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 أحمد عمي أميمة د/ تحقيق:                                                     
 كمية الدراسات اإلسالمية ــ جامعة مصراتة

 

الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء 
 والمرسميف سيدنا محمٍد وعمى آلو وصحبو أجمعيف،،،  وبعد:

عنيا عالماف جميالف فأجابا بما فتح اهلل بو عمييما، وقد  فيذه نازلٌة فقييٌة ُسئؿ
خراَجيَا ؛ ليستفيد منيا الجميع، وقد جعمُت خطَة العمؿ فييا عمى (1)رأيت تحقيَقيَا وا 

 ثالثة مطالب:
 المطمب األول

 التعريف بالشَّْيَخْين
 العالمة أبو بكر بف الطاىر زنيبر: أواًل:

وي، العالمة المطمع المشارؾ ىو أبو بكر بف الطاىر زنيبر السال
المقتدر الكاتب البارع، والمفسر لكتاب اهلل عز وجؿ، كانت لو اليد الطولى 
في النوازؿ وفروع الفقو المالكي وفيـ نصوصو كما يجب، ترد عميو الوفود 

اهلل  رحمو -، كما أنومف جميع أنحاء المغرب ألجؿ اإلفتاء مع التحرير
 اء واإلفتاء.كاف قاضًيا، ولي القض -تعالى

                                                 
 ىذه الفتوى توجد في خزانتي الخاصة، ولـ يسبؽ نشرىا مف قبؿ. (1)
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 مف آثاره: إرشاد اهلل في تفسير القرآف، مخطوط في عدة مجمدات. 
توفي ببمده مدينة سال يوـ الثالثاء ثاني ربيع األوؿ سنة  وفاته:

 .(1)ىػ ودفف بيا، رحمو اهلل تعالى وغفر لو1376
 العالمة محمد بف احسايف النجار: ثانيًّا:

عبد اهلل، يرجع نسبو إلى  ىو محمد بف أحمد بف احسايف النجار، أبو
بني النجار، مف مدينة سال، وُيعد مف رجاؿ العمـ بيا، مع الّديف المتيف 

 .(2)والصالح والنسؾ
 أخذ العمـ عف جماعة مف العمماء المعروفيف المشيوريف؛ مف أبرزىـ:

الشيخ أحمد الجريري شيخ الجماعة بسال، والزمو مالزمًة شديدًة، فقد قاؿ 
قد انتفعت كثيًرا بأستاذي العالمة سيدي أحمد الجريري، متحدثًا عنو: ل

والزمت دروسو مدًة طويمًة، وىو الذي جرَّأني عمى الفتوى، ولقد كنت ال أوقع 
 عمى الفتاوى التي أكتبيا إال بعد أف أعرضيا عميو ويسمميا لي.

كما أخذ عف الشيخ محمد بف عبد الكبير الكتاني وأخيو الحافظ عبد 
، وانتفع بيما، وانتسب إلى الطريقة الكتانية، وكاف ُيعد أحَد رجاليا الحي الكتاني

 .(3)وأعالميا
 ار إلى ذلؾ بقولو: الفتاوى التي ػما أشػػػػػتاوى كػػػػػد مف الفػػػػػػولمشيخ النجار العدي

                                                 
 .2/560البف سودة  :إتحاؼ المطالع بوفيات أعالـ القرف الثالث عشر والرابعانظر:  (1)
 .2/552 ظر: السابؽ:ان (2)
 . 2/82أعالـ الفكر المعاصر لمجراري  (3)
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 ف الخاصة، ومنيا ىذه الفتوى التي بيفػػػيا في بعض الخزائػػػػ، وكما رأيت بعضأكتبيا
 أيدينا.

ا وقفت لو عمى نظـٍ في األصوؿ سماه: مختصر الحابوؿ في عـم كم
، وكاف لو مف العمر حيف نظمو سبعٌة وعشروف عاًما، كما (1)األصوؿ طبع قديًما

 أشار إلى ذلؾ في آخر النظـ.
ىػ بمدينة سال وبيا دفف، رحمو اهلل  1375توفي أوائؿ جمادى الثانية سنة 

 .(2)تعالى
 المطمب الثاني

 وىـــــــــــة الفتـــــــــمنهجي
ىذه الفتوى تتعمؽ بنازلة رجٍؿ اختؿ عقُمُو بحيث صار ال يميز بيف 
النافع والضار، ولو زوجٌة عجز عف نفقتيا، فطالبت زوجتو بالنفقة فأقر 
 بعُض قرابتو باختالؿ عقمو، وأقاموا بينًة أنو ال ماؿ عنده ال عيًنا وال عرًضا.

 لة مف ثالثة أوجو:فأجاب الشيخ زنبير بأف المسأ
أنو إف كاف لو ما يعطيو لمزوجة ػ ولو مف العيش الخشف، أو مف  األول:

الممبس البالي ػ فال ُتطمؽ عميو، وُتمـز بالصبر معو، ولو كانت مف بيت 
 غنًى ويسار.

                                                 
 طبع بالمطبعة األىمية بدرب الفاسي بالرباط. دوف تخ.  (1)
 . 2/552إتحاؼ المطالع بوفيات أعالـ القرف الثالث عشر والرابع  (2)
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إف كاف ال يممؾ شيًئا، فإف القاضي يضرب لو أجاًل تصبر فيو  الثاني:
، فإف انقضت المدة وانتيى األجؿ فيي الزوجة، لعؿ الحاؿ يتغير ويتبدؿ

 يِّا يممؾ فيو ردََّىا ػػػالَؽ كاف رجعػػػػقاء، فإف اختارت الطػػػػمخيَّرٌة بيف الطالؽ والب
 في عدتيا إف تيسر حالو ووجد ما ينفؽ بو عمييا.

أف ىذا الكالـ والتفصيؿ ما لـ تكف عالمًة بحالو حاؿ العقد، فإف  الثالث:
 ال كالـ ليا.كانت عالمًة بذلؾ ف

وكانت عمدة الشيخ زنبير في ىذا الكالـ والتفصيؿ ىو المختصر 
الخميمي وشروحو، فقد نقؿ كالـ الشيخ خميؿ ممزوًجا بشرح الزرقاني، كما 

 رجع إلى شرح التحفة لمتسولي. 
وبعد جواب الشيخ زنبير جاء الشيخ النجار مقرِّا ومصحًحا ومكماًل 

 لمجواب األوؿ، فزاد عميو:
إف اختارت الطالَؽ بعد األجؿ المضروب وىي في مدينة فاس وىو  أنو

في مدينة سال، فالظاىر أنو البد مف يمينيا مف أف زوجيا لـ يترؾ ليا شيًئا 
أرسؿ ليا شيًئا، وال وضعت عنو نفقتيا، قياًسا عمى مسألة  تنفقو عف نفسيا، وال
 الغائب غيبًة طويمًة.

ـ عمى الزوج مف يتولى أمره في ومما زاده أيًضا: أف القاضي ُيَقد  
 الدعوى؛ لكونو ميماًل بسبب اختالؿ عقمو وتغير مزاجو.

ونقؿ عف ابف ىشاـ في مفيده أف األجؿ الذي يضربو القاضي ال 
 يتحدد بزمٍف، وأف التوقيت بزمٍف معيٍف خطٌأ، إنما ىو بحسب ما يراه القاضي 



 الثالعدد الث             الشرعية                          مجلة العلوم 

فتوى شرعية في نازلة فقيية حوؿ رجؿ اختؿ عقمو وقصرت نفقتو لمشيخيف: 
 أبي بكر بف طاىر زنيبير ومحمد بف احسايف النجار

 

 
-371- 

 باجتياده ونظره.
يخيف في الفتوى أف الشيخ زنبيًرا والجدير بالذكر ىنا في منيج الش

كاف خميميِّا، فالمختصر حاضٌر مف أوؿ الجواب، والشيخ النجار كاف 
عاصميِّا، فالتحفة حاضرٌة معو باستمراٍر، لكنو مع ذلؾ ختـ جوابو بكالـ 
المختصر؛ ألنو ىو المرجع في المذىب والمعتبر، وعميو الفتوى عند أىؿ 

 .(1)كرالنظر، وال عطر بعد عروس كما ذ
 الفتوى المحقَّقة

 الحمد هلل وحده، وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو وسمـ.
 ]نص السؤاؿ[   

سئؿ كاتبو عفى اهلل عنو: عف رجٍؿ اختؿَّ عقُمُو واختمَط مزاُجُو حتى 
يميز بيف منافع نفسو ومضارىا؛ فقامت زوُجُو تطمب النفقَة عمييا،  صار ال

ِبُعْدِمِو وأنو ال ماؿ لو ظاىًرا وال باطًنا عيًنا وال فأقاـ بعُض أقاربو بينًة 
عرًضا، كما أثبت أيًضا اختالَلُو المذكور، فما الواجب لزوجو في ىذا 

 الحاؿ؟.
 ]الجواب األوؿ[  

 فأجاب واهلل الموفؽ بمنو لمصواب:
  تاد كاماًل، ولو كاف مف خشفػػيا المعػػػػػو قوتُ ػػػػػر: فإف ُوجد لديػػػػػػبأنو ينظ

                                                 
 .لو كنت قد حققتيا وقدمتيا لمنشر ذكر ذلؾ في فتوى  (1)
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خبزًا دوف إداـ، وما تستر بو بدنيا، ولو كاف دوف ما يمبسو  المأكوؿ، أو
مع  (1)فقراء بمدىا، وكانت ىي مف ذوي الغنى واليسار كما ذلؾ كمو في خ

فال ُتطمَّؽ عميو، وُتمـز بالصبر والمقاـ معو  (3)وسمَّمو محشوه (2)الزرقاني
ذا لـ يوجد لو ذلؾ  فإنيا ال  -ىر السؤاؿ كما ىو ظا -عمى تمؾ الحالة، وا 

ُتطمؽ عميو، إال بعد أف يؤجميا الحاكـ بحسب ما يراه مف رجاء يسره وبرئو 
                                                 

 .يؿ بف إسحاؽرمز لمشيخ اإلماـ خم  (1)
 وىو: أبو المودة، خميؿ بف إسحاؽ بف موسى بف شعيب، المعروؼ بالجندي، ضياء الديف،    

 بف الحاج صاحب المدخؿ، والمنوفي، وغيرىما،، أخذ عف احامؿ لواء مذىب مالؾ بمصر
 ، لو تآليؼ في غاية اإلتقاف منيا: شرح مختصروعنو بيراـ، واألقفيسي، والبساطي، وآخروف

لحاجب الفرعي سماه التوضيح، والمختصر الفقيي المشيور، وتأليؼ في مناقب شيخو ابف ا
ىػ، وقيؿ: سنة 769ىػ وقيؿ: سنة 767تاريخ وفاتو فقيؿ: توفي سنة  في ، اختمؼالمنوفي
، وشجرة 124، وكفاية المحتاج: 168، ونيؿ االبتياج: 186الديباج المذىب:  ىػ .776

 .1/321النور الزكية: 
الباقي بف يوسؼ بف أحمد الزرقاني، الفقيو العالمة، أخذ عف النور األجيوري، الزمو  أبو محمد عبد ىو:  (2)

، والبرىاف المقاني، والشمس البابمي وعنو أخذ جماعة منيـ: ابنو محمد،  ،جؿ شيوخو، وأجازه وشيد لو بالعـم
ى سعة عممو واطالعو، المختصر دؿ عم، لو عدة مؤلفات منيا: شرح عمى ومحمد الصفار القيرواني

ىػ . شجرة النور 1099رح عمى خطبة خميؿ لمناصر المقاني، ومنسؾ، توفي سنة ، وشوشرح عمى العزية
 .1/441الزكية 

، قاؿ بوطميحية في نظـ المعتمد مف األقواؿ والكتب في بناني، والتاودي، وكنوفالمراد بيـ: ال (3)
 :125المذىب المالكي ص 

 وال يتـ نظر الزرقاني
 

 إال مع التاودي أو البناني 
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وَعَدِميما، وصبِر المرأة عمى طوؿ األجؿ وَعَدِمِو، فإف تـ األجؿ المضروب 
البقاء في  ليا، ولـ يحصؿ ما تأجمت ألجمو، فيي مخيرٌة في تطميؽ نفسيا أو

ارت الطالَؽ كاف رجعيِّا يممؾ الزوُج بيا رجعَتَيا إذا عصمتو بدوف نفقٍة، فإذا اخت
ال فال طالؽ  أيسر في عدتيا، وىذا ما لـ تكف عالمًة بفقره حاؿ عقده عمييا؛ وا 

ليا بعجزه عف نفقتيا، ففي خميٍؿ ممزوًجا بشيٍء مف الزرقاني: )وليا الفسخ 
ف عبديف، ال إف عممت  بطمقٍة رجعيٍة إف عجز عف نفقٍة حاضرٍة ال ماضيٍة وا 

فقَرهُ، أو أنو مف السؤاؿ إال أف يتركو ويشتير بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكـ إف 
ـِ لو  ال بأف أثبت عسَرُه تُُمو  لـ يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطالؽ، وا 
باالجتياد مف الحاكـ مف غير تحديٍد بيوـٍ أو ثالثٍة أو شيٍر أو شيريف كما قيؿ 

ف غائًبا،  (1)التمـوبكؿ منيا وزيد في مدة  إف مرض أو سجف، ثـ طمؽ عميو وا 
أو َوَجَد ما يمسؾ الحياة، ال إف قدر عمى القوت كاماًل، ولو مف خشف المأكوؿ 

دوف  أو خبًزا بغير إداـٍ  ومف الكسوة عمى ما يواري العورة أي: جميع بدنيا ولو
ف غنيةً   (ىػ.(2)ما يمبسو فقراء ذلؾ الموضع، فال تطمؽ عميو وا 

ـ يك (3)ة:ػػػػػػػػفي الواضحو  ف ػػػػػػػرض عميػػػػػػِرَؼ مالؤه فُ ػػػػػػػػٌر وعُ ػػػػػػاٌؿ ظاىػػػػػػف لو مػػػػػإف ل  و، وا 

                                                 
 .(لـو)مادة: ف العرب، االتمـو ىو: االنتظار والتمبث. لس  (1)
 .4/456ح الزرقاني عمى مختصر خميؿ شر   (2)
يعد مف أميات كتب المذىب المالكي، لـ ييسر ، لإلماـ عبد الممؾ بف حبيب السمميكتاب   (3)

صطالح المذىب عند المالكية . االحج طبع منو قطعة صغيرة مف كتاب، اهلل خروجو بعد
 .151ص 
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ُعرؼ ُعْدُمُو ـل يفرض عميو ، وىي مخيَّرٌة في الصبر بال نفقٍة ، أو تطمؽ نفَسيَا 
 .(1)عميو.ىػ  مف التسولي

 محمد وآلو وصحبو وسمـ.واهلل أعمـ وأحكـ، وصمى اهلل عمى سيدنا 
 ممحًقا بطرتو: وىذا ما لـ تكف عالمًة بفقره، إلى قولنا: بعجزه عف  -وكتبو    

 عبد ربو سبحانو وتعالى أبو بكر بف الطاىر زنيبر. سال. -نفقتيا 
 ]الجواب الثاني[   

الحمد هلل حؽ حمده، وصالتو وسالمو عمى أشرؼ خمقو، وعمى آلو 
 وصحبو.

لى ذلؾ أشار ما ذكره المف    تي أعاله صحيٌح وفي عيف النازلة صريٌح، وا 
 بقولو: (2)المتحؼ

                                                 
وازلي، ، النالحسف عمي بف عبد السالـ التسولي، المدعو مديدش، الفقيو، القاضيىو: أبو   (1)

أخذ عف الشيخ محمد بف إبراىيـ، والشيخ حمدوف بف الحاج، وغيرىما، مف مصنفاتو:  ،المحقؽ
عمى التاودي عمى المية الزقاؽ، وفتاوى  ية، وحاششرح تحفة ابف عاصـ، وشرح الشامؿ لبيراـ

، 629، والفكر السامي: 1/569ىػ . شجرة النور: 1258جمعيا مع فتاوى شيخو، توفي سنة 
تحاؼ الم  .1/742في البيجة في شرح التحفة:  وانظر كالـ التسولي .1/172طالع: وا 

. وىو: أبو بكر محمد بف حكاـة الحكاـ في نكت العقود واألالمراد بو اإلماـ ابف عاصـ ناظـ تحف  (2)
، أخذ د ] مكرًرا أربع مرات [ ابف عاصـ، الغرناطي، قاضي الجماعة بيا، العالمة الرئيسمحم
، غمب عميو النظـ فكانت أكثر بف لب، وأبي إسحاؽ الشاطبي، وابف عالؽ، وغيرىـعف ا

في األصوؿ، ف متعددة: كنظـ التحفة في القضاء، ومرتقى األصوؿ مصنفاتو منظومات في فنو 
، والفكر السامي: 492ىػ. نيؿ االبتياج:  829والموجز في النحو، وفي القراءات، توفي سنة 

 . 1/356النور:  ، وشجرة585



 الثالعدد الث             الشرعية                          مجلة العلوم 

فتوى شرعية في نازلة فقيية حوؿ رجؿ اختؿ عقمو وقصرت نفقتو لمشيخيف: 
 أبي بكر بف طاىر زنيبير ومحمد بف احسايف النجار

 

 
-375- 

 الزوُج إف َعَجَز عف إنفاؽ
 
 

 (1)ألجؿ شيريف ذو استحقاؽ 
لخ األبيات الثالث، لكف حيث كانت الزوجُة مستوطنًة بفاٍس، والزوج إ    

ظاىر أنو ال غائٌب بسال، وقد اختؿ عقُمُو واختمَط مزاُجُو كما ذكره السائؿ، فال
بد مف يمينيا إذا اختارت الطالَؽ عمى أنيا ما خمََّؼ ليا ما تنفؽ منو عمى 

، وال وضعت (2)أرسؿ إلييا ذلؾ، وال لو ما ُيَعدَّى فيو في عمميا نفسيا وال
عنو نفقتيا، قياًسا عمى مسألة الغائب غيبًة بعيدًة المشار إلييا بقوؿ 

 المتحؼ:
 عْ وبانقضاِء األجِؿ الطالُؽ مَ 

 
 

 (3)يميِنَيا وباختيارىا َيَقعْ  
مف أجؿ اختالؿ عقمو، واختالط مزاجو، وعدـ تمييزه بيف مضار نفسو ومنافعيا، وأنو  

ُيقَد ـ عميو قاضي الحضرة الفاسية مف يتولى أمره في الدعوى؛ لكونو ميماًل، ويضرب 
؛ عماًل بقوؿ  األجَؿ لمزوجة المذكورة عمى حسب اجتياده فيما يراه مف حالو وحاليا

 المتحؼ:
 والجتياد الحاكميف ُيجعؿُ 

 
 

 (4)في العجز عف ىذا وذاؾ األجؿُ  
ػػػػػػيسوغ أف ُيزاد ف (5)قاؿ الشارح:  ػػػػػػػى لو الوجػػػػػي األجؿ لمف ُيرجػ ػ  د ػ

                                                 
 .56تحفة الحكاـ ص  (1)
 .6/217الحاكـ ربَّ الديف عمى أخذه منو. منح الجميؿ  يعدَّى فيو: أي يسم طُ   (2)
 .56تحفة الحكاـ ص  (3)
 .56نفسو ص   (4)
 ض ػػػػػػػػات في بعػػػػػػػ. بحوث ودراسـػػػػػػػػراد بو ابف الناظػوح التحفة فالمإذا أطمؽ لفظ الشارح في شر  (5)
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يكوف عمى زوجتو كبيُر مضرٍة في البقاء معو؛ النتظار  والسعة، وال
رجى لو شيٌء مع تضرر زوجتو يسرتو، كما أنو ينقص منو لمف ال ي

باإلقامة دوف القياـ بحقيا بحسب اجتياد القاضي في ذلؾ في أفراد 
نما التأجيػػالمسائ  و العمؿ مف ػػػػػػػر عميػػػػٌر لما استمػػػػؿ بالشيريف تقريػػػػؿ، وا 

 ،ىػ.(1)القضاة أكثر ما في حؽ الناس
أي  -يكوف ذلؾ بعد كالـٍ في ذلؾ ما نصو: وال  (2)وفي مفيد ابف ىشاـ

إال أياًما ثالثًة أو جمعًة، وقيؿ: ثالثيف، وقيؿ: شيريف، والتوقيت في ىذا  -األجؿ 
نما فيو اجتياد الحاك  وع ال ػػػرىا؛ والجػػػػػػػػرأة وصبػػػػػػراه مف حاجة المػػػػػـ عمى ما يػػػػػػخطٌأ، وا 

                                                                                                              

 .122المالكي ص مصنفات الفقو=    
مد ] مكرًرا خمس مرات [ ابف عاصـ، القيسي، الغرناطي، وىو: أبو يحيى محمد بف مح    

تولى ثنتي عشرة خطة في وقت واحٍد، ، ب، الفصيحقاضي الجماعة، العالمة، الوزير، الكات
نفاتو: ، مف مصأخذ عف والده، و أبي الحسف بف سمعت، وابف سراج، والمنتوري، وآخريف

 ىػ ، وقيؿ:857ضا في التسميـ لما قدر اهلل وقضى، كاف حيِّا سنة ، وجنة الر شرح تحفة والده
، وشجرة النور 422وكفاية المحتاج ، 537إنو توفي ذبيًحا مف جية السمطاف. نيؿ االبتياج 

1/358 . 
 .1/461شرح التحفة البف الناظـ:   (1)
ىشاـ بف عبد اهلل بف ىشاـ األزدي، القرطبي، الفقيو، القاضي، الموثؽ، أخذ ىو: أبو الوليد   (2)

جة النفس ، وبيعف ابف مسرة، وأبي الحسف بف عقاب، وآخريف، لو المفيد لمحكاـ في األقضية
، وترجمة ابف 13/149ىػ . معجـ المؤلفيف 606نس في التاريخ، توفي سنة وروضة األ

 .233، القسـ الرابع صصمة الصمة البف الزبير الغرناطي .اـ القرطبيىش
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 . لخ، ىػ.(1)صبر عميو
ذا مضى األجُؿ واختارت الطالَؽ طم قت نفَسيا بعد يمينيا كما وا 

 قدمناه.
مف أف الزوجة إذا كانت  -حفظو اهلل  -وما ذكره المفتي أعاله 
ىو  -، فال طالؽ ليا بعجزه عف نفقتياعالمًة بفقره حاؿ عقده عمييا

لخ، إ (2)المعنيُّ بقوؿ أبي الضياء: ال إف عممت بفقره، وأنو مف السُّؤَّاؿ
ؿ ػػػػػػػألف األص ـ؛ػػػػػػػؿ عمى عدـ العمػػػػػػالسائر ػػػػػة في غيػػػػػػللكف ىي محمو 

و كما نص ػػػػػػػيور حالػػػػػػـ؛ لظػػػػػػػؿ عمى العمػػػػالء، وفي السائػػػػػػػىو الم
 عف ابف  (4)و قائاًل: نقمو ابف عرفةػػفي شرح (3)ابػػػػػػالحط  و العالمةػػػػػعمي

                                                 
 .4/20المفيد لمحكاـ فيما يعرض ليـ مف نوازؿ األحكاـ:   (1)
 .144مختصر خميؿ:   (2)
سي األصؿ، ، الطرابممف بف حسف الرعينيمد بف عبد الرحىو: أبو عبد اهلل محمد بف مح (3)

ه عف ، أخذ الفقو وغير الحطاب، آخر أئمة المالكية بالحجاز، شير بالمكي المولد والقرار
جماعة كوالده الحطاب الكبير، وابف عراؽ، والنويري، والقمقشندي، وغيرىـ، وعنو عبد =

ير دلت عمى حفظو وعممو ، لو تآليؼ في غاية التحر الرحمف التاجوري، وولده يحيى، وغيرىما
خميؿ لـ يؤلؼ عمى خميؿ مثمو، وشرح مناسؾ خميؿ، منيا: مواىب الجميؿ في شرح مختصر 

، 1/389ىػ، شجرة النور الزكية 984وشرح ورقات الجويني وغيرىا، توفي بطرابمس سنة 
 .373وأعالـ ليبيا 

، تفقو عمى أعالـ المالكيةرغمي التونسي أحد ىو: أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف عرفة الو   (4)
 ـ، وعنو األبي، والرصاع،ػػػػػػدي، وغيرىػػػػػػػاروف، والزبيػػػػػػالـ، وابف ىػػػػػػماعة منيـ: ابف عبد السج
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 ىػ.(3)في كتاب النكاح (2)عف سماع القرينيف (1)رشدٍ 
وىذا واضٌح وضوَح شمس النيار، فال حاجة بنا إلى التطويؿ 

 واإلكثار.
ـَ إلى مواله  -قالو وقيده     ُعبيُد ربو وأسيُر كسبو: محمد بف  -رادِّا العم

 احسايف النجار، لطؼ اهلل بو وتواله آميف.

                                                                                                              

 والبرزلي، وآخروف، مف مصنفاتو: تفسير لمقرآف، والمختصر الفقيي، وغير ذلؾ، توفي  =    
 .463، ونيؿ االبتياج 1/591سندسية ، والحمؿ ال419ىػ. الديباج المذىب 803سنة 

بف محمد بف رشد القرطبي المالكي، اإلماـ، العالـ، المحقؽ،  ىو: أبو الوليد محمد بف أحمد  (1)
عافية ، وغيرىـ ، وعنو ، وابف أبي الإليو المرجع في المشكالت، تفقو بابف رزؽ، وسمع الجياني

البياف  :مؤلفاتو مف وغيرىـ كثيٌر،، ف خيرةابنو أحمد، والقاضي عياض، وأبو بكر اإلشبيمي، واب
، والمرقبة  122ىػ . الغنية  520، والمقدمات ، واختصار المبسوطة ، توفي سنة والتحصيؿ

 .1/190، وشجرة النور الزكية  373 ، ونيؿ االبتياج373، والديباج المذىب  98العميا 
، قاؿ شيخ شيوخنا العالمة محمد قريو رحمو افععبد العزيز واإلماـ ابف نالمراد بيما اإلماـ أشيب بف  (2)

 نقمتو مف شيخنا العالمة محمد عيبمو حفظو اهلل تعالى : اهلل تعالى في نظـ المثنَّى عند المالكية،
 ثـ القريناف لدى التعبير

 
  نافع الكبير أشيب وابف 

  
 .4/195الجميؿ في شرح مختصر خميؿ  مواىب (3)
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