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Mengenal Qaul Qadim & Qaul Jadid

https://www.feqhweb.com/vb/t5063.html
1. Apa yang dimaksud dengan qaul qadim dan
qaul jadid?
Qaul qadim adalah istilah untuk menyebutkan
pendapat atau fatwa hukum yang diistimbath oleh
Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah sebelum Beliau
pindah ke Mesir di tahun 200 hijriyah.
Fatwa ini bisa saja kita temukan di dalam kitab
yang ditulis langsung oleh Al-Imam Asy-Syafi’i ketika
Beliau masih di Baghdad, seperti kitab Al-Hujjah, atau
pun lewat riwayat dan tulisan para murid beliau yang
berguru ketika masih di Baghdad, seperti AzZa’farani, Ahmad bin Hanbal dan lainnya.
Kebalikan dari qaul qadim adalah qaul jadid, yaitu
semua pendapat dan fatwa Al-Imam Asy-Syafi’i
terhitung sejak pindah ke Mesir di tahun 200 hijriyah.
Dan sebagaimana qaul qadim, qaul jadid pun bisa
ditemukan dalam kitab yang langsung ditulis oleh AlImam Asy-Syafi’i langsung seperti kitab Al-Umm, atau
pun yang kita dapat dari riwayat para murid langsung
ketika di Mesir, seperti Al-Buwaithi, Al-Muzani dan
lainnya.
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2. Mengapa seorang mujtahid bisa punya qaul
qadim dan jadid? Bukankah itu menunjukkan
sikap yang plin-plan atau setidaknya tidak
yakin?
3. Apakah otomatis qaul jadid menasakh qaul
qadim? Lalu apakah qaul qadim harus
ditinggalkan?
4. Apa yang dimaksud
muktamad?

dengan

pendapat

5. Mengapa harus memilih yang muktamad,
padahal bukan hasil kerja Imam Asy-Syafi’i
langsung?
6. Siapa yang punya kewenangan untuk
menentukan kemuktamadan suatu masalah?
7. Apakah pendapat yang muktamad mutlak
harus selalu digunakan? Masih bolehkah
menggunakan
pendapat
yang
tidak
muktamad?
8. Dalam kasus yang bagaimana pendapat yang
marjuh boleh digunakan?
Kalau Imam As-Syafi'i sendiri punya dua
pendapat, pendapat yang manakah yang kita ikuti?
Pendapat pertama (qaul qadim) atau pendapat
kedua (qaul jadid)?
Secara teori seharusnya yang dipilih adalah
pendapat kedua atau qaul jadid. Namun secara
prakteknya, tidak selalu demikian. Kadang kala justru
kita dan juga para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i
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lebih memilih qaul qadim. Dalam beberapa kasus,
justru yang lebih muktamad malah qaul qadimnya.
Tulisan ini untuk menjawab beberapa tasykik
yang dilontarkan kalangan pembenci mazhab Syafi'i
yang menuding bahwa pengikut mazhab Syafi'i itu
sesat, karena dianggap tidak ikut pendapat syafi'i
sendiri. Padahal pendapat Syafi'i itu ada banyak, ada
qaul qadim dan jadid. Dan para ulama mazhab
berhak untuk melakukan tahqiq, seperti An-Nawawi
dan Ar-Rafi'i, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Haitami,
Zakaria Al-Anshari.
Maka
bermazhab
Syafi'i
itu
bukan
mempraktekkan kitab Al-Umm karya Asy-Syafi'i.
Sebab beliau juga punya kitab lainnya seperti AlHujjah. Terus bagaimana sikap kita kalau ada
perbedaan dalam pendapat sang imam sendiri?
Disitulah kemudian dilalukan proses tahqiq.
Hasilnya adalah pendapat yang MUKTAMAD.
Dalam beberapa kasus, yang dianggap muktamad
justru malah yang tidak sejalan dengan pendapat
terakhir sang imam. Tapi tidak juga berarti kita
menentang Imam As-Syafi'i. Toh dua-duanya juga
pendapat Beliau juga. Qaul qadim dan jadid, duaduanya mazhab Asy-Syafi'i.
Apa saja contoh kasusnya? Berikut petikan dari
sebagiannya saja.
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Bab 1 : Thaharah

1. Menjauh Dari Najis di Air Yang Banyak
a. Qaul Qadim
Tidak harus menjauhkan diri dari najis di air yang
banyak
b. Qaul jadid
mengharuskan
mengharuskan.

dan

qaul

qadim

tidak

Dan kita umumnya pakai qaul qadim.
2. Menyentuh Kulit Wanita Yang Mahram
a. Qaul Qadim
Menentuh kuit wanita yang mahram tidak batal.
b. Qaul Jadid
Padahal menurut qaul jadid tetap batal. Kita
justru pakai qaul qadim, tidak pernah pakai qaul
jadid.
3. Makan Kulit Bangkai Yang Sudah
Disamak
a. Qaul Qadim
Kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak,
namun tetap haram untuk dimakan.
b. Qaul Jadid
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Qaul jadid membolehkan tapi qaul qadim tidak
membolehkan. Alasannya karena kulit itu tetap
bangkai meski sudah suci dari najis.
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Bab 2 : Shalat

1. Ash-Shalatu Khairun Minan Naum
a. Qaul Qadim
Di dalam qaul qadim disunnahkan menambahi
lafadz adzan Shubuh dengan at-tatswib ()التثويب, yaitu
lafadz ash-shalatu khairum minan naum (الص ال خيريمي ي
)النوم, setelah lafadz hayya alal falah.
Ini telah difatwakan oleh Al-Imam Asy-Syafi’i
sebelumnya ketika masih di Iraq dalam qaul
qadimnya. Dasar hujjahnya adalah hadits shahih
berikut ini :

ِ
ِالسن َِّة إ
ِ ال املـَُؤِذ ُن ِيف آ َذ ِان ال َف ْج
,لى ال َفالَح
ع
ي
ح
:
ر
ق
ا
ذ
ن
م
َ
َ
َ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
الصالَةُ َخ ْْيٌ ِم َن النـ َّْوِم هللاُ أَ ْك ََب هللاُ أَ ْك ََب آلإِلَهَ إِالَّ هللا
َ َق
َّ : ال
Termasuk sunnah apabila muadzdzin membaca
hayya ‘alal falah untuk menambahi : ash-shalatu
khairun minan-naum, Allahu akbar Allah akbar Laa
ilaha illallah. (HR. Ibnu Huzaemah, Ad-Daruquthny,
Al-Baihaqi)1
b. Qaul Jadid
Dalam qaul jadid, Al-Imam Asy-syafi’i kemudian
merevisi pendapatnya. Beliau memfatwakan dalam
1

Lihat : Shahih Ibnu Huzaemah. Al-Imam Al-Baihaqi juga menshahihkan
hadits ini

12

shalat shubuh tidak perlu ditambahi tatswib dan
Beliau menghilangkan lafadz itu dalam adzan.
Dasarnya bahwa Abu Mahzhurah tidak
meriyawatkannya dari Nabi SAW tentang adanya
lafadz tatswib ini.
Selain itu juga ada hadits dari Ibnu Umar
radhiyallahuanhu yang menyebutnya sebagai bid’ah.

ِ ع ِن اب ِن عمر أَنَّه دخل مس ِج ًدا فَس
ِ
ال
و
ث
ـ
ت
ع
م
َ يب املـَُؤِذن فَـ َق
ْ
َ
َ
ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ
َ
َ
ِ
َخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه البِ ْد َع ِة
ْ  أ: ُل َم ْن َم َعه
Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Beliau
masuk masjid dan mendengar orang adzan dengan
tatswib, lalu Beliau berkata kepada yang
bersamanya, “Keluarkan kami dari bid’ah ini”.
c. Muktamad
Sedangkan yang kita dengar dalam semua adzan
shubuh ada tambahan lafazh itu. Padahal itu qaul
qadim, meski hukumnya mustahab. Namun para
ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi’i nampaknya
lebih memilih qaul qadim ketimbang qaul jadid dari
sang Imam.
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam AlMajmu’ Syarah Al-Muhadzdzab bahwa jumhur ulama
mazhab Asy-Syafi’i mensunnahkan lafadz itu untuk
diucapkan saat adzan Shubuh.2

2

Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 41-42.
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2. Baca Ayat Setelah Fatihah
a. Qaul Qadim
Tidak disunnahkan untuk menambah baca ayat
Al-Quran setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan
keempat
b. Qaul Jadid
Padahal menurut qaul jadid, di empat rakaat itu
tetap baca ayat Quran setelah Fatihah.
Kita pakai qaul qadim selama ini. Nyaris tidak
pernah lihat ada orang pakai qaul jadid, lalu di
keempat rakaat baca ayat Quran setelah Fatihah.
3. Habisnya Waktu Shalat Maghrib
a. Qaul Qadim
Tidak disunnahkan untuk menambah baca ayat
Al-Quran setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan
keempat
b. Qaul Jadid
yaitu sampai hilang syafaqul ahmar (mega
merah). Tapi menurut qaul jadid, batasnya hanya dua
rakaat shalat bakdiyah saja. Lewat itu sudah habis
waktu Maghribnya.
4. Habisnya Waktu Shalat Isya’
a. Qaul Qadim
Tapi dalam qaul qadim, waktu Isya' tidak putus
sampai shubuh atau terbit fajar.
b. Qaul Jadid
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Hanya sampai 1/3 malam saja. Secara logika, jam
10 malam waktu Isya sudah habis. Dan kita selama ini
pakai qaul qadim, bukan qaul jadid.
5. Melirihkan Ta’min
a. Qaul Qadim
Mengeraskan bacaan amin dalam shalat
berjamaah jahriyah misalnya maghrib, isya, shubuh
b. Qaul Jadid
menurut qaul jadid tidak dikeraskan tapi dibaca
sirr saja. Padahal yang kita kerjakan justru ramairamai teriak Aaaaamiiiin usai Fatihah imam. Itu qaul
qadim sebenarnya.
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Bab 3 : Zakat
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Bab 4 : Puasa

1. Meninggal Puanya Hutang Puasa
a. Qaul Qadim
b. Qaul Jadid
2. Puasa di Mina Haji Tamattu’
a. Qaul Qadim
b. Qaul Jadid

3. Puasa di Mina Haji Tamattu’
a. Qaul Qadim
b. Qaul Jadid
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Bab 5 : Haji Umrah
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Penutup

Semoga kita selalu dibimbing Allah SWT untuk
tetap istiqamah dalam beragama, tidak ghuluw
berlebihan,
juga
tidak
tasahul
alias
menggampangkan. Tetapi bisa seimbang dan di
pertengahan.
Amin ya rabbal alamin.
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املسائل اليت رجحها الشافعية من املذهب القدي لإلمام
هذا من املوضوعات املشتهرة لدى الشافعية واليت يكثر
فيها اخللط والوهم .
والذي حداين إىل إفراد هذا املوضوع كثرة اخللط بني هذه
املسائل واملسائل اليت مل ينقل عن اإلمام الشافعي فيها ترجيح
وهي مثانية عشر مسالة كما يصفها إمام احلرمني يف (الَبهان)
استقر رأيه على
( : )894/2والشافعي بعدما َّ
رد َد األقو َال َّ
ٍ
قول واحد يف جلة املسائل  ،ومل يبق على الرتدد إال يف مثانية
عشرة صورة  ،فليس هو كثْي الرتدد ) .
ومن خالل حبثي يف املوضوع مل أجد من تكلم عن هذه
املسائل .
ورأيت يف مشاركة الدكتور الفاضل املقرمي
اقتباس:
ومالحظة أخرى  :أن املسئل الستة عشر الىت ليس فيها
ترجيح لالما الشافعي ذكرها صاحب فرائد الفوائد ,السلمى
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.
*
وصاحب فرائد الفوائد مل يذكر إال املسائل اليت رجحها
الشافعية من املذهب القدي  ..وهذا اللبس وقع لعدد من
الباحثني أيضا  ،وأمتىن منه أن يفيدين يف املوضوع فلعلي
أخطأت . .
لذا أنقل لكم ما كتبته يف هذا املوضوع لعل أن تتضح
الصورة أكثر  ،وتوصلت يف هذا البحث إىل أن هذا املوضوع
هو حتصيل حاصل وال طائل منه وأن القول اجلديد للشافعي
هو املعتمد مطلقا وال يوجد أقوال قدمية مرجحة

اعتمد فقهاءُ الشافعيَّ ِة أقواالً قدمي ًة لإلمام ؟
هل َ
هذه قضيةٌ شغلت كثْياً من ِ
فقهاء الشافعيَّ ِة  ،وهي أن
ْ
ِ
ِ
ورج َحها على
اختار أقواالً قدمي ًة
لإلمام َّ
َ
بعض األصحاب َ
ِ
اجلديد  ،قال ابن الصالح (ت643هـ) :
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ٍ
مسألة فيها ِ
أصح
قوالن  :قديٌ وجدي ٌد ،
(كل
فاجلديد ُّ
ُّ
ُ
أكثر يفىت فيها
وعليه الفتوى إال يف حنو عشر َ
ين مسأل ًة أو َ
ٍ
خالف يف ذلك بني ِ
ِ
األصحاب يف
أئمة
على القدي  ،على
مفر ٌق يف مصنفاهتم )]1[( )..مث ذكر أن
أكث ِرها  ،وذلك َّ
أول من نبَّه على ذلك إمام احلرمني(ت478هـ) ( :وقد قال
ابن اجلويين يف « هنايته »  :قال األئمة :
اإلمام أبو املعايل ُ
أصح من القدي إال يف ِ
ثالث
أحدمها جدي ٌد فهو ُّ
ُّ
كل قولني ُ
مسائل  :وذكر منها مسأل َة التثويب يف ِ
أذان الصبح  ،ومسأل َة
َ
َ
ِ
ِ
ص على الثالثة ،
التباعد عن
النجاسة يف املاء الكثْي  ،ومل يَـنُ َّ
ِ
بعد
القول بعدم
غْي أنه ملا ذكر َ
استحباب قراءَ ِة السورِة َ
لقول القدي ذَ َكر َّ ِ
ني األ ُْولَيَ ْ ِ
الركعت ِ
العمل  ،ويف
ني وهو ا ُ
َّ
ُ َ
أن عليه َ
إشعار َّ
أبن عليه الفتوى )([.)]2
هذا ٌ
ِ
ِ
اعتماد بعض
سبب
مث يعل ُل ُ
ابن الصالح(ت643هـ) َ
ِ
الشافعي ِ
لبعض أقواله القدمية  ،فيقول:
أصحاب
ِ

(فصاروا إىل ذلك يف ذلك مع َّ
يبق قوالً
أن القديَ مل َ
ِ
اختيارُهم إذن للقدي فيها من
لرجوع ِه عنه فيكون
للشافعي
ِ
ُ
قبيل ما ذكرانه من اختيار ِ
مذهب غ ِْي الشافعي إذا
هم
أحد
َ
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أداه اجتهاده إليه كما سبق  ،وبل أوىل ِ ،
لكون القدي قد
ُُ
ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم
كان قوالً له منصوصاً ،
ُ
املخرج على ِ
ِ
اختار من القولني
القول
َ
القول َّ َ
املنصوص  ،أو َ
رج َحهُ  ،وبل أوىل من
غْي ما َّ
الذين َّ
رج َح الشافعي َ
أحدمها َ
القول القدي )([)]3
ترجيح قول
اجتهاد من األصحاب يف
فالسبب هو
ِ
ٌ
ُ
مذهب غْي إمامه
اختار
ٍ
مرجوع عنه من اإلمام  ،فيكون كمن َ
َ
َّب على هذا
 ،وعليه فال يكو ُن من مذهب الشافعي  ،ويرتت ُ
ِِ
جيوز هلم متابعتُـ ُهم فيما ذهبوا إليه ،
ين لإلمام ال ُ
أن املقلد َ
يقول ابن الصالح :
ِ
ملذهب
املتبعني
حكم من مل يكن أهالً للتخريج من
َ
(مث ُ
الشافعي رضي هللا عنه أن ال يتَّبِعوا شيئاً من اختياراهتِِم ِ
هذه
ُ
املذكورِة َّ
للشافعي دو َن َم ْن خال َفهُ  ،وهللا
ألهنم مقلِ ُدون
ِ
أعلم)([. )]4
الصالح (ت643هـ)  ،والذي اتبَـ َعهُ عليه
أي ابن َّ
هذا ر ُ
النووي يف « اجملموع » حيث قال :
ِ
(مث َّ
مع أن
إن أصحابَـنَا أفتَوا هبذه
املسائل من القدي َ
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اب
ِ
فلم يَـْب َق مذهباً له  ،هذا هو الصو ُ
الشافعي َر َج َع عنه ْ
احملق ُقون وجزم به ِ
الذي قاله ِ
املتقنُون من أصحابنا  ..فإذا
َ ََ
حال ِ
القدي ووجدان أصحابَنا أفتَوا هبذه املسائل على
علمت َ
َ
اجتهاد ُهم إىل ِ
القدي لظهوِر
القدي محْلنَا ذلك على أنه َّأداهم
ُ
يلزُم من ذلك نِ ْسبَـتُهُ إىل
دليله وهم جمتهدون فأفتوا به  ،وال َ
ِِ
ني يف هذه املسائل أهنا
ِ
الشافعي  ،ومل ي ُق ْل أح ٌد من املتقدم َ
مذهب الشافعي أو أنَّهُ استثناها ,
ُ
اختيار أحدهم
قال أبو عمرو[أي ابن الصالح]  :فيكون ُ
ِ
مذهب غْي الشافعي إذا أداه
للقدي فيها من قبيل اختياره
َ
فاحلاصل َّ
يتعني
اجتهادهُ إليه ..
ُ
أن من ليس أهال للتخريج َّ ُ
ُ
أهل
العمل واإلفتاء ابجلديد من غْي استثناء َ ،
وم ْن هو ٌ
عليه ُ
ِ
الدليل
للتخريج واالجتهاد يف
يلزمهُ اتباعُ ما اقتضاهُ
املذهب ُ
ُ
يف العمل والفتيا مبيِنَا يف فتواه َّ
مذهب
أن هذا رأيُهُ  ،وأن
َ
ص عليه يف اجلديد )([)]5
ِ
الشافعي كذا  ،وهو ما نَ َّ
َّد
ولكن
النووي استثىن من هذه املسألة َ
َّ
القول القدي املعض َ
ابحلديث الصحيح فجعله من مذهب الشافعي ( هذا كلُّه
يف ٍ
ص
حديث
عض َدهُ نَ ُّ
ٌ
صحيح  :أما قديٌ َ
قدي مل ُ
يعض ْدهُ
ٌ
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ٍ
الشافعي رمحه هللا
مذهب
ض له فهو
حديث
ٍ
ِ
صحيح ال معا ِر َ
ُ
ص َّح
،
ومنسوب إليه إذا ُوِج َد الش َّْر ُ
ٌ
ط الذي قد َّْمناه فيما إذا َ
ِ
خالف نَ ِ
ص ِه  ،وهللا أعلم) ([ )]6وهلذه املسألة
احلديث على
ُ
وقفةٌ أخرى .
عدد هذه املسائل :
* ُ

وابلنسبة هلذه املسائل وعددها  ،فقد ُسئِ َل عن َك ِميتها
ابن الصالح(ت643هـ) يف «فتاواه» فقال فيها :
سائل عن َك ِميَّ ِة األقو ِال القدمية اليت يُفىت
(مسألة َ :
سأل ٌ
هبا  ،وتبيينها ؟
أجاب رضي هللا عنه  :أبن اإلمام أاب املعايل بن اجلَُويِِْين
يذكر عن أئمته أهنم قالوا  :كل قولني أحدمها
رمحه هللا كان ُ
أصح من القدي  ،إال يف ِ
وصرح
ثالث
جدي ٌد فهو ُّ
مسائل َّ :
َ
اإلمام يف « املذهب الكبْي » على مسألتني منها  :إحدامها
 :مسألةُ التباعد  ،والقديُ فيها أنه ال جيب  ،والثانيةُ  :مسألة
التثويب  ،والقديُ فيها أنه يستحب  ،وأما الثالثة وهي مسألة
قراءة السورِة فيما سوى الركعتني األ ُْولَتَ ْ ِ
ني  ،والقديُ أهنا ال
تُ َس ُّن  ،قال  :وعليه العمل .
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نظن أن هذه هي الثالثةُ حىت وجدته قد قال يف «
وكنَّا ُّ
املختصر املنتخب من النهاية »  :أن الثالث َة أتيت يف كتاب
زكاة التجارة .
وذكر بعض من أتخَر َّ :
املسائل اليت يفىت فيها على
أن
َ
بع عشرة مسأل ًة  ،وما سواها فال جيوز
القدي دون اجلديد أر َ
الفتيا فيها ابلقول القدي .
فذكر املسائل الثالث اليت قدمناها عن اإلمام  ،ومسألةُ
َ
ِ
جيوز اذا
جاوَز املخرج  ،القديُ  :أنه ُ
االستنجاء ابحلج ِر فيما َ
يد على
ينتشر يف َح ِق معظ ِم الناس أبن ال تز َ
مل ْ
أكثر مما ُ
ينتشر َ
ما حول املخرج قريبا منه  ،ومسألة ملس احملارم  ،قال ابن
مسعود -يعين صاحب « التهذيب »  :-القديُ أنه ال
ِ
ينتقض  ،وصححه اجلَُويِْ ُّ
ين  ،ومسألةُ املاء اجلاري  ،والقديُ
ابلتغْي  ،ومسألةُ تَـع ِج ِيل العِ ِ
شاء  ،والقدي
س إال ُّ
ْ
 :أنه ال ُ
ينج ُ
ووقت املغ ِر ِ
ب  ،والقديُ  :أنه ميتَ ُّد إىل ِ
مغيب
 :أنه أفضل ُ ،
ِ
َّ
الش َف ِق  ،و ُ
املنفرد إذا نَوى االقتداءَ يف أثناء صالته  ،والقديُ
 :جوازه  ،وأكل ِ
جلد ِ
امليتة املدبوغ  ،والقديُ  :أنه ال يؤكل
َ َ ُُ
ُ
ك ََْمرَماً من نَس ٍ
ض ٍاع ووطئها مع العل ِم
ب أو َر َ
 ،وإذا َملَ َ َ
َ
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يلزمهُ ُّ
احلد  ،ومسألة قَـ ْل ُم أظفا ِر
بتحرميِها  ،والقديُ  :أنه ال ُ
ِِ
احلج عند
َّحلُّ ِل يف ِ
كرهُ  ،وشر ُ
ط الت َ
املَيت  ،والقديُ  :أنه يُ َ
جيوز الشَّر ُ
ط ويتحلَّ ُل به  ،ومسألةُ
املرض وحنوه  ،والقديُ  :أنه ُ
نِ ِ
صاب ِ
الركا ِز  ،والقديُ  :أنه ال يـُ ْعتَََبُ  ،وهللا أعلم .

ذهب فيها من يـُ ْعتَ َم ُد إىل
( ...فإن هلذه املسائل أغياراً َ
الفتوى على القدي دون اجلديد  ،منها  :استحباب ِ
اخلط
بني يدي املصلي  ،رآه الشافعي رضي هللا عنه يف القدي ،
ورجع عنه يف اجلديد  ،وضرب عليه بعد ما كتبه  ،وإىل ِ
القول
َ
َ
َ
ذهب صاحب « املهذب » وغْيه من غْي ذكر
ابستحبابه َ
خالف .
مات وعليه صيام  ،فعلى ِ
يصوم عنه
ومنها  :من َ
القدي ُ
وليُّه وهو الصحيح لألحاديث الصحاح يف كتاب « مسلم
صام عنه وليُّه  ،وال
» وغْيه  :أن من َ
مات وعليه ٌ
صيام َ
أتويل له يـُ ْفَرح به .
َ

ِ
أحد الشريك ِ
احلافظة
ني من العمارة
ومنها  :أنه إذا أىب ُ
ِ
صحيح
للوجود فاجلديد أنه ال جيَب  ،والقدي أنه جيَب  ،وهو
ٌ
عند صاحب « الشامل »  ،وبه أفىت صاحبه الشاشي وبه
نفيت .
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الصداق مضمو ٌن  ،يَ ُد الزوج ضما ُن اليد على
ومنها َّ :
القدي  ،قال الشيخ أبو حامد اإلسفراييين والشيخ أبو نصر
بن الصباغ رضي هللا عنهما  :هو الصحيح ) ([.)]7
هذه املسائل كما ذكرها ابن الصالح (ت643هـ)
عددها  18مسألة  ،واتبعه عليها النووي يف « اجملموع »
وزاد مسألة واحدة فتصبح  19مسألة :
ِ
التباعد عن النجاسة يف املاء الكثْي .
 -1عدم وجوب
التثويب يف ِ
ِ
الصبح .
استحباب
-2
أذان ُّ
ُ

استحباب قر ِ
ِ
اءة السورِة يف الركعت ِ
ني األخْيتني .
عدم
ُ -3
ِ
االستنجاء ابألحجا ِ
املخر َج ومل
جاوز
فيما
ر
-4جو ُاز
َ
َ
ظاهر األليتني .
يبلُ ْغ َ
ض بلَ ْم ِ
-5عدم النَّـ ْق ِ
س احملارم .
س إال ابلتغْي .
-6املاءُ اجلا ِري ال ُ
ينج ُ
ِ
تعجيل العشاء .
استحباب
-7
ُ

-8امتداد ِ
وقت املغرب إىل ِ
مغيب الشفق .
ُ
جبماعة يف ِ
-9جواز ِ
ٍ
أثناء الصالة .
اقتداء املنف ِرِد
ُ
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-10حتريُ ِ
أكل جلد املْيـتَ ِة املدبوغ .
َ
احلد ِ
-11وجوب ِ
بوطء املحرم مبِْل ِ
ك اليمني .
َ َْ
ُ
-12كراهيَّةُ تقلي ِم أظفار امليِ ِ
ت.
-13جو ُاز اشرتا ِط التحلُّ ِل من اإلحرِام بعذر املَر ِ
ض.
َ
-14عدم اعتبا ِر النِ ِ
صاب يف ِ
الركاز .
الويل عن امليِ ِ
صيام ِ
ت الذي عليه صوم .
ُ -15

-16استحباب ِ
اخلط بني يدي املصلي عند َع َدِم
ُ
الش ِ
َّاخ ِ
ص.
-17إجبار َّ ِ
العمارِة .
الشريك املمتن ِع عن َ
ُ

الصداق يف يَ ِد الزوج مضموان ضما َن يَ ٍد .
جعل َّ
ُ -18
* واملسألة اليت زادها النووي :

اجلهر ابلتأمني للمأموم يف الصالة اجلهرية .
ُ -19
رجح فيها بعض ِ
فقهاء الشافعية
ُ
هذه أشهر املسائل اليت َّ َ
أقواال قدمية لإلمام  ،ونظمها بعضهم لشهرهتا ([:)]8
مسائل الفتوى ِ
األقدِم
بقول َ
ُ

الشافعي األعظَِم
ِه ْي لإلمام
ِ
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ومْن ُع تَـبَاعُ ٍد
 3-2-1ال
ينجس اجلاري َ ،
ُ
الطهر مل يـُْنـ َقض بلَ ْم ِ
س امل ْحَرِم
و
ُ
َ
استَ ْج ِمَر ْن لِ ُم َجا ِوٍز َع ْن ََمَرٍج
4وْ
للص ْف َحتَ ْ ِ
ث ابلدَِّم
َّ
ني َولَ ْو تَـلَ َّو َ
ب مل ْغ ِر ٍ
وقت ُم َّد إىل املغِْي ِ
ب
 7-6-5وال
ُ
َ
لصْب ٍح  ،والعشاءَ فَـ َق ِدِم
ثَـ ِو ْ
ب ُ
ني يف االُخريَْ ِ
ني بسورٍة
 9-8ال َأتتَِ َّ
َ
جيوز بَـ ْع َد َحتَُّرِم
واإلقتداءُ ُ
 11-10واجلهر ابلت ِ
َّأم ِ
ني ُس َّن ملقتَ ٍد
ُ
ِ
ِ
و ُّ
اعلَِم
اخلط بَني يَدي املصلي فَ ْ
 13-12والظفر ي ْكره أخ ُذه ِمن ميِ ٍ
ت
ُ ُ َُ ُ ْ َ
الر ِ
صابُهُ مل يَـ ْلَزِم
وكذا ِ ُ
كاز ن َ
ٍ ِ
يام َولَيِ ِه
15-14
ُّ
ويصح َع ْن َمْيت ص ُ
للم ْح ِرِم
وجيوز َش ْر ُ
ُ
ط َحتَلُّ ٍل ُ
وجيوز إجبار الشر ِ
يك على البِنَا
ُ ُ 16

31

وعلى َعمارة ُك ِل ِ
مال يـُ ْق َس ِم

اق بِيَ ِد ِه
الزوج إن يَ ُك ِن َّ
الص َد ُ
 17و ُ
فضما ُن يَ ٍد ُح ْك ُمهُ يف امل ْغَرِم
َ
اجللد َ
 19-18و ُ
حيرُم أكلُهُ
بعد الدَّبْ ِغ ُ
الرقِْي ِق امل ْحَرِم
واحلَ ُّد يف َو ْط ِء َّ
َ
بل وزاد الفقهاء بعدهم مسائل أخرى ونظموها  ،منها
ما ذكره البُ َج ِْْيِم ُّي(ت1221هـ) ([: )]9
املعتَب
وبعد ُّ
ُ
فاحلق القديُ ْ
ُ ِ
ب األثَـ ْر
املذهب
اجلديد طَي ُ
ُ

واهلجر ِ
ت
للقدي َح َّقاً قد ثَـبَ ْ
ُ
إال مسائالً قليل ًة أَتَت

ابلسنَ ِد
أر َبعةٌ َم ْع َع ْشَرٍة َّ
ِ
ص ِ
اعتَ ِم ِد
احب (األشباه) ُخ ْذ و َ
عن َ
َّس ِ
ابة
وزد ُهتا سبعاً عن الن َّ
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السيِ ِد الشريف ِذي ِ
املهابة
املسح ابألحجا ِر غْيُ جائ ِز
ُ 1

ِمن خارٍِج ملَ ِو ٍ
ث ُجما ِوِز
ُ
ْ
 3-2وملس ِج ْل ِد َمرٍ
نقض بِ ْه
ال
م
َ
ََ
ُ
ص َْحن ِو الظُّْف ِر ِمن مي ٍ
ت ُك ِرْه
وقَ ُّ
ْ َْ
 4وإن تَـرى ِرجساً ِمب ٍاء ر ِ
اكد
َ
َ
ِ
اع ِد
ومل يـُنَج ْسهُ فال تَـبَ َ
 5لَِف ٍ
ائت ُس َّن األَ َذا ُن اي فىت

ولو بال ٍ
مجاعة فيما أَتَى
ووقت م ْغ ِر ٍ
حقيقي بَِقي
ب
ٍ
َ ُ 6
ُمو َّسعاً إىل َمغِ ِ
الش َف ِق
يب َّ
َ

 8-7وفضل ِ
تقدي العِ َش ِاء قَ ْد ُزكِ ْن
ُ
لصْب ٍح اي فَ ِط ْن
يب ُ
وس َّن تَـثْ ِو ٌ
ُ
أخْييت ص ٍ
ِ
الة قد ُك ِرْه
 9ويف َ َْ َ
شيء ِمن ِ
القرآن اي ذا فانتَبِ ْه
ٌ َ
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 11-10وإن نَـوى فَ ٌّذ مجاع ًة ي ِ
ص ْح
َ
َ
ودبغ ِج ِ
لد امليت أكالً مل يـُبَ ْح
ُ
ِ
 12واجلهر ابلتأم ِ
للمأموم يف
ني
ُ
صاح ُسنَّةٌ قُِف ْي
جهر ٍية اي ِ
وس َّن َخ ٌّ
صلِي إن فَـ َق ْد
للم َ
ُ 13
ط ُ
صا مما عليه يـُ ْعتَ َم ْد
الع َ
حنو َ
َ

وصومهُ قَد عُلِ َقا
َ 14وَم ْن َميُ ْ
ت ُ
ِ
ص ُام َعْنهُ ُمطلَ َقا
بذمت ْه يُ َ

التحرِم
 15وشر ُ
ط َحتلِ ٍيل من ُّ
لنح ِو مت ِر ٍ
يض جو ُازهُ ُُنِي

شهودان إن َر َجعُوا
 16و َغَّرُموا َ

َع ِن األ ََدا لَ َعلَّ ُهم يَـ ْرتَ ِدعُوا

وص َّح ُحوا شهادةَ ال َف ْر َعني
َ 17
ِ
ِ
األصلَني
يف نَص ِهم على كال ْ

 18وأس َقطوا بَـيِنَ َ ْيت َخصمني
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ضا َج ْزما بغْي َم ْ ِ
ني
تعار َ
َ

َّمومها على
 19والشاهدان قَد ُ
َشطْ ٍر مع اليمني فيما نقال

ت
 20ومل حيلَّ ْ
داخل قد َ
عارض ْ
ف ٌ
ت
ُح َّجتُهُ خلارٍج فيما ثَـبَ ْ
تزويج َّأم الولَ ْد
ٌ 21
وجائز ُ
أرجح القول ِ
ني واملعتَ َم ِد
يف ِ

ففي هذا النظم أثبت  21مسألة  ،ذكر منها سبع مسائل
مل تكن من املسائل التسعة عشر املاضية وهي :
 -1سنِيَّةُ ِ
األذان للفائتة (رقم . )5
ُ
.
.

 -2تغري ِ
شهود املال إذا َر َجعُوا عن الشهادة (رقم )16
ُ
ِ
األصل والفرِع ِ
شهادة ِ
بعضهم لبعض (رقم )17
قبول
ُ -3
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ِ
ضتَ ْ ِ
ط البيِنَـتَ ْ ِ
املؤَّر َخ ِة (رقم
 -4سقو ُ
ني املتعا ِر َ
ني املُطْلَ َقة و َ
. )18
ِ
ِ
الشاهدي ِن على ِ
 -5تقدي ِ
صاح ِ
صاح ِ
الشاه ِد
ب
ب
ُ
ْ
واليمني (رقم . )19
حتليف ذي اليَ ِد مع بَـيِنَتِ ِه إذا عارضْتها بيِنةُ
 -6ال يشرتط ُ
َم ْن ليس بيده العني (رقم )20
تزويج أُِم الولد (رقم )21
 -7جو ُاز ِ
فتصبح  26مسألة .
مث زاد الشيخ َممد بن سليمان الكردي(ت1194هـ) يف
« الفوائد املدنية » ([ )]12مسألتني :
امليتة اليت ال دم هلا سائل ِ
 -1عدم تنجيس ِ
للماء القليل
َ
َ
ُ
ٌ
.
ِ
ِ
تغسل سبعا .
 -2جناسةُ اخلنزير كنجاسة الكلب ُ
فتصبح  28مسألة .

مث زاد الباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة يف رسالته
للماجستْي « اإلمام الشافعي واملسائل اليت اعتمدت من قوله
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القدي » واليت حاول فيها استقراء هذه املسائل :
 -1االغتسال من غُسل امليِ ِ
ت آكد من غُ ِ
سل اجلمعة
([.)]13
ِ
أايم التشريق إذا مل جيد
 -2جو ُاز صوم املتمتع َ
اهلدي([. )]14
 -3ثبوت االستيالد ِ
بوطء الشبهة ([.)]15
فتكون املسائل  31مسألة .
أفيت فيها
ومن خالل حبثي وجدت مسألتني كذلك مما َ
ابلقول القدي :
»:

األوىل  :يف مسأل ِة تكفني املرأة  ،قال النووي يف « الروضة

(وإن ِ
كفنَ ِ
اجلديد  :إز ٌار
ت املرأةُ يف مخسة  ،فقوالن :
ُ
لفائف  ،والقدي  -وهو األظهر عند األكثرين
ومخار
ُ
وثالث َ
ٌ
وقميص ولفافتان  ،وهذه املسألة مما يفىت فيه
ومخار
ٌ
 إز ٌار ٌِ
لي :
قلت  :قال
الشيخ أبو حامد واملَ َحام ُّ
ُ
على القدي ُ ،
املعروف للشافعي يف عامة كتبه أنه يكو ُن فيها قميص  ،قاال
ُ
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 :والقول اآلخر ال يعرف إال عن املزين  ،فعلى هذا الذي
نقال ال يكو ُن إثبات القميص َمتصاً ابلقدي  ،وهللا أعلم)
([. )]16
وقال يف « اجملموع » ([( :)]17قال أصحابنا :وإذا
ُك ِفن الرجل واملرأةُ يف ٍ
الرجل
لفائف  ،وإن ُك ِف َن
ثالثة فهي
ُ
َ
ُ
ُ
ٍ
وقميص وعمامةٌ ُجيعالن حتت
لفائف
فثالث
مخسة
يف
ُ
َ
ٌ
اللفائف  ،وقد سبق بيا ُن هذا  ،وإن ُك ِفنَت يف ٍ
ِ
مخسة فقوالن
ْ
َ
ومخار
ومخار وث ُ
ُ :
الث لفائف  ،والثاين  :إز ٌار ٌ
أحدمها  :إز ٌار ٌ
ِ
ود ْرعٌ وهو القميص ولفافتان وهذان القوالن مشهوران  ،وقد
أحد
ذكرمها املزين يف « املختصر» فقال ُّ :
أحب أن يكو َن َ
ِ
أيت فيه من فعل العلماء  ،وقد قاله
اخلمسة درعا ملا ر ُ
مرةً مث َخ َّ
ط عليه  ،هذا كالم املزين رمحه هللا  ،فأشار
الشافعي َّ
إىل القولني  ،ومسامها مجاعةٌ من اخلراسانيني قدميا وجديدا ،
فجعلوا القدي استحباب ِ
اجلديد عدمه  ،قالوا :
الدرِع و َ
َ
األصح  ،وهي من املسائل اليت يفىت فيها
والقديُ هنا هو
ُّ
على القدي)
بع
واملسألة الثانية  :يف ابب الرضاع  ،فيمن عنده أر ُ
اخلالف فيما
ضعت أكَبهن زوجاتِِه
الثالث  ،و ُ
َ
زوجات وأر ْ
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إذا أرضعتهن على التعاقب قااللنووي يف « الروضة » :
فينفسخ نكاح األوىل مع
(الثالث  :أن تـُْر ِض َع ُه َّن متعاقباً
ُ
ُ
الكبْية ملا ذكران  ،وال تنفسخ الثانية ِ
ِ
مبجرد ارتضاعها ألهنا
ُ
تضعت
ليست َّ
أخت  ،فإذا ار ْ
جتتمع هي وأمٌّ وال ٌ
َمرَم ًة  ،ومل ْ
صارت أختا للثانية اليت هي
انفسخ نكاحها  ،ألهنا
الثالثةُ
ْ
َ
يف نكاحه .
االنفساخ
خيتص
نكاح الثانية أم
ينفسخ معها
وهل
ُّ
ُ
ُ
ُ
ابلثالثة ؟ ِ
ورجحهُ الشيخ
قوالن  ،وينسب الثاين إىل اجلديد َّ
أبو حامد  ،واألول إىل القدي  ،وهو األظهر عند أكثر
األصحاب  ،وبه قال أبو حنيفة وأمحد  ،واختاره املزين ،
فعلى هذا املسألةُ من املسائل اليت ُرِج َح فيها القدي) ([)]18

آخر عدد أمكنين
فتكون املسائل  33مسألة  ،وهذا ُ
إحصاؤه يف املصادر املتوافرة  ،وإال فالشيخ الكردي يقول :
ثالثني بكثْي ،
ادت
كالم َّ
أئمتنا لز ْ
املسائل على َ
(ولو َ
تتبعت َ
ُ
ألن هاتني املسألتني اللتني زد ُهتما من متعلَّ َق ِ
َّ
ات النجاسة فقط
ِ
ابلنسبة للنجاسة
املسائل
 ) ..مث قال  ( :وإذا كانت هذه
ُ
اب الفقه )([. )]19
فق ْط فما ابلُ َ
ك لو َ
تتبعت أبو َ
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* مناقشة حول اعتمادية القول القدي يف هذه املسائل :
ِ
عتم ُد
هذه املسائل املاضية يف كتب الفقه اشتُهَر أهنا مما يُ َ
للشافعي ويفىت هبا وتكون مستثناة
فيها على القول القدي
ِ
من القاعدة اليت َّقرروها من عدم العمل ابلقدي  ،وعدم ِ
عد ِه
ُ
من مذهب الشافعي  ،يَ ُد ُّل على ذلك تتابع الفقهاء يف كتبهم
ونظمها .
على ذكرها ُ
ٍ
مجاعة من الفقهاء املعتَبين كابن
ولكن رأي
الصالح(ت643هـ) ِ
التشكيك يف هذه
املتقد َم ِة فتواه سابقا
ُ
االعتمادية من طرفني :
أوال  :يف أن هذه املسائل هي مما يفىت به على القدي .
واثنيا  :يف أنه ال يوجد غْيها مثلها .
فال تسلم الدعواتن  ،دعوى اإلثبات أهنا من القول القدي
 ،ودعوى حصر هذه املسائل .
يقول ابن الصالح َّ :
عزى  -على
(إن شيئا من هذا ال يُ َ
ٍ
ِ
األصحاب فيه  -وال شيءَ من هذه املسائل
خالف بني
ِ
ٍ
اجلديد و ِ
القدي
خالف بني
اتفق
األصحاب على أهنا مسألةُ
َ
ُ
ليس غْيها
والفتيا فيها على القدي  ،وال موافقةَ أيضا على أنه َ
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كل
يُ َرت ُك فيه اجلديد ويفىت به على القدي  ،فلم يسلَّم  ،إذ ُّ
احلصري ِن َع َّن اخلالف يف طرفيه إثباات ونفيا
واحد من هذين
َ
.
فيها

إثبااتً من َّ
األمر فيما ذُكَِر من املسائل على ما ذُكَِر
أن َ
ليس غْيها ابملثابة املذكورة .
ونفياً يف أنه َ

أما يف طرف النفي هذا فإن هلذه املسائل أغيارا
)]20[()..مث قال :
افقة على ذلك يف ِ
( وأما انتفاء املو ِ
طرف اإلثبات َّ ،
فإن
ُ
ِ
افق للقدي  ،فال يكو ُن
ص َّح فيه عن
اجلديد ٌ
قول مو ٌ
فيها ما َ
صار إليه القدي إفتاءً ابلقدي دون اجلديد  ،بل
اإلفتاء مبا َ
ِِ
الصحيح
بعض األئمة إىل أن
ب فيه ُ
َ
هبما معا  ،ومنها ما َذ َه َ
بعض األئمة ابلقول
هو
ُ
اجلديد ال القديُ  ،ومنها ما قَطَ َع فيه ُ
الواحد ومل جيعل خالفاً بني اجلديد والقدي  ،ومنها ما جيعلُهُ
بعض األئمة مسأل َة وجهني ال مسأل َة قولني  ،وهللا
ُ
أعلم)([. )]21
كل مسألة من هذه املسائل غْي مت ٍ
َّفق بني
فتبني أن َّ
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الفقهاء على أن املفىت به هو القول القدي للشافعي  ،ومنهم
من جعل يف املسألة قوالً واحداً  ،ومنهم من جعلها مسألة
وجهني لألصحاب ال قولني لإلمام .
ومن الذين نَـ َفوا هذا الرأي :
 -1ابن الفركاح الفزاري(ت690هـ) ([ )]22الذي
الرِد على من زعم أنه يفىت ابلقدي يف مسائل
صنف رسالة يف َّ
.
 -2اإلسنوي(ت772هـ) يف « املهمات » حيث يقول
( :على َّ
أن املسائل اليت َعدُّوها ال تُسلَّ ُم أن اإلفتاءَ فيها على
القدي ألمرين :أحدمها  :أن األكثرين خالفوا يف ِ
معظمها
فأفتَوا فيها ابل ِ
قول املشهور اجلديد .اثنيهما َّ :
أكثرها فيها
أن َ
افق للقدي  ،فتكون الفتوى فيه على اجلديد ال
ٌ
قول جديد مو ٌ
القدي ))]23[(.
ي(ت803هـ) ([ )]24يف رسالته «
السلَ ِم ُّي املنَا ِو ُّ
ُّ -3
ُ
قالئد الفرائد » عقد فصال بعنوان (ذكراملسائل اليت زعموا
ِ
املسائل اليت أوردها يف
النووي يف
أنه يفىت فيها ابلقدي) وتتبَ َع
َّ
وبني أن الفتوى يف
تسع عشرة مسألةً َ َّ ،
« اجملموع » وهي َ
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مجيعها على اجلديد .
الكردي(1194هـ) حيث
الشيخ َممد بن سليمان
-4
ُّ
ُ
وبني أن الفتوى
قد فصال لذلك يف كتابه « الفوائد املدنية » َّ
َع َ
يف مجيعها على اجلديد املوافق للقدي ([)]25
 -5والشيخ أمحد ميقري األهدل(ت1390هـ) ([)]26
يف «سلم املتعلم احملتاج»([. )]27
 -6وهو ما توصل إليه الباحث عبدالعزيز عبدالقادر
قاضي زادة يف رسالته  ،يف كثْي من املسائل اليت مجعها
توصل إىل أن الفتوى فيها على اجلديد  ،أو
([ )]28حيث
َ
اجلديد موافق للقدي فيها .
أن
َ
فتكون القاعدة على أصلها (القول املتأخر –اجلديد-
هو املَر َّج ُح عند الشافعية)
ُ

وهذه الظاهرة اليت شاهدانها يف هذه املسائل  ،وهي
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ظاهرة وجود قول قدي يعارضه قوالن جديدان  ،أحدمها
موافق له ([ ، )]29يؤكد الدكتور ملني الناجي أثناء استقرائه
ملسائل القدي واجلديد أهنا كثْية جدا .
وهذا كله راجع إىل اختالف الفقهاء أنفسهم يف ثبوت
بعض األقوال ويف حتديد كوهنا من القدي أو اجلديد ،
فبعضهم يقرها  ،وبعضهم ينكرها  ،وبعضهم جيعلها قولني ،
وبعضهم يقطع بقول واحد  ،وهو ما يسمى بـ(الطرق يف
املذهب) ([. )]30
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([ )]4املصدر نفسه .
([ )]5النووي  ،اجملموع ()109/1
([ )]6املصدر نفسه .

.

([ )]7ابن الصالح  ،أدب املفيت واملستفيت ()225/1

([ )]8الكردي  ،الفوائد املدنية يف من يفىت بقوله من
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45

كتابه (دار الكتب العلمية  ،بْيوت  ،ط1983 ، 1م)
ص. 540
([ )]11النسابة هو  :الشريف النسابة :حسن بن َممد
بن أيوب بدر الدين أبو َممد احلسيين الشافعي الشهْي
ابلشريف النسابة املقري توىف سنة  866هـ انظر  :إمساعيل
ابشا البغدادي  ،هدية العارفني ( ،اسطنبول 1951 ،م) (
 ، )152/1يف رسالته (نزهة القصاد يف شرح منظومة
االقتصاد يف كفاية العقاد) البن العماد  ،ومنها نسخة مبكتبة
األزهر الشريف برقم (. )335377
([ )]12الكردي  ،الفوائد املدنية (. )252-249
([)]13عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة  « ،اإلمام
الشافعي واملسائل اليت اعتمدت من قوله القدي »  ،رسالة
ماجستْي  ،مقدمة للجامعة اإلسالمية ابملدينةاملنورة  ،ص89
.

46

([ )]14املصدر نفسه  ،ص. 194
([ )]15املصدر نفسه  ،ص. 280
([ )]16النووي  ،روضة الطالبني (. )112/2
([ )]17املصدر نفسه (. )159/5
([ )]18النووي  ،روضة الطالبني . )28/9( ،
([ )]19الكردي  ،الفوائد املدنية  ،ص. 255
([ )]20ابن الصالح  ،أدب املفيت واملستفيت ()225/1
.
([ )]21املصدر نفسه .

47

([ )]22عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري،
أبو َممد ،اتج الدين الفركاح :مؤرخ ،من علماء الشافعية،
قال ابن شاكر :بلغ رتبة االجتهاد .مصري االصل ،دمشقي
االقامة والشهرة والوفاة .له عدة مصنفات يف الفقه واألصول
 ،انظر  :التاج السبكي  ،طبقات الشافعية الكَبى (/5
 )60وابن شاكر الكتيب  ،فوات الوفيات (. )250/1
([ )]23نقال عن اإلسنوي  ،كايف احملتاج لشرح املنهاج
 ،حتقيق َ :ممد سند الشاماين  ،رسالة ماجستْي  ،اجلامعة
اإلسالمية 1426 ،هـ ص(. )208
([ )]24السلمي  ،فرائد الفوائد (. )71-64
([ )]25الكردي  ،الفوائد املدنية ص. 255
([ )]26أمحد ميقري مشيلة األهدل  ،ولد مبدينة املراوعة
من هتامة اليمن  ،ونشأ هبا وأخذ على علمائها حىت برع يف
الفقه  ،وتوىل القضاء هبا  ،له جمموعة مؤلفات (إمساعيل

48

عثمان زين  ،مقدمة سلم املتعلم احملتاج لألهدل  ،ص.)611
([)]27أمحد ميقري مشيلة األهدل  ،سلم املتعلم احملتاج
ملعرفة ألفاظ املنهاج (،دار املنهاج  ،جدة  ، 1426 ،ط1
) ص.120
([ )]28على سبيل املثال انظر كالمه يف :ص - 287
200 -219 -226 -265 -269 – 277 – 284
وغْيها .
([ )]29وذكر أمثلة منها (. )256/2
([ )]30انظر  :الشربيين  ،مغين احملتاج . )12/ 1( .

49

