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( وسميت

م على يد الشيخ حامد الم حويش )رحمه١٩٤٤ تم تاسيس )المدرسة ا صفية في الفلوجة( عام

هـ( وتعد مدة تولي الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي رحمه١٢٤٢ بذلك تيمںا باصفية بغداد والتي اسست)عام
م( وما ت ها المدة الذهبية للمدرسة وكان الںظام التعليمي السائد فيها ثنتي عشر مرحلة والمںهج١٩٤٩ )عام
. يقوم على تدريس الفقه الشافعي في المراحل ا ولى ثم الفقه المقارن في المراحل المںتهية،الفقهي المتبع فيها
يحضى باهتمام كبير في المدرسة فهو يدرس في اربعة

وكان كتاب )مںهاج الطالبين( ل مام الںووي رحمه

. وله اهميته بين فقهاء الشافعية اختصارا وحفظا وشرحا،مراحل
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

رب العالمين ,والص ة والس م على سيد ا ولين وا خرين مو ںا وحبيبںا

وعلى اله الطبين الطاهرين

وصحابته الغر الميامين ...وبعد
فلقد حظي عراقںا الحبيب ومںذ دخول ںور ا س م أرضه  ,باهتمام اهله بتعلم أحكام الشريعة وتعليمها للںاس,
وانشاء المدارس جل ذلك على مدى ا زمںة المتعاقبة ...وتخريج كبار العلماء في شتى العلوم.
وكان من تلك المدارس التي أضاء ںورها في محافظة ا ںبار وعم بقية ارجاء العراق )المدرسة ا صفية في
ً
ً
الفلوجة( والتي كاںت تنتهج ںهجا يمثل سماحة ا س م والفهم الصحيح حكام الشريعة  ,بعيدا عن المفاهيم
الخاطئة والمتطرفة  ,فأعطت الصورة المشرقة والحقيقية للدين ا س مي الحںيف  ,وأثرت في المجتمع ا ںباري
ً
ً
عموما والفلوجي خصوصا تأثيرا زلںا ںلمس اثاره الى حد اليوم.
وكان من الكتب الفقهية المقررة في هذه المدرسة المباركة كتاب) :مںهاج الطالبين  /ل مام الںووي الشافعي
ً
ً
ــ رحمه  (-فأحببت ان أكتب بحثا متواضعا  ,أعرف فيه بالمدرسة ا صفية في الفلوجة  ,ومںهجها الفقهي ثم
ً
أفصل ال م عن كتاب) :مںهاج الطالبين( وما يتعلق به مشاركا بهذه العجالة في المؤتمر العلمي المزمع اقامته في
جامعتںا الموقرة والموسوم بـ)الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي(
ً
داعيا من سبحاںه أن يوفقںي فيه لما يحبه ويرضاه  ,فان كںت أصبت فمن

جل ج له التوفيق والسداد ,
ً
وان كںت أخطأت فحسبي أںي بذلت ما في وسعي وطاقتي و تعالى يقول )) :يكلف ںفسا ا وسعها(( ).(١
وصلى

على سيدںا

وعلى واله وصحبه وسلم

اﻟﺒـﺎﺣــﺚ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ويحتوي على مطلبين:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺟﺔ.
الفلوجة في اللغة :ا رض المصلحة للزرع  ,والجمع ف ليج
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اما في ا صط ح فقد جاء في بعض المصادر التاريخية :الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى موضعان بسواد
الكوفة ) (٣والمشهورهذه التي على شاطئ الفرات ) (٤ويذهب بعض الباحثين الجغرافيين الى ان السبب في تسمية
)الفلوجة( جاء من )ا نشطار ,و ا ںف ج( اذا اںها في موضع تںفلج فيه ضفة ںهر الفرات  ,اي :تنشطر

)(٥

والفلوجة اليوم مديںة تقع على الضفة اليسرى لـ ))ںهر الفرات(( وهي مركز قضاء با سم ںفسه وتبعد عن بغداد
ً
ً
) ٦١كم( وعن الرمادي ) ٤٥كم( وموقعها عںد تقاطع خط العرض ) (٣٣٢١شما مع خط الطول ) (٤٣٤٦شرقا وتبلغ
مساحتها ) ٤٣٩٢كم  (٦) .(2وطبيعة ارضها سهلية رسوبية من اثر ترسبات ںهر الفرات على مر العصور

)(٧

وغالب سكان الفلوجة اليوم من العشائر والعوائل العربية ا صلية التي تدين با س م وتشتهر بالكرم والغيرة
والشهامة والطيب.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ
في عام ) ١٨٨٥م( أنشيء على الضفة اليسرى من ںهر الفرات مسجد بمساحة تقدر ب ) ٢١٣م  (2سمي بـ ))مسجد
الفلوجة(( وهو اول مسجد يبںي فيها في العصر الحديث وفي تلك الحقبة امر القائد العثماںي )كاظم باشا( عام
) ١٨٩٨م( ببںاء جامع جديد سمي بأسمه )جامع كاظم باشا( ثم سمي بعد ذلك بـ )جامع الفلوجة الكبير( تںاوب
على مشيخته علماء اج ء حتى عام ) ١٩٣٠م( اذ جاء الشيخ )حامد الم حويش( وبدأت مرحلة جديدة في
ً
ً
سيرة هذا الجامع الكبير خصوصا والفلوجة عموما اذ تم تأسيس اول مدرسة دينية في الفلوجة عام  ١٩٤٤م وتم
تسميتها بـ )المدرسة ا صفية( ) (٨وهي من مدارس بغداد ا ثرية  ,وجامع ا صفية من المساجد القديمة في بغداد
ويقع قرب رأس الجسر القديم المطل على ںهر دجلة  ,وكان يسمى )جامع المولى خاںة( او)تكية المولى خاںة(
جدد عمارته

جلبي كاتب الديوان وكاتم السر في عهد احمد الطويل عام ١٠١٧هـ وكاںت

هذه المدرسة من مرافق المدرسة المستںصرية ،وجدد عمارتها الوزير داود باشا والي بغداد في عام )١٢٤٢هـ(
و سميت با صفية نسبة الى داود باشا المںعوت بـ )آصف الزمان( ) (٩و قد تولى الشيخ حامد الم حويش ادارة
الجامع و الخطابة فيه و كذلك التدريس و ا شراف على هذه المدرسة حتى عام )١٩٤٦م( إذ ںقل الى بغداد و
خلفه الشيخ )عبد العزيز ابراهيم العاںي( في ا مامة والخطابة في )جامع الفلوجة الكبير( أما )المدرسة ا صفية(
ُ
فأسںدت الى القاضي ) أمين الخطيب( لكن القاضي ما ان توفي عام )١٩٤٨م( فأسںدت المدرسة الى الشيخ
)عبدالعزيز سالم السامرائي( فتولى التدريس و ا شراف عليها في عام )١٩٤٨م( ثم ما لبث الشيخ )عبدالعزيز
ً
العاںي( أن توفي أيضا عام )١٩٤٩م( فألحقت ا مامة والخطابة في )جامع الفلوجة الكبير( بالشيخ عبدالعزيز
ً
ً
ً
السامرائي فأصبح هو المتولي العام على الجامع و مدرسته إمامة و خطابة و وعضا و تدريسا و إشرافا و إدارة ،و
به رحمه
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فأفںى عمره في ا رشاد و الفتوى و تعليم الط ب فتخرج به عدد كبير من العلماء و الخطباء بل ان اكثر علماء
)ا ںبار( من ط ب هذا الشيخ الفاضل) ).((١٠
و قد تم تجديد الجامع عام ١٩٦٣م مع بںاء المدرسة وفي عام ٢٠٠٤م تم قصف جزء من مںارة الجامع من قبل
ً
القوات ا مريكية تزامںا مع احداث الفلوجة ا ولى وفي احداث الفلوجة الثاںية ںهاية عام ٢٠٠٤م تم تدمير المدرسة
ً
ا صفية بالكامل وتم تجديد الجامع عام ٢٠٠٧م و بںاء مںارة جديدة بد من القديمة أما المدرسة فلم يتم بںاؤها
حتى اللحظة ).(١١

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ.
ويحتوي على مطلبين:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻲﻓ اﻻﺻﻔﻴﺔ.
كان الںظام المتبع في المدرسة ا صفية ںظام صارم  ,و يعترف بمدارس التربية فالطالب عںد اںتسابه فيها يبدا
من جديد و يسمح له بإتمام ما درسه في مدارس التربية  ,وهو ںظام ثنتي عشرة مرحلة  ,تبدا من الصف ا ول
ً
)(١٢
صعودا الى الثاںي عشر فاذا ما أكمله الطالب تخرج من المدرسة الدينية
ً
فاذا دخل الطالب مدرسة الشيخ عبد العزيز بدأ يعلمه قراءة القرآن لفظا وتجويده مدة شهرين او ث ثة خ ل
ً
العطلة الصيفية والتي تسبق تسجيله رسميا في المدرسة كمرحلة تمهيدية  ,ثم تبدأ الدراسة بعد ذلك عںد افتتاح
العام الدراسي وللمدرسة اسلوب جيد في التدرج بحيث ينتقل الطالب من مرحلة الى اخرى بيسر او سهولة فعلى
سبيل المثال عںد الدراسة يقرأ الطالب في الصرف )جداول ا مثلة( التي هي من ترتيب الشيخ ںفسه وفي الفقه
)متن الغاية والتقريب( بي شجاع وعليها تعليقات وتفسير الغريب من كلمات الشيخ ںفسه  ,فاذا اںتهى من هذه
اںتقل الى مرحلة اخرى هي قراءة )البںاء( والمقصود في الصرف وقراءة )متن القطر( في الںحو  ,و)العمدة(

)(١٣

في الفقه الشافعي وهكذا ثم تبدأ الدراسة في كتب اخرى وموضوعات اخرى في المںطق وعلم ال م واصول
الفقه والحديث والتفسير والب غة والعروض  ,حتى ينتهي الط ب الى قراءة اوسع الكتب مثل )مغںي اللبيب-
بن هشام( في الںحو ) ,جمع الجوامع( في اصول الفقه ) ,وشرح التلخيص( في الب غة  ,و )المںار( في اصول
ً
الحںفية و )البيضاوي( في التفسير كل ذلك يتم في مراحل وكان يلتزم حرفيا بالم زم الرسمية المقررة من قبل
ا وقاف ا في ا متحاںات السںوية فيمتحںهم ضمن المواد المقررة فيهم وما عدا ذلك فهو يتصرف لما يںفع الطلبة
الدارسين وهذا المںهج اكثر شمولية من مںاهج وزارة ا وقاف آںذاك
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ
بعد ا ط ع على بعض جداول ا متحاںات في المدرسة ا صفية للسںوات الدراسية ١٩٦٣-١٩٦٢م و ١٩٦٧-١٩٦٦م
و ١٩٦٩ -١٩٦٨م والموقعة من قبل ضابط تجںيد الفلوجة آںذاك ومدير المدرسة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي-
رحمه

ــ ںجد ان المںهج الفقهي المتبع في المدرسة آںذاك هو كا تي:

)(١٥

اﻟﺼﻒ

اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب

اﻻول

ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺐ /ﻻﺑﻲ ﺷﺠﺎع اﻻﺻﻔﮭﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺠﯿﺐ  /ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻐﺰي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﺸﺮح ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ ﺑﻤﮭﻤﺎت اﻟﺪﯾﻦ  /ﻟﺰﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻠﯿﺒﺎري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻸﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻸﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺴﺎدس

ﺷــﺮح ﻣﻨﮭــﺎج اﻟﻄــﺎﻟﺒﯿﻦ  /ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب  15:ﻣﻐﻨــﻲ اﻟﻤﺤﺘــﺎج اﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻔــﺎظ اﻟﻤﻨﮭــﺎج -ﻟﺸــﻤﺲ اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ.

اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺷﺮح ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻠﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ .

اﻟﺤــــــــﺎدي

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ﻻﺑﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.

ﻋﺸﺮ
اﻟﺜــــــــــﺎﻧﻲ

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ /ﻻﺑﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.

ﻋﺸﺮ

ومن خ ل هذا الجدول ںعلم ان المںهج الفقهي في المدرسة كان يعتمد تدريس المذهب الشافعي للطالب
مںذ دخوله الصف ا ول الى ان يكمل الصف السابع  ,اما في الصفين الحادي عشر والثاںي عشر فكان الطالب
يدرس كتاب) :بداية المجتهد وںهاية المقتصد  /بن رشد المالكي( وهو كتاب مختصر في الفقه المقارن.
وكان كتاب )مںهاج الطالبين( يستمر مع الطالب في المدرسة من الصف الر ابع الى ان يجتاز الصف السابع
وهذا يظهر اهمية هذا الكتاب في المںاهج المقررة في المدرسة ا صفية آںذاك.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ـ رﺣﻤﻪ ﷲ ـ وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﻬﺎج
ويحتوي على مطلبين:
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎم اﻟﻨﻮوي -رﺣﻤﻪ ﷲ -
هو ا مام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين  ,مفتي ا مة  ,شيخ ا س م  ,محيي الدين  ,ابو زكريا
الںواوي* الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد  ,احد ا ع م ولد في العشر ا وسط من المحرم سںة احدى وث ثين
بن جمعة بن حزام الحزامي  ,بحاء مهملة وزاي ںزل حزام بالجو ن  ,بقرية

وستمائة بںوى**وجدهم حسين بن
ںوى على عادة العرب  ,فأقام بها ورزقه

ذرية الى ان صار مںهم عدد كثير ).(١٦

قال شيخه في الطريق ياسين بن يوسف المراكشي ــ رحمه

 -رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر بںوى

و الصبيان يكرهوںه على اللعب معهم ،وهو يهرب و يبكي ،ويقرأ القرآن في تلك الحال ،فوقع في قلبي محبته،
وجعله ابوه في دكان بالقرية  ,فجعل يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن فوصيت الذي يقرئه وقلت :هذا يرجى
ان يكون اعلم اهل زماںه وأزهدهم فقالي لي :أمںجم اںت ؟ قلت , :واںما اںطقںي

بذلك  ,فذكر ذلك لوالده

 ,فحرص عليه الى ان ختم  ,وقد ںاهز ا حت م) ).((١٧
يقول متحدثا عن ںفسه :لما كان لي تسع عشرة سںة قدم بي والدي الى دمشق سںة تسع واربعين فسكںت
المدرسة الرواحية وبقيت ںحو سنتين لم اضع جںبي الى ا رض وكان قوتي بها جراية المدرسة غير وحفظت
)(١٨

)التنبيه( في ںحو اربعة اشهر وںصف
ً
ً
ً
ً
ً ً
كان ــ رحمه ــ سيدا وحصورا وليثا على الںفس هصورا  ,وزاهدا لم يبال بخراب الدںيا اذ صير ديںه ربعا
ً
معمورا له الزاهد والقںاعة ومتابعة السالفين من اهل السںة والجماعة والمصابرة على اںواع الخير يصرف ساعة
ً
ً
ً
في غير طاعة  ,وهذا مع التفںن في اصںاف العلوم فقها ومتون احاديث واسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك ).(١٩
ً
ً
ً ً
فقد كان اماما بارعا حافظا متقںا اتقن علوما شتى وبارك في علمه وتصاںيفه لحسن قصده  ,وكان شديد الورع
ً
ً
ً
والزهد امارا بالمعروف ںاهيا عن المںكر تهابه الملوك تاركا لجميع م ذ الدںيا  ,ولم يتزوج وولي مشيخة )دار
ً )(٢٠
الحديث ا شرفية( بعد ابي شامة فلم يتںاول مںها درهما
وكان اذا ذكر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير وذكر مںاقبهم وكراماتهم.

)(٢١

وقد ںفع ا مة بتصاںيفه  ,واںتشرت في ا قطار وجلبت الى ا مصار فمںها)) :المںهاج في شرح مسلم((
ً
وكتاب ))ا ذكار(( وكتاب ))رياض الصالحين( وكتاب ))ا ربعين حديثا(( وكتاب ))ا رشاد(( في علوم الحديث
 ,وكتاب ))التيسير(( في مختصر ا رشاد المذكور  ,وكتاب ))المبهمات(( وكتاب ))التحرير في الفاظ التنبيه((
و ))العمدة في تصحيح التنبيه(( و))ا يضاح(( في المںاسك و ))ا يجاز في المںاسك(( وله اربع مںاسك اخر
وكتاب ))التبيان في أداب حملة القران(( و))فتاوي له(( و ))الروضة(( في اربع مجلدات و ))المںهاج(( في
المذهب ) (٢٢و ))المجموع(( في شرح المذهب بلغ فيه الى باب المصراة في اربع مجلدات كبار ,وشرح قطعة
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من ))البخاري(( وقطعة جيدة من اول ))الوسيط(( وقطعة في ))ا حكام(( وقطعة كبيرة في ))تهذيب ا سماء
واللغات(( وقطعة مسودة في ))طبقات الفقهاء(( وقطعة في ))التحقيق(( في الفقه الى باب ص ة المسافر ) .(٢٣و
))بستان العارفين(( و))الدقائق((.

)(٢٤

سافر الشيخ الى ںوى وزار القدس والخليل  ,وعاد الى ںوى  ,ومرض عںد ابيه.

)(٢٥

قال تلميذه ابن العطار :ذهبت لعيادته ففرح ثم قال لي :ارجع الى اهلك وودعته وقد اشرف على العافية ,
وذلك يوم السبت  ,ثم توفي ليلة ا ربعاء ) .(٢٦في الرابع والعشرين من شهر رجب سںة ست وسبعين وستمائة.
ودفن بںوى ) (٢٧وقبره ظاهريزار  ,فنسأل

سبحاںه ان يرضى عںه ويرضى عںا به.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎب )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ(:
الف ا مام الشافعي ــ رحمه

 -في الفقه ))ا م(( و))ا م ء(( و))البويطي))و))ومختصر المزںي(( ثم جاء

امام الحرمين الجويںي ــ رحمه

 -فقام باختصار كل تلك الكتب في مصںف أسماه ))ںهاية المطلب في دراية

المذهب(( ثم جاء حجة ا س م الغزالي ــ رحمه  -واختصر ))ںهاية المطلب(( الى مصںف اسماه بـ ))الوسيط((
ومن ثم اختصر ))الوسيط(( الى ))الوجيز(( ثم جاء ا مام الرافعي ــ رحمه
اسماه ))المحرر((  ,ومن بعده جاء امامںا الںووي ــ قدس

 -فاختصر ))الوجيز(( بمصںف

روحه -فقام باختصار ))المحرر(( ل مام الرافعي الى

مصںف ںفيس اسماه ))مںهاج الطالبين وعمدة المفتين(( ) (٢٨فجاء في غاية الحسن والبيان  ,والتحرير وا تقان.
ً
ً
قال ا مام الںووي ــ رحمه  -متحدثا عن مصںفه قائ )) :وقد اكثر اصحابںا* -رحمهم من التصںيف
من المبسوطات والمختصرات  ,واتقن مختصر ))المحرر(( ل مام ابي القاسم الرافعي ــ رحمه

تعالى ــ ذي

التحقيقات  ,وهو كثير الفوائد  ,عمدة في تحقيق المذهب  ,معتمد للمفتي وغيره من اولي الرغبات وقد التزم
مصںفه -رحمه

ــ ان يںص على ما صححه معظم ا صحاب ووفى بما التزمه وهو من اهم او اهم المطلوبات

 ,لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه اكثر اهل العصر ا بعض اهل العںايات  ,فرأيت اختصاره في ںحو
ںصف حجمه  ,ليسهل حفظه مع ما اضمه اليه ان شاء

تعالى من الںفائس المستجدات :مںها التنبيه على قيود

في بعض المسائل هي من ا صل محذوفات  ,ومںها مواضع يسيرة وذكرها في المحرر على خ ف المختار في
ً
ً
المذهب كما ستراها ان شاء تعالى واضحات  ,ومںها ابدال ما كان من الفاظه غريبا او موهما خ ف الصواب
بأوضح وأخصر مںه بعبارات جليات ,ومںها بيان القولين والوجهين والطريقين والںص  ,ومراتب الخ ف في جميع
الحا ت((.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﺨﺘﺼﺮات وﺷﺮوح اﻟﻤﻨﻬﺎج.
ويحتوي على أربعة مطالب:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻨﻬﺎج.
كتاب ))مںهاج الطالبين(( من اجل مصںفات ا مام الںووي لمتاںة عبارته ,واعتماده على معتمد المذهب الشافعي
ً
)(٣٠
 ,وقد تكلم ا مام الںووي ــ رحمه  -في بداية كتابه عن مصطلحاته فيه قائ ) :فحيث اقول :في ا ظهر
او المشهور فمن القولين او ا قوال ,فأن قوي الخ ف قلت ا ظهر  ,وا فالمشهور ) ,(٣١وحيث اقول :ا صح
أو الصحيح  ,فمن الوجهين أو ا وجه ) , (٣٢فان قوي الخ ف قلت :ا صح ) (٣٣وا فالصحيح  ,وحيث أقول:
المذهب فمن الطريقين أو الطرق ) , (٣٤وحيث اقول :الںص فهو ںص الشافعي ــ رحمه

 -ويكون هںالك وجه

ضعيف ) (٣٥أوقول مخرج ) ,(٣٦وحيث أقول :الجديد فالقديم خ فه  ,أو القديم أو في قول قديم فالجديد خ فه
 ,وحيث أقول :وقيل كذا فهو وجه ضعيف ,والصحيح أو ا صح  ,خ فه وحيث أقول :وفي قول كذا فالراجح
خ فه ) .(٣٧ومںها مسائل ںفسية أضمها اليه ينبغي أن يخلى الكتاب مںها ) , (٣٨وأقول في اولها قلت وفي اخرها
و

اعلم ).((٣٩

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﺨﺘﺼﺮات اﻟﻤﻨﻬﺎج.
بعد أن اختصر ا مام الںووي ))المحرر(( الى ))المںهاج(( قام شيخ ا س م زكريا ا ںصاري ــ رحمه
باختصار ))المںهاج(( الى كتاب أسماه ))المںهج((

ــ

)(٤٠

و))المںهج(( هو المختصر الوحيد لكتاب ))مںهاج الطالبين(( وقد بين شيخ ا س م عمله في اختصار
ً
))المںهاج(( قائ ) :وبعد :فهذا مختصر في الفقه على مذهب ا مام الشافعي ــ رضي عںه وأرضاه -أختصرت
فيه مختصر ا مام أبي زكريا الںووي المسمى بمںهاج الطالبين وضممت اليه ما يسر مع ابدال غير المعتمد مںه
ً
ً
بلفظ مبين وحذفت مںه الخ ف دوما لتيسيره على الراغبين وسميته بمںهج الط ب راجيا من يںفع به أولو
ا لباب وأساله التوفيق للصواب والفوز يوم المآب(.

)(٤١

وقد قام بعد ذلك ا مام الجوهري باختصار ))المںهج(( الى ))الںهج((.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺮوح اﻟﻤﻨﻬﺎج
لغزارة مادة كتاب )مںهاج الطالبين( وتمام فائدته  ,واعتماده على معتمد المذهب الشافعي ...حظي هذا المصںف
ً
الںفيس باهتمام العلماء ا ع م فاثںى عليه الشيخ رشيد الدين الفارقي ــ رحمه ــ قائ :
اعتںى بالفضل يحيى فاعتںى

عن بسيط بوجيز ںافع

وتحلى بتقاه فضله
ً
ً
ںاصبا أع م علم حازما

فتجلى بلطيف جامع
ً
بمقال رافعا للرافعي

ُ
حاضر
فكان ابن ص ح

وكأن ماغاب عںا الشافعي

)(٤٣

وﻗﺎم ﺑﺸﺮﺣﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻋﻼم أذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوح
ﻣﺎ ﻳﺄﻲﺗ:
) .١كافي المحتاج في شرح المںهاج( عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر جمال الدين ا سںوي القرشي
)ت ٧٧٢هـ( ويقع في ث ث مجلدات وصل فيه الى المساقاة وهو شرح حسن مفيد مںقح هو أںفع شروح
المںهاج ).(٤٤
) .٢اغاثة اللهاج في شرح المںهاج( للشيخ

بن

عبد الكريم الموصلي )ت  ٧٧٤هـ(.

)(٤٥

) .٣قوت المحتاج في شرح المںهاج( ل مام شهاب الدين ا ذرعي )ت ٧٨٣هـ( ويقع في عشر مجلدات
) .٤عجالة المحتاج في شرح المںهاج( ل مام عمر بن علي بن أحمد بن
هـ(

بن عبد

)(٤٦

ابن الملقن )٨٠٤

)(٤٧

) .٥الںجم الوهاج في شرح المںهاج( ل مام كمال الدين الدميري )ت  ٨٠٨هـ( ) .(٤٨ويقع في عشر مجلدات
تم طبعها في دار المںهاج بجدة سںة  ٢٠٠٤م.
) .٦كںز المحتاج الى ايضاح المںهاج( و )السراج الوهاج في حل المںهاج( هما ل مام شمس الدين
الخضر بن شمري الزبيدي ا سدي )ت  ٨٠٨هـ(.

)(٤٩

) .٧البحر ا جاج في شرح المںهاج( شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف ا قفهسي )ت  ٨٠٨هـ(.
) .٨المشروع الروي في شرح مںهاج الںووي( بي الفتح
وهو في ث ث مجلدات.
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) .٩كںز الراغبين شرح المںهاج الطالبين( ج ل الدين المحلي )ت  ٨٦٤هـ( (٥٢) .وهو مطبوع متداول في
مجلدين  ,ومع حاشيتا القليوبي وعميرة في أربع مجلدات.
) .١٠هادي الراغبين الى مںهاج الطالبين( ل مام ںجم الدين أبو الفضل
 ٨٧٦هـ( فرغ مںه سںة  ٨٦٠هـ وذكر فيه :اںه الحق به وزاد وںقص.
) .١١تحفة المحتاج لشرح المںهاج( لشهاب الدين أحمد بن

بن عبد

بن قاضي عجلون )ت

)(٥٣

بن

بن علي ابن حجر الهيثمي )ت ٩٧٤

هـ( ) .(٥٤وهو مطبوع متداول  ,في عشر مجلدات مع حاشية ا مام عبد الحميد الشرواںي  ,وحاشية ا مام
احمد بن قاسم العبادي )ت  ٩٩٢هـ(.
) .١٢مغںي المحتاج الى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج( ل مام شمس الدين

الخطيب الشربيںي )ت ٩٧٧هـ(

في اربع مجلدات(٥٥) .وهو شرح ميسر ومهم مطبوع ومتداول  ,ومر معںا اںه كان يعتمد في التدريس
بالمدرسة ا صفية.
) .١٣ںهاية المحتاج الى شرح المںهاج( ل مام شمس الدين

بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين

الرملي )ت  ١٠٠٤هـ( ) .(٥٦وهو مطبوع متداول  ,في ثماںية مجلدات وعليه حاشية أبي الضياء ںور الدين بن
علي الشبرامسلي )ت  ١٠٨٧هـ( وحاشية أحمد بن عبد الرزاق الغزي الرشيدي )ت ١٠٩٦هـ(
) .١٤السراج الوهاج على متن المںهاج( وهو شرح مختصر للشيخ الع مة

الزهري الغمراوي )ت  ١٣٣٧هـ(

ويقع في مجلد واحد  ,وهو مطبوع متداول.
هذه أهم شروح كتاب) :مںهاج الطالبين( وهںاك شروح اخرى

يتسع المجال يرادها واںما اقتصرت على

المشهور والمتداول.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

في البدء والختام والص ة والس م على المظل بالغمام سيدںا وحبيبںا

وعلى اله الطيبين الكرام

وأصحابه الهداة ا ع م ...بعد هذه الرحلة العلمية في )المںهج الفقهي للمدرسة ا صفية في الفلوجة ,المںهاج
ً
ل مام الںووي أںموذجا( الخص أهم ما توصلت اليه من ںتائج كا تي:
 (١السبب في تسمية )الفلوجة( بهذا ا سم جاء من ا نشطار وا ںف ج اذا أںها في موضع تںفلج فيه ضفة ںهر
الفرات أي :تنشطر.
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 (٢تم تأسيس )المدرسة ا صفية في الفلوجة( في عام ١٩٤٤م على يد الشيخ حامد الم حويش ــ رحمه
ً
ــ وسميت بذلك تيمںا بالمدرسة ا صفية في بغداد والتي أسست عام ) ١٢٤٢هـ( وسميت بذلك نسبة الى الوالي
العثماںي على بغداد أںذاك داود باشا والمںعوت بـ )أصف الزمان(.
 (٣تعد فترة تولي الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ رحمه ــ للجامع الكبير والمدرسة ا صفية  ,عام
ً
ً
١٩٤٩م وما ت ها  ,الفترة الذهبية للمدرسة اذ أقبل الطلبة الى المدرسة وجعل الشيخ مںهاجا صارما للتعليم فأثر في
ً
الط ب وتخرج على يديه الكثير من العلماء  ,وخصوصا من علماء ا ںبار.
ً
 (٤الںظام التعليمي الذي كان سائدا في المدرسة آںذاك كان يختلف عن ںظام مدارس التربية  ,فهو ںظام ثنتي
ً
عشرة مرحلة  ,تبدأ من الصف ا ول صعودا الى الثاںي عشر فاذا ما أكمله الطالب تخرج من المدرسة.
 (٥المںهج الفقهي السائد في المدرسة ا صفية في الفلوجة كان يتبع التدرج مع الطالب من ا يسر الى ا صعب
 ,فيدرس الطالب الفقه الشافعي من الصف ا ول الى أن يكمل الصف السابع  ,ثم يشرع في دراسة الفقه المقارن
في الصفين الحادي عشر والثاںي عشر.
 (٦كان )مںهاج الطالبين( ل مام الںووي ــ رحمه

ــ يدرس للطالب من الصف الرابع الى ان يكمل الصف

السابع.
 (٧ا مام محيي الدين يحيى بن شرف الںووي ــ قدس

روحه ــ من كبار علماء الشافعية في القرن السابع

الهجري  ,أشتهر بالزهد والورع والقںاعة ,ومتابعة السالفين من أهل السںة والجماعة  ,والمصابرة على أںواع الخير ,
ً
ً
وتفںن في أصںاف العلوم فقها وحديثا وتصوفا  ,وغيرذلك وألف الكثير من المصںفات في أغلب العلوم الشرعية ,
والتي مںها كتابه) :مںهاج الطالبين( الذي بين في مقدمته سبب تأليفه  ,والمصطلحات التي أستخدمها فيه.
 (٨لغزارة مادة كتاب )مںهاج الطالبين( وتمام فائدته  ,واعتماده على المعتمد في المذهب الشافعي  ,حظي
هذا المصںف الںفيس باهتمام العلماء ا ع م فقام الكثير مںهم بشرحه وتدريسه وا عتںاء به.
 (٩كان من الشروح الںفسية والميسرة والمدللة كتاب) :مغںي المحتاج الى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج( ل مام
شمس الدين

الخطيب والشربيںي )ت  ٩٧٧هـ( والذي كان يعتمد تدريسه في الصفين السادس والسابع في

المدرسة ا صفية في الفلوجة.
 (١٠يوصي الباحث بضرورة اعادة بںاء المدرسة ا صفية في الفلوجة من قبل )ديوان الوقف السني(  ,والعمل
على اعادة فتحها واعتماد المںهج العقدي والفقهي الدراسي المتبع آںذاك  ,واںتداب خيرة العلماء للتدريس فيها ,
جل تخريج جيل واعي من طلبة العلم يساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع والعمل على مواجهة
الفكر التفكيري المتطرف.
 -واخر عواںا ان الحمد
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت١٣٩٦هـ( ا ع م ــ دار العلم للم يين

 .١خير الدين بن محمود بن

 ,بيروت ط/الخامسة عشر٢٠٠٢م.
بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت ٧٤٨هـ(  -تأريخ ا س م ووفيات المشاهير

 .٢شمس الدين أبو عبد

وا ع م  -تحقيق :د .بشار عواد معروف ــ دار الغرب ا س مي ط /ا ولى ٢٠٠٣م.
.٣

شاكر حمود المحمدي ــ تأريخ الفلوجة  -أصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان
 ,دمشق ط  /ا ولى ٢٠٠٧م.

 alialani.bloq8ppot.com .٤الجامع الكبير والمدرسة ا صفية في الفلوجة.
 .٥ابوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري -الجبال وا مكںة والمياه تحقيق :د .أحمد عبد التواب ,
دار الفضيلة ــ القاهرة ط١٩٩٩/م.
 .٦جدول ا متحاںات الںهائية للدور ا ول في المدرسة ا صفية بالفلوجة للسںوات ١٩٦٣-١٩٦٢و ١٩٦٧-١٩٦٦
و ١٩٦٩-١٩٦٨م .بتوقيع ضابط تجںيد الفلوجة والشيخ عبد العزيز سام السامرائي.
 .٧للشيخ مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي )ت ١١٦٢هـ( -الرحلة العراقية )١١٣٩هـ١٧٢٦ /م( كشط الصدأ
وغسل الران في زيارة العراق وما وا ها من البلدان ــ تحقيق :السيد ميعاد شرف الدين الكي ںي ــ دار
الكتب العلمية  ,بيروت ط .٢٠١٢/
 .٨الشيخ

الزهري الغمراوي  -السراج الوهاج على متن المںهاج ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت الطبعة

السابعة سںة ٢٠١٢م.
 .٩عبد الحي أحمد العكري الدمشقي -شذرات اذهب في أخبار من ذهب ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ــ
بدون تأريخ.
 .١٠د .خالد أحمد الصالح  -الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ط/
بغداد سںة ٢٠٠٤م.
 .١١الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر ج ل الدين السيوطي )٩١١هـ( -طبقات الحفاظــ دار الكتب العلمية ,
بيروت ط/ا ولى ١٤٠٣هـ.
 .١٢تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت ٧٧١هـ( -طبقات الشافعية الكبرى -تحقيق :د .محمود
الطںاحي و د .عبد الفتاح الحلو ــ هجر للطباعة ط /الثاںية ١٤١٣هـ|.
 .١٣ابو بكر بن أحمد بن

بن عمر بن قاضي شهبة -طبقات الشافعية -تحقيق :د .الحافظ عبد العليم خان

ــ عالم الكتب  ,بيروت ط/ا ولى ١٤٠٧هـ
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 .١٤أ .د منسي المسلط  -الفلوجة في تأريخ العراق المعاصرــ مطبعة اںوار دجلة ,بغداد ــ بدون تأريخ.
.١٥

بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب بص ح الدين )ت  ٧٦٤هـ(  -فوات الوفيات ــ تحقيق:
احسان عباس ــ دار صادر  ,بيروت ط /ا ولى ١٩٧٤م.

 .١٦مصطفى بن عبد

كاتب جلبي القسطںطيںي المشهور بـ)حاجي خليفة( ت ١٠٦٧هـ  -كشف الظںون عن

أسامي الكتب والفںون  -مكتبة المثںى بغداد ١٩٤١م.
بن أحمد المحلي )ت  ٨٦٤هـ(  -كںز الراغبين شرح مںهاج الطالبين ــدار افكر  ,بيروت

 .١٧ج ل الدين
ط٢٠٠٥/م.
.١٨

بن

أبو الفضل تقي الدين الهاشمي العلوي ا صفوںي المكي )ت ٨٧١هـ( -لحظ ا لحاظ بذيل

طبقات الحافظ ــ دار اكتب العلمية  ,بيروت ١٩٩٨م.
 .١٩مجلة اشراقات جامعية التي تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة ــ العدد ا ول ںيسان ٢٠١٨م.
 .٢٠ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي -المخصص ــ تحقيق :خليل ابراهيم جفال ــ دار احياء
التراث العربي  ,بيروت ط/ا ول ١٩٩٦م.
 .٢١صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحںبلي  -مراصد ا ط ع على اسماء
ا مكںة والبقاعــ دار الجيل  ,بيروت ط.١٤١٢/
 .٢٢مريم
 .٢٣ابو عبد

صالح الظفيري  -مصطلحات المذاهب الفقهية  -دار بن حزم ط٢٠٠٢/م.
ياقوت بن عبد

الحموي  -معجم البلداںــ دار صادر بيروت ط /لثاںية ١٩٩٥م.

 .٢٤ابراهيم مصطفى واخرون -المعجم الوسيط  -دار الدعوة  ,مكان الطبع مجهول.
 .٢٥أحمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي -معجم مقاييس اللغة -تحقيق عبد الس م

هارون ــ دار الفكر

 ,بيروت ط /سںة  ١٩٧٩م.
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بأفضل القحطاںي الحضرمي -المقدمة الحضرمية في فقه

 .٢٦عفيف الدين عبد

السادة الشافعية ــ ضبطه وخرج أحاديثه :عصام العمري ــ دار بن ابن حزم  ,بيروت ط /ا ولى ٢٠١١م.
 .٢٧شيخ ا س م زكريا بن

ا ںصاري المصري )ت٩٢٥هـ( -مںهج الط ب في فقه ا مام الشافعي -دار

الكتب العلمية  ,بيروت ط /ا ولى ١٩٩٧م.
 https://m.marafa.orq .٢٨موقع المعرفة.
 .٢٩اسماعيل بن

امين بن مير سليم الباباںي البغدادي )ت ١٣٩٩هـ( -هدية العارفين في اسماء المؤلفين

واثار المصںفين ــ وكالة المعارف الجليلة ــ استاںبول ١٩٥١م.
 .٣٠شمس الدين أبو عبد

بن

الخلف بموصول السلف -تحقيق:
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 https://ar.m.wikipefia.orq .٣١ويكبيديا ــ مدرسة ا صفية ــ مدرسة ا صفية.
 https://ar.m.wikipedia.orq .٣٢ويكبيديا ــ ںوى.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١البقرة ا ية ٢٨٦/
) (٢احمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي ,معجم مقاييس اللغة ــــ تحقيق :عبد الس م

هارون ــ دار الفكر ,بيروت ط/

سںة  ١٩٧٩ج /٤ص , ٤٤٩ويںظر :ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي  -المخصص ــ تحقيق خليل ابراهيم جفال ــ دار
احياء التراث العربي  ,بيروت ط/ا ولى ١٩٩٦م ج ٣/ص ٩٤ابراهيم مصطفى واخرون  -والمعجم الوسيط ــ دار الدعوة ــ مكان
الطبع مجهول ج/٢ص٦٩٩
) (٣ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري  -الجبال وا مكںة والمياه ــ تحقيق د احمد عبد التواب  ,دار الفضيلة ــ
القاهرة ط١٩٩٩/م ــ ص  ,٢٥٥ويںظر :ابو عبد

ياقوت بن عبد

الحموي -معجم البلدان  -دار صادر  ,بيروت ط /الثاںية ١٩٩٥م

ج /٤ص٢٧٥
) (٤صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحںبلي -مراصد ا ط ع على اسماء ا مكںة والبقاع ــ
دار الجيل  ,بيروت ط  ١٤١٢ /ج /٣ص ١٠٤٣
) (٥يںظر

شاكر محمود المحمدي  -تاريخ الفلوجةــ اصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان  ,دمشق

ط  /ا ولى  ٢٠٠٧م ــ ص  ٢١وقد احال الى مجلة سومر ــ المجلد الثامن٢٧١ :١٩٥٢ -
) (٦يںظر

شاكر محمود المحمدي  -تاريخ الفلوجةــ اصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان  ,دمشق

ط  /ا ولى  ٢٠٠٧م ــ ص  ٢١وقد احال الى مجلة سومر ــ المجلد الثامن٢٧١ :١٩٥٢ -
) (٧ــ أ .د منسي المسلط  -الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ــ مطبعة اںوار دجلة ــ بغداد -بدون تاريخ ــ ص ٣٧
) (٨د .حاتم حمدان الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات ــ مجلة اشراقات جامعية
التي تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة ــ )العدد ا ول( ںيسان ٢٠١٨م -ص ٣٤
) https://ar.m.wikpedia.orq\ (٩ويكبيديا ــ مدرسة ا صفية  ,و \ https://m.marefa.orqموقع المعرفة ,ويںظرــ
الشيخ مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي )ت ١١٦٢هـ(  -الرحلة العراقية )١١٩٣هـ١٧٢٦/م( كشط الصدأ وغسل الران في زيارة
العراق وماوا ها من البلدان ــ تحقيق:السيد ميعاد شرف الدين الكي ںي ــ دار الكتب العلمية ,بيروت ط٢٠١٢/م -ص٩١
) (١٠د .حاتم حمدان الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات  -ص ٣٥ -٣٤
) (١١الجامع الكبير و المدرسة ا صفية في الفلوجة Alialani.blogspot.com

) (١٢د .حاتم الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة  -ص ٣٥
) (١٣أي :عمدة السالك وعدة الںاسك بن الںقيب المصري
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) (١٤د .خالد احمد الصالح  -الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ــ ط /بغداد سںة ٢٠٠٤
م ص ٦٠-٥٩
) (١٥اخبرںي بأن الطلبة في المدرسة ا صفية كاںوا يدرسون هذا الشرح على المںهاج  .أحد خريجيها ا خ د .حاتم حمدان
الشجيري – التدريسي في قسم اللغة العربية بكلية العلوم ا س مية جامعة الفلوجة وذلك في لقاء معه صباح يوم ا ربعاء الموافق
٤/٩/٢٠١٩م
) (١٦شمس الدين ابو عبد

بن احمد بن عثمان الذهبي )ت۷٤٨هـ( -تأريخ ا س م و وفيات المشاهير و ا ع م -تحقيق:

د.بشار عواد معروف -دار الغرب ا س مي ط ١ا ولى ٢٠٠٣م ج /١٥ص ،٣٣٤ويںظر:

بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن

الملقب بص ح الدين) -ت ۷٦٤ھ( -فوات الوفيات -تحقيق احسان عباس ــ دار صادر بيروت ط/ا ولى ١٩٧٤م ج / ٤ص٢٦٥-٢٤٦و
تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي )ت۷۷١ھ(  -طبقات الشافعية الكبرى ــ تحقيق د.محمود الطںاحي و د.عبد الفتاح
الحلو ــ هجر للطباعة ط/الثاںية ١٤١٣هـ ج/ ٨ص* .٣٩٥الںووي بحذف ا لف و يجوز إثباتها .ابو بكر بن أحمد بن

بن عمر

بن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ــ تحقيق :د.الحافظ عبدالعليم خان ــ عالم الكتب  ،بيروت ط/١/ا ولى ١٤٠٧هـ ج/٢ص.١٥٣
ً
** ںوى :مديںة سورية تقع شمال غرب سهل حوران و تتبع إداريا لمحافظة درعا تبعد عن العاصمة دمشق  ٨٥كم و عن مديںة
درعا  ٤٠كم وعن الحدود السورية الفلسطينية  ١٥كم ،وهي مشهورة بزراعة الخضراوات بأںواعها و أشجار الزيتون و العںب .يںظر
\ https://ar.m.wikipedia.orgويكبيديا ــ ںوى
) (١٧يںظرــ الحافظ الذهبي  -تاريخ ا س م ج  /١٥ص - ٣٣٤والتاج السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى ج/٨ص .٣٩٧-٣٩٦
) (١٨ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ج /٢ص ١٥٣
) (١٩السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى ج /٨ص ٣٩٥
) (٢٠الحافظ عبد الرحمن بن ابي بكر ج ل الدين السيوطي )ت  ٩١١هـ(  -طبقات الحفاظ ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ط/
ا ولى ١٤٠٣هـ  -ص ٥١٣
) (٢١الحافظ الذهبي  -تاريخ ا س م ج/١٥ص ٣٣٤
ً
) (٢٢وهو الكتاب الذي سأتكلم عںه حقا ان شاء
) (٢٣الذهبي  -تاريخ ا س م/ج /١٥ص  ٣٣٤ويںظر :السيوطي -طبقات الحفاظ  -ص  ,٥١٣وخير الدين بن محمود بن

بن

علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت ١٣٩٦هـ( -ا ع م ــ دار العلم للم يين ــ ط الخامسة عشر ٢٠٠٢م ج ٨ص ١٤٩
) (٢٤يںظر  -الزركلي  -ا ع م ج  / ٨ص ١٤٩
) (٢٥الذهبي  -تاريخ ا س م  -ج /١٥ص  , ٣٣٤ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية -ج/٢ص ١٥٦
) / (٢٦الذهبي -تاريخ ا س م ج/ ١٥ص٣٣٤
) (٢٧المصدر ںفسه -و

بن شاكر -فوات الوفيات ج  /٤ص , ٢٦٥الحافظ السيوطي  -طبقات الحفاظــ ص ٥١٣

) (٢٨يںظر:ــ عفيف الدين عبد

بن عبد الرحمن بن ابي بكربا فضل القحطاںي الحضرمي ــ مقدمة كتاب المقدمة الحضرمية

في فقه السادة الشافعية  -ضبطه وخرج احاديثه واحكامه :عصام العمري ــ دارا بن حزم ــ بيروت ط /ا ولى ٢٠١١م ــ ص .١٦-١٥
*( جمع صاحب  ,والمراد هںا اتباع الشافعي ــ رضي

عںه ــ فهو مجاز .الشيخ

الزهري الغمراوي  -السراج الوهاج على متن

المںهاجــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ــ الطبعة السابعة سںة ٢٠١٢م-ص٥-٤
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) (٢٩ا مام الںووي ــ مںهاج الطالبين ــ بهامش -الغمراوي -السراج الوهاج ــص ٥-٤
) (٣٠يستعمل هذا ا صط ح للترجيح بين اقوال الشافعي  ,سواء كان بين قولين قديمين او جديدين او قول قديم وأخر جديد ,او
قالهما في وقت واحد او وقتين مختلفين  ,ولفظ ا ظهر يدل على ظهور مقابله  ,ولذلك يأتي به الںووي ا حيںما تكون ا قوال
ً
المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عںه با ظهر اقوى دلي مںها واظهر .مريم صالح الظفيري -مصطلحات المذاهب
الفقهية ــ دارابن حزم ط٢٠٠٢/م ص .٢٦٩
ً
ً
) (٣١هذا ا صط ح ايضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي .ا أںه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه,
ومقابل المشهور هو الغريب .المصدر ںفسه
) (٣٢صحاب ا مام الشافعي يستخرجوںها من مه .يںظر ج ل الدين

بن أحمد المحلي )ت  ٨٦٤هـ(  -كںزالراغبين شرح

مںهاج الطالبين  -دار الفكر  ,بيروت ط٢٠٠٥ /م ج  /١ص ١٤
) (٣٣ليشعر بـصحة مقابله  -الغمراوي  -السراج الوهاج ــ ص ٥
) (٣٤وهي اخت ف ا صحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين او وجهين ويقطع بعضهم بأحدهما,
فالمفتى ما عبر عںه بالمذهب .المصدر ںفسه
) (٣٥أي خ ف الراجح -.المصدر ںفسه -ص٥
) (٣٦من ںص له في ںظير المسألة يعمل به من حيث مقابلته للںص .المصدر ںفسه
) (٣٧وتتبين قوة الخ ف وضعفه من مدركه .المح وي  -كںز الراغبين  -ج/١ص ١٥
) (٣٨أي المںهاج الذي هو اسم للمختصر وما يضم اليه .الغمراوي  -السراج الوهاج  -ص ٦
) (٣٩الںووي  -مںهاج الطالبين -بهامش الغمراوي  -السراج الوهاج ــ ص ٦-٥
) (٤٠يںظر :الحضرمي  -مقدمة كتاب :المقدمة الحضرمية ــ ص١٦
) (٤١شيخ ا س م زكريا بن

ا ںصاري المصري -مںهج الط ب في فقه ا مام الشافعي ــ ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ط١/

ا ولى ١٩٩٧م  -ص٦
) (٤٢الحضرمي مقدمة كتاب المقدمة الحضرمية ــ ص ١٦
) (٤٣الذهبي -تاريخ ا س م ج/١٥ص٣٣٤
) (٤٤ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ج /٣ص  ,١٠١-١٠٠وعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي  -شذرات الذهب في اخبار
من ذهب ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ج/٦ص ٢٢٣
) (٤٥اسماعيل بن

أمين بن مير سليم الباباںي البغدادي )ت  ١٣٩٩هـ( -هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصںفين ــ

وكالة المعارف الجليلة ــ استاںبول ١٩٥١م ج /٢ص .١٦٦
) (٤٦مصطفى بن عبد

كاتب جلبي القسطںطيںي المشهور بـ )حاجي خليفة( )ت ١٠٦٧هـ(  -كشف الظںون في اسامي الكتب

والفںون ــ مكتبة المثںى ــ بغداد  ١٩٤١م ج /٢ص  , ١٣٦١ــ وخير الدين الزركلي -ا ع م ــج /١ص ١١٩
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)(٤٧

بن

أبو الفضل تقي الدين الهاشمي العلوي ا صفوںي المكي )ت  ٨٧١هـ( -لحظ ا لحاظ بذيل طبقات الحفاظ ــ

دار الكتب العلمية  ,بيروت ١٩٩٨م ــ ص ١٣٠و شمس الدين أبو عبد
)ت ١٠٩٤هـ(  -وصلة الخلف بموصول السلف ــ تحقيق

بن

بن سليمان الفارسي الروداںي السوسي المالكي

حجي دار الغرب ا س مي  ,بيروت ط  /ا ولى  ١٩٩٨م ــ ص .٤١٧

) (٤٨حاجي خليفة -كشف الظںون -ج  / ٢ص ١٩٣٠
) (٤٩ابن قاضي شهبة -طبقات الشافعية ج  / ٤ص ٥٩
) (٥٠البغدادي -هدية العارفين ج /١ص ١١٨
) (٥١حاجي خليفة  -كشف الظںون عن أسامي الكتب والفںون ج١٨٧٥ /٢
) (٥٢حاجي خليفة  -كشف الظںون عن أسامي الكتب والفںون ج١٨٧٥ /٢والبغدادي -هدية العارفين ج/٢ص٢٠٢
) (٥٣حاجي خليفة  -كشف الظںون ج/٢ص ١٨٧٥
) (٥٤يںظر :المصدر ںفسه ج /٢ص  , ١٨٧٥والبغدادي ــ هدية العارفين ج.١٤٦ /١
) (٥٥يںظر :ــ الزركلي  -ا ع م ج /٦ص  , ٦والبغدادي  -هدية العارفين ج /٢ص .٢٥٠
) (٥٦حاجي خليفة كشف الظںون ج /٢ص  , ١٨٧٥و البغدادي -هدية العارفين ج٢٦١ / ٢
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