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ابراىيم على & ػتمود شتر

املسائل املرتوكة لرأي املبتلى يف املذىب احلنفي أسباهبا وأتصيلها الفقهي
لكل ٍ
مصطلح ترك الفتوى لرأي اظتبتلى ،فمن خالل ىذا البحث مت تَتَبُّع بعض اظتواضع اليت تُركت لرأي
ابحث يف الفقو اضتنفي انتشار
ِ
ملخص البحث:من الواضح ِّ
ِ
اظتبتلى ،ومت توضيح بعض اظتصطلحات اطتاصة هبذا البحث مثل ال ُْم ْفيت وال َفْت َوى ومن ىو ال ُْمْب تَلى اظتقصود ىنا ،والنظر يف األصول اليت بُنَيت عليها تلك الفروع ،وذلك
طب ًقا ألصول اظتذىب اضتنفي فظهر َّ
أن ىناك سببُت رئيسُت وراء ىذا الًتك ،األول :العرف حيث أُوكلت ىذه اظتسألة للعرف اظتتغَت مثل :معيار معرفة الكلب اظتعلم ومقدار
التعريف عن اللقطة ،والثاٍل :عدم وجود الدليل اظت َحدد لذلك مثل :معيار معرفة اظتاء الكثَت الذي ال يتنجس بوقوع قليل النجاسة فيو ،وعدد اضتركات اليت تبطل الصالة،
ُ
ودتت اإلجابة عن أسئلة مهمة منها ظتاذا تركت ىذه اظتسائل لرأي اظتبتلى؟ وظتاذا أفىت هبا بعض علماء اضتنفية مع أن اظتعتمد يف اظتذىب اضتنفي تركها لرأي اظتبتلى؟
الكلمات املفتاحية:الفقو اضتنفي .اظتفيت .أصول الفقو .الفتوى .العرف.

The Issues Left to the Opinion of the Questioner in the Hanafi School of Thought are Their
Causes and Their Jurisprudential Basis
Abstract: It is clear to every researcher in Islamic jurisprudence that the term of "leaving the fatwa to
the afflicted person’s opinion” has spread. Through this research, some of the topics related to the term of
“leaving the fatwa to the afflicted person’s opinion” have been followed. Some of the terms in this research
have been clarified, such as the Mufti, the Fatwa, who is the afflicted person, what are the fundamentals
which derived sub-topics from. The fundamentals of the Hanafi school would be base of this research. It
seems there are two main reasons of this approach of leaving fatwa to the afflicted person’s opinion. First of

6

all, the issue is referred to ‘Urf (the custom), such as; knowledge of a educated dog and the amount of
definition of the shot. Secondly, there is no definitive evidence in this regards, such as; knowledge of lots of
water to be defiled by impurity and number of the actions during praying (Salah). Some important questions
were answered in the research, such as; Why are these issues left to the afflicted person’s opinion? And why
did some of the Hanafi scholars give fatwas about it, even though what is adopted in the Hanafi school is the
?leaving it to the afflicted person’s opinion
Keywords: Hanafi school, Mufti, Principles of Islamic jurisprudence, Fatwa, Urf

متهيد:
ال أحد ينكر قيمة الفقو لِ َما ظتباحثو من أمهية كربى يف حياة اظتسلم كون الفقو يدخل يف أدٌل تفاصيل حياتنا ويف أدقها من معرفة الطهارة
إىل كيفية قيادة اصتيوش والعالقات الدولية وكل تفاصيل اضتياة حىت يف خلَج ِ
ات أنفسنا.
َ َ
وكون ىذا الدين صاضتا للبشرية رتعاء ،ظتا يتمتع بو من مرونة تناسب كل زمان ومكان فكان كالطود العظيم واصتبل الراسخ مهما ؿتتت
منو األمم لتدبَت شؤون حياهتا بقي أصلو شاؼتًا ،وتربتو تناسب الزمان واظتكان وإن تربة ىذا الدين ىي الفقو ،يتجدد كتجدد اعتواء يف الرئتُت.
ادث جديدةٍ مل تكن حادثة يف زمن النيب  كان ال بد من البحث واالجتهاد إلجياد معقوالت األحكام ومعرفة العلل
ومع حدوث حو َ
فلقد تلقى ىذا العلم من كل زمن عدولو ومن كل جيل وارثوه ليتصدوا عتذه النوازل ويؤصلوىا وخيرجوىا على مثيالهتا من األحكام.
وكان من أوائل من تلقفوا ىذا العمل ىم أئمة اظتذىب اضتنفي متمثالً إبمام مذىبهم أبو حنفية النعمان مهنع هللا يضر أرتعُت.
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أمهية ىذا املوضوع:
تكمن أمهية ىذا اظتوضوع يف معرفة األسباب الكامنة وراء ترك أرابب اظتذىب اضتنفي _مع أنو من أكثر اظتذاىب اظتشهورة ابجتهاداتو
واستعمالو للرأي_ الكثَت من اظتسائل لرأي اظتبتلى.
أسباب اختيار ىذا املوضوع:
وأثناء االستقراء والبحث عن األحكام ُوجدت شرذمة قد انلوا من سيدان أيب حنيفة بدعوى اتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل ،فمن مبِّدع
ِ
ومفسق وما إىل ذلك.
ّ
فكل يؤخذ منو ويرد إال النيب(ﷺ) ،وكما ال يقصد أئمة اعتدى
وال يقصد بكالمنا ىذا من اتبع النقد ابلدليل أو من مهو الوصول للحقٌ ،

من أرابب اظتذاىب الفقهية اظتعتربة عند أىل السنة واصتماعة فما عرفناىم إال على طريق السائرين إىل رب العاظتُت فقد كان وال زال األدب شتة
االختالف بُت علماء األمة على اختالف مشارهبم الفقهية
فكلهم من رسول هللا ملتمس

غرفا من البحر أو رشفا من الدَل

ولقد تتبع بعض األحكام يف اظتذىب اضتنفي اليت قالوا هبا فمنها ما كان دليلو غامضا وحيتاج لصاحب علم ودراية إلبرازه ومنها ما كان لو
ِ
البت يف كثَت من اظتسائل وإبقائها لرأي
دليل ولكن أعمى القلب لن يرى اضتق حىت لو تبدَّى أمام انرريو وأرارٍل توقف علماء اظتذىب يف ّ
اظتبتلى فعزمت أن أدرس ىذه اظتسائل ظتعرفة األسباب الداعية لذلك ،وسبب ترك ىذه اظتسائل.
إشكالية البحث:
7

.١ما األسباب الرئيسة اليت أدت لًتك بعض اظتسائل لراي اظتفيت؟
.٢ما اظتقصود ابظتبتلى ضمن اظتسائل اظتًتوكة لرايو يف اظتذىب اضتنفي؟
. ٣ما األسباب اليت دعت بعض علماء اظتذىب اضتنفي لالجتهاد يف ىذه اظتسائل مع أهنا مًتوكة لرأي اظتبتلى يف معتمد اظتذىب؟
.٤ماىي أبرز اظتسائل اظتًتوكة لراي اظتبتلى؟
منهج البحث:
اتُّبع يف ىذا البحث اظتنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي حيث ُرتعت بعض اظتسائل اليت قال فيها علماء اظتذىب اضتنفي أهنا مًتوكة
لرأي اظتبتلى ،ومل يُقصد اإلكثار من اظتسائل على حساب معرفة األسباب الداعية لذلك ومعرفة اضتقيقة الكامنة وراء ىذا الًتك.
خطة البحث:
قُ ِسم البحث إىل دتهيد حيث أ ُِشَت فيها إىل أمهية الفقو يف حياة اظتسلم ،وأ ِ
ُوضحت أمهية اظتوضوع ،وأسباب االختيار عتذا اظتوضوع،
ّ
واظتنهج يف البحث ،وخطتو.
ومقدمة فيو موجز عن مبحث العرف وأثره يف الواقع ،ومن ىو اظتفيت ،وشروطو ،وما ىي الفتوى ،ومن ىو اظتقصود ابظتبتلى يف ىذا
البحث.
وقُ ِّسمت اظتسائل ْتسب السبب الذي تركت ألجلو فخرج منو ابابن الباب األول :اظتسائل اظتًتوكة للعرف ،حيث تركت لًتاعي العرف
الذي عليو الناس.
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والباب الثاٍل :اظتسائل اليت تركت لفقدان الدليل اظتلزم الذي نستطيع أن نستنتج من خاللو مراد هللا يف ىذا األحكام .ووضع خادتة بُت
فيها النتائج اليت متَّ الوصول إليها وزبدة البحث والتوصيات واظتقًتحات.
دتهيد:
وقبل اطتوض يف خضم ىذه اظتسائل ال بد من توضيح عدة أشياء:
أوهلا :أن ىذه اظتسائل ىي من اظتسائل اليت ال يوجد فيها نص يرقى لالحتجاج وقطع اظتنازعة ،وواقعها أهنا مسائل خاضعة لالجتهاد ولَ َّما
مل يقم دليل كما بُُِّت ،تركت ىذه اظتسائل.
اثنيها :العرف وحجيتو وأثره
العرف :العادة مأخوذة من اظتعاودة ،فهي بتكررىا ومعاودهتا مرة بعد أخري صارت معروفة ،مستقرة يف النفوس والعقول متلقاة ابلقبول من
()1
غَت عالقة وال قرينة ،حىت صارت حقيقة عرفية.
تعود عليو الناس يف أعماعتم اضتياتية مثل:
ومن خالل التعريف نَ ْعرف أنَّو يقسم من انحية الكيفية إىل عمليَّ :
بيع اظتعاطاة )2(،وعقود االستصناع )3(،وغَتمها .والقويل :وىو ما تعود عليو الناس يف ألفارهم كتعارف إطالق اللحم على ضتم الضأن دون
ضتم السمك وإطالق لفظ الوالد على الذكر دون األنثى.
()4

ويقسم أيضا إىل معترب وغَت معترب فاظتعترب ما ال خيالف نصا من نصوص الشرع والغَت معترب ما كان ؼتالفا للنص الشرعي.
8

وأما عن حجية العرف اضتق أن العرف ليس دليال مستقال إمنا ىو دليل يندرج حتت األدلة األخرى مثل اإلرتاع واظتصلحة اظترسلة ،ولو
اعتبار يف الشرع وىناك قواعد ومسائل كثَتة مت اعتبار العرف فيها مثل العادة ػتكمة واظتعروف عرفا كاظتشروط شرطا وأمثلة وأدلة كثَتة يضعف
()5
اظتقام عن ذكرىا.
ىل للعرف أثر ابلواقع وما ىو جمال أتثريه؟
()7

يقول الكمال بن اعتمام( )6( :فكذا ىذا لو تغَتت تلك العادة اليت كان النص ابعتبارىا إىل عادة أخرى تغَت النص ،وهللا أعلم).
()9

ويرى اإلمام القرايف( )8( :إن إجراء األحكام اليت مدركها العوائد مع تغَت تلك العوائد خالف اإلرتاع).

( )1رسائل ابن عابدين.)114/2( ،
( )2بيع اظتعاطاة :البيع والشراء بال إجياب وال قبول يف النفيس واطتسيس ،النكت الظريفة يف ترجيح مذىب أيب حنيفة( ،ص.)67 :

( )3االستصناع :ىو طلب عمل شيء خاص على وجو ؼتصوص مادتو من الصانع .مرشد اضتَتان إىل معرفة أحوال اإلنسان( ،ص.)74 :
( )4رسائل ابن عابدين.)115/2( ،
( )5رسائل ابن عابدين)126/2( ،؛ الوجيز يف أصول الفقو( ،ص.)255:

( )6كمال الدين ،دمحم بن عبد الواحد بن عبد اضتميد ابن مسعود ،السيواسي مث اإلسكندري ،إمام ،من علماء اضتنفية .عارف أبصول الدايانت والتفسَت (861 - 790
ى  1457 - 1388 ،م) ،من كتبو :فتح القدير ،التحرير ....وغَته .اإلعالم للزركلي.)255/6( ،
( )7فتح القدير.)15 /7( ،
الشافعي) ابلقاىرة ،من
( )8أبو العباس ،أزتد بن إدريس بن عبد الرزتن ،علماء اظتالكية نسبتو إىل قبيلة صنهاجة (من برابرة اظتغرب) وإىل القرافة (احمللة اجملاورة لقرب اإلمام
ّ
كتبو :الذخَتة ،ؼتتصر تنقيح الفصول ،اإلحكام يف دتييز الفتاوى عن األحكام ،تويف ( 684ى  1285م) .األعالم للزركلي.)94 /1( ،
( )9اإلحكام للقرايف( ،ص.)218:
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ويقول الشيخ دمحم زاىد الكوثري( )10( :وأما ختيل تغَت األحكام ابختالف الزمن مطلقا بدون نظر إىل ما قرره الفقهاء فتنزيل لشرع هللا
()11
منزلة األحكام الوضعية وذلك ؽتا أيابه أىل الدين .وأما حتكيم العرف على النصوص فلم يقع من مسلم ولن يقع).
ويبدو للقارئ وبشكل واضح أن غتال وقدرة أتثَت العرف يف األماكن اليت ال يوجد فيها نص ينهي اطتالف يف تلك اظتسائل ،وأثره أيضا
يبدو واضحا يف اظتسائل اليت استنادىا على العرف ودتت اإلشارة إىل ىذا األمر بقول اإلمام الكمال بن اعتمام ويشَت الشيخ زاىد إىل موضوع
خطَت حيث توسع أقوام يف اعتبار العرف حىت عدوه أنو حاكم على النص الشرعي.
وم ِن املقصود ابملبتلى؟ وما حكم إعطاء الفتوى؟
َم ِن املفيت؟ وما الفتوى؟ َ
اظت ْف ِيت :ىو الفقيوُ الذي ُجييب يف اضتوادث والنوازل ولو ملكةُ االستنباط( ،)12وعرف اإلمام النووي
ُ
تعاىل)14(.وإليو ذىب ابن القيم( )15يف كتابو إعالم اظتوقعُت.

()13

اظتفيت :اظتوقع عن هللا

من خالل مراجعة واستقراء النصوص اظتنقولة اليت تبُت ماىية اظتفيت ؾتد أهنم اجتمعوا على أكثر من صفة :اإلسالم ،العدالة ،اليقظة ،وقوة
الضبط ،وأىليتو لالجتهاد ،ولو شرط مبسوطة يف كتب الفقو ومن اصتدير ابلذكر أن حكم إعطاء الفتوى ىي من فروض الكفاية وإذا تعُت
()16
وجواب عينيًا.
ٌ
شخص ما وجب عليو ً
()17

ال َفتْوى :ىو اضتكم الشرعي يعٍت ما أفىت بو العامل ،وىي اسم من أفىت العامل إذا َّبُت اضتكم.

9

اظتبتلى اظتقصود يف ىذا البحث :وىو الذي نزلت بو الواقعة -أي واحدة من اظتسائل اليت سنتناوعتا أو ما يدخل حتت ىذا الباب -فيُجرب
ِ
قادرا على التقدير إن كانت اظتسألة من اظتسائل اظتًتوكة لو ،أو عالِ ًما أبعراف الناس إن كانت اظتسألة
على ّ
البت هبا .ويشًتط فيو أن يكون ً
()18
موسوسا.
مًتوكة للعرف ،وأال يكون
ً
وحكم إعطاء الفتوى للعامل فرض على الكفاية ،وإذا تعُت الشخص العامل أصبح فرضا عينيًا ،ومن احملبب أن يُشار إىل أن الًتك للمستفيت
ىو نوع من الفتوى.
الباب األول :اظتسائل اليت تركت لعرف الناس.
العرف أخذ مكانةً مرقومةً بُت األدلة الشرعية حىت عدوه أقوى من القياس كون مستنده النص( )19وعدل كثَت من علماء اظتذىب اضتنفي
()21
اتباعا للعرف اظتنتشر بُت اظتسلمُت )20(،وكان الكثَت من العلماء من يصرح أن العرف مستند قوي فيما ال نص فيو.
عن راىر الرواية ً
( )10الشيخ دمحم زاىد الكوثري ،عامل ػتدث وكيل اظتشيخة العثمانية ،نشر الكثَت الكثَت من تراث الفقو اضتنفي ،لو كتيب وحتقيقات كثَتة منها :مقاالت اإلمام الكوثري،
وفاتو1371( :ه1952/م) .معجم اظتؤلفُت اظتعاصرين.)598/2( ،
( )11مقاالت الكوثري ،من مقالة الدين والفقو( ،ص.)95 :

( )12التعريفات الفقهية( ،ص.)212 :
الشافعي ،عالمة ابلفقو واضتديث ،أىم كتبو :منهاج الطالبُت ،اظتنهاج شرح صحيح
( )13أبو زكراي ،ػتيي الدين ،حيِت بن شرف بن مري بن حسن اضتزامي اضتوراٍل ،النووي،
ّ
مسلم ،ورايض الصاضتُت 676 - 631( ،ى  1277 - 1233 ،م).

( )14اجملموع شرح اظتهذب.)40 /1( ،
()15
الدمشقي ،أحد كبار العلماء ،ألّف تصانيف كثَتة منها :إعالم اظتوقعُت ،الطرق اضتكمية يف السياسة الشرعية،
الزْرعي
مشس الدين ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ُّ
ّ
مولده ووفاتو 751 - 691( ،ى  1350 - 1292 ،م) ،األعالم للزركلي (.)56 /6
( )16البحر الرائق)290 /6( ،؛ فتح القدير)15 /7( ،؛ كنز الوصول إىل معرفة األصول (ص)94:؛ عيون اظتسائل (ص)485 :؛ الفتاوى التااترخانية.)9/11( ،
( )17التعريفات الفقهية( ،ص.)162 :
( )18البناية شرح اعتداية.)756 /1( ،
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اظتسألة األوىل :ضابط الكلب اظتعلم.
اإلنسان منذ قدَل األزمان كان وال زال يعتمد على الصيد يف كثَت من نواحي حياتو ،وكان أحياان يعتمد على مهارتو الشخصية وأحياان
أخرى يعتمد على حيواانت تساعده .ألن الدين مل يًتك زاوية من زوااي حياتنا العملية إال وقد علمنا كيف نتعامل معها.
لقد وضع الدين ضوابط وشروط لتوضح ما حيل وما حيرم؛ فابتدرىا علماؤان ابلتحليل والدراسة ووضع الشروط وفهم النصوص والتوصل
إىل مراد هللا يف ىذه اظتسألة وما يرضاه وما ال يرضاه ومن اظتقطوع بو أنو من اصتائز الصيد ابضتيواانت كالصقر والكلب وغَته ،ولكن ىل ىناك
دليل وشروط عتذه اظتسألة؟
ِ
ِ
ُت} [اظتائدة ]4/5:وىي العمدة يف ىذه اظتسألة كما صرح بذلك
{وَما َعلَّ ْمتُ ْم م ْن ا ْصتََوارِِح ُم َكلّبِ َ
بقصد االختصار أنقل لكم قولو تعاىلَ :
صاحب اعتدية وصاحب البحر الرائق )22(.وقد ذكر علماؤان شروطا كثَتة صتواز الصيد ابضتيواانت منها أن يكون اضتيوان معلما وأن يكون
صاحبو ىو من أرسلو وأال يشارك مع الكلب كلب آخر ال حيل صيده وأن يقتل الكلب صيده جرحا وأال أيخذ شيئا منو لنفسو (أي الكلب)
()23
وىذه جتدوهنا مبسوطة يف أبواب الفقو.
والبد لنا من تعريف بعض الكلمات قبل الشروع يف البحث ،ولذلك لتحديد اظتراد من ىذا البحث وحتديد اظتناط وحتريره فينبغي لنا أن
نعرف اآلن الصيد والكلب واظتعلم
اطتِلْ َق ِة َّإما بِ َقوائِ ِم ِو ،أَو ِّتنَ ِ
ِ
ِ
ش ِم ْن الن ِ
اح ِو.
َص ِل ْ
 .1الصيد :فَ َّ
َّاس ِيف أ ْ
ْ َ
الصْي ُد ُى َو الْ ُم ْمتَن ُع الْ ُمتَ َو ّح ُ
َ

()24
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.2الكلب :قد ذكر صاحب اللباب  (:كل ذي انب من السباع أو ذي ؼتلب من الطَت ،وعن أيب حنيفة أنو استثٌت منها األسد والدب؛
()25
ألهنما ال يعمالن لغَتمها).
()26
ِ
ت بِِو).
ض ِريَ ْ
ابالصطياد ،الَِّيت قَ ْد َ
وأذكر ما قالو صاحب غريب اضتديث عند كلمة (املُ َكلَّبَةُ :اظتُ َسلَّطة َعلَى الصيَّد ،اظتَُع ّودة ْ
صورة اظتسألة:

()27

وىنا تظهر مسألتنا وىي ما ىو ضابط الكلب اظتعلم:
ومن اظتعلوم أن ىناك بعض العلماء من وضع ضابطًا عتا وسأذكر سبب ىذا الوضع يف آخر البحث إن شاء هللا فمثال ىناك من قال يف
()28
ىذه اظتسألة أنّو إن ترك الطعام ثالث مرات أصبح معلما .ومنهم من قال جيب أن تزجره فينزجر.
( )19البناية شرح اعتداية)238 /9( ،؛ الدر اظتختار وحاشية ابن عابدين.)176 /5( ،
( )20فتح القدير للكمال ابن اعتمام.)208 /4( ،

( )21االختيار لتعليل اظتختار.)31 /2( ،
( )22ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اطتالق وتكملة الطوري)251 /8( ،؛ اعتداية يف شرح بداية اظتبتدي (.)401 /4
( )23ينظر البحر الرائق)251 /8( ،؛ احمليط الربىاٍل يف الفقو النعماٍل.)64 /6( ،
( )24بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.)196 /2( ،
( )25اللباب يف شرح الكتاب.)217 /3( ،

( )26ابن األثَت ،أبو اضتسن عز الدين ،علي بن دمحم بن عبد الكرَل بن عبد الواحد الشيباٍلّ اصتزري ،اظتؤرخ اإلمام ،ولو كتب كثَتة مثل أسد الغابة ،واصتامع الكبَت وغَته
( 630 - 555ى  ،ت 1233 - 1160م) األعالم طتَت الدين الزركلي .األعالم للزركلي.)333 /4( ،
( )27النهاية يف غريب اضتديث واألثر (.)195 /4
()28ينظر البحر الرائق)251 /8( ،؛ احمليط الربىاٍل يف الفقو النعماٍل.)64 /6( ،
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ولكن الصريح الواضح اظتعتمد يف اظتذىب الذي عليو أبو حنيفة -رزتو هللا -أنو ال حد واضح يف ىذه اظتسألة واظتسألة مًتوكة للمبتلى (أي
صاحب الصيد) وذلك لعدة أسباب منها:
ألن ىذه مقادير (اظتِْقدار :ما يعرف بو الشيء من معدود أو مكيل أو موزون )29(،وما مت حتديده من الشرع من عدد ركعات الصالة
واظتقدار الذي جيب أن يُدفع من الزكاة ومقادير اضتدود مثل مئة جلدة للزاٍل غَت احملصن)()30واظتقادير ليست مكاان لالجتهاد وال الرأي وال
القياس ،بل ينبغي أن حيددىا الشارع ،وإذ مل أيت نص واضح حيدد الضابط يف ىذه اظتسألة؛ تركت اظتسألة للعرف ليحدد فيما إذا أصبح ىذا
()31
الكلب معلما أو ال.
اظتسألة الثانية :اإلعالن عن اللقطة.
وسن قوانُت وتشريعات حتدد ىذه العالقات
حفظ اإلسالم على الناس أمواعتم يف كل رروف حياهتم ويف ؽتاهتم ويف وجودىم ويف غياهبمَّ ،
يسمى ببحث( :اللُّقطة).
وتنظمها .وْتثنا اليوم دائر حول أحكام اظتال إذا غاب عنو صاحبو ،فيما َّ
َّي ِء ِم َن األَرض ،لَ َقطَو يَلْ ُقطو لَ ْقطاً والْتَ َقطَو :أَخذه ِم َن األَرض واللقطة:
فاللقطة لغة( :لقط :اللَّ ْق ُ
ط :أ ْ
َخ ُذ الش ْ
ملقى،
ملقوطا
يوجد
ما
اح).
س ِِبُبَ ٍ
(م ٌ
وج ُد َوَال يُ ْعَر ُ
ف لَوُ َمالِ ٌ
ال يُ َ
اصطالحاَ :
ك َولَْي َ

()33

وكذلك

اظتنبوذ

من

الصبيان

()32

لقطة).

صورة اظتسألة:
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للملْتقط إعالهنا قبل أن يُسمح لو ابلتصرف ابلُّلقطة؟
ما ىي اظتدة اليت ينبغي ُ

وعند التحقيق يف أقوال علماء اظتذىب اضتنفي ُوِجد ما يلي:

ىناك من العلماء من نقل ضابطًا عتذه اظتسألة ،وفرق بُت ما إذا كانت فوق عشرة دراىم ،وما إذا كانت أكثر من عشرة دراىم ،ووضع
لألكثر سنة وأقل من ذلك يرجع لرأي صاحبها ،وىذا قول منقول عن أَِيب حنيفة )34( .ومنهم من قال ِّ
يعرفها ثالث سنُت بدون اعتبار

قيمتها )35(.ومنهم من نقل إهنا تراعى وتقدر من قبل اظتبتلى ،وىو يقدر لنفسو اظتدة اليت ينبغي لو اإلعالن عنها وىذا الرأي منقول عن مشس
األئمة السرخسي وعليو الفتوى)36(.ومن ديعن النظر يف آراء علماء اظتذىب واظتعتمد يف اظتذىب اضتنفي ،جيد أهنم ينظرون إىل قيد التعريف بِ َسنَة
( )29التعريفات الفقهية( ،ص)214 :

( )30شرح ؼتتصر الطحاوي ،للجصاص)9 /2( ،
( )31ينظر اعتداية يف شرح بداية اظتبتدي)402 /4( ،؛ درر اضتكام شرح غرر األحكام)273 /1( ،؛ فتح ابب العناية بشرح النقاية.)344 /5( ،
( )32لسان العرب( ،ل-ق-ط))392 /7( ،؛ العُت (ل-ق-ط))100 /5( ،؛ ؼتتار الصحاح( ،ل ق ط)( ،ص.)284 :
( )33جامع اظتضمرات)427/3( ،؛ البحر الرائق)161 /5( ،؛ غتمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر.)704 /1( ،

( )34اعتداية يف شرح بداية اظتبتدي)417 /2( ،؛ اصتوىرة النَتة على ؼتتصر القدوري)356 /1( ،؛ غتمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر.)705 /1( ،
( )35احمليط الربىاٍل يف الفقو النعماٍل.)437 /5( ،
( )36احمليط الربىاٍل يف الفقو النعماٍل)437 /5( ،؛ االختيار لتعليل اظتختار)36 /3( ،؛ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع)202 /6( ،؛ يف الفتاوى التااترخانية
()425-424/7؛ جامع اظتضمرات واظتشكالت.)430/3( ،
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النيب صلَّى هللا عليو وسلم ِبا يتناسب مع واقعو ،وإال ظتا كان عتم االجتهاد يف ذكر قيود أخرى مثل ثالث سنوات ،أو
على أنَّو قي ٌد عريف أطلقو َّ
تركها أصال لرأي اظتبتلى .يقول الكمال ابن اعتمام :فكذ ا ىذا لو تغَتت تلك العادة اليت كان النص ابعتبارىا إىل عادة أخرى تغَت النص ،وهللا
()37
أعلم.
استنادا على ما سبق أنو من اظتمكن تغيَت ىذا اضتكم بناء على تغَت مقتضيات واقعنا يف رل توفر الشبكة
ومن اظتمكن القول
ً
العنكبوتية(اإلنًتنت) ووسائل التواصل االجتماعي ومن ا ظتمكن تقييده بشهر أو ما شابو ذلك ،إذ العادة اليت اعتربىا النص يف زمن النيب ))
تغَتت والواقع اظتأخوذ بعُت االعتبار أيضا تغَت وهللا أعلم.
الباب الثاٍل :اظتسائل اليت تركت لعدم وجود الدليل احملدد عتا.
وىنا يقصد بعدم وجود الدليل :عدم وجود ٍ ٍ ِ
مانع للخالف يف نظر علماء اظتذىب اضتنفي.
دليل كاف ومؤطّ ٍر للمسألة ٌ
اظتسألتان األوىل والثانية :مقدار اظتاء الكثَت ،مىت نقول عن اظتاء الكثَت ؾتس.
اظتاء ىو أصل اضتياة وظتا كان ال حياة لإلنسان َّإال ابستخدام اظتاء ،كان ال بد من دخول أحكام اظتياه يف كتب فقهائنا .فإذا فتحت أي
َّ
كتاب بال حتديد ستجد أبواابً ألنواع اظتياه وما جيوز التّطَ ُهر بو وما ال جيوز
ُخَر.
انب أ َ
التّطَ ُهر بو قد أخذت ً
حيزا ال أبس بو ،فاتفقوا يف جوانب واختلفوا يف جو َ
صورة اظتسألة:
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اظتسألة األوىل :وىي ما ىو اظتقدار اظتعترب شرعا يف اظتاء كثَت (ال حيمل اطتبث وال يتنجس إذا وقع فيو ؾتاسة قليلة)؟
اظتسألة الثانية :مىت يعترب اظتاء الكثَت ؾتس؟
إذا رجعنا إىل أقوال العلماء يف اظتسألة األوىل ؾتد أن ىناك كثَت منهم وضع ضوابط اجتهادية تصلح لواقع معُت فقط .ومنهم من اعتمد
ٍ
سندا.
على آرار ال ترقى أن تكون ػتط
اعتماد ال متنا وال ً
فعلى السبيل األول ؾتد أن ىناك من وضع لو ضابطًا أال يتكدر إذا اغتسل فيو أحد ،وىذا القول
منسوب حملمد بن سالم )38( .ومنهم من قال َّأال ينصبغ يف حال وضع فيو زعفران وىذا القول نقل عن
اإلمام أيب حفص الكبَت )39( .ومنهم من حده ابلتحريك مث اختلفوا يف ماىية التحريك ىل ؿترك ابليد ،أم ابلوضوء فيو ،أم ابالغتسال
فيو ،وقد ُعزي ىذا القول األخَت للمتقدمُت يف اظتذىب ،ومنهم من قال أبنو لو حركو من طرفو ال يتحرك طرفو اآلخر .ومنهم من قال :أنو حيد

( )37فتح القدير للكمال ابن اعتمام.)15 /7( ،
األزدي ،فقيو انتهت إليو رايسة اضتنفية ِبصر .ولد ونشأ يف (طحا) من صعيد مصر ،وتفقو على مذىب
( )38الطحاوي ،أبو جعفر ،أزتد بن دمحم بن سالمة بن سلمة
ّ

الشافعي ،مث حتول حنفيا .ورحل إىل الشام سنة 268ى فاتصل أبزتد بن طولون ،فكان من خاصتو ،وتويف ابلقاىرة ( 321 - 239ى =  933 - 853م) وىو ابن
ّ
أخت اظتزٍل .من تصانيفو :شرح معاٍل اآلرار  -بيان السنّة  -الشفعة ،األعالم للزركلي.)206 /1( ،

( )39اإلمام اظتشهور ،والعلم اظتنشور ،الذي رنت حصاتو يف اآلفاق ،وشاع ذكره بُت أىل اطتالف واالتفاق .أبو حفص الكبَت ،أزتد بن حفص أخذ العلم عن دمحم بن
اضتسن ،يذكر أنو هنى البخاري عن الفتاوى وقال لو أنت لست عتا أبىل .الطبقات السنية يف تراجم اضتنفية.)342/1( ،
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عشر ،ومنهم من قال :عشر بعشر( ،)40وىذه األقوال تنسب ألعالم اظتذىب ،ال
يف ذتان يف ذتان .ومنهم من قال :أنو ستسة عشر يف ستسةَ َ
غتال لنا اآلن التوسع يف ذلك.
وأما عن القسم الثاٍل الذين تشبثوا أبدلة يفهم من راىرىا أن النيب ( ) حدد لنا اظتقدار فيقال عتم لو كان اضتديث يكفي يف غتالو ،ظتا
رأينا اجتهادات كثَتة وحىت من الرعيل األول أيضا وأنقل لكم طرفا منها بقصد االختصار إبراىيم النخعي( )41كان يقدرىا أبربعُت قلة،
()44
()43
()42
كرا ،وىو ثالثة آالف ومائتا رطل( )45وأما عن اضتديث فأطتص
وعلقمة
وابن سَتين  ،واضتسن بن صاحل بن َح ّي كانوا يقدروهنا ً
لكم ما ذكره اإلمام أبو بكر اصتصاص :ال ديكن إثبات شيء من دين هللا ِبثل ىذا اضتديث .لضعف السند ،واضطراب اظتنت ،واختالف الرواة،
()46
ومن أراد االستزادة فللشيخ ْتث مستفيض يف كتابو شرح ؼتتصر الطحاوي.
عشر يف عش ٍر .إذ ثبت أن اإلمام دمحم رجع عن رأيو ىذا إىل قول اإلمام أيب حنيفة ،الذي
وأما القول اظتعتمد فليس كما ىو اظتشهور أنو ٌ
يقول فيو( :أ ََّن الْم َقدَّر ِ
ت ِاب َّلرأْ ِي) ،وأن القول كما أفاد صدر الشريعة ال يرجع ألصل يعتمد وقد أكد ذلك
ات الَِّيت َملْ يَِرْد ِهبَا نَ ٌّ
ص َال تَثْ بُ ُ
ُ َ
صاحب البحر الرائق وقال :أنو اظتعتمد

()47

ومن أيد ىذا القول اإلمام أبو اضتسن الكرخي أيضا.
اظتسألة الثانية :مىت يتنجس اظتاء الكثَت؟
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وىذه اظتسألة أيضا تتبع اظتسألة السابقة يف أغلب تفاصيلها .فهناك من حاول وضع ضوابط اجتهادية فيها ،ولكن اظتعتمد الذي يفىت بو
ىو ترك اظتسألة لرأي اظتبتلى ،وال عربة ضتجم أو جراين وأحضر لكم مسألة ليتضح الكالم فلو كانت ىناك ؾتاسة مرئية كحيوان متفسخ يف ماء
جا ٍر ،وأغلب اظتاء دير بقرهبا وأسفل منها رجل يتوضأ ،فهذا الوضوء غَت جائز ،ألن اظتاء ؾتس بيقُت وجراينو ال يطهره)48( .ورأي التفويض
()49
نسبو صاحب البحر الرائق والدر احملتار أليب حنيفة.
اظتسألة الثالثة :عدد اضتركات اليت تبطل الصالة.
الصالة ىي عمود الدين ،وركنها األساسي ،وقد أفرد فيها عشرات اآلايت ،وعشرات األحاديث أيضاً ،قال تعاىلَّ ....{ :
إن َّ
الصالةَ
موقوات} [النساء .] 103/4 :ومعناىا أن الصالة ىي فريضة ػتكمة ومؤقتة .وقد مت تبيُت أغلب أحكامها ومن بُت
ت َعلى الْ ُم ْؤِمنُت كِتِ ًااب ً
كانَ ْ
األحكام اليت مت تبينها ىي :شروط الصالة ،أركاهنا ،مفسداهتا.
( )40عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية)387 /1( ،؛ السعاية يف كشف ما يف شرح الوقاية( ،ص.)382 :

( )41النخعي ،أبو عمران ،إبراىيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة ،الفقيو ،الكويف ،أحد األئمة اظتشاىَت ،اتبعي رأى عائشة اهنع هللا يضر ودخل عليها ،ومل يثبت لو منها
شتاع ،تويف سنة ست وقيل ستس وتسعُت للهجرة وفيات األعيان.)25 /1( ،

( )42أبو شبل النخعي ،علقمة بن قيس بن عبد هللا ،فقيو الكوفة ،وعاظتها ،ومقرئها ،اإلمام ،اضتافظ ،اجملود ،اجملتهد الكبَت ،اختلف يف زمان وفاتو من قائل :ستس وستُت،
اثنُت وستُت .سَت أعالم النبالء.)61 /4( ،
( )43أبو بكر ،دمحم بن سَتين البصري ،األنصاري ابلوالء 110 - 33( ،ى =  729 - 653م) ،األعالم للزركلي.)154 /6( ،

( )44أبو عبد هللا ،اضتسن بن صاحل بن حي اعتمداٍلّ الثوري الكويف 168 - 100( ،ى =  785 - 718م) األعالم للزركلي.)193 /2( ،
( )45شرح ؼتتصر الطحاوي ،للجصاص.)254 /1( ،

( )46شرح ؼتتصر الطحاوي ،للجصاص)265 /1( ،
( )47الدر اظتختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار)197 /4( ،)32 /1( ،؛ البحر الرائق)139 /1( ،؛ السعاية( ،ص)382:؛ عمدة الرعاية.)387 /1( ،
( )48بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.)71 /1( ،
( )49البحر الرائق)78 /1( ،؛ رد احملتار.)197 /4( ،
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صورة اظتسألة:
من مفسدات الصالة اضتركة الكثَتة ،ولكن ما ضابط اضتركة الكثَتة؟ خاصة أهنا تتعلق بفرض الصالة
وقد اجتهد بعض العلماء إلجياد ضابط حيدد ىذه اظتسألة فقالوا :أن اضتركات الثالث مبطالت للصالة ،مث اختلفوا يف ىذه الثالث :فمنهم
من قال ضمن الركن الواحد ثالث حركات مبطلة للصالة ،ومنهم من قال ثالث حركات ضمن الصالة ،ومنهم من قالوا إن ما يكون فعلو
ِ
كثَتا ،وأقوال أخرى ال غتال لالستفاضة بذكرىا يف ىذا اظتقام.
لنفسو ،ومنهم من قال :أَ ْن إ ْن رآه النارر ال يظن أنو ليس يف الصالة وإال أصبح ً
وعند تتبع أصل اظتسألة وفروعها ؾتد أن االئمة اختلفوا فيها كما نقل لنا ىذا االختالف صاحب( )50درر اضتكام.
وبعد ىذا العرض يُقال إن ىذه اظتسألة مًتوكة لرأي اظتبتلى ،ىو الذي يقدر الكثَت والقليل وىذا الرأي ىو
األقرب لرأي اإلمام أيب حنيفة .وىو الذ ي عليو عامة مشايخ اظتذىب اضتنفي وقال اإلمام السرخسي :وىذا أقرب رأي ظتذىب أيب
()51
حنيفة.
ونرى أن دأب أيب حنيفة ومشايخ اظتذىب اضتنفي التوقف يف اظتسائل اليت مل يرد فيها أدلة كافية لًتجيح أحد األقوال وتركها لرأي اظتبتلى.
ُ
مع أن ىذه اظتسائل مًتوكة لرأي اظتستفيت ظتاذا أدىل العلماء برأيهم؟
من خالل االستقراء يبدو أن الفتاوى اظتوضوعة غالبها وضعت لتناسب واقع العامل الذي أعطى الفتوى إذ ىو اظتبتلى يف ذاك الوقت الذي
تكلم فيو وأيضا ؽتكن أن يُقال :أنو مت وضع بعض القيوم ظتن ال حيسن التقدير
14

وللموسوس أيضا.
اطتالصة:
بعد البحث يف ىذه اظتسائل اظتختلفة نقول وابهلل التوفيق :أن الشارع ترك بعض اظتسائل بدون دليل قطعي أو دليل كاف ليقوم لالحتجاج
وعند الغوص يف األسباب وجدان أن ىناك سببُت عتذا األمر فمرة تركها لعدم داللة الدليل عليو بشكل واضح فأصبحت مسألة اجتهادية
وعلماء اظتذىب اضتنفي تركوىا لرأي اظتبتلى كوهنا حتتاج لتقدير آٍل يف الواقع.
ونوع آخر مت تركو لرأي اظتبتلى ليكون مناسبا للعرف السائد بُت الناس كي ال يكون ىذا األمر فيو مشقة على الناس.
النتائج:
نستنتج ؽتا سبق سالمة منهج اظتذىب اضتنفي يف استنتاجاتو وطريقتو يف استنباط األحكام يف ىذه اظتسائل ومشاهباهتا وكونو توقف يف
بعض اظتواطن لعدم كفاية الدليل يدل داللة واضحة على أنو يعتمد األدلة يف الوصول لألحكام وليس طريقة عبثية كما َّادعى بعض َم ِن افًتى
على ىذه اظتدرسة العظيمة.
دليل آخر ينضم إىل األدلة اليت تثبت أن ىذا الدين يصلح لكل زمان ومكان ويدل بشكل واضح على مرونة األحكام وقابليتها للتطبيق،
يف ىذا الزمان ولكن جيب أن توضع النقاط على اضتروف كون اظترونة يف األماكن اليت مل يثبت فيو نص ٍ
كاف يقوم مقام االحتجاج.
( )50دمحم بن فر ُامرز بن علي ،اظتعروف ِبال خسرو :عامل بفقو اضتنفية واألصول ،وويل قضاء القسطنطينية ،لو كتب كثَتة منها :حاشية على اظتطول يف البالغة ،وحاشية على
التلويح يف األصول ،تويف سنة 885ت ى  .اإلعالم.)328 /6( ،
( )51درر اضتكام شرح غرر األحكام)104 /1( ،؛ تبيُت اضتقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب.)165 /1( ،
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مقًتحات:
من الصعب استيعاب كل اظتسائل اليت تركت لرأي اظتبتلى يف ْتث صغَت كهذا واظتقصد منو اإلشارة إىل ىذا الباب الواسع ،لذلك أُخذت
كل األسباب اليت تقف وراء ىذا األمر وديكن للباحثُت من طالب
بعض األمثلة للدراسة وػتاولة الوصول لألسباب ،وال أرن أٍل وصلت إىل ِّ
أسبااب أخرى قد يصل إليها
رتعا ودراسة وفهما إذ يُ ُّ
اظتاجستَت والدكتوراة االىتمام هبذا األمر والغور يف أعماق ىذه اظتسائل ً
ظن أن ىناك ً
ابحث بعد رتع متفرقاهتا واظتدارسة والتعمق.
الدراسات السابقة :ىناك دراسات عامة عن اظتفيت أو اإلفتاء أو الفتوى ،ومل يوجد يف ىذا اجملال أي دراسة سابقة تتحدث عن نفس
اظتوضوع لذا تعترب دراسة أوىل يف غتاعتا.
وكثَتة ىي اظتسائل اليت تركت لرأي اظتبتلى نضرب بعض األمثلة :حد التقادم ،وانقطاع حق اضتضانة ،وحبس الغرَل ،ضابط القيء ملء الفم،
كيفية تطهَت اآلابر ،مقدار اصتزية ،والتطهَت من النجاسات ،ومن أراد االستزادة أكثر من اظتسائل اظتًتوكة لرأي اظتبتلى ديكنو مراجعة كتب
الفقو.
قائمة املراجع:
 .1أبو دمحم ،غاًل بن دمحم البغدادي اضتنفي (اظتتوىف1030 :ى ) ،غتمع الضماانت ،بدون ط دار الكتاب اإلسالمي.
ِ
صٍت اظتعروف بعالء الدين اضتنفي( ،اظتتوىف1088 :ى ) ،الدر اظتختار شرح تنوير األبصار وجامع
 .2اضتصكفي ،دمحم بن علي بن دمحم اضت ْ
البحار ،عبد اظتنعم خليل إبراىيم ،دار الكتب العلمية ط :األوىل1423 ،ى 2002 -م.
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 .3ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اضتنفي( ،اظتتوىف1252 :ى ) ،رد احملتار على الدر اظتختار ،بَتوت -دار
الفكر ،ط :الثانية1412 ،ى 1992 -م.
 .4الكاساٍل ،أبو بكر بن مسعود بن أزتد اضتنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين( ،اظتتوىف587 :ى ) ،دار الكتب العلمية،
ط :الثانية1406 ،ى 1986 -م.
 .5الزركلي ،خَت الدين بن ػتمود بن دمحم بن علي بن فارس الدمشقي ،األعالم( ،اظتتوىف1396 :ى ) ،دار العلم للماليُت ،اطتامسة عشر -
أاير  2002م.
 . 6ابن األثَت ،غتد الدين أبو السعادات اظتبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرَل الشيباٍل اصتزري (اظتتوىف606 :ى ) ،النهاية يف غريب
اضتديث واألثر ،حتقيق طاىر أزتد الزاوى  -ػتمود دمحم الطناحي ،اظتكتبة العلمية  -بَتوت1399 ،ى 1979 -م.
 .7الفراىيدي ،أبو عبد الرزتن اطتليل بن أزتد بن عمرو بن دتيم البصري( ،اظتتوىف170 :ى ) ،كتاب العُت ،د مهدي اظتخزومي ،د إبراىيم
السامرائي ،دار ومكتبة اعتالل.
 . 8ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن على أبو الفضل ،رتال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي( ،اظتتوىف711 :ى ) ،لسان العرب ،بَتوت –دار
صادر ،الطبعة :الثالثة  1414 -ى .
 .9برىان الدين ،أبو اظتعايل ػتمود بن أزتد بن عبد العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري اضتنفي (اظتتوىف616 :ى ) ،احمليط الربىاٍل يف الفقو
النعماٍل فقو اإلمام أيب حنيفة هنع هللا يضر ،عبد الكرَل سامي اصتندي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت – لبنان ،األوىل 1424 ،ى  2004 -م.
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 .10السمرقندي ،أبو الليث نصر بن دمحم بن أزتد بن إبراىيم( ،اظتتوىف373 :ى )ُ ،عيُون الْ َم َسائِل ،حتقيق :د .صالح ال ِّدين الناىي ،مطبعة
أسعد ،بَغْ َداد1386 ،ى .
 .11الكادوري ،يوسف بن عمر بن يوسف( ،اظتتويف ،)832 :جامع اظتضمرات واظتشكالت يف شرح ؼتتصر اإلمام القدوري ،حتقيق :براء دمحم
رضا عبد اصتبار العاٍل ،لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل .2018
 . 12ابن العالء ،الشيخ اإلمام فريد الدين عامل بن العالء اإلندرييت الدىاوي اعتندي( ،اظتتويف ،)786 :الفتاوى التااترخانية ،ترتيب وترقيم:
شبَت أزتد القاشتي ،الطبعة األوىل 1431ى 2010م ،اعتند :مكتبة زكراي بديوبند.
 .13شيخي زاده ،عبد الرزتن بن دمحم بن سليمان يعرف بداماد أفندي( ،اظتتوىف 1078 :ى ) ،غتمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر ،خرج آايتو
وأحاديثو :خليل عمران اظتنصور ،دار الكتب العلمية ،لبنان /بَتوت 1419،ى  1998 -م.
 . 14اظترغيناٍل ،علي بن أيب بكر بن عبد اصتليل الفرغاٍل أبو اضتسن برىان الدين( ،اظتتوىف593 :ى ) ،اعتداية يف شرح بداية اظتبتدي ،احملقق:
طالل يوسف ،دار احياء الًتاث العريب  -بَتوت  -لبنان.
 .15أبو بكر ،بن علي بن دمحم اضتدادي العبادي َّ ِ
ي اليمٍت اضتنفي (اظتتوىف800 :ى ) ،اصتوىرة النَتة ،اظتطبعة اطتَتية ،األوىل1322 ،ى .
الزبِيد ّ
 .16اظتوصلي ،عبد هللا بن ػتمود بن مودود البلدحي ،غتد الدين أبو الفضل اضتنفي( ،اظتتوىف 683 :ى ) ،االختيار لتعليل اظتختار ،حتقيق:
عبد اللطيف دمحم عبد الرزتن ،دار الكتب العلمية ،بَتوت  /لبنان الطبعة :الثالثة 1426 ،ى  2005 -م.
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 .17اصتصاص ،أزتد بن علي أبو بكر الرازي اضتنفي (اظتتوىف 370 :ى ) ،شرح ؼتتصر الطحاوي ،احملقق :د .عصمت هللا عنايت هللا دمحم ،أ.
د .سائد بكداش ،د دمحم عبيد هللا خان ،د زينب دمحم حسن فالتة ،دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج ،الطبعة :األوىل  1431ى -
 2010م.
 .18الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر اضتنفي( ،اظتتوىف666 :ى ) ،ؼتتار الصحاح ،احملقق :يوسف الشيخ دمحم،
اظتكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بَتوت – صيدا ،الطبعة :اطتامسة1420 ،ى 1999 /م.
 . 19الغزي ،تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري اظتصري اضتنفي( ،اظتتوىف1005:ه) ،الطبقات السنية يف تراجم اضتنفية ،حتقيق :د.
عبد الفتاح دمحم اضتلو ،دار الرفاعي.
 .20اللكنوي ،دمحم عبد اضتي بن دمحم عبد اضتليم األنصاري اعتندي ،أبو اضتسنات( ،اظتتوىف 1304 :ى ) ،السعاية يف كشف ما يف شرح
الوقاية ،اعتٌت بو :الدكتور صالح دمحم أبو اضتاج ،الطبعة :األوىل ،اظتطبع االصطفائي.
 .21فخر الدين الزيلعي ،عثمان بن علي بن ػتجن البارعي ،اضتنفي( ،اظتتوىف 743 :ى ) ،تبيُت اضتقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ ِ
يبِ،
الشلْ ّ
يب ،اظتتوىف 1021 :ى  ،اظتطبعة الكربى األمَتية -
اضتاشية :شهاب الدين أزتد بن دمحم بن أزتد بن يونس بن إشتاعيل بن يونس ِّ
الش ْلِ ُّ
بوالق ،القاىرة ،األوىل 1313 ،ى .
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 .22ابن ؾتيم ،زين الدين بن إبراىيم بن دمحم اظتصري( ،اظتتوىف970 :ى ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ويف آخره :تكملة البحر الرائق حملمد
بن حسُت بن علي الطوري اضتنفي القادري (ت بعد  1138ى ) ،وابضتاشية :منحة اطتالق البن عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة:
الثانية.
 .23ابن اعتمام ،كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي( ،اظتتوىف861 :ى ) ،فتح القدير ،دار الفكر ،د ط ،د ت.
 .24النووي ،أبو زكراي ػتيي الدين حيِت بن شرف( ،اظتتوىف676 :ى ) ،اجملموع شرح اظتهذب( ،مع تكملة السبكي واظتطيعي) ،دار الفكر ،د
ط ،د ت.
 .25دمحم زاىد الكوثري ،مقاالت الكوثري ،اشراف توفيق شعالن ،اظتكتبة التوقيفية ،مصر القاىرة ،د ط ،د ت.
. 26القرايف ،شهاب الدين أزتد بن إدريس اظتصري اظتالكي ،اإلحكام يف دتييز الفتاوى عن االحكام ،اعتٌت بو عبد الفتاح أبو غدة ،دار
البشائر اإلسالمية ،الطبعة الرابعة.2009=1430 :
 .27عبد الكرَل زيدان ،الوجيز يف أصول الفقو ،مؤسسة قرطبة ،د ط ،د ت.
 . 28الربكيت ،دمحم عميم اإلحسان اجملددي ،التعريفات الفقهية ،دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القددية يف ابكستان 1407ى -
1986م) ،الطبعة :األوىل1424 ،ى 2003 -م.
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 .29دمحم قدري ابشا( ،اظتتوىف1306 :ى ) ،مرشد اضتَتان إىل معرفة أحوال اإلنسان ،اظتطبعة الكربى األمَتية ببوالق ،الطبعة :الثانية1308 ،
ى 1891 -م.
 . 30البابريت ،دمحم بن دمحم بن ػتمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ رتال الدين الرومي( ،اظتتوىف 786 :ى )،
النكت الظريفة يف ترجيح مذىب أيب حنيفة ،حتقيق وتعليق :الدكتور بلو اضتسن عمر مساعد ،كلية الًتبية-جامعة اظتلك سعود ،مركز
البحوث الًتبوية ،ص 2458 :الرايض ،11451:كلية الًتبية -جامعة اظتلك سعود ،الطبعة األوىل 1418 :ى  1997 -م.
 .31الذىيب ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أزتد بن عثمان بن قَ ْادياز( ،اظتتوىف748 :ى ) ،سَت أعالم النبالء ،احملقق :غتموعة من احملققُت
إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ى  1985 /م.
 . 32ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أزتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي( ،اظتتوىف681 :ى ) وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،احملقق :إحسان عباس ،دار صادر – بَتوت.
 . 33دمحم خَت رمضان يوسف ،معجم اظتؤلفُت اظتعاصرين يف آرارىم اظتخطوطة واظتفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاهتم ،مطبوعات مكتبة
اظتلك فهد الوطنية ،الرايض1425( ،ه2004/م).
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ابراىيم على & ػتمود شتر

YAZAR KATKI ORANI BEYANI

Mahmut SAMAR

İbrahim ALİ

% 50

% 50

Her bir yazar makaleye % 50 oranında katkı sağladığını beyan etmiştir.
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