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إلهداءا  

 .خصوصاً  الشريف النبوي والحديث عموماً  الدين خدم الذي الذهبي اإلمام إلى -

 يجزيهما أن -وتعالى سبحانه – المولى سائالً  ،- اهللا عافاها– وأمي ، -اهللا رحمه – أبي إلى -

 . حسناتهما ميزان في العمل هذا يجعل وأن ،خيراً  عني

 .فيها اهللا بارك البنين أم ،األطروحة هذه إتمام حتى معي صبرت التي زوجي إلى - 

 .وميمونة وساّرة، الرحمن، عبد: األعّزاء أبنائي إلى -

 تعــــاونهم حســــن علــــى اهللا، رام ومكتــــب القــــدس مكتــــب القــــدس، زكــــاة لجنــــة فــــي األخــــوة إلــــى - 

 .وتعاملهم
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 الشكر والتقدير

 .حصىتُ  وال عدتُ  ال بنعم علينا أنعم الذي تعالى، هللا وآخراً  الً أو  الشكر - 

 هـذا بدايـة منـذ الشـرعي، العلـم تعليمـي علـى حرصـوا الـذين الخيـر، الناس لمعلمي الشكر - 

 .الماجستير مرحلة إنهائي حتى الرباني، العلمي المشوار

 ســـعة علـــى وهـــدان أبـــو جميـــل اهللا عبـــد الـــدكتور الرســـالة علـــى للمشـــرف والتقـــدير الشـــكر - 

 الشــاعر، الــدين ناصــر الــدكتور :وللممتحنــين العمــل، هــذا إنجــاح فــي ومســاعدتي صــدره

 مــن وتخليصــها الرسـالة هــذه لتحكـيم مجهــودٍ  مـن الهبــذ مـا علــى األحمـد، ســهيل والـدكتور

 . بها واإلرتقاء األخطاء،

 نعـ نقـالً  األطروحـة، موضـوع اقتـرح الـذي األوزبكـي يوسف الفاضل واألخ للشيخ الشكر - 

 .- اهللا حفظهما – سلمان آل حسن بن مشهور الشيخ

 .كلمةٍ  من بحرفٍ  ولو ساعدني من لكل موصولٌ  والشكر - 
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  المسائل الفقهية المستخرجة من كتاب سير أعالم النبالء
  ودراسةً  وترتيباً  جمعاً 

  إعداد
  محمد جمعة بدوي

  إشراف
  عبد اهللا أبو وهدان. د

  الُملخص

 لإلمام وما الذهبي، للحافظ النبالء أعالم سير كتاب في نصاً  الواردة المسائل الدراسة هذه تتناول   

 ُخدم قد كان أن بعد الفقهية، الناحية من المهم الكتاب هذا خدمة بهدف وذلك ،قاتتعلي من عليها

  . والمحدث المؤرخ الذهبي اإلمام عند الفقهي الجانب إبراز وكذلك أخرى، علمية نواحٍ  من

 ترجمة عن منها األول الفصل تحدث حيث ،وخاتمةٍ  فصولٍ  وأربعة مقدمةٍ  إلى الدراسة تمقس وقد  

 فقد الثاني الفصل وأما فيهما، الفقهي الجانب وٕابراز النبالء، أعالم سير كتابه وأهمية بي،الذه إلماما

 ،وحجٍ  وزكاةٍ  وصيامٍ  وجنائز وصالةٍ  طهارةٍ  من العبادات، موضوع تحت مسائلال فيه جمعت

 ،ونذورٍ  وأيمانٍ  ،بيوعٍ  من والعادات، معامالتال موضوع تحت مسائللل الثالث فصلال وخصصت

 األحوال موضوع تحت لمسائلا ثم ،وألبسةٍ  وأشربةٍ  وأطعمةٍ  ،وعتقٍ  وجهادٍ  ،وقضاءٍ  ودياتٍ  تٍ وجنايا

 أتمكن لم التي المسائل متفرقات فحوى الرابع الفصل وأما فرائض، و ،وطالقٍ  نكاحٍ  من الشخصية،

 اهللا ألأس الخاتمة ثم ،المالكية بالسادة تأسياً  الجامع وسميته السابقة الفصول تحت إدراجها من

  .والتوصيات النتائج أهم على اشتملت والتي حسنها،

 في وذلك الذهبي، للحافظ النبالء أعالم سير كتاب في فقهيةً  مسائل وجود الدراسة بينت وقد   

 اإلمام شخصية وفي النبالء، أعالم سير كتاب في الفقهي الجانب وأظهرت الفقه، أبواب شتى

  .-  اهللا رحمه – الذهبي
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  المقدمة 

سيئات أعمالنا، من من إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و    
  .يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

  .عبده ورسوله اً شريك له، وأشهد أن محمد وحده ال اهللاوأشهد أن ال إله إال    

  :أما بعد

�À��¿��������Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á: "... - تبارك وتعالى–يقول الحق     ، وعن 1..." �

صلى اهللا عليه سمعت النبي : يقول عنه خطيباً رضي اهللا سمعت معاوية : حميد بن عبد الرحمن قال

، وٕانما أنا قاسم واهللا يعطي، ولن تزال هذه يفقهه في الدين من يرد اهللا به خيراً : "يقول وآله وسلم

باب (سماه  وعند البخاري بابٌ  2".حتى يأتي أمر اهللا من خالفهمعلى أمر اهللا ال يضرهم  األمة قائمةٌ 

 3.)من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم ال تزال طائفةٌ : "وسلم صلى اهللا عليه وآلهقول النبي 

وسلم  صلى اهللا عليه وآلهوما أمر النبي " ���Z]��\��[�: "باب( ه سما ه أيضا بابٌ دوعن

  4).لعلمبلزوم الجماعة، وهم أهل ا

التفقه في دين اهللا، كيف ال  هل العلم النافع، ومن َأجَ  من األمة إلى فال ريب أن تتجه همم أفذاذٍ    

بمقصد إيصال كالمه الشريف إلى من وسلم على إتقان النقل  صلى اهللا عليه وآلهالنبي  وقد حّض 

 حتى فحفظه حديثاً  منا سمع أً امر  اهللا نضر: "وسلم صلى اهللا عليه وآلهيفقهه ويفقه الناس به، فقال 

  .5"بفقيه ليس فقه حامل ورب ،منه أفقه هو من إلى فقه حامل فرب ،يبلغه

                                                           
  .122اآلية : سورة التوبة 1
تـرقيم  .71حـديث رقـم . دينه فـي الـهـيفق ، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيراً صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل 2

 . م2008. دار ابن حزم: القاهرة. 1ط. محمد فؤاد عبد الباقي: وترتيب

 علـى ظـاهرين أمتـي مـن طائفـةٌ  تـزال ال وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه النبـي ، كتـاب التوحيـد، بـاب قـولصحيح البخـاري: البخاري 3
  .7311العلم، قبل حديث رقم  أهل وهم الحق

 بلـزوم وسلم صلى اهللا عليه وآله النبي أمر وما" �[��\��]��Z: " باب ، كتاب التوحيد، بخاريصحيح ال: البخاري 4
  .7349العلم، قبل حديث رقم  أهل وهم الجماعة،

مشـهور بـن حسـن، : بـهاعتنـى . ، كتاب العلم، باب فضل نشر العلـمسنن أبي داود: ، أبو داوود، سليمان بن األشعثأبو داود 5
  .وصححه األلباني. 3660حديث رقم . م2007. مكتبة المعارف: الرياض. 2ط. محمد األلباني وحكم على أحاديثه
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وسلم، وليس كلهم  صلى اهللا عليه وآلهرسوله  عز وجّل وسنة اهللا بالعمل بكتابمتعبدون  فالناس    
���������: "قال تعالى ،النصوصهذه من  على االستنباط قادرٌ  �~���}��|��{��z����	
���

�����J: "... وقال تعالى ،1..." ����������������������������������

S��R��Q��P��O�� � � � � � �N��M�� �L���KT����]���\��[��Z��Y��X��W���� �V���U

^"2.  

 من ذهبٍ  في كتابٍ  متناثراً  ، تجمع لؤلؤاً صرح الفقه الشامخ كانت هذه األطروحة في وٕاسهاماً    

ل التناول، ومن ثم التفقه سهّ يُ  مرتبٍ  مام الذهبي، ثم تسلك تلكم الآللئ في نظمٍ يراع اإل هُ تْ كَ بَ سَ 

في كتاب سير أعالم النبالء  والعمل، وذلك بجمع وترتيب ودراسة المسائل الفقهية الواردة نصاً 

  . تراضاً ، أو اعيداً ي، أو تأ، أو تعليالً بفقه اإلمام الذهبي شرحاً  متعقبةً  إلى أصحابها، وأحياناً  منسوبةً 

  

  :أهمية البحث

لقد اخترت الكتابة تحت هذا العنوان، لرغبتي في خدمة تراث اإلمام الذهبي، الذي بدوره كان من    

من خالل كتابه سير أعالم  ، وخاصةً ، واإلسالمي عموماً أعظم من خدم التراث النبوي خصوصاً 

دارسين، وفي نفس الوقت أكثرها من قبل ال النبالء، الذي هو فيما أرى أقرب كتب الذهبي تناوالً 

في كتابه الموسوعي  ورد عما راجعاتٍ هو من آخر ما كتب، ففيه إشاراٍت وم، فواستقراراً  نضوجاً 

العبر، أو دول اإلسالم، أو معرفة طبقات  :كتبه عما في وتوسعاً  الضخم تاريخ اإلسالم، وشموالً 

 هذا الكتاب من جوانبَ   فقد تمت دراسةوكما سأبين إن شاء اهللا. هاالقراء، أو طبقات الحفاظ وغير 

، ه أصولياً رسد، وعسى اهللا أن ييسر من يه فقهياً أدرس ، فأردت أنوغير ذلك وعقديةٍ  حديثيةٍ  :كثيرةٍ 

  .من الناحية الفقهية وٕان كانت الناحية األصولية أقل ظهوراً 

  

                                                           
 .83اآلية : سورة النساء 1

  .44و  43اآليتان : سورة النحل 2
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  :مشكلة البحث

 :يأتي ما من خالل بحثه حثاالب يحاول   

  !النبالء؟ أعالم سير كتاب في فقهية مسائل يوجد هل: ؤلالتسا عن جابةاإل -

  .مله للمترجم الذهبي ذكرها التي الفقهية المسائلإبراز  -

  .المسائل تلك الذهبي الحافظ بها ذيل التي التعليقاتإبراز  -

 .ترتيب تلك المسائل والتعليقات على األبواب الفقهية -

  

  :الدراسات السابقة

عدة؛ فأولها إخراجه من حيز المخطوط  اب سير أعالم النبالء من نواحٍ تك لقد تمت دراسة وتناول   

لما للكتاب من أهمية عند أهل العلم، ثم إخراجه بالتقديم المتميز  إلى المطبوع، وذلك منذ مدة طويلةٍ 

، والتي اعتنت من 1صين، والذي نشرته مؤسسة الرسالةتخمن أهل العلم الم المتقن عن ثلةٍ  والتحقيق

  .لعتهاخرى بجودة طباعته وتجليده مما يسهل على الدارسين مطناحية أ

  :ومن أبرزها حول الكتاب فقد تنوعت السابقة أما الدراسات   

 ،ودراسةً  جمعاً  النبالء، أعالم سير كتاب خالل من عند اإلمام الذهبي والتعديل الجرح ضوابط -1

 بن عمر الثاني محمد للطالب لنبوية،ا المدينة في اإلسالمية الجامعة من مجازةٌ  ماجستير رسالة

                                                           
1

 23 – 1من ً: هـ، والواقعة في ثالثين مجلدا2011اعتمدت أحدث النسخ وهي الطبعة الثانية من اإلصدار الجديد عام ولقد  
 29السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين، وأخيرًا  28 -  26فهارس عامة، و من  25و 24موضوع الدراسة، و  هو السير

وهو من إصدار مؤسسة الرسالة ناشرون بتحقيق مجموعة . هـ وهو سل من تاريخ اإلسالم 700 – 660تتمة الفترة من  30و
 .من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
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والتي تناولت أهم فرٍع في مصطلح الحديث وهو الجرح والتعديل،  1.هـ9/1/1420، بتاريخ موسى

  .وفي بعض األحيان استعمال ذلك في أحداث التاريخ، ولكنها بعدت تمامًا عن الجانب الفقهي

 الذهبي، لإلمام النبالء أعالم سير ابكتمن  االعتقاد أبواب في السنة أئمة عن الواردة اآلثار -2

 للطالب النبوية، المدينة في اإلسالمية الجامعة من مجازةٌ  دكتوراه رسالة ،ودراسةً  وتخريجاً  جمعاً 

ة كثيرًا من مسائل رسالودرست ال 2.هـ28/12/1414، بتاريخ بادي بشير بن أحمد بن جمال

  .دت عن الجانب الفقهي في الكتاباالعتقاد من خالل اآلثار الواردة، وهي كسابقتها بع

 واألنباء، والقصص األحاديث على النبالء أعالم سير في الذهبي أحكام عن الغطاء كشف -3

 األولى الطبعة السعودية، السلف أضواء دار نشر الشهري، يحيى بن يحيى الدكتور تأليف

ديث واألخبار من حيث من األحا وأظهر الكتاب اجتهادات الذهبي في أحكامه على كثيرٍ  .هـ1418

  .بول والرد، ولم تتطرق إلى األحكام الفقهية في الكتابالقَ 

أبو  بن زكريا حذر منها اإلمام الذهبي في كتابه سير أعالم النبالء، للباحث محمد مصنفاتٍ  - 4

والمقال يظهر أسماء الكتب التي أرشد الذهبي إلى  15.3غازي، نشرته مجلة الحكمة العدد 

  .عيدًا عن الدراسة الفقهية للكتابمجانبتها، ب

السابقة فقد حظي الكتاب بالعناية من ناحية الحديث النبوي  والتعليقات كما يتضح من العناوين   

د في حدود من الناحية الفقيهة، ولم أج ت أن أدرسه وأتناولهالناحية العقدية، فأردومصطلحه، ومن 

التي  الدراسات هية أو األصولية، فأردت أن أكملة الفقالكتاب من الناحي تناولت مستقلةً  بحثي دراسةً 

  .المستعاناهللا ب، و ة الفقهيةحيتناولت الكتاب، وذلك من النا

  

  

                                                           
  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Hadith/AlomAlhdith/Pages/default.aspx: رابطذا اله1
  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Dawah/Aqidah/Pages/default.aspx: انظر الرابط2
 http://www.alhikma59.com/L1-8.htm: انظر الرابط3
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  :منهج البحث

، دقيقةً  جرديةً  ، حيث قرأت الكتاب قراءةً التحليلي المقارن اتبعت في بحثي المنهج االستقرائي   

  .في ثنايا الكتاب ردة نصاً بهدف جمع وترتيب ودراسة المسائل الفقهية الوا

  :وقد قمت أثناء البحث باألمور اآلتية    

 دراسة ثم .الفقهية المسائل الستخراج كلمةً  كلمةً  قراءته بمعنى ،جرديةً  دراسةً  الكتاب دراسة -

ألربعة، ومذهب الظاهرية حيث أقف مع المذاهب ا مقارنةً  فقهيةً  دراسةً  المستخرجة المسائل

  .سألةفي الم لهم على قولٍ 

  .فيها والنظر تناولها، ليسهل الفقهية األبواب على ترتيبها إعادة ثم المسائل، تلك جمع -

 استنباطه من مسائلال تكون حيث أو المسائل، على الذهبي للحافظ القيمة التعليقات إبراز -

  .الخاص

  .مشبذكر اسم السورة ورقم اآلية في الها التي وردت في هذه الدراسة عزو اآليات القرآنية -

نقل أحكام أهل و ، دراسةال في ردتقد  التي واآلثار الشريفة النبوية األحاديث تخريج -

 .االختصاص عليها حيث يلزم

 .المسائل من المهجور على والتنبيه النقد، يستحق ما نقد  -

 .ثعلى أصول البحث العلمي في نقل وتوثيق المعلومات في هامش البح االعتماد -

، وخاتمة تلخص ما توصل إليه الباحث وأهم منها لهدفللدراسة مقدمة توضح اجعلت  -

 .التوصيات

 .على النص للتوضيح من الباحث فهو إضافةٌ  [ ]وضعته بين معكوفين  ما -

، مع اعتبار أل التعريف وأبو حسب شهرة المؤلف هجائياً  قائمة المراجع مرتبةً كما جعلت  -

  .وابن في الترتيب
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 عن منها األول الفصل تحدث حيث ،وخاتمةٍ  فصولٍ  ربعةوأ مقدمةٍ  إلى الدراسة تمقس وقد      

 الفصل وأما فيهما، الفقهي الجانب وٕابراز النبالء، أعالم سير كتابه وأهمية الذهبي، إلماما ترجمة

 وزكاة وصيام وجنائز وصالة طهارة من العبادات، موضوع تحت مسائلال فيه جمعت فقد الثاني

 وأيمان بيوع، من والعادات، معامالتال موضوع حتت مسائللل الثالث فصلال وخصصت وحج،

 موضوع تحت لمسائلا ثم وألبسة، وأشربة وأطعمة وعتق، وجهاد وقضاء، وديات وجنايات ونذور،

 لم التي المسائل متفرقات فحوى الرابع الفصل وأما فرائض، و وطالق، نكاح من الشخصية، األحوال

 أسأل- الخاتمة ثم ،المالكية بالسادة تأسياً  الجامع تهوسمي السابقة الفصول تحت إدراجها من أتمكن

 .والتوصيات النتائج أهم على اشتملت والتي ،- إذا بلغت الروح المنتهى حسنها اهللا
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  الفصل األول

  سير أعالم النبالء هاإلمام الذهبي وكتابالتعريف ب

  

  .عنده نب الفقهيترجمة اإلمام الذهبي وٕابراز الجا: المبحث األول

  .الجانب الفقهي فيهٕابراز أهمية كتاب سير أعالم النبالء و : المبحث الثاني
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ا
ول المبحث  

  عنده ترجمة اإلمام الذهبي وٕابراز الجانب الفقهي

  :ه ونشأتهدثم مول ونسبه الذهبي اسم: 1المطلب األول

  ونسبه الذهبي اسم: أوال

 كان من أسرةٍ  الذهبي، ، ابنايماز بن عبد اهللاهو أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عثمان بن ق    

، تنتهي بالوالء لبني تميم، سكنت أسرته في مدينة ميافارقين من أشهر مدن ديار 2تركمانية األصل

قايماز ابن الشيخ عبد اهللا التركماني : "قضى حياته فيها؛ بدليل قول الذهبي ويبدو أن جد أبيه. بكر

عثمان بن قايماز بن عبد اهللا : " جده في معجم شيوخه يقولوفي ترجمته ل 3".الفارقي جد أبي

 4،"- واهللا يغفر له–حسن اليقين باهللا  أمي  التركماني الفارقي، ثم الدمشقي النجار، أبو أحمد، رجلٌ 

أما . دمشق، وأن مهنته النجارةإلى أنه هو الذي انتقل من ميافارقين " ثم الدمشقي"فيفهم من قوله 

، برع في دق الذهب، وحصل منه ما ...الفارقي األصل ثم الدمشقي : "... بقوله ه أحمد فترجمهأبو 

  .هر بالذهبي أو ابن الذهبيولعله من هنا اشتُ  5،"أعتق منه خمس رقاب

  مولده ونشأته: ثانيا

ويتبين من خالل وصفه . في دمشق ،6م1274/  هـ673ولد الذهبي في شهر ربيع اآلخر سنة    

، تميل إلى العلم ونشره، فقد سمع أبوه صحيح البخاري، صالحةٍ  أكناف عائلةٍ ألجداده أنه عاش في 

من  بنت عثمان فكانت مجازة من عددٍ  وأما عمته ومرضعته ست األهل. 7وهو بدوره سمعه من أبيه
                                                           

بشـار عـواد معـروف لكتـاب تـاريخ اإلسـالم، وكـذلك كتـاب الحـافظ الـذهبي لعبـد السـتار . استفدت في هذا المطلب مـن مقدمـة د 1
 .مع الرجوع إلى المصادر األصلية. والتي تصدرها دار القلم الدمشقية 50الشيخ ضمن سلسلة أعالم المسلمين رقم 

  .13. م1990. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. روحية السيوفي: تحقيق. معجم شيوخ الذهبي: د بن أحمدالذهبي، محم 2
  .21/ 1. م2003. دار الغرب اإلسالمي: بيروت. 1ط. بشار عواد: تحقيق. تاريخ اإلسالم: الذهبي، محمد بن أحمد 3
 . 346. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 4

  .57. السابق جعر الم 5
ــة: ثيــر، إســماعيلابــن ك 6 ــة والنهاي / 16. م2010. دار ابــن كثيــر: دمشــق. 2ط. ريــاض عبــد الحميــد وآخــرون: تحقيــق. البداي

340.  
  .618و 57. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 7
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وأكثر من اهتم . 1، وروى عنها ابن أخيها محمدمن علماء عصرها، وسمعت من بعضهم سماعاً 

و أخوه من الرضاعة عالء الدين علي بن إبراهيم بن داوود بن العطار بالذهبي من ناحية العلم ه

بلده وغيرهم، ، فقد استجاز له منذ والدته من علماء )هـ 724- هـ 654عاش بين عامي (الشافعي 

وهو الذي استجاز للذهبي ": في ثروة الذهبي العلمية، فقال ابن حجر عظيمٌ  وكان لهذه اإلجازات أثرٌ 

  2."شديداً  ع الذهبي بعد ذلك بهذه اإلجازة انتفاعاً سنة مولده، فانتف

من  ، ثم تلقن جميع القرآن، وقرأ عديداً وقد درج الذهبي في مكتب الصبيان، وتأدب فيه أعواماً    

الفاروثي م على المقرئ المفسر الخطيب سل ، و 3ى شيخه مسعود بن عبد اهللا األغزازيالختمات عل

، وبعد ذلك اتجه اهتمامه لعلم وكان سنه آنذاك سبعة عشر عاماً  ،4هـ690ه لدمشق سنة تِ مَ دْ في قَ 

، ولعل تصدره في 5في القراءات مهمةً  كتباً  شيوخٍ  القراءات، حتى أتم الجمع الكبير، وقرأ على عدةِ 

يتواله  علميٍ  كان أول منصبٍ  هـ693هـ، أو أوائل سنة 692حلقة شيخه الدمياطي في أواخر سنة 

  6.ويالً الذهبي، وٕان لم يدم ط

  وتالمذته شيوخ الذهبي وأقرانه :المطلب الثاني

حيث بلغوا ألفًا  شيوخ الذهبي لنرى العدد الكبير جدًا لشيوخهعلى كتاب معجم  سريعةٌ  تكفى نظرةٌ    

، وهذا داٌل على سعة مروياته وعلمه، وسأسلط الضوء في هذا )1043(وأربعين نفسًا  وثالثً 

  :كتابه سابق الذكر خالل ممن عرفوا بالفقه خاصًة وذلك من وأقرانه المطلب على أبرز شيوخه

قدم دمشق في "شيخ الشافعية، قال عنه الذهبي  أحمد بن أحمد بن نعمة النابلسي المقدسي - 1

  .7"صباه فتفقه وبرع وكتب المنسوب وتقدم في األصول والفروع وتخرج به أيمة

                                                           
 .229و 228. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 1

  .4/ 3.  م1997. كتب العلميةدار ال. بيروت. 1ط. عبد الوارث علي: ضبطه. الدرر الكامنة: ابن حجر، أحمد بن علي 2
 .616. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 3

ــار: الــذهبي، محمــد بــن أحمــد 4  2. هـــ1404. مؤسســة الرســالة. بيــروت. 1ط. بشــار عــواد وآخــرون: حققــه. معرفــة القــراء الكب
/692.  
  .680و 489و 460و 402و 118و 106. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 5
 .519 .معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 6

7
  .24 .معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 
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مًا ومعرفًة وذكاًء وحفظًا وكرمًا فريد عصره عل"أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، قال عنه  - 2

وزهدًا وفرط شجاعٍة وكثرة تأليٍف، واهللا يصلحه ويسدده، فلسنا بحمد اهللا ممن نغلو فيه وال 

 .1"نجفو عنه

تفقه بوالده "إبراهيم بن عبد الرحمن، شيخ اإلسالم برهان الدين الفزاري الشافعي، قال عنه  - 3

 .2"ئاسة المذهب مع الدين والورعوتأدب بعمه، وتصدر لإلفادة، وانتهت إليه ر 

أتقن المذهب "محمد بن سليمان بن سومر، الزواوي المالكي قاضي دمشق، قال عنه  - 4

 .3"وجلس عاقدًا ثم حكم بالشرقية والغربية

تفقه بالشيخ تاج الدين ودرس "محمد بن علي بن عبد الواحد، الزملكاني الشافعي قال عنه  - 5

 .4"وكان ذكيًا مجتهداً  ...وأفتى وصنف وتخرج به األصحاب، 

في  كان عالمةً "محمد بن علي بن وهب، ابن دقيق العيد المالكي الشافعي، قال عنه  - 6

 .5"المذهبين

برع في المذهب "محمد بن يعقوب بن إبراهيم، العالمة الحنفي ابن النحاس، قال عنه  - 7

 .6"والخالف

ارفًا بفقه اإلمامية من ع"محمد بن أبي بكر بن القاسم، شيخ الشيعة السكاكيني، قال عنه  - 8

 .7"أذكياء الرجال

 

                                                           
1

  .41 .السابق جعر الم 

2
  .109 .السابق جعر الم 

3
  .500و  499 .السابق جعر الم 

4
   .540 .السابق جعر الم 

5
  .544 .السابق جعر الم 

6
  .586 .السابق جعر الم 

7
  .599 .معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 
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مسعود بن أحمد بن مسعود اإلمام الفقيه، قاضي القضاة، المصري الحنبلي، قال عنه  - 9

 .1"وبالغ في الطلب وأتقن المذهب"

يوسف بن محمد بن يوسف، الفقيه البارع أقضى القضاة، الشافعي معيد الشامية، قال  -10

 .2"ع ومعرفة بالمذهبوكان ذا دين وخير وتقوى وتواض"عنه 

 

  :وأما من أشهر تالمذته

في أكثر من  ابن كثير عنه قالكثير الدمشقي،  عمر بن إسماعيل بن أبو الفداء الحافظ - 1

  .3"شيخنا الذهبي: "موضع

: خليل بن أيبك الصفدي، صاحب كتاب الوافي بالوفيات، قال عنه في أكثر من موضع - 2

 .4"شيخنا الذهبي"

 شيخنا: "الشافعية الكبرى، قال عنهي، صاحب كتاب طبقات تاج الدين بن علي السبك - 3

 .5"الذهبي وأستاذنا

 

  

  

                                                           
1

  .616. معجم شيوخ الذهبي: الذهبي 

2
  .661. قالساب جعر الم 

3
 348/ 9و  579و  165و  149/  7و  373و  121/  6و  296و  295/  5و  530/  2 .البدايـة والنهايـة: ابن كثيـر 
  . 294/   16و 

4
. دار إحيــاء التــراث: بيــروت. 1ط. أحمــد األرنــاؤوط وتركــي مصــطفى: تحقيــق. الــوافي بالوفيــات: الصــفدي، خليــل بــن أيبــك 

  .210/  19و  155و  14/  2و  28/  1 .م 2000

5
/  9 .هـ1413. هجر للطباعة والنشر. محمود الطناحي: تحقيق. 2ط. طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، تاج الدين بن علي 
 /100. 
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  :األوضاع االجتماعية والسياسية التي عاشها الذهبي :المطلب الثالث

بـ دولة المماليك البحرية،  عرف الحقبة التي عاش خاللها الذهبي بما اصطلح عليه تاريخياً تُ    

تراك الذين كانوا من مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابن الملوك األ وتنسب هذه الدولة إلى

وكان يعرف –الملك الكامل األيوبي، وكان الملك الكامل قد بنى لهم في جزيرة الروضة بنهر النيل 

، وأولهم المعز عز الدين أيبك، وقد اتسعت هذه الدولة 1؛ فعرفوا بالمماليك البحريةقلعةً  -ببحر النيل

يوبية في بالد الشام وضمها إلى دولة لك بيبرس البندقاري، فقضى على الدويالت األفي عهد الم

  .2ليك في مصرالمما

، - واحدٍ  مركزيٍ  أقصد في مصر والشام ألنها تخضع لحكمٍ  – كان المجتمع اإلسالمي عموماً    

نتقاله من دمشق، قبل ا وهي على مقربةٍ  االذهبي كان يسكن كفر بطن حيث إن– والدمشقي خصوصاً 

في الفترة التي أدرك فيها الذهبي إلى أن توفي، وذلك  وأزماتٍ  بارزةٍ  يمر بأحداثٍ  -لدمشق نفسها

على أبرز تلك األحداث في الفترة  وسأدلل على ذلك بالمرور سريعاً . هـ748 – 688ما بين  تقريباً 

  3:المشار إليها

له، وتلقيبه  خليل خلفاً  تولية ابنهتمت الملك المنصور قالوون، و  ُتوفي: 689في عام  -

السلطان صالح الدين، وفي نفس العام جاء البريد بالكشف على ناصر الدين بن المقدسي ب

4.وغيره فمن أكل األوقا وكيل بيت المال وناظر الخاص واألوقاف، فظهرت عليه مخازٍ 
 

ولم  ،متطاولةٍ  تحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مددٍ فُ : 690في عام  -

يبق لهم فيها حجر واحد وهللا الحمد، وبهذا انتهت دولة الصليبيين في بالد الشام، وهذا من 

                                                           
  .176/  2. م1996. دار الكتب العلمية. بيروت. 1ط. تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي، عمر بن مظفر 1
  .ليكي في مصر والشام للدكتور سعيد عاشوركتاب العصر الممالتلك األحداث يراجع  2
بتـاريخ بلـده وقريـب العهـد بـالفترة المشـار  مهـتمٌ  سيكون معظـم النقـل مـن كتـاب البدايـة والنهايـة للحـافظ ابـن كثيـر؛ ألنـه دمشـقيٌ  3

  .إليها
  .537و 536/  15. البداية والنهاية: ابن كثير 4
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مزايا الفترة التي عاشها الذهبي، إذ أن اهللا عّز وجل قد أراحهم من هّم الفرنجة، ولكن ابتلوا 

 1.آخر، هو غزو التتار المغول عظيمٍ  بهم
 

ه الملك الناصر محمد، قالوون، وتولى أخو األشرف خليل بن تل الملك قُ : 693في عام  -

. له وعمره تسع سنوات، وفي العام التالي ُخلع وتولى زين العابدين كتبغا نائب السلطنة خلفاً 

2.كثيرٍ  في مصر أفضت إلى موت خلقٍ  ومجاعةٌ  وقع قحطٌ  695 وفي عام
 

3.كتبغا ويستولي على السلطنة حسام الدين الجين يخلع: 696في عام  -
 

من ظلم  أمير دمشق قبجق يلجأ مع آخرين إلى غازان ملك المغولية هرباً : 698في عام  -

غازان يغزو الشام في العام التالي اغتيال الجين وعودة محمد بن قالوون، و ثم تم . الجين

سيحقق األمن أنه دمشق وٕاعالن أنه مسلم، و  ها إليه، وبعد حصار ألمراء الذين لجأو مع ا

يطلب منه األمان  )شيخ الذهبي وصاحبه( ابن تيمية هميخرج إليه وفد وفي والعدل،

4.خطب له في جامعها، وبقيت قلعة دمشق لم تستسلمفيستجيب، ويدخل دمشق ويُ 
 

جباية األموال من الرعية لسد نفقات  السلطان يطلب من العلماء فتوى بجواز: 699في عام  -

بعد أن يؤخذ ما لدى األمراء  يفتي بعدم الجواز، إال )شيخ الذهبي( الحرب، وابن دقيق العيد

وا إلى ويعود األمراء الذين لجأ 5بفتوى العز ابن عبد السالم، من الذهب والفضة، تأسياً 

غازان وغزو معه دمشق إلى طاعة السلطان محمد بن قالوون، فيستبدلهم بنواب آخرين، 

مشق يسترد حلب ود فتعود بالد الشام إلى سيادة سلطان مصر، ويجهز السلطان جيشاً 

6.وبقية المدن من المغول
 

                                                           
  .548و  543/  15. البداية والنهاية: ابن كثير 1
  .591و 581و 573/  15. البداية والنهاية: ابن كثير 2
   .600/  15. البداية والنهاية: ابن كثير 3
 .621و 620و 619و 612و 611/  15. البداية والنهاية: ابن كثير 4

. م1997. دار الكتب العلميـة: بيروت. 1ط. عبد القادر عطا: تحقيق. السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي، أحمد بن علي 5
2 /327.  
  .105 / 8. م1992 .دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. محمد حسين: علق عليه. النجوم الزاهرة: ابن تغري بردى، يوسف 6
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غازان يبلغه ما حدث فيعود بجيشه إلى بالد الشام، ويجتاح حماة وشيزر، : 700في عام  -

1.من المغول ويتغلب على الجيش المملوكي، ويقصد دمشق فيرحل أكثر أهلها خوفاً 
 

، -بحوران–يلتقي الجيش المملوكي مع الجيش المغولي في وقعة شقحب : 702في عام  -

 )شيخ الذهبي وصاحبه( كان البن تيميةلمعركة بهزيمة المغول شر هزيمة، حيث هي اوتنت

في مصر  عظيمٌ  زلزالٌ  وفي نفس العام وقع .في نصرة جيش المماليك المسلم مشهورٌ  موقفٌ 

2.وجوامع ومنارة اإلسكندرية والقاهرة أخرب عدة مبانٍ 
 

يطلب الصلح مع محمد بن و  ،محمد خربنداتوفى غازان ويتولى أخوه يُ : 703في عام  -

3.قالوون
 

محمد بن قالوون يخلع نفسه الستبداد األمراء والقادة، والمماليك يختارون : 708في عام  -

بيبرس الجاشنكيري مكانه، وفي السنة التالية بيبرس يخلع نفسه لنفرة الشعب منه، ويعود 

4.محمد بن قالوون للسلطنة ثم يقتل بيبرس
 

مع النصارى في  وردِ  بعد أخذٍ فرض زي خاٍص بأهل الذمة، و  السلطان يقرر: 721في عام  -

خرجهم من بهم فعليًا، وي خاصاً  فرض السلطان زياً يمصر ومراسلة البابا للسلطان، 

 كثيرةً  تلف ربوعاً في عدة مواضع في القاهرة ي عظيمٌ  نشب حريقٌ ي في العام ذاتهو . الدواوين

كان قد أقدم بعض العامة قبل ذلك على هدم هم فيه النصارى، و من المساجد، واتُ  اً وعدد

5.بعض كنائس النصارى
 

من المضحكات المبكيات، السلطان محمد بن قالوون يغضب على الخليفة : 736في عام  -

، حتى شفع فيه العباسي المستكفي؛ فيلزمه السكنى مع أسرته في البرج الكبير خمسة أشهرٍ 

يحضر لخليفة ألنه طلب من السلطان أن في ابعض األمراء، وبعد عامين أمر السلطان بن
                                                           

  .107/ 8. النجوم الزاهرة: ابن تغري بردى 1
 .27-23/  16. البداية والنهاية: ابن كثير 2

  .134/ 8. النجوم الزاهرة: ابن تغري بردى 3
  .77و 73و 72و 66/ 16. لبداية والنهايةا: ابن كثير 4
  .151/  16. السابق جعر الم 5
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، وبقي في منفاه بقوص 1رفعها أحد الرعية للخليفة عنه في دعوى شرعيةٍ  أو يبعث وكيالً 

740.2ثالث سنين ونصف حتى مات علم 
 

بسوق  آخر المنارة الشرقية، ثم وقع حريقٌ شرقي الجامع وتعلق ب نشب حريقٌ : 740في عام  -

عند أحد الباعة،  وٕايداعهامن النفط  عن طريق صنع كعكاتٍ هم به راهبان وذلك الخيل، اتُ 

3.ت أماكن كثيرةً بَ وخر  كثيرةً  فأتلف أمواالً  فانفجرت وسرى لهيبها في السوق
 

 ، كل عامٍ هزليةٍ  ه الحكم بطريقةٍ طان محمد بن قالوون، فتداول أبناؤ مات السل: 741في عام  -

ذلك حتى وفاة الذهبي عام استمر يخلع سلطان ويتولى سلطان، حتى ابن الخمس سنين و 

748.4
 

 

  )الذهبي فقيهاً (الجانب الفقهي عند اإلمام الذهبي : المطلب الرابع

، وحّق له ذلك، فهو صاحب 5طلق عليه مؤرخ اإلسالم، حتى أُ مؤرخاً  - رحمه اهللا–اشتهر الذهبي   

ء، ودول اإلسالم، تاريخ اإلسالم، وسير أعالم النبال: المصنفات التي سارت بها الركبان، مثل

  .ذلك الكثير والعبر في خبر من عبر، وطبقات الحفاظ، وغير

الذي مفاده أن الحافظ ابن  6برجال الحديث، ولعل في الخبر بصيراً  اشتهر الذهبي محدثاً  وكذلك   

على  رتبة الذهبي في الحديث لخير شاهدٍ محجر العسقالني شرب من ماء زمزم بنية الوصول إلى 

عن مصنفاته المستقلة في هذا الشأن من  لكعب المعلى في الحديث ورجاله، وفضالً كونه صاحب ا

                                                           
  .84/  2 .الدرر الكامنة: ابن حجر 1
  .291و 276و  275و 271/  16. البداية والنهاية: ابن كثير 2
  .290و 289/  16. البداية والنهاية: ابن كثير 3
  . 340و 333و 329و 310و 306و  300و 297و 295/  16. السابق جعر الم 4
  .340 / 16. السابق جعر الم 5
. 1ط. إبـراهيم عبـد المجيـد: تحقيـق. الجـواهر والـدرر فـي ترجمـة شـيخ اإلسـالم ابـن حجـر: السخاوي، محمد بـن عبـد الـرحمن 6

 .166/ 1. م1999. دار ابن حزم: بيروت



16 

 

، يتكلم ناقدٍ  متمرسٍ  ميزان االعتدال إلى تذهيب التهذيب وغيرها، فَنَفسه في جّل كتاباته َنَفس محدثٍ 

  .على األسانيد والمتون بما تستحقه غالباً 

 ويظهر هذا في إبراز ،1الذهبي بأنه شافعي الفروع رفعُ فقد ، هو الذهبي فقيهاً ف أما ما يهمنا هنا   

هذا  تضحُ ، ويَ هممذهبٌد من فقهاء الشافعية الكبار عن انفرد بها عد لوجوهٍ  األطروحة مسائل كثيٍر من

ومع هذا فقد الغريبة،  أثناء دراسة المسائل، وهذا يدل على عنايته بالمذهب حتى في الوجوه كثيراً 

، ويظهر هذا من خالل تعليقاته الواردة في ثنايا هذه لميل إلى الحديث، واغلب عليه الترجيح بالدليل

   .األطروحة

  :2نرى هذه العناوين ومختصراته الذهبي مؤلفات ومن خالل سرد

 .ذكره حاجي خليفة، وقال إنه في مجلد، وذكره البغدادي أيضاً  .كتاب الوتر .1

رونق «وسبط ابن حجر في  ،»المنهل الصافي«ذكره ابن تغري بردى في  .كتاب اللباس .2

 .»شذرات الذهب«، وابن العماد في »األلفاظ

 .»رونق األلفاظ«ذكره سبط ابن حجر في  .جزء في الخضاب .3

، وسبط ابن حجر في »المنهل الصافي«ذكره ابن تغري بردى في  .بيحجزء في صالة التس .4

 .»شذرات الذهب«، وابن العماد في »رونق األلفاظ«

إن : ، ولعله رٌد على من يقول»رونق األلفاظ«سبط ابن حجر في  ذكره .جزء في القهقهة .5

 .القهقهة في الصالة تبطل الوضوء

 .أورد فيه مجموعة أحاديٍث في الوصية بالجار، وبعض حقوقه .حقوق الجار .6

                                                           
  . 144/  10. النجوم الزاهرة: ابن تغري بردى 1
  .520-514. م1994. دار القلم: دمشق. 1ط. الحافظ الذهبي: عبد الستار الشيخ، :من مع التعليق عليها نقلتها 2
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للحافظ أبي بكر بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب  .ذكر الجهر بالبسملة مختصراً  .7

اختصره الذهبي . ، في جزءين»الجهر بالبسملة«: هكتاب اسم) هـ463ت (البغدادي 

 .»ذكر الجهر بالبسملة مختصراً «: وسماه

صنف أبو الفضل كمال الدين جعفر بن تغلب اُألْدُفوي  .الرخصة في الغناء والطرب بشرطه .8

، تناول فيه أقوال المجيزين للغناء وسماعه »اإلمتاع في أحكام السماع«: كتابه) هـ748ت (

قوال المانعين وأدلتهم وبين أن الغناء المجرد عن اآلالت الموسيقية قد أباحه غير وأدلتهم، وأ

وقد قام . واحٍد من العلماء؛ بشرط أال يكون باعثًا على تهييج الشهوة، وأال يكون في معين

الذهبي باختصار هذا الكتاب، وتكلم على بعض أحاديثه، ويوجد من هذا المختصر نسخة 

ذكره . ورقة) 54(في » رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه«: وانبعن» الظاهرية«في 

لُألْدفوي، كما ذكره ابن » السماع«سبط ابن حجر، وبين أن الذهبي اختصر فيه كتاب 

لجعفر اُألْدفوي، ولم » جواز السماع«تغري بردى وابن العماد، وقاال إنه اختصر كتاب 

 .يذكرا العنوان وهو هذا

َفِدي أش .صالة الضحى .9 من ) هـ 764ت (ار إليه الذهبي في ترجمة خليل بن َأْيَبك الص

] لعلها جمعته[وذكر حديثًا هو في مجموع صغير ترجمته ... «: ، فقال»المعجم المختص«

 .»في صالة الضحى

، وسبط ابن حجر في »المنهل الصافي«ذكره ابن تغري بردى في  .فضائل الحج وأفعاله. 10

  .»شذرات الذهب«بن العماد في ، وا»رونق األلفاظ«

وموضوعه التحذير من التشبه «: ذكره البغدادي وقال .تشبيه الخسيس بأهل الخميس. 11

  .وهو في مجلد. »بأهل الكتاب في أعيادهم

رونق «هكذا ذكره سبط ابن حجر في  .البن المجد" الرد على ابن طاهر"مختصر . 12

فقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن . »حفاظتذكرة ال«، وأشار إليه الذهبي في »األلفاظ

، حاول فيه »السماع«كتابًا في ) هـ507ت(طاهر المقدسي الظاهري المعروف بابن القيسراني 

فجاء الحافظ . تبيان جواز سماع الغناء بكافة أنواعه، واستدل على ذلك باألدلة النقلية والعقلية
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ن عيسى بن عبد اهللا المقدسي الصالحي المتقن سيف الدين أبو العباس أحمد بن مجد الدي

قال الذهبي في . سنة، فصنف كتابًا في الرد على ابن القيسراني) 38(عن ) هـ643ت (الحنبلي 

مجلدًا كبيرًا في  -رحمه اهللا تعالى–أّلف السيف «: »التذكرة«ترجمة سيف الدين ابن المجد من 

ماع، وفي أماكن من كتاب ابن طاهر الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي إلباحته للس

، وقد اختصرت هذا الكتاب على مقدار الربع، وانتفعت كثيرًا بتعاليق »صفوة أهل التصوف«في 

  .»الحافظ سيف الدين

ذكره ابن تغري بردى، وسبط ابن حجر، وابن العماد، وذكروا أنه  .كتاب مسألة السماع. 13

الرخصة في الغناء والطرب بشرطه، : ضوع هماوقد سبق أن للذهبي كتابين في المو . في جزء

البن المجد، فلعل هذا الكتاب هو خالصة رأي الذهبي في » الرد على ابن طاهر«ومختصر 

  .هذه المسألة

ذكر الصفدي، والكتبي، والزركشي، وسبط  .البن حزم" المحلى"المستحلى في اختصار . 14

والكتاني، أن الذهبي قد  لخطيب البغدادي،اابن حجر، والسيوطي، وحاجي خليفة، وابن العماد، و 

وذكر بعضهم أن هذا المختصر في ثالثة . »المستحلى«في كتاب سماه » المحلى«اختصر 

  .أسفار

أن للذهبي » صلة الخلف«ذكر الروداني في  .ألبي عبيد" كتاب األموال"المنتقى من . 15

  . مللحافظ أبي ُعبيد القاسم بن سال» األموال«من كتاب » منتقى«

ثبت نهُي المصطفى صلى ... «: »تذكرة الحفاظ«قال الذهبي في  .تحريم أدبار النساء. 16

وذكره . »اهللا عليه وآله وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، وِلَي في ذلك مصنٌف كبيرٌ 

  !.في مجلدين: غير واحد ممن ترجم للذهبي، وذكروا أنه في جزءين، بينما قال البغدادي

ذكرهما  .مسألة خبر الواحد. 2و.   مسألة االجتهاد. 1: ل الفقه نرى هذين العنوانينوفي أصو 

  .»رونق األلفاظ«سبط ابن حجر في 
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 به يمتاز التي وبالمسائل بالفقه الذهبي اهتمام لنا يتضح عناوين من سبق فيما التأمل خالل من    

 مشتهرةٌ  الضعيف والخالف الوفاق فةفمعر  فيه، الراجح وتحقيق الخالف معرفة وهي المحنك، الفقيه

 كان وقد وأصوله، الفقه ميدان فهنا الفهم في األدلة وتباينت الخالف احتد إذا أما الدرس، سهلة

 قد والحديث التاريخ ميداني في مصنفاته وسعة شهرته أن كررأ ولكن الميدان، هذا في فارساً  الذهبي

 على المشتغلين بعلوم الشريعة الذهبي الحظه ما ينيب تعليقٌ  وهذا. عنده الفقهي الجانب على غطيا

: السراج العباس وأبي خزيمة ابن ديّ بل النيسابوري موسى بن علي القمي ترجمة في قاله ،زمانه في

 رحلوا قد بالحديث، بصراء الرأي أهل وكان ،أيضاً  بالفقه عالمين أئمةً  ذاك إذ المحدثون فكان"... 

 كما يحفظ، وال يفقه فال والخطبة، بالسكة قنع قد فالمحدث اليوم، وأما .معرفته في وتقدموا طلبه، في

معرفته، وال يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء،  جيدي ال بفقه تشبث قد الفقيه أن

فهل  1".العافية اهللا نسأل .وأقوى أصح بأنها ويكابر ساقطة، بأحاديث الصحيح بل قد يعارض ما في

بل لعله من القلة الذين هم في العصور ! ال أرى هذا البتة! وأتى مثله؟ بي نهى عن خلقٍ يكون الذه

 صائبٍ  فخرجوا لنا برأيٍ  الالحقة على سمت العلماء األوائل، الذين جمعوا الحديث مع الفقه وأصوله،

  .ذ، ويتبين هذا من خالل تعليقاته على المسائل في صلب األطروحةنافٍ  وحكمٍ 

سير أعالم  بالتنظير أنتقل إلى البرهنة على اهتمامه بالفقه وفقهه، وذلك بالنقول منولئال أطيل   

ألسلط الضوء على أوجه من فقه  ةستتم مناقشتها في األطروحبتعد عن المسائل التي النبالء، وسأ

 :اإلمام زائدٌة عما في صلب األطروحة

لرجلين، ثم جعلت األمر ، لو أدركني أحد ارضي اهللا عنهعلى قول عمر بن الخطاب  علق -

علي بن زيد لين، فإن صح : "لم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراحاس: إليه لوثقت به

ز اإلمامة في ُيجوّ على جاللة هذين الرجلين في نفس عمر، وذلك على أنه  هذا، فهو داللةٌ 

  2 ."، واهللا أعلمغير القرشي

                                                           
. مؤسســة الرســالة: بيــروت. 2ط. مجموعــة بإشــراف شــعيب األرنــاؤوط: تحقيــق. ســير أعــالم النــبالء: الـذهبي، محمــد بــن أحمــد 1

  .236/ 14. م2011
   .170/  1. سير أعالم النبالء: الذهبي 2
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: ان يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهبك رضي اهللا عنهفيه أن معاوية  وعلق على خبرٍ  -

  1".هجنستُ في ذلك الزمان، واليوم لو فعل ال كان ذلك الئقاً "

اهتمامه  أفتح باب البحث فيو ا على فقهه، مبه ألصق أدلل الفقه أصولوهاتان مسألتان هما ب

  :باألصول

على من  ةٌ بالصدر، فما من لم يعلم حج هذا دفعٌ : "على من أنكر ليلى والمجنون قال تعليقاً  -

، والنافي ليس عنده علم، وال المثبت كالنافي، ولكن إذا كان المثبت لشيء شبه خرافةٍ 

درج هذه المسألة وتُ  2."النافي مقدم، وهنا تقع المكابرة وتسكب العبرة غرضه دفع الحق، فهنا

 . تحت مبحث تعارض اإلثبات والنفي

وكان : "ديث أبي هريرة منسوخٌ من ح وعلق على قول إبراهيم النخعي، كانوا يرون أن كثيراً  -

، ألن إسالمه ليالي فتح خيبر، والناسخ والمنسوخ في جنب ما َحَمل من حديثه ناسخاً  كثيرٌ 

، وكان من أئمة االجتهاد، ومن أهل قليلٌ  نزرٌ  صلى اهللا عليه وآله وسلممن العلم عن النبي 

درج هذه المسألة تحت مبحث تُ و  3"، فالسنن الثابتة ال ترد بالدعاوىرضي اهللا عنهالفتوى 

 .الناسخ والمنسوخ

 فيه، لكن ذلك غير مبالغٍ  ولو قلت أن هذه األطروحة من أهم فوائدها إبراز الذهبي الفقيه،  

الكتاب النفيس سير أعالم النبالء، من خالل جمع وترتيب ودراسة  إضافة إلى دراسة وتناول

  .كتاب من جوانب أخرىال باشرة فيه، بعد أن ُدرسالمسائل الفقهية الم

 فقهيةٍ  في أبوابٍ  مسألةٍ  تاب مائة واثنتان وعشروناءة الجردية للكوقد اجتمع لدي بعد القر    

لم أجد عنده جمود المحدثين : "رحمه اهللا عن شيخه الذهبي 764، وقد قال الصفدي تمختلفةٍ 

مذاهب األئمة من السلف ، له دربة بأقوال الناس و فقيه النظرالنقلة، بل هو  ]بالدة[ وال كودنة

  4".وأرباب المقاالت

                                                           
  .121/ 3. سير أعالم النبالء: الذهبي 1

  .234/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 2
  .528/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 3
  .115/  2 .الوافي بالوفيات: الصفدي 4
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  المبحث الثاني

  فيه الفقهي والجانب النبالء أعالم سير كتاب أهمية

  أهمية كتاب سير أعالم النبالء: المطلب األول

 ،، ومن بين كتب التراجم والتاريخ عامةً من بين كتب الذهبي خاصةً  تميزه لهذا الكتاب أهميةٌ    

مثل تاريخ  ونه من آخر ما كتب الذهبي، فقد كتب قبله المطول جداً كحيث تتجلى أهميته في 

مثل طبقات الحفاظ،  محددةٍ  اإلسالم، وكتب المختصر مثل دول اإلسالم، وكتب في مجاالتٍ 

من المصادر، وشافه أهل العلم  تلك الكتابات طالع الكثير جداً  وطبقات القراء، وخالل

من  ، وكان له تراجم مفردة لعددٍ على ما كتب سابقاً  تٍ بمالحظاتهم، بل هو ذاته كان له تعديال

" تاريخ النبالء"في  تلك التراجم المفردة جميعوابن المبارك وغيرهم، وقد أدخل األعالم مثل شعبة 

من حيث  وانتقاءً  مما سبق نتبين أنه أكثر كتب الذهبي نضوجاً  ،1كما قال تلميذه الصفدي

ية الشمول المكاني والتوازن مِ لَ كتابه هذا إضافة إلى العَ المترجم له والترجمة، وقد راعى في 

الزماني، فال يغلب عليه السرد التاريخي كما في تاريخ اإلسالم، وال النقد الحديثي كما في ميزان 

وال  حشوٍ  ناالعتدال وغيره، ولكنه كتاب يجد فيه القارئ بغيته، فالمثقف يجد المعلومة السلسة دو 

 ب التاريخ يجد فيه األحداث الكبرى الهامة، ومبتغي األخبار من زهادٍ في الكالم، ومح وحشيٍ 

  .وشعراء وغيرهم يجد ما يروي ظمأه من ذلك كله وقدواتٍ 

فال أطيل بالمقارنة، ففيه مما فيها الكثير،  ه،لكتب األخرى في مثل بابلنسبة لأما أهميته با  

كثير، ولم أذكر الطبري وأمثاله، لتكون تاريخ ابن األثير أو ابن  مطلعٌ  وليس العكس، فلو تأمل

إلى السرد التاريخي لألحداث وللدول  أقرب بكثيرٍ  مافي الحقبة الزمانية، لوجده المقارنة قريبةٌ 

دون أخر، وليس فيها ذكر  بمذهبٍ  لكتب طبقات الفقهاء، لوجدناها مختصةً  نالو نظر و وقادتها، 

لبلدان أو الشعراء أو اللغويين بمختلف الشعراء أو اللغويين أو الزهاد، وكذلك معاجم ا

دون إغراق في التفاصيل،  تخصصاتهم، أما كتاب الذهبي فهو بحق، حوى أكثر المهم العام

  .غيره فيما أعلم بخالف
                                                           

  .116/ 2. الوافي بالوفيات: الصفدي 1
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، والذي يصعب مجلداً  الذي طبع في ثالثة وخمسين" تاريخ اإلسالم"ل ليس بطو  وهذا الكتاب  

لذي يذهب رونقه لثمنه، وليس بالمختصر المركز ا مطالعته لطوله أو اقتناءه على الدارس

، كتذهيب التهذيب، أو المعين في طبقات المحدثين، محددةٍ  لمعلومةٍ  اً مصدر التاريخي ويحوله 

ذهبي ُذكر سير أعالم مما يجعله يعتلى عرش كتب التراجم والسير، ولو قلت أنه إذا ُذكر ال

  .م النبالء أولها، لما كنت مبالغاً لسير، فكتاب أعالإذا ُذكرت كتب االنبالء، أو 

  

الذهبي من  ظهور شخصيةسير أعالم النبالء و  وجود مسائل فقهية في: الثانيالمطلب 

  خاللها

، فليس لنا لبرهنة وجود المسائل الفقهية إال أو مقدمةٍ  بسبب عدم تصدير الذهبي كتابه بخطبةٍ    

 من قراءته حة، وظهر لي بعد االنتهاءمن خالل هذه األطرو  ستقراء، وهذا ما قمت بهطريق اال

عن بعض المسائل األصولية، أو  ، هذا فضالً مباشرةٍ  فقهيةٍ  مسألةٍ  نيواثنتين وعشر  وجود مائةٍ 

ي وبعد التأمل وجدت للذهب .الفقهية غير المباشرة، أو التي عزبت عني مما ال ينفك عنه بشرٌ 

لهم، وتظهر أهمية هذا لو  مِ جَ رْ تَ لى مسائل للمُ ع فقهيةٍ  تعليقاتٍ من األخبار، و  مباشرةٍ  استنباطاتٍ 

عرف ترجيحات الذهبي في بعض المسائل الفقهية، بل إن بعض المسائل يذكرها لينبه نأردنا أن 

  .على هجرها أو عدم االعتداد بها

سقة مع موهبته ة الذهبي الفقهية المستقلة المتتظهر شخصي ومن خالل هذا الكتاب    

النظر في فهم األئمة بمعزل عن  وأللدليل، ولكن دون انفالت من األصول ، أي ميله الحديثية

حدث فالن عن فالن، عن ! ويحكم"على قول عبد العزيز الداركي  ، وذا كالمه تعليقاً ممن قبلنا

: الذهبي قال "األخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة رسول اهللا بكذا وكذا، واألخذ بالحديث أولى من

من نظراء هذين اإلمامين مثل مالك،  أن يكون قد قال بذلك الحديث إمامٌ هذا جيد، لكن بشرط 

من علة، وبأن ال يكون حجة أبي حنيفة  سالماً  أو سفيان، أو األوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتاً 
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أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة . لآلخر معارضاً  صحيحاً  والشافعي حديثاً 

  1...االجتهاد، فال 

ذهب لتحريم اإلسبال  ففي مسألة إسبال الثوب ،لميله للدليل مع إعمال األصول هذا مثالو    

وفصله عن قصد الخيالء، وناقش مسألة حمل النصين في المسألة على بعضهما، ورجح عدم 

تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيالء وكراهته من غير مع أن المشهور عند الشافعية  ،2الحمل

  .في موضعها - إن شاء اهللا–تي للمسألة مزيد بيان ، وسيأ3خيالء

ابن تيمية، وفي نفس الوقت استقالل شخصيته الكتاب تأثر الذهبي بشيخه هذا  رُ هِ ظْ ويُ    

الفقهية، وسأدلل على استقالله في البحث والنظر، ألن مسألة تأثره بشيخ اإلسالم واضحة في 

همها في التوجه اإلصالحي، أما االستقالل منهج االستدالل وكذلك في االعتقاد، وفي نظري أ

في مسألة الطالق  واضحٌ  ، وهذا مثالٌ الفقهي فهو ما يمس موضوع األطروحة بشكل مباشر

أما مسألة قصد  4.خالفا لشيخ اإلسالم ، فقد ذهب الذهبي إلى وقوعه ثالثاً واحدٍ  في لفظٍ  ثالثاً 

أن قصد عنده ب إلى التسهيل في األمر، و ، فنراه يذهصلى اهللا عليه وآله وسلمزيارة قبر النبي 

متالزمة مع زيارة قبره، ومسألة شد الرحال لذلك  صلى اهللا عليه وآله وسلمزيارة مسجد النبي 

في صلب  مزيد من ذلك ، وٕان شاء اهللا سيأتي5بنفس الطريقة، ولكن لم يتضح لي جزم بذلك

  .األطروحة

  

                                                           
  .405/  16. سير أعالم النبالء: الذهبي 1
 .234/ 3. السابق جعر الم 2

  .179/  3. م1997. دار الفكر: بيروت .دون طبعة. مهذبالمجموع شرح ال: النووي، يحيى بن شرف 3
  .لكن التعليق في الهامش من المخطوطة فلم أتبين قائله. 279/ 14. سير أعالم النبالء: الذهبي 4
  .484/ 4. السابق جعر الم 5
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  الفصل الثاني    

  العبادات عموضو  المسائل المندرجة تحت

  

  مسائل في باب الطهارةال: المبحث األول

  مسائل في باب الصالةال: المبحث الثاني

  مسائل في باب الجنائزال: المبحث الثالث

  مسائل في باب الصيامال: المبحث الرابع

  مسائل في باب الزكاةال: المبحث الخامس

  مسائل في باب الحجال: المبحث السادس
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  المبحث األول

  في باب الطهارةمسائل ال

في  إن شاء اهللا تعالى سأورد المسائل حسب ورودها في الكتاب، ولكن إن ورد أكثر من نصٍ    

، هذا وقد ُوِثَقْت النصوُص من مصادرها األصلية في تقديماً  واحدٍ  المسألة أجمعها في مكانٍ 

لكتاب بالجزء تحقيق الكتاب، فال أرى فائدة لنقل التوثيق من الهامش، وقد عزوت النص إلى ا

  .والصفحة

 أسيد أبا رأيت: قال رافع، بيأ بن اهللا عبيد عن" والثاني األول :1وصالنص: المسألة األولى

 ، ."شاربه يحفي عمر ابن رأيت: يقول عثمان أبي بن اهللا عبد"و ". الحلق كأخي شاربه يحفي

  ."شاربه يحفي ال ورأيته ،... سيرين ابن رأيت: عمرو بن محمد" الثالث

، وفيما مما يخص الشارب اإلحفاءو  القص الخالف الفقهي ينصب في معنى :راسة المسألةد

  :يلي المذاهب في المسألة

أي (، وٕاحفاؤوه حسنٌ ) بمعنى قص ما زاد على إطار الشفة العليا(قص الشارب : المذهب األول

أحسن ) لحلقبالموسى، بل هو أخو ا اً لقولكن ليس ح المبالغة في جزه حتى يبدو الجلد جداً 

  .3ذهب الحنابلةم، و 2وأفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

، بنفسه فيمثل يجزه وال اإلطار وهو الشفة طرف يبدو حتىُيؤخذ من الشارب : المذهب الثاني

  .5، ومذهب الشافعية4وهذا مذهب مالك

                                                           
  .619/  4 و 233/  3و  539/  2على التوالي . سير أعالم النبالء: الذهبي 1

/  4. هـــ1399. دار الكتــب العلميــة: بيــروت. 1ط. محمــد النجــار: تحقيــق. شــرح معــاني اآلثــار: مــدالطحــاوي، أحمــد بــن مح 2
230 .  

 .دار المعرفـة: بيـروت. دون طبعـة. عبـد اللطيـف السـبكي: تحقيـق. اإلقناع فـي فقـه اإلمـام أحمـد: الحجاوي، موسى بن أحمـد 3
  .20/  1 .دون سنة نشر

  .636. م2005. دار الحديث: القاهرة .دون طبعة .محمد فؤاد: ترقيم. الموطأ: ، مالك بن أنسمالك 4
 .354/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 5
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ونقله عن ابن  - 1طارل األو كما في كتابه ني– أرجح المذهب األول، وهو اختيار الشوكاني: الترجيح  

وقد ال يكون، ولكن رواية الحف  ، ألن رواية القص ال تنافي الحف، ألن القص قد يكون حفاً القيم

قول النبّي  وهي 2للمراد، ولو فرضنا التعارض، لرجحنا رواية الحف ألنها في الصحيحين محددةٌ 

وكل ما سبق على االستحباب .  "وفروا اللحى وأحفوا الشوارب: "... صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .أعلى وأعلم تعالى واألولى وليس على الوجوب والتحريم، واهللا

  

 ومسح خفيه، فنزع يتوضأ، أن فأراد الحنفية، ابن مع كنا"النص األول : المسألة الثانية والثالثة

 الزمٌ  شرعٌ  الرجلين غسل لكن اآلية، وبظاهر ماميةاإل به يتعلق قد هذا :]الذهبي[ قلت .قدميه على

  3".شذّ  بمن اعتبار وال مةاأل عمل وعليه، ... صلى اهللا عليه وآله وسلم الرسول لنا بينه

 الوضوء، في الرجلين مسح يجيز كان أنه عنه ينقل وبعضهم، ... جرير ابن وكان"النص الثاني 

  4".كتبه في ذلك نر ولم

ض الرجلين من غير غطاء في في أيهما فر  ضعيفٌ  قد كان بين السلف خالفُ : دراسة المسألة

ثم بعد . هل هو الغسل أم المسح، أم هو على التخيير دون ترجيح، أم هو تخيير للضرورة: الوضوء

 ذلك استقر األمر عند مذاهب أهل السنة المدونة المتبوعة على أن فرض الرجلين من غير غطاءٍ 

 ،... الكعبين إلى رجليه يغسل مث: "فقهاء الحنفية فقالوابعض وهذا ما أورده . ال غير الغسلهو 

 المضرور اهللا رحمه البصري الحسن وقال ،المسح الرجل في الطهارة وظيفة قال من الناس ومن

   5."ومسحين بغسلين القرآن نزل قال عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن ،والغسل المسح بين يتخير

                                                           
/  1. هـــ1427. دار ابــن الجــوزي): الســعودية(الــدمام. 1ط. محمــد حــالق: تحقيــق .نيــل األوطــار: الشــوكاني، محمــد بــن علــي 1

433.  
2

 .صـحيح مسـلم: ، مسـلم بـن الحجـاجومسـلم. 5892حـديث رقـم . فاركتاب اللباس، باب تقليم األظ. صحيح البخاري: البخاري 
  .م2001.دار ابن الهيثم: القاهرة .دون طبعة .259حديث رقم  .باب خصال الفطرة كتاب الطهارة،

  .127/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 3
   .277/  144. المرجع السابق 4

 
  .12/  1. م2000. دار الفكر: بيروت. 1ط. خليل الميس: تحقيق .المبسوط: السرخسي، محمد5
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مهور العلماء وجماعة فقهاء عن ج أن الفرض الغسل ال غير 1وقد نقل ابن عبد البر المالكي  

وبوب . اآلثار، وٕانما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين وتعلق به بعض المتأخرين

قدام من األعقاب، ونفي ذكر وجوب غسل األ فيه باباً  - 2في كتابه األوسط– ابن المنذر الشافعي

ال د قفق ،عند الحنابلة 3ح الكبيرفي الشر  ا مارأيته من النقول الواسعة التيو  .المسح على الرجلين

في قول أكثر أهل العلم ونقل عن ابن أبي ليلى إجماع الصحابة على  فيه أن غسل الرجلين فرض

  . م، وكذلك الشعبي وابن جريررضي اهللا عنهعن علي وابن عباس وأنس  يَ كِ ذلك، وأورد ما حُ 

: هذا كالم الشوكاني وهو خبير بهمالمسح، و وجوب أما اإلمامية من الشيعة فهم الذين اختاروا    

 بحجةٍ  وفعالً  قوالً  المتواترة والسنة للكتاب مخالفتهم مع يأتوا فلم اإلمامية وهم للمسح الموجبون وأما"

  4".نيرةٍ 

 اختلف مسألة وهذه": فيقول يقرر هذا الترجيح قديماً  لنوويوهذا اأرجح وجوب الغسل فقط، : الترجيح

 أن إلى مصارواأل عصاراأل في الفتوى أهل من الفقهاء من جمعٌ  فذهب مذاهب على فيها الناس

 يثبت ولم ،الغسل مع المسح يجب وال ،مسحهما يجزئ وال ،الكعبين مع القدمين غسل الواجب

وبخصوص ما حكي عن بعض الصحابة فقد قال ابن . 5"جماعاإل في به يعتد أحدٍ  عن هذا خالف

 عنهم ثبت وقد وأنس عباس بناو  يعل عن الإ ،ذلك فخال الصحابة من أحدٍ  عن يثبت ولم: "حجر

  .6"الرجوع

، منها أن وجدت أقاويل كثيرةً  وبحثٍ  بعد طول تأملٍ فأما بخصوص ابن جرير رحمه اهللا تعالى،   

صاحب القول بالمسح هو محمد بن جرير بن رستم الرافضي، وليس محمد بن جرير بن يزيد 

                                                           
 .140/  1. م2000. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. االستذكار: ابن عبد البر، يوسف 1

  .51/  2. م2009. دار الفالح: الفيوم. 1ط. أحمد أيوب: تحقيق. األوسط: ابن المنذر، محمد 2
. دار عـــالم الكتـــب: الريـــاض. دون طبعـــة. لفتـــاح الحلـــوعبـــد ا: تحقيـــق. الشـــرح الكبيـــر: ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــدابـــن قدامـــة 3

 .294/ 1. م2005

  .129/  2 .نيل األوطار: الشوكاني 4
  .122/ 3. م2008. دار المعرفة: بيروت. 15ط. خليل شيحا: تحقيق. شرح صحيح مسلم: النووي، يحيى بن شرف 5
 .458/ 1. م2011. دار طيبة: الرياض .4ط. نظر الفاريابي: اعتنى به. فتح الباري: ابن حجر، أحمد بن علي 6
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ك في الجزء المفقود من كتابه اختالف الفقهاء، ولكن أو أن ابن جرير ذكر ذل 1.صاحب التفسير

 ومن"بعد نقل اآلثار والنقاش الطويل والبحث القيم في المسألة  2ألقرب للصواب ما قاله ابن كثيرا

 مذهبه يحقق فلم لآلية، مسحهما وأوجب لألحاديث، غسلهما أوجب أنه جرير بن جعفر أبي عن نقل

لما قال في النص السابق، وهو عين الصواب في نظري، أي  ولعل هذا ما دفع الذهبي ".ذلك في

أن الرجل لم يصرح بمذهبه فيما بين أيدينا من كتبه، وكذلك التي اطلع عليها الذهبي، وكالمه 

  .واهللا أعلم يشنع عليه البعض به،قد  مل في التفسير فال ننسب له مذهباً محت

  

 يأتيه وكان يخدمه، مجوسيٌ  غالمٌ  وكان ن،بأصبها جبير بن سعيد كان"النص : ةالرابعالمسألة 

   3".غالفه في بالمصحف

من غير  )مع قصد المصحف( صورة المسألة تختص بجزئية حمل المصحف: دراسة المسألة

  :نيظهر لي أن في المسألة مذهبي. حكمقة يؤثر في الوهل الغالف أو العّال ! المسلمين

هو الحدث وقد زال ا اغتسل، ألن المانع يجوز لغير المسلم حمل المصحف إذ :المذهب األول

محمد بن و  4أبي حنيفة وهذا قول، هيد في ال قلبه في وذلك اعتقاده نجاسة بقي وٕانما بالغسل،

 المصحف حمل إجازة في عنهما يختلف فلم سليمان أبي بن وحماد عتيبة بن الحكم وأما 5.الحسن

  6.طهارة على ليس لمن بعالقته

  

                                                           
/ 8الجـزء  7المجلـد . م1995. دار الكتب العلمية: بيروت. دون طبعة. ذيل ميزان االعتدال: العراقي، عبد الرحيم بن الحسين 1

179. 

 .110/ 5. م2004. دار عالم الكتب: الرياض. 1ط. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، إسماعيل 2

3
  . 324/  4 .م النبالءسير أعال: الذهبي 

  .50. م1980. دار الكتب العلمية: بيروت .دون طبعة .األشباه والنظائر: ابن نجيم، إبراهيم 4
  .147/  1. م2005. دار الحديث: القاهرة .دون طبعة .محمد تامر: تحقيق. بدائع الصنائع: الكاساني، أبو بكر بن مسعود 5
 .472/  2. االستذكار: ابن عبد البر 6
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ز لغير المسلم حمل المصحف ولو في غالف أو غيره، وهذا الظاهر من ال يجو  :المذهب الثاني

  .4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1مذهب أبي يوسف من الحنفية

أو  إذا أضفنا للقائلين بالجواز سعيد بن جبير فيرجح الباحث جواز حمل المصحف بحمالةٍ : الترجيح

، وترد هذه الحالة في البالد المسلمة حقيقةً  أو على كرسي المصحف، ألن ذلك ليس بمسٍ  عالقةٍ 

وذا . أولىعن ذلك  المصحف هيتنز  وٕان كان. من غير المسلمين وٕاناثاً  التي يتواجد فيها الخدم ذكوراً 

  .بي حنيفةأل 5ه الماوردينسب

: وقال فكرهه، بالوسمة الخضاب عن جبير بن سعيد سئل: أيوب عن"النص: سةالمسألة الخام

  6."بالسواد يطفئه ثم وجهه، في النور دالعب اهللا يكسو

 يختضب ما الخضابو  ،ونحوه وكتمٍ  حناءٍ  من به يخضب ما: بداية معنى الخضاب: دراسة المسألة

 أو صفرة أو بحمرة لونه رغيّ  وخضبه خضباً  يخضبه الشيء وخضب ،ونحوه بالحناء واختضب ،به

 بورقه يختضب باليمن شجر وقيل نبت هي قيل ...خضاب ورقها شجرة: ومعنى الوسمة 7.غيرهما

وقد تبين لي أن في  .دبالسوااللحية خضاب حكم : رة المسألة كما فهمتها هيصو و  8.اً أسود الشعر

  :نالمسألة مذهبي

مع التفريق بين حال الجهاد وغيره،  10والمالكية 9ذهب إلى كراهة الخضاب بالسواد، الحنفية: األول

  .11والحنابلة

                                                           
  .147/  1. بدائع الصنائع: لكاسانيا 1
  .303/  1. هـ1398. دار الفكر: بيروت. 2ط. التاج واإلكليل: المواق، محمد بن يوسف 2
  .145 /1 .1994 .العلمية الكتب دار :بيروت .1ط .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي، علي بن محمد 3
  .140/ 6. م2003. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. الفروع: ابن مفلح، محمد 4
 .145 /1 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 5

 . 337/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 6

  .357/ 1 .دون سنة نشر .دار صادر: بيروت. 1ط. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم 7
 .635/  12: السابق جعر الم 8

  .422/  6. م2000. دار الفكر: بيروت .ون طبعةد .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 9
  . 582/  2. هـ1412. دار الفكر: بيروت .دون طبعة .كفاية الطالب: أبو الحسن، علي بن محمد، المالكي 10
  .265-264/  1. الشرح الكبير: ابن قدامة 11
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ي األصح عندهم إلى تحريم الخضاب بالسواد، وفرقوا بين حال الجهاد ف 1ذهب الشافعية: الثاني

  .وغيره

غيروا "... ومنها  ةغير صريح ؛ ألن أدلة التحريمالخضاب بالسواد مكروهيرى الباحث أن  :الترجيح

فيؤخذ من فعلهم أنهم لم  وقد فعله بعض الصحابة وكذلك بعض التابعين ،2"هذا واجتنبوا السواد

  .حمه اهللار  3هذا ما صوبه ابن القيمو . يم من الحديثيفهموا التحر 

  

 وٕان بالقدم، تعلقتا ما عليهما امسح: يقول الثوري سمعت: الرزاق عبد" النص: ةالمسألة السادس

  4".مشققة مخرقة واألنصار المهاجرين خفاف كانت وكذلك: قال .تخرقا

يظهر لي  .جواز المسح عليهل من الخروق الخفسالمة ط تخص هذه المسألة شر : دراسة المسألة

  :بعد النظر في أقوال الفقهاء أنه يمكن حصرها في مذهبين

سالمة الخف من الخروق لجواز المسح عليه، على اختالف بينهم  هيشترط أصحاب: المذهب األول

اشترطوا أن يكون الخرق أقل من  5الحنفيةف :على النحو اآلتي في مقدار الخرق الذي يمنع المسح

 6المالكيةوأما  .، ومنعوا المسح إذا ما زاد على ذلكابع، وقالوا هو حد اليسير المعفو عنهأص ةثالث

وبحيث ال تظهر  ،ومنعوا المسح إذا ما زاد على ذلك ،اشترطوا أن يكون الخرق أقل من ثلث القدمف

المسح على الخف المخرق في محل الفرض في الصحيح  ال يجوز 7الشافعيةوعند  .منه القدم

  8.ووافقهم الحنابلة .يد من مذهبهمالجد

                                                           
  .360/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 1
2

حديث رقم . استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد باب ،كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم: مسلم 
2102.  

. دار الكتـب العلميـة: بيـروت. 2ط. حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود مـع عـون المعبـود: ابن القيم، محمد بن أبي بكـر 3
 . 172/  11. هـ1415

 .254/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 4

  .94/  1 .المبسوط: السرخسي 5
  .321-320/  1. التاج واإلكليل: المواق 6

  .562/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 7
 .411-410/  1. الشرح الكبير: ابن قدامة 8
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، الثوري منهم 1قول طائفة يجوز المسح على الخف المخرق ما تعلق بالقدم، وهذا: المذهب الثاني

  .ثور وابن عيينة، ويزيد بن هارون، وأبووٕاسحاق، وابن المبارك، 

 وا، وعلل2 )شدابن ر و  ابن حزمو  ابن المنذر( يرجح الباحث المذهب الثاني، وهذا ما رجحه: الترجيح

 عموم مع حكم فيها كان فلو ،عنها مسكوت المسألة هذهثور، وهو أن  أبو ذلك بمثل ما علل

  .�X��Y��Z��[��\{3{: تعالى اهللا قال وقد سلمآله و و  عليه اهللا صلى لبينه به االبتالء

  4."بدعة المسح في التوقيت: قال مالك، عن"النص : ةالمسألة السابع

  :المسألة جزئية مدة المسح على الخفين، وقد وجدت في المسألة مذهبين تخص: دراسة المسألة

علي حديث  أحاديث منها، ذهب جمهور العلماء إلى التوقيت في المسح، واعتمدوا: المذهب األول

ثالثة أيام ولياليهن  صلى اهللا عليه وآله وسلمجعل رسول اهللا " رضي اهللا عنهبن أبي طالب 

 ."لمقيمللمسافر، ويوما وليلة ل
  .8، والحنابلة7والشافعية ،6منهم الحنفية5

، والمعتمد من المذهب إلى عدم التوقيت في المسح عنه، في المشهور 9ذهب مالكٌ : المذهب الثاني

  .بن سعد والليث ،وربيعة ي،والشعب ،الرحمن عبد بن سلمة أبيعن  10النووي ذلك حكىو 

                                                           
  . 101/  2. األوسط: ابن المنذر 1
 .دار التـراث: ةالقـاهر . دون طبعـة .أحمـد شـاكر: تحقيـق. المحلـى: ابن حزم، علي بن أحمدو . 102/  2. األوسط: ابن المنذر 2

عبـد : تحقيـق. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، محمد بن أحمـدو . 216تحت المسألة رقم  .102/  2 .دون سنة نشر
 .53/ 1. م2006. دار السالم: القاهرة. 3ط. اهللا العبادي

  .44اآلية : سورة النحل 3
  .109/  8. سير أعالم النبالء: الذهبي 4
  .276كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، حديث رقم  .صحيح مسلم: مسلم 5
   .84/  1 .شرح معاني اآلثار: الطحاوي 6
 .547/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 7

 .397-396/  1. الشرح الكبير: ابن قدامة 8

  .319/  1. التاج واإلكليل: المواق 9

  .548/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 10
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ومنها ما سبق في  ردة فيهاألحاديث الوا ةوصراح ؛ لصحةح الباحث المذهب األوليرج: الترجيح

وٕان كان  ،المالكي، ولو على االحتياط كما صرح 1وهذا اختيار ابن عبد البر. ذكر المذهب األول

  .، فلعله لم يرد تنفير أهل مذهبه، أو غير ذلكالحسم في االختيارسياق كالمه يقتضي 

  

: فقلت عبادة، بن روح مهدي بن الرحمن عبد ذكر: المديني بن علي قال"النص : ةالمسألة الثامن

 الغيبة أن إلى يذهب - فتوضأ دخل، ثم اهللا، أستغفر: فقال كالمك، يحملون قوماً  هنا فإن تفعل، ال

  2".الوضوء تنقض

وقد قال  .لعل هذه من المسائل المهجورة، والتي يصنف الخالف فيها بالضعيف جداً : دراسة المسألة

 ال الغيبةو  الكذب وقول القذف أن على األمصار علماء من قوله حفظن من كل وأجمع: "ابن المنذر

 ،وغيرهم الرأي أصحاب من الكوفة وأهل ،المدينة أهل مذهب كذلك ،وضوءاً  توجب وال طهارةً  تنقض

 وال: "، وقال بعد أن نقل األمر بالوضوء عن بعض السلف3..."وٕاسحاق ،وأحمد ،الشافعي قول وهو

  .4."اً باباستح إال ذلك من بالوضوء أمر من أحسب

، وأنه ليس من ، وليس واجباً مندوبأن الوضوء من الغيبة  الجمهوريرجح الباحث مذهب : الترجيح

في إثبات  وٕان كنت متردداً . 7، والحنابلة6، والشافعية5نواقض الوضوء، وهذا ما وجدته عند الحنفية

وٕان كان جاء عن التابعي  .إثبات الندب، ولو استطعت أن أعبر باألفضلية لكان أقرب في اجتهادي

  .8"يستحب من الغيبة"الجليل الفقيه إبراهيم النخعي قوله عن الوضوء 

  
                                                           

  .221/  1. االستذكار: ابن عبد البر 1

  .406/  9. سير أعالم النبالء: الذهبي 2
  .334/  1. األوسط: ابن المنذر 3
 .337/  1. السابق جعر الم 4

  .17/  1. دون سنة نشر. دار المعرفة: بيروت. 2ط. البحر الرائق: ابن نجيم، زين الدين 5
  .535 - 534/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 6
 . 131/  1. هـ1402. دار الفكر: بيروت .دون طبعة .كشاف القناع: البهوتي، منصور بن إدريس 7

  .450/  1. م1983. المكتب اإلسالمي: بيروت. 2ط. شرح السنة: البغوي، الحسين بن مسعود 8
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  1."المسح على العمامة ]يحيى بن معين[وال أرى "النص : ةالمسألة التاسع

مذهبان بين  )وليس العمامة وبعض الرأس(وحدها  في جواز المسح على العمامة: دراسة المسألة

  .ةالمذاهب المشهور 

دون  الحنفية، والمالكية :2ال يرى جواز المسح على العمامة، وهو قول الجمهور: المذهب األول

  .، والشافعيةضرر من نزعها

واشترطوا بعض  ،3الحنابلة وز المسح على العمامة، وهو من مفردات مذهبُيجَ : المذهب الثاني

ادة بكشفه، وأن تكون محنكة أو مثل أن تكون ساترة لجميع الرأس إال ما جرت الع الشروط لذلك

  .أيضاً  4قول غيرهمالجواز ، و ذات ذؤابة

يرجح الباحث المذهب الثاني، لكن دون الشروط التي لم ترد بها األدلة الصحيحة، وذلك : الترجيح

ر الصحابة، وهو اختيار الشوكاني ، وعدد من كباصلى اهللا عليه وآله وسلمعن النبي  5لثبوت ذلك

 ،والعمامة الرأس وعلى ،فقط العمامة وعلى ،فقط الرأس على المسح ثبت قد أنه لوالحاص"حيث قال 

  6".المنصفين دأب من ليس موجبٍ  لغير ورد ما بعض على جزاءاإل فقصر ،ثابتٌ  صحيحٌ  والكل

  

  

                                                           
1

  .94/  11. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
ــي الثمــر الــداني: يعواآلبــي، صــالح عبــد الســم .95/  1. المبســوط: السرخســي  : بيــروت. دون طبعــة. شــرح رســالة القيروان

  .464/  1. المجموع شرح المهذب: النوويو . 53. دون سنة نشر. المكتبة الثقافية

3
  .424-419 / 1. الشرح الكبير: ابن قدامة 

4
  .123-120 / 2. األوسط: ابن المنذر 

5
رواه الترمـذي، محمـد ". توضـأ ومسـح علـى الخفـين والعمامـة" له وسـلمصلى اهللا عليه وآومنه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي  

مشــهور بــن : بــهاعتنــى  .100حــديث رقــم . كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء فــي المســح علــى العمامــة. ســنن الترمــذي: بــن عيســى
وقـد ذكـر . يحصـح: قـال األلبـانيو  .دون سـنة نشـر .مكتبـة المعـارف: الريـاض. 1ط. وحكـم علـى أحاديثـه محمـد األلبـاني. حسن

   .الترمذي المذاهب في المسألة بعد روايته للحديث

6
  .120-119/  2 .نيل األوطار: الشوكاني 
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 شعر بطهارة جزم ]الترمذي[ جعفر أبا أن: النووي الدين محيي الشيخ نقل"النص : العاشرةالمسألة 

 :]الذهبي[ قلت .صحاباأل جمهور المسألة هذه في خالف وقد .سلمآله و و  عليه اهللا لىص اهللا رسول

 فرق رأسه، حلق لما سلمآله و و  عليه اهللا صلى أنه ثبت وقد ذلك، بطهارة القطع مسلم كل على يتعين

  .1"بذلك لهم إكراماً  أصحابه، على المطهر شعره

صلى اهللا عليه وآله وهل للنبي  .-المنفصل-  ميصورتها في جزئية طهارة شعر اآلد: دراسة المسألة

فسر قول الترمذي السابق بما يزيل  وجدت العيني وبعد طول بحثٍ  .في ذلك خصوصيةٌ  وسلم

 ،الشافعي مذهب من الصحيح وهو ،العلماء جمهور قول وهو اآلدمي شعر طهارة: "اإلشكال فقال

صلى اهللا عليه وآله أي النبي ( رهبشع الطهارة فخصص منهم الترمذي جعفر أبو ذلك في وخالف

 ما ورد عن الشافعي في المسألة 3وقد نقل وفصل النووي 2."غيره شعر نجاسة إلى وذهب ،)وسلم

وقد تبين لي أن في  .، وكذلك ما جاء عن الترمذيوما رجع عنه وما هو الجديد والقديم من المذهب

 5وقد عقد ابن المنذر .4ف بالشاذ في المسألةف الخالصِ بين المذاهب المشهورة، وقد وُ  اً اتفاقالمسألة 

أو خصص شعر  ،وكأنه يرد على من خالف من أهل مذهبه ،طهارة شعور بني آدم يف باباً  5المنذر

 اً ، وليس ذلك خاصأي أن شعور اآلدميين طاهرةٌ  .بالطهارة صلى اهللا عليه وآله وسلمشعر النبي 

وهو  .9والحنابلة ،8والشافعية ،7مالكية، وال6وهذا قول الحنفية .صلى اهللا عليه وآله وسلمبالنبي 

  .بالقطع ما يرجحه الباحث

  

                                                           
  .546/  13. سير أعالم النبالء: الذهبي 1
  . 63/  10 .دون سنة نشر .دار إحياء التراث: بيروت .دون طبعة .عمدة القاري: العيني، محمود بن أحمد 2
  .292-288/  1. مهذبالمجموع شرح ال: النووي 3
 . 556/ 5. م2001. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. جمال عيتاني: تحقيق. مرقاة المفاتيح: القاري، علي بن سلطان 4

 .409-407/  2. األوسط: ابن المنذر 5

  .187/  1. المبسوط: السرخسي 6
  .268/  4. االستذكار: ابن عبد البر 7
  . 58/  9. شرح صحيح مسلم: النووي 8
/  1 .دون ســنة نشــر .دار إحيــاء التــراث: بيــروت .دون طبعــة .محمــد الفقــي: تحقيــق. اإلنصــاف: المــرداوي، علــي بــن ســليمان 9

93 . صلى اهللا عليه وآله وسلمف القول بخصوصية شعر النبي وضع.  
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 صاحب هو: ]الشافعيعن محمد بن سليمان  الذهبي متحدثاً [ قلت "لنص ا: ية عشرةحادالمسألة ال

  1".النجاسة زالةإل النية وجوب غرائبه ومن ،وجهٍ 

لمشهورة على خالف ذلك، من ، لذلك فالمذاهب ااألمر كما قال الذهبي من الغرائب: دراسة المسألة

، 2، وهذا مذهب الحنفيةالعينية الحقيقية أو عن النجاسة هنا الكالمو  عدم وجوب النية إلزالة النجاسة

  .وهو ما يرجحه الباحث. 5، والحنابلة4، والشافعية3والمالكية

  

  

  6".ضوءالو  ينقض المني خروج أن المذهب في الطيب أبي وجوه من"النص : ة عشرةنيالمسألة الثا

  6".ضوءالو 

 هذه من المسائل الدقيقة التي تحتاج لتأمل؛ ألن خروج المني قد يكون بجماعٍ : دراسة المسألة

والذي يوجب  بدفٍق بشهوةٍ  بجماعٍ  وبغيرها، فال تنحصر المسألة في خروج المني وبغيره، وبشهوةٍ 

فهل يسمى في  فيتوضأ ثم يسلم، جنباً  ثم يمني بالنظر، أو يكون كافراً  فقد يكون متوضأً  .الغسل

  :نوقد تحصل في المسألة مذهبا .فقط ، أم جنباً جنباً  ا محدثاً مالحالين وغيره

 .أصالةً  ألن المني عندهم نجٌس  7أن خروج المني ينقض الوضوء، وهذا قول الحنفية: المذهب األول

  .9والحنابلة ولكن بدون لذة معتادة، 8وكذلك المالكية .أصالةً 

  
                                                           

  .237/  16. سير أعالم النبالء: الذهبي 1
 .70-69/  1. المبسوط: السرخسي 2

 .160-158/  1. واإلكليلالتاج : المواق 3

  .372/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 4
  .48/  1. كشاف القناع: البهوتي 5

 
 .671/  17. سير أعالم النبالء: الذهبي6

 
   .242/  1 .البحر الرائق: ابن نجيم7
8

   .163/  1 .كفاية الطالب: مالكيال 

9
/  1. كشاف القنـاع: لبهوتيوا. 214/  1. م2004. دار الحديث: اهرةالق. دون طبعة. المغني: بن قدامة، عبد اهللا بن أحمدا 
 /131.  
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المذهب الصحيح المشهور أن خروج المني ال ينقض  على 1ذهب الشافعية: المذهب الثاني

  .الوضوء؛ ألن الخارج الواحد ال يوجب طهارتين

 إذا أوجب خروج المني الغسل؛ ألن الوضوء على الراجح يدخل في الغسل األمر يسيرٌ : الترجيح

لذلك يرجح الباحث أن خروج المني ينقض الوضوء . الوضوءيوجب وٕاذا لم يوجب الغسل ف. بالنية

، جبوا له الغسل على أي حالٍ أو  الذين قالوا بأنه غير ناقضٍ  2وحتى عند الشافعية .للجمهور وفاقاً 

عن والده تقي الدين علّي أنه  3تاج الدين السبكي قد ذكروأزيد هنا أن  .وال دفقٍ  ير شهوةٍ ولو بغ

  .وهو من هو من الشافعية وفي الشافعية قول الجمهور،اختار 

  

 هو: فقال - القرد عن سئل وقد - يقول سريج بن العباس أبا "النص : رةة عشثالثالمسألة ال

  4".طاهرٌ  هو ،طاهرٌ 

  :ت في المسألة مذهبيندبعد البحث وج: دراسة المسألة

أو  على القول الراجح في المذهب؛ ألن أكله مكروهٌ  5المالكية القرد طهارةذهب إلى  :المذهب األول

 ؛ ألن الحيوان كله عندهم طاهرٌ 6وكذلك قال بطهارته الشافعية. يبيحون أكل النجس الهم ، و مباحٌ 

  .ألنه سبع كسائر السباع ؛ال العيننجس السؤر واللحم هو  7وعند الحنفية .إال الكلب والخنزير

  

                                                           
1

 .5/  2. المجموع شرح المهذب: النووي 

2
  .158/  2. المجموع شرح المهذب: النووي 

3
  . 235/  10 .طبقات الشافعية الكبرى: لسبكيا 

4
  .53/  18. سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
  .118/  2. دار الفكر: بيروت. سوقيحاشية الد: لدسوقي، محمد عرفها 

6
 .235و  226و  222/  9، 527/  2. المجموع شرح المهذب: النووي 

 
 85/  3وينظــر . 247/  6. دون ســنة نشــر. دار الفكــر: بيــروت. 2ط. شــرح فــتح القــدير: لسيواســي، محمــد بــن عبــد الواحــدا7

  .196/  6. بدائع الصنائع: وينظر الكاساني. لتقرير أنه سبع
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م ال العين وهذا ما لم أن يقصدوا نجاسة اللح ، إالردإلى نجاسة الق 1ذهب الحنابلة: المذهب الثاني

  .فاهللا أعلم .2"العين اتفاقا أن القرد ليس بنجسٍ : " قال ؛ ألن ابن حجرأتبينه

  .لطهارة األصلية، استصحابًا ليرجح الباحث المذهب األول القائل بطهارة القرد: الترجيح

  

 سئل ... داود، مذهب على يفتي ]محمد بن سعدون العبدري[ وكان"النص : ة عشرةرابعالمسألة ال

  3."عليه غسل ال: فقال ل،ينز  ولم جامع من على الغسل وجوب عن

تفاق اال علىالمسألة ثم استقرت  4بين الصحابة ضعيفٌ  قد كان في المسألة خالفٌ : دراسة المسألة

أنقل عن ابن و . ها كما في النص موضوع الدراسةبين المذاهب المشهورة، وتسمى اإلكسال، ووصف

، قال في االستذكار وزماناً  اناً هم مكنومذهبهم وقربه م) الداوودية(عبد البر لمعرفته بالظاهرية 

 والجمهور الفقهاء عليه بما المسألة هذه في قال من فمنهم ،المسألة هذه في داود أصحاب واختلف"

 ،الدافق الماء بإنزال إال غسل ال قال من ومنهم ،الختانين بالتقاء الغسل إيجاب من وصفنا ما على

ولو لم ) مخيب الحشفة في الفرج(اء الختانين فوجوب الغسل من التق. 5"الوضوء اإلكسال في وجعل

 10المحلى وقد ذكر ابن حزم المسألة في ،9، والحنابلة8، والشافعية7، والمالكية6ينزل، هو قول الحنفية

إذا جاوز "ومنها  وهو ما يرجحه الباحث لقوة أدلته .وخالف أصحابه ووافق الجمهور 10المحلى

  .11"الختان الختان فقد وجب الغسل

                                                           
1

  .232/  1. م1961. المكتب اإلسالمي: دمشق. دون طبعة. مطالب أولى النهى: لرحيباني، مصطفىا 

2
  .88/  8 .فتح الباري: ابن حجر 

3
 .582/  19. سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
 .275/  1. االستذكار: ابن عبد البر 

5
 .276/  1. االستذكار: ابن عبد البر 

6
  .67-66/  1. المبسوط: السرخسي 

7
 .29. م2006. دار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. القوانين الفقهية: بن جزي، محمد بن أحمدا 

8
  .156/  2. المجموع شرح المهذب: النووي 

9
  .91/  2 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

10
  .170المسألة رقم . 4-2/  2 .المحلى: ابن حزم 

11
وصـححه . 109و  108حـديث رقـم  .ذا التقـى الختانـان وجـب الغسـلكتاب الطهارة، بـاب مـا جـاء إ. سنن الترمذي: الترمذي 

  .األلباني
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 وقعد ثوبه أرسل اإلراقة من ]عمر بن محمد ابن طبرزذ[ فرغ فإذا"النص : ة عشرةسالمسألة الخام

  1".االستنجاء يوجب ال من بمذهب يرخص لعله: ]الذهبي[ قلت .حجر وال بماء استنجاء غير من

موضوع المسألة مشكل بالنسبة لي، ألن االنتقاد في النص كما فهمته عدم إزالة : دراسة المسألة

أو أثرها، والذهبي خرجه على وجوب االستنجاء أو عدمه دون االلتفات إلى انقاء ) لالبو (النجاسة 

  :نوقد تبين لي أن في المسالة مذهبي المخرج، وهذا ما سأسير عليه في عرض المسألة ودراستها،

  .، ويقولون بسنيته3والمالكية ،2، وهو قول الحنفيةغير واجب االستنجاء :المذهب األول

  .5، والحنابلة4االستنجاء واجب، وهو مذهب والشافعية :المذهب الثاني

"... جاء؛ وذلك لقوة األدلة ومنها يرجح الباحث المذهب الثاني، القائل بوجوب االستن: الترجيح

  .وألنها نجاسة ال تلحق المشقة بإزالتها غالباً  6..."وليستنج بثالثة أحجار

                                                           
1

  .511/  21. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .212/  1. شرح فتح القدير: لسيواسيا 

3
  .135/  1. االستذكار: ابن عبد البر 

4
  .114/  2. المجموع شرح المهذب: النووي 

5
  .190/  1. المغني: بن قدامةا 

6
دون . 497حــديث رقــم . كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب االســتنجاء بثالثــة أحجــار. الســنن الكبــرى: أحمــد بــن الحســين لبيهقــي،ا 

وقال . 356/  1. 173حديث رقم . باب أدب الخالء .شرح السنة: البغويو .246/  1. م2008. دار الحديث: القاهرة. طبعة
  .البغوي هذا حديث صحيح
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 المبحث الثاني

  مسائل في باب الصالةال

  

 وبنى إياه، فغصبه يبيعه، أن فأبى ،زيادٌ  فطلبه ،خشباً  رجلٌ  جلب: قال"النص : ألولىالمسألة ا

  1."قلعت حتى فيها بكرة أبو يصل فلم: قال .البصرة مسجد صفة

بحث األمر تحت الصالة في المغصوبات، ويشمل الثوب يظهر لي من النص : دراسة المسألة

ث يختص بالبناء ولكن البح. وغيرهاالمغصوب، والمكان المغصوب، والبناء المغصوب، 

 صحة الصالة في البناء المغصوب، مع االتفاق على على اً اتفاق أن في المسألة المغصوب، وتبين

، 2وهو قول الحنفية، حرمة الغصب، وعدم جواز المكث في المكان المغصوب دون ضرورة

الصالة في المكان المغصوب وفرقوا ، ولكن الحنابلة قالوا ببطالن 5، والحنابلة4، والشافعية3والمالكية

 خاصةٍ  هم إلى البقعة المغصوبة بأدلةٍ دألن النهي متوجه عن. وفرقوا بينه وبين البناء المغصوب

. في البطالن وليس رأياً  ،وتنزهاً  ورعاً  كان الصالة رضي اهللا عنهك أبي بكرة رْ فلعل تَ . ففارق البناء

  .واهللا أعلم

  

  

 وما والمائدة والنساء عمران وآل بالبقرة قرأناف ركعة، يوما زبيرال ابن ركع"النص : المسألة الثانية

وتعليق الذهبي بناء على ما في  ".النهي حديث فيه الزبير ابن بلغ ما وهذا: ]الذهبي[قلت .رأسه رفع

  .6مكان قرأنا قرأ أصله

                                                           
1

 .7/  3. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .189/  1. المبسوط: السرخسي 

3
  .506/  1. التاج واإلكليل: المواق 

4
  .166/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 

5
  .98/  1 .اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: الحجاوي 

6
  .وينظر الهامش ضرورةً  369/  3. سير أعالم النبالء: الذهبي 
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كية، من الحنفية، والمال :1في الركوع هو مذهب الجمهور كراهة قراءة القرآن: دراسة المسألة

... نهى " صلى اهللا عليه وآله وسلمللحديث أن النبي  ، وهو ما يرجحه الباحثوالشافعية، والحنابلة

  .بالقراءة 3قد رخصت طائفةو  ،2"عن القراءة في الركوع

 مالكٍ  بن بعوفٍ  فمررت الجمعة، يوم المسجد دخلت: قال مرة، بن كثير عن"النص : المسألة الثالثة

 أن رجاء بسطتهما رجلي؟ بسطت لم أتدري كثير يا: قال ثم فضمهما يه،رجل باسطٌ  وهو شجعياأل

 عن حسنةٌ  مسألةٌ  هذه ]:قال الذهبي[ .صالحاً  رجالً  تكون أن رجوأل وٕاني ،فأجلسه صالحٌ  رجلٌ  يجئ

  4".جليل صحابي

وبعد البحث في المصادر المتوفرة إنها مسألة حسنة،  - رحمه اهللا- صدق الذهبي: دراسة المسألة

وهنا تحجير لفائدة، ) تحجير مكان من المسجد(، يمكن دراستها للمسألة صورة أقرب وجدت

بكراهة هذه الصورة،  اً تصريح 5وقد وجدت عند الشافعية. االيطانوالتحجير مؤقت وليس من باب 

دوم انتفاء الكراهة بقيام العبد أو التلميذ عند قليأخذ له مكان، و  أو تلميذاً  أباحوا أن يبعث عبداً  ولكن

من  وقريبٌ  .للبقعة السيد أو العالم، وفارق هذا حجر المكان بجماد، ألن التحجير بالحي إحياءٌ 

وكذلك  ونقلوا إرسال الغالم عن ابن سيرين، 7منه للمالكية ، وقريبٌ 6لحنفيةا التفصيل السابق عند

 8.ل الحنابلةفص   

وف بن مالك ليس نفسه عند الباحث أن مأخذ المسألة عند الصحابي الجليل ع يرى: الترجيح

 هفلم ينظر لألمر بأنه من باب التحجير، ألنه سيرفع رجليه عند الزحمة، ولكنالمذاهب الفقهية، 
                                                           

1
/  3و 190/  2. المجموع شـرح المهـذب: النوويو  .548/  1. التاج واإلكليل :المواقو . 87/  2. بدائع الصنائع: الكاساني 

  .348/  1. كشاف القناع: البهوتيو  . 372

2
  .وصححه األلباني. 4045و  4044حديث رقم . اللباس، باب من كرهه كتاب .سنن أبي داود: أبو داود 

3
دار : الـدمام. 1اإلصـدار الثـاني ط. طارق عوض اهللا: تحقيق. فتح الباري في شرح صحيح البخاري: بن رجب، عبد الرحمنا 

  . 53/  5. هـ1430. ابن الجوزي

4
  .47/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
 .430/ 2. م1996. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. شرح الخطيب على تحفة الحبيب: لبجيرمي، سليمان بن عمرا 

6
 . 340/ 1. هـ1318. المطبعة األميرية: القاهرة. 3ط. لى مراقي الفالحاوي عطحاشية الطح: الطحطاوي، أحمد بن محمد 

7
  . 159/  5. هـ1398. دار الفكر: بيروت. 2ط. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لحطاب، محمد بن عبد الرحمنا 

8
 .227/  1. ن سنة نشردو . المكتب اإلسالمي: بيروت. دون طبعة. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد 

227. 
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وهذا نفعه يعود على الجمع كله، بإجابة الدعوة . االنتظار، لتفضيل الرجل الصالح بالمكان لَ فضّ 

لك للعالم أو المفتي أو المدرس، لعلم وحلول البركة، وغيره، وهذا يقارب منحى المذاهب في إباحة ذ

ولذلك يرى الباحث أن المنحى في المسألة سلوكي أكثر منه . الناس بمكانه وسهولة الوصول إليه

  .هو األرجح في رأيي - هذا في اجتهاده- فقهي، فإن توافرت دواعي قريبة، فجواز تقليد الصحابي 

: قال .الناس وتفرق قام حتى ساهياً  سجدةً  كتر  إمامٍ  عن وزاعياأل وسئل"النص : المسألة الرابعة

  1".متفرقون وهم سجدةً  منهم إنسانٍ  كل يسجد

لكثرة التفريع، وهي أن اإلمام  تجنباً  حصر الباحث المسألة في صورٍة واحدةٍ سي: دراسة المسألة

 ويشارك الجهل السهو(وتفرق الناس  اشتركا في السهو عن السجدة حتى سلموا جميعاً  قد والمأموم

والسجدة  ،بين السجدة من الركعة األخيرة الكية والشافعية فرقوا، وبعد البحث وجدت الم)في الحكم

إلى مدة الفصل بين  والحنفية والحنابلة لم يفرقوا، ونظرت المذاهب السابقة من الركعات السابقة،

 سواءً  ،وسجود سهوٍ  ،، وسالمٍ ، وقعدةٍ بسجدةٍ  نن يأتو إلى أن الساهيي 2فذهب الحنفية .السالم والتذكر

 3ذهب المالكيةعندهم، و  إذا لم يطل الفصل ولذلك حد  كانت السجدة من األخيرة أو ما سبقها، سواءً 

 إلى أنه إن كانت السجدة من الركعة األخيرة، أتى الساهون بالسجدة وما بعدها 4والشافعية 3المالكية

نت السجدة من ، وٕان كا، لكن المالكية ال يرون إعادة التشهدوسجود سهو وسالمٍ  من تشهدٍ  بعدها

والسجود للسهو  كاملةٍ  واإلتيان بركعةٍ  للسهو، واوسجد كاملةٍ  الركعات السابقة، أتى الساهون بركعةٍ 

وهذا كله إن  كانت السجدة من األخيرة أو ما قبلها من ركعات، على كل حالٍ  5مذهب الحنابلة هو

ناك اجتهادات للمذاهب ل الفصل، وتقدير طول الفصل راجع للعرف في األغلب، وٕان كان هطلم ي

ه، وٕان طال الفصل، أعاد الساهون الصالة كاملة، خالف اجتهاد اإلمام األوزاعي، الذي دفي تحدي

                                                           
1

 .116/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .527-526/  1 .بدائع الصنائع :والكاساني .204/  1. المبسوط: السرخسي 

3
القـوانين : وابـن جـزي. 322/  1. م1989. دار الفكـر: بيـروت. منح الجليـل شـرح علـى مختصـر سـيد خليـل: ليش، محمدع 

 .61. الفقهية

4
 .127و  125-124/  4. وع شرح المهذبالمجم: النووي 

5
   .53/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 
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في صالة الظهر وهو في صالة العصر، أتم  أنه نسى سجدةً  المصليعنه أنه لو تذكر  1جاء

  .أتى بالسجدة فقطثم العصر 

؛ ألن الترتيب في الصالة واجٌب فركن الجلوس يأتي مالكية والشافعيةيرجح الباحث قول ال: الترجيح

، فإن كانت ينةنقصوٌد لذلك يجب فيه االستواء والطمأ، وركن الجلوس ركٌن مبعد ركن السجود

وال حاجة لركعة كاملة لئال نزيد في ركعات  السجدة المنسية من الركعة األخيرة فاألمر فيها واضحٌ 

لغى الركعة التي نقصت فيها السجدة وتحل التي بعدها ، وٕان كان ما قبلها فتالصالة الصحيحة

  .محلها

  

 فإن الدعاء، من يءٍ بش نفسه يخص أن ماملإل ينبغي ال: يقول وزاعياأل"النص : المسألة الخامسة

  .2"خانهم فقد فعل

جاء االستحباب في المذاهب أن يشرك اإلمام المأمومين في دعاءه، وخصوا  قد: 3دراسة المسألة

أي أن ذلك فيما جهر اء القنوت ومواضعه، القنوت، على اختالفهم في دع النوازل ودعاء ذلك بدعاء

 وٕان كان النص جاء )نياللهم اهد(بدل ) نااللهم اهد(ن عليه المصلون، مثل به من الدعاء، وأم ،

ا من المواضع مثل السجود، والجلوس مباإلفراد، أو يأتي بضمير المفرد وينوي الجماعة، أما غيره

 وقالوا بكراهية اإلفراد 4، وهذا ما نص عليه الشافعيةن، وبعد التشهد األخير، فله اإلفرادين السجدتيب

وهو اختيار ابن . 1، والحنابلة6، والمالكية5الحنفية ، ووافقهم على استحباب صيغة الجمعفي القنوت

  .ما يرجحه الباحثهو ابن تيمية، و نقله عن و  2ابن القيم
                                                           

1
 .488 / 3. األوسط: ابن المنذر 

2
 .129/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
حديث . أيصلي الرجل وهو حاقن؟، باب طهارةكتاب ال .سنن أبي داود: أبو داود: في المسألة حديث ضعيف عند أبي داود 

 .األلباني ضعفهو . 91و 90رقم 

4
/  1. م1998. دار الفكـر: بيـروت. 1ط. حاشية قليـوبي علـى شـرح المحلـي علـى منهـاج الطـالبين: ليوبي، أحمد بن أحمـدق 

178.  

  .124/  1. هـ1313. دار الكتب اإلسالمي: القاهرة. دون طبعة. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: ، عثمان بن عليالزيلعي 5

124.  

6
 .548/  1. الجليل لشرح مختصر خليلمواهب : لحطابا 
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 احتلمت؟ :ولاأل الصف في رآه إذا للغالم يقول الثوري سمعت: المحاربي" النص: المسألة السادسة

  3".تأخر: قال .ال: قال فإن

غير - أن ترتيب صفوف الصبيان والذي يظهرويتكرر وقوعها،  حيويةٌ  مسألةٌ هذه : دراسة المسألة

ذاهب الم خلف الرجال على االستحباب والسنية عند )في غير حالة رجل وصبي فقط( - البالغين

  .اللعب واألذى منهم يسوون بين الرجال والصبيان إذا ُأمن 5والذي فهمته أن المالكية ،4ةثالثال

ليلني منكم أولو "للحديث  وذلك يرجح الباحث مذهب المالكية، في غير ما يلي اإلمام: الترجيح

اإلشارة  يق، مععلى التفر  7والمساواة في غيره، لضعف األدلة ،6"ثم الذين يلونهم ،النهى واألحالم

  . لجلوس، ناويًا قطع احتى يقوم باختياره األصل أن من سبق أولى بمكانه إلى أن

 بسم( إخفاء يكون حتى كتبت ما ينفعك ال: سفيان قال" 8النصوص على التوالي: المسألة السابعة

، "بدعة بالبسملة الجهر: يقول وكيعاً "و ،".الجهر من عندك أفضل الصالة في )الرحيم الرحمن اهللا

 سمعت"، ".سورة كل في الرحيم الرحمن اهللا ببسم فجهر بنيسابور، الرضى علي خلف صليت"و

: فقال ،)الرحيم الرحمن اهللا بسم( ترك رجل عن وسئل ،]هو الحنظلي ابن راهويه[ إبراهيم بن إسحاق

                                                                                                                                                                           
1

  .420/  1. كشاف القناع: البهوتي 

2
. مؤسسـة الرسـالة: بيـروت. 27ط. شـعيب األرنـاؤوط: تحقيـق. زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد: بن القيم، محمد بن أبي بكرا 

  .264/  1. م1994

3
  .260/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
/  4 .الشــرح الكبيــر: وابــن قدامــة. 252/  4. المجمــوع شــرح المهــذب: النــوويو . 359/  1. شــرح فــتح القــدير: لسيواســيا 

427.    

5
  .271/  2. االستذكار: ابن عبد البر 

6
كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وٕاقامتها وفضل الصف األول فـاألول منهـا واالزدحـام علـى الصـف . صحيح مسلم: مسلم 

  .432حديث رقم . أولي الفضل وتقريبهم من اإلماماألول والمسابقة إليها وتقديم 

7
فأقــام الصــالة، فصــف الرجــال : ؟ قــالصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمأال أحــدثكم بصــالة النبــي : ومنهــا حــديث أبــي مالــك األشــعري 

. 677حـديث رقـم . مقـام الصـبيان فـي الصـفبـاب ، ، كتـاب الصـالةسـنن أبـي داود: أبو داود: رواه..." وصف الغلمان خلفهم 
 .ه األلبانيوضعف

8
  .369/  11، 389/  9، 156/  9، 273/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 
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: المبارك بنا وقال .آيات سبع الحمد نأل فاسدة، فصالته منها،"  م"  أو"  س"  أو ،" ب"  ترك من

  ".تعالى اهللا كتاب من آية عشرة وثالث مئة ترك فقد تركها، من

الظاهر أن النصوص الثالثة تدور حول الجهر واإلسرار بالبسملة في الفاتحة  في : دراسة المسائل

، لكن يظهر لي أنها تخص الترك بالكلية وليس اإلسرار، بهن  الصالة الجهرية، ولعل الرابعة الحقةٌ 

ي حال فالمذاهب فيها االختالف يشمل ما سبق كله، بل المسألة من أشهر مسائل الفقه وعلى أ

مفردة ُخصت بتصانيف فيها مشهور، و ثرة دورانها في صلوات المسلمين ومساجدهم، والخالف كل

: ، ويمكن حصر الخالف بثالثة مذاهبوكٌل موجود مشتهر ،حديثةدراسات  كذلكو قديمة، ال

يرون الجهر،  3، والشافعيةيرون اإلسرار بالبسملة في الفاتحة دون الجهر 2والحنابلة 1الحنفية

، وما سبق في المذاهب هو المجمل المفيد دون أي عدم القراءة ولو سراً يرون الترك  4والمالكية

 يقرأ كان ومن" :تفصيل يجرى على قواعده وأنقله هنا 5والبن حزم .لحاالت خاصة بعض التفريعات

 :وهم ،بالبسملة إال الصالة تجزه لم القرآن من ةآي الرحيم الرحمن اهللا بسم القراء من عد  من برواية

 يرض والتابعين ةالصحاب من وغيرهم ،كثير بن اهللا وعبد يالكسائ و وحمزة النجود أبى ابن عاصم

 الن أ وبين يبسمل أن بين مخير فهو القرآن أم من آية يعدها ال من برواية يقرأ كان ومن ،عنهم اهللا

ومذهب ابن حزم هذا  ."نافع عن الروايات بعض يوف ،ويعقوب عمرو وأبو عامر ابن :وهم ،يبسمل

  .في مقابلة من يرى الترك جيد

صليت مع " رضي اهللا عنهحديث أنس يرجح الباحث مذهب الحنفية والحنابلة في المسألة ل: الترجيح

منهم يقرأ بسم اهللا  أحداً  أسمععثمان، فلم ، وأبي بكر، وعمر، و صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

  6".الرحمن الرحيم

  

                                                           
1

  .112/  1. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي 

2
  .434-433/  3 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

3
 .288/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 

4
  .51-50. القوانين الفقهية: بن جزيا 

5
  .366مسألة رقم . 251/  3 .المحلى: حزم ابن 

6
 .399حديث رقم . كتاب الصالة، باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة. صحيح مسلم: مسلم 
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 فقد أحدث ثم سجدة، آخر من رأسه رفع إذا: قال المسيب، بن سعيد عن"النص : الثامنةالمسألة 

  1".صالته تمت

في انتقاض الوضوء بعد الرفع من آخر سجدة في هي صورة المسألة واضحة، و : دراسة المسألة

 د الوضوء والصالة،اباطلة، يع 4والحنابلة 3والشافعية 2عند المالكية الةصالالم، فالصالة وقبل الس

  .صحت صالته فقد أنه إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث قبل السالم 5وذهب الحنفية

وتحليلها  ،مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير"مذهب الجمهور لحديث  يرجح الباحث: الترجيح

  .6"التسليم

  

 الصبح، في القنوت يرى ال ]يحيى بن يحيى الليثي[ وكان" 7وصالنص: التاسعة والعاشرةلة المسأ

 نصارياأل سعيد بن يحيى سمعت: يقول سعد بن الليث سمعت: ويقول الصلوات، سائر في وال

 ويدعو قوم، على يدعو يوماً  أربعين من نحواً  سلمآله و و  عليه اهللا صلى اهللا رسول قنت إنما: يقول

 في إال أقنت وال ،بثالثٍ  أوتر أنا: لي ]يحيى بن معين[ قال" و ،".يقنت ال الليث وكان: قال .نآلخري

                                                           
1

 .وتجدر اإلشارة أن محققي األصل حكموا على األثر بالضعف، وهو كذلك. 349/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
ــان والتحصــ: بــن رشــد، محمــد بــن أحمــدا  /  1. م1988. دار الغــرب اإلســالمي: بيــروت. 2ط. محمــد حجــي: تحقيــق. يلالبي

487. 

3
  .166و 164/   7. هـ1393. دار المعرفة: بيروت. 2ط. األم: لشافعي، محمد بن إدريسا 

4
/  1. م1981. المكتــب اإلســالمي: بيــروت. 1ط. روايــة ابنــه عبــد اهللا مســائل أحمــد بــن حنبــل: بــن حنبــل، عبــد اهللا بــن أحمــدا 

82.  

5
  .161-160/  1. المبسوط: السرخسي 

6
 .حسن صحيح: األلباني قالو . 61حديث رقم . ، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوءسنن أبي داود: أبو داود 

7
 . 559-558/  14، 253/  13، 94-93/  11، 522/  10 على التوالي .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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 ترفع: زرعة أبو لي قال يقول، حاتم أبا سمعت"و ،"قنت إذا يدي وأرفع رمضان، من خيراأل النصف

: قلت .مسعود ابن حديث :قال حجتك؟ فما: قلت .نعم: قال أنت؟ فترفع ال،: قلت القنوت؟ في يديك

 عباس؟ ابن حديث: قال .لهيعة ابن رواه: قلت هريرة؟ أبي فحديث: قال .سليم أبي بن ليث رواه

 اهللا صلى- اهللا رسول أن: مالك بن أنس حديث: قلت تركه؟ في حجتك فما: قال .عوف رواه: قلت

قيل ألبي "و ".فسكت .} االستسقاء في إال الدعاء، من يءش في يديه يرفع ال كان{ -سلمآله و و  عليه

 هلاأل ومداراة البلد، أهل وسنة الجسد، لراحة: فقال الفجر؟ صالة في تقنت ال لم: الدغوليالعباس 

  ".والولد

ورفع اليدين  تر،الصبح والو  االقنوت في غير النازلة، وهما قنوتتخص صورة المسألة : دراسة المسألة

 3المالكية ي الوتر دون الصبح، وعكسبالقنوت ف 2والحنابلة 1وقد قال الحنفية في أثناء الدعاء،

فقالوا بالقنوت في الصبح دون الوتر، واستثنى الشافعية القنوت في الوتر في النصف  4والشافعية

. خير من رمضان، وما سبق هو المعتمد في المذاهب، دون األقوال والوجوه األخرى في المذاهباأل

 أو القنوت حال في اليدين يرسل أن" للحنفية 5فقهاءتحفة ال فيقد جاء وأما رفع اليدين أثناء الدعاء ف

 أبي عن الحسن روى وكذا ،مختصره في الطحاوي ذكر وكذا ،يرسلهما أنه ههنا ذكر ،يضع أو

 أن أراد إذا األصل في محمد وذكر، السماء نحو بسطاً  يديه يبسط أنه يوسف أبي عن وروي ،حنيفة

 يمينه يضع معناه اإلسكاف بكر أبو وقال ،يكفها ثم أصابعه ناشراً  أذنيه حذاء يديه ورفع كبر يقنت

ولم أتبين الراجح ." يضعهما أنه األصول رواية غير في ومحمد حنيفة أبي عن وروي ،شماله على

، وعلى ."ال: وال بأس برفع اليدين فيه، وقيل"للمالكية  6وفي القوانين الفقهية ،في رفع اليدين عندهم

 ابهبستحا كثريناأل عند مذهبنا في الصحيح"للشافعية وفي المجموع  ،ال يرفع 7المشهور عند المالكية

   .يرفع يديه 1وعند الحنابلة، 8"المختار وهو ابهبستحا
                                                           

1
 .231-230/  2 .بدائع الصنائع :الكاساني 

2
  .133/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

3
  .248/  1. حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

4
  .31/  4و 458/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 

5
  .205-204. م1984. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. تحفة الفقهاء: لسمرقندي، عالء الدينا 

6
 .52. القوانين الفقهية: بن جزيا 

7
 .523/  2. هـ1412. دار الفكر: بيروت. دون طبعة. شية العدويحا: لعدوي، عليا 

8
  .469/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 
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جواز رفع يرجح ، و الصبحن و دفي الوتر  في القنوت يرجح الباحث مذهب الحنفية والحنابلة: الترجيح

  .اليدين

  

 ،أصالً  يقضيها أن يمكنه ال فإنه ،مداً ع وقتها عن صالةٌ  فاتته من"النص : ة عشرةيادحالمسألة ال

 جمهور: ]الذهبي[قلت .يقضيه أن يمكنه ال بعرفة الوقوف فاته كمن دم،عُ  وقد ،شرطٌ  وقتها نأل

 عبد أبي عن أخذ .منه بتوبة إال ثماإل عنه ينفي ال قضاءها وأن قضائها، من بد ال أنه على مةاأل

  2".وغيره لظاهري،ا داود الفقيه ]هو صاحب القول[الشافعي الرحمن

وجوب قضاء الفائتة عمدا،  3ربعةكما قال الذهبي ليس فقط المعتمد في المذاهب األ: دراسة المسألة

شيخ اإلسالم ابن و  ،وأطال النفس في مناقشته 4اختار عدم القضاء ابن حزمبل جمهور األمة، وقد 

من  كثيرٌ ابن حزم ومن ناصره على  رد ، و في نصرة عدم القضاء 6تلميذه ابن القيم أسهبو  ،5تيمية

  .علماء المذاهب

  .جمهور علماء األمةهو القضاء، إعماًال الختيار  األقرب لبراءة الذمةأن يرى الباحث : الترجيح

  7".يعيد: قال وحده، الصف خلف صلى فيمن ]ابن معين[ يحيى وقال"النص : ة عشرةالمسألة الثاني

إن صلى مع  1فعند الحنفيةاعة خلف الصف وحده، الصورة واضحة فيمن صلى جم: دراسة المسألة

ثم رجحوا  ، وٕان لم يجد ال يكره، وكانوا يختارون أن يجذب أحداً وصحت صالته وجود فرجة كره له

                                                                                                                                                                           
1

  .130/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 
2

  .555/  10 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

: وابن قدامة. 77/  3. مهذبالمجموع شرح ال: النوويو . 282/  1. منح الجليل: ليشعو . 86/  2 .البحر الرائق: ابن نجيم 3
  . 183/  3و 167/  2. المغني

4
  .280و 279مسألة رقم . 247-235/  2 .المحلى: ابن حزم 

5
ــارات الفقهيــة: بــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيما  ــدين البعلــي. االختي . م2005. دار االســتقامة: القــاهرة. 1ط. اختيــار عــالء ال

 . 126و  48-49

6
 93. م1996. دار ابــن حـــزم: بيــروت. 1ط. بســـام الجــابي: تحقيــق. الصــالة وحكـــم تاركهــا :ي بكــرابــن القــيم، محمــد بــن أبـــ 
  . 101و

7
  .93/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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رجحوا  مفعلى التفصيل السابق إال أنه 3، وأما الشافعيةوال يجذب أحداً  2المالكية وافقهمعدم الجذب، و 

في  قوالن اختار صاحب المغني الجذب، ولم أجد حسماً في الجذب  4الجذب، وعند الحنابلة

    .خلف الصف المذهب، ولكن انفردوا بالقول ببطالن صالة من صلى ركعة أو أكثر منفرداً 

موافقة والحنفية؛ ل -قدمتهم للحسم في الحكم عندهم– يرجح الباحث مذهب المالكية: الترجيح

ثبات وقلة الحركة المناسبة للخشوع والخضوع وعلى رأسها ال الشرعية، خاصة من الصالةالمقاصد 

مع مالحظة أن األقرب لدراسة النص هو الجزئية األخيرة من  .إذا جذب منه وعدم اختالل الصف

ة من صلى ركعة أو أكثر خلف الصف، وسبق أن الجمهور ال قول الحنابلة، وهي بطالن صال

  .يرون البطالن وهو ما يرجحه الباحث، وكررته هنا للتوضيح

 ال: قال وضوء، غير على بقوم صلى من في ]يحيى بن معين[ وقال"النص : ة عشرةالمسألة الثالث

  5".ويعيد يعيدون

، فيعيد اً أو ناسي بطلت صالته عامداً  على غير وضوء صورة المسألة من صلى بقوم: دراسة المسألة

يعيد في العمد دون  7المالكية، وعند 6عند الحنفية فيعيد في الحالين: المقتدي، وأما اإلمام اتفاقاً 

إن لم يعلم  ال يعيد في الحالين 9، وعند الشافعيةفيما فهمت من كالمهم 8، ووافقهم الحنابلةالنسيان

  .قبل الصالة

يرجح الباحث مذهب المالكية والحنابلة، الستقامة القياس عندهم، ولصحة اآلثار التي : الترجيح

ما صلى بأصحابه صالة العصر وهو على غير عنه رضي اهللاأن ابن عمر  10ومنها رجحوا بها

                                                                                                                                                                           
1

  .647/  1 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

2
  .56. القوانين الفقهية: بن جزيا 

3
 .255/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

4
  .428/  2.  غنيالم: ابن قدامة 

5
  .93/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

6
 .411/  1 .شرح معاني اآلثار: الطحاوي 

7
 .56. القوانين الفقهية: بن جزيا 

8
 .392-391/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

 .239 / 2 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 9

10
  .صحيح وهو. 2045أثر رقم . 243 / 4. األوسط: ابن المنذر 
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، قد يترتب على ذلك أحكام، والتفريق مبني على أن العامد مستهزئ، و وضوء فأعاد ولم يعد أصحابه

   .األمر بما يشفي 1وقد فصل ابن المنذر .فيفترق عن مجرد ناسي الحدث، واهللا أعلم

     

 هي؟ أفريضة: الجماعة عن وسئل لحنظلي،ا ]بن راهويه[ إسحاق"النص : عة عشرةالمسألة الراب

  2."نعم: قال

) مثل الذكورة واإلقامة وغيرهما(صورة المسألة في حكم صالة الجماعة بشروطها : دراسة المسألة

غير  للفرائض الجماعةالبحث دون الخوض في الشروط ألنه ليس من شرط األطروحة، ونقصد ب

وعند  ،)والواجب غير الفرض عندهم( لى وجوبهاإ 3عامة مشايخ مذهب الحنفيةقد ذهب ف. الجمعة

وتجدر اإلشارة إلى أن مذهب  ،الصحيح أنها فرض كفايةٍ  5، وعند الشافعيةمؤكدةٌ  سنةٌ  4المالكية

 6المالكية والشافعية يلتقيان في التخريج والتفريع، ولكني اعتمدت نصوص المذهب، وعند الحنابلة

  .بأمور ذكروها للصحة وشرطٌ  واجبةٌ  7، وعند الظاهريةواجبةٌ  هي

 له قائد ال أعمى ستأذنها لما أنه ومنها ة والحنابلة لقوة أدلتهميرجح الباحث مذهب الحنفي: الترجيح

، 8"فأجب :قال. نعم: فقال ؟بالصالة النداء تسمع هل": قال بيته في يصلي أن له يرخص أن

  .9في مناقشته أدلة اآلخرين، وهذا اختيار ابن المنذر وظهورها

  

  10."فقط للجمعة ذاناأل ]أحمد بن سيار الشافعي[ أوجب"النص : المسألة الخامسة عشرة

                                                           
1

 .244-243 / 4. األوسط: ابن المنذر 

2
  .369/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
  .487/  1. بدائع الصنائع: الكاساني 

4
  .56. القوانين الفقهية: بن جزيا 

5
  .161/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

6
  .265/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

7
  .485ألة ، مس 188/  4 .المحلى: ابن حزم 

8
 .653حديث رقم . يجب إتيان المسجد على من سمع النداء الصالة، بابالمساجد ومواضع كتاب . صحيح مسلم: مسلم 

9
  .148و 146 / 4. األوسط: ابن المنذر 

10
 .610/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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ذهب عامة مشايخ ف، الفرائض الحاضرة والجمعةفي  تبحث المسألة حكم األذان: دراسة المسألة

 على الكفاية، واجبةٌ  مؤكدةٌ  سنةٌ  2وعند المالكية ويعبرون عنه بالواجب، مؤكدةٌ  لى أنه سنةٌ إ 1الحنفية

وفي الحقيقة يلتقي الحنفية والمالكية فيما يترتب على الحكم، ولكني أحببت نقل ألفاظهم،  الكفاية،

  .على الكفاية فرٌض  4، وعند الحنابلةأنه سنةٌ  3لوجوه عند الشافعيةوأصح ا

يرجح الباحث مذهب الحنابلة، وهو خالصة مذهب الحنفية والمالكية، ومع فضل األذان، : الترجيح

إلشعار بدخول الوقت والنداء للجماعة، فناسبه حكم فرض الكفاية لمقاصده، با فإنه حكم معللٌ 

  .وكذلك أنه من شعار اإلسالم

  

  

  

  

 حراماإل تكبيرة في اليدين رفع ]أحمد بن سيار الشافعي[ أوجب"النص : سادسة عشرةالمسألة ال

  5."داود كمذهب

، وهو ما يرجحه د تكبيرة اإلحرام سنةٌ على أن رفع اليدين عن 6اتفقت المذاهب األربعة: دراسة المسألة

  .إلى أنه فرٌض كما في النص 7يرجحه الباحث، وقد ذهب الظاهرية

  
                                                           

1
  .460/  1. بدائع الصنائع: الكاساني 

2
  .387/  1 .االستذكار: ابن عبد البر 
3

  .89/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 

4
  .50/  3 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

5
  .610/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

6
ــة: بــن جــزيا، و 15/  1 .المبســوط: السرخســي  ــوانين الفقهي : النــوويو . وعبــروا عنــه بســنة أو فضــيلة وهــو المشــهور 49. الق

  .333 -332/  1. كشاف القناع: البهوتيو . 251/  3. المجموع شرح المهذب

7
  .358مسألة رقم . 234/  3 .المحلى: ابن حزم 
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 يجتمعون مصار،األ في التعريف عن اهللا عبد أبا سألت: ثرماأل قال "صالن: سابعة عشرةالمسألة ال

 عبد بن وبكر الحسن،: واحد غير فعله ،بأٌس  به يكون ال أن أرجو: فقال عرفة، يوم المساجد في

  1".عرفة يوم المسجد يشهدون كانوا واسع، بن ومحمد وثابت، اهللا،

مع مذهب شيوخ الكوفيين في  المنع، وذلك متسقٌ  2الذي فهمته من مذهب الحنفية :دراسة المسألة

 عن السلف الخالف 4النووينقل وسماه بدعة، و  3جاء عن مالك كراهيته، ووافقه ابن رشدالمسألة، و 

فالنص موضع الدراسة هو إلمامهم فاإلباحة  5أما الحنابلة ،ذكر فيه مذهباً ولم يرجح ولم ي السلف

  .أما أنا فال: أتفعله أنت؟ قال: ئلمذهبهم ولكن تكملته، أن اإلمام سُ 

أن ما اختلف فيه علماء  منهجه في مع يرجح الباحث مذهب اإلمام أحمد، فهو متسقٌ : الترجيح

  .؛ ألنه أقرب للسالمةوال أحض على فعله ال أفعله ، وٕان كنتالسلف الصالح فاألمر فيه واسعٌ 

  

 يءٍ ش كل: فقال لحان،باأل القراءة عن ]األثرم لإلمام أحمد[ وسألته" النص: المسألة الثامنة عشرة

  6".يتكلفه ال الرجل صوت يكون أن إال يعجبني، ال فإنه ،محدثٍ 

 الصوتحسن  يذهب إلى هتصر على مراد اإلمام أحمد من جوابه، أي بأنسأق: دراسة المسألة

األلحان التي  البحث هنا في وليس بخالف تشبيه التالوة بالغناء، طبيعي من الرجل دون تكلف،ال

ومقصد البحث ظاهر من كالم اإلمام  تخرج القراءة إلى اللحن الجلي أو الخفي كما فصل الفقهاء،

ألة أخرى التعليل بما فصله أحمد وأظهر منه في كالم اإلمام مالك، وٕان كان جاء عن أحمد في مس

                                                           
1

 .624/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 . 350. اوي على مراقي الفالحطحاشية الطح: والطحطاوي. 226/  1. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي 

3
 .363و 274/  1. البيان والتحصيل: بن رشدا 

4
  .111/  8. المجموع شرح المهذب: لنوويا 

5
 .383 -382/  5 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

6
  .624/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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في األلحان  ال يرون بأساً  3والشافعية 2، فالخالصة أن الحنفية1الفقهاء، وهو ما اعتمده المذهب

  .يكرهانه 5وأحمد 4محل البحث، ومالك

يرجح الباحث مقصد قول اإلمامين مالك وأحمد، من أن تحسين الصوت واألداء إن جاء : الترجيح

، فهو المباح أو المندوب إليه، وما كان بخالف ذلك معينةٍ  اة صناعةٍ ومعان دون كلفةٍ  وتأثراً  طبعاً 

بعد طول  6فهو المكروه إلى ما يناسبه من أحكام متعلقة باألداء، وهذا فصل النزاع كما قال ابن القيم

  .ونقاشٍ  طول بحثٍ 

  

  7."تارك الصالة رَ كف  ]محمد بن المفضل الشافعي[أنه " النص: عشرة عةتاسالمسألة ال

ه في مذهب الشافعي، وأن هذا الوجه الظاهر من سياق المسألة، وأنه صاحب وج: دراسة المسألة

، دون وتهاوناً  كر به، فصورة المسألة تخص تارك الصالة تكاسالً لمذهب، لذلك ذُ فيه خالف ل

 إلى عدم 8الدراسة، وقد ذهبت المذاهب الثالثة الباحث صراإلنكار، وعلى هذه الصورة سيقو  دالجحو 

  .في المشهور إلى التكفير 9التكفير بتلك الصورة، وذهب الحنابلة عدم

 أحسن من عز وجل، اهللا افترضهن صلوات خمس"لحديث  ،الباحث مذهب الجمهوريرجح : الترجيح

 لم ومن ،له يغفر أن عهد اهللا على له كان ،وخشوعهن ركوعهن وأتم ،لوقتهن وصالهن ،وضوءهن

                                                           
1

  .64-62/  14و 376-375/  2.  المغني: ابن قدامة 

2
 .410/  7و 324/  1. شرح فتح القدير: لسيواسيا 

3
  .198-197 / 17 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 

4
 .276-275/  1. البيان والتحصيل: بن رشدا 

5
 .179/  4 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 442/  1. رواية ابنه عبد اهللا مسائل أحمد بن حنبل: بن حنبل، عبد اهللا بن أحمدا 

6
  .493-492/  1. زاد المعاد في هدي خير العباد: بن القيما 

7
  .361/  14 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

8
/  1. م1998. دار الكتـب العلميـة: بيـروت. 1ط. مجمـع األنهـر فـي شـرح ملتقـى األبحـر: كليبولي، عبد الـرحمن بـن محمـدلا 

  .17/  3. المجموع شرح المهذب: النوويو . 40. القوانين الفقهية: بن جزياو . 218

9
 .403/  1 .اإلنصاف: المرداوي 
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وحمل األدلة المقابلة على كفر  ،1"عذبه شاء وٕان له غفر شاء إن ،عهدٌ  اهللا على له فليس ،يفعل

  .النعمة، ونحوه من التأويالت، مما يجمع بين األدلة

 الفاتحة، يقرأ ولم الركوع يدرك عمن ]أحمد بن إسحاق الشافعي[ وسئل" النص: العشرونالمسألة 

  2."الركعة يعيد: فقال

، 5الشوكانيو  4التقي السبكي واختيار 3ظاهريةما جاء في المسألة هو مذهب ال: دراسة المسألة

رضي اهللا  بكرة أبي ألدلة منها حديث مذهب الجمهور الباحث يرجح، و 6وخالفهم المذاهب األربعة

 ،الصف إلى يصل أن قبل فركع ،راكع وهو سلمآله و و  عليه اهللا صلى النبي إلى انتهى أنهعنه 

ووجه االستدالل أنه  .7"تعد وال حرصا اهللا زادك" :فقال ،سلمآله و و  عليه اهللا صلى للنبي ذلك فذكر

لو لم يستقر لدى الصحابي أنه يدرك الركعة بذلك لما كانت فائدة في الركوع دون الصف، ومن 

بركعة لبّين ذلك النبي صلى اهللا  اإلتيانجهة أخرى فالمقام مقام تعليم وبيان، فلو كان يجب عليه 

  .عليه وآله وسلم له ولغيره

 بطلت مرتين الفاتحة كرر من: ]حسان بن محمد الشافعي[ قال"النص : والعشرون ةالحادي المسألة

  8".ماماإل نص خالف وهذا:] قال الذهبي[ صالته،

 فعليه سجود السهو 9من كرر الفاتحة في أول ركعتين من الفريضة عند الحنفية: دراسة المسألة

قوالن والمعتمد عدم  عليه السجود، وفي التعمد واً من كرر الفاتحة سه 10وعند المالكية، لتأخير القراءة

                                                           
1

 .ه األلبانيوصحح. 425حديث رقم . تظة على الصلوا، كتاب الصالة، باب المحافسنن أبي داود: أبو داود 

2
  .486/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
 .362مسألة رقم . 243/  3 .المحلى: ابن حزم 

4
 .11/  3. طبقات الشافعية الكبرى: لسبكيا 

5
 .184 -178/  4 .نيل األوطار: الشوكاني 

6
المجمـوع شـرح : النـوويو . 57. القـوانين الفقهيـة: بـن جـزياو . 185 -184/  1. تبين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق: الزيلعي 

 .293/  4 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 187 - 186/  4. المهذب

7
  .738حديث رقم . ، كتاب األذان، باب إذا ركع دون الصفصحيح البخاري: البخاري 

8
  .493/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

9
 .503/  1. رشرح فتح القدي: لسيواسيا 

10
  .165/  1. شرح رسالة القيرواني الثمر الداني: اآلبي 
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لكن دون سجود للسهو، وعند  في السهو والتعمد في عدم البطالن 1الشافعية البطالن، ووافقهم

  .يكره 2الحنابلة

   .من خالف من قال تبطل ألنه كرر ركنا يرجح الباحث مذهب الحنابلة، خروجاً : الترجيح

، القفال الشاشي الشافعي محمد بن علي[ وجوهه غرائب من" النص: والعشرون ةالثانيالمسألة 

  3".الصالتين ينب الجمع للمريض أن: الروضة في ]الكبير

ه المسألة هذو بعذر المرض، ) وليس الصوري(الحقيقي صورة المسألة في الجمع : دراسة المسألة

  .5مذاهب الثالثة، وهي خالف المعتمد عند ال4للمذهب الحنبلي مشهورةٌ 

، من أن الجمع ُشرع تخفيفًا ورفعًا للحرج موافقته المقاصداحث مذهب الحنابلة، ليرجح الب: جيحالتر 

  .وذكر من قال به من الشافعية 6النووي وهذا ما قواه جداً 

  

 دار في صلى إذا الكافر أن" الطيب الطبري الشافعي عن أبي النص: والعشرون ةالثالثالمسألة 

  7."إسالم فصالته الحرب،

 أصلياً  كافراً كان  كم بإسالمه، سواءً أن الكافر إذا صلى حُ  8من أفراد المذهب الحنبلي: المسألة دراسة

، أو جماعةً  داً أو في دار اإلسالم، وسواء صلى فر في دار الحرب  صلى وسواءً  ،أو مرتداً  أصلياً 

                                                           
1

  .102/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

2
 .616/  3 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

3
 .284/  16 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  .إذا لحق المريض بترك الجمع مشقة. 204/  1. الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة 

5
واســتثنوا المــريض الــذي يخــاف الغلبــة علــى . 427 -426/  1. حاشــية العــدوي: لعــدوياو . 138/  1 .المبســوط: السرخســي 

 .  321/  4. المجموع شرح المهذب: النوويو . عقله فأباحوا أو ندبوا له جمع التقديم

6
 .321/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

7
  .671/  17 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

8
 .123/  12. المغني: ابن قدامة 
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 2في الكافر األصلي في المشهور عندهم فيما سبق من تفصيل، وعند الحنفية 1الشافعيةوخالفهم 

ال يكون  3عند المالكيةر والظاه ،في مساجد المسلمين ال فرداً  حكم بإسالمه إذا صلى بجماعةٍ يُ 

  .أو إقامةٍ  بأذانٍ  مسلما بصالته، دون سبق شهادةٍ 

  .اً أكثر منه فقهي جيح، والمبحث عقديٌ يتوقف الباحث في التر : الترجيح

 نقل البيهقي أن التعليقة في ]لشافعيالقاضي حسين ا[ نقل ومما" نصال: والعشرون عةالرابالمسألة 

   4."أذانه يصح لم أذانه في الترجيع ترك إذا المؤذن أن: للشافعي قوالً 

 مرتين اهللا إال إله ال أن أشهد قال إذا المؤذن رجوع :في األذان هو 5عالترجي: دراسة المسألة

 .مرتين بالشهادتين جهرةً  صوته فمد  رجع ،)مخافتةً (مرتين اهللا رسول محمداً  أن أشهد ،)مخافتةً (

بل  سنةً ال يرون الترجيع  8والحنفية ،في المشهور إلى أن الترجيع سنةٌ  7والشافعية 6فذهب المالكية

فال يرون  9وأما الحنابلة هو مكروه عندهم، وقيل ليس بمكروه بل مباح، وقيل خالف األولى،

  .الترجيع، فإن رجع فال بأس

، 10يه المالكية والشافعية، من أنه سنة، وذلك لقوة أدلتهميرجح الباحث ما ذهب إل: الترجيح

وأما جزئية المسألة من أن ترك  .11وهذا اختيار ابن حزم ،ومعارضة الفريق اآلخر أكثرها ظناً 

  .الترجيع يبطل األذان فغريب لم أقف على من وافق عليه من مشهور المذاهب، واهللا وأعلم

                                                           
1

  .220 -219/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

2
  .353/  1 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

3
  .326/  1. حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

4
  .261/  18 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
  .369/  1. االستذكار: ابن عبد البر 

6
 . 173/  1. هـ1415. دار الفكر: بيروت. دون طبعة .لفواكه الدوانيا: لنفراوي، أحمد بن غنيما 

7
 .100/  3. المجموع شرح المهذب: النووي 

8
 .387/  1 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

9
  .66و 64/  3 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

 أشهد ،اهللا إال إله ال أن أشهد تقول ثم"... : قال صلى اهللا عليه وآله وسلمأن النبي  رضي اهللا عنهمنها حديث أبي محذورة و  10
..."  بالشهادة صوتك ترفع ثم ،صوتك بها تخفض ،اهللا رسول محمداً  أن أشهد ،اهللا رسول محمداً  أن أشهد ،اهللا إال إله ال أن

  .وصححه األلباني. 500حديث رقم . ، كتاب الصالة، باب كيف األذان؟سنن أبي داود: أبو داود: رواه
11

  .331مسألة رقم . 151-149/  3 .المحلى: ابن حزم 
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 شذ  قواعده من ليست مسألة ) أبو عمرو بن الصالح( وله" النص: الخامسة والعشرونالمسألة 

  1."تردد بال باطل حديثها أن مع ونصرها قواها الرغائب صالة وهي ،فيها

من  تصلى بين المغرب والعشاء في أول جمعةٍ  اثنتا عشرة ركعةً  2صالة الرغائب: دراسة المسألة

خرجت المسألة عن قواعد ابن  ةٍ تأملت النص السابق للذهبي، ألحدد من أي ناحيشهر رجب، وقد 

الصالح، واألقرب أنها خرجت عن قواعده في علم الحديث، وابن الصالح من كبار المتخصصين 

أما من ناحية  .لحه، وال يبعد أن تكون خرجت عن قواعد الشافعيةطمص في الحديث وخاصةً 

  .وحديثها موضوعٌ  ،قبيحةٌ  أن صالة الرغائب بدعةٌ  3المذاهب، فالمعتمد في المذاهب األربعة

على العز بن  في مشروعية صالة الرغائب، وذلك رداً  اً الظاهر أن ابن الصالح ألف جزء: الترجيح

في أمر  4أبو شامة جداً  وقد أطال على إنكاره، عبد السالم الذي أنكرها ووافقه جّل علماء المذاهب

وعليه . وغيره من آثارها الكثير، هذه الصالة وما كان من األمر بين العالمين، وتاريخ تلك الصالة

  .فعلها أنه ال يجوزو  ،فيرجح الباحث بدعية هذه الصالة

                                                           
1

  .143/  23 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .61/  4. المجموع شرح المهذب: النووي 

3
. دار الفكـر: بيـروت. دون طبعـة. المـدخل: وابـن الحـاج، محمـد بـن محمـد. 48و 26/  2 .حاشـية ابـن عابـدين: ابن عابـدين 

ــــن . 294/  1. م1981 ــــروت. 1ط. الحــــوادث والبــــدع: الوليــــدوالطرطوشــــي، محمــــد ب . 96. م2003. دار الكتــــب العلميــــة: بي
  .444/  1. كشاف القناع: البهوتيو  .262/  98. شرح صحيح مسلم: النوويو . 61/  4. المجموع شرح المهذب: النوويو 

4
 .66 -35. م1978. دىدار اله: القاهرة. 1ط. الباعث على إنكار البدع والحوادث: بو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيلأ 
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 المبحث الثالث

  مسائل في باب الجنائزال

 السالم عليه نهى وقد ،... ،البيوت في الدفن عن النهي ]حديث سابق[ فيه"النص : المسألة األولى

 في والصالة ،واحداً  شيئاً  والبيوت المقبرة صارتل بيوتهم، في الناس اندفن ولو القبور، على يبنى أن

 في الرجل صالة أفضل: "السالم عليه قال وقد ،تحريمٍ  نهي أو ،كراهيةٍ  نهي عنها فمنهي المقبرة،

 عليه اهللا صلوات عائشة بيت في دفنه وأما .قبوراً  المساكن تتخذ أال ذلك فناسب ."المكتوبة إال بيته

  1."به فمختص وسالمه

على جواز الدفن في البيت  3بكراهية الدفن في البيوت، وبقية المذاهب 2قال الحنفية: مسألةدراسة ال

  .المقابر أولى اتفاقاً يل الدفن في المقابر، وأن الدفن في مع تفض

صلى اهللا عليه يرجح الباحث مذهب الحنفية، ويعلل بما علل الذهبي من خصوصية النبي : الترجيح

  .4، وهذا اختيار الحافظ ابن حجرالحنفية أيضاً  ، وهو ما علل بهوآله وسلم

 - منه أفضل أر ولم- عمران بن المعافى رأيت :عمارة بن اهللا عبد بن محمد"النص : المسألة الثانية

  5."فكرهه القبور، تجصيص عن ليسأ

 6وقد شرحه النووي في صحيح مسلم، صريحٌ  حديثٌ  تجصيص القبور مسألةي ف: دراسة المسألة

 ،عليه يقعد وأن ،عليه يبنى وأن ،القبر يجصص أن سلم آلهو  عليه اهللا صلى اهللا رسول نهى(: بقوله

 هو مهملتين وصادين بالقاف التقصيص ،القبور تقصيص عن نهى األخرى الرواية وفي

 تجصيص كراهة الحديث هذا وفي ،الجص هي الصاد وتشديد القاف بفتح والقصة ،التجصيص

                                                           
1

  .30و 29/  8 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .141/  2. شرح فتح القدير: لسيواسيا و. 405. اوي على مراقي الفالحطحاشية الطح: الطحطاوي 

3
 .238/  6 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 240/  5. المجموع شرح المهذب: النوويو  .424/  1 .حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

4
 .168/  2 .فتح الباري: ابن حجر 

5
 .82/  9 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

6
 .41/  7. شرح صحيح مسلم: النووي 
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يسها بالجص، وكراهية تجصيص القبور موضع اتفاق بين و تلبوالتجصيص هو طالؤها أ) .القبر

  .إلى التحريم 2األربعة، وذهب ابن حزم 1المذاهب

طالء ( يرجح الباحث مذهب الجمهور، بكراهية تجصيص القبر، والمسألة في التطيين: الترجيح

   .أسهل )بالطين القبر

  

  

 يحيى كان -  البلد بغير يموت رجل على الصالة ]يحيى بن معين[ أرى وال" النص: المسألة الثالثة

  3."- الحديث هذا يوهن

عن مكان  بعيدٍ  أي المسلم الذي مات في مكانٍ ( بصالة الغائب هذه المسألة مشهورةٌ : دراسة المسألة

  :أقوال الفقهاء في المسألة بمذهبين ، ويمكن إجمال)المصلي

وتكره على المشهور عند ، ئبإلى المنع من الصالة على الغا 4ذهب الحنفية: المذهب األول

  .5المالكية

  .إلى جواز الصالة على الغائب 6)والظاهرية الشافعية والحنابلة(ذهب : المذهب الثاني

فيما  هو ما سبق إليههذا الجمع في المسألة، و  الجمع بين نصوص المذاهبيرجح الباحث : الترجيح

 فإنه عليه الصالة في حقه قضى وقد لبلدانا من ببلد المسلم مات إذا هذا فعلى"الخطابي بقوله  أعلم

 كانت عذرٍ مانِع  أو لعائق عليه يصل لم أنه علم فإن ،عنه غائباً  آخر ببلد كان من عليه يصلي ال
                                                           

1
. 260/  5. المجمــوع شــرح المهــذب: النــوويو . 241 / 2. التــاج واإلكليــل: المــواقو . 363/  2. بــدائع الصــنائع: الكاســاني 

 .232/  6 .الشرح الكبير: وابن قدامة

2
  .577المسألة رقم . 133/  5 .لمحلىا: ابن حزم 

3
  .94/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  .340/  2. بدائع الصنائع: الكاساني 

5
 . 413و 427 / 1. حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

6
. 139-138/  5 .المحلـى: وابـن حـزم. 182/  6 .الشـرح الكبيـر: وابـن قدامـة .206/  5. المجموع شـرح المهـذب: النووي 
  . 580سألة رقم الم
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على  2وهو ظاهر تبويب أبي داوود في سننه 1."المسافة لبعد ذلك يترك وال ،عليه يصلى أن السنة

 عنه فيما نقله وهو اختيار ابن تيمية لى النجاشي،ع صلى اهللا عليه وآله وسلمقصة صالة النبي 

  .وصوبه 3ابن القيم

 لفأ به قتلت أني يقيناً  علمأ :فقال -سيفه خرجأو  - يقول السرماري أحمد" النص: المسألة الرابعة

4."معي يدفن نأ مرتأل ةً بدع يكون نأ خوفي ولوال ،خرىأ لفاً أ به قتلت عشت نإ و  ،تركي
 

أخـذتها ( بوصـيةٍ  ،لمسـألة حكـم دفـن أثـر مـن عمـل صـالح مـع الميـت فـي قبـرهصـورة ا: دراسـة المسـألة

أو  )مــن قولــه أمــرت أن يــدفن معــي، وهــو أمــٌر متعلــٌق بتصــرٍف بملــٍك بعــد المــوت وهــو عــين الوصــية

فــي الموضـوع فــي كتـب المــذاهب، والـذي وجدتــه  مباشـرةً  وبعــد البحـث لــم أجـد نصوصــاً . بغيـر وصـيةٍ 

 مـع شـيء دفـن حكـم ،49313 الفتـوى رقـم"وهـذا نصـها  5لشـبكة اإلسـالميةفتوى من هيئة الفتوى في ا

  .1425 الثاني ربيع 12:  الفتوى تاريخ، لوصيته تنفيذاً  الميت

 العلــم مــع وخالفــه، عباءتــه أو مســبحته مثــل قبــره فــي المتــوفى مــع شــيءٍ  أي دفــن يجــوز هــل: الســؤال

 أمــا وصــحبه، آلــه وعلــى اهللا رســول علــى موالســال والصــالة هللا الحمــد: الفتــوى  المتــوفى؟ وصــية بأنهــا

  :بعد

 عن يثبت ولم ،لذلك أصلٌ  الشرع في يرد لم حيث وغيرها مسبحةٍ  من الميت مع شيء دفن يشرع فال

 كانـت إن والوصـية .بموتـه ينقطـع حياتـه فـي كان يملـك لما ملكه وألن فعله، أنه األمة سلف من أحدٍ 

 إنفـاذ إن ثـم: خليـل مختصـر علـى شـرحه فـي خرشـيال قـال بهـا، الوفـاء يجوز فال غير مشروع بشيء

 ،وفعــل محــرم بمعصــية الوصــية تصــح وال: بــن قدامــةا وقــال المــوت، بعــد أي الزم، المحــرم عــدا مــا

 عليهما، اإلنفاق أو عمارتهما، أو نار، بيت أو ببناء كنيسة وصى فلو ذميًا، أو موصيال كان مسلما

 حيــث مــن يملكــه مــا كــل بــه الموصــى: خليــل لمختصــر ليــلواإلك التــاج فــي وقــال .انتهــى. بــاطالً  كــان
                                                           

1
  .270/  1. م2005. دار الكتب العلمية: بيروت. 3ط. معالم السنن: بي، حمد بن محمدالخطا 

وصـححه . 3204حـديث رقـم . باب في الصالة على المسلم يموت فـي بـالد الشـرك، ، كتاب الجنائزسنن أبي داود: أبو داود2
   .األلباني

3
  .521- 520/  1 .زاد المعاد في هدي خير العباد: بن القيما 

4
 .39/  13 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=49313: ذا الرابطه 
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 ال يشـرع أنـه فالحاصـل .انتهـى. فيـه صـرفه يحـل ال فيما وبالمال بالخمر الوصية فتخرج به، الوصية

 مـن لـه يهـدى ومـا له والدعاء الصالحة، األعمال من قدم ما إال قبره في اإلنسان ينفع وال الفعل، هذا

 اهللا عبد.د بإشراف الفتوى مركز: المفتي .أعلم واهللا .ونحوها القرآن قراءة من الصالحة األعمال ثواب

  ." الفقيه

 مكتوبـاً  هـل يجـوز دفـن ورقـةٍ "أخرى للشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز بـنفس السـياق ونصـها  1وهذه فتوى   

هذا ال أصل له وال يجـوز، وال يـدفن : عليها االستغفار في قبر الميت؟ وهل ينفع ذلك الميت؟ فأجاب

وال غيـــر  وال خنجـــرٌ  وال ســيفٌ ، فيهـــا كتابـــةٌ  ، وال أوراقٌ إال كفنـــه، فــال يـــدفن معـــه مصــحفٌ  ه شـــيءٌ معــ

  ."ذلك

ــم ينقــل عــن الســلف الصــالح، ولهــذا: التــرجيح واهللا  -يــرجح الباحــث عــدم الجــواز؛ وذلــك ألن الفعــل ل

الحّي أولى به من لم يعلق الذهبي الخبير باآلثار على قول السرماري، وألنه إن كان له قيمة ف -أعلم

فيـه ذكـر  اً مكتوبـ ش القبـر ألخـذ مـا فيـه، وٕان كـان شـيئاً الميت، ولكيال يشجع ضعاف النفوس على نـب

  .اهللا أو القرآن ففي دفنه مع الجثة امتهان له، واهللا أعلم

  

 ســلمآلــه و و  عليــه اهللا صــلى اهللا رســول عــن ]أبــو العبــاس الســراج[ ختمــت" الــنص: ةالمســألة الخامســ

 شـريك، حـديث دليلـه: ]الـذهبي[ قلـت .أضـحيةٍ  ألـف عشر اثني عنه وضحيت ،ختمةٍ  ألف عشر اثني

 فقلــت بكبشــين، يضـحي  رضــي اهللا عنــه عليـاً  رأيــت: قــال حـنش عــن الحكــم، عـن الحســناء، أبــي عـن

: الترمــذي زاد ." عنـه أّن أضــحي صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم اهللا رسـول أوصــاني: " قـال هــذا؟ مـا: لـه

 رأيــت: الــدقاق أحمــد بــن محمــد قــال/  .نفســه عــن وواحــدٌ  ســلم،آلــه و و  عليــه اهللا صــلى ينبــال عــن واحــدٌ 

 يصـيح ثـم سـلم،آلـه و و  عليـه اهللا صـلى اهللا رسول عن أضحيةً  أسبوعين أو أسبوعٍ  كل يضحي السراج

  2".فيأكلون الحديث، بأصحاب

                                                           
   h'p())ali*a.com)+atawa)+atawa,ub-ects.asp./languagename0ar12iew03age14a--5ntry670014a--5ntryName01: انظر الرابط 1

Ramadan5ntry67001Ramadan5ntryName01Node670125113age67039271,ec:on67051,ub-ect3ageTitles670503351;ark6nde.08   

2
  .394و 393/  14 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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ثواب قراءة القرآن وقد شملت المسألة إهداء  ،1الحديث الذي ذكره المصنف ضعيف: دراسة المسألة

كما (للميت، وكذلك ذبح األضحية عن الميت، ولكن الجزء األخير من النص يوضح أن المقصود 

أو أسبوعين ولكن لها وقت  ضحية ال تكون كل أسبوعٍ عن الميت؛ ألن األ) صدقةً (الذبح ) أفهمه

فهو فرع عن  وسلم صلى اهللا عليه وآلهولو درسنا المسألة تحت مسمى إهداء الثواب للنبي  .معروف

عند تناول المسألة من الفقهاء يردون  خصوصيةٌ  صلى اهللا عليه وآله وسلمإهداء الثواب للميت، وله 

جواز  2الظاهر عند الحنفيةف، لعلو منزلته وجنابه صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى من منع في حقه 

الظاهر من و  للمتأخرين، اً خالف على المنع، وهو األصل في المذهب 3المالكية والجّل من ،ذلك

 ،عدم الجواز بناًء على أنها ال تصل، وٕان كان أكثر متأخري الشافعية على الجواز 4مذهب الشافعي

بعد  إلى عدم الجواز فيها يذهب في المسألة 6جواز ذلك، والبن تيمية رسالة 5وظاهر مذهب الحنابلة

  .تأصيل وتفريع ومناقشة طويلة

عن مسألة وصول القربات  ما إلى حدٍ  لةٌ المسألة مستق أن الباحث الصواب كما يراه: الترجيح

لمسألتنا،  خلٌ لألموات، والتفصيل في ذلك واالستثناءات أو اإلطالق، وٕان كانت مسألة الوصول مد

في فعل الصحابة و صالحي التابعين وصالحي تابعيهم لما جاء في المسألة مع  بمعنى أن البحث

 السابق مسألة الوصية فيه واضحةٌ  رضي اهللا عنهحديث علي بأن  اً علم، توفر الهمم للفعل ونقله

على فرض صحته، فبعد التتبع يرى الباحث عدم المشروعية لما جاء في أصل المسألة، موافقة 

  .لمالك والشافعي، مع وضع المسألة ضمن مسائل الخالف السائغ

  

                                                           
1

سـنن : والترمـذي .ه األلبـانيوضـعف. 2790حـديث رقـم . األضحية عن الميـتباب ، ، كتاب الضحاياسنن أبي داود: أبو داود 
 . ضعيف اإلسناد: قال األلبانيو . 1495حديث رقم . كتاب األضاحي، باب ما جاء في األضحية عن الميت. الترمذي

2
  .244/  2 .حاشية ابن عابدين: وابن عابدين. 285/  3. بدائع الصنائع: الكاساني 

3
 .11-10/  2. حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

4
. دون طبعـة. مغنـي المحتـاج: والشـربيني، محمـد الخطيـب .88/ 11و 91/  7و  49-48/  2. شرح صحيح مسلم: النووي 

 . 70/  3. دون سنة نشر. دار الفكر: بيروت

5
  .936/  1. مطالب أولى النهى: لرحيبانيا 

6
. واتومعهـا مســائل فـي إهـداء القربـات لألمــ صـلى اهللا عليــه وآلـه وسـلمرسـالة فـي إهــداء الثـواب للنبـي : بـن تيميـة، أحمـدا 

 . م2002. دار أضواء السلف: الرياض. 1ط. أشرف عبد المقصود: تحقيق
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 غسله من{ :قال أنه سلمآله و و  عليه اهللا صلى النبي عن هريرة، أبي عن" النص: سةالمسألة الساد

 تقدير منث للحدي بد وال سنة، ذلك أن في ظاهر وهو صالح، إسناده .}الوضوء حمله ومن الغسل،

 .الواجب أو المستحب أو المسنون أو المشروع: فالمقدر الوضوء، ومع الغسل، مع محذوف يءش

  1".أعلم واهللا

يندب له الغسل، ومن  لى الندب، أي من غسل ميتاً أن األمرين ع 2يرى الحنفية  :دراسة المسألة

من الخالف ألنهم يرون ضعف الحديث، ويثبتون  يندب له الوضوء، وذلك عندهم خروجاً  حمل ميتاً 

، وال يرى لمن غسل ميتاً  الغسل مندوباً  3وكذلك يرى المالكية الندب بالحديث الضعيف ال الموضوع،

فيرون الغسل  5أما الحنابلةالحنفيَة في األمرين،  4الشافعيةُ ووافق  ،مالك الوضوء على من حمل ميتاً 

ن غسل الميت وٕان كان ن غسل الميت، ولكن أكثرهم يرون وجوب الوضوء مِ مِ  اً ستحبالغسل م

، أما الوضوء من حمل الميت فلم أجده 6صاحب المغني وغيره اختاروا االستحباب وعليه الفتوى

  .الحديثعندهم عند مناقشة 

لباحث مذهب الحنفية والشافعية في الندب لألمرين، مع اختالفهم في التعليل، وقد يرجح ا: الترجيح

  .لتصحيح الحديث أو تحسينه، فال أقل من أن نأخذ بالندب منه 7من أهل العلم ذهب عددٌ 

  

                                                           
1

 .357و 356/  18 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .133/  2. شرح فتح القدير: لسيواسياو . 55ص . اوي على مراقي الفالحطحاشية الطح: الطحطاوي 

3
 .174 / 1. االستذكار: ابن عبد البرو . 494/  1. منح الجليل: ليشع 

4
  142/  5و  534/  1. المجموع شرح المهذب: النووي 

5
 120و  53- 52و 119 -118/  2. الشرح الكبير: ابن قدامة 

6
. هــ1428. دار أصداء المجتمـع): السعودية(بريدة . 3ط. محمد الشويعر: جمع وترتيب. مجموع فتاوى: بن باز، عبد العزيزا 

 .180/  10. هـ1428

7
 .72 -71ص . هـ1412. مكتبة المعارف: الرياض. 1ط. أحكام الجنائز: الدين األلباني، محمد ناصر 
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 المبحث الرابع

  مسائل في باب الصيامال

، بأسـاً  للصـائم البـرد بتالعبـا يـرى ال كـان الـذي ]أبـو طلحـة األنصـاري[ وهـو"الـنص : المسألة األولـى

  1."شرابٍ  وال بطعامٍ  ليس: ويقول

فذكرت ذلك : وي عن أنس الذي هو ربيب أبي طلحةتمام األثر فقال قتادة الراأبدأ ب: دراسة المسألة

 يَ وِ رُ  نعلم وال" :البزار بعد روايته لهذا األثر وقال. إنه يقطع الظمأ: وقال ،لسعيد بن المسيب فكرهه

على خالف ذلك من الفطر بابتالع البرد،  3لذلك فالمذاهب األربعة، 2."ةطلح أبي نع إال الفعل هذا

  .البرد، وهو ما يرجحه الباحث

 4من فقهاء األصول أن كثيراً  ، وهيليست من صلب البحث، وأسوقها استطراداً  أصوليةٌ  وهنا نكتةٌ   

 الظني ل يخرق اإلجماعَ ه: وهي يمثلون بهذا األثر وغيره من اآلثار القليلة النادرة على مسألةٍ 

   .بعلم الفقهإذا كان المخالف لم يشتهر  الفرد؟ ويرجح األغلب عدم الخرق خاصةً  خالفُ 

  

 يواصل الزبير ابن كان: قال مليكة، أبي ابن عن الشهيد، بن حبيب وروى"النص  :المسألة الثانية

 .الوصال عن النهي بلغه ما لهلع: ]الذهبي[ قلت .انَ ثُ يَ ألْ  وهو السابع اليوم في ويصبح أيام، سبعة

                                                           

 
  .33و 27/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي1

2
مكتبـة العلــوم : المدينـة النبويـة. 1ط. عـادل بـن سـعد: تحقيـق. بمسـند البـزارالمعـروف  البحـر الزخـار: لبـزار، أحمـد بـن عمـروا 

  . 7428أثر رقم . 26 -25/  14. م2006. والحكم
3

: لدسـوقياو . 698/  2 .بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد: وابـن رشـد. 324/  1. تبين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق: الزيلعـي 
المجمــوع شــرح : النــوويو . ، أو ألنــه كالــدرهم والحصــاة فــي تمثــيلهمألن البــرد ممــا ينمــاع 524 -523/  1. حاشــية الدســوقي

  . 411 -410/  7 .الشرح الكبيرو .326/  6. المهذب

4
: تحقيق. الموافقات : والشاطبي، إبراهيم بن موسى. 218/  4. دار الفكر: بيروت. تيسير التحرير: مير بادشاه، محمد أميرأ 

 : والغزالــــــي، محمــــــد بــــــن محمــــــد. 275 -274/  3. م2009. دار ابــــــن القــــــيم: الريــــــاض. 3ط. مشــــــهور آل ســــــلمان: تحقيــــــق
دار : بيـروت. 1ط. المعتمـد : والبصـري، محمـد بـن علـي. 147ص . هــ1413. دار الكتـب العلميـة: بيروت. 1ط. المستصفى

  . 32/  2. هـ1403. الكتب العلمية
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 نفسه، تجويع في وبالغ واصل، من وكل رحيم، رؤوف بالمؤمنين سلمآله و و  عليه اهللا صلى ونبيك

  1."أولى السنة فاتباع خلقه، وضاق مزاجه، انحرف

ل النهار التالي وهكذا، وفي النهار مع الليل إلى دخو  ،صورة المسألة متابعة الصيام: دراسة المسألة

على  4على كراهية الوصال، والشافعية 3فالمذاهب الثالثة ، وعموماً ةعنه نصوص صحيح 2النهي

على التحريم، ويرجح الباحث مذهب الجمهور، ألدلة التحول من التحريم  5والظاهرية كراهية التحريم،

  .إلى الكراهية التي أوردوها ومنها األثر موضوع الدراسة

  

 النهي يبلغه لم وكأنه .- عنه صحيح هذا-  الدهر يصوم كان سوداأل أن"النص  :المسألة الثالثة

  6".تأول أو ذلك عن

الفطر : هو صيام أيام العام كلها، وٕان أفطر أيام النهي صورة صيام الدهر: دراسة المسألة

األيام غير النهي عن صيام  واألضحى، والتشريق على خالف فيها، ألن النهي عن صيام هذه

على ثالثة أقوال  8وصوم الدهر عند المالكية ، وحكمه عندهم الكراهية،7الدهر، وهذا عند الحنفية

فصيام الدهر عندهم  9)الشافعية والحنابلة(، أما ، ولم يتبين لي الراجح عندهمومستحبٌ  ومباحٌ  مكروهٌ 

  .ولم يفوت به حقاً  إذا لم يخف منه ضرراً  عندهم غير مكروهٍ 

                                                           
1

 .368/  3 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
كتاب . صحيح مسلم: مسلمو . 1967 – 1961أحاديث . ، كتاب الصوم، باب الوصالصحيح البخاري: البخاري :متفق عليه 

 . 1105 – 1102أحاديث . صالالنهي عن الو  ، بابالصيام

3
اإلقنـاع فـي : والحجـاوي. 88. القـوانين الفقهيـة: بـن جـزياو . 426ص . اوي على مراقـي الفـالحطحاشية الطح: الطحطـاوي 

 .319/  1 .فقه اإلمام أحمد

4
  .375/  6. المجموع شرح المهذب: النووي 
5

  .797مسألة رقم . 21/  7 .المحلى: ابن حزم 

6
 .52/  4 .م النبالءسير أعال: الذهبي 

7
  .376/  2 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

8
شــرح مختصــر : والخرشــي، محمــد بــن عبــد اهللا. 534/  1. حاشــية الدســوقي: لدســوقياو . 87. القــوانين الفقهيــة: بــن جــزيا 

  . 753/  2 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد: وابن رشد. 260/  2. دار الفكر: بيروت. خليل

9
 . 95 - 93/  5 .الفروع: وابن مفلح .415/  6. المجموع شرح المهذب :النووي 
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يام الدهر وٕان أفطر أيام النهي؛ ألن صيامها أي كراهية ص يرجح الباحث مذهب الحنفية،: الترجيح

وغيره من الحنابلة حتى يكاد يكون  1)وابن القيم صاحب المغني(وهو ما اختاره  ،محرم استقالالً 

 2)..."األبد(ال صام من صام الدهر "... ومنها  والترجيح لقوة األدلة. المعتمد عند المتأخرين

  .والتعليل للحكم

  

 الشهرة، لوال: يقول عمشاأل سمعت وكيع، حدثنا: راهويه بن إسحاق" النص: ةرابعالمسألة ال

  3."تسحرت ثم الفجر، لصليت

على خالفها، بحيث إذا دخل وقت صالة  4هذه المسألة مما اتفقت المذاهب األربعة: دراسة المسألة

الصبح بالفجر الصادق أمسك الصائم، وٕانما السحور قبل دخول الفجر الصادق وصالة الصبح، 

ما اتفق عليه الجمهور،  رجح الباحثوي. جرتواجتهادات أخرى هُ  5وقد كان في المسألة أقوال

 إن لقوله ؛الفجر قبل إال يكون ال السحور أن" :وأستأنس بكالم ابن عبد البر في التمهيد حيث يقول

 الإ فيه يخالف لم إجماع وهو ،مكتوم أم ابن أذان عن ذلك من منعهم ثم ،}بليل ينادي بالال{

 ،الشمس غروب إلى الفجر طلوع من صيامه يجب الذي والنهار .قوله على عرجيُ  ولم ،فشذّ  األعمش

  6".فيه للكالم وجه فال المسلمين علماء إجماع هذا على

  

                                                           
1

  .83 -80/  2. زاد المعاد في هدي خير العباد: بن القيماو . 231/  4. المغني: ابن قدامة 

2
صــحيح : مســلم و. 1979حــديث رقــم . ، كتــاب الصــوم، بــاب صــوم داود عليــه الســالمصــحيح البخــاري: البخــاري :متفــق عليــه 

النهـي عــن صـوم الــدهر لمـن تضـرر بــه أو فـّوت حقـًا أو لــم يفطـر العيـدين والتشــريق وبيـان تفضــيل  ، بـابتـاب الصــيامك. مسـلم
 .1159تحت حديث  . صوم يوم وٕافطار يوم

3
 .236/  6 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
 6و  45/  3. موع شـرح المهـذبالمج: النـوويو . 91. القوانين الفقهية: بن جزياو  .54/  2 .شرح معاني اآلثار: الطحاوي 
 .  326- 325/  7 .الشرح الكبير: وابن قدامة .310/ 

5
 .266- 264/  5 .فتح الباري: ابن حجر 

6
الفـــاروق : القـــاهرة. 4ط. أســـامة بــن إبـــراهيم: تحقيـــق). مرتبـــا علـــى األبـــواب الفقهيــة للموطـــأ( التمهيـــد :ابــن عبـــد البـــر، يوســف 

 .69/  3. م2008. الحديثة
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 يوم صام فمن أولى، فالنافلة الفرض، صوم إفطار للمسافر فضلواأل"النص : خامسةالمسألة ال

 من أحدٌ  وال بها، صامه ما سلمآله و و  عليه اهللا صلى رسولال وبأن بالنهي، علمه مع بها عرفة

 صومه يكن لم ولكن يأجره، ال اهللا بأن اهللا على نقطع وال .أعلم واهللا يصب، لم نعلم، فيما أصحابه

  1."المسافر ال المقيم حق في ذلك قال إنما سلمآله و و  عليه اهللا صلى النبي نأل لسنتين، مكفراً  له

 للمسافر، والصوم يوم عرفة للحاج،) فريضة ونافلة(المسألة جزئيتان؛ الصوم في : دراسة المسألة

  :ولم أجد عندهم تفريق بين الفريضة والنافلة وفي األولى منهما مذهبان

إلى أن الصوم للمسافر أفضل من الفطر إن لم  2)الحنفية والمالكية والشافعية(ذهب : المذهب األول

  .أو يضره  يضعفه وأيشق عليه 

  .أفضل من الصوم إلى أن الفطر للمسافر 3ذهب الحنابلة: مذهب الثانيال

   .األربعة 4وأما صوم يوم عرفة للحاج فالمستحب تركه أو هو مكروه عند المذاهب

الجمهور في الجزئيتين ألن الصوم في السفر من غير ضرر أسلم يرجح الباحث مذهب : الترجيح

وما ختم ، صلى اهللا عليه وآله وسلمفهو فعل النبي  عرفةفي  وأما في ترك الصيام يوم عرفة، للذمة

به الذهبي تعليقه بأن الصائم في عرفة ليس له أجر سنتين، فهو توجيه جميل للحث على الفطر في 

  .عرفة ليتقوى على الدعاء هناك، وٕان كنت ال أجزم بذلك

 بن محمد برقة، مدينة قاضي الشهيد ماماإل يّ لِ بُ الحُ " بطوله للعبرة لنصاأنقل : المسألة السادسة

 إثمهم، وأتقلد الناس، أفطر وال الهالل، نرى حتى: قال العيد، غداً : فقال برقة، أمير أتاه .الحبلي

 يعتبرون وال بالحساب، يفطرون العبيدية رأي من هذا وكان -  المنصور كتاب جاء بهذا: فقال

 وال أخرج ال: القاضي فقال .العيد وأهبة والبنود بالطبول ميراأل فأصبح هالل، ريُ  فلم - رؤية
                                                           

1
 .684/  10 .سير أعالم النبالء: يالذهب 

2
 .المجمـوع شـرح المهـذب: النـوويو . 91. القوانين الفقهيـة: بن جزياو  .333/  1. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي 
6  /260.  

3
  .373/  7 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

4
 .402/  6 .المجموع شرح المهذب: النوويو . 532/  2. حاشية العدوي: لعدوياو . 350/  2. شرح فتح القدير: لسيواسيا 

  . 524/  7 .الشرح الكبير: وابن قدامة .402
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 فأحضر، إليه، القاضي فطلب المنصور، إلى جرى بما وكتب .خطب رجالً  مير،األ فأمر أصلي،

 يستغيث وكان مات، أن إلى الشمس في فعلق فأمر، فامتنع، عنك، وأعفو تنصل،: له فقال

  1".الظالمين على اهللا فلعنة .خشبة على صلبوه ثم .يسق فلم العطش،

إن شاء اهللا سألتزم االختصار في هذه المسألة أسوة بسائر األطروحة، وأقول أن : اسة المسألةدر 

في  تعتمد على الرؤية، وال تعتمد على الحساب، وأزيد أن تعبيرات المذاهب 2المذاهب األربعة

أقول ما عبرت بالمنجمين، ثم  عبرت بأهل الحساب والمؤقتين، وقليالً  في الهامش اإلحاالت السابقة

 ، وبناءً عما كان قديماً  اً باآلالت والحسابات الحديثة قد يفترق كثير  أن ما يحدث في عصرنا من رصدٍ 

في الصورة التي صوروها، أما في أيامنا هذه، فأرى أن  رجح مذهب الجمهورالباحث يعليه فإن 

، ثم تنزيل مناط ليس هذا مكانه، ألنه يحتاج إليراد حقائق علمية قطعية موسعٍ  األمر يحتاج لبحثٍ 

، وال أحسب ال يعتبرون الرؤية، حيث قال وفي تعبير الذهبي محل البحث دقةٌ . الحكم الفقهي عليها

  . يقول بقولهم اً أحد

  

 والتزم والمحجوم، الحاجم تفطر الحجامة: ]حسان بن محمد الشافعي[ وقال"النص : المسألة السابعة

 بل حاديث،األ ضعف ما ماماإل نأل نظر، فيه وهذا ]الذهبي[ .فيه حاديثاأل لصحة المذهب هو أنه

  3".نسخها ادعى

إلى أن الحجامة ال يفطر بها الحاجم وال المحجوم، وقالوا ما قال  4ذهب الجمهور: دراسة المسألة

، وهو من إلى القول بالفطر لهما 5الذهبي أن الحديث منسوخ وتأويالت أخرى، وذهب الحنابلة

  .مفردات المذهب

                                                           
1

  .375 - 374/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
/  6 .المجمـوع شـرح المهـذب: النـوويو . 391/  2. التـاج واإلكليـل: المـواقو . 387/  2 .حاشـية ابـن عابـدين: ابن عابـدين 

  .    396/  7 .يرالشرح الكب: وابن قدامة. 282

3
 .493/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
: المـــاورديو . ولكــن تكـــره خــوف التغريــر 91. القـــوانين الفقهيــة: وابــن جــزي. 666 -665/  2. بــدائع الصـــنائع: الكاســاني 

  .  753، المسألة رقم 205 – 203/  6 .المحلى: ابن حزمو  .461 / 3 .الشافعي فقه في الحاوي

5
  .420 - 419/  7 .الشرح الكبير: ةابن قدام 
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صلى أن النبي  1ومنها يرجح الباحث مذهب الجمهور لصحة األحاديث التي اعتمدوا عليها: الترجيح

االستنباط والترجيح، ويرى الباحث أن األولى  احتجم وهو صائم، وهذا قوٌي في اهللا عليه وآله وسلم

  .من الخالف على األقل تركها، خروجاً 

                                                           
1

  .1940 – 1938أحاديث . ، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائمصحيح البخاري: البخاري 
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  المبحث الخامس

  مسائل في باب الزكاةال

باب مسائل في صلب الزكاة، ولكن المسألة األولى متعلقة بالمال وهو محور ليس في هذا ال  

  .زكاة الفطر في الزكاة، وفي الثانية متعلق باللقطة مما يسقط من الحاصدين، والثالثة

 سلمآله و و  عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت: ]رضي اهللا عنهأبو ذّر [ وقال" النص: المسألة األولى

 يا اهللا أنشدك }أواق ستة منه خلفي أذر مني، ويتقبل أنفقه ذهبا الجبل هذا يل أن أحب ما{: يقول

 ال؛ جمعه وكراهية إنفاقه فضل على دالٌ  هذا: ]الذهبي[ قلت .نعم: قال ؟مراراً  قال أسمعته: عثمان

  1".تحريم على يدل

د عن ئزافي جمع المال ال رضي اهللا عنههذه المسألة مشهورة بمذهب أبي ذّر : دراسة المسألة

 2)الحنفي والنووي الشافعي للعيني(حريم، وقد وقفت على كالم يرى الت رضي اهللا عنهالحاجة، وكان 

أيهما : من حله وٕانفاقه في حله، وتناقش هذه المسألة مطوال في مبحث في إباحة جمع المال، طبعاً 

هاية يترجح اختالف وهي مسألة طويلة األذيال، وفي الن! أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟

  .للشخص وما يصلحه األفضلية تبعاً 

هذا ما استطعت الوصول إليه من أقوال الفقهاء في المسألة، وأرجح ما قالوه من اإلباحة، : الترجيح

  .من باب السالمة، واهللا أعلم قويٌ  وٕان كان لقول الذهبي من الكراهية وجهٌ 

  

 فليس القاطف، يد جنت أو الحاصد، يد أتأخط ما: يقول وزاعياأل"النص : المسألة الثانية

  3".السبيل وابن للمارة هو إنما سبيل، عليه الزرع لصاحب

                                                           
1

  .67/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .79/  11. شرح صحيح مسلم: النوويو . 91/  8 .عمدة القاري: العيني 

3
  .116/  7 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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باب ما جاء في اتباع "وبوب عليه  األثر في السنن الكبرى هذا وجدت البيهقي أورد: دراسة المسألة

 أبو يل قال :قالت عنها اهللا يرض الدرداء أم عن"، ثم أورد تحته "دين وأخذ ما يسقط منهماصّ الح

 ما يفانظر  ادينالحصّ  يتتبع: قال ؟احتجت إن: قلت شيئاً  أحداً  يتسأل ال: عنه اهللا يرض الدرداء

وذلك تحت كتاب  1".شيئاً  أحداً  يتسأل وال كليه ثم اعجنيه ثم اطحنيه ثم فاخبطيه فخذيه منهم يسقط

للمار  ء الحصاد حاللٌ تخريج قول األوزاعي على أن لقطة ما بقي ورا بق، فتحصل مما ساللقطة

 حقيرة اللقطة كانت وٕان" جاء عند الحنفية وقد .رضي اهللا عنهتوجيه أبي ذّر  وابن السبيل، وكذلك

 إلقاءها ألن تعريف بدون بها ينتفع الحصاد بعد والسنبل ...كـ يطلبها ال صاحبها أن يعلم بحيث

 مالكها وجدها لو البزازية وفي .يصح ال المجهول من التمليك ألن أخذها وللمالك ،داللة لألخذ إباحةٌ 

 التقاط في الحكم وكذا ،معلومين لقوم له فهي أخذها من الرمي عند قال إذا إال أخذها له يده في

 قبيل من فهي مجتمعة لو ألنها ،المتفرقة بالمواضع قيدنا وٕانما دناءةً  يعد فإنه غيره جمع بعد السنابل

 ييخل يالذ يءوالش السنبل منه فتبقى يحصد الزرع عن وسئل" وعند المالكية 2 ."صاحبها يطلبها ما

 .يربيك ال ما إلى يربيك ما دع: يقال كان وقد حالل، أنه يعلم ما إال يأكل ال فقال أيأكله؟ أهله عنه

 لمن تركه قد صاحبه أن علم إن أنه ذلك يف القول وتحصيل: قال كما هذا: رشد بن محمد قال

 للمساكين تركه قد صاحبه أن علم وٕان فقيرًا، أو كان غنياً  يأخذه أن له زجا فقيرٍ  أو غنىٍ  من أخذه

 على أو إليه يعود أن على صاحبه تركه هل يعلم لم وٕان. مسكيناً  يكون أن إال يأخذه أن له يجز لم

 قد صاحبه أن ظنه على غلب وٕان يستأذنه، أن دون أخذه على يقدم أن له يحل لم إليه يعود أال

 3 ."يربيك ال ما إلى يربيك ما دع: له ويقال أخذه له يكره فهذا يقيناً  ذلك يعلم ولم هأخذ لمن تركه

 أو عنها المالك إعراض ظنّ  إذا فيجوز الحصاد وقت في ونحوها السنابل التقاط وأما" وعند الشافعية

 الثاني يف خالف وٕان ،ال أم الزكاة أهل من اآلخذ يكون أن بين فرق، وال فال وٕاال بأخذها رضاه ظنّ 

 ما التقاط ويباح"وعند الحنابلة  4 ."والخلف السلف ليهع جرى كما يغتفر القدر هذا ألن ركشيالز 

                                                           
1

  .375/  6. السنن الكبرى: لبيهقيا 

2
  .530/  2. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: لكليبوليا 

3
  .208/  18. البيان والتحصيل: بن رشدا 

4
  .215 - 214/  2. مغني المحتاج: الشربيني 
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 إنسان زرع غصب وٕاذا: الرعاية في قال .منعه ويحرم وغيرهما وحبّ  سنبل من الحصادون خلفه

  1 ."المالك حصدها لو كما المتساقط السنبل التقاط للفقراء أبيح وحصده

قرب األقوال السابقة لقول األوزاعي هو مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفية، وهو ما أ: الترجيح

  .يرجحه الباحث، ألنه كما قال الشافعية هذا القدر يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف

  

  2".فضة تعطى أن بأس ال: الفطر زكاة في )بن معين( يحيى وقال"النص : المسألة الثالثة

بدل صورة المسألة تسمى إخراج القيمة في زكاة الفطر، أي إخراجها من النقدين : دراسة المسألة

إلى عدم الجواز، وخالفهم  3وقد ذهب الجمهور على خالف في المطعوم، ،)قوت أهل البلد(الطعام 

  .فأجازوا ذلك 4الحنفية

، ف سائغاً ، ويرى الخالبعدم الجواز، وليس عدم اإلجزاء يرجح الباحث مذهب الجمهور: الترجيح

 الباحث أن إخراج القيمة لذلك يؤكدال تنكر، و  ومذهب الحنفية ويحيى بن معين وغيرهم له وجاهةٌ 

  .مجزئ مسقط للفرض

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .282/  2 .اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: الحجاوي 

2
 .93/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
/  6 .الشـرح الكبيـر: وابن قدامـة .383 / 3 .الشافعي فقه في الحاوي: الماورديو . 120/  4. شرح مختصر خليل: الخرشي 

449.  

4
  .100 - 99/  3. المبسوط: السرخسي 
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  المبحث السادس    

  مسائل في باب الحجال

 بن يزيد "و" محمم ورأسها فماتت ،إحرامها في رأسها حلقت ميمونة أن" 1وصالنص: المسألة األولى

  ".الحج في حلقت كانت وقد"و" رأسها تحلق ميمونة رأيت األصم

والشافعية  الحنفية(فذهب  ،أو غيره لة حكم حلق المرأة رأسها في الحج،تخص المسأ: دراسة المسألة

إلى التحريم  3، وذهب المالكيةأو ضرورةٍ  وغيره اإلباحة لسبب كوجعٍ قالوا بإلى الكراهية، و  2)والحنابلة

  .المذاهب بين الحج وغيره عند اً قيتفر  أجد ولم ،بغير عذرٍ 

 ، فهو ناقلٌ ارضي اهللا عنهيرجح الباحث مذهب الجمهور، على األقل لفعل أم المؤمنين : الترجيح

الوارد  4فالحديث .، ألن التحريم للتشبه بالرجال، أو لحق الزوج بزينة المرأةلكراهيةالتحريم إلى امن 

  .في النهي ضعيف

  

 فأهل المقدس، بيت آتي أن ]عبد اهللا بن عمر بن الخطاب[ لسرني" 5النصوص: المسألة الثانية

" .بيته من يحرم كان سوداأل أن"و." ]محلة بالكوفة[ عرزم جبانة من سوداأل أحرم ربما"و." بعمرة منه

 الكوفة من فأحرم رجب، في جبير بن سعيد"و ".الكوفة من أهال ميمون بن وعمرو سوداأل رأيت"و

  .".المقدس بيت من وكيع أحرم"و." الكوفة من أهل جبير بن سعيد رأيت"و." بعمرة

 ،)لغير عذر كسفر بطائرة ونحوها تعبداً (صورة المسألة في اإلحرام قبل المواقيت : دراسة المسألة

 –، أي أن االتفاق "محرم أنه الميقات قبل أحرم من أن على وأجمعوا" 6له ابن المنذراوأبدأ بما ق
                                                           

1
 .245و 244و 243/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .260/  1 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 502 / 1. مغني المحتاج: والشربيني. 233/  8 .البحر الرائق: ابن نجيم 

3
  .335/  2. شرح مختصر خليل: الخرشي 

4
  .وضعفه األلباني. 915و  914حديث رقم  .كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. سنن الترمذي: الترمذي 

5
  .145/  9و 336و 325و 53و 51/  4و  235/  3على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

6
ص . 138المســألة  .هـــ1402. دار الــدعوة: ســكندريةاإل. 3ط. فــؤاد أحمــد: تحقيــق. اإلجمــاع: بــن إبــراهيم ابــن المنــذر، محمــد 

48.  
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وأحب التنبيه أن  على أن من أحرم قبل الميقات أجزأه إحرامه، قائمٌ  - أتيباستثناء الظاهرية كما ي

، الذين قالوا أن اإلحرام قبل الميقات 1النصوص السابقة عن الكوفيين وهو موطن الحنفية معظم

فقالوا بأن اإلحرام من الميقات هو  2المكاني أفضل لمن َأِمن على نفسه، وخالفهم الجمهور

من اإلحرام قبل الميقات إال من أراد  - ال يحل– فقالوا بالمنع 3وأما الظاهرية. المستحب، وقبله يكره

  .فذلك جائز أن يجدد اإلحرام من الميقات

، وهذا ما رجحه صلى اهللا عليه وآله وسلميرجح الباحث مذهب الجمهور ألنه فعل النبي : حالترجي

ع عند ابن المنذر واستنبط أن دعوى اإلجما 5، وقد ناقش ابن حجرموجز بعد نقاش 4ابن المنذر

  .مذهب البخاري كمذهب الظاهرية

  

 قول هذا: ]الذهبي[ قلت .حجٌ  خراسان نساء على ليس: يقول الثوري سفيان"ص الن: المسألة الثالثة

  6".ةِ قَ شَ المَ  وكثرةِ  ،ةِ قَ الشُ  دَ عْ بُ  لمح فكأنه! الناس؟ من هن  أفما عجيب،

لم، وٕاال فكأنها فتوى مؤقتة بظروف معينة، واهللا أعجيبة، هي كما قال الذهبي ع: دراسة المسألة

  .فرت االستطاعة في وجوب حجة اإلسالم سواءٌ فالرجال والنساء إذا تو 

  

 ،طوافين يطوف فقال ،ربعأ على يطوف نأ نذر رجل عن )بن حنبل( أحمد سئل: "المسألة الرابعة

7."عربأ على يطف وال
 

                                                           
1

 .478/  2 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

2
وابـن . المختـاروهـو الصـحيح  167/  7 .المجمـوع شـرح المهـذب: النـوويو  .علـى المشـهور 18 / 3. التاج واإلكليل: المواق 

 .127/  7 .الشرح الكبير: قدامة

3
  .822المسألة رقم . 70/  7 .المحلى: ابن حزم 

4
 .323/  6. األوسط: ابن المنذر 

5
 .399و 392و 391/  4 .فتح الباري: ابن حجر 

6
 .486/  9 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

7
 .321/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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ها تحت األيمان والنذور، ولكن لشدة تعلقها بالحج قدمتها هذه المسألة يصح وضع :دراسة المسألة

 ،2ضعيفٌ  في المسألة حديثٌ و  ،1المذهب الحنبلي هذه المسألة كما قال المرداوي من مفرداتو  هنا،

 تطوف أن نذرت امرأة عن سئل أنه: "مارضي اهللا عنهللفاكهي عن ابن عباس  3وفي أخبار مكة

 رجليها وعن ،سبعاً  يديها عن تطوف :عنهما اهللا رضي باسع ابن قال ،قوائم أربع على بالبيت

 :بالمد الحفاء كنذر" ، وهواً قريب اً نصوجدت  4ه، وعند المالكيةرباح مثل أبي ، وعن عطاء بن."سبعاً 

 كل من زحفاً  أو حبواً  أو حفاءً  مكة إلى المشي نذره في الحفاء يلزمه فال أي ،نعل بال المشي وهو

 فال أدري ."الهدي له ويندب العادة على منتعالً  يمشي بل بقربةٍ  ليس ألنه ةمشق ومزيد حرج فيه ما

فعليه ال  يه،تحمل مسألتنا هذه علفي الذهاب للحج وال يجري في الطواف، أم  أهذا النص خاٌص 

    .يلزمه إال طواٌف واحدٌ 

ما، نهرضي اهللا عيرجح الباحث مذهب الحنابلة، وذلك لصحة الفتوى عن ابن عباس : الترجيح

  .رباح فقيه مكة وفقيه الحج بذلك أبي وعطاء بن

                                                           
1

  .150/  11 .فاإلنصا: المرداوي 

2
 كبشـة أمـه ومعـه سـلمآلـه و و  عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول علـى قـدم أنـه :حـديج بـن معاويـة أبيـه عـن الـرحمن عبدطريق وهو من  

ـ فقالـت ،قـيس بـن األشـعث عمة بَ رِ كَ  يدِ عْ مَ  بنت اهللا  رسـول  لهـا  فقـال ،واْبـحَ  بالبيـت أطـوفَ  أن آليـتُ  يإنـ ،اهللا رسـول يـا :هأم 
ـــدارقطنيا:رواه .» رجليـــك عـــن وســـبعاً  ،يـــديك عـــن ســـبعاً  ،نيْ عَ بْ َســـ رجليـــك علـــى يطـــوف« :ســـلمآلـــه و و  عليـــه اهللا صـــلى ســـنن : ل

بعــد دراســته فــي سلســلة ) وهــو مــن أقســام الضــعيف(-منكــر-وحكــم األلبــاني بنكارتــه. 2674حــديث رقــم . 324/  3. الــدارقطني
 .6369ديث رقم هذا إسناٌد ضعيٌف مظلٌم، ح: األحاديث الضعيفة، وقال عن إسناده

3
بــاب . 236/  1. هـــ1414. دار خضــر: بيــروت. 2ط. عبــد الملــك دهــيش: تحقيــق. أخبــار مكــة: لفــاكهي، محمــد بــن إســحاقا 

عـن  441عـن ابـن عبـاس و  440و 439أثـر رقـم . ؟يصـنع كيـف ،مقرونـاً  أو قـوائم بـعأر  علـى بالبيـت يطـوف أن نـذر مـن ذكر
  .وٕاسناد األثر حسن صحيح. عطاء

4
  .172/  2. دون سنة نشر. دار الفكر: بيروت. دون طبعة. محمد عليش: تحقيق. الشرح الكبير: ، أحمدلدرديرا 
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  الفصل الثالث

  المعامالت والعادات موضوع المسائل المندرجة تحت

  

  مسائل في باب البيوعال: األولالمبحث 

  مسائل في باب األيمان والنذورال: مبحث الثانيال

  يات والقضاء والدياتمسائل في باب الجناال: المبحث الثالث   

  الجهاد والعتق مسائل في بابال: لمبحث الرابعا   

  األطعمة واألشربة واأللبسة مسائل في بابال: المبحث الخامس    

  المسائل المندرجة تحت األحوال الشخصيةوالمباحث الثالثة اآلتية فيها 

  المسائل في باب النكاح والعشرة: السادسالمبحث 

  المسائل في باب الطالق: مبحث السابعال

  المسائل في باب الفرائض: لمبحث الثامنا   
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 المبحث األول

  مسائل في باب البيوعال

 فجاء المنصور، بجامع النظر مجلس في كنا: يقول الطيب وأب القاضي"النص : المسألة األولى

 الوارد هريرة أبي بحديث استدل حتى بالدليل، فطالب؛ المصراة مسألة عن فسأل ،خراسانيٌ  شابٌ 

 حيةٌ  عليه سقط حتى كالمه، استتم فما .الحديث مقبول غير هريرة أبو: حنفياً  نوكا فقال .فيها

 تب،: له فقيل .تتبعه وهي منها، الشاب وهرب أجلها، من الناس فوثب الجامع، سقف من عظيمةٌ 

 المنتهى إليه هريرة وأبو .أئمة إسنادها :]قال الذهبي[ .أثر لها ريُ  فلم الحية، فغابت .تبت: فقال .تب

 فوجب بألفاظه، المصراة حديث أدى وقد .بحروفه وأدائه السالم عليه الرسول من سمعه ما حفظ في

  1".برأسه أصلٌ  وهو به، العمل علينا

 يدلس ضرعها يعظم حتى أياماً  الحلب عن تترك الناقة أو الشاة هي 2صورة المصراة: دراسة المسألة

عليه وآله صلى اهللا ، أن النبي ضي اهللا عنهر وحديث المصراة هو ما رواه أبو هريرة  ،البائع بها

 شاء إن :يحتلبها أن بعد النظرين بخير فإنه بعد ابتاعها فمن ،والغنم اإلبل تصروا ال: "قال وسلم

، وليس من طبيعة األطروحة استقصاء ألفاظ الحديث 3."تمر وصاع ردها شاء وٕان ،أمسك

على  وهذا كالمهم ،في ذلك يةالحنف الحديث، وخالف إلى ظاهر 4وتخريجه، وقد ذهب الجمهور

 العدوان ضمان أن من واإلجماع والسنة بالكتاب الثابت للقياس مخالف وهو" مع تعليلهم الحديث

 المتقدمين إجماع والسنة للكتاب ومخالفته للقياس مخالفاً  فكان منهما ليس والتمر ،القيمة أو بالمثل

 ،...بأرشها البائع على ويرجع حنيفة أبو وقال، يوسف يأب عند اللبن قيمة فيرد ،مر لما به عمليُ  فلم

                                                           
1

  .618/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .354/  1. م1979. دار الفكر. أساس البالغة: لزمخشري، محمود بن عمرا 

3
 2148 ديـث رقـم احأ يحفـل اإلبـل والبقـر والغـنم وكـل محفلـة،، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال صحيح البخاري: البخاري 
- 2151.  

4
أحمــد : تحقيــق. الرســالة: والشــافعي، محمــد بــن إدريــس .فــي المشــهور مــن مــذهب مالــك 533/  6 .االســتذكار: ابــن عبــد البــر 

 . 352 – 351/  11 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 557ص . دون سنة نشر. المكتبة العلمية: بيروت. دون طبعة. شاكر
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 فحلبها اشتراها إذا أنه ... والحاصل ،... لألصول مخالف ألنه به ومحمد حنيفة أبو يأخذ ولم

  1 ."عندنا يردها أن له ليس اللبن قليلة فوجدها

 ث ثابتٌ ، فالحديوباختصار كما سبق في كالم الذهبييرجح الباحث مذهب الجمهور، : الترجيح

  .في التخريج األصولي، على التخصيص أو غيره على اختالفٍ . برأسه ، وهو أصلٌ صريحٌ  صحيحٌ 

  

 ال أنه: منها ،معروفةٌ  وجوهٌ  ]عبد العزيز بن عبد اهللا الداركي الشافعي[ وله"النص : المسألة الثانية

  2."الدقيق في السلم يجوز

الدقيق ألنه ال ينضبط، وخالف بذلك مذهبه  الظاهر أن الداركي منع السلم في :دراسة المسألة

نص الحنفية والشافعية على جواز السلم في الدقيق، وأما المالكية والحنابلة فتنطبق ( 3والجمهور

  .حيث أجازوه) اً شروطهم عليه، ولم أجد لهم نص

تخرجه من  يرجح الباحث مذهب الجمهور من صحة السلم في الدقيق، ويضبط بأوصافٍ : الترجيح

  .زاع، مثل الزيرو، أو النقي وغيرهالن

  

  

  

  

                                                           
1

  .44/  5 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

2
 .405/  16 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
. هــ1405. المكتـب اإلسـالمي: بيـروت. 2ط. روضـة الطـالبين: والنووي، يحيى بن شـرف .153/  12. المبسوط: السرخسي 
: والمـرداوي. 201 -200. القـوانين الفقهيـة: بـن جـزياو  ).دقيـٌق مسـلٌم فيـه: قولـه( 395/  5. مـنح الجليـل: ليشعو . 28/  4

  ).أما المكيل والموزون فيصح السلم فيهما قوًال واحداً : قوله( 84/  5 .اإلنصاف
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 كل في حرامٌ  الربا: القائل ]محمد بن عبد اهللا األودني شيخ الشافعية[ وهو"النص : المسألة الثالثة

   1."متساوياً  إال بجنسه مالٍ  بيع يجوز فال ،يءٍ ش

لذهبي أنقل نص النووي في تهذيب األسماء واللغات، الذي هو فيما أرى مصدر ا: دراسة المسألة

 يجوز فال ء،يش كل يف الربا يحرم: قال أنه الروضة يف عنه حكيته ما ياألودن غرائب ومن"هنا 

، فهذا 2".مردود شاذ وهو وغيره، والموزون، والمكيل، المطعوم، سواءً  ،متفاضالً  بجنسه مالٍ  بيع

سألة تكون ودراسة الم، والذي يظهر أن المقصود بالمال أي المتمول، النص يوضح صورة المسألة

عن مذهب األودني  وقبل ذلك هذا ما قاله النووي ، عند المذاهب) أو الربوية( الفضل رباببيان علة 

 كل في الربا تحرم الجنسية العلة أن أصحابنا من األودني بكر وأبي سيرين ابن مذهب"في المسألة 

، وأما عن مذهب 3."لشاتينبا والشاة بالثوبين والثوب متفاضالً  بالتراب كالتراب بجنسه يعبِ  شيءٍ 

 سوى فيما ربا وال ،ال أم موزوناً  أو مكيالً  كان سواءً  فقط مطعوماً  كونه العلة أن: "فعي فقالالشا

فالعلة هي  5، وأما الحنفية4."الصحيح الجديد الشافعي مذهب وهذا ،والفضة الذهب غير المطعوم

 7، وعند المالكيةف في أقل قدر للربامع االختال 6، ووافقهم الحنابلةالكيل أو الوزن مع الجنس

   .غالباً للعيش  واشترط بعض أصحابه أن تكون متخذةً  االقتيات واالدخار،

المطلوب في الترجيح هنا هو في مذهب األودني صاحب المسألة، ويرجح الباحث أن : الترجيح

احث مذهب فيرجح الب) الفضل(كما قال النووي، أما علة الربوية  مردودٌ  ضعيفٌ  مذهبه شاذٌ 

  .، واهللا أعلم8، وهو اختيار ابن القيمالمالكية

  

                                                           
1

  .466/  16 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .481/  2. م1996. دار الفكر: بيروت. 1ط. تهذيب األسماء واللغات: النووي، يحيى بن شرف 

3
  .386/  9 .المجموع شرح المهذب: النووي 

4
 .387/  9. السابق جعر الم 

5
  .44و 43/  7. بدائع الصنائع: الكاساني 

6
 .11/  5 .اإلنصاف: والمرداوي. 9- 8/  12 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

7
  .190. القوانين الفقهية: بن جزيا 

8
 . 401/  3. هـ1423. ر ابن الجوزيدا: الدمام. 1ط. إعالم الموقعين: ابن القيم، محمد بن أبي بكر 
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 في قال أنه ]أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد الشافعي[ غرائبه فمن"النص : المسألة الرابعة

  1."المروذي حامد أبو عليه ووافقه .الزعفران في ربا ال: رسائله بعض

طبيق علة الربوية عند المذاهب، وقد نص عما قبلها، من حيث ت هذه المسألة فرعٌ  :دراسة المسألة

الرواية ( 4وذكره الحنابلة وافقوهم، 3والحنفية على أن األصح جريان الربا في الزعفران، 2الشافعية

على أن الزعفران غير ربوي، ألنه  5في سردهم للمكيالت الربوية، ونص المالكية )أشهرهن: األولى

) ثةلالثا(في رواية  6ووافقهم الحنابلة ،مقتاتاً  مدخراً  الً عندهم من باب الطيب والصبغ أكثر منه مأكو 

  .عندهم، ألنه غير مطعوٍم◌ٍ 

ألن الزعفران ليس بمطعوم، ولعله  يرجح الباحث مذهب المالكية والرواية األخيرة للحنابلة،: الترجيح

كما يقول المختصون أنه يلزم من خمسين إلى سبعين ألف زهرة من زهور الزعفران الستخالص 

 . إلى الطعام، واهللا أعلم هإلى الطيب من كيلو جرام واحد، فهو أقرب فعالً 

  

                                                           
1

 .122/  17 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  . 383/  9 .المجموع شرح المهذب: النووي 

3
  .26/  2. تحفة الفقهاء: لسمرقنديا 

4
 .404/  5. المغني: ابن قدامة 

5
  .62/  5. شرح مختصر خليل: والخرشي. 354و 345/  4 .التاج واإلكليل: المواق 

6
  .390/  5. المغني: دامةابن ق 
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 المبحث الثاني

  مسائل في باب األيمان والنذورال

 من السفهاء أقلت ما: العزيز عبد بن عمر لي قال حبيب، بن سليمان عن"النص : المسألة األولى

  1".والطالق العتاق تقلهم فال أيمانهم

بجزئية  ،تحت أثر السفه على العتق والطالق المسألة باختصارٍ  رس الباحثيد: دراسة المسألة

، ولن أخوض في )على القول بوقوعه(اليمين على العتق أو كفارة اليمين بالعتق واليمين بالطالق 

ونقرر أن الطالق متعلق غير مالي بينما العتق متعلق  ،السفه؛ ألنه ليس من شرط األطروحةحّد 

 وانفرد ،له الزم السفيه طالق أن على وأجمعوا"ل المذاهب هذا ما قاله ابن المنذر وقبل أقوا مالي،

 يقع العتاق والطالق، ألنف 3عند الحنفية أما ،2".طالقه وال نكاحه يجوز ال :فقال رباح أبي بن عطاء

 يقع يقع طالقه وال 4جمهوروعند ال السفه عندهم كالهزل فما ال يؤثر فيه الهزل ال يؤثر فيه السفه،

أما  ،حكام السابقة على السفيه المحجور عليهوينبغي التنبيه أن األ ،عند المالكية إال ألم ولده عتقه

   .على الراجح قبل الحجر فتصرفاته نافذةٌ 

من أن السفه يمنع  يرجح الباحث مذهب الجمهور لقوته، واتساقه مع قواعد القياس: الترجيح

  .لحجرالتصرفات المالية والتي يقع عليها ا

  

  

                                                           
1

 .309/  5 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .81ص . 410المسألة . اإلجماع: ابن المنذر 

3
 .145/  24. المبسوط: السرخسي 

4
/  10و  233/  6. المغنـي: وابـن قدامـة. 185و 183/  4. روضة الطـالبين: والنووي. 98و 97/  6. منح الجليل: ليشع 

102  . 
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 اهللا أسماء من باسم حلف من: يقول الشافعي سمعت: سليمان بن الربيع"النص : المسألة الثانية

 عليه فليس والمروة، وبالصفا بالكعبة، حلف ومن مخلوق، غير اهللا اسم نأل الكفارة، فعليه فحنث،

  1."مخلوق غير وذاك مخلوق، نهأل كفارة،

 وقد" تلخص أقوال المذاهب ألن فيه تفاصيل مهمةٌ  ن تيميةقبل البحث أنقل قول اب: دراسة المسألة

 والكرسي كالعرش حرمته هو يعتقد بما أو ،المحترمة بالمخلوقات حلف من أنه على المسلمون اتفق

 والمالئكة  وسلم عليه اهللا صلى  النبيّ  ومسجد قصىاأل والمسجد الحرام والمسجد والكعبة

 ينعقد ال ذلك وغير الفتوة وسراويل والصالحين األنبياء وترب المجاهدين يوفسو  والملوك والصالحين

 حنيفة أبي مذهب وهو الجمهور عند حرام بالمخلوقات والحلف ،بذلك الحلف في كفارة وال يمينه

 مكروهة هي وقيل ذلك على الصحابة إجماع حكي وقد وأحمد الشافعي مذهب في القولين وأحد

 وهو ،تعالى اهللا بغير اليمين ينعقد ال أنه على العلماء فقات وقد. ... أصح ولواأل تنزيه كراهة

 ،يمينه ينعقد لم الملوك أو ،الشيوخ من بأحد أو ،بالمالئكة أو ،بالكعبة حلف فلو :بالمخلوقات الحلف

   .2."تنزيه نهي وٕاما تحريم نهي إما عنه ينهى بل ذلك له يشرع وال

وبال ريب يذهب الباحث إلى ما  .األربعة 3ذاهبوما قاله ابن تيمية صحيح فقد اتفقت عليه الم  

  .سبق إيراده

  

  

  

                                                           
1

  .19/  10 .ير أعالم النبالءس: الذهبي 

2
. المكتـــب اإلســـالمي: بيـــروت. دون طبعـــة. زهيـــر الشـــاويش: تحقيـــق. التوســـل والوســـيلة: بـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيما 

 .140و 51. م1970

3
عبـد  ابـنو . 264 / 3. التـاج واإلكليـل: المواقو . 60/  4. بدائع الصنائع: والكاساني. 301/  2. تحفة الفقهاء: لسمرقنديا 

. روضـة الطـالبين: والنووي .194/  1. هـ1407. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. الكافي في فقه أهل المدينة: البر، يوسف
 . 234/  13. المغني: وابن قدامة. 6/  11
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 عندي وهو -  حنبل بن أحمد وآخرهم كلهم، التابعون: يقول الحربي، إبراهيم"النص : المسألة الثالثة

1".الطالق يلزمونه كلهم ،ناسياً  فعله ثم شيئاً  يفعل ال أن بالطالق حلف من: يقولون - أجلهم
 

ع المحلوف عليه يقع أنه إذا وق األربعة في يمين الطالق، 2د عند المذاهبالمعتم: دراسة المسألة

، على عدم فعله ناسياً  )الحلف بالطالق( فيمن فعل المحلوف فهي وأما جزئية المسألة الطالق،

  .4على الحنث ووقوع الطالق، وخالفهم الشافعية 3فالجمهور

من  ألدلة النقلية والعقلية للطرفين، ويوجد كثيرٌ يتوقف الباحث في الترجيح في المسألة لقوة ا: الترجيح

لكن  ويأتي بحث مشابه لما هنا .أعالم مذهب الجمهور في هذه المسألة وافقوا الشافعية، واهللا أعلم

  ).الطالق(المسألة الثامنة من المبحث السابع في  بتوسع أكثر

  

                                                           
1

 .205/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
الكـافي فـي : وابـن عبـد البـر. 548/  4. ختصر خليلمواهب الجليل لشرح م: لحطاباو . 83/  4. بدائع الصنائع: الكاساني 

/  3. مغنــي المحتــاج: والشــربيني .218 و 217 / 10 .الشــافعي فقــه فــي الحــاوي: المــاورديو . 268/  1 .فقــه أهــل المدينــة
  .523-522/  22 .الشرح الكبير: ابن قدامةو  .326

3
الشـرح : ابـن قدامـةو . 268/  1 .ي فـي فقـه أهـل المدينـةالكـاف: وابن عبد البـر. 369/  3 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

  . 485-484/  27 .الكبير

4
  .79- 78/  11. روضة الطالبين: النووي 
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 المبحث الثالث

  مسائل في باب الجنايات والقضاء والدياتال

 لقد واهللا: منامها في تيتفأُ  ،جاناً  قتلت أنها: عنها اهللا رضي عائشة عن"النص : لة األولىالمسأ

 أو: فقيل .سلمآله و و  عليه اهللا صلى النبي أزواج على يدخل لم مسلماً  كان لو: قالت .مسلماً  قتلت

 في فجعلتها ،درهمٍ  ألف عشر باثني فأمرت ،فزعةً  فأصبحت .ثيابك وعليك إال عليك يدخل كان

 بنت عائشة عن مليكة، أبي بن اهللا عبد عن المؤمل، بن اهللا عبد عن سالم، بن عفيف .اهللا سبيل

 أن إال فأبى .مرة بعد مرة، بعد مرة، عليه فحرجت عائشة، على يطلع جانٌ  كان: قالت طلحة،

 ال وكان ،بدراً  شهد وقد ،فالناً  أقتلت: لها فقيل منامها، في تيتفأُ  .فقتلته ،بحديدةٍ  عليه فعدت يظهر،

 .سلمآله و و  عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث يسمع كان أنه إال ،متجردةً  وال حاسراً  ال عليك، يطلع

 بن اهللا عبد رواه .ديته ألفا عشر باثني تصدقي: فقال .بيهاأل ذلك فذكرت؛ تأخر وما تقدم ما فأخذها

 .أصح ولاأل سنادإلوا ضعف، فيه المؤمل، وابن .ثقة وهو عفيف، عن حنبل، بن أحمد

  1".هذا مثل في ديةٍ  بوجوب يقول اليوم أحداً  أعلم وما:]الذهبي[

من المذاهب، وقد وجدت نص  ة الجنيل بدييقو  ، أنه ال أحدٌ الظاهر كما قال الذهبي: دراسة المسألة

 لأقو  ،مطلقاً  بالجني قتليُ  ال اآلدمي أن الشوبري شيخنا عن نقل"الشافعية، وهو  من كتب على ذلك

 خرج البرماوي وعبارة ...،أحكامهم بتفاصيل خطابنا وعدم الجن أحكام معرفتنا لعدم األقرب وهو

 لنا ينقل ولم تكاليفهم نعلم ال ألنا ،الشريعة بفروع مخاطبين كانوا وٕان قتله إذا به يقتل ال فإنه الجني

 ولو وظاهره .والكفارة الدية لزوم من قتله في شيء وال به قتل جنياً  قتل من: قال أنه الشارع عن

  2."البعد من فيه ما يخفى وال المكافأة وتحققت إسالمه تحقق

يرى الباحث قوة كالم الشافعية ويوافقهم، وال ينكر على من أحب االقتداء بفتوى الصديق : الترجيح

  .  ا، بعد تحقق ثبوت النصرضي اهللا عنه عائشة، وفعل رضي اهللا عنه

                                                           
1

  .197و 196/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .405 – 404/  4. شرح الخطيب على تحفة الحبيب: لبجيرميا 
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 ولست الناس، تفتي أنك نبئت: مسعود بيأل عمر قال: سيرين ابن عن"النص : المسألة الثانية
 بال أفتى مناإلمام  يمنع أن عمر مذهب أن على يدل ]الذهبي[ .قارها تولى من حارها فولِ ! بأمير
  1".إذن

أن صورة للمذاهب في المسألة، وأؤكد  الً ابعد بحث بقدر استطاعتي، لم أجد أقو : دراسة المسألة
من يفتي  مسألة الحجر على المفتي الماجن، بل الصورة هنا منع اإلمام أصالةً  لف عنتالمسألة تخ
تيا على الموثوقين، لكن األمر قصر الفُ ل واستنباط الذهبي وجيه إذا وجد اإلمام حاجةً . بغير إذن

بشكل عام، وما زال أهل  خشى منه تشهي الوالة، واإلفتاء كشف للحكم الشرعي، وهو غير ملزمٍ يُ 
 قريبٌ و  .فاهللا أعلم بالصواب. تيادون نكير في خصوص استئذان اإلمام قبل الفُ  تون من قديمٍ العلم يف

 فمن، المفتين أحوال يتصفح أن المسلمين إلمام ينبغي" من أنه ما قاله الخطيب البغدادي مما سبق
 ،لها يتعرض ال بأن إليه وتقدم، منها منعه أهلها من يكن لم ومن، عليها أقره للفتوى يصلح كان

 أيام في بمكة للفتوى ينصبون أمية بني من الخلفاء كان وقد ،عنها ينته لم إن بالعقوبة وأوعده
 يريد من حال معرفة إلى لإلمام والطريق، ...غيرهم يستفتى ال بأن ويأمرون، يعينونهم قوماً  الموسم
 ما على يعولو  ،عصره فقهاء من والمشهورين ،وقته في العلم أهل عنه يسأل أن للفتوى نصبه

  2."أمره من يخبرونه

 شهادة في يقول البتي عثمان سمعت: نصارياأل اهللا عبد بن محمد قال "النص : المسألة الثالثة

 سوار عند شهدت قد .آخذ وبه: نصارياأل قال .عون ابن مثل يكون أن إال يجوز ال بيه،أل الرجل

  3".فقبلها بشهادة بيأل اهللا عبد بن

األربعة، ونظرة البتي واألنصاري  4قبول شهادة االبن ألبيه هو اختيار المذاهبعدم : دراسة المسألة

لو كانت تنضبط، أي صالح االبن وتقواه وتيقظه وٕامامته، لذلك يرجح الباحث مذهب ! ما أحسنها

  .الجمهور النضباطه، واهللا أعلم

                                                           
1

  .495/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
. دار ابـــن الجـــوزي): الســـعودية(الـــدمام. 2ط. عـــادل العـــزازي: تحقيـــق. الفقيـــه والمتفقـــه: البغـــدادي، علـــي بـــن ثابـــتالخطيـــب  

  . 325/  2. هـ1421

3
 .375/  6 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
. 1ط. يـاركفايـة األخ: والحصـني، أبـو بكـر بـن محمـد. 226/  2. الفواكه الدواني: لنفراوياو  .32/  5. المبسوط: السرخسي 

وعـن أحمـد روايـات أخـرى ليسـت هـي  .414-413/  29 الشـرح الكبيـر: وابـن قدامـة. 557ص . م1994. دار الخيـر: دمشق
  .   المذهب
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  سلمآله و و  عليه اهللا صلى النبي عليّ  رأى :قال ،عمرو بن اهللا عبد عن"النص : المسألة الرابعة

. داود عن مسلم خرجهأ .حرقهماأ :قال ؟غسلهماأ :قلت ؟بهذا مرتكأ مكأ :فقال ،معصفرين ثوبين

1."ةأللمر  يرخص والمعصفر ،ينبغي كما بالغسل يزول ال كان صبغهما ولعل ،تعزيز هنا حراقواإل
 

روايات أخرى للحديث  سأقتصر هنا على ما أورده واستنبطه الذهبي؛ ألن هناك :دراسة المسألة

جزئية التعزير، أي العقوبة والتغليظ، وٕان كان سائر ومناسبة المسألة للباب  أخرى، تتجه به مناحٍ 

فقد اتفقت { المسألة بباب اللباس ألصق، واألمر قريب إن شاء اهللا، وبخصوص دراسة المسألة

وكرهه  ،)أو إحرام حداددون  في الحالة العادية(المذاهب األربعة على جواز لبس المعصفر للنساء 

وقال بحرمته البيهقي لصحة  ،وأباحه الشافعي الحنفية للرجال، وأباحه المالكية وقالوا غيره أولى،

ابلة يجوز على الصحيح من المذهب، وقد فصل ابن رجب ، وعند الحنونصره النووي النهي عنده

وغيرهما إلى القول بأن اإلحراق  لنوويُ عبد البر وا ابنُ  الذهبيَ  وقد سبق .األقوال في لبس المعصفر

 لبسهما ألنه عقوبة العلماء عند وذلك"نص ابن عبد البر هذا والتغليظ، و ) التعزير( من باب العقوبة 

 غيره وزجر لزجره وتغليظ عقوبة هو فقيل ،حراقهماإب األمر أما" النووي نصهذا ، و "بالنهي علمه بعد

 بريرة أصحاب وأمر ،لهاارسإب الناقة لعنت يالت المرأة كتل أمر نظير وهذا ،الفعل هذا مثل عن

   .واهللا أعلم ،2}"ذلك ونحو الوالء اشتراط عليهم وأنكر ،ببيعها

، 3كما عند الترمذي علم، وهو قول أهل الللرجال ةييرجح الباحث قول الحنفية أي الكراه: الترجيح

لنووي قبله من أن ذلك من باب وبخصوص اإلحراق، فالقول ما قاله الذهبي وابن عبد البر وا

  .التعزيز

                                                           
1

 . 135/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
ابن عبـد و  .358/  6. هـ1386. دار الفكر: بيروت. 2ط. الدر المختار في شرح تنوير األبصار: لحصكفي، محمد بن عليا 

. المجمـوع شـرح المهـذب: النـوويو . 626و  75/  17. البيان والتحصـيل: بن رشـدا .434/  1و  301/  8. االستذكار: البر
: النـوويو . 174 -173/  2. فتح الباري في شـرح صـحيح البخـاري: بن رجباو . 505/  3 .اإلنصاف: والمرداوي. 389/  4

     .281- 280/  14. شرح صحيح مسلم

3
 .2807حديث رقم  تحت. كتاب األدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي. سنن الترمذي: ترمذيال 
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 فكتب فمات، مر،أل خصماً  ]القاضي عبد الحميد السكوني الحنفي[ فأدب"النص : المسألة الخامسة

 ورثته إلى يحملها أن المؤمنين أمير رأى فإن المال، بيت في هذا دية إن: يقول المعتضد إلى رقعة

  1".ورثته إلى فدفعها آالف، عشرة إليه فحمل .فعل

فمات  ولي األمر أو القاضي شخصاً  )من غير جور( صورة المسألة فيما إذا عزر: دراسة المسألة

من أعضائه بسبب الزيادة أو التجاوز أو أسباب أخرى خارجة عن القصد واإلرادة،  أو تلف عضوٌ 

ش من على أن الدية أو األر  2)الحنفية والحنابلة(ومثله خطأ الحاكم أو القاضي، وعليه فقد ذهب 

إن زاد في  3بيت مال المسلمين ال على العاقلة، ألن األمر قد يتكرر فيجحف بالعاقلة، وعند المالكية

في األظهر  4التعزير يظن السالمة فخاب ظنه فهدر، وٕان شك فالدية على العاقلة، وذهب الشافعية

  .أنها على العاقلة

تقوم به مصالح الناس، ولو ألزمنا الحكام  ماميرجح الباحث مذهب الحنفية والحنابلة، ألنه : الترجيح

والقضاة دية الخطأ على العاقلة، الستنكف كثير منهم عن العمل، وكما قال الحنابلة إن هذا قد يكثر 

فيجحف بالعاقلة، وقد احترزوا بأن الخطأ في حكم غير جائر، فأمنا العبث بدماء المسلمين وأموالهم، 

  .واهللا أعلم

 بيأ بن محمد بيأ الشيخ مع كنت :يقول ،المؤذن البلخي حمدأ بن محمد"ص الن: المسألة السادسة

 :فقال، شهرٍ أ لستة ولدت امرأتي نإ :فقال ،الجبال تلك بعض في نسانٌ إ فأتاه ،غورٍ  طريق في شريح

 فقال ،كذلك عليه فرد ،فعاوده "للفراش الولد" :وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال ،ولدك هو

 ما يدري ال جاهل :وقلنا عليه فأكببنا ،السيف عليه وسل ،الغزو هذا :فقال ،بهذا قولأ ال ناأ :الرجل

 للسنة احتمى ولكنه باللعان منه تنتفي نأ لك :ويقول ،له يوضح نأ سبيله كان :]الذهبي[ قلت .يقول

5."لها وغضب
 

                                                           
1

  .541/  13 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 . 60/  27 الشرح الكبير: وابن قدامة. 52-51/  7 .حاشية ابن عابدين: وابن عابدين. 281/  6 .البحر الرائق: ابن نجيم 

3
  .355/  4. حاشية الدسوقي: قيلدسو ا 

4
  .308/  11. روضة الطالبين: النووي 

5
 .528 -527/  16 .سير أعالم النبالء: الذهبي 



87 

 

، وقد و ستة أشهرٍ الحمل الذي يثبت به النسب للزوج وه مدة صورة المسألة في أقل: دراسة المسألة

 قلأ في الباب هذا في عباس بناو  علي قاله ما في العلم هلأ بين خالفاً  علمأ ال"قال ابن عبد البر 

األربعة، وكما قال الذهبي سبيله  2، وهذا قول المذاهب1."جماعإ و  صلأ وهو ]وهو ستة أشهر[ الحمل

  .ولودأن يالعن منها وينتفي من الم فله إن قوي الشك لديه ولم يتحمل

ابن عبد البر،  على أقل مدة الحمل، وما سبق من كالم يرى الباحث االتفاق بين المذاهب: الترجيح

  .فالصواب معهم، واهللا أعلم

 لما عمىاأل قضاء صحة في جزءاً  ]ابن أبي عصرون الشافعي[ وصنف"النص : المسألة السابعة

3".قويٌ  وجهٌ  ذلك وفي المذهب، خالف وهو أضر،
 

في تولي القضاء  جزماً  سالمة الشخص من العمى وصحة البصر، مطلوبٌ : لةدراسة المسأ

  .ومنهم من اعتبره واجباً  األربعة، ومنهم من اعتبره شرطاً  4واستمراره، عند المذاهب

يترتب  لمايرجح الباحث مذهب الجمهور، من اشتراط سالمة البصر لصحة تولية القضاء، : الترجيح

 .معرفة الشهود واألحراز واألماكن وغير ذلك من شؤون العدل، مثل ى ذلكعل

                                                           
1

 .493/  7. االستذكار: ابن عبد البر 

2
البهجـة : والتسولي، علـي بـن عبـد السـالم. 171/  4 .البحر الرائق: ابن نجيمو . 547/  3 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

: وابــن قدامــة. 77ص . كفايــة األخيــار: والحصــني. 624/  1. م1998. دار الكتــب العلميــة: بيــروت. 1ط. شــرح التحفــة فــي
  .  590/  5. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 23- 22/  24 الشرح الكبير

3
 .127/  21 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
: بـن رشـداو . 364/  5 .حاشية ابـن عابـدين: وابن عابدين. نفية شرطوهو عند الح 81- 80/  9. بدائع الصنائع: الكاساني 

أي يمضــي قضــاءه : وهــو عنــد المالكيــة واجــب لــيس بشــرط 267/  8. مــنح الجليــل: لــيشعو . 590/  17. البيــان والتحصــيل
عمـى، وٕان والمـذهب القطـع بـالمنع مـن توليـة األ(وهـو عنـد الشـافعية شـرط . 551ص . كفايـة األخيـار: والحصـني. ويجب عزله

  . وهو عند الحنابلة شرط. 299- 298/  28 الشرح الكبير: وابن قدامة). كان هناك وجٌه آخرٌ 
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 المبحث الرابع

  مسائل في باب الجهاد والعتقال

 التجارة جمعت سالم،اإل جاء فلما المبعث، قبل تاجراً  كنت: الدرداء أبو قال"النص : المسألة األولى

 مع مرينألا جمع فضلاأل ]الذهبي[ قلت .العبادة ولزمت التجارة، فتركت يجتمعا، فلم والعبادة،

 تختلف الناس أمزجة أن ريب وال والصوفية، السلف من جماعة طريق هو قاله، الذي وهذا الجهاد،

؛ المبارك ابن كان وكما عوف، بن الرحمن وعبد كالصديق، الجمع، على يقوى فبعضهم ذلك، في

 .سائغ وكل؛ وبالعكس يعجز، ثم بدايته، في يقوى وبعضهم العبادة، على ويقتصر يعجز، وبعضهم

  1".والعيال الزوجة بحقوق النهضة من بد ال ولكن

في أفضل  العبادة والتجارة بالجهاد، وهذا واردٌ  مناسبة المسألة للباب قرن الذهبي: دراسة المسألة

للحنفية والحنابلة يقارب ما قرره الذهبي، وهو  الكسب أو اإلنماء والتكسب، وقد وجدت كالماً 

 العلم كطلب الزم الكسب طلب ؛الكسب مراتب"كالم الحنفية  منب فيما يرجحه الباحث، فالصوا

 كسب وهو ومستحب، دينه وقضاء وعياله لنفسه الكفاية أقل كسب وهو فرض :أربعة أنواع وهو

 وهو ومباح ،العبادة نفل من أفضل وهو قريبا به يصل أو فقيرا به ليواسي الكفاية أقل على الزائد

 من كان وٕان والتفاخر للتكاثر كان ما كسب وهو وحرام ،تجملوال للتنعم ذلك على الزائد كسب

 الذي الكسب"كالم الحنابلة  منو  2."عةالصنا ثم الزراعة ثم التجارة ثم الجهاد الكسب أفضلو  ...حل

 وجوه عن التعفف أو اإلخوان صلة من اهللا طاعة إلى التوسل به يقصد وٕانما التكاثر به يقصد ال

 من العبادة طلب إلى التفرغ من أفضل وهو نفسه ومنفعة غيره منفعة من فيه لما أفضل فهو الناس

وقد قال  3".للناس أنفعهم الناس وخير الناس منافع من فيه لما العلم وتعلم والحج والصوم الصالة

 صلى النبي مكسب وهو بالجهاد الكفار أموال من يكتسب ما اليد عمل من ذلك وفوق"ابن حجر 

                                                           
1

 .338/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
ص . هـــ1417. دار البشــائر اإلســالمية: بيــروت. 1ط. عبــد اهللا أحمــد: تحقيــق. تحفــة الملــوك : لــرازي، محمــد بــن أبــي بكــرا 

268. 

3
 .214/  6. شاف القناعك: البهوتي 
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 كلمة وخذالن تعالى اهللا كلمة عالءإ من فيه لما المكاسب أشرف وهو بهوأصحا وسلم عليه اهللا

  1."يخرو األ والنفع عدائهأ

 جنباً  يكون الذي الشهيد لسّ غُ  فلو ،جنباً  لكونه المالئكة ]حنظلة[ فغسلته"النص : المسألة الثانية

  2".حسناً  لكان بهذا، استدالالً 

إلى أن الشهيد إذا قتل في الصحيح  4ب، والحنابلةوليس هو المذه 3ذهب أبو حنيفة :دراسة المسألة

 7، والشافعية6، ووافقهم المالكية5، وخالف الصاحبان أبو يوسف ومحمد وهو المذهبيغسل جنباً 

  .ذهبوا إلى عدم الغسلحيث 

يرجح الباحث مذهب أبي حنيفة والحنابلة، وكذلك استحسان الذهبي، والخالف في المسألة : الترجيح

  .أجوبتهم أقرب، واهللا أعلمو منها الحادثة محل البحث فين، ولكن أدلة الفريق األول و من الطر  قويٌ 

 فعتق فأدى، ،مخزوميةٍ  المرأةٍ  مكاتباً  ]نجيح بن عبد الرحمن السندي[ كان" النص: المسألة الثالثة

  8".وأعتقه اشترته بل: وقيل ،يجوز ال وهذا والءه، المنصور بنت فاشترت

، واألمر )قالمعت أو المكاتب والء العبد(الوالء  )نقلال ( المسألة بجزئية بيع تختص: دراسة المسألة

 عليه اهللا صلى اهللا رسول نهى"منها  ثيال يجوز، وقد صح في النهي عنه أحاد كما قال الذهبي

  .، وهو الصواب10)المذاهب األربعة والظاهرية(، وتحريم بيع الوالء قول 9"الوالء بيع عن سلمآله و و 

                                                           
1

 .525/  5 .فتح الباري: ابن حجر 

2
  .322- 321/  3 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
  .260/  1. تحفة الفقهاء: لسمرقنديا 

4
  .499/  2 .اإلنصاف: المرداوي 

5
 .247/  2 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

6
  .249/  2. التاج واإلكليل: المواق 

7
  .218و  217/  5. شرح المهذبالمجموع : النووي 

8
  .435/  7 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

9
 .2535 رقم ديثح. ، كتاب العتق، باب بيع الوالء وهبتهصحيح البخاري: البخاري 

10
وابــن . 579- 578ص . كفايــة األخيــار: والحصــني. 280. القــوانين الفقهيــة: بــن جــزياو  .82/  8. المبســوط: السرخســي 

  .  1527المسألة رقم . 21/  9 .المحلى: وابن حزم. 444/  18 كبيرالشرح ال: قدامة
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حث الخامسالمب  

  مسائل في باب األطعمة واألشربة واأللبسةال

 ".التحريم يبلغه لم فكأنه: ]الذهبي[. ذهبٍ  من خاتمٌ  له أسيد أبو كان" 1وصالنص: المسألة األولى

 قلت .حمراء ياقوتةٌ  فصه ،ذهبٍ  خاتم حزم بن بكر أبي يد في رأيت: المدني الغصن أبو"و

  ".وتاب فعله يكون أن جوزوي التحريم، بلغه ما لعله: ]الذهبي[

، وهو األربعة 2على الرجال، هذا ما ذهبت إليه المذاهب التختم بالذهب حرامٌ : دراسة المسألة

 في فجعله ذهباً  وأخذ ،يمينه في فجعله حريراً  أخذ سلمآله و و  عليه اهللا صلى اهللا نبي نأل؛ الصواب

  .3"أمتي ذكور على حرام هذين إن" :قال ثم شماله

قال [ .اللهب عليك أخشى فإني؛ الذهب تلبسي ال: البنته قال هريرة أبا أن"النص : لثانيةاالمسألة 

 أن أو .أيضاً  النساء على الذهب تحريم إلى يذهب كان وكأنه .هريرة أبي عن صحيحٌ  هذا :]الذهبي

  4".خيالء ثوبه جرّ  فيمن كما؛ يحرم فإنه وتفخر، الذهب، لبس في تختال كانت إذا المرأة

 5، وقد ذهبت المذاهبسأقتصر بالدراسة على جزئية إباحة الذهب للنساء أو تحريمه: المسألة دراسة

لخالف يكاد ، وهو ما يرجحه الباحث؛ ألن االذهب للنساءالتحلي باألربعة إلى إباحة  5المذاهب

 ،اآلثار التي توهم التحريم أو الكراهية وناقشها وردها 6، وقد أورد ابن حزمحقيقةً  يكون غير موجودٍ 

الخيالء والفخر فيناقشها الباحث في المسألة  على وجهوأما مسألة لبس الذهب  .وافق الجمهورو 

  .السابعة من هذا المبحث

                                                           
1

  .314/  5و  539/  2على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 - 382 / 4. المجمــوع شــرح المهــذب: النــوويو . 126 / 1. التــاج واإلكليــل: المــواقو . 217/  8 .البحــر الرائــق: ابــن نجــيم 

 .30/  7 يرالشرح الكب: وابن قدامة. 383

3
 .وصححه األلباني. 4057حديث رقم . اللباس، باب في الحرير للنساء كتاب .سنن أبي داود: أبو داود 

4
  . 622و 629/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
. 384 / 4. المجموع شـرح المهـذب: النـوويو .  587/  2. حاشية العدوي: لعدوياو . 342/  3. تحفة الفقهاء: لسمرقنديا 
 . 46/  7 الشرح الكبير: بن قدامةوا

6
  .1919المسألة رقم . 86 - 82/  10 .المحلى: ابن حزم 
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 أحمـد قـال" و" .بالـذهب سـناناأل مضـبب جمـرة أبا رأيت: يزيد بن مخلد" 1النصوص: الثالثةالمسألة 

  ".بالذهب أسنانه مضببة غياث بن حفص فم مقدم رأيت: حنبل بن

 ضببت"و ،"بعض في بعضه ودخول الشيء تغطية والتضبيب" 2ومعنى ضبب: ة المسألةدراس

وصورة المسألة واضحة في ". بها شدها إذا: بالفّضة أسناَنه ضببَ "و ،"الحديد ألبسته ونحوه الخشب

إلى جواز  3وقد ذهب الجمهوربالذهب للرجال، ) أي شدها أو تلبيسها(حكم تضبيب األسنان 

وهو  4بالذهب، وذهب أبو حنيفة )أي لحاجة أو ضرورة( األسنان المتحركة) أو ربطشّد (تضبيب 

ورد وخالفه محمد بن الحسن وعن أبي يوسف  إلى عدم الجواز ألنه يستغنى عنه بالفضة المذهب

  .نالقوال

من إباحة ذلك، ألنه كما ال ينتن بخالف الفضة فتقع  يرجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور: الترجيح

  .حاجة إليهال

 مـا: الطـالء بالشـام يشـربون عبيـدة، وأبـو ومعـاذ، طلحـة، أبـو كان: أنس عن"النص : ةالمسألة الرابع

  5".الدبس هو: ]الذهبي[ قلت .ثلثاه وذهب الثلث على طبخ

 في مالك فأخرجه عمر أثر فأما"صورة المسألة من كالم ابن حجر عليها  حُ ض وَ أُ : دراسة المسألة

 أهل إليه شكا الشام قدم حين الخطاب بن عمر أن :األنصاري لبيد بن محمود طريق من الموطأ

 ما :قالوا العسل، اشربوا: عمر فقال الشراب، هذا إال يصلحنا ال :وقالوا وثقلها، األرض وباء الشام

 يسكر؟ ال شيئاً  الشراب هذا من لك جعلن أن لك هل: األرض أهل من رجال فقال العسل، يصلحنا

 يده رفع ثم إصبعه فيه فأدخل عمر به فأتوا الثلث، وبقي ثلثان منه ذهب حتى فطبخوه ،نعم: فقال

 إني اللهم: عمر وقال. يشربوه أن عمر فأمرهم اإلبل، طالء مثل الطالء هذا: فقال يتمطط، فتبعها

 عبد بن عامر عن مجلز أبي طريق من منصور بن سعيد وأخرج .عليهم هحرمتَ  شيئاً  لهم أحل ال
                                                           

1
 .30/  9و  243/  5على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
. 1ط. المغــرب فــي ترتيــب المعــرب: ، ناصــر الــدين)المطــرزي(وابــن المطــرز . 541و  540/  1 .لســان العــرب: ابــن منظــور 

 .4/  2. م1979. أسامة بن زيدمكتبة : حلب

3
 - 43/  7 .الشـرح الكبيـر: وابـن قدامـة. 317 / 1. المجموع شرح المهـذب: النوويو  .63/  1. حاشية الدسوقي: لدسوقيا 

 .159/  4 .الفروع: وابن مفلح. 44

4
 .362/  6 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

5
 .28/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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 اإلبل، طالء كأنه اً أسود شراباً  تحمل عير جاءني فإنه بعد أما: عمار إلى عمر كتب :لقا اهللا

 .يشربوه أن بلكقِ  نمَ  رفمُ . ببغيه وثلث بريحه ثلث: األخبثان ثلثاه يذهب حتى يطبخونه أنهم فذكروا

 وأخرج .ثلثه وبقي ثلثاه فذهب طبخ ما الشراب من أحل عمر أن :المسيب بن سعيد طريق ومن

 نصيب يذهب حتى شرابكم اطبخوا: عمر كتب :قال الخطمي يزيد بن اهللا عبد طريق من نسائيال

 بأن بعضها أفصح وقد صحيحة، أسانيد وهذه. واحد ولكم اثنين للشيطان فإن منه، الشيطان

 ابن وهو ومعاذ الجراح ابن وهو عبيدة أبي أثر وأما ...يحل لم أسكر فمتى السكر منه المحذور

 أبا أن :أنس عن قتادة طريق من شيبة أبي وابن منصور بن وسعيد الكجي مسلم أبو فأخرجه جبل

 والطالء ،ثلثاه وذهب الثلث على طبخ ما الطالء من يشربون كانوا طلحة وأبا جبل بن ومعاذ عبيدة

 عصير طبخ فإذا به، دهنيُ  الذي القطران وهو اإلبل بطالء شبه الدبس هو والمد المهملة بكسر

 ذكر ومن عمر وافق وقد. يسكر ال غالباً  الحالة تلك في وهو اإلبل طالء أشبه تمدد ىحت العنب

 بن وخالد أمامة وأبو وعلي عنهما، النسائي أخرجه الدرداء وأبو موسى أبو المذكور الحكم على معه

 ومن وعكرمة، والحسن المسيب ابن التابعين ومن وغيره، شيبة أبي ابن أخرجها وغيرهم الوليد

 طائفة وكرهه ،يسكر لم ما عندهم تناوله وشرط والجمهور، وأحمد ومالك والليث الثوري هاءالفق

  1 ".تورعاً 

 أي(على وصف األثر  2الحنفية :إلى جواز شرب الطالء فقد ذهب ،واألمر كما قال ابن حجر   

 د البرقال ابن عب المالكيةمن ، و في حاشية ابن عابدين هو موضح على ال وصفهم كما) ذهب ثلثاه

 لهم أباح ... ثلثه وبقي ثلثاه وذهب طبخ إذا العصير شرب جواز في الفقهاء بين خالفاً  أعلم ال"

     .  قالوا أيضا هو الرب 4، والحنابلة3"عندنا الرب  وهو أبداً  يسكر ال وهو الطالء ذلك

الطالء، وفي في  اً م أجد عند الشافعية نصوبعد البحث ل، مذهب الجمهور الباحث يرجح: الترجيح 

  .أنه يسكر فحرموه لذلك 5كثير من كتب الحنفية

                                                           
1

  .642/  12 .فتح الباري: ابن حجر 

2
 .451/  6 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

3
 .33/  8. االستذكار: ابن عبد البر 

4
 . 214/  6. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 394/  12. المغني: ابن قدامة 

5
  .246/  4. تقى األبحرمجمع األنهر في شرح مل: لكليبولياو . 46 – 45/  6. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي 



93 

 

 إني: له فقلت ،جشبةً  أو خشنةً  ثياباً  عمر ابن على رأيت: قالعن قزعة، "النص : ةالمسألة الخامس

: وقال فلمسه، أرنيه،: قال .عليك أراه أن عيناي وتقر بخراسان، يصنع مما لينٍ  بثوبٍ  أتيتك قد

 ال واهللا ،فخوراً  مختاالً  أكون أخاف ألبسه، أن أخاف إني: قال .قطن من إنه ال،: قلت هذا؟ أحرير

 ولو متعين فتركه وفخراً  خيالءً  المرء في أوجد لباس كل: ]الذهبي[ قلت .فخورٍ  مختالٍ  كل يحب

 درهم مئة أربع أثمان من بفرو الصوف الفرجية يلبس الشاب نرى فإنا .حريرٍ  وال ذهبٍ  غير من كان

 وال خيالء في  ما: وقال كابر، برفق ولمته نصحته فإن ،ظاهرٌ  مشيته على والخيالء بروالك ونحوها،

 تفصيل في يملِ  إذا المترف الفقيه ترى وكذلك .نفسه على ذلك يخاف عمر ابن السيد وهذا .فخر

 زاراإل من الكعبين من أسفل ما: "وسلم عليه اهللا صلى النبي قال قد: له وقيل كعبيه، تحت فرجية

 نفسه ويبرئ يكابر، فتراه .خيالءً  أفعل ال وأنا ،خيالءً  إزاره جر فيمن هذا قال إنما: يقول ،"النار يفف

 بقول ويترخص الخيالء، بمعنى مستقل آخر بحديث فيخصه ،عامٍ  مستقلٍ  نصٍ  إلى ويعمد الحمقاء،

 بكر أبو: فقلنا" ءخيال يفعله ممن بكر أبا يا لست: "فقال إزاري، يسترخي اهللا رسول يا إنه: الصديق

 بعد فيما ثم الكعب، فوق يشده كان بل ،أوالً  كعبيه على مسدوالً  إزاره يشد يكن لم عنه اهللا رضي

 وبين ذلك بين فيما عليه جناح ال ساقيه، فأنصا إلى المؤمن إزرة: "السالم عليه قال وقد .يسترخي

 وتطويل ،زائداً  كماماأل طول منهو  .لكعابه مغطياً  سراويل فصل لمن النهي في هذا ومثل" الكعبين

 في له عذر ال والعالم بالجهل، منهم الواحد يعذر وقد .النفوس في كامنٌ  خيالءٍ  من هذا وكل .العذبة

 ورد ما يحرمه وقندس، وحرير ذهب من سيراء خلعة رئيس على خلع فإن .الجهلة على نكاراإل تركه

 ال ممن ويغضب بيده ويخطر فيها، يختالو  يسحبها الشخص ولبسها ،السباع جلود عن النهي في

 فليتهيأ .شرطةٍ  والية أو ،مكسٍ  ونظرِ  وظلمٍ  وزارةٍ  خلعة كانت إن سيما وال المحرمات، بهذه يهنيه

  1".وتنكيالً  عذاباً  أشد اآلخرة وفي والضرب، هانةواإل وللعزل للمقت

فأقتصر فيها على جزئية، أن  آثرت نقل النص بطوله للِعَبر التي فيه، أما الدراسة: دراسة المسألة

أوجد في  ولو عممنا بعد التخصيص بقولنا كل شيءٍ فتركه متعين،  أوجد في المرء خيالءً  كل لباسٍ 

باالتفاق وهو الكبر،  لمحرمٍ  ، لكونه وسيلةٌ فتركه متعينٌ ) الخيالء والفخر والعجب(المكلف الكبر 

                                                           
1

  .234/  3 .سير أعالم النبالء: الذهبي 



94 

 

أنهم ال  2والذي فهمته من مذهب الشافعية، 1جمهورونعود لجزئيتنا، فما قاله الذهبي هو قول ال

 ثوباً  لبس من لخبر الخيالء نحو لقصد"... يأمرون بالترك ولكن بمجاهدة النفس وهذا كالمهم 

 بتركها يؤمر لم خيالءٍ  نحو إرسالها من خشي ولو ،يرفعه حتى إليه اهللا ينظر لم الناس به يباهي

 حينئذ يضر لم عجز فإن ،منها الخيالء نحو الةإز  في نفسه ويجاهد يفعلها بل ،زعمه لمن خالفاً 

 ال أنه به يكلف ما غاية ،القهرية الوساوس كسائر به يكلف فال عليه قهري ألنه ،رياء نحو خطور

 إيهامه وخشية ،ذلك بعد عليه قهراً  طرأ ما يضره ال ثم بغيرها يشتغل بل ،فيها نفسه مع يسترسل

 كما نفسه بمعالجة ويؤمر يفعلها بل ،أيضا تركها يوجب ال ابإرساله عنه خال علماً  أو صالحاً  الناس

  .الظاهر سالمة الباطن مما يورثهالمسألة أهمية مراعاة  ، وفي".ذكر

ومنها تحريم وسائل المحرم بسد  يرجح الباحث مذهب الجمهور، لموافقته قواعد الشرع: الترجيح 

  .، ومنطلق السالمة ال يعدلها شيء، واهللا أعلمالذرائع

  

 من جفنة يديه وبين الدرداء أبي على دخلت: قال نفير، بن جبير عن"النص : ةالمسألة السادس

 فيه .معه فأكلت لها، ذبحوا مما أهلها لنا أهدى ناحيتنا في كنيسة فإن فكل، اجلس،: فقال لحم

  3".بٍ صُ نُ  على بحذُ  ما علينا يحرم إنما ،مباحٌ  لمعبدٍ  بحذُ  ما أن: )الذهبي(

للحنفية في هذه الجزئية وهي ما ذبح للكنيسة أو معابد أهل  بعد البحث لم أجد نصاً : ةدراسة المسأل

فتكره عندهم وأجازها أشهب  4، أما المالكية5وٕان كان النووي ذكر أبا حنيفة من الكارهين ،الكتاب

 حمد اإلباحةالكراهية وروي عن أ 6والظاهر من مذهب الحنابلةالتحريم،  5ومذهب الشافعية منهم،

  .وعندهم في ذلك تفصيل

                                                           
1

. 326. القــوانين الفقهيــة: بــن جــزياو . 230ص . تحفــة الملــوك : لــرازياو . 417/  2 .حاشــية ابــن عابــدين: ابــن عابــدين 
  .  146/  1. هـ 1390. مكتبة الرياض الحديثة: الرياض .الروض المربع: البهوتي، منصور بن إدريس

2
  .90/  2. دار الفكر: بيروت. حاشية الجمل على شرح المنهج: جمل، سليمانلا 

3
 .77/  4 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  .258/  5. االستذكار: ابن عبد البرو . 134. القوانين الفقهية: بن جزيا 

5
 .75 / 9. المجموع شرح المهذب: النووي 

6
 .339 – 338/  27. الشرح الكبير: ةوابن قدام. 45 - 44/  13. المغني: ابن قدامة 
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، يرجح الباحث مذهب الجمهور أي الكراهية، لورود اآلثار عن الصحابة بفعله اجتهاداً : الترجيح

  .بيحت مع العلم بذبحهم لكنائسهم فلم تحظر، واهللا أعلموألن ذبائحهم أُ 

  1".بيته في جلس للضرورة، اكتحل إذا مالك كان"النص : عةالمسألة الساب

 باتفاق للرجال باإلثمد بأس ال 2صورة المسألة في حكم االكتحال للرجل، فعند الحنفية :دراسة المسألة

 عامتهمو  الزينة به يقصد لم إذا فيما واختلفوا الزينة به قصد إذا باالتفاق األسود الكحل ويكره المشايخ

 تأخذه تكون أن الإ بالنهار، وال بالليل الرجل يكتحل أن هميعجب ما 3وعند المالكية .يكره ال أنه على

، تراً يسن لكل أحد من الناس االكتحال و  4وعند الشافعية. النساء أمر من الكحل وٕانما فيكتحل، علة

  .5وكذلك الحنابلة

 القائل باستحباب الكحل للرجل، لألدلة النقلية عليه يرجح الباحث مذهب الشافعية والحنابلة: لترجيحا

من السلف الصالح،  ، وفعل كثيرٍ 6"وا البصر وينبت الشعراكتحلوا باإلثمد، فإنه يجل"ومنها حديث 

  .مع مالحظة منحى المالكية من مراعاة عرف البلد، واهللا أعلم

 ]الكوفي أبو بكر بن عياش[ مكثت" 7وصالنص: ية عشرةاشرة والحادعوالة والتاسع ةالمسألة الثامن

 نقيع هو الذي النبيذ: ]الذهبي[ قلت .النبيذ إال أشرب وما ،ماءً  شربت ما ،أشهرٍ  خمسة ]الكوفي

 فحرام كثيره، يسكر الذي الكوفيين نبيذ وأما شربه، حاللٌ  والفقاع، ذلك، ونحو الزبيب، ونقيع التمر،

 الكوفيون، فيه ويترخص الجمهور، دعن يسيره يحرم وكذلك العلماء، وسائر الحنفية عند منه كثاراإل

 مسكر شراب كل :ويقول ... النبيذ يحرم ]الكوفي[ إدريس ابن كان"و  ."أحاديث عدة تحريمه وفي

 ]بن أبي روح االطرابلسي الرافضي أسعد[ ناظر"و." نذيره شره من لكم إني ،يسيره محرم فإنه ،كثيره

                                                           
1

 .70/  8 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .359/  5. م1991. دار الفكر: بيروت.  دون طبعة. الهندية الفتاوى: الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ 

3
 . 197/  1 .التاج واإلكليل: المواقو . 438/  18. البيان والتحصيل: بن رشدا 

4
  .296/  4. ي المحتاجمغن: الشربيني 

5
  .116/  1. المغني: ابن قدامة 

6
 .وصححه األلباني. 1757حديث رقم . كتاب اللباس، باب ما جاء في االكتحال. سنن الترمذي: الترمذي 

7
  .499/  19و  45/  9و  505- 504/  8على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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: أي مذهبك، على أنا ما: قال! كلني؟: المالكي المغربي فقال فقطعه، الفقاع، تحريم في مغربياً 

  ".الكلب أكل جواز

  :جزئيات لمسائل أربعأدرس من ا: دراسة المسائل

 ون طبخ أو اشتداد حتى يقذف الزبد فال يسكر،نقيع التمر والزبيب ونحوه، دهو النبيذ الذي  -1

القمردين في أيامنا ) نبيذ(ب من نقيع ي، وهو قر والظاهرية األربعة 1عند المذاهب فهو حاللٌ 

  .ما يختاره الباحث هوو  .هذه

وعند الشافعية يتخذ " الزبد من يعلوه لما به سمي الشعير من يتخذ شراب"الذي هو  2الفقاع -2

عند الجمهور، وقد جاء عن مالك كراهيته وأكثر أصحابه على مباح (من الزبيب، وهو 

 .ما يختاره الباحث القول باإلباحة هوو  .3)اإلباحة

من غير العنب ألنها الخمر (نبيذ الكوفيين، وهو كما قال الذهبي ما أسكر كثيره دون قليله  -3

خالفا لمحمد بن الحسن  5، وأباحه الحنفية4، وكما قال الذهبي حرمه الجمهور)عندهم حقيقة

 .ويختار الباحث مذهب الجمهور. وقيل يكره الحسن بشرط عدم اإلكثار

يوضح  كية أنهم يبيحون أكل الكالب، والنص التالي، في النص تعريض بالمالأكل الكلب -4

 النمر أو كاألسد األشياء هذه من يعدو ما كل تحريم مالك عن المدنيون روى" قولهم

 وقد شارحنا عليه مشى الذي األول المشهور ولكن ،أكله يكره يعدو ال وما ،والكلب والثعلب

                                                           
1

 فقــه فــي الحــاوي: المــاورديو . 232/  3 .التــاج واإلكليــل: المــواقو . 454 - 451/  6 .حاشــية ابــن عابــدين: ابــن عابــدين 

 7 .المحلى: وابن حزم. 437/  24 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 168/  10. روضة الطالبين: والنووي. 185 / 17 .الشافعي
 .    1100المسألة رقم . 508/ 

2
  .386/  5. مل على شرح المنهجحاشية الج: لجملاو . 255/  8 .لسان العرب: ابن منظور 

3
وقـد ذكـروه فـي ضـمان كسـر كـوزه أو قـدحا ولـم يتعرضـوا . 159/  5. الهندية الفتاوى:  الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ 

لبجيرمـي، او . 28/  3. شـرح مختصـر خليـل: والخرشـي. 232/  3. التـاج واإلكليـل: المـواقو . لحكمه وهو على قواعـدهم مبـاح
دون ســنة . المكتبــة اإلســالمية): تركيــا(ديــار بكــر. دون طبعــة. حاشــية البجيرمــي علــى شــرح مــنهج الطــالب: رســليمان بــن عمــ

الشــرح : وابـن قدامـة. وقـد ذكـروه أيضـا دون التعـرض لحكمـه ولكـن مـا يتسـامح فـي شـرائه دون رؤيتـه. 188 – 187/  2. نشـر
   .  ال أعلم فيه خالفاً : ونقل عن شيخه. 443/  26 .الكبير

4
: وابـن قدامـة. 187/  4. مغنـي المحتـاج: الشـربيني. 550/  2. حاشـية العـدوي: لعـدوياو . 349/  9. مـنح الجليـل: ليشع 

 .  416/  26 .الشرح الكبير

5
    .212/  4 .شرح معاني اآلثار: الطحاويو . 410 - 408/  6. بدائع الصنائع: الكاساني 
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: قال ،التحريم البر عبد بن وصحح والكراهة بالحرمة قولين ينساإل الكلب في أن علمت

ل الكالب، وهو على تحريم أك 2والجمهور 1".الكالب أكل إباحة نقل من المذهب في أر ولم

  .ما يرجحه الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 .121 – 120/  2. م1995. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. بلغة السالك ألقرب المسالك : لصاوي، أحمدا 

2
  .  190/  6. كشاف القناع: لبهوتيوا. 3 / 9. المجموع شرح المهذب: النوويو . 463/  1. شرح معاني اآلثار: الطحاوي 
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  المبحث السادس

  مسائل في باب النكاح والعشرةال

 أبـي بنـت فـروة فزوجـه أختـك، زوجنـي: بكـر بـيأل ]األشـعث بـن قـيس[ فقـال"الـنص : المسألة األولـى

  1".بكر أبي إلى النكاح فوض أباها فلعل ]الذهبي[. موالاأل في عبيد أبو رواه .قحافة

وفـي صـحة نكـاح  الـولي بالنكـاح لغيـره، )توكيـل( تفـويض جـزئيتين صورة المسألة فـي: ة المسألةدراس

  :وهذا في نظري ما دفع الذهبي إلى تعليقه السابقالولي األبعد مع وجود األقرب، 

الـــولي غيـــره فـــي ) تفـــويض(األربعـــة علـــى جـــواز توكيـــل  2اتفقـــت المـــذاهب: الجزئيـــة األولـــى -1

  .وهو ما يرجحه الباحث. الوكيل الشروط المعتبرة عند كل مذهبالنكاح، إذا توافرت في 

، فــذهب )توكيــل(دون تفــويض  صــحة نكــاح الــولي األبعــد مــع وجــود األقــرب: الجزئيـة الثانيــة -2

علـــى قاعـــدتهم فـــي العقـــود، مثـــل (علـــى إجـــازة األقـــرب  إلـــى أن العقـــد يقـــع موقوفـــاً  3الحنفيـــة

، وكانت شريفة، وٕاال فسخ علـى تفاصـيل فـي إن لم يتشاحا 4، وكذلك عند المالكية)الفضولي

، 5)والظاهريـة الشـافعية والحنابلـة(وأمـا  ومـا سـبق فـي غيـر واليـة المجبـر وهـو األب، الفسخ،

 .من الصحة فجعلوا عقد الولي األبعد مع وجود األقرب مانعاً 

 العقـد إنمــاالحنابلــة، فـال يصــح فيمــا يخـص الجزئيــة الثانيـة يــرجح الباحـث مــذهب الشـافعية و : التـرجيح

  .يقع باطال، ألن األبعد مع وجود األقرب ال والية له، فأشبهت النكاح من غير ولي، واهللا أعلم

                                                           
1

 .39/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

 
. 72/  7. روضـــة الطـــالبين: والنـــووي. 189/  3. شـــرح مختصـــر خليـــل: والخرشـــي. 124/  3 .البحـــر الرائـــق: ابـــن نجـــيم2

 .    460/  13. الشرح الكبير: وابن قدامة. 174/  3 .اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: والحجاوي

3
 .168/  2. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعيو  .202/  4. المبسوط: السرخسي 

4
 وأصـحابه مالك عن الباب هذا في والمسائل: ، ولكن قال ابن عبد البروهو قول المدونة .394/  5. االستذكار: ابن عبد البر 

   .وفيه تفاصيل مهمة. 151. القوانين الفقهية: بن جزياو . االضطراب كثيرة

5
 .المحلى: وابن حزم. 198 – 197/  20. الشرح الكبير: وابن قدامة .120 و 110 / 9 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 
  .1821المسألة رقم . 458و  451/  9
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: علـي فقـال فاسـتأذن، بكـر أبـو أتـى فاطمـة، مرضـت لمـا: قـال الشعبي، عن"النص : المسألة الثانية

 تْ لَـمِ عَ : ]الـذهبي[ تقلـ -.نعـم: قال .له آذن أن أتحب: فقالت .عليك يستأذن بكر أبو هذا فاطمة، يا

  1".له فأذنت: قال - بأمره إال زوجها بيت في تأذن فلم عنها، اهللا رضي السنة

ـــد أكـــد علـــى  صـــدق الـــذهبي رحمـــه اهللا إنهـــا الســـنة وفيهـــا: دراســـة المســـألة  الزوجـــة أمـــرأحاديـــث، وق

وابـن  نـوويوال القاضي عيـاض المـالكي،العيني الحنفي، و ( ها للسماح ألحد بدخول بيتهزوجذان باستئ

  .ما يختاره الباحثوهو . 2)والبهوتي الحنبلي ،انالشافعي حجر

  

  3".امرأة بستين تزوج ،المتعة يرى جريج ابن كان: يقول الضبي جرير"النص : المسألة الثالثة

، وقـد وبطالنـه علـى تحريمـه 4)المذاهب األربعة والظاهريـة(نكاح المتعة مما استقرت : دراسة المسألة

عنـد أهـل مكـة والطـائف مـن أصـحاب ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، ولكـن بعـد  قديمٌ  كان فيه خالفٌ 

إن النبي صلى اهللا عليه "ومنها  ذلك استقر األمر على ما قدمت، ويختار الباحث التحريم لقوة األدلة

مــن ديمومــة  الكبــرى، وكــذلك لمخالفتــه لمقاصــد النكــاح 5..."المتعــة، ) نكــاح(وآلــه وســلم نهــى عــن  

  .، واهللا أعلموبناء األسرة النكاح

  

                                                           
1

  .121/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
دار : المنصورة. 3ط. إكمال المعلم بفوائد مسلم: واليحصبي، عياض بن موسى. 186 - 185/  20 .عمدة القاري: العيني 

هـــوتي، البو . 631/  11 .فـــتح البـــاري: ابـــن حجـــرو  .116/  7. شـــرح صـــحيح مســـلم: النـــوويو . 553/  3. م2005. الوفـــاء
 .  42/  3. م1996. عالم الكتب: بيروت .2ط .شرح منتهى اإلرادات: منصور بن إدريس

3
  .331/  6 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
وابــن . 42/  7. روضــة الطــالبين: والنــووي. 159. القــوانين الفقهيــة: بــن جــزياو  .137 - 136/  5. المبســوط: السرخســي 

  .1854المسألة رقم . 519/  9 .المحلى: ابن حزمو . 414/  20 الشرح الكبير: قدامة

5
. عـن نكـاح المتعـة أخيـراً  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، كتاب النكاح، باب نهي رسول اهللا صحيح البخاري: البخاري: متفق عليه 
سـخ واسـتقر نكـاح المتعـة وبيـان أنـه أبـيح ثـم نسـخ ثـم أبـيح ثـم ن كتاب النكـاح، بـاب. صحيح مسلم: و مسلم . 5115رقم ديث ح

  .1407و  1406تحت حديث رقم . تحريمه إلى يوم القيامة
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 وأنا الصالة، يريد )بن غياث القاضي( حفص خرج: قال غنام بن طلق عن"النص : المسألة الرابعة

 ،يبـ يضرون إخوتي فإن زوجني، القاضي، اهللا أصلح: فقالت حسناء، امرأةٌ  فقامت الزقاق، في خلفه

  1."كفؤاً  بهايخط الذي كان إن فزوجها اذهب،! طلق يا: وقال إلي، فالتفت

فـي  هنـا صـورة المسـألةو  هـذه المسـألة فـي موضـوع المسـألة األولـى فـي هـذا المبحـث، :دراسة المسـألة

 ولكـن بعـد أن، فيزوجهـا علـيهم) أو السـلطان(ترفـع أمرهـا للقاضـي  فلهـا أن المرأة التي يعضلها الـولي

، وحكـم المسـألة اضـي عنـه وكـيالً ، وفي مسألتنا أناب القالولي بالتزويج فإن أبى يزوج عليه يأمر أوالً 

  .األربعة، وهو ما يرجحه الباحث 2الجواز عند المذاهب

  

 محيــد ال بطـرقٍ  تيقنـا قـد: ]للنســائي علـى جـوابٍ  تعليقـاً  الـذهبي[ قلــت" 3النصـوص: المسـألة الخامسـة

 مصنفٌ  ذلك في ولي بتحريمه، وجزمنا النساء، أدبار عن صلى اهللا عليه وآله وسلم النبي نهي عنها

ـــى النســـاء أدبـــار إتيـــان عـــن النهـــي أن ]عبـــد اهللا بـــن إبـــراهيم األصـــيلي المـــالكي[ يـــرى"و " .كبيـــرٌ   عل

  ."الكراهة

، وهـو اختيـار 4)والظاهريـة المـذاهب األربعـة(الدبر هو قـول  فيوتحريم إتيان الزوجة : دراسة المسألة

  .الباحث

  

  

                                                           
1

  .27/  9 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
. 152و  151. القـــوانين الفقهيـــة: بـــن جـــزياو . 395/  3. بـــدائع الصـــنائع: والكاســـاني. 98/  5. المبســـوط: السرخســـي 

 .ولكن تنتقل إلى الولي األبعد ثم الحاكم. 184/  20 بيرالشرح الك: وابن قدامة. 77و 58/  7. روضة الطالبين: والنووي

3
 .560/  16و  128/  14على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

القــوانين : بــن جــزياو . 80/  1. مجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر: لكليبــولياو . 220/  8 .البحــر الرائــق: ابــن نجــيم 4
 .319 – 317 / 9 .الشـافعي فقـه فـي الحاوي: الماورديو . 464 - 462/  18. تحصيلالبيان وال: بن رشداو . 159. الفقهية
 10و  176/  2 .المحلـى: وابـن حـزم. 388 - 387/  21. الشرح الكبير: وابن قدامـة. 204/  7. روضة الطالبين: والنووي

  .1905و  260المسألتان رقم . 69/ 
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 أراد إذا القاضــي أن ]محــدث الشــافعيزكريــا بــن أحمــد بــن ال[ غرائبــه ومــن"الــنص : ةالمســألة السادســ

  1."بدمشق لنفسه ذلك فعل إنه: يقال العقد، طرفي يتولى أن له لها، ولي ال من نكاح

كانـت مكلفـة أو  سـواءً  ،أن تـزويج القاضـي نفسـه ممـن ال ولـي لهـا وجدت بعـد البحـث: دراسة المسألة

هـذا  الصـغيرة يجـوز فـي اليتيمـة والباالسـتئذان، ، وعلـى وجـه آخـر يجـوز فـي الكبيـرة ال يجـوزصغيرة 

، على تخـريج أنـه فـي األولـى وكيـل وفـي 2)الحنفية وكذلك الشافعية ولكن دون التفصيل السابق(عند 

ونصـــهم فـــي الحـــاكم فهـــل  والحنابلـــة المالكيـــة(، والظـــاهر أن الثـــاني حـــاكم وال يجـــوز أن يحكـــم لنفســـه

  .يجيزونه 3)القاضي مثله؟

  .حد القولين لتعارض األقيسة القوية عند الطرفين، واهللا أعلمح أيتوقف الباحث في ترج: الترجيح

  

 يزوجهــا أن وال مهــر، بــال بنتــه الرجــل يهــب أن ]يحيــى بــن معــين[ أرى وال"الــنص : عةالمســألة الســاب

  4".سورة على

  :لوحدها كل جزئيةٍ  يدرس الباحث: دراسة المسألة

حقيقـــة وٕان ســـماه  ركن وال شـــرط، ولـــيس بـــ5فـــي النكـــاح عنـــد المـــذاهب األربعـــة المهـــر واجـــبٌ  -1

، وأقــرب صــورة لــه نكــاح فلهــا مهــر المثــل عنــدهم ، فــإن لــم يســم لهــا مهــراً الحنفيــة شــرط جــواز

اتفقوا على النكاح بال مهر، فيصح النكاح عند الجمهور، ويجبر  اشترطوا أو ، وٕانالتفويض

فهـو  6عنـد الظاهريـة ، وأمـارق بينهما استحسـاناً مهر، وقال المالكية إن لم يدخل بها فُ على ال

  .أبداً  مفسوخٌ 

                                                           
1

  .294/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 . 163/  3. مغني المحتاج: والشربيني. 424/  5و  98/  3 .حاشية ابن عابدين: ابدينابن ع 

3
  .84/  8 .اإلنصاف: والمرداوي. 439/  3 .التاج واإلكليل: المواق 

4
 .94/  11 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
روضـة : والنـووي. 509/  3 .واإلكليـلالتاج : المواق. 451/  3. بدائع الصنائع: والكاساني. 57/  5. المبسوط: السرخسي 

  .217/  5. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 368 - 367ص . كفاية األخيار: والحصني. 276/  7. الطالبين

6
  .1829المسألة رقم . 466/  9 .المحلى: ابن حزم 
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الشــافعية (، بقصــد تعلــيم ســورة أو أكثــر، فقــد ذهــب أمــا جعــل ســورة أو أكثــر مــن القــرآن مهــراً  -2

فلـــم يجيـــزوا ذلـــك، وقـــالوا بمهـــر  2إلـــى جـــواز ذلـــك وصـــحته، وخـــالفهم الجمهـــور 1)والظاهريـــة

 .المثل، ولكل مذهب منهم تسويغه لما ذهب إليه

ولى يذهب الباحث مذهب الجمهور من صحة العقـد مـع نفـي المهـر، ويجبـر في الجزئية األ: الترجيح

أما الجزئية الثانية فيذهب الباحث مذهب الشافعية والظاهرية من جواز جعـل تعلـيم . على مهر المثل

، ويحبـذ 3"زوجتكهـا بمـا معـك مـن القـرآن"ومنهـا حـديث  لصـحة اآلثـار فـي ذلـك القرآن أو بعضـه مهـراً 

  .، واهللا أعلملقلة االنضباط ذلكعدم التزويج على 

  

ــ  أن فــي للســفيه أذن إذا الــولي أن ]مــن وجــوه محمــد بــن المفضــل الشــافعي["الــنص : ةالمســألة الثامن

  4".كالصبي يجز لم يتزوج

والوجه  ما ذكر في المسألة من غرائب الوجوه، ألن المسألة على قولين عند المذاهب: دراسة المسألة

  :عنهما شاذٌ  المذكور غريبٌ 

بشــرط والحنابلــة (الحنفيــة  5لــولي أو لــم يــأذن وهــذا مــذهبصــحة نكــاح الســفيه إذن لــه ا: القــول األول

  .)لنكاحالحاجة ل

  

                                                           
1

 .كثيـرةٌ  تفاصـيلٌ  ذلـك فـي ولهـم .304/  7. روضـة الطـالبين: والنـووي .409 – 403 / 9 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 
 .1847المسألة رقم . 494/  9 .المحلى: ابن حزمو 

2
. 99/  21 الشــــرح الكبيــــر: وابــــن قدامــــة .414/  5. االســــتذكار: ابــــن عبــــد البــــرو . 460/  3. بــــدائع الصــــنائع: الكاســــاني 

 .وهذا المذهب عند الحنابلة وهناك قول بالصحة. 234/  8 .اإلنصاف: والمرداوي

3
: مســلمو . 5029ديث  حــ. خيـركم مــن تعلــم القـرآن وعلمــه، بــاب ، كتـاب فضــائل القــرآنصــحيح البخــاري: البخــاري: ق عليــهمتفـ 

 .1425أحاديث . ...كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . صحيح مسلم

4
 .361/  14 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
. 54/  4. مجمـــع األنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى األبحـــر: لكليبـــولياو . 196/  5. تبـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق: الزيلعـــي 
 .414/  3. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 452/  3. كشاف القناع: لبهوتيوا
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 )والحنابلـة إن لـم يحـتج النكـاح(الشـافعية  1ال يصح النكاح إال بإذن الولي، وهو مـذهب: القول الثاني

  .على إجازة الولي موقوفاً  فجعلوه صحيحاً  2وأما المالكية

  .يرجح الباحث القول الثاني وهو مذهب الجمهور، لصحة القياس لديهم في المسألة: ترجيحال

                                                           
1

 .414/  3. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 452/  3. كشاف القناع: لبهوتيوا .99/  7. روضة الطالبين: النووي 

2
  .292/  3. منح الجليل: ليشعو . 149. الفقهية القوانين: بن جزيا 
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  المبحث السابع

  مسائل في باب الطالقال

مـن المسـائل المتعلقـة بـالطالق فـي مبحـث األيمـان والنـذور، وهنـا أتمـم المسـائل  عددٍ  دراسةُ  تسبق   

  . إن شاء اهللا

العاص بن  أي أبو( ذلك بعد أسلم ثم وهاجرت، زينب، أسلمت: الشعبي الق"النص : المسألة األولى

 امــرأة أســلمت فــإذا .بعــد"  بــراءة"  أنزلــت ثــم: وقــال قتــادة، قــال وكــذا. بينهمــا فــرق ومــا ،)الربيــع زوجهــا

  1."بخطبة إال عليها، له سبيل فال؛  زوجها قبل

  :ا مذاهبوفيهسلم قبل زوجها، في المرأة تُ  صورة المسألة جليةٌ : دراسة المسألة

فــال تقــع الفرقــة بمجــرد اإلســالم، ولكــن يعــرض  دار اإلســالمأنــه إذا أســلمت فــي  2مــذهب الحنفيــة -1

، وعنـد أبـي اإلسالم على الزوج فإن أبى فـرق القاضـي بينهمـا، ويكـون عنـد أبـي حنيفـة ومحمـد طالقـاً 

إلسـالم علـى فنفس الحكم ولكن مع تعـذر عـرض ا دار الحربوٕان كانا في . بغير طالق يوسف فرقةً 

وتجنبوا تسميته بالعـدة ألن العـدة (ثالث حيض الزوج ألنه ليس للقاضي سلطة عليه، ينتظر انقضاء 

 ثم يفرق بينهما )حق الزوج وهم يقولون ليس للزوج هنا حق.  

أنه إذا أسلمت قبل الدخول بطل النكاح، وٕان أسلمت بعد الدخول يبطل النكاح  3مذهب الجمهور -2

  .وليست بطالقٍ  وٕان أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، والفرقة الواقعة فسخٌ  ،بانقضاء العدة

غيـر الزم،  ونقله عن شيخه ابن تيمية أن العقـد بعـد إسـالم المـرأة يصـبح جـائزاً  4مذهب ابن القيم -3

فإن أسلم عادت  ،فإن أحبت فارقته ونكحت غيره، وٕان أحبت انتظرت إسالمه بغض النظر عن العدة

  .إليه دون تجديد عقد

                                                           
1

  .248/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 . 708 - 607/  3. بدائع الصنائع: والكاساني. 51/  5. المبسوط: السرخسي 

3
 118 / 5. كشـاف القنـاع: لبهـوتيوا .259 / 9 .الشـافعي فقـه في الحاوي: المـاورديو . 519/  5. االستذكار: ابن عبد البر 
- 119. 

4
زاد المعاد فـي : بن القـيماو . 662/  2. هـ1418. دار ابن حزم: بيروت. 1ط. أحكام أهل الذمة: ابن القيم، محمد بن أبي بكر 

 .140 – 133/  5. هدي خير العباد
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����q��p: "ىومنها عموم قوله تعال يرجح الباحث مذهب الجمهور لقوة االستدالل عندهم: الترجيح

t���s��r"1 وٕان كان مـذهب ابـن القـيم وشـيخه لـه حجـج قويـة فيعم ابتداء النكاح واستمراره ،

  .مقنعة، واهللا أعلم

 فــي ]البحــرين أيــام واليتــه عليهــا فــي خالفــة عمــرفــي [ بهــا ]أبــو هريــرة[أفتــى "الــنص  :المســألة الثانيــة

 علـى عنـده تبقـى هـل .ولاأل فتزوجهـا فارقهـا، الـدخول بعـد ثم آخر بها يتزوج ثم طلقة المطلقة مسألة

أفتى أبو هريـرة بمثـل مـذهب عمـر وغيـره مـن كبـار الصـحابة أنهـا [ التطليقة تلك تلغى أو ... طلقتين

  2".]تبقى عند على طلقتين

 بهــا يتــزوج ثــم طلقــة المطلقــةفــي  بالهــدم فــي الطــالق، وصــورتها المســألة تســمى هــذه: ألةدارســة المســ

األربعـة فـي  3قد ذهبـت المـذاهب، فكم طلقة يكون لألول؟ ولاأل فتزوجها فارقها، الدخول بعد ثم آخر

، ا أفتــى أبــو هريــرة فــي مســألتنا هــذهقــات، فيبقــى لــه تطليقتــان كمــتطليالمعتمــد عنــدها أنــه يبنــي علــى ال

وخــالف أبــو حنيفــة وأبــو يوســف وهــو منصــوص المتــون، والمــذهب فــي هــذه المســألة قــول محمــد بــن 

الحســن وهــو اختيــار محققــي المــذهب، وألحمــد روايــة ثانيــة مثــل قــول أبــي حنيفــة، لكــن المــذهب قــول 

  .الجمهور

  .، وهو قول كبار الصحابةباحث مذهب الجمهوريرجح ال: الترجيح

  

 طـالق، فامرأتـه ،سـوطٍ  مئـة أجلـدك لـم إن: لغالمـه قـال رجـل فـي عكرمـة نعـ"النص : المسألة الثالثة

 أن فـي واضـح هذا: ]الذهبي[ قلت .الشيطان خطوات من هذا امرأته، يطلق وال غالمه، يجلد ال: قال

  4".طالق بذلك يقع فال الشيطان، نزغات من الغضب في بالطالق اليمين أن يرى كان عكرمة

                                                           
1

 .221آية رقم : ورة البقرةس 

2
 .620 - 619/  2 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
: ابــن عبــد البــرو . 185 - 184/  4. شــرح فــتح القــدير: لسيواســياو . 418و  337/  3 .دينحاشــية ابــن عابــ: ابــن عابــدين 

وابـن  .286 / 10 .الشـافعي فقـه فـي الحـاوي: المـاورديو . 171 – 170. القوانين الفقهية: بن جزياو  .199/  6. االستذكار
 .وهو المذهب. 99/  23. الشرح الكبير: قدامة

4
 .36/  5 .سير أعالم النبالء: الذهبي 
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الطـالق المعلـق حـال الغضـبان، وٕان كـان لة كما فهمتها فـي جزئيـة وقـوع صورة المسأ :دراسة المسألة

مع الغضب، فالبحث في جزئية الغضب المانع لوقوع الطـالق،  الذهبي قد خرجها على يمين الطالق

طالق من اختلط جده بهزله وغلب م ابن القيم للطالق، واعتمد أن تقسي 1وقد نقل ابن عابدين الحنفي

ـــه ال يقـــع، وال فـــإن طـــالق  2)المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة(أمـــا . يشـــترط أن ال يعلـــم مـــا يقـــول هذيان

  .الغضبان عندهم يقع ولو اشتد غضبه

، وذلـــك ألن )يمـــين الطـــالق(يـــرجح الباحـــث مـــذهب الجمهـــور مـــن وقـــوع طـــالق الغضـــبان : التـــرجيح

مـن النظـر  قـيم حـظٌ ، وٕان كـان لمـذهب الحنفيـة وتقسـيم ابـن الشديدٍ  عن غضبٍ  الطالق ال ينفك غالباً 

  . ال يخفى، واهللا أعلم

  

 ،شـيئاً  بـالطالق الحلـف يـرى ال كـان أنـه ولـده عنـه ينقـل الـذي هـو طـاووسو " الـنص: المسألة الرابعة

 والحج والطالق  وبالعتاق باهللا ماملإل البيعة على الناس يحلفون كانوا وذويه الحجاج أن إال ذاك وما

 بـذلك، النـاس حلـف الـيمن أميـر يوسـف بـن محمـد وهـو حجـاجال أخـا أن لـي يظهر فالذي .ذلك وغير

   3".أعلم فاهللا .الحلف على أكرهوا لكونهم إال ذاك وما ،شيئاً  يعده فلم ذلك، في طاووس فاستفتي

وقوع يمين الطالق، ليس  مأن فتوى طاووس بعد إلى هنا يتجه كأن الذهبي رحمه اهللا :دراسة المسألة

ألن مســألة يمــين الطــالق  ة اإلكــراه، وهــذا مــا سيدرســه الباحــث هنــابــالنظر أنــه يمــين، ولكــن مــن جهــ

  :نوبعد البحث وجدت في المسألة مذهبي .سبق بحثها في المسألة الثالثة من مبحث األيمان والنذور

  .إلى أن يمين الطالق يقع ويلزم مع اإلكراه 4ذهب الحنفية: المذهب األول

                                                           
1

 .244/  3 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

2
 .الشـافعي فقـه فـي الحـاوي: المـاورديو . . 150/  3. البيـان والتحصـيل: بـن رشـداو  .366/  2. حاشية الدسـوقي: لدسوقيا 

. بينحاشـية إعانـة الطـال: والـدمياطي، أبـو بكـر بـن محمـد. 324/  4. حاشية الجمل على شرح المنهج: لجملاو  .155 / 10
. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 235/  5. كشاف القناع: لبهوتيوا. 5/  4. دون سنة نشر. دار الفكر: بيروت. دون طبعة

5  /332 .  

3
  .45/  5 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  . 138/  6 .حاشية ابن عابدين: وابن عابدين. 93و  38/  24. المبسوط: السرخسي 
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، إال الطالق وال الحنث فـي يمـين الطـالق مـع اإلكـراه إلى عدم وقوع 1ذهب الجمهور: المذهب الثاني

كـره عليـه بعـد زوال اإلكـراه جـاز، فكـأنهم يوقعونـه أُ  عنـدهم إن أجـازه مـن فـي وجـهٍ  أن المالكية يقولـون

  .موقوفاً 

 الخطـــأ أمتــي عـــن وضــع اهللا إن"منهــا حـــديث  يــرجح الباحـــث مــذهب الجمهـــور لقــوة األدلـــة: التــرجيح

  .، وأرى وجه المالكية معتبر، واهللا أعلم2"عليه استكرهوا وما والنسيان

  

 يزعمون قوماً  إن: محمد بن لجعفر قلت: حمسياأل جعفر بن مسلمة" 3النصوص: المسألة الخامسة

 من  هذا ما .اهللا معاذ: قال .عنكم يروونها ،واحدةً  تجعلونها السنة، إلى د رُ  بجهالةٍ  ثالثاً  طلق من أن

 أسمعه ولم سليمان، أبي بن حماد قال: قال سفيان حدثنا "و." قال ماك فهو ثالثاً  طلق من! قولنا

 قال "و" .الثنتان وبطلت ولى،باأل بانت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت: المرأته قال إذا منه،

 بفتوى رجل جاءه وقد ،)محمد بن الحسن العلوي( اهللا عبد أبي مجلس في رأيت: التنوخي علي أبو

 يحكيه بما أو البيت أهل وعند عندي بما أفتيك أن تريد: له فقال ،معاً  ثالثاً  تهامرأ فطلق حلف فيمن

 تنكح حتى لك تحل وال بانت، فقد وعندهم عندي أما: قال الجميع، أريد: فقال البيت؟ أهل عن غيرنا

  ".غيرك زوجاً 

ثالــث مــن هــذه كمــا فــي الــنص األول وال واحــدٍ  بلفــظٍ  صــورة المســألة فــيمن طلــق ثالثــاً  :دراســة المســألة

، أو كمـا فـي الـنص الثـاني بنيـة الـثالث ولـيس بنيـة التأكيـد دون فصـل متواليـةً  ، أو طلق ثالثاً المسألة

وهـي الفتـوى فـي  وتبـين منـه األربعـة ثالثـاً  4كان ذلك بيمين الطالق، فكل مـا سـبق يقـع عنـد المـذاهب
                                                           

1
. 171 1. القـوانين الفقهيـة: بـن جـزياو . 36/  4. شرح مختصـر خليـل: والخرشي. 46 – 45/  4. كليلالتاج واإل : المواق 
: والمـرداوي . 152 - 151 / 9. المجموع شرح المهـذب: النوويو .  .234و 227 / 10 .الشافعي فقه في الحاوي: الماورديو 

 .149/  22. الشرح الكبير: وابن قدامة. 439/  8 .اإلنصاف

2
: بــه اعتنــى. 2045حــديث رقــم . كتــاب الطــالق، بــاب طــالق المكــره والناســي. ســنن ابــن ماجــه: اجــه، محمــد بــن يزيــدابــن م 

 .صحيح: قال األلباني .دون سنة نشر .مكتبة المعارف: الرياض. 1ط. وحكم على أحاديثه محمد األلباني. مشهور بن حسن

3
 .115/  16و  464/  8و  260/  6النصوص على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
/  6. االسـتذكار: ابـن عبـد البـرو . والطالق مع وقوعه عندهم جملة فهـو بدعـة أو طـالق بـدعي. 5/  6. المبسوط: السرخسي 
 مكـروه غيـر مبـاحٌ  عنـدهم وهـو .117 / 10 .الشـافعي فقـه فـي الحـاوي: المـاورديو . . وهو عندهم طالق بدعي كمـا الحنفيـة .4

   .األولى ترك ولكن بدعة، بطالق ليس أنه الشافعية ووافقوا .187/  22. الشرح الكبير: وابن قدامة .بدعة بطالق وليس
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 يـر المـدخول بهـا فلهـا تفصـيلٌ حال المدخول بها أما غ يقتصر على هنا نابحث، و النص األول والثالث

كمـا فـي الـنص  أنها تقع واحـدةً  1)وذكروه عن غيرهم ابن تيمية ونصره تلميذه ابن القيم(، وذهب آخر

الثاني من هذه المسألة، ومسـألة يمـين الطـالق سـبق دراسـتها كمـا نوهـت فـي المسـألة الرابعـة مـن هـذا 

  .المبحث

لآلثار الواردة  حث المذهب القائل بإيقاعها واحدةً مع هيبة الجمهور وقولهم، يرجح البا: الترجيح

 بكر وأبي - سلمآله و و  عليه اهللا صلى- اهللا رسول عهد على الطالقُ  كان": قال عباس ابنَ  أن  ومنها

 في اْسَتعَجلوا قد الناَس  إن: الخطاب بن عمر فقال واحدة، الثالث طالقُ : عمر خالفة من وسنتين

، مع اإلقرار بأن قول الجمهور له 2"عليهم فأْمَضاه عليهم؟ أْمَضْيناه لوف َأَناُة، فيه لهم كانت أمر

ودور الفتوى في عصرنا  العلمية مرجعياتالمن  ما اعتمدته كثيرٌ  ختيار الباحث هواقوته، و 

  .الحاضر

 عمـن ]ابـن راهويـه[ إبـراهيم بـن إسـحاق سـئل: ]البخـاري[ اهللا عبـد أبـو قـال" الـنص :السادسةالمسألة 

عليـه   اهللا صـلى النبـي قـال: أنـا فقلـت .مـراأل عليـه والتـبس ،متفكـراً  طويلـةً  ساعةً  فسكت .ياً ناس طلق

 يـراد وٕانمـا ." تكلـم أو بـه تعمـل لـم مـا أنفسـها بـه حـدثت مـا أمتـي عن تجاوز وجل  عز  اهللا إنّ ": وسلم

 وأفتـى ،قويتني: إسحاقفقال  .بقلبه يعتقد لم وهذا والقلب الكالم أو والقلب، العمل الثالث هذه مباشرة

  3."به

  :4ولها فروعصورة المسألة في طالق الناسي،  :دراسة المسألة

حنفيـــــة ال(فـــــالطالق يقـــــع عنـــــد : أنهـــــا زوجتـــــه ناســـــياً  مـــــن نســـــي أنـــــه تـــــزوج، أو طلـــــق امـــــرأةً  -1

المسـألة  فـي هـذا الفـرع مـن صـورة هـذه ، ولـم أجـد نصـاً ، وهـو مـا يرجحـه الباحـث5)والشافعية

  .ابلةعند المالكية والحن
                                                           

1
  .271 – 240/  5. زاد المعاد في هدي خير العباد: بن القيماو . 227/  5و  391 – 377/  4. إعالم الموقعين: ابن القيم 

2
 .1472رقم  حديث .باب طالق الثالث ،كتاب الطالق. صحيح مسلم: مسلم 

3
  .414/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
   .واخترت ما يظهر من مسألتنا هذه. 282 – 281/  40. ستفدت هذا التقسيم من الموسوعة الفقهية الكويتيةا 

5
. 1ط. األشباه والنظائر: والسيوطي، عبد الرحمن. 55/  8. روضة الطالبين: والنووي. 303 .األشباه والنظائر: ابن نجيم 

 .192. هـ1403. دار الكتب العلمية: بيروت
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ع الطالق و قو  1)والحنابلة والمالكية الحنفية( ، فمذهبففعله ناسياً  الطالق على أمرٍ من علق  -2

قــوالن، وقــد اختــار الهيتمــي فلهــم  وأمــا الشــافعيةعلقــه علــى فعــل نفســه أو فعــل غيــره،  ســواءً 

الوقـــوع ونقلـــه عــن ابـــن عبـــد الســالم وابـــن الصـــالح ورجحــه، وٕان كـــان النـــووي قـــد  2الشــافعي

، وقــال هــو المــذهب، وال شــك أن تقريــر النــووي هــو المعتمــد عنــد عــدم وقــوع الطــالقاختــار 

، وقـد توقف الباحث في الترجيح في المسألة لقوة األدلـة النقليـة والعقليـة للطـرفينوي. الشافعية

ســبق مناقشــة هــذه الجزئيــة ولكــن بصــورة اليمــين ال الطــالق المعلــق فــي المســألة الثالثــة مــن 

 .نذورمسائل األيمان وال

  

 طـالق عـن فسـئل ،هـو قتيبـة رجـاء، أبـي عنـد كنـا: يقـول يوسـف بـن محمـد"النص : السابعةالمسألة 

 العقـل مغلـوب كـان إذا أنـه ب محمـدمـذه وكـان ]الـذهبي[. لإسـماعي بـن محمد إلى وأشار ...السكران

  3".يءٌ ش أمره من عليه يجوز ال أنه سكره، في يحدث ما يذكر ال حتى

ة المســـألة فـــي طـــالق الســـكران بحيـــث ال يـــذكر مـــا حـــدث فـــي ســـكره كمـــا قـــال صـــور : دراســـة المســـألة

 عامـــداً  بطريـــق محـــرم أي عالمـــاً  األربعـــة إلـــى وقـــوع طـــالق الســـكران 4البخـــاري، وقـــد ذهبـــت المـــذاهب

والتفصـيل  .بمبـاح كـالبنج أو لحاجـة أو ضـرورة فلـم يوقعـوا طالقـه رَ كِ ن َسـ، وأمـا َمـللسكر بغير حاجةٍ 

  .ر هو اختيار الباحثالسابق عند الجمهو 

  

                                                           
1

 .19/  11 .اإلنصاف: والمرداوي . 45/  4. التاج واإلكليل: المواق. 242 -  241/  3 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

2
 روضة: والنووي. 170/  4. دون سنة نشر. دار الفكر. دون طبعة. الفتاوى الفقهية الكبرى: لهيتمي، أحمد بن حجرا 

 .193/  8. الطالبين

3
  .418/  12 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
وخــالف الطحــاوي والكرخــي مــن الحنفيــة فلــم يوقعــوه  196/  8و  42/  4و  239/  3 .حاشــية ابــن عابــدين: ابــن عابــدين 

 فـي الحـاوي: يالمـاوردو  . .365/  2. حاشـية الدسـوقي. 43 / 4. التاج واإلكليـل: المـواقو . 145/  6. المبسوط: السرخسي

وابـن . 23/  8. روضة الطـالبين: والنووي .الشافعية من ثور وأبو المزني الوقوع عدم واختار .236 – 235 / 10 .الشافعي فقه
: والمــرداوي. وهنــاك روايــة أخــرى للحنابلــة بعــدم الوقــوع، لكــن األولــى هــي المــذهب. 142 – 139/  22. الشــرح الكبيــر: قدامــة

 . رواية الثانية من مفردات المذهبوال. 433/  8 .اإلنصاف
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 مسـألة فـي بـالفتوى ببغـداد )الشـافعي ابـن الخـلّ : محمد بن أبي البقـاء( وتفرد"النص : ةالمسألة الثامن

  1."سريج البن الدور

 أو متــى أو إذا أو إن لهــا قــال" :كالتــالي البــن ســريجالمنســوبة ر وْ صــورة مســألة الــد  :دراســة المســألة

ابــن ســريج كــان  أن قــلواشــتهرت بالســريجية ألنــه نُ  ،2"طلقهــا ثــم ثالثــا قبلــه طــالق فأنــت طلقتــك مهمــا

إلغـالق بـاب الطـالق علـى  -في تصور من وضعها- ، ولعلها وضعتفيها يقول بعدم وقوع الطالق

مـن  يج مـن أعالمهـم أفتـوا بوقـوع المنجـزابـن سـر  ُيعـد الـذينو  3الشـافعية من كثر طالقه لزوجه، ولكـن

ن التقليد فـي هـذه إ: قال الهيتمي، حيث على تعليم العوام هذه المسألةبل شددوا النكير  ،مسألة الدور

والحـق أن  ،وٕان كان قال بها أعالم منهم، وتراجـع عـن الفتـوى بهـا أعـالم مـنهم أيضـا ،المسألة فسوق

المســألة نظريــة أكثــر منهــا عمليــة، وتعلقهــا بأصــول الفقــه أكثــر منهــا بالفقــه، ويصــور بهــا علــى تقســيم 

ـــدور الشـــرعي  ـــر، والـــدور اللفظـــي أو الُجعلـــيال ـــه هـــذه المســـألة أو الحكمـــي وهـــو المعتب  دور، والـــومن

عـن ابــن  5خصــوص المسـألة فقـد نقــل الهيتمـيوفـي . 4الحسـابي فـي الفــرائض وهـو نـادر نظــري أيضـا

 .الصالح أنه وّد لو أن هـذه المسـألة محيـت مـن كتـب الشـافعية، وأضـاف بـأن ابـن سـريج بـريء منهـا

علــى تفصــيل فــي عــدد الطلقــات، وهــو مــا يرجحــه  6عنــد الجمهــور رة المســألةفــي صــو  ويقــع الطــالق

   .الباحث

                                                           
1

 .301/  20 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .380. األشباه والنظائر: السيوطي 

3
  .158و  148/  4. الفتاوى الفقهية الكبرى: لهيتميا 

4
  .28/  4. حاشية الجمل على شرح المنهج: لجملا 

5
 .183/  4. الفتاوى الفقهية الكبرى: لهيتميا 

6
/  2. حاشية الدسوقي: لدسوقياو . 100/  4. منح الجليل: ليشعو . 230 – 229/  3 .حاشية ابن عابدين: نابن عابدي 

 .   507 – 506/  22. الشرح الكبير: وابن قدامة. 387



111 

 

  المبحث الثامن

  مسائل في باب الفرائضال

 أن عمر فيها قضى :فقال ،وخالة عمة ترك ميت في زياد تيأُ  :الشعبي عن"النص : المسألة األولى

  1."المال فأعطاهما ،األخ بمنزلة والعمة ،األخت بمنزلة الخالة جعل

صورة المسألة كما سبق ينتج عنها أن للعمة المسألة في توريث ذوي األرحام، و : دراسة المسألة

كما في  الثلثان، وللخالة الثلث، بمعنى للذكر مثل حظ األنثيين، يبقى هل تنزالن منزلة األخ واألخت

عن طريق أهل القرابة ولكن الحنفية  ،ترثان 2)والحنابلة الحنفية(، فعند ة األب واألم، أم منزلالنص

وعند  ، وأما الحنابلة فعن طريق أهل التنزيل أي ينزلون منزلة من يدلون بهم،أي األقرب فاألقرب

ال يرثون مع وجود بيت المال، هذا عند المتقدمين من المذهبين، أما  3)المالكية والشافعية(

أو لم ينتظم  ، فإن لم يكن عدالً وأن ينتظم بيت المال المتأخرين فقيدوا ذلك بأن يكون األمام عدالً 

  .بيت المال، فيرد على ذوي األرحام

، وعلى يرجح الباحث مذهب الحنابلة من أنهّن يرثن، وعلى طريقتهم من أهل التنزيل: الترجيح

  .، وذلك لصحة اآلثار والقياس عندهم، واهللا أعلمالطرقتين ال تختلف األسهم في مسألتنا هذه

. هؤالء رأي فهذا .للبنت كله فالمال أخت أو وأخ بنت عن مات من :ونودي"النص : المسألة الثانية

  4" .]المعز الذي بنيت له القاهرة العبيدية المهدوية في ترجمة[

 ، والبــاقياألربعــة فــي صــورة مســألتنا هــذه أن للبنــت النصــف فرضــاً  5ذهبــت المــذاهب: دراســة المســألة

  .، وهو ما يرجحه الباحث)مع الغيربنفسه أو ( لألخ أو األخت تعصيباً  )أي النصف(

                                                           
1

 .497/  3 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .617 -  616/  4. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 5/  30. المبسوط: السرخسي 

3
 .633/  9. مـنح الجليـل: لـيشعو . 414/  6 .التـاج واإلكليـل: المـواقو . 364 - 363و  359/  5 .االسـتذكار: ابن عبد البر 
 .6/  6. روضة الطالبين: والنووي .78 و 73 /8 .الشافعي فقه في الحاوي: الماورديو 

4
  .161/  15 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

5
  / 8 .الشافعي فقه في الحاوي: الماورديو . 459/  4. الشرح الكبير: لدرديراو . 568 - 565/  8 .البحر الرائق: ابن نجيم 

 .81 – 79/  18. الشرح الكبير: وابن قدامة .108 - 107
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  الفصل الرابعٍ 

2المتناثرةوفيه المسائل  1الجامع
 

  

                                                           
اقتديت بهذه التسمية وبهذا الفعل بالسادة المالكية، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي رحمه اهللا تعالى  1

 بمذهب يختص الكتاب هذا: ، وقد قال العالمة القرافي.)611. الموطأ: مالك: ينظر(لموطأ كتاب الجامع ي احيث جعل ف
 من ربع في وضعها ناسب ي ال مسائل فيه تقع ألنه التصنيف محاسن من وهو المذاهب من غيره تصانيف في يوجد ال مالك
 جامع أي بالجامع  وسموها تصانيفها أواخر في المالكية فجمعها والجنايات واألقضية والمعامالت العبادات أعني الفقه أرباع

دار : بيروت. دون طبعة. الذخيرة: القرافي، أحمد بن إدريس: ينظر( الكتب من غيره تناسب ال التي المسائل من األشتات
وهو الضابط لما : ع وقال، ومن أمثلته ما ختم به ابن جزي كتابه القوانين الفقهية بكتاب الجام.)231/  13. م1994. الغرب

 .)302. القوانين الفقهية: ابن جزي: ينظر. (شّذ عن الكتب المتقدمة

2
  .وهي المسائل التي لم أستطع إدراجها تحت المباحث السابقة 
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 صلى  النبي إلى جاء أنه :أبيه عن، سالم بن اهللا عبد بن يوسف عن" 1النصين: المسألة األولى

 ]الذهبي[ .)ليلة وبهذا ،ليلة بهذا اقرأ( :فقال .والتوراة القرآن قرأت قد إني :فقال ،وسلم عليه اهللا

 رخصة فال ،اليوم فأما ،تبدل لم التي التوراة على التكرار في رخصة ففيه ،صح فإن .ضعيف إسناده

 على اهللا أنزلها التي التوراة مظنع ونحن ،الموجودة التوراة نسخ جميع على التبديل لجواز ؛ذلك في

 هي ما ندري فما ،لالضال هؤالء بأيدي التي الصحف هذه فأما .بها ونؤمن ،السالم عليه موسى

 في ويكفينا .ورسله وكتبه ومالئكته باهللا مناآ :نقول بل ،بإهانةٍ  وال بتعظيمٍ  نعاملها فال ،ونقف .أصالً 

 في كأن النائم يرى فيما رأيت: قال عمرو، بن اهللا عبد عن"و ." الحمد وهللا ،المجمل اإليمان ذلك

 اهللا صلى للنبي ذلك ذكرت أصبحت، فلما ألعقهما، فأنا ،عسالً  خرىاأل وفي ،سمناً  أصبعي أحد

 وهذا الحديث، ضعيف لهيعة ابن .يقرأهما فكان"  والفرقان التوراة الكتابين، تقرأ: " فقال وسلم، عليه

 محرفةً  مبدلةً  لكونها يحفظها، أن وال التوراة يقرأ أن القرآن نزول بعد حدٍ أل يشرع وال ،منكرٌ  خبرٌ 

 اليهود، على وللرد لالعتبار فيها النظر فأما .فلتجتنب بالباطل، لحقا فيها اختلط قد العمل، منسوخة

  ."أولى عراضواإل ،قليالً  العالم للرجل بذلك بأس فال

وقــد ذهــب وحفظهــا والتكــرار عليهــا، ) أو اإلنجيــل(صــورة المســألتين فــي قــراءة التــوراة : دراســة المســألة

، أهــل الكتــب مــن كتــبهمعــن قــراءة مــا فــي أيــدي  إلــى النهــي 2)الشــافعية والحنابلــةلمالكيــة و االحنفيــة و (

 وقـال: "-وهـو موافـق لكـالم الـذهبي فـي الـنص الثـاني-مهـم  لحافظ ابن حجر فيه تفصيلٌ وهذا كالم ل

 باطـلٌ  قـولٌ  وهو )التوراة( مطالعتها جواز ورأى ... المتأخرين بعض اغتر الزركشي الدين بدر الشيخ

 نإ ]ابن حجر[ قلت... يجوز باإلجماع،  تها الوكتاب بنظرها واالشتغال ،وبدلوا حرفوا أنهم خالف وال

 دون بــذلك يتشــاغل مــن أراد فــان ونظرهــا بكتابتهــا باالشــتغال قيــده وقــد ،فيــه كــالم فــال اإلجمــاع ثبــت

 مطلــق أراد نإ و  ،جــاز بغيــره تشــاغله مــع تشــاغل بــذلك لــو أنــه يفهــم ألنــه المطلــوب يحصــل فــال غيــره

 والـذي... ، أيضـا نظـر تقـدم مـا مـع بـالبطالن ل المـذكورالقـو  وصـفه وفـي النظـر محـل فهـو التشاغل

 ويصــر يـتمكن لـم مـن بـين التفرقـة المسـألة هـذه فـي ىألولـوا للتحـريم ال للتنزيـه ذلـك كراهيـة نأ يظهـر

                                                           
1

 .86/  3و  419 – 418/  2النصين على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
/  1. الفتاوى الفقهية الكبرى: لهيتمياو . 8/  14. التمهيد :وابن عبد البر. 175/  1 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

 .434/  1. كشاف القناع: لبهوتيوا. 289 – 288/  4. الكافي في فقه ابن حنبل: وابن قدامة. 49
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 سـيما وال ،لـه فيجـوز الراسـخ بخالف ذلك من شيءٍ  ظر فيالن له يجوز فال اإليمان في الراسخين من

 وٕالـزامهم التـوراة مـن وحـديثاً  قـديماً  األئمـة نقـل ذلـك علـى ويـدل ،لفالمخـا على ردال إلى االحتياج عند

 جــواز اعتقــادهم ولــوال كتــابهم مــن يســتخرجونه بمــا وســلم  عليــهاهللا صــلى  بمحمــد بالتصــديق اليهــود

  1 ."عليه وتواردوا فعلوه لما فيه النظر

مـن أنـه ال يجـوز لعامـة المسـلمين  يرجح الباحث تفصيل الذهبي وما تابعه عليه ابن حجر،: الترجيح

  .النظر في كتب أهل الكتاب، ويرخص للعلماء الراسخين بالنظر فيها بقدر الحاجة

 ،عنـه حفظـوا أصـحابٌ  لـه أحـدٌ  الصـحابة مـن يكـن لـم :المـديني بن علي قال"النص : ةالمسألة الثاني

  2."عباس وابن ،اهللا وعبد ،زيد :ثالثةٌ  إال ،الفقه في بقوله وقاموا

نهـا تمـس الفقـه االصـطالحي، إال أ سـألة وٕان كانـت ليسـت مـن صـلب الفقـهالم إيـرادي: راسة المسألةد

لعـــّل ابـــن المـــديني لـــم يـــرد الحصـــر و مـــن بـــاب تـــاريخ الفقـــه والفقهـــاء، أو مـــا يســـمى طبقـــات الفقهـــاء، 

ن ســـلم، فـــإن أراد بعبـــد اهللا ابـــالحقيقـــي، ولكـــن بيـــان األهـــم بطريـــق الحصـــر، ألن الحصـــر هنـــا غيـــر مُ 

ني غالب فقه المدينة عليـه، وٕان عكسـنا فـأين ابـن ، فأين ابن عمر الذي بُ -وهذا ما أرجحه –مسعود 

أين علي بـن أبـي طالـب وفقـه الكوفـة، وأبـو موسـى األشـعري، ني غالب الكوفة عليه، و مسعود الذي بُ 

  3.ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنهم جميعا

 يكــاد ال بحيــث ذلــك لــيكن لكــن ،جــائزٌ  مؤاكلتــه وتــرك ،المجــذوم مــن والفــرار"الــنص : ةثالثــالمســألة ال

   4."مؤمن فهو عليه وتوكالً  باهللا ثقةً  واكله ومن .يحزنه ذلك فإن ؛المجذوم يشعر

قبـــل دراســـة المســـألة وصـــورتها واضـــحة، أقـــول مـــا أجمـــل الفقـــه إذا مســـته المســـحة : دراســـة المســـألة

علـى قـول الـذهبي  اً في الكتاب والسـنة، أقـول ذلـك تأكيـد أصيلٌ  رحمة، وهذا مسلكٌ اإلنسانية، مسحة ال
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داء يتشــقق بــه الجلــد هــو  1والجــذام". لكــن لــيكن ذلــك بحيــث ال يكــاد يشــعر؛ فــإن ذلــك يحزنــه"الســابق 

علـى عكـس مـا  -يوافقـونهم 3والظـاهر أن المالكيـة - 2شـافعيةوالـذي يظهـر أن الوينتن ويقطع اللحم، 

على االستحباب واالحتياط ال على الوجوب،  هبي، من أن األمر بالفرار من المجذوم محمولٌ قاله الذ

 4والحنابلـة وٕان كـان لهـم قـول بـأن مصـافحته مكروهـة، باهللا مـن بـاب الجـائز، ومواكلته ومخالطته ثقة

ن، كمـا فصـل الـذهبي، حـال قـوي اإليمـا حـالٌ  لكـلٍ بـأن  عن مخالطته، والقول المجذوم منهيٌ  على أن

 ، وهــذه أصــالةً جــداً  حســنةٌ  عــن هــذه الطريقــة أنهــا لطيفــةٌ وقــال  5ابــن القــيم ، هــو اختيــاروحــال ضــعيفه

ذكــر اإلباحــة للمــرء مؤاكلــة ذوي العاهــات " 7رحمــه اهللا تعــالى، بينمــا بــوب ابــن حبــان 6البيهقــي طريقــةُ 

  .للحنفية في المسألة هذا ولم أجد نصاً  ،"ضد قول من كرهه

  .ث مذهب الجمهور، من أن الفرار من المجذوم على االستحباب واالحتياطيرجح الباح: لترجيحا

 .يفتحه لم هريرة أبي عند يسٍ كِ  رب: يقول هريرة أبو كان: قال مكحول، عن"النص : ةالمسألة الرابع

 فــي فتنــةً  لتــي تحــركا حاديــثاأل بعــض كتمــان جــواز علــى دالٌ  هــذا: ]الــذهبي[ قلــت. العلــم مــن: يعنــي

 فإنــه؛ بوجـه كتمانــه فــال يحـل ،حـرامٍ  أو بحـل  يتعلــق حـديثٌ  أمــا؛ والـذم المــدح أو؛ روعالفـ أو صـول،األ

  8".والهدى البينات من

المـــذاهب، مـــن تفـــريقهم بـــين  9الظـــاهر أن مـــا فصـــله الـــذهبي هـــو مـــا اعتمـــده علمـــاء: دراســـة المســـألة

بالكليـة، ولكنـه  اً مانـأحاديث الحالل والحرام، وأحاديث الفـتن ومـا جـرى مجراهـا، وقـد يقـال إنـه لـيس كت
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، وأورد تحتـــه حـــديث معـــاذ "مـــن خـــّص بـــالعلم قومـــا دون قـــوم كراهـــة أال يفهمـــوا" 1كمـــا قـــال البخـــاري

يجـري مجـراه  وكذلك حـديث أبـي هريـرة فـي وعـاءي العلـممن قلبه،  بالبشارة لمن شهد بالتوحيد صادقاً 

  .في الفائدة، وهو ما يرجحه الباحث

 فما فقه ثالث، من أقل في كله القرآن تالوة تكره أن النهي مراتب قلفأ" 2ينالنص: المسألة الخامسة

 الكعبة جبير بن سعيد دخل: قال يساف، بن هالل عن"و " .ذلك من أقل في تال من تدبر وال فقه

 المغرب بين فيما القرآن يختم جبير بن سعيد كان: قال إياس، بن وقاء عن ...ركعة في القرآن فقرأ

  ".العشاء يؤخرون وكانوا رمضان، شهر في والعشاء

كـره أن يخـتم أنه يُ  3عند الحنفية دَ رَ قد وَ صورة المسألة في أقل مدة يختم فيها القرآن، و : دراسة المسألة

 ، وقالوا ينبغي للحافظ أن يختم في كل أربعين يوماً وال يختم في أقل من ثالثة أيامٍ  واحدٍ  يختم في يومٍ 

فقـه مـن قـرأ يلـم "ويـوردون الحـديث ) مسـتحبٌ ( فهـو حسـنٌ  عٍ من قرأ القرآن فـي سـب 4وعند المالكية ،مرةً 

تختلف بـاختالف األشـخاص من الشافعية فقال أن مدة الختم  5وأما النووي ،"القرآن في أقل من ثالث

األشــخاص وأحــوالهم، وأن المنقــول عــن كثيــرين الخــتم كــل ثــالث وعــن األكثــرين فــي كــل ســبع، وأن 

وقــد قــال  لــة للحــديث الســابق فــي النقــل عــن المالكيــة،جماعــة مــن المتقــدمين كرهــوا الخــتم فــي يــوم ولي

نه المختار وعليه أكثـر المحققـين، بعـد أن كـان قـال أن سابق أالشافعي عن كالم النووي ال 6الزركشي

كرهوا ختمه في أقل من ثالث، وأنه يكره تأخير ختمه أكثر  ، وأن قوماً المستحب ختمه في كل أسبوعٍ 

وٕان قرأه ، -للمالكية وفاقاً  –فيستحب عندهم الختم في كل سبعة أيام  7ةوأما الحنابل ،من أربعين يوماً 

، ويكـره أن يـؤخر الختمـة أكثـر مـن -أي أقلـه–في أقل يكره، وقيل غير مقدر و ، قرأه في ثالث فحسنٌ 

  .-وفاقا للحنفية -أربعين يوماً 

                                                           
1

. 127، قبل حديث رقم "يفهموا الن أ كراهة قوم دون قوما بالعلم خّص  من": باب ، ، كتاب العلمصحيح البخاري: البخاري 
 .118، قبل حديث رقم "حفظ العلم"وباب 

2
 .324/  4و  84/  3النصين على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
  .317/  5. الهندية الفتاوى: الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ 

4
 . 635 – 634/  2. حاشية العدوي: لعدويا 

5
 .33 – 31ص . م1983. الوكالة العامة للتوزيع: دمشق. 1ط. التبيان في آداب حملة القرآن: النووي، يحيى بن شرف 

6
 .316. م2006. دار الحديث: القاهرة. دون طبعة. رآنالبرهان في علوم الق: لزركشي، محمد بن عبد اهللا 

7
 .178 – 175/  4 .الشرح الكبير: ابن قدامة 



117 

 

ل وفـي ثـالٍث اهب التقـت تقريبـًا علـى ختمـه كـل أسـبوٍع مـرة هـو األفضـمـذأن ال الباحـث يـرى: الترجيح

مـن يخـتم فـي ، ألنه األقرب لآلثار في هذه المسألة، وقد قال الذهبي عحسٌن، وهو ما يرجحه الباحث

 أن صـح فقـد .أولـى السـنة متابعـة ولكـن لهـا، يخضـع عبـادة وهذه" أقل من ثالث طوال العام أو أكثره

 عليــه وقــال .ثــالثٍ  مــن أقــل فــي القــرآن يقــرأ أنبــن عمــرو  اهللا عبــد نهــى وســلم عليــه اهللا صــلى النبــي

أو  وليلـةٍ  ، مـع اإلضـافة بـأن الخـتم فـي يـومٍ 1)."ثـالث مـن أقـل فـي]  القـرآن[  قـرأ من يفقه لم(: السالم

أقــل يســوغ أو يجــوز فــي األزمنــة الفاضــلة مثــل رمضــان، وهــذا مــا ورد فــي األثــر الســابق عــن ســعيد، 

  .وكذلك عن غيره من أعالم السلف الصالح، واهللا أعلم

 نصــراني ســلم علــى الشـعبي رأيــت: قــال الــرحمن، عبـد بــن الحســن نعـ" 2النصــين: السادســةالمســألة 

و ." لهلـك ،ال ذلـكلـو  اهللا، رحمـة فـي لـيس أو: فقـال ذلـك فـي لـه فقيـل .اهللا ورحمـة عليـك السـالم: فقال

 بهـــا ينـــوي نعـــم،: قـــال .اهللا أكرمـــك: للنصـــراني يقـــول المســـلم عـــن أحمـــد ســـئل: الحربـــي إبـــراهيم قـــال"

  ".مسالاإل

هـل الكتـاب أ ، وصـورته فـي بـدءالنص األول هو موضوع الدراسة، والثاني فـي سـياقه :دراسة المسألة

وهـو مـا يرجحـه الباحـث لصـراحة  .األربعـة 3هم بالسـالم هـو اختيـار المـذاهببالسالم، والمنع مـن بـدء

، وهــي ميلــةٌ ج فحســنةٌ  4الــدليل فيــه، وٕان كــان ورد عــن بعــض الســلف خالفــه، وأمــا مســألة اإلمــام أحمــد

اهللا، بنيـــة إســـالمه  كمثـــل أكرمـــك اهللا، أو أســـعد: فيهـــا هدايتـــه أو إســـالمه حســـنةٍ  الـــدعاء للكـــافر بنيـــةٍ 

لـو دعـا لـذمي بطـول البقـاء  5ومثلـه عنـد الحنفيـة ،)ويشمل الفاسق والعاصـي ونحوهمـا أيضـاً ( وهدايته

 بـأنعم مخاطبة الـذمي جوز لعذرٍ ي 6وعند الشافعية ،جاز الجزية ينوي إسالمه أو ينفع المسلمين بأدائه

  .، ويرجح الباحث ما ذهب إليه اإلمام أحمد والحنفيةأو هداك اهللا اهللا صباحك بأنعم

                                                           
1

 .504/  8 .سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 .321/  11و  311/  4النصين على التوالي  .سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
وال بــأس بالبــداءة إن كــان لــه . (232/  8 .البحــر الرائــق: ابــن نجــيمو . 30/  6. تبــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق: الزيلعــي 

المجمــوع شــرح : النــوويو . 197 – 196/  18. البيــان والتحصــيل: بــن رشــداو . 230. القــوانين الفقهيــة: بــن جــزياو ). حاجــة
  . 608/  2. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 129/  3. كشاف القناع: لبهوتيوا. 508 – 507/  4. المهذب

4
 .608/  2. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 130/  3. كشاف القناع: وتيلبها 

5
  .28 – 27 .األشباه والنظائر: ابن نجيم 

6
  .230/  10. روضة الطالبين: النووي 



118 

 

 كــان قــد: فقــال ،المصــاحف بيــع فــي الــوراق مطــراً  كلمــت: عروبــة أبــي ابــن"الــنص : المســألة الســابعة

  1."والشعبي الحسن: بأساً  به يريان ال مةاأل فقيها أو مةاأل حبرا

سأختصر البحث على جزئية بيع المصاحف كما هو النص دون الشراء، ويدخل فـي : مسألةدراسة ال

، )والصحيح عند الشافعية الجواز مـع الكراهيـة( إلى الجواز 2الجمهورذهب حيث البيع النسخ بأجرة، 

  .وبالجواز مع الكراهية وال يصح،ز ال يجو : على روايتين 3وخالف الحنابلة

ل الجمهور من جواز بيع المصـاحف، لقـول المالكيـة أن المصـاحف بيعـت يرجح الباحث قو : الترجيح

  .4لصحابة، وٕان كان في ذلك نزاعالمصاحف ولم ينكر ذلك ا رضي اهللا عنهبعدما نسخ عثمان 

  

 وأنهـا عورة، الحمام في ليست الفخذ أن: وزاعياأل به انفرد ما غرائب ومن "النص : المسألة الثامنة

  5."بها ينفرد حسنة كثيرة سائلم وله .عورة المسجد في

 إنمــا األوزاعــي وقــال"قــد بــين ابــن العربــي المــالكي ســياق قــول األوزاعــي الســابق فقــال : دراســة المســألة

المــالكي  7بطــال وفســره ابــن، 6."عــورة ذالفخــ ولــيس ،مريضــاً  المســجد فــي كــان ألنــه جرهــداً  النبــي أمــر

 قــوة عنــدهم تقــوى أنهــا ال فــدل ،)الحمــام يفــ ةٍ بعــور  وليســت عــورةٌ  الفخــذ: (ياألوزاعــ قــال وقــد"بقولــه 

  :، وفي دخول الفخذ في العورة ثالثة أقوال".بسترها يأمرون كانوا وٕان العورة،

                                                           
1

 .582/  4. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
ـــن ســـالمة)الجصـــاص(الطحـــاوي   ـــن محمـــد ب . ر البشـــائر اإلســـالميةدا: بيـــروت. 2ط. العلمـــاء مختصـــر اخـــتالف: ، أحمـــد ب

المجمـــوع شـــرح : النـــوويو . 402/  5. الـــذخيرة: والقرافـــي. 423/  5 .التـــاج واإلكليـــل: المـــواقو . 88 – 87/  3. هــــ1417
 . 1557المسألة رقم . 45 - 44/  9 .المحلى: وابن حزم. 239/  9 .المهذب

3
  .والرواية األولى من مفردات المذهب. 278 / 4 .اإلنصاف: والمرداوي. 40 - 39/  11 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

4
. دار البشـائر اإلسـالمية: بيـروت. 2ط. كتـاب المصـاحف: سـليمان بـن األشـعث أبو بكر عبد اهللا بن أبو داوود، ابن ،أبو داود 

ع وهــو فيمــا اطلعــت عليــه أكثــر مرجــع أورد آثــارًا مســندًة فــي مســألة بيــ. 676 – 550اآلثــار مــن . 616 – 577/  2. م2002
 .  372 -370/  10 .األوسط: ابن المنذرو . المصاحف وشراؤها وما يتعلق بذلك

5
 .117/  7. سير أعالم النبالء: الذهبي 

6
 .418/  3. دون سنة نشر. دار الفكر: بيروت. دون طبعة. أحكام القرآن: بن العربي، محمد بن عبد اهللا 

7
 .33/  2. شرح صحيح البخاري: ابن بطال 
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  .أن الفخذ من العورة 1)في الصحيح من المذهب الحنفية والشافعية والحنابلة(مذهب  -1

رجـل مـن سـرته إلـى أن الفخذ عورة وليس كالعورة نفسها، بمعنى أن عـورة ال 2مذهب المالكية -2

 ،ضــهم تفصــيل العــورة للرؤيــةوٕالــى ســرته وركبتــه مخففهــا، وعنــد بعركبتــه، الســوءتان مثقلهــا، 

، والـبعض قـال بالكراهيـة ال ال يجـوز كشـف الفخـذ، والـبعض قـال بالكراهيـة مطلقـاً فالبعض قـ

 .ستحيا منهمع من يُ 

م أن العورة وغيره ذئبوابن أبي  ي من الشافعيةخر صطالظاهرية وقول للحنابلة واإل 3مذهب -3

 .ل والدبر فقطالعورة هي القب

، وهـذا التقسـيم هـو الـذي من تقسـيم العـورة إلـى مثقلـة ومخففـة مذهب المالكيةيرجح الباحث : الترجيح

  .4)يوسف بن موسى الحنفيو  ابن قتيبة وابن القيم(ذهب إليه 

السـباحة ونحوهمـا  أمـاكنحتـاج لـذلك كالحّمـام و التقسيم جـواز كشـف المخففـة حيـث يُ  ويتحصل من   

منهــا، وأمــا األمــاكن التــي مــن مكــارم األخــالق  كبيــرٍ  مــن األمــاكن التــي يستســاغ كشــف الفخــذ أو جــزءٍ 

وهــو روح كــالم األوزاعــي  ســتحيا منــه فالســتر هــو المتعــين،النــاس وأمــام مــن يُ  الســتر فيهــا كتجمعــات

عــي، وذكــر تــرجيح ابــن لعطــاء إضــافة لألوزا 5وقــد عــزى ذلــك ابــن رجــب .واهللا أعلــم موضــوع البحــث،

  .قتيبة السابق

  

                                                           
1

/  3 .الشــرح الكبيــر: وابــن قدامـة. 172 – 171/  3 .المجمــوع شــرح المهـذب: النـوويو . 120/  10 .لمبســوطا: السرخسـي 
 .  449/  1 .اإلنصاف: والمرداوي. 200

2
 .214/  1. حاشية الدسوقي: لدسوقياو . 246/  1. شرح مختصر خليل: والخرشي. 498/  1 .التاج واإلكليل: المواق 

3
 .المجمـوع شـرح المهـذب: النـوويو . 200/  3 .الشـرح الكبيـر: وابن قدامة. 349المسألة رقم . 210/  3 .المحلى: ابن حزم 
  .197/  2. االستذكار: ابن عبد البرو . 171/  3

4
: وابــن القــيم. 324ص . م1972. دار الجيــل: بيــروت. دون طبعــة. تأويــل مختلــف الحــديث: ابــن قتيبــة، عبــد اهللا بــن مســلم 

. معتصـر المختصـر: أبـو المحاسـن، يوسـف بـن موسـى. 36/  11 .أبي داوود مـع عـون المعبـود حاشية ابن القيم على سنن
 . 256/  2. دون سنة نشر. عالم الكتب: بيروت. دون طبعة

5
 .152/  2. فتح الباري في شرح صحيح البخاري: بن رجبا 
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 كراهــة علــى العلمــاء أجمــع: يقــول المعــافى ســمعت: الحــارث بــن بشــر قــال"الــنص : المســألة التاســعة

  1".ببغداد يعني - السكنى

فـي مقدمـة تـاريخ نقـل  2الخطيـب البغـدادي يع أن أسلم بدعوى اإلجمـاع، لكـنال أستط: دراسة المسألة

وكان غير واحد مـن السـلف "لمن كره سكنى بغداد، وقال قبل ذلك  كثيرةً  الً بغداد أو مدينة السالم أقوا

 وهــي شــديدةٌ  – ، وممــن نقــل عــنهم أقــواالً "يكــره ســكنى بغــداد والمقــام بهــا، ويحــث علــى الخــروج منهــا

وأحمـد بـن حنبـل، وعبـد اهللا الفضـيل بـن عيـاض، وعبـد اهللا بـن داوود، : في كراهة سكنى بغـداد -جداً 

ولم أستطع الوصول لنصوص في كتب المذاهب لمسألتنا هذه، وأتوقف  .سفيان الثوريبن المبارك، و 

  . في الترجيح لعدم وقوفي على نصوص ومناقشة عند المذاهب

  

 كتنـاءاال كراهيـة إلـى يـذهب حنبـل بـن أحمـد رأيـت: الـدارمي سـعيد بـن عثمـان قـال: "المسألة العاشـرة

  3."القاسم بأبي

  :ثالثة مذاهبفي المسألة : دراسة المسألة

إلى جواز التكني بأبي القاسم لمن   5والمالكية )في حياته أيضاً  وقيل منسوخٌ ( 4ذهب الحنفية -1

 .صلى اهللا عليه وآله وسلملمن اسمه محمد ولغيره بعد وفاة النبي 

صـلى التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره في حياة النبي  إلى تحريم 6ذهب الشافعية -2

 .وبعده مصلى اهللا عليه وآله وسل

                                                           
1

 .83/  9. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
 - 34/  1. م2004. دار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. بغداد أو مدينة السالم تاريخ: لخطيب البغدادي، علي بن ثابتا 

  .باب القول في حكم بلد بغداد وغلته وما جاء في جواز بيع أرضه وكراهته. 36

3
 .299/  11. سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  .417/  6 .دينحاشية ابن عاب: وابن عابدين. 6ص . اوي على مراقي الفالحطحاشية الطح: الطحطاوي 

5
  .338/  13. الذخيرة: والقرافي. 319. القوانين الفقهية: بن جزيا 

6
  . 332 – 331/  8 .المجموع شرح المهذب: النووي 
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: روايات فآثرت أن أنقل نص كشاف القناع ألنه مكنسة المذهب كما يعبرون 1وعند الحنابلة -3

 تصحيح في وصوبه  صلى اهللا عليه وآله وسلم النبي موت بعد القاسم بأبي التكني كرهيُ  ال"

 فــي وقــال .اإلباحــة علــى بــه يــدل ورضــاهم األعيــان، مــن ذلــك فعــل وقــع وقــد :قــال ،الفــروع

 والجمــع أشــد حياتــه فــي والمنــع ممنــوع بكنيتــه التكنــي أن والصــواب: )أي ابــن القــيم( الهــدي

." }وكنيتــــي اســــمي تجمعــــوا بــــين ال{ حــــديث ويؤيــــده التحــــريم: فظــــاهره .هـــــ ا .ممنــــوع بينهمــــا

ابــن القــيم لكــن مثــل مـذهب الحنفيــة والمالكيــة، و  فــي المــذهب الحنبلــي فالخالصـة أن المعتمــد

 .، واهللا أعلم، أو الكراهية مطلقاً ب ذهبوا إلى التحريم مطلقاً ومن وافقه من محققي المذه

الحنابلة، ألن النهي معقول المعنـى أو  يرجح الباحث مذهب الحنفية والمالكية والظاهر عند: الترجيح

  .معلل، فمع زوال العلة يزول المنع

  

 أذرع أنـا: حنبـل نبـ أحمـد لـي قـال جـدي، حـدثنا: المنـادي ابـن قـال "الـنص : ة عشـرةالمسألة الحادي

  2."السواد أرض في عمر قول إلى أذهب .سنة كل في عنها الزكاة وأخرج الدار، هذه

 ســواد فهــو الســواد، أرض أمــا" المــاوردي هــذا معنــى أرض الســواد كمــا وصــف بدايــةً : دراســة المســألة

 حــتفت أن بعــد ،الخطــاب بــن عمــر أيــام فــي عنــوةً  وملكــوه المســلمون، فتحــه الــذي الفــرس ملــك كســرى

 القادسـية مـن عـذيب وعرضـاً  عبـادان، إلـى الموصـل حريثـة مـن طـوالً  وحـده. ربك أبي أيام في أطرافه

 المسـلمون أحيـاهممـا  ألنهـا ؛السواد أرض من الحد هذا في دخلت وٕان البصرة وليست ،...حلوان إلى

 وهـذا كثـروا، إذا القوم سواد من مأخوذ لكثرته: أحدها: أقاويل ثالثة سواداً  تسميته وفي. ..الموات من

 تظهــر ثــم ،ســواداً  البعــد تــرى مــن الخضــرة ألن؛واألشــجار بــالزروع لســواده: والثــاني. األصــمعي قــول

. ســواداً  فســموه الســواد؟ هــذا مــا: الفــالة بيــاض مــن أقبلــوا حــين المســلمون فقــالوا منهــا، بالــدنو الخضــرة

 الخـراج: "ج عرفـه الجرجـاني فقـالوالخـرا 3."االسم في والسواد الخضرة بين تجمع العرب ألن: والثالث

 ســواد علــى عنــه اهللا يرضــ عمــر وضــع كمــا أرضٍ  علــى توضــع التــي المعينــة الوظيفــة هــو الموظــف
                                                           

1
  .28 – 27/  3. كشاف القناع: لبهوتيا 

2
 .319/  11. سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
  .باختصار .256 / 14 .الشافعي فقه في الحاوي: الماوردي 
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 2فـي الشـرح الكبيـر، أما قول عمـر فـي أرض السـواد الـذي عنـاه اإلمـام أحمـد فلعلـه مـا ذكـره 1."العراق

 يـؤدى نـهإف ،معلـوم خـراج عليـه وضـرب ،المسـلمين علـى ووقـف ،عنـوة فتح ما بها فالمراد العنوة وأما"

 يــؤدي أن قبلهــاي مــن فعلــى ...رضلــأل أجــرة يجــب الخــراج نوأل"...و  ..."رضاأل رقبــة عــن الخــراج

لكــن فــي  األربعــة 3والظــاهر أن الــذي قالــه أحمــد هــو اختيــار المــذاهب ".عنــه اهللا رضــي عمــر وظيفــة

 خــراج ال"لعمــل اإلمــام  4ويــل الحنابلــةالختــام هــذا تأ وفــي ،)المســاكن والــدور( األرض ولـيس فــي الــدار

 ألن داره عــن يخــرج أحمــد كــان وٕانمــا ،األصــحاب وعليــه ،المــذهب مــن الصــحيح علــى المســاكن علــى

، بـدليل أنـه لـم يـأمر بـه  يحمل فعل اإلمام على الـورععلى الراجح و   ."فتحها وقت مزارع كانت بغداد

  .أهل بغداد

، ه لــيس علــى المســاكن والــدور فــي أرض الســواد خــراجٌ يــرجح الباحــث مــذهب الجمهــور، بأنــ: التــرجيح

ولعــل اإلمــام  ،إن كــان مــن أهــل الــورعفنعمــا هــو،  أحمــد باإلمــام اقتــداءً  ورعــاً و  تطوعــاً  وٕان فعلــه أحــدٌ 

  .، واهللا أعلمبالكلمة ولم يقل خراجاً  تيمناً  سماها زكاةً 

  

 بن اهللا عبد بن محمد لأسأ أن فأردت …: يقول فطيس ابن سمعت"النص : ة عشرةالمسألة الثاني

 حاللٌ  اهللا، عافاك ،جائزٌ : لي فقال …العلم؟ قراءة على يأخذ العالم اهللا، أصلحك: فقلت الحكم، عبد

 أسبابي، من يلزمني ما وأدع النهار، طول معك أقعد أن أخذني ومن بدرهم، إال ورقةً  لك أقرأ ال أن

 الكسب يفوته تسبب م حق في متوجه مالحك عبد ابن قاله الذي هذا ]الذهبي[. !عيالي؟ ونفقة

 يطلب فكان عرفة، ابن جزء بعلو ردتف الذي الرزاز بيان بن علي قال لما ؛بالرواية لتعوقه واالحتراف

                                                           
1

 .132ص . هـ1405. دار الكتاب العربي: بيروت. 1ط. التعريفات: لجرجاني، علي بن محمدا 

2
  .222/  14و  560/  6 .الشرح الكبير: ابن قدامة 

3
: لعـدوياو . 27/  2. مـنح الجليـل: لـيشعو . 331/  2 .حاشـية ابـن عابـدين: وابن عابدين. 191/  2. المبسوط: السرخسي 

 4. مغني المحتاج: والشربيني. 219/  1 .الكافي في فقه أهل المدينة: وابن عبد البر. 12/  2و  598/  1. حاشية العدوي
 . 275/  10. روضة الطالبين: والنووي. 236 – 235/ 

4
  .98/  3. كشاف القناع: لبهوتيوا. 197/  4 .اإلنصاف: المرداوي 
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 الدرب ففي أصحابي،  الجزء من فاسمعوا وٕاال العلو، مني تطلبون إنما أنتم: ديناراً  تسميعه على

  1".شيئاً  يعطى فال غني، وهو له، شغل ال الً ثقي عسراً  الشيخ كان فإن .مني سمعوه جماعةٌ 

صـورة المسـألة ليسـت بأخـذ الـرزق مـن بيـت المـال علـى تعلـيم القـرآن والعلـم الشـرعي، : دراسة المسألة

، فقد ذهب أئمـة الحنفيـة الثالثـة ومنه الحديث خاصةً ولكن في جزئية االستئجار لتعليم العلم الشرعي 

معتمـــد (محققـــي المـــذهب علـــى الجـــواز لتغيـــر الزمـــان وهـــو  إلـــى عـــدم الجـــواز، ولكـــن المتـــأخرين مـــن

  .2)خال الحنابلة فالمذهب عندهم عدم الجواز المذهب وعليه بقية المذاهب

  .مع التأكيد أن التعليم حسبة لوجه اهللا هو األولى والمقدم إن وجد الجواز الباحث يرجح :الترجيح

علمـاء  مـن 3إلسـماع، فهـذا قـول ابـن الصـالحوا -الحـديث –بما أن أصل المسألة في الروايـة : تذييل

 مــن قـوم عنـد روايتـه بـولقَ  مـن ذلـك منـع أجــراً  التحـديث علـى أخـذ نمـ"الحـديث ومـن علمـاء الشـافعية 

 يكتـب ال :فقـال  ؟بـاألجر يحـدث المحـدث عـن لئُسـ أنـه إبـراهيم بـن إسـحاق عن روينا ،الحديث أئمة

 بن وعلي دكين بن الفضل نعيم أبو وترخص. كذل نحو الرازي حاتم وأبي حنبل بن أحمد وعن ،عنه

 القـرآن تعليم على األجرة بأخذ شبيه وذلك التحديث على العوض أخذ في وآخرون المكي العزيز عبد

 بعـذر ذلـك يقترن أن إال بفاعله يساء والظن ،للمروءة خرماً  العرف حيث من هذا في أن غير ،ونحوه

 الشــيرازي إســحاق أبــا الشـيخ ألن ذلــك فعــل بــن النقـور نالحســي أبـا أن كــرذُ  مــا كمثـل ،عنــه ذلــك ينفـي

وعنـه ." لعيالـه الكسب عن يمنعونه كانوا الحديث أصحاب ألنالتحديث  على األجرة أخذ بجواز أفتاه

  .نقل معظم من صنف بعده

                                                           
1

  .322/  12. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
: ابن نجيمو . 448/  4. الهندية الفتاوى:  الهند علماء من وجماعة نظام الشيخو . 55/  6 .عابدينحاشية ابن : ابن عابدين 

 2. مغنـي المحتـاج: والشربيني. وعندهم تفصيل موافق لكالم الذهبي. 488/  8. منح الجليل: ليشعو . 23/  8 .البحر الرائق
مطالـب : لرحيبـانياو . ة، وكالمهم في مسـألة الفقـه والمسـألتينوعندهم تحدد األحاديث كما قال الذهبي في جزء ابن عرف. 344/ 

 . 637/  3. أولى النهى

3
دار الفكـــر : بيـــروت. دون طبعـــة. نـــور الـــدين عتـــر: تحقيـــق. مقدمـــة ابـــن الصـــالح: بـــن الصـــالح، عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمنا 

  .119 – 118ص . م1977. المعاصر
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ال يسـمع  :الكراهـة أخـذ األجـر علـى التحـديث ومـن قـ"سـماه  اً بابـالبغـدادي  1عقـد الخطيـب ومن قبل 

 يأخذ كان من بعض ألن به؛ الظن سوء عن للراوي تنزيهاً  ذلك من منعوا إنما: في خاتمته وقال" منه

وقــال بعيــدها وقــد  ،ُيعطــى كــان مــا ألجــل يســمع لــم مــا وادعائــه تزيــده علــى ثــرعُ  الروايــة علــى األجــر

من السلف، وعنـون بعـده ذكـر بعـض أخبـار مـن  واحدٍ  ، غيرُ ...ترخص في أخذ األجر على الرواية 

  .يأخذ العوض على التحديثكان 

ــ  فــي )أبــي بكــر القفــال الشاشــي( وجوهــه غرائــب مــن :]الــذهبي[ قلــت"الــنص  :ة عشــرةالمســألة الثالث

  2."كبير عن عقيُ  ال :الشافعي قال وقد .نفسه عن يعق نأ للكبير استحب نهأ ومنها ...،الروضة

عنــدهم تــدور بــين اإلباحـــة  الةً ألن العقيقيــة أصـــ 3فــي المســألة للحنفيــة لــم أجــد نصـــاً : دراســة المســألة

فـــال يجـــوز أن  4بالنيـــة، فكيــف عـــن الكبيـــر، وأمــا المالكيـــة وقربـــةً  اً والكراهيــة ويمكـــن أن تصـــير تطوعــ

 5الشــافعيةأمــا و . تفــوت بفــوات الســابع يضــحي الكبيــر عــن نفســه؛ ألن المطالــب بالعقيقــة األب، وألنهــا

البلــوغ، يعــق عنــه غيــره بعــد  والعــن نفســه؛  أن يعــق) ســنوقيــل يُ (خيــر مُ  الكبيــر فالمعتمــد عنــدهم أن

ال يعـــق غيـــر األب علــــى روايتـــان، األولـــى  6وعنــــد الحنابلـــة .ويـــذكرون قـــول القفـــال موضـــع البحـــث

صلى الظاهري ذكر خبر أّن النبي  7وابن حزم. ، والثانية إذا بلغ عّق عن نفسهالصحيح من المذهب

أثـر الحسـن إذا لـم ُيعـق عنـك فعـق عـن  ك، وكـذلعـّق عـن نفسـه بعـد النبـوة صلى اهللا عليه وآله وسـلم

  .، ولم يعلق عليهما، فاهللا أعلم بمذهبه في المسألةنفسك وٕان كنت رجالً 

يــرجح الباحــث مـذهب المالكيــة والصــحيح مـن مــذهب الحنابلــة، بأنـه ال عقيقــة علــى المولــود : التـرجيح

  .بعد بلوغه، واهللا أعلم

                                                           
1

. مكتبة ابن عباس): مصر(سمنود . في معرفة أصول علم الروايةالكفاية : الخطيب الخطيب البغدادي، علي بن ثابت 
 .460و  459و 457و  455/  1. م2002

2
 .284/  16. سير أعالم النبالء: الذهبي 

3
 .326/  6 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

4
 .126/  2. كبيرالشرح ال: لدرديراو . 143. القوانين الفقهية: بن جزياو . 318/  5 .االستذكار: ابن عبد البر 

5
 .293/  4. مغني المحتاج: والشربيني. 323/  8 .المجموع شرح المهذب: النووي 

6
 .441 – 440/  9 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 113 - 112/  4 .اإلنصاف: المرداوي 

7
 .1113تحت المسألة . 528/  7 .المحلى: ابن حزم 
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 فحاشا المطلقة اإلباحة بها أردت إن باإلباحة تعني ما :]الذهبي[قلت"النص : ابعة عشرةالمسألة الر 

 خاصة إباحة عنيت وٕان ،شذّ  أو أخطأ وٕان ،الدين لحرمات معظم أثري مسلم واهللا هو ،طاهر ابن

  1."مرجوح بإباحتها للظاهرية وقولٌ  معصية فهذه ،المرد إلى النظر وٕاباحة السماع كإباحة

  :ون اهللادرسهما بعفي النص جزئيتان أ: دراسة المسألة

المقدسي المعروف بابن بن طاهر  اً قبل مناقشة الجزئية أقول أن محمد: مسألة السماع -1

الظاهري الصوفي، : - في ترجمته التي أخذنا النص منها- 2القيسراني هو كما قال الذهبي

السماع البن القيسراني  3فهذا يوضح بجالء مذهبه في المسألتين، هذا وقد نشرت كتابَ 

لتراث اإلسالمي المنبثقة عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية التابعة لوزارة لجنُة إحياء ا

وبخصوص مسألة السماع فالمقصود سماع الغناء، أي الغناء المطرب  .األوقاف في مصر

ذلك على  أو كراهية األربعة تحريم 4بأدوات األلحان، فالمعتمد عند المذاهب الملحن غالباً 

كما نوه  بقول مرجوح 5إما باألثر أو بالنظر، وخالف الظاهريةعندهم  تتفاصيل واستثناءا

  .الذهبي آنفا في النص

النظـر إلـى األمـرد علـى وجـه الشـهوة واللـذة،  -واهللا أعلـم -، المقصودمسألة النظر إلى المرد -2

  .األربعة 6المذاهب الفعل هذا تحريم وعلى

  .ألدلة والمناقشة عندهم، واهللا أعلميرجح الباحث في الجزئيتين مذهب الجمهور، لقوة ا: الترجيح

                                                           
1

 .364/  19. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
  .361/  19. سير أعالم النبالء: بيالذه 

3
  . م بتحقيق أبو الوفا المراغي، وبتقديم محمد أبو الفضل إبراهيم2003هـ الموافق 1424في القاهرة في عام  طبعت 

4
الكـافي فـي : وابـن عبـد البـر. 319. القـوانين الفقهيـة: بن جزياو . 154/  7و  482/  5 .حاشية ابن عابدين: ابن عابدين 

 فقه في الحاوي: الماورديو . 324/  2. بلغة السالك ألقرب المسالك :لصاوياو . 464و  375و  191/  1 .لمدينةفقه أهل ا

مغنـي : والشـربيني .230 -227/  11. روضة الطالبين: والنـووي .الكراهية على عندهم والحمل .195 – 188 / 17 .الشافعي
. علــى ثالثــة أقــوال اإلباحــة والكراهيــة والتحــريم. 371- 368و 364/   29 .الشــرح الكبيــر: وابــن قدامــة. 428/  4. المحتــاج

  .والمعتمد عند المتأخرين التحريم. 618/  6. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . 422/  6. كشاف القناع: لبهوتيوا

5
 .1565المسألة رقم . 60و  55/  9 .المحلى: ابن حزم 

6
. 302/  2. مــنح الجليــل: لــيشعو . . 284/  1 .البحــر الرائــق: ن نجــيمابــو . 407/  1 .حاشــية ابــن عابــدين: ابــن عابــدين 
بل نصه أنه يحـرم النظـر إليـه . 515/  4 .المجموع شرح المهذب: النوويو . 48/  2. بلغة السالك ألقرب المسالك :لصاوياو 

 8 .اإلنصاف: والمرداوي .49- 47/  20 .الشرح الكبير: وابن قدامة. 25 – 24/  7. روضة الطالبين: والنووي. لغير حاجة
 /30 .  
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 األمـر ولـي مخالفـة يرى كان علي اإلمام مذهب أن وفيه: ]الذهبي["النص : ة عشرةالمسألة الخامس

 تـرك لـه ولـيس تـرك السـنة، فلـه ،آذاه فـإن ،إمامه يؤذه ولم ،قوي لمن حسنٌ  وهذا ،السنة متابعة ألجل

  1."السيف يخاف أن إال ،الفرض

الجزئيــة محــل الــدرس دقيقــة، وهـــي حكــم مخالفــة ولــي األمــر إذا أمــر بتــرك ســـنة أو : دراســة المســألة

، من غير االنتقـال إلـى معصـية، والظـاهر مـن عمـوم نصـوص المـذاهب وٕاطالقهـا )مستحب(مندوب 

أقصـد آحـاد (يـدخل فيهـا األمـر بتـرك سـنة ف ،أنهم يأمرون بوجوب طاعة ولي األمر في غير معصية

 2رآه، وهـذا مـا أفهمـه مـن نصـوص المـذاهب اجتهـادٍ  وأ كم، ولكن لمصـلحةٍ من غير تغير الح) السنن

  .األربعة، واهللا أعلم

، ومــا فصــله الــذهبي هــو مــا يرجحــه الباحــث لمــن فهمــه رضــي اهللا عنــهمــذهب اإلمــام علــي : التــرجيح

  .حّق الفهم وقوي عليه، وهو قول عند الحنابلة كما في الهامش، واهللا أعلم

 إقــراء فــي يتــرخص ]علــم الــدين الســخاوي ،علــي بــن محمــد[ وكــان"الــنص : ةة عشــر دســاالمســألة الس

 ئٍ قـار  إلـى باإلنصـات أمرنـا ألننـا ،السـنةخـالف  هـذا وفـي :]الـذهبي[. سـورةٍ  فـي واحدٍ  كل فأكثر اثنين

  3."ونتدبر ونعقل لنفهم

 لها، وال ننســىالمسـألة متعلقـة بعلـوم القـرآن أكثــر مـن الفقـه المباشـر، ولكـن الفقـه يشـم: دراسـة المسـألة

الذهبي له باع طويل في علم اإلقراء والقـراءات كمـا سـبق فـي المقدمـة، وقـد كـان لـه تعليـق أطـول  أنّ 

 قـراءإ فـي تـرخص المقـرئين مـن أحـداً  أعلـم ما: "معرفة القراء الكبار فقال 4على هذه المسألة في كتابه

 فـإن ،شـيءٌ  الفعل هذا على روايةلا تحمل من صحة النفس وفي ،الدين علم الشيخ إال فصاعداً  اثنين

                                                           
1

 .410 – 409/  21. سير أعالم النبالء: الذهبي 

2
أقـول مقتضـاه أن أمـراء زماننـا ال يفيــد :"قـال ابـن عابـدين  460/  6ولكـن فــي . 422/  5 .حاشـية ابـن عابـدين: ابـن عابـدين 

/  1. الفواكــه الــدواني: لنفــراوياو . 542/  2. مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل: لحطــاباو ". وبــه يفتــى... أمــرهم الوجــوب
/  3 .الفــروع: وابــن مفلــح .333 / 16 .الشــافعي فقــه فــي الحــاوي: المــاورديو . 47/  10. روضــة الطــالبين: والنــووي. 211
وعند بعض الحنابلة تجب الطاعة في السياسة والتدبير واألمـور المجتهـد فيهـا ال مطلقـا، فقـالوا تجـب فـي الطاعـة، وتسـن . 227
 .816/  1. مطالب أولى النهى: لرحيبانياو . المسنون، وتكره في المكروهفي 

3
 .124/  23. سير أعالم النبالء: الذهبي 

4
  .633/  2. رفة القراء الكبارمع: الذهبي 
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 تعالى اهللا ألن السنة خالف أيضاً  ذلك أن في ريب وال، جوفه في قلبين من لرجل جعل ما تعالى اهللا

��{ :يقول ����®��¬���«��ª��©{،  في وهذا سورةٍ  في وهذا سورةٍ  في يقرأ هذا كان ذاإ و 

   :مفاسد ففيه واحد آن في سورةٍ 

  .السامعين ندع القرآن بهجة زوال : أحدها

  .باإلنصات مأموراً  كونه مع اآلخر على يشوش واحدٍ  كل أن :وثانيها

 أتلـوه مـا ويعـي يسـمع وهـو ى الشيخعل كله القرآن قرأت يقول نأ له يجوز ال منهم القارئ أن :وثالثها

 ،قراءتــه أسـمع وأنـا جميعـه  القـرآن فــالن علـي قـرأ مـنهم فـرد لكــل يقـول أن للشـيخ يسـوغ ال كمـا ،عليـه

 سـمعه وسـعسـبحان مـن  :عنهـا اهللا رضـي عائشـة قالـت ،الربوبية مقام هذا بل البشر قوة في هذا وما

 ســماعاً  ال جــازةً إ بــالقراءة تصــير الروايــة ولكــن ،للتلميــذ الشــيخ جــازةإ التحمــل يصــحح نمــاإ و  .األصــوات

   ."وجه كل من

الـذهبي محـدث ومقـرئ وفقيـه،  ا أنللفقهاء فـي المسـألة، وبمـ لم أجد بجهدي المتواضع نصاً : الترجيح

  .، واهللا أعلموقوياً  راه وجيهاً فالباحث يعتمد قوله وي
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  الخاتمة

النعمــة بإتمــام هــذه األطروحــة، وأســأله مــن الخاتمــة حســنها إذا بلغــت  علــيّ  مالحمــد هللا الــذي أعظــ   

  .الروح المنتهى

ر أعــالم النــبالء، فيـــذكر وبعــد االنتهــاء مــن هــذا المشــوار الطويــل مــع الــذهبي وكتابــه الجليــل ســي   

  .يراها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، ويعقبها بتوصيات

  البحث نتائج: أوال

  . في كتاب سير أعالم النبالء ةمسائل فقهية كثير  دو وجأثبت البحث  -1

قــد ال توجــد فــي غيــره، وال أقصــد كتــب اآلثــار، ولكــن كتــب  ةٌ مهمــ، مســائل مــن هــذه المســائل -2

بهـــا المـــذاكرة وفـــق طريقـــة المحـــدثين، ومنهـــا ســـائل المهجـــورة، التـــي تحلـــو الفقـــه، ومنهـــا الم

 .المسائل التي اشتد الخالف حولها

ـــى  البحـــث ظهـــري -3 ـــه عل ـــة، والنقديـــة االســـتنباطية، مـــن خـــالل تعليقات ـــذهبي الفقهي شخصـــية ال

 .النصوص والمسائل

ع، ويظهـر ذلـك مـن فـي الفـرو  يظهر اهتمام الذهبي بفقه الشافعية، الذين ينتمي إليهم الذهبي -4

 .، وأكثرها غريبالتي يوردها ألعالمهم الوجوه

أهميــة كتــاب ســير أعــالم النــبالء، الــذي حــوى عــددا ال بــأس بــه مــن المســائل  البحــثثبــت ي -5

ة روايــة ّيــمــن المســائل العقديــة، إلــى جانــب المســائل الحديث كثيــراً  يتــهغطتالفقيــه، إضــافة إلــى 

 .ودراية، وهذا ما أظهرته دراسات سابقة

 .ال بأس به من أبواب الفقه غطت المسائل التي توصل إليها الباحث، عدداً  -6

 .في ترجيحاته الفقهية الكتاب والسنةبأظهر البحث التزام الذهبي  -7

 .، رغم تأثره بشيخه ورفيقه ابن تيميةياً علمبّين البحث استقالل الذهبي  -8
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مناقشــاته الفقهيــة فــي يظهــر مــن البحــث علــو أخــالق الــذهبي وِعَظــِم ورعــه، وذلــك مــن خــالل  -9

األعـالم مـن نصـرة الحـّق  العلمـاء هيبـة النصوص، وفي نفـس الوقـت لـم تمنعـه تعليقاته على

 .حيث يراه

المتعلقــة بروايــة الحــديث، وٕاقــراء القــرآن، التــي ينــدر    يظهــر البحــث بعــض األحكــام الفقهيــة -10

  .-التقليدية –وجودها في كتب الفقه 

ة إنســـانية، تتجلـــى فيهـــا رحمـــة تكســـو األحكـــام يظهـــر البحـــث مـــا عنـــد الـــذهبي مـــن مســـح -11

 .قالب القوانين الحّدية -التقليدية –الفقهية، بينما يغلب في كتب الفقه 

  التوصيات: ثانيا

  :يما يأتب الدارسين والباحثين يوصى الباحث    

فــي كتــاب ســير أعــالم النــبالء، وٕان كانــت أقــل  -أصــول الفقــه –بحــث الجانــب األصــولي  -1

  .نب الفقهيظهورا من الجا

 .بحث الجانب اللغوي، وخاصة ما يتعلق بالبديع في كتاب سير أعالم النبالء -2

االســـتفادة مـــن الجانـــب الســـلوكي التربـــوي ســـواء علـــى الـــذات، أو علـــى اآلخـــرين مـــن خـــالل  -3

 .كتاب سير أعالم النبالء

 ، وذلـك-إن لـم يعمـل عليهـا حتـى اآلن –بحث موارد الذهبي في كتاب سير أعالم النـبالء  -4

 –ألهميــة توثيـــق المعلومــة مـــن مصــادرها األصـــلية؛ لمــا يغلـــب علــى الـــذهبي مــن تصـــرف 

 .في النقل -رصين ومتزن

  وباطناً  هذا والحمد هللا ظاهراً 

  واهللا أعلى وأعلم وأحكم
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Abstract 

   This study deals with the literal cases mentioned in "Siar A´lam Al-

Nubala´ (Nobel Figures Biographies) Book in addition to the Imam's 

comments. As the book has got studies on many scientific arenas, this study 

is to serve this great book in terms of Jurisprudence and to show the 

significance of the Jurisprudence aspect for the Imam AL- Thahabi, the 

historian and prophetic sayings narrator. 

   This thesis is divided into five chapters plus the introduction and the 

conclusion. The first chapter includes the biography of Imam Al- Thahabi, 

the importance of "Siar A´lam Al-Nubala" and the significance of the 

Jurisdictional aspects in both the book and the author's character. In the 

second chapter, the researcher gathers cases of worship: cleansing, praying, 

funerals, fasting, Zakat and pilgrimage. Regarding the third chapter, it has 

been specialized for transactions and customs, trade, oaths, vows, felonies, 

blood money (Diyah), judgeship, Jihad, freedom of slaves, foods, drinks 

and clothes. The fourth chapter discusses personal statuses, marriage and 

divorce and inheritance. The fifth chapter combines the diverse cases that 

the researcher could not classify under any of the previously mentioned 

chapters and named {Al- Jame'} following Al- Malikiyah (an Islamic 

Jurisdictional School). Finally, the conclusion consists of the findings and 

recommendations of the researcher. 

   The researcher finalizes his dissertation with the most important findings 

that he has discovered through his study. These outcomes can be 

summarized by proving the existence of the Jurisdictional cases in "Siar 

A´lam Al-Nubala" by Al- Thahabi signifying those cases. Moreover, this 

study also aims at revealing the Jurisdictional aspects in "Siar A´lam Al-

Nubala" and the author's character as well. 




