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  عصام علي الخمري. د                            

  الجامعة األسمریة اإلسالمیة     - كلیة العلوم الشرعیة مسالته

  

  مقدمة

الحمد هللا وْحده، والصالة والسالم على من ال نبيَّ بعده؛ محمٍد وآِله 

  :وصحبه، أما بعد

لإلمام الحافِظ " سنن الترمذيّ "فمن المعروف أن كتاب الجامع المعروف بـ 

هو أحد الكتب الستة ) هـ279: ت(أبي عیسى محمد بِن عیسى بِن َسْورة الترمذّي 

صحیح البخاري، وصحیح مسلم، وسنن النسائي، وسنن : (في الحدیث؛ وباقیها

ـ صلى اهللا  دیث رسوِل اهللاي جمعْت أصحَّ أحا؛ والت)أبي داود، وسنن ابن ماجه

  . علیه وسلَّم

على عادة كثیٍر من ُمؤلِِّفي الُسَنن " جامعه"وقد سار الترمذيُّ في تألیف 

أبواب الطهارة، : والجوامع؛ حیث قسمه على األبواب، وبدأ باألبواب الفقهیة

الصالة، الوتر، الجمعة، العیدین، السفر، الزكاة، إلخ، وبعد أن ختمها بأبواب 

ـ صلى اهللا  ردْت فیها أحادیُث عن رسول اهللاشهادات؛ أْرَدفها بأبواب أخرى و ال

أبواب الزهد، صفة القیامة، صفة : على شرطه في َقبول الحدیِث؛ مثل علیه وسلَّم ـ

  .الجنة، صفة جهنم، اإلیمان، فضائل القرآن، الدعوات، المناقب

 -أحادیَث األحكام  أن ُیْعِقبَ  -رحمه اهللا  -وقد َجَرْت عادُة الترمذّي 

بأقوال األئمة األربعة المْتبوعین، وغیِرهم من الفقهاء  -الواردَة في األبواب الفقهیة 

  .في الحكم الوارِد في الحدیث، وما علیه العمُل عندهم
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 -ولما كان اإلماُم ماِلٌك أحَد األئمة األربعِة الفقهاِء؛ فقد نَسَب إلیه الترمذيُّ 

  .جملًة من األقوال الفقهیة في مختلف األبواب -فًا في إطار ما ذكرُته آنِ 

في  -رأیُت أنه یْنُسب " سنن الترمذيّ "ومن خالل قراءتي لجزٍء من 

أقواًال ِلإلمام مالٍك؛ ُمخاِلفًة ِلَما عزاُه إلیه علماُء مذهِبه، وربما نَسب  -أحیان قلیلٍة 

  .إلیه قوًال واحدًا في المسألة؛ وله فیها أكثُر من ذلك

فعقدُت العزَم على توثیق ما نسبُه الترمذيُّ لإلمام ماِلٍك، ومقارنِته بما نقله 

  .علماُء المالكیة عنه

حَسب االستقراء الذي ال أدَّعي له كماًال  -وبعد إتمام ذلك ُكلِّه؛ تبیَّن لي 

نَسب الترمذيُّ فیها  -ستأتي بعد قلیل في مطالبها  -أنَّ هناك ِستَّ مسائل  -

 - إلمام ماِلٍك؛ غیَر ثابتٍة عنه اتفاقًا، أو في نسبِتها إلیه َنَظٌر، فتناولُتها أقواًال ل

  .بالدراسة والبحث -دون غیرها مما ُیسلَّم فیها كالُم الترمذي 

المنسوَب لإلمام  -ومنهجي أْن أذكر كالَم الترمذيِّ في المسألة الفقهیِة 

ه، ثم ُأْعِقُبُه بكالم ماِلٍك نفِسه " الموطأ"في كتابْیه  -في عین المسألة  - ماِلٍك بنصِّ

  .، وما نقله علماُء مذهِبه عنه-إن ُوجد  -" المدونة"و

وقد اقتضْت طبیعُة البحِث أن ُیقسم إلى ستة مطالب، ِبَعَدد المسائِل التي 

، والمطالُب -عندي  -َنَسب الترمذيُّ فیها أقواًال لإلمام مالٍك في صحتها نظٌر 

  :هي

  .أقّل الحیض: مسألة :المطلب األول

؟: مسألة :المطلب الثاني   .صالة الكسوِف؛ هل ُیجهر فیها بالقراءة أو ُیَسرُّ

  .زكاة الحليّ : مسألةُ  :المطلب الثالث

  .هل علیه غسٌل؟: َمْن ُیغسِّل المیتَ : مسألةُ  :المطلب الرابع

  .هل َیدخل النساُء واألطفاُل في العاقلة؟: مسألة :المطلب الخامس
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  .مقدار ِدَیِة الیهودّي والنصراني: مسألةُ  :السادسالمطلب 

  .واَهللا أسأل التوفیَق، والسداَد، واإلخالَص في القول والعمل

   

  :أقلِّ الحیض: مسألةُ : المطلب األّول                  

وقال ((: نَسب الترمذيُّ لإلمام مالٍك أن أقل الحیض عنده یوٌم ولیلٌة، فقال

أقلُّ الحیض یوٌم ولیلٌة، وأكثُره : )1(طاء بُن أبي رباحبعض أهل العلم منهم ع

  . )2())...وهو قول مالٍك . خمسة عشر

فیها نظٌر، وما إخاُلها : نسبُة القول ِلمالٍك بأّن أقل الحیض یوٌم ولیلةٌ  :قلتُ 

  .تصحّ 

ُدفعٌة : المنصوُص عن مالٍك َأنَّ أقلَّ الحْیِض في باب العبادات :والتفصیلُ 

  .أو َدْفَقةٌ 

قال مالٌك في المرأة ترى الدَم، فال تدفُع إال دفعًة في ((": المدونة"جاء في 

ِإّن ذلك عند مالٍك حیٌض، فإن انقطع الدُم عنها، ولم تدفع إال تلك : اللیل والنهار

  . )3())اغتسلْت وصلَّتْ : الدفعةَ 

وال خالف عن مالٍك في تحدید أقلِّ الحیض بما ُذكر آنفًا في باب 

فدفعٌة فقط من الحیض كافیٌة . ؛ مثل الصالة والطواف، وَمسِّ المصحفالعبادات

  لوجوب –إْن بانْت بعدها عالمُة الطهر  -إلبطال صیام المرأة في النهار، وكافیٌة 

                                                 
، الفقیُه التابعيُّ المشهورُ بأ )1(  َفَیاتوَ : انظر]. هـ115: ت. [و محمٍد؛ عطاُء بُن أبي رباٍح المكِّيُّ

 ).3/261(األْعیان البن خّلكان 

 ).1/172: (جامع الترمذي )2(

)3( 
  ).1/50: (المدونة
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  .)1(االغتسال من الحیض؛ ألجل الصالة ونحِوها

؛ فقد اختلف النقُل )حساب عدة المطلقة التي تحیض(أما في باب اْلِعدَّة 

  .الٍك فیما ُیَعدُّ من نزول الدم حْیضةً عن م

ما یفید َأنَّ باب الِعدَّة مثُل باب العبادة، تكفي دفعٌة من " المدونة"فجاء في 

 -ِمْن أّول ما تدخل في الدم  -إذا دخلْت في الدم ((: الدم ِلَعدِِّه حیضًا، فجاء فیها

ْصنع بها ما یصنع فمصیبُتها من المشتري، وقد َحلَّ للمشتري أن ُیقبِّل، وأن ی

  .)2())الرُجُل بجاریته إذا حاضت

تحكیُم النساء في قلیل الدم في  -" المدونة: "أي -وجاء في موضع منها 

فإن لم ]: القائل سحنون یخاطب ابن القاسم[قلُت ((: العدة؛ هل ُیَعدُّ حْیضًا أم ال؟

ًا واحدًا، ثم اْنَقَطع عنها؛ َتَر هذا الدَم الثانيَ الذي ُیعَلُم أنه حیٌض ُمستقِبٌل إال یوم

  .أتجعُلُه حیضًا، وُتجِزُئها من االستبراء؟

 -یومًا أو بعَض یوٍم  -ِإنَّ الدم : ُتسأل النساُء عن ذلك، فإْن ُقْلنَ : قال

كان هذا استبراًء، وٕاال فال أراه استبراًء؛ حتى تقیم في الدم ما َتعرف : یكون حیضاً 

وال یكون هذا الدُم استبراًء؛ إْن لم أجعْله حیضًة وَتستیقن أنه استبراٌء لرِحمها، 

  .)3())تاّمًة، وٕان كنُت أمنُعها من الصالة

                                                 
ال اختالف في المذهب أن ما تراه المرأة ): ((1/128(قال ابُن رشد في المقدِّمات الممهِّدات  )1(

من الدم في وقٍت یصحُّ فیه الحیُض منها یكون حْیضًا یمنع الوطَء والصیام والصالَة، وُیسقط 

هل یكون حیضًة : وٕانما االختالف فیه إذا كان أقلَّ من ثالثة أیام وخمسة أیام. وجوب الصالة

  )). ُیعتدُّ بها في الطالق على ما بیَّنَّاُه؟

روایُة ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهي تقدَُّم على  -طْبعاً  - وهذه ). 3/126: (المدونة )2(

  ).1/36(حاشیة العدوّي على شرح الخرشّي : انظر. ما سواها في المذهب، وبها الفتوى فیه

)3( 
  ).3/124: (انظر المدونة. هذه روایُة ابن القاسم عن مالٍك في المدونة
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ولذا عدَّ الحّطاُب خمسَة أقواٍل عند المالكّیِة في أقل الحْیض في باب العدة، 

  : وَحَصَل في أقّل الحیض في اْلِعدَّة خمسُة أقوالٍ ((: فقال

  .]َدْفَقة: أي[ )1(كالطهارة: األّول

  . ، وقد تقدَّم َعْزُوُهَما)2(ُیسأل النساء: الثاني

  .عن َماِلكٍ  )3(یوٌم، رواه الخطَّابيُّ : الثالث

  .)4(ثالثُة أّیاٍم، البن َمْسَلَمة: الرابع

  .اهــ )6())، واهللا أعلم)5(خمسُة أیاٍم البن الماجشون: الخامس

                                                 
قد تقدَّم َأنَّ أبا عمران وابَن رشٍد ): (( 5/15(ي التوضیح شرح جامع األمهات قال خلیل ف )1(

كالعبادات، وأّن أكثرهم ] في باب العدة: أي[تأوََّال على المدونة أنه ال َحدَّ ألقّل الحیض هنا 

  ).4/539(مواهب الجلیل : وانظر)). خالفهما هنا في ذلك 

)2( 
اَزريُّ على أن المشهور عن مالك نفُي التحدید، وٕاسناُد نصَّ الم: (( قال خلیٌل في التوضیح

: وانظر). 5/15(التوضیح شرح جامع األمهات )). الحكم إلى ما یقوله النساء إنه حیض 

  ).540-4/539(مواهب الجلیل 

]. هــ388: ت. [أبو سلیمان حْمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب الُبْسِتّي، الفقیه األدیب )3(

  ).2/214(ت األعیان البن خّلكان وفیا: انظر

محمد بن مسلمة بن : وابُن َمْسَلَمة هو). 1/128(المقدمات الممهدات البن رشد : انظر )4(

: انظر]. هــ216: ت. [محمد المخزومّي القرشّي، تفقَّه بماِلٍك، وهو من أجّل أصحابه المدنیین

  ).1/358(ترتیب المدارك للقاضي عیاض 

تفقه بأبیه ومالك، وهو من أشهر . الملك بن عبد العزیز بن الماجشونأبو مروان؛ عبد  )5(

ترتیب المدارك : انظر]. هـ214: هـ وقیل 212: ت. [أصحابه وأعالِم مذهِبه اْلمدنیین

  ).365- 1/360(للقاضي عیاض 

  ).4/540(مواهب الجلیل  )6(
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، غیر أني وجدُت لم أجد ما نسبُه الحّطاُب هنا للخطَّابيِّ عن مالك :ُقْلتُ 

وصار في المبتدأة التي ال تمییز للدم ... ((: الخطابيَّ َیْنُسُب ِمْثَله للشافعي، فقال

معها إلى أنها تحتاط، وتأخذ بالیقین، فال تترك الصالَة إّال أقلَّ ُمّدِة الحیض عنده، 

وهي یوٌم ولیلٌة، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر؛ ألن الصالة ال تسقط بالشّك، 

  .)1())لى هذا مال الشافعيُّ في أحد قولْیهوإ 

وعلى كل األقوال الخمسة الماضیِة فإن قلیل الدم عند المرأة یمنعها  :قلتُ 

من الصالة؛ ألنه یعد حْیضًا في باب العبادة كما سبق؛ مع أن بعضهم ال َیُعدُُّه 

  .حْیضًا في باب العدة، َفْلُیتنبَّْه إلى هذا الفرق

نَسب لإلمام مالٍك أن أقل الحیض یوٌم ولیلٌة، ولم  فالحاصُل أن الترمذيَّ 

ْصه بالعبادة أو اْلِعدَِّة، فكأنه یرید العمومَ    .ُیخصِّ

وهذه النسبٌة لإلمام مالٍك باطلٌة في باب العبادات، ویظهر أنها باطلٌة أیضًا 

في باب العدة؛ ألّننا لم نجْد َمْن نَسب ذلك لإلمام ِمْن علماء المذهب، ووجْدنا 

أن مالكًا یقول بأن أقل الحیض  -وهو شافعيٌّ  -الحطَّاَب ینقل عن الخّطابّي 

  .یومٌ 

من طلوع الفجر الصادِق أو طلوع  ئوالیوُم عند اللُّغویین والفقهاء َیبتدِ 

أْصبح من طلوع : ، وٕاْن أضافوا إلیه لیلةً )2(الشمس، وینتهي بغروبها من نفس الیوم

                                                 
ُل في وما نَسبُه ِللشافعّي هو آخِ ). 1/77: (معاِلم الُسنن للخّطابيّ  )1( ُر قولْیه، وعلْیه المعوَّ

  ).2/377(، والمجموع شْرح المهذَّب للنووّي )2/147(األّم للشافعي : انظر. المذهب الشافعي

)2(
معروٌف، مقداُره من طلوع : الیوم): ((ي و م - 9/115(ي تاج العروس قال الزِبیديُّ ف 

مس، ذكره ابُن هشاٍم في الشمس إلى غروبها، أو ِمْن طلوع الفجِر الصادِق إلى غروب الش

المصباح المنیر ِللَفیُّوِميِّ : وانظر)). شرعيٌّ عند األكثرتعریٌف : شرح الكعبیة، واألخیر

  ).358/ص(
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ه أو طلوعها من الیوم الثاني، أو من غروب الفجر الصادق أو الشمس إلى طلوع

  .الشمس إلى غروبها من الیوم الثاني ِللَّْیلة ویوِمها

فیما َذَكر الحّطاُب  -والترمذيُّ قد نَسب لإلمام یومًا ولیلًة، والخطَّابيُّ وْحده 

  .واهللا أعلم. َنَسَب له یومًا فقط، فتبیَّن أّن نسبة الترمذيِّ هذه لیس لها ُمستَندٌ  -

  

  ل ُیجهر فیها بالقراءة أو ُیسّر؟صالة الكسوف؛ ه: مسألةُ : المطلب الثاني

واختلف أهُل العلم في القراءة في صالة ((": جامعه"قال الترمذيُّ في 

ورأى بعُضهم أن . فَرَأى بعُض أهل العلم أن ُیسرَّ بالقراءة فیها بالنهار: الكسوف

وأحمد، وبه یقول مالك، . جمعةُیجهر بالقراءة فیها، كنحو صالة العیدین وال

  .)1())یرون الجهر فیها: وٕاسحاقٌ 

المشهوُر في مذهب اإلمام مالٍك أن القراءة في صالة الكسوف تكون 

، والكسوف غیاٌب ُكليٌّ أو جزئيٌّ لضوء الشمس، وقد ُیسمَّى ُخُسوفًا، )2(ِسّراً 

ُق بینهما   . وبعُضهم ُیفرِّ

واخُتلف هل هما ". الخسوف"بدل " الكسوف: "ویقال... ((: )3(قال الّنْفَراِويُّ 

ذهاُب الضوء من الشمس والقمر، : مترادفان أو متباینان؟، فعلى الترادف معناهما

  ُر، والخسوف الذهاب بالكلیة، ــــالتغیُّ : الكسوفُ  -وهو األجود : قیل -وعلى التباین 

                                                 
  ).1/561(جامع الترمذّي  )1(

  ).1/402(، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي )3/1093(شرح التلقین  )2(

اي، فقیه مالكيٌّ معروٌف، أخذ عن اْلَخَرِشّي وعبد أبو العباس؛ أحمد بُن غنیم بن سالم النفرو  )3(

شجرة النور : انظر]. هـ1125: ت[له شرٌح جیٌد على الرسالة . الباقي الزرقاني وغیِرهما

  ).1/318(الزكیة لمحمد مخلوف 



العلوم الشرعیةمجلة   

ته نظرٌ              1لعدد ا  ما نسبه الترمذيُّ في جامعه لإلمام مالٍك من األقوال الفقهیة وفي صحَّ

 -13- 

  .)1())األّول، وهو ذهاب ضوِئهما؛ كلِّه أو بعِضه: والذي علیه األكثر

ال ُیجهر بالقراءة في صالة الخسوف، : وقال مالكٌ ((": المدونة"جاء في 

َر بشيٍء فیها َلُعرف لو َجهَ  -صلى اهللا علیه وسلَّم  -وتفسیُر ذلك أّن النبّي : قال

  .)2())ما َقَرأَ 

: قوُلُه بعد ذلك: والدلیُل أّن مالكًا َیقصد هنا ُخسوَف الشمس ال القمر

  .)3())أن ُیصلُّوها َضْحَوًة إلى زوال الشمسوٕانما ُسنَُّتها ((

  .فقد َنصَّ َماِلٌك هنا على السرِّ بالقراءة في صالة الكسوف

فإذا َخَسَفْت الشمُس؛ خَرج اإلماُم إلى ... ((: )4("المختصر"وقال ماِلٌك في 

  .)5())، ثم ُیكبِّر تكبیرًة واحدًة، ثم َیقرأ ِسر�ا ِبُأّم القرآن...المسجد، 

َمْن نسب ِمْن علماء المذهب ِلإلمام مالٍك كالمًا  -فیما اطَّلعُت  -جد ولم أ

  .یفید الجهَر بالقراءة في صالة الكسوف

الجهَر بالقراءة فیها هم من خارج المذهب؛  َمْن نَسب ِلمالكٍ  والذي یبدو َأنَّ 

  .)6(مثل الترمذّي كما نقلُت عنه آنفا، و كذلك الواقديّ 

                                                 
  ).1/323(الفواكه الدواني  )1(

  ).1/163(المدونة  )2(

  ).1/163( السابق )3(

له ثالثة ]. هـ214: ت. [د الحكم بِن َأْعین المصرّي؛ تلمیذ ماِلكٍ مختصر عبد اهللا بن عب: هو )4(

ترتیب المدارك : انظر. الكبیر، وهو المراد هنا، واألْوسط، والصغیر: مختصرات في المذهب

)1/525.(  

  ).1/509(النوادر والزیادات  )5(

  : ت. [ر، أخذ عن ماِلٍك وغیرهــــــغازي والسیــــــــــي، إماٌم في المــــــدّي المدنــــــــر الواقــــــمحمد بن عم )6(
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وذكر . َرَوى الترمذي عن مالٍك أنه ُیجهر فیها بالقراءة((: )1(قال اْلماَزِريُّ 

ُیجهر : أبي ِذْئٍب قاالأنَّ الواقديَّ َذَكَر َأنَّ مالًكا وابَن " مختصره"في  )2(ابُن شعبان

  .)3())بالقراءة في صالة الكسوف

ونَسب بعُض العلماء لماِلٍك أنه یقول بالجهر؛ دون أن َیعُزَوُه ِلكتاٍب قاله 

  .فیه

المشهور،  ِسّرًا على] ركعتْي الكسوف: أي[ُیقَرُأ فیهما : (()4(اْلَخَرِشيُّ  قال

  .)5())جهراً : وعن مالكٍ ... 

كما تقّدم ذكُره قبل قلیل  -وأُظنُّ أنَّ الخرشيَّ َیقصد هنا ما نقله ابُن شعبان 

  .عن الواقدّي، ولیس هو ِمْن علماء المالكیة طْبعاً  -

ي المذهب یصفون نسبة القول بالجهر في ولعّل هذا ما جعل بعَض محقق

  . بالشذوذ -صالة الكسوف ِلَمالٍك 

                                                                                                              

  ).4/348(وفیات األعیان : انظر]. هـ207

أبو عبد اهللا؛ محمد بن علي بن عمر التمیمي الماَزرّي، من محققي وجهابذة المالكیة، بلغ  )1(

: نظرا. بالمنستیر] هـ536: ت. [تآلیُفه كثیرٌة معروفة. درجة االجتهاد في الفقه، وكان طبیباً 

  ).2/231(الدیباج المذهب 

أبو إسحاق؛ محمد بُن القاسم بِن شعبان، المعروف بابن اْلُقْرِطّي، من أبرز فقهاء المالكیة  )2(

]. هـ355: ت". [الزاهي"، و "مختصر ما لیس في المختصر: "من كتبه. بمصر في زمانه

  ).2/293(ترتیب المدارك : انظر

  ).3/1093(شرح التلقین  )3(

 المصرّي المعروف، له شرحان على عبد اهللا محمد بن عبد اهللا اْلَخرشّي الفقیه المالكيّ  وبأ )4(

  ).1/317(شجرة النور الزكیة : انظر]. هـ1101: ت. [المختصر، ُطبع أصغُرُهما

  ).2/106(شرح الخرشّي على خلیل  )5(
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هل َیُسرُّ القراءَة؟ وهو المشهور، أو َیجهر : واخُتلف((: )1(قال ابُن بشیر

  .)2())بها؟، وهو الشاذّ 

صلى  - أي النبي[وفي كتاب الترمذي أنه ((: وقال المازري في شرح مسلم

اءة، وَحَكى أن مالكًا قال به، وهذا الذي حكاه الترمذيُّ جهر بالقر ] اهللا علیه وسلَّم

  .)3())عن مالك روایٌة شاذٌة؛ ما وقفت علیها في كتاب سوى كتابه

 - )5(وابِن ناجي )4(كاللَّْخِميّ  -وال یفوتني التنبیُه على أّن بعض المتأخرین 

   .)6(اْسَتْحَسَن القوَل بالجهر، وعِمل به بعُض األشیاخ بجامع الزیتونة -

أنَّ نسبة الترمذي ِلمالٍك أنه یقول بالجهر في صالة الكسوف : فالحاصل

ٍل علیها في المذهب؛ ِلَنصِّ اإلمام  إما نسبٌة غیُر صحیحة أصًال، أو غیُر معوَّ

  .على خالفها في المدونة

                                                 
بن بشیر، من العلماء المحققین في أبو الطاهر؛ إبراهیم بن عبد الصمد التنوخّي المعروف با )1(           

. هـ526قتل شهیدًا بعد . المذهب المالكي، كانْت بینه وبین اللخمّي قرابة، وتعقبه في مسائل

  ).1/233(الدیباج المذهب البن فرحون : انظر

  ).2/648(التنبیه على مبادئ التوجیه  )2(

  ).1/322(المعلم بفوائد مسلم للمازري  )3(

)4( 
، اإلماُم المالكيُّ المشهوُر،  أبو الحسن؛ عليُّ  بُن محمد الربعي المعروف باللخمي القیروانيُّ

ترتیب : انظر. بصفاقس] هـ 478: ت. [، وهو تعلیق على المدونة"التبصرة"صاحب كتاب 

  ).2/797(المدارك 

أبو الفضل؛ قاسم بُن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني، فقیه مالكيٌّ معروف، أحد تالمذة  )5(

: انظر]. هـ838: ت. [شرح على الرسالة، وشرحان على المدونة: ابِن عرفة، من مؤلفاته

  ).1/244(شجرة النور الزكیة 

  ).1/402(، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )2/106(شرح الخرشّي على خلیل  )6(
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  )1(زكاة الحليّ : مسألةُ : المطلب الثالث

بعُض فرأى ] زكاة الُحِليّ : أي. [واْخَتَلف أهُل العلم في ذلك((: قال الترمذيُّ 

  والتابعین في  -صلى اهللا علیه وسلَّم  – أهل العلم من أصحاب النبيّ 

  ...زكاًة؛ ما كان منه ذهٌب وفضٌة : الحلي

ابُن عمر، : منهم -صلى اهللا علیه وسلَّم  –وقال بعُض أصحاب النبيِّ 

زكاٌة، وهكذا ُروي لیس في الحلّي : وعائشُة، وجابر بُن عبد اهللا، وأنس بُن مالكٍ 

، وأحمُد . عن بعض فقهاء التابعین وبه یقول مالك بُن أنٍس، والشافعيُّ

  .اهـــ )2())وٕاسحاق

لإلمام مالٍك ال تصحُّ على إطالقها؛  نسبُة الترمذيِّ القوَل األخیرَ  :قلتُ 

  :فبعُض أحوال الحليِّ فیها زكاٌة عند مالك، وٕالیك التفصیلَ 

  .ما أن یملكه الرجُل أو المرأةُ إ] الذهب والفضة[الحليُّ 

  :فإْن مَلكه الرجُل فله أحوالٌ 

إما أن یتخذه لزوجته أو اْبنِته أو ما أْشبه ذلك؛ وهي موجودٌة  :األولى

   .ِلَتْلَبَسُه اآلن؛ فال زكاة فیه عند اإلمام مالٍك، وال خالف عنه في هذا

أهَله وأمهاِت  ما كان للرجل من حلٍي ُیلبُسهُ ((": المدونة"قال مالٌك في 

  .)3())أوالِده وَخَدَمه واألصَل له؛ فال زكاة علیه فیه

                                                 
)1( 

  هب والِفّضة، الذ: ُمفرٌد معناه هنا -بفْتح الحاء، وسكون الالم وتخفیف الیاء  -الَحْلُي 

 -  84/ص(المصباح المنیر : انظر. -ِبَضّم الحاء، وكسر الالم، وتشدید الیاء  -ُحِلّي : وجْمُعه

  ).حال

  ).2/22(جامع الترمذي  )2(

  ).52- 3/51(مواهب الجلیل للحطاب : وانظر). 1/246(المدونة  )3(



العلوم الشرعیةمجلة   

ته نظرٌ              1لعدد ا  ما نسبه الترمذيُّ في جامعه لإلمام مالٍك من األقوال الفقهیة وفي صحَّ

 -17- 

أن یتخذ خاتَم فضٍة، وِحْلَیًة من ذهب أو ِفّضٍة للسیف والمصحِف؛  :الثانیة

  .فال زكاة فیه عند اإلمام مالك، وال خالف عنه في هذا

وال الخاَتِم  ال َأَرى في ِحْلَیة السیِف وال الُمصحف((": المدّونة"قال مالٌك في 

  .)1())زكاةً 

أن یتخذ الحليَّ للتجارة، فهذا فیه الزكاُة عند مالٍك، وال خالف عنه  :الثالثة

  .   )2(في هذا

وما وِرث الرجُل من ]: ... ابُن القاسم َیسأل ماِلكاً [قال ((": المدونة"جاء في 

ُده؛ لعله أمه، أو من بعض أهله، فحَبسُه للبیع أو لحاجٍة؛ إن احتاج إلیه یْرصُ 

َأَرى علیه فیما فیه ]: مالكٌ : أي[یحتاج إلیه في المستقبل، لیس یحبسه ِلّلْبس؟ فقال 

من الذهب والوِرق الزكاَة؛ إن كان فیه ما ُیزكِّي، أو كان عنده من الذهب والوِرق 

  ...ما تتمُّ به الزكاُة، 

التجارة،  وقال مالٌك فیمن اشترى حلیًا للتجارة، وهو ِممَّن ال ُیِدیر: قال

َبْرَجُد واللؤلؤ، فحال علیه الحول وهو  فاشترى حلیًا فیه الذهُب والفضة والیاقوت والزَّ

  .)3())...ُینظر إلى ما فیه من الَوِرق والذهب، فُیزكِّیه: عنده، فقال

  :ومن األحوال التي قال مالٌك بوجوب الزكاة فیها على الرجل المالِك ِلْلُحِليّ 

  .تزّوُجها، وَیُحوُل علیه الحوُل قبل الزواجإذا اشتراه ِلَمْن سی -

، فیرید أن یحبَسه ــُسئل َماِلٌك عن رج((": الُعْتِبیَّة"جاء في   ٍل َیشتري الحليَّ

  : ه؟ فقالـــــــــرى أن ُیزكِّیَ ـــــــأت –ول وهو عنده ـــــــه، فیحول علیه الحــــــحتى ُیْصِدَقه امرأت

                                                 
  ).1/246(المدونة  )1(

  ). 3/52(مواهب الجلیل للحطاب  )2(

  ). 1/246(ونة المد )3(
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  .)1())نعم

-  
َ
  .)2(لإلجارة أو الكراء؛ على األظهر من قولْي ماِلكٍ إذا اّتخذ الحلي

وٕاْن ملكْت المرأُة الحليَّ فال خالف عن مالٍك في عدم وجوب الزكاِة فیه في 

  :حالْین

  . إذا اتَّخذْته ِللَِّباس: األولى

فال زكاة : ُكلُّ ُحليٍّ هو للنساء؛ اتََّخْذَنُه ِللُّْبس((": المدونة"قال مالٌك في 

  .)3())هعلیهنَّ فی

  .)4(إذا اتخذْته البنة لها؛ ِلتلبسه اآلن :الثانیة

فلو أّن امرأًة اتخذْت ((": المدونة"وأما إذا اتخذْته للكراء؛ فقد ُسئل مالٌك في 

ُحلّیًا تكریه؛ تكتسب علیه الدراهَم، مثل الجیب وما أشبهه؛ تكریه للعرائس، لذلك 

  .)5())ال زكاة فیه: عملْتُه؟ فقال

وهو ما إذا : زكاُة عند مالٍك بال خالف عنه في حال واحدةٍ وتجب فیه ال

  .)6(اتخذْته للتجارة

  ه ـــــــــــفإن –ذهبًا أو ِفّضًة  -ُكلُّ من اشترى حلّیًا للتجارة ((": المدونة"جاء في 

                                                 
)1( 

  ).2/360(العتبیة مع البیان والتحصیل 

)2( 
  ).2/299(، والتاج واإلكلیل )109- 2/108(المنتقى شرح الموطأ : انظر

  ).1/245(المدونة  )3(

)4( 
  ). 3/52(مواهب الجلیل للحطاب 

  ).1/246(المدونة  )5(

)6( 
  ).3/52(مواهب الجلیل للحّطاب : انظر
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  .)1())َیِزُنُه، وُیخرج ُربع ُعشره

ُم لل جنسْین؛ ففیه الزكاُة وهذا في الحليِّ المباح االستعمال، أما الحليُّ اْلُمحرَّ

والظاهر أن مالكًا یقول بهذا بال تردٍُّد؛ ألنه لم ُینقل خالٌف فیه عند . أیضاً 

  .المالكیة

َم اللبس؛ فإنه تجب ((: قال اْلَخَرِشيُّ في شرح خلیل اْلُحِليُّ إذا كان ُمحرَّ

َلة زكاُته بال خالف في ذلك؛ سواء كان لرجٍل؛ كخاتم ذهب وُسواٍر، أو لهما كُمْكحُ 

  .)2())وُمْرُوٍد من ذهب أو فضة، أو القتناء كاألواني لهما

فنسبة الترمذي لمالٍك أنه ال زكاة في الحلّي؛ نسبٌة غیر صحیحٍة على  :إذنْ 

إطالقها؛ ألن في الحلي المملوِك للرجل وكذلك ِللمرأة زكاًة في أحوال غیِر قلیلٍة 

  .تقّدم ذكُر بعضها قریباً 

  

  هل علیه غسٌل؟: َمْن ُیغسِّل المیت: مسألةُ : المطلب الرابع

وقد اختلف أهُل العلم في الذي ُیغسِّل المیَِّت، فقال بعُض ((: قال الترمذيُّ 

إذا غسَّل میِّتًا : وغیِرهم  -صلى اهللا علیه وسلَّم  –أهل العلم من أصحاب النبي 

  .فعلْیه الغسلُ 

ِحبُّ الغسَل ِمْن َأْستَ : وقال مالك بُن أنس. علیه الوضوءُ : وقال بعُضهم

  . )3())غسل المیت، وال أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي

  " الموطأ"ر ـــــــــــــــــــــــام مالٍك َوَرَد عنه في غیــــــــذيُّ هنا لإلمـــــــما نسبُه الترم :قلتُ 

                                                 
  ).1/247(المدونة  )1(

  ).2/182(شرح مختصر خلیل لْلَخَرِشّي  )2(

  ).2/309(جامع الترمذّي  )3(
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، وجوَب الغسل، ال استحباَبه -صراحًة  -، وَوَرَد عنه أیضًا ما یفید "المدونة"و

كما قد ُیتوهَّم ِمْن كالم  -رحمه اهللا  -ومن ثم فالمسألُة لیسْت َمَحلَّ اتفاٍق عنه 

  .الترمذّي المذكوِر آنفاً 

  :وقد َنَقَل علماُء المذهب عن ماِلٍك في هذه المسألة أربعَة أقوالٍ 

  .َمْن غسَّل میِّتًا فإنه یجب علیه الغسلُ  :القول األول

  .َأَرى على من غسَّل میِّتًا أن یغتسل: لكٌ قال ما((": الُعتبّیة"جاء في 

لم : ، ویقول)1(ولم أره یأخذ بحدیث أسماء بنِت ُعَمْیس: قال ابُن القاسم

  .ُأدرك الناَس إال على الغسل

  .اهـــ )2())وهو أحبُّ ما سمعُت فیه إليَّ : قال ابُن القاسم

إیجاُب : لروایةِ ظاهُر هذه ا((: قال محمد بُن ُرْشٍد ُمعلِّقًا على هذا الكالم

  .)3())الغسل على َمْن غسَّل مّیتًا؛ للحدیث المذكور

  . استحباُب الغسل ِلَمْن غسَّل مّیتاً  :القول الثاني

                                                 
امرأة أبي بكر  -َیقصد ما رواه مالٌك عن عبد اهللا بِن أبي بكر؛ أن أسماء بنت عمیس   )1(

لْت أبا بكر الصدیق حین ُتوفي، ثم خرجْت، فسألْت َمْن حَضَرها من  -الصدیق  غسَّ

)). ال: فهل عليَّ من ُغسٍل؟ فقالوا ، وٕان هذا یوٌم شدیُد البرد،إني صائمةٌ : المهاجرین، فقالت

  .، كتاب الجنائز، ما جاء في غسل المیت)593رقم  1/306(الموطأ 

  ).2/206) (مع البیان والتحصیل(اْلُعْتِبیَّة  )2(

صلى اهللا علیه  – قوَله: ویقصد بالحدیث). 2/207( )شرح اْلُعْتِبیَّة(البیان والتحصیل  )3(

أْ :((-سلَّم و  َل اْلَمیَِّت َفْلَیْغَتِسْل، َوَمْن َحَمَلُه َفْلَیَتَوضَّ  -أخرجه أبو داود في سننه )). َمْن َغسَّ

، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل المیت، وابُن )3161:رقم 569/ص( -واللفظ له 

  .، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل المیت)1463: رقم 25-3/24(ماجْه 
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  .)1())َیغتسل َمْن غسَّل میِّتًا، أحبُّ إلینا((": المختصر"قال ماِلٌك في 

  .)2(وهذا القول هو اْلُمْفَتى به في المذهب 

وغیُره قوَل ابِن القاسم المتقدِّم في  )3(لقیروانيُّ وقد َحَمل ابُن أبي زید ا

ُمعلِّقًا به على قول مالٍك  - )4())سمعُت فیه إليَّ  وهو أحبُّ مـــــا((": الُعْتِبیَّة"

  ".المختصر"؛ مثل قول ماِلٍك في )5(حَمَلُه على أنه استحبَّ الغسل -: المذكوِر آِنفاً 

والظاهُر عندي منه أنه : ((یٍد هذا قائالً حْمَل ابِن أبي ز  )6(وتعقَّب ابُن رشدٍ 

  . )7())إنما استحبَّ القوَل بإیجاب الغسل، فهو مثُل روایِتِه عن ماِلكٍ 

َفَصَرَف ابُن رْشٍد استحباَب ابِن القاسم للقول بالوجوب؛ أي أّن ابَن القاسِم 

ح القوَل بالوجوب، ومال إلیه؛ ال القول باالستحباب   .رجَّ

                                                 
 ،)1/546( النوادر والزیادات: وانظر). 90/ص(المختصر الكبیر لعبد اهللا بِن عبد الحكم  )1(

  ).8/201(واالستذكار البن عبد البّر 

، والدردیر في أقرب المسالك )65/ص(خلیٌل في المختصر : اقتصر على القول باالستحباب )2(

  ).29/ص(

، اْلُملقَُّب بــ ) حمنعبِد الر (أبو محمٍَّد؛ عبُد اهللا بُن أبي زید  )3( ، "مالك الصغیر"النفزيُّ القیروانيُّ

] هـ386: ت. [، وُشهرُتُه ُتغني عن التعریف به"النوادر والزیادات"و " الرسالة"صاحب 

  ).2/492(ترتیب المدارك : انظر. بالقیروان

  ).2/206(الُعْتبیة مع البیان والتحصیل  )4(

  ).2/207(والبیان والتحصیل  ،)1/546(النوادر والزیادات : انظر )5(

أبو الولید؛ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، شیخ المالكیة قاطبًة في زمنه،  )6(

الدیباج : انظر]. هـ520: ت. [وغیرهما" المقدمات"، و"البیان والتحصیل"صاحب كتاب 

  ).2/229(المذهب 

  ). 2/207(البیان والتحصیل  )7(
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عن  )1(هذه روایُة المدنیین: ز الغسل ِلَمْن غسَّل میِّتاً جوا :القول الثالث

  .مالك

وَرَوى أهُل المدینة عن ماِلٍك أنه ال غسل على َمْن ((: )2(قال ابُن عبد الَبرّ 

  .)3())غّسل میِّتًا، وٕان اغتسل فَحَسنٌ 

هذا قوُل مالٍك في . ال غسل مطلقًا على من غسَّل مّیتاً  :القول الرابع

  .)4("الواضحة"

  . )5())وهو الذي یوجبه النظُر والقیاُس على األصول((: قال ابُن رشدٍ 

  هل َیدخل النساء واألطفاُل في العاقلة؟: مسألةُ : المطلب الخامس

  ": جامعه"قال الترمذيُّ في 

وقد أجمع أهل العلم على أن الدیة تؤخذ في ثالث سنین، في كل َسَنٍة ((

قرابُة الرجل : لخطإ على العاقلة، ورأى بعُضُهم َأنَّ العاقلةثُُلُث الدیة، ورَأْوا َأنَّ ِدَیة ا

  .من ِقَبل أبیه، وهو قوُل مالٍك، والشافعيّ 

                                                 
ٌف، وابُن نافع، : تالمیذ ماِلكٍ ُیقصد بالمدنیِّین من  )1( ابُن كنانة، وعبُد المِلك بُن الماجشون، ومطرِّ

  ).1/59(مواهب الجلیل للحّطاب : انظر. وابُن مسلمة ونظراُؤهم

الحافظ . أبو ُعمر؛ یوسف بُن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري شیخ علماء األندلس )2(

]. هـ463: ت". [التمهید"و" االستذكار"الموطأ في  الشهیر، واإلمام المالكّي المعروف، شرح

  ).2/808(ترتیب المدارك : انظر

  ).8/201(االستذكار : انظر )3(

أحد " الواضحة"وكتاب ). 2/207(، والبیان والتحصیل )1/546(النوادر والزیادات : انظر )4(

ُطبع جزٌء . هـ238: عبد الملك بن حبیب المتوفى: أمهات الفقه األربع عند المالكیة، ومؤلفه

 . صغیٌر منه، والباقي في عداد المفقود

 ).2/207(البیان والتحصیل : انظر )5(
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إنما الدیُة على الرجال دون النساء والصبیاِن من العصبة، : وقال بعُضهم

   .)1())...ُیحمَُّل كلُّ رجل منهم ُرْبَع دینار

  :ظٌر ِمْن وجهْینما نسبه الترمذيُّ هنا ِلمالٍك فیه ن :أقول

في  -أنَّ تعریف العاقلِة عند اإلمام مالك وأهِل مذهبه أخصُّ  :الوجه األول

  .مما نسبه له الترمذيُّ هنا، وأعمُّ في وجوه أخرى -بعض الوجوه 

كانوا، أو  )2(إنما العقُل على القبائل؛ أهل دیوان((": المدونة"قال مالٌك في 

  .القبائل؛ األقرب فاألقرب: اقلَة هنافَجَعل الع. )3())غیَر أهِل دیوان

أرى إذا كان الرجل في الدیوان مع غیر قومه أن ((": العتبیة"وقال في 

  .أهَل الدیوان: فَجَعَل العاقلَة هنا. )4())َیعِقَل عنهم، ویعقلوا عنه

 :بین قولْي اإلمام، فقالوا -وال سّیما المتأخرون منهم  -وجَمع أهُل مذهِبه 

  .)5())العصبة، وأهل الدیوان، والموالي، وبیت المال: عّدُة أمور: العاقلة((

ِمْن قرابة الرجل ألبیه؛ كما  -عند مالٍك وأهِل مذهبه  -فالعاقلُة أعمُّ  :إذن

  .نَسَب له الترمذيُّ آنفاً 

                                                 
  ).3/64(جامع الترمذّي  )1(

یه أسماُء اسم ِللدَّْفَتر الذي ُیجمع ف: - بكسر الدال على الصحیح  -الدیوان : ((قال الدردیر )2(

  ).2/181(الشرح الكبیر للدردیر  )).أنواع الجند المجاهدین

  ).6/16/397(المدونة  )3(

  ).15/473(العتبیة مع البیان والتحصیل  )4(

التوضیح في شرح جامع األمهات : وانظر). 8/45(هذا نصُّ الَخرشيِّ في شرحه على خلیل  )5(

  ).2/269(، والفواكه الدواني لرسالة ابِن أبي زید القیروانّي )وما بعدها - 8/168(
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هي أخصُّ مما نسبه  -من القرابة  -أن العاقلة عند ماِلٍك  :الوجه الثاني

قرابُة الرجل من ِقَبل أبیه، وهو : وَرَأى بعُضهم َأنَّ العاقلة((: قولهله الترمذيُّ في 

، والقرابُة في قوله هنا عامٌة؛ تشمل الرجاَل والنساَء ))قوُل مالٍك، والشافعيِّ 

  .والصبیانَ 

قرابُة الرجل من ِقَبل : "كما أنه ُیوِحي بأّن مالكًا حین َفسََّر العاقلة بأنها

 -الترمذّي : أي -َل القرابِة للنساء واألطفال؛ بدلیل قوِله ؛ كان َیقصد ُشُمو "أبیه

إنما الدیُة على الرجال؛ دون النساء والصبیان : وقال بعُضُهم((: بعد ذلك مباشرةً 

تقتضي  ))وقال بعضهم((: ؛ ألّن واَو العطِف هنا في قوله)1())من العصبة

  .المغاَیرة ِلَما قْبله

للنساء والصبیان أبدًا؛  -في قتل الخطأ  -وماِلٌك ال یقول بشمول العاقلِة 

  .كما ُیتباَدُر إلى الذهن من كالم الترمذيِّ المتقدِّم

األمُر الذي ال اختالف فیه عندنا؛ أنه لیس على ((": الموطأ"قال مالٌك في 

النساء والصبیان َعْقٌل یجب علیهم أن یعقلوه مع العاقلة فیما تعقله العاقلة من 

  .)2())العقل على َمْن بلغ اْلُحُلَم من الرجال الدیات، وٕانما یجب

  مقداِر ِدَیِة الیهوديِّ والنَّْصرَاِنيّ : مسألةُ : المطلب السادس

  ": جامعه"قال الترمذيُّ في 

واختلف أهُل العلم في دیة الیهودّي والنصرانّي، فذهب بعُض أهل العلم ((

 -اهللا علیه وسلَّم  صلى –في دیة الیهودي والنصرانّي إلى ما ُروي عن النبي 

  ِدَیُة الیهودي والنصرانّي نصُف دیة المسلم، وبهذا یقول: وقال عمر بُن عبد العزیز

                                                 
  .)3/64(جامع الترمذّي  )1(

  ).2/442(الموطأ  )2(
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  .أحمد بُن حنبل

دیُة الیهودّي والنصرانّي أربعُة آالف : وُروي عن ُعمَر بِن الخّطاب أنه قال

فعيُّ درهم، وِدَیُة المجوسيِّ ثماُن مئة درهم، وبهذا یقول مالك بُن أنس والشا

  .)1())وٕاسحاق

َأنَّ دیة المسلم الذكر في قتل : الذي ال اختالف فیه بین العلماء :قلتُ 

  .)2(مئٌة من اإلبل على أهل اإلبل: الخطأ

مها ُعمُر بُن الخطَّاب  ألف : على أهل الذهب بــ -رضي اهللا عنه  -وقوَّ

درهم، وال خالف  واخُتلف في أهل الِفّضة، فَحدََّدها ماِلٌك باثني عشر ألف. دینار

  .عنه في هذا

وال خالف عن ماِلٍك َأنَّ دیة الیهودّي والنصرانيِّ نصُف دیِة المسلم، ودیة 

  .الیهودیة والنصرانیة نصُف دیة المسلمة

في قول  -كم ِدَیاُت أهل الكتاب : قلُت البن القاسم(( ":المدونة"جاء في 

على النصف من دیة المسلمین؛ دیُة أهل الكتاب : َوِدَیُة نسائهم؟ قال -َماِلٍك 

رجاُلُهم على النصف من دیة رجال المسلمین، ونساُؤُهم على النصف من نساء 

  .)3())المسلمین

ل من كالم ماِلٍك هذا  بناًء على ما سبق قبل قلیٍل في دیة المسلم  -َفَیَتحصَّ

  ناٍر من الذهب، وستُة ــــــــیُس مئِة دـــــــخم): الیهودّي والنصرانيّ (ّي ـــــــــَأنَّ دیة الكتاب -

                                                 
  ).3/82(جامع الترمذّي  )1(

  ).3/290(المقدِّمات الممهِّدات  )2(

  ).6/395(المدونة  )3(
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  .آالف درهم من الفضة

َوِمْن ثَّم فما نسبه الترمذيُّ هنا لإلمام ماِلٍك ِمْن أن دیة الیهودّي والنصرانّي 

  . غیُر صحیح أْلبتة كما ذكرُت آِنفاً  -أربعُة آالف درهم 

  .وما نسبُه إلیه في دیة المجوسّي صحیحٌ 
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  المصادر والمراجع

َنه االست .1 ذكار الجاِمُع ِلمذاهب ُفقهاء األْمصار وُعَلماِء األْقطار فیما تضمَّ

البن  -اْلُمَوّطُأ ِمْن معاني الرَّْأي واآلثار وشْرح ذلك ُكلِّه باإلیجاز واالْختصار 

عبد اْلُمْعِطي أمین قلعجي، دار ُقَتْیبة، دمشق، دار : عبد الَبّر النََّمِرّي، تح

 .م1993 -هـ 1414هرة، ط اُألولى، القا -اْلَوْعي، َحَلب 

، ]هـ1201: أحمد بن محمد ت[أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك للدردیر  .2

 .مكتبة أیوب، نیجیریا

رفعت فوزي عبد المطلب، : ، تح]هـ204: محمد بن إدریس ت[األم للشافعي  .3

 .م2001دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط األولى، 

ألبي  -ْرح والتَّْوِجیه والتَّْعِلیل في مسائل اْلُمْسَتْخَرَجة اْلَبَیاُن والتَّْحِصیل والشَّ  .4

محمد : ، تح]هـ 520: محمد بن أحمد ت[ الولید بِن ُرْشٍد المعروف بالَجّد 

 .م1988 -هـ 1408حّجي، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، ط األولى، 

ِبیِدّي  -تاج اْلَعُروس في شرح القاُموس  .5 ] هـ 1205: ت محمد ُمْرَتَضى[ ِللزَّ

مصطفى حجازي، ومراجعة آخرین، وزارة اإلعالم الُكَوْیِتّیة، ُطبع : تحقیق

 .م2001هـ، 1422: م إلى1965 -هـ 1385: من

محمد بن یوسف [ ألبى عبد اهللا اْلَمّواق  -التَّاُج واِإلْكِلیل ِلُمْخَتَصِر َخِلیل  .6

 .، بهامش شرح الحّطاب على مختصر خلیل]هـ897: ت

ِلْلقاِضي  -اْلَمَداِرك َوَتْقِریُب اْلَمَساِلك ِلَمْعِرَفة َأْعالم مذهِب مالٍك  َتْرِتیب .7

أحمد بكیر محمود، َمْنُشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ودار : ِعَیاض، تح

 .مكتبة الفكر ، لیبیا، ت م

أبي الطاهر إبراهیم بن عبد الصمد [التنبیه على مبادئ التوجیه البن بشیر  .8

 َعاِلبّي، ودار ابن ـــــــــام الثّ ـــــمحمد بلحسان، مركز اإلم: ، تح]هـ526: توفي بعد
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 م2007هـ، 1428حزم ببیروت، ط اُألولى، 

 -التَّْوِضیح في شرح اْلُمْخَتَصر الَفْرِعّي البن اْلَحاِجب ِلَخِلیل بِن ِإْسَحاق  .9

للمخطوطات،  مركز َنِجیَبَوْیه: أحمد ابن عبد الكریم َنِجیب، َنْشر: َتْحِقیق

 .م2008 -هـ 1429القاهرة، ط األولى، 

بشار عواد : ، تح]هـ279: أبي عیسى محمد بِن عیسى ت[الجامع ِللترمذّي  .10

معروف، دار الجیل بیروت، دار الغرب اإلسالمّي بیروت، ط الثانیة 

 .م1998

: محمد بن أحمد ت[  ِللدُُّسوِقّي  -َحاِشَیُة الدُُّسوقّي على الشرح الكبیر  .11

 .مع الشرح الكبیر ِللدَّْرِدیر] هـ 1230

: ، اعتنى به]هـ275: سلیمان بن األشعث ت[سنن أبي داود ألبي داود  .12

 مشهور حسن سلمان، ط مكتبة المعارف، الریاض، 

، ]هـ273: أبي عبد اهللا محمد بن یزید ت[سنن ابن ماجه البن ماجه  .13

 .م1998بشار عواد، دار الجیل، بیروت، ط األولى، : تحقیق

: محمد بن عبد اهللا ت[ ِلْلَخَرِشّي  -شرح اْلَخَرِشّي على مختصر خلیل  .14

حاشیة الشیخ علّي اْلَعَدِوّي على الشْرح اْلَمْذُكور، دار : ، وبهامشه]هـ 1101

 .الفكر، بیروت، ت م

ِغیر على أقرب المسالك  .15 : أحمد بن محمد ت[  ِللدَّْرِدیر  -الشَّْرح الصَّ

 .م1952 -هـ 1372البابي الحلبّي، القاهرة،  ، مطبعة مصطفى]هـ  1201

حاشیة الدُُّسوِقّي : ألحمد الدَّْرِدیر، ومعه -الشَّْرُح اْلَكِبیر على مختصر خلیل  .16

 .علیه، دار إحیاء الكتب العربیة لعیسى الحلبي، مصر، ت م

: أبي عبد اهللا محمد بن علي ت[ ِلْلَماَزِرّي  -َشْرح اْلَماَزِرّي على التَّْلِقین  .17

محمد المختار الّسّالِمّي، دار الغرب اإلسالمّي، ُتوُنس، : تح] هـ 536
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ط األولى، : 8 - 4: م، وباقي األجزاء2008: ط الثانیة 3، 2، 1: األجزاء

 .م2008

 .البیان والتحصیل: ، ومعه شرُحه]هـ255: محمد بن أحمد ت[العتبیة للُعْتِبّي  .18

أْحَمد بن ُغَنْیم بن [ ِللنَّْفَراِوّي  -أبي َزْیٍد القیرواِنّي  اْلَفَواِكُه الدََّواِني ِلِرَساَلِة ابنِ  .19

 .، المكتبة الثقافّیة، بیروت، ت م]هـ 1120: سالم بن ُمَهّنا ت

: ألبي زكرّیا الّنَوِوّي، َحقََّقُه وأْكَمَل ُنْقصاَنه -اْلَمْجُموع شرح اْلُمهذَّب ِللشِّیراِزّي  .20

 .ِطیعّي، ت ممحمد نجیب اْلُمِطیعي، مكتبة اْلمُ 

ه، ومعه تعلیقات الطاهر 776: المختصر لخلیل بن إسحاق الجندي ت .21

 م2006الزاوي، شركة القدس للتصدیر، القاهرة، ط األولى، 

: أبي محمد عبد اهللا القرشّي، ت[ المختصر الكبیر البن عبد الحكم  .22

أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نِجیبوْیه، القاهرة، ط : ، تح]هـ214

 م2011ى، األول

نة  .23 َجَمعها ِمْن ) هـ 240: عبِد السالم بِن سعید ت(ِلَسْحُنون التَُّنوِخّي  -اْلُمَدوَّ

القاسم عن اإلمام َماِلٍك، دار صادر، بیروت، ت م؛   الرحمن بنِ  روایة عبدِ 

َوَرَجْعُت في مواضع َقِلیَلٍة إلى طْبعة . ُمصّوَرًة عن طبعة دار السعادة، مصر

 .ُمقدِّماُت ابِن ُرْشدٍ : م، ومعها1986 -هـ 1406ُروت، دار اْلِفْكر ببیْ 

أْحمد بن [ ِلْلَفیُّوِمّي  -اْلِمْصَباح اْلُمِنیر في َغِریب الشَّْرح اْلَكِبیر ِللرَّاِفِعّي  .24

 -هـ 1426، 1425، دار الفكر، بیروت، ط اُألوَلى، ]هـ 770: ُمحّمد ت

 .م2005

: أبي سلیمان حْمد بن محمد ت[معالم السنن شرح سنن أبي داود للخّطابي  .25

عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، بعنایة]هـ388

 .م1996
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، ]هـ 536: أبي عبد اهللا محمد بن علّي ت[ ِلْلماَزِرّي  -اْلُمْعِلم بفوائد مسلم  .26

محمد الّشاِذِلّي الّنیفر، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، ط الثانیة، : تح

 .م1992

اْلُمَقدَِّماُت اْلُمَمهَِّداُت ِلَبَیاِن ما اْقَتَضْتُه ُرُسوُم المدّونة من اَألْحَكام الشَّْرِعّیات  .27

: البن ُرْشٍد الَجّد، تح -والتَّْحِصیَالت اْلُمْحَكَمات ُألّمهات مسائِلها اْلُمْشِكالت 

 - هـ 1408محمد حّجي، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، ط األولى، 

 .م1988

أبي عبد اهللا [ ِلْلَحّطاب الطََّراُبُلِسّي  -َمَواِهب اْلَجِلیل لشرح مختصر خلیل  .28

التَّاج واِإلْكِلیل ِلُمختصر خلیل : ، وبهامشه]هـ  954: محمد بن محمد ت

ِلْلَمّواق، مكتبة النََّجاح، طرابلس الغرب ت م؛ مصّورًة عن طبعة دار السعادة 

 .بمصر

َیاَدا .29 َنة ِمْن غیِرها من اُألّمهاتالنََّواِدُر والزِّ البن أبى زیٍد  -ُت على ما في اْلُمدوَّ

محمد حّجي وَجماعٍة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط : الَقْیَرَواِنّي، تح

 .م1999األولى، 

شمس الدین أحمد بن محمد [وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان البن خّلكان  .30

  .صادر، بیروتإحسان عّباس، دار : ، تحقیق]هـ681: ت

 

  
      

  


