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 املَقــــــــــــدَِّمُة

له  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم واشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان محمدا عبده ورسو 
من ورضي هللا تعالى عن ساداتنا وائمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي موالينا بالحق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم اجمعين و 

علم الفقه من أشرف العلوم، وهو المعين الذي حفظ لألمة اإلسالمية   فإنتبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الحشر واليقين اللهم امين..
لجامع  وجودها بين األمم على اختالف العصور، وهو مفخـرة من مفاخـرها العظيمة، فال حياة لألمة بدونه، كيف ال وهو علم الحالل والحرام وهو ا

ومستجدات فساير حاجاتها وواكب متطلباتها، فكان بحق هو فقه    وادثح لمصالح الدين والدنيا، ولبى مطالب األمة في جميع ما عرض لها من  
بل هو من افضل االعمال التي تقرب الى هللا تعالى لتحري العمل االصوب واالقرب الى مرضاته سبحانه وتعالى، كيف ال، وهو قد حث    الحياة،

ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف  )في كتابه على التعلم و التفقه في هذا الدين العظيم الحنيف حيث قال تعالى َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوََل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمن ْ
يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ  ، وبين هللا عز وجل في كتابه ايضا فضل العلماء في آيات عديدة حيث قرن شهادة اهل العلم  (1)  (الدِ 

الكرام   المالئكة  َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن ِِبْْلَْسَحاِر ))مع شهادته سبحانه وتعالى ثم شهادة  َواْلُمْنِفِقنَي  َواْلَقانِِتنَي  َوالصَّاِدِقنَي  أَنَّ 17الصَّاِبرِيَن   ُ َشِهَد اَّللَّ ُهَو (  ِإَلَّ  ِإَلَه  ََل  ُه 
َ َعزِيٌز َغُفورٌ .وقال في فضل العلماء)(2)  (َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما ِِبْلِقْسِط ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ  َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اَّللَّ َا ََيَْشى اَّللَّ و ان في    (3)(ِإَّنَّ

المة علماء عاملون يرشدون الناس الى دين هللا تعالى فكان حريا بنا ان نخدم هؤالء العلماء ونخرج علمهم للناس ونبين فضلهم بعد فضل  هذه ا
  ابن ابي هللا عز وجل علينا ومن هؤالء العلماء الربانيين الذين نحسبهم كذلك وال نزكيهم على هللا ونرجو من هللا ان يكونوا كذلك االمام يحيى  

باب   –هـ( حيث اخترت ان يكون بحثي في ترجيحاته الفقهية في باب )الصالة  558  - 489الخير بن سالم العمراني الشافعي )رحمه هللا تعالى( )
 صالة المريض وصالة المسافر وصالة الخوف( من خالل كتابه: البيان في مذهب االمام الشافعي.

 سبب اختيار املوضوع:
ال سيما   ان المعول عليه في الخالف الفقهي هو الراي الراجح، ألنه اقرب الى مراد هللا ورسوله غالبا، لذلك فان االهتمام بالترجيح اولى بالبحث -1

 اذا كان صاحبها في منزلة االمام العمراني رحمه هللا وطبقته.
لحال متغيرة من عصر الى اخر لذا اقتضى االجتهاد المعاصر  ان روح العصر كما ينبني على النصوص فهو يراعي المصالح وهي بطبيعة ا -2

 اعادة النظر في تلك الترجيحات التي مضى عليها عدة قرون.  
على   علو قدر مؤلفه وكونه من كبار علماء الشافعية المتقدمين المشهورين بالفصاحة والقوة في إفحام الطرف اآلخر في الجدل والمناظرة، عالوة -3

اشـتهر به من حسن الخلق وأدب المناظرة وحسن المجالسة    فضاًل عن ما،  كالبيان في الفقه وغيرهات المعتمدة في المذهب  ما قدمه من المصنف
 وم أخالقنا على غرار أخالق العلماء في أدب المناقشة واالستدالل واحترام الرأي اآلخر.ق  رحمه هللا رحمة واسـعة، لعلنا أن ن -

 حث على مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو اآلتي:تتضمن خطة الب خطيت يف البحث:
 .خطة البحثو تتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،   حيث املقدمة:
واهم  فقد اقتضت على ان تكون مقدمة ومبحثين المبحث االول يتضمن ثالثة مطالب والمبحث الثاني يتضمن مطلبين وخاتمة  خطة البحثواما  

 النتائج.
، ليس بالطويل  وختاما اقول: ايها القارئ له، والناظر فيه، ان هذا البحث الذي بين يديك، والبضاعة المزجاة المسوقة اليك انما هو جهد المقل 

اجلُّ من  الممل، وال بالمختصر المخل، ُبذل فيه جهدا كبيرا، وانفق عليه وقتا كثيرا، وانا اعلم اني لم أوفي هذا البحث حقه، وال ُأقارب، وانه  
مي، وفوق ادراكي، وليس لي فيه يد سوى الجمع والترتيب، والتنسيق والتهذيب، وال يسعني اال ان اقول: ما كان فيه من صواب فمن هللا  عل

عان بفضله ومن ه وكرمه وتوفيقه وفتحه و...، وما فيه من خطأ او زلل فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم، وهللا ورسوله منه بريئان، وهللا المست
 التكالن واسال هللا العظيم رب العرش العظيم ان يجعله خالصا لوجهه الكريم .   وعليه

 املبحث االول:حياة االمام العمراني وفيه ثالثة مطالب:
 املطلب االول : امسه ونسبه وكنيته ومولده

 هناك بعض االختالفات في اسم اب وجد االمام يحيى بن ابي الخير )رحمه هللا( ونستعرضها على النحو اآلتي: امسه:
 .(4)قيل هو االمام )يحيى بن ابي الخير بن سالم بن اسعد بن عبدهللا بن محمد بن موسى ابن عمران العمراني(   -1
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 .(5)بن عمران( وقيل )يحيى بن ابي الخير بن سالم اسعد بن يحيى العمراني  -2
. اذن يتبين فيما ســبق انهم اختلفوا في اســم (6)وقيل ) يحيى بن ابي الخير بن ســالم بن ســعيد بن عبدهللا بن محمد بن موســى بن عمران(  -3

ــمية جده الثاني يحيى عند االمام النووي  ــي (7)ابيه وجده االول والثاني وهو اختالف قريب، ماعدا تســـــــ ــهبة.وكذلك اإلمام ابن قاضـــــــ . ولكن  (8)شـــــــ
واقصــــــد في ذلك القول االول  وذلك لقرب عهده منه،  (9) -اقربهم الى الصــــــواب وهللا اعلم هو ما قاله تلميذ من تالميذه وهو ابن ســــــمرة الجعدي

 اضافة الى ان الذي كتب عن االمام يحيى )رحمه هللا( اعتمد على ابن سمرة.
،  (10)لإلمام يحيى )رحمه هللا( يجد انه قد ُكن َي بأسماء عديدة فمنهم من كناه بــــــــــــــــــــــــــــــ)ابي الحسين(  ان الذي يتتبع تراجم العلماء والمؤرخينكنيته:

 . (13)ومنهم من كناه بــ)ابي الطيب(  (12)وهو اشهرها، ومنهم من كناه بــ)ابي زكريا( (11)ومنهم من كناه بــ)ابي الخير(
ــ)العمراني( نسبًة الى عمران بن ربيعة بن هبس بن زهرة بن غالب بن عبدهللا بن عك بن   ينسبنسبه: ـــــ االمام يحيى بن ابي الخير )رحمه هللا( بـــ
 .(17)ثم العمراني( (16)جعل نسبته الى المنطقة التي ولد فيها فقال: )السيري  (15).اال ان صاحب معجم البلدان(14)عدنان
وهذه القرية المعروفة في اليمن التي  (19)، ســــنة تســــع وثمانين واربعمائة(18)االمام يحيى )رحمه هللا( في قريته مصــــنعة ســــير في اليمن ولدمولده:

 .(20)استوطنها الفقهاء من )بني عمران( في القرن السابع الهجري 
 نشأته واسرته ووفاته املطلب الثاني

ــك أن لألســـرة والبيئة التي يعي    ــان، اال ان البيئة لها ال شـ ــح في تحديد اتجاه وميول وســـلوك ذلك االنسـ ــان الدور المهم واالثر الواضـ فيها االنسـ
تي ولد النصـيب االكبر واالوفر في ذلك، وهذا ما نراه في صـاحب العلم الوفير االمام يحيى بن ابي الخير )رحمه هللا(، حيث انه نشـأ في قريته ال

تحدث عن تلك القرية فقال: )وقد كانت هذه القرية هبارة   (21)ت مركزًا مهما لطالب العلم، حتى ان صاحب السلوكفيها ـ مصنعة سيرـ والتي كان
جبال عن قلعة فاشـية بأيدي صـبهان، فاشـتراها منهم بنو عمران وابتنو بها مسـاكنهم فأصـبحت بعد عمارتها موئال لطلب العلم، وال تكاد تجد في ال

 .(22)فتين او الفقهاء او القضاة او....، اال وقد اخذ نصيبا من العلم في تلك القرية الصغيرة بحجمها الكبيرة بنفعها(غالبا من المدرسين او الم
تنبيه وقد ُعرف عن االمام يحيى )رحمه هللا( انه كان يتميز بالفطنة والنجابة منذ صــــــــــــــباه، فقد تعلم كتاب هللا عز وجل وحفظه، وقرأ المهذب وال

بلغ من العمر الثالثة عشــــر عاما من مولده، وبعد ذلك نشــــر العلم في ارجاء اليمن وكان شــــيي الشــــافعية فيها، وكان اماما جليال والفرائض ولم ي
.وكان )رحمه هللا( اعرف اهل االرض بتصــــــــانيف (23)زاهدا ورعا، وقد ذاع صــــــــيته في اماكن متفرقة، وكان عارفا بالفقه واصــــــــوله والكالم والنحو

.وقد ترجم لإلمام العمراني )رحمه (26)عن ظهر قلب، حتى قيل انه كان يقرأه كل ليلة (25)، وكان يحفظ )المهذب((24)الشيرازي  الشيي ابي اسحاق
اال ان  كريةهللا( كثير من العلماء والمؤرخين اال انه ال تكاد تجد في طيات تلك التراجم ــــــــ بعد البحث ــــــــ عن ذكر مكانة والده ووالدته العلمية والف

علم نبوغه منذ صـباه وتعلمه للقرآن الكريم واالطالع على بعض العلوم له داللة واضـحة على دور الوالدين في نشـأته العلمية، وحثه على طلب ال
االمام .اما زوجه ايضا لم ُيذكر اسمها في كتب التراجم فقد اكتفوا بــــــــــــــــــــــــــ)ام طاهر( ابن (27)مبكرا، بداللة انه قرأ على خاله ابو الفتوح منذ صغره

ــ( وله منها ولده طاهر وبنتين عندما انتقل الى ذي اشــرق 517يحيى )رحمه هللا( حيث تزوجها ســنة ) ، وقد ســمع حينها )الجامع للســنن( (28)هــــــــــــــ
ــية (29)لإلمام الترمذي )رحمه هللا( ــر ى قبلها بجارية حبشـ ــهرا ثم انتقل الى ذي ال (31). و بعدها انتقل الى ضـــراس(30)وقد تسـ ــفال ثم فلبث فيها شـ سـ

  .(32)هـ(558توفَي فيها سنة )
 منهج اإلمام حييى بن أبي اخلري رمحه اهلل يف كتابه البيان  املطلب الثالث

كل  قد بينا فيما ســـــبق ان االمام رحمه هللا قد حفظ )المهذب( لإلمام الشـــــيرازي عن ظهر قلب وقد اهتم به كثيرا حتى انه كان يراجع مســـــائله في
( ليلة، وقد صــنا االمام رحمه هللا كتابه )البيان( على غرار ترتيب مســائل المهذب، وبما انه قد اســتوهبه وصــنفه على تنســيق وترتيب )المهذب

ــلفنا – ــألة، وما زاده على )المهذب( جعله فرعا، فهو بذلك  -كما اســـــ فانه قد ابقى الكتب كتبا، واالبواب ابوابا، اال انه قد جعل بدل الفصـــــــل مســـــ
حمه هللا  .وبذلك يتبين منهجه ر (33)اخرج لنا كتابا مرتبا واضــحا مفهوما جامعا لمذهب االمام الشــافعي رحمه هللا تعالى وغيره من االئمة المعتبرين

 :(34)فيما يأتي
وائمة  في طريقته غالبا وفي بداية الكتب واالبواب يفتتحها بالتعريف لغة وشــرعا، معتمدا بذلك على لغة القرآن الكريم والســنة النبوية المطهرة -1

وجد، باعتبار هذه االربعة هي اللغة وادباء العرب، ومن ثم  يعرض ادلة تلك المســــــــــــــالة من الكتاب والســــــــــــــنة وانعقاد االجماع عليها وال ياس ان  
 المصادر الرئيسة للتشريع.
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كل مســالة من المســائل الفقهية بطبيعة الحال يكون لها معنى خاص بها، فيبدأ االمام رحمه هللا بســردها وبيان حكم المذهب الشــافعي فيها،  -2
قوال المخـالفين للمـذهـب وادلتهم، والمقـارنـة بينهـا وبين مع ذكر الصــــــــــــــحـابـة والتـابعين واالئمـة المجتهـدين الـذين يوافقون المـذهـب، وبعـدهـا يبين ا

 المذهب الشافعي من حيث صحة وقوة االستدالل من غير تعصب ومناقشتها في بعض االحيان بقوله: اذا ثبت هذا..... وغير ذلك.
ــائل فانه غ -3 ــائل كتاب )البيان( التي تعد شـــرحا لفصـــول )المهذب( فان االمام اثناء شـــرحه للمسـ ــافعي بما ان مسـ البا ما يذكر اقوال االمام الشـ

ــحابه في بعض االحيان كالمزني والبويطي والربي ــدر الناقل عنه احيانا، وكذلك نقل اقوال اصـــــ ع رحمه هللا في القديم وفي الجديد مع عزو المصـــــ
 كثير. وغيرهم وكذا اكثر من ذكر جماعة نقل عنهم كابن الصباغ والمحاملي والشيي ابي حاتم االسفراييني وغيرهم

وجه  ُيغفل احيانًا ذكر المنقول في بعض المســــائل كقوله: في المســــالة وجهان، ثم يذكرهما او ال يذكرهما.ثم ُيفر ع على المســــائل واالقوال واال -4
  اذا كانت لذلك حاجة مصححا او مضعفا او مرجحا لما سط ره في بيانه.

املريض وصالة املسافر وصالة اخلوف من خالل كتابه البيان ترجيحات االمام العمراني يف باب صالة  :ثانياملبحث ال
 وفيه مطلبان:

 وصالة املسافر:وفيه ثالثة مسائل باب صالة املريض املطلب االول:
 وىل : كيفية اضطجاع املريض يف الصالةاملسألة األ

َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِف َخْلِق )  (35)تفاقاالالمريض اذا عجز عن ال يام والقعود في الصـــــــــالة جاز له االضـــــــــطجاع ب الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللَّ
ْبَحاَنَ  َفِقَنا َعَذاَ  النَّاِر   َِ رَب ََّنا َما َخَلْقََب َهَذا َِبِطًَل س         ُ َماَواِر َواْْلَْر اليه بعض ان الذكر هنا هبارة عن الصــــــــــــالة كما ذهب   :ووجه الداللة (36)( الس         َّ

. وروَي عن عمران بن الحصـين انه قال (38)فيصـلون يياما عند القدرة  عليه وقعودًا عند تعذر ال يام وعلى جنوبهم عند تعذر القعود (37)المفسـرين
 .(39)(بعن الصالة فقال: )صل   قائمًا فأن لم تستطع فقاعدًا فأن لم تستطع فعلى جن : كان بي بواسير, فسألت النبي 

 :قوليناثناء صالته على  في واختلفوا في كيفية اضطجاع المريض
 االمام العمراني وهو ترجيحاذا عجز المريض عن الصـالة قائما او قاعدا فانه يضـطجع على جنبه االيمن او االيسـر وااليمن اولى,  ول:القول األ

ا بين يدي القب)رحمه هللا( حيث قال: )  عمر وبه قال    (40)وهو اصــح( لة، كما يوضــع الميت في لحدهأنه يضــطجع على جنبه األيمن معترضــً
 .(41)المالكية والشافعية والحنابلة واليه ذهب 

 .(42)الحنفيةاليه ذهب هره  ويستقبل القبلة برجليه وبه قال سعيد بن المسيب وابو ثور و ظانه يستلقي على  القول الثاني:
 ول:دلة القول األأ

قال: )يصــلي المريض قائمًا ان اســتطاع, فان لم يســتطع صــلى قاعدًا, فان لم يســتطع ان يصــلي قاعدًا   عن النبي   عن علي    ول:الدليل األ
. واعترض على  (43)صـــلى على جنبه االيمن مســـتقبل القبلة, فان لم يســـتطع ان يصـــلي على جنبه االيمن صـــلى مســـتل يًا ورجاله مما يلي القبلة(

ــين بن الحكم ال يعرف حاله قالهذا الحديث بانه  ــعفاء مجاهيل احدهم: الحسـ ــناده  على ضـ ــتمال اسـ ــعيف الشـ ابن القطان في )علله( والثاني   هضـ
حديث الثقات وقال ابن  هلم يكن يصــــــدق عندهم وقال ابن عدي: روى احاديث مناكير وال يشــــــبه حديث :حســــــن بن حســــــين العرني قال ابو حاتم

ات ويروي المقلوبات وثالثهم حســـــــــــين بن زيد قال ابن القطان: ال يعرف له حال وضـــــــــــعفه ابن المدني وقال ابو حبان: يأتي عن االثبات بالملزق
وقد زاد الرافعي في ايراد الحديث المذكور ذكر االيماء وال وجود له في الحديث مع .(45)هذا حديث ضـــــــــــعيف  قال النووي:(44)حاتم: تعرف وتنكر

 .(46)ضعفه  
عن الصــالة فقال: )صــل   قائمًا فأن لم تســتطع فقاعدًا   بن الحصــين انه قال : كان بي بواســير, فســألت النبي ان عمران  وروَي ع الدليل الثاني:

 .(47)(بفأن لم تستطع فعلى جن
 واالمر بالصالة على جنب. وهذا حديث صريح في توجيه النبي  وجه الداللة:

 .(48)صلى جالسًا وصلى على شقه االيمن وكذلك في مرضه  الذي مات فيه وألنه  الدليل الثالث:
 .(49)مندوب في الشرع وسائر وجوه القربالوألن التيامن من  الدليل الرابع:

ــتلقى على   الدليل اخلامس: ــتقبل القبلة بخالف اذا اســ ــطجع على جنبه فأنه بذلك يســ ــت بال ظوألنه اذا اضــ ــماء وال يتحقق اســ ــتقبل الســ هره  فانه يســ
 .(50)القبلة بالشكل الصحيح وكذلك عند وضع الميت في لحده  

 .(51)بأن شرط الصالة هو التوجه الى الكعبة ال البدن بدون االداء جيب:أو
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 القول الثاني: أدلة 
 .(52))يصلي المريض مستل يًا على قفاه تلي قدماه القبلة( قال: قال رسول هللا  عن ابن عمر   ول:الدليل األ

 .(53)وألن التكليف يقدر الوسع واالفضل االستلقاء ليقع ايحاؤه الى جهة القبلة الدليل الثاني:
 .(54)وألن المستلقي على قفاه اذا اومأ يقع ايماؤه الى هواء الكعبة وقد ُعلم ان شرط المصلي ان يصلي الى القبلة وقد حصل الدليل الثالث:

ألن االســتلقاء باتجاه القبلة يكون اكثر طمأنينة للمريض في صــالته  بخالف الصــالة   نيهو القول الثا -وهللا اعلم   –الراجح  القول  ان    الرتجيح:
قال: )اذا مرض  ن النبي أ  على الجنب.وصالة المريض بالهيئة التي ذكرها الفقهاء فيما سبق ال ينقص من اجره شيء لحديث ابي موسى 

 .(55)صحيحًا(العبد او سافر ُكتب له مثل ما كان يعمل م يمًا 
 لة الثانية: فائتة صالة السفر وقضاؤها يف احلضرأاملس

ََلِإ ِإْن ِخْفُتْم َأْن  )لقوله تعالى (56)في الســفرالرباهية  اتفق الفقهاء على قصــر الصــالة   ُروا ِمَن الص َّ ٌٌ َأْن  َ ْقص ُ ََ َعَلْيُكْم ُجَنا َِ فَ َلْي َربْ ُتْم ِف اْْلَْر يَ ْفِتَنُكُم  َوِإَذا ض َ
: فقال لقد عجبت مما عجبت منه فســــألت قال: قلت لعمر بن الخطاب  وعن يعلي بن امية   (57)  (الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدوًّا ُمِبيًنا

. الى غير ذلك من االدلة.وقد اختلا الفقهاء فيما اذا فاتت المســافر (58))صــدقة تصــدق هللا بها عليكم فأقبلوا صــدقته(  :عن ذلك فقال رســول 
 صالة في السفر فقضاها في الحضر فهل يكون قضاؤها اتمام ام قصرًا على قولين:

وهو   ... قال في الجديد: )يلزمه أن يقضـــــــــــيها تامة( حيث قال:  رحمه هللا) االمام العمراني هو ترجيح  يلزمُه ان يقضـــــــــــيها تامة وهذا ول:القول األ
 .(60)وداود في رواية واسحاق والمزني واحمداالصح الشافعي في واليه ذهب ثور  يواب وبه قال االوزاعي (59)األصح(

 .(61)واحمد في روايةة وبه قال ابو حنيفة ومالك وهو قول الشافعي في القديم والنووي ر يجوز له ان يقضيها مقصو  القول الثاني:
 ول:دلة القول األأ

 .(63)تلا في الحضر والسفرخوألنها هبادة ت (62)وألنها وجبت عليه في الحضر لقوله عليه الصالة والسالم: )فليصلها اذا ذكرها(  ول:الدليل األ
جعل وقتها وقت ادائها ال الوقت الذي نسـيها فيه او نام عنها, فكل صـالة تؤدى في سـفر فهي في سـفر وكل صـالة  الن النبي  الدليل الثاني:

 . (64)تؤدى في حضر فهي صالة حضر والبد
 .(65)وألنُه م يم فوجب ان ال يجوز له ان يصلي صالة مسافر الدليل الثالث:
والن المقصــد من قصــر الصــالة للمســافر انما هو تخفيفًا عليه لما يحملُه من المشــقة في التمام فاذا صــار م يما فقد زالت المشــقة    الدليل الرابع:

 .(66)فوجب ان يزول التحفيف كالمضطر انما جوز له اكل الميتة للضرورة وحرم عليه اكلها عند زوال تلك الضرورة كالمتيمم
بيح قصــر الصــالة الى شــطرها كما يبيح بالتيمم قصــر الطهارة الى شــطرها فلما لم ُيســتبح تيمم الســفر بعد انقضــاء والن الســفر ي  الدليل اخلامس:

 .(67)السفر لم يستبح قضاء السفر بعد انقضاء السفر
 .(68)والن العذر المغير للغرض يقتضي ان يكون حكمُه مع وجوده كالمرض الدليل السادس:

 .(69)صالة مردودة الى ركعتين والجمع في السفر اربعة فوجب ان يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة ألنها الدليل السابع:
 .(70)وألن التخفيف تعلق بعذر وقد زال العذر, فزال التخفيف, كالقعود في صالة المريض الثامن:الدليل 

 دلة القول الثاني:أ
ألن القضـاء بحسـب االداء اي ان من وجب عليه اداء ركعتين قضـاها ركعتين الن المعتبر في وجوب القضـاء هو آخر الوقت ألنه   ول:الدليل األ

 .(71)هو المعتبر في السببية عند عدم االداء في اول الوقت
 .(72)ةان من شرط القصر كون الصالة مؤداة ألنها صالة مقصورة فاشترط لها الوقت كالجمع الدليل الثاني:

ــى, وأجيب: ــحيح فأن الجمعة ال تقضــــــ ــرع وال ياس على الجمعة غير صــــــ ــتراط بالرأي والتحكم به الذي لم يرد به الشــــــ ــترط لها  بأن هذا اشــــــ ويشــــــ
 .(73)الخطبتان والعدد واالستيطان فجاز اشتراط الوقت لها بخالف صالة السفر

ــباب واالعذار رحمة ورأفة   االول  القولهو   -  وهللا اعلم  -الراجح    القولان    الرتجيح: الن مقاصــــــد الشــــــريعة في جعل التخفيف عن وجود االســــ
 ما كان عليه. بالمكلا فاذا ما زالت هذه  االسباب عاد كل شيء على
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 : فائتة صالة السفر وقضاؤها يف السفرالثالثةاملسألة 
 اذا نسي المسافر صالة في السفر فذكرها في السفر فهل يصليها تامة ام مقصورة على قولين:

المالكية واليه ذهب   (74)(يجوز له قصــــــــــــــرها، وهو األصــــــــــــــح)رحمه هللا( اذ قال: ) االمام العمراني  وهو ترجيحيجوز له قصــــــــــــــرها  ول:القول األ
 .(75)والشافعية في القديم والحنابلة

 .(76)قال الشافعية في الجديد وبعض الحنابلة الحنفية ال يجوز له قصرها وعليه االتمام وبه القول الثاني:
 ول:دلة القول األأ

 .(77)في الحالين سفر وألنهألنه ال يخلو ان االعتبار اما بحال الوجوب او بحال االداء   ول:الدليل األ
 .(78)وألنها صالة تؤدى وتقصر فوجب ان يكون قضاؤها مثل أداؤها الدليل الثاني:
 .(79)وألنه تخفيف تعلق بعذر والعذر باٍق فجاز ان يكون التخفيف بايياً  الدليل الثالث:

 
 دلة القول الثاني:أ

 .(80)صالة ُتفعـل في غـير وقتـهـا قـضاًء فوجـب ان ال يجوز له قـصـرها  ألنها  ول:الدليل األ
 .(81)صالة ردت الى ركعتين فكان من شرطها الوقت كصالة الجمعة  ألنها :الدليل الثاني

 .(82)ال ياس على الجمعة غير صحيح ألنه ال دليل له ألن الجمعة ال تقضى ولها شروطها بخالف قضاء فائتة السفر في السفر جيب:أو
 
نه يزول بزوال الـعذر والـعذر هـنا اكان بســـــــــــــــبب وجود عذر ـف –قلـنا  ن التخفيف كـما الالقول االول  هو   –وهللا اعلم   –ان القول الراجح    الرتجيح:

 باقي ولم يزول فجاز قصرها.
 املطلب الثاني: صالة اخلوف وفيه أربعة مسائل 

 مام يف الركعة الثانية من صالة اخلوف: قراءة اإلاألوىلاملسألة 
ِلَحتَ ُهْم فَِ َذا َوِإَذا  لقوله تعالى)  على مشــــــروهية صــــــالة الخوف  (83)اتفق الفقهاء ُهْم َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا َأس     ْ ََلَإ فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ ُكْنََب ِفيِهْم فَأََقْمََب ََلُُم الص     َّ

ْلوا َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا ِ ْذرَ  ْلوا فَ ْلُيص    َ َوُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِر طَائَِفٌة ُأْخَرْ َيْ ُيص    َ ِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن ُهْم َوَأس    ْ س    َ ِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو  َ ْغُفُلوَن َعْن َأس    ْ
ُعو  ى َأْن َ و    َ ُتْم َمْرض    َ ٌَ َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذْ ِمْن َمَطٍر َأْو ُكن ْ َلًة َواِ َدًإ َوََل ُجَنا ِلَحَتُكْم َوُخُذوا  ِ َعَلْيُكْم َمي ْ َ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهيًناا َأس    ْ واالخبار (84)  (ْذرَُكْم ِإنَّ اَّللَّ

.فاذا قام االمام الى الركعة الثانية وهو في حالة انتظار الطائفة الثانية لاللتحاق به فهل يقرأ (85)الكثيرة الواردة عن النبي صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم
 :قولينحال انتظاره  على 

والثاني: يقرأ، وهو الصحيح  )رحمه هللا( حيث قال: ) االمام العمراني وهو ترجيحيقرأ ويطيل في القراءة حتى تلتحق به الطائفة الثانية    ول:القول األ
 .(87)قول الحنابلة وهوالشافعية وهو احد قولي  (86)(

وقال المالكية, وانما ُخير في القراءة في ييام   (88)ي قولال يقرأ بل يذكر ويســــــــــــــبح هللا تعالى والى هذا ذهب المالكية والشــــــــــــــافعية ف  القول الثااني:
يام الثنائية فأنه الثنائية دون الثالثية على المشـهور في الثالثية انما يقرأ بأم القرآن فق  فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الطائفة الثانية وما في ي

 .(89)يقرأ مع ام القرآن بسورة فيدركونه قبل فراغ القراءة
 .(90)ألن ال يام في الصالة محل للقراءة ال لإلنصات والذكر وال يام لم ُيشرع له اال القراءة  ول:ل القول األدلي

 .(91)ليساوي بين الطائفتين في القراءة ألنه قرأ مع الطائفة االولى قراءة تامة فيجب ان يقرأ مع الطائفة الثانية قراءة تامة أيضا دليل القول الثاني:
ان التســــوية قد حصــــلت بانتظاره  اياهم فلو قرأ الفاتحة وســــورة بقدرها ثم ادركوا االمام فانهم ادركوا الركعة بأكملها وصــــحت صــــالتهم مع  جيب:أو
 .(92)ك االمام للسنة وبهذا يمكن لألمام ان يطيل قلياًل حتى تتمكن الطائفة االخرى من االلتحاق بهتر 

ــتمل على الذكر وتصــــح في اركانها اال ان قراءة القرآن حال  القول االول، هو –وهللا اعلم   –  ان القول الراجح  الرتجيح: صــــحيح ان الصــــالة تشــ
م لألمام ســيما اذا اطال بالقراءة في الركعة الثانية وال هالوقوف اولى واعظم لوجاهة دليل المذهب االول الن الصــالة ســتشــمل الطائفتين في ادارك

 اءة.حاجة للسكوت او الذكر حال ال يام ما دام امكانية القر 
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 املسألة الثانية: صالة املغرب يف اخلوف
افضـل ان تصـلي   اذا كانت الصـالة مغربًا فال بد من تفضـيل احدى الطائفتين في عدد الركعات بأن تصـلى احداهن اثنتان واالخرى واحدة فايهما

 الطائفة االولى ركعتان والثانية واحدة او العكس على قولين:
ــلي بالطائفة االولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة وهو ترجيح االمام العمراني )رحمه هللا( اذ قال: )والثاني:  القول األول: االفضـــــل ان يصـــ

وذهب الى هذا االوزاعي والثوري في قول واليه ذهب الحنفية  (93)(وهو األصـــــــــــــح ،يصـــــــــــــلي باألولى ركعتين، وبالثانية ركعة  أن األفضـــــــــــــل أن،
 .(94)والمالكية والشافعية في االصح والحنابلة

 .(95)وسفيان الثوري في قول. والشافعي في قول آخر  يصلي بالطائفة االولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين وبه قال علي  القول الثاني:
 أدلة القول األول:

 .(96)الن صالة الخوف مبنية على التخفيف فهنا تكون اخا انتظارًا واسرع فراغاً   الدليل األول:
ــوية بينهما   الدليل الثاني: ــوية بين الطائفتين فلما تعذرت التســـــــ ــي التســـــــ الن الركعة ال تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة   –ان الحال كانت تقتضـــــــ

االولى اخا من وجهين احدهما: لما لها من حق الســـــبق وثانيها: ان اول الصـــــالة اكمل من آخرها لما يتضـــــمنها من قراءة الســـــورة بعد الفاتحة 
 .(97)فلما اختصت الطائفة االولى باكمل الطرفين وجب ان تختص بأكمل البضعين

نه لو صــــــــــلى بالطائفة الثانية ركعتين الحتاجوا الى الجلوس معه في التشــــــــــهد االول وال يكون محســــــــــوبًا لهم, وحالة الخوف ال وأل الدليل الثالث:
 .(98)تحتمل هذا

 .(99)وألن كل طائفة على هذا القول تتشهد تشهدين بخالف القول الثاني اذا قلنا به فأنها تتشهد ثالث تشهدات الدليل الرابع:
 .(101)هكذا (100)صلى ليلة الهرير لما روي ان علي ثاني: دليل القول ال

 .(102)بأنه ليس للنبي صلي هللا عليه وسلم فعل  في صالة المغرب وال قول كما عرفت وأجيب:
ــي  –وهللا اعلم   –ان القول الراجح    الرتجيح: ــالة الخوف بهذه  الهيئة تكون موافقة للحالة التي هم عليها والتي تقتضــــــــــ هو القول االول  الن صــــــــــ

 التخفيف في الصالة مع ادائها بجميع اركانها بخالف الهيئة الثانية التي تسبب بعض التأخير واالرباك في كمال الصالة بوجهها الصحيح.
 ركعات ويصلي بكل طائفة ركعةاملسألة الثالثة: صالة اإلمام أربع 

 اذا فرقهم االمام اربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة ففي صحة صالة االمام قولين:
واليه ذهب الحنفية والمالكية   (103)(ال تبطل، وهو األصـحصـالة االمام صـحيحة وهو ترجيح االمام العمراني )رحمه هللا( حيث قال: ) القول األول:

 .(104)والشافعية في قول
 .(105)صالة االمام في االولى والثانية صحيحة والثالثة والرابعة باطلة وبهذا قال سحنون من المالكية واليه ذهب الحنابلة ول الثاني:الق

 أدلة القول األول:
ال يبطل اال ترى  انه ليس في انتظاره  اكثر من تطويل الصــــالة ألنه ان انتظر جالســــا يســــبح, وان انتظر قائما قرأ وتطويل الصــــالة  الدليل األول:

 .(107) (106)انه صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن افضل الصالة فقال: )اطولها قنوتًا(
ألنه قد ثبت انه لو انتظر في ركوعه  داخاًل في صــــــالته في غير صــــــالة الخوف لم تبطل صــــــالتُه وان لم يرد به  الشــــــرع َفأَلَن  ال الدليل الثاني: 

 .(108)تبطل الصالة بانتظار قد ورد الشرع بمثله كان اولى
 .(109)ةوألن االنتظار الثاني والثالث والرابع بالقراءة والذكر وذلك ال يبطل الصال الدليل الثالث:

 .(110)بأن النبي صلى هللا عليه وسلم نقل عنه بأنه فرق الجند فرقتين وانتظرهم انتظارين, فال مزيد على ما ُنقل وأجيب:
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ــلي االمام بمئٍة مئٍة ويقا بإزاء العدد وثالث   الدليل الرابع: ــلمون اربع مئة والعدد ســـــت مئة فيصـــ وألن الحاجة قد تدعوا الى ذلك بأن يكون المســـ
 .(111)مئة

 أدلة القول الثاني:
 .(112)ألنه قد اوقع في صالته اربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار كمن زاد في الصالة ما ليس منها  الدليل األول:

 .(113)ان الرخص انما تتلقى من الشرع وهذا لم يرد به الشرع فلم يجزئه كغير الخوف الدليل الثاني:
ولم ينتظرهم في صــالة الخوف اال انتظارين فُعلم ان هذا  ان هللا تعالى قد امر بالصــالة مجماًل وكيفيتها مأخوذة من فعل النبي  الدليل الثالث:

 .(114)دة كمن صالها خمساً بيان لما امر هللا بإقامته مجماًل فبطلت بالزيا
ان االصـل ال يحتمل االنتظار في الصـالة لما فيه  من شـغل القلب واالخالل بالخشـوع وقد ورد عن فعل رسـول هللا صـلى هللا عليه    الدليل الرابع:

 .(115)وسلم انتظاران فال يزاد عليهما
ة هبادة توييفية ال يمكن الحد ان يشــرع فيها بزيادة او نقصــان اال بدليل هو القول الثاني  الن الصــال  -وهللا اعلم    -ان القول الراجح    الرتجيح:

ــبة. ف لَم الزيادة فيما ال يفعللل اما وجود تعاليل توحي ب ــلم والوارد هنا انتظارين فق  في نفس المناســـ زيادة عدد  يرد عن النبي صـــــلى هللا عليه وســـ
ــلم ب ــالمي  العدو والبد من مجابهتها بإعداد مقاربة فهذا ال ُيسـ ــلون بكثرة  –وهللا اعلم   –ه الن المعارك على مر التاريي االسـ ــر فيها المسـ لم ينتصـ

ن كفيالن عتاٍد وال عدد الن المســألة هنا ابعد من ذلك فالتقوى التي يتســلح بها المســلم حيال العدو ويقينه بأن هللا هو الناصــر وحده هذان العامال
 في تثبيت اقدام المسلمين.

 الرابعة: حكم محل السالح حال الصالةاملسألة 
 اختلا الفقهاء في حكم حمل المصلي للسالح اذا دخل في صالته على قولين:

واليه ذهب ابو حنيفة ومالك والشــــــــــافعي في   (116)ال يجب وهو ترجيح االمام العمراني حيث قال: )انه ال يجب ... وهو الصــــــــــحيح( القول األول:
 .(117)الجديد واحمد

 .(118)يجب حمل السالح وبه قال الشافعي في القديم وداود ي:القول الثان
 أدلة القول األول:

ََي أَيْ َها الَِّذيَن  كقوله تعالى) 119الن هللا تعالى امر بأخذه لعذر فقدم حظرُه ألنه عمل في الصــــالة واالمر بعد الحظر ويقتضــــي االباحة  الدليل األول:
تَ ُغوَن َفوْ ًَل ِمْن َرِب ِِ آَمُنوا ََل ُتُِْلوا شَ َعائَِر اَّللَِّ  ََ يَ ب ْ ََ َوََل اْلَقََلِئَد َوََل آمِ نَي اْلبَ ْيََب اْْلََرا ََ َوََل اَْلَْد َْْرَِمنَُّكْم شَ َن ُن قَ ْوٍَ أَ َوََل الش َّْهَر اْْلََرا ْْ طَاُدوا َوََل  ْن ْم َوِرضْ َواًا َوِإَذا َ َلْلُتْم فَا

 َِ َ َشِديُد اْلِعَقا ِ  َأْن  َ ْعَتُدوا َو َ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت َّْقَوْ َوََل  َ َعاَونُوا َعَلى اْْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن َوا  َُّقوا اَّللََّ َْْدوُكْم َعِن اْلَمْسِوِد اْْلََرا  .(121) (120) ( ِإنَّ اَّللَّ
وألن الطائفة المصـــلية مع االمام محروســـة بغيرها والقتال غير متعين عليها وحمل الســـالح يراد اما لحراســـة او قتال, واذا لم يجب  الدليل الثاني:

 .(122)عليهم ذلك لم يجب عليهم حمل السالح
حة الصـــــالة بتركه دليل على ان وألنه لو كان واجبًا في الصـــــالة لوجب ان يكون تركُه قادحًا في الصـــــالة وفي اجماعهم على صـــــ الدليل الثالث:

 (123)حمل السالح في الصالة غير واجب
وألنه لو وجب حمل السـالح لكان شـرطًا كالسـترة والن االمر به للرفق بهم والصـيانة لهم فلم يكن لإليجاب كما ان نهي النبي صـلى   الدليل الرابع:

 . (125)لما كان للرفق لم يكن للتحريم وهو من خصائصه  (124)هللا عليه وسلم عن الوصال
 أدلة القول الثاني:

ِلَحتَ ُهْم فَِ ذَ ان ظاهر االمر الوجوب في قوله تعالى) الدليل األول:  ُهْم َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا َأس   ْ ََلَإ فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ َوُدوا فَ ْلَيُكونُوا َوِإَذا ُكْنََب ِفيِهْم فَأََقْمََب ََلُُم الص   َّ ا س   َ
لْ  ْلوا فَ ْلُيص   َ ِلَحِتُكْم َوَأْمتِ ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِر طَائَِفٌة ُأْخَرْ َيْ ُيص   َ ِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو  َ ْغُفُلوَن َعْن َأس   ْ َلًة َواِ َدًإ  وا َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا ِ ْذرَُهْم َوَأس   ْ َعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمي ْ

ُتْم َمرْ  ٌَ َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذْ ِمْن َمَطٍر َأْو ُكن ْ َ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهيًناَوََل ُجَنا ِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِ ْذرَُكْم ِإنَّ اَّللَّ ُعوا َأس     ْ ى َأْن َ و     َ وقد اقترن هذا الوجوب  (126)  (ض     َ
 .(127)ونفي الحرج مشروطًا باألذى دليل على لزومه  عند عدمه   بقوله تعالى السابق بآليه الكريمه

بأن االمر هنا محمول على الندب ورفع الجناح ال يلزمه منه الوجوب بل معناه رفع الكراهة وألنه ال خالف ان حمل السـالح في الصـالة  وأجيب:
ــي االباحة  ــره يقتضـ ــيء بعد حضـ ــالة الخوف واالمر بالشـ كقوله  –كما قلنا  –في غير حال الخوف مكروه ينهى عنه ثم ورد االمر بحمله في صـ

ََ َوََل اْلَقََلِئَد َوََل آََي أَي ْ تعالى) ََ َوََل اَْلَْد ْهَر اْْلََرا َعائَِر اَّللَِّ َوََل الش  َّ طَاُدوا َوََل َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُتُِْلوا ش  َ َواًا َوِإَذا َ َلْلُتْم فَاْ  ْ ًَل ِمْن َرِبِ ِْم َوِرض  ْ تَ ُغوَن َفو  ْ ََ يَ ب ْ مِ نَي اْلبَ ْيََب اْْلََرا
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ِوِد اْْلََراَِ َأْن  َ ْعَتُدوا َو َ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت َّْقَوْ َوََل  َ عَ َْْرَِمنَُّكْم ش       َ  ْدوُكْم َعِن اْلَمس       ْ ِديُد اْلِعَقا ِ َن ُن قَ ْوٍَ َأْن ْ       َ َ ش       َ َ ِإنَّ اَّللَّ  ( 128) (اَونُوا َعَلى اْْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن َوا  َُّقوا اَّللَّ
(129). 

َوِإَذا ُكْنََب وألنهم اذا وضـــعوا الســـالح عنهم في الصـــالة لم يأمنوا هجوم العدو عليهم فيحتاجون الى اخذ الســـالح الن هللا تعالى قال) الدليل الثاني:
َوُدوا فَ لْ  ِلَحتَ ُهْم فَِ َذا س  َ ُهْم َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا َأس  ْ ََلَإ فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ ْلوا َمَعَ  َوْلَيْأُخُذوا ِ ْذرَُهْم َيُكونُ ِفيِهْم فَأََقْمََب ََلُُم الص  َّ ْلوا فَ ْلُيص  َ وا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِر طَائَِفٌة ُأْخَرْ َيْ ُيص  َ
لَ  ِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمي ْ ِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو  َ ْغُفُلوَن َعْن َأس      ْ ُعوا   ًة َواِ َدًإ َوََل َوَأس      ْ ى َأْن َ و      َ ُتْم َمْرض      َ ٌَ َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذْ ِمْن َمَطٍر َأْو ُكن ْ ُجَنا

َ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهيًنا  .(131)وربما كان ذلك سبب في هزيمتهم (130) (َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِ ْذرَُكْم ِإنَّ اَّللَّ
هو القول االول  الن المصلي ال يصلح ان ينشغل في غير اعمال الصالة كالقتال مثاًل او الدفاع عن    –وهللا اعلم   –ان القول الراجح   الرتجيح:

ــالة كامل ــلي بأعمال الصـ ــلين اذا داهمهم الخطر وييام المصـ ــهم اال لل يام بواجب الدفاع عن المصـ ًة وال غيره وما وجود الطائفة الثانية التي تحرسـ
ــغل   ــالة هنا اولى ويمكن له يحمل معه ســــالحًا يمكنه الدفاع عن  يمكن الحد ان ينشــ بمهمتين في آن واحد بل البد من التركيز على واحدة والصــ

 نفسه  فق  دون غيره اذا دعت الحاجة. 
 املصادر واملراجع                                

 القرآن الكريم

تقي الدين أبو الحســـن علي بن عبد الكافي بن علي بن   (للقاضـــي البيضـــاوي   علم األصـــول  ىاإلبهاج في شـــرح المنهاج )منهاج الوصـــول إل .1
 .م 1995 -هـ 1416, بيروت -دار الكتب العلمية  ,تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

 م.2004 -ـه1425المنعم احمد, دار المسلم, الطبعة االولى, , تحقيق: فؤاد عبد النيسابوري  المنذر بن  إبراهيم بن محمد بكر أبواالجماع,   .2
 األشــــــــــقودري  آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن  الدين،  ناصــــــــــر محمد الرحمن  عبد الجامعة، أبو مســــــــــجد  لجنة  أســــــــــئلة  عن  النافعة األجوبة .3

 م.2000 - هـ1420االولى،  الطبعة المعارف،  األلباني، مكتبة
, ضــبطه وكتب حواشــيه :الشــيي  الدين علي بن أبي علي بن محمد بن ســالم الثعلبي اآلمدي  فأبو الحســن ســياألحكام في أصــول األحكام:  .4

 م.2005 -هـ 1426بيروت , الطبعة الخامسة -إبراهيم العجوز, دار الكتب العلمية
،  الذهلي  هبيرة بن محمد( بن  ُهَبي َرة) بن العلماء، يحيى األئمة اختالف .5 ــيباني  ــيد  عون  المظفر، أبو الشـ  أحمد، دار يوســـا  الدين، تحقيق: السـ

 م.2002 - هـ1423 األولى، بيروت، الطبعة -لبنان العلمية، الكتب
  -هـ 1356, دار الكتب العلمية, بيروت, الحنفي الفضل أبو الدين مجد البلدحي الموصلي مودود بن محمود بن هللا عبد االختيار, .6
ــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصــــول، اإلمام محمد بن علي بن محمد الشــــوكاني, ضــــبطه وصــــححه أحمد عبد الســــالم , دار  .7 إرشــ

 م.1994 -هـ 1414بيروت , الطبعة األولى،  -الكتب العلمية
 هللا التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة االولى,  عبد , تحقيق: د.البغدادي لهاشميا علي أبو الشريف، موسى أبي بن أحمد بن محمداالرشاد,  .8
, تحقيق: صـغير احمد, مكتبة مكة الثقافية, االمارات العربية,  النيسـابوري   المنذر بن  إبراهيم بن محمد  بكر أبواالشـراف على مذاهب العلماء,  .9

 م.2004 -هـ 1425الطبعة االولى, 
تحقيق: الحبيب بن طاهر, دار    ,المالكي البغدادي  نصـر بن  علي بن  الوهاب  عبد محمد أبو  القاضـيمسـائل الخالف,    تاالشـراف على نك .10

 م.1999 –ه 1420ابن حزم, الطبعة االولى, 
  -هـ 1414ولى األ , الطبعة لبنان -دار الكتب العلمية بيروت ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ،أصول السرخسي .11
ــلمي  ،أصـــول الفقه الذي ال يســـع الف يه جهله .12  , الطبعةالمملكة العربية الســـعودية  -دار التدمرية، الرياض  ,  هياض بن نامي بن عوض السـ

 .م 2005 -هـ  1426األولى، 
, تحقيق: جابر ابن ال يســــراني بابن المعروف الشــــيباني، المقدســــي أحمد بن  علي بن طاهر  بن  محمد  الفضــــل أبواطراف الغرائب واالفراد,   .13

 ه.1428عبدهللا, دار التدمرية, الطبعة االولى, 
 م.2002، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر، الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خيراالعالم،  .14
 .ـه1408هللا بن عبدالعزيز الجبرين, الطبعة االولى,  , تحقيق: د. عبدالنيسابوري  المنذر بن  إبراهيم بن محمد  بكر أبواالقناع,  .15
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, تحقيق:  النجا أبو  الدين، شـــــرف  الصـــــالحي، ثم  المقدســـــي،  الحجاوي   ســـــالم بن هيســـــى بن  ســـــالم بن  موســـــى بن أحمد بن موســـــىاالقناع,  .16
 لبنان. –عبداللطيف محمد السبكي, دار المعرفة, بيروت 

 المعرفة  دار:  المكي،  القرشـي  المطلبي  مناف  عبد بن المطلب  عبد بن شـافع بن  عثمان بن العباس بن  إدريس بن  محمد  هللا  عبد األم، أبو .17
–  

 سعود الخلا،  تحقيق: د.ب الشافعي، اليمني العمراني سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين أبو االنتصار في الرد على القدرية االشرار، .18
 السعودية، الطبعة االولى،  -، تحقيق: ابو حماد صغير، دار طيبة، الرياض النيسابوري  المنذر بن  إبراهيم بن محمد  بكر أبواالوس ،  .19
 , دار الكتاب االسالمي, الطبعة الثالثة.المصري  نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زينالبحر الرائق,  .20
  -هـ 1414األولى،  , الطبعة دار الكتبي, عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي : ابوالبحر المحي  في أصول الفقه .21
, مطبعة مصــطفى الحفيد رشــد بابن  الشــهير القرطبي رشــد  بن أحمد بن محمد بن  أحمد بن محمد  الوليد أبوبداية المجتهد ونهاية المقتصــد,  .22

 م.1975 -هـ 1395مصر, الطبعة, -البابي الحلبي
, تحقيق: علي محمد معوض واخر, دار الكتب العلمية, بيروت الحنفي  الكاساني أحمد  بن مسعود بن بكر أبو  الدين، عالءبدائع الصنائع,   .23
 م.2003 –ه 1424لبنان, الطبعة الثانية,  –

الغي , دار الهجرة, الرياض, , تحقيق: مصـــــــــطفى ابو الشـــــــــافعي  أحمد بن  علي بن  عمر حفص أبو  الدين ســـــــــراج  الملقن ابنالبدر المنير,  .24
 م.2004 –ه 1425السعودية, الطبعة االولى, 

, تحقيق: مصـــــــطفى ابو الغيظ, دار الهجرة, المصـــــــري  الشـــــــافعي أحمد بن  علي بن عمر حفص أبو  الدين  ســـــــراج  الملقن ابنالبدر المنير,  .25
 م.2004 -هـ 1425السعودية, الطبعة االولى,  –الرياض 
: , تحقيقعبد الملك بن عبد هللا بن يوســـــــــــــا بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين،  الفقهالبرهان في أصـــــــــــــول   .26

 .م1997 -هـ  1418األولى  , الطبعة  لبنان -دار الكتب العلمية بيروت ,  صالح بن محمد بن عويضة
 ، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبدبغية الوعاة في طبقات النحويين واللغات،  .27
, دار الكتب العلمية, العينى  الدين بدر الحنفى الغيتابى حســــــــــين بن  أحمد بن موســــــــــى بن أحمد  بن  محمود محمد والبناية شــــــــــرح الهداية,   .28

 م.2000 -هـ 1420لبنان, الطبعة االولى,  –بيروت  
 صنعاء، الطبعة  -، تحقيق: مصطفى حجازي، دار الكلمة تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليمانيبهجة الزمن في تاريي اليمن،  .29
، تحقيق: قاسم النوري، دار المنهاج، الشافعي اليمني العمراني سالم بن  الخير أبي بن يحيى  الحسين  أبوالبيان في مذهب االمام الشافعي،   .30
 م.2007-ه1428وت، الطبعة الثانية، بير  - لبنان
ــيل،  البيان و  .31 ــد بن  أحمد بن محمد الوليد أبوالتحصــ لبنان، -، تحقيق: د. محمد حجي واخرون، دار الغرب االســــالمي، بيروت  القرطبي رشــ

 م.1988-ـه1408الطبعة الثانية، 
  1416, دار الكتب العلمية, المالكي المواق هللا عبد أبو الغرناطي، العبدري  يوسا بن القاسم أبي بن يوسا بن محمدالتاج واالكليل,  .32
 ، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبوتبصير المنتبه بتحرير المشتبه،  .33
 .هـ 1313الطبعة: األولى، ، بوالق، القاهرة -ألميرية المطبعة الكبرى ا، فخر الدين الزيلعي الحنفيتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي،  .34
 لبنان, الطبعة الثانية,  –, دار الكتب العلمية, بيروت السمرقندي الدين عالء بكر أبو أحمد، أبي بن أحمد بن  محمدتحفة الفقهاء,  .35
 لبنان، الطبعة  - دار الكتب العلمية، بيروت ، الذهبي َقاي ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ،تذكرة الحفاظ .36
, تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر, دار اضــــــــــواء  العســــــــــقالني  حجر بن أحمد  بن  محمد  بن  علي بن  أحمد الفضــــــــــل أبوالتلخيص الحبير,  .37

 م.2007 -هـ 1428السلا, الطبعة االولى, 
 م.1998الح, دار الكتب العلمية, بيروت، تن يح تحقيق احاديث التعليق, محمد بن احمد الحنبلي, تحقيق: ايمن ص .38
 ، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان.النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبوتهذيب االسماء واللغات،  .39
 الهند، الطبعة -، مطبعة دائرة المعارف النظاميةالعسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل  أبوتهذيب التهذيب،  .40
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تيســـير الوصـــول إلى قواعد األصـــول ومعاقد الفصـــول، عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي, شـــرح عبد هللا بن صـــالح الفوزان, دار   .41
 هـ.1427ابن الجوزي, الطبعة الثانية، 

، تحقيق: احمـد محمـد شـــــــــــــــاكر،   الطبري   جعفر  أبو  اآلملي،  غـالـب  بن  ثيرك  بن  يزيـد  بن  جرير  بن  محمـدجـامع البيـان في احكـام القران،   .42
 م.2000-ه1420مؤسسة الرسالة، 

 جامع بيان العلم وفضله، ابي عمر يوسا بن عبد البر، تحقيق: ابي االشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة االولى،  .43
, تحقيق: احمد البردرني القرطبي  الدين شـمس  الخزرجي األنصـاري  فرح بن بكر أبي  بن أحمد بن محمد  هللا عبد أبوالجامع ألحكام القرآن,   .44

 م.1964 -هـ 1384الثانية, دار الكتب المصرية, وآخر , الطبعة 
 .م2000 –ه 1421, دار الفكر, بيروت, الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابنحاشية ابن عابدين,  .45
 بيروت. -، تحقيق: محمد علي ، دار الفكر المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمدحاشية الدسوقي،  .46
الحنفي، تحقيق: محمد عبد العزيز  الطحطاوي   إســـــماعيل بن محمد بن  اإليضـــــاح، أحمد نور شـــــرح  الفالح مراقي  على الطحطاوي   حاشـــــية .47

 م.1997 - هـ1418 األولى، لبنان، الطبعة – بيروت العلمية الكتب الخالدي، دار
 من بالقرب عدي، بني  إلى نســبة)  العدوي  الصــعيدي مكرم بن أحمد  بن  علي,  الحســن أبوحاشــية العدوي على شــرح كفاية الطالب الرباني,  .48
 م.1994 –ـه1414 - بيروت -(, تحقيق: يوسا الشيي البقاعي, دار الفكرمنفلوط
 بيروت. –, دار الفكر بالماوردي الشهير البغدادي، البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن ابوالحاوي الكبير,  .49
، تحقيق: د. العســــكري  مهران بن يحيى بن ســــعيد بن ســــهل بن  هللا عبد بن  الحســــن  هالل  أبوي جمعه،  الحث على طلب العلم واالجتهاد ف .50

 م.1986-ـه1406 بيروت، الطبعة االولى، - مروان يباني، دار لمكتب االسالمي
 بيروت, الطبقة  –, تحقيق: حسين اسماعيل الجمل, مؤسسة الرسالة, لبنان النووي   شرف بن يحيى  الدين  محيي زكريا أبوخالصة االحكام,  .51
 ، مكتبة الرشد، الطبعة االولى،  المصري  الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابنخالصة البدر المنير،  .52
 م.1993 – ـه1414عبدالوهاب النجار, تحقيق: الشيي خليل الميس, دار القلم, بيروت لبنان, الطبعة الرابعة,  الخلفاء الراشدون, .53
 هللا هاشم, دار  ق: السيد عبدـ, تحقيالعسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبوة, ـالدراية في تخريج احاديث الهداي .54
 - ، تحقيق: ســـــيد كســـــروي حســـــن، دار الكتب العلمية، بيروتالغزي   بن الرحمن  عبد بن محمد عاليالم أبو  الدين شـــــمسديوان االســـــالم،   .55

 م.1990-هـ1411لبنان، الطبعة االولى،
 –, تحقيق: سعيد اعراب, دار الغرب االسالمي بالقرافي الشهير  المالكي  الرحمن  عبد بن  إدريس بن  أحمد  الدين شهاب العباس  أبوالذخيرة,  .56

 م.1994الطبعة االولى, بيروت,  
 –, تحقيق: زهير الشــــــــاوي , مكتب االســــــــالمي, بيروت  النووي  شــــــــرف بن يحيى  الدين  محيي زكريا أبوروضــــــــة الطالبين وعمدة المفتين,  .57

 م.1991 –ه 1412دمشق, الطبعة الثالثة, 
 الرياض،  -الصحيحة، محمد ناصر الدين االلباني، اعتنى به: ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف سلسلة االحاديث .58
 م.1992-ه1412السعودية، الطبعة االولى، -، دار المعارف، الرياضاأللباني الدين ناصر محمدالسلسلة الضعيفة،  .59
، تحقيق: محمد بن علي االكوع،  اليمني  الُجن دي  الدين  بهاء  هللا،  عبد أبو  يعقوب،  بن  يوسا بن  محمدالسلوك في طبقات العلماء والملوك،   .60

 م.1995 صنعاء، الطبعة الثانية، - مكتبة االرشاد
 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء  القزويني يزيد بن محمد هللا عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجه - ماجه ابنسنن ابن ماجه،  .61
 , تحقيق: شعيب االرنؤوط, دار الرسالة العالمية, الطبعة االولى, األزدي السجستاني داود أبو األشعث بن سليمانود, سنن ابي دا .62
 م.1998تحقيق: بشار عواد، دار الغرب االسالمي، بيروت،  ، السلمي الترمذي هيسى أبو هيسى بن محمدسنن الترمذي،  .63
, تحقيق: شــــــعيب الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مســــــعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن  علي  الحســــــن أبوســــــنن الدار قطني,  .64

 م.2004 -هـ 1424لبنان, الطبعة االولى,  -االرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت
ردي موســــــى بن  علي بن  الحســــــين بن  أحمدالســــــنن الكبرى,   .65 ج  َرو  القادر عطا, دار    , تحقيق: محمد عبدالبيهقي بكر أبو الخراســــــاني،  الُخســــــ 

 م.2003 -هـ 1424لبنان, الطبعة الثانية ,  -الكتب العلمية, بيروت
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، تحقيق: محمود االرنؤوط،  الفالح  أبو الحنبلي،  الَعكري  العمـاد ابن  محمـد بن أحمـد  بن  الحي عـبدشــــــــــــــذرات اـلذهـب في اخـبار من ذهـب،  .66
 م.1986-ـه1406 بيروت، الطبعة االولى، - دار ابن كثير، دمشق

 , تحقيق: محمد المختار السالمي, دار الغرب االسالمي, المالكي المازري  التَّم يمي عمر بن علي بن محمد هللا عبد أبوشرح التقين,  .67
 , تحقيق: محمد المختار السالمي, دار الغرب االسالمي, المالكي المازري  التَّم يمي عمر بن علي بن محمد هللا عبد أبوشرح التقين,  .68
 , دار الدين شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعيلي المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبدالشرح الكبير على متن المقنع,  .69
بو البقاء محمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي المصــــــري الحنبلي شــــــرح الكوكب المنير المســــــمى مختصــــــر التحرير في أصــــــول الفقه، ا .70

 م.2007 -هـ 1428الشهير بابن النجار, تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل, دار الكتب العلمية, الطبعة األولى، 
 .ـه1422دار ابن الجوزي، الطبعة االولى،  ، العثيمين محمد بن صالح بن محمدشرح الممتع، ال .71
 .ـه1292، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثانية، النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبوشرح النووي على مسلم،  .72
  –ـه1414لى, , عالم الكتب, الطبعة االو الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن  يونس بن منصورشرح منتهى االرادات,  .73
، دار العلم للماليين عطار  الغفور عبد  أحمد، تحقيق:  الفارابي  الجوهري  حماد بن إسـماعيل نصـر أبو،  الصـحاح تاج اللغة وصـحاح العربية .74
 .م1987 - هـ 1407 ،الرابعة الطبعةبيروت،  –

، تحقيق: د. محمد مصــطفى   النيســابوري   الســلمي  بكر بن  صــالح  بن  المغيرة بن خزيمة بن  إســحاق بن محمد  بكر أبوصــحيح ابن خزيمة،  .75
 م.2003 -ـ ه1424االعظمي، المكتب االسالمي، الطبعة الثالثة، 

 م.1997 -هـ 1417الرياض، الطبعة االولى،  –صحيح ابن ماجه، محمد ناصر الدين االلباني، مكتبة المعارف  .76
 يق محمد زهير بن ناصر, دار طوق النجاة, الطبعة االولى, , تحقالجعفي البخاري  عبدهللا أبو إسماعيل بن محمدصحيح البخاري,  .77
 بيروت. –, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار احياء التراث العربي النيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم الحسين ابوصحيح مسلم,  .78
 صحيح مسلم, االمام مسلم, دار الجيل, بيروت. .79
 ، تحقيق: محمد محمود الضاحي وآخر، دار هجر، الطبعة الثانية، السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجطبقات الشافعية الكبرى،  .80
، تحقيق: د. الحافظ عبد شـــهبة  قاضـــي ابن  الدين تقي  الدمشـــقي،  الشـــهبي األســـدي عمر بن محمد بن  أحمد بن بكر أبوطبقات الشـــافعية،   .81

 ه.1407بيروت، الطبعة االولى،  - لم الكتبالحليم خان، دار عا
  -ـ ه1402بيروت، الطبعة الثالثة،  - ، تحقيق: عادل نونهض، دار اآلفاق الجديدةالحسيني طبقات الشافعية، ابو بكر بن هداية هللا .82
  -ـ ه1407طبعة االولى، لبنان، ال - طبقات الشافعية، عبد الرحيم االسنوي، تحقيق: كمال يوسا الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت .83
، تحقيق: د. احمد عمر هاشـم وآخر، مكتبة الثقافة  الدمشـقي ثم البصـري  القرشـي  كثير بن  عمر بن إسـماعيل  الفداء أبوطبقات الشـافعيين،  .84

 م.1993هـ_1413الدينية، 
 بيروت. - طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة الجعدي، تحقيق: فؤاد سي د، دار القلم .85
لبنــان,   –, تحقيق: علي احمــد عوض و آخر, دار الكتــب العلميــة, بيروت  القزويني  الرافعي  محمــد  بن  الكريم  عبــدالعزيز شــــــــــــــرح الوجيز,   .86

 م.1997 –ـ ه1417الطبعة االولى, 
 , البابرتي الرومي الدين جمال الشيي ابن الدين شمس الشيي ابن هللا عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمدالعناية شرح الهداية,   .87
 دار ومكتبة وآخر,  مهدي المخزومي الدكتور: , تحقيقعبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ، ابو العين .88
شــعبان واخرين,  , تحقيق: محمود رجب بابن الشــهير  الدمشــقي ثم البغدادي  الدين شــهاب  ابن الرحمن  عبد الفرج أبي  الدين زينفتح الباري,  .89

 م.1996 – ـه1417مكتبة الغرباء االثرية, المدينة المنورة, الطبعة االولى, 
 بيروت،  -، ترتيب: احمد عبد الباقي، تعليق، ابن باز، دار المعرفة الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمدفتح الباري،  .90
 , دار الفكرةالهمام بابن المعروف يالسيواس الواحد عبد بن محمد الدين كمالفتح القدير,  .91
 .ـه1414بيروت, الطبعة االولى - , دار ابن كثير، دمشقاليمني الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن محمدفتح القدير,  .92
عبدهللا عبدالمحسـن  , تحقيق:  الحنبلي  الصـالحي ثم  الرامينى  المقدسـي  الدين شـمس  هللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمدالفروع,   .93

 م.2003 – ـه1424التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة االولى, 
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الفضــل المزيد على بغية المســتفيد في اخبار مدينة زبيد، عبد الرحمن بن علي الديبع، تحقيق: د. يوســا شــلحد، مركز الدراســات والبحوث  .94
 م.1983بيروت،  - صنعاء، ودار العودة - اليمني
، تحقيق: عادل بن يوسا الغرازي، دار  البغدادي بالخطيب  المعروف مهدي، بن  أحمد  بن ثابت بن  علي  بن  أحمد بكر وأبالف يه والمتفقه،   .95

 .ـه1421السعودية، الطبعة الثانية،  - ابن الجوزي 
ــلســــــــالت .96 ــيخات والمســــــ محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحســــــــني اإلدريســــــــي   -فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشــــــ

 .م1982 ، الطبعة الثانية،بيروت –دار الغرب اإلسالمي  , : إحسان هباس, تحقيقالمعروف بعبد الحي الكتاني
 م.1995 –ـه1415الفكر, , دار المالكي األزهري  النفراوي  الدين شهاب مهنا، ابن سالم بن( غنيم أو) غانم بن أحمدالفواكه الدواني,  .97
 الشـهير الحنبلي، الدمشـقي ثم  المقدسـي  الجماعيلي  قدامة بن محمد بن  أحمد بن هللا  عبد  الدين موفق محمد  بوالكافي في فقه االمام احمد,   .98
 م.1994 –ـه1414, دار الكتب العلمية, المقدسي قدامة بابن
 الكتب العلمية., دار البهوتي إدريس بن  يونس بن منصوركشاف القناع,  .99
: عبد هللا محمود , تحقيقعبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري ،  كشــــا األســــرار عن أصــــول فخر اإلســــالم البزدوي  .100

 .م1997-هـ1418األولى  ، الطبعةبيروت –دار الكتب العلمية  ,محمد عمر
 هوامش البحث

 
 . 122سورة التوبة، اآلية:  (1)
 . 18( سورة آل عمران، اآلية: 2)
 . 28( سورة فاطر، اآلية: 3)

 . 174سي د، دار القلم_ بيروت، ص ( طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة الجعدي، تحقيق: فؤاد 4)
 .  2/278( تهذيب االسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، 5)
لثانية،  ( طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: محمد محمود الضاحي وآخر، دار هجر، الطبعة ا6)

 .  336/ 7هـ، 1413
 ( شيي االسالم محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري االنصاري، كان رأسًا في الفقه واللغة والزهد والورع، صن ا الكثير من الكتب7)

برى، السبكي،  هـ. ينظر: طبقات الشافعية الك676هـ وتوفي _ رحمه هللا تعالى _ سنة  631منها )روضة الطالبين( وغيرها، ولد سنة  
. وتذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز الذهبي ، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان،  8/395

. و طبقات الشافعيين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، 7/174م،  1998هـ_ 1419الطبعة االولى،  
 . 1/909م، 1993هـ_1413د. احمد عمر هاشم وآخر، مكتبة الثقافة الدينية، تحقيق: 

( ابن قاضي شهبة ابو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذوؤيب بن شرف االسدي الدمشقي الشافعي، 8)
دااًل عليه،   اليه، وعلما  ُيرشد  بالمذهب والنحو حتى صار دليال  الفقه والعربية، وله  وكان عارفا  االموي إلقراء  بالجامع  وكان يجلس 

تصانيف عدة منها )شرح المنهاج( و )شرح التنبيه( و )نكت على المهم ات( و )مناقب الشافعي( و )طبقات الفقهاء( وغيرها، ولد سنة  
. و نظم الع يان في اهيان 1/124بكي،هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين الس726هـ وتوفي _ رحمه هللا تعالى _ سنة  653

العلمية_ بيروت،   المكتبة  . و االعالم،  1/94االهيان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، تحقيق: نيليب حتي، دار 
/255 . 

د بقرية )انامر( باليمن، ( عمر بن علي بن سمرة بن الحسين ابن سمرة بن الهيثم بن ابي العشيرة، ابو الخطاب الجعدي، مؤرخ يماني، ول9)
وقد تتلمذ على يد كثير من العلماء منهم الشيي علي بن احمد اليهاقري والشيي محمد بن موسى العمراني والشيي طاهر بن يحيى وغيرهم،  

ؤساء الزمن وقد تولى القضاء في العديد من المدن اليمنية وله تصانيف عديدة منها:)طبقات فقهاء اليمن( و )عيون من اخبار وسادات ر 
. والسلوك في  5/55هـ. ينظر: االعالم، الزركلي،  586ومعرفة انسابهم ومبلغ اعمارهم ووقت وفاتهم( توفي _ رحمه هللا تعالى _ سنة  

طبقات العلماء والملوك، محمد بن يوسا بن يعقوب، أبو عبد هللا، بهاء الدين الُجن دي اليمني، تحقيق: محمد بن علي االكوع، مكتبة 
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. و معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي،  1/466م،  1995اد_ صنعاء، الطبعة الثانية، االرش
 . 7/300دار احياء التراث العربي _ بيروت، 

ي محمد بن عبد  . و ديوان االسالم، شمس الدين أبو المعال294/ 1( ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك، بهاء الدين اليمني،  10)
. وطبقات 3/322م،  1990- هـ1411لبنان، الطبعة االولى،-الرحمن بن الغزي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت

 . 174فقهاء اليمن، ابن سمرة الجعدي، ص
بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، . و طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد  2/278( ينظر: تهذيب االسماء واللغات، النووي،  11)

. و 1/327هـ، 1407تقي الدين ابن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد الحليم خان، دار عالم الكتب_ بيروت، الطبعة االولى،  
- ه 1407لبنان، الطبعة االولى،  -طبقات الشافعية، عبد الرحيم االسنوي، تحقيق: كمال يوسا الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت 

بيروت، الطبعة -. و طبقات الشافعية، ابو بكر بن هداية هللا الحسيني، تحقيق: عادل نونهض، دار اآلفاق الجديدة1/105م،  1987
 . 210م، ص 1982-ه1402الثالثة، 

مود ( ينظر: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح ، تحقيق: مح12)
. و مرآة الجنان وعبرة اليقظان، أبو محمد عفيف 309/ 6م، 1986-ه1406بيروت، الطبعة االولى،-االرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 . 243/ 3م، 1997-هـ 1417لبنان، الطبعة االولى، -الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ، دار الكتب العلمية، بيروت
 . 223/ 3زركلي،  ( ينظر: االعالم، ال 13)
 . 174( طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة الجعدي، ص14)
( ابو عبدهللا بن عبدهللا، الرومي الجنس والمولد، الحموي المولى، البغدادي الدار، الملقب شهاب الدين المعروف بـ )ياقوت الحموي( 15)

بالده وهو صغير، فابتاعه ببغداد رجل تاجر، ولما كبر صاحب التصانيف االدبية في التاريي واالنساب والبلدان وغير ذلك، ُأسر من  
سنه اعتقه ذلك التاجر، وقد قرأ شيئًا من النحو واللغة، وكانت له همة عالية في طلب العلم والمعارف، له تصانيف كثيرة منها: )معجم 

هـ. ينظر: وفيات  626سنة  –رحمه هللا تعالى    –وفي  البلدان( و )ارشاد االلباء الى معرفة االدباء( و )اخبار الشعراء المتأخرين والقدماء( ت
االهيان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي، تحقيق: احسان هباس، دار  

 . 74/ 4. و مرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافعي، 127/ 6م، 1900بيروت، -صادر
-الجند. ينظر: معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، دار صادر ( بلدة باليمن تقع شرقي  (16
 . 3/296م، 1995يروت، الطبعة الثانية، ب

 . 6/160(  معجم البلدان، ياقوت الحموي، 17)
 . 835/ 1(  ينظر: معجم البلدان وال بائل ، 18)
 . 174ي، ص(  ينظر: طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة الجعد19)
 . 1/835(  ينظر: معجم البلدان وال بائل اليمنية، ابراهيم المقحفي، 20)
  58( هو محمد بن يوسا بن يعقوب، ابو عبدهللا، بهاء الدين الجندي، كان من ثقات مؤرخي اليمن من اهل الَجَند ـ بينها وبين صنعاء  21)

 . 151/ 7ات العلماء والملوك(. ينظر: االعالم، الزركلي، فرسخا ـ ُول َي )الحسبة( بعدن، واشتهر بكتابه )السلوك في طبق
 ، بتصرف. 468- 1/467( ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك، بهاء الدين الجندي، 22)
 (  وهذا ما سنبينه الحقا في حياته العلمية ان شاء هللا تعالى. 23)
هـ وقيل 393زي، جمال االسالم، ولد بفيروز آباد احد قرى شيراز سنة ( ابراهيم ببن علي بن يوسا بن عبدهللا، الشيي ابو اسحاق الشيرا24)

غير ذلك، من شيوخه: ابو عبدهللا البيضاوي، ومنصور الكرخي، من مصنفاته: )المهذب( و )التنبيه( في الفقه الشافعي، و )اللمع( و 
هـ. ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي 476ى ـ سنة  )التبصرة( في اصول الفقه وغير ذلك، انتفع به خلق كثير، توفي ـ رحمه هللا تعال

 . 172/ 2. و تهذيب االسماء واللغات، النووي، 1/238شهبة، 
 (  كتاب جليل المقدار عظيم االعتبار في الفقه الشافعي لإلمام ابي اسحاق الشيرازي )رحمه هللا(. 25)
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. و طبقات  6/309ي اخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي،  . و شذرات الذهب ف2/278(  ينظر: تهذيب االسماء واللغات، النووي،  26)
 . 1/328الشافعية، ابن قاضي شهبة، 

 ( سنتناول هذا في حياته العلمية ان شاء هللا تعالى. 27)
َكر. ينظر: معجم البلدان وال بائل اليمنية، ابراهيم 28)  . 1/74المقحفي، ( بلدة اثرية جميلة تقع في الشمال الغربي من حصن التَّع 
َرة البغوي الترمذي، ابو هيسى، من أئمة الحديث وحف اظه، من اهل ترمذ على نهر جيجون، وهو تلميذ االمام 29) ( محمد بن هيسى بن َسو 

الى البخاري، كان ُيضرب به المثل في الحفظ، له تصانيف في مقدمتها )الجامع الكبير( المعروف بـ )سنن الترمذي( توفي ـ رحمه هللا تع
هـ. ينظر: تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مطبعة دائرة المعارف النظامية 279ـ سنة  
 . 4/278. و وفيات االهيان، البرمكي، 9/387هـ، 1326الهند، الطبعة االولى،  -

. و السلوك في 3/243جنان وعبرة اليقظان، ابو محمد اليافعي،  . و مرآة ال176( ينظر: طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة الجعدي، ص30)
 . 1/294طبقات العلماء والملوك، بهاء الدين الجندي، 

 . 498/ 1( ضم ففتح، احد خلجان شبه جزيرة عدن وهو اكبرها. ينظر: معجم البلدان وال بائل اليمنية، ابراهيم المقحفي، 31)
 . 297/ 1ء الدين الجندي، ( السلوك في طبقات العلماء والملوك، بها32)
 . 1/155( ينظر: مقدمة البيان، العمراني، 33)
 . 157- 1/155( ينظر: المصدر السابق، 34)
. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد, 2/4فتح القدير, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, دار الفكرة  ينظر:    (35)

مصر, الطبعة, -محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد, مطبعة مصطفى البابي الحلبيأبو الوليد محمد بن أحمد بن  
, والمهذب في فقه االمام الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسا الشيرازي, دار الكتب العلمية, 178/ 1م,  1975  -هـ  1395
 . 2/108. والمغني, ابن قدامة, مكتبة القاهرة, 1/191

 . 191سورة آل عمران، اآلية:  (36)
ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تحقيق وتخريج: يوسا علي (  37)

الغيب، بو عبد هللا محمد بن عمر بن   و مفاتيح  .1/321م،  1998  -هـ  1419بيروت، الطبعة األولى،    –بديوي، دار الكلم الطيب  
هـ،   1420بيروت، الطبعة الثالثة،  –الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء التراث العربي  

9/460.   
هـ, والجامع 1414بيروت, الطبعة االولى  -فتح القدير, محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني, دار ابن كثير، دمشق  ينظر:  (38)

الحكام القرآن, أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي, تحقيق: احمد البردرني وآخر, 
 .311/ 4م, 1964  -هـ1384الطبعة الثانية, دار الكتب المصرية, 

 (. 1117, رقم الحديث )2/48صحيح البخاري,  (39)
 . 2/446( ينظر: البيان، العمراني، 40)
 . 108/ 2. والمغني, ابن قدامة, 2/214,. واالشراف على مذاهب العلماء, 4/316( ينظر: المعونة, , 41)
قدامة  ينظر: المغني, أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن    (42)

 . 1/77, والهداية شرح بداية المبتدى2/108المقدسي, 
(. والسنن الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق: محمد عبدالقادر  1706, رقم الحديث )2/377سنن الدار قطني,   (43)

 (. 3678الحديث ) , رقم 2/436م, 2003 -هـ 1424لبنان, الطبعة الثانية,  -عطا, دار الكتب العلمية, بيروت
 . 320( وتن يح تحقيق احاديث التعليق/1150, رقم الحديث )2/640. والتلخيص الحبير, , 3/526ينظر: البدر المنير,  (44)
 (. 1028, رقم الحديث )1/314خالصة االحكام,  ينظر: (45)
 . 2/640التلخيص الحبير, ابن حجر العسقالني, ينظر:  (46)
 (. 1117لحديث ), رقم ا2/48صحيح البخاري,  (47)
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 ( باب استخالف االمام اذا عرض له عذر من مرض ونحوه.418, رقم الحديث )1/311ينظر: صحيح مسلم,  (48)
 . 280/ 1ينظر : المعونة, ابو محمد عبدالوهاب المالكي,  (49)
 . 108/ 2قدامة, . والمغني, ابن 1/191. والمهذب, الشيرازي, 4/316ينظر: المجموع شرح المهذب, النووي,  (50)
البناية شرح الهداية, و محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى, دار الكتب العلمية, ينظر:  (51)

 . 2/641م, 2000  -هـ 1420لبنان, الطبعة االولى,   –بيروت 
 ( وقال هذا موقوف. 3830, رقم الحديث )2/308, . والسنن الكبرى, البيهقي2/377سنن الدار قطني, الدار قطني,  (52)
 . 1/77االختيار, ينظر:  (53)
 . 2/640البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني, ينظر:  (54)
 (. 2996, رقم الحديث)4/57صحيح البخاري, االمام البخاري,  (55)
 . 1/25. ومراتب االجماع, , 2/188. والمغني, ابن قدامة,  1/118هـ,  1408. و االقناع, 41ينظر: االجماع, , ص (56)
 . 101سورة النساء, آية:  (57)
 ( باب صالة المسافرين وقصرها.686, رقم الحديث )478/ 1صحيح مسلم,  (58)
 . 2/481( ينظر: البيان, العمراني, 59)
 . 3/228. والمحلى,  208/ 2,. و المغني, ابن قدامة, 859ينظر: الحاوي الكبير, / (60)
م,  1999. واالشراف على نكت مسائل الخالف1/215. وتبيين الحقائق, الزيلعي,  3/33البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني,  ينظر:    (61)

 . 208/ 2, والمغني, ابن قدامة, 288/ 3. والمجموع شرح المهذب,النووي، 1/311
( باب من نام عن  1505، رقم الحديث )138/ 2روت،  صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, دار الجيل, بي  (62)

 صالة او نسيها.
 .  208/ 2المغني, ابن قدامة, ينظر:  (63)
 . 3/229ينظر: المحلى, ابن حزم الظاهري,  (64)
 . 2/860الحاوي الكبير, الماوردي, ينظر:  (65)0
 .2/860المصدر نفسه, ينظر:  (66)
 . 2/860الحاوي الكبير, الماوردي, ينظر:  (67)
 .2/860المصدر نفسه, ينظر:  (68)
 .2/680المصدر نفسه, ينظر:  (69)
 .2/481. والبيان, العمراني, 1/196ينظر: المهذب, الشيرازي,  (70)
 . 1/311. واالشراف على نكت مسائل الخالف, 215/ 1. وتبين الحقائق, الزيلعي, 33؟3البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني, ينظر:  (71)
 . 209/ 2المغني, ابن قدامة, ينظر:  (72)
 المصدر نفسهينظر:  (73)
 . 2/481( البيان، العمراني، 74)
 .  2/860. و الحاوي الكبير، الماوردي،  1/311. و االشراف على نكت مسائل الخالف، البغدادي،  428( ينظر: حاشية الطحطاوي ص75)     
 . 860/ 2. و الحاوي الكبير، الماوردي، 311/ 1البغدادي، ( ينظر: االشراف على نكت مسائل الخالف،  76)
 .  2/860( ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي, 77)
 . 860/ 2. و  الحاوي الكبير, الماوردي, 311/ 1ينظر: االشراف على نكت مسائل الخالف، البغدادي،  (78)
 . 2/481ينظر: البيان, العمراني,  (79)
 .2/861ينظر: الحاوي الكبير,  (80)
 . 209/ 2, والمعني, ابن قدامة, 2/481. والبيان, العمراني, 2/861ينظر: الحاوي الكبير,  (81)
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 . 209/ 2ينظر: المغني, ابن قدامة,  (82)
. و  1/207. و بداية المجتهد،2/182الرائق شرح كنز الدقائق,  . و البحر1/169: اختالف األئمة العلماء، يحيى بن )ُهَبي َرة بن( ( ينظر(83

 . 188/ 2المغني، ابن قدامة، 
 . 102سورة النساء, آية:  (84)
( باب 942, رقم الحديث)14,  2في صالة الخوف روايات متعددة ينظر: صحيح البخاري, االمام البخاري,    االخبار الواردة عن النبي    (85)

 ( باب صالة الخوف وما بعدها. 1894, رقم الحديث)2/212صالة الخوف. وصحيح مسلم, االمام مسلم, 
 . 2/508البيان, العمراني,  (86)
 . 138/ 1. والمحرر في الفقه, 2/299. والمغني, ابن قدامة,  1/199ب, الشيرازي, . المهذ2/1046ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (87)
 .  1/199. والمهذب, الشيرازي,  2/1046الحاوي الكبير, الماوردي,  و . 2/563والتاج واالكليل, ينظر:  (88)
 . 1/486هـ, بيروت,  1412كفاية الطالب, ابو الحسن المالكي, تحقيق: يوسا الشيي, دار الفكر, ينظر:  (89)
 . 2/508. والبيان, العمراني, 2/1047ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (90)
. والتاج واالكليل, محمد بن يوسا 2/507. والبيان, العمراني,  1/199. والمهذب, الشيرازي,  2/1047ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,    (91)

 . 486/ 1المالكي, . وكفاية الطالب, ابو الحسن  2/563المواق, 
 . 2/130ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ,  (92)
 . 2/512( البيان, العمراني, 93)
. و  563/ 2. والتاج واالكليل, ابو عبدهللا المواق,  99/ 2. والعناية شرح الهداية,  3/168( ينظر: البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني,  94)

د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي, تحقيق: سعيد اعراب, دار الغرب االسالمي الذخيرة, أبو العباس شهاب الدين أحم
. والمغني, 1/577. و مغني المحتاج, الشربيني,  3/54. و روضة الطالبين وعمدة المفتين,  2/438م,  1994بيروت, الطبعة االولى,    –

 . 2/132. والشرح الكبير, ابن قدامة, 305/ 2ابن قدامة, 
 . 2/1051. الحاوي الكبير, الماوردي, 2/99. والعناية شرح الهداية, البابرتي, 3/168ينظر: البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني,  (95)
 .  2/1051ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (96)
 .  2/1051. الحاوي الكبير, الماوردي, 1/232ينظر: تبيين الحقائق, الزيلعي,  (97)
 . 2/576ينظر: نهاية المطلب, ,  (98)
 . 2/512البيان, العمراني, ينظر:  (99)
ومعاوية سنة    هو موضع بقرب الرقة, على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة و بالس وكانت هناك وقعة صفين بين علي    (100)

هـ بدأت بغرة صفر واستمرت مائة يوم وعشرة ايام وصارت فيها تسعون وقعة وقتل في الحرب بينهما سبعون الفا منهم من اصحاب 37
خمسة وعشرون الفًا, ومن اصحاب معاوية اربعون الفًا. وفي ليلة العاشرة من صفر وهي ليلة الجمعة قد استحر فيها القتال   علي  

.  3/414صباح الجمعة, فسميت بليلة الهرير يشبهونها بليلة القادسية. ينظر: معجم البلدان, ياقوت الحموي, واستمر بين الفريقين حتى 
الرابعة,   الطبعة  لبنان,  بيروت  القلم,  دار  الميس,  خليل  الشيي  تحقيق:  النجار,  عبدالوهاب  الراشدون,  م,  1993  – هـ  1414والخلفاء 

 . 436-434ص
 (. 6008, رقم الحديث )3/358والسنن الكبرى, البيهقي, . 3/383ينظر: نيل االوطار,  (101)
 . 3/383ينظر: نيل االوطار, الشوكاني,  (102)
 . 2/513( البيان، العمراني، 103)
 .  567/ 2, والتاج واالكليل, ابو عبدهللا المراق,  166/ 3. والبناية شرح الهداية, بدر الدين العيني,  233/ 1ينظر: تبيين الحقائق, الزيلعي,    (104)
 . 1/319. و الكافي, 135/ 2. والشرح الكبير, ابن قدامة, 567/ 2ينظر: التاج واالكليل, ابو عبدهللا المواق,  (105)
 (. 253, رقم الحديث)1/301حديث الصحيحين, ،  ينظر: كشا المشكل من  (106)
 . 2/1054ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (107)
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 ينظر: المصدر نفسه. (108)
 . 2/513ينظر: البيان, العمراني,  (109)
 . 2/578ينظر: نهاية المطلب, الجويني,  (110)
 . 2/513ينظر: البيان, العمراني,  (111)
 ينظر: المصدر نفسه. (112)
 . 1054الكبير, الماوردي, الحاوي  (113)
 . 1/200. والمهذب, الشيرازي,2/513ينظر: البيان, العمراني,  (114)
 . 2/331العزيز شرح الوجيز, الرافعي,   (115)
 . 2/524ينظر: البيان, العمراني,  (116)
. والعزيز شرح 2/1095وردي, . والحاوي الكبير, الما1/1051. و شرح التقين, 3/170البناية شرح الهداية, بدر الدين العيني, ينظر:  (117)

 . 2/17. و كشاف القناع, 305/ 2. المغني, ابن قدامة,  2/335الوجيز, الرافعي,  
 241/ 3. والمحلى, ابن حزم,  2/588. ونهاية المطلب, الجويني, 1/201ينظر: المهذب, الشيرازي,  (118)

 . 2/370( ينظر: شرح مختصر الروضة، (119
 .2اآلية:سورة المائدة,  (120)
 . 2/524. والبيان, العمراني, 2/1059ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (121)
 . 2/1095. الحاوي الكبير, الماوردي, 2/17ينظر: كشاف القناع, البهوتي,  (122)
 . 2/1060ينظر: الحاوي الكبير, الماوردي,  (123)
قال: ال تواصلوا قالوا انك تواصل, قال: )لست كأحد منكم اني اُطعم وأسقى او اني ابيت اطعم واسقى(.   عن النبي    عن انس    (124)

البخاري, االمام  البخاري,  الليل. : صحيح  في  تفطروا  لياًل ونهارًا دون ان  الصوم  تتابعوا  اي: ال  ) ال تواصلوا(   , رقم  3/37وقوله: 
( باب النهي عن الوصال من حديث ابن  2531, رقم الحديث)133/ 3مام مسلم,  ( باب الوصال, وصحيح مسلم, اال1961الحديث)
 .  عمر 

 . 2/138. والشرح الكبير, ابن قدامة,  2/524. والبيان, العمراني, 2/17ينظر: كشاف القناع, البهوتي,  (125)
 . 102سورة النساء, اآلية:  (126)
 . 1/201لشيرازي, , والمهذب, ا4/424ينظر: المجموع شرح المهذب, النووي,  (127)
 .2سورة المائدة: اآلية:  (128)
 . 320. والكافي, ابن قدامة, 525. والبيان, العمراني, 4/424ينظر: المجموع شرح المهذب, النووي,  (129)
 . 102سورة النساء: اآلية: (130)
 . 2/1059والحاوي الكبير, الماوردي, . 2/524ينظر: البيان, العمراني,  (131)


