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ABSTRACT 

 

The aim of this article is to study an Arabic Manuscript (letter) concerning the 

issue of "Sadl (Laying the Hands Straight) in the Obligatory Prayer pertaining to 

the Maliki Madhhab comparing between Machhor and Ma Jara bih 'Amal.   

The author of this manuscript is Abdullah bin Jahra Al-Salawi (1324). In his 

introduction, the author shows the position of Imam Malik and his role in Maliki 

School. He is also talks about the rule of ‘amal of ahl al-Madina explaining its 

importance and strength among other rules of Imam Malik. He shows many 

sayings of Imam Malik and Maliki scholars which describe the role of 'amal ahl 

Madina.  

Then, after this introduction, the author examines the main point of this 

manuscript that is debates and disagreements (ikhtilaf) between Maliki jurists 

about Sadl in prayer. To discuss this point, he starts from a text in the main book 

of Malikis (al-Mudwana), and then he reports many issues which are similar to 

the main point. He also reports many sayings of Islamic scholars either from 

Maliki School or outside of school showing the strength of debates about the 

issue. 

Finally, This Manuscript ends with two answers to Shaykh 'ulish from his books: 

"Fath al-'Uli, al Malik in the fatwa on the doctrine of Imam Malik" and "Minah 

al Jalil, Sharh Mukhtāsr Khalil" to support the main point of this letter that is 

that Imam Malik and many 'ulama were known to have preferred sadl. 
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 الملخص
 

اشتمل هذا املقال على دراسة وحتقيق ملخطوط ناقش فيه مؤلفه العالمة عبد اهلل بن خضراء السالوي  
 ( مسألة السدل يف الفريضة داخل املذهب املالكي.1324)ت

استفتح العالمة ابن خضراء هذه الرسالة ببيان مكانة اإلمام مالك، وبشرح عمل أهل املدينة، وبيان مكانته وقوته  
لة مع عرض أقوال مالك وأقوال علماء آخرين أشادوا به مبينني مكانته بني األدلة وقوته يف االستنباط، بني األد

معضدا كل ذلك بنماذج استندت يف االستنباط إليه،كما وضح املشهور من املذهب والتزام جل علماء املالكية 
 بالفتوى به، مع نقله كالم املازري املشهور يف التمسك به.

هيد كله ليبني به طريقة بناء هذا الفرع الفقهي على العمل املدين واستمداد قوته منه، مث نقل عبارة املدونة وهذا التم
اليت تعد منطلق اخلالف ونقل نظائر للمسألة: كمسألة البسملة يف التشهد ومسألة بيع اخليار ليربهن على أن تعبري 

ثله يف مسائل عدة مع مرونة اخلالف فيها، واسرتسل يف مالك الذي نشأ منه اخلالف وانتشر هبذه احلدة يوجد م
نقل أقوال علماء من سلف داخل املذهب وخارجه، مع انتقاده كالم املسناوي يف رسالته اليت ألفها يف" نصرة 

 القبض". 

ومن فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، وختم هذه الرسالة جبوابني للشيخ عليش من كتابه: 

 .كتابه: منح اجلليل شرح خمتصر خليل، أيد هبما السدل يف الفريضة داخل املذهب املالكي
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، 1037، وصحيح مسلم كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة، رقم 71( صحيح البخاري كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين، رقم  1

 .2783والرتمذي، أبواب العلم، باب إذا أراد اهلل بعبده خريا فقهه يف الدين، رقم 
 أقصد هنا بتالدقيق مناقشة ما بداخلها من املسائل وانتقاد ما حيتاج إىل انتقاد دون املرور عليها والتسيلم هبا. (  2

 مقدمة

أمحدك ريب على كل حال وأشكرك على ما أسديت به من نعم علينا ال حنصي عّدها وال نعلم حدها، وأصلي وأسلم 
الشاكرين لرب العاملني، القائل: من يرد اهلل به خريا صالة وسالما دائمني إىل يوم الدين على أفضل الذاكرين وأكثر 

 ، سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، والتابعني هلم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.1يفقهه يف الدين

  أما بعد:

واإلفراج  فإن من آكد اخلدمات اليت ميكن تقدميها للمذهب املالكي يف هذا الوقت هو إنقاذ تراثه من سجون اخلزانات
عنه من شبه املعدوم إىل الوجود، فما أحوج املذهب املالكي إىل من خيرج درره وكنوزه ويعتين هبا حتقيقا وتدقيقا، ومها 
أمران ال يصرب عليهما إال من رزقه اهلل تعاىل حب العلم وطول النفس، فالتحقيق أمر صعب وعمل مضن والتدقيق 

لتحقيق وما هو إال متزيق وتلصيق فتحتاج إىل إعادته وإجادته وأخرى قد يف التحقيق أصعب، كتب ألصق هبا اسم ا
 2تكون نالت نصيبها من التحقيق فتحتاج إىل تدقيق.

وهذه اخلدمة إن قدمت للمذهب املالكي بتولية أكفاء هلا، فال شك أهنا ستساهم يف زيادته قوة إىل قوته وحتصينه 
لبالد اليت استحوذ على ساحتها واختذ فيها صفة الرمسية فصار ال من كل الشبهات اليت ُترتبص به، خصوصا يف ا

 يلتجأ إال إليه وال يفىت إال به.

 سبب اختياري لتحقيق هذه الرسالة

فمنذ مدة ليست بالقليلة يف أثناء تنقييب عن بعض املخطوطات يف خزائنها كانت تقع  عيناي على رسائل قصرية  
يف علوم متنوعة بعضها يف الفقه وبعضها يف اللغة أو املنطق اخل أفحصها ناظرا يف مضموهنا وباحثا عن مؤلفها فما 

سة وتعليقا حىت شاء اهلل يل أن أرتبط برسالة صغرية يف اطمأنت نفسي للتشبث بإحداها والعناية هبا حتقيقا ودرا
حجمها عظيمة يف مضموهنا ارتاحت هلا نفسي واطمأن هلا قليب ملا وجدت فيها من علم رزين وتدقيق متني، 
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اختصرت ثالث مسائل ما زال الكالم قائما فيها إىل اآلن بينت أصلها وفصلها وزمان بدء النقاش فيها، وال غرابة 
كله ألن كاتبها كان ديدنه يف العلم اإلتقان تعّلما وتعليما وكتابة وتنظيما، انتشر صيته يف اآلفاق فاستحق يف هذا  

 لقب العالمة كما وصفه بذلك غري واحد كما سيأيت يف ترمجته.   

ألحتف وهذا ما حدا يب إىل اإلقبال على هذه الرسالة وإخراجها من بني املخطوطات لتأخذ مكاهنا بني املطبوعات 
 هبا القراء املتشوقني إىل فتاوى سلفهم من العلماء األجالء.

فبعد اطالعي عليها وإعجايب هبا غاية اإلعجاب سارعت إىل رقنها وتوثيق نصوصها وتعريف أعالمها وتبيني     
 غريبها والتعليق على ما يستحق التعليق من مسائلها، فجاءت خطة حبثها على الشكل التايل:

 منهج البحث:

السالوي ومبضمون الرسالة، وخصصت جعلت عملي هذا يف مقدمة وفصلني: خصصت أوهلما للتعريف بابن خضراء 
 الثاين بتحقيق نص الرسالة.

 خطة البحث:

 مقدمة: 

 الفصل األول: التعريف بابن خضراء السالوي ومبضمون الرسالة •
 املبحث األول: التعريف بابن خضراء وفيه أربعة مطالب ➢
 املطلب األول: امسه ونسبه:  ✓
 املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه ✓
 انته العلمية ومؤلفاته: املطلب الثالث: مك ✓
 املطلب الرابع: وفاته ✓
 املبحث الثاين: مضمون الرسالة، وفيه سبعة مطالب: ➢
 املطلب األول: عنوان الرسالة ونسبتها البن خضراء السالوي ✓
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وإحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر  81ومعلمة الفقه املالكي:  1/381وفهرس الفهارس: 11/3745نظر ترمجته  يف: معلمة املغرب: ا(  3

وموسوعة أعالم املغرب:  8/346واإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات:  4/348حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس: وإ 1/343والرابع:
 3/166و3/152واالستقصا ألخبار دول املغرب األقصا ألمحد الناصري:  2/326، ومن أعالم الفكر املعاصر لعبد اهلل اجلراري: 8/2843

 املطلب الثاين: قيمة هذه الرسالة  ✓
 املطلب الثالث: املسائل اليت حوت هذه الرسالة  ✓
 املطلب الرابع: منهج ابن خضراء السالوي يف التعامل مع املسائل الفقهية يف هذه الرسالة. ✓
 املطلب اخلامس: مصادر ابن خضراء السالوي يف هذه الرسالة ✓
 املطلب السادس: النسخ املعتمدة يف حتقيق هذه الرسالة ✓
 منهجي يف حتقيق هذه الرسالةاملطلب السابع:  ✓
 الفصل الثاين: حتقيق نص الرسالة •
 الفصل األول: التعريف بابن خضراء السالوي وبمضمون الرسالة  •
 .المبحث األول: التعريف بأبي محمد بن خضراء السالوي ➢

تَليقان مبكانته العلمية وحبياته العالمة ابن خضراء السالوي رمحه اهلل مل يلق من الباحثني العناية واالهتمام اللتني 
العملية، فقد نّقبت كثريا عن ترمجة وافية تربز شخصية ابن خضراء السالوي وجتلي مكانته الفقهية داخل املذهب 
املالكي يف العصور املتأخرة فلم تسعفين كتب الرتاجم إال بالنزر اليسري مما كنت أتوقعه، وقد مجعت ما ظفرت به يف 

 .   يكون مفتاحا ملن أراد ختصيصه برتمجة وافية وكافية هذا املبحث لعله

 المطلب األول: اسمه ونسبه:  ✓
هو: أبو حممد عبد اهلل بن حممد اهلامشي السالوي اإلمام العالمة القاضي الفهامة، ولد بسال سنة ستني ومائتني وألف 

وعلمائها وانتقل إىل مراكش وفاس ودخل مصر واحلجاز هـ وهبا نشأ وتكّون تكوينه األويل فأخذ عن قرائها  1260
  3والشام ولقي األعالم هبا وأجازوه.
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 1/575وشجرة النور:  3/112األقصا:  ( االستقصا ألخبار دول املغرب 4
 1/578شجرة النور:  1/266( إحتاف املطالع  5
 11/3745ومعلمة املغرب:  8/348( اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم:  6
 1/229ومعجم املؤلفني:  392-1/390( فهرس الفهارس:  7

 المطلب الثاني: شيوخه وتالميذه

 شيوخه:  •
 أخذ العالمة عبد اهلل اهلامشي بن خضراء السالوي على علماء أجالء من أبرزهم وأشهرهم:

وي: الفقيه احملّدث العالمة اإِلمام البارع املتفنن الفّهامة أخذ أبو عبد اهلل حممد بن عبد العزيز حمبوبه السالاإلمام   ✓
 :قال يف االستقصاء صاحب االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصا، عن أعالم، وعنه أبو العباس أمحد الناصري

 4هـ 1279وانتفعنا به وعادت علينا بركته. تويف مبكة بعد الفراغ من العمرة سنة 
كان أحد العلماء األفراد الذين إليهم املرجع و  حممد عّواد السالوي كان حمدثا حافظا متقناأبو بكر بن القاضي   ✓

سنة:  ويل القضاء ببلده وبقى عليه إىل أن تويف ،وعليهم االعتماد من أهل املشاركة يف العلم واالعتناء به
 5هـ1295

املشارك الصاحل، أحد من نفع اهلل به  أبو العباس أمحد بن زيين دحالن املكي الشافعي مفتيهم مبكة، العالمة ✓
، وله من التصانيف يف السنة: السرية النبوية وهي مشهورة، اإلسالم يف الزمن األخري يف تلك الربوع العربية

وكتابات على الكتب الستة، وله يف التاريخ عدة مصنفات سارت هبا الركبان، منها تاريخ طبقات العلماء رتبهم 
افعية على حدهتم، واحلنفية على حدهتم، وهكذا بقية املذاهب، ومنها تاريخ جمدول برتتيب عجيب، مجع الش

، أخذ عنه ابن خضراء تفسري البيضاوي وعوارف خلص فيه " املشرع الروي يف مناقب السادات آل باعلوي
 .7هـ 1304ت: 6السهروردي وطلب منه اإلجازة فأجازه وحاله فيها بالعامل الفاضل النبيل الكامل.

 ميذه: تال •
 أخذ عن ابن خضراء السالوي تالميذ كثر يف فاس وسال ومركش، من بينهم:
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 544( نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر:  8
 1452( نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر:  9

 40إىل 1( أنظر ترمجته كاملة يف مقدمة كتابه فهرس الفهارس من  10
 8/346( اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم:  11
 3/166( االستقصا ألمحد الناصري:  12
 3/152( االستقصا:  13

الطاهر بن احلسن بن عمر بن الطائع الزمزمي الكتاين احلسين، العالمة املشارك املطلع احملدث املدرس الكاتب  ✓
 8هـ  1347املقتدر، ت 

واملؤرخ املغريب أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن علي بن أمحد الدكايل السالوي، درس الفقه واألصول واحلديث  ✓
ابة فيه اهتماما كبريا واستفاد منه يف ذلك عبد احلي الكتاين والقاضي عبد والعربية بسال واهتم بالتاريخ والكت

احلفيظ الفاسي وعباس بن إبراهيم املراكشي وغريهم كما استفاد منه الكثري من العلماء بالشرق ولد يف سال: 
 9هـ 1364هـ وتويف:  1285

 10هـ1382صاحب فهرس الفهارس تويف  عبد احلي بن عبد الكبري الكتاينوروى عنه  ✓
 

 المطلب الثالث: مكانته العلمية والمهام التي توالها ومؤلفاته: 

 مكانته العلمية: •
وصل عبد اهلل بن خضراء السالوي إىل مكانة علمية جعلته حيظى باهتمام واحرتام كبريين من لدن علماء عصره 

 وحىت من لدن السلطان آنذاك، وشهادات العلماء فيه تدل على ذلك:

صاحب اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم: بشيخنا قاضي اجلماعة اإلمام العالمة احملقق املدقق وصفه 
  11شيخنا اجلليل القدر سامي الذكر نبيال شاعرا ناثرا حمصال لألصول والفروع أديبا ماهرا عارفا باألعراف.

 13العالمة البارع. صاحبناوضع آخر بويف م 12ووصفه أمحد الناصري يف االستقصا بالفقيه العالمة احلافظ، 

ومعاصر يف الزمان، وهنا  -ألهنما أخذا معا عن أيب عبد اهلل بن حمبوبة السالوي-وهذه شهادة قرين يف الطلب  
 املعاصرة مل متنع املناصرة ومل حتجبها.
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 8/2843حممد حجي: ( موسوعة أعالم املغرب تنسيق وحتقيق  14
 326( من أعالم الفكر املعاصر لعبد اهلل اجلراري:  15
 11/3745( معلمة املغرب:  16
 350-8/348( اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم:  17

ووصفه عبد اهلل اجلراري يف كتابه" من أعالم  14ووصفه يف موسوعة أعالم املغرب بقوله: العالمة املشارك املطلع، 
 بقوله: عبد اهلل بن خضراء من أبرز علماء سال وشيوخها الكبار وأصبح شيخ  الفكر املعاصر

   16ووصفه يف معلمة املغرب: بالعامل الكبري واملؤلف القدير قاضي اجلماعة بفاس ومراكش. 15مجاعتها،

 المهام التي توالها:

مفتيا أيضا، مث قلد قضاء فاس هـ وكان هبا حممود السرية حسن السريرة، وكان هبا  1297عني قاضيا مبراكش سنة: 
هـ وبقي به قاضيا إىل أن تويف، وتوىل كرسي السرية النبوية جبامع القرويني وكان حمبوبا من اجلميع حلسن 1317سنة: 

   17سريته رمحه اهلل.

 مؤلفاته: 

واللغة واألدب طبع ألف الشيخ عبد اهلل بن خضراء السالوي عددا من الكتب يف الفقه واألصول ومصطلح احلديث 
ستة منها على احلجر وما يزال سائرها يف أصله بعضها خبط املؤلف باخلزانة الصبيحية بسال وبعضها خبزانة عالل 

 الفاسي بالرباط وبعضها باخلزانة امللكية بالرباط، منها:

 المطبوعات على الحجر •
 اإلحتاف مبا يتعلق بالقاف ✓
 االغرتار بكل من يتساهل يف الدينحتذير عوام املسلمني من  ✓
 حاشية على شرح الورقات للحطاب  ✓
 مرآة الفكر يف شرح فرائض املختصر ✓
 منتهى األرب يف شرح بييت العقل واألداب  ✓
 المخطوطات: •
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املعاصر لعبد اهلل اجلراري: ومن أعالم الفكر  8/2843موسوعة أعالم املغرب تنسيق وحتقيق حممد حجي:  3746-11/3745( معلمة املغرب:  18

 70ومعلمة الفقه املالكي لعبد العزيز بن عبد اهلل:  1452ونثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر:  326
 11/3746( معلمة املغرب:  19

 رحلة حجازية ✓
 تقييد يف السدل ✓
 صفحة( 229تقييد يف التعريف باإلمام مالك ) ✓
 صفحة(283تعليق على شرح المية الزقاق ) ✓
 صفحة( 300لى شرح حتفة احلكام للتاودي بن سودة )حنو تعليق ع ✓
 كراسة موجهة إىل السلطان يف حكم إقطاع املعادن ✓
 صفحة(   50تعليق على شرح بناين للسلم يف املنطق وحاشية قصارة عليه )حنو  ✓
 تعليق على الرسالة البيانية حملمد بن علي الصبان )كراسة( ✓
 اإلعراب البن هشام بشرح األزهري)كراسة(تعليق على اإلعراب على قواعد  ✓
 السيف املسلول على منكر افتقار اإلبراء من الدين إىل القبول )كراسة( ✓
  18ختم صحيح مسلم والتعليق على احلديث األخري فيه )كراسة(  ✓

 المطلب الرابع: وفاته 

 19هـ /1324وعشري حمرم عام: تويف عبد اهلل بن خضراء السالوي بفاس بعد أن مرض باحلمى يوم اإلثنني ثالث 
 19م ودفن بالزاوية الناصرية من حرمة السياج بفاس.1906مارس 

 المبحث الثاني: مضمون الرسالة، وفيه سبعة مطالب: ➢
 المطلب األول: عنوان هذه الرسالة ونسبتها البن خضراء السالوي ✓

 عنوان هذه الرسالة:

 يضع ابن خضراء السالوي عنوانا هلذه الرسالة مما جعل من ترجم له خيتلفون: فبعضهم أمهله: كعبد اهلل اجلراري مل 
يف كتابه" من أعالم الفكر املعاصر" والعباس بن إبراهيم السماليل يف كتابه" اإلعالم مبن حل مبركش وأغمات من 
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 ( سيأيت يف املطلب السادس من هذا املبحث بيان أرقام هذه النسخ 20

لفني ذكروا فيها مجلة من تآليف ابن خضراء السالوي باستثناء األعالم" ومعلمة املغرب" اليت ألفها جمموعة من املؤ 
 هذه الرسالة، وكذلك"موسوعة أعالم املغرب" بتنسيق حممد حجي" وهذا راجع إىل طبيعة تراجيمها املختصرة.    

َوُعنون هلا يف كشاف الكتب املخطوطة باخلزانة احلسنة ب" تقييد يف الرد على من يقبض يف صالة الفرض" ويف 
الرد على من يقبض يف  تقييد يففهرس مؤسسة عالل الفاسي ب " تقييد يف السدل"ويف معلمة الفقه املالكي ب" 

 20بض يف الصالة." ويف فهرس اخلزانة الصبيحية ب" رسالة يف كراهة القصالة الفرض
من خالل ما قدمناه جند أن كتب الرتاجم اليت ترمجت البن خضراء السالوي مل تنسب له هذه الرسالة وذلك راجع  
الختصارها يف ترمجته، فبعضها اقتصر على امسه وأصله ومكانته ومهنته، وبعضها زادت رحاالته وبعضا  -كما سبق-

 من كتبه...

النقل منها فقد مست هذه الرسالة لكنها اختلفت يف امسها، وهذا يدل على أن املؤلف أما فهارس املكتبات اليت سبق 
رمحه اهلل مل يضع هلا امسا وما وجد من األمساء يف تلك الفهارس إمنا هي اجتهادات من املفهرسني، فكل واحد رأى 

 رأيه ووضع العنوان الذي ظنه مناسبا.

ميكن القطع هبا واالعتماد عليها دون النظر يف مضمون الرسالة، بل  وما دامت اجتهادات مستندة إىل املضمون فال
السدل في صالة   وميكن استبداهلا بغريها وهو الذي يظهر واهلل أعلم، واألنسب أن نقول يف تسمية هذه الرسالة :

 الفريضة بين المشهور وجريان العمل "

 نسبة هذه الرسالة البن خضراء السالوي. ✓
نسبة التأليف إىل املؤِلف من األمور اليت تعد ضرورة يف التحقيق بل من أركانه، ألن قيمة كل منهما تستمد من 
اآلخر، واإلقبال على الكتاب ترجع يف الغالب إىل ما ناله املؤلف من اإلقبال، ولذا كتب أريد التجارة هبا نسبت زورا 

ؤلَّف إىل املؤلِّف ال ختفى صعوبتها خصوصا إذا مل ينص على امسه إىل غري كاتيبها لغرض اإلقبال عليها، ونسبة امل
املؤلِّف وال من تتلمذ عليه أو على األقل من ترجم له، والرسالة اليت بني أيدينا وإن أغفل املرتمجون البن خضراء 
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تام إليه وهو أقرب السالوي نسبتها إليه مل أجد صعوبة يف نسبتها إليه، فناسخ نسخة اخلزانة احلسنية نسبها يف اخل
 إليه حسب التاريخ الذي سطره، ومفهرسوا اخلزانات اليت سبق ذكرها نسبوها أيضا إىل املؤّلف.     

 المطلب الثاني: قيمة الرسالة ✓
 قيمة هذه الرسالة تكمن يف قيمة مؤلفها وقيمة مضموهنا، األوىل سبق بياهنا، والثانية تلحظ من وجهني: 

الة ومضموهنا، والعنوان يشوق يف املضمون، ويف بعض األحيان العنوان يرشد إىل تصور عنوان الرس الوجه األول:
املضمون ولو على جهة اإلمجال فتتشوق نفس القارئ إىل التفاصيل، فمسألة السدل اليت وضعت كعنوان على هذه 

ورفع اليدين يف الصالة يف غري  ومها القراءة ببعض السورة يف الصالة-الرسالة واملسألتان األخريان املذكورتان بعدها 
كلها مسائل خالفية فيها أخذ ورد، فيها إثبات ونفي، فيها يُلحظ اجلهد املبذول يف التدليل من طرف   -اإلحرام

واجلهد املبذول يف انتقاد الدليل أو انتقاد جهات االستدالل به من الطرف اآلخر، وكل ذلك حتلو معه القراءة ويزيد 
هم ودربة على النقاش حىت وإن كانت هذه املسائل سبق حبثها قبل املؤلف ممن هم أكثر علما العقل شحدا على الف

 وفهما منه. 

 -نظرا لتأخره-مكانة املؤلف اليت سبق ذكرها تُلبس هذه املسائل حلة جديدة من النقاش تنبئ بعثوره  الوجه الثاني:
 من األدلة نتج عن استيعابه لكالم من سبقه.    على أدلة مل تتأت ملن قبله أو بفهم جديد ملا اسُتعمل فيها

 المطلب الثالث: المسائل التي حوت هذه الرسالة  ✓
اشتملت هذه الرسالة اليت بني أيدينا على ثالث مسائل فقهية جرى النقاش فيها داخل املذهب املالكي قدميا وما  

 زال إىل اآلن.

مسألة السدل يف الفريضة داخل املذهب املالكي" وهي من أشهر املسائل اليت تشعب فيها اخلالف " المسألة األولى:
داخل املذهب املالكي منذ عهد تدوين املدونة وإىل اآلن، واألقوال اليت يف السدل داخل املذهب تدور بني النايف له 
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ونوقشت أيضا يف  20/79إىل  20/67الفقه املالكي وأطال البحث فيها ابن عبد الرب يف متهيده من  كتب  ( نوقشت هذه املسألة يف مطوالت 21

ويف خمتصر خليل بشراحه، وكتبت فيها رسائل معاصرة بعضها  1/335خمتصرات الفقه املالكي كمختصر ابن احلاجب بشرح خليل عليه املسمى بالتوضيح: 
كتفي بإثباهتما معا، بعضها طبع وبعضها مازال خمطوطا يف أصله، واجلميع يتفق على صحة الصالة بأحدمها، ترجح السدل وبعضها ترجح القبض وبعضها ت

 تنظر يف معلمة الفقه املالكي لعبد العزيز بن عبد اهلل، وأخرى موجودة على النت. 

ضافة إىل ما يف خمتصرات ومطوالت الفقه إ–واملثبت، وبني املرجح له على القبض والعكس، فكتبت يف ذلك رسائل 
 .21بعضها يف سياق الرد على املخالف وبعضها يف إثبات احلكم الذي تؤيده األدلة دون قصد خمالف-املالكي

استفتح الشيخ ابن خضراء هذه املسألة ببيان مكانة اإلمام مالك وبشرح عمل أهل املدينة وبيان مكانته وقوته  وقد  
القرايف... يف بياهنم مكانة العمل و أقوال مالك وأقوال علماء آخرين كابن رشد اجلد واملازري بني األدلة مع عرض 

وذكر مناذج من أقواهلم بني هبا ترجيحهم لفروع فقهية بعمل أهل املدينة، كما وضح املشهور من املذهب  ،املدين
ذا التمهيد كله ليبني به طريقة بناء هذا الفرع والتزام جل علماء املالكية بالفتوى به ونقله كالم املازري املشهور، وه

الفقهي على العمل املدين واستمداده قوته منه، فنقل عبارة املدونة اليت تعد منطلق اخلالف ونقل نظائرها أيضا 
هبذه احلدة يوجد مثله مع  وانتشر كمسألة البسملة يف التشهد ليربهن على أن تعبري مالك الذي نشأ منه اخلالف

خلالف فيه، واسرتسل يف نقل األقوال عن القاضي عياض والنووي يف شرح مسلم وابن السبكي يف مجع اجلوامع مرونة ا
من أقوال املسناوي يف  ابعض هبشرح احمللي وابن حجر يف شرح صحيح البخاري، مع عرضه عبارة املدونة، وانتقاد

قول املختصر وشراحه املؤيدين هلذه املسألة وفتاوى اليت ألفها يف" نصرة القبض" بعمل بعض السلف وأقواهلم وب تهرسال
فتح العلي جبوابني للشيخ عليش من كتابه هذه املسألة وختم  ،من املعيار مع إيراده أحاديث من املوطإ ومن غريه

املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ومن منح اجلليل شرح خمتصر خليل أيد هبما السدل يف الفريضة داخل 
 .املذهب

فنقل فيها الكراهة عن األيب عن القاضي عياض وعن ابن املنري  ،فيها القراءة ببعض السورة ذكر :المسألة الثانية
 .وغريه وعن التتائي وشرح اجلالب وعن احلطاب وابن عمر، ونقل سبب الكراهة عن ابن حجر

إن الرواية اختلفت  :رفع اليدين يف غري اإلحرام فذكر أهنا رواية ابن القاسم وقول ابن خويز منداد المسألة الثالثة:
وأصحابه أخذوا بالرفع ال غري، ونقل عن املازري أن املشهور عن مالك ختصيصه باإلحرام، ونقل يف تأييد عن مالك، 

عدم الرفع يف غري اإلحرام كالم ابن عبد الرب وابن العريب وكالم املواق عن اإلكمال، وكالم األصيلي يف توجيه احلديث 
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يل وبعض شراحه كالزرقاين والرهوين ، وختم بكالم املواق وابن رشد يف ترجيح ما ذهب إليه مالك، كما نقل كالم خل
 يف سنن املهتدين وبكالم أيب سامل العياشي يف رحلته املشهورة.

ماء قطره وأسالفه وأشياخه وأن ال خيرج عن ذلك لوختم  رسالته بتوجيه نصيحة للمقلد بااللتزام مبا جرى به عمل ع
 جملرد اهلوى.

 دراسة وحتقيق مسألة السدل يف صالة الفريضة.وتفاديا للتطويل اقتصرت على 

 المطلب الرابع: منهج ابن خضراء السالوي في التعامل مع المسائل الفقهية في هذه الرسالة. ✓
من قرأ ما دونه ابن خضراء السالوي يف هذه الرسالة وتتبع طريقته يف عرضه هلذه املسائل بان له أن منهجه يتسم 

الفقهي هلذه املسائل وحسن الربط بينها وعرض األشباه والنظائر اليت تعرض له يف نسقها، ويتسم بالدقة يف التحليل 
أيضا بالدقة يف اختيار األدلة من آيات وأحاديث وقواعد، وباألدب اجلم يف الرد على املخالف، وبطول النفس يف 

مية اليت تبوأها رمحة اهلل عليه ويوحي أيضا عرض أقوال علماء السلف مع ذكر حماهّلا، هذا وغريه يوحي باملكانة العل
 جبمالية أخالقه.

 المطلب الخامس: مصادر ابن خضراء السالوي في هذه الرسالة
 أفصح ابن خضراء عن  املصادر اليت اعتمدها يف هذه الرسالة، وإفصاحه استعمله بطريقنت:

قال مالك يف املدونة، أو  مبا اشتهر به كقوله:  ذكر املصدر بامسه كقوله: قال ابن رشد يف البيان والتحصيل، األولى:
 قال القاضي عياض يف املدارك، قال القرايف يف التنقيح.

 ذِْكر صاحب الكتاب دون املصدر، كقوله: قال مالك، قال ابن رشد... الثانية:
 ر:واملصادر املذكورة يف هذه الرسالة سواء ذكرت بالطريقة  األوىل أو الثانية متيزت بثالثة أمو 

التنوع، فنجد بعضها يف الفقه وبعضها يف أصول الفقه وبعضها يف الرتاجم وبعضها يف غريب اللغة  األمر األول:
 وبعضها يف الفتاوى وبعضها يف التصوف وبعضها يف األدب وبعضها يف احلديث وشروحه.

ملدونة ومن العتبية والبيان والتحصيل باألصالة، وال حييد عنها إال عند تعذرها، فينقل من املوطإ ومن ا األمر الثاني:
 ومن مجع اجلوامع ...

 املذهبية، فقد التزم يف اختيار املصادر فيما يتعلق بالفقه مبصادر املذهب املالكي.  األمر الثالث:
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 المطلب السادس: النسخ المعتمدة في التحقيق:
 جمموع أصول نسخ هذا املخطوط اليت وقفت عليها ترجع إىل ست نسخ.

 د( 1724األوىل باملكتبة الوطنية بالرباط حتت رقم: -
 مل أوفق للحصول عليها. 1/156والثانية باخلزانة الصبيحية حتت رقم:  -
 704والثالثة مبؤسسة عالل الفاسي حتت رقم: ع: -

 وثالث نسخ باخلزانة احلسنية:
 14060واحدة حتت رقم: 
 13848والثانية حتت رقم: 
  12212والثالثة حتت رقم: 

 وقد اعتمدت يف حتقيق هذا املخطوط على نسختني:
 : أصلها يف مؤسسة عالل الفاسي:النسخة األولى
  15عدد صفحاهتا: 

 21مسطرته: 
 12عدد كلمات السطر الواحد: 

 125إىل  110يف جمموع من ص
 نوع اخلط: مغريب وسط. وواضح

 ُعنونت ب: تقييد يف السدل
 وقد رمزت هلا ب )ع(

 أصلها يف اخلزانة احلسنية.   النسخة الثانية:
 عدد صفحاهتا ثالث عشرة:

 23مسطرته: 
 15عدد كلمات السطر الواحد: 

 14060حتت رقم: 
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 : أو ( يف ع 22
، وذكر له ابن عبد 20911لفقه يسأل عن الرجل من أهل احلديث برقم: ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب" الشهادات، باب" الرجل من أهل ا 23

   1/59التمهيد طرقا متعددة منها املرسل ومنها املوصول. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد. 

 وقد رمزت هلا ب )ح(
 المطلب السابع: منهجي في تحقيق هذه الرسالة

حاولت قدر املستطاع أن أخرج النص أقرب ما يكون إىل مقصود املؤلف مع مراعاة قواعد اإلمالء املعاصرة،  ✓
 وحاولت ضبطه بالفواصل والنقط وعالمات االستفهام وعالمات التعجب.. 

حرصت على اختيار الكلمة الصحيحة عند تعارض النسختني وقد ساعدين على ذلك كثرة نقول املؤلف  ✓
  أصوهلا، مع اعتمادي على نسخة )ح( يف الرتجيح عند إمكان اجلمع.بالرجوع إىل

 وضعت عناوين رأيت من الالزم أن تكون وجعلتها بني معقوفتني متييزا هلا عن كالم املؤلف. ✓
 نسبت يف اهلامش اآليات القرآنية إىل سورها مع ترقيمها. ✓
 خّرجت األحاديث ونسبتها إىل مصادرها األصلية. ✓
 سب املستطاع إىل أصوهلا.عزوت  النقول ح ✓
 عرّفت بغريب اللغة وببعض األعالم اليت حتتاج إىل تعريف. ✓
 قمت ببعض التعاليق على النص احملقق. ✓
 وضعت فهارس لآليات واألحاديث واألشعار واملصادر واملواضيع. ✓
 الفصل الثاني: النص المحقق: •

 ]مقدمة المؤلف[

 يدنا حممد وآله وصحبه وسلمبسم اهلل الرمحان الرحيم      وصلى اهلل على س

والصالة والسالم على سيدنا حممد القائل: حيمل هذا الدين  ،نقوله22احلمد هلل الذي أمرنا مبراقبته يف كل ما نفعله و
وعلى آله وأصحابه الذين هم أبطال اإلسالم وفحوله، والرضى عن األئمة املقتدى هبم فيما  ،23من كل خلف عدوله
 رغب اهلل فيه ورسوله.
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 ( سقط من ع 24
 ( املكينة أي متمكن من األوصاف اليت وصفه هبا، ومنه قول الشاعر:  25

ا  دينة    بعَد ِسياِق ُعْقبٍة َمِتينــــــــــــــــــهَلمَّ
َ
 نزَْلنا حاِضَر امل

ُنها َسِخينه  ِصْرنا ِإىل جاريٍَة َمِكينة    ذاِت ُسروٍر َعيـْ
ينــــــــــــــــــــــــه  فباَكَرْتنا َجْفنٌة بَِطينـــــــه     حْلَم َجُزوٍر َعثٍَّة مسَِ

 13/220متمكنة يف األرض، ذات سرور: يسر هبا النازل.لسان العرب/فصل السني/يريد عينا جتري باملاء، مكينة: 
 ( سقط من ح 26
 ( استعمل )ما( للعاقل وهو قيل  27
 ( يف ع: وأقعد 28

 ]مكانة اإلمام مالك[

 وبعد: 

إمام دار اهلجرة وعامل  -رضي اهلل عنه-املقرر يف األذهان الذي ال خيتلف فيه اثنان أن اإلمام مالكا  24[من]فإن    
 .25وأنه يف العلم والورع واتباع السنة باملكانة املكينة ،املدينة

 ]عمل أهل المدينة[

وأن الكل عليهم مدار  ،وأن املدينة املنورة كان فيها من الصحابة العدد الكثري واجلم الغفري وكان فيها أمهات املؤمنني 
  ،يه ملالزمتهم له إىل أن نقله اهلل تعاىل إليهوسلم وأمرَ  يه صلى اهلل عليهلَ عْ خر فِ آالدين عاملون ب

مل يكن يف غريها، وأهنم كانوا ال خيرجون عن هدي الصحابة وأهنم أعرف  27التابعني ما 26]أئمة[ وأنه كان فيها من
باحلال حبيث إذا صح احلديث وعمل أهل املدينة خبالفه علم أهنم إمنا تركوا احلديث ألمر قوي  28باملقال وأفقه

فلذا كان عملهم من األمور اليت بىن عليها اإلمام مالك رضي اهلل عنه مذهبه ألهنم أعلم الناس  ،ومعارض جلي
وسلم وكان اإلمام رضي اهلل عنه كثريا ما  ألن األحكام كانت تتجرد إىل وفاة النيب صلى اهلل عليه ،واملنسوخ خبالناس

 .يقول فيما صح به احلديث وعمل أهل املدينة خبالفه ال أعرفه أي ال أعرف العمل به

 ]فروع فقهية اخُتلف فيها ورُّجحت بالعمل المدني[

 ]السدل[
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لالعتماد أو خيفة اعتقاد ( اختلف يف كراهة  القبض يف الفريضة الواردة عن مالك على أقوال اختصرها خليل يف خمتصره بقوله:  وهل كراهته يف الفرض  29

ومعىن تأويالت عند خليل أي أن شراح املدونة اختلفوا يف معىن الفرع الفقهي أنظر مقدة املختصر:  33وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويالت. خمتصر خليل: 
بقوله: قيل: إنه جيوز يف الفرض والنفل،  ، علق احلطاب على نص خليل مبينا التأويالت43وانظر شرح الناصر اللقاين على مقدمة خمتصر الشيخ خليل: 11

 1/541وقيل: مينع فيهما قاله العراقيون، وقيل: يكره يف الفرض وجيوز يف النفل وهو ظاهر املدونة. مواهب اجلليل: 
 1/169( املدونة:  30
يِّ؛ أَنَُّه قَاَل: َكاَن النَّاُس يـُْؤَمُروَن أَْن َيَضَع الرَُّجُل اْلَيَد اْلُيْمىَن َعَلى ِذرَاِعِه ( لفظ احلديث: َماِلٌك، َعْن َأيب َحازِِم ْبِن ِديَناٍر، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعدِ  31

 على اليسار يف اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة.املوطأ/ك قصر الصالة يف الّسفر/ب وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة.ك النداء للصالة ب وضع اليمني
 47قم: الصالة  بر 

 1/226( املدونة:  32
 1/240( أنظر التنبيهات املستنبطة للقاضي عياض:  33
 ( سقط من ح 34
 ( يف البيان: واألمر املعروف املاضي املعمول به. 35
 18/523( البيان والتحصيل:  36
 1/812واملدخل البن احلاج:  24/65والتمهيد البن عبد الرب:  24/65( أنظر اجلامع ملسائل املدونة:  37
 ( يف ع: احلديث 38
 ( يف ع: عن  39

أي ال أعرف العمل  30مالك وضع اليد اليمىن على اليسرى يف الفريضة وقال ال أعرفه 29كره:ومن هذا ما يف املدونة 
 .31ج حديثه يف املوطإنه خرّ به وليس معناه أنه مل يعرفه يف حديث صحيح أل

 ]عدم البسملة في التشهد[

ي أالثعاليب،  ه، قال32ونظري هذا قوله يف املدونة عن مالك: وال أعرف يف التشهد: بسم اهلل" أي ال أعرف العمل به 
 وليس معناه: ال أعرف وروده، ألنه رواه يف املوطإ عن ابن عمر موقوفا، وحيتمل أن معناه: ال أعرف يف التشهد بسم 

-34]تعاىل[ رمحه اهلل-، ويف البيان والتحصيل قال مالك 33عليه وسلماهلل يف حديث صحيح مرفوع إىل النيب صلى اهلل 
، وقال عبد الرمحان بن مهدي: السنة 36هو العلم معرفة السنن واألمر املاضي املعروف املعمول 35: العلم الذي

يقتدى به ، قال من 38، وقال مالك: العمل أثبت من األحاديث37املتقدمة من سنة أهل املدينة خري من احلديث
غريهم األحاديث فيقولون:  39وإنه لضعيف أن يقال يف مثل ذلك: حدثين فالن وكان رجال من التابعني تبلغهم من
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 ع: ال( يف  40
 ( يف ع: هذا 41
  1/128واملدخل البن احلاج:  17/331( البيان والتحصيل:  42
 ( يف ع: عمرو 43
 ( يف البيان: بن خزام 44
 17/331( البيان والتحصيل:  45
التفرق باألبدان من اجمللس، ومحله مالك على التفرق بالقول آخذا بعمل أهل ( واملخالفة يف حديث بيع اخليار هي أن اجلمهور محلوه على ظاهره من  46

 2/83والفواكه الدواين:  2/768وشرح زروق على الرسالة:  3/1262والتنبيهات املستنبطة:  14/7املدينة. أنظر التمهيد 
أو  -داود والدارمي. لفظ البخاري: البيعان باخليار ما مل يتفرقا،  ( حديث بيع اخليار أخرجه يف البيوع كل من البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأبو 47

برقم:  .فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما، كتاب البيوع، باب: إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا -قال: حىت يتفرقا 
2079 

 ( سقط من ح 48
 71للقرايف: ( تنقيح الفصول  49

كان حممد بن أيب   ، وقال يف مساع ابن القاسم من جامع العتبية42ولكن مضى العمل على غريه 41جنهل هبذا 40ما
 كثري األحاديث فكان إذا قضى حممد يف القضية قد قاضيا وكان أخوه عبد اهلل 44بن حزم 43بكر بن حممد بن عمر

جاء فيها احلديث خمالفا للقضاء يقول أمل يأت فيه كذا وكذا قال بلى، قال فما بالك ال تقضي به؟ قال فأين الناس 
  45.عنه يريد بذلك أن العمل أثبت من األحاديث

 ]بيع الخيار[

، وهو مهيع 48]مع روايته له[47حلديث: بيع اخليار 46عنه خمالفته ويف التنقيح للقرايف: ومما يشنع على مالك رضي اهلل
متسع ومسلك غري ممتنع فال جتد عاملا إال وقد خالف من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أدلة 

أهل املدينة ها، وكذلك مالك ترك احلديث ملعارض راجح عنده وهو عمل فكثرية ولكن ملعارض راجح عليها عند خمال
 49.فليس هذا بابا اخرتعه وال بدعا ابتدعه هـ

 ]السدل في صالة الفريضة[ 
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وعبد امللك بن   ( أبو عبد اهلل حممد املسناوي بن حممد بن أيب بكر الدالئي: اإِلمام العالمة العمدة الفّهامة. أخذ عن والده وعن عبد القادر الفاسي  50

يف بعض أهل النسب الوثيق والقول الكاشف  أمحد السجلماسي وعنه ابنه أمحد وأبو عبد اهلل حممد الطيب الشريف الوزاين العلمي، من تآليفه:نتيجة التحقيق
وشجرة النور:  33- 6/26ه. اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم: 1136عن أحكام االستنابة يف الوظائف وغري ذلك من املوؤلفات، تويف: 

 124واالغتباط برتاجم علماء الرباط:  1/454
 164شروعيته يف صالة الفرض. معلمة الفقه املالكي لعبد العزيز بن عبد اهلل: ( اسم الرسالة: نصرة القبض والرد على من أنكر م 51
 59( النساء: اآلية  52
 44( نصرة القبض للمسناوي:  53
 ( يرد على الشيخ املسناوي من كتبه 54
هـ حققه حممد محزة بن علي 1052( اسم الكتاب: مرآة احملاسن من أخبار الشيخ أيب احملاسن تأليف أيب حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي ت  55

 الكتاين. متوفر على النت 
ونصه بلفظه: قال: وقال مالك: ال بأس بالسدل يف الصالة وإن مل يكن عليه قميص اإلزار ورداء فال أرى بأسا أن يسدل، ( أصل هذا الكالم يف املدونة  56

الظاهر من لفظها أنه يقصد إسدال  1/194اهلل بن احلسن يفعل ذلك. املدونة:قال مالك: ورأيت بعض أهل الفضل يفعل ذلك، قال مالك: ورأيت عبد 
الرجل من الثوب يف الصالة وهو الذي فهمه القاضي عياض يف التنبيهات قال: وقوله: "ال بأس بالسدل يف الصالة"، هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به 

فعلى  1/192عليه إزار أو سراويل، فرمبا بدا بطنه، فلذلك شرط اإلزار. التنبيهات املستنبطة:  أعاله ومجع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف ويكون
 هذا يكون املؤلف ومن نقل عنه ومِها يف شرح نص املدونة. واهلل أعلم.

 بن حسن حممدا املقتول ( هو عبد اهلل بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب , وأمه فاطمة بنت حسني بن علي بن أيب طالب. فولد عبد اهلل 57
  1/251هـ. أنظر ترمجته يف الطبقات الكربى البن سعد: 145باملدينة يف خالفة أيب جعفر املنصور سنة: 

 65( األنعام. اآلية:  58

: وإذا تقرر اخلالف يف أصل القبض وجب الرجوع 51يف رسالته 50إذا متهد هذا علمت أن قول الشيخ املسناوي    
ٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ   ِإن  ف} إىل الكتاب والسنة كما قال تعاىل:  ، وقد وجدنا سنة رسول 52{تـََناَزع ُتم  ِفي َشي 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد حكمت مبطلوبية القبض يف الصالة بشهادة ما يف املوطإ والصحيحني وغريمها من 
فإن ما  ،ال يسلم له53،قتضاها هاألحاديث الساملة من الطعن ، فالواجب اإلشهاد عليها والوقوف عندها والقول مب

يف املوطإ وغريه مل جيد اإلمام الناس عليه بل وجد عملهم على غريه فلذلك قال: ال أعرفه كما تقدم، ويؤيد هذا ما 
 وأصله يف مرآة  54يف نتيجة التحقيق لللشيخ املسناوي

 56.أنه سئل مالك رضي اهلل عنه عن السدل فقال رأيت من يقتدى بفعله عبد اهلل بن احلسن يفعله هـ 55احملاسن

والد موالنا إدريس األكرب رضي اهلل عنهما وهو من الطبقة  57وعبد اهلل بن احلسن هذا هو سيدنا عبد اهلل الكامل
ىي بن معني والنسائي وغريمها وروى عنه اإلمام الرابعة من التابعني من أهل املدينة كما يف طبقات ابن سعد ووثقه حي

من 58..{...ُقل  ُهَو ال َقاِدرُ } يف املوطإ وسفيان الثوري وغريمها وأخرج له البخاري يف صحيحه يف باب قول اهلل تعاىل: 
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 ( يقصد اإلمام مالكا كما سبق. 59
 ( سقط من ع 60
 7ين: األنبياء. اآلية: واملوضع الثا 43( ذكرت يف موضعني من القرآن. املوضع األول: النحل اآلية:  61
 2/263( مجع اجلوامع البن السبكي بشرح احمللي:  62
خ: إن اإلمام ملن التزم تقليد مذهبه كالنيب عليه السالم مع يملدارك بلفظه: فقد قال بعض املشا( نقله القاضي عياض عن بعض املشايخ ونص كالمه من ا 63

 63-1/62ح يف االعتبار مما بسطناه وشرطناه يظهر صوابه ألويل البصائر واألبصار. ترتيب املدارك: أمته، وال حيل له خمالفته، مث قال بعده: وهذا صحي
 ( مل أقف على كالم ابن حزم هذا، ومن العجب أن يصدر عنه هذا  64

ي كمل أهل زمانه نسكا وعبادة وزهدا وورعا وعمال وفضال ولذا لقب بالكامل ففي عدوله رضأكتاب التوحيد وكان 
اهلل عنه عن القبض إىل السدل دليل على رجوع النيب صلى اهلل عليه وسلم عن األول إىل الثاين ألنه رضي اهلل عنه 

رضي  59كان من أعلم األمة مبا استقرت عليه السنة ومن أشد الناس متسكا هبا ووقوفا عندها وقد شهد له اإلمام
ف خالف احملقق الدسوقي عادته حيث مل يعرج يف حاشيته على اهلل عنه بأنه يقتدى به وناهيك هبا شهادة، وانظر كي

ما يف الفتح الرباين عن الشيخ املسناوي أصال وكذا تلميذه أمحد الصاوي يف حاشيته على شرح خمتصر الدردير مع  
د بلغين ملشهور املذهب، ولق اأن عادهتما نقل ما يف الفتح بلفظه أو بتصرف فيه ما ذاك إال لكوهنما رأيا ذلك خمالف

إن ما قاله مالك رواية ابن القاسم يف املدونة ال دليل عليه،  :ىل القبض من أهل عصرنا أنه قالإعن بعض من مال 
وأقبح ما يرد وينكر ملا فيه من إساءة األدب واخلروج عن مقتضى التقليد الذي هو  ،وهذا من أبشع ما حيكى ويذكر

غري معرفة دليله قال احمللي: ألن معرفة الدليل إمنا تكون للمجتهد كما يف مجع اجلوامع: أخذ القول من   60[أقبح]
لتوقفهما على معرفة سالمته عن املعارض، مث قال يف مجع اجلوامع: ويلزم غري اجملتهد ، قال احمللي:  عاميا كان أو 

ِر ِإن  ُكن ُتم  }: غريه أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعاىل َل الذِّك  أَُلوا َأه   62هـ61{ اَل تـَع َلُمونَ  فَاس 

وقد نص القاضي أبو الفضل عياض رمحه اهلل يف أول املدارك على أن لفظ اإلمام يتنزل عند مقلده منزلة ألفاظ الشارع 
، وقال سيدي عبد الوهاب الشعراين يف امليزان: وكان سيدي علي 63باعتبار العمل مبنطوقه ومفهومه وغري ذلك

ال ينبغي للمقلد أن يتوقف يف العمل بقول من أقوال أئمة املذاهب ويطالبهم بالدليل  :اخلواص رمحه اهلل تعاىل يقول
على ذلك ألنه سوء أدب يف حقهم هـ وكان ابن حزم يقول: مجيع ما استنبطه اجملتهدون معدود من الشريعة وإن 

وذلك ضالل من قائله عن  خفي دليله عن العوام ومن أنكر ذلك فقد أنسب اخلطأ وأهنم يشرعون ما مل يأذن به اهلل
 64واحلق أنه جيب اعتقاد لوال أهنم رأوا يف ذلك دليال ما شرعوه هـ. ،الطريق
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 115-4/114(  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي:  65
 ( يف الفتح: أكثر 66
 2/224( فتح الباري:  67
 2/75الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين:  ( إرشاد 68
 1/548( شرح الزرقاين على املوطإ:  69
 10/307( شرح الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية. 70
 ( يف ع: وهبذه 71
 6/355( املعيار املعرب:  72
 12/23( املعيار املعرب:  73

وكان سيدي علي اخلواص يقول: ما مت قول من أقوال أهل العلم إال وهو مستنده أصل من أصول الشريعة ملن تأمل 
ملدونة من غري أن يتجاسر أحد منهم مبثل  هـ وقد حكى غري واحد من أهل املذهب وغريهم رواية ابن القاسم يف ا

 يتلك املقالة، قال اإلمام النووي يف شرح مسلم يف تلك الرواية ما نصه: وهي رواية مجهور أصحابه أي مالك وه
 65.األشهر عندهم وهي مذهب الليث بن سعد ه

 67.أصحابه هـ 66ها كثريـ وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: وروى ابن القاسم عن مالك اإلرسال وصار إلي

 68.ومثله يف إرشاد الساري 

 70.واملواهب 69،وشرح العالمة ابن الزرقاين على املوطإ 

وذكر الشعراين يف امليزان يف باب صفة الصالة أن قول مالك يف أشهر روايتيه أنه يرسل يديه إرساال مث بني وجه هذه  
يكون على علم مجيع اإلخوان أنين ما قررت مذهبا من وقال صدر الكتاب املذكور يف الفصل الثاين: و  ،الرواية

مذاهب األئمة بعد اطالعي على أدلة صاحبه ال على وجه حسن الظن به والتسليم له فقط كما يفعله بعضهم هـ 
الطريق رجح  71وقال ابن وهب أليب ثابت إن اردت فقه مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغريه وهبذا

بو حممد مسائل املدونة لرواية سحنون هلا عن ابن القاسم وانفراد ابن القاسم مبالك وطول صحبته له وأنه القاضي أ
 72.لط به غريه إال يف شيء يسريمل خي

 73.وقال األبياين ليس يف أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه ابن القاسم هـ 
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 ( يف ع: وقال 74
 ( سقط من ح 75
 ( سقط من ح 76
 3/300ترتيب املدارك: (  77
 ( سقط من ع 78
 1/44( املقدمات املمهدات:  79
 ( سقط من ح 80
هـ مناقشات حادة مع بين عبد املومن 721( وكانت حملمد بن عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد بن زرقون األنصاري اإلشبيلي املتوىف سنة:  81

لناس باألثر والظاهر صنف كتاب املعلى يف الرد على احمللى البن حزم. أنظر ترمجته يف الديباج املذهب: فأوذي بسبب ذلك، وملا أبطلوا القياس وألزموا ا
2/260 

 ( قال عبد اهلل معصر: مصطلح املدنيني يطلق عند املالكية على أمرين:  82
هـ وابن 206هـ وابن نافع ت 220هـ ومطرف ت212هـ وابن املاجشون ت186األمر األول: يشار هبم إىل الرواة من أتباع مالك مثل ابن كنانة ت -

 هـ ونظرائهم. 216مسلمة ت
األحناف. تقريب معجم األمر الثاين: رأي املالكية بشكل عام، نسبة إىل اإلمام مالك عامل املدينة، وهو الرأي املقابل لرأي العراقيني، ويقصدون بالعراقيني -

 159مصطلحات الفقه املالكي: 

ت عن سحنون أنه كان يقول: إن املدونة من العلم مبنزلة القاضي عياض يف املدارك يف ترمجة أسد بن الفرا 74وذكر 
 76.77]عنها[جتزي يف الصالة عن غريها وال جتزي غريها 75]من القرآن[ أم القرآن

وقال ابن رشد يف أول املقدمات: إن هذه املدونة تدور على مالك بن أنس إمام اهلجرة وابن القاسم املصري الويل  
 79.هـ 78[والفضل]مامة والعلم الصاحل وسحنون وكلهم مشهور باإل

مبين -يعين املدونة–وقال ابن زرقون خماطبا لألمري عبد املومن بن علي املوحدي: يا سيدي مجيع ما يف هذا الكتاب  
على الكتاب والسنة وأقوال السلف واإلمجاع وإمنا اختصره الفقهاء تقريبا ملن ينظر فيه من املتعلمني والطالبني، قال 

ح ووافقوين على ما قلت مث دع عبد املومن فقال: اللهم وفقنا يار ب  ابن زرقون: فانطلقت السنة الفقهاء احلاضرين
 العاملني وقام إىل منزله فقال الوزير أقدمت على سيدنا اليوم يا فقيه 

 81.اهـ 80]تعاىل[ فقلت: لو سكت للحقتين عقوبة اهلل

الك يف رواية مطرف وابن من املالكية باستحباب القبض مطلقا وهو قول م 82فإن قلت: فما تقول يف قول املدنيني 
املاجشون عنه يف الواضحة، قلت: قد علم وتقرر عندنا معشر املالكية أن رواية ابن القاسم يف املدونة مقدمة على 
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 2/74واللغات للنووي: ( هتذيب األمساء  83
 ( سقط من ح 84
 361-7/360( الثقات البن حبان:  85
 2/206( موسوعة أقوال أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله:  86
 2/504مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار:  24/267وهتذيب الكمال للمزي:  8/462( هتذيب التهذيب البن حجر:  87
 7/323األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين: ( حلية  88
كلها للذهيب، وطبقات علماء احلديث لعبد اهلادي الصاحلي:   4/710وتاريخ اإلسالم:  1/154وتذكرة احلفاظ:  7/196( سري أعالم النبالء:  89
  2/296ونسب هذا القول الداودي يف طبقات املفسرين للشافعي.طبقات املفسرين:  1/314

 ( سقط من ح 90
 9( الرمحة الغيثية بالرتمجة الليثية:  91

غريه فيها وأحرى يف غريها وأن قوله فيها مقدم على قول غريه فيها وأحرى يف غريها، وأما الليث بن سعد الذي تقدم 
هي مذهبه فقال النووي يف هتذيبه: أمجعوا على جاللته وإمامته وعلى مرتبته يف الفقه  النووي أن روية السدل نع

 83.واحلديث هـ

 85.وكرما هـ 84]وفضال[ وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا 

 86.وقال اإلمام أمحد بن حنبل: الليث كثري العلم صحيح احلديث هـ 

وقال أبو  87.وقال ابن وهب: كل ما كان يف كتب مالك وأخربين من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد 
  88.نعيم يف احللية: أدرك الليث نيف ومخسني رجال من التابعني هـ

املدينة نافع موىل ابن عمر وهشان بن عروة وحيىي بن سعيد األنصاري  وممن أدركهم وروى عنهم من التابعني من أهل
 .وابن شهاب الزهري وغريهم

 89.قط أفقه من الليث، وقال أيضا: لوال مالك والليث لضللنا اوقال ابن وهب: واهلل الذي ال إله إال هو ما رأينا أحد 

يضا مع ابن وهب أابن حجر العسقالين يف كتاب الرمحة الغيثية بالرتمجة الليثية: وأخذ عنه الفقه  90]احلافظ[قال  
بو صاحل وغريهم، مث قال احلافظ: ولقد تتبعت كتب اخلالف كثريا أعبد الرمحان بن القاسم وأشهب وحيىي بن بكري و 

واحدة وهو أنه  ةابة والتابعني إال يف مسألفلم أقف فيها على مسألة واحدة انفرد فيها الليث عن األئمة من الصح
 91.كان يرى حترمي اجلراد امليت وقد نقل ذلك عن بعض املالكية هـ
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 ( سقط من ح 92
 1/239( املختصر الفقهي البن عرفة:  93
 33( خمتصر خليل:  94
 ( سقط من ح 95
 171( نيل االبتهاج للتنبكيت:  96
 301( شرح ميارة الكبري على ابن عاشر:  97
 216ك للدردير: أقرب املسالك إىل مذهب االمام مال ى( الشرح الصغري عل 98
 ( يف ع: الديانات 99

 ( يف ع: حجاب هيبة 100
 230( املعيار:  101
 6/328( املعيار:  102

وال خيفى أن عموم كالم احلافظ شامل ملسألتنا، ولقد مأل الشيخان صحيحيهما من رواية الليث، فهل يقال أيضا  
السدل دليل، وبرواية السدل صدر اإلمام بن عرفة على ما ذهب إليه من  92]له[ يف هذا اإلمام اجلليل أنه ليس

، 93فقال: يف إرسال يديه ووضع إحدامها على األخرى مذاهب املدونة: يكره وضع ميناه على يسراه يف الفرض
والتصدير دليل االعتماد والتشهري، وعلى هذه الرواية اقتصر الشيخ خليل يف خمتصره املبني ملا به الفتوى فقال عطفا 

 94.دوبات: وسدل يديه، وهل جيوز القبض يف النفل أو إن طول وهل كراهته يف الفرض لالعتماد اخلعلى املن

خليل بكالم  95]كالم[ وال عطر بعد عروس، ويرحم اهلل العالمة ناصر الدين اللقاين حيث كان يقول عند معارضة 
ا وقد صرح اخلرشي وغريه من شراحه السيم 96غريه: حنن أناس خليليون إن ضل ضللنا مبالغة يف احلرص على متابعته

بأنه مشى هنا على املشهور وعليه مشى الشيخ أبو حممد بن عاشر يف املرشد املعني تبعا للمختصر على عادته فذكر 
السدل يف مندوبات الصالة وسلمه شارحه الشيخ ميارة وحكى يف كبريه يف القبض قولني أحدمها مذهب املدونة وهو 

خ الدردير يف خمتصره فقال: وجاز القبض يومشى على ذلك الش 97،النفل والثاين كراهته مطلقاكراهته يف الفرض دون 
 ،صحابهأ، وقال اإلمام املازري: لست أمحل الناس على غري املعروف واملشهور من مذهب مالك و 98بنفل وكره بفرض

رة من يدعي العلم ويتجاسر كذلك وكثرة الشهوات وكث  99إن املودع قد قل بل كاد يعدم والتحفظ على الدين بات
املذهب وهذا  100على الفتوى فيه فلو فتح هلم باب يف خمالفة املذهب ال تسع اخلرق على الراقع وهتك هيبة حجاب

فلذا كان اإلمام املازري وهو يف  ،102، وقال أيضا: ما أفتيت قط بغري املشهور101من املفسدات اليت ال خفاء هبا
باملشهور وال يرضى محل الناس على خالفه فكيف مبن يقصر على تالمذته، وقال  طبقة االجتهاد ال خيرج عن الفتيا
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 ( سقطت من املخطوطة وثبتت يف املعيار 103
 4/293ونسبه الونشريسي يف موضع آخر من املعيار: إلبراهيم الثغري: املعيار:  6/328( املعيار:  104
 ع: وال( يف  105
 ( سقط من ح 106
 433-1/430نفح الطيب للمقري:  :نظرا(  107
 ( سقط من ح 108
الفقيه احملدث ( القاضي أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل الكالعي: يعرف بابن سامل األندلسي شيخ اجلماعة اإِلمام األريب العامل املتفنن األديب  109

جلد وأيب حممد الصديف وعبد املنعم بن الفرس وابن مضاء وأيب حممد بن الفخار احلافظ املتقن، روى عن أيب القاسم ابن حبيش وأكثر عنه وابن زرقون وابن ا
بن مفوز وابن األبار، وأيب الوليد بن رشد احلفيد وأيب حممد عبد احلق اإلشبيلي وغريهم من أهل املشرق واملغرب، وعنه أبو عبد اهلل بن حزب اهلل وأبو احلسن 

ألربعني شيخا ألربعني من الصحابة واألربعون السباعية والسباعيات وحلية األمايل يف املوافقات والعوايل، واالكتفاء له تآليف منها: مصباح الظالم واألربعون 
ومغازي اخللفاء، واإلعالم بأخبار البخاري، وكتاب يف مثال النعل النبوية على صاحبها أزكى التحية فهرسة  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف مغازي رسول اهلل 

 1/258وشجرة النورة:  4/141هـ. تذكرة احلفاظ للذهيب:  634ك. واستشهد يف واقعة أجنية يف ذي احلجة سنة وغري ذل
 ( يف ع: فطورا  110
 ( يف ع: استمددنا 111
 ( سقط من ح 112

وقال ابن هالل ال جيوز ألحد  ،104العقباين ال ينبغي ملفت أن يفيت فيما علم املشهور إال باملشهور103الفضل[أبو ]
ه بالسدل يفعله علماء أن يفيت إال باملشهور فمن أفىت بغريه مل يقتد به هـ وقد جرى العمل يف مغربنا حضره وبدو 

يضبط أهل عصرنا أول  105املسلمني وأمراء املؤمنني ومحلة القرآن والعامة والنساء والصبيان منذ أزمان متطاولة ال
رضي اهلل عنه كان  106]إدريس األكرب[ من عهد اإلمامني اإلدرسني رضي اهلل عنهما فإن موالنا نوبه يكو  ،تارخيه

وأما  ،وتقدم أن أباه موالنا عبد اهلل الكامل رضي اهلل عنه كان يسدل ،أهلها لجمتهدا وكان باملدينة املنورة وشاهد عم
وال  107موالنا إدريس دفني فاس رضي اهلل عنه فكان على مذهب اإلمام مالك رضي اهلل عنه على ما جزم به املقري

رجوع يف احلديث والفقه إليهم مبحروسة فاس وغريها يسدلون ويشاهدون غريهم يسدل زال العلماء املقتدى هبم امل
كما قال الشيخ   108]إهنم[ فيقرون فكيف يليق بفاضل أن يعلق مبخالفة أشياخه وآبائه وأئمة قطره وعلمائه فلعمري

ألقدمون بأنوارهم هنتدي ءاباؤنا األقدمون وهداتنا ا :-رمحه اهلل سبحانه- 109أبو الربيع سليمان بن موسى الكالعي
وهلم علينا يف كل  السبق فلهم دوننا قصب ،نصل وأطوارا نقصر 110فنستبصر ونبصر وإىل غاياهتم جنري أطوارا

أفضل  فجزاهم اهلل عنا 111وإذا أفادوا استهددنا ،وإذا أخطؤوا استفدنا ،إذا أصابوا اعتمدنا ،األحوال معظم احلق
 قول القائل: 112]يف مثل هذا املقام[ لعلماء هـ وكثريا ما ينشد العلماءجلزاء ووفقنا لتوفية حقوق األئمة وا
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ينتمي إليها دريد. أنظر الشعر ( البيت من الطويل قاله دريد ابن الصمة، ويروى ب وهل أنا...وب وما أنا .. والبيت صار مثال يضرب وغزية قبيلة  113

 1/195ومجهرة األمثال أليب هالل بن مهران:  468ومجهرة شعراء العرب أليب زيد بن أيب اخلطاب:  2/738والشعراء: البن قتيبة: 
 8/460( املعيار:  114
وخصه يف التهذيب  273حرف الصاد//ومعجم لغات الفقهاء 8/197( الصرع: الطرح باألرض وبه يفقد اإلنسان وعيه: لسان العرب/فصل الصاد/ 115

  2/17باإلنسان. أنظر هتذيب اللغة للهروي: باب العني والصاد مع الراء: 
 9/609( املعيار:  116
 3/341( املعيار:  117
 92( سنن املهتدين لإلمام املواق:  118
 304-1/303( املدونة:  119

 113دِ شُ ر  أَ  ةُ يَّ زَ غُ  د  شُ ر  تَـ  ن  إِ وَ  تُ ي  وَ غَ         ت  وَ غَ  ن  إِ  ةَ يَّ زَ غُ  ن  مِ  الَّ ا إِ نَ أَ  ل  هَ وَ 

مراعاة  :منها ،أن مما ينبغي للمشار يف مسألة أن يستحضر أمورا يبين عليها فتواه :ويف املعيار من جواب ابن منظور
قال  ،قول بعض أئمة السلف لو أدركت الناس يتوضؤون إىل الكوعني وأنا أقرؤها إىل املرفقني لتوضأت إىل الكوعني

د أدرك من القول ما ال يشك يشري بذلك إىل احلض على االقتداء مبن تقدم يف فعله وطريقته وإن كان ق :ابن منظر
 114.فيه أنه من الشرع لكنه ملا كان على علم أن الفضل للمتقدم بعد عنده أن يكون غاب عنهم هـ

ال يلتفت إىل خالف من خالف  :ومراده ببعض أئمة السلف النخعي، ويف املعيار أيضا من جواب لإلمام بن أمحد 
 116.وتشد االحنناء عليه ه 115ر صرعتهالناس وليحذر من خالف اجلمهور أن تزل قدمه وحتض

 117.الذين ينازعون يف املنصوص وبقي من يقال له اعمل وال تتكلم هغاب ـ ويف املعيار أيضا: 

ـ ويف سنن املهتدين لإلمام املواق: إن جرى عمل مبا هو مفضول عند املعارض فاملساعدة يف ذلك من شيم األئمة 
 118.مروءة هـ ةلقوترك املساعدة عند الصوفيه 

ويف املدونة قال مالك: من صلى خلف من يرى أن السجود يف النقص بعد السالم ال يسجد معه حىت يسلم فإن  
 119.اخلالف شر ه

ـ وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطيب: األوىل عندي يف كل نازلة يكون لعلماء املذهب فيها قوالن فيعمل الناس على 
 به هنم قلدوه يف الزمان األول وجرىأيتعرض هلم وأن جيروا على  موافقة أحدمها وإن كان مرجوحا يف النظر أن ال
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 ( يف املخطوطة: اخلصال 120
 93ألجفان: ( فتاوى اإلمام الشاطيب بتحقيق أيب ا 121
 ( األدلة اليت ذكر غايتها إلثبات وعدم اإلنكار على من فعله ال الرتجيح ملن تأمل 122
 ( خلص ابن عرفة يف خمتصره األقوال الواردة يف القبض داخل املذهب بقوله:  123123

 مساع أشهب: ال بأس به.
 والقرينان: يستحب.

 والعراقيون: مينع.
 ه على يسراه يف الفرض ال النفل لطول القيام.يكره وضع مينا -يعين املدونة-وفيها: 

 مث اسرتسل يف نقل من عقب على مسألة القبض: 
 ابن رشد: فدون طول يكره فيه. 

 ابن شاس: محل كراهتها القاضي والباجي على االعتماد.
 ركنتيه.الذي للباجي حيتمل محلها على غري االعتماد، لئال يعتقد اجلهال  -يعين ابن عرفة-قلت: 

 ابن ُرشد: يف جوازه يف الفرض والنفل وكراهته ما مل يطل النفل .
 1/239هبذا البحث اهلادئ واخلايل من التعصب مجع ابن عرفة جممل ما يف القبض داخل املذهب. رمحة اهلل عليه. املختصر الفقهي البن عرفة: 

 ( سقط من ح 124
واملكروه بأن كال منها يقع به الثواب باالمتثال إلخراج تكليف الغافل وامللجإ، قال تاج الدين بن السبكي يف ( قيد التكليف باملندوب والواجب واحلرام  125

 1/22مجع اجلوامع: والصواب امتناع تكليف الغافل وامللجأ. مجع اجلوامع بشرح احمللي: 
 ا أربعة أقوال نقلها ابن عرفة( أي بناء على ما ذهب إليه العراقيون من املنع وإال فقد سبق أن املسألة فيه 126

ورمبا خيالفين يف ذلك  120مالعمل فإهنم إن محلوا على غري ذلك كان يف ذلك تشويش للعامة وفتح ألبواب اخلصا
 121.غريي وذلك ال يصدين عن القول به ويل فيه إسوة هـ

وعلى تسليم قول القائل باستحباب القبض مشهورا أو  ،واملعمول به 122فتلخص أن السدل هو املشهور والراجح 
نه كما يأيت، ومما راجحا فيستحب تركه يف بالدنا نظري ما قاله ابن العريب يف رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع م

وإن  ،123يرجح السدل أنه ليس يف املذهب قول مبنعه خبالف القبض ففيه قول باملنع حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة
ومن املعلوم  ،كيف وقد قيل وهو قول العراقيني من أصحاب مالك،قال فيه الشيخ املسناوي أنه من الشذوذ مبكان

،]وأن املكروه يثاب على تركه امتثاال وال يعاقب على عاقب على تركهأن املندوب يثاب على فعله امتثاال وال ي
فعلى ، 125وأن احلرام يثاب على تركه امتثاال ويعاقب على فعلهوأن الواجب يثاب على فعله امتثاال  124فعله،[

خ أبو وقد سئل عن املسألة مفيت املالكية بالديار املصرية الشي ،126املشهور املعمول يثاب على السدل دون القبض
سؤالني فأجاب عن السؤال األول بقوله: إن سدل اليدين يف الصالة ثابت يف السنة فعله  -رمحه اهلل-عبد اهلل عليش 

واشتهر ذلك عند مقلديهم  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمر به بإمجاع املسلمني وأمجع األئمة األربعة على جوازه فيها
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والبخاري يف ك األذان، ب وضع اليمىن  47( هبذا اللفظ أخرجه مالك يف املوطإ، ك النداء للصالة  ب وضع اليمني على اليسار يف الصالة برقم:  127

  740على اليسرى يف الصالة، برقم: 
 .631أخرجه البخاري يف ك األذان، ب األذان للمسافر، برقم: ( 128
 1/169املدونة:  ( 129
 4/115( املنهاج شرح مسلم بن احلجاج للنووي:  130
 4/106( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطيب:  131
 ( سقط من ع 132

وأنه أول وآخر فعليه وأمريه صلى اهلل عليه وسلم، أما الدليل على أنه أول  ،حىت صار كاملعلوم من الدين بالضرورة
يف املوطإ عن سهل بن سعد واقتصر عليه البخاري ومسلم  عنه فعليه وأمريه فاحلديث الذي خرجه مالك رضي اهلل

اللته أن أمرهم ووجه د ،127من قوله: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعيه اليسرى يف الصالة
بالوضع املذكور دليل نص على أهنم كانوا يسدلون وإال كان أمرا بتحصيل احلاصل وهو عبث حمال على الشارع صلى 

 وسلم  ومن املعلوم بالضرورة أهنم مل يعتادوا السدل ومل يفعلوه إال لرؤيتهم فعل الرسول صلى اهلل عليه ،اهلل عليه وسلم
وأما الدليل على كونه آخر فعليه وأمريه صلى اهلل عليه وسلم فهو  ،128أيتموين أصليوأمرهم به بقوله: صلوا كما ر 

يعين الوضع يف  ،129استمرار عمل الصحابة والتابعني عليه حىت قال مالك يف رواية ابن القاسم يف املدونة ال أعرفه
 ،إذ ال جيوز جهلهم بآخر حاليت الرسول صلى اهلل عليه وال خمالفته ملالزمتهم له ولضبط أحواله واتباعه فيها ،الفريضة

 أصولَ  واإلمجاع وجعل األربعةَ  ،فلو ضم مالك عملهم لآلية احملكمة واحلديث الصحيح السامل من معارضة العمل له
به وإباحته مع اتفاقهم على ثبوت فعليه واألمر به من النيب يف كراهته وند اوأما القبض يف الفريضة فاختلفو  ،مذهبه

والقائلون بندبه وإباحته اختلفوا يف كيفيته وحتصل فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بينها اإلمام  ،صلى اهلل عليه وسلم
فدل على  ،تقدم السدل كما يهواملشهور منها الذي عليه أكثر أصحابه والتابعني له واستمرارهم عل ،ابن عرفة وغريه

وقد تلقى األئمة من كل مذهب هذه الرواية بالقبول قائلني: وعليها أكثر أصحاب مالك وهي  ،نسخ حكم القبض
وقال القرطيب: يف شرح مسلم أيضا:  130األشهر عندهم، قال النووي يف شرح مسلم: وهي مذهب الليث بن سعد،

وحديث القبض إمنا تلقاه  131،نهي يف كتاب أيب داووديعضدها أن القبض من االعتماد على اليد يف الصالة امل
البخاري ومسلم من يد مالك وقد اقتصر عليه يف موطئه ومع ذلك حكم بكراهته يف رواية ابن القاسم يف املدونة 

فال جائز أن يقال إن احلديث مل يبلغه وال جائز أن يقال إنه عدل  ،املقدمة على كل ما خيالفها باتفاق أهل مذهبه
خري القرون  132[من]مجاع على تنزهه عن ذلك من التابعني الذين هم حملض هوى نفسه لغري دليل النعقاد اإلعنه 
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 ( سقط من ح 133
 ( سقط من ح 134
 ( سبق خترجيه 135
 ( يف ع: ومنه 136
 ( سقط من ح 137
 ( سقط من ح 138
 ( سقط من ح 139
 1/126الفتوى على مذهب اإلمام مالك. ( فتح العلي املالك يف  140

ومحلهم حديث عامل أهل املدينة عليه ومن أتباع التابعني كذلك وممن بعدهم إىل وقتنا هذا، فلم يبق إال أنه ثبت 
 133]عمل[من  -يعين القبض-ال أعرفه  :ةعنده إىل السدل الذي هو األصل كما صرح بذلك بقوله يف الرواي

ومن أحسن قول النخعي لو رأيت الصحابة يتوضؤون إىل الكوع لتوضأت إليه وأنا أقرؤها إىل املرفقني  ،التابعني
ولو كان يف املوطإ  ،فكذلك أقول ملا قال مالك يف رواية ابن القاسم يف املدونة: أكره القبض يف الفريضة تركته

وأجاب عن السؤال الثاين بقوله:  ،ر على حديث األمر به انتهى جوابه عن السؤال املر باختصاروالصحيحني االقتصا
رواية ابن القاسم يف املدونة عن مالك املقدمة على غريها كراهة القبض يف الفرض مطلقا لكونه منسوخا واقتصر 

اليمىن  134[اليد]نة: كره مالك وضع وهذا يفيد اعتمادها هلا، ونص املدو  ،عليها يف املختصر وصدر هبا ابن عرفة
ـ ومعىن قوله رضي اهلل عنه ال أعرفه ال أعرف جريان العمل 135على اليسرى يف الفريضة وقال: ال أعرفه يف الفريضة ه

وقد خرج  ،والذي أعرف جريان عملهم به فيها إمنا هو السدل ،بعني وأتباع التابعني يف الفريضةابه من الصحابة والت
تلقاه الشيخان فال جائز أن يقال إنه مل يبلغه وال أن يقال عدل عنه  136دقاإلمام حديث القبض فيها يف موطئه و 

خري  137[من]رد هوى نفسه النعقاد اإلمجاع على تنزهه رضي اهلل تعاىل عنه عن ذلك من التابعني الذين هم جمل
التابعني كذلك وممن بعدهم إىل هذا احلني فلم يبق إال أنه  138]أتباع[ القرون ومحلهم حديث عامل املدينة عليه ومن

إذ ال ميكن جهلهم آخر أمري النيب صلى اهلل  ،وأتباع التابعني بالسدل والتابعني ثبت عنده نسخه بعمل الصحابة
يف املدونة وحينئذ ال إشكال يف كراهة القبض يف الفرض اليت رواها ابن القاسم عن مالك  ،عليه وسلم وال خمالفتهم له

وال حاجة إىل التأويالت واألجوبة اليت تكلفها  ،وال يف قوله: ال أعرفه مع صحة احلديث به فيها وخترجيه يف املوطإ
مجاعة من شراح املختصر حمل الكراهة إذ قصد به االستناد فإن قصد به االقتداء  139]قول[وال يظهر  ،شراح املدونة

 140.يف اجملموع هـ جوابه عن السؤال الثاين ليهكره وإن تبعهم العدوي واقتصر عبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال ي
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 1/263( منح اجلليل على خمتصر خليل للشيخ عليش:  141
  1/551( حاشية الشيخ عليش على أقرب املسالك ذكرها حممد خملوف . شجرة النور: 142

وإن بقي من تأويالت كراهة القبض خمالفة لعمل الصحابة والتابعني من أهل املدينة  :وقال يف شرحه على املختصر 
 141.الدال على نسخه وإن صح به احلديث هـ

ن املسألة ليست من قبيل النسخ بل من قبيل االختالف املباح وهي أ 142وحنوه يف حاشيته على شرح أقرب املسالك 
اهلني كما علمت مما تقدم وقال قال الفقيه سيدي عيسى  ت من األمرفإن خمالفة املشهور وما به العمل ليس

 .السيجستاين: إن خمالفة ما جرى به العمل فتنة وفساد كبري

 الفهارس العامة

 فهرس اآليات القرآنية.

 األحاديث النبوية.فهرس 

 فهرس األشعار.

 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.

 فهرس اآليات القرآنية

فَاْسأَُلوا أَْهَل اآلية                                                    السورة        رقمها                الصفحة 
                           20                  43.             النحل         الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ 

    20                      7ويف  األنبياء:                                                      

 19                    59        النساء       تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسولِ   ِإنْ ف
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 20               65..{                                  األنعام          ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر...

 فهرس األحاديث النبوية:

 احلديث                                                                            الصفحة

 2اهلل به خريا يفقهه يف الدين                                                     من يرد 

 16                                                  حيمل هذا الدين من كل خلف عدوله

                                     28        مىن على ذراعه اْليسرى يف الصالة يع الرجل اليد الضكان الناس يُؤمرون أن ي

فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت  -أو قال: حىت يتفرقا  -البيعان باخليار ما مل يتفرقا، 
    19                                                                           بركة بيعهما

 28ي                                                            صلوا كما رأيتموين أصل

 فهرس األشعار

 البيت الشعري                                                                    الصفحة

دينةلَ 
َ
 هــــــــــــــــــَمِتينبعَد ِسياِق ُعْقبٍة     مَّا نزَْلنا حاِضَر امل
ُنها َسِخينه    ةَمِكينِصْرنا ِإىل جاريٍَة              16                                    ذاِت ُسروٍر َعيـْ

ين    ه ـــــــفباَكَرْتنا َجْفنٌة َبِطين                                                                                                                          هــــــــــــــــــــــــحْلَم َجُزوٍر َعثٍَّة مسَِ
 26                        دِ شُ رْ أَ  ةُ يَّ زَ غُ  دْ شُ رْ تَـ  نْ إِ وَ  تُ يْ وَ غَ     تْ وَ غَ  نْ إِ  ةَ يَّ زَ غُ  نْ مِ  الَّ ا إِ نَ أَ  لْ هَ وَ 
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 والمراجعالمصادر 

 )ا(

 القرآن الكرمي (1
–ط/ دارالسالم ، البخاري/احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ه، صحيح 256ت  إمساعيل بن حممد اهلل عبد أبو البخاري (2

 .الرياض
 .م 2013 -هـ  1434الطبعة: األوىل، ، دار الفكر، ط/اجلامع ملسائل املدونة هـ،451ت  بن يونسأبو بكر  (3
ط/دار الكتب العلمية، بريوت ، احملقق: حممد عبد القادر عطا ،السنن الكربىهـ، 458ت  علي بن احلسني بن أمحد لبيهقيا  (4

 .م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة/  -
عناية وتقدمي: الدكتور عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة، ط/ دار ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، 1036التنبكيت ت  بابا أمحد (5

 م. 2000ليبيا الطبعة: الثانية،  –لس الكاتب، طراب
، ط/ مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة: األوىل: النصيحة الكافية ملن خصه الّله تعاىل بالعافيةهـ، 899أمحد زروق ت  (6

 هـ.1414
 2006 -هـ  1427 :الطبعة: األوىللبنان،  –ط/ دار الكتب العلمية، بريوت له،  شرح على منت الرسالة البن أيب زيد القريواينو 

 م.
حققه حممد محزة بن  ،مرآة احملاسن من أخبار الشيخ أيب احملاسن ،هـ1052حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي ت  وأب (7

 https://archive.org/details/Miraat_Almahaasenعلى الرابط: علي الكتاين. متوفر على النت 
موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله،  ،حممود حممد خليلو رزاق عيد أمحد عبد الو أبو املعاطي النوري  (8

 م. 1997هـ /  1417، ط/عامل الكتب، الطبعة: األوىل: بمجع وترتي

 )ت(
( وحممد فؤاد عبد الباقي 2، 1أمحد حممد شاكر )جـ  سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق:هـ،  279الرتمذي حممد بن عيسى ت  (9

مصر،  –( ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3)جـ 
 .م1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، 

 )ج( 
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هـ 1426هـ، البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل:  864جالل الدين احمللي ت   (10
 م.2005

 )ح(
هـ، الثقات ط/ دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن 354ت:  التميمي حبان بن أمحد بن حبان بن حممد حبان بنا (11

 م.1973 -ه 1393الطبعة: األوىل، ، اهلند
 .ط/ دار الرتاث املدخلهـ،  737العبدري ت  احلاجابن   (12
 الفكر.ط/ دار ، فتح الباري هـ،852ابن حجر العسقالين ت  (13

  هـ1301ط/ بوالق، الطبعة األوىل:  الرمحة الغيثية بالرتمجة الليثيةو  
 م.1984 - هـ1404 :بريوت، الطبعة األوىل –ط/ دار الفكر ، هتذيب التهذيبو 
 

 )خ(
 م2005هـ/1426الطبعة: األوىل، ، دار احلديث/القاهرة ، ط/خليل خمتصر هـ،776بن إسحاق اجلندي ت  خليل (14

 )د( 
مسند الدارمي حتقيق: نبيل هاشم الغمري، ط/: دار البشائر/بريوت، هـ، 255ت  الرمحن عبد بن اهلل عبد حممد أبوالدارمي  (15

 م.2013 -هـ 1434الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –طبقات املفسرين، ط/ دار الكتب العلمية  هـ،945ين ت داوودي مشس الدال (16

 )ذ(
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: عمر عبد السالم التدمري، ط/ دار هـ، 748الذهيب مشس الدين ت  (17

 م. 1993 -هـ 1413الطبعة: الثانية، ، الكتاب العريب، بريوت
  .م1998 -هـ1419لبنان، الطبعة األوىل -ار الكتب العلمية بريوتتذكرة احلفاظ دراسة وحتقيق: زكريا عمريات ط/ دو 
 1405الطبعة : الثالثة، ، سري أعالم النبالء، حتقيق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط/ مؤسسة الرسالةو 

 .م 1985هـ / 

 )ر(
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حتقيق: الدكتور حممد حجي، ط/ دار الغرب اإلسالمي،  ،املقدمات املمهدات هـ، 520اجلد ت الوليد  وبأ رشدابن   (18
 م.1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 

ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت /حققه: د حممد حجي وآخرون، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجةو 
 .  م1988 -هـ  1408الثانية، الطبعة: /لبنان –

 )ز(
شرح الزرقاين على خمتصر خليل، ومعه: الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين، وهو حاشية هـ، 1099الزرقاين عبد الباقي ت  (19

هـ ، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم حممد أمني، ط/  1194للعالمة حممد بن احلسن بن مسعود البناين، توىف سنة 
 م. 2002 -هـ  1422لبنان، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت 

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، ط/ دار الكتب العلمية، هـ، 1122ت  الباقي عبد بن حممد اهلل عبد أبو الزرقاين (20
 هـ.1411سنة النشر : 

 م.1996-هـ1417الطبعة: األوىل:  شرح املواهب اللدنية باملنح احملمديةـ، ط/ دار الكتب العلمية،و 
طوط مبكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حتت خم الكافية، شرح النصيحة ه،ـ1144حممد بن الرمحان ت:  بن زكريا (21

 .478رقم: 
هـ، مجهرة أشعار العرب،حققه وضبطه وزاد يف شرحه: علي حممد البجادي، 170زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي  أبو (22

 ط/ هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

 )س(
 م. 1968بريوت، الطبعة: األوىل،  –احملقق: إحسان عباس، ط/ دار صادر ى، الطبقات الكرب  هـ،230ت  سعد ابن (23
ط/ املطبعة امللكية/ الرباط/  ،لعباس بن إبراهيم قاضي مراكش، اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالما السماليل (24

 م1993-هـ1413الطبعة الثانية: 

 )ش( 
، حتقيق وتقدمي حممد أيب األجفان، الطبعة الثانية: فتاوى اإلمام الشاطيبهـ،  790الشاطيب إبراهيم بن موسى األندلسي ت (25

 هـ .1406

 )ص(
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 –ط/ املكتبة الثقافية ، الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، هـ1335ت  األزهري اآليب السميع عبد بن صاحل (26
 بريوت.

ط/ (املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري) ،بلغة السالك ألقرب املسالك هـ،1141ت  العباس أمحد وبأ الصاوي (27
 دار املعارف.

 )ع(
لبنان، الطبعة: األوىل:  –، معلمة الفقه املالكي، ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت هـ1433ت  عبد اهلل عبد العزيز بن (1

 م.1983 -هـ  1403
   م2007، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل: تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي عبد اهلل معصر، (2
 م.1974 -هـ 1394حلية األولياء وطبقات األصفياء، ، ط/ السعادة،  ،430ت  األصبهاين نعيم وأب (3
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي هـ 463ابن عبد الرب النمري ت  (4

  .م1993 -هـ 1414الطبعة: األوىل: دمشق،  –ط/ دار قتيبة ، حتقيق، ختصارواآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واال
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري/ط/ وزارة األوقاف ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدو 

 املغرب –والشؤون اإلسالمية 
العلمية، الطبعة األوىل، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذيط/ دار الكتب هـ، 543أبو بكر ت العريب املعافري ابن  (5

 م. 1997هـ 1418
 .م1992ط/ دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، ، القبس يف شرح موطأ مالك بن أنسو 

 1435ط/ مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية، الطبعة: األوىل،  املختصر الفقهيهـ، 803أبو عبد اهلل ت  بن عرفةا (6
 م.2014 -هـ 

هـ، طبقات علماء احلديث، حتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، ط/ مؤسسة الرسالة  744عبد اهلل الصاحلي، ت  أبو (7
 .م1996 -هـ  1417الطبعة: الثانية، ، للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

: بريوت، تاريخ الطبع –ط/ دار الفكر  منح اجلليل شرح خمتصر خليل،هـ،  1299تأمحد بن حممد  عليش (8
 م.1989هـ/1409

 .فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ط/ دار املعرفةو 
سعيد الفاضلي ود.سليمان القرشي، ط/ دار السويدي،  .د الرحلة العياشية بتحقيق: ،م 1663العياشي عبد اهلل بن حممد ت  (9

 .م2006الطبعة األوىل: 
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 )ف( 
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد  هـ،799إبرهيم بن علي ت  فرحونابن  (10

 األمحدي أبو النور، ط/دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.

 )ق(
  احملمدية، املغرب، الطبعة: األوىل. -ط/ مطبعة فضالة ، ترتيب املدارك وتقريب املسالك هـ،544ت  قاضي عياضال (11

التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة، حتقيق: الدكتور حممد الوثيق، الدكتور عبد النعيم محييت، ط/ دار ابن حزم، و 
 م. 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل 

 .م1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل، ، ط/ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر إكمال املعلم بفوائد مسلم،و 
 شركة الطباعة الفنية املتحدة. ط/شرح تنقيح الفصول،  ،684شهاب الدين ت  لقرايفا (12
دار  ابن أيب زيد القريواين ط/ على منت رسالة شرح ابن ناجي، هـ837ت  القريواين التنوخي ناجي بن عيسى بن قاسم (13

 م. 2007 -هـ 1428الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
 ـ.ه 1423ط/ دار احلديث، القاهرة :  الشعر والشعراء،، هـ276ت الدينوري مسلم بن اهلل عبد حممد أبو قتيبة بنا (14
ط/ املطبعة الكربى األمريية، ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري هـ، 923ت  بكر أىب بن حممد بن أمحدالقسطالين    (15

 هـ. 1323مصر، الطبعة: السابعة، 
لبنان، الطبعة الثانية:  –بريوت  -معجم لغة الفقهاء، ، ط/ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،مد رواسحم قلعجي (16

 م.1988 -هـ 1408

 )ك( 
هـ، حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار، حتقيق حممد حسن  384بكر حممد بن أيب إسحاق البخاري ت  أبو الكالباذي (17

 -هـ 1420بريوت / لبنان، الطبعة : األوىل ،  -أمحد فريد املزيدي، ط/ دار الكتب العلمية  -حممد حسن إمساعيل 
 م.1999

 )م(
حيىي بن حيىي الليثي، حقق بأمر من جاللة امللك حممد السادس  ، رويةاملوطأ لإلمام مالك هـ،179ت  مالك بن أنس (28

 م. 2013-هـ 1424نصره اهلل،نشره اجمللس العلمي األعلى باململكة املغربية، ط/ النجاح اجلديدة/الدار البيضاء، 
 م1994 -هـ 1415الطبعة: األوىل، ، ط/ دار الكتب العلمية، الكربى املدونةو 
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 م. 2008ط/ دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة: الطبعة األوىل، ، تلقنيشرح الهـ،  536املازري ت  (29
 –هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق: د. بشار عواد معروف، ط/ مؤسسة الرسالة  ،هـ742ت احلجاج  وبأ املزي (30

 م.1980 -هـ 1400بريوت، الطبعة: األوىل، 
علق عليه: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية،  طبقات املالكية،، شجرة النور الزكية يف هـ1360 د بن حممد خملوفحمم (31

 م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: األوىل، 
احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي/ط/ دار  هـ، صحيح مسلم،261ت  النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم (32

 .بريوت–إحياء الرتاث العريب 
التاج واإلكليل ملختصر خليل، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  هـ،897ت  القاسم أيب بن يوسف بن حممداملواق  (33

 م.1994-هـ1416
 م.2002ط/ بين يزناسن سال، الطبعة: األوىل:  سنن املهتدين يف مقامات الدين، دراسة وحتقيق ذ، حممد بن سيدي بن محني،و 

الدر الثمني واملورد املعني شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدين،  ه، 1072ت  ميارة حممد بن أمحد املالكي (34
 م.2008 -هـ 1429حتقيق: عبد اهلل املنشاوي، ط/ دار احلديث القاهرة: 

ط/ ، حتقيق: صالح الدين مقبول أمحد، املتواري علي تراجم أبواب البخاريه، 683ت  الدين ناصر العباس أبو املنريابن  (35
 .الكويت –ال مكتبة املع

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –ط/ دار صادر  هـ،711ت  لسان العرب اإلفريقي منظور ابن (36

 )ن(
حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط/ مكتب املطبوعات ، السنن الصغرىهـ، 303ت  الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد النسائي (37

 م.1986 -هـ 1406حلب، الطبعة: الثانية،  –اإلسالمية 
 ط/ دار الفكر. ،لفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينهـ، ا1126ت النفراوي شهاب الدين  (38
هـ 1347، املطبعة املصرية باألزهر، الطبعة: األوىل: ملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجا، هـ 676حميي الدين ت  النووي (39

 م.1929
 م.1996الطبعة: األوىل: ، الفكرهتذيب األمساء واللغات ط/ دار دار و 

 )هـ(
 بريوت. –مجهرة األمثال، ، ط/ دار الفكر  هـ،395 هالل احلسن بن عبد اهلل أبو العسكري (18

 )و(
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املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ، خرجه  هـ، 914أبو العباس ت  لونشريسيا (19
 -هـ 1401مجاعة من الفقهاء بإشراف الدكتور حممد حجي.ط/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية: 

 م.1981
 
 
 
 
 
 
 

 


