاجة، يقال: املسألة
  :ومنه قول املتنيب. واملسائل أيضا املطالب على وجه التكرم

5 0 

  51استدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها، واستدعاء مال أو ما يؤدي إليه:السؤال
َفاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال ﴿ – تعاىل –رآن جبميع الصيغ املعروفة، مثل قوله ورد يف الق ْْ ُ ُ ِ ِ ْ ِّ َُ َ َْ ْ َ

َتعلمون  ُ َ ْ اليت توجيه السؤال، وقد كرر ذكرها يف مخسة " يسألونك" واقتصر على صيغة52﴾َ
َسألونك ماذا ینفقون قل ما َی﴿: عشرة موضعا، ستة منها يف سورة البقرة،وهي َْ ُْ َُ َِ ُ َ َ ُ ٍأنفقتم من خیر َ ْ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ

َفللوالدین واألقربین َِ َِ ْ َ َ َْ ِ ِْ َیسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ قل قتالٌ فیھ كبیرٌ وصد عن ﴿ و 53﴾َ َ ٌَّ ََ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ٍ ِ ْ ِ َّ ُ َ

ِسبیل هللا وكفرٌ بھ والمسجد الحرام ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َِ ِْ ُ ِیسألونك عن الخمر والمیسر﴿ و 54﴾ّ ِِ ْ َْ ْ َْ ْ َ َِ َ َ ُ َ َ ٌ ِ قل فیھما إثم كبیر َ ٌ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ

                                 
 سأل/مقاييس اللغة- 47
 سأل/  لسان العرب- 48
 59 الفرقان - 49
 1306/1سأل /البستان  - 50
  باب السني واهلمزة160/2 عمدة احلفاظ - 51
  43  النخل -52
 215اآلية   - 53
 217اآلية  - 54
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َومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما َ ِ َِ ِ ِ ُ ِ ِْ َّ َُّ ُ َُ ْ َ ْ َ َِ َیسألونك ماذا ینفقون قل العفو﴿َو 55﴾َ ْ َُ َْ ِ ُ َُ َِ ُ َ َ َ َ َویسألونك ﴿و 56﴾ْ َ ُ َ ْ َ َ

ٌ ْعن الیتامى قل إصالحٌ لھم خیر ْ َْ َْ ُ َّ َ ِ َُ َ ْ ِ ُویسألونك عن المحیض قل ھ﴿ و 57﴾َ َْ ُْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ َو أذى فاعتزلوا النساء َ ِّ ْ ُ ًِ َ ْ َ َ َ

ِفي المحیض ِ َِ ْ﴾58   
ُیسألونك ماذا أحلَّ لھم قل أحلَّ لكم الطیبات﴿:  ويف سورة املائدة َ َِّ َُّ ُ ُ َ َ َِ ْ ُِ ُْ ُْ َ َ َ ُ و يف سورة 59﴾َ

ِّیسألونك عن السَّاعة أیَّان مرساھا قل إنما علمھا عند ربي﴿: األعراف َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ِْ َ َِّ ْ ْ ُْ َ َِ َ َألونك كأنك ْس﴿َو 60﴾ُ ََّ َ ََ َ ُ

َحفي عنھا قل إنما علمھا عند هللا ولـكن أكثر الناس ال یعلمون  َ َُ ِ ِ ِ ُ ِ َِ َّ َ َ َّْ َْ َ َ َ ٌّ ََ ِ ْ َُ َّّ َ ْ َ ِ  ويف سورة األنفال 61﴾ْ
سول\ي﴿َ ِسألونك عن األنفال قل األنفال  والرَّ ِ ُِ َُ ِ ِّ َ َ ََ َُ ِ َ َ َ ُ وح﴿: ويف سورة اإلسراء62﴾ْ ِویسألونك عن الرُّ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ 

وح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إال قلیال ًقل الرُّ ِ ِ ِّ ِ َِ َّ ُِ َِ ِْ ْ ُ ُ َ ِّ َُ ِ ْ َ َویسألونك عن ﴿:  ويف سورة الكهف63﴾ْ َ َ ُ َ ْ َ َ

ًذي القرنین قل سأتلو علیكم منھ ذكرا  ُْ ُِ ِّ ُِ ْ ُْ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ َ َویسألونك عن الجبال فقل ینسفھا ﴿:  ويف سورة طه64﴾ْ َ َ َُ ُِ ْ َْ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ

ْربي نس َ ِّ َیسألونك عن السَّاعة أیَّان مرساھا﴿:  ويف سورة النازعات65﴾ًفا َ َ َ َ ََ َْ ُْ َِ َِ َ "  ، هذه صيغ  66﴾ُ
يف القرآن ، فإذا استعملت هذه اللفظة، واشتق منها الفقهاء ما اشتقوا ، ومسوا " يسألونك

يسألونك يف الدين ) 241ت (دمسائل اإلمام أمح:  مثل67.كتبهم أسئلة فالن أو مسائل فالن
  . ، مغين املستفيت عن سؤال املفيتوالدنيا ألمحد الشرباصي، مسائل أيب الوليد اجلد

                                 
 219اآلية  - 55
 219 اآلية - 56
 220اآلية  - 57
 222اآلية  - 58

  4اآلية   59 -
 187اآلية  - 60
 187 اآلية - 61
 1اآلية  - 62
  85اآلية -63
 83اآلية - 64
 105اآلية  اآلية -65
  42  اآلية 66
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يتضح لنا أن املسائل يف املصطلح " يسألونك" وبعد تتبعنا الستعماالت القرآن ملصطلح 
ِاسألوا أھل الذكر إن َف﴿ - تعاىل–الفقهي، هو توجيه األسئلة إلزالة اجلهل، وبيان العلم بقوله  ِ ْ ِّ َُ ْ َ َْ ْ

َكنتم ال تعلمون  ُ َ ُْ َ َ ْ ُ﴾68  
النوازل،الفتاوى،األجوبة،املسائل، نستنتج :  وبعد هذا العرض املوجز للمصطلحات الفقهية

عنه، ) النوازيل( منه أن النازلة هي الواقعة اليت يستفسر املستفيت عن حكمها، فيخربه املفيت
ه، أما السؤال فيحمل نفس املعن السابق، إذا سأل املستفيت والفتوى جواب املفيت عن سؤال

أو – تعاىل –عن واقعة، فيطلب احلكم الشرعي فيه ويأيت جواب املفيت باإلخبار عن حكم اهللا 
  . ، وكله إخبار عن اهللا عز وجل -  صلى اهللا عليه وسلم –عن قول رسول اهللا 

بة اليت وردت يف كثري من مؤلفات علماء ومن هنا يتضح أن لفظ النوازل أو املسائل أو األجو
االستفسار عن حكم : الفقه اإلسالمي تعين الفتوى، ألا تشري كلها إىل حقيقة واحدة، هي

  . يف أمر أو نازلة، بالرغم من اختالف صيغها وبعض خصائصها– تعاىل –اهللا 
ضبط يف التعبري غري أن النوازل ختتص باحلدوث والوقوع، فهي أ: " قال الدكتور عمر اجليدي

من الفتوى اليت تشمل سؤال الناس عن األحكام الشرعية، سواء حدثت أم مل حتدث ، مبعىن 
أن املسائل عبارة عن تفريعات وفروض،  يف حني أن النوازل تقتصر على الوقائع احلادثة، 

   69وهكذا هذه األمساء تتردد يف كتب الفقه والنوازل مبختلف الصيغ، واملسمى واحد،
لك نستخلص من هذه املصطلحات أن طبيعة الشريعة هي احلركة والنشاط واالستزادة وكذا

املستمرة من املعرفة، فليست جامدة إمنا تتغري بعض أحكامها بتغري الظروف واألزمان 
  .وتواكب تطور الزمان، عكس ما يدعيه أعداء اإلسالم

  .أنواع النوازل وحكم التصدي لھاالمطلب الثالث

  :طلب إىل فرعنييتفرع هذا امل
أنواع النوازل  

  :تنقسم النوازل باعتبار الوقوع وعدم الوقوع إىل أربعة أنواع

                                 
 7األنبياء آية - 68
 94 حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي لألستاذ عمر اجليدي ص - 69
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 نوازل حدثت زمن النيب– صلى اهللا عليه وسلم - ونزلت بسبها القرآن، أو 

، احلديث، وقد نزل القرآن منجما مفرقا على حسب الوقائع والقضايا اليت تقع للمسلمني
إذا نزلت م نازلة تسارعوا  رضوان اهللا عليهم–فيبني أحكامها، وكثريا ما كان الصحابة 

، أو تبني السنة فيسارعون لالمتثال، فبقيت هذه الطريقة للسؤال عن حكمها فيرتل القرآن 
تعليما لألمة كيفية البحث يف دينها، وصارت سنة متواترة، إذا نزلت رفع السؤال يف شأا 

  70.هل العلمأل
ومن أمثلة هذه النوازل ،نازلة خولة بنت ثعلبة ، وغريها كثرية جدا يف القرآن حملها كتب 

  71أسباب الرتول 
 نوازل حدثت زمن الصحابة أو التابعني ومن بعدهم فأجابوا عنها وانتهت، مث

فيها سيدنا عمر       عادت يف أيامنا هذه مرة أخرى، ومثاهلا مسألة الطالق الثالث، اجتهد 
–رضي اهللا عنه– 72وها هي قد عادت اآلن ،-  رمحه اهللا – واجتهد فيها شيخنا ابن تيمية  

 ما يسمى بالفقه االفتراضي ، وهي نوزل مل تقع، لكن العلماء حتدثوا عنها على

ان سبيل االفتراض، وقد اشتهر احلنفية يف هذا الدرب حىت يسمون يف بعض األحي
  73باألرأيتيني

 نوازل مل حتدث من قبل، ومل يشر إليها الفقهاء بأي طريق كان، وهذا النوع هو

ألا مبعىن األمر واخلطب العظيم الشديد الذي "النازلة"الذي يصدق عليه إطالق مصطلح
  74يرتل بالناس، فيحتاجون لرفعه عنهم أن يبني احلكم الشرعي فيه

لنوازل التي لم یسبق للعلماء أن م اإلفتاء في احك
  .بحثوا فیھا

                                 
 47 بني فقه النوازل واالجتهاد ص - 70
 لباب النقول يف معرفة أسباب الرتول جلالل الدين السيوطي، وأسباب الرتول للواحدي:جع يف ذالكراي - 71
  النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد ،غري مرقم - 72
أرأيت لو حدث كذا فماذا يكون حكمه؟ والعراقيون معروفون بكثرة التقدير الذي على الرأي أساسا ، : أي- 73

( هذه سلسلة بنت سليسة :قال مالك لبعض تالميذه ملا سأله عن مسألة افتراضية.ية األحاديث النبوية ارمبا لقلة روا
 292/ 3ترتيب املدارك للقاضي عياض : انظر. إن أردت فعليك بالعراق) إن كان كذا كان كذا 

 النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد ،غري مرقم- 74
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أن النوازل، منها ما وقعت وأفىت فيها العلماء ، ومنها ما مل تقع وأفىت فيها رأينا فيما سبق 
العلماء،وكذالك ما وقعت ومل يسبق للعلماء فتوى فيها، وال اختالف بني العلماء يف جواز 

 الثاين وذهب األكثر إىل منع اإلفتاء فيها،وأما هذا األخري فهو اإلفتاء يف األول ،واختلفوا يف
  :حمل حبثنا يف هذا املطلب، وقد اختلف يف جواز اإلفتاء فيها إىل ثالثة أقوال

 جيوز، وعليه تدل فتاوى األئمة وأجوبتهم، فإم كانوا يسألون عن حوادث مل : أحدها  - أ

إذا اجتهد احلاكم فأصاب ":–ى اهللا عليه وسلم صل–تقع قبلهم، فيجتهدون فيها، وقد قال النيب 
ه قول من قبله وما مل يعرف في مما، وهذا يعم ما اجتهد فيه 75"فله أجران،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

عرف فيه أقوال واجتهد يف الصواب منها، وعلى هذا درج السلف واخللف، واحلاجة داعية إىل 
ن له مباشرة الفتاوى يعلم أن املنقول وإن اتسع غاية ذالك لكثرة الوقائع واختالف احلوادث، وم

  االتساع فإنه ال يعىن بوقائع العامل مجيعها، وأنت
أملت الوقائع رأيت مسائل كثرية واقعة وغري منقولة، وال يعرف فيها كالم ألئمة املذاهب   إذا ت

 76وال ألتباعهم

احلياة املتجدد املتغري ففي كل يوم اكتشاف جديد، أو  وكما ال خيفى أن هذا القول يؤيده واقع 
وهذا كله .مشكلة جديدة، أو اختراع مبتكر، أو ظرف حادث مل يسبق أن مر على الناس مثله

يستلزم النظر والبحث، وإصدار األحكام والفتاوى حىت ال توصف الشريعة الكاملة املرتلة من 
  77عند اللطيف اخلبري بالقصور وعدم االستيعاب

ال جيوز له اإلفتاء وال احلكم،بل يتوقف حىت يظفر فيها بقائل، قال اإلمام     :الثاني  - ب

 78إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام: لبعض أصحابه- رمحه اهللا –أمحد 

                                 
صحيح كتاب االعتصام بالقرآن والسنة باب أجر احلاكم إذا أصاب أو أخطأ رقم أخرجه البخاري يف ال -75

  ومسلم يف الصحيح  كتاب األقضية باب أجر احلاكم إذا اجتهد عن عمرو بن العاص 7352احلديث 
صنعة أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن العاملني البن القيم اجلوزية  إعالم املوقعني عن رب - 76
 208/ 6، 1423وزي الطبعة األوىل اجل
   النوازل الفقهية وأثرها يف االجتهاد والفتوى- 77
 208/ 6إعالم املوقعني - 78
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 -من هذا القول أن طابع الورع يف الفتوى يغلب عليه، وهو أمر معروف عن اإلمام أمحديظهر 
 ، وقد كان - رمحهم اهللا–  والتابعني - رضوان اهللا عليهم –من الصحابة  فقد كان -رمحه اهللا 

  79 شديد الكراهة واملنع اإلفتاء مبسألة ليس فيها أثر عن السلف–رمحه اهللا –

  جيوز ذالك يف مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة احلاجة إليه وسهولة :الثالث  - ت

 .خطرها، وال جيوز يف مسائل األصول
 عند احلاجة وأهلية املفيت واحلاكم، فإن – بل يستحب أو جيب - يل، وأن ذالك جيوزواحلق التفص

عدم األمران مل جيز، وإن وجد أحدمها دون اآلخر احتمل اجلواز واملنع والتفصيل، فيجوز للحاجة 
  80دون عدمها

ظر  فعمدة هذا التفصيل أن الفروع تتعلق بالعمل، وإذا تعلقت بالعمل، فإن احلاجة تقتضي الن
  .فيها، وألن خطرها أقل من خطر مسائل األصول اليت ال تتعلق بالعمل غالبا

واحلق ، أن التفرقة بني مسائل الصول والفروع ال داعي هلا، وال دليل عليه يف خصوص موضوعنا 
  81على األقل، فالنازلة ال تعدُ  نازلة سواء أكانت متعلقة باألصول أو بالفروع

قوال الثالثة جند أن القول األول أصح وأوىل باإلتباع حلاجة الناس إىل وبعد متعن النظر يف هذه األ
  واهللا أعلم.البحث يف النوازل اليت حتدث هلم ليل ار

  
  
  
  
  

                                 
 2عبد اهللا احملسن التركي ، ط.صححه وقدم له وعلق عليه د. املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران- 79

  119ص    . مؤسسة الرسالة1405-1985
ألحكام والورع الشديد يف املسائل املستجدة مل يسر عليه فقهاء إلمام أمحد يف استنباط اعه ا  وهذا املنهج الذي اتب

 ومن طالع جمموع الفتاوى أو – رمحهما اهللا –املذهب من بعده ، أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 .االختيارات الفقهية، أو إعالم املوقعني لوجد مصداق ذالك

 208/ 6املوقعني  إعالم - 80
 وأثرها يف الفتوى واالجتهاد  الفقهية  النوازل - 81
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   شروط المفتى وآداب الفتوى    :المبحث الثاني
ثاين نقسم هذا املبحث إىل  مطلبني، ونتحدث يف املطلب األول عن شروط املفيت،ويف املبحث ال

نتناول آداب الفتوى واملفيت واملستفيت يف ثالثة فروع، الفرع األول،نتحدث عن آداب الفتوى 
  .بصفة عامة،وآداب املفيت يف فرع ثان ، لنختم املبحث باحلديث عن آداب املستفيت

  .شروط المفتي   :المطلب األول

  يت إذا؟فمن هو املف.قبل أن نتطرق هلذه الشروط ال بأس بتعريف موجز للمفيت
املفيت هو الفقيه الذي يبني حكم اهللا يف النازلة، وال ميلك ذالك إال اتهد الذي خص باستنباط 

  .األحكام الشرعية من مآخذها، وفق القواعد االجتهادية والرباهني املقررة
فاملفتون هم فقهاء اإلسالم، ومن دارت الفتيا على أقواهلم بني األنام، الذين خصوا باستنباط 

ألحكام ، وعنوا بضبط قواعد احلالل واحلرام، فهم يف األرض مبرتلة النجوم يف السماء، م ا
يهتدي احلريان يف الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب، وطاعتهم 

َّیا أیُّھا ال﴿:-  تعاىل –أفرض عليهم من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب ، قال اهللا  َ ْذین آمنوا ََ ُ َ َ ِ

سول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا  ِأطیعوا هللا وأطیعوا الرَّ ْ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ ّ َْ ُِ ُِ َ َ َُّ َ َ َُ ُ ُ َُ ٍَ َ ُْ ِ َ َ َْ ُ َ
سول إن كنتم تؤمنون با والیوم اآلخر ذلك خیرٌ وأحسن تأویال ًوالرَّ ِ ْ َ َُ َ َْ َْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َْ ُِ ِ ِْ ّ ِ ُ ُ ُْ ِ  وأولوا 82،83﴾ُ

                                 
 59النساء - 82
 14/ 2 إعالم املوقعني - 83
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كما روي عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا واحلسن البصري وأبو العالية وعطاء ابن أيب : ر األم
– صلى اهللا عليه وسلم –واملفيت قائم يف األمة مقام النيب 84رباح والضحاك، وجماهد، هم العلماء

  85كما أشار إىل ذالك اإلمام أبو إسحاق الشاطيب
 ال بد وأن يكون جمتهدا، وكل جمتهد هو مفت، وقبل فاملفيت إذا هو الفقيه اتهد، ألن كل مفت

فما هي .أن يكون مفتيا ال بد أن تتوفر فيه شروط، وهذه الشروط هي حمل حبثنا يف هذا املطلب
  هذه الشروط؟

اشترط العلماء يف املفيت أن يكون مسلما مكلفا، ثقة مأمونا، مرتها عن أسباب الفسق وخوارم 
ويكون . ك فقوله غري صاحل لالعتماد، وإن كان من أهل االجتهاداملروءة، ألن من مل يكن كذال

 هذه هي الشروط 86فقيه النفس، سليم الذهن، رصني الفكر صحيح التصرف واالستنباط متيقظا
  : على سبيل اإلمجال، وسنفصلها يف فروع

اإلسالم  
لغ شرعه ويطبق أحكامه على  ، ويب- تعاىل –اإلسالم شرط يف املفيت، ألنه خيرب عن حكم اهللا 

 و – صلى اهللا عليه وسلم –الوقائع واألحداث، فالبد أن يكون مؤمنا باهللا وبرسوله حممد 
  . صلى اهللا عليه وسلم- بالشرع الذي بلغه رسوله الكرمي 

وصحة اإلميان شرط يف كل عبادة،وشرط يف االجتهاد، وال بد أن يكون اتهد عارفا باألدلة 
ة حدوث العامل،وأن له صانعا، وأنه متصف مبا جيب له من صفات الكمال واجلالل العقلية، كأدل

وأيده باملعجزات  صلى اهللا عليه وسلم–مرته عن صفات النقص واخللل، وأنه أرسل حممدا 
  87الة على صدقه يف رسالته، وتبليغه لألحكام الشرعيةالد

                                 
  نفسه - 84
  4/244نظر املوافقات يف أصول الشريعة  ي- 85
-85 . عامل الكتب1986-1407موفق بن عبد اهللا ط األوىل .أدب املفيت واملستفيت البن الصالح حتقيق د - 86

86 
طبعة مصححة منقحة من قبل الشيخ عبد الرزاق عفيفي دار األحكام لسيف الدين اآلمدي  اإلحكام يف أصول -87

     4/270،  1424-2003الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة األوىل 
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دة العلماء، فليس بشرط إذا مل يكن يف وأما معرفته بطرق علم الكالم واألدلة املقررة على عا
 أما إذا كان املفيت جازما باعتقاد اإلسالم -  رضوان اهللا عليهم -عصر الصحابة والتابعني الكرام،

  .تقليدا، أمكنه االستدالل بالدالئل الشرعية على األحكام 
 أصول إن األصحاب عدوا من شروط االجتهاد معرفة:  قال-  رمحه اهللا- لكن اإلمام الرافعي

  .العقائد
، حيث -رمحه اهللا- واجلمع بني الكالمني ما أشار إليه الغزايل: -  رمحه اهللا–قال الربماين 

 وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، وال يشترط معرفتها  على طريقة املتكلمني بأدلتهم اليت:قال
   88.حيرروا

ان، ألنه شرط جممع عليه حىت خنلص إىل أنه، يشترط يف املفيت التصديق اجلازم مبا يصح به اإلمي
 واملطبق ألحكام الشريعة على النوازل – تعاىل –يعتمد املستفيت على فتياه، ألنه املخرب عن اهللا 

  .واملستجدات
 البلوغ والعقل  

 اشترطوا يف املفيت أن يكون عاقال،ألن العقل هو امللكة الراسخة يف النفس، واليت يدرك ا 
  .لومة ، ويعقل ا أحكام الشرع ويفهمها ويعرفهااألشياء املع

شديد الفهم بالطبع ملقاصد الكالم، :أي ( نفس العلم، وقيل ضروريه فقيه النفس : وقيل العقل 
  89وإن أنكر القياس) ألن غريه ال يأيت له االستنباط املقصود باالجتهاد

لبلوغ، ألن غري البالغ ال يصح وأقل درجات العقل املعتربة يكون بالبلوغ ،لذالك كان اشتراط ا
 أن يكون عارفا بالدليل – رمحهما اهللا –نظره لعدم اكتمال قواه العقلية، وشرط الغزايل والرازي
 فيه الفطنة والذكاء، ليصل – رمحهما اهللا -العقلي وبأننا مكلفون، وشرط املاوردي والكيا الطربي

  90ن قلت فيه الفطنة والذكاء، مل يصحما إىل معرفة املسكوت عنه من إمارات املنطوق، فإ

                                 
 464-466/  4، ت حممد الزحيلي، مكتبة العبيكان) 972ت ( البن النجار شرح الكوكب املنري - 88
علق عليه ووضع حواشيه  عبد املنعم خليل ) 771ت( أصول الفقه لتاج الدين السبكي مجع اجلوامع يف - 89

 118ص ، 1424-2003 2إبراهيم، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط 
   382/ 2،دار الفكر دون تاريخ شرح احمللى جلمع اجلوامع حاشية البناين على - 90
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 أن الصيب وإن بلغ رتبة االجتهاد وتيسر عليه درك األحكام ،: - رمحه اهللا –ذكر اإلمام اجلويين 
 ألن اإلنسان ال يكون مكلفا إال 91فال ثقة  بنظره وطلبه ، فالبالغ هو الذي يعتمد على قوله

بة العقل الذي هو شرط التكليف، بدخول سن البلوغ، ألنه مظنة النضج، وحصول أول مرت
وكذالك فإن اكتمال القوى العقلية عند اإلنسان قبل البلوغ أمر غري مألوف، لذالك اشترطوا 

البلوغ حيث يرجع عنده نضج القوى العقلية ، وعمق التفكري والقابلية لفهم اخلطاب الشرعي، 
، أن يفيت ويستنبط األحكام، ألن مما يسمح له إذا حاز على الكفاية العلمية اليت تؤهله اإلفتاء

اإلفتاء حيتاج إىل كمال العقل ، وقدر كبري من الفهم، وعمق التفكري، إلدراك معاين الشريعة، 
  .وفهم مدلوالا، واستنباط أحكامها، ومن مث ترتيلها على الوقائع اجلديدة

  
 :العدالة . 

 مل خيتلفوا يف أن الفاسق غري مقبول  املسلمنيواشترطوا يف املفيت أن يكون عادال، ألن علماء
الفتوى يف أحكام الدين، وإن كان بصريا ا، وسواء كان حرا، أو عبدا ، فإن احلرية ليست 

  92شرطا يف صحة الفتوى
، بأنه جيب أن يكون عدال جمتنبا للمعاصي يف العدالة، وهذا يشترط - رمحه اهللا – وذكر الغزايل 

تواه، أما هو يف نفسه، إذا كان عاملا، فله أن جيتهد لنفسه ، ويأخذ باجتهاد جلواز االعتماد على ف
  93نفسه،فألن العدالة شرط قبول للفتوى، ال شرط صحة االجتهاد

  :يف مقدمة شرح املهذب: - رمحه اهللا –قال اإلمام النووي 
، وأنه )لغريه(ه إمجاع املسلمني على أن الفاسق ال تصح فتوا-  رمحه اهللا –نقل اخلطيب البغدادي 

  جيب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه
  :وأما املستور، وهو الذي ظاهره العدالة، ومل ختترب عدالته باطنا، ففيه وجهان

  .جواز فتواه ،ألن العدالة الباطنة يعترب معرفتها على غري القضاة: أصحهما

                                 
 6/201 البحر احمليط  - 91
، دار 1417-1993 1ت عادل يوسف العزازي ،ط) 462-392(   يب البغدادي خطالفقيه واملتفقه لل- 92

 330/ 2، ابن اجلوزي 
 5/4. محزة بن زهري حافظ. املستصفى للغزايل دراسة وحتقيق د- 93
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   94والثاين، ال جيوز كالشهادة 
  .95وتصح فتوى أهل األهواء واخلوارج ومن ال يكفر ببدعته:- هللا  رمحه ا–قال الصيمري 

 البد أن يكون مالزما للتقوى -  تعاىل–خنلص مما سبق ،إىل أن املفيت الذي يوقع عن اهللا 
واملروءة،جمتنبا للكبائر، غري مصر على الصغائر، ثقة مأمونا،غري متساهل يف أمر الدين، ألن من 

، وجماراة - صلى اهللا عليه وسلم –ر، أو التقول على اهللا ورسوله سقطت عدالته بارتكابه الكبائ
الظلمة، واإلفتاء هلم مبا يشتهون، أو أخذ الرشوة على علمه، أو ما شابه ذالك من املعاصي 

القادحة يف العدالة نبذه الناس، ورفضوا فتياه، وشكوا يف علمه وتقواه، ومل يتخذوه قدوة صاحلة 
  96يف دنياهم وأخراهم 

اشتراط االجتھاد في المفتي  

  االجتهاد شرط من شروط املفيت بال خالف بني املسلمني
ال حيل ألحد أن يفيت يف دين اهللا إال رجال عارفا بكتاب اهللا : - رمحه اهللا- قال اخلطيب البغدادي

ا أنزل، مث بناسخه و منسوخه،ومبحكمه  ومتشاه،وتأويله وترتيله،ومكيه ومدنه،وما أريد به وفيم
، ويعرف .وبالناسخ واملنسوخ- صلى اله عليه وسلم–يكون بعد ذالك بصريا حبديث رسول اهللا 

 احلديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصريا باللغة، بصريا بالشعر، وما حيتاج إليه للعلم من
 أهل والقرآن، ويستعمل مع هذا اإلنصاف ، وقلة الكالم،ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف

األمصار، ويكون له قرحية بعد هذا، فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف احلالل واحلرام واملفيت 
اتهد ألنه  يستطيع بذل وسعه الستنباط األحكام الشرعية من أدلتها املعتربة، والفقيه 97هو الفقيه

  98هو العامل بأحكام أفعال العباد اليت يسوغ فيها االجتهاد

                                 
 42/ 1 دار الفكريا حميي الدين بن شرف النووي ، اموع شرح املهذب لإلمام أيب زكر- 94
 62ص ،  دار الكتب العلمية1406-1986 1ال الدين القامسي طالفتوى يف اإلسالم حملمد مج- 95
-املكتبة العصرية، صيداقاا للدكتور حسني حممد املالح الفتوى ، نشأا وتطورها، أصوهلا وتطبي:  انظر- 96

 582 /2، بريوت
  23/ 1البحر احمليط للزركشي- 97
 332-331/ 2 الفقيه واملتفقه - 98
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جيب على املفيت أن يكون حميطا مبدارك الشرع ، متمكنا من استشارة الظن : صفى قال يف املست
 وعارفا بكيفية استثمار األحكام من 99بالنظر فيها،وتقدمي ما جيب تقدميه، وتأخري ما جب تأخريه

الكتاب،والسنة، وإمجاع األمة، والقياس، حميطا بشروط ذالك من تقدمي ما جيب : أصوهلا ، وهي
خري ما جيب تأخريه، متمكنا من معرفة وجوه دالالت األلفاظ على املعاين،من جهة تقدميه وتأ

منطوقها، ومنظومها،وفحواها، ومفهومها، ومعناها، ومعقوهلا، عاملا بشروط نقلها وصفات 
رواا،عارفا بتقدمي النص على الظاهر، واخلاص على العام، واملقيد على املطلق، والناسخ على 

النسخ ، عارفا بالتأويل وطرق الترجيح عند التعارض، وتقدمي احلقيقة على املنسوخ، وشروط 
  100ااز، وعضد ما جيب عضده بالدليل من ذالك، عارفا بطرق االستنباط

فمن قامت منه هذه الشروط، فله أهلية االجتهاد، واستطاع استخراج األحكام من أدلتها عن 
 الذي حيل له اإلفتاء يف الدين،أما إذا مل يكن من أهل طريق البحث واالستنباط ، بله املفيت اتهد

االجتهاد، وكان حيفظ أقوال اتهد، فال حيل له أن يفيت إال بطريق احلكاية،فيحكي ما حيفظ من 
  .              101أقوال الفقهاء، وفتواه ليست بفتوى، بل هي نقل كالم املفيت ليأخذ به املستفيت

ليس له اإلفتاء مطلقا، وجوزه قوم مطلقا إذا :  وغريه– رمحه اهللا –وقال أبو احلسني البصري 
عرف املسألة بدليلها، فذهب األكثرون إىل أنه إن حترى مذهب ذالك اتهد، واطلع على 

ونقله القاضي احلسني .مأخذه، وكان أهال للنظر والتفريع على قواعده، جاز له الفتوى، وإال فال
  .وله أن خيرج على أصوله، وإن مل جيد له تلك الواقعة:قال القاضي، - رمحهما اهللا -عن القفال

واصل اخلالف أن تقليد املستفيت هل هو لذاك املفيت، أو لذالك : - رمحه اهللا- قال الروياين
، وفيه وجهان، فإن قلنا للميت، فله أن يفيت، فإن قلنا للمفيت،فليس له )صاحب املذهب( امليت،

  102تهدينذالك ألنه مل يبلغ مبلغ ا

                                 
 5/5 املستصفى  99 -
 دار 2001-1422، 1ن ت حممد غزايل عمر جايب ط  األصول البن رشيق املالكي حملصول من علملباب ا- 100

   712/ 2، البحوث اإلسالمية وإحياء التراث
دار املعرفة ، أعيد طبعه باألوفست عالمة أمحد الطحطاوي احلنفي  حاشية الطحطاوي على در احملتار لل- 101

1395-1975  ،1 /40 
   ،5/71 احملصول، ا6/306 البحر احمليط- 102
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 رمحه - وعلى هذا، فإن  الفتوى ال جيوز إال للفيت اتهد،، إال أن العالمة جمد الدين بن دقيق العيد
 ، يرى بأن توقيف الفتيا على حصول اتهد، يفضي إىل حرج عظيم، أو استرسال اخللق يف-اهللا 

تمكنا من فهم كالم إمامه، أهوائهم، فاملختار، أن الراوي عن األئمة املتقدمني، إ ذا كان عدال م
حكى للمقلد قوله، فإنه يكتفي به، ألن ذالك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم اهللا عنده، وقد 

أن إطالق اسم املفيت على املقلد :  والظاهر103.انعقد اإلمجاع يف زماننا على هذا النوع من الفتيا
  .طالحاممن باب ااز واحلقيقة العرفية املوافقة لعرف العوام اص

الیقظة ومعرفة الناس ومكرھم.  

  .اشترط العلماء يف املفيت أن يكون سليم الذهن متيقظا
 بطرف من معرفة كل شيء من نأن يكو: يف املفيت-  رمحه اهللا –ولقد شرط اخلطيب البغدادي 

، وأمور الناس أمور الدنيا واآلخرة، وإىل معرفة اجلد واهلزل، واخلالف والضد، والنفع والضر
ولن يدرك ذالك إال مبالقات الرجال، واالجتماع مع (...) اجلارية بينهم، والعادات املعروفة منهم،

                                                                                             
فإن حكى عن ميت، مل جيز األخذ بقوله، ألنه ال قول للميت، بدليل : قال- رمحه اهللا–وبعكس هذا يذهب الرازي 

أنظر التفصيل يف الكتاب . أن اإلمجاع ال ينعقد مع خالفه حيا وينعقد مع موته، وهذا يدل على أنه مل يبق له قول 
 املذكور

  ،337-336/  6نفسه  -103
  :ملفتني إىل ثالثة أقساما– رمحه اهللا –قد قسم اإلمام شهاب الدين القرايف  و
 أن يشتغل مبختصر من خمتصرات مذهبه، فيه مطلقات مقيدة يف غريه، وعمومات خمصوصة يف غريه،فهذا ال جيوز - 

  .له أن يفيت
ييد املطلقات، أن يتسع حتصيله يف املذهب حبيث يطلع على تفاصيل الشروحات واملبسوطات، وعلى تق -

 =ذهبه، إال أنه إذا وقعت له وختصيص العمومات،،  فهذا جيوز له أن يفيت جبميع ما ينقله وحيفظه من م
ليست يف حفظه، ال خيرجها على حمفوظه، ألنه ال قدرة له على التخريج، ومعرفة رتب العلل واقعة = 

معرفة القوادح، وهلذا ال جيوز له التخريج ونسبتها إىل املصاحل الشرعية، وغري ذالك من تفاصيل األقيسة و
  .إال ملن هو عامل بتفاصيل األقيسة

أن يصل إىل مجيع الشروط اليت ينبغي أن يستجمعها املفيت مع الديانة والورع والعدالة املتمكنة،فهذا جيوز  -
اموع ( و)بعدها وما 116/ 4الفروق .(  عليه فيما يقولهله أن يفيت يف مذهبه نقال وترجيحا، ويعتمد

 47-46/ 1للنووي 
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أهل النحل، واملالقات املختلفة، ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم، ومجع الكتب ودرسها، ودوام 
  104مطالعتها

 ن فقيها يف األمر، له معرفة بالناس،فإن مل يك: حيث يقول– رمحه اهللا –وحنو هذا حنا ابن القيم 
تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه، واحملق بصورة املبطل وعكسه، وراج عليه املكر 

واخلداع، واالحتيال، وتصور له الزنديق يف صورة الصديق، والكاذب يف صورة الصادق، ولبس 
س وأحواهلم وعوائدهم كل مبطل ثوب زور، حتتها اإلمث والكذب والفجور، وهو جبهله بالنا

وعرفيام، ال مييز هذا من هذا، بل ينبغي أن يكون فقيها يف معرفة مكر الناس وخداعهم، 
واحتياهلم وعوائدهم وعرفيام، فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال وذالك 

  .كله من دين اهللا
جيد الذهن، سليم التفكري، عارفا بالناس  وعلى هذا فاملفيت ال بد أن يكون متيقظا فطنا، 

وأحواهلم، حىت ال تنطلي عليه احليل،ألن كثريا من الناس أصبحوا اليوم متكاسلني عن أمور دينهم 
يبحثون لكل شيء خمرجا غري شرعي،واملفيت اليقظ ال يوصلهم إىل أغراضهم الفاسدة، بل يؤدي 

  .من رضى اهللا سبحانه وتعاىل واجبه الشرعي دومنا خوف أو وجل ألنه يستمد قوته 
وامللحوظ أننا مل . وهذه أهم الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املفيت، ليكون صاحلا وأهال لإلفتاء

نذكر صفة الذكورة واحلرية ألما ليستا شرطني يف الفتوى، وألا كالرواية،وال تأثري هلما يف 
  واهللا أعلم . ، ليس كالشهادة والقضاءقبول  الرواية والفتوى، فاملفيت مترجم وموقع عن اهللا

  .آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: المطلب الثاني
تتعلق هذه اآلداب بكيفية الفتوى وبياا،ومبا جيب أن يكون عليه املفيت يف فتواه، واملستفيت يف 

  .استفتائه
صادفة وإن جمموع هذه اآلداب تكون منهجية الفتوى واإلفتاء، فمن سلكها كانت فتواه م

  .للصواب ومن حاد عنها كانت فتواه بقدر جمانبته لتلك اآلداب
  :وسنقسمها إىل قسمني

 قسم يتعلق بآداب كيفية الفتوى.  

                                 
 2/334عادل بن يوسف العزازي ، :، للخطيب البغدادي حققهالفقيه واملتفقه - 104
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 قسم يتعلق بآداب املفيت واملستفيت .  
آداب الفتوى.  

ب وميكن تقسيم هذه اآلداب بدورها إىل آداب موضوعية، تتعلق بكيفية الفتوى وإصدارها، وآدا
  .شكلية راجعة إىل كيفية كتابتها

  
  
  
  

1.  : 

 أوال االلتجاء إلى هللا 
الفتوى مبنية على العلم، وال يوصف به على الكمال واحلقيقة إال ذو اجلالل واإلكرام سبحانه، 

ًوما أوتیتم من العلم إال قلیال ﴿: قال اهللا تعاىل ِ ِ ِّ َِ َّ ِ َِ ْ ْ ُ ُ َسبحانك ال علم ﴿: ملإل األعلىوقالت املالئكة يف ا 105﴾َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ

ُلنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ِ ُ َِ َْ ْ َ َ َ ََ ََّ ََّ َِ َ ِْ  فأقرت على أن ما علمته وتعلمه هو مما علمهم اهللا 106﴾َّ
سبحانه، إذ علم اهللا سابق لعلمهم، وعلم غريهم من البشر،كما أن وجود العامل بعد وجوده تعاىل 

كيم، الذي ليس لعلمه وال حلكمته مثيل و ال نظري لذالك وجب على املفيت ، وهو العليم احل
وعلى كل ذي علم، وهو يعلم هذه احلقائق أال يغتر بعلمه، وأن يصحح بداية أي عمل بالرجوع 

ومن عالمات النجاح يف النهايات الرجوع  : " - رمحه اهللا–فيه إىل اهللا، كما قال ابن عطاء اهللا 
  107"ايات إىل اهللا يف البد

ينبغي للمفيت املوفق إذا نزلت به املسألة أن ينبعث من قلبه االفتقار احلقيقي : قال يف إعالم املوقعني
احلايل ال العلمي ارد إىل ملهم الصواب، ومعلم اخلري، وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب 

                                 
  85اإلسراء - 105
  31 البقرة -106
 221أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ص - 107
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ة، فمىت قرع هذا ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده يف هذه املسأل
  108الباب، فقد قرع باب التوفيق

  :حقيق باملفيت أن يكثر الدعاء باحلديث الصحيح: وقال أيضا

اللهم رب جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب " 
والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون،أهدني ملا اختلف فيه من احلق 

  109"إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيمبإذنك 

 كثري الدعاء بذالك، وكانت إذا أشكلت عليه -  رمحه اهللا- يعين ابن تيمية-وكان شيخنا: وقال 
وكان بعض السلف يقول (...) .،ويكثر االستغاثة بذالك، "يا معلم إبراهيم علمين:" املسائل يقول

ِسبحانك ال علم لنا إ﴿: : عند اإلفتاء ََ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ُال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیمُ ِ ُ َِ َْ ْ َ َ ََ ََّ ََّ ِ َْ َّ﴾110.  
  ".ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم: " يقول-  رمحه اهللا–وكان مكحول 

  111"ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا العلي العظيم:"  يقول- رضي اهللا عنه–وكان مالك 
لتجاء إليه بالدعاء، يعترب أدبا وتأدبا معه وأن اإلدالء باهللا بالعجز، واالعتراف بالنقص واال

  .سبحانه
 فھم الواقعة: ثانيا: 

الواقعة املسئول عنها هي احملرك للفتوى، وال يستطيع املفيت أن خيرب حبكم ما، دون فهم هذه 
احلكم على " الواقعة، أو النازلة اليت يريد الفتوى فيها، و ذالك مبعرفتها املعرفة الكافية، ألن

  ". من تصورهالشيء فرع
 وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهللا اليت أنعم ا على عبده، بل ما أعطى عبدا عطاء 

  112بعد اإلسالم أفضل و ال أجل منهما

                                 
108- 4 /67  
 1794أخرجه ابن حبان، كتاب الصالة برقم  - 109
  سبق خترجيها- 110
 198-197/ 6ني إعالم املوقع- 111
 162/ 2نفسه  - 112
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  :واملفيت واحلاكم ال يتمكنان من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم
 وقع بالقرائن واألمارات فهم الواقعة والفقه فيها، واستنباط علم حقيقة ما : أحدمها

  .والعالمات،حىت حييط ا علما
  علـى  فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه، أو            : والنوع الثاين

 113 يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخر- صلى اهللا عليه وسلم–لسان رسوله 

نبغي للمفيت أن ال يأخذ بظاهر لفظ املـستفيت         ي:" - رمحه اهللا    –قال اإلمام شهاب الدين القرايف      
العامي، حىت يتبني مقصوده، فإن العامة رمبا عربوا باأللفاظ الصرحية من غري مدلول ذالك اللفظ،               
ومىت كان حال املستفيت ال يصلح له تلك العبارة وال ذالك املعىن  فذالك ريبة للمفيت ، ينبغـي                   

، وال يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ املستفيت، فـإذا           للمفيت الكشف عن حقيقة احلال ،كيف هو        
وكذالك إذا كان اللفظ مـا      . حتقق الواقع يف نفس األمر كما هو أفتاه، وإال، فال يفتيه مع الريبة            

مثله يسأل عنه ينبغي أن يستكشف، وال يفيت بناء على ذالك اللفظ، فإن وراءه يف الغالب مرمى                 
  114"تياهو املقصود ولو صرح به امتنع الف

  سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة، هل جيوز أم ال ؟: - رمحه اهللا - و قال 
ما أفتيك حىت تبني يل ما ملقصود ذا الكالم، فإن كل أحد يعلـم أن عقـد                 : فارتبت، وقلت له  

إنا أردنا أن نعقده خارج القـاهرة فمنعنـا، ألنـه           :النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حىت قال       
  115ال جيوز ال بالقاهرة وال بغريها: فجئنا للقاهرة عقدناه، فقلت لهاستحالل، 

 العلم بحكم الواقعة :ثالثا 

 وبعد العلم بالواقعة وفقهها، يبحث النوازيل عن حكمها، وقد يكون بالنظر واالجتهاد، أو مبحض 
  .اإلخبار فقط

ا هذا، وقد يكون اجتهاد      وما يتعلق باالجتهاد قد يكو ن اجتهادا مطلقا، وهو نادر جدا يف زمانن            
داخل املذهب يتقيد بأصوله أو خيرج على ما نص عليه من فروعه، وهذا االجتهاد مستمر، وميكن 

  .حصوله يف كل زمان

                                 
 165/ 2نفسه  - 113
 78اإلحكام يف متييز الفتاوى  عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ص - 114
 نفسه - 115
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 وأما ما يتعلق بالنقل احملض ، فهو مع ذالك ال خيلو من اجتهاد، وهو ما يسميها اإلمام الـشاطيب   
به جمتهد من جهة أخذ املعاين وفهمها مـن األلفـاظ            إذ القائم    116   بتحقيق املناط    - رمحه اهللا  –

  الشرعية ومن جهة حتقيق مناطها وترتيلها على القضايا اجلزئية
 ذكر دلیل الحكم في الفتوى :رابعا: 

  .، سواء كان اإلفتاء باالجتهاد، أو بالنقل احملضلكل حكم شرعي دليل
احلكم ومأخذه ما أمكنه من ذالك و ال   ينبغي للمفيت أن يذكر دليل       :- رمحه اهللا    –قال ابن القيم    

يلقيه إىل املستفيت ساذجا جمردا عن دليله ومأخذه، فهو لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم، ومن                
 الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على          - صلى اهللا عليه وسلم    –تأمل فتاوى النيب    

  117حكمة احلكم وبنظريه، ووجه مشروعيته
 وقـول   - سبحانه تعـاىل   – يكسب للفتوى مجاليتها،وألن املفيت إذا ذكر قول اهللا          فذكر الدليل 

 والقياس الصحيح ،    – رضوان اهللا عليهم     –، وإمجاع الصحابة    - صلى اهللا عليه وسلم      –رسوله  
  .ال يسع للمستفيت إنكاره، وحرم عليه خمالفته

  .هذا إذا مل يكن يف ذكر الدليل تشويش للمستفيت
ال ينبغي للمفيت أن حيكي خالفا يف املسألة لئال يشوش على املستفيت            :" - رمحه اهللا    –قال القرايف   

 فال يدري بأي القولني يأخذ ، وال أن يذكر دليال، وال موضع النقل من الكتب، فإن يف ذالـك                  
( ...) تضييعا للورق على صاحبه، إال أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعض الفقهاء ويقع فيها التنازع،    

  118"ما مىت مل يكن إال جمرد االسترشاد من السائل فليقتصر على اجلواب من غري زيادةوأ
 وعلى هذا، فإن حكاية الدليل للمستفيت العامي الذي ال يعرف الدليل يعترب مضيعا للوقت وهدرا     

  للورق واملداد،
 إليـه بـذالك،   وأما إذا كان املستفيت ممن يعلم دليل احلكم أو يريد التثبت، فمما ينبغي اإللقـاء  

وكذالك مما جيب االهتمام به، وبسط األدلة عليه ما كان يف واقعة عظيمة تتعلق مبهام الـدين أو                  
  .مصاحل املسلمني

                                 
 67-4/66 املوافقاتنظر  ي- 116
 49/ 6 إعالم املوقعني - 117

 83 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص 118 -
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 ال أدري" التثبت والتحري في الفتوى والتزام  :خامسا" 

طلب ال جيوز للمفيت أن يصرح حبكم الواقعة أو النازلة إال إذا كان بعلم يقينا بذالك  احلكم وإال                   
، وكـان إذا    - رمحه اهللا  –مالك  مهلة للجواب، حىت يهتدي إىل الصواب، كما كان يفعل اإلمام           

  119انصرف حىت أنظر فيها: سئل عن املسألة قال للسائل
 واملفيت كسائر البشر، قد ال حيضره العلم حبكم شرعي يف حلظة من اللحظات، وإذا سئل عـن                 

  .أدريال : شيء ال يعلمه فال يضريه أن يقول فيه
جيب أن يكون مجيع املفـتني      وهكذا  " ال أدري :" قوله - رمحه اهللا  –ولقد اشتهر عن اإلمام مالك      

  .خاصة هؤالء الذين ينسبون أنفسهم مفتني سواء عرب وسائل اإلعالم، أو يف املساجد
  :الفتوى في المسائل الواقعة :سابعا

نعم، : ل كان ذالك ؟ فإن قال     ه: من السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال        ولقد حكي عن كثري   
   .دعنا يف عافية: وإال قال.تكلفه اجلواب

  120"إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام: "– رمحه اهللا – وقال اإلمام أمحد 
 منصوصا عليه، أو كان حصوهلا متوقعـا،        - ولو مل تقع     – ومع ذالك ، فإن كان حكم املسألة        

  .يان والتوضيح ، ومعرفة حكمها إذا نزلتفيستحب اإلجابة منها، من أجل الب
فإن كان يف املسألة نص من كتاب اهللا، أو سنة عـن رسـول اهللا                    :" - رمحه اهللا    –قال ابن القيم    

 مل يكره الكالم فيها، وإن – رضوان اهللا عليهم  –  أو أثر عن الصحابة       - صلى اهللا عليه وسلم      –
 الوقوع، أو مقدرة ال تقع، مل يستحب لـه الكـالم             يكن فيها نص، وال أثر، فإن كانت بعيدة        مل

فيها،وإن كان وقوعها غري نادر، وال مستبعد، وغرض السائل اإلحاطة بعلمها ليكون منها علـى        
بصرية إذا وقعت، استحب له اجلواب مبا يعلم، السيما إن كان السائل يتفقه بذالك، ويعترب ـا                 

  121. واب راجحة كان هو األوىلنظائرها، ويفرع عليها، وحيث كانت مصلحة اجل

                                 
  ترتيب املدارك - 119
  119 املدخل إىل مذهب اإلمام امحد ص 141/ 6  إعالم املوقعني- 120
 142-6/141 نفسه- 121
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ويدخل يف هذا احلكم السؤال فيما ال فائدة فيه، وجيوز للمفيت أن يعدل عن جواب املستفيت عما                 
سأله عنه إىل ما هو أنفع له منه، و السيما إذا تضمن ذالك بيان ما سأل عنه، وذالك من كمـال           

   122.علم املفيت وفقهه ونصحه
 الفتوىمراعاة الوسط والیسر في :ثامنا  

فاملفيت البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس على معهود الوسط فيما يليق بـاجلمهور، فـال         
  .يذهب م مذهب الشدة، وال مييل م إىل طرف االحنالل

والدليل على صحة هذا، أنه الصراط املستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإن مقصد الشارع مـن            
ري إفراط و ال تفريط، فإذا خرج عن ذالك يف املستفتني خـرج  املكلف احلمل على التوسط من غ     

  .عن قصد الشارع
  123.ولذالك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذموما من العلماء الراسخني

 – واإلفتاء بالرخصة عند توفر شروطها يعترب من املذهب الوسط الذي تكلم به اإلمام الـشاطيب       
لفتيا بإطالق مضاد للمشي على التوسط، كما أن امليل إىل          ألن امليل إىل الرخص يف ا     ،  -رمحه اهللا   

  124.شديد مضاد هلا أيضاتال
ال جيوز للمفيت تتبع احليل احملرمة واملكروهة، وال تتبع الرخص ملـن  : - رمحه اهللا  –قال ابن القيم    

  .أراد نفعه، فإن تتبع ذالك فسق، وحرم استفتاؤه
وال مفسدة ليخلص املستفيت ا من حرج جـاز         فإن حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة فيها،          

إىل التخلص مـن    – عليه السالم    -ذالك، بل استحب، وقد أرشد اهللا سبحانه وتعاىل نبيه أيوب           
  .احلنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به املرأة ضربة واحدة

م مترا آخر   بالال إىل بيع التمر بدراهم، مث يشتري بالدراه      - صلى اهللا عليه وسلم      –وأرشد النيب   
  .فيتخلص من الربا

فأحسن املخارج ما خلص من املآمث، وأقبح احليل ما أوقع يف احملارم،أو أسـقط مـا أوجبـه اهللا                   
  125.  من احلق الالزم- صلى اهللا عليه وسلم –ورسوله 

                                 
  43/ 6 نفسه -122
 189-188/ 4 املوافقات - 123
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 أن رجال دخل عليه اللصوص، فاخذوا متاعه واستحلفوه بالطالق        : - رمحه اهللا    -جاء يف اخلطيب  
فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه، وليس يقدر يتكلم          : قال.  يعلم أحدا  ثالثا أن ال  

أحـضرين أمـام حيـك واملـؤذن     : ، فقال له- رمحه اهللا-من أجل ميينه، فجاء الرجل أبا حنيفة   
 هذا ، هل حتبون أن يرد اهللا على- رمحه اهللا-واملستورين منهم، فأحضرهم إياه فقال هلم أبو حنيفة 

فامجعوا كل ذاعر وكل متهم، فـأدخلوهم يف دار، أو يف مـسجد، مث              : نعم، قال : وامتاعه؟ قال 
ال، وإن كان لـصه  : هذا لصك؟ فإن كان ليس بلصه، قال    : أخرجوهم واحدا واحدا، فقولوا له    

 فرد اهللا عليـه  – رمحه اهللا -فليسكت،فإذا سكت فاقبضوا عليه، ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة            
  126. مجيع ما سرق منه

وعلى هذا، فاملفيت جيب عليه أن ييسر ما استطاع، وأن يعرض عليه جانب الرخصة أكثـر مـن               
جانب العزمية، ترغيبا يف الدين وتثبيتا إلقدامه على الطريق القومي، ألن محل الناس علـى العنـت    

  127.غالبا ما يؤدي إىل االنقطاع
 مراعاة العرف في الفتوى :تاسعا: 

لذالك بنيت عليه كثري من األحكام، ونظرا لتغري األعـراف حـسب            للعرف اعتبار يف الشرع،     
  .الزمان واملكان فقد نبه العلماء على مراعاة ذالك قدر اإلمكان

 فصال مطوال يف تغري الفتوى، واختالفها حبـسب تغـري   – رمحه اهللا  –ولقد عقد اإلمام ابن القيم      
ول احلكمـة يف تغـري الفتـوى بـتغري          األزمنة واألمكنة واألحوال، والنيات والعوائد، كما تنا      

  128.األحوال
 ينبغي للمفيت إذا ورد عليه مستفت ال يعلم أنه من           :- رمحه اهللا  –القرايف  قال اإلمام شهاب الدين     

أهل املذهب الذي منه املفيت وموضع الفتيا، فال يفتيه مبا عادته يفيت به حىت يسأله عن بلده، وهل                  
 اللفظ اللغوي أم ال ؟ وإن كان اللفظ عرفيا، فهل عـرف  حدث هلم عرف يف ذالك البلد يف هذا  

                                                                                             
  2/142 إعالم املوقعني -125
 413 /2الفقيه واملتفقه - 126
تني ال يكونون  ألجل هذا، جيب إعادة النظر يف الفتاوى اجلارية عرب وسائل اإلعالم، ألن أغلب هؤالء املف- 127

على علم تام حبال املستفيت، وهل حيتاج إىل الرخصة، أم إىل العزمية؟ أضف إىل ذالك،أن هناك أشياء ال يبوح ا 
 واهللا أعلم. املستفيت للعموم

 . وما بعدها337/ 4م املوقعني عن رب العاملني إعال: نظري- 128
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ذالك موافق هلذا البلد يف عرفه، أم ال؟وهذا أمر متعني واجب ال خيتلف فيه العلماء، وإن العادتني                 
  129.مىت كانا يف بلدين ليستا سواء، أن حكمهما ليس سواء

  الوضوح والبیان في الفتوى :عاشرا: 

كم شرعي للواقعة، بل ال بد أن يكون ذالك اإلخبار واضحا بينا ال           ال يكفي يف الفتوى اإلخبار حب     
غموض فيه، مزيال لإلشكال، متضمنا لفصل اخلطاب، كافيا يف حصول املقصود ال حيتاج معه إىل               

  .غريه
وال يكون كاملفيت الذي سئل عن مسألة يف املرياث ، فقال يقسم بني الورثة على فرائض اهللا عـز               

  130.وكتبه فالن. وجل
فهذا فتوى مبهمة جمملة، وليس مبقصود املستفيت أن يكون اجلواب عن نازلتـه ـذا الـشمول        

  .واإلشكال
وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة ال يفيت فيهـا حـىت             :- رمحه اهللا    –قال أبو حممد بن حزم      

فقدر أن مفتيني اختلفـا يف جـواب،       .جوايب مثل جواب الشيخ   : يتقدمه من يكتب ، فيكتب هو     
وأنا أتنـاقض   :فقال. إما قد تناقضا  :جوايب مثل جواب الشيخني، فقيل له     : ب حتت جواما  فكت

  131.كما تناقضا
بناء على مـا سـبقه   " كذالك" ومثل هذا ، ما يعرف بالكذلكة، وهو أن يكتب املفيت جوابه ب     

  .وكذالك خماطبة املفيت على ما فوق عقله.باجلواب
 المشاورة في الفتوى: حادي عشر: 

كان عند املفيت من يثق بعلمه ودينه ينبغي أن يشاوره، وال يستقل بـاجلواب ذهابـا بنفـسه    إذا  
وارتفاعا ا أن يستعني على الفتاوى بغريه من أهل العلم، وهذا من اجلهل، فقد أثىن اهللا سبحانه                  

-سلم  صلى اهللا عليه و–وتعاىل على املؤمنني بأن أمرهم شورى بينهم، وقال سبحانه وتعاىل لنبيه      
ُّ المتوكلین﴿:  َ وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا یحب َ َِ ِ ِ ْ ْ ِ ِّْ َ ََ ُ َ َ ََ َّ َ َ َْ ّ ُّ ِ ِْ َّْ َ َ ِ َ ُ ِ َ﴾132  

                                 
 77 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص - 129
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 رضـوان  – فيستشري هلا من حضر من الصحابة – رضي اهللا عنه –وقد كانت املسألة ترتل بعمر   
وهـو إذ ذاك    – رضي اهللا عنه     – رمبا مجعهم وشاورهم حىت كان يشاور ابن عباس          –اهللا عليهم   

  133.أحدث القوم سنا
واملفيت بالرغم من أهليته للفتوى، ورجوعه إىل مظان املسألة، فقد تبقى يف النفس أشياء ال حتسمها     

فهم سطرين خري من محل وقرين، ومذاكرة اثنني خري مـن           :إال املشاورة واملذاكرة، ولذالك قيل    
  134.هاتني

مفسدة، من إفشاء سر السائل، أو تعريضه لألذى أو مفسدة لبعض           وهذا إذا مل يكن يف املشاورة       
  .احلاضرين، فال ينبغي له أن يرتكب ذالك

 وكذالك احلكم يف عابر الرؤيا، فاملفيت واملعرب والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعورام على              
  135.ما ال يطلع عليه غريهم، فعليهم استعمال الستر فيما ال حيسن إظهاره

، جندهم يف القوانني الوضعية، يؤدون األميان على عدم البوح بأسرار الناس ، أو ما يسمى            وهكذا
  .باحلفاظ على السر املهين، وقد طبقتها الشريعة اإلسالمية قبلهم بقرون

3.  
  فمن ذالك. وتتعلق هذه اآلداب بكيفية كتابة الفتوى وإجرائها

 توىالبدء بالبسملة في كتابة الف: أوال: 

  .ينبغي للمفيت أن يبدأ كتابة فتواه بالبسملة، اقتداء بالقرآن، إذ سائر سوره مفتتحة بالبسملة
   136"وال يكتب فوق البسملة حبال: "  - رمحه اهللا –قال النووي 

  .ويف قوله إشارة إىل وجوب البدء بالبسملة
 وضوح الخط والعبارة وعدم تغیرھا: ثانيا: 

                                 
   196/ 6إعالم املوقعني - 133
 238 أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي ص - 134
  196/ 6 إعالم املوقعني - 135
 48/ 1 اموع شرح املهذب - 136
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ينبغي للمفيت أن ال خيالف قلمه    : " على ذالك بقوله   – رمحه اهللا    –رايف  وقد اإلمام شهاب الدين الق    
الذي يكتب به الفتيا بالرقة والغلظ، والتنويع يف اخلط، ألن تنويعه سبب التزوير عليه بأحد تلك                

  137" هذا خطه ألن خطه غري منضبط: اخلطوط، وبغريها، ويقال
ليكتـب   "– رمحه اهللا    –النووي  : يقولهذا من حيث عدم تغيري اخلط، أما من حيث الوضوح، ف          

اجلواب خبط واضح وسط، ال دقيق خاف، و ال غليظ جاف، ويتوسط يف سطورها بني توسيعها                
  138"وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة، وال يزدريها اخلاصة

 االختصار واإلطناب: ثالثا:  

ولكن " ال جيوز " أو  " جيوز" ابه فيكتفي فيه،بأن    إذا كان املستفيت عاميا، فعلى املفيت أن خيتصر جو        
  139على شرط أن ال خيل هذا االختصار بالبيان

كما ال جيوز له أن يطلق اجلواب يف املسألة فيها تفصيل إال إذ علم أن السائل إمنا سأل عن أحـد                
   140.تلك األنواع بل إذا كانت املسألة حتتاج إىل تفصيل استفصله

 في كتابة الفتوىعدم ترك الفراغ : رابعا. 

ينبغي للمفيت إذا وجد يف آخر السطر خلال أو بياضا خاليا يسده مبا يصلح، فإنه ذريعة عظيمـة                  
  141. والتتميمللطعن على العلماء املفتيني، وذريعة للتوصل لباطل

اسـتفيت بعـض العلمـاء      "  خلطورة ذالك مثال ،فذكر أنـه      – رمحه اهللا    –ضرب اإلمام القرايف    
وابن : جل مات وترك أما، وأخا ألم، وترك الكاتب يف آخر السطر بياضا، مث قال املشهورين عن ر  
لألم الثلث، ولألخ لألم السدس، والباقي البن العم، فلما أخذ املستفيت الفتيا            : عم، فكتب املفيت  

أنظروا فالنا كيف حجب    : وأبا، مث دور الفتيا على الناس بالكوفة، وقال       : كتب يف ذالك البياض   
مثله ما جيهل هذا،فقال هذا خطه شاهد عليه، فوقعـت فتنـة     : بن العم، فقال له أصحابه    األب با 

  .عظيمة بني فئتني عظيمتني من الفقهاء

                                 
  81 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص -137
  48/ 1 اموع -138
 49 /1، واموع شرح املهذب 60وازل واالجتهاد ص  بني فقه الن139
 91/ 6 إعالم املوقعني - 140
 79 اإلحكام ص - 141
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فينبغي للمفيت أن حيذر من مثل هذا، وأن يسد البياضات كما يفعل الوراقـون   : "  مث أردفه بقوله  
  .يف كتب األحباس وغريها حذرا من التتميم

فاحلزم سوء  (...)د سطرا ناقصا يف آخر الفتيا أن يكمله خبطه مبا يكتبه يف الفتيا            وينبغي له إذا وج   

دع ما يريبك إىل مـا ال  "– صلى اهللا عليه وسلم -الظن، وسد الذرائع من أحسن املذاهب، قال      
  .142.143"يريبك

 عدم الموافقة على الفتوى غیر الصحیحة: خامسا. 

ال يفيت معـه ألن   : - رمحه اهللا –فتوى قال الصيمري  من ليس أهال لل- الرقعة–  إذا أفىت فيها  
يف ذالك تقريرا منه ملنكر، بل يضرب على ذالك بأمر صاحب الرقعة، ولو مل يـستأذنه يف هـذا                   

وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبـا عليـه             : قال(...) القدر جاز،   
وجد فتيا من هو أهل وهو خطأ مطلقا مبخالفتها القاطع،          وأما إذا   (...) البحث عن أهل الفتوى،     

أو خطأ على مذهب من يفيت ذالك املخطئ  على مذهبه قطعا، فال جيوز االمتناع من اإلفتاء تاركا        
للتنبيه على خطئها إذا مل يكفها ذالك غريه، بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو اإلبدال وتقطيع    

ذالك، وإذا تعذر ذالك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عنـد            الرقعة بإذن صاحبها، أو حنو      
  144.ذالك اخلطأ

 تقدیم األسبق فاألسبق عند اإلفتاء: دساسا. 

  جيب على املفيت عند اجتماع الرقع حبضرته، أن يقدم األسبق فاألسبق كما يفعلـه القاضـي يف        
  .م بالقرعةوهذا فيما جيب فيه اإلفتاء، فإن تساووا أو جهل الالحق،قد145.اخلصوم

                                 
 رواه النسائي والترمذي – رضي اهللا عنهما – جاء يف األربعني النووية أنه مروي عن احلسن بن علي - 142
: من ذكر اكم باإلضافة إىل حسن صحيح، وذكر ابن رجب  احلنبلي أن اإلمام أمحد أخرجه، وابن حبان واحل:وقال

 278/ 1، هـ1412 عام 2حتقيق شعيب ارناؤط وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ط جامع العلوم واحلكم  
 79 اإلحكام ص - 143
 52-51 /1 اموع - 144
ج  وهذا ظاهر فيما إذا ظهر له اجلواب يف اجلميع يف احلال، أما لو ظهر له جواب املتأخر دون السابق، واحتا- 145

سؤال السابق إىل فكر ونظر يف زمن طويل، إنه يكتب جواب املتأخر وال حيبسه ويبني للسابق سبب تدمي غريه عليه 
 )50/ 1اموع : يف هامش الكتاب.( لئال يظن إيثاره وميله
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 وجيوز تقدمي املرأة واملسافر الذي شد رحله ويف تأخريه ضرر بتخلفه عن رفقته، وحنو ذالك على                
من سبقهما، إال إذا كثر املسافرون والنساء، حبيث يلحق غريهم بتقدميهم ضـرر كثري،فيعـود               

  146.بالتقدمي بالسبق أو القرعة، مث ال يقدم أحدا إال يف فتيا واحدة
 لمفتي مع من سبقھ في كتابة الفتوىأدب ا: سابعا. 

 إذا رأى املفيت رقعة االستفتاء وفيها خط غريه ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق ملا عنـده،                  
أو .هذا جواب صحيح، وبه أقـول  :كتب حتت خطه  : وغريه - رمحه اهللا    –قال اخلطيب البغدادي    

  147.ارة الذي كتبجوايب مثل هذا ،وإن شاء ذكر احلكم بعبارة أخص من عب: كتب
وإن كان معه يف الفتيا ممن هو أعظم منه، فإن كـان الـذي              :  وقال اإلمام شهاب الدين القرايف    

تقدمه يف غاية اجلاللة،فليقل كذالك جوايب، إن كان يعتقد صحة ما قال من تقدمه، ودون ذالك                
 على جواب مـن     جوايب كذالك، ألن تقدمي لفظ اجلواب قبل التشبيه تقدمي جلوابه         : يف التواضع   

تقدمه الكائن يف التشبيه هو جواب من تقدمه، فيكون قد قدم جواب السابق عليه قبـل ذكـر                  
  148.جوابه، والتقدمي تعظيم واهتمام، فهو داخل يف األدب

آداب المفتي والمستفتي.  

لك اآلداب اليت     فاملفيت هو القائم بالفتوى يف نفسه، لذالك ال بد له من أن يتحلى بآداب مثل ت               
ذكرناها يف الفتوى، وكذالك املستفيت الذي هو صاحب االستفتاء، املوجه منه السؤال وسنتناول             

  :هذه اآلداب يف بندين
 :آداب املفيت )1

 حسن الزي والھندام :أوال: 

  جيب أن يكون املفيت حسن الزي  على الوضع الشرعي، فإن اخللق جمبولون على تعظيم الصور                
  149. ال يعظم يف نفوس الناس ال يقبلون االقتداء بهالظاهرة، ومىت

  . لكن دون رجة وتكرب

                                 
  51-50/ 1 اموع -146
 51 /1 نفسه - 147
  82-81 اإلحكام ص -148
 84ام ص ، اإلحك58 بني فقه النوازل واالجتهاد ص - 149
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ليعظم :  أحب إيل أن أنظر للقارئ أبيض الثياب، أي – رضي اهللا عنه –قال عمر بن اخلطاب 
  150.يف نفوس الناس، فيعظم يف نفوسهم ما لديه من احلق

 أن تكون لھ نیة صالحة: ثانيا.  

  . عليه نور، وال على كالمه نور  فإن مل تكن له نية مل يكن
فالنية روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع هلا وعليها ينبين، يصح بصحتها ويفسد بفسادها،              
وا يستجلب التوفيق، وبعدمها حيصل اخلذالن، وحبسبها تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخـرة،             

ده، ومريد ا وجه املخلوق ورجـاء       فكم بني مريد بالفتوى وجه اهللا ورضاه والقرب منه،وما عن         
منفعته،وما يناله منه ختويفا أو طمعا فيفيت الرجالن بالفتوى الواحد، وبينهما يف الفضل والثـواب      

  151.أعظم مما بني املشرق واملغرب
 حسن السیرة: ثالثا. 

 ولـيس  153ويكون له ثناء مجيل حىت يقتدي به الناس،   152  ويدخل فيها العلم والوقار والسكينة،    
حب العلم والفتيا إىل شيء أحوج منه إىل العلم والسكينة والوقار، فإا كسوة علمه ومجالـه،     صا

ما قرن شيء إىل شـيء      : " وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس، قال بعض السلف          
  154"أحسن من علم إىل حلم

 عدم الفتوى وھو في حالة التشویش: رابعا.  
ري خلقه وتشغل قلبه ومينعه التأمل، كغضب وجوع وعطس وحزن            ينبغي أن ال يفيت يف حال تغ      

وفرح غالب، ونعاس أو ملل أو حر مزعج، أو مرض مؤمل، أو مدافعة حدث ، وكل حال يشتغل                  
أنه مل خيـرج عـن   األحوال وهو يرى فيه قلبه وخيرج عن حد االعتدال ، فإن أفىت يف بعض هذه        

  155.الصواب جاز، وإن كان خماطرا ا

                                 
  84 اإلحكام ص -150
 107/ 6إعالم املوقعني - 151
  6/105نفسه  -152
 84 اإلحكام ص - 153
  107/ 6ملوقعني   إعالم ا- 154
 46/ 1اموع - 155
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 أن تكون لھ معرفة بالناس: خامسا. 

  املفيت ابن زمانه، مطالب بالتعرف على ما جيري حوله من وقائع الناس، ومعامالم حىت يـرتل                
  .عليها عند اإلفتاء فيها احلكم الشرعي املناسب هلا

فإن مل يكن املفيت فقيها يف األمر له معرفة بالناس، تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكـسه،واحملق            
رة املبطل وعكسه، وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال، وتصور لـه الزنـديق يف صـورة       بصو

الصديق، والكاذب يف صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثور زور حتتها اإلمث والكذب والفجور،              
  156.وهو جلهله بالناس وأحواهلم وعوائدهم وعرفيام ، ال مييز هذا من هذا

  
 سالكفایة وإال مضغھ النا: سادسا.  

  فإن املفيت إذا مل تكن له كفاية احتاج إىل الناس، وإىل األخذ مما يف أيديهم، فال يأكل منهم شيئا                   
إال أكلوا من حلمه وعرضه أضعافه، وكان لسفيان الثوري شيء من مال، وكـان ال يتـروى يف            

تنفيذ علمه،   بنا هؤالء، فالعامل إذا منح غناءا، فقد أعني على           157لوال ذالك لتمندل  : بذله، وقول   
  158.وإذا احتاج إىل الناس فقد مات علمه وهو ينظر

 :آداب املستفيت )2

  :وأهم هذه اآلداب ما يلي
 التأدب مع المفتي في الكالم: أوال. 

  ينبغي للمستفيت أن يتأدب مع املفيت ويبجله يف خطابه وجوابه، وحنو ذالك، وال يومئ بيـده يف              
ا مذهب إمامك  أو الشافعي يف كذا، وال يقل لـه إذا             ما حتفظ يف كذا، أو م     : وجهه، وال يقل له   

أفتاين فالن أو غريك بكذا، وال يقـل إن كـان   : هكذا قلت أنا ، وكذا وقع يل، وال يقل    : أجابه
   159.جوابك موافقا ملن كتب فاكتب وإال فال تكتب

 عدم سؤال المفتي في حالة ما یشوش: ثانيا. 

                                 
 113/ 6 إعالم املوقعني - 156
  أي متسح- 157
 6/113نفسه  - 158
 2/382 ، الفقيه واملتفقه  57/ 1اموع - 159
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ئم للسؤال، وحىت ال يتحرج املفيت فتصدر عنه الفتـوى        جيب على املستفيت أن خيتار الوقت املال      
أو احلكم على غري حقيقته، ويف نفس ما قيل يف الوقت يقال عن املكان، وأن ال يسأل وهو على                   
حالة ضجر أو هم أو غري ذالك مما يشغل القلب، ألن مثل هذا يثري حساسيات داخلية يف نفـس                

  .160.املفيت
و ال يسأله وهو قائم أو مستوفز أ و على حالة ضـجر أو               " :-   رمحه اهللا  –  قال اإلمام النووي    

  161.غري ذالك مما يشغل القلب
 عدم المطالبة بالدلیل: ثالثا.  

مل، و ال ،و : "  ليس ينبغي للعامي أن يطالب املفيت باحلجة فيما أجابـه بـه ، و ال يقـول لـه                  
ِاسألوا أھل الذكر إن ف ﴿:قال سبحانه وتعاىل  "كيف ِ ْ ِّ َُ ْ َ َْ ونْ تم ال تعلم َكن ُ َ ُْ َ َ ْ  ، وفرق تبارك بني 162﴾ ُ

وا  ﴿:العامة وبني أهل العلم فقال     ذكر أول ا یت ون إنم ذین ال یعلم ذین یعلمون وال ستوي ال ل ھل ی ُق ْ َ َ َ َ َُ ُ َّ َ َّ َ ََ ََ َ َ ََ ِ ُ ِ ُ ِْ ْ ْ ْ َْ َّ ََّ ِ ُ

ِاأللباب  َ ْ َ لس  فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع احلجة يف ذالك، سأل عنها يف زمان آخر يف جم163﴾ْ
  164.ثان أو بعد قبول الفتوى من املفيت جمردة

 السؤال عما ینفع : رابعا. 

 ويدخل يف هذا الباب السؤال عما مل يقع، وسؤال التعنت واملغالطة، ال على سبيل التفقه وابتغاء                
 صبيغ بن عسل ونفاه، وحرمه رزقه وعطاءه، ملا سأل      – رضي اهللا    -الفائدة، وهلذا  ضرب عمر        

 أن يكون قصد مبسألته ضعفاء      – رضي اهللا عنه     –شكل القرآن ، فخشي عمر      عن حروف من م   
املسلمني يف العلم، ليوقع يف قلوم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن ج الترتيل، وصرفه              

 صـلى اهللا عليـه      –عن صواب القول فيه إىل فاسد التأويل، ومثل هذا قد ورد عن رسول اهللا               
  165.لفاعلهالنهي عنه والذم –وسلم

                                 
 54 بني فقه النوازل واالجتهاد ص -160 
 57/ 1 اموع - 161
 7 األنبياء آية - 162
 9 الزمر -163
 383/ 2 الفقيه و املتفقه - 164
 . وما بعدها2/11نفسه  - 165
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  .الفتوى في المذھب المالكي أھمیتھا،وكیفیتھا المبحث الثالث

 تبني لنا أمهية الفتوى يف اإلسالم، وأا حتتل مكانة سامية فيه، فلها من موصول الوشائج        مما سبق   
وهي ميدان فسيح يستوعب شؤون احلياة واألحياء، . بأصوله وفروعه احلظ األوىف، والقدح املعلى

  .ومن خالهلا يرتبط الدليل مبوضوعه. يقها تعرف األحكام اجلزئية للوقائعفعن طر
 وقد ساهم املذهب املالكي هو بدوره يف هذا اال بأوىف نصيب، وال غرابة يف ذالك وهو مذهب     

  عامل املدينة، الذي ساهم كثريا يف بناء صرح اإلسالم الشامخ، 

  لمالكي أھمیة الفتوى في المذھب ا     المطلب األول

  : أمهية الفتوى يف املذهب املالكي يف فرعني– إن شان اهللا –نتناول 
  بالفتوى– رحمھ هللا –عنایة اإلمام مالك . 

 أول من اعتىن بشأن الفتوى تصنيفا وتطبيقا، وبصورة مبكـرة،           - رمحه اهللا  –يعد اإلمام مالك     
، ويظهر ذالك من خالل مؤلفاته، وما أثر عنـه          وهو الذي فتح الباب ملن جاء بعده يف هذا اال         

  166.من فتاوى تالمذته وأصحابه
  :ومن اآلثار اليت وصلتنا يف هذا الشأن 

 رمحه اهللا    على أبواب –وهو أول كتاب ألف يف احلديث، وقد رتبه اإلمام مالك :  املوطأ-1
 الصحابة والتابعنيالفقه، مجع فيه ما قوي عنده من حديث أهل احلجاز، وأضاف إليه أقوال 

 الفتاوى اليت أفىت -  االجتهادات–باإلضافة إىل عمل أهل املدينة، واجتهاداته نفسه، ومن ضمنها 
ا يف وقائع متعددة، وقد رواها عنه تلميذه حيىي بن حيىي الليثي بطرق خمتلفة، وكذالك حممد بن 

  167.احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة
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لعلوم القانونية كلية ا املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، للدكتور علي أبو لعكيك  أستاذ التعليم العايل - 167
 ،228ص ، امعة املوىل إمساعيل مكناس التابعة جلقتصادية واالجتماعيةواال



  نوازل حممد البصوبي   

 

49 

  .وسئل مالك عن كذا: هوبعض هذه الفتاوى مصدرة بقول
  168.قال مالك: مباشرة بلفظ- رمحه اهللا–مالك وبعض منها مروي عن اإلمام 

  : وبناء على هذا، فالفتوى الواردة يف املوطأ على نوعني
  – رمحه اهللا –نوع مبين على اجتهاد اإلمام مالك  -
 .نوع مبين على إتباع، وهو أكثر ما ورد يف املوطأ من أحكام -

  .لفتوى إىل أيب غسان حممد بن مطرف رسالته يف ا-2
  . يف املدارك– رمحه اهللا –وقد ذكرها القاضي عياض 

 يف الفتوى، وهي مـشهورة  - رمحه اهللا –ومن ذالك رسالته إىل أيب غسان حممد بن مطرف    : قال
يرويها عنه خالد بن نزار وحممد بن مطرف، وهو ثقة من كبار أهل املدينة، قرينا ملالك عـن أيب                   

 أقوال   وروى عنه الثقات ووثقوه، فقد نقل إسحاق بن سعيد         - رمحهم اهللا  -وزيد بن أسلم،  حازم  
  169.مالك يف هذه الرسالة يف كتابه

  .وهذه الرسالة مل تصلنا منها إال ما ذكر عياض
     رحمھ هللا–كثرة فتاوى مالك -.  

 كما صرح بذالك األستاذ عمر اجليدي         من املكثرين يف الفتوى     - رمحه اهللا    –يعترب اإلمام مالك     
حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي، ويبلغ عدد املسائل اليت تكلم فيها سـبعني ألـف     : يف كتابه   

  170.مسألة
  171. يفيت الناس ويعلمهم حنوا من سبعني سنة- رضي اهللا عنه– وال غرو يف ذالك إذ مكث  

 – رمحهمـا اهللا     –عيطي، وأبا عمر اإلشبيلي     أن أبا بكر عبد اهللا امل     : للحجويويف الفكر السامي    
مجعا أقوال مالك وحده اليت صدرت الفتوى عنه ا، فكانت مائة جزء، ولذالك ملئت الدفاتر مبا                

                                 
 110القضاء والفتوى يف املذهب املالكي ص  أصول  - 168
 2/92 ترتيب املدارك - 169
 92 ص - 170

، درا الغرب 1994، 1 الذخرية  لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ت  د حممد حجي ، ط 171 -
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نقل عنه من الفقه،مبا كفى عن أقوال أتباعه يف كثري من املسائل ، مما مل يرو عن الشافعي، وال ابن                    
  172.ا كعمره، وال حصل هلما من الشهرة ما حصل له  اللذين مل يعمر– رمحهما اهللا –حنبل 

، - رمحـه اهللا  – وكانت عند ابن القاسم ثالمثائة جملد من مسائل ما سأله أسد بن الفرات املغريب      
وهلذا شرط أهل قرطبة قطب مدن األندلس علما يف سجالم أن ال خيرج القاضي عن ابن القاسم       

  173. ما وجده– رمحه اهللا –
 مساعا من مالك عشرون كتابا  وكتاب املـسائل يف بيـوع             - ابن القاسم  – أن له    : ويف املدارك 

  174.اآلجال
 أربعني ألف مسالة مسعهـا  – رمحه اهللا –أخرج إلينا معن بن عيسى   : قال علي بن املديين     : و فيه   

  175.من مالك
لرواة  وكثرة تالمذته وأصحابه وا    – رضي اهللا عنه     – ولعل السبب يف كثرة فتاويه، طول عمره        

عنه، وقد روي عمه ما ينيف عن ألف وثالمثائة من أعالم األمصار اإلسـالمية، مـن احلجـاز،                  
  176.واليمن، والعراق، وخراسان ،والشام،، ومصر، وإلفريقية، واألندلس 

 كما أن مذهبه وجد محلة من مجيع األقطار، فنقلوا عنه الفتاوى املتنوعة، واألجوبة املختلفـة يف                
  .موضوعات شىت

ذا ما تشهد به مدونات املذهب اليت جاء طافحة بالفتاوى، حافلة بالنوازل اليت تكلـم فيهـا                 وه
، كاملدونة الكربى برواية سحنون عن عبد الرمحـان بـن القاسـم،             - رمحه اهللا    –اإلمام مالك   

والواضحة لعبد امللك بن حبيب، والعيبية حملمد العتيب القرطيب، واملوازية البن املواز حممـد بـن                
  .- رمحهم اهللا –براهيم إ

 املنقولة يف تلك املدونات، انطلق املذهب املالكي،        – رمحه اهللا    –  ومن خالل فتاوى اإلمام مالك      
  .وفتح بابه على مصراعيه، ومنا وترعرع الفقه املالكي

                                 
 456 ص - 172
  439 /1الفكر السامي -173
174 - 2 /251 
175 - 2/ 149 
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وعناية املذهب املـالكي بواسـطة      .  مما يد ل داللة واضحة على أمهية الفتوى يف بناء األحكام            
ذا الشأن، واقتداء من جاء بعده به داخل املذهب وخارجه يف تدوين الفتاوى، وهـي               مؤسسه  

  177. أهم املذهب املالكي يف الفتوى

  .الفتوى في المذھب :  المطلب الثاني
  :سنفرع هذا املطلب إىل فرعني

ما تجوز بھ الفتوى في المذھب. 

  .ة ملصاحل الناس وأعرافهم املختلفةاملذهب املالكي يتميز بكثرة األقوال ، مراعا
1.واملفيت البالغ الذروة يف االجتهاد يفيت بالراجح الذي يكون صاحلا يف موضوع املسألة 7 8 

  :وغري املفيت الذي مل يستكمل شروط االجتهاد، يأخذ ب 
  .القول املتفق عليه يف املذهب  - أ
 .القول الراجح  - ب

 .القول املشهور  - ت

 .القول املساوي ملقابله  - ث

  بعض املالكية بقولهوأنشده 
 

  

  :وسنلط الضوء على كل مصطلح، من هذه املصطلحات على حدة زيادة يف  التوضيح والبيان
 اق أئمة املذاهب ضد اخلالف وهو يلي مرتبة اإلمجاع، وهو اتف 

  .على حكم ما يف مسألة ما
 179.االشتراك يف االعتقاد أو القول أو الفعل: واملراد باالتفاق 
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فإذا وقع التفريع على القول بلزوم ذالك للعـامي أو املقلـد            :- رمحه اهللا    – وقال الشيخ عليش  
ذهب الذي قلده العامي الصرف وهو القول املختار عند األئمة، فال خيلو إما أن تتفق كلمة أئمة امل     

   180.أو املقلد الصرف أو ال، فإن اتفقت كلمتهم على املستفىت عليها فال إشكال
أن فقهاء املذهب إذا اتفقوا على حكم واحد يف مسألة معينة ،            : - رمحه اهللا  –ويستفاد من كالمه    

  واهللا أعلم. فال جيوز العدول عن هذا احلكم إىل غريه
 ضد املرجوح 

صوليون يف العمل األوقد اختلف هو ما ترجح اعتباره قوال وعمال يف األحكام املتعارضةو

بالراجح على مذهبني 

1  وهو ألكثر العلماء ، لقد ذهبوا إىل أن العمل بالراجح واجب وذالك

  .بالنسبة إىل املرجوح، حيث أن العمل به ممتنع، سواء كان قطعيا أو ظنيا
2-  ذهب مجاعة من العلماء إىل القول بإنكار الترجيح يف الداللة وقالوا عند 

  181.التعارض يلزم التخيري أو التوقف
والذي جيب : ، قال- رمحه اهللا –ويف التبصرة حكاية عن  الفقيه أيب حممد عبد اهللا بن علي مساري 

ه من اتهدين، أن ينظر إىل التاريخ  أو لغري– رمحه اهللا –االعتماد عليه إذا تعارض  نصان ملالك 
 وقد قررنا أن ال يفيت يف -فيعمل باملتأخر، فإذا التبس التاريخ عليه ، يعين وكان من أهل الفتيا

مذهب اإلمام إال من كان جمتهدا يف ذالك املذهب  كمحمد بن املواز والقاضي إمساعيل، وأيب 
 ومثل هؤالء –م من اتهدين يف مذهب مالك ، ونظرائه- رمحة اهللا عليهم –حممد ابن أيب زيد 

 فهم يعرفون أصول من اجتهدوا يف – رمحه اهللا –إذا أشكل عليهم التاريخ يف مذهب مالك 
مذهبه ومأخذه، ومعرفتهم أن  أحد املأخذين أرجح من اآلخر فيغلب على الظن أن احلكم الذي 

 –جتهاد يف املذهب ورأى قول ابن القاسم ن مل يبلغ رتبة اال املأخذ األخري هو الراجح، وأما إدل
، ورواية غريه عن مالك أيضا فليس له أن جيزم بقول ابن -  رمحه اهللا –رواية عن مالك - رمحه اهللا

وكان شيخنا مشس الدين إمام : القاسم،هو املتأخر ألنه ليس له رتبة االجتهاد يف املذهب، قال
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 يرجح قول ابن القاسم، ويرى -  قدس اهللا روحه–ري املالكية بالديار املصرية، أبو احلسن األنبا 
:  أن تقول – رضي اهللا عنه –وتقرير هذه الطريقة على مذهب شيخنا ( أن املتأخر إال فيما شذ، 

القوالن و الثالثة موجودة يف املذهب، وقد صارت هذه األقوال الثالثة هنا مثال مبرتلة النصوص  
سم هو روايته عن مالك فيما يغلب على الظن، وبيان ذالك أن وقول ابن القا(...) املتواترة عنده 

أزيد من عشرين سنة، ومل يفارقه حىت تويف، وكان ال يغيب – رمحهما اهللا –ابن القاسم لزم مالكا 
عنه يف جملسه إال لعذر، وكان عاملا باملتقدم و التأخر، والظن به مع ثقتنا بعلمه مبذهب مالك أنه 

أخر، وأن األول متروك ، واملتأخر معمول به وهو قد نقل مذهبه للناس ليعملوا يعلم املتقدم من املت
  182.به، والذي يعمل به هو املتأخر دون التقدم

 عرف بتعريفني : 

  .ما قوي دليله -
  ما كثر قائله 

بينما وفرقوا بينه وبني الراجح بأن الراجح قوته ناشئة من قول الدليل نفسه، من غري النظر للقائل 
املشهور نشأت من القائل، فإن اجتمع  يف قول سبب الرجحان والشهرة ازداد القول قوة ، فإن 

183.راجح ومشهور قدم الراجحتعارضا بأن كان يف املسألة قوالن  

 يف اصطالح العلماء املغاربة هو مذهب املدونة، والعراقيون كثري ما خيالفون املغاربة يف واملشهور
شهرون بعض الروايات، والذي جرى به عمل املتأخرين اعتبار التشهري ما تعيني املشهور و ي

 ومسعت بعض الفضالء ينكر لفظة املشهور :- رمحه اهللا –شهره املصريون واملغاربة، قال ابن رشد 
  184.وإمنا يعول على ما يعضده الدليل: فإنه قد يشتهر عند الناس شيء وليس له أهل، قال

 وهو من شروط 185.األمارتنيهو التعادل، أي استواء :تساويوال

:ثبوت التعارض بني األدلة، وهو أنواع 

                                 
 60-59/ 2، مطبوع امش فتح العلي ، دار الفكر تبصرة احلكام البن فرحون  182 -

  102-101اضرات يف تاريخ املذهب املالكي ص  حم- 183
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التساوي يف الثبوت، وذالك بأن يكون املتعارضان قطعيني من حيث اإلسناد،  - 1
  .كاملتواترين، أو ظنيني، كخربي اآلحاد، 

  ظنيني التساوي يف الداللة، بأن يكون قطعيني من حيث الداللة كالنصني، أو - 2

  .كالظاهرين
  186.وذالك بأن يكون كال من املتعارضني واحدا أو اثنني: التساوي يف العدد - 3

اختلف العلماء إذا تعارضت األدلة :"  يف اإلحكام– رمحه اهللا –قال اإلمام شهاب الدين القرايف 
ن عند اتهد و تساوت وعجز عن الترجيح هل يتساقطان أو خيتار واحدا منهما يفيت به قوال

  .للعلماء
فعلى القول األول أنه خيتار أحدمها يفيت به، أو خيتار أحدمها حيكم به مع أنه ليس أرجح عنده 

بالطريق األوىل ألن الفتيا شرع عام على املكلفني إىل قيام الساعة ، واحلكم خيتص بالوقائع 
ة اخلاصة، وهذا مقتضى اجلزئية، فإذا جرى االختيار يف الشرائع فاألوىل أن جيوز يف األمور اجلزئي

الفقه والقواعد وعلى هذا التقدير يتصور احلكم بالراجح وعني الراجح وليس إتباعا للهوى  لكن 
  187.بعد بذل اهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي

 الكتب المفتي بھا في المذھب. 

لعدل عن اتهد الذي يقلـده املفـيت   كان األصل يقتضي أال جتوز الفتيا إال مبا يرويه العدل عن ا 
حىت يصح ذالك عند املفيت ، كما تصح األحاديث عند املفيت، ألنه نقـل لـدين اهللا تعـاىل يف                    

غري أن الناس توسعوا يف هذا العصر فصاروا يفتون مـن       .الوصفني، وغري هذا كان ينبغي أن حيرم      
ج من القواعد، غري أن الكتـب       كتب يطالعوا من غري رواية، وهو خطر عظيم يف الدين وخرو          

املشهور، لشهرا بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها  اعتمادا علـى      
ظاهر احلال، ولذاك أيضا أمهلت روية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول، بناء على بعـدها                

  .من التحريف
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ة، فإمهـال ذالـك يف اللغـة، والنحـو،          وإذا كانت اللغة هي أساس الشرع يف الكتاب والسن        
والتصريف قدميا وحديثا يعضد أهل العصر يف إمهال ذالك يف كتب الفقه جبامع بعد اجلميع عـن                 

  .التحريف
وعلى هذا ، حترم الفتوى من الكتب الغريبة اليت مل تشتهر حىت تتضافر عليها اخلواطر، ويعلم 

ذا مل يشتهر عزو ما فيها من النقول إىل الكتب صحة ما فيها، وكذالك الكتب احلديثة التصنيف، إ
188املشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة ، وهو موثوق بعدالته  

أن النازلة املراد الفتوى فيها إذا كانت عني ما سبقت الفتوى فيه  – رمحه اهللا –وعلى قول القرايف 
. إىل صاحبه جاز له االعتماد عليه يف الفتوىمن أمثاهلا وحتقق املفيت من صحة نسبة الكتاب  

189.والكتب املفيت ا يف املذهب كثرية، سنوردها مبتدئني بكتب الفقه فكتب الفتاوى والنوازل  
  :وهي كثرية جدا سنذكر أمهها جمردة عن بطاقاا التعريفية: كتب الفقھ:أوال

  190. وشروحه– رمحه اهللا –املوطأ ،لإلمام مالك   -  أ

 .اية سحنون عن عبد الرمحان بن القاسماملدونة ،برو  - ب

برواية حممد العتيب، وقد شرحها ابن رشد اجلد يف البيـان           :العتبية ،وتسمى باملستخرجة    - ت
 .والتحصيل

 .الواضحة، لعبد امللك ابن حبيب   - ث

 .املوازية،البن املوز أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم  -  ج

 .اموعة، حملمد بن إبراهيم بن عبدوس  -  ح

                                 
 81 اإلحكام ص - 188
  وما بعدها 593القضاء والفتوى يف املذهب املالكي ص أصول :  للتوسع أكثر ينظر-189
  :  منها- 190

  ، التمهيد البن عبد الرب- 
   املنتقى للباجي،- 
   ترتيب املسالك البن العريب،- 
   القبس له أيضا،- 
  شرح الزرقاين،- 
 . أوجز املسالك للكاندلوي- 
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  191وطرره.تصار املدونة ، خللف بن أيب القاسم الربادعيالتهذيب يف اخ  -  خ

 .النوادر والزيادات البن أيب زيد القريواين  - د

 192.الرسالة له أيضا وشروحها  - ذ

أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن يـونس      " مصحف املذهب " جامع ابن يونس ، املسمى ب         - ر
 .التميمي

 .التبصرة اجلامعة للمدونة وغريها، البن احلسن علي اللخمي  - ز

 .التلقني، للقاضي عبد الوهاب البغدادي  - س

 .شرح التلقني، لإلمام املزري  - ش

 .التفريع، البن اجلالب  - ص

 .املقدمات املمهدات، البن رشد اجلد  - ض

 البيان والتحصيل له أيضا  - ط

 .تبصرة احلكام يف أصول القضية ومناهج األحكام ، البن فرحون  - ظ

 خمتصر ابن عرفة  - ع

 193.شيهخمتصر الشيخ خليل بن إسحاق، بشروحه وحوا  - غ

                                 
  : منها- 191

   أليب احلسن الطنجي،ة كتاب الطر- 
   الطرر أليب إبراهيم األعرج- 

  : منها- 192
   شرح القلشاين-       
  . شرح قاسم بن عيسى ناجي القريواين-      
   شرح أمحد زروق-      
 . كفاية الطالب الرباين شرح أيب احلسن علي-      

  : من شروحه- 193
   شرح الشيخ رام  بن عبد اهللا الدمريي- 
   مواهب اجلليل للحطاب- 
   شرح حممد بن يوسف بن املواق - 
   املرتع النبيل البن مرزوق احلفيد- 
  . شرح الزرقاين - 
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 194.حتفة احلكام البن عاصم ، بشروحه  - ف

  :وجبانب هذه الكتب املعتمدة يف الفتوى، هناك كتب أخرى حذر منها العلماء، وهي 
  .وينسب البن أيب زيد القريواين: التقريب والتبيني  - أ
 .املعزو له أيضا: الفصول والدالئل،  - ب

 .األجوبة املنسوبة البن سحنون  - ت

 .أجوبة القرويني  - ث

 195.تأحكام ابن الزيا  -  ج

                                                                                             
  :ومن  حواشيه

  ابن غازي حاشية - 
  . حاشية الشيخ أمحد بابا التنبكيت- 
  . حاشية الشيخ مصطفى الرماصي- 
  . حاشية الطخيخي- 
  . حاشية البناين- 
  . حاشية التاودي- 
 . حاشية الرهوين- 

  : منها- 194
   شرح الشيخ  حممد بن أمحد ميارة- 
   شرح حممد التاودي بنسودة- 
   البهجة يف شرح التحفة لعلي التسويل - 
  شرح املهدي الوزاين - 

  : وقد نظمها صاحب الطليعة، بقوله- 195
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  :ويلحق ذه الكتب
  .الدالئل واألضداد املنسوب أليب عمران  - أ
 196.طرر اجلز ويل وابن عمر   - ب

  :،وهي كثرية أيضا منها كتب النوازل والفتاوى –:ثانيا
  . كتاب اإلعالم بنوازل األحكام، للقاضي أيب األصبغ عيسى بن سهل القرطيب-1 
   فتاوى أو نوازل ابن رشد اجلد-2 
  . بن هالل بن علي أجوبة إبراهيم-3 
  الدر النثري على أيب احلسن الصغري-4 
  .الدرر املكنونة يف نوازل مازونة-5 
  . نوازل الشيخ عيسى السجستاين-6 
  . املعيار املعرب يف فتاوى أهل أفريقية واملغرب، ألمحد بن حيىي الونشريشي-7 
   األجوبة الناصرية، حملمد بن  ناصر الدرعي -8 
  .  حممد الورزازي نوازل حممد بن-9 

  .أجوبة عبد القادر الفاسي ، الصغرى والكربى-10
  .نوازل حممد بن احلسن ااصي-11
  . نوازل حممد بن حممد العريب بردلة-12
  . نوازل حممد بن أمحد املسناوي-13
  . األجوبة العباسية، ألمحد بن حممد العباسي السماليل-14

                                 
  : ويف ذالك يقول صاحب الطليعة- 196

 

 

 

 

  599 -599ينظر أصول الفتوى القضاء يف املذهب املالكي ص 
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   نوازل عيسى علي بن عيسى العلمي -15
   نوازل حممد التاودي -16
  . النوازل الكربى، والصغرى، للشيخ حممد املهدي الوزاين-17
  . نوازل ابن هالل السجلماسي-18

 تلك أهم كتب الفتاوى والنوازل اليت ميكن للمفيت الرجوع إليها عند احلاجـة، إال أن العلمـاء     
  .نبهوا على ضعف بعضها، وعدم حترير البعض اآلخر

 الفتاوى الضعيفة، وكذالك نوازل سيدي عيسى السجستاين، فيها فتاوى جمملة كاملعيار، فيه بعض
حتتاج إىل تفصيل، وكذالك األجوبة الناصرية، فيها خروج عن املشهور وإمجال وإطالق يف حمـل               

  197.التقييد، وكذالك نوازل الورزيزي فيها ما ليس مبعتمد
والفتاوى أن يوازن يف كل واقعة ونازلـة        وبناء على ذالك،يلزم املفيت وهو ينظر يف تلك النوازل          

بني ما سبقت الفتوى فيه، وبني ما نص عليه يف الفقه، وأن يثبت يف كل قول يف دائرة مـوازين                     
  198.الترجيح، واملقابلة ، والنظر، حىت خيرج بنتيجة مرضية تقنع اللب، ويطمئن إىل القلب

  المصطلحات المستعملة في الفتوى. 

املالكية اصطالحات شائعة يف الفتوى، تردد يف كثري من فتاويهم تبني طريق األخذ بالقول              للفقهاء  
  : الراجح يف املذهب، ومن هذه املصطلحات

  
199يطلق على ما به الفتوى عند املتأخرين  

  
 200 خاصة– رمحه اهللا –يراد ا أقوال اإلمام مالك 

  

                                 
 رف بسيطص، نقال عن نور البصر ، بت601-600ص القضاء والفتوى يف املذهب املالكي  أصول  - 197
 601 نفسه ص  - 198
الشيخ إبراهيم املختار أمحد بن عمر اجلربيت :  املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية تأليف - 199

   16ص  الزيلعي  عىن بطبعها وتقومي  نصها، دكتور  عبد اهللا  توفيق الصباغ
 14 نفسه - 200
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ا، أقوال أصحاب ا رمحه اهللا –إلمام مالك يراد –201وأتباعه، وتطلق على أقوال مالك 
  

 202يراد ا اختالف الشيوخ يف حكاية املذهب
  

 .عبارة عن نتائج التخريج واالستنباط من قواعد املذهب
  

يطلق على كل قول واجب التطبيق يف بابه، أو نازلة معينة، من رجح ومشهور 
  

سبق التعريف به يف الفرع األول 
  

 .ما عليه أألكثر من األصحاب داخل املذهب
  

 .انظر تعريفه يف بابه
  

 .انظر تعريفه يف بابه
-  

هو اختيار قول ضعيف ، و ما يف معناه من عامل أو قاض، واحلكم واإلفتاء به ، ومتـالؤ احلكـام                     
 203.لسبب اقتضى ذالكه تني بعد اختياره على العمل بعواملف

  
 

-  

204.وهو من جنس القول املرجوح، ويطلق على ما مل يقو دليله، ويقابل الراجح 

                                 
 14 نفسه ص - 201
 17 نفسه ص -  202
 513 أصول القضاء والفتوى يف املذهب املالكي  ص - 203
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   205.ابل املشهوروهو جنس القول املرجوح أيضا، ويطلق على القول الذي مل يكثر قائله، ويق

وهكذا جند املذهب املالكي قد أعطى أمهية كبرية لفقه النوازل والفتوى فيها،وال غرو يف ذالـك                
ألن الفقه املالكي مؤسس على االعتدال ال إفراط فيه وال التفريط، مع اعتبار أعـراف النـاس                 

 أن ينتـشر هـذا      ألن األحكام تتغري بتغري األعراف والعوائد،لذالك كان من الطبيعي        .وعوائدهم
  . املذهب يف مجيع أرجاء العامل شرقا وغربا، مشاال وجنوبا

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
 18املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية ص  - 204
 25/357 املوسوعة الفقهية الكويتية - 205
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  الفصل األول

  :ويتضمن  مبحثني: للنوازلقسم الدراسة

  :ه لترمجة الشيخ حممد البصويب، يف مطالبتخصصاملبحث األول و

  امسه ونسبه : املطلب األول 

  علمنشأته وطلبه لل: املطلب الثاين

  .شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث

  مهنته: املطلب الرابع

  ثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس

  .وفاته ورثاء العلماء له:املطلب السادس

  .مؤلفاته وآثاره العلمية:املطلب السابع

  :أما املبحث الثاين فمخصص لدراسة النوازل، ويتضمن

  توثيق نسبة النوازل إىل صاحبه:املطلب األول

  حمتوى النوازل: ملطلب الثاينا

  منهجه وطريقته يف اإلجابة:املطلب الثالث

  .مصادرها: املطلب الرابع

  .النسخ املعتمدة يف التحقيق وعملي فيه:املطلب اخلامس 
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  القسم الدراسي: الفصل األول
: المبحث األول
      :اسمھ ونسبھ:المطلب األول
 وجدا كلها ال 206يت وقفت عليها أثناء حبثي عن ترمجة للشيخ حممد بوصوإن  أغلب املراجع ال

 مع -  إن شاء اهللا –خترج عن الترمجة اليت كتبها ابنه األكرب الشيخ حممد، لذالك سأعتمد ها 
إضافة بعض أشياء أقتطفها من بعض تراجم شيخه أمحد بن حممد بن حبيب اهللا البكي،ألن الشيخ 

شيخ أمحد، لذالك من البديهي جدا أن جند يف ترمجته خاصة من جهة أمه حممد بوصو ابن خال ال
  .ما نستعني به ،لزيادة الترمجة وثوقا

 )ضما فيهما(أبو جعفر حممد بن حممد  أما الشيخ فهو اإلمام العالمة والرب البحر الدراكة الفهامة ،
بهم إىل رابع اخللفاء ويرفع نس. البصويب207 ابن محاد بن عال)فتحا فيهما(ابن حممد بن حممد 

 عيسى بن علي، ويذكر بأن أحد أجدادهم 209- رضي اهللا عنه –علي بن أيب طالب 208األربعة؛
مث تزوج من بعض املشهورين يف تلك األرض بالعلم ، يف حنو جتارة ، يف بالد فوت من املشرقنزل

 يعرف له خرب بعد ومل،وهم صغار   إىل حيث جاءرجع مث ،وولد له ثالثة أبناء،بكرميتهم ،والدين 
وهذا النازل الذي ،وأخذوا منهم العلم والديانة ، وتكلموا بألسنتهم ،فتربوا عند أخواهلم ، ذلك 

 آخرهم من أوالد ،إىل حنو أحد عشر أبا  هو علي بن عثمان  آباؤه مذكورون بأمسائهم أبا أبا
م فضال عند اخلواص  ونسب القطب معروف عند العوا، وامسه حممد،القطب عبد القادر اجليلى

إىل احلسن سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ابن عمه علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 
  210 –رضي اهللا تعاىل عنهما  - طمة الزهراء اومن بنته ف

                                 
  كان يكتب بالسني، وأما بالصاد فاصطالح متأخر- 206
 علي : و بعض املراجع يكتب.تصحيف لعلي " عال"  رمبا اسم - 207
وهؤالء شرفهم صحيح ونسبهم مثبت إىل اإلمام احلسن :  ويف الكتاب إرواء الندمي من عذب الشيخ اخلدمي- 208

 بن علي كرم اهللا وجهه
خدمي سعيد / من رسائل الشيخ حممد البصويب، املشهور باحلاج امباكي بوسو ،  مجعه  الدكتور: ينظر - 209

 9  ،  ص1996ثقافة اإلسالمية باسطنبول، سنة امباكي ، ركز األحباث للتاريخ والفنون وال
 129ص   .جمموعة من كتابات العالمة الشيخ امباكي بوسو  مجع وإعداد، سيدي بوصو موالي:  ينظر- 210
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  أن جده محاد خرج من بالد -212  أس بالد ولف-،.211جلفأما سبب تواجدهم يف أرض و
قد خرج سائحا متوجها إىل هذه األراضي  عثمان بن عال،  طلب أخ له يقال له يف213)فوطه تور(

ه كان من قدر اهللا تعاىل أن رآ) لفج(وصل إىل  فلما من البالد الولفية،214)سامل(حىت انتهى إىل 
نتظر إىل أن أصبح فالنيني، وشاهد له كرامة عجيبة ،فاليال متعرسا بعض الرصدة بالطرق من ال

أيها ": فقال له) جلف ( له انسل مسرعا إىل أمري فلما ساءالصباح ليكون على بصرية من أمره ،
 وال يسبقك إليه أحد من امللوك  ،فشد يدك به، إنه يقدم بالدك رجل كذا وكذا أوصافه،امللك

مل يظهر له أول يتالقاه ويأتيه به،فلما جاءه،وقد حتقق اخلرب،فبادر األمري إىل أمر من ". فيغلبك به
 بعد أن سأله عن حاجته فأجابه مبراده ،على أن قال الده، بل مل يزد يريد حبسه يف باألمر أنه

استرح  عندي فسأجعل صحبتك من يدلك على الطريق إىل أخيك وجعل يسوفه ويعوقه :"له
فصار قاطنا يف أرضه حىت ،حىت زوجه يف بيت من املسلمني  أخيه ويعلله مبا يلهيه عن املضي إىل

  . _توىف ـ رمحه اهللا تعاىل
فله ذرية هنالك هم جل البصوبيني ). الساملية( أخوه املذكور فقد قطن يف تلك البالدفأما 

  215.املوجودين فيها اآلن 

المطلب الثاني:نشأتھ وطلبھ للعلم:  

ونشأ يف حجر . م 1864   هـ1281عام) بصويب(ية يقال هلايف قر) جلف ( يف الشيخ حممدولد 
وكان والده حمط رحال طلبة . على والدهالفنون ئ ، وحفظ القرءان يف صغره،وقرأ مبادوالده

ومن جهة أمه فاطمة يت علم وتقوى و صالح من جهة أبيه وكان بيت أصوله بالعلم يف عصره،
 إنه قل من يرى من :حىت إن جدة من جداته املنجبات قيل فيهاالبكي،) مهرم(بنت حبيب اهللا بن 

                                 
 ، peul" بول" و  wolof"ولف"   يف الوسط الغريب من السنغال ، وتقطنها مجاعتا  diolof تقع جلف - 211

  .وحيمل ملكهم لقب بوربا"  yang yang "يانغ يانغ " كانت عاصمتها كانت  مملكة ذات جذور متناثرة، و
 34 ، كتاب األمة ص 1معامل احلاضر وآفاق املستقبل، للدكتور عبد القادر سيال ط : املسلمون يف السنغال : ينظر
 .أربعني باملائة من جمموع السكان ولف أكرب وأهم مجاعة يف السنغال، ميثل أكثر من   -212
 .ع على ضفاف  ر السنغال،فيها قامت أول فيها أول حكومة إسالمية يف السنغال تق- 213
 .  وعاصمتها كاوخل، وتقع على مائة ومثانني كيلو مترا من داكار العاصمة- 214
 3جمموعة من كتابات العالمة الشيخ امباكي بوصو ص :  ينظر- 215
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ر أعواما طويلة ومل حيفظ  قد عم، واألحقابوتعاقب السنني اآلباء واألنساب ذريتها مع اختالف
:،وإىل ذالك يشري الشاعر املوريتاين بقوله القرءان

  

  

  

  

  

 

2 1 6 

لنحو وارضي اهللا عنه ـ دروسا من التوحيد،مي البكي، ـ  أيضا على الشيخ اخلدوقرأ
 املطوالت، من النحو و عليهوقرأ ) صنب تكلوركه(:والتصوف،مث ارحتل إىل شيخ يقال له

  217. يف عصرهإليه انتهت الرئاسة العلميةيل القدر عظيم الشأن كثري الفضل،وكان جلالفقه،

  :    شیوخھ وتالمیذه : المطلب الثالث 
 لقد كان العلماء يف ذلك العصر حيرصون على بذل أقصى جهدهم من أجل حتصيل :شیوخھ

 رمحه -أكرب قدر من العلم، لذلك نرى الكثرة يف مشايخ كل منهم ظاهرة طبيعية، والشيخ حممد 
ومن أبرز األسباب اليت وصل ا ،ور اإلنتاج معروف بأنه واسع العلم، كثري االطالع، موف-اهللا 

إىل تلك املكانة السامقة، تتبعه لعلماء عصره، وأخذه عن املربزين منهم، فأكثر من املشايخ الذين 
 جيد أن ولعه بالعلماء وتتبعه  – رمحه اهللا –، واملتتبع لكتاباته كان هلم األثر البالغ يف حياته العلمية

حتصيله فقط، بل يف مجيع مراحل حياته، وغري الشاهد على ذالك ألحواهلم مل يكن يف  زمن 
مراسالته مع علماء األمصار، وخاصة مع علماء احلرمني الشريفني واملغرب، وهذه القصيدة اليت 

  :نظمها ملا بلغته نكبة الكتانيني يف املغرب غري شاهد على حبه للعلم والعلماء 
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وبالرغم من كثرة شيوخه،فإن املصادر مل تذكر منهم إال قلة قليلة جدا، إضافة إىل أن بعضهم ال 
توجد هلم تراجم ميكن اعتمادها للتعريف م ، وهذا تقصري من قبل باحثينا، ال تقصري بعده، إذ 

  .بقى أعماهلم هكذا جمهولة كليا حىت من قبل اخلواصمثل هؤالء العلماء ما كان ينبغي أن ت
 ومن وجدنا له ترمجة سنترجم له، وإال سنذكر امسه - إن شاء اهللا–وسنورد هنا بعض شيوخه 

  :هكذا جمردا، ومن هؤالء الشيوخ
 على القرآن حفظ الشيخ، والد البصويب، عال بن محاد بن حممد بن حممد بن حممد الشيخ   - أ

 علم بيت بيته وكان عصره، يف العلم طلبة رحال حمط  وكان لعلوم،ا مبادئ وبعض يديه
 وقيل ، سنة وسبعني مخس يناهز عمر عن هـ 1312 عام - اهللا رمحه – تويف.وصالح وتقوى

  :بقوله الشيخ ورثاه وسبعني، سبع

 

2 1 9 

 2 2 0

2 2 1 

 الطريقة مؤسس" الرسول خدمي " ب الشهري ، البكي اهللا حبيب بن حممد بن أمحد الشيخ  - ب
 مضايقات من لكثري ،وتعرض اهللا كلمة إلعالء وجماهد متصوف، السنغال،فقيه يف املريدية
 عليه ،قرأ ورسوله اهللا حيادي من لكل  وحماداته األيب، موقفه بسبب االستعمارية، اإلدارة
  هـ1346 عام - اهللا رمحه – تويف. والتصوف النحو و التوحيد من دروسا  الشيخ

  م1927

ارحتل إليـه    ارحتل إليـه      .بيهالشيخ صمب تكلور كاه، وهو عم الشيخ أمحد املذكور أعاله وابن خالة أ              --  تت
الشيخ أمحد وقرأ عليه املطوالت من النحو والفقه، ويف خالل إقامته مع هذا الشيخ              الشيخ أمحد وقرأ عليه املطوالت من النحو والفقه، ويف خالل إقامته مع هذا الشيخ              من  من  بإذن  بإذن  
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والشيخ موالي ناصر الشريف وأحـاله حمـال مل         والشيخ موالي ناصر الشريف وأحـاله حمـال مل         لقي الشيخ احلاج مالك سه،    لقي الشيخ احلاج مالك سه،    222222يف تيواون   يف تيواون   
    222233   هنا هنايسبق أن ناله غريه منهما، وجرت فيما بينهم حكايات مجيلة يطول بنا ذكرهايسبق أن ناله غريه منهما، وجرت فيما بينهم حكايات مجيلة يطول بنا ذكرها

 224.اتيام مصنب مام  - ث

خترج من مدرسة الشيخ امباكي بوسو أساتذة نابغون يتقربون إىل اهللا تعاىل مبا يزيد خترج من مدرسة الشيخ امباكي بوسو أساتذة نابغون يتقربون إىل اهللا تعاىل مبا يزيد :تالمیذه
وغريها وغريها ... ... بث العلم ونشر الشريعة املطهرة وفيها يقرأ القرآن العظيم وعلوم احلديث والفقه وبث العلم ونشر الشريعة املطهرة وفيها يقرأ القرآن العظيم وعلوم احلديث والفقه و

ن مدرسته كثري جدا ن مدرسته كثري جدا ، وعدد املتخرجني م، وعدد املتخرجني م225من الفنون اليت حيتاج إليها إلحياء العلوم اإلسالميةمن الفنون اليت حيتاج إليها إلحياء العلوم اإلسالمية
كلهم حبمد اهللا إال القليل ،وأبناء أعمامه ،وبنوه، فقد أدركوه  جل إخوته ألبيه منهمتفوق احلصر، تفوق احلصر، 

  :: وسنذكر منهم أبناؤه الثالثة ،على سبيل التمثيل فقط ال احلصر وسنذكر منهم أبناؤه الثالثة ،على سبيل التمثيل فقط ال احلصر222266..منهم
 العلوم، يف متبحرا مشاركا عاملا كان حممد، للشيخ األول اخلليفة هو: بوصو حممد الشيخ  - أ

 فيه جارى للمبتدئني ألفه الذي احلساب يف كتابه منها نادرة تآليف له ، متفننا أديبا شاعراو
 وضعتها: "مقدمته يف يقول صحيح، شيق وسهل فصيح، عريب بأسلوب الفرنسية الكتب

 جلّ مهم تعلّمه إىل انصرفت حتى األوان هذا يف راياته رفعت الذي الفن هذا يف للمبتدئني
 لّغة من إالّ إتقانه ميكن ال العلم هذا أنّ ظنوا االطالع وقلّة اهلمم لقصور أم إال، انالزم أبناء

 فيه املهارة ادعته ربما منهم البعض أن حتى منها يتعلمونه جلّهمأو همكلّ وطفقوا، الفرنسيني
 ،األمور تمهما يف غالبا معه متالك ال الذي الذّوق سوى داع دون ثانيا الّلغة تعلّم إىل أوال

 ملن مطوالت إىل ووسيلة للباب فاحتة فجمعتها الشرعية السنية العربية لللّغة الغرية فأخذتين
 ".الطّالّب من أتقنها

 البصويب املأمون حممد الشيخ ابنه ورثاه 1971 سنة  – اهللا رمحه – تويف. التآليف من هذه وغري
  :بقوله احملروسة طوىب جامع إمام
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 ، الشيخ احلاج امباكي بوصو ، شخصيات من  املدرسة  اخلدميية:  ينظر - 223
  مل أعثر على ترمجته- 224
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 الصيت ذائع مؤرخ، وأديب فقيه " موالي اجاحل"ب الشهري: البصويب علي موالي الشيخ  - ب
 اجلمعة،طبع صالة متعلقات ،يف اخلشعة املصلني بغية كتابه: منها نافعة، تآليف القدر،له ،كبري
  .شيخه وشيخ ، شيخه مدح يف  قصائد ونظم هـ 1377 سنة نفقته على

   1983 سنة – رمحه اهللا –تويف 
 األخالق، ومكارم واألدب العلوم يف التبحر بني جامع جليل شيخ:البصويب احلسن الشيخ   - ت

 جتب أن قبل األطفال مترين: أمساه الفقه يف مؤلف له نفاع، مؤلف مدرس املعايل، شتات مجع
 .األعمال عليهم

 حممد الشيخ أخيه، وابن تلميذه ورثاه 1978 سنة احلجاز أرض يف – اهللا رمحه – تويف
 :بقوله بوصو املأمون
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:مھنتھ  :الرابع المطلب
يف  وأراحه أعواما) بول بك( يف والده مع سكن ، العلم لطلب رحلته من قدومه وبعد 

 ويف.م 1895هجرية1312 سنة تعاىل اهللا رمحه  ـ توىف أن إىل به يعين كان ما كل
 والده وفاة منها ذرعا، ا ضاق طوارئ عليه طرأت دهبعي أو العام ذالك

 ـ مي اخلد الشيخعينه، قرة ،وإخراج إليه األشياء أحب هي اليت كتبه واحتراقاملذكور،
 االنتقال إىل اضطر حىتإليه، اإلشارة تقدمت كما   ألصليةا أرضه من ـ عنه اهللا رضي

 أهل من حسين، شريف ناصر، موالي له يقال له خليل إىل منضما ) تواون( يةناح إىل
 وكيل مبرتلة منه وكان ، رؤسائها من صار و مستوطنا،  البالد هذه ،نزل) مراكش(

 اهللا رمحه ـ مات أن  إىل معه وأقام والتدريس، واإلقراء الكتب جبمع واشتغل ،التفويض
  .م1901هجرية 1319  عام حدود يف ـ تعاىل
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،فأقام يف داره  أمره بالرجوع إىل بلده األصلي فامتثل)غابون( منفاه مي من اخلد وملا قدم الشيخ ا
وكان جييب عنه األسئلة الطارئة  ، وإقامة احلدود ،واإلفتاء الواقعة قرب دار املنان ، وواله القضاء 

، وغري ذالك من أمور ة  ومكاتبة أهل الدول، والرباوات الصادرة من علماء األمصار،من األقطار
 ، أقام فيها مع  يف املعضالتا وباجلملة فقد اختذه عضدا ومستشارا  يف املهمات وأبا حسنالدين ،

) كد( منها بعد وفاة الشيخ عمر إىل مث انتقلأخيه الشقيق الشيخ عمر ما يربو على عشرين عاما ،
 وحفر بئرا -ى مسافة حنو ميلوسة، مشاليها علاحملر بكاف ودال ممالتني قرية من قرى طوبى-

 واسعة ألقاربه وأتباعه للتوطن واحلراثة،ويف هذه ومحى هنالك أرضاهناك ماؤها كثري عذب،
وأتاح اهللا له من ينوب تدريس إىل أن بلغ من الكرب عتيا، مل يزل مشتغال باإلقراء والالسنني كلها 
  229.عنه يف ذالك

ُصفاتھ الخللقیة والخلقیة : المطلب الخامس   : وثناء العلماء علیھ ِ
 . انتهت الرئاسة العلمية يف عصره     إليه جليل القدر،عظيم الشأن،كثري الفضل،    - رمحه اهللا    - كان  

 ،حنيف اجلسم،أمسر اللون،حسن الصوت،جهريه،فصيح اللسان،بليغ القـول،      وكان معتدل القامة  
 تـزعزعه العواصف    والتثبت يف األمور، طود علم ال      ذا وعظ ذرفت العيون، كثري التأين     وكان إ 

 رمحه اهللا وكان ـ  كان  مؤثرا للخمول، ،،طويل الصمت ، دائم االعتبار والتفكر ،صواما قواما
فال يلفى إال وكان مشتغال مبـا  ـ كثري احلياء ،متواصل االعتزال، دائم الفكر ة،معمور األوقات،   

ه وعلى خواص أقاربـه     بنيالة وتضييع الوقت،وكان شديدا على نفسه و      مل يوجد قط يف البط    ،يعىن
 حريصا على التمسك بالسنة النبوية الشريفة وتطبيق الـشريعة          حريصا على التمسك بالسنة النبوية الشريفة وتطبيق الـشريعة         ،الغرباء،هينا لينا على األجانب و    

املطهرة، ومل يكن ليداهن أحدا خيالفها مهما عظم قدره يف أعني العامة، ومل يزل يقيم احلدود على                 املطهرة، ومل يكن ليداهن أحدا خيالفها مهما عظم قدره يف أعني العامة، ومل يزل يقيم احلدود على                 
مر على هذه السرية خلفـاؤه،      مر على هذه السرية خلفـاؤه،       واست  واست --رضي اهللا عنه  رضي اهللا عنه  --من يرتكبون ما يوجبها يف قريته حىت تويف         من يرتكبون ما يوجبها يف قريته حىت تويف         

وكان شديدا يف إنكاره للبدع املستحدثة واخلرافات، وورد يف ختام بعض ما كتبه يف اهلجوم على            وكان شديدا يف إنكاره للبدع املستحدثة واخلرافات، وورد يف ختام بعض ما كتبه يف اهلجوم على            
  ::أنواع الفساد اليت وصفها بقولهأنواع الفساد اليت وصفها بقوله
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هلو ليس باحلالل وإسراف يف نفائس األموال وخمالطة األجنبيات بالرجال، وما ينشأ عنـها مـن                هلو ليس باحلالل وإسراف يف نفائس األموال وخمالطة األجنبيات بالرجال، وما ينشأ عنـها مـن                
  223300الوبالالوبال

وكان ، وال سيما يف األسحار،واالستغفارار واألذكالصلوات وتالوة القرءان وكان حيىي الليايل ب 
حىت لقب نفسه يف ،شيء ضم النفس ؛يرى نفسه الشريفة كاليف الغاية القصوى  من التواضع وه

وأخبار فضائله ،ومفاخره ال حتصى ".  فالن...أفقر الفقراء  وأحقر كل ما يرى " بعض مكاتيبه 
   :خطر بن الغوثالشيخ ، قال فيه ال تستقصى

  

  

  

 

2 3 1 

  :ن حنبل يف مدحهقال الشيخ  أمحد ب
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  :مرجتال: عامل موريتاين فقالأتاه يوما 
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  وقال فيه الشيخ أمحد بن حممد الشنقيطي
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  :وللشيخ مفال بن موسى بن مفال املوريتاين
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  للشيخ حممدوللسيد حممد عبد اهللا ولد البشري املوريتاين قصيدة رائعة يقول فيها مادحا 
  

  

  

  

  :فيه" بران حوا"وللسيد 
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  :وفاتھ ورثاء العلماء لھ  :سالمطلب الساد

ملدينة جاز وحج بيت اهللا احلرام، وزار باسافر إىل احل،)  م1928هـ 1346 (  ويف أواخر سنة
، تتحرك فيه تارة وكان حرارة أرض احلجاز سرت يف جسمه ، مث رجع ،املنورة خري األنام

مع التوكل على سباب،،أخذا باألاهللا تعاىل من األدوية اربة ووي مبا شاء  ود أخرى،وتسكن
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إىل أن ،وعظمه وهنا ،يزداد جسمه ضعفا ، ضئيل  اجلسم ، فلبث سنني سقيما دنفا،رب األرباب
عن أربع و مثانني سنة يف ) م1946( هجرية 1365انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل منتصف سنة 

ه  ورثا237- عاىل رمحة واسعة ورضي عنه و أرضاه يزارـ رمحه اهللا تكد،ودفن ا،وقربه هناك
  : كثرية،منهاشعراء وقته مراثي

  ما نظمها األستاذ العالمة الشيخ حبيب اهللا البكي فيه 
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  :يف رثائهحملمد بن عبد اهللا بن البشري 
  

  

  

  

  

  

 2 4 3 

  
:مؤلفاتھ وآثاره العلمیة : المطلب السابع

 رحياته وعمره خلدمة هذا الدين العظيم ، يتضح ذلك من خالل  - رمحه اهللا -الشيخ حممد سخ
 تضلعه يف   إضافة إىل،التصنيف اإلقراء و مجع نفسه علىألنهمؤلفاته وتراثه الضخم الذي خلفه لنا 
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،كما له أجوبة يف الفقه، والتفسري،   العقيدة ،وعلوم القرآن ،وعلم الفلك فألَّف يفالفنون،
نذكر هنا البعض من هذه س وغريه فأجاد وأبدع ، ووالنحو، والتصوف، والبيان ، واملنطق،

   :الفنوناملصنفات مرتبة حسب 
 :  العقیدة في  - أ

لة  خمتصرة يف العقائد اإلسالمية األساسية  وهي  رسا.أمان البليد من خطر التقليد
  .على املذهب  األشعري املنتشرة يف القطر السنغايل 

 :وعلومھ القرآن في  - ب
لبعض املصاحف اليت جعلها مقدمة  :رسالة في فن رسم المصحف الشريف 

 وما عليه السواد األعظم من املغاربة الذين م، الراجح مما يتعلق بذالك هاأذاع فيو ،كتبها
لى الرسم املتداول بني فقد اقتصر جل من قبله ع،اتصل إىل أهل هذا القطر العلوم الشرعية 

 راجحا أو مرجوحا ، فشمر عن ساعد اجلد ، أن مث غريه،وال يلتفتون إىلرواية أهل القطر 
  .حىت أظهر ذالك للطالبني

 ، بني فيها حكم تعليم القرآن:  رسالة في فضل تعليم القرآن الكريم وآدابه
تعرض فيها كما وعالقة املعلم بالتلميذ، والصفات األخالقية جيب أن يتحلى ا معلم القرآن،

 وال غرو يف ذالك، فقد كان .بطريقة تنم عن معرفته لنفسية املتعلم يف املدارس،لتنظيم التعليم 

ٍال ینبئك مثل خبیرَو﴿الشيخ عاملا جمربا، عارفا بشؤون التعليم،  ِ َ َُ ِّ ُْ ِ َ ُ َ﴾244  
ِوما أرسلنا من قبلك من ﴿:  رفع فيه  التعارض املتوهم بني قوله تعاىل، جواب يف التفسريوله ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ

سول وال نبي إال إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنیَّتھ فینسخ هللا ما یلقي الشیطان ثم  َّرَّ ُ ُ َُ َّ َ َّْ ِْ ِ ِ ِ ْ ِْ ُْ َُ َ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َُ َ َّ ََ ََّ ٍّ َ ٍِ َ

َیحكم هللا آیاتھ و ُِ ِ َِ ُ َّ ْ ٌهللا علیم حكیمُ ٌِ َِ َ ُ َإنھم عن السَّمع لمعزولون ﴿:وقوله تعاىل 245﴾َّ َُ ُ ْ َ َِ َِّ ْ ِْ ُ﴾246  

 : الفقھ وفي   - ت
رسالة يف الفرائض شرح فيها  باب الفرائض من كتاب الرسالة البن أيب زيد : 247هبادبز
  القريواين 

                                 
 14 فاطر - 244
 52 احلج آية - 245

 212 الشعراء آية - 246
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  .مسألة.....    وأجوبة يف الفقه  وهي حمل دراستنا هذه، أجاب عن أكثر من    
بني فيها ما جيوز يف حلق شعر البدن وما ال جيوز،اعتمد فيها على نصوص : ومنظومة يف الفقه 

العلماء املالكية، كالشيخ علي العدوي، ويوسف الصفيت، وغريها،وهي منظومة لطيفة يف ثالثة 
  .وثالثني بيتا 

 الفلك علم في و   - ث

ينه ،حبيبه ألفه يف جواب قر :يواقيت  الصالت  في تقريب مواقيت الصالة
وخدينه،أخيه الكامل املؤقت الذي هو يف الفنون مشارك،رئيس املؤقتني،الشيخ األكرب السيد   

أمحد بن عبد الرمحان  التندغى ،فإنه  بني فيه يوم مسامتة الشمس خلصوص وطنه ،ودالئل 
حور ، حرر فيه أوقات الصالة و الس.)القبلة للقطر السنغايل خاصة وأقدام الزوال فيه كذالك

والفطور، من غري اعتماد على أدلة استدل ا أهل قطر، ال يشارك هذا القطر يف أعراض وال 
  - إن شاء اهللا تعاىل-إن هذا التقييد  :يقول يف مقدمتهيف أطوال ،كما وقع لكثري ممن قبله،

رر ملعرفة أوقات الصالة والصيام ،باانات املتداولة ،تقريب مأخوذ بفضل اهللا تعاىل من تك

                                                                                             
  :اختصار لعدد من يرث ، وهو معىن قول الناظم:   هبادبز- 247

 

بنت الصلب ، وبنت االبن ، واألخت الشقيقة ا،واألخت : مخسة متثل من يرث النصف، وهم :هلاءا
  . لألب إذا انفردن، والزوج بال ولد

  .الزوج مع الولد، والزوجة بال ولد:اثنان متثل من يرث الربع، وهم : والباء
  جة مع الولدالزو:  واحد متثل من يرث الثمن،وهي :واأللف

بنتا الصلب فأكثر وبنت االبن فأكثر يف عدم بنيت الصلب  :أربعة متثل من يرث الثلثني،وهن :الدال و
  .  واألختان الشقيقتان فأكثر واألختان لألب فأكثر يف عدم األختني الشقيقتني

واثنان من ،إلخوة فأكثر ما كانوا األم بال ولد وال ولد ابن واالثنني من ا : اثنان ومتثل الوارثني الثلث، وهم :الباء
  .أوالد األم فأكثر ما كانوا إن مل يكن ولد وال ولد ابن ما كانا وال أب وال جد ألب

 واألب ،األم مع الولد أو ولد االبن أو اثنني من اإلخوة فأكثر ما كانوا :سبعة ومتثل الوارثني السدس، وهم: الزاي 
 ،وبنت االبن فأكثر مع بنت الصلب،واجلدة ألب أو ألم ،دم األب  وأب األب يف ع،مع الولد أو ولد االبن

 لشقيقة ،وواحد أوالد األم واألخت لألب فأكثر مع األخت ا
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التجاريب ، ال من موضوعات أجنبيات توقع يف لبس مريب،لكوا مل توضع خلصوص هذا 

القطر السنغايل وال لقطر منه قريب
ألفه لرفع اخلالف الذي غالبا ما القبلة ،وكيفية عليها ألهل القطر السنغالي

عض الفضالء إنه طلب مين ب :يقع فيه أهل القطر السنغايل يف شأن القبلة، يقول يف مقدمته
،من األصدقاء النبالء بعد مباحثة لطيفة ،ومذاكرة ظريفة ،يف شأن القبلة ،وكيفية االستدالل 

عليها ألهل هذا القطر السنغايل وما قاربه، الذي غلب على أهله اجلهل وتالشى من بينهم 
ى أهل العلم والفضل، فال تكاد ترى جملسا حافال يتفق من ضمهم على قبلة ،وال مساجد قر

.  متقاربة على حمراب واحد، كأم مل يتحدوا يف ملة ، بل إما متيامن مفرط، أو متشائم مفرط
وإذا حبثت على معتمد أكثرهم فال تقع إال على ظلمات بعضها فوق بعض ، بل رمبا يسقط 

بك البحث إن متاديت على سرحان ضار ، إن سلمت أوال من أظفاره بالنبش فال تسلم ثانيا 
بالعض ، أن أكتب يف ذلك حروفا يسرية حتوي منافع كثرية ينتفع ا اللبيب من أنيابه 

املنصف، ويبهت ا اخلصم املعنف، ملس احلاجة إىل ذلك يف خصوص هذا احملل املذكور الذي 
هو بأنواع متعددة من اجلمل مغمور، إذ قل فيما بلغنا من مشر عن ساعد اجلد من علمائه 

ب يف ذلك وأفاد أو ألف فأجاد ،  بل أكثرهم إمنا يستدلون بدالئل املتقدمني واملتأخرين ،وكت
ظفروا ا يف مؤلفات لبعض العلماء من أقطار ال مناسبة بينها وبينه يف شيء، ال يف األعراض 
وال يف األطوال ،وال يف األوقات ،وال يف األحوال ، فاستعظمت ذلك ،واستصغرت نفسي 

 متعينا، ووجدت تأكد مرغوبه، واضحا بينا ،علما وإن رأيت مضمون مطلوبه عما هنالك،
مين أن غريي لذلك أوىل لقلة االطالع وقصور الباع، وملا أيست من اإلقالة بأية حيلة أو 

حالة،على املوىل توكلت ،وشرعت مسترجعا فقلت
وتعيني الكوكب   البالد،واستخراج أطوال يف تعني رأس احلمل،ومسائل أخرى

وأمساء الربوج ومواقعها من .ف مكان الرأس والذنب من الفلكاخلضيب، وكيفية معر
  .الشهور
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سعادة يف : له كتاب لطيف يف سرية شيخه أمحد بن حممد بن حبيب، أمساه :وفي السيرة
  .سرية الشيخ اخلدمي، طبع يف مصر مع جمموعة من مؤلفات الشيخ اخلدمي

  :وفي األخالق




  :وفي األدب
يف املدح والرثاء يف املدح والرثاء  من املقلني ،وله عيون من األشعار، من املقلني ،وله عيون من األشعار، وإن كان وإن كان،،شاعرا مفلقاشاعرا مفلقاكان الشيخ حممدا كان الشيخ حممدا 

  ..وغريمها، كلها يف غاية الروعة واجلودة تشهد له بالتفوق وطول الباع يف صناعة القريضوغريمها، كلها يف غاية الروعة واجلودة تشهد له بالتفوق وطول الباع يف صناعة القريض
  ::فال غرو يف ذالك وهو القائلفال غرو يف ذالك وهو القائل

 

 :و مطلعها. فمن أحسن شعره قصيدته  امليمية اليت  مدح ا جناب الشيخ اخلد مي
  

،  يف شان ) أندر( الدولة الفرنساوية، أمري وهي طويلة حسنة ،وقصيدته اليت أنشاها حلضرة نائب
الشيخ اخلدمي ،يربأ الشيخ عنده ملا قاله فيه احلسدة والواشون من التهم اليت مل خيطر بباله شيء 

  : منها ،فضال عن أن  يفعله، فظنهم األمري صادقني حىت وقع ما وقع، ومطلعها  
  

وغريمها من القصائد احملربة اليت منها مراثي لبعض األصحاب  األعالم 

وله أجوبة أخرى يف خمتلف الفنون ، كالنحو، والبيان، والتصوف، ومقوالت يف السياسية، 
  .فجزاه اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء. واألدعية

  دراسة عن النوازل  :نيالمبحث الثا
   :نسبة النوازل إلى الشیخصحة   :المطلب األول
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، أدلة متنوعة ومتعددة، ال تدع هذه الفتاوى للشيخ حممد بوصوإنّ األدلة اليت تثبت صحة نسبة 
  :جماالً للشك يف صحة تلك النسبة، ومن تلك األدلة

 أو"البصويب  امباكي يرى من لك وأحقر الفقرآ أفقر بقلم : "بقوله جواب كل الشيخ إرداف .1
 امباكي يرى من كل وأحقر  الفقرآ أفقر يد على توفيقه وحسن تعاىل اهللا حبمد انتهى :"قوله
 "البصويب احلقري وكتبه :"قوله أو" البصويب حممد بن

 هللا احلمد : "قوله مثل جواب، كل اية الكمليلي عبد بن حممد الشيخ وضعها اليت التقاريظ .2
 حـضرة  من الصادرة الكرمية األجوبة هذه على وقفت .  اهللا رسول على سالموال والصالة

 عهدته ما حسب على جارية هي فإذا  -تعاىل اهللا حفظه – البصويب حممد الشيخ أخينا فضيلة
 زيده يف وبارك عمره يف لإلسالم تعاىل اهللا وزاده والتكثري، التطويل وترك التحرير من قبال منه
         . "        عمره و

 .البصويب للحقري أجوبة بعض على تشمل جمموعة: الناسخ بيد املخطوط غالف على كتب ما .3
 وجد قد البصويب،بأنه حممد الشيخ رسائل من – امباكي سعيد حممد خدمي كتاب يف جاء ما .4

 إلفريقيا األساسي باملعهد اإلسالمية الدراسات قسم خزائن يف الرسائل هذه من جزءا
 ، السيدان أخرى طائفة إىل وسلم (ucad) داكار جوب، أنتا الشيخ جبامعة )ifan( السوداء
 .بوصو املأمون حممد والشيخ ، بوصو تيورو الشيخ

:محتوى النوازل :المطلب الثاني
 ،هذه النوازل جييب فيها الشيخ على أسئلة عمر لو، وأيب بكر سيسي ، ودمبا كاه، وغريهم

 حول الصالة ومقدماا، وأحكام اجلنائز، واألطعمة وفيها إحدى  وعشرون مسألة، تدور
والذبائح، واألحوال الشخصية، من قضايا الزواج والطالق والعدة وغريها، وكذالك 

وتدل أجوبته على متكنه من تفاصيل الفقه  املالكي، وقدرة ال ميكن إنكارها على .الفرائض
  .لألوضاع اخلاصة بشعبهاالجتهاد يف املذهب الختيار األنسب من اآلراء القدمية 

   :مصادرھا  :المطلب الثالث
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 أن نتعرف على املصادر اليت اعتمدها - نوازل الشيخ حممد الصويب عند تناول - من املهم    
اخلصائص اليت  ؛ فإن نظرة فاحصة يف قائمة مصادره تربز لنا أهم فتاويه، ونقل عنها يفنوازلهيف 

  . العلمية وكتاباتهحياتهمتيز 
 فإن تشبثه باملذهب املالكي، وإميانه بضرورة االلتزام به يف الفتاوى ، جعله يلتزم يف وكذالك

فتاواه كلها  بأقوال السادة املالكية، وال يكاد خيرج منها إال للضرورة،لذالك فإن مصادر فتاويه 
هات،  هي مصادر الفقه املالكي نفسها، بالرغم من أنه نالحظ فيها غياب الكتب األم- رمحه اهللا–

   . مثل املوطأ، واملدونة، والبيان والتحصيل، وغريها

  :وفيما بلي أهم املصادر اليت اعتمد عليها
 املختصر خلليل بن إسحاق .1
 الرسالة البن أيب زيد القريواين .2
 اموع حملمد األمري السنباوي  .3
 كفاية الطالب الرباين أليب احلسن .4
 شرح اخلرشي على سيدي اخلليل  .5
 ب املسالك للصاوي بلغة السالك ألقر .6
 الشرح الصغري للدردير .7
 ضوء الشموع على اموع لألمري السنباوي .8
 حاشية العدوي على الكفاية  .9

 حاشية الصفيت على ابن تركي على العثماوية .10
 حاشية العدوي على اخلرشي .11
 حاشية الدسوقي على الدردير .12
 حاشية الشيخ حجازي على ضوء الشموع على اموع .13
  للتسويلالبهجة شرح التحفة .14
 التحصن واملنعة ممن اعتقد بأن السنة بدعة للفقيه الرهوين .15
 املعيار املعرب للونشرشي  .16
 النوازل اجلديدة للمهدي الوزاين .17
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 خمتصر حاشية الرهوين لعلي كنون .18
 الفتوحات االسالمية بعد الفتوحات النبوية ألمحد زيين دحالن .19
 النخبة األزهرية يف حتفيظ الكرة األرضية .20

واهللا . ن الفتاوى واألقوال اليت ينقلها من علماء عصره،للزيادة يف التوثيق والتوضيحوغري هذه م
  أعلم

  :منھجھ في اإلفتاء :المطلب الرابع
أن  عامة، ويف املسائل الفقهية خاصة ميكن  - اهللارمحه-   الشيخ حممد بصو  إن املتأمل يف مسائل 

  :يلخص منهجه فيما يلي
أن اإلدالء باهللا بالعجز، واالعتراف بالنقص، يعترب أدبا وتأدبا مع اهللا        وال شك ب   :االلتجاء إىل اهللا  

ينبغي للمفيت  املوفق إذا نزلت به املسألة أن         : " – رمحه اهللا    –سبحانه وتعاىل، كما قال ابن القيم       
ينبعث من قلبه االفتقار احلقيقي احلايل ال العلمي ارد إىل ملهم الصواب، ومعلم اخلري وهـادي                

لوب، أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على على حكمه الذي شرعه لعباده               الق
 لذالك جنده دائما يـصدر      248"يف هذه املسألة، فمىت قرع قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق           

وهو سبحانه وتعاىل املوفـق     فاجلواب  : أوقوله - واهللا املوفق للصواب     –فاجلواب  : اجلواب بقوله 
  . ، مث جييب على السؤال مبا أتاه اهللا من العلم  وإليه  املرجع واملآبللصواب 

   ألن الواقعة املسئول عنها هـي احملركـة           :التثبت والتحري يف السؤال قبل اإلجابة عليها      
للفتوى،وال يستطيع املفيت أن خيرب حبكم ما ، دون الفهم الدقيق هلذه الواقعة، ألن احلكـم علـى     

: ، وصحة اجلواب يتوقف على مدى صحة فهم السؤال،كما قال بعضهم       هالشيء فرع  من تصور    
  " .فهم السؤال نصف اجلواب"

كذا و كذا،فاجلواب   :كذا كذا، فإن كان معناه      :أما قولك   : ومن عباراته املطردة يف فتاواه، قوله     
  . كذا  وكذا

                                 
  198 -6/197 إعالم املوقعني - 248
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ضع انتقال صالة   األول مو "أما قولك    :قوله يف االجابة على سؤال سائل     :ومن األمثلة على ذالك   
ملبلغ الذي إذا وصل إليه اإلنسان يدعى      ا ما   : فإن كان معناه   هكذا خبط ميينك،  " طفل إىل الكبري    ال

 ودلت عليـه  ، حبسب ما أرشدت إليه حالتك،دون دعاء الطفل،له بدعاء الكبري يف الصالة عليه    
   ......وإن مل ترد هذا املعىن عبارتك، فاعلم،إشارتك 

،وال فلم تعني أي طور يعين من أطوار امليت        مجاعة يذكرون اهللا عند امليت،     يف:ك  وأما قول : وقوله
اىل . وب إمساعه كلمة الـشهادة   فاملطل،لكن إذا كان يف حالة االحتضار    جهرية الذكر من سريته،   

  آخر اجلواب
  لقد مر علينا أن املذهب املالكي يتميز بكثرة األقـوال، مراعـاة            :اإلفتاء بالراجح يف املذهب   

 كان مفتيا يف املـذهب       – رمحه اهللا    –ملصاحل الناس وأعرافهم املختلفة، وال شك أن الشيخ حممد          
  .بالغ الذروة يف االجتهاد، لذالك كان يفيت بالراجح الذي يراه صاحلا يف موضوع املسألة

فالشيخ البصويب كان يعترب نفسه عنـد إجابـة          :واإليضاح الشرح من حقها الفتوى إعطاء
طلبـا  فقط،" الجيـوز " أو  " جيـوز " ، لذاك مل يكن يكتفي ب        مفتيا، ومعلما، ومرشدا   السائلني

عها شرحا وحتليال، حىت يوسيقتضي بسط بعض اإلجابات وت     وهذا  لالختصار، وعدوال عن اإلطالة،   
 ، ويزداد العامل علما، واملؤمن إميانا،     يتعلم اجلاهل، ويتنبه الغافل، ويقتنع املتشكك، ويثبت املتردد       

وقد حيوج األمر ،ن الفتوى ال معىن هلا إذا مل يذكر معها دليلها، بل مجال الفتوى وروحها الدليل أل
إىل مناقشة أدلة املخالفني عند اللزوم يف املسائل اهلامة ليـسلم ذهـن الـسائل مـن تـشويش              

  .املعارضات
  .لذالك ففتاواه ميكن أن يستفيد منها املبتدئ، كما يستفيد منها املتبحر

 االعراض عمـا ال نفـع فيـه          - رمحه اهللا  –من منهجه    : ظر السائل عما ال نفع فيه     لفت ن 
ـ وليست امل .   :"للسائل، وما أمثلته قوله ملن سأله عن إرث الولد ألبيه ما مل ينفعه بشيء              ة يف  نفع

وغري " فإذا تقرر هذا فال حاجة إىل ما أطيل به يف السؤال          : "وقوله آلخر " شيء من هذه فال تعترب    
  . من األمثلة كثرية جداهذه

قولـه ملـا    ومن أمثلتها  :اإلحالة إىل فتوى غريه إذا كانت املسالة قد أفتيت فيها من قبل    
لثامن أكل طعام السوق ومـا      وأما قولك ا   :أكل طعام السوق وما ذبح الكافر     سأله أحدهم عن    
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لفنون ،السيد عبد القادر    فقد حط عنا مؤنته أخونا يف اهللا الفقيه الصويف املشارك يف ا           "ذبح الكافر   
 فإنه قبل أن أكتب شيئا يف هذا احملل كتب فيه ما - حفظه اهللا تعاىل ومتعنا به    – بن حممد الكمليلي  

وبانتهائه انتهت األجوبـة علـى      ،.انتهى برمته وخبطه تقلت    :مث جاء باجلواب مردفا بقوله    . لفظه
   .مسائلك الثمان

 الشك أننا أغفلنا جانبا مهما منه ،لكنه عمل         –اهللا   رمحه   –وهذه ما ميكن استخالصه من منهجه       
  .إنسان واالنسان متصف بالنقص، والكمال خاص باهللا

   وصف النسخ المعتمدة في التحقیق :المطلب الخامس 
 على ما سأبينه    متأخرتان عنها  ونسختان قدمية نسخة نسخ ، منها     ثالث من   النوازلمت حتقيق هذا ا   

  ) ج(و) ب(و) أ: (كل نسخة برمز ، ومسيتها برموزها يف اهلامش وهي وقد رمزت ل. إن شاء اهللا 
  ) :أ( ، ورمزها النسخة األوىل -1

دة؛ هي من يحالوطية  اخلنسخة هذه ال إالهلاال يعرف  مجعها ابنه األول  الشيخ حممد بصو،
وقد حصلت على نسخيت من مصورة الشيخ   الشيخ تيورو بصو حسن،وخمتوم خبتمه،حمفوظات

  ) ورقة18(وتقع يف فاضل بصو حسن ،ال
واخلط مقروء واضح ملن خرب هذه  مغريب عادي، وهي نسخة جيدة وواضحة مكتوبة خبط  

  .قليل الغلط والسقط والطمس ،اخلطوط القدمية، إال يف بعض املواضع النادرة

،منها رون عن القواعد اليت يكتب ا املتأخ يف بعض األحيانوقواعد الرسم اليت كتبت ا ختتلف
) لكن( وكلمة ) هاذا(تكتب ) هذا(وكلمة، )  هاذه( تكتب ) هذه( كلمة : على سبيل املثال

إىل ( كلمة : ،ويستعمل بعض االختصارات مثل )هاكذا( تكتب ) هكذا( ، )الكن( تكتب 
) هـ(وإن كانت متطرفة تكتب غالبا ب ) اهـ(ب ) انتهى( وكلمة ) إخل( خيتصرها ب ) آخره
  .مثلثة
اوينه ورؤس املسائل كتبت خبطوط عريضة،وعدد األسطر متفاوت من صفحة إىل أخرى ، وعن

  .  كلمة 13 و10 وعدد الكلمات يف السطر تتفاوت ما بني 
           21×31ومقياس الورق  

  .واسم ناسخها حممد بن حممد بصو، وعار من التاريخ
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تني، فقد اعتمدا، ورمزت هلا  وهذه النسخة نظر لقدمها وكوا أقرب إىل الصحة من  األخر
  ).أ(حبرف 

 )ب( ورمزهاالنسخة الثانية،  .2
وهي نسخة الكترنكية، منسوخة من النسخة األم، مجعها حفيده، سيدي بصو بن موالي بصو، 

 م ،وأضاف إليها بعض كتابات ابنائه،وتالمذته، وعدد من القصائد اليت 2007 –هـ  1428سنة   
  قيلت فيهم

 صفحة كل ويف ،281 أواقها وعدد ،16 اخلط وحجم traditional arabicخبط والنسخة مكتوبة 
   والسقط، الغلط، فيها ويكثر 14 و 10 بني ما تتفاوت السطر يف الكلمات وعدد تقريبا سطرا30

املنسوخة بالقلم، وال تعدو   هو عني    املنسوخة باآلالت اإللكترونية   ألن وقد اعتمدا كأصل ثانوي   
  . بصورة حديثةكون انتساخاأن ت

 )ج( ورمزهاالنسخة الثالثة، .3

وهي نسخة مطبوعة، طبعها مركز األحباث للتاريخ والفنون         مجعها الدكتور خدمي سعيد امباكي ،     
  .م 1996 -هـ– 1417سنة ) أرسيكا( والثقافة االسالميةباسطنبول 

تراوح ما   صفحة، وعدد األسطر يف الورقة ت      182وهو كتاب من احلجم املتوسط،وعدد صفحاا       
 كثري األغالط واألسقاط، وفيها     14و10 سطرا وعدد الكلمات يف السطر الواحد مابني         20و19بني  

لكين اعتمدا يف التحقيق . وهو غري جامع جلميع النوازل الفقهية. أغالط خطرية، ختل باملعىن متاما    
  .على سبيل االستيناس فقط ال غري

  

  :عملي في التحقیق :المطلب السادس
   :طريقة كتابة النص :أوال

 traditionalاعتمدت يف كتابة النص الرسم اإلمالئي املستعمل يف عصرنا هذا، وكتبته ب خبـط  

arabicواألبيات الشعرية ب خبط ،  battar ،  واملباحث واملطالـب خبـط arabswell_1  وكـذالك،
ناوين املسائل  ب  وعaf_aseer  النصوص القرآنية،أما العناوين الكربى والصغرى فقد كتبتها خبط 

decotype naskh   ،مث وضعت األقواس وعالمات الترقيم الضابطة للقراءة، كالنقطـة، والفاصـلة 
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والثالث النقاط، واملعوقتني ، والقوسني      والفاصلة املنقوطة، وعالمة االستفهام، وعالمة التعجب،     
  :ظفتهايف النص وفق ما يلياملزدهرتني، واألقواس الصغرية، والعارضتني ، والقوسني الكبريين ، وو

 حلصر العناوين اليت اقترحتها لكل مسألة،وكذالك لألسقاط : [ ]  املعقوفتان  )1

  للنصوص القرآنية﴿﴾: القوسان املزدهران )2

 لألمساء وسن الوفيات(.) القوسان العاديان  )3

والنـصوص   . للنصوص املقتبسة وأمساء الكتب الواردة يف املـنت       " " األقواس الصغرية      )4
 ديثية واآلثاراحل

 .حلصر اجلمل املعترضة -  - العارضتان الصغريان   )5

 :مثل قال الشيخ حممد، بعد القول : النقطتان  )6
 .؟ ملا أستبهم قراءته : عالمة االستفهام )7

  منهج التحقيق :ثانیا
 فيهما كثري من التحريـف،  - ومها النسختان املتداولتان لدى العامة     -) ج(و  ) ب(نسختني  ِإن ال 

  :، لذالك اتبعت يف التحقيق املنهج التايل ىف أحدمها سقط خيتلّ به الكالموقد يقع
ورجعـت ىف  . قمت بتقومي النص ورد احملرف إىل أصله، بقدر استطاعىت، وإكمال الناقص    - أ

 . ىف التعليقات- إن شاء اهللا-يظهر ذالك ، كما فتاوىذلك إىل ما تيسر ىل من أصول ال

 .ة خبط بارز، وخلصت فيها مضامني املسائلكتبت العناوين  يف بداية كل مسأل  - ب

كتبت املنت يف أعلى الصفحات خبط أوضح من هوامشها، مع مراعات عالمات التـرقيم،      - ت
 .وشروط الكتابة املعاصرة

 :كتبت التعاليق باهلامش، ومشلت على ما يلي  - ث

 على األخطاء الواقعة يف النسخ مبا يف ذالك النسخة األصلية الـيت رمـزت هلـا           التنبيه .1
 )أ(حبرف

 .تصحيح األخطاء الواقعة يف  األصل اعتمادا على النسخ األخرى .2

 ختريج اآليات القرآنية .3

 ختريج اآلحاديث واالثار بذكر مصادرها  وكتبها وأبواا وأرقامها .4
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 .تعريف األعالم الواردة يف املنت بالرجوع إىل املعاجم  وكتب التراجم .5

  إىل تعريفشرح األلفاظ الغريبة واملصطلحاتاليت حتتاج .6

  توثيق النصوص  واألقوال اليت يستشهد ا الشيخ حممد من مظاا .7

 .عرض االدلة اليت أستدل ا لكل مسألة  .8

 عرض اجلداول اليت أوضح ا مسائل املرياث .9
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  التحقیق قسم: الثاني الفصل

 

  :   األولى المسألة


  ال؟ أم الوضوء ينقض هل اإلنسان، من خيرج الدود عن: شيخنا سئل
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا تعاىل على سيدنا حممد وسلم           : " نصه مبا – اهللا رمحه – فأجاب
  . تسليما

موجبه سالم تام مع رد جواب يف اخلتام؛      " دمباه كاه " أما بعد فإىل األخ الصاحل واحلبيب الناصح        
 سؤالك  ؛ أحدمها ،ففككته فإذا فيه سؤاالن   ، أتاين بكتاب من عندك      ، كاه اخاك حممد أن تعلم بأن أ   

كما هـو   ، واآلخر سؤالك عن جعل ظرف الزرع صداقا لزوجة        ،عن أمر دود خيرج من اإلنس       
   249.العادة يف أرضنا

لـدود ال يـنقض    فاعلم أن ا: أما اجلواب يف األول- ومن اهللا نطلب الصواب والقبول  –فنقول  
سواء كان صغريا أو كبريا، وسواء خرج وعليه بلة أم ال،           ، يف البطن  250اء إن كان متخلق   الوضو

ـ         واء كانت البلة قليلة أو كثرية،     وس نقض الوضـوء جيـب      لكن البلة الكثرية وإن كانـت ال ت
شيء خرج من املخرج املعتـاد  :وذا يلغز فيقال لنا.االستنجاء منها،وإن كانت يف صالة فيقطعها  

 بقوله مـن    251نظم ذلك الشيخ األمري    وقد. جاء وقطع الصالة ومل ينقض الوضوء     فأوجب االستن 
  :حبر البسيط

                                 
 السؤال الثاين فلم أعثر عليهعن   اجلواب أما- 249

 "متخلفا" :ب، و ج  ويف  - 250

 عبد القادر بن عبد العزيز بن حممد السنباوي، املالكي األزهري ،   أبو حممد  حممد بن حممد  بن أمحد بن- 251
 وهو -اإلمام الشهري باألمري الكبري ، }  م1817 -1741 هـ، 1154-1232{ املغريب األصل املصري ،

إحتاف اإلنسان يف :له توا ليف عديدة ، منها) . من قسم منفلوط، مبديرية أسيوط( ، ولد بسنبو -لقب جده األدىن 
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2 5 2 

  : رمحة اهللا عليهما بقوله253فأجابه الشيخ السفيت
 

2 5 4 

 2 5 5 

ثر   بأن حيصل له كل يوم مرة فأك       ؛256نكحامث إنه يعفى عما خرج مع احلصا والدود إن كان مست          
.  257بي حبسب حمله ال حبسب إصابته للثـو        أ .وإال  عفي عنه   وإال فال بد من غسله حيث كثر،      

                                                                                             
علمني، واسم اجلنس يف النحو، وحاشية على الدردير، وحاشية على شرح امللوي على السمرقندية يف البالغة ن امل

اموع ، وشرحه : ومن أشهر كتبه. شرح على عزامي، صحيح يف مصطلح احلديث، وتفسري سورة القدر،
يل يف شرح خمتصر خليل ، وحاشية وحاشية عليه، وحاشية على الشيخ عبد الباقي الزرقاين على املختصر، واإلكل

شجرة النور : ينظر ترمجته يف . على شرح العزية، وعلى شرح عبد السالم اللقاين على اجلوهرة، وعلى ابن تركي
، 2490 ، موسوعة أعالم املغرب ص 130/ 4، الفكر السامي   363-362الزكية يف طبقات املالكية ص  

 68/ 9ؤلفني ، معجم امل173/ 1معجم املطبوعات لشركيس 

  هذا الكتاب  يذكره الشيخ كثريا ، حبثت عنه يف مجيع اخلزائن فلم أعثر عليه ، لكن وجدت شرحه  املسمى - 252
: ، الرقم الترتييب101503: ضوء الشموع على اموع، للمؤلف نفسه، خمطوط  يف خزانة القرويني  حتت الرقم 

 الك أحيل عليه دون ذكر الصفحةوغري مرقم لذ .  613/99:، رقم امليكروفيلم2932

املصري املالكي، فقيه حنوي ) بالصاد، وإمنا أثبتنا السني لألمانة العلمية(  يوسف بن سعيد بن إمساعيل الصفيت  253
حاشية على اجلواهر الزكية يف ألفاظ العثماوية البن تركي يف الفقه،شرح القناعة يف معتل الالم : واعظ، من تصانيفه

األعالم : ينظر ترمجته يف . و اجلماعة  يف النحو، ونزهة األرواح يف بعض أوصاف اجلنة دار األفراحإذا اتصل به وا
 274/ 13 معجم املؤلفني 232/ 8للزركلي  

بالفاء وهو تصحيف من الناسخ ، والصحيح ما أثبتناه، كما هو ثابت يف الكتاب " فرضا:  " يف  ب، و ج- 254
 األصل

ط " حاشية سنية وحتقيقات ية" لى شرح ابن تركي على العثماوية، املعروف ب حاشية الصفيت ع:  ينظر - 255
 23 م، ص 1977 هـ، 1397 دار الفكر 5
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 أما إن كثرت جدا حىت      ، ما مل تكثر الفضلة جدا،     وحمل كون الوضوء صحيحا يف املسألة السابقة      
   258.إنه قضى احلاجة فإن الوضوء ينتقض قطعا:ال له عرفاصار يق

  
  
  
  
  
  

                                                                                             
 والصحيح ما أثبتناه  وكما هو ثابت يف الكتاب املذكور أعاله" :مستحكما: " ويف  ب، و ج - 256

 ثابت يف الكتاب املذكور أعالهوهو خطأ  والصحيح ما أثبتناه وكما هو ".للصواب: " ب ، و ج :  ويف  257

  :هذه املسألة فيها ثالثة أقوال  258
أن ال وضوء عليه، خرجت الدود نقية أم غري نقية، وهو املشهور يف املذهب، أن ال وضوء إال فيما : األول -

 خيرج من السبيلني من املعتادات على العادة، وهو مذهب املدونة

 غري نقية، وهذا على قول من يرى الوضوء  فيما خرج من السبيلني  أنه  ال وضوء عليه إال فيما خترج:الثاين -
 من املعتادات، خرج على العادة أو على غري العادة وهو قول ابن نافع

أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية، وهو قول ابن عبد احلكم خاصة ألنه يرى الوضوء مما خرج من :الثالث -
 .السبيلني من املعتادات وغري املعتادات

والدليل " أن اخلارج إذا كان على غري املعتاد مل يتعلق به نقض الوضوء وصار داء"  :بط املذهب األولوضا
ما لو ابتلع دودا فخرج منه ألنه : ويستثىن من هذه القاعدة. عليه سقوط اعتبار دم االستحاضة ألجل أنه دم علة

  .خروج معتاد
، النوادر والزيادات البن 98-97/ 1حصيل البن رشد ، البيان والت10/ 1املدونة الكربى للسحنون : ينظر 

  اختالف أقوال مالك 53/ 1،اجلواهر الثمينة 10 ، الكايف البن عبد الرب ص 39-38/ 1أيب زيد القريواين 
حاشية 192-191/ 1 حاشية الدسوقي 103  عقد اجلواهر احلسان ص 65وأصحابه البن عبد الرب ص 

/ 1، حاشية الرهوين 23 الصفيت على لنب تركي على العثماوية ص حاشية112/ 1العدوي على الكفاية 
 .173/ 1مدونة الفقه املالكي وأدلته 172
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  :   المسألة األولى


  ؟.عمن يصلي مع اإلمام وحده، أيقوم حذوه أو دونه، أو خلفه: سئل الشيخ حممد بوصو
وحده أيقوم حذوه أو دونه و فيمن يصلي مع اإلمام "و أما قولك :  مبا نصه – رمحه اهللا  –فأجاب  

فاعلم . احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا:  واهللا املوفق للصواب  –فاجلواب  " أو خلفه ؟    
 وأما حماذاته تأخره عنه قليال حبيث يتميز عن إمامه،وندب  يقوم الذكر عن ميني اإلمام ندبا، أنه إمنا 

 261 عند قول الـشيخ خليـل      260رشي يف حاشيته على اخل    259قال الشيخ العدوي  . فمكروهة    
.  وتكره احملـاذاة   ويندب تأخره قليال،  .   262"كوقوف ذكر عن ميينه     " :مشبها على املندوبات    

                                 
فقيه : ) م1775 - 1700 هـ 1189 - 1112(  العدويالصعيديعلي بن أمحد بن مكرم الشيخ : هو- 259

  .يف القاهرةوتويف ) بالقرب من منفلوط(يف بين عدي  ولد.مالكي مصري، كان شيخ الشيوخ يف عصره
 حاشية على شرح القاضي زكرياء على ألفية العراقي يف  و، اخلرشي حاشية على   والكفاية  على حاشية  من كتبه

ينظر ترمجته يف . حاشية على شرح السلم لالخضري   و  حاشية على شرح اجلوهرة لعبد السالم و،املصطلح 
 125/ 4، الفكر السامي 336شجرة النور ص :

   45/1احلاشية املذكورة مطبوع امش  شرح اخلرشي  ط دار الفكر  دون تاريخ،  ينظر - 260

، وكان )776ت (  أبو ضياء ، خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الكردي املصري الشهري باجلندي - 261
ننا صدرا يف من جند احللقة يلبس  زيهم، الثياب القصري ة متقشفا زاهدا عاملا حميطا باملذهب املالكي ، مشاركا متف

التوضيح يف شرح منتهى السول البن حاجب  واملختصر املشهور  ب خمتصر : ومن تآليفه. علوم الشريعة واللسان
. خمدرات الفهوم يف ما يتعلق بالتراجم والعلوم و الشيخ خليل، ومناسك احلج، ومناقب الشيخ عبد اهللا املنويف ،

 115الديباج املذهب و 241 262 /1 حسن احملاضرة : ينظر هـ على األرجح ،776تويف  يف ربيع األول سنة 
 835ومعجم املطبوعات 

 42  املختصر ص - 262
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 يف أقرب املسالك مع شرحه عاطفا       264 وقال الشيخ الدردير   ،263ومثله يف حاشيته على الكفاية      
 وندب تـأخره     ، أي اإلمام "  عن ميينه  265ووقوف ذكر ولو صبيا عقل القربة     : " على املندوبات 

وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا       .  266قليال ليتميز املأموم عن اإلمام واهللا سبحانه وتعاىل أعلم        
  . وموالنا حممد وآله وصحبه وكرم

  :المسألة الثانية


  سئل الشيخ حممد بوصو عن احملراب أجيوز لإلمام أن يتنفل فيه أم ال؟
" أجيوز لإلمام أن يتنفل فيه أم ال ؟ " وأما قولك يف احملراب  : بقوله – اهللا  رمحه–فأجاب 

فاعلم أن تنفل . احلمد هللا  والصالة والسالم على رسول اهللا:  واهللا املوفق للصواب –فاجلواب 
" و تنفله مبحرابه  : " 268 عاطفا على املكروهات267قال الشيخ خليل.  اإلمام مبحرابه مكروه

                                 
 71/ 1 .كفاية الطالب الرباين أليب احلسن علي  طبعة دار الفكر: ينظر - 263

فاضل، من فقهاء ):  هـ1201-1127( أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، أبو الربكات الشهري بالدردير - 264
 أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك :من كتبه.وتعلم باألزهر، وتويف بالقاهرة) مبصر(ولد يف بين عدي .يةاملالك

 واألعالم 126/ 4الفكر السامي :  ترمجته يف ينظر.  الكبري والصغري و حتفة اإلخوان يف علم البيانيهشرحو
1/244 

 عليها وأن املعصية يعاقب عليهاأي الطاعة فعال أو تركا، أي عقل أن الطاعة يثاب : أي - 265

بت يف بيت خاليت ميمونة، فصلى  : قال – رضي اهللا عنه – حديث ابن عباس :واألصل يف هذه املسألة 266
 عليه وسلم _رسول ا العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات  ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن _  صلى ا

 ركعتني ثم نام حتى مسعت غطيطه أو قال غطيطه، يساره فجعلين عن ميينه فصلى مخس ركعات ثم صلى
يقوم املأموم عن ميني اإلمام :  باب657أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري حديث رقم  ".ثم خرج إىل الصالة

 .حبذائه سواء إذا كانا اثنني، ويف باب اآلذان، وأخرجه مسلم يف صالة املسافرين ، باب صالة النيب ودعاؤه بالليل

  إسحاق ، تقدمت ترمجته خليل بن- 267

  يف صالة اجلماعة - 268



  نوازل حممد البصوبي   

 

95 

أي حمراب اإلمام أي  :"272 نقال عن الشربخييت271 يف حاشيته على اخلرشي270دويقال الع.  269
ويف اموع عاطفا على .  273"موضع الصالة كان يف مسجد  أو غريه يف حضر أو يف سفر 

مث قال يف 275وكذا نص عليه يف أقرب املسالك .  274"وتنفل اإلمام باحملراب " املكروهات أيضا 
 إال حال كونه إماما وألنه قد يوهم غريه أنه يف صالة فرض ألنه ال يستحقه:" بلغة السالك
 وصلى اهللا تعاىل 277.واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  ومثله يف اخلرشي وغريه .  276"فيقتدي به 

                                 
 41 ص2005 - هـ 1426 املختصر طبعة دار احلديث - 269

  تقدمت ترمجته علي  العدوي الصعيدي- 270

املالكي ، واخلرشي نسبة إىل أبو فراس ) 1101ت  ( – بفتحتني - هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلرشي- 271
الربهان اللقاين والزم بعده علي األجهوري وتصدر لإلقراء جبامع األزهر ، وحضر قرية من البحرية مبصرة أخذ عن 

درسه غالب املالكية ، واشتهر بالنفع وقبلت كلمته، وعمت شفاعته ، واعتقده عامة الناس ، انتهت إليه الرئاسة يف 
  .مصر وهو أول من توىل مشيخة األزهر الشريف

. شيخ إبراهيم اللقاين، ووالده عبد اهللا اخلرشي وغريه من أكابر الشيوخالشيخ علي األجهوري ، وال :ومن مشاخيه
اشتهر يف بالد األرض من بالد التكرور، والشام واليمن واحلجاز والروم واليمن،وكانت اهلدايا تأتيه من أقصى 

  الغرب  وبالد التكرور وال ميسك ا شيئا بل يتصرف فيها أقاربه ومعارفه
؛و الفوائد  لكبري علي منت خليل  ؛ و الشرح الصغري علي منت خليل أيضاً يف فقه املالكيةالشرح ا : من تصانيفه

، و معجم املطبوعات 7/118األعالم للزركلي  : ينظر ترمجته يف. يف التوحيد  السنية شرح املقدمة السنوسية
1/820 

 املالكية مبصر ، تويف غريقا يف من أفاضل)1106ت (   إبراهيم بن مرعى بن عطية، برهان الدين الشربخييت - 272
  .النيل وه متوجه إىل رشيد

شجرة النور ص  :ينظر ترمجته يف .  شرح خمتصر خليل، والفتوحات الوهبية بشرح األربعني النووية:من كتبه
 73/1األعالم317

 30 -29/ 1شية العدوي على اخلرشي   حا: ينظر - 273

   ضياء الشموع على شرح اموع- 274

 442/ 1ح الصغري على أقرب املسالك لشر اينظر - 275

 442/ 1   املرجع نفسه- 276

  :واألصل يف كراهة تنفل اإلمام يف احملراب ما يلي  277
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انتهى حبمد اهللا تعاىل وحسن توفيقه .  وسلم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وكرم 
رى امباكي بن حممد البصويب طالبا ممن وقف على خطإ من على يد أفقر الفقرآ  وأحقر كل من ي

فإن احلق ضالة املؤمن يأخذها هذا الشأن أن يصلحه أو ينبه عليه،هذه الكتابة من اإلخوان أرباب 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته. 278حيث  وجدها

  
  
  
  

                                                                                             
ال يصل اإلمام يف املوضع الذي صلى فيه " : ، قال- صلى اهللا عليه وسلم –ما روي عن النيب  :أوال -

 بسند 616تطوع يف مكانه ، حديث رقم  رواه أبو داود يف السنن  باب اإلمام ي"املكتوبة حتى يتحول

 منقطع، وصححه الشيخ ناصر الدين األلباين 

 رمبا إذا تطوع يف موضع املكتوبة  يظن من شاهده أنه تذكر نقصا يف صالته، فيلبس على املأمومني، فلهذا :ثانيا -
 . الفريضة فورايقال له ال تتطوع يف موضع املكتوبة، والسيما إذا باشر الفريضة، مبعىن أنه تطوع عقب

 أن اإلنسان إذا تقدم على الناس متيز – واهللا أعلم –احلكمة يف ذالك : - حفظه اهللا -يقول الشيخ املختار الشنقيطي
وصار له فضل،وحينئذ يكون الناس وراءه، وهذا الفضل شرع حلاجة، وهي اإلمامة، مث أعطي قدر األذكار ، فبقي 

 وبعض – رمحة اهللا عليهم –ن يبقى يف موضع إمامته،ولذالك شدد العلماء ما عداها على األصل، فال ينبغي له  أ
املتقدمني شددوا على اإلمام  أن يطول يف األذكار ويطيل اجللوس يف احملراب ، وال يتذكر أنه متقدم على الناس ألن 

   .هناك أناسا هلم فضلهم وهلم مكانتهم، فال يتقدم عليهم إال بقدر ما أذن له الشرع بالتقدم
 أن ال يبقى يف – صلى اهللا عليه وسلم -وهذه من آداب اإلمامة اليت ينبغي أن يتنبه هلا اإلمام، وقد كان من هديه 

 جيلس و يتحلق  حوله أصحابه، واستثىن بعض – عليه الصالة والسالم –موضعه إال بعد صالة الفجر ، فكان 
ال :  وحنو ذالك ، ويكون يف موضع احملراب ، قالوا العلماء إذا وجد حاجة كالتعليم، كأن يكون عنده درس علم

  417ينظر شرح زاد املستنقع للشنقيطي دروس صوتية مفرغة  ورقم الدرس . حرج يف هذا

رواه  "احلكمة ضالة املؤمن حيثما وجدها فهو أحق هبا" :- صلى اهللا عليه وسلم – إشارة إىل قوله - 278

 األلباين  وضعفه 4169ابن ماجة يف السنن حديث رقم 
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  : األولى المسألة


  احملرم؟ ذي غري من الصغرية غسل حكم عن بوصو حممد الشيخ سئل
 أن  أوالفـاعلم "السابع غسل الصغرية من غري ذي احملـرم    "وأما قولك : بقوله اهللا رمحه – فأجاب

فاألول إذا كانت   .  اجلواز اتفاقا واملنع اتفاقا واملختلف فيه       :غسل الرجل الصبية له ثالثة أحوال     
  والثالـث إذا     280 ،  والثاين إذا كانت تشتهي كبنت ست سنني        279 ،رضيعة مل تبلغ ثالث سنني    

ا فقـد  وأما كون الرجل يف األحوال كلها حمرما أو أجنبي   .  282واملعتمد املنع  ،281كانت بني هاتني  
 عند قـول    - اهللا تعاىل  285ام رمحه -284يف شرح الرسالة عن ابن عمر     283نقل الشيخ أبو احلسن     

                                 
 ن النفس ال متيل هلاأل جلواز النظر على عورته،- 279

وإذا بلغت اجلارية على حد تأخذها العني  : -  رمحه اهللا- حلرمة نظرهم هلا بقصد االلتذاذ، قال القرطيب- 280
عورة غري البالغ ل  البالغ يف ذالك املراهق ، فنظر املراهق لعورة البالغة جيري على نظر ، ومثلوتشتهى سترت عورا

 .البالغة

 بأن كانت غري رضيعة، وكانت ممن تبلغ أن تشتهي كبنت ثالث سنني ، فأجازها أشهب ، قياسا على غسل - 281
 .ومنعها ابن القاسم ألن مطلق األنوثة مظنة الشهوة. النساء ابن ثالث سنني وأربع ومخس

 . أي ترك الغسل وهو مذهب ابن القاسم- 282

بن خلف املنويف املصري الشاذيل ، أبو احلسن  من فقهاء املالكية، مولده ووفاته يخ علي بن حممد  هو الش- 283
   .بالقاهرة
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كر املصنف عام يف احملرم و غريه؛ وهذا ظاهر ما ذ ":ما لفظه286"وال يغسل الرجال الصبية  ":املنت
قـال حمـشيه اإلمـام      .  287اخل  " احملرم فيجوز له غسلها       ذو  وأما قول،وقيل هذا يف األجانب،   

. 290" ومن شرحه اعتماد هذا القول      .  289وهذا القول ظاهر خليل   " : - رمحه اهللا  -288دويالع
  . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  :الثانية المسألة


  .الكبري على الطفل صالة انتقال موضع عن البصويب الشيخ سئل

                                                                                             
عمدة السالك، حتفة املصلي ، غاية األماين ، والكفاية، وشفاء الغليل يف لغات خليل، : منهاعديدةله  تصانيف  

اري عن اخلطأ واللحن يف البخاري، وشرحان للبخاري أحدمها معونة القاري لصحيح البخاري ، والثاين صيانة الق
، شجرة النور ص 212نيل االبتهاج : ينظر ترمجته يف . وله شرح لصحيح مسلم، واجلوهرة املعنوية على األجرومية

 11/ 5، األعالم 272

أبو احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي الفاسي، عاملها  ومفتيها، وإمام القرويني وخطيبها، ذو ورع :  هو- 284
شف ومراقبة وكمال فضل ، عظيم الصيت، شهري الذكر يف األقطار اإلفريقية ، نشر العلم فانتفع اخللق، وزهد وتق

ال يعتمد ما كتبه على الرسالة، : له تقييدات على الرسالة، قيده عنه الطلبة ، من أحسن التقاييد وأنفعها، قال زروق 
ما قيد عن شيخه عبد الرمحان بن عفان اجلزويل، فذاك ال ألنه إمنا هو تقييد قيده الطلبة زمن اإلقراء، ويف معناه 

يريد إذا ذكروا نقال : يهدى وال يعتمد، وقد أفىت بعض الشيوخ بأن من أفىت من التقاييد يؤدب ، قال احلطاب 
  761خيالف نص املذهب وقواعده،  تويف سنة 

  رمحها"ب " يف285  -

 62 الرسالة ص - 286

 386/ 1 ينظر الكفاية  - 287

 علي العدوي الصعيدي  سبقت ترمجته - 288

  خليل بن إسحاق سبقت ترمجته - 289

 387/ 1 ينظر الكفاية - 290



  نوازل حممد البصوبي   

 

99 

باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا  أعوذ :نصه مبا – اهللا رمحه – فأجاب
  الرمحن الرحيم

 وأصحابه على سيدنا وموالنا حممد النيب الكرمي الرءوف الرحيم  وعلى آلهوسلم وصلى اهللا تعاىل   
أيها . فهذه أجوبة مسائلك الثمانية نسأل اهللا تعاىل لنا ولك العفو والعافية            أما بعد؛ .  خيار األنيم   

 جعلنا اهللا و إياك ممن إليه سبحانه تبتلوا         -احلبيب فيهما ، السيد عمر لو     األخ يف اهللا ويف الشيخ و     
 - املرضى أُلوا وعللوا آمني291 توسلوا ومن مشارب خدميه    - صلى اهللا وسلم عليه    -وخبري خلقه 

 لكن إذا فقد احلمـيم رعـي        الصناعة لقصور اليد وقلة البضاعة،    على أنين لست من أهل هذه       
  . اهلشيم

 ما :فإن كان معناه. هكذا خبط ميينك" ول موضع انتقال صالة الطفل إىل الكبري األ"أما قولك 
 ،ملبلغ الذي إذا وصل إليه اإلنسان يدعى له بدعاء الكبري يف الصالة عليه دون دعاء الطفلا

ودلت عليه إشارتك وإن مل ترد هذا املعىن عبارتك، فاعلم أن هذا ،حبسب ما أرشدت إليه حالتك 
 فالطفل عند السادة الفقهاء يطلق على من دون البلوغ ذكرا حد الطفولة وحد الكرب؛علم مبعرفة ي

 والبلوغ قوة ،293 والكبري عندهم من بلغ إىل منتهى عمره،292كان أو أنثى ورمبا قيل لألنثى طفلة

                                 
 "خدمي الرسول "  أمحد بن حممد بن حبيب اهللا البكي الشهري ب - 291

ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر واملؤنث : ري األنبا الطفل الولد الصغري من اإلنسان والدواب ، قال ابن - 292
َأو الطفل الذین لم یظھروا على عورات النساء  ﴿:قال تعاىلواجلمع،  َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ََ َُ ْ ْ َّ َِ ْ ِّ ، وجيوز املطابقة يف )،31التوبة آية (﴾ِ

طفلة وأطفال وطفالت، وأطفلت كل أنثى إذا ولدت فهي مطفل، قال : التثنية واجلمع والتأنيث، فيقال 
طفل بل صيب وحزور ويافع و مراهق وبالغ، ويف :ه بعد ذالكقى هذا االسم للولد حىت مييز مث ال يقال لبوي:بعضهم

 الطاء  مع الفاء/ ينظر املصباح املنري. طفلة إىل أن حيتلم: التهذيب يقال 

  : يطلق الكرب يف السن على معنيني- 293
  .أن يبلغ اإلنسان مبلغ الشيخوخة والضعف، بعد جتاوزه مرحلة الكهولة : األول-
ينظر املوسوعة الفقهية . وج عن حد الصغر بدخول مرحلة الشباب، فيكون مبعىن البلوغأن يراد به اخلر: الثاين-

 186/ 8الكويتية 
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 وعالمته االحتالم  ؛294حتدث يف الصغري خيرج ا من  حالة الطفولية إىل حالة الرجولية والعقل
فكل . 298مثان عشرة على املشهورمتام  وهو 297 أو السن296  و الدم  واحلمل295نزالاإل:أي 

وكل .  ما مل يبلغ300 فإنه يدعى له بدعاء الطفل299مولود مات وقد حكم الشرع بالصالة عليه
  .  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 301من بلغ كذلك فيدعى له بدعاء الكبري

                                 
  ط دار املعارف133/ 1، الشرح الصغري 290/ 5الزرقاين   ينظر شرح - 294

  بني الرجل واملرأةة مشتركيف يقظة أو منام لوقت إمكانه، وهي أي خروج املين من لرجل أو املرأة - 295

  باملرأةةخاص - 296

 عند عدم وجود عالمة من العالمات املذكورة - 297

: مثانية، وقيل: ففي رواية : أوردها احلطاب يف املواهب : مخسة أقوالعلى اختلف املالكية  يف سن البلوغ ، - 298
 : - رضي اهللا عنهما–مخسة عشر، لقول ابن عمر : ستة عشر،وروي عن ابن وهب : سبعة عشر، وزاد البعض

وعرضت عليه 0 يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزني– صلى ا عليه وسلم –على النيب عرضت 
  . 4727أخرجه ابن حبان حديث رقم .يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت

  95/ 5، مواهب اجلليل 293/ 3ينظر الدسوقي  
ظهور شعر العانة : اإلنبات: رمبا لشدة االختالف فيه، مثل - رمحه اهللا–وهناك عالمات أخرى مل يذكرها الشيخ 

 إن - رمحه اهللا–وهو الذي حيتاج يف إزالته على حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغري،قال ابن رشد 
اإلنبات عالمة فيما بني الشخص وبني غريه من اآلدميني من قذف وقطع وقتل، وأما فيما بني الشخص وبني اهللا 

انه ليس على من أنبت :  أنه ليس بعالمة، وبين بعض املالكية على هذا القول– يعين عند املالكية –ال خالف تعاىل ف
ومل حيتلم إمث يف ترك الواجبات وارتكاب احملرمات، وال يلزمه يف الباطن عتق وال حد وإن كان احلاكم يلزمه ذالك 

  .ألنه ينظر فيه وحيكم مبا ظهر له
/ 3، الشرح الصغري 294- 293/ 3، ينظر الدسوقيوفرق األرنبة،وغلظ الصوت, ط ننت اإلب: ومنها أيضا

404. 

الطفل اليصلى عليه وال يرث وال يورث حتى "  : - ص– لقوله  وال يصلى على من مل يستهل صارخا- 299
 أخرجه الترمذي يف اجلنائز، باب يف ترك الصالة على اجلنني حىت يستهل "يستهل

اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، أنت أمته : " د اهللا والصالة على النيب بعد مح:دعاء الطفل- 300
اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، وال حترمنا .وأنت حتييه
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  :الثالثة المسألة


  .اجلنازة صالة يف اإلمامة على األجرة أخذ عن البصويب حممد الشيخ سئل
فإن "الثالث أخذ األجرة على اإلمامة يف صالة اجلنائز "و أما قولك  :بقوله – اهللا رمحه – فأجاب

هللا املوفق  وا–كان املعىن هل جيوز إلمام صالة اجلنازة أن يأخذ أجرة على صالا أم ال؟ فاجلواب 
 قال - نفعنا به اهللا العليم اخلبري  – 302ديريخ الفقيه العارف سيدي أمحد الدر أن الش–للصواب 

ما 303"وال متعني كركعيت الفجر خبالف الكفاية :"يف شرحه الكبري على املختصر عند قول املنت 
ة فال جيوز  كغسل امليت أو محله فيصح اإلستيجار عليه ما مل يتعني خبالف صالة اجلناز:نصه 

تيجار فال جيوز اإلس:" قوله- رمحه اهللا– 304قال حمشيه الشيخ الدسوقي" اإلستيجار عليها مطلقا  

                                                                                             
 كفالة أبينا إبراهيم، وأبدله دارا خريا وإياهم أجره ، وال تفتنا وإياهم  بعده، اللهم أحلقه بصاحل السلف املؤمنني  يف

 .من داره، وأهال خريا من أهلهن وعافه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم

اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك ، كان يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممدا  عبدك  " : وهو- 301
كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ال حترمنا ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان حمسنا فزد يف حسناته، وإن 

 أخرجه مالك يف اجلنائز باب ما يقول املصلي على اجلنازة. أجره، وال تفتنا بعده

 و يف  الدرديري .  أمحد العدوي الشهري بالدردير  تقدمت ترمجته - 302

 205 ص  خمتصر خليل- 303

ملصري ، حمقق عصره  ووحيد دهره بالديار املالكي ا) 1230ت (  حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي - 304
  .تعلم وأقام وتويف بالقاهرة وكان من املدرسني بفي األزهر)  مبصر( املصرية ، من علماء العربية، من أهل دسوق 
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 وأما الغسل واحلمل للميت فإا ملا شاركت يف صورة أشياء كثرية أي لتمحضها للعبادة،"عليها
  . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.305"غريها مل تتمحض  بصورا للعبادة

  
  
  
  

  :الرابعة ةالمسأل


  .امليت عند اهللا يذكرون مجاعة عن – اهللا رمحه – البصويب الشيخ سئل
فلم تعني أي طور يعين مـن  " الثاين يف مجاعة يذكرون اهللا عند امليت     "وأما قولك    :نصه مبا فأجابه
وب إمساعه كلمة   االحتضار فاملطل لكن إذا كان يف حالة       امليت وال جهرية الذكر من سريته؛      أطوار

يعىن أن احملتضر يقول اجلالس عنـده     306"و يلقن ال إله إال اهللا عند املوت       ":ففي الرسالة . الشهادة
ليتذكرمها بعقله فيموت وهو معتـرف مـا يف      " ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا        : "حبيث يسمعه   

وإن كان يف .  307 "له إال ا دخل اجلنةمن كان آخر كالمه ال إ":كما يف احلديث الشريف،ضمريه 

                                                                                             
احلدود الفقهية ،حاشية على مغين اللبيب البن هشام، وحاشية على سعد التفتازاين، وحاشية على :  له كتب منها

/ 4الفكر السامي :  ترمجته يف ينظر. اهنية على شرح السنوسي ملقدمة أم الرب وحاشيالشرح الكبري،
 17/ 6،األعالم130

 22/ 3دسوقي   ينظر  ال- 305

 61الرسالة ص - 306

، وابن  داوود يف السنن باب التلقني، وأمحد 1299 أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب اجلنائز،حديث رقم - 307
 22087يف املسند حديث 
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 يف التحصن واملنعة ممن اعتقد أن السنة        308 فقد أسبغ الكالم عليه الفقيه الرهوين      ، محل نعشه  ةحال
 ورفع احلاملون لنعشه أصوام بالتهليل       - رمحهما اهللا رمحة واسعة    – ألفه ملا تويف والده      309بدعة

 وقد جلب سائر النصوص اليت وقف       لقيل والقال ،  ،وكثر ا فأشار إليهم بعض الفضالء بالسكوت      
أن السنة القدمية يف إتباع اجلنازة هو :وحمصل األمر . 310عليها يف ذلك ملن تقدمه فطالعه إن شئت       

  حـىت    ما هو مسئول عنه،   الصمت والتفكر واالعتبار وحتديث النفس بأمر امليت وما يرد عليه و          
 يكون غائبا فما يزيد على التـسليم،      ة  وعسى أن     كان بعضهم يلقي الرجل من إخوانه يف اجلناز       

  311. يعرض عنه اشتغاال مبا هو فيه من التفكر يف أحوال القرب و سؤاله وشدائده وأهواله
لذكر عند محل اجلنـازة       مث صار اجلهر با     - نفعنا اهللا م   -عن السلف الصاحل   وهذا هو املنقول    

غو  وإمنا يشتغلون    اشني مع اجلنازة ال يتركون الل     و ذلك أن املتأخرين ملا علموا أن امل       عمل الناس، 
ففـي  ". ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا         ":وىل أن يشغلوا ألسنتهم بقول    األ  أن رأوابأحوال الدنيا؛   

 رمحه اهللا ملا سـئل عـن الـذين    313،314 عن الشيخ أيب القاسم بن خجو312يار اجلديدأجوبة املع 

                                 
فقيه )  هـ 1230 -1159( بن أمحد بن حممد بن يوسف، أبو عبد اهللا الرهوين ) بفتح امليم األوىل(  حممد- 308

مالكي مغريب ، نسبة إىل رهونة من قبائل جبال غمارة باملغرب، نشأ وتعلم بفاس، وكان حافظا متقنا فقيها متفننا، 
فتيا عليه يف املغرب وكان ملجأ امللمات يف النوازل دارت ال وكان من فقهاء وقته النظار وممن تفتخر به األعصار

  .واألحكام، وكان أكثر إقامته بوزان 
 املراقي، وحاشية على الزرقاين، وحاشية على ميارة الفاسي مل تكمل ، أوضح املسالك وأسهل: كتب منها له 

   17/ 6 ، األعالم 130-129/ 4الفكر السامي : ته يف ينظر ترمج. التحصن واملنعة ممن اعتقد بأن السنة بدعة

 1309 عام  مطبوع بطبعة حجرية- 309

  فتحصل مما تقدم أن رفع الصوت بالتهليل مع اجلنازة بدعة، وأن السنة الصمت :بقوله – رمحه اهللا – انتهى - 310
امللزمة ينظر الكتاب املذكور .، والتفكر واالعتبار، ومل ينقل  من احد من األئمة قول باستحبابه فيما وقفنا عليه

 4الثانية ص 

 باب اجلنائز ط وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية املغرب 313/ 1 املعيار املعرب للونشريسي ينظر- 311
1401-1981  

 "النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى"  الشهري ب - 312

  والصحيح خجو بال ألف ) ب (و ) أ (  هكذا يف313
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 جهرا أم ال يقولون ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا    هل يذكرون اهللاحيملون امليت إىل  قربه ،      
 وعلى جوازه، فهل فيه فائدة       وال يذكرون باجلهر ،    - عليه وسلم   صلى اهللا  –ويصلون على النيب    

 مطلوب على كل حـال وينتفـع الـذاكر         ذكر اهللا  ": حمل احلاجة منه   هللميت أم ال؟ اخل ما نص     
إىل أن " وذالك كله حممود،امليت ينتفع بدعاء من دعا له    وال خالف أن    املخلص بذكر اهللا ال حمالة،    

وملا تويف اإلمام الفقيه األستاذ بركة املتأخرين بن شـيخنا سـيدي حممـد بـن غـازي                  :" قال
وكان أوصى به فيمـا     ، أخرج جنازته من حضر محلها للقبور بذكر جمهور        -رمحه اهللا -315العثماين

يا كرمي،يا قدير اغفر للميـت الـذليل        : " يقولون  وإن كان احلاملون   ،بلغنا و مل أستحضره اآلن      
ـ  [317نفعه 316وحنو ذلك فأرجو"احلقري جباه سيدنا حممد النيب النذير    مث قـال جامعـه   318]اهـ

العمل يف مشارق األرض ومغارا على محل اجلنازة ": –حفظه اهللا   – 320 املهدي الوزاين  319سيدي

                                                                                             
النصائح فيما حيرم من : فقيه صويف ، من آثاره) 956ت ( القاسم علي بن حممد بن خجو أبو:  وهو- 314

 107/ 8ينظر ترمجته يف األعالم .ر األنكحة والذبائح، غنيمة السلماين، وضياء النها

 هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن غازي العثماين املكناسي األصل ، مكناسة الزيتون مث الفاسي ، شيخ - 315
ماعة ا والذي انتهت إليه رواية السنة بافريقية،  إمام حافظ مشارك يف الفنون العقلية والتقلية، صدر يف القرآن اجل

  .والتجويد عارفا بوجوهها ، وصدر يف احلديث والعربية واحلساب والعروض والفقه، ورياضي كبري،
لفقه، كان خطيب القرويني وإمامها له تقييد له تصانيف عجيبة يف لقرآن واحلديث  والعربية واحلساب والعروض وا

على البخاري ، وشفاء الغليل شرح خمتصر خليل ، وتكميل التقييد على املدونة، وحل مشكل كالم ابن عرفة، املنية 
  .منظومة يف احلساب وشرحها متداول بني الناس

 ترمجته ينظر.به لفاس عليال فتويف تويف شهيدا ، ذهب للحراسة بنفسه على شيبته يف الثغور املغربية فمرض فجيء 
 100/ 4الفكر السامي : يف 

 أرجوا ) أ( يف  - 316

 12/ 1 ينظر النوازل الصغرى  ص - 317

 )ب( ساقط من - 318
 السيدي) ب ( يف   - 319

أبو عيسى  حممد املهدي بن حممد بن حممد بن خضر بن قاسم العمراين الوزاين الفاسي،  مفيت فاس :  هو- 320
  .ره من املالكيةوفقيهها يف عص
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ـ        "   وهو الصواب الذي ال شك فيه وال ارتياب        ،بالذكر اجلهري  ريه و ما به العمل مقدم على غ
 صار اليوم تركه مع اجلنازة قد كاد يكون  به العمل321روإن كان مشهورا كما هو معلوم، ولتقري  

  .واهللا أعلم. 322حمظورا

                                                                                             
من حبال غمارة، ونسبته إىل عمران بن يزيد بن صفوان جد العمرانيني،الذين يف غمارة، ) مصمودة(أصله من قبيلة 

  ).1850- هـ1266( مولده بوزان
الكواكب النيارة ، حاشية على شرح ميارة،املعيار اجلديد، املنح السامية يف النوازل الفقهية، يعرف :  له كتب ، منها

 الوزاين،ورسالة يف الرد على الشيخ حممد عبده يف مسألة التوسل، و حاشية على شرح التاودي لالمية لوازبن
الزقاق، وحاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم،وحاشية على شرح املكودي،لأللفية، والسيف املسلول باليد 

، واألعالم 152-151/ 4الفكر السامي :  يف تهينظر ترمج. اليمىن يف الرد على ابن مهين ، وغري ذالك من الكتب
7 /114. 

/ 1، ينظر املعيار اجلديد ولتقرر، كما هو ثابت يف الكتاب األصل:  والصحيح)ب ( و ) أ  (  هكذا يف- 321
13-14 

 ومبقارنة ما ذهب إليه كل من الشيخ الرهوين واملهدي الوزاين، يتبني لنا أن ما ذهب إليه الفقيه الرهوين أقوى - 322
  :مما ذكره الوزاين ألمور

، وخاصة يف باب العبادات اليت جيب فيها التحري وموافقة الشرع أن ما جرى به العمل حيتاج إىل دليل  : أوهلا-
لتحظى بالقبول والرضا،إضافة على أنه خمالف ملا كان عليه السلف الصاحل يف تشييع اجلنائز من الصمت 

الصواب ما كان عليه السلف من سكوت يف حال السري مع اجلنازة، فال : قال الشيخ حميي الدين النووي.واالعتبار
يرفع الصوت بقراءة ، وال ذكر وال غريمها ألنه أسكن للخاطر، وأمجع للفكر، فيما يتعلق باجلنازة وهو املطلوب يف 

ألزم طرق  " –ه  رضي اهللا عن–هذا احلال، هذا هو احلق ، وال تغتر بكثرة من خيالفه، فقد قال الفضيل بن عياض 
  " .اهلدى ، وال يضرك قلة السالكني، وإياك وطرق الضاللة و ال تغتر بكثرة اهلالكني

  .وذهب األستاذ  بوخبزة التطواين إىل أن رفع الصوت بالذكر مع اجلنازة خمالف لعمل املسلمني إال املغاربة
 .رع حسن الصمت يف هذا املوقف احلسن ما حسنه الشرع، والشألن يكون حسنا ال أن ما ي عنه: ثانيها -

  وحديث األصحاب ،  والتفكر فيه، وهو يشاهده، ومل مينعه ذالك من الكالم  أن من مل يعظه املوت :ثالثها -
 .من باب أوىل ال مينعه الذكر من ذالك، فالعالج البديل خمالف وغري مفيد

رى، ألن الضرر ال يزال بالضرر، بل إذا ارتكب الناس خمالفة فال يكون عالجها بارتكاب خمالفة أخ:رابعها -
 .العالج يكون بإلزام الناس بالسنة
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  :األولى المسألة


   .الكافر ذبح وما السوق طعام أكل حكم عن بوصو حممد الشيخ سئل
فقد حط عنا   "لثامن أكل طعام السوق وما ذبح الكافر        وأما قولك ا   :بقوله – اهللا رمحه -  فأجاب

 – 323مؤنته أخونا يف اهللا الفقيه الصويف املشارك يف الفنون ،السيد عبد القادر بن حممد الكمليلي              
وأما اجلواب : " كتب فيه ما لفظه  فإنه قبل أن أكتب شيئا يف هذا احملل -حفظه اهللا تعاىل ومتعنا به    

 فإن  ،عن سؤالك الثامن وهو يف حقيقة سؤاالن أوهلما السؤال  عن أكل طعام السوق وهذا جممل               
قدح يف أهـل املـروءة حيـث     يأردت بأكل طعام السوق أكل الطعام يف األسواق فاجلواب أنه           

قدح يف املروءة ويكون     لكن من حيث أنه ي     ،وجدوا عنه مندوحة فهو وإن كان يف األصل حالال        
 وإن كان مرادك أنه هل جيوز اشـتراء الطعـام يف            ،جرحة ينبغي تركه حمافظة على صفة العدالة      

 وهو دليل على ،السوق أو أخذه منه بدون اشتراء فال بأس بذلك بل هو من فعل السلف الصاحل    
ومـا ذبـح    :" قولـك هـو ثاين السؤالني املتضمن هلما السؤال الثـامن   .  عدم الكرب والتكلف  

                                                                                             
أحكام اجلنائز .3، للدكتور الصادق عبد الرمحان العرباين، ط15-14دفن املوتى وعادات املآمت ص : ينظر

 . وما بعدها للشيخ ناصر الدين األلباين71وبدعها ص 

تقاريظ على أجوبته شنقيط، كان معاصرا للشيخ البصويب له  الشيخ عبد القادر بن حممد الكمليلي من علماء - 323
 م1913كان حيا سنة 
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 و النـصارى    325 وهـم اليهـود    324أهل الكتـاب    :  أن الكفار قسمان     :واجلواب عنه "الكافر
كل ذبيحته إال أن يذكر اسم اهللا       ين من الكفار، أما اوسي فال تؤ      وهم غري هذ  .  327وجموس326

                                 
هم اخلارجون عن امللة احلنفية، والشريعة اإلسالمية، ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود  :أهل الكتاب -324

الكتاب، وإىل التورية ، واإلجنيل، وعن هذا خياطبهم الترتيل بأهل : ، وينقسمون إىل من كتاب حمقق مثل  وأعالم،
من له شبهة كتاب ، مثل اوس واملانوية، فإن الصحف اليت أنزلت على إبراهيم عليه السالم قد رفعت إىل السماء 

ألحداث أحدثها اوس، وهلذا جيوز عقد العهد والذمام معه، وينحى م حنو اليهود والنصارى إذ هم من أهل 
  .الكتاب ، وال جيوز مناكحتهم

 258/ 2والنحل للشهرستاين امللل : ينظر

أمة موسى عليه السالم، وكتام التوراة، وهو أول كتاب نزل من السماء ألن ما كان يرتل على  : اليهود- 325
  .إبراهيم وغريه من األنبياء عليهم السالم ما كان يسمى كتابا بل صحفا

سالم ، ومتت به  ومل تكن قبله  شريعة  واليهود تدعي أن الشريعة ال تكون إال واحدة وهي ابتدأت مبوسى عليه ال
فال تكون بعده شريعة أصال ألن النسخ يف : وأحكام مصلحية ، ومل جييزوا النسخ أصال ، قالوا.إال حدود عقلية 

األوامر بداء وال جيوز البداء على اهللا تعاىل، ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه،وعلى التشبيه ونفيه، والقول 
 املقاربة - العيسوية-العنانية:  وجتويز الرجعة واستحالتها،وهم اختلفوا إىل إحدى وسبعني فرقة أشهرهابالقدر واجلرب

 250/ 1امللل والنحل :ينظر.  السامرة- املوشكانية-واليوذعانية

ف أمة املسيح عيسى بن مرمي عليهما السالم، رسول اهللا وكلمته، وملا رفعه اهللا على السماء اختل:النصارى  - 326
  :احلواريون وغريهم بعده، وتعود اختالفهم إىل أمرين

  . كيفية نزوله، واتصاله بأمه وجتسد الكلمة-1
  . كيفية صعوده ، واتصاله باملالئكة وتوحد الكلمة-2

مث .  يوحنا– مرقس – لوقا –مىت : مث إن أربعة منهم اجتهدوا ومجع كل واحد منهم مجعا مساه اإلجنيل، وهم 
: وانشعبت منها.امللكانية، واليعقوبية، والنسطورية: اثنتني وسبعني فرقة، وكبار فرقهم ثالثةافترقت النصارى 

  .االليانية، والبليارسية، واملقدانوسية، والسيالية، واليوطينوسية  ، والبولية، إىل سائر الفرق
 .  وما بعدها262ينظر امللل والنحل ص 

، وقد أطلق عليهم هذا اللقب من القرن الثالث للميالد، وهم قوم يعبدون الشمس والقمر والنار: اوس - 327
أثبتوا أصلني، إال أن اوس األصلية زعموا أن األصلني ال جيوز أن يكونا قدميني أزليني، بل النور أزيل والظلمة 

مستحدثة،مث هلم اختالف يف سبب حدوثها، أمن النور حدثت؟ والنور ال حيدث شرا جزئيا، فكيف حيدث أصل 
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وا الك ﴿:وأما أهل الكتاب فيجوز أكل ذبائحهم لقوله تعاىل .  عليها ذین أوت ِوطعام ال ِْ ْ ُ ُ َ َّ ُ ََ َ ٌّ اب حل ِت َ َ

م ْلك ُ  يذبح  ما هو      ال واملقصود بالطعام هنا الذبائح بشرط أن ال يذبح باسم الصنم وحنوه وأن           328﴾َّ
ن كان حراما عليه ألنه جـزء       وإمنا كره أكل الشحم فقط وإ     . حرام عليه بشرعنا كذوات الظفر    

هو حـرام عليـه     ما   ":وقوله، وال يشترط إتيانه بالتسمية عند التزكية        ه،و املذكي حل ل   مذكي،
أنه ذكر يف كتابنا أنه حرام عليه يف شريعته اليت نسخها شرعنا مـع أنـه هـو                  : معناه  "بشرعنا  
وقـد  .   وأما شرعنا فمن استلزمه ال حيرم عليه شيء من ذلك سواء كان منا أو منهم        ،يسلتزمها

و يهـوده   أن نصارى اليـوم  330 يف اختصاره حلاشية الرهوين    329ذكر العالمة أبو عبد اهللا كنون     
.   يف النـصارى   331وقد نقل لنا مثل ذلك عن العالمة العارف حممد فال بن متايل           . صاروا جموسا   

                                                                                             
املبدأ :الشر؟أم من شيء آخر؟ و الشيء يشرك النور يف اإلحداث والقدم،وذا يظهر خبط اوس، وهؤالء يقولون

كيومرث : زردشت، والكيومرث يقولون: زوران الكبري،والنيب الثاين: األول من األشخاص كيومرث، ورمبا يقولون
أن كيومرث هو آدم : د يف تواريخ اهلند والعجموقد ور.احلي الناطق: وتفسري كيومرث هو .هو آدم عليه السالم

  .عليه السالم، وخيالفهم سائر أصحاب التواريخ
  245-244/ 2 ينظر امللل والنحل 

 5 املائدة - 328

أبو عبد اهللا  حممد بن املدين بن  علي كنون، املستاري أصال ، الفاسي مولدا وقرارا ووفاة،فقيه مالكي : هو - 329
من رأس علماء املغرب يف القرن الثالث عشر، حمدثا مفتيا لغويا، قواال للحق نزيها، دؤوبا من رجال اإلصالح، كان 

على نشر العلم واإلرشاد والنهي عن البدع،وأوذي بسبب ذالك، وسجن، فاعتصبت الطلبة، وقامت قيامة اجلمهور 
شوهت مجال الدين، واملتصوفة كان شديدا على أهل الطرق وما هلم من البدع اليت :فأطلق، قال  يف الفكر السامي

أصحاب الدعاوي اليت تكذا األحوال، وما كان أحد يقدر على الرد عليه مع شدة إغالظه عليهم وعلى غريهم ، 
  2/363سلوة االنفاس  :ينظر.وسلوكه يف ذالك مسلك التشديد بل التطرف يف بعض املسائل

التعليق ، العقد : إلذاية والبهتان،، وحاشية على املوطأ مساها التسلية والسلوان ملن ابتلي با: له تآليف عديدة، منها 
الفريد يف بيان خروج العوام من ربقة التقليد، نصيحة النذير العريان من خمالطة أهل الغيبة والنميمة والبهتان،الدرة 

   79/ 7.ن تآليفهكان حنيا اجلسم لكالمه تأثري يف النفوس ودروسه أفضل م.املكنونة يف بعض األشراف ، واألجوبة

 . سبقت ترمجته- 330

تصحيف، حممد فال، عالمة جليل ، وصاحل ) بالذال املعجمة املنونة املكسورة( حممذ فال بن متايل :  هو - 331
نبيل، أذعنت العلماء لعلمه وتضلع كثري من الزوايا من معينه، وصار حرما آمنا يفر إليه اخلائف فيأمنه،وما خفر ذمته 
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 يف كتابـه الفتوحـات   332وقد ذكر العالمة الويل العارف باهللا تعاىل سيدي أمحد بن زيين دحالن           
،  334ما معناه أن نصارى اليوم السيما الفرنسيني من الذين هم جبوارنـا عيـسيون  333اإلسالمية  

وهي تتـستر بـذلك     ،337دهرية  وإن فيهم طائفة قليلة    336 أو بروتستانت  335جلهم إما كاثوليك  

                                                                                             
أ يتيما، وكان مقال فبعثته أمه وهو صغري إلىل أحد العلماء يتعلم عليه، فبدأ بقراءة األجرومية ، احد من حسان، نش

مث إن الشيخ ما اكترث به وصار جييء إليه ليفسر له  درسه فيشتغل عنه بالتفسري لغريه، فضاق صدره، وبكى كثريا 
عليه، وأقبلت الدنيا، وكان كرميا صاحلا يتربك به مث فتح اهللا عليه دفعة واحدة، ورجع إل أهله وشاع خربه، وانثالت 

  .، وكان مولعا بالعربية خصوصا ،و حيرض الناس عليها مات يف عجز القرن الثالث عشر وقد عمر
 1989 -1409 ، مكتبة اخلاجني 4الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، تأليف أمحد بن األمني الشنقيطي  ط : ينظر

، فقيه مكي مؤرخ، ولد )1886 –م 1817هـ ،1304_ هـ 1234( أمحد بن زيين دحالن :  هو- 332
  .مبكة وتوىل فيها  اإلفتاء والتدريس ، ويف أيامه أنشأت أول مطبعة مبكة، فطبع فيها بعض كتبه، ومات باملدينة

 الفتوحات اإلسالمية، خالص الكالم يف أمراء البلد احلرام، و اجلداول املرضية يف تاريخ الدول:  من تصانيفه
اإلسالمية ، والفتح املبني يف فضائل خلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين، السرية النبوية،ورسالة يف الرد على 

  .الوهابية
                   129/ 1األعالم :  ينظر

  الفتوحات اإلسالمية بعد مضي الفتوحات النبوية مطبوع - 333

النخبة األزهرية ص : ينظر. لى عيسى بن مرمي عليهما السالم يقولون مبا أنزل ع:العيسويون أو املسيحيون - 334
1 /123 

 هم التابعون للكنيسة الرومية، ومعتقدهم أن البابا هو رئيس الديانة، فيعتقدون صدقه و يقتدون : الكاثوليك- 335
 123/ 1ينظر النخبة .: به يف فعله

 وبطريق القسطنطينية،وهم ال يقولون إال مبا يف  هم من أتباع الكنيسة الرومانية اليت رئيسها قيصر الروسيا،- 336
  :اإلجنيل، وجييزون زواج القسيس، وتنقسم الربوتستانت إىل مذهبني

  اللوثري، نسبة إىل لوثري:أحدمها  
   .نسبة إىل كلفني ،  الكلفيين:الثاين

 يقدمها الكاهن بعد وأهل املذهب األول يقول حبضور عيسى يف العشاء الرباين، وهو عندهم عبارة عن خبز ونبيذ
  .ودمه، بل إىل الهوته ونفسه الناطقة إما يستحالن إىل جسد املسيح: التقديس، ويقولون

 114-113/ 1النخبة: ينظر. وأهل املذهب الثاين يقبلون تفاوت درجات القسس، خبالف أهل املذهب األول
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إن علم م   ،وهذا   املصري يف خنبته   338 وكذلك ذكر مثل ذلك إمساعيل على      ؛وتظهر أا مسيحية  
        إذ النادر ال حكم     ا تغليبا للغالب منهم على النادر،     فعلي قوليهما تكون ذبائح النصارى ال بأس 

أصلح اهللا تعـاىل  " .  وبانتهائه انتهت األجوبة على مسائلك الثمان تهى برمته وخبطه تقلت،     ان. له
وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا وموالنا حممد وعلى ءاله وصحبه           .  منا ومنك السر والعالنية     

  . وأمته
عام ) كتب (.  كان اهللا تعاىل وللمسلمني –الفقرآ وأحقر كل من يرى امباكي البصويب  بقلم أفقر

جعله اهللا من األعمـال املقبولـة وال        ) م1913(واحد وثالثني بعد الثالمثائة واأللف من اهلجرة        
   .حيرمنا أجره

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
ُوما یھلكنا إال الدھر﴿ نسبة إىل قوله تعاىل - 337 ُْ َّ َّ ِ ََ ُ ِ ْ ، ، وهم الذين ينكرون الربوبية، ويعدون األمر 24اثية آية اجل ﴾َ

والنهي والرسالة من اهللا تعاىل مستحيال يف العقول، ويقولون بقدم العامل، وينكرون الثواب والعقاب، وينسبون النفع 
ني ألف سنة، والضرر إىل الدهر، يعتقدون أن العامل يتقلب من تلقاء نفسه يف دورات وتنتهي كل دورة يف ستة وثالث

  .ليعود كل شيء إىل ما عليه،وتبدأ دورة جديدة، وهكذا إىل ما اية 
 245-244/ 1ينظر امللل والنحل

النخبة :له تآليف، منها.م ، مدرس اجلغرافية جبامع األزهر1903هـ 1321إمساعيل بك علي، عاش بعد - 338
 250/ 1ينظر األعالم . غرافيا، والوجيز يف اجل1903األزهرية يف ختطيط الكرة األرضية طبع سنة 
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  :األولى المسألة


 قبلـة  العدة بقية يف العقد بعد ،ووجد العدة يف لنكاحا عقد شخص عن  بوصو حممد الشيخ سئل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم :نصه مبا – اهللا رمحه – فأجاب. وطء بال ومباشرة

 339أما بعد فقد وقفنـا علـى النازلـة الطوريـة          . احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا        
كاح يف العدة ووجد بعد العقد      عقد الن :"أما قولكم   . 341 ال طويرية  340ةفتصورناها فإذا هي طاري   

 أنه يتأبد حترميها عليه باجتماع العقـد يف العـدة   :فاجلواب"ية العدة قبلة ومباشرة بال وطء     يف بق 
 وإمنا ختـالف   إن استندت لعقد فهي كالوطء فيها،     ألن املقدمات يف العدة    ،ومقدمات الوطء فيها  

والوطء املستند لعقد يف العـدة يؤبـد    ،تأبدالوطء إذا حصلت بعد العدة املعقود فيها ألا إذا ال           

                                 
 . حيمل أن تكون منسوبة إلحدى بيوتات طوري، وهي بيوتات مشهورة يف البالد- 339

والطارية  مبعىن الغريبة، يقال رجل طاري وطوراين وطوري وطغرور وطمرور، أي . طارئة)  ب (  يف - 340
 فصل الطاء/ تاج العروس . طرأ/اللسان: ينظر. الطراء، وهم الذين يأتون من مكان بعيد:غريب، ويقال للغرباء

  لعلها تصغري كلمة طوري- 341
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وتأبد حترميها بوطء وإن بـشبهة ولـو بعـدها          :" قال يف املختصر     342.ولوقع بعد انقضاء العدة   
  . فإذا تقرر هذا فال حاجة إال ما أطيل به يف السؤال. 343"ومبقدمته فيها

عدا ويطأها يف   وكذلك الذي يتزوج املرأة يف      : "واخلالف قول صاحب الرسالة   : " كم  وأما قول 
 فـاعلم أمنـا يف       345"بعضها إخل  ولو" :بقوله ورده صاحب املختصر  :"   إىل قولكم     ،344"عدا  

  . يعد قوال حىت يرد به على الساكت ألن السكوت عن الشيء ال     يف املختصر،  خيالف ما  ال الرسالة
غرب يف   ال يـست   وذلك، أنه تكلم على بعض املـسألة دون بعـضها         ؛وغاية ما يقال يف مثل هذا     

أي ولـو  "ويطأها يف  عدا ":  قوله:"  وهلذا يقول شراحه تتميما للمسألة      املقدمات من الكتب،  
 أنه لو عقد    : ظاهره : وبعضهم يقول  كذلك ال حترم مبقدمات الوطء فيها،     و".  بعدها و عقد فيها   

ا إذا وقعت يف    حنوه أن القبلة و   :وظاهره أيضا . واملشهور تأبيد احلرمة  ،يف العدة ودخل بعدها حترم    
وال يقال إنه   . 346وحنو هذا الكالم  "ومبقدمته فيها   : " وليس كذلك لقول املختصر     العدة ال حترم،  

 ألن مقدمات املستندة لعقد يف العدة ال تؤبدال نفي التأبيد إذا كان الوطء بعد العدة املعقود فيها و        
على املغرية  " ولو بعدها      " : وإمنا رد صاحب املختصر بقوله     ألن ذلك خروج عن معتمد املالكية،     

. 348الذي يقول إن الوطء بالنكاح أو بشبهته ال حيرم إال إذا كان يف العدة ال إن كان بعدها                   347
  :لكن قيل

                                 
وهذا حتصيل املذهب، وهو قول عبد العزيز بن سلمة املخزومي، واختاره ابن القاسم، وروي عن مالك أيضا - 342

ار، وقال انه حتل خطبتها بعد انقضاء عدا، وهو قول املغرية بن عبد الرمحان املخزومي ، وحممد بن إبراهيم بن دين
 . وعلى املغرية وابن الدينار كانت تدور الفتوى يف املدينة، يعين بعد مالك: عبد امللك ابن املاجشون

 96   املختصر ص -343

 106 الرسالة ص - 344

 96 املختصر ص - 345

  151-150/ 1، حاشية العدوي43/ 1 ينظر الفواكه الدواين -346

ومي، إمام جليل أخذ عن مالك، وشاركه يف كثري من شيوخه،  هو املغرية بن عبد الرمحان بن احلرث املخز- 347
كأيب الزناد، وهشام بن عروة وغريمها ، كان فقيه املدينة بعد مالك، وله كتب فقه قليلة، خرج له البخاري، وأبو 

 216/ 2الفكر السامي:  هـ ، ينظر 186داوود والنسائي وابن ماجة، تويف سنة 
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م مبصرونِإ ﴿جعلنا اهللا وإياكم من الـذين        إذا ھ ذكروا ف شیطان ت ن ال سَّھم طائف م َذا م َُ ُ ُِ ِّ ِْ ُّْ ُ ََ َ َ َ َِ ََ ْ َّ َِّ ٌ ْ ﴾350 .
وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه ، كلما ذكره الذاكرون وغفل 

  . عن ذكر الغافلون
ائة واأللف من هجرة خري     وكتبه احلقري البصويب أواخر الربيع النبوي عام مثانية وثالثني بعد الثالمث          

   351]).م1919ديسمرب  (.[الربية ،عليه أزكى الصالة وأمت التحية 

                                                                                             
  :بسبب املقدمات املستندة للعقدة على املعتدة  واألصل يف تأبيد التحرمي - 348
أن طليحة األسدية كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها، :  عن سليمان بن يسار،– رمحه اهللا – ما رواه مالك : أوال-

 رضي – وضرب زوجها باملخفقة، وفرق بينهما، مث قال عمر – رضي اهللا عنه –فنكحت يف عدا ، فضرا عمر 

امرأة نكحت يف عدهتا، فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما  ثم اعتدت أميا : _اهللا عنه
بقية عدهتا من زوجها األول، ثم كان اآلخر خاطبا من اخلطاب،فإن كان دخل هبا ، فرق بينهما ثم 

اح، باب ما ينظر املوطأ  كتاب النك.اعتدت بقية عدهتا من األول ، ثم اعتدت من اآلخر، ثم ال جيتمعان أبدا

  .ال جيوز من النكاح
 القياس على حرمان القاتل من املرياث جبامع استعجال غرضه قبل أوانه فعوقب حبرمانه، معاملة له بنقيض :ثانيا -

  144ص   . م1996 هـ1417مقصوده، ينظر ك مفتاح الوصول للشريف التلمساين، دار الكتب العلمية  
 317/3ينظر املنتقى للباجي  .  ومل يعلم له خمالف– رضي اهللا عنه –  اإلمجاع احلاصل على قول عمر: ثالثا-

  :،  ومطلع القصيدة41/1 قاله أبو احلسن بن احلصار، نقله عنه السيوطي يف اإلتقان- 349
 

 

  :   إىل أن قال
 

 

َالذین اتقوا إذا مسَّھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرونَّن ِإ﴿:  إشارة إىل قوله تعاىل- 350 َ َُ ُ ُِ ِّ ِ ِْ ُّْ ُ ََ َ َ َ َ َِّ َ َِ َْ َّْ َِّ ٌ ْ َّ﴾ 
 201األعراف آية 
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  :الثانية المسألة
352

 بعهد آخر تزوجها مث وفارقته، بولد، منه وأتت رجل تزوجها امرأة عن  البصويب الشيخ سئل
  .الثاين؟ من بنتها يتزوج أن هاغري من األول لولد يسوغ هل ببنت، منه وأتت األول
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم       : نصه مبا – اهللا رمحه – فأجاا

أما .  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه              
وفارقتـه مث  امرأة تزوجها رجل وأتت منـه بولـد   :"بعد فقد وقفنا على سؤالكم املصور بقولكم  

تزوجها آخر بعد األول وأتت منه ببنت، هل يسوغ لولد األول من غريها أن يتزوج بنتها مـن                  
 فنعم قوال   – واهللا تعاىل املوفق وهو حسبنا ونعم املوىل         – 354واب األوىل أما ج 353(...)   ؟.الثاين

.  فالراجح املنـع     وأما إذا مل ينقطع حىت وطء الثاين      .واحدا، إذا انقطع لنب األول قبل وطء الثاين       
وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه مـن رجـل   : " عند قوهلا شارح الرسالة   355قال سيدي أبو احلسن     

 أمـا  ،من الرضاع البنت معها قبل التزويج وانفصلت  هذا ما صح إذا كانت  : لفظه ما356"غريه  
 الـزوج   إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها األب مث تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل البن              

 واسـتظهر ، واملنـع   357اجلـواز : األول أن يتزوج هذه البنت أم ال ؟ يف ذلك ثالثـة أقـوال          

                                                                                             
 )أ (  ما بني املعقوفتني ساقط من - 351

/ لنهاية البن األثريهو أن ترضع امرأة رجل ذكرا، وترضع امرأته األخرى أنثى، فيحرم نكاحهما ا: لنب الفحل-352
 لالم مع الباءا

 . كانت مسألتان ففككتهما ، وجعلت للثانية عنوانا مستقال-353

أما : أنه يف بداية اجلواب الثاين قال:بقرينة، وهي "األوىل"وإمنا أثبتنا ) ج ( اجلواب األول ، و يف ) ب(  يف - 354
 .جواب الثانية

 . تقدمت ترمجته- 355

  105 الرسالة ص -356

 عن ابن القاسم ، وكذالك قال ابن املواز وهو رواية عيسى بن دينار - 357
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رضي اهللا تعـاىل عـن اجلميـع        – 361قال حمشيه اإلمام العدوي   .  360" احتياطا 359والكراهة358
" واسـتظهر  " وقولـه  . قوله ثالثة أقوال موضوعها أن لـنب األول مل ينقطـع           : "  -وأرضاهم

  ولـذا اقتـصر   ،363 وهو الذي ذهب إليه خليـل    ،وهو الراجح " واملنع": وقوله .  362ضعيف
 ، وإمنا قلنا قبل الوطء الثاين366]اهـ"[ 365 فتدبر"ألن اللنب هلما" : عليه معلال له بقوله364التتائي

 فلو عقد رجل على مرضعة واتفق أنه مل يطأها حىت فطمت ولدها             ألن جمرد العقد ال عربة به هنا،      
   367.واهللا أعلم.   ا بعد انفصال ولدها من الرضاعكانت مبرتلة من تزوج 

                                 
   وهو رواية أيب زيد عن ابن القاسم-358

 . حكى ذالك ابن حبيب عن طاوس- 359

  130/ 3 حاشية العدوي على الكفاية -360

 . تقدمت ترمجته- 361

ال واستظهار  عيسى بن دينار للجواز حممول فيما إذا انقطع اللنب قبل وطء الزوج الثاين، إذ  ذاك :  قلت- 362
 142/ 5حكى ذالك ابن رشد يف البيان والتحصيل  .وأما إذا مل ينقطع اللنب ففي حترميه إمجاع . حرمة بينهما،

 . تقدمت ترمجته- 363

نسبته إىل ) م 1535 هـ 942ت ( أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن إبراهيم بن خليل التتائي املصري،:  هو-364
  .قيه أصويل ، وفرضي  ميقايت ، وىل القضاء بالديار املصريةاملالكي ، ف تتا من قرى املنوفية مبصر،

فتح اجلليل يف شرح خمتصر خليل، البهجة السنية يف حل اإلشارات السنية، شرح ابن حاجب، شرح :من تصانيفه
اإلرشاد البن عسكر، خطط السداد والرشد لشرح  نظم مقدمة ابن رشد، وحاشية على احمللى على مجع اجلوامع 

 302/ 5، األعالم 194/ 8،معجم املؤلفني  335نيل االبتهاج ص :ينظر.  على األرجح942ة ،تويف سن

  130/ 3العدوي على الكفاية :  ينظر -365

 )ب (  ما بني املعقوفتني ساقط من - 366

  :واألصل يف حترمي املرأة بلنب الفحل- 367
ْوأمھاتكم الالتي أرضعنكم ﴿ -تعاىل – قوله : أوال- ُ َُ ْ َْ َ ََّ ِ َُّ ُ ُ ِوأخواتكم من الرَّضاعة َ َِّ ََ ُ ُ َ ََ ، ووجه 23 النساء آية ﴾َ

ينظر أحكام القرآن . االستدالل أن املرضعة إذا اعتربت أما للرضيع، فإن زوجها تعترب أبا له،ألن اللنب ينسب إليه
  1967 دار الكتب العربية ، 111/5للقرطيب 
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  :المسألة الثالثة
368

   مدة ال ينقطع انقطاعا تاما دوا؟– أي الزوج – أي العلماء للنب األول –هل ذكروا : السؤال

                                                                                             
أخرجه مالك  يف الرضاع، "  ما حيرم من النسبحيرم من الرضاعة" : - صلى اهللا عليه وسلم –قوله  : ثانيا-

  .والبخاري يف الشهادات، باب الشهادة على األنساب، ومسلم يف الرضاع باب حترمي الرضاعة من ماء الفحل

  أخربهتا أن - رضي ا عنها–أن عائشة  أم املؤمنني:" ما رواه مالك عن عمرة بنت عبد الرمحان:  ثالثا-
 رسول ا– كان عندها، وأهنا مسعت صوت رجل يستأذنه يف بيت حفصة، قالت –عليه وسلم  صلى ا 

أراه  فالنا لعم : - صلى ا عليه وسلم –يا رسول ا هذا جاء يستأذن يف بيتك،فقال رسول ا : عائشة
 دخل علي؟ – لعمها من الرضاعة –يا رسول ا لو كان فالنا حيا : حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة

 عليه وسلم –فقال رسول ا أخرجه يف الرضاعة باب ".إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة:" - صلى ا 

  .رضاع الصغري

 جاء عمي من : أا قالت – رضي اهللا عن اجلميع –عن أبيه عن عائشة  وما رواه مالك عن عروة:  رابعا-
سول ا إمنا أرضعتين املرأة ومل ترضعين يا ر: فقلت: الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له ، قالت 

  .يف الرضاع باب رضاع الصغري أخرجه. إنه عمك فليلج عليك: الرجل، فقال

اإلشراف  على مسائل .   القياس على حترمي األمومة، ألنه حترمي بالنسب، فوجب أن يثبت مثله بالرضاع: خامسا-
  .دارة تونس مطبعة اإل2/803للقاضي عبد الوهاب البغدادي .اخلالف

  95/ 1عارضة األحوذي :ينظر . انعقاد اإلمجاع على التحرمي بلنب الفحل بعد العصر األول : سادسا-
َووالد وما ﴿: - تعاىل –أن اللنب سببه وطء الرجل ، فهو الذي يدره ويكثره، وهذا مستفاد من قوله :  سابعا- َ َ ٍَ ِ

َولد َ الوضع، كما تضع األم، وإمنا ولدهم مبا كان من مائه املتولد عنه ومعلوم أن األب مل يلد ولده باحلمل و.3البلد ﴾َ
 .  واهللا أعلم5/111ينظر األحكام لقرطيب . احلمل واللنب ، فصار بذالك والدا، كما صار األم بالوضع واحلمل أما

  هي تابعة للمسألة املتقدمة- 368
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مل يذكروا .  فال –ية  واهللا املوفق يف السر والعالن- وأما جواب الثانية:  بقوله– رمحه اهللا –فأجاب 
قال يف .  بطول الزمن ال بل املدار على االنقطاع التام بكالوالدة369ةالنقطاع اللنب مدة حمدد

 قال اخلرشي ، يريد كثرية كما يف الشراح370"من وطء النقطاعه وإن بعد سنني :" املختصر 
 ولو تعددت  تتزوج فمضاف لألولملولو استمر اللنب و: "  يف هذا احملل – رمحه اهللا –371

 – 374وقال الدسوقي. 373" حمل احلاجة منه 372]اهـ  [السنون من غري حد كما يف املدونة 
ن استمر اللنب بعد املفارقة إذا انقطع عقب املفارقة بل وإ: "  هنا ما حمل احلاجة منه –رمحه اهللا 

ضيع ابنا فإذا طلقها ومتادى ا اللنب خلمس سنني  أو أكثر وأرضعت و لدا كان ذلك الرسنني،
 رمحهما اهللا تعاىل رمحة – 377 على قول األمري376وكتب الشيخ حجازي. 375"لذالك الرجل 

 مث قال  ،379"ولو بعد أعوام" : ما لفظه 378. . "حىت ينقطع  "  : وهو قوله يف جمموعه،–واسعة 
 وصلى اهللا تعاىل على 381.واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 380" وإمنا ينقطع بالوالدة  : " بعد كالم 

  . سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                 
 حمدودة)  ب (  ويف - 369

 135 املختصر ص - 370

   تقدمت ترمجته- 371

 ، ومعنا انتهى            )أ ( وهكذا كتب يف  ) ب (  ما بني املعوقتني ساقط من - 372

 2/179 شرح اخلرشي- 373

  سبقت ترمجته- 374

 505/2-504حاشية الدسوقي :  ينظر- 375

كفاية : فقيه مالكي مصري، من كتبه) م1796 هـ 1211بعد (  حجازي بن عبد املطلب العدوي - 376
1449شجرة النور الرقم : موع ، وحاشية على مولد علي بن أيب بكر اهليثمي، ينظرالقنوع،حاشية على شرح ا  

 3/179، معجم املؤلفني2/169وهو فيها حجازي بن عبد اللطيف األعالم ص 

 ألمني وهو تصحيف من الناسخا) أ   ( ويف- 377

  ضوء الشموع على اموع - 378

   حاشية احلجازي على اموع- 379

 لى اموع ضوء الشموع ع- 380
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 هــ   1334نتصف شـوال  املبـارك عـام         وكتبه احلقري البصويب بيده الفانية يوم الثالثاء م       
  . كان اهللا تعاىل وللمسلمني مبنه آمني 382] م 13/8/1916[

  :الرابعة المسألة


  .مات رجل من وزوجة دول مجع عن البصويب الشيخ سئل
فإن كان  ". اخلامس مجع ولد و زوجة من رجل مات         "وأما قولك    :نصه مبا – اهللا رمحه – فأجاب

 نعم جيوز له    : فاجلواب ،معناه هل جيوز للرجل أن جيمع يف عصمته ابنة آخر ومن كانت زوجة له             
رمحه  – 384األجهوريوهذه إحدى املسائل الثالث اليت مجعها يف البيت املتداول اإلمام           ، 383ذلك

  : وهو-اهللا

                                                                                             
  : يف هذه املسألة خالفا ، يف أربعة أقوال– رمحه اهللا – وقد نقل القرايف - 381
  .ينقطع باحلمل: األول-
   ينقطع بالوطء: الثاين-
  1/142 بالوالدة ، وهو قول ابن شعبان كما حكى ذالك ابن رشد يف البيان: الثالث-
  .ه فالولد لهال ينقطع إال بانقطاعه، وحيث مل حيكم بانقطاع: الرابع-

  ؟اهل يكون طرؤ الزوج أو احلمل مغريا للنب حىت  تكون نسبته إىل الطاري  أوىل أم ال: ومنشأ اخلالف
 4/273ينظر الذخرية 

 )أ (  ما بني املعوقتني ساقط من - 382
،  وهو مذهب ابن  وهو مذهب اجلمهور، وعليه مجاعة الفقهاء باملدينة، ومكة، والعراق ومصر، والشام- 383
أنه :ودليل ايزين.  وخالفهم ابن ليلى من أهل كوفة، وعلي وعكرمة واحلسن. ين، وسليمان بن يسار، وربيعةسري

ال نسب بينهما ومها أجنبيان كامرأة عمها، وال يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكرا مل جيز له التزوج بامرأة أبيه 
عبد اهللا جعفر بن أيب طالب، مجع بني امرأة : ن الصحابة، منهمألنه من الطرف اآلخر ال يتصور، وقد فعله كثري م

  .علي وبنته من غريها، وكذالك عبد اهللا بن صفوان بن أمية
  . واعتل املانعون بأن إحدامها لو كان رجال مل حيل له نكاح األخرى
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 3 8 5 

ألنه ال فرق بني موت الرجل عنها وبني بينونتها منه وهو حي وال بـني               "مات"وال مفهوم لقولك    
  .  سبحانه وتعاىل أعلمواهللا. بنت أو بني تأخرها يف عصمة الرجلتقدم ال

  :المسألة الخامسة


  سئل الشيخ البصويب عن حكم إنكاح أم الولد على صاحب األربع
فإن كـان   "السادس إنكاح أم ولد على صاحب األربع        "وأما قولك :  بقوله – رمحه اهللا    –فأجاب  

لد ؟فاعلم أن اإلنسان ال يعقد على أم ولده ألا  معناه هل يعقد إنسان عنده أربع حرائر على أم و         
وإن كـان   .  أمهات األوالد عنده مع األربع احلرائر فما دوـا           387دا بل ال يضره تعد    386ملكه

إذ ال تكون األمة أم ولد لرجلني فليست حتل         ،املراد أم ولد لغريه فهذه ليست أم ولد بالنسبة له           

                                                                                             
 له األنثى، ألنه رجل وقد ذهب أبعد من هذا بعض املتأخرين، فإن قال بينهما أنه لو جعل موضع املرأة ذكرا حلل

 1/542، املعونة 16/174االستذكار : ينظر. تزوج ابنة رجل أجنيب، وإذا كان موضع البنت ابن مل حيل امرأة أبيه

 نور الدين أبو اإلرشاد علي بن حممد بن عبد الرمحان األجهوري، املالكي ،املصري، عامل أديب مشارك يف - 384
سرية النبوية،واملنطق وغريها، ولد مبصر، وتويف ا مستهل مجادى األوىل، الفقه والكالم واحلديث،ومصطلحه، وال

  .ودفن جبوار املشهد املعروف بإخوة يوسف
مواهب اجلليل يف حترير ما حواه خمتصر خليل ، شرح على منظومته يف العقائد، شرح ألفية الوايف يف :من تصانيفه 

 تفتازاين يف املنطق، وشرح الدرر السنية يف السرية النبويةفتح الباقي، شرح التهذيب لل: مصطلح احلديث ومساه
 7/207، معجم املؤلفني 4/112الفكر السامي :ينظر. للعراقي

  3/73 فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،2/261 بلغة السالك ألقرب املسالك : ينظر- 385
 

 تكن بذالك زوجة، ألن ملك الرقبة يفيد ملك املنفعة،  النكاح لنفسه عليها مل يصح النكاح ومل ولو عقد - 386
. وإباحة البضع، فال جيتمع معه عقد أضعف منه، ولو كان احلر متزوجا بأمة، مث ملك زوجته، انفسخ نكاحها منه

 .6/136ينظر الفروق 

  تعدد) ب  (  يف- 387
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وهي يف الصور كلها زوجة .  بعد عتقه هلا أو موته عنها آلخر إال إذا زوجها له سيدها أو تزوجها  
واهللا أعلـم    . 388وهي ال تنعقد كما مر يف علمكـم        ملن عنده أربع حرائر إال خامسة،      ال تكون 
  . بالصواب

  

  : المسألة السادسة


  غريه قبل استرباء األم، أجيوز أم ال؟سئل الشيخ حممد عن عمن وطء أمته، مث باع ولدها الذي من 
و فيمن وطأ أمته مث باع ولدها الذي من غريه قبل  " وأما قولك : مبا نصه-رمحه اهللا–فأجاب 

احلمد هللا والصالة والسالم على :  واهللا املوفق للصواب -استرباء األم أجيوز أم ال؟  فاجلواب
أن   قبل استرباء أمه من وطئ سيدها البدفاعلم أن هذا الولد الذي ميكن أن يباع. رسول اهللا

 وإذن فليس بولد أم الولد الذي يكون ،389هألمة قبل هذا الوطء الذي تستربأ منيكون ولد ا
 يريد بعد   اهـ390"وولد أم الولد من غري السيد مبرتلتها" :وأما قول الرسالة .  مبرتلتها 

فانظر شارحها أبا "  أم ولد  فرقيق صريورا قبل السيدولدها من غري  وأما،صريورا أم ولد

                                 
  :وخرجوا بثالثة أقوال. سلمني وهو مذهب اجلمهور، ومل خيالفهم إال من  ال يعتد خبالفه عند مجاعة امل-388

  . أن اإلسالم يبيح التعدد إىل عدد غري حمدود، هؤالء مساهم الرازي قوما سدى، أي ضائعني يف تفكريهم:األول -
  .أن احلل حمدود يف تسع وهو مذهب بعض الشيعة: الثاين-
  .أن العدد الذي يباح هو مثاين عشر وهو قول بعض أهل الظاهر:الثالث -

ينظر . وهذا كله جهل باللسان والسنة، وخمالف إلمجاع األمة: "القرطيب هذه األقوال كلها بقولهولقد وصف 
 133حماضرات  يف عقد الزواج وآثاره حملمد أبو زهرة ص 

  أمته ) ب  (  ويف - 389

 114 الرسالة ص - 390
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وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا وموالنا حممد . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . وغريه391احلسن 
  .وآله وصحبه وكرم

  
  
  
  

  :المسألة السابعة


،  عمن خاصم زوجته وتضاربا ،مث طلقها ثالثا  يف وقت غضبه– رمحه اهللا –سئل الشيخ البصويب 
  أيقضى بذالك عليه أم ال؟

وصلى اهللا تعاىل على سيدنا وموالنا حممد وآله  بسم اهللا الرمحن الرحيم: فأجاب بقوله
 إليك أيها األخ األديب واملريد  عليك والتحية واإلكرام ،392السالم بعد، أما.  وصحبه وأمته 
لك أردت أن تبني يل ما أما قو.  فاعلم أنه وردت أسئلتك إىل وعظم وقعها لدي. الذائق اللبيب

احلق فيمن خاصم زوجته وتضاربا مث طلقها ثالثا يف وقت غضبه، أيقضى بذلك عليه أم ال ؟ 
فاعلم أن طالق .   احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا– واهللا املوفق للصواب –فاجلواب 

                                 
، 1/73الدواين ،الفواكه 1/541،الثمر الداين 6/371 العدوي على الكفاية ،2/204الكفاية : ينظر - 391

 11/223،الذخرية 3/191حاشية الصاوي 

 فالسالم) ب (   يف - 392
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قال سيدي التسويل .  393الغضبان ينفذ على املعول عليه وال يلتفت إىل ما يتناقله بعض اجلهلة
  : رمحه اهللا تعاىل –395 عاصم  بنعند قول394

  

 و مستفتيا، وال ينوي يف ذلك ول    ا يف حال الغضب واملنازعة أم ال،      أوقعه" يف كلمة "   وظاهر قوله 
نكم  ﴿: يف أحكامه الصغرى عند قوله تعاىل      396قال ابن العريب  .  وهو كذلك  ذین یظاھرون م ُال ِ ِ َِ َُ َُ َّ

                                 
بعض اجلهلة فيه تعسف، ألن كثريا من العلماء األجالء يذهبون بعدم وقوع طالق الغضبان : فقوله:  قلت- 393

 . أمثال  شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

) م 1732- م 1670 - هـ 1145 هـ 1081( لتسويل  أبو احلسن علي بن عبد السالم بن علي ا- 394
فقيه من علماء املالكية،  نشأ بفاس ووىل القضاء ا، مث بتطوان وغريها، " مديدش" تسويل األصل واملولد يلقب ب 

  .وتويف بفاس 
لى شرح خمتص الشيخ  رام يف الفقه، والبهجة شرح التحفة،البن عاصم، وشرح الشامل، وحاشية ع: من تصانيفه

األعالم : ينظر. التاودي لالمية الزقاق، ووثائق الزيايت، والنوازل، وجواب على سؤال لعبد القادر اجلزائري
 7/122، معجم املؤلفني 4/299

  أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم الغرناطي، فقيه أصويل مقرئ، فرضي، ناظم وكان قاضيا يف غرناطة، له - 395
حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام،األمل املرقوب يف قراءة :منهامشاركة يف الفنون، وكتب مفيدة 

يعقوب،إيضاح املعاين يف القراءات الثمان،نيل املىن يف اختصار املوافقات، أرجوزة مهيع الوصول إىل علم األصول، 
، الفكر السامي 365، كشف الظنون 290 – 289نيل االبتهاج  ص :ينظر ترمجته يف.من األصول الصغرى

 11/290 معجم املؤلفني 4/87

  أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري األشبيلي املالكي، قاض من حفاظ احلديث، ولد يف أشبيلية، - 396
ورحل إىل املشرق، وبرع يف األدب، وبلغ رتبة االجتهاد يف علوم الدين ، وصنف كتبا يف احلديث، والفقه واألصول 

ختام علماء : وويل القضاء  يف أشبيلية، ومات بقرب فاس ، ودفن ا، قال ابن بشكوالوالتفسري واألدب والتاريخ، 
  .األندلس وآخر أئمتها وحفاظها، كان سيفا للحق صارما

العواصم من القواصم، وعارضة األحوذي يف شرح الترمذي، وأحكام القرآن الصغرى والكربى، : من كتبه
بن أنس ، كتاب السياسات، وكتاب املسلسالت، وكتاب النريين على واحملصول يف أصول الفقه،القبس يف موطأ ا

الصحيحني، وكتاب مشكل القرآن والسنة،واإلنصاف يف مسائل اخلالف ، وكتاب أعيان األعيان، أقرب املسالك 
نفح الطيب : ينظر ترمجته يف . على موطأ مالك،ن والناسخ واملنسوخ، وكتاب املتكلمني، وقانون التأويل 
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ِمن نسائھم  ِ َ ِّ إذ يف .   وال يسقط الغضب ظهارا وال طالقا  بل يلزمـان الغـضبان      397﴾اآلیة... ِّ
وقـال  . وهذا يدل على نزاع أزعجه فظاهر     399"كان بيين وبني زوجيت شيء    . " 398حديث خولة 

وما وقـع يف شـرح      :"مث قال ".   الزمة اتفاقا  402ضبميني الغ  :"401عن ابن رشد    400ابن عرفة   

                                                                                             
، الفكر السامي 632-531/ 1، الصلة، 281، الديباج املذهب ص 160 جذوة االقتباس ص ،1/340
 .6/230، األعالم 4/57

 2اادلة  - 397
خولة بنت :  هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، ويقال - 398

خويلة بنت خويلد : ويقال خولة بنت الصامت، ويقال خولة بنت دليج، : ثعلبة بن مالك  بن الدخشم، ويقال
ينظر . األنصارية، زوجة أوس بن الصامت، هلا صحبة، وهي اادلة اليت ظاهر منها زوجها، فرتل فيها سورة اادلة

 2/506، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهيب 7/618اإلصابة يف متييز الصحابة : ترمجتها يف

 . أخرجه أبو داوود  يف الطالق، باب الظهار، وابن ماجة يف الطالق، باب الظهار- 399

  أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي الفقيه املالكي التونسي،مفتيها وبالد إفريقية، مسع على قاضي - 400
الفرعي،، وقرأ بالروايات على اجلماعة بتونس أيب عبد اهللا حممد بن عبد السالم املالكي، شارح خمتصر ابن احلاجب 

ابن سلمة وغريه وبرع يف األصول والفروع، والعربية واملعاين والبيان والفرائض واحلساب،كان رأسا يف العبادة، 
  .والزهد والورع، مالزما للشغل بالعلم ، رحل إليه الناس  وانتفعوا به، وكانت الفتاوى تأتيه من بعيد

ليلة اخلميس – رمحه اهللا –، وخمتصر احلويف يف الفرائض، والتفسري املشهور، تويف املبسوط يف املذهب: ومن مؤلفاته
 . هـ بتونس803األربع والعشرين من ثاين اجلمادين سنة 

اإلمام العالمة شيخ املالكية قاضي اجلماعة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد رشد  القرطيب املالكي ، كان -401
  مجيع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصريا بأقوال أئمة املالكية، نافذا  ، مقدما فيه على فقيها عاملا ، حافظا للفقه 

يف علم الفرائض واألصول، من أهل الرياسة يف العلم والرباعة والفهم، مع الدين والفضل، والوقار واحللم، واهلدى 
  .الصاحل

لتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل، كتاب املقدمات ألوائل كتب املدونة، وكتاب البيان وا: من تصانيفه
 هـ 520واختصار املبسوطة، واختصار مشكل اآلثار،للطحاوي، عاش سبعني سنة، ومات يف ذي العقدة سنة 

 2/577ينظر ترمجته يف الصلة 

 ميني الغاضب) ب (  يف - 402
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 – 403وقد أغلظ املـسناوي ".  كل ذلك ال يصح وال يعول عليه   :"مث ذكره إىل أن قال      "التلقني  
وقال إن ذلك من االفتراء على األئمـة        .  على من نقل ذلك ولبس به على املسلمني          -رمحه اهللا 

 من عمل بذلك أو ركن إليه أو أفىت بـه   404فالواجب تعزير : "قال.  تحقيق   بال املعتربين املعروفني 
 وينسب الـسائل    ،وقد كثر السؤال عن ذلك يف هذه األزمنة وقبلها         ":مث قال  "إن مل يعذر جبهل   

وهذا ال يصح حبال، وال أظـن  :"إىل أن قال   405"ذلك لكتاب التقريب والتبيني يف شرح التلقني        
 النسبة عندي فلم أدر صاحبه من هو،      وهذا الشرح جمهول     .  406علمهذلك يصدر من عامل يعتد ب     

ـ      407".واهللا أعلم . فال ينبغي أن يعتمد على ما فيه مما خيالف اجلادة           قـول   408دمث قال أيضا عن
أن الغضبان يلزمـه    "سكران"فهم من قوله     :تنبيه؛  409البيت" وينفذ الواقع  من سكران    :"الناظم  

  ة وحنوها إمجاعا طالقه باألحرى ألنه مكلف بالصال

                                 
يخ اإلسالم، وشيخ اجلماعة اإلمام  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد املسناوي البكري الدالئي الفاسي دارا، ش- 403

الصدر الكبري، املربز يف املعقول واملنقول، الذي سارت فتاويه يف املغرب كاملثل السائر، مجعها الفقيه ابن إبراهيم مع 
  .فتاوى شيخه عبد القادر الفاسي، درس وأفىت بفاس

  يف بعض أهل النسب الوثيق، صرف اهلمة جهد املقل القاصر يف نصرة الشيخ عبد القادر،نتيجة التحقيق: ومن آثاره
تويف سنة . إىل شرح الذمة، االستنابة يف إمامة الصالة، والرد على من زعم مشروعية القبض يف الصالة يف النفل

1136. 

 تعزيز)  ب (  يف - 404

  : من الكتب اليت حذر العلماء منها، يقول صاحب الطليعة- 405
 

 

أليب احلسن  ينظر البهجة . وإما الذخرية والبيان  فال شيء فيهما  ونسبه البعض اآلخر للذخرية عن البيان ،- 406
 1/548 .حممد عبد القادر شاهني: ضبطه وصححه  ، 1التسويل، دار الكتب العلمية، ط 

 1/548املصدر نفسه  - 407

  عن )  أ (  يف -408

 :          البيت409
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  وصلى اهللا تعاىل     410.واهللا سبحانه وتعاىل أعلم   "وخماطب بأداء ذلك حال غضبه خبالف السكران      
  . وسلم على سيدنا وموالنا حممد وآله وصحبه وسلم وكرم

                                 
  :واألصل يف وقوع طالق الغضبان ما يلي 410

أهنا راجعت زوجها  فغضب فظاهر منها،وكان شيخا : عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس الصامت :أوال -
 فجعلت تشكو إليه ما – صلى ا عليه وسلم –ر،، وإهنا جاءت إىل النيب كبريا قد ساء خلقه و ضج

 . بالكفارة– صلى ا عليه وسلم -تلقى من سوء خلقه، فأنزل آية الظهار، وأمره  

ينظر جامع .   فهذا الرجل ظاهر زوجته يف غضبه فألزم بالكفارة ومل يلغه لكونه غضبانا، والظهار كالطالق
  149العلوم واحلكم ص 

– صلى ا عليه وسلم –أن خولة غضب زوجها فظاهر منها،فأتت النيب :  عن أيب العالية :ثانيا -
ما أراك إال حرمت عليه، – صلى ا عليه وسلم –إنه مل يرد الطالق، فقال النيب : فأخربته، قال

 "فحول ا الطالق فجعله ظهارا: " وذكر القصة، ويف آخرها قال

  يرى حينئذ أن  الظهار طالق ، وقد – صلى اهللا عليه وسلم – حال غضبه، وكان النيب فهذا الرجل ظاهر يف
ينظر . إمنا حرمت عليه بذالك، يعين لزمه الطالق، فلما جعله اهللا ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ومل يلغه: قال

  4/123تفسري ابن كثري 

ال : طلقت امرأتي ثالثا وأنا غضبان، فقالإني : أن رجال قال له: ما روي عن جماهد عن ابن عباس:ثالثا -
أستطيع أن أحل لك ما حرم ا عليك،عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، أخرجه الدارقطين يف 

 .4/13 ص كتاب الطالق

طالق السنة أن يطلقها واحدة طاهرة من غري مجاع، وهو باخليار ما بينه وبني أن حتيض : (  قول احلسن:رابعا -
 له أن يراجعها كان أملك بذالك، فإن كان غضبان ففي ثالث حيض أو ثالثة أشهر إن ثالث حيض، فإن بدا

 149جامع العلوم واحلكم ص .. كانت ال حتيض، ما يذهب غضبه

ول دعوى ما يوافقها، ورد ما قبداللة األحوال ختتلف ا داللة األقوال يف ( : القاعدة الفقهية القائلة:خامسا  -
قال بن . 151 القاعدة 322ينظر قواعد ابن رجب احلنبلي ص . ألحكام  مبجردهاخيالفها، وتترتب عليها ا
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  : المسألة الثامنة
411

 من يوم رفع املرأة  عن املعترض، أجله من يوم الدخول أو– رمحه اهللا -سئل الشيخ حممد البصويب
  أمرها إىل احلاكم؟

ويف املعترض أجله من يوم الدخول أو من يوم رفع املرأة :"وأما قولك:  بقوله– رمحه اهللا –فأجاب 
احلمد هللا والصالة والسالم على رسـول       : - واهللا املوفق للصواب     -فاجلواب" أمرها إىل احلاكم    

 ، ألنه قد يتقدم علـى احلكـم         412من يوم الرفع  فاعلم أن أجل املعترض من يوم احلكم ال         . اهللا

                                                                                             
كنايات الطالق يف حال الغضب واخلصومة، ال تقبل دعوى إرادة : يتخرج على القاعدة مسائل منها: " رجب 

 ".غري الطالق ا

ع على طالق  وهو فلو جاز عدم وقوع طالق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبانا فال يق: سادسا -
 واهللا أعلم. باطل

 املعترض هو الذي ال يقدر على وطء املرأة لعلة تعترضه، وهو بصفة من ميكنه الوطء، ورمبا كان قد  وطء - 411
قبل ذالك، ورمبا اعترض عن امرأة ومل يعترض من عن أخرى، واملالكيون يسمونه عنينا جتوزا،وتشبيها بالعنني الذي 

وكذالك مساه من تقدم من الصحابة . ميكنه اجلماع و ال يأيت منه انتشار يوجل به لصغرهشديد صغر الذكر، وال 
املعونة على مذهب أهل املدينة للقاضي عبد :  ينظر.املعترض، كذالك زعم ابن حبيب: والتابعني، وحقيقية امسه

 1/517الوهاب 

مصيبة نزلت باملرأة، واستدال مبا رواه البيهقي  خالفا لداود و ابن عتيبة، فهما ال يريان التأجيل، وجعال ذالك - 412

 حسناء مجيلة، فقالت يا أمري – رضي ا عنه -جاءت امرأة إىل علي بن أبي طالب  :عن هانئ بن هانئ ، قال
: هل لك يف امرأة ال أيم وال ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتى بزوجها فإذا هو سيد قومه، فقال: املؤمنني

و ال من آخر السحر، :ال، قال: شيء غري هذا، قال: هو ما ترى عليها، قال : قال: هذهما تقول فيما تقول 
ينظر سنن البيهقي، باب . هلكت وأهلكت، وإني ألكره أن أفرق بينكما: وال من السحر، قال: قال

 .14076أجل العنني حديث رقم 



  نوازل حممد البصوبي   

 

127 

  413".وأجل املعترض سنة بعد صحة من يوم احلكم         : " قال يف املختصر    .  وأحرى يوم الدخول    
.  ما إن مل يترافعا وتراضيا على ذلك فمن يوم التراضي على ضربهأ و، هذا إذا ترافعا للحاكم:قلت

 واهللا سـبحانه وتعـاىل      417.د قبلـوه  وق.  416عن رام 415 يف حاشية اخلرشي     414نقله العدوي 
  . وصلى اهللا تعاىل وسلم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. 418أعلم

                                 
 103  املختصر ص -413

  تقدمت ترمجته- 414

  تقدمت ترمجته- 415

" لبقاء رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز، تاج الدين السلمي الدمريي القاهري، املصري، نسبته إىل أبو ا: هو - 416
قرب دمياط، فقيه مالكي، انتهت إليه رياسة املالكية يف زمنه، أفىت ودرس ، وناب يف القضاء مبصر، كان " دمرية

   سيما بعد صرفه عن القضاء ، حممود السرية، لني اجلانب، كثري الرب، انتفع به طلبة العلم،  ال
الشامل، على نسق خمتصر خليل،، والصادقية، وشرح خمتصر خليل ،وشرح خمتصر ابن احلاجب يف : له كتب، منها

شجرة : ينظر ترمجته يف.  بيت، وشرحها3000األصول،، وشرح ألفية ابن مالك، والدرة الثمينة منظومة يف حنو 
 . 101، ونيل االبتهاج ص 239النور ص 

 2/120  هـ1412حاشية العدوي على اخلرشي حتقيق يوسف حممد البقاعي، دار الفكر، سنة :  ينظر-417

  : واألصل يف تأجيل املعترض سنة- 418

قال  يف العنني يؤجل سنة، فإن قدر :  أنه– رضي اهللا عنه – ما رواه البيهقي عن عمر بن اخلطاب : أوال-
  د اهللا بن مسعود، واملغرية بن شعبة، ويف إحدى الروايتني عن علي، وروي معناه عن عبعليها وإال فرق بينهما

من تزوج امرأة فلم يستطع أن :  ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب، أنه كان  يقول: ثانيا-
ينظر االستذكار باب أجل الذي ال ميس . ميسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإال فرق بينهما

   امرأته

يؤجل املعرتض سنة فإن وصل عليها، وأال : قال: - رضي اهللا عنه - ما رواه ابن أيب شيبة عن علي  :الثاث-
  . فرق بينهما

  لتكمل له املداواة والعالج يف فصول السنة األربعة كلها، الختالف - واهللا أعلم -العلة يف التأجيل سنة، :  رابعا-
مل يربا يف السنة يئسوا منه، وفرق بينه وبني امرأته هكذا قال  ابن عبد أعراض العلل يف أزمنة العام وفصوله، فأن 
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  :المسألة التاسعة



إن كانت احلرة املطلقة يف ثالثتها أي قروء أو األمة يف قرئيها ومضى عن احلرة قرآن :" : السؤال

مث تزوجتا قبل إمتام  ما عليهما أو اشتريت األمة ووطئها املشتري بعد القرء ،وعن األمة قرء واحد 
   ووطئ احلرة زوجها بعد القرئني ، فكيف النكاح ؟،األول

وصـلى اهللا    بسم اهللا الرمحن الرحيم   : مبا نصه    –ه اهللا    رمح -فأجاب    
أما بعد فقد وقفـت علـى       .  419]تسليما [ على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم       

وهو سـبحانه وتعـاىل املوفـق       .  مبا أراين اهللا من اجلواب       420السؤال ونظرت يف املقال وأتيت    
كانت احلرة املطلقة يف ثالثتها أي قروء أو األمة         إن  :"   أما قولك     وإليه  املرجع واملآب،   للصواب  

 واحد مث تزوجتا قبل إمتام  ما عليهمـا أو      421]قرء[يف قرئيها ومضى عن احلرة قرآن وعن األمة         
ووطئ احلرة زوجها بعد القرئني ، فكيف النكاح        ووطئها املشتري بعد القرء األول،     اشتريت األمة 

مث أمة معتـدة    ،و تزوجتا قبل متام عدما فوطئتا       حرة وأمة طلقتا    :  423قد ذكرت ف" ؟  422]إخل[
 فيهما اتفاقا ألن    425]باطل [أما النكاح فباطل  . قبل متام عدا    424 ]أيضا [أيضا ووطئها مشتريها  

                                                                                             
 دار 200حتقيق سامل حممد عطا ،حممد علي معوض  سنة . الرب، ينظر االستذكار باب أجل الذي ال ميس امرأته

 .الكتب العلمية

 )أ  ( تني ساقط من قوف  ما بني املع-419

  وأوتيت) أ  (  يف- 420

 )أ  ( ني ساقط من ما بني املعوقت- 421

 )ب   (  ساقط من-422

 وقد :) ب (  يف  423

 )ب   (  ساقط من- 424
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 ؛ فيها مث الـوطء    427 مث العقد عليها   426أوهلا التصريح خبطبة املعتدة   :هذا قد ارتكب حمرمات ثالثا    
على مـستربأة بأنواعهـا    أو،أو طالق بائن من غريه      عقد على معتدة بنوعيها من وفاة         من وكل

قال يف  .  فعقده حرام جيب فسخه   ،والغصب  ،والزنا  ،امللك وشبهته   ،واخلمسة من شبهة النكاح     
. 429"وفسخ إن عقد فيها"  ويف اموع428"وصريح خطبة معتدة :"املختصر عاطفا على احملرمات  

 ، وإن وطئها مستندا على هذا العقد الفاسـد أي بغري طالق ألنه جممع على فساده ،  :" قال حمشيه 
و تأبد : " قال 431" عليه 430وإن كان الوطء بعد متام العدة أو اإلسترباء املعقود فيهما تأبد حترميها    

                                                                                             
 )ب   (  ساقط من- 425

ا إال أن تقولوا قوال معروفا  ﴿: - تعاىل– لقوله - 426 ّ ًولـكن ال تواعدوھن سر ُ ًُ ْ َّ ً ْ َ ْ ُ َّ ََّ ُ َُ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ، قال 234 البقرة ﴾َ
واعدة يف العدة للمرأة يف نفسها، ولألب يف ابنته البكر وللسيد القاضي  حممد بن عطية أمجعت األمة على كراهة امل

وقال مالك رمحه اهللا فيمن  .وأما الويل الذي ال ميلك اجلرب فأكرهه وإن نزل مل افسخه : يف أمته، قال ابن املواز
حلت خطبها  افراقها أحب إيل، دخل ا أو مل يدخل، وتكون تطليقة واحدة؛ فإذ: يواعد يف العدة مث يتزوج بعدها

 ابن وحكى. وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إجيابا؛ وقاله ابن القاسم. مع اخلطاب؛ هذه رواية ابن وهب
 3/176اجلامع ألحكام القرآن :  ينظر.احلارث مثله عن ابن املاجشون، وزاد ما يقتضي أن التحرمي يتأبد

ِّوال تعزموا عقدة الن﴿:  تعاىل– لقوله - 427 َ ُ ََ ْ ْ ُ ِ ْ َ ُكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھَ َُ ََّ َ ََ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ  –وروى مالك   .234 البقرة ﴾َ
أن طليحة األسدية كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت يف عدا ، : " عن سليمان بن يسار،–رمحه اهللا 

أميا امرأة : _ رضي اهللا عنه– وضرب زوجها باملخفقة، وفرق بينهما، مث قال عمر – رضي اهللا عنه –فضرا عمر 
نكحت يف عدهتا، فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما  ثم اعتدت بقية عدهتا من 

زوجها األول، ثم كان اآلخر خاطبا من اخلطاب،فإن كان دخل هبا ، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدهتا 
وهلا مهرها مبا :عيد بن املسيبوقال س: قال مالك".من األول ، ثم اعتدت من اآلخر، ثم ال جيتمعان أبدا

 .سبق ختريج احلديث. استحل منها

 96 املختصر  ص  - 428

  ضوء الشموع غلى اموع  - 429

  حترميهما)ب (  ويف  - 430

  حاشية احلجازي على اموع- 431
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ومثلهما األمة املوطوءة مبلك وهي معتدة من       .  434" وإن بشبهة ولو بعدها      433 بوطء 432حترميها
أو : " قال".   طرأ على نكاح أو شبهته فإنه حيرم         نكاح  ألن الوطء املستند للملك أو لشبهته إذا        

بل من ملك فوطء املـشتري ال   انت املشتراة حمبوسة من غري نكاح،     ولو ك   .  435"مبلك كعكسه 
ا  [أو مبلـك عـن ملـك        :"لقوله عاطفا علـى النفـي       رمها عليه ولو كان حراما يف نفسه،      حي

ة ولو بقي هلا يوم واحـد،        معتد فقد ذكرت إخل ألن املعتدة باألشهر     :   وإمنا قلت   437".436]هـ
سترباء ال األول فقط مبضي قرء أو قرئني ألن اجلميع لال وال عربة ،وباألقراء كذلك ما بقي هلا قرء   

أو برؤيـة دم أول       وإمنا حتالن بغروب آخر يوم من األشهر       ،أنظر منت املختصر    . على األرجح   
 أوهلا حـىت     يعجل النكاح برؤية   أن ال 439واستحب أشهب   . 438احليضة الثالثة عند ابن القاسم      

                                 
  حترميهما) ب (  ويف - 432

 ال يتأبد التحرمي بل يفسخ بينهما :وقال الشايف والكوفيون" مث ال جيتمعان أبدا :" - رضي اهللا – لقول عمر - 433
لو زىن ا مل حيرم عليه تزوجيها، : أنه واحتجوا بإمجاع العلماء على. مث تعتد منه، مث  يكون خاطبا من اخلطاب

أن عمرا : ذكر عبد الرزاق عن أشعث عن الشعيب عن مسروق. وهو قول علي:فكذالك وطؤها إياها يف العدة، قالوا
 193/ 3ينظر اجلامع ألحكام القرآن .ع عن ذالك، وجعلهما جيتمعان رج– رضي اهللا  عنه –

 96 املختصر ص  - 434

           ص             96 نفسه ص - 435

 )ب  (  ساقط من- 436

 96املختصر ص  - 437

-750= هـ 191 – 132(  عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري، أبو عبد اهللا،- 438
  .مولده ووفاته مبصر.تفقه باالمام مالك ونظرائه. فقيه، مجع بني الزهد والعلم: ن القاسم ويعرف باب) 806

 :، ينظر ترمجته يفستة عشر جزءا، وهي من أجل كتب املالكية، رواها عن االمام مالك ) بوعطم -املدونة (له 
، 146ة ابن شقرون  والديباج املذهب، طبع121 1  وحسن احملاضرة50 واالنتقاء 276: 1وفيات االعيان 

 3/323األعالم 

 م 819 - 762=  ه 204 - 145  بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري اجلعدي، أبو عمرو أشهب- 439
 لوال طيش أشهبما أخرجت مصر أفقه من : قال الشافعي.كان صاحب االمام مالك.فقيه الديار املصرية يف عصره

 ووفيات االعيان 1/359ذيب التهذيب  : ينظر ترمجته يف صرمات مب.امسه مسكني، وأشهب لقب له: قيل.فيه
 .112 و 51 واالنتقاء 78 /1
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وهـل ينبغـي أن ال تعجـل برؤيتـه ؟           :"املختصر بقولـه    ميضي هلا يوم أوجله،وإىل هذا يشري       
فاعلم أن القاعدة كل نكاح فسخ      "؟441حد أم ال  وهل يفسخ مبال و   :"  وأما قولك   . 440"تأويالن

قـال يف   .  442صداق  خمتلفا  فيه ففيه املسمى من ال       بعد الدخول سواء كان متفقا على فساده أو       
 تزوجها عاملا بالتحرمي حد      قد وأما احلد فإن كان   "443]اهـ[وما فسخ بعده فاملسمى     :"املختصر  

وإن كان غري عامل بالتحرمي كما إذا استند لقول مفت يعتقـد     .  444وال يلحق  به الولد ألنه زان        
  . صدقه فال حد عليه و يلحق به الولد

  :المسألة العاشرة




                                 
 130 ص   املختصر- 440

   حبال واحد)ب (  يف - 441

 فعنده يثبت – رمحه اهللا –، فإنه يذهب إىل أنه يثبت مهر املثل، وأيب حنيفة - رمحه اهللا – خالفا للشافعي - 442
 صلى اهللا عليه –، عن النيب - رضي اهللا عنها –حديث عائشة :، وستند املالكية األقل من املسمى أو مهر املثل

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،، :" قال–وسلم 
كاح،  أخرجه ابن داود يف النكاح، باب الويل، والترمذي يف الن."فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها

 باب ما جاء ال نكاح إال بويل، وابن ماجة، يف النكاح باب ال نكاح إال بويل

 )ب  (  ساقط من- 443

العامل بالتحرمي واجلاهل يف : فيمن نكح يف العدة عاملا بالتحرمي، فمرة قال– رمحه اهللا – قد اختلف قول مالك - 444
 وغريه يف ذالك والصداق فيه الزم والولد الحق، – رضي اهللا عنه –ذالك سواء، ال حد عليه، على ظاهر قول عمر 

  . العامل بالتحرمي كالزاين ، حيد وال يلحق به الولد، وينكحها بعد االسترباء: ومرة قال. وال يعاقبا، وال يتناكحان أبدا
 16/224ينظر االستذكار . واألول عنه أظهر
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 عمن استربأها زوجها من وطئه حبيضة، وظهر ا محل – رمحه اهللا –سئل الشيخ حممد البصويب 
  ومات زوجها أو طلقها أفيلحق الولد بالزوج أو مبن زىن ا؟

 زنت  وظهر ا محل ومات من استربأها زوجها من وطئه حبيضة مث:"وأما قولك: فأجاب بقوله
 وإمنا ،فاعلم أوال أن الزنا ال يلحق أبدا. زوجها أو طلقها أفيلحق الولد بالزوج أو مبن زىن ا 

أن فائدة ذكر هذه الصورة يف الصور اليت صورناها فيما : مث ثانيا445.يقال هو ولد الزنا مثال 
ألن هذه 446طالق وضع محلها كله أا مستثناة من قوهلم عدة احلامل يف وفاة أو ،كتبنا لك 

قروء من طالقه املذكورة لو وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر من موت زوجها أو مضي ثالثة 

                                 
الولد للفراش :"  -  صلى اهللا عليه وسلم – ة قال رسول اهللا:  قال– رضي اهللا عنه – ملا رواه أبو هريرة  - 445

 أخرجه مالك يف األقضية باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه ، والبخاري يف البيوع،باب تفسري "وللعاهر احلجر

  .املشتبهات، ومسلم يف الرضاع باب الولد للفراش

معة يف غالم، فقال اختصم سعد ابن أبي وقاص، وعبد ا بن ز:قالت–  رضي اهللا عنها -وحديث عائشة 
هذا يا رسول ا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إيل أنه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال عبد بن :سعد
هذا أخي يا رسول ا ، ولد على فراش أبي ، فنظر رسول ا إىل شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، : زمعة
فلم ير سودة :  منه يا سودة بنت زمعة، فقالتهو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر احلجر، واحتجيب: فقال

  سبق خترجيه . قط

ما بال رجال يطئون " :  قال- رضي اهللا عنه–أن عمرا  : - رضي اهللا عنهما– وما ورد عن ابن عمر 
والئدهم ثم يعزلوهنن، ال تأتيين وليدة يعرتف سيدها أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها، فاعزلوا بعد 

 2/743 أخرجه مالك  ."اذالك أو اتركو

إا حتل بوضع ثلثي احلمل بناء على تبعية :   ال بعضه، ولو كان ذالك البعض ثلثيه، خالفا البن وهب القائل- 446
األقل لألكثر، وخولفت قاعدة تبعية األقل لألكثر على مشهور املذهب لالحتياط، وتظهر فائدة اخلالف، فيما لو 

ذالك البعض اخلارج، فعلى املعتمد عدا باقية ما دام فيها عضو منها، وعند ابن مات الولد بعد خروج بعده، وقطع 
 2/259ينظر الشرح الكبري . وهب حتل إذا كان الباقي أقل من اخلارج 
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 ،تنتظر انقضاء األربعة األشهر وعشر وانقضاء األقراء كما يف تداخل العددال حتل بالوضع، بل 
إال أن :"قال يف املختصر . ضة ألن ولدها ليس لصاحب  العدة لكونه استربأها قبل رؤية الزنا حبي

 فإن كان أقل ،وهذا ظاهر إذا كان بني استربائه ووضعها ستة أشهر فأكثر.  447"يدعى االسترباء
.   واحلامل قد حتيض فال ينتفي عنه إال باللعان ،فإنه حيمل على أنه موجود يف بطنها حال االسترباء

    448.واهللا أعلم
  
  
  

 

  :المسألة األولى


  .حياته يف  شيئا ينفعه مل ما أباه الولد إرث عن بوصو  امباكي احلاج الشيخ سئل
 شـيئا يف    449 إرث الولد على أبيه ما مل ينفعه       :الرابعو أما قولك     :نصه مبا  -اهللا رمحه – فأجاب
 452ه والـد  451الذي مل ينفع أباه مدة حياة     فإن كان معناه هل يرث الولد       . 450]ا هـ    ["حياته  

وت أركانه اعلم أن املرياث يثبت بثب    . ؟ فاجلواب، واهللا املوفق للصواب    املذكور إذا مات عنه أو ال     

                                 
 128 املختصر ص - 447

، حاشية الدسوق  6/357، ومواهب اجلليل 6/355،، الناج واإلكليل 5/438املدونة الكربى :  ينظر  - 448
 1/252لقوانني الفقهية البن جزي ، ا3/407
 

  ما مل يفعله)أ  (  يف - 449

 ) ب (  ساقط من  -  450
 .حياته)  أ  (  يف - 451

  والد) ب (   يف 452
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 455 والـوالء  454القرابة املخصوصة  : وشيء موروث وبأسبابه األربعة    453الثالثة وارث ومورث  
اة ــ واستقرار حي  458ث املور تقدم موت   : بتوفر شروطه الثالثة  و، 457 والنكاح 456وبيت املال 

ة املرمـوز هلـا بقـول    ـــ والعلم باجلهة املقتضية لإلرث وبانتفاء موانعه السبع  ،الوارث بعده 
 463 والرق 462 والكفر 461 والشك واللعان  460’459أي عدم االستهالل  "عش لك رزق  : "عضهمب

  . واهللا أعلم.  ة يف شيء من هذه فال تعترب نفعوليست امل .  465 والقتل464و الزين

                                 
   موروث)ب  (  يف - 453

.  نص عليه القرآن إلجياب التوارث بني الوالدين واملولودين، واإلخوة وغريهم من األنسابما:  والدليل عليه- 454
 3/531املعونة : ينظر

 أخرجه احلاكم يف "الوالء حلمة كلحمة النسب، ال يباع وال يوهب"  : - صلى اهللا عليه وسلم – لقوله - 455

 7991، حديث رقم 4/380املستدرك 

 أخرجه احلاكم ."أنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه" : – صلى اهللا عليه وسلم – لقوله - 456

 11991 رقم 6/214والبيهقي . ى شرط الشيخنيصحيح عل:  و قال 8002حديث رقم 4/382

 . ما نص عليه القرآن من التوارث بني الزوجني: والدليل عليه- 457

   املوروث)ب (  يف - 458

  استهالك)ب  (  يف- 459

.  باب مرياث احلمل 6/257 السنن الكربى "إذا استهل املولود ورث" :– صلى اهللا عليه وسلم – لقوله - 460

 .تضي عدم توريثه إذا مل يستهل صارخاومفهوم املخالفة يق

 . ألنه بتمام اللعان يتم  التفريق بينهما ويبطل املرياث- 461

ِولن یجعل هللا للكافرین على المؤمنین سبیال﴿ : – تعاىل –قوله : والدليل عليه - 462 َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ُ ّ ْ   141 النساء ﴾َ

ال يرث ":  قال– صلى اهللا عليه وسلم –أنس  أن النيب وما أخرجه مالك يف الفرائض باب مرياث أهل امللل، عن 
  "املسلم الكافر وال الكافر املسلم

 صلى اهللا عليه –وما أخرجه أبو داود يف الفرائض باب هل يرث املسلم الكافر، عن جابر بن عبد اهللا، عن النيب 

 ."ال يتوارث أهل ملتني" : قال–وسلم 
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  :المسألة الثانية



هالك عن أختني شقيقتني وأخت ألب وابـن أخ   : عن – رمحه اهللا – سئل الشيخ حممد البصويب   

  .    عن ابنتني وأخت ألب وابن أخ شقيق آخرشقيق و
 صورة املسألتني   466لصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد فإن كانت        احلمد هللا و ا   :فأجاب بقوله 

عن ابنتني وأخت :  وأخت ألب وابن أخ شقيق والثانية عن أختني شقيقتني467 هالكاألوىل: هكذا
  .   ألب وابن أخ شقيق 

                                                                                             
 فهو ملواله، فلو ورثنا من أقربائه لوقع امللك لسيده، فيكون توريثا لألجنيب يده من املاليف  ذالك ألن مجيع ما - 463

  ط احلليب4/485الشرح الكبري : ينظر. بال سبب، وذالك باطل إمجاعا

 أخرجه "أميا رجل عاهر حبرة فالولد ولد الزنا ، ال يرث وال يورث " : صلى اهللا عليه وسلم – لقوله - 464

 . ما جاء يف إبطال مرياث ولد الزناالترمذي كتاب الفرائض، باب

ليس لقاتل " :  قال – صلى اهللا عليه وسلم – أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه– ملا رواه  عمر بن اخلطاب - 465
  .أخرجه البيهقي يف الفرائض باب ال يرث القاتل "شيء

 ".من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه: : " العمل بالقاعدة القائلة

   فإن كان)أ (     يف- 466

    عن هالك)ج  ( يف - 467
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 ويف الثانية يسقط    ، يف األوىل  469  تسقط  468 أن األخت لألب   - واهللا أعلم بالصواب   – فاجلواب  
 مطلقـا  ومـع      470أن األخت ألب تسقط مع شقيق     :وىل  وبيان ذلك يف األ   .  الشقيق  ابن األخ   

وحجب : "قال يف اموع . 471شقيقتني فأكثر ما مل تعصب بأن يكون هلا أخ أو ابن عم مساو هلا               
أي ألب البـن أخ ؛ فـال    " 472]اهـ [أخوات لألب شقيق كشقيقتني إال أن يعصبهن أخ فقط       

ن يف الدرجة وال أخواته من بنات األخ ألن ال يرثن بل يأخذ  ما                ألنه ال يساويه   يعصب عماته، 
  :قال. بقي دون عماته 

 4 7 3 

ملـال   فيناصـف ا 474هيفلو كان مكان ابن األخ الشقيق والده سقطت األخت لألب به وبشقيقت           
يهما له فيه فما بقي بعد أخذ الشقيقتني ثلث.  أو عمه غري الشقيق عصب األخت لألب       475هيشقيقت

أي امرأة ترث مع األقرب للميت وحترم مع األبعد  ؟           :  يلغز فيقال    476اومن هن .  مثل حظيهما   
 فضل  وبيانه يف الثانية أن األخوات األشقاء أو ألب عصبات مع البنات يأخذن ما            .  فيجاب ذه   
  :قال. من فروضهن 

                                 
  ألب) ج ( و ) ب (  يف - 468

 تسقط    ال)ج  (  يف - 469

    شقيقني )ج ( و ) ب (  يف  470

   :والدليل عليه - 471
  .  اإلمجاع-
 . القياس على بين  األبناء مع بين الصلب-

 )ج ( و ) ب   (  ساقط من - 472

، ، دار املطبوعات احلديثة) 577ت (  ن علي بن حممد بن احلسن الرحيبحبية أليب عبد اهللا حممد بر منت ال- 473
 9ص 

  شقيقته)  ج ( و ) ب  (  يف- 474

 شقيقته) ج ( و ) ب (  يف - 475

  ومن مها)  ب   (  يف- 476
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4 7 7 

 هلـن   478يـرىب واألخوات مع البنات كالعصبة هلن يرثن ما فضل عنهن وال           : "وقال يف الرسالة    
احلاصل أن املسألة األوىل تصح من ثالثة ف .  481 يأخذن ما بقي بالتعصيب480]بل[ أي 479"معهن

خمرج الثلثني لكل واحدة من الشقيقتني واحد وال شيء لألخت لألب حلجبها بالشقيقتني بل مـا            
احدة من  والثانية أيضا تصح من ثالثة لكل و      . 482بقي وهو ثلث التركة البن األخ شقيقا أو غريه        

                                 
 2/682 البهجة شرح التحفة - 477

  وال يفرض ) ج ( و ) ب   (  يف- 478

 159 الرسالة ص - 479

 )ج (  ساقط من  - 480

  :يل على تعصيب األخت مع البنت الدل- 481

سئل ابن مسعود عن : قال ما رواه البخاري يف الفرائض ، باب ابنة ابن مع ابنة، عن هزيل بن شرحبيل، : أوال-
لالبنة النصف، ولالبنة   : " – صلى ا عليه وسلم –أقضي فيها مبا قضى النيب : ابنة وابنة ابن وأخت، فقال

  ." وما بقي فلألختاالبن السدس تكملة للثلثني،
أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأمريا، : وما أخرجه يف باب مرياث البنات عن األسود بن يزيد، قال:  ثانيا-

  "فسألناه عن رجل تويف وترك ابنة وأخته، فأعطى االبنة النصف، واألخت النصف
 .ت، فكذالكعلى توريث اإلخوة مع البنا القياس على اإلخوة، فلما أمجعوا:  ثالثا-

   :1ينظر اجلدول رقم    - 482
 3 1اجلدول  

  الثلثان 1 شقيقة
 1 شقيقة 

 × أخت ألب حمجوبة
 1 ابن األخ  الباقي
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ن ابن األخ ألنه عاصب بنفسه وقد فين        ثلث التركة لألخت لألب دو    البنتني واحد وما بقي وهو      

] فهـو [أحلقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي   :" صلى اهللا عليه وسلم قال–ووجه ذلك أنه   . 483املال
  وابن األخ أوىل رجل يف 487".فألوىل عصبة الذكر:" ويف رواية    486". رجل ذكر    485ألوىل484

خت شقيقة أو ألب من أهل السهام       األ ويف الثانية ال بقية إذا    .   املسألة األوىل وقد حصلت بقية      
وال تكون عصبة إال بالغري كاألخ أو مع الغري كالبنت أو بنت االبن فهي مع األخ للذكر                 . أصالة

وهو النصف أو البنتني وهـو      .  البنت   488مثل حظ األنثيني ومع البنت تأخذ ما بقي  بعد فرض          
. مل يبق شيء عن ذوي الفـروض   وال شيء للعاصب بنفسه إذا      . فال يبقى شيء    .  الثلث تعصيبا   

489   
وكتبه احلقري البصويب صبيحة يوم اجلمعة  أواسط ثانية اجلماديني عام مثانية وثالثني بعد الثالمثائـة   

  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته490])  م 1920مارس  ( [واأللف  من اهلجرة

                                 
     :2ينظر اجلدول رقم - 483

 3 2اجلدول  
 النصف 1 بنت
 1 بنت

 1 أخت ألب الثلث
 × ابن أخ الشيء له

 
   )ج  (  ساقط من484

 ألوىلف )  ج (   يف - 485

 . أخرجه البخاري  باب مرياث الولد من أمه وأبيه- 486

ينظر تلخيص احلبري .  وأدعى اإلمام الرافعي شهرتهاللفظ يف كتب  احلديث،احلديث ذا  مل أقف على هذا - 487
 1347  حديث 3/183.أحاديث الرافعي الكبرييف ختريج 

   فروض )ج (  يف - 488

 
 )أ (   ساقط من - 490
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  :المسألة الثالثة


ومل يك هلا ابن وكان رجل مات عن زوجة هلا ابنتان منه أو بنات  سئل الشيخ حممد بصو عن 
  ني مع فقد االبن أم ال ؟لزوجة وبنتاها باإلرث دون الشقيقوهل تنفرد ا. نللزوج شقيقا
 .انزوج شـقيق ا ابن وكان للرجل مات عن زوجة هلا ابنتان منه أو بنات ومل يك هل :" وأما قولكم 

 ال :فـاجلواب " مع فقد االبن أم ال ؟ 492ني لزوجة وبنتاها باإلرث دون الشقيق  وهل تنفرد ا   491
لعـل  " .  ومل يك هلا ابـن   " 493وقولك. ن اإلخوة إال اإلخوة ألم تنفرد ألن البنات ال حتجنب م    

هنا إمنا هو بالنـسبة للـزوج        املعترب   494بناالكما يرشد إليه آخر العبارة  ألن فقد         " له"صوابه  
فاحلاصل أن أصل املـسألة مـن   .امليت،ألن الزوجة قد ميكن أن يكون هلا ابن من غريه وال يعترب        

. البنات ثلثاها ستة عشر    فللزوجة مثنها ثالثة وللبنتني أو    .  أربعة وعشرين الجتماع الثلثني والثمن    
وصلى اهللا .  هللا سبحانه وتعاىل أعلم  وا . 495وال خيفى عليك تصحيحها   . وما بقي مخسة للشقيقني     

  . تعاىل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

                                 
 شقيقتان) ب (   يف - 491
  شقيقتني                 )ب  (    يف492
 قولكم) ب (  يف - 493
   ابن) ب ( يف -  494

 
 2                              ×3                                                           × :3 ينظر اجلدول- 495   - 495

 144 72 24  3اجلدول

 18 9 3 زوجة 1/8
 2/3 32 بنت

  
↓ 

  32 بنت
 

 بنت 

16  
  
↓  

 

48  
  
↓  

 32 
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  فھرس اآلیات القرآنیة

                                                                                             
 الباقي 15 شقيق
 شقيق

 
5 

 
15 15 

 

اآلالسورة  اآلیة
 یة

 الصفحة

ٌّ لكم ﴿: ْوطعام الذین أوتوا الكتاب حل ِ ِ ُِ َّ ََّ ََ ْ ْ ُ ُ َ ُ  102 5 املائدة ﴾ََ

َأفتوني في رؤیاي  ﴿ َ ْ ُ ِ ِ ُ ْ  13 43 يوسف ﴾َ

َإنما  ﴿ َیخشى هللا من عباده العلماء َِّ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ  1 28 فاطر ﴾ْ

َإنھم عن السَّمع لمعزولون  ﴿ َُ ُ ْ َ َِ َِّ ْ ِْ  75 212 الشعراء ﴾ُ

َأو الطفل الذین لم یظھروا على عورات النساء  ﴿ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ََ َُ ْ ْ َّ َِ ْ ِّ  95 31 النور ﴾ِ

ِ◌إذا نزل بساحتھم فساء صباح المنذر ف﴿ َ َُ ِْ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ َ  9 177 الصافات ﴾َین ِ

َإن الذین اتقوا إذا مسَّھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرون ﴿ َ َُ ُ ُِ ِّ ِ ِْ ُّْ ُ ََ َ َ َ َ َِّ َ ِ َِ َْ َّْ َِّ ٌ َّْ  108 201 األعراف ﴾َّ

َ◌استفتھم ألربك البنات ولھم البنون  ﴿ َُ َُ َ َْ ُْ ِ ُِ ِّ ََ َ َ ََ ْ ِ ْ  13 149 الصافات ﴾ْ
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ُّفاستفتھم أھم أشد ﴿ َ َ َْ ُْ َِ ِ ْ ْ ً خلقا َ ْ  13 11 الصافات ﴾َ

ً◌اسأل بھ خبیرا  ﴿ ِ َِ ِ ْ َْ  15 59 الفرقان ﴾َ

َفاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون  ﴿ ُ َ ُْ َْ َ ْْ ُ ِ ِ ْ ِّ َُ َ َْ  17،44 43 النحل ﴾َ

َقل ھل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون ﴿ َ َ َ َُ ِ ُ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َّ ََّ ِ َ  44 9 الزمر ﴾ُ

َسبحانك ال علم ﴿ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ُ ِ ُ َِ َْ ْ َ َ َ ََ ََّ ََّ َِ َ ِْ  30،31 32 البقرة ﴾َّ

ٌ أجیب دعوة الداع إذا دعان  ﴿ ِوإذا سألك عبادي عني فإني قریب َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َّ َ َ َْ ُ ِ ُ ِ َ َِّ ِّ ِ َِ  15 186 البقرة  ﴾ََ

ِّ◌أمھاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم م ﴿ ِ ُُ ُ ُُ َُ ََ ََ َْ ْ َْ َ ََّّ ُ ِن الرَّضاعة َ َ  110 23 النساء ﴾ََ

ِالذین یظاھرون منكم من نسائھم  ِ ِ ِ َِ ِّ ِّ ُ َ َُ َُ   2 اادلة ﴾اآلیة... َّ

ِ◌شاورھم في األمر  ﴿ ْ َْ ِ ُ ْ ِ َ  37 159 آل عمران ﴾َ

ًوال تستفت فیھم منھم أحدا  ﴿ َْ َ ْ ُ ْ ِّ ِ ِِ َ َْ َ  14،15 22 الكهف ﴾َ

ٍوال ینبئك مثل خبیر  ﴿ ِ َ َُ ِّ ُْ ِ َ ُ َ  75 14 فاطر ﴾َ

ُ وال تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھ ﴿ َُ ََّ َ ََ َ َ َ ُ َِ ُْ ُْ ْْ َْ ِ َ ِّ َ ِ َ  123 235 البقرة ﴾َ

تھم داحضة عند  ﴿ ون في هللا من بعد ما استجیب لھ حجَّ َ◌الذین یحاجُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ِ ْ َْ َّ َّ
ْربھم  ِ ِّ َ﴾ 

 14 16 الشورى

َّولـكن ال تواعدوھن ﴿ ُ ُ ِ َِ َُ َّ ا إال أن تقولوا قوال معروفا َ ّ ً سر ُ ًُ ْ َّ ً ْ َ ْ ُ ََّ َ ِ  123 235 البقرة ﴾ِ

ً◌لن یجعل هللا للكافرین على المؤمنین سبیال  ﴿ ِ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ُ ّ ْ َ {﴾  
 

 129 141 النساء

سول وال نبي إال إذا ﴿ َوما أرسلنا من قبلك من رَّ ِ ِ ََّ ٍّ ِ ِ ِِ َ ََ َ ٍَ ُ َ ْ َْ ْ َ ِ تمنى ألقى الشیطان في َ ُ ََ َّْ َّ َ ْ َ َ
ٌأمنیَّتھ فینسخ هللا ما یلقي الشیطان ثم یحكم هللا آیاتھ وهللا علیم حكیم  َ ٌ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َّْ َّ ََّ ْ ُْ ُُ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ُ﴾ 

 75 52 احلج

ًوما أوتیتم من العلم إال قلیال  ﴿ ِ ِ ِّ َِ َّ ِ َِ ْ ْ ُ ُ  30 85 اإلسراء ﴾َ

َّ وما یھلكنا إال﴿ ِ ََ ُ ِ ْ ُ ُ الدھر َ ْ  104 24 اجلاثية ﴾َّ

َومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذب بآیاتھ إنھ ال یفلح الظالمون  ﴿ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َّ َ ّ َُ ُ ُْ ً َْ َّْ َ َِ ََ َ َ َِّ َِ َ َ ْ َ
﴾ 

 13 21 األنعام

َووالد وما ولد﴿ َ َ َ َ ََ ٍ  111 3 البلد  ﴾ِ

َویسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو ع﴿ َ َُ ُْ َ ََ َْ ْ ْ ُْ ِ َ ََ ْ ِ ًلیكم منھ ذكرا َ ْ ِ ُِّ ْ ُ  17 83 الكهف ﴾َْ

ْویسألونك عن الیتامى قل إصالحٌ لھم خیرٌ﴿ ْ ْ َْ َ َْ ُ َّ ََ ِ َُ َ َْ ِ َ َ ُ  16 220 البقرة ﴾َ

وح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إال ﴿ وح قل الرُّ َّویسألونك عن الرُّ ُِ َِ ِْ ِْ ِّ ِ ُِ ُ َ َِّ َُ َِ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َ ُ ْ
ًقلیال ِ َ﴾ 

 16 85 الكهف

ُویسألو﴿ َ ْ َ ِنك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض َ ِِ ِ َِ َْ ْ َْ ِّ ُ ًِ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ِ َ  16 222 البقرة ﴾َ
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َویسألونك ماذا ینفقون قل العفو﴿ َْ َُ َْ ِ ُ َُ َِ ُ َ َ َ َ  16 219 البقرة ﴾ْ

سول وأولي األمر من﴿َ ِا أیُّھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرَّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ّ َ َّ َْ َُ َ َ ََ َُ ُ ُْ ْ ْ ُ ْكمَ  22 59 النساء ﴾ُ

ِیسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیرٌ ومنافع للناس ﴿َ َّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ِ َ ََ َِ َِ ٌ ْ ْ ِْ ْ ْ ُْ ِ ِ ْ َ َ ُ  16 219 البقرة ﴾َ

سول﴿ ِیسألونك عن األنفال قل األنفال  والرَّ ِ ُِ َُ ِ ِّ َ َ ََ َُ ِ َ َ َ ُ ْ  16 1 األنفال ﴾َ

َویسألونك عن الجبال فقل ی﴿ َ َْ ُْ َ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ ًنسفھا ربي نسفا َ ْ َ ِّ َ َ ُ  17 105 طه ﴾ِ

ِّیسألونك عن السَّاعة أیَّان مرساھا قل إنما علمھا عند ربي﴿ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ِْ َ َِّ ْ ْ ُْ َ َِ َ  17 187 األعراف ﴾ُ

َیسألونك عن السَّاعة أیَّان مرساھا فیم أنت من ذكراھا﴿ َ َ َ ََ َْ ُْ َِ َِ َ  16 42 النازعات  ﴾ُ

ِّویستفتونك في الن﴿ ُِ َ َ َْ ْ َ َّساء قل هللا یفتیكم فیھن َ ِ ِِ ِْ ُُ ْ ُ ّ ُ  13 127 النساء ﴾َ

ِیسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ  ﴿ ِ ٍِ َ َِ َ َ َْ ِ ْ َّْ ِ َ َ ُ  16 217 البقرة ﴾َ

ٌّیسألونك كأنك حفي ﴿ َ َِ َ ََّ َ ََ َ ُ  16 187 األعراف ﴾ْ

ُیسألونك ماذا أحلَّ لھم قل أحلَّ لكم الطیبات ﴿ َ َِّ َُّ َُ ِ ُِ َ َ َُ ُْ ُْ ْ َ َ َ  16 4 ائدةامل ﴾ُ

َیسألونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خیر فللوالدین واألقربین﴿ َ َ َِ َِ َْ ْ َُ َ ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِّ ِْ َ ٍَ َ َْ ُ َ َُ ُ ُ  16 215 البقرة ﴾َ

َیوسف أیُّھا الصدیق أفتنا﴿ ُ ِّ ُِ ْ َ َِّ ُ  13 46 يوسف ﴾َُ
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  فھرس األحادیث واآلثار
  

 ةالصفح الحدیث أو األثر
 41 " أحب إيل أن أنظر للقارئ أبيض الثياب"

أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأمريا، فسألناه عن رجل تويف وترك ابنة وأخته، "
 " فأعطى االبنة النصف، واألخت النصف

131 

 19 "إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"
 129 " إذا استهل املولود ورث"
 14 "استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك"

 132 " أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر"
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 128 "أنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه "
 126 "اختصم سعد ابن أيب وقاص، وعبد ا بن زمعة يف غالم "

 119 "فأخربته–وسلم  صلى اهللا عليه –أن خولة غضب زوجها فظاهر منها،فأتت النيب "
 120 " إين طلقت امرأيت ثالثا وأنا غضبان "
 129 " أميا رجل عاهر حبرة فالولد ولد الزنا ، ال يرث وال يورث"

 123،125 " أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل"
 107  "أميا امرأة نكحت يف عدا،"
 90  "بت يف بيت خاليت ميمونة"

 93 "}ة املؤمن حيثما وجدها فهو أحق ااحلكمة ضال" 
 111 "جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له"
 40 "  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"
 121  "العنني يؤجل سنة"

 96  يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين،–ى صلى اهللا عليه وسلم –عرضت على النيب 
 97 الطفل اليصلى عليه

 44 " صبيغ بن عسل ونفاه – رضي اهللا -ضرب عمر  "

 119 "راجعت زوجها  فغضب فظاهر منها "
 130 "اللهم رب جربيل، وميكائيل" 
 97 " اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته"
 131 ." لالبنة النصف، ولالبنة االبن السدس تكملة للثلثني، وما بقي فلألخت" 

 125 " بويلال نكاح إال"
 129 ." ال يتوارث أهل ملتني" 

 129 " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم"

 126 "الولد للفراش وللعاهر احلجر"

 128  "الوالء حلمة كلحمة النسب، ال يباع وال يوهب"
 129 " ليس لقاتل شيء"

 91 " ال يصل اإلمام يف املوضع الذي صلى فيه املكتوبة حىت يتحول" 
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 187 "ما بال رجال يطئون والئدهم مث يعزلون "
 42 " ما قرن شيء إىل شيء أحسن من علم إىل حلم" 

 122 "من تزوج امرأة فلم يستطع أن ميسها، فإنه يضرب له أجل سنة "
 91 من كان آخر كالمه الإله إال اهللا

 110 "يا رسول اهللا هذا جاء يستأذن يف بيتك "
 122  " فإن وصل عليها، وأال فرق بينهمايؤجل املعترض سنة"

 110 " حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب"
  
  
  
  
  

  فھرس األبیات الشعریة

 الصفحة البیت 
 9 

 9 
 12 

 15 
 15 

 50 
 54،118  
 54 

      62 
               62 

    64 
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 66 
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 119 
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   المترجم لھممالفھرسة األع
ال سنة الوفات االسم 

ص
 فحة

 91 }هـ1106{   إبراهيم بن مرعى بن عطية، برهان الدين الشربخييت
 117 } م1148 - هـ  453{  د املعافري األشبيلي املالكيأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حمم

 116 }ـ ه829{  أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم الغرناطي
 121 } م1402 ـ ـ ه805{ أبو البقاء رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز

 93 } م1532 - هـ  939 { أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املنويف املصري الشاذيل 
 116 }م   1842 ـ ه1258{  علي بن عبد السالم بن علي التسويلأبو احلسن

 93 } م1360 -  ـ ه761 -  { أبو احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي الفاسي
 110 } م1535 - ـ ه942  { أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن إبراهيم بن خليل التائي املصري

 91 }هـ1101{  أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلرشي
 99 } م1513 - ـ  ه919 { أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن غازي العثماين
 103 } م  1915 - ـ ه1333 { أبو عبد اهللا  حممد بن املدين بن  علي كنون

 117 } م1400 ـ ه803{ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي
 118 }هـ1136{ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد املسناوي البكري الدالئي

أبو عيسى  حممد املهدي بن حممد بن حممد بن خضر بن قاسم 
 العمراين الوزاين الفاسي

 100 } م1923 - هـ1850{

 89 }هـ 776 { أبوضياء ، خليل بن إسحاق الشهري باجلندي
 99 } هـ956 { أبو القاسم علي بن حممد بن خجو

 86   } م1837 - هـ 1232{ بد العزيز أبو حممد  حممد بن حممد  بن أمحد بن عبد القادر بن ع
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 بن حممد السنباوي األمري 
 118 } م1126  - ـ  ه520 { أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد رشد  القرطيب

 90 } هـ1201-1127{  أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، أبو الربكات الشهري بالدردير
 64 }م1927- هـ 1346{  أمحد بن حممد بن حبيب اهللا البكي

 104 } م1886 - ـ   ه1304 { أمحد بن زيين دحالن
 125 } م819 -  ـ ه204 {  بن عبد العزيز بن داود القيسيأشهب

 105 } م1903 -ـ  ه1321{عدب إمساعيل بك علي
 112 }م1796 - ـ ه1211{بعد  حجازي بن عبد املطلب العدوي

 66 }1978{  احلسن البصويب
 117 بال خولة بنت ثعلبة

 101 }1913{ بعد  عبد القادر بن حممد الكمليلي
 125 }م806-هـ 191{ عبد الرمحن بن القاسم

 } هـ1189 -  1112{  العدويالصعيديعلي بن أمحد بن مكرم 
 } م  1775  – 1700{

89 

 64 بال صمب تكلور كاه
 107 }186{  املغرية بن عبد الرمحان بن احلرث املخزومي

 97 } م 1230 { الدسوقيحممد بن أمحد بن عرفة 
 98 } هـ1230{   حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف، أبو عبد اهللا الرهوين

 64 }هـ 312{ حممد بن حممد بن حممد بن محاد بن عال البصويب
 65 }م1971{ حممد بوصو

 103 13عجز القرن  حممذن فال بن متايل
 66 }م1983{ موالي علي البصويب
 113 } م1656 -  ـ ه1066{ د علي بن حممد بن عبد الرمحان األجهورينور الدين أبو اإلرشا

 87 }1779 ـ ه1193{بعد يوسف بن سعيد بن إمساعيل الصفيت
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  فھرس المراجع والمصادر
 :والتفسیر القرآن - 1

o نافع عن حفص بروية الكرمي القرآن 

o لبنان بريوت  املعرفة دار ، العريب البن القرآن أحكام 

o ةالعربي بالكت دار القرطيب، األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أليب ، القرآن حكامأل اجلامع 

  :والشروح الحدیث كتب - 2

o 1 ط السلفية، املطبعة) 256 – 194 ( ، البخاري إمساعيل بن حممد اهللا عبد أليب ، الصحيح اجلامع، 
 هـ1400

o التركية، عةالنيسابوري،الطب القشريي احلجاج بن مسلم لإلمام الصحيح، اجلامع 

o 2ط معروف بشار عواد الدكتور:حتقيق حيىي بن حيىي رواية)  179 -93 ( أنس، بن مالك لإلمام املوطأ 
 .اإلسالمي الغرب دار 1997

o حممد أمحد حتقيق)  هـ279-209 ( سورة بن عيسى بن حممد عيسى أليب ، الترمذي سنن 
 .وأوالده احلليب البايب مصطفى شاكر،مطبعة

o الدين ناصر الشيخ بتخريخ) 273- 209 ( القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أليب ماجة، ابن سنن 
 والتوزيع للنشر املعارف مكتبة ، 1ط األلباين

o األلبانيمكتبة ختريخ) هـ275 – 202 (السجستاين األشعث بن سليمان داود أليب داود، أيب سنن 
 2ط. الرياض ، والتوزيع للنشر املعارف
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o ختريج ،)303- 215 ( بالنسائي الشهري  علي بن شعيب بن أمحد الرمحان بدع أليب النسائي، سنن 
 الرياض  املعارف مكتبة 1ط األلباين،

o لبنان املعرفة دار النيسابورين، احلاكم اهللا عبد أيب احلافظ لإلمام الصحيحني على املستدرك 

o ،هـ 1416 ،1ط رشدم عادل أرناؤوط، شعيب : حتقيق) 241-163 (حنبل، بن أمحد لإلمام املسند 
 الرسالة مؤسسة م1995

o املعارف دائرة 1ط) 458 ت(البيهقي علي ابن احلسني بن أمحد بكر أيب احلافظ لإلمام الكربى، السنن 
 هـ1344 سنة النظامية،

o  املكتب م 1988 هـ1408 3 ط  األلباين الدين ناصر  تأليف  الكبري الفتح وزيادته، الصغري اجلامع 
  اإلسالمي

o هـ1412 عام 2لوم واحلكم ،حتقيق شعيب ارناؤط وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ط جامع الع  
o وقنن ورقمها نصوصه، وخرج أصوله وثق ،)463-  367 ( األندلسي النمري الرب عبد البن ، االستذكار 

 الطبعة  دمشق – والنشر للطباعة قتيبة دار قلعجي، أمني املعطي عبد الدكتور فهارسهن ووضع مسائله،
  م 1993 -  هـ 1414 الوىل

o هـ1387 العلوي أمحد بن مصطفى األستاذ حتقيق القرطيب، األندلسي النمري الرب عبد البن التمهيد - 
 م1967

o بريوت ، العريب الكتاب دار العريب ابن بكر أليب الترمذي، صحيح شرح األحوذي عارضة 

o  السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن النهاية غي غريب احلديث واألثر تأليف اإلمام جمد الدين أيب
 ت.د. طاهر أمحد الزاوي،و حممود حممد الطناحي،دار إحياء التراث العريب بريوت لبنان: األثري،حتقيق

   كتب  الفقھ واألصول  -3
o طه جابر الفياض العلواين مؤسسة : احملصول يف علم أصول الفقه لإلمام فخر الدين الرازي ،حتقيق د

  .الرسالة
o حممدحسن: حتقيق السمعاين، اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر أيب لإلمام  األصول يف ألدلةا قواطع 

 لبنان - بريوت العلمية الكتب دار ،1997 - هـ 1418 األوىل  الشافعيالطبعة إمساعيل حسن حممد
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o يد التركي، دار الغرب اإلسالمي  إحكام الفصول يف احكام األصول  أليب الوليد الباجي ، حتقيق عبد ا
1996  

o - الصميعي دار اجلويين، لإلمام  الورقات منت 

o 1992 - هـ1413 الثانية الطبعة للزركشي، ،  الفقه أصول يف احمليط البحر 

o اإلسالمي الغرب دار دراز، اهللا عبد الشيخ  شرحه الشاطيب، إسحاق أليب الشريعة أصول يف املوافقات 

o  4ط السعيد، الرمحان عبد بن العزيز عبد الدكتور أعدها علمية دراسة ، األصولية وآثاره قدامة ابن  
 م1987 - هـ1408

o  إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية صنعة أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن
  1423اجلوزي الطبعة األوىل 

o عفيفي الرزاق عبد الشيخ قبل من منقحة مصححة طبعة اآلمدي الدين لسيف األحكام أصول يف اإلحكام 
     1424-2003 األوىل الطبعة والتوزيع للنشر الصميعي دار

o خليل املنعم عبد  حواشيه ووضع عليه علق)  771ت (السبكي الدين لتاج الفقه أصول يف اجلوامع مجع 
 1424- 2003 2 ط لبنان بريوت العلمية الكتب دار إبراهيم،

o تاريخ دون الفكر دار  اجلوامع معجل احمللى شرح على البناين حاشية 

o 2001-1422 ،1 ط جايب عمر غزايل حممد  حتقيق املالكي رشيق البن األصول علم من احملصول لباب 
 التراث وإحياء اإلسالمية البحوث دار

o حافظ زهري بن محزة.د وحتقيق دراسة الغزايل حامد أليب املستصفى 

o   م1996 هـ1417الكتب العلمية   للشريف التلمساين، دار 144مفتاح الوصول ص . 

o عامل الكتب1986-1407موفق بن عبد اهللا ط األوىل .أدب املفيت واملستفيت البن الصالح حتقيق د .  
o  1993 1حتقيق  عادل يوسف العزازي ،ط) 462- 392(   الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي-

 ، دار ابن اجلوزي 1417

o  العبيكان مكتبة الزحيلي، حممد  حتقيق) 972 ت (النجار البن املنري الكوكب شرح 
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o  النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد ،املدخل إىل فقه النوازل،للدكتور عبد الناصر موسى أبو
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .  األردن–البصل أستاذ مساعد بكلية الشريعة جامعة الريموك 

 كتاب غري مرقم.ات ومناظراتجامعة احلسن الثاين سلسلة ندو

o السنة اإلسالمية الدراسات يف اإلجازة لنيل حبث الفاليل، زين حسن للدكتور واالجتهاد النوازل فقه بني 
 1983/1984 -اجلامعية

o 2ط ، التركي احملسن اهللا عبد.د عليه وعلق له وقدم صححه  بدران البن أمحد اإلمام مذهب إىل املدخل 
 .  لةالرسا مؤسسة 1405-1985

o دار الكتب العلمية1406-1986 1الفتوى يف اإلسالم حملمد مجال الدين القامسي ط  

o ا للدكتور حسني حممد املالح املكتبة العصرية، صيداا وتطورها، أصوهلا وتطبيقابريوت-الفتوى ، نشأ  
o إمساعيل املوىل معةجا العايل التعليم أستاذ  لعكيك أبو علي للدكتور  اإلسالمية، الشريعة لدراسة املدخل 

 مكناس واالجتماعية واالقتصادية القانونية للعلوم

o عمر بن أمحد املختار إبراهيم الشيخ : تأليف   املالكية السادة مذهب اصطالحات يف الوجيز املدخل 
 الصباغ توفيق  اهللا عبد  دكتور نصها،  وتقومي بطبعها عىن  الزيلعي اجلربيت

o اية القرن الربع عشر، تأليف الدكتور احلسن النوازل يف سوس قضايا وأعالم من القرن التاسع إىل  
 العبادي كلية الشريعة بأكادير

o الفقهية الناصر عبد مجال مبوسوعة املعروفة اإلسالمي الفقه موسوعة 

o موع شرح املهذب لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن شرف النووي دار الفكرا  
o 1395مة أمحد الطحطاوي احلنفي دار املعرفة ، أعيد طبعه باألوفست الطحطاوي على در احملتار للعال -

1975  
o  درا الغرب 1994، 1الذخرية  لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف حتقيق   د حممد حجي ، ط ،

  اإلسالمي
o الفكر دار ،1427-2006 التاسعة اإلعادة الزحيلي، وهبة الدكتور تأليف وأدلته اإلسالمي الفقه 

o امش مطبوع فرحون البن احلكام تبصرة الفكر دار ، العلي فتح 
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o امباكي سعيد خدمي/ الدكتور  مجعه  ، بوسو امباكي باحلاج املشهور البصويب، حممد الشيخ رسائل من ، 
 1996 سنة باسطنبول، اإلسالمية والثقافة والفنون للتاريخ األحباث ركز

o موالي بوصو سيدي وإعداد، مجع ، وسوب امباكي الشيخ العالمة كتابات من جمموعة 

o بوصو امباكي احلاج الشيخ اخلدميية،  املدرسة  من شخصيات 

o  موع، لألمري السنباوي املصري، خمطوط  يف خزانة القرويني  حتت الرقمضوء الشموع على ا :
   .  613/99:، رقم امليكروفيلم2932: ، الرقم الترتييب101503

o  ية" تركي على العثماوية، املعروف ب حاشية الصفيت على شرح ابن دار الفكر " حاشية سنية وحتقيقات
  م1977 هـ، 1397

o مطبعة اإلدارة تونسللقاضي عبد الوهاب البغدادي،.الفاإلشراف  على مسائل اخل .  
o 3ط العرباين، الرمحان عبد الصادق للدكتور ، املآمت وعادات املوتى دفن 

o األلباين الدين ناصر للشيخ وبدعها اجلنائز أحكام. 

o  :للشهرستاين والنحل امللل 

o 1989 -1409 اخلاجني مكتبة ، 4 ط  الشنقيطي األمني بن أمحد تأليف شنقيط، أدباء تراجم يف الوسيط 

o القادر عبد حممد: وصححه ضبطه ،  1 ط العلمية، الكتب دار التسويل، احلسن أليب التحفة شرح  البهجة 
 شاهني

o  دار املطبوعات ) 577ت (  حممد بن علي بن حممد بن احلسن الرحيب  أليب عبد اهللا9الرحبية ص ،
 احلديثة

o لس يصدرها الفقهية، الناصر عبد  مجال مبوسوعة املعروف  اإلسالمي الفقه موسوعةللشئون األعلى  ا 
 1986 - هـ 1406 القاهرة ، اإلسالمية

o م1978  الفكر دار املواق، العبدري  فيوس بن حممد اهللا عبد أليب ، خليل ملختصر  واإلكليل التاج - 
 هـ 1398

o الفكر دار الدسوقي، عرفة بن حملمد الصغري، الشرح على الدسوقي حاشية 

o  والنشر للطباعة الفكر دار الدردير، حممد بن ألمحد ، الخليل خمتصر الكبريعلى الشرح. 
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o م1983 - هـ 1403 ،لبنان ، بريوت الفكر، دار ، عليش حملمد خليل، خمتصر شرح  اجلليل منح 

o  هـ 1398 الفكر، دار احلطاب، املغريب حممد اهللا عبد أليب ، خليل خمتصر شرح اجلليل مواهب - 
1978 

o ت ( اجلوزية القيم ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أليب الغضبان، طالق حكم يف اللهفان إغاثة 
 الفوائد علم دار حسن، بن الرمحان عبد حتقيق) 691 -751

o اإلسالمي الغرب دار  حجي حممد الدكتور حتقيق، ، القرطيب اجلد رشد ابن الوليد أليب ، والتحصيل البيان  
 هـ 1408 – م1988 الثانية الطبعة

o ،1408 األوىل الطبعة ، التهماين سامل بن حسني الدكتور وحتقيق دراسة البصري، اجلالب البن التفريع 
 .اإلسالمي الغرب دار ،1987م -  هـ

o األوىل الطبعة  العلمية الكتب دار)  684 ت(القرايف الدين شهاب لإلمام ، الفروق أنواء يف الربوق نوارأ  
 م1998 – هت 1418

o املالكي األزهري النفراوي مهنا بن سامل بن غنيم بن أمحد القريواين، زيد أيب بن رسالة على الدواين الفواكه 
 م1997 هـ 1418 األوىل الطبعة علميةال الكتب علي،دار حممد الوارث عبد حتقيق ،

o بريوت العلمية الكتب دار القاسم، بن احلمان عبد عن سحنون برواية أنس بن مالك لإلمام الكربى املدونة 
 م1994 هت1415 الوىل الطبعة لبنان

o  حممد الدكتور بإشراف العلماء من مجاعة خرجه) 814 ت ( الونشريسي حيىي بن ألمحد املعرب املعيار 
 .باملغرب اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة نشر ،حجي

o باالكويت  اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الفقهية املوسوعة. 

o حتقيق ،)386 -310 ت ( القريواين زيد أيب الرمحان عبد بن اهللا عبد حممد أليب والزيادات النوادر 
 اإلسالمي الغرب دار التطواين، بوخبزة األمني حممد األستاذ

o امشه املالكي، املنويف خلف بن لعلي ، القريواين زيد أيب ابن رسالة على الرباين الطالب ايةكفحاشية: و 
 مكتبة اهلامشي علي السيد – إمام محدي أمحد : حتقيق املالكي العدوي الصعيدي لعلي الكفاية على العدوي
 1988 هـ 1407 األوىل الطبعة اخلاجني
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o 1409 األوىل الطبعة القاهرة تيمية، ابن مكتبة العدوي، بن ملصطفى المية،اإلس الشريعة يف الطالق أحكام 
  م 1988 هـ

o الغرب دار ، موراين ميكلوش – حلمر محيد: حتقيق الرب، عبد البن وأصحابه، مالك أقوال إختالف 
 2003 األوىل الطبعة اإلسالمي

o الثقافية الكتبة ، القريواين زيد أيب البن الفقه يف الرسالة منت 

o  اإلكليل شرح  خمتصر خليل لألمري السنباوي ، حققه وعلق على حواشيه ،أبو الفضل عبد اهللا الصديق
 ت.العماري، مكتبة القاهرة د 

o 1342ت ( املسماة املنح السامية يف النوازل الفقهية، أليب عبد اهللا املهدي الوزاين، النوازل الصغرى ( 
 م1992 هـ 1412ملغرب سنة طبعة  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية با

o  ،قابله وصححه على  )1342ت (النوازل اجلديدة ، املشهور باملعيار اجلديد، أليب عيسى املهدي الوزاين ،
 م1996هـ 1417النسخة األصلية األستاذ عمربن عباد ، طبعة وزارة األوقاف، عام 

o 1309عام رية  ممن اعتقد بأن السنة بدعة،للعالمة الرهوين طبعة حجالتحصن واملنعة 

o الغريب الفكر دار زهرة، أبو مدحمل ن وآثاره الزواج عقد يف حماضرات 

o جمموعة من كتاب العالمة الشيخ امباكي بوسو ، مجع وإعداد سيدي بوسو موالي 

o  من رسائل الشيخ حممد البصويب 

o دار البيضاء  تأليف حممد رياض ، مطبعة النجاح اجلديدة، الأصول القضاء والفتوى يف املذهب املالكي
1996 

  : والمعاجملتراجمكتب ا -4
o بريوت  صادر دار  منظور آلبن العرب لسان 

o العربية الكتب دار  األوىل الطبعة  هارون حممد السالم عبد  حتقيق)  395 ت ( فارس آلبن اللغة مقاييس 
 هـ 1369

o 1930 بريوت - األمريكانية املطبعة  اللبناين، البستاين اهللا عبد للشيخ البستان 

o عطار الغفور عبد امحد: حتقيق مبصر العريب الكتاب دار للجوهري الصحاح 
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o ت  ( احلليب بالسمني املعروف الدائم بن يوسف بن أمحد للشيخ األلفاظ، أشرف تفسري يف احلفاظ عمدة 
 العلمية الكتب دار ، السود عيون باسل حممد حتقيق ،)756

o اليسوعية مرسلي مطبعة ، اللبناين السرتوين خلوريا لسعيد والشوارد العربية فصح يف املوارد أقرب  
  م 1889 سنة  بريوت

o هـ1433  املصرية احلسنية باملطبعة 2ط الرازي الدين زين  الصحاح خمتار 
o األوىل الطبعة إعادة سورية، – دمسق الفكر دار حبيب، أبو لسعدي   واصطالحا لغة الفقهي القاموس 

 .مصححة طبعة ،1998

o هـ1310 مصر يف طبع ، خلكان البن األعيان وفيات 

o ذيب هـ1327- 1325 الدكن آباد حيدر يف طبع . العسقالين حجر ،البن التهذيب 

o هـ1350 مبصر طبع الرب عبد البن حنيفة، وأيب والشافعي مالك فضائل يف االنتقاء  

o هـ1299 مبصر طبع السيوطي، الدين جلالل’ والقاهر مصر أخبار يف احملاضرة حسن 

o 1957 الثانية الطبعة  آبادي للفريوز يطاحمل القاموس 

o  القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار ، الكفوي البقاء أليب الكليات   

o البلدية ومطبعة بالرباط، املعارف إدارة ، احلجوي احلسن بن حملمد اإلسالمي، الفقه تاريخ يف السامي الفكر 
 هـ 1345 عام بفاس

o هـ1302 املديرية املطبعة دحالن، زيين بن ألمحد النبوية، الفتوحات مضي بعد اإلسالمية الفتوحات 

o  مبصر جليوال كوستا أندريا مطبعة ، بك علي ،إلمساعيل األرضية الكرة ختطيط يف األزهرية النخبة 
 م1903

o م7،1986 الطبعة بريوت، للماليني العلم دار ، للزركلي األعالم 

o الرسالة مؤسسة كحالة لعمر املؤلفني، معجم 
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o  األوىل الطبعة اللبناين الكتاب دار ، املصري الكتاب دار األبياري،  إبراهيم ت ، بشكوال البن الصلة 
 م1989 هـ 1401

o الدين حميي بن مأمون وحتقيق دراسة ،)799 ت ( فرحون البن املذهب أعيان معرفة من املذهب الديباج 
 م 1996 هـ 1417 األوىل الطبعة العلمية الكتب دار اجلنان،

o والوراقة للطباعة املنصور دار املكناسي، القاضي بن ألمحد فاس مدينة األعالم من ذكر يف  إلقتباسا جذوة 
 م1974 الرباط

o اهللا عبد أيب الشريف اإلسالم لشيخ بفاس، والصلحاء العلماء من أقرب مبن األكياس وحمادثة األنفاس سلوة 
 حممد بن محزة الكتاين، الكامل اهللا بدع حتقيق ،)1345 – 1274 ( الكتاين إدريس ابن جعفر بن حممد

 والتوزيع للنشر الثقافة دار الكتاين، علي بن محزة حممد الكتاين، الطيب

o الناشر عمر، علي الدكور: حتقيق) 1036 ت ( التنبكيت بابا ألمحد الديباج، بتطريز اإلبتهاج نيل 
 .الدينية مكتبةالثقافة

o عياض للقاضي املسالك وتقريب املدارك ترتيب 
o الروضة 1ط حسن رمضان خللد الفقه، أصول معجم 

o احلديث دار عثمان، حامد حممود للدكتور األصوليني اصطالح يف املبني القاموس 

o  .يد لعبد وتطوره منجهه ، العريب التراث حتقيقاملعارف دار 1993 سنة  2 ط دياب، ا 
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