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د. أديب فايز الضمور

تقسيم موضوعات الفقه وترتيبهـــا 
في كتب المذاهب الفقهية ا�ربعة
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 امللخص
فقه : قسمت كتب املذاهب الفقهية موضوعات الفقه إىل قسمني رئيسني األول

كتب املذاهب عىل هذا التقسيم يف أغلب  واتفقت ،والثاين فقه املعامالت ،العبادات
فبعض املذاهب وضعتها يف قسم  ،مع اختالف يف بعضها ،هذه املوضوعات

أما ترتيب املوضوعات . العبادات، وبعض املذاهب وضعتها يف قسم املعامالت
أما االتفاق ففي ترتيب  ،الفقهية يف كتب املذاهب األربعة فنجد فيها اتفاق واختالف

وأما االختالف ففي بعض املوضوعات يف قسم  ،العبادات موضوعات قسم
 .املعامالت

بيان مناهج املذاهب األربعة يف تقسيم وترتيب موضوعات : أهداف البحث
الفقه يف كتب املذاهب الفقهية األربعة، وبيان األسس التي استند هلا كل مذهب يف 

أليفه بني التقسيم والرتتيب، مما يشكل بمجموعها منهجا لكل مذهب يف ت
 .موضوعات الفقه يف املذهب

 .منهج االستقراء ومنهج التحليل ومنهج االستنباط: منهج البحث
أن تقسيم موضوعات الفقه ثم ترتيبها يف كتب الفقه استند إىل  :أهم النتائج

مع وجود بعض  ،أسس علمية تدلل عىل منهجية فقهية علمية يف التأليف والتصنيف
 .ب بعض املوضوعات التي استندت إىل املناسبات اخلاصةاخللل يف تقسيم أو ترتي

عقد املؤمترات الفقهية لتوحيد أسس تقسيم وترتيب موضوعات  :التوصيات
 .صدار موسوعة فقهية تستند يف تقسيمها وترتيبها إىل أسس علمية منهجيةإو ،الفقه

 .الرتتيب - التقسيم – األربعة املذاهب - الفقه – منهج: الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
اللهم ال  ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بام  ،علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

لقول اللهم اجعلنا ممن يستمعون ا ،خالصاإوفهام وأدبا و اعلمتنا وزدنا علام وفقه
 .فيتبعون أحسنه

ا الغرض من يقول الكاساين يف كتابه بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع مبين  

الغرض األصيل، واملقصود الكيل من التصنيف يف كل فن من فنون »: التصنيف
العلم هو تيسري سبيل الوصول إىل املطلوب عىل الطالبني، وتقريبه إىل أفهام 

راد إال برتتيب تقتضيه الصناعة، وتوجبه احلكمة، وهو املقتبسني، وال يلتئم هذا امل

ليكون أرسع  ؛التصفح عن أقسام املسائل وفصوهلا، وخترجيها عىل قواعدها وأصوهلا
فرصفت العناية إىل  ،فتكثر الفائدة وتتوفر العائدة ؛اا، وأيرس حفظ  ، وأسهل ضبط  فهام  

نهج الفقهي يف تقسيم ، من هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي يتناول امل(1)«ذلك

حيث يستظهر الباحث  ،وترتيب موضوعات الفقه يف املذاهب الفقهية األربعة
ويظهر ألي  ،منهجهم يف التقسيم والرتتيب يف تأليف كتب املذاهب الفقهية األربعة

وهذا  ،يف تقسيم وترتيب موضوعات الفقه يف كتب املذاهب اواختالف   اباحث اتفاق  

ا لكل مذهب يف تأليفه بني سس وأصول شكلت منهج  بد أنه قائم عىل أ ال
 سسهاودور هذا البحث استظهار تلك املناهج وبيان أ ،موضوعات الفقه يف املذهب

فيام اتفقت أو اختلفت فيه من تقسيم أو ترتيب ملوضوعات الفقه يف كتب املذاهب 
 .التي ال بد من مالحظتها عند فقه املسألة يف هذا املذهب أو ذاك

 : البحث أمهيته
حياول هذا البحث بيان املنهج الذي اعتمده العلامء يف تقسيم وترتيب 

                                       
 (.1/2بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ) (1)
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وذلك من خالل تتبع واستقراء  ،موضوعات الفقه يف تأليفهم كتب املذاهب الفقهية
 .أقواهلم املدونة يف أهم كتبهم

 : مشكلة البحث
بة هناك جمموعة من اإلشكاالت واألسئلة التي يمكن أن تثار والبد من اإلجا

 : ومن هذه األسئلة ،عليها
هل التقسيم والرتتيب ملوضوعات الفقه يف كتب املذاهب قام عىل منهج  -1
؟علمي
 ؟التي استند هذا املنهج عليهاسس ما هي األ -2
فام هو سبب اختالفهم يف ترتيب بعض املوضوعات  سسإذا كان هناك أ -3

 ؟بل ويف املذهب الواحد ،الفقهية بني كتب املذاهب الفقهية
ذه جمموعة مشكالت وأسئلة هيدف البحث اإلجابة عليها وبيان أمهية معرفتها فه

  .يف املذاهب األربعة
: هيدف البحث ألمور منها: أهداف البحث

 ،إبراز مناهج املذاهب األربعة يف تقسيم وترتيب موضوعات الفقه يف كتبهم – 1
.وخاصة يف املعتمد عندهم من املتون واملؤلفات

د املذاهب عىل منهج علمي يف تقسيم وترتيب كتب الفقه يف كتب بيان اعتام -2
.األربعة املذاهب
الوقوف عىل األسباب الفقهية يف اختالفهم يف ترتيب بعض موضوعات  – 3

 .الفقه يف كتب املذاهب األربعة
 : الدراسات السابقة: رابعا

ق هذا مل أقف يف حدود اطالعي وبحثي عىل مصنف مستقل مجعت فيه مجيع دقائ
إال أن مفردات املوضوع منثورة يف كتب الفقه اإلسالمي للمذاهب  ،املوضوع
ومل أقف إال  ،ا من منهجية التأليفوكتب مداخل املذاهب التي تناولت شيئ   ،األربعة
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ترتيب املوضوعات ) براهيم السليامن بعنوانإالوهاب  عىل عمل للدكتور عبد
نبني عليه ونستكمل ما  ،وهو جهد مشكور ،(الفقهية ومناسباته يف املذاهب األربعة

التي  سستقسيم موضوعات الفقه واأل: فهو مل يتناول املوضوعات اآلتية ؛انتهى إليه
التي استند  سسومع أنه تناول ترتيب املوضوعات الفقهية لكنه مل يبني األ ،قام عليها

ناسبات فبحثه ركز عىل م ،إليها يف ترتيب املوضوعات الفقهة وخاصة العبادات
ترتيب املوضوعات يف باب املعامالت وأشار للعبادات أشارات وذكر بعض 

 مجاال  إاألسس التي قام عليها ترتيب املوضوعات يف بعض األبواب يف خامتة البحث 
وكذلك مل يبني الباحث الكريم  ،دون أن يستظهرها كمنهج يف التقسيم والرتتيب
بعض موضوعات الفقه لذلك  أسباب اختالف كتب املذهب الواحد يف ترتيب
 وجدت هذا املوضوع جدير بالدراسة والبحث.

 : حدود البحث
بل حتى يف مجيع كتب املذاهب  ،االبحث يف مجيع كتب املذاهب صعب جد  

 : لذا كانت حدود البحث تنتظم يف اآليت ،األربعة
وليس مجيع  ،سيكون جمال البحث الكتب الفقهية يف املذاهب األربعة فقط - 1

وستعتمد الكتب املشتهرة والتي حققت املذهب وخاصة كتب املتأخرين  ،تب الفقهك
 .منها
ا عىل تقسيم وترتيب املوضوعات الفقهية يف وسيكون حمور البحث منصب   - 2

 .كتب املذاهب
 : سيعتمد الباحث عىل املناهج اآلتية يف بحثه: منهجية البحث

يف الوقوف عىل تقسيم وترتيب بحيث سيكون مرجعنا : املنهج االستقرائي – 1
 ،موضوعات الفقه يف كتب املذاهب الكتب املعتمدة يف املذهب واملشتهرة يف حتقيقه

واستقرأت ترتيب  ،حيث انتقيت ما بني ثامنية إىل عرشة كتب من كل مذهب
.املوضوعات الفقيهة فيها
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ائهم يف فهم أقوال الفقهاء وبيان أصوهلم ومناقشة آر: املنهج التحلييل – 2
.وأسباب تقسيمهم وترتيبهم ملوضوعات الفقه وأدلتهم

يف استنباط وتأصيل منهجهم يف التقسيم والرتتيب : املنهج االستنباطي – 3
.والتبويب فيام ألفوه من متون وكتب مذاهبهم

 : تتكون خطة البحث من املباحث واملطالب اآلتية: خطة البحث

 .مقدمة
ات الفقه يف كتب املذاهب الفقهية منهج تقسيم موضوع: املبحث األول

 : وتضمن أربعة مطالب هي ،األربعة

 أمهية الوقوف عىل منهج تقسيم موضوعات الفقه يف كتب الفقه.  :املطلب األول

  .تقسيم موضوعات الفقه يف كتب املذاهب األربعة :املطلب الثاين

ات عىل التي استند عليها الفقهاء يف تقديم العباد سساأل :املطلب الثالث
  .املعامالت يف تقسيم موضوعات الفقه

موضوعات اختلفت املذاهب يف إحلاقها بني العبادات  :املطلب الرابع
  .واملعامالت عند تقسيم موضوعات الفقه

املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه العبادات يف كتب : املبحث الثاين
 : تضمن مطلبني مهايو ،املذاهب الفقهية األربعة

املعتمد عليها يف ترتيب موضوعات فقه العبادات  سساأل :لب األولاملط
  .الرئيسة من كتب الفقه

األسس املعتمد عليها يف ترتيب موضوعات فقه العبادات  :املطلب الثاين
  .الفرعية من كتب الفقه

املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه املعامالت يف كتب : املبحث الثالث
 : وتضمن ثالثة مطالب هي ،ربعةاملذاهب الفقهية األ
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وما  ،االختالف يف كتب املذهب الواحد يف ترتيب املوضوعات :املطلب األول
 ؟هي األسباب العامة

  .ترتيب موضوعات املعامالت يف كتب املذاهب الفقهية :املطلب الثاين
التي استند عليها يف ترتيب موضوعات فقه املعامالت  سساأل :املطلب الثالث

  .املذاهب الفقهية يف كتب
.وفهرس املحتويات ،ثم اخلامتة ثم فهرس املراجع

 .واحلمد هلل رب العاملني
 

 أديب فايز الضمور د.
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  املبحث األول
 منهج تقسيم موضوعات الفقه يف كتب املذاهب الفقهية األربعة

 فقه يف كتب الفقه.أمهية الوقوف على منهج تقسيم موضوعات ال: املطلب األول
وقد ذكر  ،للوقوف عىل منهج التقسيم فوائد عظيمة ومنهجية لطالب العلم

 : الفقهاء بعضا من هذه الفوائد من أمهها

: مسائل العبادات هلا ضوابط ختتلف عن مسائل املعامالتبيان أن : أوًل 
 ،عاداتعلمنا من مقصد الشارع التفرقة بني العبادات وال»: يقول الشاطبي املالكي

ويف باب العادات جهة االلتفات إىل  ،وأنه غلب يف باب العبادات جهة التعبد
وحتى يف استخدام املصطلحات نجد أن أهل العلم فرقوا بني ما يستخدم  ،(1)«املعاين

 هو لغة التحري بأن اعلم»: يقول الرسخيس احلنفي ،يف باب العبادات واملعامالت
 :تعاىل قال مرضاتك أطلب أي مرستك حترىأ ريهلغ القائل كقول واالبتغاء الطلب

 يف يستعمل التوخي لفظ أن إال سواء والتوخي وهو ]14:اجلن[﴾   پ   ڀ  ڀ﴿
: إليه املواريث يف اختصام الذين للرجلني × قال العبادات يف والتحري املعامالت

َباَداتي  × َوَقاَل « َبهُ  ِمْنُكَما َصاحِ اْذَهَبا َوتـََوخََّيا َواْسَتِهَما َوْلُيَحلِ ْل ُكل  » إَذا »: يفي اْلعي
 اليشء طلب عن عبارة الرشيعة ويف« َشكَّ َأَحدُُكْم يف َصاَلتِِه فـَْليَـَتَحرَّ الصََّوابَ 

 .(2)«حقيقته عىل الوقوف تعذر عند الرأي بغالب

فهناك : الرتابط والنسجام بني املوضوعات بعضها ببعضبيان أمهية : ااثنيً 
وفهمها يعني عىل فهم  ،ا وفقه   وعلام  هي كالنسق الواحد حكام   أبواب وموضوعات

وقد ذكره ابن القيم عمن يرى املنع من  ،عللها ومقاصد الرشيعة العامة من ترشيعها
 ،حكامه بعضها ببعضأوحجة املنع تعلق أبواب الرشع و» :االجتهاد فقال ؤجتز

                                       
 (.397 /2املوافقات، الشاطبي، ) (1)
 (.10/185املبسوط، الرسخيس، ) (2)
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وال خيفى االرتباط ، عرفهوالنوع الذي قد  ،فاجلهل ببعضها مظنة للتقصري يف الباب
بني كتاب  االرتباطوكذلك  ،بني كتاب النكاح والطالق والعدة وكتاب الفرائض

بواب أوكذلك عامة  ،حكامألقضية واوكتاب احلدود واأل ،اجلهاد وما يتعلق به
وهو أحد املوجهات  ،، وإن كان رأي املجيزين أوىل ولكن هلذا املعنى أمهية(1)«الفقه

أسس ترتيب كتب  مأهتعد من سبات بني املوضوعات الفقهية التي يف معرفة املنا
 .وأبواب الفقه

فالتقسيم املنهجي والرتتيب  ؛تسهيل التعلم والتعليم على املعلم واملتعلم: ااثلثً 
تساعد عىل رسعة الفهم ؛ رسم خارطة ذهنية ميرسة يف العقل املوضوعي يساعد يف

وهذا »: ية معرفة منهج ترتيب أبواب الفقها أمهيقول حممد الشنقيطي مبين   ،واحلفظ
هلم،  الرتتيب الذي تعب العلامء لتقريره وضبطه وحسن صياغته بعد توفيق اهلل 

 .(2)«ترتيب األفكار للفهم، وترتيبها لإلفهام، وترتيبها للفتوى وللقضاء: قصد منه
 .تقسيم موضوعات الفقه يف كتب املذاهب األربعة: املطلب الثاين

 : ملذاهب األربعة يف تقسيم موضوعات الفقه عىل النحو اآليتاختلفت ا
 .ا ثالثي  قسم فقهاء احلنفية الفقه تقسيام  : تقسيم احلنفية: أوًل 
اعلم أن مدار أمور الدين عىل االعتقادات واآلداب »: يقول ابن عابدين 

 والعبادات واملعامالت والعقوبات، واألوالن ليسا مما نحن بصدده.
 الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد.: مخسة والعبادات

املعاوضات املالية، واملناكحات، واملخاصامت، واألمانات، : واملعامالت مخسة
 والرتكات. 

 .(3)«القصاص، وحد الرسقة، والزنا، والقذف، والردة: والعقوبات مخسة
                                       

 (.4/216إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم ) (1)
 .، برتقيم الشاملة آليا(3/962رشح زاد املستقنع للشنقيطي، الشنقيطي، ) (2)
 (.1/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (3)
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ا آخر عىل تيب  ولكن عند الرجوع إىل مصنفاهتم نجد احلنفية قسموا ورتبوا الفقه تر
 : النحو اآليت

القسم األول العبادات )الطهارة والصالة والزكاة والصوم واالعتكاف واحلج( 
 .(1)وأدخلوا مع القسم األول النذر

)النكاح والرضاع واإليالء واخللع : رتبوا املوضوعات كانت كاآليتثم ملا  

م األيامن ثم احلدود ثم والظهار واللعان والعنني والعدة واحلضانة والنفقة والعتق ث

الرسقة ثم اجلهاد ثم اللقيط واللقطة ثم اآلبق ثم املفقود ثم الرشكة ثم الوقف ثم 

البيوع ثم الكفالة ثم احلوالة ثم القضاء ثم الشهادات ثم الوكالة ثم الدعوى ثم 

يداع ثم العارية ثم اإلجارة ثم املكاتب ثم اإلقرار ثم الصلح ثم املضاربة ثم اإل

ء ثم اإلكراه ثم احلجر ثم املأذون ثم الغصب ثم الشفعة ثم القسمة ثم املزارعة الوال

ثم املساقاة ثم الذبائح واألضحية ثم احلظر واإلباحة ثم إحياء املوات ثم األرشبة ثم 

الصيد ثم الرهن ثم اجلنايات ثم الديات ثم املعاقل ثم الوصايا ثم اخلنثى ثم 

 .(2)..(.الفرائض
فقد جعل  ؛مع ما قرره ابن عابدين من تقسيم تسقا الرتتيب ال يواملالحظ أن هذ

د بعد النكاح والرضاع اوكذلك جعل اجله ،ا من البيوعبني احلدود واجلنايات كثري  
واإليالء واخللع والظهار واللعان والعنني والعدة واحلضانة والنفقة والعتق واأليامن 

 .اتمع أنه عد اجلهاد من العباد ،واحلدود والرسقة
وكذلك بعد العقوبات من حدود وغريها ذكر الذبائح واألضحية ثم احلظر 

مع أن األصل تقدمها عىل احلدود ، حياء املوات ثم األرشبة ثم الصيدواإلباحة ثم إ
 كام قسم سابقا.

                                       
(. واهلداية يف رشح بداية 1/32كام ذكرها أكثرهم ومنهم ابن عابدين، انظر رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (1)

يناين. والرسخيس، املبسوط...  املبتدي، املَْرغي
 بن عابدين يف كتابه: رد املحتار عىل الدر املختار.اكام رتبها  (2)
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 .ا رباعي  قسم فقهاء املالكية الفقه تقسيام  : تقسيم املالكية: اثنيا

 وتوابعها الصالة العبادات ربع فهو األول عالرب وأما»: املالكي قال اخلرايش

 .(1)«...واحلج وتوابعه والصوم والزكاة

كتاب النكاح هذه طريقة املتأخرين من املالكية أهنم »: املالكيوقال احلطاب 

وابتدأ : جيعلون النكاح وتوابعه يف الربع الثاين والبيع وتوابعه يف الربع الثالث

ا البن شاس وتبع ابن شاس يف ذلك بع  كتاب النكاح باخلصائص ت :املصنف

 .وهنا يظهر تأثر املالكية باإلمام الشافعي يف تقسيم موضوعات الفقه .(2)«الشافعية

وملا أهنى الكالم عىل البيوع وما يتعلق هبا »: املالكيوقال أمحد بن حممد الدردير 

هذا  وما يلحق هبا انتقل يتكلم عىل اإلجارة كذلك، وهو أول الربع الرابع من

 .(3)«الكتاب

والذي يظهر من كالم الفقهاء املالكية أهنم يقسمون موضوعات كتبهم الفقهية 

فهم يقسمون موضوعات الفقه يف الكتاب إىل أربعة  ، كام سبقا مفصال   رباعي  تقسيام  

 : أرباع وهي

الطهارة والصالة واجلنائز والزكاة ) .ويشمل العبادات وتوابعها: الربع األول

واحلج والذبائح واملباح طعام طاهر والعقيقة واأليامن والنذور واجلهاد  والصيام

 .(4)(واملسابقة يف اخليل واإلبل

 النكاح والطالق واإليالء والظهار) .ويشمل النكاح وتوابعه :الربع الثاين

 .(واللعان والعدة والرضاع
واحلوالة  البيوع والسلم والرهن والصلح) .ويشمل البيع وتوابعه: الربع الثالث

                                       
 (.5/2رشح خمترص خليل للخريش، وهبامشه حاشية العدوي، اخلرايش، ) (1)
عيني ) (2)  (.5/3مواهب اجلليل يف رشح خمترص الشيخ اخلليل احلطاب الرُّ
 (.2/99حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، ) (3)
 يف كتابة مواهب اجلليل. بحسب ترتيب احلطاب (4)
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واإليداع والعارية والغصب واالستحقاق  اإلقرارووالضامن والرشكة والوكالة 
 (والشفعة والقسمة والقراض واملساقاة

)اإلجارة واجلعالة والوقف واهلبة  .جارة وتوابعهااإل: ويشمل الربع الرابع
واللقطة والقضاء والشهادة وأحكام الدماء والباغية والردة والزنا والقذف 

 ملحارب والسكر والعتق والتدبري واملكاتبة والوالء والوصايا والفرائض(.وا
ويالحظ عند املالكية تأثرهم بالشافعية يف تقسيم موضوعات الفقه إىل أربعة 

مع  ،أقسام كام نقل احلطاب عن ابن شاس الذي تبع الشافعي يف هذا التقسيم
 .اختالفهم مع الشافعية يف ترتيب بعض املوضوعات

ظ عىل هذا التقسيم أن وضع اإلجارة واجلعالة مع القسم الرابع بجانب ويالح
 .ع وتوابعه حتت مسمى املعامالتياجلنايات واحلدود واألوىل إحلاقها بربع الب

  :ا رباعي  قسم فقهاء الشافعية الفقه تقسيام  : تقسيم الشافعية: اثلثا
لق بعبادة أو بمعاملة وال شك أن أحكام الرشع إما أن تتع»: الشافعيقال الرميل 

 .(1)«أو بمناكحة أو بجناية
إن الغرض  -رمحك اهلل تعاىل - واعلم»: وعللوا هذا التقسيم والرتتيب بقوهلم

من بعثة الرسول عليه الصالة والسالم انتظام أحوال اخللق يف املعاش واملعاد، وال 
 هم الغضبية.تنتظم أحواهلم إال بكامل قواهم اإلدراكية وقواهم الشهوانية وقوا

فوضعوا لكامل قواهم اإلدراكية ربع العبادات، ولقواهم الشهوانية البطنية ربع 
املعامالت، ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح، ولقواهم الشهوانية الغضبية 

. وعليه فإن الشافعية (2)«ربع اجلنايات، وختموها بالعتق رجاء العتق من النار
 : كتبهم ألربعة أرباع هيقسموا موضوعات الفقه يف 

                                       
(. وانظر حاشية البجريمي عىل اخلطيب = حتفة احلبيب عىل 1/58هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، ) (1)

ّي، ) مي  (.3/3رشح اخلطيب، الُبَجرْيَ
 ،إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين( (2)

 (.1/59) (. وانظر هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل،1/29الدمياطي، )
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الطهارة والصالة واجلنائز والزكاة والصيام ) .ويشمل العبادات: الربع األول
 .(1)(واالعتكاف واحلج

البيع والسلم والقرض والرهن والتفليس ) .ويشمل املعامالت: الربع الثاين
واحلوالة والرشكة والوكالة واإلقرار والعارية والغصب والشفعة والقراض 

اقاة واالجارة وإحياء املوات والوقف واهلبة واللقطة واجلعالة والفرائض واملس
 (والوصايا وقسم الفيء والصدقات

النكاح والقسم واخللع والطالق والرجعة ) .ويشمل النكاح: الربع الثالث
 .(واإليالء والظهار والكفارة واللعان والعدد والرضاع والنفقات

جلراح والديات ودعوى الدم والبغاة والردة ا) .ويشمل اجلنايات: الربع الرابع
والزنا والقذف والرسقة وقاطع الطريق واألرشبة والصيال والسري واجلزية واهلدنة 
والصيد واألضحية ما حيل وحيرم من األطعمة واملسابقة عىل نحو خيل واأليامن 

هات والنذر والقضاء والشهادات والدعوى والبينات والعتق والتدبري والكتابة وأم
 .(األوالد

عندما جعل مستنده حتقيق كامل  نطقويظهر أن من علل هذا التقسيم تأثر بامل
 .القوة اإلدراكية والشهوانية والغضبية

نتقد الشافعية يف تعليلهم تقديم الفرائض عىل النكاح استنادهم للحديث الذي ويُ 
 النصف أول يف الفرائض ذكروا ثم»: الشافعيبني أهنا نصف العلم قال البجريمي 

 .اجد   . مع أنه ضعيف(3)«النكاح ثم ،(2)احلديث يف كام العلم نصف أهنا إىل لإلشارة الثاين
                                       

 بحسب ترتيب الرميل يف كتابة هناية املحتاج. (1)
اي أاب هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم. وهو »: ×عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  (2)

أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال إنه صحيح  :د قلتئيف الزوا«. ينسى. وهو أول شيء ينزع من أميت
اإلسناد. وفيام قاله نظر. فإن حفص بن عمر املذكور ضعفه ابن معني والبخاري والنسائي وأبو حاتم. 

وقال ابن عدي قليل احلديث. وحديثه. كام قال البخاري  ،وقال ابن حبان ال جيور االحتجاج به بحال
 (.2/908) يف. سنن ابن ماجه، ابن ماجة،عمنكر. وقال الشيخ األلباين: ض

ّي، ) (3) مي  (.3/356حاشية البجريمي عىل اخلطيب، الُبَجرْيَ
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حينام وضعوا يف القسم الرابع ربع اجلنايات  ؛يف التقسيم تعسفويظهر كذلك 
املسابقة عىل نحو خيل كما حيل وحيرم من األطعمة وواألضحية كموضوعات 

 فليس من اجلنايات األطعمة ،اجلامع املانع خيالف ذلك فالتقسيم ؛األيامن والنذركو
 .. إلخ.واأليامن
 : اا رابعي  قسم فقهاء احلنابلة الفقه تقسيمً : تقسيم احلنابلة: ارابعً 

 واؤ.. وبد.بذلك اقتداء باألئمة، منهم الشافعي (1)بدأ املؤلف»: يقول ابن مفلح
عىل الدنيوية، وقدموا ربع املعامالت ا باألمور الدينية فقدموها بربع العبادات اهتامم  

ألن سبب املعامالت وهو األكل والرشب ونحومها  ؛عىل النكاح وما يتعلق به
رضوري يستوي فيه الكبري والصغري، وشهوته مقدمة عىل شهوة النكاح، وقدموا 

ألن وقوع ذلك يف الغالب إنام هو بعد الفراغ من  ؛النكاح عىل اجلنايات واملخاصامت
 .(2)«بطن والفرج، وهذه مناسبة حسنة ذكرها املتويل يف تتمتهشهوة ال

 : وعليه فإن احلنابلة قسموا موضوعات الفقه يف كتبهم ألربعة أرباع هي
ويشمل العبادات )الطهارة والصالة واجلنائز والزكاة والصوم : الربع األول

 .(3)واالعتكاف واملناسك واجلهاد(
لبيع واحلجر والرشكة والعارية والغصب ويشمل املعامالت )ا :الربع الثاين

 والوقف والوصايا والفرائض والعتق(.
النكاح والصداق واخللع والطالق )ويشمل النكاح وتوابعها : الربع الثالث

 .(واإليالء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
اجلنايات والديات واألطعمة )ويشمل اجلنايات واملخاصامت : الربع الرابع

 .(الصيد واأليامن والقضاء والشهادات واإلقرار ومسائلو
                                       

 أي ابن قدامة املقديس يف كتابه املقنع. (1)
دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى  :(. وانظر1/20املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، ) (2)

 (.1/13) اإلرادات، البهويت،
 بحسب ترتيب ابن مفلح يف كتابة املبدع. (3)
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مما يالحظ عىل تقسيم احلنابلة هو تأثرهم بالشافعي يف تقسيمهم ملوضوعات 
بدأ املؤلف بذلك اقتداء باألئمة، ): وهذا ما رصح به ابن مفلح بقوله ؛الفقه يف كتبهم
تيب بعض مع اختالفهم مع الشافعية يف تر ،كام سبق ذكره (منهم الشافعي
 .املوضوعات

.. يف .دراج موضوعات األطعمة والصيد واأليامنإا عند احلنابلة ومما يالحظ أيض  
وهذا جيانب التقسيم  (ربع اجلنايات واملخاصامت)ـ الربع الرابع والذي عنون له ب

 .فهي موضوعات ال عالقة هلا باجلنايات واخلصومات ،العام الذي ذكروه
ذكره أاملوضوعات بني املذاهب الفقهية مل  ضصنيف بعيف ت امع أن هناك اختالف  

  .مع ما ذكره املذهب نفسه من تقسيم وتصنيف تسقهنا واكتفيت بذكر ما ال ي
وهذا التقديم استند  ،شري إىل تقديم العبادات عىل املعامالت يف التقسيمأو
 .اآليتاملطلب بحثة يف أعدة عند الفقهاء كام س سسأل

اليت استند عليها الفقهاء يف تقدمي العبادات على  سساأل: املطلب الثالث
 : املعامالت يف تقسيم موضوعات الفقه

 : تقدمي مكانة وأمهية وشرف -1
ڄ   ﴿: خيلقوا إال هلا. قال اهلل تعاىل وجهه أن العباد مل»: احلنفيقال ابن عابدين 

ا وأمهه»: وقال الرميل الشافعي ،(1)«] 56: الذاريات]  ﴾ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
، وقال الدمياطي (2)«العبادة لتعلقها باألرشف، ثم املعاملة لشدة احلاجة إليها

، وقال البجريمي (3)«وقدموا ربع العبادات لرشفها بتعلقها باخلالق» :الشافعي
 ما أهم وهي األخروي التحصيل هبا املقصود العبادات ربع أهنى وملا»: الشافعي
 ليكون الدنيوي التحصيل منها املقصود التي املعامالت بربع أعقبه اإلنسان له خلق

                                       
 (.1/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، )( 1)
 (.1/59) هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، (2)
 (..1/29إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، الدمياطي، ) (3)
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ملا أهنى الكالم عىل ربع العبادات، »: ، وقال الدمياطي الشافعي(1)«لألخروي سببا
أعقبه بربع  -وهي أهم ما خلق له اإلنسان  -التي املقصود منها التحصيل األخروي 

ور الدينية ا باألماهتامم   وا بربع العباداتؤوبد»: ابن مفلح،وقال (2)«املعامالت
والسبب »: ، ولذلك قال حممد بن حممد املختار الشنقيطي(3)«فقدموها عىل الدنيوية

بني يف كتابه أنه ما خلق اخللق إال لعبادته، فلام كانت العبادات  أن اهلل : يف ذلك
املحضة هي املقصود من خلق الناس من صالة وزكاة ونحو ذلك، كانت العناية هبا 

 .آكد، وتقديمها أوجب
فلو أن إنسانا  باع أو اشرتى،  ؛أما املعامالت فإهنا ال تقع عبادة إال بقصد القربة

فإن العبادة يف بيعه ورشائه ال حتصل إال إذا قصد القربة، وإال هي يف األصل معاملة 
 دنيوية تتعلق بحياة اإلنسان ودنياه.

له وهو باب  وبناء  عىل ذلك، قدم املقصود األصيل وهو العبادة عىل ما هو تبع  
املعامالت، فأمجع الفقهاء واملحدثون عىل تقديم أبواب العبادات عىل أبواب 

 .(4)«املعامالت

 : احلاجة للعبادات أعم وأكثر من احلاجة للمعامالت -2
وقدم املصنف كغريه العبادات عىل غريها لعموم احلاجة »: يقول احلطاب املالكي

 ألن املعامالت؛ ثم أهم ألهنا العبادات؛ دمق»: ، وقال البجريمي الشافعي(5)«إليها
 .(6)«أهم إليها االحتياج

                                       
ّي، )حاشية البجريمي عىل اخل( 1) مي  (.3/3طيب، الُبَجرْيَ
 (.1/5إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح، الدمياطي، ) (2)
 (.1/20املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، ) (3)
درسا[ عن  417 -رشح زاد املستقنع، الشنقيطي، ]الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس  (4)

 املوسوعة اإللكرتونية الشاملة.
 (.1/44اجلليل، احلطاب، ) مواهب (5)
ّي، )( 6) مي  (.3/356حاشية البجريمي عىل اخلطيب، الُبَجرْيَ
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موضوعات اختلفت املذاهب يف إحلاقها بني العبادات : املطلب الرابع
 : واملعامالت عند تقسيم موضوعات الفقه

 : سأتناول هذا املطلب يف نقطتني عىل النحو اآليت
 : قهاأهم املوضوعات املختلف يف تقسيمها وإحلا: أوًل 

الذكاة والذبائح والصيد : باالستقراء وجدت أن أهم هذه املوضوعات هي
 .واألضحية والعقيقة واألطعمة واألرشبة واأليامن والنذور واجلهاد

موقف املذاهب الفقهية األربعة من تقسيم وإحلاق هذه املوضوعات : ااثنيً 
 : وسبب ذلك

يف إحلاقها بني قسم هذه أهم املوضوعات الفقهية التي اختلفت املذاهب 
وسبب اختالفهم هو تغليب معنى العبادة عىل معنى املعاملة  ،العبادات أو املعامالت

فمن رجح معنى العبادة أحلق هذه املوضوعات  ،أو العكس يف هذه املوضوعات
الذكاة ثم األطعمة : (1)بقسم العبادات كاملالكية الذين رتبوا هذه املوضوعات كاآليت

أما احلنفية فأحلقوا النذر فقط  ،العقيقة ثم األيامن والنذور ثم اجلهادثم الضحايا ثم 
ن ان هاماوالشافعية فلهم اجتاه ،واحلنابلة أحلقوا اجلهاد فقط بالعبادات ،بالعبادات

والثاين إحلاق الضحايا والصيد  ،إحلاقها كلها باملعامالت: اجتاه املذهب وهو: األول
عمة واألرشبة بالعبادات واستثناء اجلهاد واأليامن والذبائح والعقيقة والنذر واألط

 ،واالجتاه األول أساسه املزين وسار عليه املذهب بعده ،وإحلاقها باملعامالت
والتقسيم الثاين وجدته يف كتاب األم للشافعي وهو ما سار عليه اإلمام النووي يف 

 .(2)روضة الطالبني والشريازي يف املهذب
                                       

( 3( املالكية، )2( احلنفية، )1: جدول رقم)يف املطلب األول من املبحث الثالث انظر اجلداول املرفقة (1)
 احلنابلة. (4الشافعية، )

ايا، والصيد والذبائح، والعقيقة، واألطعمة، حذكر كتاب الض اعلم أن اإلمام الرافعي:»قال النووي:  (2)
والنذور، يف أواخر الكتاب بعد املسابقة. وهناك ذكرها املزين، وأكثر األصحاب. وذكرها طائفة منهم هنا، 

 (.3/192روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، )«. وهذا أنسب، فاخرتته. واهلل أعلم
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وعند اجلميع النذر قربة فال  ،اتعبدي  جوب اواجبة وألضحية مع أن احلنفية جيعلون ا
والذبح كذلك وجوزوا ذبائح أهل  ،وكذا األضحية والعقيقة ،تصح من كافر
وأما اجلهاد فمنهم من نظر  ،ا إىل اهلل تعاىلوفعل كل منها يكون تقرب   ،الكتاب بالنص

م من نظر له أنه عمل من ومنه ،له أنه عالقة بني مسلم وغريه فأحلقه بباب املعامالت
وجعل  ،أعظم القربات وخاصة أنه أحلق عند الكثري من أهل العلم بأركان اإلسالم

اجلهاد من قسم العبادات أوىل وأظهر وإن كان فيه شوب من املعامالت ألن معنى 
 ألنه العبادات، به وختم[... اجلهاد كتاب]»: التعبد فيه أظهر قال الرحيباين احلنبيل

كونه اجلهاد عبادة أظهر من  «:، وعلل ابن عثيمني ذلك بقوله(1)«البدن عتطو أفضل
ا ا وردع  ، وهلذا جاءت النصوص الكثرية يف فضله وثوابه واحلث عليه، فجعلوه انتقام 

 .(2)«من قسم العبادات
والذي يظهر للباحث أن إحلاق هذه املوضوعات بالعبادات أوىل منها 

بعض الشافعية وغريهم أوىل وأظهر، خاصة أن باملعامالت، كام ذهب املالكية و
الرأي اآلخر كان سبب إحلاقه هذه املوضوعات باملعامالت هو املناسبة بني هذه 
املوضوعات وما قبلها، وهي مناسبات جزئية خاصة بمعاين بني موضوعني، أي أن 

 .السبب الرتتيب وليس التقسيم
 
 

 
 

                                       
(. وانظر كشاف القناع عن متن اإلقناع، 2/497هى، الرحيباين، )تمطالب أويل النهى يف رشح غاية املن (1)

 (.3/32البهويت، )
 (.8/91ن عثيمني، )بالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ا (2)
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 املبحث الثاني
 لفقهي يف ترتيب موضوعات فقه العبادات املنهج ا

 يف كتب املذاهب الفقهية األربعة
املعتمد عليها يف ترتيب موضوعات فقه العبادات  سساأل: املطلب األول

 الرئيسة من كتب الفقه.
الذي يظهر يل بعد البحث أن منهج ترتيب موضوعات الفقه املتفق عليها يف كتب 

 : املذاهب استند عىل األمور اآلتية
 مرتبة الصالة ×، فقد ذكرها ×الرتتيب يف الذكر يف سنة رسول هللا : أوًل 

 ... وهكذا رتبتها املذاهب الفقهية.أول مث الزكاة مث الصيام مث احلج
مسائل يف أبواب الفقه هنج الفقهاء يف ترتيبها عىل هذا األصل  وقد وقفت عىل

لسعي بني الصفا واملروة فقد يف حديث صفة احلج يف مسألة ا ×واستدلوا له بقوله 

َفا َقَرَأ »: أنه ×روي عنه  َن الصَّ َفا َفَلامَّ َدَنا مي َن اْلَبابي إيىَل الصَّ ڌ   ڎ  )َخَرَج مي
  .(1)«َأْبَدُأ بياَم َبَدَأ اهللَُّ بيهي  («ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 : وقد سار الفقهاء عىل هذه السنة يف مسائل منها

 أن شيئان الوضوء يف املتوضئ عىل يكون»: الرتتيب يف الوضوء قال الشافعي -

  .(2) «به أمر ما إكامل عىل ويأيت منه به -والسالم الصالة عليه- رسوله ثم اهلل بدأ بام يبدأ

ما ومن ذلك : وأولوية الكفارة يف اإلطعام وتقديمها عىل الكسوة وحترير الرقبة -

ة اليمني فيبدأ باإلطعام ثم فأما كفار»: قاله الكاساين احلنفي ووافقه ابن رشد املالكي

بدأ باإلطعام يف كتابه الكريم وقد  -تعاىل عز شأنه  -ألن اهلل  ؛بالكسوة ثم بالتحرير
                                       

وسيشار له  ، مسلم بن احلجاج،×املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  (1)
 (.2/886بصحيح مسلم فيام يأيت، )

 (.1/32(.، وانظر رشح فتح القدير، ابن اهلامم، )1/45م للشافعي، الشافعي، )ألا (2)
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وكأهنم يقولون األوىل يف الرتتيب يف باب  ،(1)«وا مبا بدأ هللا بهؤ ابد: »قال النبي 

 .العبادات التعبد

شتامله عىل بيان كفارة إيالء احلدود الصوم أوجه ال»: قال ابن اهلامم احلنفي

اإلفطار املغلب فيها جهة العقوبة حتى تداخلت عىل ما عرف بخالف كفارة األيامن 

املغلب فيها جهة العبادة لكن كان يكون الرتتيب حينئذ الصالة ثم األيامن ثم الصوم 

ثم احلدود ثم احلج فيقع من الفصل بني العبادات التي هي جنس واحد باألجنبي ما 

 ،األخوات املتحدة ىف اجلنس القريب ويوجب استعامل الشارع هلا كذلك يبعد بني

بنى اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهلل احلديث ثم حماسن : لكنه قال

وخاصة أن هذا  ،، أي التزام ترتيب ما ُرتب باستعامل الشارع أوىل(2)«احلدود

واألمر اهلام  ،له إىل اليمنرسوله معاذ عندما أرس ×الرتتيب قد أمر به رسول اهلل 

فقد روى  ،ا هباأن أمره ملراعاة الرتتيب كان للرتبية عىل املأمورات والتعليم تدرج  

إىل اليمن  ا بعث معاذ   ×أن النبي  البخاري يف صحيحه عن ابن عباس 

فإن هم أطاعوا لذلك  ،ادعهم إىل شهادة أن ل إله إل هللا وأين رسول هللا»: فقال
فإن هم أطاعوا  ،أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلةفأعلمهم 
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 بين اإلسالم على»ولتقدمها عىل بقية القواعد يف حديث  ،وأفضلها بعد اإليامن
                                       

(. وانظر بداية املجتهد وهناية املقتصد، ابن رشد، 5/100بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ) (1)
(2/111.) 

 (.5/211رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (2)
وسننه وأيامه، الُبخاري، وسيشار له فيام بعد  ×ن أمور رسول اهلل ماجلامع املسند الصحيح املخترص  (3)

 (.2/104بصحيح البخاري )
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بني : ورتبوا العبادات عىل ترتيب حديث»: ، وقال الدمياطي الشافعي(1)«مخس

فرتبوها عىل هذا »: . وقال الرميل الشافعي(2)«.. احلديث.اإلسالم عىل مخس

بني اإلسالم عىل  ؛عبادة بعد الشهادتني عىل ترتيب خرب الصحيحنيالرتتيب ورتبوا ال

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، : مخس

واختاروا هذه الرواية عىل رواية تقديم احلج عىل  «(3)وصوم رمضان، وحج البيت

، (5)«فور ولتكرره يف كل عاما لوجوبه عىل ال؛ ألن الصوم أعم وجوب  (4)الصوم

ويقدم  ،وشموله عن غريه هفيقدم ما اتسعت دائرة عموم: وأشار الرميل لعلل أخرى

م عىل ما جيب مرة ويقدم ما جيب كل عا ،ما وجب عىل الفور عام وجب عىل الرتاخي

 .واحدة يف العمر

ر وقد رتبت الزكاة بعد الصالة حتى يف كتاب اهلل تعاىل وأشار لذلك ابن حج

 قرن وقد الصديق بكر أيب قول من الباب يف سيأيت كام الصالة قرينة الزكاة»: بقوله

 .(6)«الذكر يف بينهام
                                       

 (.1/44مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، ) (1)
 (.1/29إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، الدمياطي، ) (2)
ْساَلُم َعَلى مَخَْسٍة، َعَلى َأْن يـَُوحََّد هللُا، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيتَاِء الزََّكاِة،  ُبيِنَ »، َقاَل: ×َعني اْبني ُعَمَر، َعني النَّبييِّ ( 3) اإْلِ

ْن « َل، ِصَياُم رََمَضاَن، َواحلَْجُّ »، فَـَقاَل رَُجٌل: احْلَجُّ، َوِصَياُم رََمَضاَن، قَاَل: «َوِصَياِم رََمَضاَن، َواحلَْج ِ  ْعُتُه مي َهَكَذا َسمي
 (.1/45) صحيح مسلم، مسلم،. ×لي اهللي وَرُس 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ل إله إل هللا وأن حممدا رسول » ×قال قال رسول اهلل  عن ابن عمر  (4)
. وقد وقفت 11ص 1ج صحيح البخاري، الُبخاري،«. هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان

وملا كان الصيام هو »لقيني يف رواية تأخري الصوم عن احلج الذي قال: بعىل توجيه نقله ابن حجر عن ال
الركن اخلامس املذكور يف حديث بن عمر بني اإلسالم عىل مخس عقب بذكره وإنام أخره ألنه من الرتوك 

فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن «.  أيضا لكنه عمل النفس ال عمل اجلسدوالرتك وإن كان عمال  
 (.1/470) َحَجر،

 (.1/59الرميل، ) هناية املحتاج إىل رشح املنهاج،( 5)
 (.3/263فتح الباري البن حجر، ابن حجر، )( 6)
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 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط
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 ..احلج  مث الزكاة مث الصيام مثحيث شرعت الصالة أوًل  ؛ترتيب زمين تشريعي: ااثنيً 
ثم الزكاة  (1)أول ما وجب الشهادتان ثم الصالة»: ذكر ذلك ابن عابدين بقوله

والذي وجدته عند ابن حجر قوله يف  ،(2)«ح به ابن حجر يف رشح األربعنيكام رص
 ذلك بعد (4)والزكاة (3)الصيام فرض وفيها الثانية السنة يف رمضان يف»: الفتح
، وعند غريه ترجيح فرض الزكاة عىل الصيام (6)«الصحيح عىل ذلك بعد (5)واحلج

 فرضا يف نفس العام ولعل هذا علام أهنام (7)فهناك خالف بتقدم الصوم عىل الزكاة
 .التقارب سبب ذلك اخلالف

وقد وجدت من خالل استقراء النصوص يف القرآن الكريم أن هذا الرتتيب وافق 
جياب هذه العبادات فأول ما ذكر منها بصيغة الوجوب كانت الصالة إترتيب ترشيع 

 [43:ةالبقر] ﴾  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ﴿: ثم الزكاة كام يف قوله تعاىل
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ﴿: ثم الصيام يف قوله تعاىل

                                       
َلةٍ : »َعْن َأَنسي ْبني َماليٍك الذي قال فيه  (1) صحيح مسلم، «. فـََفَرَض َعَليَّ مَخِْسنَي َصاَلًة يف ُكلِ  يـَْوٍم َولَيـْ

والصحيح أن حادثة اإلرساء كانت قبل هجرة النبي »ه املنهجي: ق(. فقد جاء يف كتاب الف1/145مسلم )
)جمموعة  الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي،«. عليه الصالة والسالم إىل املدينة بثامنية عرش شهرا  

 (.1/101) من املؤلفني(،
 (.1/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (2)
مغني املحتاج إىل معرفة «. فرض يف شعبان يف السنة الثانية من اهلجرة»اخلطيب الرشبيني أن الصيام:  قال (3)

فرض صيام شهر رمضان يف شعبان »(. جاء يف الفقه املنهجي: 2/140معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، )
 (.2/73)جمموعة من املؤلفني(، ) الفقه املنهجي،«. من السنة الثانية للهجرة

مغني املحتاج، «. فرضت يف السنة الثانية من اهلجرة بعد زكاة الفطر»ذكر اخلطيب الرشبيني أن الزكاة:  (4)
 (.2/62) الرشبيني،

املنهاج رشح صحيح مسلم «. ونزلت فريضة احلج سنة تسع بعدها عىل األشهر واهلل أعلم»قال النووي:  (5)
 (.1/184ي، )وبن احلجاج واملشهور برشح النووي عىل مسلم، النو

 (.1/50فتح الباري، ابن َحَجر، ) (6)
إىل املدينة،  ×الصحيح أن مرشوعية الزكاة كانت يف السنة الثانية من هجرة النبي »جاء يف الفقه املنهجي:  (7)

(. فهناك اختالف يف األقوال 2/11)جمموعة من املؤلفني(، ) الفقه املنهجي،«. ُقَبْيل فرض صوم رمضان
مغني «. فرضت الزكاة بعد الصوم، وقيل قبله»للزكاة يف زمن الترشيع فقال الرشبيني:  يف سبق الصوم

 (.6/3املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، )
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 ﴾ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿: ثم احلج يف قوله تعاىل [182: البقرة[﴾  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 نعم ذكر احلج قبل الصيام ولكن ترشيع الوجوب كان كام ذكرت. ]196: البقرة[
اعتبار يف ترتيب أبواب فقه ستخلصه مما سبق أن الزمن الترشيعي كان له أوالذي 

 .العلامء العبادات كام نقلنا عن
بناء على مراعاة قوة معىن التعبد ومتحضه، فالعبادة ؛ ترتيب أمهية ورتبة: ااثلثً 

 : املتعلقة ابلنفس تقدم على العبادة املتعلقة ابملال أو بكليهما
ع كالصوم، أو فهناك عبادة يؤدهيا املسلم ببدنه كالطهارة والصالة، أو باالمتنا

، يؤدهيا بامله كالزكاة، أو ببدنه وبامله معا  كاحلج، ولكل واحدة معنى استحق رتبة
ثم إنه بدأ بكتاب الصالة ألن الصالة من أقوى األركان »: يقول الرسخيس احلنفية
وقال  ،[5: التوبة[ ﴾      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿: قال اهلل تعاىل ،بعد اإليامن باهلل تعاىل

فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب . «الصالة عماد الدين» :والسالمعليه الصالة 
العامد. والصالة من أعىل معامل الدين ما خلت عنها رشيعة املرسلني صلوات اهلل 

أهنا فحني وقعت هبا البداية دل عىل  ،.. ما يدل عىل وكادهتا.وسالمه عليهم أمجعني
لذا كانت آكد أركان الدين  ،حض، فالتعبد يف الصالة مت(1)«يف القوة أبعلى النهاية

، (2)«ألن آكد أركان الدين بعد الشهادتني الصالة»: بعد الشهادتني قال ابن مفلح احلنبيل
وكذلك أشار ابن عابدين احلنفي يف  ،لذالك قدمها الفقهاء عىل غريها من العبادات
بيان والصالة إلخ( رشوع يف : قوله)»: رشحه لوجوه تقديم الصالة عىل غريها فقال

تالية : وجه تقديم الصالة عىل غريها من العبادات، وتقديم الطهارة عليها. )قوله
وكحديث  ،]3 ::البقرة] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿:، كقوله تعاىلانص   لإليامن( أي

، فإن أول واجب بعد اإليامن يف ا غالبً وفعاًل : أقول .(3)«بين اإلسالم على مخس»
                                       

 (.1/6املبسوط، الرسخيس، ) (1)
 (.1/20املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، )( 2)
 .(1/11صحيح البخاري، البخاري، ) ،رواه ابن عمر  (3)
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، (2)«ألن آكد أركان الدين بعد الشهادتني الصالة»: بعد الشهادتني قال ابن مفلح احلنبيل
وكذلك أشار ابن عابدين احلنفي يف  ،لذالك قدمها الفقهاء عىل غريها من العبادات
بيان والصالة إلخ( رشوع يف : قوله)»: رشحه لوجوه تقديم الصالة عىل غريها فقال

تالية : وجه تقديم الصالة عىل غريها من العبادات، وتقديم الطهارة عليها. )قوله
وكحديث  ،]3 ::البقرة] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿:، كقوله تعاىلانص   لإليامن( أي

، فإن أول واجب بعد اإليامن يف ا غالبً وفعاًل : أقول .(3)«بين اإلسالم على مخس»
                                       

 (.1/6املبسوط، الرسخيس، ) (1)
 (.1/20املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، )( 2)
 .(1/11صحيح البخاري، البخاري، ) ،رواه ابن عمر  (3)
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ألن  ووجوابً  بخالف الزكاة والصوم واحلج،الغالب فعل الصالة لرسعة أسباهبا، 
أول ما وجب الشهادتان ثم الصالة ثم الزكاة كام رصح به ابن حجر يف رشح 

أي »إن اإلمجاع منعقد عىل أفضليتها، بدليل : كام قال الرشنباليل وفضاًل ، (1)األربعني
تقديم فهذه وجوه عدة ل ،(3)«الصالة لوقتها: ؟ فقال(2)األعامل أفضل بعد اإليامن

  غالبا أكثر شموال  وفعال   ،الصالة عىل غريها من العبادات كتقديم أمهية ورتبة
ولكن احلنفية  ، كام أشار احلديثوفضال   ،ا يف الترشيعا زمني  وأسبق وجوب   ،اوعموم  

ومن ذلك  ،يضيفون معان أخرى هلا أثر كبري يف التقديم والتأخري غري معنى التعبد
كتاب عىل ما ذكر بخرب الواحد وإن اختلفا يف معنى التعبد أهنم يقدمون ما ذكر بال

.. .: باب صدقة الفطر()»: ا كتقديمهم العرش عىل صدقة الفطر يقولقوة وضعف  
 .وكان حق هذا الباب أن يقدم عىل العرش، ألن العرش مؤنة فيها يعني يف العبادة

بت بخرب ثبت بالكتاب، وهي تث وهذه عبادة فيها معنى املؤنة، لكن العرش
، وهذا مما يؤخذ عليهم يف ترك معنى التعبد يف التقديم والتأخري ملعنى (4)«الواحد
 .ولكنه يستقيم مع أصول مذهبهم ،آخر

تقدمي الشرط على املشروط أو تقدمي الكالم على الوسائل على الكالم : ارابعً 
 : على املقاصد

ا له فهو مقدم عليه ا ليشء ورشط  أي وما كان مفتاح  »: قال ابن عابدين احلنفي

وقد افتتح األئمة كتبهم بالطهارة »: ، وقال الرميل الشافعي(5)«اطبعا فيقدم وضع  
                                       

 مل أجد هذا الكالم الذي نسبه ابن عابدين البن حجر. (1)
احلديث روي بصيغة أخرى يف البخاري وهي عن أيب عمرو الشيباين يقول حدثنا صاحب هذه الدار  (2)

صحيح «. الصالة على وقتها» :أي العمل أحب إىل اهلل قال ×وأشار إىل دار عبد اهلل قال سألت النبي 
 (.1/112البخاري، البخاري، )

 (.1/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (3)
 (.3/481البناية رشح اهلداية، العيني، )( 4)
 (.1/79الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، )( 5)
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ذكر شعائر اإلسالم بعد الشهادتني  ×مع افتتاحه  (1)«مفتاح الصالة الطهور»خلرب 

املبحوث عنهام يف علم الكالم بالصالة كام سيأيت ولكوهنا أعظم رشوط الصالة التي 

والرشط مقدم عىل  ، غريها؛ ألهنا أفضل عبادات البدن بعد اإليامنقدموها عىل

: ، وهلذا املعنى أشار ابن مفلح احلنبيل فقال(2)«افقدم عليه وضع   ،ااملرشوط طبع  

ألن آكد  ؛كتاب الطهارة[ ]مقدمة[ بدأ املؤلف بذلك اقتداء باألئمة، منهم الشافعي]»

، ألهنا شرط، والشرط د هلا من الطهارةأركان الدين بعد الشهادتني الصالة، وال ب
لة والصالة مقصد، الطهارة وسي: ، وكام يقول العلامء(3)«متقدم على املشروط

 .(4)«الكالم عىل الوسائل يقدم عىل الكالم عىل املقاصد»: والقاعدة تقول
 األسس املعتمد عليها يف ترتيب موضوعات فقه العبادات: املطلب الثاين

 .فقهالفرعية من كتب ال
وقفت عىل بعض األسس التي اعتمد الفقهاء عليها يف ترتيب بعض موضوعات 

 : فقه العبادات يف كتبهم ومنها

 : تقدمي العام على اخلاص -1
باب اجلمعة »: كمسألة تقديم صالة املسافر عىل صالة اجلمعة قال ابن عابدين -

 خاص، يف هنا نهلك لعارض ابتداء الصالة تنصيف منهام كل يف أن للسفر مناسبته

 .(5)«قدم فلذا رباعية كل وهو عام يف السفر ويف الظهر وهو
                                       

، َعني النَّبييِّ  (1) ٍّ
يُث َأَصحُّ «. ُهوُر، َوََتِْرميَُها التَّْكِبرُي، َوََتِْليُلَها التَّْسِليمُ ِمْفَتاُح الصَّاَلِة الطُّ »، َقاَل: ×َعْن َعيلي َهَذا احْلَدي

ي، مذيل بأحكام  مذي ٍء يفي َهَذا اْلَبابي َوَأْحَسُن. ]حكم األلباين[: حسن صحيح. سنن الرتمذي، الرّتْ يَشْ
 (.1/9األلباين، )

 (.1/58هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، ) (2)
 (.1/20املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، ) (3)
، برتقيم الشاملة آليا( ]الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم 3/3رشح زاد املستقنع، الشنقيطي، ) (4)

 درسا[ عن املوسوعة اإللكرتونية الشاملة. 417 -الدرس 
 (.2/136) ،الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين (5)
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قال الكامل ابن اهلامم : مسألة تأخري موضوع صالة اجلمعة عن صالة الظهر -
مناسبته مع ما قبله تنصيف الصالة لعارض إال أن  باب صالة اجلمعة»: احلنفي

وتقديم  ،له يف كل رباعيةالتنصيف هنا يف خاص من الصالة وهو الظهر وفيام قب
ولسنا نعني أن اجلمعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء  ،العام هو الوجه

 .(1)«نسبته النصف منها
هذا  ،فموضوع الذبائح أعم من األضحية: مسألة تقديم الذبائح عىل األضحية -

 .عند من ذكر الذبائح واألضحية يف باب العبادات
واألكثر  (3)أو األصل على املتعلق (2)املندوبم الواجب على ـقديـت – 2
 : على غريه (4)وقوعا

ومن ذلك عند املالكية مسألة تأخري األضحية والعقيقة عن الصالة والصوم 
الربع الثاين من املخترص وافتتحه بكتاب »: وقال احلطاب املالكي ،والزكاة واحلج

ألن املحرم يطلب بذبح  ؛ألهنما كالتتمة لكتاب احلجالذكاة، ثم بكتاب الضحايا؛ 
 .(5)«ا أو سنةاهلدي أو نحره إما وجوب  

 : إحلاق القرب ببعضها لشرتاكهما يف املعاين – 3
 وملا»: قال اخلرايش املالكي: مسألة إحلاق األيامن والنذور بالقرب لتعلقها هبا -

                                       
 (.2/49رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (1)
ثم  ،وأراد باملندوب ما يشمل السنة ،بيان للقرب املنقسمة إىل واجب ومندوب»قال العدوي يف حاشيته:  (2)

وكذا الصوم وكذا احلج وكذا الزكاة باملعنى  ،ال خيفى أن الصالة تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة
رشح «. وأما العمرة فليست إال مندوبة وكذا األضحية والعقيقة ،حذفها واألوىل ذكرهاوالشامل للصدقة 

 (.3/49خمترص خليل للخريش، اخلرايش، )
رشح خمترص «. جعل األضحية متعلقة باحلج والعمرة باعتبار أهنا تفعل يف أيامهام»قال العدوي يف حاشيته:  (3)

 (.3/49، )يشخليل للخريش، وهبامشه حاشية العدوي، اخلرا
[ قدمه عىل احلج نظرا لكثرة أفراد من جيب عليه، بخالف احلج، » جاء يف حاشية البجريمي:  (4) َيامي ]كيَتاُب الصِّ

 (.2/371حاشية البجريمي عىل اخلطيب، )«. فيكون الصوم أفضل من احلج 
 (.3/208مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، ) (5)
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 وصوم صالة من ومندوب واجب إىل تنقسم التي القرب عىل الكالم املؤلف أهنى
 وكانت وعقيقة أضحية من وشبهه هدي من به يتعلق وما وعمرة وحج تكافواع

 والنذر اليمني بباب القرب أبواب ذيل قربة والتزام قسم إىل تنقسم رأي عىل اليمني
 .(1)«املذكورة ابلقرب لتعلقهما

 اجلوهرة ويف»: ذكره ابن عابدين فقال: مسألة إحلاق صالة العيد بصالة اجلمعة -
 ويشرتط بالقراءة فيهام وجيهر عظيم بجمع يؤديان أهنام وهو ظاهرة عةللجم مناسبته
 وقدمت اجلمعة، عليه جتب من عىل وجتب اخلطبة، سوى لآلخر يشرتط ما ألحدمها
 .(2)«.اهـ. وقوعها وكثرة للفرضية اجلمعة

 حيث من قوله)»: قال ابن عابدين: مسألة إحلاق صالة الكسوف بصالة العيد -
 .(3) «إقامة وال أذان بال اهنار   باجلامعة يؤدى والكسوف العيد من كال أن يف أي( االحتاد
 : مراعاة الرتتيب الوجودي -4
باب )»: قال بدر الدين العيني احلنفي: كمسألة تأخري صدقة الفطر عن الصوم -

 .(4) «بعد الصوم ابلنظر إىل الرتتيب الوجودي «املبسوط» وأوردها يف...صدقة الفطر(
قال بدر الدين : ة تقديم باب صدقة الفطر عىل مصارف الصدقاتوكمسأل -

قبل باب مصارف  «خمترصه»هذا الباب يف:ووضع الطحاوي»: العيني احلنفي
 .(5)«الصدقات، وهذا هو األنسب، ألن وجود الصدقة مقدم عىل الرصف

 
 

                                       
 (.3/49ريش، اخلرايش، )خرشح خمترص خليل لل (1)
 (.2/165الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (2)
 املرجع السابق. (3)
 .481ص 3البناية رشح اهلداية، العيني، ج( 4)
 املرجع السابق. (5)
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 املبحث الثالث
 عامالت املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه امل 

 يف كتب املذاهب الفقهية األربعة
 

 ،الختالف يف كتب املذهب الواحد يف ترتيب املوضوعات: املطلب األول
 ؟وما هي األسباب العامة

للوقوف عىل املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه املعامالت يف كتب      

 ،حلجبعد كتاب ااملذاهب الفقهية اخرتت ما يقارب عرشة موضوعات رئيسة 

ويف عدد من كتب املذهب  ،ووقفت عىل ترتيبها يف عدد من كتب املذاهب الفقهية

 : لتبني أمور منها (ا يف جداولمع ترتيبها زمني  )الواحد 

 ؟وما هي األسباب ؟ترتيب املوضوعاتهل اختلفت كتب املذهب الواحد يف  -1

  ؟ي األسبابوما ه ؟هل اختلفت املذاهب يف ترتيب املوضوعات فيام بينها – 2

 

 

 ( 1)جدول 

 ايوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب احلنفي زمني  

 الكتاب تيب أهم العناوين املقصودة يفوترقيم لرت  
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 خمترص القدوري، الُقُدوري.( 1)
 املبسوط، الرسخيس. (2)
يناين.ياهلداية يف رشح بداية املبتد (3)  ، املَْرغي
 بدائع الصنائع، الكاساين. (4)
 االختيار لتعليل املختار، ابن مودود. (5)
 رشح فتح القدير، ابن اهلامم. ونفس ترتيب الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار، احلَْصَكفي. (6)
 رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين. (7)

1 2 3 4 5 6 7 

مختصر 

 (1)القدوري
 املبسوط

(2) 
 

الهداية في 

شرح بداية 

 (3)املبتدي

بدائع 

الصنائع في 

 ترتيب

 (4) الشرائع

االختيار 

لتعليل 

 (5)املختار

رح فتح ش

 (6)القدير
رد املحتار 

على الدر 

 (7)املختار

 البيوع. - 1

 النكاح. -2

 الجنايات. -3

 الحدود. -4

األشربة  -5

والصيد 

والذبائح 

 واألضحية.

 األيمان. -6

 النذر. -7

الدعوى  -8

والشهادات 

 وأدب القاض ي

 السير. -9

 الفرائض -10

 النكاح. -1

 األيمان -2

 الحدود. -3

السير  -4

 اد(.)الجه

الصيد  -5

 والذبائح.

 البيوع. -6

أدب  -7

القاض ي 

 والشهادات

 الجنايات -8

 الفرائض -9

 النكاح. -1

 األيمان. -2

 الحدود. -3

 السير. -4

 البيوع. -5

أدب  -6

القاض ي 
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الذبائح  -7
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 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

29 

 

 

  (2)جدول 

 يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب املالكي زمنيا

 وترقيم لرتتيب أهم العناوين املقصودة يف الكتاب

1 2 3 4 5 6 7 

مختصر  (3)الذخيرة (2)الرسالة (1)املدونة

 (4)خليل

التاج  (5)التوضيح

 (6)واإلكليل

مواهب 

 (7)الجليل

 النكاح.- 1

 واريث.امل-2

 املعامالت-3

 .القضاء-4

 .الحدود-5

 الجراحات-6

 .الجنايات-7

 النكاح. -1

 البيوع. -2

 .الدماء -3

 والحدود.-4

 األقضية. -5
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 الدعاوي. -3
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 والحدود.
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 مالك. ،املدونة برواية سحنون (1)
 متن الرسالة، ابن أيب زيد القريواين.( 2)
 الذخرية، القرايف. (3)
 خمترص خليل، خليل. (4)
 التوضيح يف رشح املخترص البن احلاجب، خليل. (5)
 التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق. (6)
رقاين عىل خمترص خلي (7) ، ومعه الفتح لمواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل. احلطاب، وكذلك رشح الزُّ

 الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين، الزرقاين املرصي. وكذلك حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي.
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 أديب فايز الضمور د.األربعــــــــــة                    الفقهيـــــــة املذاهــــــب كتب  وترتيبها يف الفقه موضوعات تقسيم

30 

 

  (3)ل جدو 
 يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب الشافعي زمنيا

 أهم العناوين املقصودة يف الكتابوترقيم لرتتيب  
1 2 3 4 5 6 7 
 (1)األم

 
مختصر 

 (2)املزني
 

املهذب في 
فقه اإلمام 

 (3)الشافعي

نهاية 
املطلب في 

دراية 
 (4)املذهب
 

املنهاج 
 (5)للنووي
 

نهاية املحتاج 
إلى شرح 

 (6)املنهاج

روضة 
الطالبين 
وعمدة 

 (7)املفتين
 للنووي

الضحايا -1

والصيد 

والذبائح 

واألشربة 

 .واألطعمة

 .النذر -2

 .البيوع -3

 .الفرائض -4

 .الجهاد-5

النكاح -6

 .والطالق

 .الجراح -7

 .البيع-1

 .الفرائض-2

 .النكاح -3

القتل -4

 .(القصاص)

 الحدود.-5

 السير.-6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

األضحية -1

 .والعقيقة

 .النذر -2

األطعمة -3

والصيد 

)كلها .والذبائح

تحت كتاب 

 (الحج

 .البيع -4

 .الفرائض -5

 .النكاح -6

 .األيمان -7

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 .الجراح -4

 .الحدود -5

 .السير -6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

 النذور. -9

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 الجراح -4

 .لحدودا -5

 .الجهاد -6

الصيد -7
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 .النذر -2

 املعامالت.-3

 الفرائض.-4

 النكاح.-5

 نايات.الج-6

 الحدود.-7

 السير.-8

الصيد -9

                                       
 األم، الشافعي. (1)
 خمترص املزين، املزين. وكذلك ترتيب كتاب املاوردي. (2)
 املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، الشريازي. (3)
 ، اجلويني.بهناية املطلب يف دراية املذه (4)
املنهاج، النووي. وكذلك مغني املحتاج، الرشبيني. وكذلك ترتيب كتاب حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ( 5)

 وحوايش الرشواين والعبادي، اهليتمي.
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل. (6)
 روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي.( 7)

 أديب فايز الضمور د.األربعــــــــــة                    الفقهيـــــــة املذاهــــــب كتب  وترتيبها يف الفقه موضوعات تقسيم

30 

 

  (3)ل جدو 
 يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب الشافعي زمنيا

 أهم العناوين املقصودة يف الكتابوترقيم لرتتيب  
1 2 3 4 5 6 7 
 (1)األم

 
مختصر 

 (2)املزني
 

املهذب في 
فقه اإلمام 

 (3)الشافعي

نهاية 
املطلب في 

دراية 
 (4)املذهب
 

املنهاج 
 (5)للنووي
 

نهاية املحتاج 
إلى شرح 

 (6)املنهاج

روضة 
الطالبين 
وعمدة 

 (7)املفتين
 للنووي

الضحايا -1

والصيد 

والذبائح 

واألشربة 

 .واألطعمة

 .النذر -2

 .البيوع -3

 .الفرائض -4

 .الجهاد-5

النكاح -6

 .والطالق

 .الجراح -7

 .البيع-1

 .الفرائض-2

 .النكاح -3

القتل -4

 .(القصاص)

 الحدود.-5

 السير.-6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

األضحية -1

 .والعقيقة

 .النذر -2

األطعمة -3

والصيد 

)كلها .والذبائح

تحت كتاب 

 (الحج

 .البيع -4

 .الفرائض -5

 .النكاح -6

 .األيمان -7

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 .الجراح -4

 .الحدود -5

 .السير -6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

 النذور. -9

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 الجراح -4

 .لحدودا -5

 .الجهاد -6

الصيد -7

والذبائح 

واألضحية 

 عمة.واألط

 األيمان. -8

 النذر. -9

 البيع. -1

 الفرائض.-2

 .النكاح -3

 .الجراح -4

 .الحدود -5

 .األشربة -6

 .السير -7

الصيد -8

واألضحية 

 .واألطعمة

األيمان -9

 والنذور.

الضحايا -1

والصيد 

والذبائح 

 .واألطعمة

 .النذر -2

 املعامالت.-3

 الفرائض.-4

 النكاح.-5

 نايات.الج-6

 الحدود.-7

 السير.-8

الصيد -9

                                       
 األم، الشافعي. (1)
 خمترص املزين، املزين. وكذلك ترتيب كتاب املاوردي. (2)
 املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، الشريازي. (3)
 ، اجلويني.بهناية املطلب يف دراية املذه (4)
املنهاج، النووي. وكذلك مغني املحتاج، الرشبيني. وكذلك ترتيب كتاب حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ( 5)

 وحوايش الرشواين والعبادي، اهليتمي.
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل. (6)
 روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي.( 7)

 أديب فايز الضمور د.األربعــــــــــة                    الفقهيـــــــة املذاهــــــب كتب  وترتيبها يف الفقه موضوعات تقسيم

30 

 

  (3)ل جدو 
 يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب الشافعي زمنيا

 أهم العناوين املقصودة يف الكتابوترقيم لرتتيب  
1 2 3 4 5 6 7 
 (1)األم

 
مختصر 

 (2)املزني
 

املهذب في 
فقه اإلمام 

 (3)الشافعي

نهاية 
املطلب في 

دراية 
 (4)املذهب
 

املنهاج 
 (5)للنووي
 

نهاية املحتاج 
إلى شرح 

 (6)املنهاج

روضة 
الطالبين 
وعمدة 

 (7)املفتين
 للنووي

الضحايا -1

والصيد 

والذبائح 

واألشربة 

 .واألطعمة

 .النذر -2

 .البيوع -3

 .الفرائض -4

 .الجهاد-5

النكاح -6

 .والطالق

 .الجراح -7

 .البيع-1

 .الفرائض-2

 .النكاح -3

القتل -4

 .(القصاص)

 الحدود.-5

 السير.-6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

األضحية -1

 .والعقيقة

 .النذر -2

األطعمة -3

والصيد 

)كلها .والذبائح

تحت كتاب 

 (الحج

 .البيع -4

 .الفرائض -5

 .النكاح -6

 .األيمان -7

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 .الجراح -4

 .الحدود -5

 .السير -6

الصيد -7

والذبائح 

والضحايا 

 واألطعمة.

 األيمان. -8

 النذور. -9

 .البيع-1

 .الفرائض2

 .النكاح -3

 الجراح -4

 .لحدودا -5

 .الجهاد -6

الصيد -7

والذبائح 

واألضحية 

 عمة.واألط

 األيمان. -8

 النذر. -9

 البيع. -1

 الفرائض.-2

 .النكاح -3

 .الجراح -4

 .الحدود -5

 .األشربة -6

 .السير -7

الصيد -8

واألضحية 

 .واألطعمة

األيمان -9

 والنذور.

الضحايا -1

والصيد 

والذبائح 

 .واألطعمة

 .النذر -2

 املعامالت.-3

 الفرائض.-4

 النكاح.-5

 نايات.الج-6

 الحدود.-7

 السير.-8

الصيد -9

                                       
 األم، الشافعي. (1)
 خمترص املزين، املزين. وكذلك ترتيب كتاب املاوردي. (2)
 املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، الشريازي. (3)
 ، اجلويني.بهناية املطلب يف دراية املذه (4)
املنهاج، النووي. وكذلك مغني املحتاج، الرشبيني. وكذلك ترتيب كتاب حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ( 5)

 وحوايش الرشواين والعبادي، اهليتمي.
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل. (6)
 روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي.( 7)



د. أديب فايز الضمور تقسيم موضوعات الفقه وترتيبها في كتب المذاهب الفقهية ا�ربعة

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

198

 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

31 

 

 الحدود. -8

األقضية  -9

 .والشهادات

 .األيمان-10

 .املواريث -11

 

 .النذور  -9

أدب -10

 القاض ي.

 .الجنايات -8

 .السير -9

 .دالحدو  -10

األقضية -11

 .والشهادات

أدب -10

 .القضاء

 

 

 القضاء-10

 

والذبائح  القضاء.-10

والضحايا 

والعقيقة 

 واألطعمة.

 األيمان.-10

 القضاء.-11

وترقيم لرتتيب أهم  ،يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب احلنبلي زمنيا (4)جدول 
 العناوين املقصودة يف الكتاب

2 3 4 5 6 
املبدع في شرح  (1)متن الخرقي

 (2)املقنع
عرفة اإلنصاف في م

 (3)الراجح من الخالف
زاد املستقنع في 
 (4)اختصار املقنع

 (5)منتهى اإلرادات

 .البيوع-1
 .الفرائض-2
 .النكاح -3
 .الجراح -4
 الحدود.-5
 .الجهاد-6
الصيد والذبائح -7

 واألضاحي.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 أدب القاض ي. -10

 .الجهاد -1
 .البيوع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .اياتالجن -5
 الحدود.-6
األطعمة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
والذكاة  األطعمة-7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 د.الحدو -6
األطعمة والذكاة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
 األطعمة والصيد.-7
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

                                       
ترتيب كتاب املغني، ابن قدامة. وكذلك ترتيب كتاب املحرر يف الفقه، جمد  متن اخلرقى، اخلرقي. وكذلك (1)

 الدين ابن تيمية احلراين.
 املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح. (2)
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي. (3)
لرشح املنتهى املعروف  زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي. وكذلك ترتيب كتاب دقائق أويل النهى (4)

 برشح منتهى اإلرادات، البهويت.
 منتهى اإلرادات، ابن النجار. (5)

 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

31 

 

 الحدود. -8

األقضية  -9

 .والشهادات

 .األيمان-10

 .املواريث -11

 

 .النذور  -9

أدب -10

 القاض ي.

 .الجنايات -8

 .السير -9

 .دالحدو  -10

األقضية -11

 .والشهادات

أدب -10

 .القضاء

 

 

 القضاء-10

 

والذبائح  القضاء.-10

والضحايا 

والعقيقة 

 واألطعمة.

 األيمان.-10

 القضاء.-11

وترقيم لرتتيب أهم  ،يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب احلنبلي زمنيا (4)جدول 
 العناوين املقصودة يف الكتاب

2 3 4 5 6 
املبدع في شرح  (1)متن الخرقي

 (2)املقنع
عرفة اإلنصاف في م

 (3)الراجح من الخالف
زاد املستقنع في 
 (4)اختصار املقنع

 (5)منتهى اإلرادات

 .البيوع-1
 .الفرائض-2
 .النكاح -3
 .الجراح -4
 الحدود.-5
 .الجهاد-6
الصيد والذبائح -7

 واألضاحي.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 أدب القاض ي. -10

 .الجهاد -1
 .البيوع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .اياتالجن -5
 الحدود.-6
األطعمة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
والذكاة  األطعمة-7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 د.الحدو -6
األطعمة والذكاة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
 األطعمة والصيد.-7
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

                                       
ترتيب كتاب املغني، ابن قدامة. وكذلك ترتيب كتاب املحرر يف الفقه، جمد  متن اخلرقى، اخلرقي. وكذلك (1)

 الدين ابن تيمية احلراين.
 املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح. (2)
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي. (3)
لرشح املنتهى املعروف  زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي. وكذلك ترتيب كتاب دقائق أويل النهى (4)

 برشح منتهى اإلرادات، البهويت.
 منتهى اإلرادات، ابن النجار. (5)

 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

31 

 

 الحدود. -8

األقضية  -9

 .والشهادات

 .األيمان-10

 .املواريث -11

 

 .النذور  -9

أدب -10

 القاض ي.

 .الجنايات -8

 .السير -9

 .دالحدو  -10

األقضية -11

 .والشهادات

أدب -10

 .القضاء

 

 

 القضاء-10

 

والذبائح  القضاء.-10

والضحايا 

والعقيقة 

 واألطعمة.

 األيمان.-10

 القضاء.-11

وترقيم لرتتيب أهم  ،يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب احلنبلي زمنيا (4)جدول 
 العناوين املقصودة يف الكتاب

2 3 4 5 6 
املبدع في شرح  (1)متن الخرقي

 (2)املقنع
عرفة اإلنصاف في م

 (3)الراجح من الخالف
زاد املستقنع في 
 (4)اختصار املقنع

 (5)منتهى اإلرادات

 .البيوع-1
 .الفرائض-2
 .النكاح -3
 .الجراح -4
 الحدود.-5
 .الجهاد-6
الصيد والذبائح -7

 واألضاحي.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 أدب القاض ي. -10

 .الجهاد -1
 .البيوع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .اياتالجن -5
 الحدود.-6
األطعمة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
والذكاة  األطعمة-7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 د.الحدو -6
األطعمة والذكاة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
 األطعمة والصيد.-7
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

                                       
ترتيب كتاب املغني، ابن قدامة. وكذلك ترتيب كتاب املحرر يف الفقه، جمد  متن اخلرقى، اخلرقي. وكذلك (1)

 الدين ابن تيمية احلراين.
 املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح. (2)
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي. (3)
لرشح املنتهى املعروف  زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي. وكذلك ترتيب كتاب دقائق أويل النهى (4)

 برشح منتهى اإلرادات، البهويت.
 منتهى اإلرادات، ابن النجار. (5)

 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

31 

 

 الحدود. -8

األقضية  -9

 .والشهادات

 .األيمان-10

 .املواريث -11

 

 .النذور  -9

أدب -10

 القاض ي.

 .الجنايات -8

 .السير -9

 .دالحدو  -10

األقضية -11

 .والشهادات

أدب -10

 .القضاء

 

 

 القضاء-10

 

والذبائح  القضاء.-10

والضحايا 

والعقيقة 

 واألطعمة.

 األيمان.-10

 القضاء.-11

وترقيم لرتتيب أهم  ،يوضح ترتيب أهم كتب فقه املذهب احلنبلي زمنيا (4)جدول 
 العناوين املقصودة يف الكتاب

2 3 4 5 6 
املبدع في شرح  (1)متن الخرقي

 (2)املقنع
عرفة اإلنصاف في م

 (3)الراجح من الخالف
زاد املستقنع في 
 (4)اختصار املقنع

 (5)منتهى اإلرادات

 .البيوع-1
 .الفرائض-2
 .النكاح -3
 .الجراح -4
 الحدود.-5
 .الجهاد-6
الصيد والذبائح -7

 واألضاحي.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 أدب القاض ي. -10

 .الجهاد -1
 .البيوع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .اياتالجن -5
 الحدود.-6
األطعمة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذور  -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
والذكاة  األطعمة-7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 د.الحدو -6
األطعمة والذكاة -7

 والصيد.
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

 .الجهاد -1
 .البيع-2
 .الفرائض-3
 .النكاح -4
 .الجنايات -5
 الحدود.-6
 األطعمة والصيد.-7
 األيمان. -8
 .النذر -9

 .القضاء -10

                                       
ترتيب كتاب املغني، ابن قدامة. وكذلك ترتيب كتاب املحرر يف الفقه، جمد  متن اخلرقى، اخلرقي. وكذلك (1)

 الدين ابن تيمية احلراين.
 املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح. (2)
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي. (3)
لرشح املنتهى املعروف  زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي. وكذلك ترتيب كتاب دقائق أويل النهى (4)

 برشح منتهى اإلرادات، البهويت.
 منتهى اإلرادات، ابن النجار. (5)



د. أديب فايز الضمور تقسيم موضوعات الفقه وترتيبها في كتب المذاهب الفقهية ا�ربعة
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

199

 أديب فايز الضمور د.األربعــــــــــة                    الفقهيـــــــة املذاهــــــب كتب  وترتيبها يف الفقه موضوعات تقسيم

32 

 

وابلستقراء  ،من الواضح مالحظة الختالف يف كتب املذهب الواحد
 : ف له أسباب أمههاوجدت هذا الختال

قد يكون االختالف يف الرتتيب داخل املذهب الواحد سببه اختالف املتن  -1

ويسلك  ،املعتمد يف الكتاب فيسلك الشارح نفس ترتيب صاحب املتن ويلزمه

فاالختالف هنا ال يعود لكتب الرشوح  ،شارح متن آخر ترتيب املتن فيخالفا بعضهام

 .ب الرشوح تذكر املناسبات بني ترتيب الكتبوإن كانت كت ،بل لكتب املتون

ا ا وترتيب   وتبويب  قد يكون منهج الرتتيب قائم عىل صنعة يف التأليف تقسيام   -2

 : وهنا يظهر لنا أمران هامان مها ،وهذا ما يعنينا يف بحثنا

وهذا ظاهر يف : االختالف بني املتقدمني واملتأخرين يف الرتتيب :األمر األول

وقد بني بعض فقهاء وحمققي املذاهب  ،ذهب الواحد كام يف اجلداولأغلب كتب امل

هذه طريقة املتأخرين من »: يقول احلطاب املالكي ،ذلك ومنهم من بينوا أسبابه

املالكية أهنم جيعلون النكاح وتوابعه يف الربع الثاين والبيع وتوابعه يف الربع 

ويف أغلب األحوال  ،تقدمني، فهناك طريقة للمتأخرين غري طريقة امل(1)«الثالث

وإىل هذا  ،سبب ذلك يعود إىل أن مرحلة استقرار العلوم تتبعها مرحلة صناعتها

وأنت ترى كتب املتأخرين تفوق عىل كتب »: السبب أشار ابن عابدين احلنفي بقوله

املتقدمني يف الضبط واالختصار وجزالة األلفاظ ومجع املسائل، ألن املتقدمني كان 

م إىل استنباط املسائل وتقويم الدالئل؛ فالعامل املتأخر يرصف ذهنه إىل مرصف أذهاهن

تنقيح ما قالوه، وتبيني ما أمجلوه، وتقييد ما أطلقوه، ومجع ما فرقوه، واختصار 

عباراهتم، وبيان ما استقر عليه األمر من اختالفاهتم، فهو كامشطة عروس رباها 

ىل األزواج، وعىل كل فالفضل أهلها حتى صلحت للزواج، تزينها وتعرضها ع

 : لألوائل كام قال القائل

                                       
 (.3/393مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، ) (1)



د. أديب فايز الضمور تقسيم موضوعات الفقه وترتيبها في كتب المذاهب الفقهية ا�ربعة

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

200

 ه1439مجادى اآلخرة   ( 5العدد )      م بن عبد العزيزاجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

33 

 

 (1)«هــائـن مـه مـه ألنــليـل عـضـف         هـا لـحاب ومـه السـيـسقـر يـحـكالب
اختالف األولويات ما بني  إذن من أهم أسباب االختالف كام ذكر ابن عابدين

ه انتقال العلم من وعلت ،واجلداول تبني ذلك ،املتقدمني واملتأخرين يف التأليف
وهذه الصناعة تقوم عىل تصنيف وترتيب  ،مرحلة االستقرار إىل مرحلة الصناعة

ا وإىل ذلك أشار القرايف مبين   ، للطالب وتعليام  سهل معها تناوهلا تعلام  يالعلم بطريقة 
فوجدت أخيار »: مجال الرتتيب وأثره يف حفز النفوس عىل الطلب واالستزادة فقال

د أتوا يف كتبهم باحلكم الفائقة واأللفاظ الرائقة واملعاين الباهرة واحلجج ق علامئنا 
غري أهنم يتبعون الفتاوى يف مواطنها حيث كانت ويتكلمون عليها أين  ،القاهرة
 ،كرشاح املدونة وغريها ،مع قطع النظر عن معاقد الرتتيب ونظام التهذيب ،وجدت

.. وأنت تعلم أن الفقه وإن جل .لصنيعومنهم من سلك الرتتيب البديع وأجاد فيه ا
وإذا  ،ا تبددت حكمته وقلت طالوته وبعدت عند النفوس طلبتهإذا كان مفرتق  

رتبت األحكام خمرجة عىل قواعد الرشع مبنية عىل مآخذها هنضت اهلمم حينئذ 
، وهلذه الصنعة أشار (2)«القتباسها وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمص لباسها

اعتنيت بتتبع َذليك َفرددت كل شكل إيىَل شكله وكل فرع إيىَل ف»: الزركيش بقوله
، فظاهر اهتامم املتأخرين بصنعة (3)«َأصله َرَجاء الثََّواب َوقصد التسهيل عىل الطالب
 .التأليف ملا هلا من أثر يف تعلم العلم عىل أصوله

 ،هخمالفة املؤلف للمذهب يف الرتتيب لرتجح مسلك عىل مسلك رآ :األمر الثاين
ومن أمثلته ما ذهب إليه اإلمام النووي الذي خالف األصحاب يف ترتيب بعض 

ذكر كتاب الضحايا، والصيد  اعلم أن اإلمام الرافعي»: املوضوعات فقال
وهناك  .والذبائح، والعقيقة، واألطعمة، والنذور، يف أواخر الكتاب بعد املسابقة

                                       
 (.1/28الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (1)
 (.36- 35 /1) الذخرية، القرايف، (2)
 (.37ا، الزركيش، )صيخبايا الزوا (3)
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منهم هنا، وهذا أنسب، فاخرتته.  . وذكرها طائفة(1)ذكرها املزين، وأكثر األصحاب
، وهذا سبب من أسباب يف ترتيب املوضوعات وإن كان له تعلق (2)«واهلل أعلم

 .بالتقسيم كذلك

ومما جيدر ذكره أن معرفة ترتيب موضوعات الفقه يف املذهب الواحد البد أن 

ألن كتبهم اهتمت  ؛األول الرجوع لكتب املتأخرين: ُيرجع فيها ألمرين هامني

الرجوع للكتب املعتمدة : اوثاني   ،الصناعة والتأليف أكثر من كتب املتقدمني عموم  با

 .يف حتقيق املذهب وتنقيحه

 .يف كتب املذاهب الفقهية (3)ترتيب موضوعات املعامالت: املطلب الثاين
سأقترص يف ذكر أهم املوضوعات التي تناولتها يف اجلداول للوقوف عىل ترتيبها 

وسيكون منهجي يف اختيار  ،ألربعة كنامذج ألهم املوضوعاتيف كتب املذاهب ا

األول كتب : ا عىل أمرينترتيب املوضوعات يف كتب املذهب الواحد معتمد  

 .اوذلك ملا مر سابق   ،ا كتب املذهب املعتمدة يف حتقيق املذهبوثاني   ،املتأخرين
  :النحو اآليتحيث جاء يف األغلب الرتتيب عىل : الرتتيب يف كتب احلنفية :أوًل 

يامن ثم احلدود ثم السري ثم البيوع ثم القضاء والشهادات ثم النكاح ثم األَ 

 .الذبائح واألضاحي واألرشبة والصيد ثم اجلنايات ثم الفرائض

 .مع وجود توزيع للمعامالت يف أكثر من مكان خمتلف ملناسبات رأوها

  :تيب عىل النحو اآليتحيث جاء يف األغلب الرت: الرتتيب عند املالكية :ااثنيً 
م الدماء والقصاص ثم اجلنايات واحلدود امالت ثم األقضية ثـمعـم الـاح ثـكـالن

 .ثم الفرائض
                                       

 أي يف باب املعامالت.( 1)
 (.3/192روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، )( 2)
هنا املقصود بموضوعات فقه املعامالت املعنى العام للمعامالت أي غري العبادات فيدخل فيها البيوع  (3)

 توابعها والنكاح وتوابعه واجلنايات وتوابعها...
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  :حيث جاء يف األغلب الرتتيب عىل النحو اآليت: عند الشافعية الرتتيب :ااثلثً 
البيع ثم الفرائض ثم النكاح ثم اجلراح ثم احلدود ثم السري ثم الصيد والذبائح 

  .حية واألطعمة ثم األيامن ثم النذور ثم القضاءواألض
 :حيث جاء يف األغلب الرتتيب عىل النحو اآليت: الرتتيب عند احلنابلة :ارابعً 

البيع ثم الفرائض ثم النكاح ثم اجلنايات ثم احلدود ثم األطعمة والذكاة والصيد 
 .ثم األيامن والنذور ثم القضاء

 ترتيب الشافعية واحلنابلة باستثناء كتاب بق بنيمن املالحظ توافق يشبه التطا
 .السري فهو عند الشافعية من املعامالت وعند احلنابلة من العبادات

وتقارب بني املالكية مع الشافعية واحلنابلة يف تأخري اجلنايات واحلدود عن 
 .مع تأخري وتقديم بني املعامالت والنكاح ،املعامالت والنكاح

 ،مؤخرة عند املالكية ومقدمة عند الشافعية واحلنابلة يض فهختلفوا يف الفرائاو
والذبائح واألضحية واألطعمة واأليامن والنذور فهي يف قسم  ختلفوا يف الصيداو

 .العبادات عند املالكية وعند الشافعية واحلنابلة يف قسم املعامالت ومؤخرة
عامالت بالنكاح دء املن اتفقوا يف بإو ،احلنفية فقد اختلف ترتيبهم مع اجلميع اأم

ولكن باب املعامالت عند املالكية والشافعية واحلنابلة  ،مع تأخري الفرائض كاملالكية
وترتيب باقي املوضوعات  ،يف مكان واحد وهو موزع يف مواضع شتى عند احلنفية

 .اختلف عن غريهم
اليت استند عليها يف ترتيب موضوعات فقه  سساأل :املطلب الثالث

 .ب املذاهب الفقهيةيف كتاملعامالت 
التي استندوا هلا يف  سسسنستظهر من كالم فقهاء املذاهب األربعة أهم األ

والتي استندت إىل ما تضمنه كل  ،ترتيب موضوعات فقه املعامالت فيام بينها
وقد اختلفت أنظار الفقهاء بني املذاهب األربعة يف استظهار هذه  ،موضوع من معاين

وليس أحد يعجز يف »: يقول ابن اهلامم احلنفي ،قديم والتأخري التاملعاين واعتبارها يف



د. أديب فايز الضمور تقسيم موضوعات الفقه وترتيبها في كتب المذاهب الفقهية ا�ربعة
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

203

 أديب فايز الضمور د.األربعــــــــــة                    الفقهيـــــــة املذاهــــــب كتب  وترتيبها يف الفقه موضوعات تقسيم

36 

 

 ؛فإن كل معنى له خصوصية ليست يف اآلخر ،إبداء وجه تقديم معنى عىل معنى
وإنام  ،فاملقدم يعترب ما ملا قدمه ويسكت عام ملا أخره والعاكس يعكس ذلك النظر

ي النظر بني عيستدوهو  ،إبداء وجه أولوية تقديم هذا عىل ذلك هو التحقيق
وقد يفيض إىل تكثري جهات كل  ،اخلصوصيتني أهيام يقتيض أو أكثر اقتضاء للتقديم

فاالقتصار يف ذلك أدخل  ، مع قلة اجلدوىويستدعي تطويال   ،واحد وخصوصياته
وال بد يف حتصيل زيادة البصرية فيام نرشع فيه من  ،يف طريقة أهل العلم والتحصيل

ك نجد املذاهب قد اختلفت يف التقديم والتأخري بني لذل ،(1)«تقديم حتصيل أمور
ا املوضوعات الختالفهم يف املعاين التي استظهروها من املوضوع الواحد ترجيح  

ودورنا يف استظهار منهج املذاهب األربعة يف ترتيب ، عىل املعاين األخرى
اسم  املوضوعات يقتيض أن نستظهر املعاين هذه، وهي ما يطلق عليه الفقهاء

 هاهنا إىل الكتب بني ذكرها تقدم التي املناسبات»: يقول البابريت احلنفي، املناسبة
، ومع أن هذه املناسبات هي بني املوضوع املتقدم واملوضوع (2)«الرتتيب اقتضت

ا للموضوع بني وليست مناسبة عامة اقتضت ترتيب   ،املتأخر يف غالب كتب املذاهب
خذ عىل من اقترص يف بيان املناسبة بني املتقدم واملتأخر وهذا مما يؤ ،مجيع املوضوعات

فقط دون بيان للمناسبة العامة التي اقتضت وضع املوضوع يف املكان املختار له بني 
ا يف ترتيب ومع هذا اخللل يف رأي الباحث إال أهنا شكلت منهج   ،مجيع املوضوعات

 : النحو اآليت ظهرت عىل موضوعات الفقه يف كتب املذاهب األربعة والتي
اختلفت أنظار فقهاء املذاهب يف اعتباره بني استظهار املعىن  :األصل األول

 .أو استظهار معىن مدى تعلق حاجة النسان ،األقرب للعبادة تدرجا ملا سبق
ن يف املذاهب الفقهية برزا عند بدء ترتيب ان رئيسافقد ظهر للباحث اجتاه

 : ألربعة عىل النحو اآليتاملوضوعات الفقهية يف كتب املذاهب ا
                                       

 (.5/211) ابن اهلامم، رشح فتح القدير، (1)
 (.5/58) فالرتتيب بني عىل املعاين وهي املناسبات. العناية رشح اهلداية، البابريت، (2)
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البدء باملوضوعات األقرب ملعنى العبادة والتعبد ألن ما سبق هو : الجتاه األول

ومتثل هذا  ،قسم العبادات فكان من األنسب التدرج والبدء بام هو أقرب هلذا املعنى

 .االجتاه بمذهب احلنفية واملالكية
 فإن»: كام قال ابن عابدين ،حوهذا ظاهر جيل يف تعليلهم تعقيب العبادات بالنكا

 منه األصيل املقصود بل ا،أيض   العبادات من لكنه املعامالت من كان وإن النكاح

، وأكد هذا املعنى (1)«املسلمني وتكثري املحرمات عن النفس حتصني وهي العبادات،

 من منزلة أقرب ألنه املعامالت؛ من غريه عىل النكاح وقدم»: الزيلعي احلنفي فقال

، بل قدمه (2)«عندنا للنوافل التخيل من أوىل بالنكاح االشتغال كان حتى باداتالع

ألن  ،بأهنا عبادات ماحلنفية عىل اجلهاد والعتق والوقف واألضحية مع اعرتافه

 وإن اجلهاد، عىل وقدمه»: النكاح أقرب مما ذكر لألركان األربع يقول ابن عابدين

 أفراد بأنكحة حيصل ما ألن واإلسالم؛ ملسلما لوجود سبب منهام كال   أن يف اشرتكا

 عىل والذمة القتل حصول اجلهاد يف الغالب فإن بالقتال، حيصل ما أضعاف املسلمني

 جتدد بمنزلة الصفة جتدد أن إىل انظر   اتساحم   املسلم لوجود اسبب   كونه يف أن

 إىل ربأق ألنه اأيض   عبادات كانت واألضحية،وإن والوقف العتق عىل الذات،وكذا

وعند املالكية أعقبوا اجلهاد الذي هو من قسم العبادات عندهم ،(3)«األربع األركان

[: قوُله»: يقول الصاوي املالكي، اعقبوه بالنكاح ُم عىل النَِّكاحي  ألن أي: ]اْنتَقل يَتَكلَّ

نوبي »: خلرب لغة، اجلهاد معنى هي التي واملشقة اجلهد لوازمه من النكاح إنَّ من الذُّ

ْعُي َعىَل اْلعييَالي ذُ  َهاد  إالَّ السَّ ُرَها َصاَلة  َواَل َصْوم  َواَل جي  .(5) «، أَْو كام قال(4)«ُنوب ا اَل ُيَكفِّ
                                       

 (.4/500الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (1)
ئق رشح كنز ا(. وانظر البحر الر2/94) تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، (2)

 (.3/3) (، وانظر الدر املختار وحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،3/82الدقائق، ابن نجيم، )
 (.3/3) الدر املختار وحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، (3)
 مل أجد احلديث يف الصحيحني وكتب السنن. (4)
 (.2/327) لصاوي،احاشية الصاوي عىل الرشح الصغري = بلغة السالك ألقرب املسالك،  (5)
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والبدء باألحوج  ،البدء باملوضوعات التي تتعلق بحاجة اإلنسان: الجتاه الثاين
 .ومتثل هذا االجتاه بمذهب الشافعية واحلنابلة ،ثم األقل حاجة

وأمهها العبادة » :بقولهبينه الرميل الشافعي حني علل ترتيب املوضوعات  وهذا ما
لتعلقها باألرشف، ثم املعاملة لشدة احلاجة إليها؛ ثم املناكحة؛ ألهنا دوهنا يف احلاجة، 

، وكذلك أكده (1)«ثم اجلناية لقلة وقوعها بالنسبة ملا قبلها، فرتبوها عىل هذا الرتتيب
 شهوة عن متأخرة شهوته ألن النكاح ربع عنهام وأخر» :البجريمي الشافعي فقال

 البطن شهويت بعد يكون إنام اغالب   ذلك ألن واملخاصامت اجلنايات ربع وأخر البطن،
 .، وهذا املعنى تناقلة كثري من الشافعية(2)«والفرج

وقدموا ربع »: مفلح احلنبيل علة هذا الرتتيب فيقول  ابنبنيَّ فأما احلنابلة 
عىل النكاح وما يتعلق به، ألن سبب املعامالت وهو األكل والرشب  املعامالت

ونحومها رضوري يستوي فيه الكبري، والصغري، وشهوته مقدمة عىل شهوة النكاح، 
وقدموا النكاح عىل اجلنايات واملخاصامت، ألن وقوع ذلك يف الغالب إنام هو بعد 

، إذن (3)«ا املتويل يف تتمتهالفراغ من شهوة البطن والفرج، وهذه مناسبة حسنة ذكره
 .يظهر وبوضوح من كالمهم تعليق الرتتيب باحلاجة أوال  

                                       
 (.1/59هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، )( 1)
(. وانظر حاشية البجريمي عىل اخلطيب، 3/5إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، الدمياطي، ) (2)

ّي، ) مي  (.3/356( و)3/3الُبَجرْيَ
. قال ابن عثيمني: (1/13)نهى، البهويت، ل. وانظر دقائق أويل ا(1/20)املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح،  (3)

العلامء ـ رمحهم اهلل ـ يبدؤون تصانيفهم بالعبادات، ثم باملعامالت، ثم باألنكحة، ثم بام يتعلق بالدماء، ثم »
بالقضاء، فبدؤوا بالعبادات؛ ألهنا هي التي ُخلق اإلنسان من أجلها، وبدؤوا بالصالة؛ ألهنا أهم العبادات، 

؛ ألهنا من رشوطها... ثم بدؤوا يف املعامالت بالبيوع وما يتعلق هبا، ثم ذكروا النكاح وما ةوقدموا الطهار
يتعلق به؛ ألن األصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس حمتاجون للطعام والرشاب من حني ما يولدون، 

يتعلق هبا،  ومن أكرب طرق احلصول عىل ذلك البيع والرشاء، وهلذا بدؤوا يف املعامالت بالبيوع وما
فاإلنسان إذا شبع يطلب النكاح؛ وهلذا جاؤوا بالنكاح بعد ذلك، ثم إذا متت النعمة بشبع البطن وكسوة 
البدن وحتصني الفرج، فإنه قد حيصل له من األرش والبطر ما حيتاج معه إىل ردع، فذكروا القصاص 

 (.8/91ني، )مالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ابن عثي«. واحلدود والقضاء...إلخ
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 : تقدمي املفرد أو البسيط على املركب :األصل الثاين
وقد استند له احلنفية خاصة يف ترتيب  ،وهذا األصل من قواعد علم املنطق

والبسيط مقدم ...»: أبواب الفقه ومن ذلك ذكر كتاب النكاح بعد العبادات كقوهلم

دات ألن افذكروا النكاح بعد العب(1)«عىل املركب يف الوجود فقدمه يف التعليم هكذا

 ،والنكاح تركب من معنيني معنى العبادة ومعنى املعاملة ،العبادات متحضت للتعبد

كتاب النكاح أخره عما تقدم ألنه ابلنسبة إليه كالبسيط »: قال شيخ زاده احلنفي
فيه فإن االشتغال  أما معىن العبادة ،عاملة من وجه وعبادة من وجهفإنه م من املركب

به أفضل من التخيل عنه ملحض العبادة وملا فيه من حفظ النفس عن الوقوع يف الزنا 

تناكحوا تكثروا فإين أابهي »: وملا فيه من مباهاة الرسول عليه الصالة والسالم بقوله
ذيب األخالق وتوسعة الباطن بالتحمل يف وملا فيه من هت ،«بكم األمم يوم القيامة

معارشة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح املسلم العاجز عن القيام هبا والنفقة 

وأما  ،عىل األقارب واملستضعفني وإعفاف احلرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن
ل والشهادة فلام فيه من املال الذي هو عوض البضع واإلجياب والقبومعىن املعاملة 

 .ومن املعاين املركبة اجتامع مصالح الدين والدنيا يف النكاح. (2)«ودخوله حتت القضاء
 : تقدمي العام على اخلاص :األصل الثالث

تقديم  وهذه قاعدة أصولية استند إهلا الفقهاء يف ترتيب موضوعات الفقه يف مسألة
                                       

 (.247/ 6رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (1)
[ ذكره عقب »](. وقال ابن عابدين: 1/466جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، زاده ) (2) كيَتاُب النَِّكاحي

العبادات األربع أركان الدين؛ ألنه بالنسبة إليها كالبسيط إىل املركب؛ ألنه عبادة من وجه معاملة من 
(. وهذا املعنى ذكروه يف تقديم 3/3لدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، )ا«. وجه

قلت: املناسبة من حيث إن يف كل منهام معنى إزالة امللك، ففي الوقف يزول »الوقف عىل البيع بقوهلم: 
البيع يزول امللك عن  امللك عن الواقف بعد حكم احلاكم، من غري أن يدخل يف ملك املوقوف عليه، ويف

البائع، ويدخل يف ملك املشرتي، فكان الوقف كاملفرد والبيع كاملركب واملفرد سابق عىل املركب، فلذلك 
 (.8/4البناية رشح اهلداية، العيني، )«. أخر ذكر البيع عنه
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 .واألضحية يف باب املعامالت وخاصة أن احلنفية جعلوا الذبائح ،الذبائح عىل األضاحي
قوله »: قال ابن عابدين يف رشحه للدر املختار: تقديم الذبائح عىل األضحية -

كام قال يف العناية  ،فيه بيان املناسبة مع وجه التعقيب (من ذكر اخلاص بعد العام)

 .(1)«ألن التضحية ذبح خاص واخلاص بعد العام ،أوردها عقب الذبائح

 : اعاة الرتتيب يف النصوص الشرعيةمر  :األصل الرابع
: والذي يظهر اتفاق اجلميع عىل تقديم الوصايا عىل املواريث كام يف قوله تعاىل

[ 12:النساء] ﴾    ۓ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ﴿

 ولوقوعها املرياث، أخت أهنا للوصية مناسبتهكتاب الفرائض[ ]»: قال ابن عابدين

 .(2)«عنها أخر ولذا بعده املرياث وقسمة املوت، مرض يف
 : مراعاة الرتتيب الوجودي :األصل اخلامس

 ملا»: قال الزيلعي احلنفي: ...كتقديم الزواج عىل الطالق واحلضانة والنفقة -

 أحكام وهي عنه واملتأخرة وجوده عند الالزمة أحكامه وبيان النكاح من فرغ

 وأيضا... أحكامه واستعقاب وجوده تقدم فرع ألنه يرتفع؛ به فيام رشع الرضاع

 بأحكامه الوجود يف ثابت والنكاح الوضعي، الرتتيب يناسب الوجودي الرتتيب

 .(3)«كذلك التعليم يف فأوجده الطالق ويتلوه

كتاب »: قال ابن اهلامم احلنفي: وتقديم البيوعات والديون عىل كتاب القضاء -

ات يف الديون والبياعات واملنازعات حمتاجة إىل ملا كان أكثر املنازع: أدب القايض

 .(4)«قطعها أعقبها بام هو القاطع هلا وهو القضاء
قال البابريت : وتقديم احلدود واجلنايات عىل الدية والوصية واملرياث... -

                                       
 (.6/311الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (1)
 (.6/757) بقااملرجع الس (2)
 (.2/188تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، )( 3)
 (.2/51رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (4)
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 اجلناية موجبي إحدى الدية أن ملا املناسبة ظاهر اجلنايات بعد الديات ذكر»: احلنفي
 .(1)«نةللصيا املرشوعني

 عن الرجوع كتاب)»: قال الزيلعي: تقديم الشهادة عىل الرجوع عن الشهادة -
 متوازيني فكانا إثباهتا أبحاث تقدم وما الشهادة رفع أبحاث هذا كان ملا( الشهادة
 ال إذ الشهادة بعد ولتحققه.. .بينهام للموازاة ذلك ترجم كام بالكتاب هذا فرتجم
 مناسبته وخصوص وجوده بعده أن كام بعده تعليمه جيعل أن ناسب الوجود بعد إال رفع

 .(2) «هـ.ا.خطأ   أو اعمد   لتقدمها إال اغالب   يكون ال الرجوع أن وهو الزور بشهادة
كتاب ]»: ا للدر املختارقال ابن عابدين شارح  : تأخري الوصايا واملواريث -

آلدمي يف الدنيا املوت، ألن آخر أحوال ا ؛إيراده آخر الكتاب ظاهر املناسبة الوصايا[
والوصية معاملة وقت املوت وله زيادة اختصاص باجلنايات والديات ملا أن اجلناية 

ا للشافعية واحلنابلة ، وهذا خالف  (3)«قد تفيض إىل املوت الذي وقته وقت الوصية
 .اا حلديث تبني ضعفه كام مر سابق  الذين قدموا املواريث استناد  

 : صل على البدلتقدمي األ :األصل السادس
فقدم األصل  ،ألن القصاص أصل والدية بدل ،كام يف تقديم القصاص عىل الدية

 .عىل البدل
 : املناسبات اخلاصة بني بعض املوضوعات ببعضها :األصل السابع

وهناك ترتيب بني بعض  ،كام رأينا فهناك تقسيم عام ملوضوعات الفقه
 فرغ ملا: قوله)»: ابن عابدين بقولهوقد أشار لذلك  ،املوضوعات ملناسبات بينها

 خصوص بني املناسبة بيان مع يأيت ما ومجلة تقدم ما مجلة بني للمناسبة بيان( إلخ
والرتتيب بني  ،سبق ذكرها سسفالتقسيم بني اجلمل يستند أل ،(4)«والبيع الوقف

                                       
 (.10/270العناية رشح اهلداية، البابريت، )( 1)
 (.243- 4/242تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، )( 2)
 (.6/647شية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، )االدر املختار وح( 3)
 (.4/500) املرجع السابق ( 4)
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وهنا وجد الباحث  ،ااملوضوعات بسبب مناسبات بينها أيضا استند ألسس أيض  
بموازين التقسيم والرتتيب العامة لتستقيم معاين جزئية بني موضوع  اختالال  

فابتدأ املصنف بحقوق اهلل تعاىل اخلالصة »: قال ابن اهلامم احلنفي، وموضوع آخر
مث يف  ثم رشع يف حقوق العباد وهي املعامالت ،وغريها حتى أتى عىل آخر أنواعها

ة ذكرت يف ترتيب خصوص بعض األبواب على بعض مناسبات خاص
وأكثر ما ظهر ذلك التكلف بذكر املناسبات والتعسف يف الرتتيب عند  ،(1)«مواضعها

احلنفية وخاصة يف املعامالت التي فرقوها بني أبواب ال تنسجم معها يف املعنى العام 
 : ومن األمثلة عىل ذلك، وإن ذكروا هلا مناسبات خاصة

 : اكهما مبعىن املاليةترتيب موضوع الصيد مث الرهن مبناسبة اشرت  –أ 
ْهن»: قال ابن عابدين  سبب والصيد الرهن من كال أن مناسبته: كتاب الرَّ

، وبالنظر للمعنى العام للرتتيب فإن الصيد األصل أن يلحق (2)«املال لتحصيل
 .بالذبائح كام ذهبت إليه مذاهب أخرى ألن املعاين املشرتكة أظهر وأوىل

زارعة مث املساقاة لشرتاكها مبعىن التالف ترتيب كتاب الذابئح مث امل –ب 
 : يف احلال لالنتفاع يف املآل

 يف اإتالف   كوهنا والذبائح املزارعة بني املناسبة: الرشاح مجهور قال»: قال ابن نجيم
 منها، ينبت بام لالنتفاع األرض يف احلب إتالف املزارعة فإن املآل يف لالنتفاع احلال

 يقتيض إنام هذا قيل ذلك بعد به لالنتفاع روحه إزهاقب احليوان إتالف والذبح
 ،ا معنى بعيد ومتكلف، وهذا أيض  (3)«املساقاة تعقيب دون بالذبائح املزارعة تعقيب

ولكن حرش الذبائح معهن للمعنى املذكور  ،نعم هناك تقارب بني املزارعة واملساقاة
ان تلحق الذبائح هبا هو تكلف بذكر املناسبات وإمهال ملا هو أظهر وأوىل من مع

                                       
 (.6/247رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ) (1)
 (.6/477الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (2)
وانظركتاب  (.8/190يم، )جالبحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري، ابن ن (3)

 (.6/293الذبائح يف الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، )
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 .كاألضحية والعقيقة والصيد
 : إحلاقهم بعض العبادات ابملعامالت –ج 

كام ذكروا يف املعامالت بعض العبادات كاألضحية ملناسبتها »: قال ابن عابدين -
 .(1)«للذبائح، والقرض ملناسبته للبيع تأمل

ملناسبة خروج  وكإحلاقهم الوقف للبيوع مع أن الوقف عبادة والبيوع معامله -
ثم يف ترتيب خصوص بعض »: ابن اهلامم احلنفي يقول ،امللك يف كليهام من صاحبه

األبواب عىل بعض مناسبات خاصة ذكرت يف مواضعها ووقع يف آخرها ترتيب أول 
ووجهه أن الوقف إذا صح خرج  ،أقسام حقوق العباد أعني البيع عىل الوقف

ىل مالك فننزل الوقف يف ذلك إويف البيع  ،ىل مالكإاململوك عن ملك الواقف ال 
 ،منزلة البسيط من املركب والبسيط مقدم عىل املركب يف الوجود فقدمه يف التعليم

هذه العالقة يكاد يتفق عليها املؤلفون »: الوهاب . يقول الدكتور عبد(2)«هكذا ذكر
ا تعبدي   اذلك أن يف الوقف جانب   ،وربام كان غريها أوجه من هذا ،من بعد الكامل

 .(3)«فهو إىل العبادة أقرب وأمس ،حيث يقصد منه التقرب إىل اهلل
 : إحلاق احلنفية الوكالة بعد الشهادات مبناسبة أن كل منهما نوع من التعاون –د 

[ ]»: يقول البابريت  خلق ملا اإلنسان ألن بالوكالة؛ الشهادات عقبكيَتاُب اْلَوَكاَلةي
 التعاضد من والشهادات وتعاوض، تعاضد إىل معاشه يف حيتاج بالطبع مدنيا

 فأوثر املفرد من كاملركب فصارت أيضا التعاوض فيها يكون وقد منه، والوكالة
،وتركوا املعنى الذايت يف الشهادة كمعنى األداء املتعلق باحلقوق وهذا (4)«تأخريها

  .املعنى تعلقه بالقضاء أوىل منه باملعامالت املالية
                                       

 (.4/500الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار(، ابن عابدين، ) (1)
 (.6/247رشح فتح القدير، الكامل، ) (2)
 (.24)ص األربعة، أبو سليامن، ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهب (3)
 (.5/2العناية رشح اهلداية، البابريت، ) (4)
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 :ة والوديعة للدعوى واإلقرار...إحلاق املضارب -ه
وهذا من أكثر صور التكلف يف ترتيب املوضوعات بدعوى املناسبة كام ذكرها 

 اإلقرار كتاب أعني الكتب هذه ذكر إنام :األتقاين قال»: اللقاين من احلنفية بقوله
 للمناسبة؛ الدعوى كتاب عقيب الوديعة وكتاب املضاربة وكتاب الصلح وكتاب
 منازعة فاإلنكار أنكر وإن اإلقرار، فبابه أقر فإن ينكر أو يقر أن إما عليه املدعى ألن

 بالصلح أو باإلقرار إما املال له ثبت ما فبعد نالصلح تستدعي واخلصومة وخصومة
 ،بابه تقدم وقد بالبيع بنفسه واالسرتباح ،بغريه أو بنفسه يسرتبح أن إما خيلو ال

 املال حيفظ أن إما خيلو فال االسرتباح يرد مل فإن ،املضاربة هو بغريه واالسرتباح
 وهو بغريه حفظه فبقي املعامالت يف حكم به يتعلق ال بنفسه وحفظه ،بغريه أو بنفسه
ا بعيد فمناسبة املضاربة للمعامالت والبيوع أوىل وهذا أيض   ،(1) «هـ.ا.الوديعة

 .وأظهر منها للدعوى وكذا مناسبة الوديعة
املساقاة : جاءت كاآليتلوجدناها وضوعات عند احلنفية امل يفولو تأملنا  – و

حياء املوات ثم األرشبة ثم الصيد ثم الرهن إثم  (2)واملزارعة ثم الذبائح ثم الكراهة
 .ثم اجلنايات

ولكن هذه املناسبات  ،هذه املوضوعات قام احلنفية بالتنسيق بينها بمناسبات عدة
ستدعي إحلاق بعض هذه املوضوعات يظهر أن هناك مناسبات أوىل وأظهر منها ت

حياء إة واملزارعة وبني افوضع الذبائح بني املساق ؛بمواطن أخرى من كتب الفقه
بل األوىل تقديم الذبائح عىل  ،وهو وضع ملختلف بني اجلنس الواحد ،املوات بعيد

تيان بالرهن بني الصيد واجلنايات واإل ،ألن الصيد نوع من الذبح وهذا أوىل ،الصيد
فاألوىل إحلاق الرهن  ،وإن ذكر احلنفية املناسبات بني هذه املوضوعات ،ضا بعيدأي

 .باملعامالت املالية من ديون وتوثيقات وهكذا

                                       
 (.3/240) تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الشلبي،( 1)
 أي باب كراهة استخدام: ذهب وفضة وحرير.... والتزمت تسميتهم يف كتبهم ونقلتها كام هي. (2)
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 اخلامتة
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ    ﴿: الذي قال فيه ال عصمة لكتاب َغري كتاب اهلل

ام ف ،كثري صوابه َر قليل َخطأ املْرءي يفواملنصُف َمن اغَتف، [42 :فصلت ] ﴾ ڱ

أسأل اهلل فيه العفو و ،وما أخطأت فيه فمن نفيس ،أصبت فيه فمن توفيق اهلل وهداه

 .والغفرانمنه 

فقد خلصت إىل  ،ويف ختام هذا البحث الذي بنيت فيه عىل جهد من سبقني
 : اآلتيةالنتائج 
منهج فقهي أصويل استند تقسيم وترتيب املذاهب ملواضيع الفقه قام عىل    •

 : سس منهاأل

فالعبادات أهم من املعامالت لتعلقها  ؛تقسيم وتقديم مكانة وأمهية ورشف -1

 .وألهنا الغاية التي خلق ألجلها اإلنسان ،باهلل

 .احلاجة للعبادات أعم وأكثر من احلاجة للمعامالت -2

عامالت وهناك موضوعات اختلف يف تقسيمها وإحلاقها بني العبادات وامل •

بائح والصيد واألضحية والعقيقة واألطعمة واألرشبة واأليامن الذكاة والذ: هي

ألن معنى التعبد فيها  ،وقد ترجح للباحث إحلاقها بقسم العبادات ،والنذور واجلهاد

 .وهذا ما ذكره املالكية وغريهم ،أظهر من معنى املعاملة

ت يف كتب املذاهب قام املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه العبادا •

 : ة األربعة عىل أسس كان أمههاالفقهي
الصالة : مرتبة ×، فقد ذكرها ×الرتتيب يف الذكر يف سنة رسول اهلل  :أوًل 

 ... وهكذا رتبتها املذاهب الفقهية.أوال ثم الزكاة ثم الصيام ثم احلج
الصيام حيث رشعت الصالة أوال ثم الزكاة ثم  ؛ريعيـشـي تـب زمنـيـترت :اًـ اثني

 ...ثم احلج
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فالعبادة  ؛ترتيب أمهية ورتبة بناء عىل مراعاة قوة معنى التعبد ومتحضه :ااثلثً 
 .املتعلقة بالنفس تقدم عىل العبادة املتعلقة باملال أو بكليهام

أو تقديم الكالم عىل الوسائل عىل الكالم عىل  ،تقديم الرشط عىل املرشوط :ارابعً 
 .وهذه قاعدة أصولية ،املقاصد

يف ترتيب موضوعات فقه العبادات الفرعية من  وهناك أسس اعتمد عليها •

 : كتب الفقه منها
 .وهي قاعدة أصولية ،تقديم العام عىل اخلاص -1
عىل  واألكثر وقوعا أو األصل عىل املتعلق تقديم الواجب عىل املندوب - 2
 .وهذه قواعد أصولية كذلك ،غريه
سن التأليف بني وهذا من ح ، يف املعاينإحلاق القرب ببعضها الشرتاكهام – 3

 .املتشاكالت
 .وهذا من القواعد املنطقية ،مراعاة الرتتيب الوجودي -4

أما املنهج الفقهي يف ترتيب موضوعات فقه املعامالت يف كتب املذاهب  •

 : يةتبد من مالحظة األمور اآل الفقهية األربعة فال
 : هاتيب املوضوعات ألسباب منهناك االختالف يف كتب املذهب الواحد يف تر

 .املعتمد قد يكون االختالف يف الرتتيب داخل املذهب الواحد سببه اختالف املتن -أ

 ،اا وترتيب   وتبويب  قد يكون منهج الرتتيب قائم عىل صنعة يف التأليف تقسيام   -ب 

 : وهنا البد من مالحظة أمرين

م وسببه اهتام ،يف الرتتيب االختالف بني املتقدمني واملتأخرين: األمر األول

 .واهتامم املتأخرين بالصنعة والتأليف ،املتقدمني باستقرار العلم

من األسباب التي ظهرت يل خمالفة املؤلف للمذهب يف الرتتيب : األمر الثاين

 .لرتجح مسلك عىل مسلك رآه
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أهم األسس التي استند إليها يف ترتيب موضوعات فقه املعامالت يف كتب  •

 : الفقهية هياملذاهب 

لفت أنظار فقهاء املذاهب يف اعتباره بني استظهار املعنى األقرب للعبادة اخت :أوًل 

 .أو استظهار معنى مدى تعلق حاجة االنسان ،ا ملا سبقتدرج  

 .وهذه قاعدة منطقية ،تقديم املفرد أو البسيط عىل املركب :ااثنيً 

 .وهي قاعدة أصولية ،تقديم العام عىل اخلاص :ااثلثً 

 .ب يف النصوص الرشعيةمراعاة الرتتي :ارابعً 

 .مراعاة الرتتيب الوجودي :اخامسً 

 .تقديم األصل عىل البدل :اسادسً 

وهنا وجد الباحث  ،املناسبات اخلاصة بني بعض املوضوعات ببعضها :اسابعً 

ملوازين التقسيم والرتتيب العامة لصالح معان جزئية بني موضوع  اختالال  

وظهر ذلك جليا عند احلنفية من خالل  ،نه تكلف بذكر املناسباتفنتج ع ،وموضوع

 .أمثلة تم ذكرها

 : اخلاصة هبذا املوضوع ومنهاالتوصيات بد من ذكر بعض  ول
عادة صياغة منهج فقهي أصويل إمهمته  ؛إقامة مؤمتر عاملي جيمع الفقهاء •

.لتقسيم وترتيب موضوعات الفقه

ملوضوعات ند يف تقسيمها وترتيبها الدعوة الستصدار موسوعة فقهية تست •

جيعلها  ،الفقه ألسس منهجية يف التأليف والتصنيف ال ختضع ملوروث مذهبي سابق

وذلك  ،تتكلف التقسيم والرتتيب كام تكلف رشاح الكتب املذهبية للمناسبات

.يؤسس ملنهج يثمر عن تيسري يف التعلم والتعليم وغريه
خلري لطالب العلم ل يف هذا البحث النفع واويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن جيع

فهو يبني اتباع الفقهاء ملنهج علمي فقهي وأصويل يف تأليفهم وتصنيفهم  ،ومحلته
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وإن ظهر يف بعض ما ألفوا ما  ،وتقسيمهم وترتيبهم ملوضوعات الفقه يف كتبهم
ولكن ذلك ال يدل إىل عىل اتباعهم للمنهج العلمي يف  ،خيالف ما يراه البعض

رمحهم اهلل ونفعنا  ،فقد كان هلم متيز يف هذا األمر ،تأليف والتقسيم والتبويبال
 .بعلمهم وجهدهم وكتب هلم أجرهم

 .وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني
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 فهرس املراجع
 - 995) املوصيل مودود بن حممود بن اهلل عبد ،مودود ابن ،الختيار لتعليل املختار - 1

 .م1937 -هـ 1356 ،(ط .د) ،القاهرة –( مطبعة احللبي م4128 - 1203=  هـ683
إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة العني  -2

دار  ،(هـ1310 - 1226) بالبكري املشهور عثامن بكر أبو ،الدمياطي الدين(، مبهمات
 .م9719 -هـ 1418، 1ط ،لتوريعالفكر للطباعة والنرش وا

 ،(م1350 -1292 هـ،751- 691) اجلوزية قيم ابن ،العاملني رب عن املوقعني إعالم - 3
 .(ت .د) ،(ط .د) ،اجليل دار

دار  ،(م820 - 767 هـ،204 - 150) إدريس بن حممد اهلل عبد أبو ،الشافعي ،األم -4
  .م1990هـ/1410، (ط .د) ،بريوت -املعرفة 

 000) املرصي نجيم ابن إبراهيم بن الدين زين ،نجيم ابن ،قر الرائق شرح كنز الدقائالبح -5
ويف آخره تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل  ،(م 1563 - 000=  هـ 970 -

 .(ت .د) ،(ط .د) ،الطوري احلنفي القادري
 885 - 817) حلسنيا أبو الدين عالء ،املرداوي ،اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف -6

 .(ت .د) ،(ط .د) ،العريب الرتاث إحياء دار ،(م 1480-1414= هـ
 أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء ،الكاساين ،الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع -7

 ،2ط ،العلمية الكتب دار ،(م 000 1191=  هـ 587 - 000) احلنفي الكاساين
 .م1986 - هـ1406

 رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو ،رشد ابن ،هد وهناية املقتصدبداية اجملت -8
دار احلديث  ،(م 1198 - 1126=  هـ 595 - 520) احلفيد رشد بابن الشهري القرطبي

 .م 2004 -هـ 1425، (ط .د)ن بدو ،القاهرة –
=  هـ 855 - 762) احلنفى بن حممود حممد أبو الدين بدر ،العيني ،البناية شرح اهلداية -9

 .م2000 -هـ 1420 ،1ط ،بريوت، لبنان -دار الكتب العلمية ، (م 1451 - 1361
 العبدري يوسف بن حممد اهلل عبد أبو ،املواق ،الفكر دار خليل ملختصر واإلكليل التاج -10

 .هـ1398 ،(ط .د) ،بريوت ،(م1492 - 000=  هـ 897 - 000) الغرناطي
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 حممد بن أمحد الدين شهاب ،الشلبي ،نز الدقائق وحاشية الشليبتبيني احلقائق شرح ك -11
ْلبييُّ   .هـ1313 ،1ط ،بوالق، القاهرة -املطبعة الكربى األمريية  ،(هـ1021 ت) الشِّ

 الدين فخر ،عيل بن عثامن ،الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب -12
 -ألمريية املطبعة الكربى ا ،(م3431 - 000=  هـ743 - 000) احلنفي الزيلعي

  .هـ1313 ،1ط ،بوالق، القاهرة
 الوهاب عبد ،سليامن أبو ،ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهب األربعة -13

، 1ط ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،مركز بحوث الدراسات اإلسالمية ،براهيمإ
 .م1988 -هـ 1408

 عيل بن حممد بن أمحد ،اهليتمي ،والعباديملنهاج وحواشي الشرواين َتفة احملتاج يف شرح ا -14
املكتبة التجارية الكربى بمرص  ،(م1567-1504= هـ974 - 909) اهليتمي حجر بن

 .م1983 -هـ 1357 ،(ط .د) ،لصاحبها مصطفى حممد
 املالكي اجلندي إسحاق بن خليل ،خليل ،التوضيح يف شرح املختصر لبن احلاجب -15

مركز  ،حتقيق أمحد بن عبد الكريم نجيب ،(م3741 -00=  هـ776 - 000) ياملرص
 .م2008 -هـ 1429 ،1ط ،نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

 أبو الُبخاري، ،وسننه وأايمه × اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا -16
حتقيق  ،األمريية الطبعة ،(م870 - 810 ،هـ256 - 194) اسامعيل بن حممد عبداهلل
 .هـ1422 ،1ط ،دار طوق النجاة ،هري بن نارص النارصحممد ز

ّي، ،َتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب -17 مي  بن سليامن الُبَجرْيَ
ّي  عمر بن حممد مي  ،(م1806 - 1719=  هـ1221 - 1131) الشافعي املرصي الُبَجرْيَ

 .م1995 - هـ1415 ،(ط .د) ،دار الفكر
 الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد ،الدسوقي ،سوقي على الشرح الكبريحاشية الد -18

  .(ت .د)، (ط .د) ،دار الفكر بريوت ،حتقيق حممد عليش ،(هـ1230 ت) املالكي
 أبو ،الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك=  حاشية الصاوي على الشرح الصغري -19

 .د) ،دار املعارف ،(م1825 - 1761=  هـ1241 -1175) اخللويت حممد بن أمحد العباس
  .(ت .د)، (ط

 الفكر، دار ،(م1058 -974 ،هـ450- 364) احلسن أبو املاوردي، ،الكبري احلاوي -20
 .(ت .د)، (ط .د) ،بريوت
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 الزركيش هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو ،الزركيش ،خبااي الزوااي -21
 ،حتقيق عبد القادر عبد اهلل العاين ،(م9213 - 1344=  هـ794 - 745) الشافعي

 .هـ1402 ،1الكويت، ط ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
ين َعاَلء ،احلَْصَكفي ،الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار -22  - 1025) الدِّ

 ،ار الكتب العلميةد ،حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ،(م1677 - 1616=  هـ1088
 .م2002 -هـ4231 ،1ط

 بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن ،(احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر -23
 دار ،(م1836 - 1784=  هـ1252 - 1198) احلنفي الدمشقي عابدين عبدالعزيز

 .م1992 - هـ1412 ،2ط ،بريوت الفكر،
 بن منصور ،البهويت ،اتعروف بشرح منتهى اإلراددقائق أويل النهى لشرح املنتهى امل -24

 -هـ 1414، 1عامل الكتب، ط ،(م1641 - 1591=  هـ1051 - 1000) يونس
 .م1993

، (م 1285 - 000=  هـ 684 - 000) أمحد الدين شهاب العباس أبو ،القرايف ،الذخرية -25
 .م1994 ،1ط ،بريوت -اإلسالمي الغرب دار ،املحققني من جمموعة

 النووي رشف بن حييى الدين حميي زكريا أبو النووي، ،فتنيامل وعمدة الطالبني روضة -26
 اإلسالمي، املكتب ،الشاويش زهري حتقيق ،(م1278 -1234 هـ،676 - 631)

 .م1991/  هـ1412 ،3ط ،عامن -دمشق -بريوت
 ،(م1560= هـ968 ت) أمحد بن موسى ،احلجاوي ،زاد املستقنع يف اختصار املقنع -27

 .(ت .د)، (ط .د)الرياض،  -دار الوطن للنرش  ،كرحتقيق عبد الرمحن العس
 حممد وتعليق حتقيق ،(هـ273 ت) القزويني حممد اهلل عبد أبو ماجة، ابن ،ماجه ابن سنن -28

 .(ت .د)، (ط .د)، الفكر دار األلباين، بأحكام مذيله واألحاديث الباقي، عبد فؤاد
ي، ،سنن الرتمذي -29 مذي  ،(م892 - 824 هـ،279 - 209) عيسى بن حممد عيسى أبو الرّتْ

( وإبراهيم 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1حتقيق وتعليق أمحد حممد شاكر )جـ 
رشكة  ،( ومذيل بأحكام األلباين5، 4عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف )جـ 

 .م1975 -هـ 1395 ،2ط، مرص –مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 
 منشور عىل موقع ،املختار حممد بن حممد ،الشنقيطي ،لشنقيطيشرح زاد املستقنع ل -30

 .املوسوعة اإللكرتونية الشاملة
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ْرقاين ،شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل -31  املرصي الزرقاين يوسف بن الباقي عبد ،الزُّ
 ،الزرقاينومعه الفتح الرباين فيام ذهل عنه  ،(م1688 - 1611=  هـ1099 - 1020)

 .م2002 -هـ 1422 ،1ط ،دار الكتب العلمية، بريوت ،الم حممد أمنيحتقيق عبد الس
 ،الدسوقي ،ألمحد الدردير على خمتصر خليل وهبامشة حاشية الدسوقي الشرح الكبري -32

 .(ت .د)، (ط .د) ،كردار الف ،(هـ1230 ت) عرفة بن حممد
دار الفكر،  يوايس،الس الواحد عبد بن حممد الدين كامل ،اهلامم ابن ،شرح فتح القدير -33

 .(ت .د)، (ط .د)، بريوت
 املالكي اخلريش اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو ،اخلرايش ،شرح خمتصر خليل للخرشي -34

دار الفكر  ،وهبامشه حاشية العدوي ،(م1690 - 1601=  هـ1101 - 1010)
 .(ت .د)، (ط .د) ،بريوت ،للطباعة

 هـ،1421 - 1347) صالح بن حممد ،عثيمني ابن ،املستقنع زاد على عاملمت الشرح -35
 .هـ1428 - 1422 ،1ط ،اجلوزي ابن دار ،(م2001 - 1928

 - 714) البابريت اهلل عبد أبو الدين أكمل ،حممد بن حممد ،البابريت ،العناية شرح اهلداية -36
 .(ت .د)، (ط .د) ،دار الفكر ،(م1384 - 1314=  هـ 786

 الفضل أبو حجر بن عيل بن أمحد ،َحَجر ابن ،اريتح الباري شرح صحيح البخف -37
: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،(م1448 - م1372 هـ،852 - هـ773) الشافعي العسقالين

)د.ط(، بريوت،  ،دار املعرفة ،عبد العزيز بن باز: عليه تعليقات العالمة ،فؤاد عبد الباقيحممد 
 .هـ1379

 للطباعة القلم دار ،املؤلفني من جمموعة ،شافعيال اإلمام مذهب على نهجيامل الفقه -38
 .م1992 - هـ1413 ،4ط ،دمشق والتوزيع، والنرش

-1000) إدريس بن يونس بن منصور ،البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع -39
 )د.ط(، ،بريوت ،دار الفكر ،حتقيق هالل مصيلحي ،(م1641 - 1591=  هـ1051
 .هـ1402

 - 000=  هـ 730 - 000) العزيز عبد ،البخاري ،ول البزدويكشف األسرار شرح أص -40
 ،1ط ،بريوت-دار الكتب العلمية  ،حتقيق عبد اهلل حممود حممد عمر ،(م1330
 .م1997هـ/1418

 أبو مفلح، ابن حممد بن اهلل عبد بن حممد بن إبراهيم ،مفلح ابن ،املبدع يف شرح املقنع -41
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دار الكتب العلمية،  ،(م1479 - 1413 = هـ884 - 816) الدين انبره إسحاق،
  .م1997 -هـ 1418، 1ط ،لبنان –بريوت 

 حمي خليل حتقيق ،(هـ483: املتوىف) الرسخيس أمحد بن حممد ،الرسخيس ،املبسوط -42
 .م2000 هـ1421 ،1ط ،الفكر دار ،امليس الدين

دار الصحابة  ،(م 945=  هـ 334 ت) سنياحل بن عمر القاسم أبو ،اخلرقي ،منت اخلرقى -43
 .م1993-هـ1413 )د.ط(، ،للرتاث

 - 922=  هـ 386 - 310) الرمحن عبد بن اهلل عبد ،القريواين زيد أيب ابن ،منت الرسالة -44
 .(ت .د)، (ط .د) ،دار الفكر (م996

 بشيخي امللقب الكليبويل حممد بن الرمحن عبد ،زاده ،جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر -45
 ،بريوت ،حتقيق خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية ،(م1667 - هـ1078) زاده

 .م1998 -هـ 1419 )د.ط(،
 هـ 652 - ؟590) احلراين، تيمية ابن الدين جمد الربكات، أبو ،تيمية ابن ،احملرر يف الفقه -46

 .م4198-هـ 1404 ،2ط ،الرياض -مكتبة املعارف ،(م 1254 - 1194= 
=  هـ 776 - 000) املرصي املالكي اجلندي إسحاق بن خليل ،لخلي ،خمتصر خليل -47

 .م2005هـ/1426 ،1ط ،القاهرة ،دار احلديث ،( حتقيق أمحد جادم 1374 -00
 هـ264 - 175) حييى بن إسامعيل املزين، ،(للشافعي ابألم ملحقا مطبوع) املزين خمتصر -48

 .م9901/هـ1410)د.ط(،  ،بريوت - املعرفة دار( م 878 - 791= 
 1037 - 973=  هـ 428 - 362) القدوري حممد بن أمحد ،الُقُدوري ،خمتصر القدوري -49

 .م1997 -هـ 1418 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيقق كامل حممد عويضة ،(م
 - 93) املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك ،مالك ،سحنون برواية املدونة -50

 .م1994 - هـ1415 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(م795 - 712 هـ،791
 احلجاج بن مسلم ،× هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند -51

 – العريب الرتاث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق ،(م875 - 820 هـ،261 - 204)
 .بريوت

 عبده بن سعد بن طفىمص ،الرحيباين ،املنتهى مطالب أويل النهى يف شرح غاية -52
 - 1747=  هـ1243 -1160) احلنبيل الدمشقي ثم امولد   الرحيبانى شهرة، السيوطي
 .م1994 -هـ 1415،2ط ،املكتب اإلسالمي ،(م1827
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 ،(م1223 - 1147 هـ،620- 541) املقديس الدين موفق حممد أبو ،قدامة ابن ،املغين -53
 .هـ1405 ،1ط ،بريوت – الفكر دار

 أمحد بن حممد الدين، شمس ،الرشبيني ،حملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين ا -54
دار الكتب العلمية،  ،(م1570 - 000=  هـ977 - 000) الشافعي الرشبيني اخلطيب

  .م1994 -هـ 1415 ،1ط
 ،(م1564-1492=هـ 972-898) حممد الدين تقي ،النجار ابن ،منتهى اإلرادات -55

 .م1999 -هـ 1419، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،كيحتقيق عبد اهلل الرت
 النووي، ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج واملشهور بشرح النووي على مسلم -56

دار  ،(م1278 -1234 هـ،676 - 631) النووي رشف بن حييى الدين حميي زكريا أبو
 .2ط ،بريوت -إحياء الرتاث العريب 

=  هـ476 - 393) إبراهيم اسحاق أبو ريازي،الش ،اإلمام الشافعي هفقاملهذب يف  -57
 .(ت .د)، (ط .د) ،دار الكتب العلمية ،(م1083 - 1003

 حممد اهلل عبد أبو الدين شمس ،احلطاب ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ اخلليل -58
عيني باحلطاب املعروف ،املغريب الطرابليس  ،(م1547 - 7149=  هـ954 - 902) الرُّ

 .م2003 -هـ 1423 ،طبعة خاصة ،دار عامل الكتب ،عمريات حتقيق زكريا
 محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين شمس ،الرميل ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج -59

ط  ،دار الفكر، بريوت ،(م1596 - 1513=  هـ1004 - 919) الرميل الدين شهاب
  .م1984هـ/1404 -أخرية 

 هـ 478 -419) اجلويني امللك عبد املعايل أبو ،اجلويني ،ملذهبهناية املطلب يف دراية ا -60
 .م2007-هـ1428 ،1ط ،دار املنهاج ،عبد العظيم الّديب حتقيق ،(م 1085 -1028= 

يناين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي -61  احلسن أبو املرغيناين، الفرغاين بكر أيب بن عيل امَلْرغي
حياء إدار  ،حتقيق طالل يوسف ،(م1197 - 5113=  هـ593 - 530) لدينا برهان

  .بدون طبعة وتاريخ ،لبنان –بريوت  -الرتاث العريب 
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