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  خليل بن إسحاق المالكي ومنهجه في مختصره الفقهي

  و اشريف املختارأمحدو بد
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  :  ملخصال

ــــشيخ خليــــل بــــن إســــحاق املــــالكي يف خمتــــصره  هــــذا البحــــث يــــسعى إىل بيــــان مــــنهج ال

أبان البحث حملات مهمة من حياة الـشيخ خليـل الفقهي، وقبل الشروع يف ذلك املقصد 

  العلميـةليفـه وقيمتـهأ أوضح مـنهج خليـل متتبعـا زمـن ت ذلكالعلمية واالجتماعية، مث بعد

ولغتــــه وكثــــرة فروعــــه وشــــروحه وأســــلوبه وقواعــــده  وثنــــاء العلمــــاء عليــــه وترتيبــــه أو تبويبــــه،

ز امتــااملدونــة وأنــه  مــشى يف تريبــه علــى تريــب ابــن احلاجــب ووأنــه، واصــطالحه ومــصادره

 وأنـــه لـــه بالدقــة يف اســـتعمال اللغــة وحـــسن الرتيــب بـــني املــسائل مـــع مراعــاة مجـــع النظــائر

إذا مجــــــع مــــــسائل منــــــه أنــــــه أنــــــه ال ميثــــــل إال لنكتــــــة، وأســــــلوبا خاصــــــا يف تأليفــــــه ومنــــــه 

 علمنــا أنــه منطبــق علــى احلكــم والــشرط نــسقها بــالواو، فــإذا جــاء بعــدها بقيــد يف مـشرتكة

   .اجلميع، وإن كان القيد خمتصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه

حملــات  - تبويــبال – رتتيــبال -مــنهج خليــل  -التعريــف خبليــل  : الكلمــات المفتاحيــة

شـــــروحه وأســـــلوبه وقواعـــــده  -مهمـــــة مـــــن حيـــــاة الـــــشيخ خليـــــل 

  واصطالحه ومصادره
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Khalil bin Ishaq al-Maliki and his method in his 
jurisprudence 

Ahmadou Bedou Ashraf Al-Mukhtar 
Department of Jurisprudence - Sharia Academy - State of 
Kuwait. 
e-mail: bedou٢٠١٣@gmail.com 
Abstract: 
This research seeks to clarify the method of Sheikh Khalil 
bin Ishaq Al-Maliki in his juristic brief, and before 
embarking on that destination, the research showed 
important glimpses of Sheikh Khalil’s scientific and social 
life, then after that he clarified Khalil’s method, tracing the 
time of his composition, its scientific value, the scholars 
’praise of it, its arrangement or tabulation, and its language 
And his many branches, annotations, style, rules, 
terminology, and sources, and he walked in his work on the 
experience of Ibn Al-Hajeb and the Code and that he was 
characterized by accuracy in the use of language and good 
tribulation between issues while taking into account the 
collection of isotopes and that he has a special method in 
his composition and from it that it only represents a joke, 
and that if he collects common issues In the ruling and the 
condition, it was coordinated by Waw, and if it came after 
it with a restriction we knew that it applies to everyone, 
and if the restriction is related to some of them, then he 
should adequately compare the analogy. 
Keywords: introducing Khalil - Khalil's method - 

arrangement - tab - important glimpses of 
Sheikh Khalil's life - his explanations, style, 
rules, terminology, and sources 
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  مقدمة

مــــا دامــــت األرض  حممــــد ، والــــصالة والــــسالم علــــىأعلــــم دجــــاتاحلمــــد هللا الــــذي رفــــع 
  .والسماوات

  : وبعد

مهــا وأكثرهــا فائــدة ونفعــا، فهــو العلــم الــذي مجــع بــني فــإن الفقــه مــن أشــرف العلــوم وأعظ
وقـــــد اهــــتم علماؤنـــــا بوضـــــع خمتــــصرات ومؤلفـــــات تقتـــــنص الوحـــــشي املعقــــول واملنقـــــول، 

وكانـــت هلـــم مدارســـهم ومنـــاهجهم املتنوعـــة، فتنوعـــت واإلنـــسي وجتمـــع الـــربي والبحـــري 

  .طرائقهم يف التأليف
اضـــيع اجلـــديرة بالبحـــث واالهتمـــام  مـــن أهـــم املومؤلفـــا�موإن دراســـة منـــاهج العلمـــاء يف 

لـــدى الدارســـني لعلـــم الفقـــه، ذلـــك أن مثـــل هـــذه الدراســـات تعطـــي الباحـــث فكـــرة عـــن 

شد مــن عــزم الباحــث فيجعلــه يبــذل الغــايل والنفــيس يف ، ممــا يــ العلمــاء يف التــأليفجهــود
  .هذا العلم الرائق عله أن ميتلئ منه فيبدع فيه وإمنا اإلبداع مثرة االمتالء 

شيخ  الفقــه يف القــرن الثــامن اهلجــري الــبالتــأليف يفن أبــرز العلمــاء الــذين اهتمــوا ولعــل مــ

العالمــــة خليــــل بــــن إســــحاق املــــالكي صــــاحب املختــــصر، والتوضــــيح شــــرح خمتــــصر ابــــن 
احلاجب، واملناسك، والتبيني شـرح �ـذيب الربادعـي علـى املدونـة وهـي مؤلفـات كلهـا يف 

 الفقه املالكي  

الــشيخ خليــل �ــدف التعــرف علــى اجلوانــب املهمــة يف حيــاة وقــد جــاءت هــذه الدراســة 
 املــنهج الــذي ســار عليــه ني  وتبــ، ولتــضيء شــذرات مهمــة مــن حياتــه االجتماعيــةالعلميــة

 لكتابه املختصر يف تأليفه 

  ملخص البحث
ــــشيخ خليــــل   يف خمتــــصره بــــن إســــحاق املــــالكيهــــذا البحــــث يــــسعى إىل بيــــان مــــنهج ال

 البحث حملات مهمة من حياة الـشيخ خليـل املقصد أبانبل الشروع يف ذلك وق ،الفقهي

  العلميـة وقيمتـهليفـهأمتتبعـا زمـن ت أوضح مـنهج خليـل  ذلكالعلمية واالجتماعية، مث بعد
 وكثــــرة فروعــــه وشــــروحه وأســــلوبه وقواعــــده ولغتــــه وثنــــاء العلمــــاء عليــــه وترتيبــــه أو تبويبــــه،

  واصطالحه ومصادره
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  :وخلص البحث إلى نتائج من أهمها 
بالدقـة يف اسـتعمال اللغـة ز امتـا مشى يف تريبه على تريب ابن احلاجب واملدونـة وأنـه أنه 

 وأنـه لـه أسـلوبا خاصـا يف تأليفـه ومنـه وحسن الرتيب بني املسائل مع مراعاة مجـع النظـائر

الشرط نسقها بـالواو، احلكم و يف إذا مجع مسائل مشرتكةمنه أنه أنه ال ميثل إال لنكتة، و
فــإذا جـــاء بعـــدها بقيــد علمنـــا أنـــه منطبــق علـــى اجلميـــع، وإن كــان القيـــد خمتـــصا ببعـــضها 

   .أدخل عليه كاف التشبيه

  
  :هيكل البحث 

  مقدمة 

  ملخص البحث
 التعريف بخليل بن إسحاق المالكي : المبحث األول

   :مطلبان وحتته 

   ووفاتهنسبه ومولده:املطلب األول
  حياته العلمية : املطلب الثاين

  منهج خليل ومصطلحه في مختصره:المبحث الثاني

   نسبته إىل املؤلف وقيمته العلمية :ولاملطلب األ
  إحكام لغته وكثرة فروعه وشروحه: املطلب الثاين

  أسلوبه وقواعده واصطالحه ومصادره : لثاملطلب الثا

  الخاتمة والتوصيات
  فهرس المراجع والمصادر
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  بن إسحاق املالكي التعريف خبليل: ث األولاملبح

   : مطلبانوتحته 

   ووفاتهنسبه ومولده:المطلب األول

  حياته العلمية : المطلب الثاني

  

  منهج  خليل ومصطلحه يف خمتصره:املبحث الثاين

  يمته العلمية قنسبته إلى المؤلف و :ولالمطلب األ

   وشروحهإحكام لغته وكثرة فروعه :المطلب الثاني

  أسلوبه وقواعده واصطالحه ومصادره : مطلب الثانيال

   والتوصياتالخاتمة
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  نسبه ومولده ووفاته: ب األولالمطل

  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المسألة األولى

  .هو خليل بن إسحق بن موسى بن شعيب املالكي

فــذهب بعــض املرتمجــني لــه إىل أنــه  واختلــف يف اســم جــده، اتفــق علــى أن أبــاه إســحاق،

 والـصحيح أن اسـم )٢( ،وا مـن خـالفهمّ وذهب األكثـرون إىل أنـه موسـى وومهـ)١(يعقوب 

أنــه رأى خبــط  : تالمذتــه واملقــربني منــه علــى ذلــك ، وذكــر احلطــابؤُجــده موســى لتواطــ

 يكـىن أبـا مـودة ويعـرف )٣( أن امسه خليل بـن إسـحاق بـن موسـى بـن شـعيبخليل نفسه

  .)٤(لدينباجلندي وكان يسمى حممدا ويلقب ضياء ا

  . مولده ونشأته وأسرته: المسألة الثانية

ُمل يعــرف لوالدتــه تــاريخ، وهــو شــأن العامــة يف ذلــك الزمــان، كمــا مل يعــرف عمــره الــذي  ُ
َّوأغلـــب الظـــن أنـــه عـــاش مقاربـــا للـــستني أو الـــسبعني، وعليـــه فـــرتجح والدتــــه يف  عاشـــه، ُ ً

لـى صـديق والـده الـشيخ أيب العقدين األولني من القرن الثامن اهلجـري خاصـة أنـه تعلـم ع

كمـا الزم شـيخه  "املـدخل"، صـاحب كتـاب )ـــــهـ٧٣٧(املتـوىف سـنة )٥(عبد اهللا بن احلـاج

  ).٦(، مدة من الزمن يف القاهرة)هـ٧٤٩(املنويف، املتوىف سنة  عبد اهللا

                                                 

 ١٥:،ص١:دار الفكر، ج: على املختصر،طشرح اخلرشي )  ١(

 ١٥:،ص١: ،حاشية العدوي على اخلرشي، دار الفكر، ج٩:،ص١:الشرح الكبري للدردير ،ج) ٢(

بريوت  – دار الكتب العلمية ، احلطاب لإلمام مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل،)  ٣(

  ٢٠:،ص١:ج

جملس : مد عبد املعيد ضان، الناشرحم: مراقبةو حتقيق نة ،ابن حجر العسقالين،الدر الكام)  ٤(

 ٢٠٧:،ص١:،ج).م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢(اهلند، سنة / دائرة املعارف العثمانية صيدر آباد

شجرة النور الزكية ،الشيخ حممد بن حممد خملوف ، طبعة دار الفكر بدون تاريخ : انظر) ٥(

  ).١/١٣  (بريوت–، مواهب اجلليل دار الكتب العلمية )٢/٤٩(، الدرر الكامنة )١/٢٢٣(

الذيل على العرب يف خرب من غرب،أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي : انظر) ٦(

  ).١/١٩٧(هـ ١٤٠٩صاحل مهدي عباس ،مؤسسة الرسالة :،الطبعة األوىل حتقيق 



    
 
 

 
 
 

٦٢٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

ْوكما مل تسعف ِ
ْ ً تلـك املـصادر بـشيء عـن والدتـه، فإ�ـا ضـنت أيـضا باملعلومـات املتعلقـة ُ ْ ََّ

خـــصيته، مقارنـــة مبنزلتـــه العلميـــة، وذلـــك الهتمـــام كتـــب الـــرتاجم عـــادة بتـــاريخ احلركـــة بش

ـــادر ملناســـبة مـــا، ويـــستنتج مـــن  ُالعلميـــة ومـــا يتـــصل �ـــا، دون األمـــور اخلاصـــة، إال يف الن
ًالـــشذرات القليلـــة الـــيت ســـاقتها تلـــك املـــصادر مـــا يـلقـــي بصيـــصا مـــن الـــضوء علـــى هـــذه 

ِ ُْ
ُالشخــصية، وجــل مــا ذكرتــه ْ َ ، مث شــرع يف غريهــا مــن )١(الّأنــه يف صــغره قــرأ ســرية البطــ": َ

مـــن ! يـــا خليـــل: احلكايـــات ومل يطلـــع عليـــه أحـــد مـــن الطلبـــة، فقـــال لـــه  الـــشيخ عبـــد اهللا

فعلمـــت أن الـــشيخ علـــم حبـــايل وانتهيـــت مـــن : أعظـــم اآلفـــات الـــسهر يف اخلرافـــات، قـــال

   .)٢(ذلك يف احلني

ًفيــا، لكنــه كــان يــالزم الــشيخ أبــا عبــد اهللا بــن أن والــده مــن األوليــاء األخيــار، وكــان حن"
 بالفقــه ولــدهفمــن أجــل ذلــك  اشــتغل احلــاج صــاحب املــدخل، والــشيخ عبــداهللا املنــويف، 

ًوأنــه كــان جنــديا، يرتــزق علــى اجلنديــة، ألن ســلفه كــان مــنهم." )٣(املــالكي
ابــن : ، قــال)٤(

ُفـرحــــون  َّلــــبس زي اجلنــــد ، وي"كــــان مــــن مجلــــة أجنــــاد احللقــــة املنــــصورة): "هـــــ٧٩٩ت (َْ

  )٥(املتقشفني، فكان ممن مجع بني العلم والعمل

أمــا عــن زواجــه، فيبــدو أنــه تــزوج بــامرأة امسهــا كماليــة بنــت القاضــي الــشيخ جنــم الــدين و

ألن كتــب الــرتاجم ذكــرت قــصة فيهــا إشــارة إىل اســم زوجتــه  حممــد بــن حممــد بــن أمحــد؛

                                                 

الظاهر من خالل السياق الذي أورد فيه احلطاب هذه املعلومة أن سرية البطال حكاية من ) ١(

 . القدمية مليئة باخلرافات والقصص التافهةاحلكايات

 نقال عن مناقب املنويف) ٢٠:،ص١:ج(مواهب اجلليل ) ٢(

  ).١/١٣(، مواهب اجلليل )٢/٤٩(مرجع سابق   البن حجر،ةالدرر الكامن)  ٣(

دار الكتب العلمية، ، : د عبد الفتاح سعيد ،ط: ، حتقيقامللوك للمقريزيالسلوك ملعرفة دول ) ٤(

  ).٤/٢٩٥( م ١٩٧٠

،دار الكتب )١٨٦ص (املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون  الديباج: انظر) ٥(

،أمحد بابا التنبكيت، منشورات كلية بتطريز كتاب الديباجنيل االبتهاج  و،ت بريو-لمية الع

  )١/١٦٩(،  طرابلس–الدعوة 
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بعـد أن حنـث الـشيخ  نـت القاضـي،تزوج كمالية ب وذلك أن أمحد بن عبد العزيز النويري

خليــــل املــــالكي بــــالطالق الـــــثالث وكــــان يرجــــو أ�ــــا اذا تزوجـــــت تفــــارق زوجهــــا لتحـــــل 

ًلـه،فأقامت عنـد عبـدالرمحن النـويري وولـدت لـه حممـدا وعليـا، ّمث سـافر إىل املدينـة فتحيـل  ً
 داه،ّعليه بعض أهل زوجته حـىت أوقعـوا عليـه طـالق زوجتـه فـاغتم وأقـام باملدينـة ومعـه ولـ

ّفأخــذا منــه خلــسة وأعيــدا ألمهمــا فربامهــا خــال كماليــة بنــت القاضــي،
ِ ُِ ّوظنــوا أن الــشيخ  َُ

إىل أن مـــات خـــال كماليـــة بنـــت  خليـــل يراجعهـــا، فتـــورع عـــن ذلـــك ملـــا بلغـــه مـــن الظلـــم،

 هــ،فراجعها الـشيخ خليـل وبقيـت عنـده حـىت ماتـت يف شـوال سـنة٧٣٧ القاضي يف سنة

  ًم تذكر املصادر شيئا عنهم المن الذكور وال من اإلناثأما عن أوالده فل. )١ـ(ه٧٥٥

  .وفاته: ةالمسألة الثالث

ـــاريخ وفـــاة اإلمـــام الـــشيخ خليـــل بـــن إســـحاق  رمحـــه اهللا علـــى -اختلـــف أهـــل العلـــم يف ت

ًاختالفا بائنا على أربعة أقوال هي-جاللته ومكانته عندهم  ً:  

  ة املطبوعة من الديباج ً ينسب البن فرحون خطأ حيث ورد يف النسخ:القول األول

ــــه٧٤٩أن وفاتــــه كانــــت ســــنة  والــــصواب أن هــــذه الــــسنة كانــــت ســــنة وفــــاة شــــيخه )٢(ــــــــ

  .)٣(املنويف

ُِ نقل عن ابن حجر  ، واجلالل الـسيوطي ، وابـن القاضـي املكناسـي وكثـري :القول الثاني

 القــرايف وقــد رجحــه،)٤(.ـــــهـ٧٦٧مــن املــؤرخني وشــراح املختــصر  أن وفاتــه كانــت يف ســنة 

                                                 

 ،الشريفة املدينة تاريخ يف اللطيفة ،التحفة١٧٤ - ١٧٣ :ص١ :ج:الكامنة الدرر: ينظر) ١(

مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد : املؤلف

 االوىل :الطبعة لبنان–الكتب العلميه، بريوت : الناشر)هـ٩٠٢: املتوىف(السخاوي 

 .١١٣ - ١١٢ :،ص١:ج،١٩٩٣/هـ١٤١٤

   ١٨٦:،ص١:ابن فرحون ، الديباج، مرجع سابق،ج)  ٢(

 ٢١٩:امحد بابا التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، مرجع سابق ،ص)  ٣(

حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة، ، و٢٠٧:،ص٢:الدرر الكامنة ، ابن حجر ، ج:ينظر) ٤(

= دار إحياء الكتب العربية، : حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: جالل الدين السيوطي، حتقيق
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معلـــال ذلـــك بأنـــه نقلـــه ابـــن حجـــر ، وهـــو مـــن معاصـــري املؤلـــف ،وممـــن يعرفـــون بالتثبـــت 

 يف -ولعلـه األقـرب. )٢(،وتبعـه علـى هـذا الرتجـيح احلطـاب يف مواهبـه )١(والدقة يف الروايـة

  . إىل الصواب واهللا أعلم-ظين 

 )٣(هــ٧٦٩ سـنة ومفاده أن وفاة خليـل كانـت، انفرد به أبو العباس زروق :القول الثالث

  .ولعل مرده االشتباه أو التحريف واهللا أعلم

ـــــه رمحـــــه اهللا تـــــويف  :ورابـــــع األقـــــوال وأخيرهـــــا ـــــة عـــــشرلأن ـــــع األول  خلـــــت مـــــثالث ن ربي

   )٤( وقد ذكره ابن مرزوق احلفيد  وابن غازي  املكناسي وغريهم ـه٧٧٦سنة

  ولعل هذا القول هو القول هو الصحيح واهللا أعلم 

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

 ، ودرة احلجال يف أمساء الرجال ٢٦٢: ،ص١:ج).م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧(سنة الطبعة األوىل =

حممد األمحدي أبو .د:، أمحد بن حممد املكناسي الشهري بابن القاضي،الطبعة األوىل ، حتقيق

 ٢٥٨:هـ،ص١٣٩١املكتبة العتيقة بتونس ،ودار الرتاث بالقاهرة :نشر(النور 

 القرايف، حتقيق امحد الشتيوي دار الغرب االسالمي توشيح الديباج  وحلية االبتهاج بدر الدين)١(

 ٩٤:االوىل،ص: بريوت ط –

 ٩٤:،ص١:جمواهب اجلليل، )  ٢(

شرح أمحد بن حممد الربنسي املعروف بزروق على الرسالة،طبعة دار الفكر ) ٣(

 ٤:،ص١:هـ،ج١٤٠٢

 بن  عبد د أمحد:هـ،شفاء الغليل حبل مقفل خليل،حتقيق ٩١٩ت( حممد بن أمحد بن غازي) ٤(

  ١١٤:،ص١:مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ج الكرمي جنيب،
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  حياته العلمية: ثانيالمطلب ال

  .مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: ولىالمسألة األ

  

لقــد اعــرتف علمــاء عــصره وفقهــاء زمانــه مبكانتــه العلميــة، فوصــفوه بــالعلم والعمــل والزهــد 

كــان : (ًوالــورع، ومــنهم مــن حــضر جمالــسه إقــرارا مبنزلتــه ومكانتــه، فهــذا ابــن فرحــون يقــول

ًلقاهرة املعزية، جممعا على فضله وديانته، أستاذا ممتعا مـن أهـل ًرمحه اهللا صدرا يف علماء ا ًً

ًالتحقيق، ثاقب الذهن أصيل البحث، مـشاركا يف فنـون مـن العربيـة واحلـديث والفـرائض، 

ًفاضــال يف مــذهب مالــك، صــحيح النقــل، ختــرج بــني يديــه مجاعــة مــن الفقهــاء الفــضالء، 

ًأخـــذ عـــن شـــيوخ مـــصر علمـــا : هللا املنـــويفعبـــد ا: وتفقـــه باإلمـــام العـــامل العامـــل أيب حممـــد

  .)١(...)ًوعمال 

يقــــرئ يف الفقــــه واحلــــديث : واجتمعــــت بــــه يف القــــاهرة، وحــــضرت جملــــسه: "ًوقــــال أيــــضا

  .)٢("والعربية،

تلقيــت مــن غــري واحــد ممــن لقيتــه بالــديار املــصرية : (وقــال أبــو الفــضل بــن مــرزوق احلفيــد

صالح واالجتهــاد يف العلــم، إىل الغايــة، ًوغريهــا، أن خلــيال مــن أهــل الــدين والــصالة والــ

ًحــىت إنــه ال ينــام يف بعــض األوقــات إال زمنــا يــسريا بعــد طلــوع الفجــر؛ لــرييح الــنفس مــن  ً

  .)٣()جهد املطالعة والكتب

 أنـــه أثــــىن عليــــه الكثـــري مــــن العلمــــاء، فقــــال –خليــــل رمحــــه اهللا - قــــدر الـــشيخ ّوممـــا يبــــني

  :املقريزي

                                                 

  ).٦٣ص (الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون ) ١(

  ).٦٣ص (الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون ) ٢(

  ).١٦٩ص (نيل االبتهاج بتطريز كتاب الديباج ) ٣(
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ًوكان عابدا صاحلا " ًوكان خريا عفيفا: "ابن قاضي شهبة، وقال "ً : ، وقـال ابـن حجـر)١("ّ

ًنا عفيفا نزيهاّوكان صيـ" ً ً")٢( ،  

وكان ممن مجع بني العلم والعمل والزهد والتقشف، خترج بـه مجاعـة مـن :" وقال السيوطي

  .)٣("الفضالء

 اإلمـام العامـل العالمـة، القـدوة احلجـة الفهامـة، جـامع أشـتات الكمـاالت: "وقال القـرايف

وألـــف هـــذا : " ، وقـــال احلطـــاب)٤("بفـــضائله، حامـــل لـــواء املـــذهب املـــالكي علـــى كاهلـــه

ــــه  ــــاس مجــــيعهم علي ــــه، وأقبــــل الن ــــسبق إلي ــــذي مل ي ــــصر ال ــــه ،املخت  - رمحــــه اهللا – ومناقب

  .)٥("كثرية

ًكــان رجــال صــاحلا فاضــال زاهــدا عاملــا عــامال: "وقــال ابــن القاضــي ً ً
ً

ً : ، وقــال التنبكــيت)٦("ً

 العالمـــــة العامـــــل القـــــدوة احلجـــــة الفهامـــــة، حامـــــل لـــــواء املـــــذهب بزمانـــــه اإلمـــــام العـــــامل"

  .)٧("مبصر

اإلمــــام اهلمــــام أحــــد شــــيوخ اإلســــالم، واألئمــــة األعــــالم، الفقيــــه : "وقــــال حممــــد خملــــوف 

  .)٨("احلافظ ا�مع على جاللته وفضله، اجلامع بني العلم والعمل

ًاب القصرية، متقشفا، زاهداوكان من جند احللقة يلبس زيهم الثي: "وقال احلجوي ً  

                                                 

 ابن قاضي شهبة ، تقي الدين أبو بكر بن أمحد  بن قاضي شهبة الدمشقي تاريخ) ١(

املعهد العلمي الفرنسي للدراسات : حتقيق عدنان درويش ، الناشر). ٣/٢٨١)(ه٨٥١ت(

   دمشق-العربية 

  ).٢/١٧٥ (، مصر سابقالدرر الكامنة) ٢(

  ).١/٤٦٠(، مصدر سابقحسن احملاضرة ) ٣(

  ).٩٢ص (،مصدر سابقتوشيح الديباج) ٤(

  ).١/٢١(مصدر سابقمواهب اجلليل ) ٥(

  ).١/٢٥٧ (، مصدر سابقدرة احلجال) ٦(

  ).١٦٩ص (، مصدر سابق نيل االبتهاج) ٧(

  ).٢٢٣ص (شجرة النور الزكية ، حملمد خملوف ) ٨(
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ً عاملا، حميطا باملذهب املالكي، مشاركا متقنا صدرا يف علوم الشريعة واللسان ً ً ً
ً

")١( ،  

  .شيوخه: ثانية الالمسألة

ر،فغــزارة علــم الرجــل ، وتنــوع معارفــه ُثُممـا ال شــك فيــه أن شــيوخ الــشيخ خليــل ك

 لنـــا إال القليـــل مـــن هـــؤالء تـــدالن علـــى ذلـــك ، لكـــن املـــصادر الـــيت ترمجـــت لـــه مل تـــذكر

  :املشايخ  وهم 

ــــو عبــــد اهللا ــــن: أب ــــن محمــــد محمــــد ب ــــابن  محمــــد ب العبــــدري الفاســــي المعــــروف ب

أبــــو إســــحاق : ، اشــــتهر بالزهــــد والــــورع، أخــــذ عــــن أعــــالم مــــنهم)هـــــ٧٣٧ت (الحــــاج

خــذ الـشيخ عبــد اهللا املنـويف، والــشيخ أاملطمـاطي، وصـحب أبــا حممـد بــن أيب محـزة، وعنـه 

 .)٢( املدخلبا، ألف كتاوغريمه خليل

، الفقيـــه اإلمـــام )هــــ٧٤٩ت  (أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن ســـليمان المنـــوفي

ًاجلـــامع بـــني العلـــم والعمـــل والـــصالح والـــدين املتـــني، أحـــد شـــيوخ مـــصر وأفاضـــلها علمـــا 
ًوعمال، أخذ عـن زكـي الـدين بـن حممـد بـن القويبـع، والـشرف الـزواوي، وأيب عبـد اهللا بـن 

خليــل بــن إســحاق، الــذي ألــف يف مناقبــه، :  املــدخل، وعنــه مجاعــة مــنهماحلــاج صــاحب

 .)٣()ــــه٦٨٦(كانت والدته سنة 

يــن الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد احلميــد بــن عبــد ز:ابــن عبــد الهــادي

، )ـــــــه٧٤٩ت (، )ــــــه٦٥٧(اهلـادي بــن يوســف بـن قدامــة املقدســي الــصاحلي، ولـد ســنة 

  )٤(احلديث   مسع منه خليل 

                                                 

هـ  دمشق )١٣٧٦ت(الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، حممد بن احلسن احلجوي،) ١(

  ).٢/٢٤٣(عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري،  :  ،بدون تارخ ،تعليق،مطبعة زيد بن ثابت

  ).٢٠٥ص (، شجرة النور الزكية )١/٥٢٥(، حسن احملاضرة )٢/٤١٩(الدرر الكامنة ) ٢(

  ).٢١٨ص (، شجرة النور الزكية )٤١٣ص (الديباج املذهب ) ٣(

 ٢٨١:،ص٣:تاريخ ابن قاضي شهبة ج)  ٤(
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، )ـــــــه٦٧٣( إبراهيم بن الجني بن عبد اهللا الـشافعي، ولـد سـنة :برهان الدين الرشيدي

 .)١(س خليل عليه العربية واألصولرَ، وقد د)ــــه٧٤٩ت (

 �اء الدين، عبد اهللا بن حممد بن خليـل املكـي مث املـصري الـشافعي، :ابن خليل المكي

قـرأ بنفـسه علـى �ـاء : ، قـال احلطـاب)ــــه٧٧٧ت (، )ـــــه٦٥٥ أو ٦٥٤(ولد مبكة سنة 

  .)٢(الدين عبد اهللا بن حممد بن خليل سنن أيب داود، وجامع الرتمذي 

  

  :تالميذه: ثالثةالمسألة ال

  :ومنهمتالميذ الشيخ خليل كثر 

، تفقـه علـى الـشيخ خليـل، )هــ٧٩٤ت ( عبد اخلالق بن علي بـن احلـسين، :ُابن الفرات

: مــا فعــل اهللا بــك؟ قــال:  لــهال للــشيخ خليــل بعــد موتــه، فقــأىره أنــ وهــو الــذي حكــى 

َّغفر يل وجلميع من صلى علي
)٣(. 

 .)٤("، )هـ٧٩٩ت ( إبراهيم بن علي اليعمري، :ابن فرحون

 أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عطـــاء اهللا بـــن عـــوض الـــزبريي اإلســـكندري أبوالعبـــاس:التنـــسيابـــن 

 ينتهـي نـسبه إىل الـزبري بـن العـوام اشتهر بابن التنـسي قاضـي القـضاة مبـصر، )هـ٨٠١ت(

 .)٥ ( وأخذ عنهلشيخ خليلاجتمع با. رضي اهللا عنه من بيت علم ورئاسة

                                                 

لدين خليل بن أيبك الصفدي ،حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى الوايف بالوفيات ، صالح ا)١(

، النجوم ١٠٥:،ص٦: بريوت ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ دار إحياء الرتاث سنة النشر :الناشر

  ).١٠/٣٣٤(الزاهرة 

 ٢٠:،ص١:مواهب اجلليل ،ج)   ٢(

  ).١٢٢ص (توشيح الديباج : انظر) ٣(

  ).١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٤(

  .٣٢٢:،ص١:،جاملالكية طبقات يف الزكية النور شجرةو).١١٢ص (بتهاج نيل اال:  ينظر) ٥(
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ــــرازق املــــصري املــــالكي   مشــــس الــــدين حممــــد بــــن حممــــد بــــن علــــي:الغمــــاري ــــد ال بــــن عب

 .)١(، أخذ عن الشيخ خليل، )هـ٨٠٢ت(

، )هــ٨٠٥ت (ي القـاهري،  �رام بـن عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز بـن عمـر الـدمري:أبو البقاء

 .)٢(تلميذ خليل وربيبه يف العلم، وكبري قضاة دمشق، 

ت ( حممـــد بـــن عثمـــان بـــن موســـى بـــن حممـــد، :أبـــو عبـــد اهللا ناصـــر الـــدين اإلســـحاقي

 .)٣(، فقيه أصويل، ، تتلمذ على خليل، وحفظ خمتصره، )هـ٨١٠

يف الفقـه، ، أخـذ عـن الـشيخ خليـل، وبـرع )هــ٨١٨ت (، خلف بن أبي بكـر النحريـري

 َ.)٤(وشرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي، وبرع يف الفقه، 

، )هـــــ٨٣٣ت ( مجــــال الــــدين عبــــد اهللا بــــن مقــــداد بــــن إمساعيــــل القاضــــي، :األفقهــــسي

 . )٥(انتهت إليه رئاسة املذهب املالكي ودارت عليه الفتوى مبصر، تفقه بالشيخ خليل 

، فقيــه )هـــ٨٢٩ت (عــيم،  أبــو احلــسن يوســف بــن خالــد بــن ن:جمــال الــدين البــساطي

حمقـــق، أخـــذ عـــن أخيـــه وعـــن الـــشيخ خليـــل والـــشرف الرهـــوين وابـــن مـــرزوق اجلـــد والنـــور 

 .)٦( اجلالوي،

                                                 

) هـ٩١١ت (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ) ١(

، ٢٣٠:،ص١:صيدا ،ج/  لبنان - الناشر املكتبة العصرية ،،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

ت  (بد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ع

هـ  ١٤٠٦هـ  حتقيق عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط ، الناشر دار بن كثري  ١٠٨٩

  ).٧/١٩(دمشق  

  ).٢٤٠ص (، شجرة النور )١٤٧ص (، نيل االبتهاج )٨٥-٨٣ص (توشيح الديباج : انظر) ٢(

  ).١٠/٢٨٧(، معجم املؤلفني )١/٢٢٣(شجرة النور )  ٣(

  ).٤٦٢ص (، نيل االبتهاج )٩٢ص (توشيح الديباج : انظر) ٤(

  ).١/٢٤٠(، شجرة النور )٢٢٩ص (، نيل االبتهاج )١١٢ص (توشيح الديباج ) ٥(

، وكفاية احملتاج ملعرفة من لبس يف الديباج ألمحد بابا )٢٥٩ص (توشيح الديباج : انظر) ٦(

 ٢٠٠٢-١٤٢٢ اهللا الكندري الطبعة األوىل التنبكيت، ضبط النص وعلق عليه أبو حيىي عبد

  ).١/٢٤١(، شجرة النور )٢/٢٦٧(دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 



    
 
 

 
 
 

٦٣٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

  ع بـــــن علـــــي املـــــصري، أبـــــو علـــــي حـــــسني بـــــن علـــــي بـــــن ســـــب:بـــــدر الـــــدين البوصـــــيري

حــضر جملــس الــشيخ خليــل و�ــرام وابــن مــرزوق، ومســع منــه األئمــة، وكــان ، )هـــ٨٣٨ت (

 .)١(طع مبنزله بالقاهرةقد كف بصره، وانق

   مؤلفاته:مسألة الرابعةال

  :ما يليخلليل مؤلفات عدة من أمهها 

التعريـف :  وهـو مـا نعـد عنـه هـذا البحـث بعنـوان ويسمى مبختصر خليلالمختصر، -١

 .خبليل ومنهجه يف املختصر 

 . كتاب التوضيح شرح مختصر بن الحاجب -٢

حكـــــام احلـــــج ومناســـــكه، قـــــال  خـــــصه الـــــشيخ خليـــــل لدراســـــة أ:كتـــــاب المناســـــك-٣

ًألف منسكا لطيفا متوسطا اعتمده الناس: "احلطاب ً ً")٢(. 

 مل يكمـــــل، وصـــــل فيـــــه إىل أواخـــــر الزكـــــاة علـــــى قـــــول ابـــــن :شـــــرح علـــــى المدونـــــة -٤

 .)٤(، أو إىل كتاب احلج على قول التنبكيت)٣(فرحون

 .)٥(التبيين شرح تهذيب البرذاعي للمدونة -٦

ـــي محمـــد  -٧ ـــشيخ أب ـــوفيمناقـــب ال ـــه مناقـــب شـــيخه وســـرية عبـــد اهللا المن ، مجـــع في

 .)٧("وهي تدل على معرفته باألصول: "، قال ابن حجر)٦(حياته

  )٨(شرح ألفية ابن مالك -٨ 

                                                 

: الناشرمشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ، :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : انظر) ١(

  ).١/٢٢٣ (، شجرة النور)٧/٢٢٧(، شذرات الذهب )٣/١٥٠(ت، بريو/ احلياة دار مكتب

  ).١/١٤(، مواهب اجلليل )١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٢(

  ).١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٣(

  ).١٧٠ص (نيل االبتهاج ) ٤(

  ).٩٤ص (، توشيح الديباج )١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٥(

  )١/١٤(، مواهب اجلليل )١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٦(

  ).٢/٤٩(الدرر الكامنة ) ٧(

  ).١/١٤(، مواهب اجلليل )١٨٦ص (الديباج املذهب ) ٨(
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  املبحث الثاين

  منهج  خليل ومصطلحه يف خمتصره

  

   نسبته إىل املؤلف وقيمته العلمية :ولاملطلب األ

تـــه وكثـــرة فروعـــه املطلـــب الثـــاين إحكـــام لغ

  وشروحه

ــث ــب الثال ــلوبه وقواعــده واصــطالحه  : املطل أس

  ومصادره 
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   وقيمته العليمة وزمن تأليفه مختصر خليل نسبته إلى المؤلف،:ولالمطلب األ
  

  :ثالث مسائلوحتته 

  :نسبته إلى المؤلف: المسألة األولى

يف مقـدما�ا ورمبـا ال     مما عرف به الشيخ خليل بن إسـحاق أنـه ال يـصرح بأمسـاء كتبـه 

يسميها أصال بنفسه كما وقع له يف هذا املختصر وكما وقـع لـه يف كتابـه التوضـيح الـذي 

شرح به جامع األمهات البن احلاجب ورغم أن خليال مل يسم كتابـه هـذا إال أنـه اشـتهر 

باســم خمتــصر خليــل ممــا ال يــرتك  جمــاال للــشك يف نــسبته إليــه ، فنــسبته إليــه  مــن احلقــائق 

اجلليــة، واألخبــار املــسلمة، الــيت جــاءت �ــا النقــول املتــواترة، ممــا ال حيتــاج معــه اىل دليــل 

  :أبا الطيب املتنيب إذ يقوليثبت أوحجة تؤكد ، وما أصدق 

  ) ١(وليس يصح يف األفهام شيء      إذا احتاج النهار إىل دليل

، وســريا علــى مـــا ومــع ذلــك فــإين ســأورد عــدة أدلــة ، جريـــا علــى عــادة القــوم يف حبــوثهم

إن من األدلة القاطعة، واحلجج الـساطعة، علـى نـسبة : تعارفوا عليه يف مناهجهم، فأقول

  :بن إسحاق رمحه اهللا ما يليااملختصر للعالمة خليل 

  .إمجاع من ترمجوا له على نسبته إليه : أوال

 يقــول(: أن املؤلــف نفــسه نــسب الكتــاب إليــه يف مقدمتــه للمختــصر حيــث قــال : ثانيــا

 )ة العمل والتقوى خليل بـن إسـحاق املـالكيلالفقري املضطر لرمحة ربه املنكسر خاطره لق

 .كفى �ذه املقدمة دليال على نسبة املختصر إليهو.)٢(

                                                 

 إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور ،األمثال السائرة من شعر املتنيب  )١(

مكتبة : الناشر،الشيخ حممد حسن آل ياسني: احملقق)هـ٣٨٥: املتوىف(بالصاحب بن عباد 

 ٤٦: ،ص م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥األوىل، : الطبعة، النهضة، بغداد

دار : الناشر  أمجد جاد: خليل بن إسحاق اجلندي ، حتقيق : خمتصر العالمة خليل تأليف )  ٢(

 ١١: ،صالقاهرة/احلديث
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  .إمجاع شراح املختصر على نسبته إليه، وهم ال حيصون كثرة: ثالثا

مـــة واخلاصـــة اشـــتهار املختـــصر باإلضـــافة إىل خليـــل حـــىت أصـــبح يعـــرف عنـــد العا: رابعـــا 

  .مبختصر خليل

    

  :زمن تأليفه: المسألة الثانية

ه ويطالعـــه ؤيعـــد  كتـــاب املختـــصر مـــن أعظـــم املـــدونات يف املـــذهب املـــالكي ،ومـــن يقـــر

ِويغــوص يف معانيــه يــدرك أنــه لــيس كتابــا عاديــا ، فهــو علــى صــغر حجمــه، ودقــة جرمــه، 

إنـه حـوى مائـة ألـف : "لوا مجع  علما غزيرا وفروعا كثرية، ومسائل عديدة،  حىت إ�م قـا

مـــسألة منطوقـــة، ومثلهـــا مفهومـــة، وهـــذا  تقريـــب ملـــا مجعـــه ، وإال ففيـــه أكثـــر مـــن ذلـــك 

وما ذكره هو والذي قبله من كـون مـسائله مائـة : ((بكثري،  وامسع قول اهلاليل وهو يقول

ألــــف لعلــــه باعتبــــار أصــــول املــــسائل، إذ لــــو اعتــــرب مــــا يتفــــرع عنهــــا، لــــزادت علــــى ذلــــك 

وما قاله  من كون مـسائله مائـة ألـف يـشري بـه إىل أبيـات أوردهـا . )١( مضاعفة،بأضعاف

  :يف هذا املوضوع، ونصها

  مذخورة قد حازها كنز الدرر  نافس فديتك في اقتناء نفائس       

  بالحسن معلمة بأبدع مختصر  إيقاس علم قد بدت أعالقها         

  ذي ألفيناه بين البشرمن كل ال  مائة المسائل ميزت باأللف          

  الدروس لمذهب عنه انتشر  لو أن مالكا اإلمام رءاه لم يخش        

َلعمري الخبر فيه عن الخبر  ما قلت ذاك تغاليا كال لقد أغنى       ُ  

  )٢(موصولة توليه أعلى مستقـر  فعلى خليل من إلهي رحمة              

                                                 

 أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي ، حتقيق حممد حممود ، نور البصر شرح خطبة املختصر)١(

 ٧١: ، صدار يوسف بن تاشفني: ولد حممد األمني ، ط

 ٦٢ شرج خطبة املختصر نور البصر يف) ٢(
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  :وذكر أيضا

  يــــلـــــــلقد حويت العلم يا خلي    ليل          الخر مختصقارئا يا

  ـــألهفقد حوى مائة ألف مس  حصله حفظا واصرف الهمة له        

  )١(فإن شككت اعدده في المرسوم  ــهوم            المفن نصا ومثلها م

  

وال خيفى عليك أن مجع كتاب كاملختصر فيه ما فيه مـن الفـر وع الفقهيـة قـد يأخـذ وقتـا 

عينـــا ترتيـــب مـــسائله، وتركيـــب ألفاظـــه وكلماتـــه، و�ـــذيب مبانيـــه، طـــويال خـــصوصا إذا را

َومراجعــة معانيـــه، وهــذه أمـــور حتتـــاج مــن الفقيـــه علمــه وفطانتـــه، ووقتـــه، ولقــد أخـــذ هـــذا  َ
ّاملختــصر بالفعــل مــن الــشيخ خليــل زمنــا طــويال، وعمــرا مديــدا، مــن أنفــس ســين عمــره، 

ِ ِ

قــــد نقــــل الــــشيخ حممــــد عرفــــة وأغلــــى أوقــــات حياتــــه، وصــــل إىل عــــشرين ســــنة أو يزيــــد ف

ـــأليف هـــذا املختـــصر نيفـــا وعـــشرين ســـنة وبيـــضه يف :الدســـوقي  أن املـــصنف مكـــث يف ت

مسعــت شــيخنا العالمــة حممــد بغيــغ يــذكر عــن (:  وقــال ابــن مــرزوق)٢(حياتــه إىل النكــاح

ومـع  هـذه ) ٣(" بقي يف تأليف خمتصره نيفا وعـشرين سـنة-أي خليال–بعض شيوخه أنه 

ــــف، وأمجــــع الفــــرتة كلهــــامل يب ــــصر أنفــــع مؤل ــــإن املخت ــــه، وال عجــــب يف ذلــــك، ف يــــضه كل

   .مصنف، يف الفروع على مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهللا ورضي عنه

  قيمته العلمية  :المسألة الثالثة

حتريـره أزيـد مـن عـشرين سـنة، وهـي  يف ، مكـثخليـل املختصر هـو آخـر مؤلفـات الـشيخ

ُفرتة زمنية عادة ما ختصص للمطوالت من أمهات الكتـب، وبقـاء املؤلـف مـدة مثـل هـذه 

                                                 

 املرجع السابق ،نفس الصفحة )  ١(

 ١/٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ٢(

كفاية احملتاج ملعرفة من لبس يف الديباج ألمحد بابا التنبكيت ضبط النص وعلق عليه أبو حيىي ) ٣(

: وزيع  ص دار ابن حزم للطباعة والنشر والت٢٠٠٢-١٤٢٢عبد اهللا الكندري الطبعة األوىل 

١٢٧ 
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مجـــع أحكامـــه وتنظيمهـــا، ولـــذا جـــاء  يف ّدليـــل علـــى شـــدة حرصـــه وتوخيـــه الدقـــة العلميـــة

ّمــصطالحاته، جامعــا ملعظــم أمهــات مــسائل الفقــه املــالكي  يف ظــه، دقيقــاألفا يف مقتــضبا
مل حيـظ كتــاب بعـد املوطـإ واملدونــة مبـا حظــي بـه خمتـصر الــشيخ خليـل مــن :(حـىت قيـل إنــه

االهتمــام والتقــدير واالعتمــاد تدريــسا وفتــوى وقــضاء منــذ ظهــوره وانتــشاره إىل وقتنــا هــذا  

ميثــل آخــر اخلطــوات يف التــأليف الفقهــي يف املــذهب املــالكي ، حــىت إن مــا جــاء إذ هــو 

ديـوان وأي ديـوان مـن دواويـن املالكيـة العظـام للفتـاوي (فهـو  )١()بعده مل خيرج عـن غـراره

الثعـــاليب وهـــو يتحـــدث عـــن قيمتـــه العلميـــة احلجـــوي  وامســـع قـــول العالمـــة ) ٢()واألحكـــام

 بل يدرس وميـرن عليـه املنتهـون ليـستعينوا بـه يف الفتـوى فال يستغىن عنه وال يرتك: (يقول 

والقـضاء للحاجـة الداعيـة إليـه ،جلمعـه مـن املـسائل مـا ينـدر أن يوجـد يف غـريه ،فرمبـا تقـع 

املـــسألة وال توجـــد اال فيـــه ،مـــع حتريـــره املـــسائل، وإتقانـــه ،وتنبيهـــه للمـــشهور املعتمـــد مـــن 

  .)٣()القولني أو األقوال

  

  :ية جلية  فيما يليوتظهر قيمته العلم

ــــــني علمــــــاء املــــــذهب، فالطــــــابع الغالــــــب علــــــى  -١ ــــــه احتــــــوى علــــــى املتفــــــق عليــــــه ب ّأن

حتريــر املــسائل، هــو االعتمــاد علــى مــشهور املــذهب وتقدميــه علــى غــريه  يف خليــل مــنهج

  .به الفتوى فقط ما واالقتصار على

باإلشـــارة إىل اخلـــالف احلاصـــل مث  فـــيّالدرجـــة، فإنـــه يكت يف  تـــساوت األقـــوال عنـــدهفـــإذا

  .ّيبني موقف العلماء الذين أعتمدهم ومال إىل ترجيحهم

  .ها املدونة والتهذيبفي الغالباملصادر اليت اعتمدها، وإن كان  يف توسعه -٢

                                                 

 )١١:مقدمة التحقيق ص (  موطأ مالك برواية ابن زياد (١)

 )٢/٤٠٢(  الفكر السامي (٢)

 ٢/٤٠٢(  املرجع السابق (٣)
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احتوى مسائل وفروع فقهيـة كثـرية، وصـل عـددها حنـو مائـة ألـف مـسألة مـأخوذة مـن -٣

  .ّمنطوق كالمه، ومثلها من مفهومه، هذا من باب التقريب وإال فالعدد أكثر من ذلك

ّ اللغــة، واختيــار األلفــاظ، وحــسن توظيــف الــروابط وترتيبهــا، وهــذا اســتعمال يف دقتــه -٤

  . لفهم عباراتهّاستدعى من الشراح االعتناء باإلقراء، وحسن األداء باعتباره سبيال

  .القدرة على مجع النظائر الفقهية -٥

  ئل مع اختيار التقييدات املناسبةحسن الرتتيب بني املسا -٦

  

   وشروحهوكثرة فروعهوإحكام لغته  الثناء عليه: المطلب الثاني

  الثناء عليه : المسألة األولى 

 الفقهـــــي الـــــذي خمتـــــصره داخـــــل املـــــذهب وخارجـــــه، عنـــــد ظهـــــور خليـــــل ازدادت شـــــهرة

ه بالعجـب مـن حيـث اإلجيـاز، والقـدرة في ه جامع األمهات البن احلاجب، وأتىفي ّخلص

هـا شـتات الفـروع الكثـرية في ألفاظ جزلـة مجـع يف الذهنية على استيعاب املسائل وحصرها

الف ، وقــــد أكثــــر العلمــــاء هــــا املــــشهور املعمــــول بــــه جمــــردا عــــن اخلــــفي املتنوعــــة، وأوضــــح

إنــه مل حيــظ كتــاب مــن كتــب املالكيــة (: والفقهــاء يف الثنــاء علــى هــذا املختــصر حــىت قيــل

 ،وهــا أنــا أســوق )١()بعــد املوطــإ واملدونــة  مبــا حظــي بــه  خمتــصر خليــل مــن الثنــاء والتقــدير

إن خمتـــصر الـــشيخ العالمـــة : لـــك بعـــض أقـــوال العلمـــاء يف الثنـــاء عليـــه ، قـــال ابـــن غـــازي

خليل بن إسحاق، أفضل نفائس األعالق، وأحق ما رمق باألحداق، وصـرفت إليـه مهـم 

احلــذاق، إذ هــو عظــيم اجلــدوى، بليــغ الفحــوى، مبــني ملــا بــه الفتــوى، أو مــا هــو املــرجح 

األقـــوى،  قـــد مجـــع االختـــصار يف شـــدة الـــضبط والتهـــذيب، وأظهـــر االقتـــدار يف حـــسن 

 وقـــال عنـــه )٢("ه، وال مسحـــت قرحيـــة مبثالـــهاملـــساق والرتتيـــب، فمـــا نـــسج أحـــد علـــى منوالـــ
                                                 

 الناشر دار ،حممد إبراهيم علي. صطالح املذهب عند املالكية ، د، وا)٢/٤٠٢(الفكر السامي (١)

 )٥٦٥:ص  (البحوث والدراسات اإلسالمية بديب

 )١/١١١(لغيل يف حل مقفل خليل البن غازي ،مرجع سابق   شفاء ا(٢)
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  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

رمحهمــا اهللا –ومــا يف خمتــصر الــشيخ خليــل ونظــم ابــن عاصــم : ( صــاحب فــتح الــشكور 

 معول عليه ومن أبطل ما فيهما بالكلية فال  يعمل بقوله وال يلتفت إليه ،أل�مـا هلمـا –

 الفــروع الظنيــة حنــو مخــسمائة عــام  تتعاطامهــا األئمــة شــرقا وغربــا إىل اآلن حــىت صــارا يف

عمــدة املالكيــة يف مــشارق االرض ومغار�ــا ، ( وهــو .)١()كــالتواتر علــى صــحة مــا فيهمــا 

فـي اجلامعـات  كمـا ف )٢()وقد اعتنوا به شرحا ودرسا وتركوا كل شـيء سـواه غـري الرسـالة 

ـــــدرس غـــــري كتـــــابني ، أحـــــد هـــــذين الكتـــــابني هـــــو الرســـــالة  ـــــا ال يكـــــاد ي يف أبـــــسط الزواي

   هو خمتصر خليل بن إسحاق،والكتاب اآلخر

 مـــن -يعـــين مـــذهب مالـــك–وكـــان أعظـــم مـــا ألـــف فيـــه : وقـــال اخلرشـــي شـــارح املختـــصر

املختـــصرات، وأغـــىن عـــن كثـــري مـــن املطـــوالت، خمتـــصر موالنـــا أيب الـــضياء خليـــل، فكـــم 

  )٣("؟كشف عن معضالت وأبرد الغليل

  .)٤() وال احلاويوله خمتصر يف الفقه مفيد نسج فيه على من(: و قال احلافظ ابن حجر

وكــان مــن أجــل املختــصرات علــى مــذهب اإلمــام مالــك خمتــصر العالمــة : "وقــال احلطــاب

 إذ هــو كتــاب صــغر حجمــه، ؛ويل اهللا تعــاىل خليــل بــن إســحاقالذي أوضــح بــه املــسالك

وكثر علمه، ومجع فأوعى، وفاق أضرابه جنسا ونوعا، واختص بتبيني ما بـه الفتـوى، ومـا 

  ".)٥(مل تسمح قرينة مبثاله، ومل ينسج ناسج على منوالههو األرجح واألقوى، 

  :ومدحه الشيخ أبو احلسن علي بن أيب محامة السلوي بقوله 

  ْوالروح قد أحكمته تخليـال    خللت من قلبي مسالك نفسه    

                                                 

أيب عبد اهللا الطالب حممد بن أيب بكر :  فتح الشكور يف معرفة أعيان علماءالتكرور ،تأليف (١)

 دار الغرب اإلسالمي ، حتقيق حممد حجي ، وابراهيم الكتاين :، ط) ٨٠:ص(الصديق الواليت  

:  له صاحب اصطالح املذهب عند املالكية انظرنسبه) ١١٤:ص(  تراجم خليل لعظوم (٢)

  ٥٦٦:ص

 )١/١٩(  شرح اخلرشي (٣)

 ٢٠٧:،ص٢الدر الكامنة ،ج،) ٤(

 )١/٣(  مواهب اجلليل،  احلطاب  (٥)
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  ما مثلها يهب الخليل خليال    أخليل إني قد وهبتـك خلة     

  )١( إن أحب خليـالوخاله ذم  فخليل نفسي من يود خليلهـا     

  

  :ومدحه الشيخ حممد الفارضي احلنبلي فقال

  خليل لكم فيه الحياة فعيشـوا  أطالب علم الفقه مختصر الرضى       

  به يهتدي من في األنام يطيش    وهللا بيت ضمنوه مديحـه        

  )٢(خليل اإلمام بن إسحاق يعيــش  سالم على الدنيا إذا لم يكن بهـا         

  

  :إحكام لغته :ة الثانيةالمسأل

 كـــان لغويـــا كبـــريا، وأن -رمحـــه اهللا-إن القـــارئ للمختـــصر يـــدرك بكـــل ســـهولة أن خلـــيال 

اللغـــة كانـــت طـــوع بنانـــه، فقـــد مجـــع عـــشرات اآلالف مـــن الفـــروع واملـــسائل الفقهيـــة، يف 

أوجـــز عبـــارة، وأخـــصر لفـــظ، ويف كـــالم عـــريب ســـليم، ممـــا عجـــز عنـــه غـــريه مـــن الفقهـــاء 

 كــــان -رمحـــه اهللا-ئمـــة الكـــرام، وقـــد نقـــل  ابـــن فرحـــون أن الـــشيخ خلـــيال األعـــالم، واأل

  )  .    ٣ (أستاذا يف اللغة، وأنه حضر جملسه يقرئ يف الفقه والعربية واحلديث

 ولقد أثار صـنيعه يف خمتـصره مهـم األدبـاء، وحـرك عـزائم البلغـاء، فخـصوا لغتـه بالتـأليف، 

و احلـسن علـي بـن حممـد بـن حممـد بـن حممــد ومفرداتـه بالتـصنيف، مـنهم الـشيخ اإلمـام أبـ

  :بن خلف املنويف شارح الرسالة املشهور، فقد كتب كتابني يف شأن لغة املختصر

  . شفاء العليل يف شرح لغة الشيخ خليل: أوهلما

  

                                                 

 ٩٦:  وتوشيح الديباج ص١/١١١ شفاء الغليل يف حل مقفل خليل (١)

 ٩٦:  توشيح الديباج ص(٢)

 ١٨٦:ب ،صالديباج املذهب يف أعيان علماء املذه) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٤٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

  )١(.وثانيهما اختصار لألول

  .إن خليال يف خمتصره أشبه ما يكون باألقراص املضغوطة يف زماننا: وميكن القول 

  

 : كثرة فروعهسألة الثالثة الم

  وهــذه حقيقــة ال خــالف فيهــا نعلمــه ألحــد مــن أهــل العلــم، بــل العكــس هــو الــصحيح 

الثابت، واخلالف الواقع يف هذه املسألة إمنا هو يف تقدير عدد الفروع اليت مجعهـا الـشيخ 

خليل يف هذا املختـصر، والعلمـاء يف هـذا مـا بـني مكثـر ومكثـر جـدا، وقـد سـبق مـا نقلـه 

إنـه حـوى مائـة ألـف مـسألة منطوقـا، : "حلجوي عن العلماء من قوهلم يف شـأن املختـصرا

 وهذا عدد وفري من مسائل الفروع، تكفي ليتصدر املختـصر غـريه مـن )٢("ومثلها مفهوما

أن ابــن احلاجــب مجــع ســتا وتــسعني ألــف : املؤلفــات يف هــذا ا�ــال، خــصوصا إذا علمنــا

 الربادعـي  مجـع سـتا وثالثـني ألـف مـسألة، وأن يف  وأن �ذيب-أي يف خمتصره-مسألة، 

ورأى احلجـوي أن مـائيت ألـف مـسألة عـدد قليـل، " رسالة ابن أيب زيد أربعة آالف مـسألة

وإمنــا ذلــك تقريــب، وإال ففيــه : وإجحــاف يف حــق املختــصر، فقــال معقبــا علــى مــا ســبق

فيــه املــسألة : يلبــل قــال اهلــال: مث نقــل كــالم اهلــاليل وســلمه فقــال" أكثــر مــن ذلــك بكثــري

  .)٣("الواحدة اليت جتمع ألف ألف مسألة

  

  شروحه: المسالة الرابعة

أمجع املرتمجون للشيخ خليل رمحه اهللا عند ذكر مؤلفاته على أنـه رزق القبـول يف 

زيــادة علــى تنــافس العلمــاء يف حفظــه و نظمــه، والتفــاخر –خمتــصره، معتمــدهم يف ذلــك 

                                                 

أمحد :  وطبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي حتقيق١٣٨:  توشيح الديباج ص(١)

 )١/٥٤٥(  م مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء٢٠٠٦م-هـ١٤٢٧بومزكوالطبعة األوىل 

 ٤/٢٨٦ الفكر السامي (٢)

 ٤/٢٨٦ الفكر السامي (٣)
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  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

، فقــد شــرحه جهابــذة الفقهــاء، واعتــىن حبــل ألفاظــه  كثــرة مــن شــرحه واعتــىن بــه-بتدريــسه

اخلاصــة مــن النبهــاء، وجتــرد لبيــان مــسائله احملققــون مــن العلمــاء، أكملــه بعــضهم، واقتــصر 

علــى خطبتــه وديباجتــه آخــرون، فيمــا رام فريــق ثالــث شــرح فرائــضه، واهــتم غــريهم بلغتــه، 

فـروع الــيت ال توجــد يف واكتفـى آخــرون بـبعض مــسائله، ومــا ذلـك إال لكثــرة مـا فيــه مــن ال

ّكـم هـائلمن الـشروح واحلواشـي وقفت على غريه، والتحقيق والتحرير الذي متيز به، ولقد 
 زهـــاء والتقييـــدات والطـــرر والتعـــاليق الـــيت كتبـــت علـــى املختـــصر، مـــا بـــني مطـــول وخمتـــصر

ن ومائــة شــرح، أقتــصر هنــا علــى ذكــر بعــض منهــا، رتبتهــا حبــسب وفيــات أصــحا�ا يعــشر

  :   فأقول

  ) ١()٧٤٠ت بعد ( الفتح اجلليل أليب عبد اهللا حممد بن إبراهيم التتائي -

  )٢()٧٤٠ت بعد ( جواهر الدرر أليب عبد اهللا حممد بن إبراهيم التتائي -

 )٣()٧٩٤ت( صدر الدين عبد اخلالق بن علي بن احلسين الشهري بابن الفرات -

 )٤().٨٠٥ت ( الدمريي  شرح كبري على املختصر أليب البقاء �رام بن عبد اهللا-

 )٥(. وله شرح وسط -

  )٦(. وله شرح صغري-

  )٧()٨٢٣ت (  مجال الدين عبد اهللا بن مقداد األقفهسي - 

 )٨()٨٢٤ت (أبو حامد حممد بن عبد الرمحن احلسين الفاسي 

                                                 

 ١٨٦:  توشيح الديباج ص(١)

 ١٨٦:  توشيح الديباج ص(٢)

 ٢/٥٤٠ و طبقات احلضيكي١٢٢:  توشيح الديباج ص(٣)

 ٤/٢٩٤ والفكر السامي ١/٣٤٥ وشجرة النور ٨٤:  توشيح الديباج ص(٤)

 ٤/٢٩٤ والفكر السامي ١/٣٤٥ وشجرة النور ٨٤:  توشيح الديباج ص(٥)

 ٤/٢٩٤ والفكر السامي ١/٣٤٥ وشجرة النور ٨٤:  توشيح الديباج ص(٦)

  ٤/٢٩٧والفكر السامي ١/٣٤٦ وشجرة النور ١١٢:  توشيح الديباج ص(٧)

 ٢٠٩:  توشيح الديباج ص(٨)
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 ) ١()٨٢٩ت (الكفء الكفيل جلمال الدين أبو احلسن يوسف بن خالد البساطي 

م الشيخ خليل حملمد بن أمحد بن حـسن بـن أمحـد بـن عثمـان شفاء الغليل على حل كال

 )٢()٨٤٢ت (البساطي 

 )٣()٨٤٢ت (أبو القاسم حممد بن حممد بن سراج الغرناطي 

املنـــزع النبيـــل أليب الفـــضل حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن مـــرزوق العجيـــسي 

  )٤()٨٤٢ت(

 )٥()٨٤٤ت (خلف بن أيب بكر النحريري، 

 الـــــدين يوســـــف بـــــن حـــــسن بـــــن مـــــروان التتـــــائي املعـــــروف باهلـــــاروين أبـــــو احلـــــسن مجـــــال

 )٦()٩٤٦ت(

 )٧()٨٤٨ت (أبو القاسم حممد بن حممد بن سراج الغرناطي 

تــسهيل الـــسبيل يف شـــرح خمتــصر الـــشيخ خليـــل إلبــراهيم بـــن فايـــد بــن موســـى بـــن هـــالل 

 )٨()٨٥٧ت(القسنطيين  

 )٩()٨٥٧ت(يين السابق فيض النيل إلبراهيم بن فايد بن موسى بن هالل القسنط

 )١٠()٨٧٢ت(أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن حممد اللخمي املكناسي مث الفاسي 

                                                 

 ٢/٦١٦ و طبقات احلضيكي ١/٣٤٧ شجرة النور (١)

  ١/٣٤٧ وشجرة النور ١٩٨: توشيح الديباج ص(٢)

 ٤/٣٠٣ الفكر السامي (٣)

 ١/٣٦٥ شجرة النور ١٧٢:  توشيح الديباج ص(٤)

  ٩٢:  توشيح الديباج ص(٥)

 ١/٦١٧ وطبقات احلضيكي١/٣٩٤ وشجرة النور الزكية ٢٦٣:  ص توشيح الديباج(٦)

 ١/٣٥٧ شجرة النور (٧)

 ١/٣٧٨ و شجرة النور الزكية ٤٨:  توشيح الديباج ص(٨)

 ١/٣٧٨ و شجرة النور الزكية ٤٨:  توشيح الديباج ص(٩)

 ١/٣٧٦ شجرة النور ٢١٩:  توشيح الديباج ص(١٠)
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 )١()٨٧٤ت(أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عيسى العقدي الزنديوي التونسي

 )٢(.أبو العباس أمحد بن بن عبد الرمحن اليزليطيين القروي،

 )٣()٨٨٢ت(حممد بن حممد بن عيسى العقوي الدارنوي 

 )٤()٨٨٨ت(أبو زكرياء حيىي بن أمحد بن عبد السالم 

 )٥()٨٨٩ت(أبو احلسن علي بن عبد اهللا نور الدين السنهوري 

شــــرح املختــــصر أليب العبــــاس أمحــــد بــــن عبــــد الــــرمحن الــــشهري حبلولــــو اليــــزليين الطرابلــــسي 

)٦()٨٩٥( 

لطرابلـــــسي،  شـــــرح آخـــــر أليب العبـــــاس أمحـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرمحن الـــــشهري حبلولـــــو اليـــــزليين ا

)٧()٨٩٥( 

 )٨()٨٩١ت(علي بن حممد بن علي القرشي البساطي الشهري بالقلصادي 

شــفاء الغليـــل أليب عبـــد اهللا حممــد بـــن علـــي املعـــروف بــاب األزرق الغرنـــاطي، وهـــو شـــرح 

 )٩()٨٩٥ت(حافل 

ــــاج واإلكليــــل أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن يوســــف العبدوســــي الغرنــــاطي الــــشهري املــــواق  الت

 )١٠()٨٩٧ت(

                                                 

 ١/٣٧٣ شجرة النور (١)

 ١/٣٧٤ شجرة النور (٢)

 ٢٢٠:  توشيح الديباج ص(٣)

 ١/٣٨٣ شجرة النور الزكية (٤)

 و طبقات ٤/٣٠٨ والفكر السامي ١/٣٧٢ شجرة النور ١٣١:  توشيح الديباج ص(٥)

  ٢/٥٤٣احلضيكي

 ٤/٣٠٩  والفكر السامي ٥٢:  توشيح الديباج ص(٦)

 ٤/٣٠٩  والفكر السامي ٥٢:  توشيح الديباج ص(٧)

 ٤/٣٠٩ والفكر السامي ١/٣٧٧ة النور  شجر١٣٣:  توشيح الديباج ص(٨)

 ٢٣٤:  وتوشيح الديباج ص١/٨٧٨ شجرة النور (٩)

 ٢٣٤:  وتوشيح الديباج ص١/٣٧٨ شجرة النور (١٠)



    
 
 

 
 
 

٦٤٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

ـــن يوســـف العبدوســـي الغرنـــاطي الـــشهري املـــواق شـــ رح آخـــر صـــغري أليب عبـــد اهللا حممـــد ب

 )١()٨٩٧ت(

ت (أبــو العبــاس أمحــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى الربنــسي الفاســي املــشهور بــزروق 

٢()٨٩٩( 

 ) ٣()٩٠٢ت (داود بن علي بن حممد القلتاوي األزهري

ن عبـــد الكـــرمي بـــن حممـــد املغيلـــي مغـــين النبيـــل شـــرح خمتـــصر خليـــل أليب عبـــد اهللا حممـــد بـــ

 .)٤()٩٠٩ت (التلمساين 

 )٥()٩١٠ت(أبو إسحاق إبراهيم بن هالل السجلماسي 

 )٦()٩١٣ت (حممد بن حممد بن أمحد بن موسى السخاوي، 

شـــفاء الغليــــل يف حــــل مقفــــل خليـــل أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن أمحـــد بــــن غــــازي العثمــــاين 

 )٧()٩١٩ت (املكناسي 

  )٨()٩٣١ت(أليب العباس أمحد بن علي بن قاسم الزقاق التجييب الدرر على املختصر 

شــنقيطي ،  يؤلفــه خليــل ملختــصر شــرح أقــدم وهــو. (خليــل خمتــصر شــرح اجلليــل موهــوب

 احلـــاجي الـــشنقيطي عثمـــان احلـــاج بـــن إبـــراهيم بـــن بكـــر أيب بـــن أمحـــد بـــن حممـــد: ملؤلفـــه

 . هـ٩٣٣بعد املتوىف

                                                 

 ١/٣٧٨ شجرة النور (١)

 ٤/٣١٢ والفكر السامي ١/٣٨٧ و شجرة النور الزكية ٦١:  توشيح الديباج ص(٢)

  ١/٣٧٢ شجرة النور ١٠٠:  توشيح الديباج ص(٣)

 ١/٢٤٥ طبقات احلضيكي ١/٣٩٥ شجرة النور الزكية (٤)

 ١/٣٨٨ شجرة النور الزكية (٥)

  ١/٣٨٨ وشجرة النور الزكية ٢٢٨:  توشيح الديباج ص(٦)

 ٤/٣١٤ والفكر السامي ١/٣٩٩  و شجرة النور الزكية ١٧٦: توشيح الديباج ص(٧)

  ١/٢٤ وطبقات احلضيكي ١/٣٩٦  شجرة النور الزكية(٨)



    
 
 

 
 
 

٦٤٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

ن علــي بــن عبــد الــرمحن مشــس الــدين اللقــاين مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حــسن بــ

)١()٩٣٥( 

نـــور الـــدين أبـــو احلـــسن علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن خلـــف املنـــويف املـــصري 

 )٢()٩٣٩ت (املعروف بالشاذيل 

شــرح آخــر لنــور الــدين أبــو احلــسن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن خلــف املنــويف 

 )٣()٩٣٩ت (املصري املعروف بالشاذيل 

 )٤()٩٤٢ت(ح اجلليل أليب عبد اهللا مشس الدين حممد بن إبراهيم التتائي الفت

جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر أليب عبد اهللا مشس الـدين حممـد بـن إبـراهيم التتـائي 

 )٥()٩٤٢ت(

 )٦()٩٤٣ت(أبو عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي الدمريي 

 )٧()٩٤٧ت(موسى الشهري باخليخي 

ح خمتـــصر الـــشيخ خليـــل أليب عبـــد اهللا حممـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد  مواهـــب اجلليـــل يف شـــر

 )٨()٩٥٤ت (أو ) ٩٥٣ت (الرمحن الشهري باحلطاب، مات عنه مسودة 

 )٩()٩٥٧ت (أبو زيد عبد الرمحن بن علي األجهوري 

                                                 

 ١/٣٩٢ وشجرة النور الزكية ٢٠٢: ديباج ص توشيح ال(١)

  ٢٥٤٤ و طبقات احلضيكي١/٣٩٣ و شجرة النور الزكية ١٣٨:  توشيح الديباج ص (٢)

  ٢٥٤٤ و طبقات احلضيكي١/٣٩٣ و شجرة النور الزكية ١٣٨:  توشيح الديباج ص (٣)

 ١/٢٧٨ طبقات احلضيكي١/٣٩٣ شجرة النور الزكية (٤)

 ١/٢٧٨ طبقات احلضيكي١/٣٩٣ شجرة النور الزكية (٥)

 ١/٣٩٣ شجرة النور الزكية (٦)

 ٢٣٦:  توشيح الديباج ص(٧)

  ١/٣٩٠ شجرة النور الزكية ٢٣٠:  توشيح الديباج ص(٨)

  ١/٤٠٥ و شجرة النور الزكية ١١٧:  الديباج ص (٩)



    
 
 

 
 
 

٦٥٠ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

أبــو العبــاس أمحــد بــن ســعيد بــن حممــود بــن عمــر التنبكــيت، لــه حاشــية لطيفــة علــى خليــل 

 )١()٩٧٦ت(

 ) ٢()٩٧٩ت ( موسى اجليزي زين بن أمحد بن

 )٣()٩٨٠ت بعد (املنهج اجلليل لربكات بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 

شـــرح املختــــصر يف أربعــــة أســــفار أليب حممــــد عبــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن مــــسعود التمكــــرويت 

 )٤()٩٨٠ت بعد (الدرعي 

 )٥()٩٩٨ت (كرمي الدين عبد الكرمي الربموين املصرايت 

ن حممود بن أيب بكر الونكري املعروف ببغبع له تعاليق وحـواش علـى أبو عبد اهللا حممد ب

املختــصر نبــه فيهمــا علــى مــا وقــع لــشراح خليــل وتتبــع مــا يف الــشرح الكبــري للتتــائي مــن 

 ) ٦()١٠٠٢ت. (السهو نقال وتقريرا يف غاية اإلجادة

 )٧()١٠٠٧ت(حيىي بن حممد بن حممد بن حممد السراج النفزي احلميدي 

 )٨()١٠٠٩ت( اجلليل لبدر الدين حممد بن حيىي بن عمر الشهري بالقرايف عطاء اهللا

 )٩()١٠٠٩ت(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب احملاسن يوسف الفاسي 

 )١٠()١٠١٥ت(أبو النجاة سامل بن حممد السنهوري له شرح جليل على املختصر 

                                                 

 ١/٤١٢ شجرة النور الزكية (١)

 ١٠١: توشيح الديباج ص(٢)

 ١/٤٠٤ شجرة النور الزكية (٣)

 ٢/٤٥٤ طبقات احلضيكي ١/٤١٣ النور الزكية شجرة (٤)

 ١/٤٠٧ شجرة النور الزكية (٥)

 ١/٤١٦ شجرة النور الزكية (٦)

 ٤/٣٢٣ الفكر السامي (٧)

  ١/٢٨٤ طبقات احلضيكي ٤/٣٢٣ والفكر السامي ١/٤١٨ شجرة النور الزكية (٨)

 ١/٤٥٢ شجرة النور (٩)

ر حملمد بن احلاج بن حممد بن عبد اهللا  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عش(١٠)

 مركز الرتاث ٢٠٠٤-١٤٢٥د عبد ا�يد خيايل، الطبعة األوىل : الصغري اإلفراين، حتقيق 

 ١/٤١٨، وشجرة النور الزكية ١٢٧: الثقايف املغريب، الدار البيضاء  ص



    
 
 

 
 
 

٦٥١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

بـــن عمــر بــن أقيـــت مــنن اجلليــل علــى خليـــل أليب العبــاس أمحــد بابــا بـــن أمحــد بــن أمحــد 

التنبكيت الصنهاجي وله شرح على املختصر من الزكاة إىل النكـاح، وحـواش علـى مواضـع 

 ) ١()١٠٣٦ت(منه، 

عبــد الــرمحن بــن حممــد الفهــري القــصري الــشهري بالعــارف بــاهللا الفاســي لــه حاشــية علــى 

 )٢()١٠٣٦ت . (خليل

اري، شـــرح مـــن أبـــو مالـــك عبـــد الواحـــد بـــن أمحـــد بـــن أمحـــد بـــن علـــي بـــن عاشـــر األنـــص

  )٣()١٠٤٠(املختصر من النكاح إىل السلم أجاد فيه وأفاد، وله طرر على املختصر  

 )٤()١٠٤٠ت(أبو علي احلسن بن رحال املعداين املكناسي مث الفاسي 

أبــو اإلمــداد برهــان الــدين إبــراهيم بــن إبــراهيم بــن حــسن اللقــاين لــه حاشــية علــى خمتــصر 

 )٥()١٠٤١ت(خليل

ــــو ا ــــدين أب ــــل، شــــهاب ال ــــصر خلي ــــى خمت ــــه حاشــــية عل ــــن حممــــد املقــــري ل ــــاس أمحــــد ب لعب

 )٦()١٠٤١ت(

 )٧()١٠٥٢ت(عبد اهللا بن يعقوب السماليل له حاشية لطيفة على املختصر

  )٨()١٠٥٢ت(أبو يعقوب يوسف الفيشي له حاشية على املختصر 

بـن شرح كبري يف اثين عشر جملدا أليب احلسن نور الدين علي بن زين العابدين بـن حممـد 

 )٩()١٠٦٦(زين العابدين األجهوري ت

                                                 

 .١٠٣٢ وفيها أنه تويف سنة ١/٤٣٢ وشجرة النور ١١٧:  صفوة من انتشر ص(١)

 ٤/٣٢٧ و الفكر السامي ٢٠٩: شيح الديباج صتو(٢)

 ٤/٣٢٧ والفكر السامي ١/٤٣٤ شجرة النور (٣)

 ٤/٣٢٧ الفكر السامي (٤)

  ١/٤٢٢ شجرة النور الزكية ٢٠٢:  وتوشيح الديباج ص١٢٥:  صفوة من انتشر ص(٥)

 ١/٤٣٤ شجرة النور (٦)

 ٢/٤٨٩ طبقات احلضيكي(٧)

 ١٦١: صفوة من انتشر ص(٨)

 ٤/٣٣١ والفكر السامي ١/٤٣٩ وشجرة النور ١٧٧: يباج ص توشيح الد(٩)



    
 
 

 
 
 

٦٥٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

شــرح وســيط يف مخــس جملــدات أليب احلــسن نــور الــدين علــي بــن زيــن العابــدين بــن حممــد 

 )١()١٠٦٦(بن زين العابدين األجهوري ت

شـرح صــغري يف جملــدين أليب احلــسن نـور الــدين علــي بــن زيــن العابـدين بــن حممــد بــن زيــن 

 )٢()١٠٦٦(العابدين األجهوري ت

 )٣()١٠٧١ت( حممد بن موسى، له حاشية على املختصر مشهورة محدون بن

، وبـدأ يف آخـر مطـول مل )١٠٧٢ت(شرح املختصر أليب عبد اهللا حممد بن أمحد ميـارة، 

 )٤(.يكمل

 )٥()١٠٨٤ت(أبو عبد اهللا حممد بن أيب العباس أمحد بن أيب احملاسن الفاسي، 

 )٦()١٠٩١ت(ية على املختصر أمحد املدعو محدون بن حممد بن موسى األبار له حاش

  )٧()١٠٩٤ت (أبو العباس أمحد بن سعيد ا�ليدي 

 بـــن إدريـــس بـــن يعقـــوب بـــن عمـــر بـــن) اخلطـــاط أتفـــغ (خليـــل، حملمـــد خمتـــصر علـــى طـــرة

 . هـ١١٩٦ املتوىفي الربتلي الشنقيط تكدي

أبــو حممـــد عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف بـــن أمحــد الزرقـــاين لـــه شـــرح علـــى املختـــصر تـــشد إليـــه 

 )٨()١٠٩٩ت(ل، دل على فضل واطالع ونبل صاحبه الرحا

 )٩()١١٠١ت. (أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلرشي) كبري(شرح املختصر 

                                                 

 ٤/٣٣١ والفكر السامي ١/٤٣٩ وشجرة النور ١٧٧:  توشيح الديباج ص(١)

 ٤/٣٣١ والفكر السامي ١/٤٣٩ وشجرة النور ١٧٧:  توشيح الديباج ص(٢)

 ١/٤٤٧ شجرة النور (٣)

 ٤/٣٣٢لفاسي، والفكر السامي  ذكره يف ترمجة عبد اهللا بن عبد الرمحن ا١/٤٤٨ شجرة النور (٤)

 ٢٩٤:  صفوة من انتشر ص(٥)

 ١/٨١ طبقات احلضيكي (٦)

 ١/٨١ وطبقات احلضيكي ٣٢٣:  صفوة من انتشر ص(٧)

 ٤/٣٣٧ والفكر السامي ١/٤٤١ وشجرة النور ٣٤١:  صفوة من انتشر ص(٨)

أ  وهو خط١٠٠١ وفيها أنه تويف سنة ١/٤٥٩ وشجرة النور ٣٤٣:  صفوة من انتشر ص(٩)

 ٤/٣٣٧مطبعي واضح،  والفكر السامي 



    
 
 

 
 
 

٦٥٣ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

رزق فيــه ) ١١٠١ت. (أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا اخلرشــي) صــغري(شــرح املختــصر 

 )١(القبول

شــرح علــى خمتــصر برهــان الــدين أبــو إســحاق إبــراهيم بــن مرعــي بــن عطيــة الــشربخييت، لــه 

 )٢()١١٠٦ت . (خليل يف جملدات

 )٣()١١٠٨ت. (حاشية على املختصر أليب عبد اهللا حممد احلجيج التونسي

 )٤()١١٠٨ت. (حاشية أخرى على املختصر أليب عبد اهللا حممد احلجيج التونسي

 )٥()١١٢٠ت بعد (أبو احلسن علي بن أمحد احلريشي 

. ر الــدالئي املــسناوي، لــه تقــارير علــى املختــصرأبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــ

 )٦()ه١١٣٦ت(

أبــو علــي احلــسن بــن رحــال املعــداين، لــه شــرح حافــل علــى املختــصر مــن النكــاح يف ســتة 

 )٧()ه١١٤٠. (أسفار كاد أن حيتوي على مجيع نصوص املذهب

  )٨()ه١١٥٤. (أبو عبد اهللا حممد بن املبارك الورديغي، له طرر على املختصر

 )٩()ه١١٧٣ت(سن علي بن خضر بن أمحد العمروسي أبو احل

                                                 

 وهو خطأ ١٠٠١ وفيها أنه تويف سنة ١/٤٥٩ وشجرة النور ٣٤٣:  صفوة من انتشر ص(١)

 ٤/٣٣٧مطبعي واضح،  والفكر السامي 

 ١/٤٥٩ شجرة النور (٢)

 ١/٤٦٢ شجرة النور (٣)

 ١/٤٦٢ شجرة النور (٤)

 ١/٤٨٦ شجرة النور (٥)

 ١/٤٨١ شجرة النور (٦)

 ١/٤٨٢ النور  شجرة٧)(

 ١/٥٠٦شجرة النور ) ٨(

 ١/٥٢٣ و١/٤٨٩شجرة النور ) ٩(



    
 
 

 
 
 

٦٥٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

لـه شـرح علـى : قـال احلجـوي) ١١٧٥ت (أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد الـصادق الـدكايل 

 )١(.املختصر مل يكمل، ولو كمل ألغىن عن غريه

ت . (أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن قاســـم جـــسوس، لـــه شـــرح علـــى املختـــصر يف تـــسعة أســـفار

٢()١١٨٢(  

لـه حاشـية علـى شـرح  الزرقـاين ) ١١٩٤ت(عود البنـاين الفاسـي حممد بن احلسن بـن مـس

 "الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين"تسمى

أبو الربكات أمحد بن ابن الشيخ الصاحل حممد بن أمحد العدوي اخللـويت الـشهري بالـدردير 

  . وهو شرح عظيم النفع، رزق فيه القبول)٣()١٢٠١ت(

 د بــــن حممــــدرار التنواجيــــوي الــــشنقيطي املتــــوىفللطالــــب أمحــــ.املعــــني علــــى خمتــــصر خليــــل

  . هـ١٢١٠

شــفاء العليــل بــشرح خمتــصر خليــل للــشيخ عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن التــونكلي الــشنقيطي 

 هـ١٢١٣ املتوىف

 حامــــــــد العــــــــريب بــــــــن أيب العبــــــــاس أمحــــــــد ابــــــــن الــــــــشيخ التــــــــاودي أيبحاشــــــــية العالمــــــــة 

  )٤()١٢٢٩ت(

بـن أمحـد ابـن حممـد بـن يوسـف، )  املـيم االوىلبفـتح(حممـد (حاشية الرهوين على الزرقاين 

  )٥() هـ١٢٣٠أبو عبد اهللا الرهوين ت 

 للعالمــة الگــصري بــن حممــد بــن املختــار بــن عثمــان بــن .فــتح اجلليــل شــرح خمتــصر خليــل

  هـ١٢٣٥ الگصري اإلديلبيب الشنقيطي املتوىف

                                                 

 ٤/٣٤٤الفكر السامي ) ١(

 ٤/٣٤٦ والفكر السامي ١/٥١١شجرة النور ) ٢(

 ٤/٣٤٨ والفكر  السامي ١/٥١٦شجرة النور ) ٣(

 ١/٥٤٠شجرة النور ) ٤(

: املتوىف(لدمشقي خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي ا، األعالم)   ٥(

  )هـ١٣٩٦

 ١٧:،ص٦:ج،دار العلم للماليني: الناشر



    
 
 

 
 
 

٦٥٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

 الـشيخ خمتـصر ميـسر اجلليـل يف شـرح: العالمة حمنض بابه بن عبيد الدمياين الشنقيطي لـه

  )١٢٧٧ت (خليل

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن حممـد علـيش الطرابلـسي املـصري  لـه شـرح علـى املختـصر 

  )١()١٢٩٩ت "(منح اجلليل بشرح خمتصر خليل"يسمى 

شـرح ) حممد بن حممد سامل ا�لسي الشنقيطي له لوامع الـدرر يف هتـك أسـتار املختـصر 

  )هـ١٣٠٢ت    (يف أربعة عشر جملدا وقد طبع كامال

مغين قراء املختصر عن التعب يف تصحيح الطرر للعالمة أمحد بن حممـد عينـني بـن أمحـد 

  .الرحال وقد طبع منه جزءان شرح تشد إليه هو هـو١٣٢١ اهلادي اللمتوين املتوىف

 لـــه الظفـــر بـــشرح) ه١٣٢٣ آد اليعقـــويب الـــشنقيطي املتـــوىف حممـــد مولـــود بـــن أمحـــد فـــال

  .املختصر خمطوط

لــــه شــــرح علـــــى  : )ه١٣٢٥ت(المــــة ملــــرابط ولــــد أمحــــد زيـــــدان اجلكــــين الــــشنقيطي الع

 وهـــو شـــرح معتمـــد عنـــد نـــصيحة الـــضعفاء: مســـاه مطبـــوع يف ثـــالث جملـــدات ،املختـــصر 

  مشايخ شنقيط

ه ـله فــتح اجلليــل ١٣٤٧ عبــداهللا بــن حيظيــه الگنــاين الــشنقيطي املتــوىف حممــد: القاضــي

  .على خمتصر خليل خمطوط

ميحمد الشريف بن سيدي أمحد بن حممـذن بـن الـصبار ا�لـسي الـشنقيطي  العالمة سيد

  له فيض اجلليل على خمتصر خليل خمطوط .هـ١٣٤٠ املتوىف

 مناهج التسهيل على منت خليل أليب حممد عبد ا�يد الـشرنويب األزهـري، كـان حيـا سـنة

)٢().١٣٤٨( 

 .أقف على تاريخ وفاته مل له شرح على خمتصر خليل،) ٣(حممود بن عمران السوداين

                                                 

 ٤/٣٦٠الفكر السامي ) ١(

 ١/٥٨٩شجرة النور ) ٢(

 ١١٥: صفوة من انتشر ص) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٥٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

. جــواهر اإلكليــل شــرح خمتــصر العالمــة الــشيخ خليــل، لــصاحل عبــد الــسميع آليب األزهــري

 . ومل أقف على تاريخ وفاته

وكمــــا اعتــــىن العلمــــاء باملختــــصر كلــــه فـــــإن بعــــضهم اهــــتم خبطبتــــه، فيمــــا اهــــتم آخـــــرون 

 :ء متميز يف ذلك كله، ومن هؤال-واحلق أقول– وهو وآخرون بنظمهبفرائضه،

عبـــد القـــادر بـــن أيب القاســـم بـــن أمحـــد املـــالكي الـــسعدي لـــه شـــرح علـــى خطبـــة املختـــصر 

 )١()ه٨٨٠ت(

أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد الكـــرمي بـــن حممـــد املغيلـــي التلمـــساين لـــه شـــرح علـــى خطبـــة 

 )٢()٩٠٩ت (املختصر 

 )٣()٩٥٨ت(أبو عبد اهللا حممد بن حسن ناصر الدين اللقاين، شرح خطبة املختصر 

بكـــــــر بـــــــن إمساعيـــــــل بـــــــن مشـــــــس الـــــــدين الـــــــشنواين شـــــــرح ديباجـــــــة خمتـــــــصر خليـــــــل أبـــــــو 

 )٤()١٠١٩ت(

أبــــــــو عبـــــــــد اهللا حممــــــــد بـــــــــن عبــــــــد الـــــــــسالم بنــــــــاين الفاســـــــــي لــــــــه شـــــــــرح علــــــــى خطبـــــــــة 

 ) ٥()١١٦٣ت(املختصر

أبــــــو العبــــــاس أمحــــــد بــــــن عبــــــد العزيــــــز اهلــــــاليل الــــــسجلماسي، لــــــه شــــــرح علــــــى ديباجــــــة 

 ).ه١١٧٥ت(املختصر

  ) .٦)(١٢١٤ت(محد بنيس، له شرح على فرائض املختصر، أبو عبد اهللا حممد بن أ

                                                 

 ٢/٥٣٩طبقات احلضيكي ) ١(

 ١/٢٤٥ طبقات احلضيكي ١/٣٩٥شجرة النور الزكية ) ٢(

 ١/٣٩٢ وشجرة النور الزكية ٢٠٣: توشيح الديباج ص) ٣(

 ١/٤١٩شجرة النور الزكية ) ٤(

 ١/٥٠٧شجرة النور ) ٥(

 ٤/٣٥١ والفكر  السامي ١/٥٣٦شجرة النور ) ٦(



    
 
 

 
 
 

٦٥٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

ـــه الـــشنقطي  ـــن امبال ـــار ب ـــه نظـــم -رمحـــه اهللا– شـــيخنا العالمـــة احممـــد بـــن حممـــد املخت   ل

  :لفرائض خمتصر خليل يقول يف أوله

  شاع له سكو�ا يف األلسنه.............قال حممد مبيم ساكنه 

  :وممن نظمه من الشناقطة 

   له نظم على خمتصر خليل - رمحه اهللا-المة حممد سامل بن عدود  العالمة  شيخنا الع

  والعالمة الشيح حممد املامي البخاري الباركي الشنقيطي له نظم على خمتصر خليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 
 

 
 
 

٦٥٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

  خليل�بن�إ��اق�املال�ي�ومن��ھ����مختصره�الفق�� 

  ومصطلحه  ومصادرهوقواعدهرتيبه ت: مطلب الثالثال

  ترتيبه: سألة األولىالم

كتابــــه علــــى أربعــــة وســــتني بابــــا وفــــق الرتتيــــب الــــذي ســــار عليــــه صــــاحب  خليــــل رتــــب

ه فيـ  كتابـه جـامع األمهـات، الـذي سـلكيف ه وفق مـنهج ابـن احلاجـبفي ومشى املدونة،
ـــشافعية ـــد ال ـــر مـــن و.طريقـــة كتـــاب احلـــاوي عن ـــأليف خمتـــصره هـــذا  أكث بقـــي خليـــل  يف ت

ّتبيــضه إىل بــاب النكــاح إال أن املنيــة عاجلتــه فلــم يــتمكن مــن  يف عــشرين ســنة ، ووصــل
األوفيـاء تبييـضه مـن بعـده، ونـسبوا كـل ذلـك إليـه، فرتبـوا وبوبـوا  إكماله، فأكمل تالميذه

، )١( أغفلـــه املؤلـــفذيصـــهره �ـــرام بـــاب املقاصـــة الـــّوأصـــلحوا، وألـــف تلميـــذه وا ونقحـــو

  .)٢(هلا بياضا خليل وأكمل تلميذه األفقهسي مجلة يسرية منه ترك

وهلذا ميكن القول إن املختصر ميثل منوذجا من مناذج التأليف بالفريق ، ومع ذلـك فإنـك 
وعــن هــذا التعــدد يقــول أمحــد بابــا الــسوداين حــني تقــرؤه ال جتــد هلــذا التعــدد أثــرا ظــاهرا، 

 بيــــضه يف حياتــــه للنكــــاح، وباقيــــه وجــــد يف أوراق :وخلــــصه أي: "نقــــال عــــن ابــــن مــــرزوق

  )٣("مسودة فجمعه أصحابه
  

   وقواعده به أسلو:المسالة الثانية

 كتابـــه ونـــوجز مـــا يف وقواعـــده الـــيت انتهجهـــا خليـــل ّخلـــص ابـــن غـــازي واحلطـــاب أســـلوب
  :) ٤(النقاط التالية يف خلصاه

 أو إشـــــارة ر مـــــن هفــــوة رفــــع إ�ـــــام، أو حتــــذيمـــــنّعــــدم التمثيــــل للمـــــسائل إال لنكتــــة -١

  .املسألة أو تعيني ملشهور ، أو تنبيه باألدىن لألعلى أو عكسه يف خلالف

                                                 

،وشرح ٢٢٧:،ص٣:،جفإنه صرح بذلكالشرح الكبري للدردير عند باب املقاصة : انظر) ١(

 ٢٣٣:،ص٥:اخلرشي،ج

 م١٩٨٩دار الفكر،سنة النشر :ط١٣:،ص١:منح اجلليل  بشرح خمتصر خليل،ج)٢(

 ١٢٧:  صمد بابا التنبكيت ،مرجع سابق، حل احملتاج كفاية(٣)

 هـ،٩١٩ت(حممد بن أمحد بن غازي: شفاء الغليل يف حل يف حل مقفل خليل ، تأليف : انظر)٤(

 ٥٤:،ص١: ، مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل ،ج١١٥-١١٤:،ص١: ،جمرجع سابق
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ـــه إ-٢ ـــده بأحـــد طـــر يف ذا مجـــع نظـــائر وكـــانأن التفـــصيل، مث  يفبعـــضها تفـــصيل أقـــره وقي

  .يتخلص منه لطرفه اآلخر مع ما يناسبه من الفروع
فـــإذا جــاء بعـــدها بقيـــد احلكـــم والــشرط نـــسقها بــالواو،  يف إذا مجــع مـــسائل مــشرتكة -٣

علمنا أنه منطبق على اجلميع، وإن كان القيد خمتصا ببعضها أدخل عليه كـاف التـشبيه، 

  .ّفإذا جاء بقيد علمنا أنه ملا بعد الكاف
ـــــــذكر املـــــــسألة -٤ فـــــــصل  يفغـــــــري فـــــــصلها، ليجعلهـــــــا مـــــــع نظرائهـــــــا، كقولـــــــه  يف قـــــــد ي

ومتــادى املــأموم وإن مل يقــدر علــى الــرتك كتكبــريه للركــوع بــال نيــة إحــرام، وذكــر  ( :الــسهو

 ليجمـــع بـــني النظـــائر املـــسماة مبـــساجني اإلمـــام، وإن كـــان قـــد ذكـــر كـــال مـــن ،)) ١( فائتـــة
  .با�ما يفاملسألتني 

با�ا مث يذكرها مـع نظرائهـا جمملـة اعتمـادا علـى مـا فـصله  يف قد يذكر املسألة مفصلة-٥

ــــــــه.  ــــــــار يف كقول ــــــــصل اخلي ــــــــب ( ف ــــــــشرط نقــــــــد كغائ ــــــــدم حكــــــــم )) ٢(وب ــــــــد ق ــــــــه ق ، فإن
  .الغائب مفصال، مث ذكره هنا جممال يف النقد

وإقامــــة مغـــرب عليــــه وهــــو : ( كقولـــهالنظـــائر مــــا هـــو خــــالف املــــشهور يف قـــد يــــذكر -٦

  .))٣(�ا
اصــطالح أهـــل  يف االســـتحباب، وإن كــان يف مــن قواعــده اســـتعمال لفــظ النــدب -٧

  .األصول شامل للسنة واملستحب والنافلة

عــــل الغائـــب ومل يتقــــدم لــــه ذكــــر  إذا أســـند الفعــــل اىل ضــــمري الفا ومـــن قواعــــده أنــــه– ٨
   .)٤ (، وكره ،ومنع ،ورخص ، وأجاز ، فهو راجع إىل مالك للعلم بهكقال

 يف  ومن قاعدته أنه اليعترب من املفـاهيم إال مفهـوم الـشرط وقـد نبـه علـى ذلـك بقولـه-٩

  .)٥(وأعترب من املفاهيم مفهوم الشرط فقط : املقدمة

                                                 

 دار الفكر:، ط٣٤:منت خمتصر خليل،ص)١(

 ١٨٠:منت خمتصر خليل،ص)٢(

 ٣٥:منت خمتصر خليل،ص) ٣(

 ٥٤:،ص١:مواهب اجلليل ،ج) ٤(

 ١٢::خمتصر خليل  ،  ص)   ٥(
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  مختصره في خليل مصادر: لة الثالثةالمسأ

كتابه، فلم يعتمد علـى مـصدر واحـد، بـل اسـتقى مـادة تأليفـه  يف خليل تعددت مصادر

  الثمينــة،اجلــواهر، ووالزيــادات  والنــوادر، والتهــذيب،مــن أمهــات كتــب املالكيــة، كاملدونــة

شــرحه علــى املختــصر اســتجالء النــصوص  يف والتلقــني وغريهــا، وقــد حــاول الــشيخ املــواق

  . نقوله ووفر�اعليها، فكانت شاهدة على صحة خليل اليت اتكأ

ل إىل ّهـا للمدونـة، وبـأوفيمـشريا ب((.. :مقدمتـه حيـث قـال يف أما أمهها فهي اليت أشارهلا

ـــار للخمـــي لكـــن إن كـــان بـــصيغة الفعـــل فـــذل يف اخـــتالف شـــارحيها ك ّفهمهـــا وباالختي

نفـــسه، وباالســـم فـــذلك الختيـــاره مـــن اخلـــالف، وبـــالرتجيح البـــن يـــونس في الختيـــاره هـــو

  .)١()كذلك،وبالظهور البن رشد كذلك، وبالقول للمازري كذلك

  :املدونة: ١

ق مـــع حممـــد بـــن احلـــسن  العـــرايف وأصـــل املدونـــة مـــسائل أســـد بـــن الفـــرات الـــيت تدارســـها

ّصاحب اإلمام أيب حنيفة، مث ردها إىل الفقه املالكي مبـساعدة ابـن القاسـم، وقـد أخـذها 
الكثـري مـن  عنه سحنون وراجعهـا علـى ابـن القاسـم،وقام بتبويبهـا و�ـذيبها وأضـاف إليهـا

خــــالف أصـــحاب مالـــك مــــا هـــا مـــن في وأحلـــق (( : قـــال احلطــــاب)٢(واآلثـــار األحاديـــث

 منهــا، وبقيــت منهــا كتــب علــى حاهلــا خمتلطــة، مــات قبــل أن ٍ ذلــك بكتــبَلَعــَاختــاره، فـ

  .)٣(ى املدونة واملختلطة سمها، وألجل ذلك تفي ينظر

 معرفـــة الفقـــه املـــالكي، يف وهــي أهـــم مـــصنف بعـــد املوطـــأ، إذ تعـــد األصـــل الثـــاين املعتمـــد

  .نقل أقوال مالك وابن القاسم قدميا وحديثا يف ومرجع مجيع الفقهاء

ّمدونة اإلمام مالـك، باعتبـار أن أغلـب األقـوال : قالفي تنسب املدونة إىل اإلمام مالك، 

ّهـــا هـــي أقـــوال اإلمـــام، وقـــد تنـــسب إىل ابـــن القاســـم، باعتبـــار أنـــه ناقـــل لكـــالم في الـــواردة
                                                 

 ١٢-١١:، ص ،مرجع سابق هـ١٤٢٦، ) هـ٧٧٦: املتوىف (خليل بن إسحاق اجلندي )  ١(

 ٤٧:،ص١:مواهب اجلليل،ج)٢(

 ٤٩:،ص١:مواهب اجلليل ج)  ٣(
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ـــــــــــبعض ـــــــــــسميها ال ـــــــــــه، وي ـــــــــــة ســـــــــــحنون الكـــــــــــربى ( مالـــــــــــك وآرائ ـــــــــــة  (، و) مدون املدون

  ). األم (، و)املختلطة(و )الكربى

  

ن وكـا.اهتم علماء املالكية باملدونة، فوضعوا هلا شروحا كثرية كما قـام الـبعض باختـصارها

خللــــف أيب القاســـم حممــــد ) التهـــذيب ( مـــن أهـــم خمتــــصرا�ا وأكثرهـــا شـــيوعا هــــو كتـــاب

ّالرباذعي أحد حفاظ املذهب، ألفـه القـرن الرابـع اهلجـري ويعـرف الكتـاب بالتهـذيب،  يف ّ

  .) ١()املدونةاختصار  يف التهذيب ( وذكره صاحب الديباج باسم

ّرتب الرباذعي كتابه على تنسيق املدونة، واتبع أسلوب أيب زيـد القـريواين رسـالته، وقـد  يف ّ

دأت آخـر حلقـة مـن جممـوع خمتـصرات بـ خمتـصره على نفس الرتتيـب باعتبـار خليل مشى

التـــدريس والفتـــوى،  يف اشـــتهر التهـــذيب بـــني النـــاس وصـــار معتمـــدهم.بكتـــاب التهـــذيب

  )٢()املدونة(حىت أصبح يطلق عليه لفظ

  .كتاب التبصرة: ٢

  )هـ٤٨٨ت(  على بن حممد القريواين اللخميلإلمام أيب احلسن

ـــيت وضـــعت علـــى املدونـــة، وهـــو عتعـــاليقمـــن أهـــم ال  حـــاذى بـــهبـــارة عـــن تعليـــق كبـــري  ال

   .)٣(ةدونّاللخمي امل

  .كتاب اجلامع: ٣ 

وهــو تلميــذ الـــشيخ )هـــ٥١٤( أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهللا بــن يـــونس التميمــي الــصقلي

وألــف كتابــا جامعــا ملــسائل املدونــة وأضــاف (( :وصــف كتابــه يف ّاللخمــى، قــال احلطــاب

  ).٤(النوادر وغري ذلك وعليه اعتمد طلبة العلم للمذاكرةإليها غريها من 

                                                 

 ٣٠٥: ،صالديباج املذهب يف معرفة أعييان علماء املذهب: ينظر) ١(

 ٤٧:،ص١:مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ج: ينظر)٢(

 ،٤٩ص،،١:مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل ،ج)٣(

  ٤٩:،ص١: خليل ، جمواهب اجلليل شرح خمتصر)  ٤(
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  .شرح التلقني: ٤

  )هـ٥٣٦ت (املازري أليب عبد اهللا حممد بن علي التميمي املعروف باإلمام

الــــشرح أن يــــسوق كــــالم  يف شــــرح بــــه كتــــاب التلقــــني للقاضــــي عبــــد الوهــــاب، وطريقتــــه 

ُالقاضي مث يعقب علي ه بأسئلة جييب عليها بإسهاب، وقد طبع شرحه مـؤخرا مبطبعـة دار ّ

  .)١(الغرب اإلسالمي ببريوت

  )هـ٤٥٥ت( مؤلفات ابن رشد القرطيب: ٥

  :املعروفة وهي من مؤلفات ابن رشد خليل فقد أخذ

جة مــــن التوجيــــه والتعليــــل، ضــــمنه املــــستخرجة مــــن املــــستخر يف البيــــان والتحــــصيل ملــــا -

، والكتـــاب طبـــع عـــدة )هــــ٢٥٥ت( األمسعيـــة املعـــروف بالعتبيـــة حملمـــد بـــن عتـــب القـــرطيب

  .مرات بدار الغرب اإلسالمي بتحقيق حممد حجي

كتــاب املقــدمات املمهــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم املدونــة مــن األحكــام، طبــع عــدة -

  .مرات، بتحقيق سعد أمحد عراب

كتــاب الفتــاوى، وهــو مــن مجــع تلميــذه أيب احلــسن حممــد بــن أيب احلــسن، طبعتــه دار  -

  .)٢(املختار بن الطاهر التليلي: م بتحقيق د١٩٨٧ الغرب اإلسالمي سنة

  ):اللخميوابن يونس وابن رشد واملازري (على األربعة المعروفة  خليل  سبب اعتماد

 كتابـــه شـــفاء الغليـــل يف ّهـــؤالء األربعـــة ألســـباب خلـــصها الـــشيخ ابـــن غـــازي خليـــل ّخـــص

ّوخصهم بالتعيني لكثرة تصرفهم(( :فقال ّبـدأ بـاللخمي؛ ألنـه أجـرؤهم ولـذا . االختيـاريف ّ

ّوخــــــــص ابـــــــــن يـــــــــونس.  ذلـــــــــكخــــــــصه مبـــــــــادة االختيـــــــــار علـــــــــى
ّبـــــــــالرتجيح؛ ألن أكثـــــــــر  

ّوخــص ابــن رشــد  . امليــل مــع بعــض أقــوال مــن ســبقه ومــا خيتــاره لنفــسه قليــل يف اجتهــاده
قــول يــأيت علــى روايــة كــذا وكــذا وظــاهر في بــالظهور العتمــاده كثــريا علــى ظــاهر الروايــات،

                                                 

مساحة الشيخ حممد :، حتقيق٨١:،ص١: مقدمة التحقيق، ج–شر التلقني للمازري : انظر)  ١(

 .م١٩٩٧دار الغرب اإلسالمي،األوىل :جلمهورية التونسية، طاملختار السالمي مفيت ا

 ٧٧:صاملعتمد من الكتب والفتوى عند املالكية، حيي بن الرباء، حتقيق بوطليحية يف : انظر)  ٢(
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ّوخص املـازري .مساع كذا وكذا يف ما
العلـوم وتـصرف  يف بـالقول؛ ألنـه ملـا قويـت عارضـته 

   .)١ ())عليه ها تصرف ا�تهدين كان صاحب قول يعتمدفي

  

  : في المختصرخليل اصطالح:  المسـألة  الرابعة

  :بني خليل يف مقدمة خمتصره مصطلحه وإليك ما بينه يف املقدمة

ّيقصد �ا املدونـة، وتـارة يـشري �ـا إىل التهـذيب؛ ألنـه رمحـه اهللا اعتمـد علـى األصـل :هافي

    ،خمتصره وعلى

ّ�ـــا الخـــتالف شـــراح  يـــشري فهـــو ، ))تـــأويالن وتـــأويالت(( ذلـــك قولـــه يف وينـــدرج :َلِّوُأ
وأصـــل   فالتأويـــل إذن هـــو تفـــسري أحـــد شـــراح املدونـــة لكـــالم املدونـــةفهمهـــا، يف املدونـــة

ه، واملــراد بــه هنــا مــا يــشمل إبقــاءه التأويــل صــرف اللفــظ عــن املعــىن الظــاهر منــه إىل غــري

على ظاهره وال مشاحة يف االصطالح، وتصري مفهومـا�م منهـا أقـواال يف املـذهب يعمـل 

ويفىت ويقضى بأيها إن اسـتوت، وإال فبـالراجح، أو األرجـح وسـواء وافقـت أقـواال سـابقة 

الت ّوقــد يكــون أحــد التــأوي(  ٢عليهــا منــصوصة ألهــل املــذهب أم ال وهــذا هــو الغالــب

ّاملصنف مث يعطف الثا ُموافقا للمشهور فيقدِّمه ِ
َ   .) ٣ () عليهين ّ

ّكتابـه التبـصرة، إال أنـه إذا أشـار إليـه  يف ّيشري به إىل اختيارات الـشيخ اللخمـي:االختيار ّ

ن مــّبــصيغة االســم حنــو املختــار واالختيــار، فإمنــا يقــصد بــه اختيــار اللخمــي مــن خــالف 

  .)٤(نفسه يف اختار واختري فالختياره: تقدمه، وإذا أشار إليه بصيغة الفعل حنو

                                                 

حممد بن أمحد بن : شفاء الغليل يف حل يف حل مقفل خليل ، تأليف )  ١(

كز جنيبويه للمخطوطات وخدمة مر د أمحد بن  عبد الكرمي جنيب،:هـ،حتقيق ٩١٩ت(غازي

 ١١٨ -١١٧:،ص١:الرتاث ،ج

   دار الفكر٢٢:،ص١:حممد عليش ، منح اجلليل يف خمتصر خليل،ج ٢)

 ٤٨:خمتصر خليل ،مرجع سابق ،ص مواهب اجلليل شرح )٣(

 ٧:ص)املقدمة(منت خمتصر خليل، )٤(
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ُاألرجـح : مصطلح الرتجيح يشري بـه البـن يـونس، فـإن سـاقه بـصيغة االسـم حنـو:الترجيح َ َْ

ُواملرجح، فالختيار ابن يـونس مـن خـالف  َّ : فعـل حنـوسـبقه، وإن أشـار إليـه بـصيغة المـن َُ

َرجح فالختياره هو   )١(نفسه يف َّ

ــــ:الظهــــور ــــصيغة االســــم حنــــوريشي ُاألظهــــر :  بــــه الســــتظهارات ابــــن رشــــد، فــــإذا أورده ب َ َ

َظهـر : َّوالظاهر، فالختيار ابن رشد من خالف تقدمه، وإن أشار إليه بـصيغة الفعـل حنـو ََ

  .نفسه يف فالختياره

:  أشــار بــه للمـازري فــإذا ســاقه بـصيغة االســم، فالختيــاره مـن خــالف تقدمــه حنــو:القـول

ُالقول، وإن أورده بصيغة الفعل حنو   .)٢(نفسه يف قال أو قيل فالختياره هو: َ

ُصــــــــحح، واستحــــــــسن يــــــــشري بــــــــه إىل غــــــــري األربعــــــــة الــــــــذين ذكــــــــرهم ، قــــــــال ابـــــــــن  :ُ

مــــا يــــصححه الــــشيخ مــــن كــــالم غــــريه، في واألقــــرب إىل احلقيقــــة أن التــــصحيح(( :غــــازي

  .)٣( همافي ما يراه ، مع احتمال الشمولفي واالستحسان

العـــزو  يف أخرين؛ أي اخـــتالف طـــرقهمبـــه لـــرتدد الفقهـــاء املتـــيـــشري لفـــظ الـــرتدد  :التـــردد

  :إىل أحد أمرين.للمذهب، أو لعدم نص املتقدمني،

 تـردد املتــأخرين كــابن أيب زيــد ومــن بعــده يف النقــل عــن املتقــدمني كــأن ينقلــوا عــن : األول

يف مكــان مالــك وابــن القاســم وغريمهــا يف مكــان حكمــا معينــا يف مــسألة، مث ينقلــوا عنــه 

آخــر خــالف ذلــك احلكـــم أو ينقــل بعــضهم عنـــه حكمــا فيهــا وينقـــل آخــرون عنــه فيهـــا 

خالفــه وســبب ذلــك إمــا اخــتالف قــول اإلمــام بــأن يكــون لــه قــوالن وإمــا االخــتالف يف 

  .فهم كالم اإلمام فينسب له كل ما فهم عنه

                                                 

 ٧:ص)املقدمة(منت خمتصر خليل،) ١(

 ٧:ص)املقدمة(منت خمتصر خليل،) ٢(

 ١٢١:،ص١:  شفاء الغليل البن غازي ،ج) ٣(
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ألة ومل يعـط  تردد املتأخرين يف احلكم نفسه لعدم نـص املتقـدمني علـى حكـم املـس: الثاين

ــــرتددين إال أن الثــــاين يف كالمــــه أقــــل َّعالمــــة مييــــ ــــك ابــــن كز �ــــا بــــني ال مــــا أشــــار إىل ذل

 : ، وقولــــه))ويف اعتبــــار املالزمــــة يف وقــــت الــــصالة أو مطلقــــا تــــردد(( : كقولــــه) ١(غــــازي

ويف أجـــزاء مـــا وقـــف : ((، وقولـــه))ويف رابـــع تـــردد: (( وقولـــه ))ويف خـــف غـــصب تـــردد((

   .))ويف جواز من أسلم خبيار تردد:(( وقوله، ))بالبناء تردد

، موضــع الــرتدد يف الغالــب إذا مجحــوا ووقفــوا وقــد يــشري بــالنظر يف يــشري بــالنظر  و:نظــر 

فــإن شــق ففــي االجتهــاد (( وقولــه، ))ويف جعــل املخــالط املوافــق كاملخــالف نظــر((كقولــه 

 :اضـــع منهـــا قولـــهقـــع لـــه مـــا يـــشبه النظـــر يف املعـــىن يف مخـــسة مووهـــو قليـــل جـــدا و ))نظـــر

: وقولـــه)) وفيهــا جيـــوز طرحهــا خارجــه واستــشكل: ((وقولــه)) والتوقــف يف الكيمخــت((

ٍوفيهـا لـو تـزوجـت قـبـل اخلمـس بأربـعـة أشـهر :  وقولـه ))وأورد لو كفر عنهـا ومل تـصدقه(( ُ َ َْ َ َِ
َ َْ ْ

ِ ِ َْ َ َْ ْ َََّ ْ َ
ِ
َ

ْفـولـــدت خلمـــسة مل يـلحـــق بواحـــد منـهمـــا وحـــدت َ َّْ ُ َ َُ َ ُ ْ ِ ِ ٍٍ ِ
َ َ
ِ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ونيتـــه اجلمـــع واستـــشكل   واستـــشكلتَ

  .وقد يقع الرتدد يف كالم املؤلف خبالف ما ذكر

  .)٢(يشري به إىل خالف داخل املذهب :لـو

تـــشهري األقـــوال، فـــإذا ذكـــر قـــولني أو أقـــواال  يف أشـــار بـــه إىل اخـــتالف العلمـــاء: خـــالف

كمــا ذكــر، فــإذا تــساوى )٣() الفــرع علــى أرجحيــة منــصوصة يف فــذلك لعــدم اطالعــه (

ّبـذكر األقـوال املـشهورة، ويـأيت بعـدها بلفـظ خـالف، أمـا  فـيالرتبة فإنـه يكت يف املشهرون
  ).٤(ّ فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهماملرتبة يف إذا اختلفوا

  

                                                 

 ١٢٢:املرجع السابق ،  ص)  ١(

 ٧:ص)املقدمة(منت خمتصر خليل، )٢(

 ١٢-١١: ص مصدر سابق ،خليل بن إسحاق اجلندي ،خمتصر ) ٣(

 ٥٠:،ص١:مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،ج)  ٤(
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  :اخلامتة والتوصيات

 جانبـا مـن حيـاة العالمـة خليـل ووضـحت فيهـا  قـصاصات أوردت فيهـارئك أيهـا القـاتل

   مث أثين بذكر التوصياتمنهجه يف خمتصره وها أنا أو جز لك خالصتها

  :نتائج البحث :أوال 

 يعترب الشيخ رائد املدرسة املالكية املصرية  -١

 فهــو  تالمذتــه واملقــربني منــه علــى ذلــكؤُالــصحيح أن اســم جــده موســى لتواطــ -٢

 خليل بن إسحاق بن موسى 

ُمل يعرف لوالدته تاريخ، وهو شـأن العامـة يف ذلـك الزمـان، كمـا مل يعـرف عمـره  -٣ ُ
 ًالذي عاشه،وأغلب الظن أنه عاش مقاربا للستني أو السبعني

ــــصحيح أنــــه  -٤ ــــة عــــشرلتــــويف ال ــــع األ خلــــت مــــثالث ـ ،رغــــم هــــ٧٧٦ول ســــنةن ربي

 .اختالف العلماء يف تاريخ وفاته 

فقد مجع ما يربو على مائـة ألـف ختصر مرجعا أساسيا يف الفقه املالكي امليعترب  -٥

 لةمسأ

 حيــــظ كتــــاب بعــــد املوطــــإ واملدونــــة مبــــا حظــــي بــــه خمتــــصر الــــشيخ خليــــل مــــن مل -٦

ه إىل االهتمام والتقـدير واالعتمـاد تدريـسا وفتـوى وقـضاء منـذ ظهـوره وانتـشار

 وخاصة يف املغرب العريب وقتنا هذا  

غـة وحـسن الرتيـب بـني املـسائل مـع مراعـاة ز املختصر بالدقة يف استعمال اللامتا -٧

 مجع النظائر

 اعتىن الناس بشرح املختصر حىت فاقت شروحه املائة ما بني مطبوع وخمطوط -٨

ا وفق الرتتيب الـذي سـار عليـه صـاحب كتابه على أربعة وستني باب خليل رتب -٩

  . كتابه جامع األمهاتيف ه وفق منهج ابن احلاجبفي ومشى املدونة،
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احلكـم  يف إذا مجع مسائل مـشرتكةمن أسلوب خليل أنه ال ميثل إال لنكتة، و - ١٠

شرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنـه منطبـق علـى اجلميـع، وال

  .وإن كان القيد خمتصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه

 رمـن قواعـده أنـه إذا أسـند الفعـل اىل ضــمري الفاعـل الغائـب ومل يتقـدم لـه ذكــ - ١١

 منع ،ورخص ، وأجاز ، فهو راجع إىل مالك للعلم بهك

ابــن (ونــة واألربعــة الــذين ذكــرهم يف مقدمتــه وهــم مــن أهــم مــصادر خليــل املد - ١٢

 رشد وابن يونس واملازري واللخمي

  

  :التوصيات: ثانيا

  يوصي الباحث الفقهاء والباحثين بما يلي

 االهتمام مبناهج العلماء يف كتبهم والتأليف فيها -١

 وميكـن أن يكتبـوا عـن د والفوائد ئاالهتمام مبختصر خليل فهو كنز مليء بالفرا -٢

 ته وإطالقاته ومناهج شراحه واستدراكا�م عليه تقييدا

 يوصي الباحث الباحثني بقراءة األمهات واستخراج كنوزها -٣

  



    
 
 

 
 
 

٦٦٨ 
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  فهرس املصادر واملراجع
  كتب المذهب المالكي : أوال 

، الناشــــر دار البحــــوث حممــــد إبــــراهيم علــــي. صــــطالح املــــذهب عنــــد املالكيــــة ، دا .١

 والدراسات اإلسالمية بديب
 .د الربنسي املعروف بزروق على الرسالة،طبعة دار الفكر شرح أمحد بن حمم .٢

د أمحــد بـــن  :حتقيـــق بــن غــازي ،  حممـــد بــن أمحـــد شــفاء الغليــل حبـــل مقفــل خليــل، .٣

   .مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث عبد الكرمي جنيب،
 .دار الفكر: بعة ،ط وحاشية العدوي شرح اخلرشي على املختصر .٤

  .دار الفكر طبعة  شية الدسوقي وحاالشرح الكبري للدردير .٥

  . دار الكتب العلمية ، طبعةاحلطاب لإلمام مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، .٦
 أمجــد جــاد: خليــل بــن إســحاق اجلنــدي ، حتقيــق : خمتــصر العالمــة خليــل تــأليف  .٧

  .القاهرة/دار احلديث: الناشر

اهللا  حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد علـــيش، أبـــو عبـــد ،مـــنح اجلليـــل شـــرح خمتـــصر خليـــل .٨
ــــــوىف(املــــــالكي  بــــــدون : الطبعــــــة،  بــــــريوت–دار الفكــــــر : الناشــــــر،)هـــــــ١٢٩٩: املت

 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر،طبعة

ــــــصر ، تــــــأليف .٩ ــــــة املخت ــــــصر شــــــرح خطب ــــــز اهلــــــاليل : نــــــور الب أمحــــــد بــــــن عبــــــد العزي
  دار يوسف بن تاشفني: السجلماسي ، حتقيق حممد حممود ولد حممد األمني ، ط

  :كتب التراجم : ثانيا
غيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويني والنحـــاة ،جـــالل الـــدين عبـــد الـــرمحن الـــسيوطي ب .١٠

/  لبنــان -الناشــر املكتبــة العــصرية ،،حتقيــق حممــد أبــو الفــضل إبراهيم) هـــ٩١١ت (

 .صيدا 

توشــيح الــديباج  وحليــة االبتهــاج بــدر الــدين القــرايف، حتقيــق امحــد الــشتيوي دار  .١١
 .االوىل: بريوت ط –الغرب االسالمي 

حممــد : حـسن احملاضــرة يف أخبــار مــصر والقــاهرة، جـالل الــدين الــسيوطي، حتقيــق .١٢

دار إحيــــــاء الكتـــــب العربيــــــة، الطبعـــــة األوىل ســــــنة : أبـــــو الفـــــضل إبــــــراهيم، الناشـــــر
  ).م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧(
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درة احلجـــــــال يف أمســـــــاء الرجـــــــال ، أمحـــــــد بـــــــن حممـــــــد املكناســـــــي الـــــــشهري بـــــــابن  .١٣

املكتبــة العتيقــة :نــشر(األمحــدي أبــو النــور حممــد .د:القاضــي،الطبعة األوىل ، حتقيــق
 ٢٥٨:هـ،ص١٣٩١بتونس ،ودار الرتاث بالقاهرة 

حممــد عبــد املعيــد ضــان، : مراقبــةو الكامنــة ،ابــن حجــر العــسقالين، حتقيــق رالــدر .١٤

 -هـــــ ١٣٩٢(اهلنــــد، ســــنة / جملــــس دائــــرة املعــــارف العثمانيــــة صــــيدر آبــــاد: الناشــــر
 .)م١٩٧٢

دار الكتــب طبعــة  علمــاء املــذهب البــن فرحــون املــذهب يف معرفــة أعيــان الــديباج .١٥

 .ت بريو–العلمية 
  الــذيل علــى العــرب يف خــرب مــن غرب،أبــو زرعــة أمحــد بــن عبــد الــرحيم بــن احلــسني  .١٦

  .هـ ١٤٠٩صاحل مهدي عباس ،مؤسسة الرسالة :العراقي ،الطبعة األوىل حتقيق 

دار : ،طد عبــــد الفتــــاح ســــعيد : الــــسلوك ملعرفــــة دول امللــــوك للمقريــــزي، حتقيــــق .١٧
 . م١٩٧٠الكتب العلمية، ، 

أيب عبـد اهللا الطالـب حممـد : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماءالتكرور ،تأليف  .١٨

دار الغـرب اإلسـالمي ، حتقيـق حممـد حجـي ، :بعـة بن أيب بكر الصديق الواليت  ط
   وابراهيم الكتاين 

 بـــدون شـــجرة النـــور الزكيـــة ،الـــشيخ حممـــد بـــن حممـــد خملـــوف ، طبعـــة دار الفكـــر .١٩

 تاريخ 
كفاية احملتاج ملعرفـة مـن لـبس يف الـديباج ألمحـد بابـا التنبكـيت ضـبط الـنص وعلـق  .٢٠

 دار ابــــن حــــزم ٢٠٠٢-١٤٢٢عليــــه أبــــو حيــــىي عبــــد اهللا الكنــــدري الطبعــــة األوىل 

   .للطباعة والنشر والتوزيع 
ـــة الـــدعوة  نيـــل األبتهـــاج .٢١ ـــا التنبكـــيت، منـــشورات كلي ـــديباج ،أمحـــد باب  –بتطريـــز ال

  .سطرابل

  
  كتب أخرى: ثالثا 

مشس الـدين أبـو اخلـري حممـد بـن : املؤلف،لتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفةا .٢٢

ــــرمحن بــــن حممــــد بــــن أيب بكــــر بــــن عثمــــان بــــن حممــــد الــــسخاوي  ــــوىف(عبــــد ال : املت



    
 
 

 
 
 

٦٧٠ 
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ــــــــــــريوت : الناشــــــــــــر،)هـــــــــــــ٩٠٢ ــــــــــــب العلميــــــــــــه، ب االوىل : الطبعــــــــــــة، لبنــــــــــــان–الكت

   م١٩٩٣/هـ١٤١٤
 تقـــي الـــدين أبــــو بكـــر بـــن أمحـــد  بـــن قاضـــي شــــهبة تـــاريخ ابـــن قاضـــي شـــهبة ، .٢٣

املعهـد العلمـي : حتقيق عدنان درويش ، الناشـر). ٣/٢٨١)(ه٨٥١ت(الدمشقي 

   دمشق–الفرنسي للدراسات العربية 
الفكـــــــــــــر الـــــــــــــسامي يف تـــــــــــــاريخ الفقـــــــــــــه اإلســـــــــــــالمي، حممـــــــــــــد بـــــــــــــن احلـــــــــــــسن  .٢٤

عبــد : هـــ  دمــشق ،مطبعــة زيــد بــن ثابــت ،بــدون تــارخ ،تعليــق)١٣٧٦ت(احلجــوي،

   .العزيز بن عبد الفتاح القاري
ـــــق أمحـــــد  .٢٥ ـــــصفدي ،حتقي ـــــك ال ـــــن أيب ـــــل ب ـــــدين خلي ـــــات ، صـــــالح ال ـــــوايف بالوفي ال

ــــاؤوط وتركــــي مــــصطفى الناشــــر ــــشر :األرن ــــرتاث ســــنة الن  -هـــــ١٤٢٠ دار إحيــــاء ال

  ).١٠/٣٣٤(، النجوم الزاهرة ١٠٥:،ص٦: بريوت ج٢٠٠٠
د الـرمحن الـسخاوي مشس الدين حممد بـن عبـ: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  .٢٦

   .بريوت/ دار مكتبة احلياة: ، الناشر

 إمساعيـــل بـــن عبـــاد بـــن العبـــاس، أبـــو القاســـم ،األمثـــال الـــسائرة مـــن شـــعر املتنـــيب .٢٧
الـــشيخ حممـــد : احملقـــق)هــــ٣٨٥: املتـــوىف(الطالقـــاين، املـــشهور بالـــصاحب بـــن عبـــاد 

 -هــــ  ١٣٨٥األوىل، : الطبعـــة، مكتبـــة النهـــضة، بغـــداد: الناشـــر،حـــسن آل ياسني

 .م١٩٦٥
الطبعـة األوىل  أمحـد بومزكـو: طبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي حتقيـق .٢٨

 . م مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء٢٠٠٦م-هـ١٤٢٧

صـــفوة مـــن انتـــشر مـــن أخبـــار صـــلحاء القـــرن احلـــادي عـــشر حملمـــد بـــن احلـــاج بـــن  .٢٩
، الطبعـــة األوىل د عبـــد ا�يـــد خيـــايل: حممـــد بـــن عبـــد اهللا الـــصغري اإلفـــراين، حتقيـــق 

   مركز الرتاث الثقايف املغريب، الدار البيضا٢٠٠٤-١٤٢٥

شــذرات الـــذهب يف أخبـــار مـــن ذهـــب ،عبـــد احلــي بـــن أمحـــد بـــن حممـــد العكـــري  .٣٠
هـــ  حتقيــق عبــد القــادر األرنــؤوط، حممــود األرنــاؤوط ، الناشــر ١٠٨٩ت  (احلنبلــي 

  .هـ  دمشق ١٤٠٦دار بن كثري  


