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ABSTRACT 

If the Muslim scholars made an incredible effort to find solutions to the problems 

faced by Muslims, that doesn’t mean that they solved all the intricacies and dealt with 

all problems, and answered all the questions. Many, in fact, remain unanswered! As 

God said: “what Ootim of science only a little”. As a result people tend to use the term 

“I don’t Know” when faced with particular scientific difficulties as Imam Malik did.  

The expression “I don’t know” is considered a protection from arrogance and self-

admiration, and to prevent people from saying what they don’t know, as god said,” step 

aside from what you have no knowledge of”. I will try to identify the most important 

thing that this precious manuscript letter subject of this topic dealt with in a short, 

detailed, explanation, with analysis and representation. 

Study Approach: 

 The approach I will be using in analyzing this manuscript letter is a to the point 

description. 

Objectives: 

 I chose this topic because of what we observe today; people talking about and 

venturing in important and dangerous Fatwas without any knowledge. As if these 

people don’t know the expression “I don’t know” 
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To help re consider the importance of the expression “I don’t know” in the Modern 

scientific educational curricula. 

The authenticity of the research topic: There is no doubt about the authenticity 

and importance of this research topic as it is directly related to the fatwa. 

 

 

Expected results:  

- We expect that after we shed light on the topic of this letter to reinstate the value of 

the expression “I don’t know”. 

The positive effects of saying “I don’t know” as it is not considered negative but the 

renowned scholars consider it half of the knowledge as with Imam Malik. 

Summary of results:  

This kind of authentic and precious manuscript letter should be revived again to 

show the efforts and hard work of Muslim scholars and their research methodology. 

To show that the degree of authoring books among the Muslim scholars reached very 

high and deep levels, as they discussed all the possible topics, even the expression ‘I 

don’t know’ in relation to fatwa. 

 

Keywords: The expression “I don’t know”, Fatwa, Imam Malik. 
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 الملخص

 البحث، وأسلوب معالجة اإلشكالية:مدخل للحديث عن إشكالية 

  إذا كان اهتمام علماء اإلسالم وجهودهم تنصب علىى إيجىاد الحلىول للمشىكالم المةرووىةج واإلجابىة عىن التلىاحةم الملحىة 

ُ : نلبيج قال تعالى  عن كافة التلاحةم  إذ العلمن الحل لجميع المشكالمج ويجيبو نفإن ذلك ة يعني أن يوجدو ْم ِمَن اْلِعْلىِم إِة  ﴿َوَما أُوتِيت

﴾ ج عنىدما يحارىرهم العجى ج )ة أدري(ج والمعرفىة تتاىاوم وظواهىا عنىد النىانج ومىن هنىا فقىد كىانوا يلتح ىرون بقىو  كلمىة [8]قَِليالا

 ويعوزهم الحكم الصحيحج أو اإلجابة الشافيةج أو الحل المناسب.

فهذه الكلمة عندهم هي العارمة من التورط في الغرورج واةستنكاف المؤديين إلى القول على الله بغير علمج وجىر النىان إلىى ال ىاللج 

﴾﴿َوَة تَْقُف َما لَْيَس لََك بِىِه ِعْلىمإ إِن  الل ىْمَع َواْلبََصىَر َواْلاُىَؤادَ كُىَل أُولََِىَك َكىاَن َعْنىهُ َمْلىوالجهلج قال تعالى:  . وثراتنىا المشىرم ملىيء [2]َُوةا

 بالحديث عن هذا الموضوع الخةيرج تأريال لمبدأهج وتذكيرا بأهميته ومةلوبيته.

 والرسالة المخةوطة التي أتوخى عرض م امينها النايلة في هذا المؤتمر العلميج مثال واضح لكل ما سقته.

 اةختصارج تاصيالج وتأريالج وتعليالج وتدليالج وتمثيال.وسأواول الوقوف على أهم ما تناولته الرسالة على سبيل 

 منهج الدراسة:

ج هىىو المىنه  الورىىاي الىذي يتغيىىا اسىتجالء مىىا ورد فيهىىاج )المخةوطىة(المىنه  الىىذي اتبعتىه فىىي تنىاول موضىىوع هىذه الرسىىالة 

 ةوطة. وعرضهج على سبيل اإليجاز واةختصار. ومنه  التحليل  الذي يقصد إلى دراسة م امين المخ

 مختصر األهداف:

 إنما آثرم اةلتاام إلى هذا الموضوعج ولات النظر إليه  ألمرين: 
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ما نراه اليوم من الجرأ  الوقحةج والهجوم الصارخ على الاتوىج واإلجابىة علىى الق ىايا الخةيىر ج التىي لىو عرضىت علىى سىيدنا عمىر  -

ج أو نحوهمىاج علمىا )ة أعلىم(ج أو )ة أدري(يكاد يوجد في قامون هىؤةء  لجمع لها أهل بدر كما يقولونج وة -رضي الله عنه-الااروم

 ي عمون اقتااء أثر الللفج وقد رأينا أن الللف هم أكثر النان لجوءا إلى هذه الكلمةج واستعماةا لها.  بأن هؤةء

 .)الجه الةبيبفما كل داء يع(إعاد  اةعتبار إلى هذه الكلمة في مناهجنا العلمية التعليمية المعارر   -

 إوياء ذكر هذه المخةوطة قليلة الورقامج عظيمة الناع والبركامج واللعي لنشرها  رجاء تعميم اةنتااع بهاج وبموضوعها. -

 تبيان األصالة في موضوع البحث:

وثيى  بالىدين ن هذا الموضىوعج لىه مىن األرىالة مىا يجعلىه جىديرا باإلثىار ج واإلبىرازج والبحىث والمناقشىةج فلىه ارتبىاط إة شك 

 الحنيفج خصورا في جانب من جوانبه الخةير ج أة وهو الاتوى التي هي التوقيع عن رب العالمين.

 النتائج المفترضة:

 في مي ان الشرع. )ة أدري(يتوقع بعد إلقاء ال وء على مكونام موضوع هذه الرسالةج أن نعرف قيمة هذه الكلمة  -

 ليلت مثلبة ومنقصة.أثرها اإليجابي في المجتمعج وأنها  -

 كونها نصف العلمج كما ثبت ذلك عند كبار أهل العلم. -

 اإليقاف على قيمة هذه المخةوطةج وإولان مؤلاها في اةختيار واألداء. -

 خالصة النتائج: 

   إن مثل هذه الرسىالل والمخةوطىامج يجىب إوياحهىا مىن جديىد  إبىرازا لجهىود علمىاء األمىة فىي التأرىيل لهىذه المعىالم المميى -

 لمنه  البحث والتاكير عند المللمين.

اتلاع مجال التنصيف عند علماء المللمين وعمقىهج وتىى إنهىم قىد اسىتوعبوا كىل المواضىيعج مهمىا كانىت فيىر مهمىة فىي نظىر  -

 بتأليف خاص  ولكن المنه  العلمي اإلسالمي ة يغال أي شيء. )ة أدري(البعضج فقد يلتبعد تخصيص كلمة 

 اإلمام مالك. جالاتوى جة )ة أدري(كلمام ماتاوية: كلم -
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 المقدمة:

 مدخل للموضوع:

هىىى ج 8211رسىىىالة: قىىىول اإلمىىىام مالىىىك ة أدريج ل مىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالخلوتي المصىىىري م

واآلثىىىار رسىىىالة رىىىغير  الحجىىىم كبيىىىر  المحتىىىوىج جمىىىع فيىىىه اإلمىىىام البهىىىوتي نبىىىذ  رىىىالحة مىىىن األواديىىىث النبويىىىة الشىىىرياةج 

المنتقىىىا ج واألخبىىىار المجتبىىىا ج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج فىىىىي أدب الاتىىىوىج وبيىىىان من لتهىىىاج وخةرهىىىاج ومىىىا يجىىىب علىىىىى 

الماتىىىي مىىىن التحىىىري والتثبىىىت والتمحىىىيص فىىىي إرىىىدار فتىىىواهج ومىىىا يجىىىب علىىىى العىىىالم مىىىن الرجىىىوع عىىىن قولىىىه إذا اهىىىر لىىىه 

 .فيره

 أهمية الموضوع:

 وجه اآلتية:تتلخص أهمية الموضوع في األ 

ين ىىىوي موضىىىوع الدراسىىىة تحىىىت لىىىواء ق ىىىية مهمىىىة شىىىدد القىىىرآن الكىىىريمج وكىىىذا اللىىىنة النبويىىىة الصىىىحيحة فىىىي ضىىىرور   -8

اةلتىى ام بهىىىاج وهىىىي: تجنىىىب القىىىول فىىىي الشىىىرع بغيىىىر أثىىار  علميىىىةج وبرهىىىان شىىىرعي. ولىىىذلك شىىىهر العلمىىىاءج كمالىىىك وفيىىىره: 

 رعاية تلكم الق ية المشار إليها.َي النان بهم في مقولة" ة أدري"  كي يَأْتَلِ 

 رلته بعلم من أعالم األمة الكبار  الذين كتب الله لاقهم القبول واةستمرارج وذلكم: اإلمام مالك رضي الله عنه. -2

 مليس الحاجة إلى نشر مثل هذه الموضوعام العلمية  التي تلهم في ضبط ميدان العلوم الشرعية. -3

 أهداف الموضوع:

 األهداف التي توخت هذه الدراسة مالملتها:من جملة  

معالجىىة ق ىىىية القىىول فىىىي الشىىىرع بغيىىر علىىىمج ومىىىا كىىان عليىىىه اإلمىىام مالىىىك وفيىىىره مىىن األعىىىالمج مىىىن الاتىىوى فىىىي وىىىدود  -8

 علومهمج وما يحصل بلبب اإلفتاء فيه عمل للملتاتي.

ل علىىى الشىىرعج رفىىم مكانتىىهج وذيىىوع رىىىيته بيىىان مكانىىة اإلمىىام مالىىكج ومقامىىه فىىي هىىذا البىىاب  بىىىاب التىىورع عىىن التقىىو -2

فىىىي األمصىىىار آنَىىىذ  مىىىع كىىىل ذلىىىك لىىىم يتىىىوان عىىىن قىىىول: ة أدريج بىىىل ورد عنىىىه قولىىىه لللىىىالل الىىىذي جىىىاءه مىىىن تلىىىك الىىىبالد 

 البعيد : قل لمن خلاك: إن  مالكا ة يدري.



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 542 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

جهىىىل عنهىىىاج وعىىىن مؤلاهىىىاج كشىىىف اللثىىىام عىىىن هىىىذه الرسىىىالة قليلىىىة الورقىىىامج عظيمىىىة الناىىىع والبركىىىامج وناىىىض فبىىىار ال -3

 رومه الله تعالى.

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب موضوعية: -أ

استشىىىراء اىىىاهر  القىىىول علىىىى الشىىىرع بغيىىىرعلمج وعىىىدم اةن ىىىباط بال ىىىوابط العلميىىىة فىىىي تنىىىاول الملىىىالل  ممىىىا أدى إلىىىى  -8

خةيىىىر ج كىىىل ولىىىب موقعىىىهج طويىىىل الىىىذيل فىىىي عصىىىرنا. وذلىىىك يوجىىىب علىىىى أهىىىل العلىىىم مواجهىىىة هىىىذه الظىىىاهر  ال اناىىىالم  

ج ومثيالتهىىىاج ودراسىىىة م ىىىامينها: لىىىون مىىىىن -موضىىىوع الدراسىىىة-وعلمىىىهج وإمكاناتىىىه. وأولىىىب أن إبىىىراز هىىىذه المخةوطىىىة

 ألوان مواجهة تلكم الظاهر  الخةير .

 رلة موضوع المخةوطة باإلمام مالك ومذهبه. -2

 .1من عها فراد  موضوع المخةوطة محل الدراسةج وفرابة -3

 أسباب ذاتية: -ب

الرفبىىىة فىىىي اإلسىىىهام بمعالجىىىة اىىىاهر  القىىىول علىىىى الشىىىرع بغيىىىر علىىىم  التىىىي استشىىىرم فىىىي عصىىىرنا  وذلىىىك  -8

 بدراسة هذا األثر العلمي الصغير في وجمهج الكبير في فالدته وناعه.

 اةهتمام بتراث اإلمام مالك العلميج وما له رلة بمذهبه. -2

ى إخىىىرال ثلىىىة مباركىىىة مىىىن مخبعتىىىهج ومىىىن طاللىىىع ذلىىىك: هىىىذا العنايىىىة بمجىىىال تحقيىىى  المخةوطىىىامج والعىىى م علىىى -3

 األثر العلميج موضوع الدراسة.

 السؤال المحوري:

 إلى أي حد يحتاج المفتي إلى كلمة : ال أدري؟

 األسئلة الفرعية:

 لماذا أوجب اإلمام مالك كلمة ة أدري ؟ -8

                                                             
 وجه الغرابة: قلة التواليف في مثل موضوعها  على جهة اةستقالل واإلفراد. -(8)
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 لماذا كان على العالم الرجوع عن قوله إذا اهر له فيره؟ -2

 الفرضيات:

 خشية أن يقول على الله بغير علم. -

 ألن ة أدري تعبر عن تواضع العالم وتورعه. -

 .ألنه يلتشعر قو  الدليل في المرجوع إليه -

 ألنه تبين له الخلل في تصور الملألة بادئ األمر. -

 المنهج المستخدم:

 سلكت في معالجة موضوع هذه الدراسة منهجين:  

 األول: منه  الورف  الذي توخى استظهار م امين المخةوطة العامة والخارةج على جهة اةختصار. 

الثىىىاني: مىىىنه  التحليىىىل  الىىىذي هىىىدف إلىىىى شىىىرو وتالىىىير م ىىىامين المخةوطىىىةج والوقىىىوف علىىىى المىىىنه  األمثىىىل الىىىذي كىىىان 

 عليه علماحنا قديما في هذا الباب.

  حدود الدراسة: 

 ه الدراسة بنوعين من الحدود:واولت اةلت ام في هذ 

الحىىىد الموضىىىوعي: المخةوطىىىة موضىىىوع الدراسىىىة تتنىىىاول ملىىىألة لهىىىا رىىىلة وثيقىىىة بالاقىىىه وأرىىىولهج وهىىىي آداب الاتىىىوى  -8

 وشروطه. 

 الحد المكاني: وهو المخةوطة محل الدراسة واةستكشاف. -2
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 هيكل وخطة البحث:

 :محتوى هذه الورقة العلمية ينتظم في المباوث التالية  

 المبحث األول: التعريف باإلمام البهوتي راوب الرسالة:

 .المةلب األول: اسمه ونلبه

 .المةلب الثاني: مولدهج ونشأتهج ووياته

 .المةلب الثالث: مكانته العلمية

 .المةلب الرابع: مشايخه

 .وروالتهالمةلب الخامس: مناربه العلمية 

 .المةلب اللادن: تالميذه

 .المةلب اللابع: آثاره العلمية

 .المةلب الثامن: وفاته

 المبحث الثاني: التعريف برسالة" قول اإلمام مالك ة أدري"

 يقع هذا المبحث في العناوين اآلتية:

 المةلب األول: ورف المخةوطة:

 .اسم المخةوطة -أ

 .توثي  نلبة المخةوطة إلى المؤل ِف -ب

 .لوواتها وملةرتها -ل

 .خةها -د

 .مكانها-ه 

 .المةلب الثاني: محتوى الرسالة

 .المبحث الثالث: رجوع الماتي عن فتواهج الماهومج واألسبابج والنماذل

 أوة: ماهوم الرجوع عن القول الاقهي.

 .ثانيا: من أسباب الرجوع عن القول الاقهي

 مالك. ثالثا: نموذل لألقوال التي رجع عنها اإلمام
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 صعوبات البحث:

إن أاهىىىىىر مىىىىىا واجهنىىىىىي مىىىىىن رىىىىىعوبام: يُىىىىىتُْم النلىىىىىخة المعتمىىىىىد ج وأن ة أخىىىىىوام لهىىىىىا يُْلىىىىىهمن فىىىىىي استي ىىىىىاو  

مكنونىىىام المخةوطىىىةج وضىىىبط نصىىىها. وة يخاىىىى أن اعتمىىىاد النلىىىخة الواوىىىد  فىىىي تحقيىىى  النصىىىوص محىىىل يحتمىىىل ال لىىىل 

الورىىىول لىىىنص رىىىحيح سىىىليمج أو قريىىىب منىىىه علىىىى أقىىىل والخةىىىر  لكىىىن ولىىىبي أنىىىي بىىىذلت جهىىىدي وطىىىاقتي فىىىي محاولىىىة 

 األووال  معتمدا في ذلك على المصادر التي نقل عنها المؤلفج وعن فيرها.

 .وهذا أوان الشروع في المقصود بمعونة الرب المعبود

 المبحث األول: التعريف باإلمام البهوتي صاحب الرسالة:

 المطلب األول: اسمه ونسبه:

فىىىالبَهوتي: نلىىىبة إلىىىى بَهىىىومج قريىىىة فىىىي رىىىعيد  [3]ج علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالَخلوتيج المصىىىريهىىىو محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن 

 مصر. والَخلوتي: نلبة إلى الَخلو .

 المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وحياته:

 : ولد الشيخ محمد الَخلوتي في القاهر  بمصرج ولم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ سنة وةدته.مولده -8

 : نشأته، وحياته-2

-فىىىي بيىىىت علىىىم وأدبج إذ كىىىان خالىىىه الشىىىيخ منصىىىور بىىىن يىىىونس البَهىىىوتي  -رومىىىه الل ىىىه تعىىىالى-نشىىىأ الشىىىيخ محمىىىد الَخلىىىوتي 

مىىىن كبىىار ألمىىىة المىىىذهبج وشىىيخ الحنابلىىىة إمىىىامهم فىىي مصىىىر دون مىىىدافعج فاتجىىه الشىىىيخ محمىىىد إلىىى طلىىىب العلىىىم  -رومىىه الل ىىىه

يج وةزمىىىه مالزمىىىىة تامىىىةج ووىىىرص علىىىى اةسىىىىتااد  منىىىهج فقىىىرأ عليىىىه )المنتهىىىىى( علىىىى يىىىد خالىىىه الشىىىىيخ منصىىىور البَهىىىوت

ا من تحريرام الشيخ منصور أثناء قراءته عليه.  و"اإلقناع" وفيرهما من كتب المذهبج وقيد كثيرا

حاب بىىل أخىىذ عىىن أرىى -رومىىه الل ىىه-علىىى التاقىىه فىىي مىىذهب اإلمىىام أومىىد  -رومىىه الل ىىه-ولىىم يقتصىىر الشىىيخ محمىىد الَخلىىوتي 

المىىىذاهب األخىىىرىج فقىىىرأ علىىىى الشىىىهاب الغنيمىىىي الشىىىافعي وأخىىىذ عنىىىه العلىىىوم العقليىىىةج وبىىىه تخىىىرل وانتاىىىعج واخىىىتص بعىىىده 

بىىىىالنور الشبرامللىىىىي الشىىىىافعيج وةزمىىىىهج فكىىىىان ة ياارفىىىىه فىىىىي دروسىىىىهج وكىىىىان يجىىىىري بينهمىىىىا فىىىىي الىىىىدرن محىىىىاورامج 

 محققين.ونكام دقيقة ة يعرفها من الحاضرين إة من كان من أكابر ال

جلىىىس ل قىىىراءج وتصىىىدر للتىىىدريس واإلفتىىىاء فىىىي مكانىىىهج فىىىانتاع بىىىه النىىىان  -رومىىىه الل ىىىه-وبعىىىد وفىىىا  خالىىىه الشىىىيخ منصىىىور 

ا الحنابلة  [4]. خصورا
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 المطلب الثالث: مكانته العلمية:

وع علىىىى األرىىىولج ى عليىىىه العلمىىىاء فايىىىة الثنىىىاءج وورىىىاوه بأنىىىه: "العىىىالمج العلىىىمج إمىىىام المعقىىىولج والمنقىىىولج مخىىىرل الاىىىرنىىىأث

 [5]. الماتيج المدرنج المحررج المحق ج المدق "

سىىىديد البحىىىىثج مديىىىد التقريىىىىرج جيىىىد التحريىىىىرج بىىىىديع  -رومىىىىه الل ىىىىه-"وكىىىان  [6]: وقىىىال ابىىىىن وميىىىد فىىىىي "اللىىىحب الوابلىىىىة"

 التدقي ج والتحقي ج أبدى فرالب األبحاثج وورر المنتهى قراء  وإقراءج واعتنى به اعتناء بليغاا...".

 المطلب الرابع: مشايخه:

 أخذ العلم عن كثير من العلماء من الحنابلة وفيرهم. ومن أشهر شيوخه:

ىىىاج  - 8 خالىىه الشىىىيخ العالمىىىة منصىىىور بىىن يىىىونس بىىىن رىىىالو الىىدين البَهىىىوتي: شىىىيخ الحنابلىىىة وإمىىامهم فىىىي عصىىىرهج كىىىان عالما

ا فىىي العلىىومج روىىل النىىان إليىىه مىىن اآلفىىام ألخىى ىىرا ج ورعاىىاج متبج ِ ذ مىىذهب اإلمىىام أومىىد عنىىهج مؤيىىد المىىذهب ومحىىررهج عىىامالا

 [0]. وموطد قواعده ومقررهج والمعول عليه فيهج والمتكال بإي او خافيه

هىىى ( موجىىىوداا فىىىي األويىىىاءج  8202الشىىىيخ عبىىىد الىىىرومن بىىىن يوسىىىف بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج أوىىىد المعمىىىرين: كىىىان سىىىنة ) - 2

ا مىىىىن مَىىىىة وثالثىىىىين سىىىىنةج تتلمىىىىذ علىىىىى يىىىىد  الاتىىىىووي رىىىىاوب "المنتهىىىىى"ج وأخىىىىذ الاقىىىىه عىىىىن علمىىىىاء المىىىىذاهب عىىىىاو نحىىىىوا

 [9]. وقد أخذ عنه الَخلوتي الاقه [1]ج األربعة

ىىىاج 8200-460) [88] الشىىىيخ أومىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن علىىىيج شىىىهاب الىىىدين الغنيمىىىي األنصىىىاري المصىىىري - 3 هىىى (: كىىىان فقيها

وقىىىد أخىىىذ عنىىىه الَخلىىىوتي العلىىىوم  [88]ج نةىىى نحوياىىىاج لىىىه شىىىروو ووىىىواو فىىىي األرىىىول والعربيىىىةج ورسىىىالل فىىىي األدب والم

 [82]. العقليةج وبه تخرل وانتاع

 [83]. ه (8210-440الشيخ علي بن علي الشبراملليج أبو ال ياءج نور الدين الشافعي ) - 0

ج متصىىىوفاا مىىىن 8208الشىىىيخ إبىىىراهيم بىىىن إبىىىراهيم بىىىن ولىىىن اللقىىىاني المصىىىريج المىىىالكيج )م - 5 ىىىاج فاضىىىالا هىىى (: كىىىان عالما

 [84]. به: "جوهر  التوويد" منظومة في العقالدج و"واشية على مختصر خليل"كت

 8266 - 640الشىىىيخ علىىىي بىىىن محمىىىد بىىىن عبىىىد الىىىرومن األجهىىىورى المصىىىريج المىىىالكيج نىىىور الىىىدينج أبىىىو اإلرشىىىاد ) - 6 

سىىىراء والمعىىىرال"ج هىىى (: كىىىان مىىىن فقهىىىاء المالكيىىىةج ومىىىن العلمىىىاء بالحىىىديث. مىىىن كتبىىىه: "النىىىور الوهىىىال فىىىي الكىىىالم علىىىى اإل

  [85]. و"شرو رسالة أبي زيد في الاقه"ج و"مواهب الجليل في شرو مختصر خليل"

 المطلب الخامس: مناصبه العلمية ورحالته:

نىىىص علىىىى أنىىىه تىىىولى وةيىىىةج أو شىىىغل منصىىىبااج كمىىىا لىىىم يىىىذكروا لىىىه أي  -رومىىىه الل ىىىه-لىىىم أجىىىد أوىىىداا ممىىىن تىىىرجم للَخلىىىوتي 

 [86]. بمصرج ونشأ بها وةزم العلماء الذين كانوا فيها ممن تقدم ذكرهمرولةج بل نصوا على أنه ولد 
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 المطلب السادس: تالميذه:

 خل  كثيرج من أشهرهم: -رومه الل ه-أخذ عن الشيخ محمد الَخلوتي 

ىىاج مىىدققااج محققاىىاج متبحىىرا  8240الشىىيخ عثمىىان بىىن أومىىد بىىن سىىعيد بىىن عثمىىان بىىن قالىىد النجىىدي )م  - 8 ا فىىي هىى (: كىىان فقيها

مىىىىذهب اإِلمىىىىام أومىىىىدج ولىىىىن التىىىىأليف. مىىىىن مؤلااتىىىىه: "واشىىىىية علىىىىى المنتهىىىىى"ج "هدايىىىىة الرافىىىىب شىىىىرو عمىىىىد  الةالىىىىب"ج 

 [81]. "نجا  الخلف في اعتقاد الللف"

هىىىى (: كىىىىان مىىىىن  8243 - 8202الشىىىىيخ عيلىىىىى بىىىىن محمىىىىود بىىىىن محمىىىىد بىىىىن كنىىىىان الصىىىىالحين الَخلىىىىوتي الحنبلىىىىي )م  - 2

اج عابىىىدااج زاهىىىداا فىىىي الىىىدنياج أخىىىذ عىىىن مشىىىايخ أجىىىالء مىىىنهم النىىىور الشبرامللىىىيج والشىىىيخ رىىىلحاء ال مىىىان وف ىىىاللهج ورعاىىى

 [81]ج محمد الخلوتي

هىىى (: َمَهىىر فىىي الاقىىىهج  8825الشىىيخ أومىىد بىىن محمىىىد بىىن عىىوض المىىىرداوي النابللىىي المعىىروف بىىى  "ابىىن عىىوض"ج )م  - 3

 [89]. والبيانج وفير ذلك وشارك في أنواع العلوم من القراءامج والنحوج والصرفج والمعانيج

هىىى ( مىىىن  8826 - 8200الشىىىيخ محمىىىد بىىىن عبىىىد البىىىاقي بىىىن عبىىىد البىىىاقي البعلىىىي الدمشىىىقيج المعىىىروف بىىىأبي المواهىىىبج ) - 0

اج ورعىىىاج زاهىىىدااج تقياىىىاج مىىىن مؤلااتىىىه: "رسىىىالة فىىىي  ىىىاج محىىىررا مىىىةج فقيها كبىىىار متىىىأخري الحنابلىىىة فىىىي بىىىالد الشىىىامج كىىىان عال 

 [28]ج قواعد القراءام"

الشىىىىيخ إسىىىىماعيل الجنينىىىىيج أبىىىىو الاىىىىداءج عمىىىىاد الىىىىدين: القىىىىاطن بنىىىىواوي جىىىىب جنىىىىين مىىىىن بلىىىىدان فللىىىىةينج روىىىىل إلىىىىى  - 5

مصىىىرج وقىىىرأ علىىىى ف ىىىاللهاج فأخىىىذ الاقىىىه عىىىن الشىىىيخ محمىىىد الَخلىىىوتيج وقىىىرأ عليىىىه كتىىىاب "منتهىىىى اإلرادام" مشىىىاركاا ألبىىىي 

 [28]ج حواشي والتحريرامج فصار له الا ل التامالمواهب وللشيخ إبراهيم الجنينيج مع مةالعة ما عليه من ال

 المطلب السابع: آثاره العلمية:

 في فروع شتى من العلمج فمن مؤلااته: -رومه الل ه-رنف الَخلوتي 

 . 2"واشية على منتهى اإلرادام" - 8

وقىىىد قىىىام بتجريىىىدها  [22]ج "واشىىية علىىىى اإلقنىىىاع وشىىىروه"ج جىىردم بعىىىد موتىىىه مىىىن نلىىختهج فبلغىىىت اثنىىىي عشىىىر كراساىىا - 2

ثىىىم قىىىام  [23]ج هىىى (ج كمىىىا جىىىاء ذلىىىك فىىىي فىىىالف الحاشىىىية 8204 - 8204الشىىىيخ عبىىىد الجليىىىل بىىىن أبىىىي المواهىىىب البعلىىىي )

ج بتجريىىىىدها مىىىىر  أخىىىىرى مىىىىن -رىىىىاوب "اللىىىىحب الوابلىىىة"-هىىىى (  8245 - 8236الشىىىيخ محمىىىىد بىىىىن عبىىىىد الل ىىىىه بىىىن وميىىىىد )

 [24]. ة منصور و"واشيته على اإلقناع"نلخة المؤلفج ولكن بحذف ما هو مذكور في شرو نلخ

                                                             
الناشر: نج تحقي : الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن عبد الله بن رالح اللحيدان أرل الكتاب: رسالة دكتوراه للمحققَيْ  - 2 

 م.2288 -ه  8032دار النوادرج سورياج الةبعة: األولىج 
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 .3"بغية الناسك في أوكام المناسك" - 3

ا من القواعد الاقهية وفيرها - 0  [25]. نظم كثيرا

 المطلب الثامن: وفاته:

 [26]. ه ( 8211في القاهر  في ليلة الجمعةج تاسع ذي الحجة سنة ) -رومه الل ه-توفي الشيخ محمد الَخلوتي 

 التعريف برسالة" قول اإلمام مالك ال أدري" المبحث الثاني:

 يقع هذا المبحث في العناوين اآلتية:

 المطلب األول: وصف المخطوطة:

 اسم المخطوطة: -أ

إن أرىىرو اسىىىم لمخةىىوط مىىىن المخةوطىىام هىىىو مىىا يىىىذكره رىىاوب المخةىىىوط نالىىه فىىىي مقدمىىة مخةوطىىىهج وهىىو مىىىا فعلىىىه 

"فهىىذه نبىىذ  تتعلىىى  بقىىول اإلمىىىام -رومىىه اللىىىه-مقدمىىة هىىىذه الرسىىالة ويىىث قىىىال:اإلمىىام محمىىد بىىىن أومىىد بىىىن علىىي البَهىىوتي فىىىي 

 .4مالك ة أدري...."

 توثيق نسبة المخطوطة إلى المؤل ِّف: -ب

أدل دةلىىىل تحقيىىى  النلىىىبة والتلىىىمية المخةوطىىىة نالىىىهاج فقىىىد أورد المؤلف)اإلمىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتي( فىىىي 

يلي:"وكتبىىىه لنالىىىه أفقىىىر العبىىىادج وأوىىىوجهم إلىىىى عاىىىو ربىىىه الغنىىىيج محمىىىد بىىىن أومىىىد آخىىىر المخةوطىىىةج مصىىىروا باسىىىمه مىىىا 

 .5من الهجر  النبوية" 8231البهوتي الحنبلي في يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعد ج من شهور سنة 

 لوحاتها ومسطرتها: -ج

 المغربية العتيقة(. ثالثةج في جميعها تعقيبةج )وتلمى كذلك : الرقاصج أو الورلة في الخ اناملوحاتها:  -

 .سةرا 23ملةرتها:  -

 

 

                                                             
 (.836توجد منه نلخة في دار الكتب المصرية ولها رور  في جامعة أم القرى برقم ) - 3 

 الورقة األولى من المخةوطة. - 4 

 الورقة الخاملة من المخةوطة. - 5 
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  خطها: -د

نلىىبة المخةوطىىة  نلىىخي جميىىل واضىىحج ويظهىىر مىىن خاتمتهىىاج أنهىىا مىىن نلىىخ المؤلىىف لنالىىهج كمىىا وققنىىا ذلىىك فىىي "توثيىى 

 إلى المؤل ِف".

 (.80/88: من محاواام مكتبة عارف وكمت بالمدينة المنور ج ضمن مجموع )مكانها -

  

 من المخطوطةصورة اللوحة األولى 
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 صورة اللوحة األخيرة من المخطوطة

 

 المطلب الثاني: محتوى الرسالة:

هىىى ج 8211رسىىىالة: قىىىول اإلمىىىام مالىىىك ة أدريج ل مىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالخلوتي المصىىىري م

األواديىىىث النبويىىىة الشىىىرياةج واآلثىىىار رسىىىالة رىىىغير  الحجىىىم كبيىىىر  المحتىىىوىج جمىىىع فيىىىه اإلمىىىام البهىىىوتي نبىىىذ  رىىىالحة مىىىن 

المنتقىىىا ج واألخبىىىار المجتبىىىا ج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج فىىىىي أدب الاتىىىوىج وبيىىىان من لتهىىىاج وخةرهىىىاج ومىىىا يجىىىب علىىىىى 

الماتىىىي مىىىن التحىىىري والتثبىىىت والتمحىىىيص فىىىي إرىىىدار فتىىىواهج ومىىىا يجىىىب علىىىى العىىىالم مىىىن الرجىىىوع عىىىن قولىىىه إذا اهىىىر لىىىه 

 :فيره ورتبها على بابين

 الباب األول: وسمه ب: باب إيجاب قول اإلمام مالك ال أدري وكراهية كثرة الفتيا:

ضىىىمنه مجموعىىىة مىىىن األواديىىىث واألخبىىىار واآلثىىىارج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج وأقىىىوال بعىىىض الاقهىىىاء األعىىىالمج فىىىي ف ىىىل  

 كلمة ة أدري والترفيب في اةلت ام بها.
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 العالم من الرجوع عن قوله إذا ظهر له غيره:الباب الثاني عنونه ب:"باب ما يجب على 

افتتحىىىه بقولىىىه: اعلىىىم أن بىىىاب اةجتهىىىاد بىىىاب انىىىيج فمىىىا مىىىن مجتهىىىد مىىىن األمىىىة أفتىىىى باجتهىىىاده إة ويجىىىوز لىىىه الرجىىىوع عىىىن 

فإنىىه فىىي أكثىىر الملىىالل كىىان ياتىىي فىىي الملىىألةج ثىىم يرجىىع عىىن الماتَىىى بىىه  -رومىىه اللىىه -قولىىهج وأكثىىر األلمىىة رجوعىىا مالىىك

ج -رومىىىه اللىىىه -ورد فيهمىىىا أكثىىىر مىىىن قىىىول ل مىىىام مالىىىك بملىىىألتين –رومىىىه اللىىىه -ول آخىىىرج ثىىىم مثىىىل اإلمىىىام البهىىىوتيإلىىىى قىىى

 وهما:

 الملألة األولى: أم الولد إذا استُحقت برم لغير ملتولدها.

 الملألة الثانية: إذا اشترط البالع البراء  مما ة يعلم من العيب. 

أدري ورجىىىوع الماتىىىي عىىىن فتىىىواهج ة بىىىأن أن نخصىىىص هىىىاتين الملىىىألتين بم يىىىد  وبمىىىا أن الرسىىىالة تتحىىىدث عىىىن ف ىىىل ة

 وذلك في: 6من ال وءج ولكن سأقتصر فقط الحديث عن الملألة الثانية

 المبحث الثالث: رجوع المفتي عن فتواه، المفهوم، واألسباب، والنماذج:

كمىىىا الشىىىأن بالنلىىىبة للمىىىذاهب  -المىىىذهب المىىىالكي ج فالمةىىىالع للتىىىراث الاقهىىىي فىىىي-رومىىىه اللىىىه –أكثىىىر األلمىىىة رجوعىىىا مالىىىك 

يصىىىادفه قىىىول تالميىىىذ اإلمىىىامج ومحققىىىو المىىىذهب خىىىالل عرضىىىهم األقىىىوال المختلاىىىة فىىىي  -األخىىىرىج والشىىىروو منهىىىا خارىىىة

ملىىىألة فرعيىىىة مىىىا: هىىىذا "قىىىول اإلمىىىام المرجىىىوع عنىىىه"ج وهىىىذا "قىىىول اإلمىىىام المرجىىىوع إليىىىه"ج فىىىي إشىىىار  مىىىنهم إلىىىى تعىىىدد 

 ي الملألة الواود ج مع بيان ما استقر عليه رأيه وأثبتهج وما هو مةروو من رأيه .أقوال اإلمام ف

 فما ماهوم رجوع اإلمام عن القول الاقهي؟ج وما هي أسبابه؟ 

 أوال: مفهوم الرجوع عن القول الفقهي:

إليىىىهج للىىىبب مىىىن هىىىو "َعىىىْودُ المجتهىىىد عىىىن قىىىول فقهىىىي تقىىىدم لىىىه فيىىىه وكىىىمج إذا اهىىىر لىىىه أن الصىىىواب فىىىي القىىىول المرجىىىوع 

 [21]. األسباب الموجبة لذلك"

 [21]: ثانيا: من أسباب الرجوع عن القول الفقهي

 ومن األسباب الموجبة لتغيير المجتهد اجتهاده ورجوعه عن قوله:

ج ذلىىىك أنىىه يمىىر أثنىىىاء اجتهىىاده بمراوىىل وأطىىىوار عىىد   فقىىد يرجىىىع عىىن قىىول تقىىىدم لىىه فيىىه وكىىىمج بلىىبب قىىىو  اتساااع علمااه -أ

ورجحىىان دليىىىل آخىىىر فىىىي ناىىىس الملىىىألة لىىم يقىىىف عليىىىه قبىىىل اجتهىىىاده األولج مىىىا ي ىىعف ملىىىتنده فىىىي قولىىىه الىىىذي رجىىىع عنىىىهج 

وع اإلمىىىام مالىىىك إلىىىى الىىىنصج قَىىىاَل: فىىىال شىىىك فىىىي ا تبىىىاع المجتهىىىد للىىىدليل األ قىىىوى. مىىىن ذلىىىك مىىىا روى ابىىىن وهىىىب مىىىن رجىىى

                                                             
ج المتمثلة وذفت مبحثا كامال عن أرل ة أ دريج تاريخهاج والترفيب في اةلت ام بهاج رور ونماذلج نظر لمعايير النشر في المجالم العلمية المحكمة 6 

 بتحديد عدد الصاحام.
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ْجلَْيِن فِىىىي اْلُوُضىىىوِء؟ فَقَىىىاَل: لَىىىْيَس ذَ  ىىىيج يَقُىىىوُل: َسىىىِمْعُت َماِلكاىىىا يُْلىىىأَُل َعىىىْن تَْخِليىىىِل أََرىىىابِعِ الىىىر ِ ِلىىىَك َعلَىىىى الن ىىىاِن. قَىىىاَل: َسىىىِمْعُت َعم ِ

ْجلَْيِنج َزَعْمىىىَت أَْن لَىىىْيَس فَتََرْكتُىىىهُ َوت ىىىى َخىىىف  الن ىىىاُنج فَقُْلىىىُت لَىىىهُ: يَىىىا أَبَىىىا َعْبىىىدَ ال لىىىِهج َسىىىِمْعتَُك تُْاتِىىىي فِىىىي َمْلىىىأَلَِة تَْخِليىىىِل أََرىىىابِعِ الىىىر ِ

ج َواْبىىُن لَهِ  يعَىىةَج َوَعْمىىُرو ْبىىُن اْلَحىىاِرِثج ذَِلىىَك َعلَىىى الن ىىاِنج َوِعْنىىدَنَا فِىىي ذَِلىىَك سُىىن ةإج فَقَىىاَل: َوَمىىا ِهىىَي؟ فَقُْلىىُت: ثنىىا الل ْيىىُث ْبىىُن َسىىْعد 

ِج َعىىىِن اْلُمْلىىىتَْوِرِد ْبىىِن َشىىىد اد  اْلقُ َعىى ْوَمِن اْلُحبُِلىىىي  ِج َعىىىْن أَبِىىي َعْبىىىِد الىىىر  و اْلَمعَىىىافِِري  ِج قَىىىاَل: " َرأَْيىىىُت َرسُىىىوَل ْن يَِ يىىىدَ ْبىىىِن َعْمىىىر  َرِشىىىي 

ُِك بِِخْنَصىىىِرِه َمىىا بَىىىْيَن أََرىىابِعِ ِرْجلَْيىىىِه ". 
ج َوَمىىىا َسىىِمْعُت بِىىىِه قَىىىَط إِة  اللىىِه َرىىىل ى اللىىهُ َعلَْيىىىِه َوَسىىل َم يُىىىدَل  فَقَىىاَل: إِن  َهىىىذَا َوىىىِديثإ َوَلىىنإ

فىىانظر كيىىف رجىىع اإلمىىام مالىىك عىىن قولىىه األول الىىىذي  [29]ج الل ىىاَعةَج ثُىىم  َسىىِمْعتُهُ يُْلىىأَُل بَْعىىدَ ذَِلىىَكج فَىىأََمَر بِتَْخِليىىِل اأْلََرىىابِعِ"

كىىىان ياتىىىي بىىىهج بعىىىد وقوفىىىه علىىىى ملىىىتند جديىىىد قىىىويج أة وهىىىو نىىىص الحىىىديث الشىىىريفج والىىىذي لىىىم يلىىىمع بىىىه قبىىىل ذلىىىك كمىىىا 

 ررو.

ج أو ضىىىىرور  اقت ىىىىت ذلىىىىكج أو لمصىىىىلحةج أو استحلىىىىان...ج وهىىىىو مىىىىا يالىىىىر أو يكااااون الرجااااوع بساااابب ت ياااار العاااارف -ب

 [38]. يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد عند عدم النص" -رومه الله -ر :" كان مالكقول ابن أبي جم

ج ومىىىن ورع اإلمىىىام مالىىىك وطلبىىىه الحىىى ج أنىىىه كىىىان يبكىىىي وكاااذا ي يااار المجتهاااد اجتهااااده لتحاااري الصاااواب وطلاااب الحاااق -ج

لته عىىىن ذلىىىكج مىىىن شىىىد  إخالرىىىهج وخشىىىية أن ينقىىىل عنىىىه الخةىىىأج يقىىىول القعنبىىىي: "دخلىىىت علىىىى مالىىىك فوجدتىىىه باكيىىىاج فلىىىأ

 [38] فقال: ومن أو  بالبكاء منيج ة أتكلم بكلمة إة كُتبت باألقالمج وُوملت إلى اآلفام".

 ثالثا: نموذج لألقوال التي رجع عنها اإلمام مالك:

األول: أم الولىىىىد إذا األقىىىىوالج التىىىىي رجىىىىع عنهىىىىا اإلمىىىىام مالىىىىك وهمىىىىا:  نمىىىىوذجين مىىىىن  7أورد اإلمىىىىام البهىىىىوتي فىىىىي رسىىىىالته

 استحقت برم لغير ملتولدهاج والثاني: إذا اشترط البالع البراء  مما ة يعلم من العيب.

 ولعلنا نكتاي بإيراد نموذل واود في هذا البحثج وهو:

 :إذا اشترط البائع البراءة مما ال يعلم من العيب

الىىذي آخىىذ بىىه قىىول مالىىك األول فىىي بيىىع "مىىن كتىىاب محمىىد: قىىال ابىىن القاسىىم:  :8جىىاء فىىي النىىوادر وال يىىادام: فىىي بيىىع البىىراء 

البىىىراء : أن البىىىراء  جىىىال   فىىىي الرقيىىى ... قىىىال مالىىىك: وأمىىىا الىىىدواب وسىىىالر الحيىىىوان والعىىىروضج فىىىال يناىىىع فىىىي ذلىىىك شىىىرط 

البىىىراء ج وة يبىىىرأ فيهىىىا فىىىي بيىىىع الميىىىراثج وة سىىىلةان وة فيىىىرهج وذلىىىك مىىىردود. قىىىال سىىىحنونج ومحمىىىد بىىىن المىىىواز: قىىىال 

                                                             
 أي رسالة قول اإلمام مالك ة أدريج التي نحن بصدد التعريف بها في هذا البحث. 7 

اء  ومعناها: البيع على أن ة يرجع على البالع بعيب قديمج في المبيع بما ة يعلم به البالعج ويخشى أن يكون بهج ووارله التبري قال عياض:" بيع البر 8 

نَِة ه (ج الت ْنبيَهاُم الُمْلتَْنبَةةُ على الكُ 500من التبيعة فيهج والتبري من المةالبة به"ج أنظر: أبو الا لج عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  تُِب الُمدَو 

مج 2288 -ه  8032لبنان الةبعة: األولىج  -الدكتور محمد الوثي ج الدكتور عبد النعيم وميتي الناشر: دار ابن و مج بيروم  :والُمْختَلَةَِةج تحقي 

(3/8361.) 
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يىىع البىىىراء  فىىىي الرقيىى  فيىىىر الحيىىىوانج ة أفلىىخهج وإن وقىىىع فىىىي العىىروضج سىىىوى الحيىىىوانج فلىىىختهج إة أشىىهب: فىىىإن وقىىىع ب

 أن يةول ويتباعدج فال أفلخهج وخالاه ابن القاسمج وقال: ة يناعه ذلكج وشرطه باطل.

أو وليىىىد  أو  قىىىال محمىىىد: وأرى أشىىىهب إنمىىىا قىىىال: ة أفلىىىخه فىىىي الحيىىىوان لمىىىا روي لمالىىىك فىىىي كتىىىاب محمىىىد: مىىىن بىىىاع عبىىىداا

ويواناىىا بىىالبراء ج فقىىد بىىرئ. وقىىد قىىال فىىىي فيىىر كتىىاب ابىىن المىىواز: إنىىه ذكىىر لمالىىىك أن ذلىىك فىىي كتبىىهج فقىىال: امىىح الحيىىىوان. 

 [32]. وقال في كتاب ابن المواز: قلت له: في كتبك: يجوز بيع الحيوان بالبراء ج قال: إنما نعني به الرقي "

ممىىىا اختلىىىف فيىىىه قىىىول مالىىىك علىىىى أقىىىوال: هىىىل مىىىن البِيَاعىىىام مىىىا هىىىو بيىىىع وهىىىذا األرىىىل  :"-رومىىىه اللىىىه -قىىىال عيىىىاض

بىىىراء ج وإن لىىىم يشىىىترط فيىىىه أم ة؟ وهىىىل يصىىىح بيىىىع البىىىراء ج وينتاىىىع بىىىه فىىىي كىىىل شىىىيءج أو فىىىي بعىىىض األشىىىياءج أو ة ينتاىىىع 

 [33] . به جملة ؟ وألرحابه في ذلك عشر  أقوال: منها له تلعة أقوالج منها في الكتاب ستة أقوال...

وختامىىىا فىىىإن عملىىىي هىىىذا عمىىىل بشىىىري يعتريىىىه القصىىىور والنقصىىىانج فىىىالمرفوب إلىىىى مىىىن يقىىىف علىىىى هىىىذا البحىىىث أن  

يَْعىىىِذَر رىىىاوبَهج فإنىىىه علقىىىه فىىىي ضىىىي  مىىىن الوقىىىتج وانشىىىغال فىىىي الخىىىاطرج مىىىع ب ىىىاعته الم جىىىا  التىىىي وقيىىى  بحاملهىىىا أن 

ِ خيىىر مىىن أن تىىراهج وهىىا هىىو قىىد  نََصىىَب نالىىه هىىدفا للىىهام الراشىىقينج وفرضىىا أِلَْلِلىىنَة الةىىاعنينج يقىىال فيىىه تَْلىىَمُع بِاْلُمعَْيىىِدي 

فلقاريىىه فُْنُمىىىهج وعلىىى مؤل ِاىىىه فُْرُمىىهج وهىىىذه ب ىىىاعته تعىىرض عليىىىكج وُمَول ِيَتُىىهُ تُهىىىدَى إليىىىكج فىىإن رىىىادفت كاىىؤا كريمىىىا لهىىىاج 

 ملتعانج وعليه التَْكالَُن.لن تَْعدََم منه إملاكا بمعروفج أو تلريحا بإولانج وإن رادفت فيَره فالله تعالى ال

وقىىىىد رضىىىىىي مىىىىن َمْهِرَهىىىىىا بىىىىىدعو  خالصىىىىةج إن وافقىىىىىت قبىىىىىوة واستحلىىىىاناج وبىىىىىرد جميىىىىىل إن كىىىىان وظهىىىىىا اوتقىىىىىارا 

 واستهجانا.

والمنصىىىف يََهىىىب خةىىىأ المخةىىىي إلرىىىابتهج وسىىىيَاتِه لحلىىىناتهج فهىىىذه سىىىنة اللىىىه فىىىي عبىىىاده جىىى اء وثوابىىىا. ومىىىن ذا الىىىذي 

كلىىىه رىىىواباج وهىىىل ذلىىىك إة المعصىىىوم الىىىذي ة ينةىىى  عىىىن الهىىىوىج ونةقُىىىه ووىىىي يىىىووىج  يكىىىون قولُىىىه كلىىىه سىىىديداج وعملىىىه

م  عىىن قالىىل معصىىومج ومىىا جىىاء عىىن فيىىره فثبىىوم األمىىرين فيىىه معىىدومج فىىإن رىىح النقىىل لىىم  فمىىا رىىح عنىىه فهىىو نقىىُل ُمَصىىد ِ

 [34]ز. يكن القالل معصوماج وإن لم يصح  لم يكن وروله إليه معلوما

 هذاج وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينج ورلى الله على سيدنا محمد وآله ورحبه وسلم تلليما. 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .15اإلسراء: القرآن الكريمج سور  [ 8]

 .36اإلسراء: القرآن الكريمج سور  [ 2]

هىىى (ج خالرىىىة األثىىىر فىىىي 8888محمىىىد )المتىىىوفى: [ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن 3]

(. الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 342/ 3بيىىىرومج لبنىىىانج )-أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي عشىىىرج دار رىىىادر

هىىى (ج النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىلج تحقيىىى : محمىىىد مةيىىىع الحىىىاف  ونىىى ار أبااىىىةج دار الاكىىىرج 8220

هىىى (ج اللىىىىحب الوابلىىىىة علىىىى ضىىىىرالح الحنابلىىىىةج 8245ميىىىدج محمىىىىد بىىىىن عبىىىد اللىىىىه )المتىىىىوفى: (. ابىىىىن و231هىىى . )ص8022

بيىىرومج لبنىىانج الةبعىىة األولىىى -تحقيىى : بكىىر بىىن عبىىد الل ىىه أبىىو زيىىدج وعبىىد الىىرومن بىىن سىىليمان العثيمىىينج مؤسلىىة الرسىىالة

هىىىى (ج مختصىىىىر طبقىىىىام 8304(. ابىىىىن الشىىىىةيج محمىىىىد جميىىىىل بىىىىن عمىىىىر البغىىىىدادي )المتىىىىوفى: 2/164) .م8446-هىىىى 8086

(. ابىىىن بىىىدرانج عبىىىد القىىىادر بىىىن 823هىىى ج )ص8026الحنابلىىىةج تحقيىىى : فىىىواز أومىىىد زمرلىىىيج دار الكتىىىاب العربىىىي بيىىىروم 

هىىى (ج المىىىدخل إلىىىى مىىىذهب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىلج تحقيىىى : د. عبىىىد الل ىىىه بىىىن عبىىىد 8306أومىىىد بىىىن مصىىىةاى )المتىىىوفى: 

 (.008مج )ص8448-ه 8028نيةج المحلن التركيج مؤسلة الرسالةج الةبعة الثا

[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد ج خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي 0]

(ج 231ص ). (ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل3/342عشىىىر )

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن 102ج 2/164ابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة )ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه. اللىىىحب الو

 (.823ص ).مختصر طبقام الحنابلة  .عمر البغدادي

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد5] 

(ج 231ص ). ألكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل(ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت ا3/342عشىىىر )

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن 102ج 2/164ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه. اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة )

 (.823ص ). مختصر طبقام الحنابلة .عمر البغدادي

 .(2/102) [ ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة.6] 

 (.231ج 282[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )0]

 (.3/8838(ج )164/ 2ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة. )

(ج ابىىىن 220أومىىىد بىىىن ونبىىىل.  ص )[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام 1] 

 (.2/520وميدج محمد بن عبد الله . اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة. )

(ج ابىىىن 234[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل.  ص )4] 

 (.164/ 2وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

/ 8( إلىىىىى الشىىىىافعيةج ونلىىىىبه إسىىىىماعيل باشىىىىا فىىىىي هديىىىىة العىىىىارفين )164/ 2[ نلىىىىبه ابىىىىن وميىىىىد فىىىىي اللىىىىحب الوابلىىىىة )82] 

مكتبىىىىة  .هديىىىة العىىىارفين .هىىى (8344( إلىىىى الحنايىىىة. البغىىىداديج إسىىىماعيل بىىىن محمىىىد أمىىىين بىىىىن ميىىىر سىىىليم )المتىىىوفى: 851

 (.8/851) .م8458المثنىج بغدادج 

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد [ انظىىىر: المحبىىىيج88] 

 م. 8442لبنىىىىىان. الةبعىىىىىة التاسىىىىىعةج -. دار العلىىىىىم للماليىىىىىينج بيىىىىىروماألعىىىىىالمال ركلىىىىىيج خيىىىىىر الىىىىىدين.  .(382/ 8عشىىىىىرج )

(8/230.) 

(ج ابىىىن 234مىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإل82] 

 (.2/164وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

(ج ابىىىن 234[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )83] 

 (.2/164)وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة 
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ال ركلىىىىيج خيىىىىر الىىىىدين. (ج 8/32هديىىىىة العىىىىارفين ) .[ انظىىىىر: البغىىىىداديج إسىىىىماعيل بىىىىن محمىىىىد أمىىىىين بىىىىن ميىىىىر سىىىىليم80]

 (.8/21) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالم

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد85] 

 (.5/83) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمال ركليج خير الدين. (ج 850/ 3رج )عش

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد86] 

-231ومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )(ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أ342/ 3عشىىىرج )

(. ابىىىىن الشىىىىةيج محمىىىىد 102ج 2/164(ج ابىىىن وميىىىىدج محمىىىىد بىىىن عبىىىىد اللىىىىه. اللىىىىحب الوابلىىىة علىىىىى ضىىىىرالح الحنابلىىىة )205

(ج 820ج 823ص ). مختصىىىر طبقىىىام الحنابلىىىة .جميىىىل بىىىن عمىىىر البغىىىدادي. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن عمىىىر البغىىىدادي

المىىىىىؤلاينج دار إويىىىىىاء التىىىىىراث العربىىىىىيج بيىىىىىرومج لبنىىىىىىانج  (ج كحالىىىىىةج عمىىىىىر رضىىىىىاج معجىىىىىم1/240معجىىىىىم المىىىىىؤلاين )

 (.6/82) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمال ركليج خير الدين. (. 1/240)

(ج ابىىىن 253[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )80]

 (.2/644) .الوابلة على ضرالح الحنابلةوميدج محمد بن عبد الله. اللحب 

(ج ابىىىن 252ص ) النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. .[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد81] 

 (. 2/126وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

(ج البلىىامج عبىىىد الل ىىهج علمىىىاء 8/234علىىىى ضىىرالح الحنابلىىىة )[ انظىىر: ابىىىن وميىىدج محمىىىد بىىن عبىىىد اللىىه. اللىىىحب الوابلىىة 84] 

 (. 5/832ه  )8084نجد خالل ثمانية قرونج دار العارمةج الةبعة الثانيةج 

هىىى (. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن 8220[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 22] 

 (.302 - 333/ 8ن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )(ج ابن وميدج محمد ب208 - 261ص ) ونبل.

 (.256ص ) [ انظر: الغ يج محمد كمال الدين بن محمد. النعت األكمل ألرحاب اإلمام أومد بن ونبل.28] 

هىىى (. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن 8220[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 22] 

/ 2هىىى (. اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىىة )8245(ج ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه )المتىىىوفى: 234ص ) .ونبىىىل

102.) 

 / ب( نلخة دار الكتب المصرية.8[ واشية اإلقناع وشروه للَخلوتي )م 23]

 / ب(.880[ واشية اإلقناع وشروه للَخلوتي )م 20]

 (2/102). الوابلة على ضرالح الحنابلة[ ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب 25]

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد26]

 (.202) ص الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. (.3/342. )عشىىىر

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن عمىىىر 2/102اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة ) ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه.

ال ركلىىىىيج خيىىىىر ج (1/240. )معجىىىىم المىىىىؤلاين .ج كحالىىىىةج عمىىىىر رضىىىىا(820) ص .مختصىىىىر طبقىىىىام الحنابلىىىىة .البغىىىىدادي

 .(6/82لبنان. )-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمالدين. 

عىىىىن قولىىىىه الاقهىىىىيج دراسىىىىة تأرىىىىيلية تةبيقيىىىىةج بحىىىىث محكىىىىمج مجلىىىىة المىىىىذهب [ لىىىىروي عالشىىىىةج رجىىىىوع اإلمىىىىام مالىىىىك 20]

 (.01-55) ج ص84 :مج العدد2280-ه 8036المالكيج تاء 

 .(62) [ لروي عالشةج رجوع اإلمام مالك عن قوله الاقهيج دراسة تأريلية تةبيقيةج ص21] 

 .اللىىىنن الكبىىىرى .هىىى (051)المتىىىوفى:  راسىىىاني[ البيهقىىىيج أومىىىد بىىىن الحلىىىين بىىىن علىىىي بىىىن موسىىىى الُخْلىىىَرْوِجردي الخ24] 

 .م2223-هىىىى 8020 .لبنىىىىانج الةبعىىىىة الثالثىىىىة –بيىىىىروم  .الناشىىىىر: دار الكتىىىىب العلميىىىىة .تحقيىىىى : محمىىىىد عبىىىىد القىىىىادر عةىىىىا

(8/820.) 

المعيىىىار المعىىىرب والجىىىامع المغىىىرب عىىىن فتىىىاوي أهىىىل إفريقيىىىة  .هىىى (480[ الونشريلىىىيج أومىىىد بىىىن يحيىىىى )المتىىىوفى: 32] 

الناشىىىىر: وزار  األوقىىىىاف والشىىىىؤون  .خرجىىىىه جماعىىىىة مىىىىن الاقهىىىىاء بإشىىىىراف الىىىىدكتور محمىىىىد وجىىىىي .واألنىىىىدلس والمغىىىىرب

 .(88/361) .م8418ه /8028 .اإلسالمية المغربية

 دارك وتقريىىىب الملىىىالكج تحقيىىى :هىىى (ج ترتيىىىب المىىى500[ أبىىىو الا ىىىلج عيىىىاض بىىىن موسىىىى اليحصىىىبي )المتىىىوفى: 38] 

: محمىىىىد 5مج جىىىى ء 8402 - 8466عبىىىىد القىىىىادر الصىىىىحراويج  :0ج 3ج 2مج جىىىى ء 8465ابىىىىن تاويىىىىت الةنجىىىىيج  8جىىىى ء: 
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 .المحمديىىىىىةج المغىىىىىرب -الناشىىىىىر: مةبعىىىىىة ف ىىىىىالة  .م8413 - 8418: سىىىىىعيد أومىىىىىد أعىىىىىراب 1ج 0ج 6بىىىىىن شىىىىىرياة جىىىىى ء 

 .(8/843). األولى الةبعة

يىىىادام 316القيروانىىىيج محمىىىد عبىىىد اللىىىه بىىىن أبىىىي زيىىىد عبىىىد الىىىرومن الناىىى ي )المتىىىوفى: [ أبىىىو زيىىىد 32]  هىىى (ج الن ىىىوادر وال  ِ

نىىىة مىىىن فيرهىىىا مىىىن األُمهىىىامِ   .بيىىىروم-تحقيىىى : مجموعىىىة مىىىن العلمىىىاءج الناشىىىر: دار الغىىىرب اإلسىىىالمي .علىىىى َمىىىا فىىىي المدَو 

 .(231-6/231) .م8444الةبعة: األولىج 

نَىىىىِة  .هىىىى (500بىىىىن موسىىىىى اليحصىىىىبي )المتىىىىوفى:  [ أبىىىىو الا ىىىىلج عيىىىىاض33]  الت ْنبيَهىىىىاُم الُمْلىىىىتَْنبَةةُ علىىىىى الكُتُىىىىِب الُمدَو 

الةبعىىىة:  .لبنىىان-الناشىىر: دار ابىىن وىى مج بيىىروم .الىىدكتور محمىىد الوثيىى ج الىىدكتور عبىىىد النعىىيم وميتىىي :تحقيىى  .والُمْختَلََةىىةِ 

 .(3/8361) م.2288 -ه  8032األولىج 

مىىة )روضىىة المحبىىين ون هىىة المشىىتاقين( ابىىن القىىيمج محمىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن أيىىوب بىىن سىىعد )المتىىوفى: [ مىىن آخىىر مقد30] 

م 8413هىىىى /1403الةبعىىىىة:  .بيىىىىرومج لبنىىىىان .الناشىىىىر: دار الكتىىىىب العلميىىىىة .روضىىىىة المحبىىىىين ون هىىىىة المشىىىىتاقين .هىىىى (058

 (.85-80)ص

 


