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 علخص باللغ  العربي 
 جاسم اجلبوري سعيد أ.م.د. ههاء

أنجبت األمة عددًا كبيرًا من العمماء اإلفذاذ الذين لونوا التراث اإلسالمي بصبغتيم، وتركوا بصماتيم الواضحة 
جي في وبحثي تكمم عن الفارق المني، مام الشافعيمام زفر واإلم اإلالعموم والمعارف اإلسالمية ومني المميزة في شتى

فضال عن الفارق الزمني إال أنيما متفقان في فروع فقيية كثيرة . فعزمت ، االجتياد بين اإلمامين رحميما اهلل تعالى
نماذج مختارة  -مامين زفر والشافعي رحميما اهلل تعالى)موافقات اإل بيان المسائل المتفق عمييا في ىذا البحث الموسوم

 من نقاط االختالف كما ىو الحال في ركز عمى نقاط االتفاق بداًل أن أذا البحث وكان ىدفي من ى من كتاب الطيارة(.
  ة.ن االختالف رحمأو ذاك عمى الرغم من أرى في المقاء قوة تعزز ىذا الرأي أذ إني إكثير من الرسائل والبحوث 
ذكر المسألة المتفق عمييا بين اإلمامين زفر والشافعي رحميما اهلل، ثم أذكر من وافقيما أوكان منيجي في البحث أن 

ومن خالفيما من الفقياء، وأدلة كل فريق، بما يتسع لو حجم البحث وفي نياية البحث توصمت إلى نتائج وتوصيات 
 خرى.بواب الفقيية األسائر األ مامين زفر والشافعي فيبرزىا ىي مواصمة البحث في مسائل التوافق بين اإلأكان 

 كتاب الطهارة، زفر والشافعي، مامينالكممات المفتاحية: موافقات اإل

THE COMPATIBILITY OF THE TWO IMAMS ZUFAR AND AL-
SHAFEI, SELECTED SAMPLES FROM THE BOOK OF PURITY 

Ass. Prof. Dr. Hana Saeed Jassim Al-Jubouri 

Summary 
The ummah gave birth to a large number of splendid scholars who colored 

the Islamic heritage in their character, and left their distinctive fingerprints in 

various Islamic sciences and knowledge, including Imam Zafar and Imam Al-

Shafi’i. My research spoke about the systematic difference in ijtihad between the 

two imams, may God Almighty have mercy on them, as well as the time difference 

except that they are agreed in many branches of jurisprudence. I intend to show the 

issues agreed upon in this research tagged (the approvals of Imam Zafar and al-

Shafi’i, may God Almighty have mercy on them - selected samples from the Book 

of Purification). My aim in this research was to focus on points of agreement rather 

than points of difference as is the case in many messages and research, as I see in 

the meeting a strength that strengthens this or that opinion, even though the 

difference has mercy on him  It was my method in the research to mention the 

agreed issue between the two imams Zafar and Al-Shafi’i (may God have mercy on 

them), then I mention those who agreed with them and those who differed from 

them from the jurists, and the evidence of each team, including the size of the 

research, and at the end of the research, I reached conclusions and 

recommendations, the most prominent of which was to continue the research in 

matters The compatibility between Imam Zafar and Shafi’i in all other doctrinal 

doors. 

Key words: Approval of the two imams, Zufar and Shafi’i, Book of Purity 
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 املقدع :

دانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل، وأشيد أن ال الو إال الحمد هلل الذي ى
اهلل وحده ال شريك لو، لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير، وأشيد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسولو وصفيو وخميمو، بعثو اهلل رحمة لمعالمين، ومنارًا لمسائرين وىاديًا 

 :أما بعد.. متالزمين إلى يوم الدين. وسالمامى اهلل عميو صالة ، صلمحائرين
فقد أنجبت األمة عددًا كبيرًا من العمماء اإلفذاذ الذين لونوا التراث اإلسالمي 

 بصبغتيم، وتركوا بصماتيم الواضحة المميزة في شتى العموم والمعارف اإلسالمية.
بعضيم ة، بمغ ئكوكبة من األقمار الوضي سالميوقد تألأل في سماء الفقو اإل

درجة االجتياد المطمق؛ ولكنيم أبوا االستقالل بمذىب مستقل مع القدرة عمى ذلك، 
 وفضموا السير في فمك شمس المذىب.

ومن ىؤالء العمماء اإلمام زفر بن اليذيل رحمو اهلل الذي ظل وفيًا لمذىب إمامو 
ئ عن المرونة اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان رحمو اهلل عمى كثرة مخالفاتو التي تنب

الكبيرة في ىذا المذىب، الذي استوعب وأحاط بمختمف االجتيادات وال سيما أن ليذا 
 اإلمام منيجو الخاص في االستدالل عمى المسائل الفقيية المختمفة.

وفي الطرف المقابل يقف أحد أعظم عمماء المسممين قاطبة، وأعني بو اإلمام 
حمتو، وتكيف مع متطمبات عصره، فكان محورًا الشافعي رحمو اهلل الذي استوعب فقو مر 

 استقطب العمماء من حولو وما زال.
، رحميما اهلل تعالىاإلمامين في االجتياد بين منيجي الالفارق  عن وبحثي تكمم

بيان  عزمتفمتفقان في فروع فقيية كثيرة. إال أنيما  ،(ٔ)فضال عن الفارق الزمني

                                     
شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة، بينما ولد اإلمام الشافعي عشر ومائة وتوفي في ( ولد اإلمام زفر سنة ٔ)

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس . ينظر: سنة أربع ومائتين، وتوفي سنة خمسين ومائة
. ٖٚٔ/ٕىـ(: ٔٛٙشمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )ت

د كالم الباري، عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري ىداية القاري إلى تجوي
 . ٖٓٚ/ٕىـ(: ٜٓٗٔالشافعي )ت
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رحمهما  زفر والشافعي نموافقات االمامي) في ىذا البحث الموسوم المسائل المتفق عمييا
  (.نماذج مختارة من كتاب الطهارة -اهلل تعالى

 : سبب اختيار الموضوع
مام زفر في فروع الفقو الحنفي يجد أن اإل المتتبع لفروع الفقو ودقائقو سيما نّ إ

عمما أن تمك ، المذىبرحمو اهلل لو وجية نظر في كثير من المسائل الخالفية في 
بو حنيفة رحمو اهلل عمى طالبو في كل لمسائل ىي وجوه محتممة يطرحيا اإلمام أا

، فيتبنى وجيا من تمك الوجوه بحسب ما يترجح لديو من دليل، مسألة تعرض عميو
وتارة يخالفونو في ، فنراىم تارة يوافقونو، ويطمق العنان لطمبتو في االجتياد وابداء الرأي

حمو اهلل مام الدبوسي ر وقد أبدع اإل، كذا ىو شأن المذىب الحنفيوى، لى قولوإقولو 
وتارة بينو وبين ، و منفردينمجتمعين أ، عندما أّصل الخالف بين أبي حنيفة وطالبو

، بي ليمى رحميم اهلل تعالىأئمة المذاىب األخرى كاإلمام مالك واإلمام الشافعي وابن أ
 في كتابو تأسيس النظر . 

وفي مسائل كثيرة موافقا لقول  مام الشافعي رحمو اهللقدر أن يكون قول اإلوقد 
عمى الرغم من أن المنيج االجتيادي مختمف عند كل واحد منيما ، مام زفر رحمو اهللاإل

 . فأردت أن ابّرز مواطن االتفاق من خالل دراسة نماذج مختارة من كتاب الطيارة . 
لفقو الشافعي لم تركز عمى أقوال زفر إال بقدر ا تجدر اإلشارة إليو أن كتب اموم
 منلذلك كان المرجع في استقاء ىذه المادة ، بخالف كتب الفقو الحنفي ،ضئيل جداً 

اقتصر عمى كتاب معين، إذ أن غرضي استقصاء  دون أن، كتب الفقو الحنفي المعتبرة
 ما يمكن استقصاءه من ىذه الموافقات. 
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 : البحثعداد إالمنهج المعتمد في 
ذكر المسألة المتفق عمييا بين اإلمامين زفر وكان منيجي في البحث أن أ 

من وافقيما ومن خالفيما من الفقياء، وأدلة كل فريق، والشافعي )رحميما اهلل(، ثم أذكر 
 بما يتسع لو حجم البحث. 

أما اإلمام زفر )رحمو اهلل( فقد  .ولم أعرف باإلمام الشافعي )رحمو اهلل( لشيرتو
(، وكذلك لمحات النظر في سيرة اإلمام زفرمحمد زاد الكوثري بحياتو في رسالتو )أحاط 

المرحوم األستاذ الدكتور عبد الستار حامد )رحمو اهلل( بكثير من تفاصيل حياتو في 
رسالة م(، وكذلك ٕٜٛٔأصولو وفقيو( المطبوع سنة ) -كتابو )اإلمام زفر بن اليذيل

ماجستير )األصول والقواعد التي بني عمييا اإلمام زفر بن اليذيل فروعة الفقيية( 
لمطالب نجيب سعيد مقبل حسن، في جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان سنة 

اقتصرت لذلك  .إذ اعتمد عمى كتاب الدكتور عبد الستار حامد بشكل كبير ،م(ٕٔٔٓ)
اإلمام زفر، وزدت عمى ذلك المسائل التي  عرض أبرز المحطات في حياةىنا عمى 

 أبرز خصائص منيجو. بيان يفتى بيا عمى قولو في المذىب الحنفي لتعم الفائدة، و 
وقد أرجأت ذكر بطاقات الكتب إلى قائمة المصادر والمراجع لمحدودية حجم 

 وثالثة مباحث:وقد اقتضت خطة البحث أن يكون في مقدمة  البحث.
 ريف باإلمام زفر وأبرز خصائص منهجو.المبحث األول: التع

 النجاسات. المسائل المتفق عليها في بابالمبحث الثاني: 
 الوضوء. المسائل المتفق عليها في بابالمبحث الثالث: 

، إذ أن الغرض الرئيس ليذا البحث وأرجو اهلل أن أكون قد وفقت في عممي ىذا
ن كان فا والشافعي )رحميما اهلل(.ىو التنبيو عمى نقاط االلتقاء بين اإلمامين زفر 

وىو جيد المقل والكمال هلل وأن أخطأت فمن نفسي، ، تعالىمن اهلل يو توفيق صوابًا ف
 وحده . 

 له وصحبه وسلمأوصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى 
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 :األول املبحث
 التعريف باإلعام زفر وأبرز خصائص عههجه

 مام زفر رحمو اهلل: التعريف باإل
  :ومولده اسمو ونسبو وكنيتو ونسبتو حياتو:نبذة عن أواًل: 

ىو ُزَفر بن قيس بن سميم بن قيس بن مكمل بن ذىل بن ذؤيب بن جذيمة بن 
ومعنى زفر:  .(ٔ)يكنى بأبي اليذيل، التميمي عمرو بن حنجور بن حبيب، العنبري

والعنبري نسبة إلى بني  .(ٕ)الرجل الشجاع، والرجل الجواد، والسيد، وبو ُسمّْي الرجل زفر
  .(ٖ)العنبر من قبيمة تميم

 ه( في عيد والية أبيو عمييآٔٔفي أصبيان سنة ) ولد اإلمام زفر رحمو اهلل
 . (ٗ)في خالفة يزيد بن الوليد بن عبد الممك

وكان أخوه صباح بن اليذيل عمى والية  أصبيان، والية أبوه تولى أسرتو:ثانيا: 
، وقد مكن (ٙ)، وزفر ىو زوج أخت خالد بن الحارث(٘)بني تميمالبحرين، ثم عمى صدقة 

 .(ٚ)واستقام بو لسانو، لو حال أسرتو االنصراف إلى طمب العمم، فحفظ القرآن صغيًرا

                                     
؛ التاريخ المعتبر، ٖٖٓ/ٔ؛ مغاني األخيار، العيني: ٖٚٔ/ٕ( ينظر: وفيات األعيان، ابن خمكان: ٔ)

 .ٙٚ؛ الفوائد البيية، المكنوي: ٕٔٗ/ٕالمقدسي: 
 .ٕٖ٘/ٗ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور: مادة )زفر( ٕ)
 .ٕٖٛ/ٜ( ينظر: األنساب، السمعاني: ٖ)
؛ لمحات النظر، ٖٖٚ/ٔبو نعيم: أ؛ تاريخ أصبيان، ٓ٘ٗ/ٔ( ينظر: طبقات المحدثين، ابن حيان: ٗ)

 .ٕالكوثري: ص
؛ أخبار بني حنيفة، ٖٔ/ٖٔ؛ أنساب األشراف، البالذري: ٖٔٙ/ٙ( ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: ٘)

 .ٕٔٔ/ٔالصيمري: 
ه(، ٕٓٔ( ىو خالد بن الحارث بن عبيد بن سميم اليجيمي أبو عثمان البصري يقال لو: خالد الصدق، مولده سنة )ٙ)

 .ٚٛٔ؛ تقريب التيذيب، ابن حجر العسقالني :ٕٖٙ/ٔه(. ينظر: الكاشف، الذىبي: ٙٛٔمن الطبقة الثامنة )ت
؛ مغاني األخيار، العيني: ٕٔٔ/ٔ؛ أخبار أبي حنيفة، الصيمري: ٖٔٙ/ٙ( ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: ٚ)

ٔ/ٖٖٓ. 
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إلى أصبيان مع والده الذي تولى  رحمو اهلل اإلمام زفررحل  رحالتو:ثالثا: 
ه(، ٕٙٔيزيد بن عبد الممك سنة )الوليد بن يزيد بن إمرتيا، حيث أقام ىناك في خالفة 

لكوفة، واتصل باإلمام أبي حنيفة وعاد إلى ا .(ٔ)فأخذ عن عممائيا ومحدثييا المشيورين
 .(ٕ)رحمو اهلل

 رحمو اهلل وارتحل إلى البصرة مرتين، آخرىما بعد وفاة شيخو اإلمام أبي حنيفة
، واستقر بيا، وعقد مفتشبث بو أىل البصرة، فمم يدعوه يخرج من َعندىفي ميراث أختو، 

حمقتو العممية التي تسابق طالب العمم إلى حضورىا، ورفض منصب القضاء حين 
 .(ٖ)ُعرض عميو

عمى أبرز محدثي الكوفة، منيم: رحمو اهلل تتممذ اإلمام زفر  شيوخو:رابعا: 
العشرة شيخ ربعة الذين وراء ألحد األئمة اوىو أ سميمان بن ميران المعروف باألعمش

قاضي المدينة توفي سنة  ويحيى بن سعيد األنصاري، (هٛٗٔسالم توفي سنة )اإل
سماعيل بن أبي خالدىـ(ٙ٘ٔتوفي سنة ) وسعيد بن أبي عروبة، (هٖٗٔ) الكوفي  ، وا 

مير المؤمنين في الحديث وصاحب أ ، ومحمد بن إسحاقه(ٙٗٔو أ ٘ٗٔتوفي سنة )
تتممذ و  .(ٗ)، وغيرىمه(ٖٔٔسنة )توفي  ، وأيوب السختيانيه(ٔ٘ٔ) المغازي توفي سنة

 .(٘)التزمو أكثر من عشرين سنةو  رحمو اهللاإلمام أبي حنيفة تتممذ عمى و 
ولما رسخت  أصبيان، عمماء عن الحديث تمقى أن بعد تالميذه ورواتو:خامسا: 

 ، ومن أشير من روى عنو حسان بن إبراىيمروى الحديث، وكان روايًا وناقداً ، قدمو
                                     

 .ٖٖٚ/ٔصبياني: بو نعيم األأ؛ تاريخ أصبيان، ٓ٘ٗ/ٔصبياني: ينظر: طبقات المحدثين، األ ( ٔ)
؛ االنتقاء، ابن عبد البر: ٜٓٔ/ٔصيمري: ؛ أخبار أبي حنيفة، الٗ٘ٙ/ٔٔينظر: تاريخ الرسل والمموك، الطبري:  ( ٕ)

ٔ/ٕٔٗ. 
؛ ٜٖ/ٛ؛ سير أعالم النبالء، الذىبي: ٚٙ/ٙ؛ األنساب، الصحاري: ٛٓٙ/ٖينظر: الجرح والتعديل، القاسمي:  ( ٖ)

 .ٖٗٔ/ٗ؛ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، قاسم بن قطموبغا: ٜٖ/ٛ
؛ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، ٖٛ/ٛبالء، الذىبي: ؛ سير أعالم النٔ٘/ٗينظر: تاريخ اإلسالم، الذىبي:  ( ٗ)

 .ٖٗٔ/ٗالستة، قاسم بن قطموبغا: 
؛ االنتقاء، ابن عبد البر: ٜٓٔ/ٔ؛ أخبار أبي حنيفة، الصيمري: ٗ٘ٙ/ٔٔينظر: تاريخ الرسل والمموك، الطبري:  ( ٘)

 .ٕٗٔ/ٔالبر: 
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توفي سنة  ، وعبد اهلل بن المباركه(ٙٛٔكرمان توفي سنة )العنزي الكوفي قاضي 
توفي سنة  وخالد بن الحارث، (هٜٚٔ) توفي سنة ، ووكيع بن الجراحه(ٕٛٔ)
  .(ٔ)، وغيرىمه(ٙٛٔ)

 زفرمام اإله( خمفو في حمقتو ٓ٘ٔسنة )بعد وفاة اإلمام أبي حنيفة رحمو اهلل و 
 .(ٕ)معارضة بإجماع تالمذة اإلمام دونوكان ذلك ، رحمو اهلل

ال تكفي ىذه األسطر ليبان منزلة اإلمام زفر وما قيل  آراء العلماء فيو:سادسا: 
لزفر الذي قالو رحمو اهلل أبي حنيفة فيو من ثناء، لذا سأقتصر عمى قول شيخو اإلمام 

التمس منو زفر أن يخطب، فقال اإلمام: "ىذا زفر إمام من ف ،لما حضر حفل زواجو
 .(ٖ)وعمم من أعالميم في شرفو وحسبو وعممو"أئمة المسممين، 

سمعت أبا نعيم ، زفر صاحب الرأي ثقة مأمون" :رحمو اهلل قال يحيى بن معينو 
وىذه الدار ، الفضل بن دكين وذكر لو زفر فقال: كان ثقة مأمونا. وجعل يعظم أمره

فتشبث بو ، قال: في ميراث لو، قمت فكيف وقع إلى البصرة، دارىم (ٗ)التي فييا الجبان
 .(٘)"فأقام فييم، البصريون وقالوا حدثنا

                                     
تيذيب األسماء والمغات، النووي:  ؛ٙٙ/ٙ؛ األنساب، السمعاني: ٛٓٙ/ٖينظر: الجرح والتعديل، الرازي:  ( ٔ)

ٔ/ٜٔٚ. 
؛ الثقات ممن لم يقع في ٖٛ/ٛ؛ سير أعالم النبالء، الذىبي: ٔ٘/ٗينظر: تاريخ اإلسالم، الذىبي:  ( ٕ)

 .ٖٗٔ/ٗالكتب الستة، قاسم بن قطموبغا: 
قاء، ابن ؛ االنتٜٓٔ/ٔ؛ أخبار أبي حنيفة، الصيمري: ٗ٘ٙ/ٔٔينظر: تاريخ الرسل والمموك، الطبري:  ( ٖ)

 .ٕٗٔ/ٔعبد البر: 
نوار، الجبان والجبانة الصحراء، وتسمى بيما المقابر ألنيا تكون في الصحراء. ينظر: مجمع بحار األ( ٗ)

 . ٖٛٔ/  ٔالكجراتي: 
؛ تيذيب األسماء والمغات، النووي: ٖٓ٘/ٖينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري، يحيى بن معين:  ( ٘)

 .ٖٕٗ/ٔ، محي الدين القرشي الحنفي: ؛ الجواىر المضيةٜٚٔ/ٔ
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 ٖٓفي من عمره توفي اإلمام زفر شابًا في الثامنة واألربعين  وفاتو:سابعا: 
 .(ٔ)(هٛ٘ٔ)شعبان 

 :رحمو اهلل أبرز خصائص منهج اإلمام زفر
منيجو الخاص، فكان  كل صاحب من أصحاب اإلمام األعظم رحمو اهللكان ل
 رحمو اهلل أكثرىم اتباًعا لمحديث، ومحمد بن الحسن الشيباني رحمو اهلل أبو يوسف

واألدلة التي أقام عمييا  فكان أكثرىم قياسًا. رحمو اهلل أكثرىم فروًعا واستنباًطا، وأما زفر
وىي القرآن والسنة نفسيا، في استنباطو الفقيي ىي أدلة المذىب الحنفي رحمو اهلل زفر 

لم توجد عمد إلى إعمال الرأي من قياس واستحسان، وأقوال الصحابة إن وجدت، فإن 
وكان يقول: "إنما نأخذ بالرأي ما لم يوجد األثر، فإذا جاء األثر تركنا الرأي وأخذنا 

 .(ٕ)"باألثر
يتوسع في االستنباط بفرض الفروض، ووضع المسائل التي  رحمو اهلل وكان زفر

الذي توسع في  رحمو اهلل نيفةلم تقع بعد، ويتصور وقوعيا، شأنو في ذلك شأن أبي ح
الفقو التقديري، ثم ينقل حكم المسألة األولى إلى تمك المسائل التي افترضيا والمناظرة 
ليا، وبيذا تكون العمة التي ىي الموِجب في وجود الحكم عامة، لكي يمكن أن يندرج 

 .تحتيا ما افترضو من المسائل المشابية
ة خاصة، وفيم عميق لنصوص الشرع، قميوساعده عمى القيام بالقياس ممكات ع

ذلك شخصية مستقمة ذات فقو متميز السمات، يختمف أحياًنا مع أئمة المذىب بأكسبو 
الحنفي في األصول والفروع، وال يقل االختالف معيم عن االختالف الحاصل بين 

 .(ٖ)المذىب الحنفي وغيره

                                     
؛ التاريخ المعتبر، ٖٖٓ/ٔ؛ مغاني األخيار، العيني: ٖٚٔ/ٕينظر: وفيات األعيان، ابن خمكان:  ( ٔ)

 .ٙٚ؛ الفوائد البيية، المكنوي: ٕٔٗ/ٕالمقدسي: 
 .ٓٔ٘/ٔالفقيو والمتفقو، الخطيب البغدادي:  ( ٕ)
 وما بعدىا. ٕٛٙ، ٜٜتار حامد: اإلمام زفر بن اليذيل، عبد السينظر:  ( ٖ)



 

  
ٕ٘٘ 

13 

نو لم يسيم في إال أ ،عمى الرغم من سعة عمم زفر وقدرتو الفائقة عمى القياسو 
التأليف، ولعل ذلك يرجع إلى انشغالو بنشر المذىب، واشتغالو باإلفتاء والتدريس في 

وبعد مماتو، كما أن حياتو القصيرة لم تمكنو من  رحمو اهلل أبي حنيفةاإلمام حياة 
 .بعد شيخو بثماني سنواتشابًا االنصراف إلى التأليف؛ ألنو توفي 

 :رحمو اهلل المسائل التي يفتى بها في المذىب على قول اإلمام زفر
سبع عشرة مسألة ُيفتى بيا في المذىب في أبواب متنوعة، أّلف رحمو اهلل لزفر 

، وقد (عقود الدرر فيما يفتى بو في المذىب من أقوال زفر)فييا الحموي قصيدة سماىا: 
وذكر . (نقود الصرر شرح عقود الدرر)بعنوان:  رحمو اهلل شرحيا عبد الغني النابمسي

رسم المفتي(: أن المجتيدين صححوا  في رسالتو المسماة )عقود رحمو اهلل ابن عابدين 
اإلمام زفر بن اليذيل في مقابمة رأي الكل في سبعة عشر موضعًا، وقام ابن  رأي 

المفتى  بذكر ىذه المسائل في حاشيتو، وحذف منيا ثالث مسائل؛ ألن رحمو اهلل عابدين
كما نبو عمى  ،بو خالف قول زفر فييا، وىو قول أئمتنا الثالثة وعميو المتون وغيرىا

ذلك عبد الغني النابمسي في شرحو عمى النظم المذكور، وزاد عمييا ثماني مسائل، ثم 
  .(ٔ)نظميا

  :(ٕ)المسائل ىي وىذه
أن الزوج الغائب إذا لم يترك مااًل في بيتو وال عند مودع وال عمى مديون،  .ٔ

إقامة بينة عمى النكاح، أو كان القاضي يعمم بو ويأمرىا وأرادت الزوجة 
لزفر وبو يفتى، وىو األصح كما في خالفًا ، باالستدانة ال يجيبيا إلى ذلك

  ير.البرىان وقال الخصاف: وىذا أرفق بالناس كما في الن
 قعود المريض في الصالة كييئة المتشيد. .ٕ

                                     
 .ٕٛ-ٕٚرسم المفتي، ابن عابدين:  ينظر: عقود  ( ٔ)
 .ٛٓٙ -ٚٓٙ/ٖينظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين:  ( ٕ)
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 قعود المتنفل كذلك. .ٖ
 تغريم من سعى إلى ظالم يبرئ فغرمو. .ٗ
 ال بد في دعوى العقار من بيان حدوده األربعة. .٘
  قبول شيادة األعمى فيما فيو تسامع. .ٙ
  الوكيل في الخصومة ال يممك قبض المال. .ٚ
  يسقط خيار المشتري برؤية الدار من صحتيا. ال .ٛ
 . يسقط خياره برؤية الثوب مطوياً  ال .ٜ

  يشترط تسميم الكفيل المكفول عنو في مجمس الحكم. .ٓٔ
  إذا تعيب المبيع يجب عمى المرابح بيان أنو اشتراه سميما بكذا. .ٔٔ
  تأخير الشفيع الشفعة شيرا بعد اإلشياد يبطميا. .ٕٔ
  إذا أوصى بثمث نقده وغنمو فضاع الثمثان فمو ثمث الباقي ميما. .ٖٔ
  الغريم جيادا بدل زيوفو ال يجبر عمى القبول. إذا قضى .ٗٔ
  إذا أنفق الممتقط عمى المقطة وحبسيا لالستيفاء فيمكت سقط ما أنفقو. .٘ٔ

أما المسائل التي أسقطيا ابن عابدين، فيي: دعوى العقار، وشيادة األعمى، 
 أما المسائل التي زادىا ابن عابدين، فيي:   والوصية بثمث النقد.

طالق واحدة في ثنتين وأراد الضرب تقع ثنتان عنده، ورجحو إذا قال أنت  .ٔ
  واألتقاني في غاية البيان. ابن اليمام

تعميق عتق العبد بقولو: إن مت أو قتمت فأنت حر، تدبير عنده، ورجحو  .ٕ
    بعده.ومن  ابن اليمام

  النكاح المؤقت يصح عنده، رجحو ابن اليمام بإىمال التوقيت. .ٖ
  الدنانير يصح عند زفر.وقف الدراىم و  .ٗ
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لو وجد في بيتو امرأة في ليمة مظممة ظنيا امرأتو فوطئيا ال يحد، ولو  .٘
  الميث الكبير: وبرواية زفر يؤخذ، كذا في التاترخانية. نيارا يحد. قال أبو

لو حمف ال يعير زيدًا كذا، فدفع لمأمور زيد ال يحنث عند زفر، وىذا إذا  .ٙ
ال مخرج أخرج الكالم  الرسالة، بأن قال: إن زيدًا يستعير منك كذا، وا 

  حنث كما في النير وغيره.
جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ؛ لكن مع األمر باإلعادة  .ٚ

  احتياطًا.
طيارة زبل الدواب عمى قول زفر يفتى بيا في محل الضرورة كمجرى  .ٛ

 مياه دمشق الشام.
 :(ٔ) (وقد نظميا ابن عابدين بقولو )الطويل

 بحمدددددددددد إلدددددددددو العدددددددددالمين مبسدددددددددمال
 

 أتدددددوج نامدددددي والصدددددالة علدددددى العدددددال **
 

 وبعددددددد فددددددال يفتددددددى بمددددددا قالددددددو زفددددددر
 

 سددوص رددور عشددرين تقسدديمها انجلددى **
 

 جلددددوس مدددددري  مثددددل حدددددال تشدددددهد
 

 كدددددددذا مدددددددن يصدددددددلي قاعددددددددا متدددددددنفال **
 

 وتقدددددير إنفدددداب لمددددن  دددداب زوجهددددا
 

 بددددددال تددددددرج مددددددال منددددددو ترجددددددو تخددددددوال **
 

 يدددددددرابم شدددددددار  مدددددددا تعيدددددددب عندددددددده
 

 إذا قدددددال إندددددي ابتعتدددددو سدددددال  الحلدددددى **
 

 ولدددددي  يلدددددي قبودددددا وكيدددددل خصدددددوم 
 

 ويوددددددددددمن سدددددددددداع بددددددددددالبر ء تقددددددددددوال **
 

 وتسدددددلي  مبفدددددول بمجلددددد  حددددداك 
 

 تحدددددت  أن يشدددددرك علدددددى مدددددن تبفدددددال **
 

 ويبقدددددددى خيدددددددار عندددددددد رؤيددددددد  مشدددددددتر
 

 لثددددددددوب بددددددددال نشددددددددر لمطويددددددددو جددددددددال **
 

 كددددذا رؤيدددد  للبيدددده مددددن رددددحن داره
 

 إذا لدددد  يبددددن مددددن داخددددل قددددد تدددد مال **
 

 قودددددداه جيددددددادا عددددددن زيددددددو  أدانهددددددا
 

 فددددددال جبددددددر إن لدددددد  يددددددر  أن يتقددددددبال **
 

                                     
 .ٜٓٙ-ٛٓٙ/ٖحاشية ابن عابدين، ابن عابدين:  ( ٔ)
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 مبددددددادر إشددددددهاد علددددددى أخددددددذ شددددددفع 
 

 بتددددددددددد خيره شدددددددددددهرا لدددددددددددذل  أبطدددددددددددال **
 

 نوص لقط  فدي حدال حدب  ألخدذ مدا
 

 رددددددرفه عليهددددددا مسددددددق  ذا مبمددددددال **
 

 وزد ضددددددددرب حسدددددددداب أراد مطلددددددددق
 

 يصدددددددددم بتدددددددددرجيم البمدددددددددال تعددددددددددال **
 

 ورجددددددم أيوددددددا عقددددددد تدددددددبير عبددددددده
 

 بترديدددددددده بالقتدددددددل والمدددددددوت فدددددددانقال **
 

 وأيوددددددا نباحددددددا فيددددددو توقيدددددده مدددددددة
 

 يصدددددم وذا التوقيددددده يجعدددددل مرسدددددال **
 

 ووقددددددددددف دنددددددددددانير أجدددددددددد  ودراىدددددددددد 
 

 كمدددددددا قالدددددددو األنصدددددددار  دام مدددددددبجال **
 

 وواطددددددد مددددددن قددددددد  نهددددددا زوجدددددد  إذا
 

 أتتدددددددددو بليدددددددددل حدددددددددده ردددددددددار مهمدددددددددال **
 

 واهلل لسددددده معيدددددر ذا ويحندددددث فدددددي
 

 ل يدددددد إذا أعطدددددى لمدددددن جددددداء مرسدددددال **
 

 لمددن خددا  فددوت الوقدده سددا  تدديم 
 

 ولبددددددددن ليحددددددددت  باإلعددددددددادة  اسددددددددال **
 

 طهدددددددارة زبدددددددل فدددددددي محدددددددل ضدددددددرورة
 

 كمجرص مياه الشام ردينه مدن الدبال **
 

 فهددددداج عروسدددددا بالجمدددددال تسدددددربله
 

 وجاءت عقدود الددر فدي جيددىا حلدى **
 

 خددددددت  النبيددددددين ربنددددددا ورددددددلى علددددددى
 

 وآل وأرددددددحاب ومددددددن بددددددالتقى عددددددال **
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 الثاني املبحث
 نيعاعمناذج عو عوافقات اإل

 الهجاساتباب يف الشافعي رمحهما اهلل تعاىل وزفر 
، إذا أصابت األرَض نجاسٌة، فيل تطير بالماءورورتها  طهارة األر  بالماء:

اختمف الفقياء في ذلك عمى  أو أنو يمكن أن تزال بالجفاف بسبب الريح والشمس؟
 قولين:

إن األرض ال تطير بالجفاف، وال يجوز الصالة عمى مكانيا وال القول األول: 
ليو ذىب اإلمامان زفر والشافعي، والمالكية، والحنابمة  .(ٔ)التيمم بيا. وا 

 استدلوا بما يأتي: حجته : 
ِإْذ َجاَء  َبْيَنَما َنْحُن ِفي اْلَمْسِجِد َمَع َرُسوِل اهلِل قال:  عن أنس بن مالك  .ٔ

: َمْو َمْو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َأْعَراِبيّّ َفَقاَم َيُبوُل ِفي اْلَمْسِجِد، َفَقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل اهلِل 
« : َُفَتَرُكوُه َحتَّى َباَل، ثُمَّ ِإنَّ َرُسوَل اهلِل «. َدُعوهُ  (ٕ)اَل ُتْزِرُموه  :ِإنَّ »َدَعاُه َفَقاَل َلُو

اَلِة َىِذِه اْلَمَساِجَد اَل َتْصُمُح ِلَشْيٍء ِمْن َىَذا اْلَبْوِل، َواَل اْلَقَذِر ِإنََّما ِىَي ِلِذْكِر اهلِل  ، َوالصَّ
. َقاَل: َفَأَمَر َرُجاًل ِمَن اْلَقْوِم َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء اَل َرُسوُل اهلِل ، َأْو َكَما قَ «َوِقَراَءِة اْلُقْرآنِ 
 .(ٖ)َفَشنَُّو َعَمْيوِ 

                                     
شرح فتح ؛ ٔٚ/ٔ؛ تحفة الفقياء، السمرقندي: ٘٘ٔ/ٔمختصر اختالف العمماء، الطحاوي: ينظر:  ( ٔ)

؛ ٛٗ٘/ٕ؛ المجموع، النووي: ٔٔٔ -ٓٔٔ/ٖٔ؛ التمييد، ابن عبد البر: ٜٛٔ/ٔالقدير، ابن اليمام: 
 . ٙٛٔ/ٔكشاف القناع، البيوتي: 

 .ٖٓٔ/ٔال تزرموه: ال تقطعوا عميو بولو. ينظر: مشارق األنوار، اليحصبي: ( ٕ)
(؛ صحيح ٕ٘ٓٙ، رقم )ٕٔ/ٛمر كمو، متفق عميو. صحيح البخاري: كتاب األدب، باب الرفق في األ ( ٖ)

، ٖٕٙ/ٔمسمم: كتاب الطيارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصمت في المسجد، 
 (. والمفظ لمسمم.ٕ٘ٛرقم )
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 .(ٔ)أمر بغسل بول األعرابي ولو كان ذلك يطير الكتفى بو أنو وجو الدالل : 
النجاسة حصمت في المكان، والمزيل لم يوجد، وأن األرض محل نجس  إن .ٕ

 .(ٕ)فال يطير بالجفاف كالثياب
إذا أصابت األرض نجاسة، فجفت بالشمس أو النار وذىب أثرىا، القول الثاني: 

وىو ىنا المون والرائحة جازت الصالة مكانيا إاّل أنو ال يجوز التيمم بيا. واليو ذىب 
 .(ٖ)الحنفية

)ُكْنُت َأِبيُت ِفي اْلَمْسِجِد ِفي قال:  عن ابن عمر دلوا بما روي استو  : حجته
، َوُكْنُت َفًتى َشابِّا َعَزًبا، َوَكاَنِت اْلِكاَلُب َتُبوُل َوتُْقِبُل َوُتْدِبُر ِفي َعْيِد َرُسوِل المَِّو 

 .(ٗ)اْلَمْسِجِد، َفَمْم َيُكوُنوا َيُرشُّوَن َشْيًئا ِمْن َذِلَك(
لو ال اعتبار أنيا تطير بالجفاف لكان ذلك تبقية لمنجاسة، مع وجو الدالل : 

العمم بأنيم كانوا يقومون عمييا بالصالة مع كثرة وقوعو في بقاع كثيرة من المسجد؛ 
 .(٘)ألنيا كانت تقبل وتدبر وىو يفيد التكرار، فوجب كونيا تطير بالجفاف

محمول عمى أنيا كانت تبول خارج بأن قولو: )كانت الكالب تبول( اعتر : 
المسجد في مواطنيا، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة؛ إذ ال يجوز أن تترك الكالب 
دبارىا في أوقات نادرة، ولم  نما كان إقباليا وا  تنتاب المسجد حتى تمتينو وتبول فيو، وا 

 .(ٙ)يكن عمى المسجد أبواب تمنع من عبورىا فيو

                                     
 . ٙٛٔ/ٔ؛ كشاف القناع، البيوتي: ٓٔٔ/ٖٔينظر: التمييد، ابن عبد البر:  ( ٔ)
 .ٙٛٔ/ٔينظر: كشاف القناع، البيوتي:  ( ٕ)
 . ٕ٘ٓ/  ٔ( ينظر: المبسوط، السرخسي: ٖ)
 (.ٗٚٔ، رقم )٘ٗ/ٔصحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل بو شعر اإلنسان،  ( ٗ)
 . ٜٛٔ/ٔينظر: شرح فتح القدير، ابن اليمام:  ( ٘)
 .ٚٔٔ/ٔينظر: معالم السنن، الخطابي:  ( ٙ)
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ا( يدل عمى أنيا ألن قولو: )فمم يكونوا يرشون شيئً  بأن ىذا تأويل بعيد؛وأجيب: 
كانت تبول فيو، وطيارة بوليا يكون بجفاف األرض؛ ألن االتفاق بين الفقياء قائم عمى 

ا لقولو )تقبل نجاستو. ومن موانع تأويمو بذلك أيضًا: أن قولو: )في المسجد( ليس ظرفً 
نما ىو ظرف لقولو )وتبول( أيضً   .(ٔ)اوتدبر( فقط، وا 

أن ذلك كان في ابتداء اإلسالم عمى أصل واألوجو أن يقال عن ىذا الحديث: 
 .(ٕ)اإلباحة، ثم ورد األمر بتكريم المساجد وتطييرىا وجعل األبواب عمييا

: فألن الصعيد قبل التنجيس طاىرًا مطيرًا، وبعد أما عدم جواز التيم  بها
أحدىما وىو الطيارة، فبقى التنجيس زال الوصفان، ثم ثبت بالجفاف واليبس شرعًا 

 .(ٖ)اآلخر عمى زوالو وىو التطيير فال يتيمم بو
بول »الذي يبدو مختارًا ىو القول الثاني وذلك لكون حديث القول المختار: 

محمول عمى أنو كان قبل وقت الصالة فأمر بتطييرىا بالماء بكونو أكمل  «األعرابي
 الطيارتين وأيسرىما في ذلك الوقت.

ذا لم وعليو:  فإذا أصابت األرض نجاسة وقد جفت أو يبست فيو طيارة ليا، وا 
جمعًا  النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ تيبس كان باإلمكان تطييرىا عاجاًل بالماء، كما فعل 

 .(ٗ)بين األدلة
والحقيقة أن القول الثاني يتوافق مع المكتشفات العممية الحديثة التي أثبتت أن 

بفاعمية كبيرة قد تفوق فاعمية كثير من المبيدات، وأنيا تزيل النجاسات الشمس تعقم 
 .(٘)وتقتل الجراثيم

 
                                     

 .ٕ٘ٔ/ٕينظر: شرح سنن أبي داود، العيني:  ( ٔ)
 .ٕ٘/ٔينظر: نيل األوطار، الشوكاني:  ( ٕ)
 . ٖٔٔ/ٔينظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين:  ( ٖ)
 ينظر: المصدر نفسو . ( ٗ)
 . golantimes.com › newsينظر موقع جوالن نيوز  ( ٘)
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 املبحث الثالث:
  نيعاعمناذج عو عوافقات اإل

 الوضوء باب يفالشافعي رمحهما اهلل تعاىل زفر و
 : ولاملطلب األ

 املاء املستعمل
المسألة من المسائل المشيورة في كتب الفقو، ولكل مذىب أدلة كثيرة، لذلك  ىذه

لغرض ىو بيان توافق اإلمامين زفر والشافعي رحميما سأعرض المسألة باختصار، إذ ا
 . اهلل

 اختمف الفقياء في الماء المستعمل عمى قولين:وقد 
طاىر وطيور، إن كان الُمستعِمل غير محدث، فالماء المستعمل القول األول: 

ن كان محدثًا فالماء المستعمل طاىر غير طيور الماء يصير مستعماًل بإزالة ، أي أن وا 
ليو ذىب اإلمامان زفر، والشافعي في قول لو، وىو قول المالكية،  الحدث ال غير. وا 

 .(ٔ)والحنابمة
إن الماء المستعمل: ىو ما رفع بو حدث أو استعمل عمى وجو القول الثاني: 

ليو ذىب اإلمامان أبو حنيفة وأبو يوسف، وذىب محمد بن الحسن إلى أنو ما  .القربة وا 
 . (ٕ)استعمل عمى وجو القربة، وىو قول لإلمام الشافعي

واختمف الفقياء في حكم المستعَمِل في رفع الحدث األكبر والحدث األصغر 
 :أقوالعمى ثالثة 

                                     
؛ ٖٛٗ/ٔ؛ البناية، العيني: ٕٕٔ/ٔبدائع الصنائع، الكاساني: ؛ ٛٚ/ٔتحفة الفقياء، السمرقندي: ينظر:  ( ٔ)

؛ المجموع، ٜٙ/ٔ؛ حمية العمماء، الشاشي:ٗٚٔ/ٔ؛ الذخيرة، القرافي: ٖٓ/ٔمجمع األنير، شيخ زادة: 
 .ٗٗ-ٖٗ/ٔ؛ المغني، ابن قدامة: ٘ٔٔ/ٔ؛ روضة الطالبين، النووي: ٖٕٓ/ٔالنووي: 

؛ ٖٓ/ٔدة: ؛ مجمع األنير، شيخ زإٖ٘/ٔ؛ البناية، العيني: ٕٕٔ/ٔينظر: بدائع الصنائع، الكاساني:  ( ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ؛ روضة الطالبين، النووي: ٖٕٓ/ٔالمجموع، النووي: 
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إنَّ الماء المستعَمل في رفع الحدثين األكبر واألصغر يبقى عمى : ولالقول األ
ليو ذىب اإلمامان زفر، والشافعي في قول لو، وىو رواية  ُطيوريتو فيو طاىر مطير. وا 

 .(ٔ)عن اإلمام أبي حنيفة، ورواية عن اإلمام مالك، ورواية عن اإلمام أحمد
ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ى: استدلوا بعدد من األدلة، أبرزىا: قولو تعالحجته : 

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
(ٕ). 

 .(ٖ)إن الماء طاىر، بنص القرآن، فال ينجس بشيءوجو الدالل : 
ولكنو غير مطيّْر ال  ؛أنَّ الماء المستعَمل في رفع الحدث طاىر: الثانيالقول 

رحمو أبو حنيفة اإلمام منيم: الفقياء واليو ذىب جميور  .(ٗ)يرفع حدثًا وال يزيل نجاسة
 .(٘)في المذىب في رواية، والشافعية، والحنابمة رحمو اهلل ومالك ،عنو في المشيوراهلل 

 .(ٙ)"وىو قول جميور السمف والخمف": رحمو اهلل قال النووي
، قال: اغتسل ما روى ابن عباس  استدلوا بعدد من األدلة، أبرزىا:حجته : 

في َجْفنة، فجاء النبي يتوضأ منيا، أو يغتسل فقالت لو: يا رسول  بعض أزواج النبي 
 .(ٚ)«إنَّ الماَء ال ُيْجِنب: » إنَّي كنت ُجُنبًا، فقال رسول اهلل

                                     
؛ التمييد، ابن عبد البر: ٕٔٓ/ٔ؛ االستذكار، ابن عبد البر: ٚٚ/ٔينظر: تحفة الفقياء، السمرقندي:  ( ٔ)

 .ٖٙ/ٔ؛ اإلنصاف، المرداوي: ٜٕٓ/ٔ؛ المجموع، النووي: ٔٛ/ٔ؛ حمية العمماء، الشاشي: ٖٗ/ٗ
 .ٖٗنساء: من اآلية سورة ال ( ٕ)
 .ٗٛٔ/ٔالمحمى، ابن حزم: ينظر:  ( ٖ)
؛ ٖٓ/ٔ؛ مجمع األنير، شيخ زادة: ٕٖ٘/ٔ؛ البناية، العيني: ٕٕٔ/ٔينظر: بدائع الصنائع، الكاساني:  ( ٗ)

 .٘ٔٔ/ٔ؛ روضة الطالبين، النووي: ٖٕٓ/ٔالمجموع، النووي: 
؛ القوانين الفقيية، ابن جزيء: ٙ ٙ/ٔالكاساني: ؛ بدائع الصنائع، ٙٗ/ٔينظر: المبسوط، السرخسي:  ( ٘)

 . ٖ٘/ٔ؛ اإلنصاف، المرداوي: ٜٕٙ/ٔ؛ الحاوي الكبير، الماوردي: ٕ٘
 ٕٚٓ/ٔالمجموع، النووي:  ( ٙ)
سنن الترمذي: كتاب الطيارة: (؛ ٛٙ؛ رقم )ٔ٘/ٔ: باب في بئر بضاعةسنن أبي داود: كتاب الطيارة؛  ( ٚ)

( وقال الترمذي: "حسن صحيح"؛ سنن ابن ٘ٙ؛ رقم الحديث )ٜٗ/ٔباب ما جاء في الرخصة في ذلك؛: 
 (. ٖٓٚ؛ رقم )ٕٔٗ/ٔماجو: أبواب الطيارة وسننيا؛ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة: 
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لم يَر في فعميا مانع لو من االغتسال بفضل الماء،  أنَّ النبي وجو الدالل : 
ُيغتسل منو ال ُيجنب. وال شكَّ في  وقال ليا: )إنَّ الماء ال ُيْجِنب(، أي: أنَّ الماء الذي

أّن ىذا الماء قد غمست فيو يدييا حين االغتراف، وأصابو شيء من رشاش ماء 
بأنَّيا اغتسمت في الجفنة، فيذا الحديث ينفي  الغسل، ولوال ذلك َلَما أخبرت رسول اهلل 

 ُيْجِنب( ىو حين ذكر الماء المستعَمل )إنَّ الماء ال ِعمَّة االستعمال. فقول الرسول 
قول صارف لعمَّة االستعمال، وصارف أيضًا الدّْعاء من يقول: إنَّ الحديث ىذا من 

 .(ٔ)خصوصياتو
ليو  أنَّ الماء المستعَمل في الوضوء واالغتسال الواجب نجس.: الثالثالقول  وا 

اهلل  رحميما أبي حنيفة رواىا أبو يوسفاإلمام وىو رواية عن  ،أبو يوسفاإلمام ذىب 
 .(ٕ)تعالى

 أنَّ النبي   عن أبي ىريرةاستدلوا بعدد من األدلة، أبرزىا ما روي  حجته :
 .(ٖ)«اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي الَماِء الدَّاِئِم الَِّذي اَل َيْجِري، ثُمَّ َيْغَتِسُل ِفيوِ »قال: 

أنَّ الماء المستعمل يخرج عن كونو أىاًل لمتطيير؛ ألنَّ النيي ىا وجو الدالل : 
ىنا عن مجرد الغسل، فدل عمى وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في 

 . (ٗ)قد نيى عنيما جميعاً  ىذا الحكم، وقالوا: والبول ينجس الماء فكذا االغتسال؛ ألنَّو 
 . (ٗ)جميعاً 

                                     
 .ٜٕ/ٔينظر: الجامع ألحكام الصالة، عويضة:  ( ٔ)
؛ بداية المجتيد، ابن رشد: ٙٙ/ٔ؛ بدائع الصنائع، الكاساني: ٙٗ/ٔلسرخسي: ينظر: المبسوط، ا ( ٕ)

 .ٕٚٓ/ٔ؛ المجموع، النووي: ٕٓ/ٔ
(؛ صحيح ٜٖٕ؛ رقم )ٚ٘/ٔصحيح البخاري: كتاب الوضوء؛ باب البول في الماء الدائم: متفق عميو.  ( ٖ)

 (.ٕٕٛم )؛ رقٖٕ٘/ٔصحيح مسمم: كتاب الطيارة؛ باب النيي عن البول في الماء الراكد: 
 .ٖٜ/ٔينظر: عون المعبود، محمد اشرف الصديقي:  ( ٗ)
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ود أدلة كثيرة دلت عمى استعمال الماء بعد ىو القول األول؛ لور القول المختار: 
إزالة الحدث؛ ولكن القول بأنَّو مطير فيو إنكار ِلَما ال يخمو من تعمق النجاسة مع الماء 

 بعد إزالة الحدث.
 : املطلب الثاني

 إعاع  املتيمم للمتوضئني
 اختمف الفقياء في حكم إمامة المتيمم لممتوضئين عمى قولين:

وىذا ما ذىب إليو اإلمامان زفر  أن يؤم المتيمم المتوضئين.يجوز القول األول: 
، وبو رحميما اهلل تعالى ، وىو قول أبي حنيفة وأبي يوسفرحميما اهلل تعالى والشافعي
إال أنو كره ذلك؛ فان فعل أجزأه، واستثنى من ذلك األمير، وىو ، رحمو اهلل قال مالك
 .(ٔ)رحمو اهلل قول أحمد

أن كل واحد قد أدى فرضو، وليس  من األدلة، أبرزىا: استدلوا بعددحجته : 
 .(ٕ)أحدىما بأطير من اآلخر، وال أحدىما أتم صالة من اآلخر

 .(ٖ)رحمو اهلل وىذا ما ذىب إليو اإلمام محمد ال يجوز أن يؤميم.القول الثاني: 
 روي عن عمي بن أبي طالب استدلوا بعدد من األدلة، أبرزىا ما  حجته :

 .(ٗ)قولو: ال يؤم المتيمم المتؤضئين وال المقيد المطمقين
  

                                     
؛ بدائع الصنائع، ٕٔٔ/ٔالمبسوط، السرخسي: ؛ ٕ٘ٔ/ٔمختصر اختالف العمماء، الطحاوي: ينظر:  ( ٔ)

 .ٖٛٗ/ٔ؛ مواىب الجميل، الحطاب: ٙ٘/ٔالكاساني: 
 .ٖٚٙ/ٔينظر: المحمى، ابن حزم:  ( ٕ)
 .ٙ٘/ٔ؛ بدائع الصنائع، الكاساني: ٕٔٔ/ٔينظر: المبسوط، السرخسي:  ( ٖ)
(؛ السنن الكبرى ٗٔٚ؛ رقم )ٕٖٗ/ٔ(؛ سنن الدارقطني: ٖٛٙٙ؛ رقم )ٕٖ٘/ٕمصنف عبد الرزاق:  ( ٗ)

؛ عمدة القاري: ٜٛٚ/ٖ(. وىو أثر ضعيف. ينظر: المطالب العالية: ٖٛٙٙ؛ رقم )ٕٖ٘/ٕلمبييقي: 
ٗ/ٕٗ. 
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 .(ٔ)نيى األثر عمى إمامة المتيمم لممتوضئوجو الدالل : 
أو األحفظ من المعموم أن ىناك شروط لإلمامة مثل تقديم األقرأ القول المختار: 

أفضل ونحوه، ولما كان الوضوء أفضل من التيمم؛ ألنو األصل، فال شك أن المتوضئ 
حااًل من المتيمم، إال أن كان المتيمم مأمورًا باإلمامة، مثل األمير )كما ذىب إلى ذلك 
اإلمام مالك(، أو إمام معين، أو من لو حق التقدم باإلمامة، ونحو ذلك، جازت إمامتو، 

 أما إن تساويا فاألفضل تقديم المتوضئ.
 : املطلب الثالث

 وضوء األقطع
ومع اتفاق  ِمْن المرفقين، أو قدمو من الكعبين. ىو الذي قطعت يدهاألقطع 

، فال غسل عميو ، أو قدمو من الكعبينأنَّ َمْن قطعت يده مْن فوق المرفقينعمى الفقياء 
 إال أنيم اختمفوا في حكم غسل ما بقي من العضو عمى قولين:

حتى ال يخمو العضو من  ليس عميو غسمو، ويستحب مسحو بالماءول: القول األ
وىو قول زفر والشافعي، وبو قال المالكية في غسل المرفق ال الكعب، وىو  الطيارة.

 .(ٕ)قول لمحنابمة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   قولو تعالى: استدلوا بحجته : 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
(ٖ) . 

  

                                     
 .ٙ٘/ٔ؛ بدائع الصنائع، الكاساني: ٕٔٔ/ٔينظر: المبسوط، السرخسي:  ( ٔ)
؛ مواىب الجميل، ٗ/ٔبدائع الصنائع، الكاساني: ؛ ٖ٘ٔ/ٔينظر: مختصر اختالف العمماء، الطحاوي:  ( ٕ)

؛ مطالب أولي ٜٕ؛ مسائل اإلمام أحمد، احمد بن حنبل: ٖٔٚ/ٔ؛ المجموع، النووي: ٕٜٔ/ٔالحطاب: 
 .ٕٓٔ/ٔني: النيى، الرحيبا

 .ٙسورة المائدة: من اآلية  ( ٖ)
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 .(ٔ)ال تدخل المرافق؛ ألن الغاية ال تدخل في المغياوجو الدالل : 
ن المغيا ىنا إنما ىو اإلسقاط، فتقديره واهلل أعمم أسقطوا من المناكب أواعتر : 

إلى المرافق، إذ لوال ىذا التقدير لم يكن إلخراج ما وراء المرافق وجو، بعدما تناولو لفظ 
 .(ٕ)اليد

نَّ ما فوق المرفق خارج محل الفرض،  وما كان فوق محل الفرض، ال غسل وا 
. وتطويل التحجيل كما لو كان سميم اليد؛ ألن في ىذا المحافظة عمى العبادة (ٖ)فيو

 .(ٗ)بقدر اإلمكان، كإمرار المحرم الموسى عمى رأسو عند عدم شعره
وبو قال أبو  يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين.: الثانيالقول 

المالكية في غسل الكعب ال وبو قال ، رحميم اهلل تعالى حنيفة وأبو يوسف ومحمد
 .(٘)وىو رواية عند الحنابمة المرفق.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   قولو تعالى: استدلوا ب: حجته 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
(ٙ) . 

  

                                     
 .ٖ/ٔينظر: تبيين الحقائق، الزيمعي:  ( ٔ)
 ينظر: المصدر نفسو.  ( ٕ)
 .ٖٔٚ/ٔالمجموع، النووي :ينظر:  ( ٖ)
؛ مواىب الجميل، ٗ/ٔبدائع الصنائع، الكاساني: ؛ ٖ٘ٔ/ٔينظر: مختصر اختالف العمماء، الطحاوي:  ( ٗ)

؛ مطالب أولي ٜٕ؛ مسائل اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل: ٖٔٚ/ٔع، النووي: ؛ المجمو ٕٜٔ/ٔالحطاب: 
 .ٕٓٔ/ٔالنيى، الرحيباني: 

؛ مواىب الجميل، ٗ/ٔبدائع الصنائع، الكاساني: ؛ ٖ٘ٔ/ٔينظر: مختصر اختالف العمماء، الطحاوي:  ( ٘)
؛ مطالب أولي ٜٕ؛ مسائل اإلمام أحمد، احمد بن حنبل: ٖٔٚ/ٔ؛ المجموع، النووي: ٕٜٔ/ٔالحطاب: 

 .ٕٓٔ/ٔالنيى، الرحيباني: 
 .ٙسورة المائدة: من اآلية  ( ٙ)
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 .(ٔ)قولو تعالى: )بمرفقيو(، أي: مع مرفقيو، وتكون الباء لممصاحبةوجو الدالل : 
إن الخالف بين القولين ىو خالف بين الوجوب واالستحباب، القول المختار: 

 والقول األول أحوط.
  

                                     
 .ٖ/ٔينظر: تبيين الحقائق، الزيمعي:  ( ٔ)



 

  
٘ٙٙ 

13 

 

 اخلامت 
ولي ألو وصحبو آوعمى ، الحمد هلل وكفى، وسالم عمى عباده الذين اصطفى

 وبعد:.. .الفضل والوفا
رحميما مامين الجميمين زفر والشافعي نموذج التوافق بين اإلالذا العرض فبعد ى

 : لى جممة من نتائج أىمياإتوصمت ، اهلل تعالى من خالل المسائل الفقيية
ما كان في المسائل االجتيادية الظنية التي نّ إن الخالف في الفروع الفقيية إ .ٔ

فمن ، ولما كانت العقول تتفاوت في الفيم والنظر، عمال العقلإى إلتحتاج 
 ى آخر. إلحكام الشرعية من مجتيد البدييي أن تختمف األ

وىذا ، حكام الشرعية لمفروع ال يشترط فيو اتحاد المنيجن التوافق في األإ .ٕ
فقد يتفق الفقياء عمى حكم شرعي مع اختالف ، واضح في المسائل الخالفية

 طرقيم وتباينيا. 
نما يقوم وا  ، مى اليوى كما يظن بعض الجيالن الخالف الفقيي ال يقوم عإ .ٖ

نما ينبأ وافق بين المناىج المختمفة في األحكام إوالت، نظر في الدليلعمى ال
ظيار حكم إفغايتيم ، عن تجرد الفقياء عن النزعات الشخصية وحب الذات

 اهلل تعالى في الوقائع والحوادث. 
فالشافعي رحمو ، ضن المذاىب الفقيية سمسمة تكمل حمقاتيا بعضيا البعإ .ٗ

وتمميذ اإلمام ، وىو تمميذ أبي حنيفة، الحسناهلل تمميذ اإلمام محمد بن 
راؤىم آولعل ىذا السر في انتشار ، مام الشافعيواإلمام أحمد تمميذ اإل، مالك

 الفقيية بخالف من سبقيم من الفقياء. 
  



 

  
٘ٙٚ 

13 

 

 املصادر واملراجع
أخبار أبي حنيفة وأصحابو، أبو عبد اهلل حسين بن عمي الصيمري  .ٔ

 م.ٜ٘ٛٔ- ى٘ٓٗٔ، ٕط (، عالم الكتب، بيروت، ىٖٙٗ)ت
رسم المفتي، السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين  أرجوزة عقود  .ٕ

(، تحقيق محمد أحمد  ىٕٕ٘ٔبن عبد العزيز الدمشقي الحسيني الحنفي )ت
 محمود آل رحاب، شبكة األلوكة، السعودية، بال تاريخ.

فيما تضمنو االستذكار الجامع لمذىب فقياء األمصار وعمماء األقطار  .ٖ
الموطأ من معاني الرأي واآلثار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن محمد بن 

(، تحقيق سالم محمد عطا،  ىٖٙٗعبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت
 م.ٕٓٓٓ- ىٕٔٗٔومحمد عمي معوض، دار الكتب العممية، بيروت، 

رسالة  ،الدكتور عبد الستار حامدأصولو وفقو،  ،اإلمام زفر بن اليذيل .ٗ
جامعة القاىرة، وزارة األوقاف  ،كمية دار العموم ،ماجستير غير منشورة

 م.ٜٜٚٔ ،العراقية، مطبعة وزارة األوقاف، بغداد
. االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياء مالك والشافعي وأبي حنيفة  .٘

وذكر عيون من أخبارىم وأخبار أصحابيم لمتعريف بجاللة أقدارىم، أبو 
 ،(، دار الكتب العممية ىٖٙٗوسف بن عبد البر النمري القرطبي )تعمر ي

 ت. بيروت، بال
(، تحقيق  ىٜٕٚأنساب األشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري )ت .ٙ

 م.ٜٜٙٔ- ىٚٔٗٔبيروت،  ،سييل زكار ورياض الزركمي، دار الفكر
األنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  .ٚ

(، تحقيق عبد الرحمن يحيى المعممي اليماني وغيره، مجمس دائرة  ىٕٙ٘ت)
 م.ٕٜٙٔ- ىٕٖٛٔالمعارف العثمانية، حيدر آباد، 
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اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عمى مذىب اإلمام المبجل أحمد  .ٛ
(،  ى٘ٛٛبن حنبل، أبو الحسن عالء الدين عمّي بن سميمان المرداوي )ت

 م. ٜٛ٘ٔ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر عالء الدين بن مسعود أحمد  .ٜ

- ىٙٓٗٔ، ٕ(، دار الكتب العممية، بيروت، ط ىٚٛ٘الكاساني )ت
 م.ٜٙٛٔ

بداية المجتيد ونياية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  .ٓٔ
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الممقب بابن رشد  القرطبي بن اإلمام

 م.ٕٗٓٓ- ىٕ٘ٗٔ(، دار الحديث، القاىرة،  ىٜ٘٘الحفيد )ت
البناية شرح اليداية، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  .ٔٔ

(، تحقيق أيمن صالح شعبان،  ى٘٘ٛأحمد بن الحسين العيني الحنفي )ت
 م.ٕٓٓٓ- ىٕٓٗٔدار الكتب العممية، بيروت، 

بن زياد  تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون .ٕٔ
(، تحقيق  ىٖٖٕبن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

حياء التراث  الدكتور أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العممي وا 
 م. ٜٜٚٔ- ىٜٜٖٔاإلسالمي، مكة المكرمة، 

يم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى تاريخ أصبيان، أبو نع .ٖٔ
(، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب  ىٖٓٗبن ميران األصبياني )ت

 م.ٜٜٓٔ- ىٓٔٗٔالعممية، بيروت، 
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد  .ٗٔ

ف، دار (، تحقيق الدكتور بشار عواد معرو  ىٛٗٚبن أحمد الذىبي )ت
 م.ٖٕٓٓالغرب اإلسالمي، بيروت، 
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(، دار  ىٖٓٔتاريخ الرسل والمموك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت .٘ٔ
 . ىٖٚٛٔ، ٕالتراث، بيروت، ط

محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد ، التاريخ الكبير .ٙٔ
طبع تحت ، الدكن ،دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ىـ(ٕٙ٘تاهلل )
 محمد عبد المعيد خان.  مراقبة

التاريخ المعتبر في أنباء من غبر، مجير الدين العميمي عبد الرحمن ابن  .ٚٔ
ىـ(، دار النوادر، سوريا، ٕٜٛمحمد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبمي )ت

 م.ٕٔٔٓ-ىـٖٔٗٔ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، أبو عمر فخر الدين عثمان بن عمّي بن  .ٛٔ

، ٕ(، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت، ط ىٖٗٚالزيمعي الحنفي )تمحجن 
 بال ت. 

تحفة الفقياء، أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي  .ٜٔ
 م. ٜٜٗٔ- ىٗٔٗٔ، ٕ(، دار الكتب العممية، بيروت، ط ىٜٖ٘)ت

تقريب التيذيب، أبو الفضل أحمد بن عمّي بن حجر العسقالني الشافعي  .ٕٓ
 م. ٜٙٛٔ- ىٙٓٗٔ(، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا،  ىٕ٘ٛ)ت

التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  .ٕٔ
(، تحقيق مصطفى أحمد العموي، ومحمد  ىٖٙٗبن عبد البر النمري )ت

عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 
 . ىٖٚٛٔ
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تيذيب األسماء والمغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن  .ٕٕ
(، دار الكتب العممية، بيروت،  ىٙٚٙحسن بن حسين بن حزام النووي )ت

 م. ٕ٘ٓٓ
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، زين الدين أبي الفداء قاسم بن قطموبغا  .ٖٕ

(، دراسة وتحقيق شادي محمد سالم  ىٜٚٛالجمالي الحنفي )ت السودوني
آل نعمان، مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث 

 م.ٕٔٔٓ- ىٕٖٗٔوالترجمة صنعاء، اليمن، 
الجامع ألحكام الصالة، محمود عبد المطيف عويضة، دار الوضاح لمنشر  .ٕٗ

 م.ٕٗٓٓ، ٖوالتوزيع، عمان، ط
الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن  .ٕ٘

(، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ىٕٖٚالمنذر التميمي الرازي )ت
 م. ٕٜ٘ٔ- ىٕٔٚٔ

الجواىر المضية في طبقات الحنفية، أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن  .ٕٙ
(، مير محمد  ى٘ٚٚتأبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي )

 كتب خانو، كراتشي، بال تاريخ. 
(،  ىٓ٘ٗالحاوي الكبير، أبو الحسن عمّي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت .ٕٚ

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية، 
 م.ٜٜٜٔ- ىٜٔٗٔبيروت، 

لقفال حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء، محمد بن أحمد الشاشي ا .ٕٛ
(، تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراىيم درادكة، مؤسسة الرسالة  ىٚٓ٘)ت

 م.ٜٓٛٔ- ىٓٓٗٔعمان، ، ببيروت، ودار األرقم
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الذخيرة، شياب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي القرافي  .ٜٕ
(، تحقيق محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار  ىٗٛٙ)ت

 م.ٜٜٗٔالغرب اإلسالمي، بيروت، 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي  .ٖٓ

- ى٘ٓٗٔ(، إشراف زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت،  ىٙٚٙ)ت
 م. ٜ٘ٛٔ

(، تحقيق  ىٖٕٚسنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت .ٖٔ
بد المطيف حرز شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بممي، وع

 م.ٜٕٓٓ- ىٖٓٗٔاهلل، دار الرسالة العالمية، بيروت، 
سنن أبي داود، أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني األزدي  .ٕٖ

كامل قره بممي، دار الرسالة (، تحقيق شعيب األرناؤوط، ومحمد  ىٕ٘ٚ)ت
 م.ٜٕٓٓ- ىٖٓٗٔالعالمية، بيروت، 

(،  ىٜٕٚسنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السممي )ت .ٖٖ
، ٕتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 م. ٜ٘ٚٔ- ىٜٖ٘ٔ
(،  ىٖ٘ٛسنن الدارقطني، أبو الحسن عمّي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت .ٖٗ

- ىٕٗٗٔ تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 م.ٕٗٓٓ

السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمّي بن موسى البييقي  .ٖ٘
اهلل بن عبد المحسن التركي، مركز ىجر  (، تحقيق الدكتور عبد ىٛ٘ٗ)ت

 م.ٕٔٔٓ-ىـٕٖٗٔلمبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، السعودية، 
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د بن عثمان بن سير أعالم النبالء، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحم .ٖٙ
(، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف  ىٛٗٚقايماز التركماني الذىبي )ت

 م.ٜ٘ٛٔ- ى٘ٓٗٔ، بيروت، ٖشعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
بن  شرح سنن أبي داود، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى .ٖٚ

إبراىيم (، تحقيق خالد  ى٘٘ٛحسين العينتابي الحنفي العيني )ت أحمد بن
 م. ٜٜٜٔ- ىٕٓٗٔالمصري، مكتبة الرشد، الرياض، 

شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  .ٖٛ
 م.ٕٜٛٔ- ىٕٓٗٔ(، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروت،  ىٔٙٛاليمام )ت

صحيح البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  .ٜٖ
ق محمد زىير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، (، تحقي ىٕٙ٘)ت

 . ىٕٕٗٔ
صحيح مسمم، أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .ٓٗ

(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  ىٕٔٙ)ت
 ت. بيروت، بال

الطبقات الكبرى، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزىري البصري  .ٔٗ
(، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت،  ىٖٕٓ)ت

 م.ٜٜٓٔ- ىٓٔٗٔ
طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا، أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن  .ٕٗ

(، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين  ىٜٖٙجعفر بن حيان األنصاري )ت
 م.ٕٜٜٔ- ىٕٔٗٔ، ٕالبموشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد  .ٖٗ
(، دار إحياء  ى٘٘ٛبن أحمد بن الحسين العيني الحنفي )ت بن موسى

 م. ٕٓٔٓالتراث العربي، بيروت، 
 عون المعبود عمى سنن أبي داود سميمان بن األشعث السجستاني .ٗٗ

الرحمن شمس الحق الشيير بمحمد أشرف بن أمير  (، أبو عبد ىٕ٘ٚ)ت
(، دار  ىٖٓٔٔبن عمّي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي، توفي بعد سنة )

 . ى٘ٔٗٔ، ٕالكتب العممية، بيروت، ط
(،  ىٖٙٗالفقيو والمتفقو، أحمد بن عمّي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت .٘ٗ

 . ىٕٔٗٔ، السعودية، ٕالجوزي، ط تحقيق عادل يوسف الغرازي، دار ابن
الفوائد البيية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد  .ٙٗ

(، تحقيق  ىٖٗٓٔعبد الحميم بن محمد أمين المكنوي األنصاري اليندي )ت
 ه.ٕٖٗٔمحمد بدر الدين النعساني، مطبعة دار السعادة، مصر، 

الشرعية ومسائل الفروع الفقيية(، محمد بن القوانين الفقيية )قوانين األحكام  .ٚٗ
(، دار العمم لمماليين،  ىٔٗٚأحمد بن جزي الغرناطي المالكي الكمبي )ت

 م.ٜٛٙٔبيروت، 
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة، أبو عبد اهلل شمس الدين  .ٛٗ

(، تحقيق محمد عوامة، دار القبمة لمثقافة  ىٛٗٚمحمد بن أحمد الذىبي )ت
 م.ٕٜٜٔ- ىٖٔٗٔسالمية، مؤسسة عمو، جدة، اإل

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن  .ٜٗ
(، دار  ىٔ٘ٓٔحسن بن أحمد بن عمّي بن إدريس البيوتي الحنبمي )ت

 م.ٜٜٚٔالكتب العممية، بيروت، 
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لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي  .ٓ٘
 م. ٜٛٙٔ(، دار صادر، بيروت،  ىٔٔٚصري )تالم

لمحات النظر في سيرة اإلمام زفر، محمد زاىد بن الحسن بن عمي  .ٔ٘
 ه.ٖٛٙٔالكوثري، مطبعة األنوار، القاىرة، 

المبسوط، شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سيل السرخسي  .ٕ٘
 م.ٖٜٜٔ-  ىٗٔٗٔ(، دار المعرفة، بيروت،  ىٖٛٗالحنفي )ت

نير بشرح ممتقى األبحر )في الفقو الحنفي المقارن(، عبد الرحمن مجمع األ .ٖ٘
(،  ىٛٚٓٔبن الشيخ محمد المعروف بداماد أفندي المعروف بشيخ زاده )ت

 . تدار إحياء التراث العربي، بيروت، بال 
(  ىٙٚٙالمجموع شرح الميذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت .ٗ٘

- ىٚٔٗٔر لمطباعة والنشر، بيروت، تحقيق محمود مطرحي، دار الفك
 م.ٜٜٙٔ

المحمى، أبو محمد عمّي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري األندلسي  .٘٘
 ت. (، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، بال ىٙ٘ٗ)ت

مختصر اختالف العمماء، أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي  .ٙ٘
(، تحقيق الدكتور عبد اهلل نذير أحمد، دار البشائر  ىٕٖٔالحنفي )ت

 .  ىٚٔٗٔاإلسالمية، بيروت، 
مسائل اإلمام أحمد رواية ابنو عبد اهلل، أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل  .ٚ٘

زىير الشاويش، المكتب حقيق (، ت ىٕٔٗبن أسد بن إدريس بن عبد اهلل )ت
 م.ٜٔٛٔ- ىٔٓٗٔاإلسالمي، بيروت، 
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مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى  .ٛ٘
(، المكتبة العتيقة، ودار التراث،  ىٗٗ٘بن عياض اليحصبي السبتي )ت

 . ت بيروت، بال
ق (، تحقي ىٕٔٔالمصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني )ت .ٜ٘

، ٕتخريج وتعميق حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط
 . ىٖٓٗٔ

المطالب العالية، أبو الفضل شياب الدين أحمد بن عمّي بن محمد الكناني  .ٓٙ
(، تحقيق مجموعة محققين، دار  ىٕ٘ٛالعسقالني المعروف بابن حجر )ت

 . ىٜٔٗٔالعاصمة دار والغيث، الرياض، 
مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى، مصطفى بن سعد بن عبده  .ٔٙ

(، منشورات المكتب اإلسالمي،  ىٖٕٗٔالسيوطي الرحيباني الدمشقي )ت
 م.ٜٜٗٔ- ى٘ٔٗٔ، ٕدمشق، ط

معالم السنن شرح سنن أبي داود، أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم  .ٕٙ
 م.ٕٖٜٔ- ىٖٔ٘ٔ(، المطبعة العممية، حمب،  ىٖٛٛالخطابي البستي )ت

مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار أبو جعفر الطحاوي،  .ٖٙ
بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 

دار الكتب (، تحقيق محمد حسن،  ى٘٘ٛالعينتابي الحنفي العيني )ت
 م.ٕٙٓٓ- ىٕٚٗٔالعممية، بيروت، 

حمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني، موفق الدين عبد اهلل بن أ .ٗٙ
 م.ٜٛٙٔ- ىٖٛٛٔ(، مكتبة القاىرة،  ىٕٓٙالمقدسي )ت
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محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل مواىب الجميل لشرح مختصر خميل،  .٘ٙ
الفكر لمطباعة (، دار  ىٜٗ٘الطرابمسي المغربي، المعروف بالحطاب )ت

 م.ٕٜٜٔ- ىٕٔٗٔ ،ٖبيروت، طوالنشر، 
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، محمد بن عمّي  .ٙٙ

(، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار  ىٕٓ٘ٔبن محمد الشوكاني )ت
 م.ٖٜٜٔ- ىٖٔٗٔالحديث، مصر، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  .ٚٙ
الدكتور إحسان عباس، دار  (، تحقيق ىٔٛٙبن أبي بكر بن خمكان )ت

 م.ٜٜٗٔصادر، بيروت، 
 .golantimes.com › newsموقع جوالن نيوز  .ٛٙ
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