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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍاﻟﺒﺤﺚ
ي#ناق#ش ه#ذا ال#بحث م#وض#وع م#فردات اإلم#ام أح#مد ف#ي ال#حج وال#عمرة وق#د ك#ان م#ن أه#م األس#باب ال#تي
دف#عت ال#باح#ث الخ#تيار ه#ذا امل#وض#وع ح#اج#ة االم#ة االس#الم#ية ل#تبني ال#كثير م#ن ال#عبادات الس#يما ال#حج
وال##عمرة ل##قلة ال##فقه ف##يها وت##كمن أه##مية ال##بحث ف##ي ال##توص##ل مل##فردات اإلم##ام أح##مد ف##ي ال##حج وال##عمرة
وت#أص#يلها وج#معها وت#رت#يبها وم#قارن#تها وال#تعليق ع#ليها وب#يان األح#كام امل#ترت#بة ع#لى ذل#ك  ،وم#ن ث#م ك#ان
م##ن أه##م أه##داف ه##ذا ال##بحث ب##يان األح##كام ال##فقهية ف##ي ال##حج وال##عمرة وج##مع م##فردات اإلم##ام أح##مد
ف#ي ال#حج وال#عمرة ودراس#تها  ،وق#د اع#تمد ال#باح#ث ف#ي ه#ذا ال#بحث ع#لى امل#نهج ال#وص#في االس#تقرائ#ي
 ،وبحس#ب ط#بيعة امل#وض#وع ت#م ت#قسيم ال#بحث ال#ى م#قدم#ة وث#الث#ة ف#صول وخ#ات#مة  ،أف#رد ال#فصل األول
ل ##ترج ##مة اإلم ##ام أح ##مد ف ##تناول ##ت ع ##صره وح ##يات ##ه ال ##شخصية وال ##علمية  ،وت ##م ت ##خصيص ال ##فصل ال ##ثان ##ي
ل##دراس##ة امل##فردات امل##تعلقة ب##ما ق##بل ال##دخ##ول ف##ي ع##بادة ال##حج وال##عمرة وه##ي ش##روط ال##حج واإلح##رام ،
وف#ي ال#فصل ال#ثال#ث ت#ناول ال#باح#ث امل#فردات امل#تعلقة ب#ما ب#عد ال#دخ#ول ف#ي ع#بادة ال#حج وال#عمرة وه#ي
امل#فردات امل#تعلقة ب#املح#ظورات وامل#فردات امل#تعلقة ب#ال#طواف ث#م ال#وق#وف ب#عرف#ة وال#فوات واالح#صار  ،وق#د
اج#تمع ل#لباح#ث م#ن خ#الل ال#بحث والتح#ري اح#دى وث#الث#ني م#فردة ذك#ره#ا أص#حاب امل#ذه#ب ال#حنبلي ف#ي
ك#تبهم امل#عتمدة  ،وب#عد ال#بحث وس#رد األدل#ة واألق#وال ل#كاف#ة امل#ذاه#ب األرب#عة وم#ناقش#تها م#ناق#شة ع#لمية
متج ##ردة ت ##بني ل ##لباح ##ث أن ##ه ال ي ##وج ##د إال خ ##مس م ##فردات ل ##لحناب ##لة ف ##ي ال ##حج وال ##عمرة  ،وبه ##ذا يتج ##لى
ل ##لباح ##ث أن ادع ##اء االن ##فراد ف ##ي م ##سأل ##ة إلم ##ام م ##ن األئ ##مة ت ##حتاج م ##نا إل ##ى ف ##حص وم ##تاب ##عة ب ##حيث إن
ان##فرد ف##عالً فنح##مله ع##لى أن##ه ن##وع اج##تهاد م##عذور ف##يه أو م##أج##ور وإن ل##م ي##كن ك##ذل##ك ف##هو مس##بوق ف##ال
يضاف إليه انفراد بال مبرر شرعي .
املقدمة
ق#بل ال#بدء أض#ع ال#تعري#ف االص#طالح#ي ل#لمفردة وه#ي  :ان#فراد أح#د األئ#مة األرب#عة ب#قول ف#ي م#سأل#ة ل#م
يقل به بقية األئمة الثالثة الباقني .
لكن لو أتينا على مسألة االنفراد فإنه يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام :
األول  :ان ##فراد إم ##ام م ##ن األئ ##مة األرب ##عة ب ##قول م ##ا ق ##ال ب ##ه أح ##د س ##واء م ##ن ب ##قية ال ##ثالث ##ة أو غ ##يره ##م م ##ن
ع ##لماء املس ##لمني املجته ##دي ##ن  ،وه ##ذا ال ##نوع ن ##ادر الح ##دوث وال ##قول ب ##ه ي ##عد ش ##اذا ً إن ح ##دث ب ##ل ه ##ي م ##ن
أغ ##لوط ##ات امل ##سائ ##ل ل ##ذا ي ##جب ال ##عناي ##ة ب ##مثل ه ##ذا ال ##نوع وال ##تثبت م ##ن ح ##يث نس ##بته ل ##إلم ##ام ألن ##ه يح ##مل
محذورين خطيرين :
األول  :أغلب هذا األقوال مخالفة للنصوص الشرعية والقواعد الفقهية واألصولية .
1

ال## #ثان## #ي  :يتخ## #ذه## #ا أص## #حاب ال## #هوى وال## #ذي ل## #م ي## #عطوا ح## #ضا ً م## #ن ال## #علم وال## #تقوى م## #رك## #با ً ل## #لفتاوى
الشيطانية التي تبيح ما حرم اهلل .
ال ##ثان ##ي  :أن ي ##قول اإلم ##ام ب ##قول ل ##م ي ##واف ##قه أح ##د م ##ن األئ ##مة ال ##ثالث ##ة ل ##كن واف ##قه غ ##يره ##م  ،وه ##ذا س ##ائ ##غ
ال##وج##ود ف##ي ك##تب ال##فقه امل##عتمدة وه##ذا ي##رج##ع الج##تهاد اإلم##ام واع##تماده ع##لى ب##عض األص##ول ال##تي ل##م
ي#عتمده#ا غ#يره  ،وه#ذا ال#نوع ك#ثير وي#حتاج إل#ى ع#ناي#ة م#ن ح#يث أن#ه وس#يلة مل#عرف#ة ال#راج#ح م#ن امل#رج#وح
ف##ي امل##سائ##ل ال##فقهية ف##رب##ما أص##اب ص##اح##ب االن##فراد ل##وج##ود ن##ص ع##رف##ه ول##م ي##عرف##ه غ##يره أو وج##د ف##ي
املسألة ما يرجح هذا القول من ناحية أصولية وتقعيديه .
ال#ثال#ث  :أن ي#قول اإلم#ام ب#قول ل#م ي#واف#قه أح#د م#ن أص#حاب امل#ذاه#ب ال#ثالث#ة ال#باق#ية ب#غض ال#نظر ع#ن
م##واف##قة غ##يره##م  ،وم##ن ه##نا أت##ت ق##ضية امل##فردات ف##كان ه##ناك م##فردات ل##إلم##ام أب##ي ح##نيفة وك##ذل##ك م##ال##ك
والشافعي وأحمد
وه#ذا ال#نوع ال#ثال#ث ه#و م#ا ع#نيته ف#ي ال#بحث ال#ذي ق#دم#ته ل#نيل درج#ة امل#اجس#تير وه#و )) م#فردات اإلم#ام
أح#مد ف#ي ال#حج وال#عمرة (( وق#د اس#تعملت ف#ي ذل#ك ال#طري#قة االس#تقرائ#ية ل#لوص#ول ال#ى ح#صر وم#عرف#ة
امل#فردات تح#دي#دا ً ث#م ب#يان ال#صحيح م#نها وامل#ثبت ف#ي ك#تب ال#حناب#لة ث#م م#ن واف#قهم م#ن األئ#مة ال#ثالث#ة
ال##باق##ني ليخ##لص ل##دي ف##ي ن##هاي##ة امل##طاف امل##فردات ال##تي ب##ال##فعل ق##ال##ها اإلم##ام أح##مد ول##م ي##واف##قه أح##د
األئ##مة ال##ثالث##ة م##ع ت##رج##يح ع##لمي ل##لمفردة أو م##ا ي##ضاده##ا  .ع##لما ً ب##أن##ني اع##تبرت امل##فردة ال##تي ل##إلم##ام
أحمد فيها رواية أخرى بخالف املفردة ال تعد مفردة ألنه بذلك وافق إمام آخر في قوله .
ﺃأﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ

ح##صر امل##فردات ل##إلم##ام أح##مد ف##ي ال##حج وال##عمرة وإث##بات م##ا ك##ان ص##حيحا ً م##ن ح##يث ق##واع##د االن##فراد
ونفي ما لم يحمل شروط االنفراد .
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ

تح ##دي ##د امل ##فردة ف ##ي ك ##تب ال ##حناب ##لة األص ##لية وامل ##عتمدة وم ##عرف ##ة م ##قصود ص ##اح ##ب ال ##كتاب ف ##ي م ##عنى
امل#فردة ،ك#ما أن ه#ناك ص#عوب#ة ف#ي ال#وص#ول إل#ى م#واف#قة ب#قية امل#ذاه#ب له#ذه امل#فردة إذ ي#حتاج ه#ذا إل#ى
ك##ثرة م##راج##ع ف##ي امل##ذه##ب ،ك##ما أن##ه ال ي##وج##د ك##تب أو أب##حاث س##اب##قة ط##رق##ت م##ثل ه##ذا ال##باب ب##ال##كيفية
التي سار عليها البحث .
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ﺍاﻟﻤﻨﻬﮭﺠﻴﯿﺔ

أض#ع ص#يغة م#ختارة ل#لمفردة ليسه#ل ف#همها  ،ث#م أق#وم ب#إث#بات وج#وده#ا ف#ي ك#تب ال#حناب#لة امل#عتمدة م#ثل
امل ##نح ال ##شاف ##يات  1امل ##بدع 2اإلن ##صاف  3وال ##فروع  4ث ##م ب ##عد ذل ##ك أورد امل ##ذاه ##ب ال ##ثالث ##ة األخ ##رى ع ##لى
ال##ترت##يب ال##زم##ني ل##ألئ##مة أب##ي ح##نيفة وم##ال##ك وال##شاف##عي وأض##ع أدل##ة ك##ل م##ذه##ب ث##م أن##اق##ش األدل##ة ق##بوالً
وردا ً ث##م اخ##تار ال##قول ال##راج##ح وأس##باب ال##ترج##يح وم##ا ي##عضده م##ن األدل##ة ال##نصية وال##قواع##د األص##ول##ية
والفقهية .
ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﺍاﻻﻧﻔﺮﺍاﺩد
أـ األص ##ول ال ##تي ي ##عتمده ##ا اإلم ##ام ف ##لو ك ##ان ي ##رى ق ##ول ال ##صحاب ##ي ح ##جة ان ##فرد ب ##مسأل ##ة ال ي ##رى غ ##يره
الحجية .
ب ـ سعة اطالع وكثرة النصوص عند اإلمام لم يطلع عليها غيره وهذا من أعظم الدواعي .
ج ـ يجته#د ف#ي امل#سأل#ة ب#نوع م#ن االج#تهاد امل#ختلف ع#ن ال#بقية ل#شيء ق#دح ف#ي ن#فسه ف#رب#ط ب#ني ن#صني
أو مسألتني .
دـ أن تكون هذه املفردة ليست صحيحة عن هذا اإلمام .
هـ ـ أن يكون اإلمام قد رجع عن قوله باملفردة ولم ينقل ذلك عنه .
وع#لى ك#ل ح#ال ف#امل#فردة م#ثلها م#ثل غ#يره#ا م#ن امل#سائ#ل االج#تهادي#ة ي#نظر ف#يها ب#طري#قة ع#لمية اس#تدالل#ية
ف#ما ك#ان م#نها م#بنية ع#لى ال#نص وال#دل#يل وال#قواع#د واألص#ول الش#رع#ية ق#بل وم#ا ك#ان ب#خالف ذل#ك ول#يس
له حظ من النظر والدليل يرد .

 1ﺍاﻟﻣﻧﺢ ﺍاﻟﺷﺎﻓﻳﯾﺎﺕت ﺑﺷﺭرﺡح ﻣﻔﺭرﺩدﺍاﺕت ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺃأﺣﻣﺩد  :ﺍاﻟﺑﻬﮭﻭوﺗﻲ ) ﺕت 1051ﻫﮬﮪھـ( ﺗﺣﻘﻳﯾﻕق :ﺃأ.ﺩد /ﻋﺑﺩدﷲ ﻣﺣﻣﺩد ﺍاﻟﻣﻁطﻠﻕق  /ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻷﻭوﻟﻰ  /ﻛﻧﻭوﺯز ﺃأﺷﺑﻳﯾﻠﻳﯾﺎ .
ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺽض
) 1427ﻫﮬﮪھـ ــ 2006ﻡم( .
 2ﺍاﻟﻣﺑﺩدﻉع  :ﺍاﺑﻥن ﻣﻔﻠﺢ ﺑﺭرﻫﮬﮪھﺎﻥن ﺍاﻟﺩدﻳﯾﻥن ) ﺕت 884ﻫﮬﮪھـ(  /ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  /ﺍاﻟﻣﻛﺗﺏب ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ  .ﺑﻳﯾﺭرﻭوﺕت ) 1421ﻫﮬﮪھـ ـ 2000ﻡم( .
 3ﺍاﻹﻧﺻﺎﻑف  :ﻋﻼء ﺍاﻟﺩدﻳﯾﻥن ﺃأﺑﻭو ﺍاﻟﺣﺳﻥن ﻋﻠﻲ ﺑﻥن ﺳﻠﻳﯾﻣﺎﻥن ﺍاﻟﻣﺭرﺩدﺍاﻭوﻱي )817ﻫﮬﮪھـ(  /ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻷﻭوﻟﻰ  /ﺩدﺍاﺭر ﺇإﺣﻳﯾﺎء ﺍاﻟﺗﺭرﺍاﺙث  .ﺑﻳﯾﺭرﻭوﺕت )1419ﻫﮬﮪھـ 1998ﻡم ( .
 4ﺍاﻟﻔﺭرﻭوﻉع  :ﺍاﺑﻥن ﻣﻔﻠﺢ ) ﺕت762ﻫﮬﮪھـ( ﺗﺣﻘﻳﯾﻕق ﺃأﺑﻭو ﺍاﻟﺯزﻫﮬﮪھﺭرﺍاء ﺣﺎﺯزﻡم ﺍاﻟﻘﺎﺿﻲ /ﺍاﻟﻁطﺑﻌﺔ ﺍاﻷﻭوﻟﻰ  /ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﻌﻠﻣﻳﯾﺔ  .ﺑﻳﯾﺭرﻭوﺕت )1418ﻫﮬﮪھـ ــ 1997ﻡم(
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ترجمة اإلمام أحمد
ترجمة لإلمام أحمد يمكن أن نجعلها في نقاط كما يلي :
• امل ##جتمع  :ع ##اش رح ##مه اهلل ف ##ي ال ##فترة م ##ا ب ##ني 164ه إل ##ى 241ه أي ف ##ي عه ##د ال ##دول ##ة
العباسية )) الذي شهد تطورا رائعا ً وحضارة راقية (5
وق ## #د ع ## #اش ف ## #ي م ## #جتمع ت ## #أث ## #ر ) ب ## #امل ## #ساج ## #د ودوره ## #ا وال ## #تطور ال ## #عقلي وال ## #تأث ## #ر ب ## #ثقاف ## #ات األم ## #م
ال ##ساب ##قة (( ، 6وك ##ان م ##ن أب ##رز ال ##نشاط ##ات ال ##علمية االن ##فتاح ع ##لى ع ##لوم اآلخ ##ري ##ن م ##ن األم ##م األخ ##رى
وب#ال#تال#ي نش#طت ال#ترج#مة ن#شاط#ا ً ك#بيرا ً م#ما أدى إل#ى ظ#هور ت#وج#هات م#ختلفة ف#ي امل#جتمع اإلس#الم#ي
فظه#رت امل#عتزل#ة وال#قدري#ة وال#جهمية وغ#يره#م وع#صف ب#األم#ة ال#قول بخ#لق ال#قرآن ال#تي وق#ف ف#يها اإلم#ام
أحمد طودا ً شامخا ً أعز اهلل به أهل السنة وقمع اهلل به أهل البدعة .
• ح#يات#ه ال#خاص#ة  :اس#مه أب#وع#بداهلل أح#مد ب#ن مح#مد ب#ن ح#نبل ب#ن ه#الل ب#ن أس#د  ..ول#د
الح#ِ #دي##ث
س##نة 164ه وع##اش ي##تيما ً دف##عته أم##ه إل##ى ط##لب ال##علم ق##ال رح##مه اهلل " :ط##لبت َ#
َوأَنا ا ْبن ِ
ت عشرة سنة"7
س ّ
َ
• ع#لمه ورح#لته  :ع#اش رح#مه م#حبا ً ل#لسنة ت#علما ً وع#مالً وت#عليما ً ل#ها ق#ال ع#نه ال#شاف#عي :
أح#مد إم#ام ف#ي ث#مان خ#صال  :إم#ام ف#ي الح#دي#ث  ،إم#ام ف#ي ال#فقه  ،إم#ام ف#ي ال#لغة ،
إم ##ام ف ##ي ال ##قرآن  ،إم ##ام ف ##ي ال ##فقر  ،إم ##ام ف ##ي ال ##زه ##د  ،إم ##ام ف ##ي ال ##ورع  ،إم ##ام ف ##ي
السنة  8 "...وقد أثنى عليه جمع من كبار العلماء عصره .

 5النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي )(52
 6النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي)(61
 7سيرة اإلمام أحمد ج1ص. 31
 - 8طبقات الحنابلة ج1ص . 10
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وك##عادة أه##ل زم##ان##ه م##ن ط##لبة ال##علم وال##علماء رح##ل ف##ي ط##لب ال##علم زار خ##الل##ها أه##م ال##حواض##ر ال##علمية
ف##ي زم##ان##ه ك##ال##حجاز وال##يمن وأخ##ذ م##ن ال##علماء األج##الء ال##كبار ح##يث ب##لغ ع##دده##م م##ئتني وث##مان##ني ون##يفاً
منهم اإلمام الشافعي وعبدالرزاق  9وسفيان بن عيينة  10والقاضي أبو يوسف ... 11
وق ##د زك ##ى رح ##مه اهلل ع ##لمه ع ##مالً وع ##طاء ل ##طلبته وق ##د ك ##ان م ##ن أع ##ظم ط ##الب ##ه ال ##بخاري12ومس ##لم  13وأب ##و
داود  14بل وقد أخذ عنه مشايخه كعبدالرزاق والشافعي
• م#ؤل#فات#ه  :ق#د ق#دم اإلم#ام أح#مد ل#لمكتبة اإلس#الم#ية ن#وع#ية م#ن ال#كتب ال#تي ت#تسم ب#ال#قوة
وال##رص##ان##ة وث##قة االع##تماد ع##ليها وأع##ظمها ش##أن #ا ً ك##تاب امل##سند ول##ه ك##تب أخ##رى ك##كتاب
الزهد والعلل وفضائل الصحابة وغيرها .
• وف ##ات ##ه  :ت ##وف ##ي ع ##ليه رح ##مة اهلل ف ##ي ال ##عاش ##ر م ##ن رب ##يع األول س ##نة 241هـ ول ##ه ث ##مان
وس ##بعون س ##نة  ،وق ##د ك ##ان ي ##وم ج ##نازت ##ه ي ##وم# #ا ً م ##هيبا ً ظه ##ر ف ##يه وتج ##لى م ##قام ال ##علماء
الصادقني الربانيني .

 9ابن نافع الحافظ الكبير عالم اليمن أبو بكر الحميري موالهم الصنعاني الثقة توفي سنة أحدى عشر ومئتني  .سير أعالم النبالء ) ج9ـ
ص(563
 10سفيان بن عيينة  :ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم  ،أخي الضحاك بن مزاحم اإلمام الكبير حافظ العصر  ،شيخ
اإلسالم أبو محمد الهاللي الكوفي  ،ثم املكي  ] .ص [ 455 :مولده  :بالكوفة في سنة سبع ومائة وتوفي سنة مائة وثمانية وتسعون) سير
أعالم النبالء . (8/454
 11هو اإلمام املجتهد العالمة املحدث قاضي القضاة  ،أبو يوسف  ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية
األنصاري الكوفي  .وسعد بن بجير له صحبة  ،وهو سعد بن حبتة  ،وهي أمه  ،وهو بجلي ] ص [ 536 :من حلفاء األنصار  ،شهد
الخندق وغيرها  .مولد أبي يوسف في سنة ثالث عشرة ومائة  .توفي أبو يوسف يوم الخميس خامس ربيع األول سنة اثنتني وثمانني
ومائة)سير أعالم النبالء ج 8/ـ ص(535
 12ﻣﺣﻣﺩد ﺑﻥن ﺇإﺳﻣﺎﻋﻳﯾﻝل ﺑﻥن ﺇإﺑﺭرﺍاﻫﮬﮪھﻳﯾﻡم ﺑﻥن ﺍاﻟﻣﻐﻳﯾﺭرﺓة ﺑﻥن ﺑﺭرﺩدﺯزﺑﻪﮫ  ،٬ﻭوﻗﻳﯾﻝل ﺑﺫذﺩدﺯزﺑﻪﮫ  ،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﻟﻔﻅظﺔ ﺑﺧﺎﺭرﻳﯾﺔ  ،٬ﻣﻌﻧﺎﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﺯزﺭرﺍاﻉع ﻭوﻟﺩد ﺃأﺑﻭو ﻋﺑﺩد ﷲ ﻓﻲ ﺷﻭوﺍاﻝل ﺳﻧﺔ ﺃأﺭرﺑﻊ
ﻭوﺗﺳﻌﻳﯾﻥن ﻭوﻣﺎﺋﺔ ﺻﺎﺣﺏب ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺢ ﺗﻭوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺳﺕت ﻭوﺧﻣﺳﻳﯾﻥن ﻭوﻣﺋﺗﻳﯾﻥن  .ﺳﻳﯾﺭر ﺃأﻋﻼﻡم ﺍاﺍاﻟﻧﺑﻼء ) ﺝج12ــ (392
 13ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺍاﻟﻛﺑﻳﯾﺭر ﺍاﻟﺣﺎﻓﻅظ ﺍاﻟﻣﺟﻭوﺩد ﺍاﻟﺣﺟﺔ ﺍاﻟﺻﺎﺩدﻕق ﺃأﺑﻭو ﺍاﻟﺣﺳﻳﯾﻥن ﻣﺳﻠﻡم ﺑﻥن ﺍاﻟﺣﺟﺎﺝج ﺑﻥن ﻣﺳﻠﻡم ﺑﻥن ﻭوﺭرﺩد ﺑﻥن ﻛﻭوﺷﺎﺫذ ﺍاﻟﻘﺷﻳﯾﺭرﻱي ﺍاﻟﻧﻳﯾﺳﺎﺑﻭوﺭرﻱي ﺻﺎﺣﺏب
ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺢ ﻭوﻟﺩد ﺳﻧﺔ ﺃأﺭرﺑﻊ ﻭوﻣﺋﺗﻳﯾﻥن ﻭوﺗﻭوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺇإﺣﺩدﻯى ﻭوﺳﺗﻭوﻥن ﻭوﻣﺋﺗﻳﯾﻥن ( ﺳﻳﯾﺭر ﺃأﻋﻼﻡم ﺍاﻟﻧﺑﻼء ) ﺝج12ــ ﺹص(557
 14ﺳﻠﻳﯾﻣﺎﻥن ﺑﻥن ﺍاﻷﺷﻌﺙث ﺑﻥن ﺷﺩدﺍاﺩد ﺑﻥن ﻋﻣﺭرﻭو ﺑﻥن ﻋﺎﻣﺭر  .ﻛﺫذﺍا ﺃأﺳﻣﺎﻩه ﻋﺑﺩد ﺍاﻟﺭرﺣﻣﻥن ﺑﻥن ﺃأﺑﻲ ﺣﺎﺗﻡم  ..ﻭوﺯزﺍاﺩد  :ﺍاﺑﻥن ﻋﻣﺭرﻭو ﺑﻥن ﻋﻣﺭرﺍاﻥن  .ﺍاﻹﻣﺎﻡم  ،٬ﺷﻳﯾﺦ ﺍاﻟﺳﻧﺔ ،٬
ﻣﻘﺩدﻡم ﺍاﻟﺣﻔﺎﻅظ ﺃأﺑﻭو ﺩدﺍاﻭوﺩد  ،٬ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ﺍاﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ  ،٬ﻣﺣﺩدﺙث ﺍاﻟﺑﺻﺭرﺓة ﻭوﻟﺩد ﺳﻧﺔ ﺍاﺛﻧﺗﻳﯾﻥن ﻭوﻣﺎﺋﺗﻳﯾﻥن ﻭوﺗﻭوﻓﻲ ﺃأﺑﻭو ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻓﻲ ﺳﺎﺩدﺱس ﻋﺷﺭر ﺷﻭوﺍاﻝل  ،٬ﺳﻧﺔ ﺧﻣﺱس ﻭوﺳﺑﻌﻳﯾﻥن
ﻭوﻣﺎﺋﺗﻳﯾﻥن  .ﺳﻳﯾﺭر ﺃأﻋﻼﻡم ﺍاﻟﻧﺑﻼء )ﺝج13ــ ﺹص(203
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املفردات
ب#عد ال#تتبع ل#لمفردات وج#دت ع#دده#ا اح#دى وث#الث#ني م#فردة ت#توزع ع#لى امل#ناس#ك  ،وس#وف أس#رد ص#يغ
امل ##فردات ال ##تي واف ##ق اإلم ##ام غ ##يره م ##ن األئ ##مة ال ##ثالث ##ة أو ك ##ان ل ##ه ف ##يها رواي ##ة أخ ##رى ت ##واف ##قهم ث ##م أورد
املفردات التي لم يوافقه أحد األئمة وليس له رواية أخرى معتبرة توافقهم :

ﺃأﻭوﻻً  :ﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻭوﺍاﻓﻘﻪﮫ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺃأﺣﺪ ﺍاﻷﺋﻤﺔ ﺃأﻭو ﺃأﻥن ﻟﻺﻣﺎﻡم ﺃأﺣﻤﺪ ﺭرﻭوﺍاﻳﯾﺔ ﺃأﺧﺮﻯى ﺑﺨﻼﻑف ﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺓة

1ـ ص ##يغة امل ##فردة  ) :أن م ##ن م ##ات ول ##م ي ##حج ل ##زم ال ##ورث ##ة اخ ##راج ن ##فقة ال ##حج أو ال ##عمرة أو ك ##ليهما م ##ن
جميع املال ليحج عن امليت ويعتمر عنه ( وافقه الشافعي .15
2ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ن#فقة ال#صبي ف#ي ال#حج ت#ؤخ#ذ م#ن م#ال#ه ال ع#لى ول#يه ( .ه#ي رواي#ة واألخ#رى أن#ها
من مال الولي .
3ـ ص##يغة امل##فردة ) :اإلم##ام أح##مد ي##رى ل##وج##وب ال##حج وج##ود مح##رم ل##لمرأة وي##قول املح##رم م##ن الس##بيل(
وافقه األحناف .16
 4ـ صيغة املفردة  ) :عند أحمد أن الكافر ال يعد محرما ً للمسلمة( .وبه قال األحناف في رواية .17
5ـ ص#يغة امل#فردة  ) :م#تى أح#رم#ت امل#رأة ت#طوع#ا ً ب#غير إذن ال#زوج وك#ذل#ك ال#عبد أح#رم ت#طوع#ا ً ب#غير إذن
السيد فليس للزوج وال السيد تحليلهما  ، ( ..هناك قول بالتحليل عند الحنابلة .
6ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ل#و ح#دث وأن#اب#ه اث#نان ف#ي ن#سك ف#أح#رم ال#نائ#ب ع#ن أح#ده#ما ول#م ي#عني وق#ع ل#ه ول#م
يقع عن واحد منهما ( .وهو قول عند الشافعية .18
#حج ع#نه ث#م
7ـ ص#يغة امل#فردة  ) :امل#عضوب وه#و  :امل#ري#ض م#رض#ا ً ال ي#رج#ى ب#رؤه إذا أن#اب ف#ي ال#حج ف ُ
أنه عوفي لم يجب عليه حج آخر (  .وهو قول عند الشافعية .19

 15ﺍاﻷﻡم ﺝج 5ﺹص. 29
 16ﻭوﻓﺗﺢ ﺍاﻟﻘﺩدﻳﯾﺭر ﺝج 2ﺹص. 302
 17ﻣﺟﻣﻊ ﺍاﻟﺑﺣﺭرﻳﯾﻥن ﻭوﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍاﻟﻧﻳﯾﺭرﻳﯾﻥن ﺹص . 217
 18ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج 3ﺹص. 103
 19ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج 7ﺹص . 69
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8ـ ص##يغة امل##فردة  ) :اخ##تيار ال##تمتع أف##ضل م##ن ال##قران واإلف##راد ع##ند ع##دم س##وق اله##دي ( وه##ي رواي##ة
للشافعي. 20
9ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ف#ي ح#ال ق#ام ال#حاج ب#سوق اله#دي ف#إن ال#قران ل#ه أف#ضل ( وواف#قه األح#ناف ف#ي
تفضيل القران مطلقا ً .
10ـ ص ##يغة امل ##فردة  ) :م ##ن أوق ##ع اإلح ##رام ل ##لعمرة ف ##ي غ ##ير أشه ##ر ال ##حج ل ##م ي ##كن م ##تمتعا ً وإن وق ##عت
أفعالها في أشهر الحج (  ،وهو قول للشافعي .21
11ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ي#ضمن ال#صيد والشج#ر ف#ي ح#رم امل#دي#نة وج#زاء ذل#ك س#لب ال#جان#ي ب#أخ#ذ م#ن
وجده ما عليه من الثياب (  ،وهي رواية للشافعي ، 22وهناك رواية ألحمد بعدم الضمان .
12ـ ص#يغة امل#فردة ) :املح#رم إذا س#اع#د م#ثله ب#ال#دالل#ة ع#لى ص#يد أو م#ساع#دة ل#ه ب#حيث ك#ان س#ببا ف#ي
الصيد فالضمان بينهما بالتساوي (  ،وهو وجه عند الشافعية. 23
13ـ ص ##يغة امل ##فردة  ) :أن ل ##كل م ##ن ش ##عر ال ##بدن وش ##عر ال ##رأس ح ##كم مس ##تقل ف ##لو ح ##لقهما ل ##كان ل ##كل
واحد منهما فدية (  ،لكن هناك رواية ألحمد أنها فدية واحدة .
14ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ي#جوز ده#ن ال#رأس ب#ال#زي#ت والشح#م وس#ائ#ر األده#ان ال#غير م#طيبة ( وف#ي رواي#ة
باملنع ويفدي إن فعل .
15ـ ص ##يغة امل ##فردة ) :املح ##رم إذا ل ##م يج ##د ن ##علني ف ##له ل ##بس ال ##خفني وال ي ##لزم ##ه ق ##طعهما دون ال ##كعبني
وليس عليه فدية والحال هذه (  ،وهناك رواية ألحمد بالقطع .
16ـ صيغة ملفردة  ) :أن الرجعة في اإلحرام ال تصح ( ،وهناك رواية بالصحة .
17ـ ص##يغة امل##فردة  ) :إذا ق##ام املح##رم ب##ال##لمس ل##شهوة أو ق #بَّ َل أو وطء دون ال##فرج ف##أم##نى ف##عليه ب##دن##ة
كفارة لهذا املحظور (  ،وهناك رواية أنها شاة .
18ـ ص##يغة امل##فردة ) م##ن ن##ظر الم##رأة وأع##اد ال##نظر ف##أم##نى ف##عليه ف##دي##ة ألن##ه ي##مكنه االم##تناع ( وب##ه ق##ال
أبو حنيفة .24

 20ﺍاﻟﻌﺯزﻳﯾﺯز ﺷﺭرﺡح ﺍاﻟﻭوﺟﻳﯾﺯز ﺝج  3ﺹص . 342
 21ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج 7ﺹص ،٬110ﺍاﻟﺣﺎﻭوﻱي  ،٬4/28ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻁطﻠﺏب  ،٬ 4/168ﻣﻧﻬﮭﺎﺝج ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﻳﯾﻥن ﺹص. 193
 22ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج 7ﺹص ،٬400ﺍاﻟﻭوﺟﻳﯾﺯز ﺹص ،٬ 271ﺍاﻟﻣﻧﻬﮭﺎﺝج ﺹص  ،٬ 207ﺍاﻟﻭوﺳﻳﯾﻁط ﺹص  ،٬ 702ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻁطﻠﺏب ﺝج 4ﺹص. 419
 23ﺭرﻭوﺿﺔ ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﻳﯾﻥن ﺝج 3ﺹص 149
 24ﺍاﻟﻬﮭﺩدﺍاﻳﯾﺔ ﺝج 2ﺹص ،٬ 405ﺍاﻟﻛﺎﻓﻲ ﺝج 2ﺹص . 843
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19ـ ص##يغة امل##فردة  ) :ي##ندب ل##لمتمتع إذ دخ##ل م##كة ل##يطوف ط##واف ال##زي##ارة أن ي##طوف ل##لقدوم ق##بله( ،
وهناك قول ألحمد بعدم االستحباب .
ح#مل ل#م يج#زئ#ه ه#ذا ال#طواف
20ـ ص#يغة امل#فردة  ) :م#ن ك#ان ق#ادرا ً ع#لى امل#شي ف#ي ال#طواف ف#رك#ب أو ُ #
(  ،وبه قال مالك في رواية .25
21ــ ص##يغة امل##فردة  ) :ال يج##زئ ط##واف ال##حام##ل إال إذا ن##وى ع##ن ن##فسه ف##قط دون املح##مول أو ن##وى
هو واملحمول عنه(  ،وفي قول عند الحنابلة أنه لو نوى كل واحد عن نفسه صح لكليهما .
22ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ي#مكن ن#فالً أن ي#طوف س#بعة أش#واط ث#م س#بعة أخ#رى ث#م س#بعة أخ#رى ث#م س#بعة
أخرى فإذا فرغ ركع لكل سبعة أشواط ركعتني (  ،وبه قال الشافعي .26
23ـ ص ##يغة امل ##فردة  ) :ي ##بدأ ال ##وق ##وف ب ##عرف ##ة م ##ن فج ##ر ي ##وم ع ##رف ##ة ف ##من وق ##ف ق ##بل ال ##زوال ودف ##ع ف ##وق ##وف ##ه
صحيح ( والرواية الثانية عند أحمد أنه بعد الزوال .
24ـ ص##يغة امل##فردة  ) :م##ن ط##لع ع##ليه فج##ر ي##وم النح##ر  ،ول##م ي##تمكن م##ن ال##وق##وف ب##عرف##ة س##واء ب##عذر أو
ب ##غير ع ##ذر  ،ف ##قد ف ##ات ##ه ال ##حج  ،وي ##نقلب إح ##رام ##ه ع ##مرة  ،ويتح ##لل ب ##ها إن ل ##م ي ##ختر ال ##بقاء ع ##لى إح ##رام ##ه
ليحج من قابل وهي رواية ألحمد ( والرواية األخرى ال ينقلب .
 25ـ ص#يغة امل#فردة  ) :إذا أح#صر املح#رم ذب#ح ه#دي#ا ً ف#إن ل#م يج#د اله#دي أو ث#منه ص#ام عش#رة أي#ام (،
وهو قول للشافعي. 27
26ـ ص ##يغة امل ##فردة  ) :ال ينح ##ر امل ##حصر ه ##دي ##ه إال ب ##الح ##رم ف ##ي رواي ##ة (  ،وه ##ناك رواي ##ة ان ##ه ف ##ي مح ##ل
الحصر.
فه#ذه امل#فردات ال ت#عد م#فردات ب#امل#عنى ال#حقيقي ط#امل#ا ق#ال ب#ها إم#ام آخ#ر أو ك#ان ل#إلم#ام أح#مد رواي#ة
توافق املذاهب األخرى .
ﺛﺎﻧﻴﯿﺎ ً  :ﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﯾﻮﺍاﻓﻘﻪﮫ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺃأﺣﺪ ﺍاﻟﻤﺬﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﺍاﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻟﻪﮫ ﺭرﻭوﺍاﻳﯾﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓة ﺑﺨﻼﻓﻬﮭﺎ

1ـ ص##يغة امل##فردة  ) :م##ن أح##رم م##فردا ً أو ق##ارن #ا ً ول##م ي##سق ه##دي #ا ً ي##ندب أن ي##فسخ ن##ية ال##حج وي##جعله
عمرة ( .
2ـ ص#يغة امل#فردة  ) :م#ن أح#رم ب#ال#عمرة ث#م أن#ه ق#ام ب#ال#سفر ث#م أن#ه مل#ا أح#رم ب#ال#حج ك#ان ه#ذا اإلح#رام
من مسافة تبعد عن مكة مسافة قصر فال هدي تمتع عليه أي أنه انقطع تمتعه ( .

 25ﺟﺎﻣﻊ ﺍاﻷﻣﻬﮭﺎﺕت ﺽض  ،٬ 194ﻓﺗﺢ ﺍاﻟﺑﺭرﻟﻠﺗﻣﻬﮭﻳﯾﺩد  ،٬ 8/498ﺍاﻟﺫذﺧﻳﯾﺭرﺓة . 3/246
 26ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج 8ﺹص  ،٬ 59ﺭرﻭوﺿﺔ ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﻳﯾﻥن . 3/83
 27ﺍاﻟﻣﺟﻣﻭوﻉع ﺝج  8ﺹص ،٬ 229ﺍاﻷﻡم  ،٬5/198ﺍاﻟﺣﺎﻭوﻱي  ،٬ 4/354ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻁطﻠﺏب  ،٬ 4/434ﻣﺧﺗﺻﺭر ﺍاﻟﻣﺯزﻧﻲ ﺹص ،٬ 104ﺍاﻟﻭوﺳﻳﯾﻁط  ،٬ 2/707ﺭرﻭوﺿﺔ
ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﻳﯾﻥن . 3/174

8

3ـ صيغة املفردة  ) :إذا دل غير املحرم مثله على صيد الحرم فقتله فالضمان مشترك بينهما( .
4ـ صيغة املفردة  ) :يشترط في طواف اإلفاضة أن يعينه بالنية فإن لم يفعل لم يصح ( .
5ـ ص#يغة امل#فردة  ) :ف#ي س#اب#ع ذي ال#حجة ل#م ي#رد س#نة ب#الخ#طبة ف#ي ه#ذا ال#يوم ع#ن ال#نبي ص#لى اهلل
عليه وسلم ( .
فه ##ذه ه ##ي امل ##فردات ل ##إلم ##ام أح ##مد ف ##ي ال ##حج وال ##عمرة ع ##لى ال ##صورة امل ##عتبرة ال ##تي ي ##مكن ف ##يها نس ##ب
االنفراد لإلمام
الخاتمة
به##ذا امل##لخص نج##د أن امل##فردات ت##حتاج إل##ى م##زي##د م##ن ال##عناي##ة خ##اص##ة ف##ي امل##سائ##ل ال##تي ت##مس ح##ياة
ال#ناس ب#صورة م#تكررة ح#تى ال يح#دث ل#لناس ت#شوي#ش ف#ي ع#بادت#هم  ،وم#نع ك#ل ح#اق#د وح#اس#د وزن#دي#ق
من التطاول على األئمة الكرام بنشر وترويج األقوال الشاذة الغريبة عنهم .
ولعل مما يجمل في هذا املقام أن أضع بعض التوصيات في نقاط ليسهل األخذ بها ومن ذلك :
أوالً  :ي##جب ال##نظر ف##ي امل##فردات ع##لى أس##اس أن##ها ليس##ت رواي##ة وح##يده ف##ي امل##ذه##ب ب##ل ق##د ي##كون ل##ها
رواي ##ات أخ ##رى ف ##ي امل ##ذاه ##ب األخ ##رى وب ##ذل ##ك س ##وف نج ##د ت ##قلص أع ##داد امل ##فردات  ،ك ##ما ي ##جب األخ ##ذ
الرواية االشهر في املذهب.
ـثان#يا ً  :ي#جب ع#ند دراس#ة امل#فردة م#ن ش#دة التح#ري ع#نها ألن#ها ف#ي ال#غال#ب أن#ها غ#ير ص#حيحة  ،وذل#ك
بالرجوع إلى الكتب األصلية في املذهب والتحقق من خاللها .
ـ ث ##ال ##ثا ً  :االن ##فراد ل ##يس ع ##يب ف ##ي ح ##د ذات ##ه إذ ق ##د نج ##د أن امل ##فردة م ##بنية ع ##لى دل ##يل ل ##م ي ##طلع ع ##ليه إال
صاحب االنفراد  ،وهذا وإن كان نادرا ً لكنه ممكن الحصول وعليه فال نشنع على االنفراد.
ـ راب ##عا ً  :االع ##تذار ل ##إلم ##ام ص ##اح ##ب امل ##فردة إذ ي ##عتري ##ه الخ ##طأ وال ##نسيان وي ##غمس الخ ##طأ ف ##ي م ##حيط
حسناته .
ـ خ#ام#سا ً  :إع#ادة ت#وج#يه أص#حاب امل#ذاه#ب إل#ى م#نهجية امل#فردات ل#كي ت#سقط ك#مفردة إن ل#م ي#كن ل#ها
وجه .
ـ س## #ادس # #ا ً  :إق## #ام## #ة دورات ع## #لمية م## #تخصصة ب## #عنوان رف## #ع امل## #الم ع## #ن أئ## #مة اإلس## #الم ل## #بيان ب## #عض
االغلوطات التي تدور حول علمهم وشخصياتهم .
ـ س#اب#عا ً  :ط#رح اط#روح#ات ت#بحث ف#ي م#سائ#ل ال#خالف ب#أس#لوب م#نهجي ع#لمي م#تفق ع#ليه ي#كون ق#اع#دة
لجميع طلبة العلم .
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ه ##ذه ال ##ورق ##ة ال ##علمية ه ##ي م ##لخص ل ##رس ##ال ##ة امل ##اجس ##تير ال ##تي ق ##دم ##تها ل ##جام ##عة ال ##نيلني ب ##ال ##سودان ل ##نيل
ال#درج#ة ال#علمية وق#د وف#قت ف#ي ذل#ك وس#وف ت#طبع ال#رس#ال#ة ع#لى ص#ورة ك#تاب ب#عد ال#تعدي#ل وال#ترت#يب إن
شاء اهلل.
املراجع
 .1امل##نح ال##شاف##يات بش##رح م##فردات اإلم##ام أح##مد  :ال##بهوت##ي ) ت 1051هـ( ت##حقيق :أ.د/
ع ## #بداهلل مح ## #مد امل ## #طلق  /ال ## #طبعة األول ## #ى  /ك ## #نوز أش ## #بيليا  .ال ## #ري ## #اض ) 1427هـ ــ
2006م( .
 .2امل##بدع  :اب##ن م##فلح ب##ره##ان ال##دي##ن ) ت 884هـ(  /ال##طبعة ال##ثال##ثة  /امل##كتب اإلس##الم##ي .
بيروت ) 1421هـ ـ 2000م( .
 .3اإلن ##صاف  :ع ##الء ال ##دي ##ن أب ##و ال ##حسن ع ##لي ب ##ن س ##ليمان امل ##رداوي )817هـ(  /ال ##طبعة
األولى  /دار إحياء التراث  .بيروت )1419هـ 1998م ( .
 .4ال#فروع  :اب#ن م#فلح ) ت762هـ( ت#حقيق أب#و ال#زه#راء ح#ازم ال#قاض#ي /ال#طبعة األول#ى /
دار الكتب العلمية  .بيروت )1418هـ ــ 1997م(
 .5ال#نوازل ال#كبرى ف#ي ال#تاري#خ اإلس#الم#ي /د :ف#تحي زغ#روت  /ال#طبعة األول#ى  /األن#دل#س
الجديدة /مصر )1430ــ . (2009
 .6س##يرة اإلم##ام اح##مد  :ص##ال##ح اب##ن اإلم##ام أح##مد ) ت265هـ( ت##حقيق  :ف##ؤاد ع##بدامل##نعم
أح## # #مد /ال## # #طبعة ال## # #ثال## # #ثة  /دار الس## # #لف للنش## # #ر وال## # #توزي## # #ع  .ال## # #ري## # #اض ) 1415هـ ـ
1995م ( .
 .7شج## #رة ال## #نور ال## #زك## #ية ف## #ي ط## #بقات امل## #ال## #كية  :مخ## #لوف  /امل## #طبعة الس## #لفية  .ال## #قاه## #رة
) 1349هـ( .
 .8األم  :اإلم##ام مح##مد ب##ن إدري##س ال##شاف##عي ) ت  (204د /أح##مد ب##در ال##دي##ن ح##سون /
الطبعة األولى  /دار قتيبة  .بيروت ) 1416هـ ـ 1996م( .
 .9ف ##تح ال ##قدي ##ر  :اب ##ن ه ##مام ) ت 681هـ(  /ال ##طبعة األول ##ى  /امل ##طبعة ال ##كبرى األم ##يري ##ة .
بوالق ) 1315هـ (
.10مج ##مع البح ##ري ##ن وم ##لتقى ال ##نيري ##ن  :اب ##ن ال ##ساع ##ات ##ي ) ت694هـ(  /ت ##حقيق  :إل ##ياس
قبالن  /الطبعة األولى  /دار الكتب العلمية  .بيروت ) 1426هـ ــ (2005
.11املج#موع  :ال#نووي ) ت 676هـ ( د /مح#مود م#طرح#ي  /ال#طبعة األول#ى  /دار ال#فكر .
بيروت ) 1421ه ــ 2000م ( .
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.12ال#عزي#ز ش#رح ال#وج#يز امل#عروف ب#الش#رح ال#كبير  :ال#راف#عي ) ت 623هـ( ت#حقيق  :ع#لي
مح#مد م#عوض وع#ادل أح#مد ع#بدامل#وج#ود  /ال#طبعة األول#ى  /دار ال#كتب ال#علمية  .ب#يروت
) 1417هـ ـ (1997
.13ال ##حاوي ال ##كبير ش ##رح م ##ختصر امل ##زن ##ي  :أب ##و ال ##حسن ع ##لي ب ##ن مح ##مد ب ##ن مح ##مد ب ##ن
ح##بيب ا امل##اوردي ) ت  (450ع##لي مح##مد م##عوض وع##ادل أح##مد ع##بدامل##وج##ود  /ال##طبعة
األولى  /دار الكتب العلمية  .بيروت ) 1419هـ ـ 1999م( .
.14ن##هاي##ة امل##طلب ف##ي دراي##ة امل##ذه##ب  :ال##جوي##ني ) ت  (478ت##حقيق  :ع##بدال##عظيم مح##مود
الديب  /الطبعة األولى  /دار املنهاج  .جدة ) 1428هـ ــ 2007م( .
.15روض ##ة ال ##طال ##بني  :ال ##نووي ) ت676هـ( إش ##راف  :زه ##ير ال ##شاوي ##ش /ال ##طبعة ال ##ثال ##ثة/
املكتب اإلسالمي  .بيروت )1412هـ ــ 1991م ( .
.16اله ##داي ##ة ش ##رح ب ##داي ##ة امل ##بتدي  :امل ##رغ ##ينان ##ي ) ت593هـ ( ت ##حقيق  :ن ##عيم أش ##رف ن ##ور
أح## #مد  /ال## #طبعة األول## #ى  /إدارة ال## #قرآن وال## #علوم اإلس## #الم## #ية  .ك## #رات## #شي ) 1417هـ ـ
1997م ( .
.17ال ## #كاف ## #ي ف ## #ي ال ## #فقه ال ## #حنفي ج 2ص ، 754ب ## #دائ ## #ع ال ## #صنائ ## #ع  ، 2/364اله ## #داي ## #ة
 ، 2/309مجمع البحرين  ، 2/221فتح القدير . 2/134
.18ج##ام##ع األم##هات  :ج##مال ال##دي##ن أب##و ع##مرو ع##ثمان ب##ن ع##مر اب##ن أب##ي ب##كر ب##ن ال##حاج##ب
) ت 646هـ ( ت ## #حقيق  :أب ## #و ع ## #بدال ## #رح ## #من األخ ## #ضر األخ ## #ضري  /ال ## #طبعة األول ## #ى/
اليمامة  .دمشق )1419هـ ــ 1998م
.19ف ##تح ال ##بر ف ##ي ال ##ترت ##يب ال ##فقهي ل ##تمهيد اب ##ن ع ##بدال ##بر  :امل ##غراوي  /ال ##طبعة األول ##ى /
مجموعة تحف النفائس الدولية  .الرياض ) 1416هـ ــ 1996م( .
.20ال## #ذخ## #يرة  :ال## #قراف## #ي ) ت 684هـ( ت## #حقيق د /مح## #مد ح## #جي  /ال## #طبعة األول## #ى  /دار
الغرب اإلسالمي  .بيروت ) 1414هـ ـ 1994م ( .
.21م#ختصر امل#زن#ي ف#ي ف#روع ال#شاف#عية  :امل#زن#ي ) ت  (264ت#حقيق  :مح#مد ع#بدال#قادر
شاهني  /الطبعة األولى  /دار الكتب العلمية  .بيروت ) 1419هـ ــ 1998م( .
.22ال#وس#يط  :ال#غزال#ي ) ت  (505ت#حقيق  :أح#مد مح#مود إب#راه#يم  /ال#طبعة األول#ى  /دار
السالم  .القاهرة ) 1417هـ ــ 1997م( .
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