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Abstract
Obligatory is one of the greatest and most honourable sciences. It is Allah almighty
who has ensured his status where he imposed the inheritances detailed by his great
wisdom and divided among his people with his vast mercy.
The Prophet’s Sunnah then explained the provisions of the inheritances by the
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concerted news and the famous relics.
This knowledge was disseminated among the Sahaba, and those who followed them
are jurists, even several of them have learned from themselves, and they have not
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returned him as a father, like all other sections of jurisprudence, and they have made
great efforts in achieving the rules of inheritance, scrutinizing its titles and scrutinizing
its issues to the point where they do not aspire to more.
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سبحاںه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه حيث

إن علم الفرائض من أعظم العلوم قدرا وكفاه فخرا وشرفا أن

.فرض المواريث مفصلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة
.ثم تولت السںة الںبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر ا خبار ومشهور ا ثار
عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما

وقد حضي هذا العلم بمںزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان

بذاته ولم يعدوه بابا كسائر ابواب الفقه وبذلوا جهودا كبيرة في تحقيق احكام ا رث وتمحيص عںواںاته وتدقيق
.مسائله الى الدرجة التي يطمع بعدها في مزيد
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وعلى هذا الںهج الرصين سارت المدرسة ا صفية في الفلوجة مںذ بداية تأسيسها في تدريس هذا العلم وا هتمام
به من خ ل اعتماد المںاهج التي تلقاها العلماء بالقبول بعيدا عن الغلو والتطرف والتي من بيںها كتاب الرحبية
ل مام )أبي عبد

بن علي بن

بن الحسن الرحبي(

والذي كان يدرس لطلبة الصف العاشر في تلك المدرسة حسب ما هو مدون في جداولها وقد أردںا تسليط
الضوء على هذا الكتاب وطريقة تدريسه من خ ل هذا البحث و

ولي التوفيق.

Keywords: The curriculum of the teaching of Al-Asfiaih school.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا صفية ،التدريسي ،الرحبية ،الفرائض ،المںهج

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

الذي له ميراث السموات وا رض ،والص ة والس م على رافع لواء المجد ،وعلى اله واصحابه أجمعين

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد:
ّ
فإن احكام الميراث في الشريعة ا س مية َ
مورث
الغراء لها اهمية كبيرة في حياة كل مسلم ،فما مںهم ا
ِ
أو وارث ،وقد بذل فقهاء ا مة قديما وحديثا جهودا كبيرة في تحقيق احكام ا رث ،وتمحيص عںواںاته وتدقيق
مسائله ،الى الدرجة التي يطمع بعدها في مزيد.
ولعل ما يبين اهمية هذا العلم هو اںه سبحاںه وتعالى قد بين في كتابه الكريم الشيء الكثير من احكامه .التي
مںها ما اتى على وجه محكم يمتںع معه الخ ف وا جتهاد والجدل.
وجاءت السںة فبينت من احكام الميراث ما سكت عںه القران الكريم .وحث الںبي صلى

عليه وسلم

المسلمين على تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله وا عراض عںه ثم توالت عںاية الصحابة
ً
ّ ً
والفقهاء رضوان عليهم بهذا العلم تعلما وتعليما وبذلك أردںا في هذا البحث تسليط الضوء على عںاية المدرسة
ا صفية بهذا العلم والمںهجية التي اتبعتها في التدريس مع اختيار كتاب الرحبية اںموذجا في بحثںا
وقد اقتضت خطة البحث ان يكون على مقدمة ومبحثين وخاتمة أما المقدمة ففيها توطئة للبحث واهم
محتوياته واما المبحث ا ول فهو التعريف بمصطلحات البحث واما المبحث الثاںي فهو المںهج التدريسي
للمدرسة ا صفية واما الخاتمة ففيها أهم الںتائج التي توصلںا اليها في البحث سائلين
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
اعتمدںا في كتابة هذا البحث على المصادر الفقهية المعتمدة وكذلك ارشيف جامع الكبير في الفلوجة ومراجعة
كبار العلماء ممن تتلمذوا في المدرسة ا صفية.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ وأﻫﻤﻴﺘﻪ:
المںهج لغة ) :(١من ںهج وأںهج أي وضح ،والمںهج والمںهاج والںهج الطريق الواضح،
ويعںي أيضا الخطة العلمية الواضحة وجمعه مںاهج ومںاهيج ومںه قوله ج وع } لكل جعلںا مںكم شرعة
ً ً
ً
ً
ً
ومںهاجا{ ) (٢أي طريقا واضحا ،ومںهجا بيںا
وفي المعجم الوسيط  -وهو متأخر -يدرج المعاںي التي استحدثت ويبين د ت المصطلحات ،قال في معںى
المںهج " :هو الخطة المرسومة كمںهاج الدراسة أو التعليم وںحوها والجمع مںاهج " .فںحن ںقول مںهج الجامعة
هو كذا وكذا يعںي الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية
وفي ا صط ح :المںهج هو الخطة العلمية الواضحة المعتمدة في الدراسة ،للوصول إلى ںتيجة معيںة ،أو هو
الترتيب الذي يتقيد به سير العمل للوصول إلى ںتيجة .وهو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة ،باعتباره مجموعة
العمليات الذهںية التي يحاول من خ لها علم من العلوم إدراك الحقيقة ،مع إمكاںية بياںها والتأكد من صحتها.
وللمںهج مستوى ںظري هدفه الوصول إلى الحقيقة ،ومستوى عملي يتحدد باعتباره مجموعة الطرق التي ںريد
الوصول بواسطتها إلى ںتيجة عملية معيںة

)(٣

ويقول الدكتور أحمد بدر وهو يتحدث عن مفهوم مںاهج العلوم :إن المںهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف
عن الحقيقة في العلوم ،وبواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل ،وتحدد عملياته حتى يصل
إلى ںتيجة معلومة

)(٤

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ ودواﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ )(٥
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إن قضية المںهج قضية مهمة جدا ،سيما في الںواحي العلمية ،ولقد ذخر التاريخ ا س مي بكوكبة من العلماء
كان أعظمهم قدرا وأكبرهم أثرا وأوضحهم مںهجا ،كما واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ مش ت عديدة كان
من أخطرها غياب المںهج الصحيح أو عدم وضوحه للمتلقين
ويمكن تلخيص أهمية المںهج ودواعي العںاية به من خ ل معرفة ا ثار ا يجابية والسلبية التي تبرز عںد
تطبيق المںهج او عدمه
أو  :ا ثار ا يجابية لتطبيق المںهج
١ـ السير العلمي بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان وضمان المسيرة الصحيحة على ضوء ركائز قويمة
٢ـ اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المشودة والهدف المرسوم والوصول إلى المراد بأقصر طريق وأيسر سبيل
٣ـ التميز بالوضوح والبيان وتحقق المںافع المقصودة
٤ـ الس مة من المضار والتعثر والعقبات
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ا ثار السلبية في ترك المںهج واهماله
١ـ السير ب خطوات هادية للمراد
٢ـ الوقوع في التخبط والتعثر والعوائق الماںعة من الوصول إلى الهدف المنشود
٣ـ حصول الغموض والتںاقض عںد المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم
٤ـ طول الطريق واكتںافه بالعقبات
٥ـ الںفور من العلم وأهله وا خذ والتلقي من غيرهم
٦ـ التخبط العلمي والفوضى الفكرية وما يںبںي عليها من ںتائج ضارة وأفكار مںحرفة تعود على المجتمع وا مة
بالسلبيات المتعددة وا ضرار الخطيرة
ولعل المستقرئ لحال العلماء رحمهم

في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن للعلماء المشهورين أصو

راسخة ومںهجا واضحا بںوا عليه مذاهبهم ،فتحقق ا ثر والںفع من علومهم ومعارفهم .و أدل على ذلك من مںهج
ا ئمة ا ربعة رحمهم

تعالى

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وأﻫﻤﻴﺘﻪ
العلم :هو إدراك الشئ على ما هو عليه في الواقع ) (٦ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع.
ً
المدوںة،والفںون ّ
ﱠ
المبيںة
كما يطلق أيضا على القواعد
مقدرة وذلك لما فيها من السهام ّ
والفرائض لغة ) :(٧جمع فريضة ،بمعںى مفروضة :أي ﱠ
المقدرة شرعا
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َ
َ ُ
تبارك وتعالى } :ف ِں ْصف َما ف َر ْض ُتم

أي ںصف ما قدرتم ) {(٨والفرض :التقدير .ومںه قول
ويأتي بمعںى القطع؛ لقوله تعالى} :ںصيبا مفروضا{

)(٩

أي :مقطوعا ،وبمعںى الحز ،يقال :فرض القوس،

وفرضته :الحز الذي فيه الوتر ،وفرضة الںهر ،أي :ثلمته،
وبمعںى التبيين؛ لقوله تعالى} :فرض

لكم تحلة أيماںكم{ ) (١٠أي :بين وبمعںى ا ںزال؛ لقوله تعالى} :إن

الذي فرض عليك القرآن{ ) (١١أي أںزل،
وبمعںى ا ح ل؛ لقوله تعالى} :ما كان على الںبي من حرج فيما فرض

له{ ) (١٢أي أحل وبمعںى العطاء،

تقول العرب :ما أصبت مںه فرضا
ولما كان علم الفرائض مشتم على هذه المعاںي لما فيه من السهام المقدرة ،والمقادير المںقطعة ،والعطاء
المجرد ،وقد بين لكل وارث ںصيبه وأحله له سمي بذلك ،ويقال للعالم به :فرضي وفارض وفريض ،كعالم وعليم
ً
وعلم الفرائض شرعا ) :(١٣هو فقه المواريث ،وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
وقيل هو :علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها ںصيب كل وارث من التركة
ويقال لعلم الفرائض :علم المواريث .جمع ميراث ،ويقال :تراث ،وإرث ،وهو اسم لما يورث عن الميت،
مأخوذ من قولهم :ورث ف ن غيره ،إذا ںاله شئ من تركته ،أو خلفه في أمر من ا مور بعد وفاته.

أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻪ
تبدو أهمية هذا العلم واضحة وجلية من خ ل تتبع ما ورد عن الںبي صلى

عليه وسلم في حثه المسلمين على

تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله ومن جملة ما ورد في ذلك:
١ـ عن ابن مسعود رضي

عںه ،أن الںبي  -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض وعلموها الںاس،

فإںي امرؤ )(١٤مقبوض ،وإن هذا العلم سيقبض ،وتظهر ُ
الفتن ،حتى يختلف الرج ن في الفريضة ،ف يجدون من
يفصل بيںهم(
٢ـ عن أبي هريرة رضي

عںه ،أن رسول

 -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم،

وإںها )(١٥ںصف العلم ،وإںه أول علم يںزع من أمتي(
وقيل :إںه ںصف العلم ،باعتبار أن ل نسان حالتين حالة حياة ،وحالة موت ،فحالة الحياة تتعلق بالص ة،
والزكاة وغيرهما(١٦) ،وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة ،والوصايا وغيرهم
٣ـ عن عبد

بن عمرو بن العاص -رضي

عںهما -أن رسول

-صلى

عليه وسلم -قال) :العلم ث ثة،

وما سوى )(١٧ذلك فضل؛ آية محكمة ،وسںة قائمة ،وفريضة عادلة(
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٤ـ عںاية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث فقد تتابعت عںاية الصحابة رضوان
ً
وتعليما ،حتى قال
)(١٨سيدںا عمر بن الخطاب رضي

ّ ً
عليهم بعلم الفرائض تعلما

عںه - :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم -

وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقںوا هذا العلم ،وفاقوا فيه غيرهم ،كعلي بن أبي طالب ،وعبد
وعبد بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،رضي

عںهم ،وقد شهد الںبي  -صلى

بن عباس،

عليه وسلم -لزيد بن ثابت بالتقدم

بهذا العلم ،والتفوق )(١٩فيه .فقال) :أفرضكم زيد بن ثابت(
ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻏﺎﻳﺘﻪ

)(٢٠

يستمد علم الفرائض أصوله ،وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر ،وهي :القرآن الكريم ،والسںة الںبوية ،وا جماع،
َ َ
واجتهاد الصحابة رضي عںهم واما غايته فهي معرفة ما ّ
الت ِركة.
يخص كل وارث من
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ
ٌ ﱠَ
ںظم مشهور ٌ
الرحبية :هي ٌ
ﱠ
محبور ،ألف ُه الفقيه العالم أبو عبد
ومتن

بن علي بن

الحسن ﱠ
الرحبي الشافعي

المعروف بابن المتقںة ،لذلك ںظم المؤلف هذه المںظومة على مذهب ا مام الشافعي
ولد سںة سبع وتسعين وأربعمائة في رحبة وتوفي فيها سںة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة رحمه

تعالى،

والرحبي نسبة إلى )(٢١قلعة رحبة قرب دمشق التي شيدها هارون الرشيد في أوائل القرن التاسع المي دي وعين
مالك بن طوق اميرا عليها
وقد عرفت هذه المںظومة عںد اهل العلم بـــــ )الرحبية( نسبة الى مؤلفها وإن كان اسمها )بغية الباحث عن
َ
ُجمل الموارث( أي ما يطلبه الباحث عن هذا العلم يجده في هذه المںظومة وقد اشتهرت حتى صارت كالمدخ ِل
يستغںي عںها ٌ
ںظمها ،ومتاںةِ ِعباراتها واستيعابها صول علم
علم الفرائض،
ِ
طالب لهذا العلم ،وذلك لح ِوة ِ
إلى ِ
الفرائض.
ً
وقد ںظمت عدد أبياتها بـ ) (١٧٥بيتا من بحر الرجز وهو بحر من بحور الشعر وزںه :مستفعلن ست مرات
يعںي مستفعلن مستفعلن مستفعلن ،هذا الشطر ا ول من البيت ،وهي من أںفع ما صںف في هذا العلم للمبتدئ
كما قاله الع مة الشنشوري في الدرة المضيئة إ أن المؤلف  -رحمه

تعالى  -لم يذكر في مںظومته ما يتعلق

ببابي الرد وميراث ذوي ا رحام؛ بںاء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي ا رحام؛ لذا
ً
قام الشيخ عبد بن صالح الخليفي المتوفي سںة )١٣٨١هـ(  -رحمه تعالى  -بںظم ذلك في ) (١١بيتا ذكرها
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وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن

ً
بن قاسم ) (٢٢في حاشيته على الرحبية بںظم ذلك في ) (٦٤بيتا وشرحها

في )(٢٤
ورقة

)(٢٣

زالت مخطوطة حتى ا ن كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز مںيسي

)(٢٤

ﻃﺒﻌﺎت ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٥

طبع هذا المتن عدة مرات مںها:
١ـ طبعة دار المطبوعات الحديثة في جدة سںة )١٤٠٦ه(
٢ـ طبعة دار الفكر في دمشق سںة )١٤٠٨هـ(
 ٣ـ طبعة دار العليان في بريدة ـ القصيم سںة )١٤١٠هـ(
 ٤ـ طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم سںة )١٤١١هـ(
 ٥ـ طبعة دار الهدى في الرياض سںة )١٤١٢هـ(
٦ـ طبعة مطابع ابن تيمية في القاهرة نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة ومكتبة العلم في جدة سںة )١٤١٥ه(
 ٧ـ طبعة مطبعة الںهضة الحديثة في مكة المكرمة باعتںاء

فهمي وقيت دون تاريخ

 ٨ـ ضمن مجموعة متون طبعت في مطبعة المںار في القاهرة سںة )١٣٤٠ه(
٩ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة الرابعة سںة
)١٣٦٩هـ
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٦

شرحت الرحبية بشروح كثيرة مںها:ـ
١ـ الفوائد الشنشورية في شرح المںظومة الرحبية للشيخ عبد

بن

الشنشںوري الشافعي  -رحمه

تعالى

 بطلب من ابںه عبد الوهاب ،وطبع في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ في ) (٢٢٨صفحة على هامشحاشية الشيخ إبراهيم الباجوري التي سماها " :التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية" كما طبع ثاںية في المطبعة
ا زهرية في مصر سںة )١٣٤٧هـ( في ) (٢٥١صفحة وقد اعتںى بهذا الشرح جماعة من العلماء ووضعوا عليه
تقييدات وحواشي مںهم:ـ
أ ـ الشيخ إبراهيم بن

الباجوري  -رحمه

تعالى  ،-واسم حاشيته " :التحفة الخيرية على الفوائد

الشنشورية" ،طبعت في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ وعلى هامشها الشرح المذكور ،كما طبعت ثاںية في
المطبعة ا زهرية المصرية سںة )١٣٢٦هـ( وثالثة في القاهرة نشر دار الكتب العربية الكبرى سںة )١٣٢٩ه(ـ
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بن مصطفى بن حسن الخضري  -رحمه

تعالى  ،-طبعت في المطبعة العامرة في مصر سںة

ب ـ الشيخ

)١٢٩٣ه( جـ ـ شرح الشيخ علي بن شطا المنشليلي  -رحمه

تعالى اسمه " :تقييدات على شرح الشنشوري على

متن الرحبية " ،مخطوطة مںها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٥٥٤٩
د ـ حاشية الشيخ يوسف الزيات واسم حاشيته " وسيلة البرية إلى الفوائد الشنشورية " زالت مخطوطة مںها
نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث برقم ) (١٠١٧وفي مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٥٢١
٢ـ " شرح الرحبية " للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي رحمه
كتاب " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب " للشيخ عبد

بن

تعالى طبع بهامش

الشنشوري الخطيب في الجامع

ا زهر ،المطبوع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سںة )١٣٤٥هـ( وهو شرح مختصر
٣ـ شرح الرحبية للشيخ
عبد

بن

بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي سبط جمال الدين

بن خليل بن يوسف المارديںي رحمه

٤ـ شرح للشيخ

تعالى وطبع عدة مرات

بن عمر البقري الشافعي المتوفي سںة )١١١١هـ(  -رحمه

تعالى ــ وعليه حاشية طبعت

في مطبعة حجازي بالقاهرة دون تاريخ في ) (٤٦صفحة ،كما طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر
سںة )١٣٤٢هـ( ،كما نشرتها مكتبة القاهرة في القاهرة سںة )١٣٦٠هـ( وهي مختصرة من حاشية الشيخ عطية القهوتي
المالكي  -رحمه

تعالى

٥ـ شرح للشيخ
 -رحمه

بن خليل بن

بن خليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون المصراتي ا زهري المالكي

تعالى ــ سماه " تحفة ا خوان البهية على المقدمة الرحبية طبع بتحقيق السائح علي حسين ،نشر كلية

الدعوة ا س مية بطرابلس الطبعة ا ولى سںة )١٣٩٩هـ( في ) (٢٥٩صفحة
" ٦ـ الروضة البهية على متن الرحبية " للشيخ

ںجيب خياطة  -نشر مكتبة دار الف ح في حلب الطبعة

الخامسة سںة )١٤١١ه(
" تيسير المسائل الفرضية بشرح مںظومة الرحبية " ٧ـ شرح للشيخ

شيبة الحمد،

طبع في مطبعة أںصار السںة المحمدية في مصر سںة )١٣٦٦ه(
ـ ""٨ـ المجموعة الراوية على المںظومة الرحبية في المسائل الفرضية للشيخ عبد الفتاح بن حسين راوه المكي.
وهو عبارة عن شرح مختصر لطيف وتعليق عليه ظريف كما ذكر الشارح في المقدمة ،طبع في مطبعة المدںي
بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨٧هـ( في ) (١١٥صفحة
ـ " تأليف الشيخ

سعد بن عبد

الرباطابي المالكي٩ " ،ـ الق ئد الذهبية بشرح المںظومة الرحبية

قامت بطبعه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨١ه(
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 ١٠ـ السبيكة الذهبية على المںظومة الرحبية للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك  -رحمه

تعالى  -طبعت

في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٧٩هـ( في ) (٣٢صفحة
وهںاك شروح اخرى يسع المجال لذكرها
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ )(٢٧

يوجد للرحبية شروح مخطوطة مںها:ـ
١ـ " الدرة المستحسںة في شرح مںظومة ابن المتقںة " للشيخ الحسين ابن أبي بكر بن إبراهيم الںزيلي  -رحمه
تعالى  ،-مںه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
٢ـ " تهذيب ا حاديث في علم المواريث " للشيخ إبراهيم بن أبي قاسم ابن عمر بن مطير الحكمي ،مںه نسخة
في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ

)(٢٨

نشر المستشرق ا ںكليزي وليم جوںز والمعروف ايضا باسم يونس اوكسفردي المتن مع ترجمة وشرح با ںكليزية
ونشر في كلكته عام  ١٧٨٢م
 Jean-Dominique Lucianiكما ترجمت الى الفرنسية )من قبل لوسياںي(
) (Petit traité des successions musulmanesتحت اسم
وطبعت في الجزائر سںة  ١٨٩٦وكاںت مقررة للتدريس

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
أوﻻ :ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
أسست المدرسة ا صفية في الفلوجة بشكل رسمي سںة ١٩٤٤م ,في زمن الشيخ حامد الم حويش)رحمه
تعالى( إمام وخطيب الجامع الكبير في الفلوجة الذي أنشئت هذه المدرسة فيه ,حيث لم يكن في العهد الملكي
مدرسة دينية في الفلوجة سواها ).(٢٩
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ً
سميت هذه المدرسة بـ )ا صفية( نسبة إلى )المدرسة ا صفية( في )بغداد( حيث ُس ْ
ميت بـــ)ا صفية( نسبة
إلى )داود باشا( المںعوت بـــ)آصف الزمان( وكاںت )المدرسة ا صفية( في بغداد مرتبطة بــــ)جامع ا صفية(
في بغداد ).(٣٠

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أول ﻣﻦ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
يعد القاضي المدرس

أمين الخطيب أول من أسںد إليه التعليم في هذه المدرسة ,ثم جيء بعد وفاته في

الثالث والعشرين من ںيسان ١٩٤٨م بالشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه

تعالى( ںق من هيت ليتولى

ا مامة والخطابة في جامع الفلوجة الكبير ,حيث اںتقلت المدرسة ںقلة ںوعية ,وازدهرت ازدهارا عظيما في مستواها
العلمي وعدد ط بها ,حتى عد مجيئه الو دة الحقيقية للمدرسة ,حيث كاںت المدرسة قبل أن يأتي تضم عددا
قلي من الطلبة هدفهم وغايتهم التخلص من الخدمة العسكرية ا لزامية التي كان يؤجل مںها ط ب المدرسة
ُ
ﱡ
)(٣١
العلم ــ المدرسة
نشر ِ
الدينية  ,هذا ويذكر الدكتور حاتم حمدان الشجيري في بحثه الموسوم :أثر الفلوجة في ِ
ا ﱠُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا أن أول من تولى التدريس في هذه المدرسة هو الشيخ حامد الم حويش)رحمه
صفية ِ
تعالى(

)(٣٢

راﺑﻌﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ذكرںا أن المدرسة ا صفية في بداية تأسيسها كان يأتيها إ عدد قليل من الطلبة غايتهم تأجيل خدمتهم ا لزامية,
فلما ںقل الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إليها من هيت استبشر الںاس بقدومه خيرا ,وهرعوا لتسجيل أبںائهم
طلبا للعلم الشرعي الںافع في الدںيا وا خرة ,فكاںت المدرسة تشترط على الطالب الذي يريد ا لتحاق بها أن يلتزم
بمںاهجها ,ويتبع مقرراتها ,وأن يعمل عم مخ با خ ق والمروءة ) ,(٣٣وإذا ما أتى وِل ﱡي ا مر بابںه أو أخيه أو
) (٣٤ﱠ َ َ
ابںك سيموت جوعا( ف تنتظر مںه أن يتوظف أو يشتغل بعمل دںيوي
من له ع قة به يقول له )الشيخ( ) :إن
ُُ
ُيعيںك فيه ،بل إںه سيںقطع إلى طلب العلم والعبادة والتقوى ,وكان يقول) :أستاذي ابںك يعيش )م فكر( بںطق
َ
ُ
)الشيخ( ُي ُ
جيب كي يخطر ببال
)القاف( في اللغة العامية عںد بعض العراقيين كںطق أهل اليمن ،وإذا ما ُس ِئل
الطالب مطامع الدںيا من وظيفة وغيرها ،ويكون طلبه للعلم خالصا لوجه تعالى ،فإذا ما تحقق ُ
وجود العلم فإن
ْ َ
ُْ
ُ َ َ
ﱠ
مطامع الدںيا ستأتيه ،كما قال تعالىَ :
﴿و َم ْن َي ﱠت ِق ا َ َي ْج َعل ل ُه َم ْخ َر ًجا * َو َي ْرزق ُه ِم ْن َح ْيث َي ْحت ِس ُب﴾ ).(٣٦)(٣٥
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وكان للط ب زي خاص يلبسوںه ,و يجوز لهم مخالفته ,أو التںازل عںه وبخاصة لبس العمامة ,والذي يخالف
يتعرض إلى الطرد من المدرسة أو الںقل إلى مدرسة أخرى ,ويرجع الفضل في ذلك إلى الشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي)رحمه

تعالى(

)(٣٧

ًّ
وكان ںظام المدرسة في ذلك الوقت يعترف بمدارس التربية ،بل إن الطالب عںد اںتسابه فيها يبدأ َصفا
ً
يدرس أص وكان ًّ
جديدا وليس ِّ
متم ًما لما درسه في مدارس التربية كما هو ا ن ،وبهذا يتساوى الذي لم ْ
أميا ثم
ُ
يبدأ يتعلم القراءة والكتابة مع من درس في مدارس التربية ،ف هما يبدأ من جديد على ںظام المدارس الدينية
ً
ً
صعودا إلى الصف السادس ،فإذا ما اںتقل الطالب
)ا ثںي عشر( مرحلة تبدأ من الصف ا ول ثم الصف الثاںي
ً
خيرة )الصف
صعودا إلى المرحلة ا
إلى الصف الذي يليه اںتقل إلى الى الصف السابع ثم الصف الثامن ،وهكذا
ِ
ا ثںي عشر( ،فإذا ما أكمله الطالب عںدها يتخرج من المدرسة الدينية ).(٣٨
راﺑﻌﺎ :اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
كاںت الشهادة التي تمںحها المدرسة تعادل شهادة ا عدادية في المدارس ا عتيادية ا خرى ,لذا كان ط بها
يقبلون في الجامعات العراقية والكليات ا خرى ,بل كاںوا يتميزون على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية في
عموم العراق ).(٣٩
ويعد الںجاح الباهر ,والسمعة العلمية الطيبة البارزة التي حققتها المدرسة ا صفية ليس على مستوى العراق
فحسب ,بل على مستوى العالم العربي وا س مي ثمرة للمںهج العلمي الرصين الذي كاںت تطبقه هذه المدرسة.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
يعد مںهج المدرسة ا صفية اںموذجا فريدا في الدراسة يختلف عما هو عليه الحال في المدارس ا خرى ,حيث
ُ
َ
الطالب إليها يبدأ
يںتسب
كان الطالب يفرغ تفرغا تاما للدراسة ,ويعد إعدادا صارما شبه عسكري ) ,(٤٠فبعد أن
بتعلم قراءة القرآن في العطلة الصيفية على يد )الحاج عبد حديد العيساوي( ابتداء من جزء )الف باء( ثم
ﱡ
ً
صعودا إلى بقية ا جزاء ،والغاية من ابتدائه بالقراءة بجزء )الف باء( تعلم التهجي على ںظام الحركات )الفتحة
ُ
والضمة والكسرة( والسكون على طريقة التهجي ,ويبدأ دوام الطلبة مںذ اںتمائهم ما داموا في هذه المدرسة من
ص ة الفجر إلى ما بعد ص ة العشاء بساعتين يختلف التوقيت باخت ف الوقت في الصيف والشتاء ,فكان على
ّ ْ ّ
ْ
َ
ً
حاضرا قبل قراء ا سماء
الصبح
الطالب أن يحضر كل يوم إلى الجامع في )ص ِة الفجر( ،وفي ا ِقل أن ُي َص ِل َي
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ُ
ﱠ
ﱠ
المعدة لتسجيل أسماء الغائبين الذين لم يحضروا؛ ن ص ة الفجر تبدأ كالمعتاد بطلوع الفجر الصادق ),(٤١هذا
فيما يتعلق بأوقات الدوام,
أما مںهج المدرسة الفرضي فيمكن إجماله بالںقاط التالية التي سجلںاها من خ ل المقابلة الشخصية مع اثںين
من أبرز ط بها وهما ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي ،وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان
إبراهيم الشجيري ):(٤٢
 .١كاںت طريقة المدرسة في تدريس العلوم مطلقا  ,ومن ضمںها علم الفرائض تعتمد على حفظ المتون بالدرجة
ا ولى ,وهذا سر ںجاحها ,فكان الطالب يحفظ صفحة أو ںصف صفحة أو أقل أو أكثر حسب قوة استيعابه
وحفظه ,وكان مںهج المدرسة يميل إلى عدم ا كثار على الطالب ليسهل عليه حفظ المتن ,بحيث الطالب
الذي يخطأ بكلمة واحدة ,بل بحرف واحد يخرج من الدرس ,ثم يستمع له في اليوم الثاںي.
 .٢كان مںهج المدرسة يميل إلى تجزئة كل علم ,فيأخذ الطالب شيئا من الفقه أو ا صول أو الںحو وغيرها
من العلوم بحيث يسهل حفظها في اليوم الواحد ,أن يكون اليوم كله في علم واحد.
 .٣كان الط ب يبدؤون في حفظ مقدمة متن الكتاب أو  ,ثم بعد اتقاںها يدخلون في العلم سواء كان عقليا أو
ںقليا ,ن المقدمة تختصر لك فحوى الكتاب وتبين مصطلحاته ومںهجه ,ثم بعد إكمال حفظ المتن يستمع
للطالب بالكتاب كام  ,كأںها طريقة حفظ القرآن ,ثم بعد الحفظ يبدأ الشرح ,يقول الشيخ إبراهيم الصايل:
"و أحفظ عن الشيخ شرحا للرحبية".
 .٤كان الطالب يتلقى في اليوم الواحد اثنتا عشر درسا ,وكان من ضمن مںهج المدرسة ںظام الحلقات ,فالحلقة
المتقدمة تدرس المتأخرة ,وإذا أشكل أمر يسأل عںه الشيخ ,فكان الطالب يتلقى العلم درسا وتدريسا,
وكاںت الحلقات تبدأ بعد ص ة الفجر.
 .٥كان الكتاب المعتمد في تدريس مادة الفرائض الرحبية ,وكاںت السراجية تدرس من باب التوسعة ,هذا
ما قاله لںا ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل ,لكن الدكتور حاتم حمدان قال لںا" :كاںت تدرس الرحبية
على المذهب الشافعي ,وكاںت تدرس في أول سںة ,فاذا ما اںتهى مںها اںتقل الى كتاب السراجية على
المذهب الحںفي ,وكان الشيخ حيںما يدرس الرحبية أو السراجية يتطرق الى خ ف المذاهب ا خرى,
ن الكتابين يعدان من كتب المبتدئين في طلب العلم ,فكان مںهج التدريس يراعي عدم تشتيت ذهن
الطالب في ذكر أقوال العلماء والمقارںة بيںها".
 .٦كان ا صل في مںهج التدريس التيسير على الطالب المبتدئ وكان الشيخ رحمه

تعالى يتابع الطالب

باهتمام كبير ,فكان الطالب يخرج إ مرة واحدة في ا سبوع لزيارة أهله ,فكان يهتم بوقت الطالب أن
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يضيع سدى ,وأن

يشغل الطالب بشيء سوى طلب العلم ,فكان حريصا على صفاء ذهںه ,واستثمار

وقته ,بحيث كان وقت الطالب يتسع لصںع وإحضار الطعام ).(٤٣
 .٧كان هںاك جدول امتحاںات مقرر من قبل ا وقاف يلتزم به ,اما بخصوص الدرس الفرضي فلم يكن هںاك
جدول معين ,وكان على الطالب أن يكون حاضرا على ا قل قبل طلوع الشمس ليسجل حضوره ,وإ
غيب و تعرض للعقوبة التي كاںت تتراوح بين الضرب بالعصى ,أو جر ا ذن ,وكاںت الدراسة كلها في
الحرم ,فلم تكن المدرسة مفصولة عن حرم المسجد
 .٨كان مںهج المدرسة إكمال جميع الكتاب كلمة كلمة حفظا وفهما ومعںى ,ف يمكن ا ںتقال إلى كتاب
آخر دون ذلك ,وكان الط ب يقومون بالقسامات الشرعية كتدريبات لحل المسائل الفرضية ,أما ما يتعلق
با جابة على أسئلة المستفتين فكان الشيخ هو الذي يجيب ,وأحياںا يستعين بالںابهين من الط ب كالدكتور
حاتم حمدان واضرابه.
 .٩كان من الط ب المبرزين في حل الفريضة الدكتور حاتم حمدان الشجيري ,وكذلك الشيخ علي هاشم
حسين خطيب جامع الصديق سابقا ,حيث كاںا محل ثقة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه
تعالى(.
 .١٠كان عدد الط ب احياںا خمسة عشر طالبا وأحياںا عشرين ,وفي بعض ا حيان خمسة ط ب أو أقل,
وكان الشيخ يطلب من الط ب قراءة الدرس على ا قل خمس مرات قبل حضور الدرس حتى لو كان
الطالب ضعيفا ,حتى تكون عںد الطالب خلفية وفكرة عن الموضوع تسهل عليه فهم م الشيخ ,والربط
بين المعلومات.
 .١١كان من ںظام المدرسة التي يمثلها الشيخ عبد العزيز)رحمه ( أن يجعل مع كل طالب ضعيف طالبا ذكيا
يقوم بالمراجعة معه ,ويكون مسؤو عںه ,بحيث اذا قصر أو تلكأ في تعليمه ومتابعته يتعرض إلى العقوبة
من قبل الشيخ.
 .١٢فيما يخص باب الميراث في الكتب الفقهية ا خرى كمتن الغاية أو العمدة أو المںهاج كان الطالب يدرسه
حيںما يمر به من باب التقوية ,با ضافة إلى دراسة كتاب الرحبية
 .١٣كان الط ب يصلون ص ة الضحى في الساعة الثامںة ,ثم يقرؤون دعاء الضحى ,ثم يتم تسجيل الحضور,
وبعد ذلك يںصرفون إلى دروسهم ,وتستمر الدروس حتى ص ة المغرب ,ثم يصلي الط ب ص ة ا وابين
و يتخلف عںها أحد وإ تعرض للعقوبة من قبل الشيخ.
 .١٤لم تكن هںاك امتحاںات شهرية ,فكاںوا يكتفون با متحاںات الںهائية التي يحدد جدولها من قبل ا وقاف,
والشيء ال فت للںظر في المدرسة حظور ضابط التجںيد امتحاںات الط ب الںهائية ,فكان يعد أحد أعضاء
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اللجںة ا متحاںية التي يرأسها الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حتى يطلع ضابط التجںيد عن قرب على
سير ا متحاںات ف يںجح أحد دون وجه حق فيؤجل من الخدمة العسكرية

)(٤٤

 .١٥كان طريقة تعامل الشيخ مع الط ب تجمع ما بين الشدة واللين ,كان يتابع الطالب بحرص ,ف يسمح له
بالخروج أو ا خت ط بما يسميهم ا فںدية ,ن ذلك يضعف أقبال الطالب على الدرس ,ويشتت ذهںه,
حيث كان مںهج التعليم فيها صارما ,يقول الدكتور حاتم حمدان" :إذا ما قارںا بين مںهج التدريس في
المدرسة ا صفية ,والمںهج المتبع ا ن ,فمںهج التدريس ا ن صفر ,و مقارںة بيںه وبين مںهج ا صفية من
حيث الرصاںة العلمية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل الجهد المتواضع في هذا البحث توصلںا إلى الںتائج ا تية:
ً
ً
ً
١ـ أن علم الفرائض من أعظم العلوم قدرا ،وكفاه فخرا وشرفا أن سبحاںه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه،
حيث فرض المواريث ﱠ
مفصلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة.
٢ـ ثم تولت السںة الںبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر ا خبار ومشهور ا ثار.
٣ـ حظي هذا العلم بمںزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان
ً
بذاته ،ولم ﱡ
يعدوه بابا كسائر أبواب الفقه

عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما

٤ـ حضي كتاب الرحبية بعںاية واهمية بالغة من قبل الفقهاء وطلبة العلم على مر العصور وهذا يدل على صدق
واخ ص المؤلف في تأليف هذا الكتاب
٥ـ تعد المدرسة ا صفية إحدى مںارات العلم والتي خرجت كوكبة من أكابر العلماء الذين ںذروا أںفسهم في
خدمة العلم والدين
٦ـ كان مںهج المدرسة ا صفية في تدريس العلوم الشرعية كمںهج السلف وذلك بحفظ المتن ومن ثم شرحه
والتعليق عليه
واخر دعواںا ان الحمد
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اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ
] [ ١المجددي البركتي،

عميم ا حسان .التعريفات الفقهية ،الطبعة ا ولى١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ -م ،دار الكتب

العلمية
] [ ٢الحصكفي،

بن علي بن

 .الدر المختار شرح تںوير ا بصار وجامع البحار ،تحقيق :عبد المںعم

خليل إبراهيم ،الطبعة ا ولى١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢ -م ،دار الكتب العلمية،
] [ ٣عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم .الدليل الى المتون العلمية ،الطبعة ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ،دار
الصميعي للنشر والتوزيع ــ الرياض  -المملكة العربية السعودية،
] [ ٤البيهقي ،أبو بكر أحمد بن ُ
الح َسين .السنن الكبرى ،تحقيق :الدكتور عبد

بن عبد المحسن التركي،

الطبعة :ا ولى ١٤٣٢ ،هـ ٢٠١١ -م ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية وا س مية
] [ ٥الدارمي ،أبو

عبد

بن عبد الرحمن .سنن الدارمي ،تحقيق ںبيل هاشم الغمري ،الطبعة :ا ولى،

١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م ،دار البشائر بيروت
] [ ٦القزويںي ،ابن ماجة ،أبو عبد

بن يزيد .سنن ابن ماجة ،تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي
] [ ٧ا زدي ِّ
الس ِج ْستاںي ،أبو داود سليمان بن ا شعث .سنن ابي داود ،تحقيق:

محيي الدين عبد الحميد،،

المكتبة العصرية  -صيدا  -بيروت
] [ ٨الفارابي ،أبو ںصر إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،الطبعة :الرابعة  ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ -م ،دار العلم للم يين ــ بيروت
ّ
الخ ْنُ ،مصطفى ُ
البغا ،وعلي الش ْر بجي ،الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي رحمه
]ُ [ ٩مصطفى ِ
تعالى ،الطبعة :الرابعة  ١٤١٣هـ  ١٩٩٢ -دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  -دمشق
] [ ١٠الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر

بن يعقوب .القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث

في مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامںة ١٤٢٦ ،هـ ٢٠٠٥ -م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ــ
لبںان
] [ ١١الكرماںي،

بن يوسف بن علي بن سعيد .الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،دار إحياء

التراث العربي ،بيروت-لبںان
] [ ١٢ابن مںظور،
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] [ ١٣الرازي،

بن أبي بكر بن عبد القادر .مختار الصحاح ،الطبعة الخامسة ١٤٢٠هـ ــــ ١٩٩٩م المكتبة

العصرية  -الدار الںموذجية ،بيروت ــ صيدا
] ،[ ١٤إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر،

الںجار ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية

بالقاهرة ،دار الدعوة
] [ ١٥ابن مفلح ،إبراهيم بن

بن عبد

بن

 .المبدع في شرح المقںع ،الطبعة ا ولى  ١٤١٨هـ ١٩٩٧ -م،

ـدار الكتب العلمية ،بيروت  -لبںان
] [ ١٦ﱠ
الد ِميري ،بن موسى بن عيسى بن علي .الںجم الوهاج في شرح المںهاج ،الطبعة ا ولى ١٤٢٥هـ -
٢٠٠٤م دار المںهاج  -جدة
] [ ١٧السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد

 ،بحث بعںوان ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم

مںهجه ا صولي،

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:
] [ ١ارشيف ملتقى اهل الحديث ،تم تحميله في :المحرم  ١٤٣٢هـ = ديسمبر  ٢٠١٠م ،رابط الموقع:
)(http://www.ahlalhdeeth.com
] [ ٢شرح الرحبية للحازمي ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها )(http://alhazme.net

موقع الشيخ الحازمي

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١مختار الصحاح للجوهري ،مادة ںهج  ، ٣٤٦ /١ولسان العرب بن مںظور  ، ٣٠٦ /٣والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، ١/٢١٠
والمعجم الوسيط ٢/٩٥٧
) (٢سورة المائدة ٤٨ /
) (٣يںظر :السيرة الںبوية والدعوة في العهد المكي  ، ٤٢٢ /١والمجتمع وا سرة في ا س م ١/٢٢
) (٤اصول البحث وقواعده  ،ص ١٥
) (٥يںظر :يحث بعںوان  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم مںهجه ا صولي  ،دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد
السديس
) (٦يںظر :الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٦٩ /٥
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) (٧التعريفات الفقهية  ، ١/١٦٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ، ٣/١٠٩٧مختار الصحاح  ،٢٣٧ /١لسان العرب ٧/٢٠٣
) (٨سورة البقرة ٢٣٧ /
) (٩سورة النساء ٧ /
) (١٠سورة التحريم ٢ /
) (١١سورة القصص ٨٥/
) (١٢سورة ا حزاب ٣٨ /
) (١٣المبدع في شرح المقںع  ، ٥/٣١٧الدر المختار شرح تںوير ا بصار  ، ١/٧٦١الںجم الوهاج في شرح المںهاج ٦/١٠٧
) (١٤السنن الكبرى للبيهقي  ، ٦/٣٤٣سنن الدارمي  ، ١/١٤٥البدر التمام شرح بلوغ المرام  ، ٦/٤٧٥ورواته ثقات
) (١٥سنن ابن ماجه  ، ٤/٢٣والحديث في اسںاده ضعف فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف متروك الحديث
) (١٦الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٥/٦٩
) (١٧سنن ابي داود  ، ١١٩ /٣وفيه ابن ابي العطاف واه وقال العقيلي

يعرف هذا الحديث ا به ) ،التوضيح لشرح الجامع

الصحيح (٣٠/٤٦٠
) (١٨السنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٤٤
) (١٩الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ١٦١ /٢٣
) (٢٠الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي )(٧١ /٥
) (٢١الدليل الى المتون العلمية ١/٤٧٠
) (٢٢هو الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

بن قاسم العاصمي القحطاںي .ولد في قرية البير من قرى إقليم المحمل بںجد سںة

 ١٣١٩هـ فنشأ بها وقرأ بها القرآن ومبادئ العلوم ثم رحل إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد

ابن الشيخ عبد اللطيف وعلى الشيخ

حمد بن فارس  ،توفي في شعبان سںة  ١٣٧٢هـ
) (٢٣يںظر :الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٠و شرح الرحبية للحازمي ١ /١
ُ ﱡ ً
لمي نسبا ،ولد با سكںدرية سںة ١٣٨٦ه ،ونشأ بها في أسرة صالحة،
) (٢٤هو أبو خالد وليد بن إدريس بن عبد العزيز المںيسي ،الس
فشجعه والداه على حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على بعض علماء ا سكںدرية مںهم الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه
) (٢٥الدليل الى المتون العلمية  ١/٤٧٠ـ  ، ٤٧١وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ٩٧
) (٢٦الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٧الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٨المستشرقون  ،ںجيب العقيقي  ،دار المعارف القاهرة  ،الطبعة الثالثة (١/٢٣٧) ١٩٦٧
) (٢٩يںظر :الفلوجة في التأريخ المعاصر ,أ.د .منسي المسلط ,ص٣٨٩
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٠
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان إبراهيم
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر) :أثر الفلوجة في ِ
الشجيري ص٣٣ــ٣٧
) (٣١يںظر الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٠
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ُ
) (٣٢ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( يںظر :ص٤٧
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
الفلوجة في ِ
) (٣٣يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( د .خالد أحمد صالح  ،بغداد ١٤٢٤ه
ـ٢٠٠٤م ص٦١
) (٣٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص٦١
) (٣٥سورة الط ق ا يات ٤-٣
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٦
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ص٣٩
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٧يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٦١
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٨
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤٠
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٩يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٢
) (٤٠يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( ص٥٨
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٤١
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤١ـ٤٢
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٤٢هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م ،
وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان في يوم ا حد الموافق ١/٩/٢٠١٩م
) (٤٣هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م
) (٤٤يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر :ص٣٩٢
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