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لتعقيق1مقدمة

الرفيرالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

>قلولانفرمنص:المبينكتابهفيالقائل،العالمينربللهالحمد

رسولهعلىوالسلاموالصلاة<،الدينفىالثفقهواطالفةمنهتمفرقؤ

تبعهمومنوصحبهالهوعلى،"الدينفييفقههخيزابهاللهيرد"من:القائل

الدين.يوملىإباحسان

الشيخالمحققللعلامةالفقهيةالرسائلمجموعةأيدينافبينوبعد،

الناسعرفهالذي،اللهرحمهاليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

"التنكيل"مثلهلهوالحديثعنالدفاعفيالمطبوعةومؤلفاتهبتحقيقاته

وكان،حياتهفيمخطوطةبقيتألفهاالتياثارهوجل،"الكاشفةو"الانوار

فسيأتيفائدةفيهاكانإن:فيقولنشرها،علىيحثونهلهوالمحبونتلاميذه

العلميالمشروعهذافيلنشرهاالأوانانوفدبطبعها.يقوممنبعدفيما

المسوداتفيوكتاباتهاثارهجميعيجمعالذي،اللهشاءإنالمبارك

.مرةلاولالنورلىإمنهاكثيزاويخرجوالدفاتر،

التيحياتهمنمختلفةفتراتفيالشيخكتبهاالمجموعةهذهورسائل

أحدفيهاناقشاليمنفيبعضهاكتبفقد،مختلفةبلدانفيفيهاتقلب

يرتحلأنفبلوهذا،الاعتكاففيالصوماشتراطمسألةفيالزيديةفصلاء

،عمرهمنوالعشرينالثالثةفيشبابهريعانفيوهو،1336سنةجازانلىإ

والمخلافلعسيرحاكماًالإدريسيعليبنمحمدالشريفكانوقد
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وعلمهورعهلهظهرولما،هناكالقضاءرئاسةفولاه،انذاكنيالسليما

بالتدريسيشتغلالقضاءجانبلىإوكان،الاسلامبشيخلقبهوعدلهوزهده

بيعمنع"مسالةومنها.المسائلبعضفيوالتاليفالادريسيمعوالمذاكرة

فيها.لينظرالادريسيعلىوعرضهامرارا،فيهاكتبالتيالاحرار"

لىإالشيخارتحلالاحوالوتغيرت1134سنةالادريسيتوفيولما

فيرسالةهناكألفهومما،والوعظبالتدريسمشتغلاسنةفيهاوبقي،عدن

وفي.1342سنةرمضانفيألفهافقد،"الشرعفيومسماهالوتر"حقيقة

ثم،4134سنةلىإفيهاوبقيإندونيسيا،لىإالشيخسافرالسنةهذهأواخر

فيهااشتغل،1371سنةلىإابادبحيدرفيهاواستقرالهند،لىإانتقل

الفنونمنوغيرهاوالتراجموالرجالالحديثفيالكتبلامهاتمصححا

المسائلبعضفييكتبذلكجانبإلىوهو،العثمانيةالمعارفبدائرة

عنالاستفتاء"جوابمنهافيها،القولتحريرلىإالحاجةيرىالتيالفقهية

"رسالةومنهاالهند،علماءبعضعلىفيهردالذيالربا"حقيقة

)المطبوع"الاسلامفي"الوراثةكتابعلىفيهاردالتي"المواريثفي

كتبوهناك.العلميةالاوساطفيضجةأثارالذي(1134سنةلهندبا

هذهضمندخلتالهند،فيالشيخألفهاالفقهغيرأخرىعلومفيورسائل

لموسوعة.ا

لمكتبةأميناوعين،المكرمةمكةلىإ1371سنةأواخرفيالشيخانتقل

لىإالمنصبهذاعلىوبقي1372سنةالاولربيعشهرفيالمكيالحرم

،المخطوطاتبفهرسةالفترةهذهفييشتغلوكان.1386سنةوفاته

بحيدراباد،العممانيةالمعارفدائرةفيلتطبعوتحقيقهاالكتبوتصحيح



التعقيقمقدول

إلاحياتهفيمنهاينشرولم،وغيرهالفقهفيوالكتبالرسائلأغلبوتأليف

فيوتو."التنكيلطليعةو""الكاشفةو"الانوار"إبراهيممقام"مثل،القليل

بأحجامودفاترأوراقفيالمسوداتمنمجموعةوراءهوتركالشيخ

السلسلة.هذهفيينشرمامنهااستخرج،مختلفة

فيمتفاوتةرسالة38وهيمنها،الفقهيةالرسائلتحقيقليإأسندوقد

ضاعتأويكملها،لمناقصةخرىو،المؤلنسحررهاتامةبعضها،الحجم

كثرمسودةخرىو،مبيضةبعضهاثمالدفاتر.فينجدهافلمأوراقها،بعض

أوراقفيالإلحاقأو،لهوامشاوفيالاسطربينالزيادةأوالشطبفيها

تحتاج،الاوراقمضطربةفبعضهاوذاكهذاكلوبعد.وجزازاتمستقلة

منهجفيوسيأتي،الكلامسياقومعرفةفيهاالتأملبعدالترتيبإعادةلىإ

جهد.منواخراجهاتحقيقهافيبذلناماذكرالتحقيق

والسمات،الفقهيةالمسائللهذهتناولهفيالشيخمنهجبيانهناويهمنا

التيالمهمةالنوازلفيكتبأنهالصددبهذانذكرهماولو.لكتاباتهالبارزة

العقارأجوروحول،زمنهفيشاعالذيالاحراربيعمثل،عهدهفيوقعت

غيرليالووتوكيل،إبراهيممقامونقلالمسمعى،وتوسعة،المكرمةبمكة

منوغيرها،المجموعالثلاثالطلاقومسألة،موليتهبتزويجالمجبر

الحقهوماوبيانالقولتفصيللىإبحاجةكانتالتيوالنوازلالقضايا

أثرلكتاباتهكانوقد.عليهاالواردةالشبهودفعفيها،الراجحأووالصواب

فيماللحكامقوياسنداوكانالعلماء،فاصلده،العلميةالاوساطفيملموس

المخطوطاتبتحقيقيشتغلكانالشيخأنومع.إصلاحاتمننفذوا

فييجريعماينقطعلمأنهإلا،المكتبةفيوالعملالكتبوتصحيح
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بهافقام،الشرعيةالناحيةمنفيهاالقولتحريرلىإتحتاجأمورمنالمجتمع

فيويتأملالشرعمقاصدلىإينظرالذيالفقيهموقفووقف،قيامأحسن

والبلاد.العبادصلاحفيهمامنهاويستنبطالنصوص

يثيرمنعلىيردأنهالرسائلهذهفينلاحظهالذيالثانيوالامر

"الوراثةكتابهفيالجيراجيفعلمامثلعليها،المجمعالمسائلفيالشغب

لفو،الشيخلهفانبرى،المواريثنظامبهيهدمأنأرادالذي"الاسلامفي

صحيحاتفسيراالمواريثاياتوقسر،مناقشتهفيطالو،عليهالردفي

علىيدلوهذاالمذكور.كتابهفيالجيراجيبناهماوينسفغبار،كليجلو

الامة.جماعواوالسنةالقرانعنودفاعه،للدينوحميتهغيرته

فائدةمثل،أنواعهبعضيجوزمنعلىالرباعنرسالتهفيردوهكذا

والحوارالمناقشةطالو،العهدةبيعأوالوفاءببيعالمسمىوالبيعالبنوك

.وجوهمنمفاسدهاوذكرمعه،

قيامفيالركعاتوعدد،القبليةلجمعةاسنةمثلالخلافيةالمسائلأما

فقدوغيرها،الركوعبإدراكالركعةوإدراك،الصلاةواعادةوالوتر،،رمضان

علىوتكلم،المسائلهذهفيالواردةالادلةفيونظر،الشيخفيهاتانى

العلماءاختلافوبياندلالتهالىإتطرقثموتضعيفا،تصحيحاالاحاديث

اخرفييقول.الائمةأوالمذاهبفيالقدحدونراجحاراهماورجحفيها،

مسلمكلعلىاللهأوجبهالذيالحققولاقتضاهما"هذاالوتر:فيرسالته

مذهبنا،أئمةعلىغضاضةقلنافيماوليس.فهمهومقدارعلمهمبلغعلى

الحقوشموس،وبحارهالعلمجبالوهم،اليقينئمةوالدينحفظةفإنهم

".موائدهموأسقاطفوائدهماثارمعناوانما،قمارهو
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ينكر"لا:الركوعبإدراكالركعةإدراكعدمفيرسالتهآخرفيويقول

عندهقويمنعلىلومفلا،إليهلجمهورالذهابماقوةبالادراكللقولأن

علىالنصوصبقاءوالاصل،القوةتلكلهأرىفلاأنافأما.بهفقالجدا

عمومها".

فالاقتصارالافضلماوفلا،المحتمالحد"أما:رمضانقيامفيويقول

عليهمشقإذاإلا،عشرةثلاثليالليابعضوفي،عشرةالاحدىعلى

حسبعلىالعدد،فييزيدواأنفلهم،الافضلالوقتيستغرقحتىإطالتها

".السلفعملجرىهذاوعلى،عليهميخفما

معفهو،الخلافيةالمسائلفيكتاباتهينهيالنئرةالاراءهذهوبمثل

فييتشددولالمذهبيتعصبفلاواسعا،الامريجعلمعينلرأيترجيحه

واسعاطلاعوله،الشافعيالمذهبعلىالشيخنشأةكانتوقد.عنهالدفاع

كتبفيالشافعيةوأقوال،""الامكتابفيالشافعيالامامنصوصعلى

المسائل،بعضفيوأصحابهالاماممناقشةمنيمنعهلمذلكأنإلا،الفقه

علىورد،الاصحابوناقشالمذهبخالفحيث،القبليةالجمعةسنةمثل

انتصاراثبوتهايحبمنكمكانمن":آخرهفيوقال.بهاستدلواماجميع

والعلماءشيء.فيالدينمنليسآخر،غرضفهذاالعلماءمنأثبتهالمن

غضاضةللدليلتبعالهمالمخالفةفيوليسحال،كلعلىمأجورون

ومن.العصمةلنفسهويدعيالخطأعننفسهيبرئمنمنهمليسرإذ،عليهم

لافهذابثبوتها،القائلللمذهبالمقلدينمنلكونهثبوتهايحبمنكمكان

عنيسأللامقلدلانه،وعدمهالدليلحيثمنثبوتهاعلىيعولأنلهينبغي

لىإنفسهتاقتفإن.قلدهمنلقولملتزمفهو،حجةعنيسألولاحجة،
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والا،إمامهقولخلافعلىولو،لحجةاقبولعلىنفسهفلتوطنالاحتجاج

مملدهكلاموجعل،الرسولبهجاءماعلىهواهتقديممنالخطرفيوقع

سراطلىإيشاءمنيهديوالله.ورسولهاللهكلاممنخالفهماإليهيرداصلا

".مستقيم

النزعةهذهعليهوتغلب،والعللوالرجاللحديثباعالماالشيخكان

بالطرقتيويأوتضعيفا،تصحيحاعليهافيتكلم،الاحاديثيذكرعندما

ويعقب،الخفيةالعللبعضلىإويشيرالاسانيد،لرجالويترجموالشواهد،

علىوالامثلةالنقاد.منوغيرهماوالنوويحجرابنالحافظعلىأحيانا

"،القبليةلجمعةاسنة"رسالتهمراجعةويكفي،الرسائلهذهفيكثيرةذلك

وقضاءو"القبلة،"الاماممعابركوعبادراكهالركعةالماموميدركهلو"

بعدالفجرركعتيصلاةفيعمروبنقيسحديثفيوبحث،"الحاجة

صلاتهفيجبلبنمعاذحديثفيوبحث،الصلاةإعادةومسالة،الفرض

أطالفقدوغيرها،،الخوفصلاةايةونزولتشريعوقتفيوبحث،بقومه

بعضوناقش،البابفيالواردةالاحاديثنقدعلىالكلامفيهاالشيخ

بينووفقفقهها،وعلىعليهاتكلمواالذينمنوالحديثالقديمفيالعلماء

الرسائلهذهمنرسالةتخلووقلما.التعارضظاهرهاالتيالاحاديث

وأ،وهمعلىتعقيبأو،وحلهإشكالعلىتنبيهأو،حديثيةفائدةمنالفقهية

استنباطه.ودقائقفكرهبناتمنيكون،والعللالرجالعلىكلام

علىالاطلاعواسعكانلرجالوالحديثعلوممنتمكنهجانبوإلى

هذهفيكثيراإليهاحالومنهااستفادوقد،مختلفةفنونفيالتراثكتب

سيرو""المسعىو"توسعة"إبراهيممقام"رسالتهمثلاقرأناولو،الرسائل
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كتبعلىاطلاعهسعةنعرفالاحرار"بيعمنعمسالةو""لحجافي!م!والنبي

الكتببتحقيقالاشتغالمكنهوقدوغيرها،والفقهواللغةوالتفسيرالتاريخ

،التراثكتبمنإليناوصلماأغلبعلىالاطلاعمنالمكتبةفيوالعمل

وأخطاء.أوهاممنفيهاماعلىالتنبيهمعيشاءماويدعيشاءمامنهايأخذ

بعضلتوضيح،والمناقشةلحواراأسلوبلىإكثيراالشيخويميل

رسائلهبعضلفوقد،والإشكالاتالشبهبعضعلىلردوالمسائل

فيوأجوبةأسئلةالمجموعةهذهفيومنها،وأجوبةأسئلةبصورة

الفقهيةالابوابأكثرمنوهيوسهلها،البيوعمسائلفيهابسط،المعاملات

وصعوبة.تعقيدا

بعضينقدأنبذلكفاستطاع،سنواتعدةالقضاءفيخبرةللشيخوكان

الناحيةمنحللمنفيهاماويبين،القضاةأحدمنصدرتالتيالاحكام

هذهضمن33(4،2)الرسالتينفيكما،الشريعةلحكمومخالفة،القضائية

الحكمفيالقضاةصنيعانتقدالاحراربيعمنعمسألةفيوكذلك.المجموعة

أولئكعلىورد،لجوانباجميعمنذلكفيالنظردونشخصعلىبالرق

وعكف،لمطلبهمتأييداالفقهكتبفيالنصوصبعضمنتوهمواالذين

ماتؤيدمختلفةأبوابمنكثيرةنصوصامنهاواستخرجالكتبهذهعلى

بتفصيل.الشريعةفيالرقأحكامبعضوبين،إليهذهب

غالبايصرحلاالشيخأنالرسائلهذهتحقيقأثناءفيليظهروقد

نأدونويناقشهكلامهفينقل،المعاصرينمنعليهالمردودالشخصباسم

تشهيردونوتبجيلثناءبكلذكرهاسمهذكرواذا،يفضحهأوشخصهيجرح

لهالمعاصرينجميعمعمؤلفاتهسائرفيللشيخمطردةعادةوهذه،وتجهيل
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.معروفهوكما،لحديثالاهلالمخالفينأشدمعحتى

كانالشيخأنمؤلفاتهمنوغيرهاالمجموعةهذهقراءةمنجلياويبدو

فيحجرابنلحافظاوتحقيقات،للشافعي""الامكتابنصوصيستحضر

وآثار("،و"التهذيب"و"اللسان""الميزانفيالرجالوتراجم،""الفتح

والاحالةعليهاالاعتمادكثيرفهو،الطبري"تفسير"فيوالتابعينالصحابة

"مسند"لالتتبعكثيرأنهكما.ويستدركأحياناعليهاويعقب،بحوثهفيإليها

أما،وألفاظهالحديثطرقلمعرفةللبيهقي"الكبرىو"السننحمدأالامام

عليهايعتمد،الثمامطرفعلىمنهكانتفقدالاربعوالسننالصحيحان

عنها.المبحوثالمسألةفييفيدمامنهاويستنبط،لىالاوبالدرجة

استطراداتوهناك،الفقهيةالرسائللهذهالعامةالملامحبعضهذه

تبينلاالتيالرسائلبعناوينالقارئيغترفلاأثنائها،فيمنثورةكثيرةوفوائد

منويستفيد،بنفسهثمارهايجنيو،بعنايةيقرأهاأنوعليهبداخلها،ماكلله

آرائهعلىويطلع،واستنباطهبمنافشتهويستمتع،وطريقتهالشيخأسلوب

وتحقيقاته.دراساتهمنويقتيس،ونظراته

الال!!ال!
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وأصولهاالرسائلب!ذهالتعولف
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المكي،الحرممكتبةفيالشيخمولفاتسائرمثلالرسائلهذهتوجد

دفاترفيوهي،1386سنةوفاتهلىإ1372سنةمنلهاأميناكانالتي

العامالسجلفيكلهاسجلتوقد،مختلفةأحجاممنوراقووكراسات

الأوراقفرتبواأحياناالمفهرسونخطاو.رقامعليهاووضعت،للمكتبة

بعضفيكثيراعانيتوقدلها.الصحيحالترتيبرعايةدونورقموها

.السياقاستقامحتىترتيبها،واعادةالمضطربةالرسائل

منالقطعأوأطرافهامنلاهتراءاوالبللالرسائلهذهبعضصابو

،الاوراقتلكفيالموجودالكلامعلىذلككلفاثر،الخرقاوالمجلد

الدفاترفيالكلامبقيةاجدولمآخرها،منأوأولهامنمخروموبعضها

ضاعمستقلةأوراقفيملخصاأوتتمةالشيخكتبحياناو.والأوراق

البعض.وبقيبعضها

نإتاليفهالمناسبةوذكرتها،ومخطوطاالرسائلبهذهتعريفيليوفيما

إليهاللقراءمدخلايكونومباحثها،تهاموضوعالأهمستعراضو،وجدت

الفقهية.الكتبمنمكانهابحسبرتبتهاوقد،اللهشاءإن

الحاجة:وقصاءالقبلة-1

في]2946[برقمالمكيالحرممكتبةفيالخطيةنسختهاتوجد

وبعدها،صفحاتعشرفيوالثانية،صفحة13فيأولاهما،قطعتين

مقاسهطويلقطعفيالمؤلفبخطوكلتاهماعليها،مشطوبصفحات

ضع.موفيوزياداتتخريجاتوقيهما.سم3212*
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استقبالعنالنهيأحاديثبذكرالشيخبدأهافقدالاولىالقطعةأما

ومتونهاأسانيدهاعلىتكلماحاديثسبعةوهي،الحاجةقضاءعندالقبلة

يفيدوهل("الغائطأحدكماتى"اذامج!م!:قولهمعنىبينثمألفاظها.واختلاف

لحاجةاقضاءإرادةأي،الكنائيالمعنىهناالمرادأنفذكر؟الابنيةإخراج

وتوصلبأمور،ذلكوأيلدوغيرها،الابنيةفيشمل،الحقيقةعنالنظربغض

الابنية.بغيرالمذكورالحكمخصصلمنفيهحجةلاأنهلىإ

معانيها،وعلىعليهاوتكلم،الرخصةعلىتدلالتيالاحاديثذكرثم

البناءبينبعضهموفرق،النهيبنسخوقالبهاأخذمنالناسمنأنفذكر

منالعلمأهلومنالبناء.علىوالفعلالفضاء،علىالنهيفحملواوالفضاء،

شاءإنلحقا"وهو:بقولهالرأيهذاالمؤلفورجح،النهيعمومعلىبقي

هذاعلىوإيراداتاعتراضاتثلاثةأوردثمبأمور،ذلكوأيلد.("لىتعاالله

!ي!اللهرسول"رايتعمر:ابنحديثعلىالكلامواطالعليها،ورد،الرأي

مستدبرالشام"مستقبلأو"لحاجتهالمقدسبيتمستقبلالبنتينعلى

علىوتكلام،للنهيناسخاوكونهتأويلهفيالعلماءأقوالوناقش،"القبلة

النهي.تعليل

،الاولالبابهوكانسبقماوكأن"،الرخصةفيالثاني"البابعقدثم

قضاءعندالقبلةاستقبالفيالرخصةعلىالدالةالاحاديثبقيةفيهذكر

وبهأسانيدها،رجالودراسةوتحقيقها،نقدهافيالكلاموأطال،الحاجة

الاولى.القطعةتنتهي

وأورد،"الحاجةوقضاءالقبلة"حكمبلهافعنونالثانيةالقطعةأما
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فقهعلىوتكلم،بهالمتعلقةالابحاثوبعضالأنصاريأيوبأبيحديث

!رواللهلرسولذكر:قالتعالشةحديثذكرثم.فيهالكلاموبسطلحديثا

حولوافعلوها؟قدأو":فقال،بفروجهمالقبلةيستقبلواأنيكرهونناشاأن

علىفيهالاختلافوبيانيجهتخرفيالكلاموأطال."القبلةقبلمقعدي

بعضأنوكيف،لحديثاتضعيففيالنقادكلاموأوردلحذاء،اخالد

علىوردعائشةمنعراكسماحعنتكلمثم.صححهبلحسنهالمتأخرين

المباحثمنالاولالمبحثوهو.حولهالكلاموأطال،السماعأثبتمن

المتعلقةالاخرىالمباحثأجدولميكتبها،أنيريدالشيخكانالتي

لاكتفاءأواللقاءاشتراطعلىالكلامأثنائهاوفي.القطعةهذهفيبالحديث

.جديدةبطريقةالمؤلفتناوله،لحديثالصحةالرواةبينبالمعاصرة

:السواكفيفائدة2-

فيهاذكر]7047[،برقمالمكيالحرممكتبةفيمجموعضمنتوجد

ثمبعضها،أسانيدعلىوتكلام،السواكفضلفيالواردةالاحاديثأولا

مسأنوكما،القرانوطريقللفممطهرةوأنه،السواكأهميةبيانلىإانتقل

استهزاءقارنهإنالمستقذربالنجسوتلطيخه،حراملحدثامعالمصحف

أسماءمناسمأواللهأسماءمناسماوالذكرتلطيخوكذا،فحراموالافكفر

الاماكنفيويكرهالنجسةالاماكنفييحرمونحوهملائكتهأوانبيائه

الفم؛تغيرعندونحوهاوالذكرالقراءةيحرمأنالقياسفكانالمستكرهة،

عسروماالريقمجردماو.أبلغهوبل،كتابتهبمنزلةبالقرانالتلفطلان

.للضرورةعنهفيعفىالتغيرمنإزالته
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:القراءةفيالاياتبتغييرالصلاةبطلانمسالة3-

المكي،الحرممكتبةفي[47]80برقموهيعنوانا،الشيخلهايذكرلم

!رألجمعةاصلاةفيالامامنتاليفهاومناسبةم،9133سنةألفهاوقد

يتنبه،فلمالمصلونعليهففتحبالخاشعة،الغاشيةلفظفأبدل،الغاشيةسورة

فنازعه،الصلاةأعيدوا:الصيلميمحسنبنصالحالسيدقالسلمفلما

المذهب)أيمذهبهمافييلزملابأنهالنعميحيدربنمحملمالعربيالسيد

شافعي.وهوحاكمالامام:لهقالثمذلك،مثلفيإعادة(الزيدي

صحيحة،:فقال،الشافعيةمذهبفيالصلاةهذهعنالمولففسئل

وقررفاجاب،الصلاةبطلانعدمعلىالشافعيةدليلالصيلميمنهفطلب

ذلك.فيالشافعيةمذهبومحررا،والاحاديثالاياتفيهاناقلاالمسالة

طالبأبيبنعليبحديثفيهالاصلاستصحابعلىاستدلوقد

الخمرفسقاهماعوفبنالرحمنوعبددعاهرجلاأنداودأبورواهالذي

<الفرونيايها>قلفقرأ،المغربفيعليفامهم،تحرمأنقبل

.بالاعادةامرواأنهمفيهولمسفيها.فخلط

منليستبكلمةالإتيانهوالبطلانسببإن":الصيلميقولعلىورد

خطأ،بهاإتيانهأنمعالقرآنفيجاءتقد"الخاشعة"فلفظ،"القرآن

وأناسياأوجاهلاكانسواءفيه،المعذورصلاةيبطللاالاجنبيوالكلام

اليدينذيوحديثالسلميالحكمبنمعاويةحديثعليهيدلكمامخطئا،

ذلك،كانومتىالصلاةفيالكلامتحريمعلىأثنائهفيوتكلمويخرهما.

مكثإذافيهايقصرأنللمسافريجوزلاالتيالمدةفيالعلماءواختلاف
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وتكلم،المسألةهذهفيالكلامطالو،الامامخلفالقراءةومسألة،بمنزل

لابدالفاتحةأنلىإوتوصل،هريرةبيوالصامتبنعبادةحديثعلى

لى:تعاقولهوأما.صلاتهالمسيءلحديثركعةكلفيوالمأمومللاماممنها

[402:]الاعراف<ترخمونلعلكغبىانصتوالهفاشتمعواانالمؤقرئوإذا>

يخطب،والامامالكلامفي:وقيل،الامامخلفالقراءةفينزلت:فقيل

إليهيميلالذيوهو:وقال،الثانيورجح،الصلاةفيالكلامفي:وقيل

والامامالجمعةيوملصاحبهقالمن":لحديثموافقوهو،المفسرون

وجوبفالظاهروعليه".لهجمعةفلالغاومنلغا،فقد"صه":يخطب

الاحاديث.بعضفيوردكما،الخطبةلمصلحةالكلامكانإذاإلاالانصات

يبطلكلامايعدهلونحوهوالتنحنحالنفخبحكمالرسالةوختم

الصحيح،هووالصحيحنعم،:الشافعيأصحابعندالاصح:فقال؟الصلاة

الاصح.يقابلوهو،الشافعيالمذهبفيأيبالصحيحومراده.أعلموالله

؟الاماممعالركوعبادراكهالركعةلمامومايدركهل-4

تلميذهلىإأهداهاقدكانلانهالمولف؛بخطنسختهاإليناتصللم

أرادعندما،الشريفالمكيالحرممكتبةفيالمعلميأحمدمحمدالشيخ

عليهاوحصل،سنتينلمدةملازمتهبعد1373سنةاليمنوطنهلىإالعودة

سنةالمولف(أخت)ابنالمعلميالقادرعبدبنالرحمنعبدالشيخمنه

لاحدالأصليةالنسخةعطىوخاص،دفترفيبنسخهافبادر،5913

فقدتبل،هناكتنشرلمولكنهاصنعاء،فيبنشرهابعضهمليقومالاقارب

مصيرها.يعرفولمالنسخةتلك
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بالاعتمادالمعلميالقادرعبدبنالرحمنعبدالشيخبتحقيقهاقامئم

الشيخالمولفتلميذبذلكشهدكماالاصلطبقكانتالتيمنسوختهعلى

وعلى.4141سنةبصنعاءالارشادمكتبةونشرتها،المعلميأحمدمحمد

فيالمتبعحسبجديدمنواخراجهاتحقيقهافياعتمدتالطبعةهذه

منبالافادةخيرااللهجزاهالمحققأذنوقد،المباركةالسلسلةهذهتحقيق

بالرجوعلتصحيفاتوالاخطاءبعصلأصلحتوقدعليها.والاعتمادطبعته

الصحيح.مكانهالىإالمولفحواشيبعضونقلتالمصادر،لىإ

علىالمولفأطلعحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخنتأليفهاومناسبة

شارو،الاماممعالركوعبإدراكهالركعةالمأمومإدرالناختيارفيرسالته

فيهاوناقشالرسالةهذهفكتب،المسالةهذهفيلهيظهرمايكتبأنعليه

الادلةذكرأولاجملفا،إليهذهبفيماحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخ

جميعفيونظرواحدا،واحداعليهاتكلمثملشيخ،بهااحتجالتيالخمسة

وفقهها.معانيهاعنوبحث،المحدئينطريقةعلىالاحاديث

في""الركعةمعنىوعلى،بكرةأبيحديثعلىالكلامأطالوقد

لغةالركوعبمعنىهيهلأدركها"فقدركعةالصلاةمنركادمن":حديث

علىيدلماوالنصوصالاحاديثمنوأورد،الشيخادعىكماوشرعْا

هذافي"صلبهالاماميقيمأنقبل"زيادةضعفعلىوتكلم.ذلكخلاف

نثرها،والرجالالحديثعلومفيوتحقيقاتبحاثأثنائهاوفي.الحديث

الاحاديث.علىالكلامبمناسبةالمولف

لذهابماقوةبالادراكللقولأنينكرلا":بقولهالرسالةوختم

عليهيدلمماجاءوما،إليه-الصحابةعلماءمنجماعةومنهم-لجمهورا
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تلكلهأرىفلاأنافاما.بهفقالجداعندهقويمنعلىلومفلا،فيهماعلى

كاملة،بالصلاةالذمةواشتغالعمومها،علىالنصوصبقاءوالاصل،القوة

".الموفقوالله

لا،أمحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخرسالةطبعتهلأدريولا

أدلةعلىللاطلاعهذهالمعلميالعلامةرسالةمعوتقرأتطبعأنوينبغي

هذهفيكثيراالعلماءألفوقد.هادئةعلميةمناقشةومناقشتهاالفريقين

وتناولهافيهاالقولحررمنأرولمالهند،بلادفيوخاصةالمسالة

المؤلف.بهتميزالذيبالاسلوب

بعدالفجرركعتيصلاةفيعمروبنقيسحديثفيبحث5-

:الفرض

برقمالمكيالحرممكتبةفيمجموعضمنالخطيةنسختهتوجد

عمروبنقيسحديثعلىالشيخفيهتكلم9(،8-)قورقتينفي[]3946

أصلاة":فقال،ركعتينالصبحصلاةبعديصليرجلا!م!مالنبيرأى:قال

قبلهمااللتينالركعتينصليتأكنلمنيإ:الرجلفقال؟"مرتينالصبح

!ي.اللهرسولفسكت:قال،الانفصليتهما

ولاحظأولا،لحديثاكتبمنوألفاظهالحديثطرقالشيخذكر

مرتين"الصبح"اصلاة!ك!:قولهفيالاول:موضعينفيالألفاظاختلاف

!"،النبي"فسكت:الرواياتعامةفيأنوالثاني.مختلفةبألفاظرويفقد

الموضعين،علىوتكلم.إذا"فلا:"فقال:وحدهاالدراورديروايةوفي

هوماوالمعنىالاسنادحيثمنورججلهما،المحتملةالمعانيوبين

(الكشميريأنورشاهالشيخ)وهوالحنفيةبعضعلىورد.نظرهفيالراجح
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فيماليسأنهوبين،إذا"جوازفلا":بمعنىإذا"فلا"!ست!ر:لقولهتاويله

الحجة.بهتقوممابهاستشهد

أصلعلىلا،لحديثاهذاعلىالكلامهناالمؤلفمقصودوكان

فيالمغيرةحديثعلىاخرهفيونبتهاخر.موضعافيهاللكلامفان،المسألة

عوفبنالرحمنعبدحلفالصيحيصلونوهمالناسلمج!النبيإدراك

بها،سبقالتيالركعةفصلى!ك!د!هالنبيقام":المغيرةقال،ركعةصلواوقد

ذلك"علىيزدولم":لقولهتأويلهالكشميريعلىورد،"ذلكعلىيزدولم

الفجر.ركعتييتداركلمأنهعلى

:الصلاهتإعادهت-6

برقمالسابقالمجموعضمنوهي،الرسالةهذهالمؤلفعنونهكذا

لا"مرفوعا:عمرابنحديثبذكربدأهاوقد26(.-01)الورقة[4]396

علىوتكلم،الحديثكتبفيلفاظهوبطرقه"مرتينيومفيصلاةتصلوا

عنالاثاربعضأوردثمااكثر،أومرتينصلاتهاهوهل،الصلاةإعادةمعنى

الدالةالمرفوعةالاحاديثوذكر،لجماعةامعالاعادةمشروعيةفيعمرابن

أسانيدها.علىوتكلامخرجهاأحاديثعشرةوهي،الإعادةمشروعيةعلى

نو،الأحاديثهذهفقهعلىفيهتكلم،"الفقه":بقولهعنونمنهاالانتهاءوبعد

مشروعيةعلىالمذكورةالأحاديثدلالةنو،الإعادةمشروعيةعدمالأصل

هي:الصوروهذه.الاصلعلىباقعداهافماصور،أربعفيالإعادة

المسجد.فيلجماعةاأدركثم،نحوهأوبيتهفيصلىمن-1

عليه.فيتصدق،وحدهالصلاةيريدإنسانارأىإذا2-
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لىإيرجعثم،مسجدهغيرفيفيصليراتبا،إماماالرجليكونأن3-

بهم.فيصليمسجده

.الخوفصلاةفي-4

فيصلاةتصفوا"لا:المختلفةبالفاظهعمرابنحديثمعنىشرحثم

يوبمفيمكتوبةصلاة"لا:أو"مرتينيوبمفيالصلاةتعادلا":أو"مرتينيوبم

دلتفيمابهاقيعمل،خاصةالبابحاديثو،عامأنهلىإوتوضل،"مرتين

.فللعامبقيوما،عليه

والعصرالفجرصلاةإعادةفيالناساختلافالمؤلفوذكر

الصلاةعنللنهيوالعصرالصبحإعادةمنبعضهممنعفقد،والمغرب

كلها،إعادتهاالمؤلفورجحالوتر،علىقياساالمغربإعادةومنبعدهما،

بكراهتها.القائلينأدلةوناقش

وهي،المجيزينأدلةفذكر،إماما؟"يعيد"هل:بقولهفصلاعقدثم

احاديث:ئلاثة

جابرعنرواهومن،طرقهعلىوتكلممعاذ،قصةفيجابرحديث-1

صالح،بيوالزبير،وأبي،مقسمبناللهوعبيددينار،بنعمرو)مثل

منرواياتهمفيوقعوماجابر(بنالرحمنوعبددثار،بنومحارب

النبي!معيصليكانمعاذاأنوعلىعليها،الكلاموأطال،الاختلاف

العشاء.أوالمغرب

كتب!نوخرجهطرقمنذكره،الخوفصلاةفيجابرحديث-2

علىيحملقدجابرحديثإن:قالثمالاسانيد،رجالعلىوتكلم،مختلفة
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ني:والثا.لانفسهمتموهاو،الصلاةتلكأتمع!ي!النبيأنالاول:أوجهثلاثة

صلاته،اعادولكنهوقصروا،قصريكونأن:والثالثوقصروا.اتميكونأن

الوجهالمؤلفورجح.كاملةصلاةوبهؤلاء،كاملةصلاةبهؤلاءفصلى

تصرحالتيالرواياتببعضموقفهوإلد،الاولينالوجهينوأبطل،الثالث

متىالخوفصلاةمشروعيةعنتحدثذلكعلىالكلامأثناءوفي.بذلك

مابعدحولهالكلاموحققالامر،هذافيالرواياتاختلافوذكر،كانت

.الرواياتهذهسرد

طرقهوذكرالمصادرمنخرجه،الخوفصلاةفىبكرةبيأحديث-3

عليها.وتكلملفاظهو

أنه:منها"المانعينأجوبةداعنوانوضعالمجيزينأدلةذكروبعد

ثم،مرتينتصلىالفريضةكانتلماالاعادةتكونأنالوقائعهذهفييحتمل

بذلك.يعلململمجمالنبيأنمعاذقصةخصوصفيومنها.ذلكنسخ

فيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالشيخقالهماواستحسن،المؤلفوردهما

المختلفةالرواياتتتفقبحيثمعاذحديثبشان"مسلملصحيح"شرحه

نأواما،معيتصليان"امالمعاذ:!ك!ي!رالنبيقولمعنىوشرحالظاهر.في

".قومكعلىتخفف

كانمعاذيكونأناحتمالمعاذ:بقصةلخاصةاأجوبتهممنوذكر

ثم،فريضتهأنهاعلىبقومهيصليثم،لهنافلةأنهاعلىغ!م!مالنبيمعيصلي

تحته.طائللابماالنسخدعواهمذكركما.رده

معاذلحديثتأويلهفيالحنفيةبعضعلىفيهردفصلاعقدثم

جدا.التأويلذلكواستبعد،الخوفصلاةوحديث
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أحمدشبيرالشيخقولللمانعينرأىماأجودأنفيهذكرفصلاعقدثم

احتجوافقد،إليهذهبوالماالاحتجاجفي"مسلملصحيح"شرحهفيالعثماني

"فلا:وقوله،"بهليؤتمالإمامجعلانما":وحديث"ضامنالإمام":بحديث

المنع.علىالاحاديثهذهدلالةفيالمؤلفوناقشهم."عليهتختلفوا

خلفالمفترضاقتداءمسألةعلىتكلمالرسالةمنالاخيرالفصلوفي

الرسالة.ختموبه.المانعينشبهعلىوردلصحتها،واحتجالمتنفل،

الرسائلأهممنوهيومباحثها،لموضوعاتهاسريعاستعراضهذا

الحديثأهلمنالهندعلماءفيهالتأليفمنأكثروقد،البابفيأللفتالتي

المؤلف،مثلعليهالكلاماستوفىمنأجدولم،الارديةباللغةوالحنفية

واسعة.رحمةاللهفرحمه

بفومه:صلا"لهفيعنهاللهرضيجبلبنمعاذخديتفيبحث7-

]4665[برقمالمكيالحرممكتبةفيمجموعضمنمخطوطتهتوجد

لادقيقوالخطلجوانمب،ابعضمنمتاكلةوهيب(،8/أ-6/)الورقة

.الرصاصبقلمكتبالمواضعبعضوفيبه،بأس

فيلفظهبنحوهذامعنى:"أقول:بقولهبدأفقد،ناقصأولهنويبدو

حديثلىإبذلكيشير".تقدموقد،وغيرهمسلمصحيحفيعيينةابنرواية

،وغيره)465(مسلمأخرجهوقدجبل،بنمعاذقصةفياللهعبدبنجابر

شكوىوأن،الحديثمعنىعلىتكلمفقد.عليهمبنيكلهليالتاو]لكلام

في!مبالتعجيلالنبيفامره،القراءةفيوتطويلهمعاذتاخيرمنكانالناس

ية1روفيع!يوقولهيحملوعليه.القراءةفيوالاختصارالصلاةلىإالاتيان
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".قومكعلىتخففانوامامعيتصليأن"اما:اخرى

ومنها،تقدمتقددلائلهاأنوذكرالصلاةإعادةعلىذلكبعدوتكلم

.بعدهمنبهيعملوأنأصحابهأمرماومنها!ك!ييه،لنبيحياةاخرفيكانما

يكونأنوغايته،مجهولفتاريخهالإعادةعنالنهيفيعمرابنحديثأما

معناها.فيومامعاذقصةومنه،خصوصهعلىالدليلقاممامنهيخصعاما

نأ"إمامعاذ:لقولتأويلهمفيالهندمنالحنفيةوبعضالطحاويعلىورد

أحمدشبيرالشيخقالهماوناقثر".قومكعلىتخففأنوامامعيتصلي

قالمنعلىوردالصدد،بهذامسلملصحيحشرحهفيالحنفيالعثماني

غ!النبيمعيصليكانمعاذاأنالقصةأصلأنمنبالهندالحنفيةمن

""المغربحذفو]دعىالعشاء،بهمفيصليقومهلىإيرجعثم،المغرب

عدممنرادمالهليستقيم،ذلكفيوهمواالرواةبعضنو،الروايةمن

وشددهذا،علىالكلامأطالوقد.الحنفيةمذهبهوكماالصلاةتكرار

جميعا،وهمهممنهيلزمالرواةتوهيممنإليهذهبماإن:وقالعليهالنكير

احتمالاقالهماتحتملواحدةروايةفيهاليسكثرتهاعلىالرواياتفان

التأويلات،هذهمثلارتكابمندينهعلىيخشىلاالعالمكانوإذاقريبا.

علىمخالفيهيجرئلهاارتكابهأنيستحضرأنالاقلعلىلهفينبغي

معارضته.فيمثلهاارتكاب

معاذ،لحديثالحنفيةبعضتاويلاتفيهذكرفصلاالمؤلفعقدثم

كانتالذيالوقتفيكانأنهومنهامحك!م!،النبيعلمبغيركانفعلهماأنمنها

الاحاديثضوءفيجميعاعليهاورد،نسخثممرتينتصلىفيهالفريضة

ناويبدو،المخطوطمنالموجودينتهيوبهالعلماء.منالمحققينوأقوال
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بعضعلىالكلامأثناءفيأشارفقد،المجموعضمننجدهالمتتمةله

رسالتهفيكلامهمنسبقماولعلبعد.فيماستأتيأنهالىإالموضوعات

المفقود.مقاميقوم"الصلاةإعادة"

:الشرعفيومسماه"الوتر"حقيقة8-

برقمالمكيالحرممكتبةفيالمؤلفبخطالرسالةهذهإليناوصلت

مسلسلاترقيمارقمتوقد،ورقة52عددهامتفرقةأوراقوهي[،424]5

بعناية.ترتيبهادون

2134سنةرمضانفيالشيخسألالاخوانبعضأنتأليفهاوسبب

ذكرمعالاقوالمنالراجحبيانطالبافيها،المختلفالوترأحكامبعضعن

بعضهااخذامترابطةالوترأحكاموجدالادلةبتصفحالشيخبدولما.الدليل

وقدالوتر.أحكامعامةعلىيشتملكتابتاليفعلىفعزمبعض،برقاب

قراءة،نيةعدد،،)وجوب:وهي،الرئيسةالعناوينمنهاورقةفيالشيخذكر

قضاء،،الدابةعلىالسفرفي،واخرهوقتهأول،شفعسبق،مخصوصة

منفعله،بعدهالركعتان،ووصلفصلفيه،يقالما،قنوتمحل،قنوت

أبحاثعلىإلاتحتويلاالموجودةالأوراقولكن(.أفضليتهقعود،

منها.معدودة

بدليل،مختلفةأوقاتفيالاوراقهذهكتبالشيخأنليويبدو

واحدموضوعتناولفيالصفحاتبعضوتكرار،والورقلخطااختلاف

كتبهاالشيخأنعلىالادلةأظهرومن،الخلافمنقليلمعواحدبأسلوب

لحمدا.الرحيمالرحمناللهبسم":بقولهالكتابيبدأأنهمختلفةأوقاتفي

أخرىورقةوفيالوتر...".حقيقةفيمقدمة....مواهبهتنحصرلاالذيلله



لفقه1رسانلمجمولح62

والاثارالاحاديثاستقراءبعد)مقدمة(الوتر.فيمبحث.دته"الحمد:يقول

أجازالوتر.فيمبحث.لله"الحمد:يكتبمستقلةورقةوفيلنا...".تلخص

لله.لحمدا":بقولهيبدأرابعةورقةوفي."...واحدةعلىالاقتصارالشافعية

فيالواردةالاحاديثيوردئم."..الشرعفيومسماهالوترحقيقةفيبحث

.الباب

التيالموضوعاتبعضويكررجديد،منالكتابةيبدأمرةكلفهو

سابقا.عنهاتحدث

أولا،الوترحقيقةيبينأن-الكتابمقدمةفيذكركما-غرضهوكان

فييشرعئم،شرعيةحقيقةعليهالوترلفظإطلاقيكونالذيالمعنىأي

"المقالةعنونوقد.بمقالةوجهكلمفردافيها،المختلفالوجوهبيان

الوتر(".حقيقةفي"مقدمة:الخطبةبعدذكركماالوتر("،حقيقةفيالاولى

في"مبحث:بقولهعنونولكنه،الاخرىالمقالاتعناوينبعدهانجدولم

فيالثانيو"الفصل("،الشرعفيومسماهالوترحقيقةفيو"بحث،الوتر"

بقيوماأوراقها،بعضضاعتمتفرقةفصولوهي."ثلاثعلىالاقتصار

مناقشةفيوتوسععليها،الكلامفصلالوترفيمباحثعلىيحتويمنها

فيها.العلماءبعضاراء

،الكلامسياقفيتاملتئم،حدةعلىورقةكلبنسخأولاقمتوقد

أحياناووجدت،والسياقالموضوعيقتضيهماحسبالاوراقورتبت

المؤلفإشاراتواتبعت،فحذفتهالصفحاتبعضفيالكلامفيتكرارا

صفحةأعلىفيكتبفقد،الكتابأولترتيبوفيوالتكملةالإلحاقاتفي

كلامثم،لىالاوالمقالةثم،المقدمةثم،)الخطبةاليسار:لىإالخطبة
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تلخيصهما(.ثمرشد،ابنكلامثم،الباجيكلامثم،تلخيصهثم،الشافعي

ترتيبأرادالشيخفكأن،النسخةفيالذيالترتيبخلافوهو

أولىوهوراد،كمافجعلتهالمذكور،الترتيبحسببعدفيماالموضوعات

.بالسياق

فييكتبهاوربما،بالأرقامإليهاأشارفقدوالزياداتالالحاقاتأما

نأرجووأماكنها.فيالزياداتهذهلحاقبإفقمت،مستقلةصفحات

النسخة.فيالحاصلالنقصمعمنهايستفاد

يلي:بماالرسالةهذهمنالموجودمحتوياتتلخيصويمكن

فيالحافظعننقلثم،التأليفسببوبيانبالخطبةالشيخبدأه

فيمقدمةكتبثمالوتر.فيفيهاالخلافوقعالتيالموضوعات""الفتح

ذلكيظهركماالسنةفيمعانئلاثةعلىأطلقالوترأنفذكرالوتر،حقيقة

والاثار:الأحاديثباستقراء

صليتسواء،عشرةثلاثغايتهاالتيالليلصلاةبهيرادأنأولها:

فصلا.أووصلا

مفصولة.أوموصولةوقعتسواء،الفردةالركعةبهيرادأن:نيوالثا

وأواحدةكانسواء،واحدةبتسليمةوتراكانمابهيرادأن:والثالث

خمسا.أوثلاثا

هوالثالثالمعنىإن:وقال،البابفيالواردةبالاحاديثلهامثلوقد

الاحاديث.أكثرعليهالذي
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الامامرأيالاولىالمقالةفيذكرالسنةفيالوترحقيقةبيانبعد

مذهبوذكر،واحدةركعةوأنهاالوترحقيقةبيانفي""الأمفيالشافعي

الاحاديثوردورشد،وابنالباجيعننقلاحنيفةوأبيمالكالامام

السننأصحابصنيعوذكرالوتر،فيواحدةركعةعلىالاقتصارفيالواردة

نأالوترأبواببعقدقصدفانهالوتر،عددبيانفيالنسائيالاماموخاصة

سبعاأوخمساأوثلاثاأوركعةكانسواء،واحدةبتسليمةوتراصليماالوتر

اطلقوإذاوالاثار.الاحاديثعامةعليهالذيهوالمعنىوهذاتسعا،أو

الليل.صلاةبهفالمرادذلكمنأكثرعلىالوتر

منركعةوالوتر،مثنىمثنىالليلصلاة":حديثمعنىعلىتكلمثم

قد!ؤالنبيأنمنها،قرائنمنهمنعتفقدالحصر،يفيدلانهو("،الليلآخر

التيالاحاديثبعضوردو.وبتسعوبسبعوبخمسبثلاثالوصلعنهثبت

عامةولكن،موصولةكانتعشرةوالثلاثعشرةالاحدىأنتوهم

مفصولة.إلاتقعلمأنهاالاحاديث

واحدةركعةعلىللاقتصارالشافعيةبهااحتجالتيالاحاديثذكرثم

وبين،الاحاديثهذهعلىتكلامثمنظر.أدلتهمكلفي:وقالالوتر،في

خاض!الواحدةالركعةعلىالوترإطلاقأنوقرِرطويلا،وناقشهممعانيها،

سنةذلكفييكفيولا،الواحدةقبلالشفعويشترط،مفصولةكانتإذابما

العشاء.

مذهبوذكر،"الثلاثعلىالاقتصارفيالثاني"الفصلعقدثم

عنالنهيوحديثبثلاثالإيتارأحاديثوأورد،ذلكفيلحنفيةواالشافعية

بعدمنهماالمقصودوبئن،"لمغربابصلاةتشتبهوابثلاثتؤيروالا":الثلاث
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إطلاقمنالمرادليسبأنهعليهوعقب،"الفتح"فيالحافظعننقلما

يدلكماغيرها،سبقبدونعليهاالاقتصار"بثلاثو"أوتر"بواحدة"أوتر

توتروالا":حديثعلىالكلامحققثم.سننهفيالنسائيالامامصنيععليه

هوهلالمغرببصلاةالتشبيهعنالنهيأنذكرثم،صحتهوبين"بثلاث

لحديثاأنورجحمعا؟بهماأووحدهبالكيفأووحدهبالكميتعلقفيما

ليلةفياقتصرفلو،الكمإرادةقيظاهرأونصأوردهما()اللذينباللفظين

بتشهدوصلهاسواءشبه،فقدوالفجرالعشاءسنةعداركعاتثلاثعلى

طويل.أوقصيربزمنفصلهاأو،تشهدينوواحد

الواحدةيتقدمأنلابد:فقال،الفصلينفيكلامهلخصالنهايةوفي

".مثنىمثنىالليل"صلاة:حديثسياقعليهيدلكماالعشاء،سنةغيرشفع

لحديث:نظرافأكثر،أربعايكونأنلابدالواحدةيتقدمالذيالشفعوهذا

بعدالانسانيصليأنلابدأنهفتقرر.."..بخمستروااو،بثلاثتويروالا"

الاقل.علىخمساالصبحسنةوقبلالعشاءسنة

فيالثلاثأوالواحدةعلىبالاقتصارالمتعلقالبحثهذاينتهيوبهذا

فيلحقناهافأ،بالموضوعتتعلقأوراقثلاثةالمخطوطفيووجدناالوتر.

فيها.الموجودالكلامتتمةنجدولم،الرسالةاخر

تسميتها:وسببالجمعةفرضيةعلىالكلامفيمبحث9-

برقمالمكيالحرممكتبةفيالشيخبخطصفحاتثمانتوجد

الكلامتتناول،مختلفةأوقاتفيالشيخكتبهامفرقةأوراقوهي[،1946]

بقوله:المرادوبيان،لجمعةاسورةنزولوتاريخ،لجمعةافرضيةعلى

منالبابهذافيوردماودراسة،لجمعةاتسميةوسبب(،مثهم>وءاخرين
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لىإأشارنفسهالشيخأنليظهرفيهاالنظرإمعانوبعد.والاقوالالروايات

(:المخطوطمن5)صقالحيث،الموضوعهذافيلهمستقلبحث

لجمعةاسورةنزولتاريخوعلىالحديثينعلىالكلامبسطتقد:"أقول

فيهوبينت<،منهموهاخرين>:بقولهالمرادلبيانأفردته،مستقلمبحثفي

لاقدبمدةهريرةأبيإسلامقبلنزللجمعةاسورةمعظمأنيطهرالذيأن

".أعلمواللهيطهر،فيماسنةتبلغ

هذامنالاولىالاربعالصفحاتفيماهوليهالمشاروالمبحث

ففي6(-)5الصفحتانأما.الاسفمعالاولناقصأنهإلا،المخطوط

موضوعفيثانيةمرةكتبالشيخأنفيبدو،الاننقلتهالذيالكلامبدايتهما

كتبثم.السابقةالصفحاتعنهناوالورقالخطويختلف،لجمعةاتسمية

والصفحة،الموضوعهذافي7-8()صوجهينذاتورقةفيثالثةمرة

عليها.مشطوبمنهما)8(

تحتجمعتهاسبقكماوترتيبهاالمتفرقةالاوراقهذهدراسةوبعد

فيلهاالمؤلفكتابةبسببالتكرارمنشيءفيهاكانوانواحد،عنوان

منالموضوعفيونظراتجديدةفائدةمنتخلوفلا،مختلفةأوقات

.متعددةجوانب

لى:تعاقولهمنالمرادبيانالاوراقهذهحوتهاالتيالمباحثأهمومن

سياقمنيطهركماالعربنهمو3[،:]اخعة<لخايلحقؤابهممتهتموءاخرين>

رسولعندكنا:قالهريرةبيأعن(1)الترمذيرواهمايعارضهولكن،الاية

)0331(.رقم)1(
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يلحقؤالماسموءاخرين)بلغفلمافتلاها،،لجمعةاسورةأنزلتحين!شيمالله

يكلمه،فلمبنا؟يلحقوالمالذينهؤلاءمن!اللهرسوليا:رجللهقال<بهئم

:فقاليدهسلمانعلى!شيماللهرسولفوضع:قالفينا،الفارسيوسلمان:قال

معنىفما.هؤلاء"منرجاللتناولهبالثرياالايمانكانلو،بيدهنفسيوالذي"

بقولهالمرادهيفارشابأنالتصريحفيهليسأنهالمؤلفذكر؟لحديثا

الاعراضليردهالسائلمحكشطعنالنبيأعرضبل<،متهموءاخرين>:لىتعا

أمرعنيسألأنبالسائلالاولىكانأنهعلىيكشه!النبينبهئمالتدبر،لىإ

عنفاجاب؟يختصلاأوبالاميينيختصوالتزكيةالتعليمهلوهو:آخر،

الذيهووهذا.يختصلاأنهاي."،.بالثريا.الايمانكان"لو:بقولههذا

ظاهراللهبحمد"هذا:المؤلفقال."الحكيم"الاسلوبالبلاغيونيسميه

بهيدفع،الرحالإليهيشدنفيستحقيقوهذا."عليهنبهمنأرلموإنجدا،

فيماأحديسبقهولم،الحديثمنيفهمماوطاهرالايةسياقبينالتعارض

أعلم.

والتاريخاللغةفيمتناثرةأخرىوتحقيقاتأبحاثالرسالةوفي

التفسير:كتبفيالمشهورالاسنادعلىالكلامأيضاوفيها،والرجال

مرةوعنعباسابنعنصالحأبيوعنمالكأبيعنالسديعن)أسباط

ماغ!يم....(،النبيأصحابمنناسوعنمسعودبناللهعبدعنالهمداني

بهذاالاياتمنكثيرتفسيرأولفيالاسنادهذاصاروكيف؟بذلكالمراد

نأ:لييقعوالذيالعلماء:بعضأقوالذكربعدماالمؤلفقال؟الشكل

عنوسأله،أسباطفأخذهاإسناد،فيهايكنلمالسديعمدنسخةكانتهذه

عنمرةوعن،عباسابنعنصالحأبيوعنمالكأبيعن":فقالإسنادها،
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النسخةفيأنالسدييريد!ك!ي!".النبيأصحابمنناسوعنمسعود،ابن

ابنعنصالحأبيمنسمعهماوفيها،قولهمنمالكأبيمنسمعهما

عنالسديبلغماوفيهامسعود،ابنعنمرةمنسمعهماوفيها،عباس

فيالسياقفيالاسنادلفظاتفاقهذاعلىيدلوالذي.الصحابةبعض

يذكرالذيهوالسديكانولوجرير،ابنتفسيرفيكما،المواضعجميع

".العادةبهتقضيكماحتما،سياقهلاختلفأثركلأولفيالسند

تفسيرببقيةالنسخةهذهمزجبعدهمنامأسباطأدريلا:الشيخقالثم

السندهذاإلىفعمد،النسخةفيليسممايرويهأوهويقولهمماالسدي

الضعفجاءهناومن،النسخةفيكانتالتيالاثارمنأثركلأولفيفاثبته

السند".بهذايروىفيماوالنكارة

إليه،سبقهمنأجدلم،السديتفسيربشأننفيسعلميتحقيقوهذا

عنأسباط"عن:فيقولالسندهذايختصرالذيالحاكمخطأبينعليهوبناء

الرسالة.فيحولهالكلامتفصيلوينظر.مسعود"ابنعنمرةعنالسدي

القبلية:ااحمه-سنة01

صفحة،22في]4684[برقمالمكيالحرممكتبةفينسختهاتوجد

بخطهالهوامشفيوالاستدراكالشطبفيهاكثرفقدالمولفمسودةوهي

المواضع.بعضفيبصعوبةيقرأوهو،المعروفالدقيق

نأفأجاب؟قبليةسنةللجمعةهل:سئلعندماالرسالةهذهألفوقد

وعدمهذلكثبوتفيالنظرفسئل،ذلكفيكالظهرانهاالمذهبفيالمقرر

عنبحثالمسألةهذهفيالكلاموقبل،لذلكفاستجاب،الدليلحيثمن

ضوءفيوقرر،لجمعةاوقتوتحقيق،الزوالقبللجمعةايومالتنفل
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فيه،مرغبالاستواءقبللجمعةايومالتنفلنذكرهاالتيوالاثارالاحاديث

لجمهور.اعليهماعلىلجمعةاوقتدخولقبلواقعةلكونهامطلقانفلوأنها

قبليدخللجمعةاوقتأنلىإراهويهبنواسحاقأحمدالاماموذهب

ثمومعانيها،فقههاعلىوتكلمالمؤلفذكرهابأحاديثلهماواستدل،الزوال

ليسأنهعلىظاهردليللخطيباخروجلىإلجمعةاأذانتأخيرأنقرر

ثابتةكانتفلو،ممنوعةالخطيبخروجبعدصلاتهالان؛قبليةسنةللجمعة

فان،الاذانبعدفعلهامنالناسيتمكنحتىالخطيبخروجقبلالاذانلسن

الموقع.تقعلمقدمتفلو،والاقامةالاذانبينالقبليةالرواتبوقت

مناقشةوناقشها،القبليةلجمعةابسنةالقائلينأدلةالمؤلفذكرثم

بعضفيالواردباللفظالاحتجاجعلىالكلامفيوتوسع،تفصيلية

وأن،تجيء"أنقبلركعتين"أصليت:الغطفانيسليكقصةفيالروايات

الجمعةسنةثبوتعلىبهاالاستدلالوأن،تثبتلمتجيء"أن"قبلزيادة

يصح.لاالقبلية

النفلفيصلواالجامعلىإيبكروانللمثبتينبنصيحةالرسالةوختم

الانكفافأنوذكر،أعظمفضيلةبذلكليحوزواالامامخروجلىإالمطلق

الدليلبقيامالعلمبعدعليهاوالاقدام،للسنةامتثالللجمعةالقبليةالراتبةعن

معصية.مشروعيتهاعدمعلى

ابنالاسلامشيخوكان،المسألةهذهفيقديماالعلماءاختلفوقد

باستنباطاتتىوالمؤلفووافقهما،المانعينمنالقيمابنوتلميذهتيمية

وللشيخبالغا.تحريراوحررها،غيرهعندتوجدلاومناقشاتوفوائد

35(.2-1)ص"النافعة"الأجوبةكتابهضمنالمسألةهذهفيكلامالالباني
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:لخوفاصلاةايةونزولتشريعوقتفيبحث-11

)الورقة[]4665رقمالمجموعضمنمنهالخطيةالنسخةتوجد

تتمةأنهويبدو.سابقاذكرناهالذيالوصفعليهاوينطبقأ(،9/-ب8/

المؤلفإليهشاركماقيس،بنسليمانعنقتادةروايةعلىالسابقللكلام

الصلاةقصرقصةفياللهعبدبنجابرحديثالروايةبهذهويقصد.أولهفي

يعارضهأنهفذكر(.414)7/تفسيرهفيالطبريأخرجهالذي،الخوففي

منوخرجه،بعسفاننزلتالخوفصلاةايةأنالزرقيعياشأبيحديث

هريرةبيوعباسابنعنالبابفيأخرىأحاديثذكرثم،مختلفةمصادر

أيدينا.بينالذيالمخطوطينتهيوبهعليهاهوتكلمالوليد،بنوخالد

"إعادةرسالتهفيالموضوعهذاعلىالكلامالمؤلففصلوقد

صرحكماشيءلهيترجحولم،البابفيالرواياباختلافوبين("،الصلاة

.هناكبه

:رمضانقيام-21

المكيالحرممكتبةفيالرسالةهذهمنالمؤلفنسخةإليناوصلت

وكأنها،واضحبخطوهي.الطويلالقطعمنصفحة41في[]4685برقم

،الصفحاتبعضفيوشطبوزياداتإلحاقاتففيهاذلكومع،مبيضة

بخطه.إليناوصلماأغلبفيالمؤلفمنهجعلى

تلميذهبخطللمؤلفاخرأصلعنمنسوخةأخرىنسخةمنهاوتوجد

سنةصفر92فينسخهامنانتهى،المعلميأحمدبنالرحمنعبدالشيخ

فادو،رمضانقياملتأليفالنقلانتهىهنالى"إاخرها:فيوقال،1383
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بما)كذا(ولشغلته،لحاحبإالتأليفيكملأنعليهفبحثنا،بقيةلهأنالمؤلف

".الاكمالناقصةالنسخةهذهوصارت،لإكمالهيفرغلمأهمهو

أشياءإليهايضيفأنينويكانالمؤلفأنعلىتدلالعبارةهذه

النسختين.فيهيكمافبقيت،لذلكالفرصةيجدلمولكنه،أخرى

الشيخبعثثم،المؤلفنسخةعلىتحقيقهافياعتمدتوقد

بالنسخةمشكورا(المؤلفأخت)ابنالمعلميالقادرعبدبنالرحمنعبد

النسخةهذهمنالمواضعبعضفيووجدتعليها،فقابلتهاأخيرا،الثانية

،الفائدةلعدممنهاشيءإلىشرفلامخطا!،وونقصاالترتيبفياضطرابا

أصلفيكذلكوكانت،صحيحوجهلهاالتيالفروقتلكأثبتوإنما

المؤلف.

واستوفى،رمضانبقيامتتعلقمباحثالرسالةهذهفيالمؤلفتناول

وبين،خاصةرمضانفيثممطلقاالليلقيامفصلأولافذكرعليها،الكلام

وهي:،مكملاتوسماها،أجرهعظمالليلقيامبهااتصفإذاصفاتعدة

ثلثيستغرقوأن،الليلنصفبعديكونوأن،النومبعدأيتهجدايكونأن

بركعة،يوترثممثنىمثنىيكونوأن،القرانقراءةمنفيهيكثرنو،الليل

البيت.فييكوننو،فرادىيكونوأن،ركعةعشرةإحدىعلىيزيدلانو

بينللمقارنةفصلاوعقد،البابهذافيالواردةالاحاديثبعضوردو

في!ك!ييهالنبيقيامصفةفيعنهمااللهرضيوعائشةثابتبنزيدحديثي

ليالليابعضفيخروجهوعدم،خلفهالناسبعضوصلاةليالليابعض

الواردةالاشكالاتبعضعنوأجاب.الليلصلاةعليهمتفرضأنخشية

الحديثين.على
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إليهصاروما،النبويالعهدفيرمضانقيامعليهكانمامجملذكرثم

المسجدفيقيامهماستمرحيثعنه،اللهرضيالخطاببنعمرعهدفي

أحدعليهينكرولمواحد،إمامعلىعمرفجمعهم،رمضانليلياجميبعفي

اتفقلوأنهوعلى،اجتهادهمصحةعلىحجةذلكفيفكان،الصحابةمن

العملذلكخرجوبهذا!.النبيأنكرهلماالنبويالعهدفيذلكمثل

فيوترك،مشروعلحكماأنعلىالدليلقامإذافإنه،البدعةعنالمتصل

لاسنةحيمئذبهفالعمل،بعدهالمقتضيوجدثممقتضيه،لعدمسكفم!هالنبيعهد

بدعة.

فيوردتالتيالاوجهوذكر،المولفعليهتكلمفقدالركعاتعددأما

البحث:آخرفيوقال،آراءهمالأئمةبعضعنونقلوالاثار،الاحاديث

وفي،عشرةالاحدىعلىفالاقتصارالافضلماوفلا،المحتملعدد"أما

الوقتيستغرقحتىإطالتهاعليهمشقإذاإلا،عشرةثلاثليالليابعض

هذاوعلى.عليهميخ!ماحسبعلىالعدد،فييزيدواأنفلهم،الافصل

".السلفعملجرى

المسجد؟فيأمالبيتفيأ:الافضلفيالاختلافلبيانفصلاوعقد

كتابعننقلاالائمةقوالوالآثاربعضفيهذكر؟جماعةأموفرادى

ثموحققالسنةتدبر"ومن:آخرهفيوقال،وغيرهالمروزينصربنمحمد

الخطامنقليلغيرالامرهذالىإتطرققدانهعلام،الناساحوالتتبع

ولم،الرسالةختمالاشارةوبهذه."يطولذلكوشرح،السنةومخالفةوالغلط

فيماالخوضعنيغنيالثابتةالسنةبيانفإن،والشرحالتفصيلفييدخل

يخالفها.
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الاشكالعنلجوابابهاالمؤلفلحقأالرسالةمنالانتهاءوبعد

الاسراءحديثفيثبتمامع،الليلقيامافتراضخشيةحديثعلىالوارد

فاذالدفي(".القوليبدللا،خمسونوهيخمس"هن:قاللىتعااللهأنمن

كماأجوبةعدةعنهذكرتوقد؟الزيادةمنالخوفيقعفكيفالتبديلأمن

لدقته،البحثلهذاالتعرضتركقدالمولفوكان،وغيره"الباري"فتحفي

عليهفتكلم،فيهينظرأنرأىحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخأئارهلماولكن

:وقالوهاءها.وبينالضعيفةالاجوبةبعضعلىورد،إليهيسبقلمبكلام

تأخيرهالممتنعوانما،الصحيحعلىجائزالخطابوقتعنالبيانتأخير

ابنه.ذبحفيالسلامعليهإبراهيمبقصةلهومثل.لحاجةاوقتعن

:الاعتكاففيالصوماشتراطمسالة-13

الحجممنصفحاتأربعفيمخطوطتهوتوجد،المؤلفلهايعنونلم

جرتانهتألتفهاومناسبة[.]4676برقمالمكيالحرممكتبةفيالكبير

اشتراطفيالزيديالصيلميمحسنبنصالحالسيدوبينبينهمذاكرة

باشتراطالقوليلزمونكمعلماونا:الصيلميفقال،الاعتكاففيالصوم

قياستإتيوجهما:المؤلففقال،العكسبقياسالاعتكاففيالصوم

فيلنافإن(،الاصولكتبضوءفيالقياسهذاعنتكلم)ئمهنا؟العكس

الناظر.يقرماالصحيحةالنصوص

العلماءواختلافمعانيها،عنوتكلمالبابفيالواردةالأحاديثذكرثم

منمدرجهوهلالحديثفي"بصومإلااعتكاف"لالفطعلىوتكلمفيها،

استدلمنعلىورد؟السنةلىإمسنداوليس،عائشةكلاممنأوالزهريكلام

لاالاستحبابدليلهذاإن:بقولهصائما،إلايعتكفلم!ييهالنبيبأن
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عندعائشةحديثوهو،صومبلااعتكفع!يمأنهيستلزمماونقل.الوجوب

"اعتكف:لمسلمروايةوقي،شوالمنعشرااعتكفنهومسلمالبخاري

.حراموصومهالعيد،يومشوالأولفان،"شوالمنالاولالعشر

النبيسألأنهعنهاللهرضدعمرعنالصحيحينبحديثأيضاواحتج

،الحرامالمسجدفيليلةأعتكفأنالجاهليةفينذرتكنت:فقال!يم

به.خم!لامرهشرطاكانفلو،للصومظرفاليسوالليل."بنذركفأوف:قال

إلاصيامالمعتكفعلىليس":لحاكمارواهالذيلحديثاأيضاوذكر

".نفسهعلىيجعلهأن

المولفعليهردثم،خلاصتهالمولفنقلبماالصيلميعنهأجابوقد

نإلاصيامالمعتكفعلى"ليس:لحديثتأويلهفيوناقشه،بتفصيل

"لاوحديث،الصوماشتراطيقتضيالذيالدليلوطالبه"،نفسهعلىيجعله

طرقفهناكدليلااعتبارهفرضولو.فيهماسبق"بالصيامإلااعتكاف

كما،الكمالبنفينقولأنوهي،الادلةسائروبينبينهلجمعافيمسلوكة

الصيغة.هذهبمثلوردتالتيالاحاديثفيقالوه

لىإمنهرسالةبهألحقالموضوعهذابحثمنالمولفانتهىوبعدما

هذهفيالكلاممنسبقماخلاصةفيهما،عليهالاخيروردالصيلمي

لهعلاقةلانحويتعليقالثانيةالصفحةحاشيةعلىوتوجد.المسألة

قوله:وهوالنحو،فيمتنمنجزءافيهيشرح،الرسالةهذهبموضوع

مبنية،وإمامعربةإماكلمةوكل.بالوضعالمفيدالمركباللفظهو)الكلام

أصلييكوننإماوالمبني،فرعيهأوالاعرابأصلييكونأنإماوالمعرب

(.فرعيهوإماالبناء
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:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهابراهيممقام-41

السنةبمطبعةالفقيحامدمحمدالشيخبعنايةالرسالةهذهنشرت

اعتمدالذيالأصلعلىنعثرولم،1378سنةمحرمفيبالقاهرةالمحمدية

[]4687برقمالمكيالحرممكتبةفيوالموجود.النشرةهذهفيعليه

مع،صفحة31فيمسطرصغيردفترفيالشيخبخطلهاأوليةمسودة

طويلة.وتخريجاتواستدراكاتكثيرشطبوفيها،صفحات9فيملاحق

زياداتالمطبوعففيبينهما،كبيرفرقلناظهربالمطبوعقابلناهاوعندما

،والفقراتالكلماتفيمواضعفيوتعديلات،المسودةقيتوجدلاكثيرة

نهاو،الرسالةهذهءمنمحررةنسخةالمطبوعةالنسخةأنعرفناوبذلك

إعادةعندعليهايعتمدبأنأجدرفهي،المؤلفمبيضةعلىبالاعتمادطبعت

استفدنافقدذلكومع.أوليةكتابةالمؤلفكتبهاالتيالمسودةدونتحقيقها

.المطبوعفيالموجودةالاخطاءبعضتصحيحالمسودةهذهمن

عندمااللهرحمهالعزيزعبدبنسعودالملكأنتأليفهامناسبةوكانت

اقتضد،المشرفةالكعبةحولالمطافوتوسعةلحراماالمسجدبتوسعةبدأ

ولا،الطائفينيؤذيلاحتى،موضعهعنوتاخيره"إبراهيممقام"نقلذلك

للمشاعر،وتغتيرامخالفةذلكفيأنالناسبعضفظن.سيرهمعنيعوقهم

""المقامنقلفيهووالهدىلحقاأنلبيانالرسالةهذهالمؤلففكتب

عليهأقرهالذيالخطاببنعمربفعلاقتداء،موضعهعنوتأخيره

جميعا.وأرضاهموعنهمعنهاللهرضيالصحابة

بنمحمدالشيخسماحةالسعوديةالعربيةالمملكةمفتياطلعوقد

يلي:بمافقرظهاالرسالةهذهعلىالشيخآلإبراهيم
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محمدنبينا،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهلحمد"ا

وصحبه.الهوعلى

الرحمنعبدالاستاذألفهاالتيالرسالةهذهعليقرئتفقدوبعد،

إذافيما،ليلحاامكانهعنوتنحيته"إبراهيم"مقامبشان،اليمانيالمعلمي

فيالصواببعينفيهاأتىوقد،بديعةرسالةفوجدتها.المطافتوسيعأريد

المسالة.هذه

لوجههخالصالجميعاعملوجعل،ويرضاهيحبهلماواياهاللهوفقنا

الكريم.

علىاللهوصلى.الشيخالإبراهيمبنمحمد:ربهعفولىإالفقيرأملاه

".وسلموصحبهوالهمحمدورسولهاللهعبد

بنسليمانالشيخولكنالعلماء،منقبولاهذهالمعلميرسالةلقيت

المراموتحقيق،اليمانيفتوىمنالمبانينقصل"بكتابهعليهاردحمدان

عليهفأشار،تليقلاباوصافووصفهللمعلمي،فيهأساء"بالمقامتعلقفيما

بادرولكنه،غلاطواخطاءمنفيهلماينشرهلابانإبراهيمبنمحمدالشيخ

بنمحمدالشيخفالفالاخطاء.منشيئايغيرأندونوتوزيعهطبعهلىإ

لابن"المباني"نقضفيماببيانالإخوان"نصيحةبعنوانعليهرداإبراهيم

للمعلمي،فيهانتصر(10)"والبهتانلجهلواوالخلطالخبطمن،حمدان

الشنيعة.والاغلاطالفاحشةالاخطاءمنحمدانابنفيهوقعماوبين

مؤيدا"إبراهيممقامنقلجوازفيالمستقيملجواب"ابرسالةأيضاوأعقبها

المعلمي.قالهمافيها

.(56132-)5/فتاواهضمنطبع(1)
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فيالسلام"سبيلباسمرسالةالوقتذلكفيالعلماءبعضلفوقد

الشيخقالالموضوعهذاوفي.حمدانلابنتأييدا"المقامإبقاء

ومنافعه"أحكامه-لحج"اكتابهفي(9913)تالدوسريالرحمنعبد

عنالمقامتحويلفيالسنواتهذهخلافطحصل"وقد36(:35،)ص

أكثرأفتىوقد،والازدحامالضيقبسببالشرقمنيعادلهمالىإمكانه

بأميرحدتالتيالضرورةمنأشدهيالتيللضرورةبجوازهالعلماء

حصلتولكن.منصفلكلكافيةتعليلاتأبدواوقد،تحويلهلىإالمؤمنين

تحريكلىإالتنفيذفتوقف،بالغيومكثيفةالسماءكانتوقتفيمعارضة

صحوا")1(.السماءدامتماتعجيلهاللهمننرجوجديد

واستنبط،الاياببعضفيهافسربمقدمةالرسالةلهذهالمعلميقدم

تضييقمظنةكانإذامكانهمنالمقامونقل،المطافتوسعةضرورةمنها

وأقره،عهدهفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرفعلكما،الطائفينعلى

هناكيكنولمالعلةتحققتاذانهريبولاجماعا.إفكان،الصحابةسائر

المثلى.الطريقةهوفتأخيره،المقامتأخيرمنمانع

لهامامعفذكرها،موانعبعضهميعتبرهامعارضاتثلاثلىإأشارثم

عليها:وما

هوبل،فقطالحجرهوليسالمقامإن:بعضهمقول:الاولىالمعارضة

الحجرنقلفاذا.ممكنغيرالبقعةوتأخير،الانفيهاهوالتيوالبقعةالحجر

موضعلانهاللبقعةالحكميبقىنوامابالاية،العمليفوتنفإماعنها

.الصلاة

الله.حفظهالعميرسليمانالشيخإفاداتمنالفقرةهذه(1)
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،الناسقلوبتنكرهمماموضعهعنالمقامتأخير:الثانيةالمعارضة

علىيبنهولم،قريشبناءعلىالكعبةأبقى!م!مالنبيأنكما،اجتنابهفينبغي

السبب.لهذاإبراهيمقواعد

مع،القرونهذهطوالموضعهفياستقرالمقامأن:الثالثةالمعارضة

تأخيرهكانولو،الاعواممنكثيرفيالمطاففيوازدحامهمالحجاجكثرة

علىواضحةدلالةذلكوفي،المدةهذهطولالناسعنهغفللماجائزا

فيه.استمرالذيبموضعهاختصاصه

:فصولعدةلذلكوعقد،بتفصيلعليهاردفقدالاولىالمعارضةأما

؟المقامهومابيانفي:الاول

إبراهيم؟مقاملحجراسميلماذا:نيالثا

أخيرا؟لمقاماإبراهيموضعأين:الثالث

ءلمجم!م؟النبيعهدفيموضعهكانأين:الرابع

"؟المقام"عنهاللهرضيعمرحوللماذا:الخامس

المطلبقدرهولماذا؟"المقام"عنهاللهرضيعمرحولمتى:السادس

؟تقديرهلىإعمرواحتاج

الاصليموضعههوالانموضعهبأنالقولأنلىإأخيراوتوصل

ذلك.يتبعوماصحتهفرضلىإيحتاجلابحيث،ضعيف

بأنالثالثةالمعارضةوعلى،أوجهبثلاثةأيضاالثانيةالمعارضةعلىورد

عدمعلىمحمولثانيةمرةالمقامتأخيرعنالصحابةوبينبيننامنإعراض
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العملمنيمنعلا-تحققلو-الفعليالاجماعهذامثلنو،العلةتحقق

عنه.اللهرضدعمرعهدفيالصحابةعليهجمعوماالقرانبهيأمربما

والتحقيق.البحثبعدإليهتوصللماوتوضيحبتلخيصالرسالةوختم

التفصيل،بهذاالموضوعهذهتناولتعلميةرسالةأولفهذهوبعد،

واللغةلحديثاعلوممنالمؤلفتمكنعلىيدلهادئعلميوبأسلوب

استنباطه،ودقة،الاسلاميةالمكتبةعلىالواسعواطلاعهوالتفسير،والتاريخ

واعترافجمتواضعمعتحقير،أوتجريحدونللمعارضينمناقشتهوقوة

واسعة.رحمةاللهرحمه.بالاخرين

:لمروةواالصفابينلمسعىاتوسعةفي-رسالة51

في]4683[برقمالمكيالحرممكتبةفيالمؤلفبخطنسختهتوجد

ألفهانهويبدو.والحاقاتالمواضعبعضفيشطبوفيها،ورقات5

الحرامالمسجدبتوسعةاللهرحمهالعزيزعبدبنسعودالملكقامعندما

للحجاجتيسيراأيضاالمسعىتوسعةذلكواقتضى،1377سنة

المسألة.هذهفيالشرعحكمالمؤلففبين،والمعتمرين

سعيوكيفية<دئهسغإلرمنوألمرؤهآلننا!ان:لىتعاقولهبذكربدأها

يمتنعوهل،مضدفيماوالمروةالصفاحالكانوكيفلمجبينهما،النبي

توسيعه؟ينبغيأم؟وضاقضاقوانمضدمنعملعلىوقوفاتوسيعه

لجانبين،امنالابنيةبينواقعاكانبينهماالذيالطريقأنالشيخذكر

النبيعنيجئولميحدد،لمأنهعلىيدلوذلك،أخرىويضيقتارةيتسع

وهذا،المسعىعرضلتحديدبيانبعدهمومناصحابهمنحدعنولاع!
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عرفاتمنبالتحديدأولىلكانوإلاشرغا،مقصودغيرتحديدهبأنيشعر

ورد.ماتحديدهافيوردوقد،ومنىومزدلفة

ينبغيأم؟بهموأضربالساعينضاقوقدهوكماالمسعىيبقىفهل

فيحاصلوهو،والمروةالصفابينالسعيهوالمقصودلان؟توسعته

كتبمنالنصوصبعضالمؤلفنقل.الشارعهذابهيوسعالذيالمقدار

بهيختصالذيالمكاننوكما،كالطوافالسعيأنعلىللدلالةالفقه

وزيدالمسجدوشعفقدع!م،النبيعهدفيكانماعلىيقتصرلاالطواف

لى.أوالمسعىفكان،فيهالطوافصحفيهزيدوما،أخرىبعدمرةفيه

طهرانوإسمعيلإنزهصإلى+>وعهذنا:لىتعابقولهالمؤلفواستدل

يشملالتطهيرأن125[دبقرة:]لسجود(والر!عوالغنرللظانبيتى

الموضعيكونأنكذلكويقتضي،لحسيةواالمعنويةالارجاسمنالتطهير

شبهةعلىورد.للمطافتوسعةنفسهاهيالمسجدوتوسعة،يسعهمبحيث

رسالتهفيقالهالذيالكلامواختصر،إبراهيممقامتأخيرعنتوقفمن

مثلإنهوقال،المسعىتوسعةحكملىإذلكبعدوانتقل."إبراهيم"مقام

تهيئةيوجبوالمروةالصفابينبالسعيسبحانهاللهأمرفإن،المطافتوسعة

كانماعلىالاقتصاروعدم،يكفيهمبحيثيكونفيهالناسيسعىموضع

يكفيبحيثالانوسعوإذا،الانبهموضاقالماصدفيالناسيكفي

أيضا.توسعتهيقتضيزمانيجيءفقدالناس

فيهالناسازدحمالذيالعصرهذاجاءفقد،المؤلفظنصدقوقد

التوسعةلىإواضطر،للمسعىلىالأوالتوسعةوضاقت،والعمرةللحج
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وعاد،اللهحفظهالعزيزعبدبناللهعبدالملكعهدفيعملتالتيالثانية

فيه،وكتبواالعلماءبعضوخالفالموضوعهذافيجديدمنالكلام

الله.شاءإنالمستقبلفيأثرلهيبقىولا،الأيامبمرورلخلافاوسيزول

فيللمسعىحصلتالتيالتغييراتبعضالمؤلفاستعرضوقد

وذكرذلك،علىتدلنصوصاالتاريخكتبمنونقلمضى،فيماجهاتهبعض

تعتبرولا،التعبديةالامورمنوالمروةالصفابينالسعيأنالقطبيإشكال

فيه،!ك!يواللهرسولسعىالذيالمخصوصالمكانذلكفيإلاالعبادةتلك

عريضا،كانع!مالنبيعهدفيالمسعىأنعنهالقطبيجوابأوردثم

دخلوالمهديفهدمها،القديمالمسعىعرضفيذلكبعدالدوروبنيت

تحويلايحولولم،فيهللسعيبعضهاوترك،الحرامالمسجدقيبعضها

الدين.علماءلانكرهوإلاكليا،

فيهفبنيتعريضا،كانالمسعى"إن:قولهالقطبيعلىالمؤلفرد

البناءعلىالناسيجترئأنلبعدمحدداكانلوالمسعىإن:وقال،الدور"

العلمأهلإقرارلدلالقطبيقولصحولو.والأمراءالعلماءويقرهم،فيه

إذاأنهفيرونالاخر،لجانبامنالمسعىتوسعةجوازيرونأنهمللمهدي

،الأخرىلجهةامنالمسعىتوسعةأمكنبالناسالمهديبقاهماضاق

لحاجة.اعندالتوسعةجوازعلىيدلأيضافهذا

لتوسعهدورهمبيعفينازعواللذينالخطاببنعمربقولواستشهد

على"عليكمالكعبةتنزلولمفناؤها،فهوالكعبةعلىنزلتم"إنماالمسجد:

منلمروةوالصفابينماوكذلكاختصاصها،منهوالكعبةحولماأن

وبقي،فيهالسعييصحمسعىصارمسعىبعضهجعلفاذااختصاصهما،
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منه.صارفيهزيدفما،الحاجةعندالمسعىفييزادلانصالحاالباقي

فهوبينهمامافأما،القرانبنصالشعيرتانهماوالمروةالصفاإنثم

مابحسبفيهايزادانتحتملوالوسائلبينهما،فيهليسعىالوسيلةبمنزلة

نفسها.الشعائرتحديدتحددأنيجبولا،لهوسيلةهي

أولتعتبرالتي،الرسالةهذهفيكلامهالمؤلفختمالدقيقالفقهبهذا

فيه،التاليفلىإسبقهأحداأجدولم،الموضوعهذافيرصينعلميبحث

الجزاء.خيرهلهوالعلمعناللهفجزاه

محسر:واديعلىوالكلام،الحجفيلمجمرالنبيسيرفيرسالة-61

في047[]4برقمالمكيالحرممكتبةفيالمؤلفبخطنسختهاتوجد

والتخريجوالالحاقالشطبفيهافليس،مبيضةنهاويبدو،صفحاتأربع

تاريخعليهاوليس.سم202*5طويلبقطعوهي.مسوداتهسائرفيكما

النسخ.أوالتاليف

بينالحجفيغيهؤالنبيسيرفيالواردةالاحاديثبذكرالمؤلفبدأها

أنهوبين،الابلسيرمننهماو"و"النص""العنقكلمتيوشرحالمشاعر،

مكانبينهماليسنهو،العادةفوقغ!مالنبييسرعلممزدلفةلىإعرفةمن

وعدمه.الزحامعلىالمداروإنماالمعتاد،الإسراعاوالابطاءفيهيشرع

واديآلىحتىلينا،سيرايسيركانفقدالعقبةجمرةلىإمزدلفةمنأما

الصحابةففهم.الواديجاوزحتى،العادةفوقلتسرعفيهناقتهفقرعمحسر،

.المكانذلكفيمشروعالإسراعذلكمثلأنمنه

:أقوالعلىهناكالاسراعسببفياختلفوقد
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للشياطين.مأوىالواديذلكأن:الاول

مخالفة!م!والنبيفأوضعبمحسر،يقفونكانواالنصارىأن:نيالثا

لهم.

بابائهم.يتفاخرونبهيقفونكانواالمشركينأن:الثالث

.عذاببهنزلموضعمحسرواديأن:الرابع

لهوذكرالرابعورجح،لىالأوالثلاثةالاقوالالمؤلفضعفوقد

نأالوجههذافييخدشولا:قالثمثمود.أرضفيالاسراعوهوشاهدا،

أصحابعذابأنهذكروافقدبمحسر،نزلالذيالعذابهومانجهل

نإ:وقيل.عرفةحذاءلمغمسباكانأنهللمشهورمخالفوهو،الفيل

فأحرقته.نارفنزلت،فيهاصطادرجلاأنهوالعذاب

جاءفقدلا؟أممزدلفةأومنىمنهوهلمحسزاأنلبيانفصلاعقدثم

ماوجاء،الحكمفيمنهاخروجهمعالاسمفيمزدلفةمنأنهعلىيدلما

ولامنىمنليسأنهعلىيدلماوجاء،الاسمفيمنىمنأنهعلىيدل

مزدلفة.

ورجحعليها،وتكلمالبابهذافيالواردةياتالروالمؤلفأوردوقد

الفقهكتبفيالمعروفوهومنى،منولامزدلفةمنليسإنهالاخير:القول

منمحسزاإن:حزمابنقولستغربو.الاربعةالمذاهبفيوالمناسك

اللذينالقيموابنتيميةابنالاسلامشيخكلامبنقلالرسالةوختم،الحل

.هذهمنولاهذهمنلا،ومنىمزدلفةبينبرزخمحسزابأنصرحا

تتعلقخرىفوائدوفيها،الصغيرةالرسالةهذهمباحثخلاصةهذه
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للأدلةومناقشةوتضعيفا،تصحيحاعليهاوالكلاموالاخبارالاحاديثبنقد

غيروالدراسةبالبحثأفردهامنأجدولم.فريقكلبهااحتجالتي

المؤلف.

:الاسلاموحكمةالأعيادفلسفة-17

[1]4668/برقمالمكيالحرممكتبةفيالمؤلفبخطنسختهاتوجد

العرففيالعيدمعنىأولافيهذكر(.سم12ك!32طويلبقطعورقات)5

فيالدينيةالاعيادغالبنو،الاممعندالاعيادمنشأعنوتحدث،العام

وذكرالاعياد"فيالإسلام"نظرية:بقولهعنونثم.اصطلاحيالاسلامغير

جميعتعمالتيالحقيقيةالنعملىإإلاتنطرلمالإسلاميةالشريعةأن

صيامتمام:أمرانعامكليتكررالذيالنعمهذهمنوالموجود،المسلمين

مشقةمنوالخلاصالحجوتمام،الصياممشقةمنوالخروجرمضانشهر

الحكمةواقتضت،يحجلملمنالاضحىوعيدالفطرعيدفشرع،الاحرام

يكونوأن،والعبادةالزينةبينجامعةالعيدفيالمشروعةالأعمالتكونأن

.المعنويالاجتماععلىباعثاالحسيالاجتماع

المسلمينانلىإأشارالاعيادفيالإسلامحكمةذكرمنالانتهاءوبعد

تلكعلىعملهويبنيالمعانيهذهيستحضرمنمنهميوجديكادلا

الاعيادأنذكرثم.ذلكلهميبينمنعلمائهممنيوجديكادولاالمقاصد،

وفيأعياد،هيحيثمنالإسلاميةالشريعةإليهاتلتفتلمالاصطلاحية

فيالقرانلنزولتذكارالفطرفعيد،بذلكيفيماوالاضحىالفطرعيدي

.وعزهالدينلتمامتذكارالنحروعيد،رمضان
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نأفرأتعامةعظمىنعمفيهاحدثتالتيالاياملىإالشريعةنظرتثم

فإذا،مخصوصةعباداتالأيامتلكأمثالفيفشرعت،بالنعمتذكرالمثلية

النعمةحدثتوإذا،أسبوعكلمنمثلهفيالعبادةعينتيومفيالنعمةحدثت

وقد،الجمعةيوم:الأولفمن.سنةكلمنمثلهفيالعبادةعينتشهرفي

فيشرعمماكثيرالانعيدايعدونهمنعلىورد،وأهميتهفضلهعنتحدث

تخصيصعنالنهيومنهاذكروها،التيالأمورفيوناقشهم،فيهشرعالعيد

تشريعحكمةذكركماذلك،فيالحكمةوبين،بقياموليلهبصياملجمعةايوم

وانزال!،اللهرسولولادة:العظيمتينالنعمتينعلىشكراالاثنينيومصيام

.(11)62مسلمرواهالذيقتادةبيأحديثفيكما،عليهالقران

لطيفةبطريقةالنبويبالمولدبالاحتفالالقائلينعلىالردلىإتطرقثم

فيوماالاثنينيومصومنسوا-للأسفويا-المسلمينإن":قالحيث

نإحتىكيم،محبتهمنذلكيتضمنوما،وجلعزاللهشكرمنصومه

منولاالنيةبتلكيصومهمنعمريطولأرولم،ذلكيجهلأكثرهم

الاحتفاءمشروعيةعلىاحتجاجاالحديثيذكرمنسمعتأننيإلا.يذكره

(".المستعانفالله،الاولربيععشربثاني

فينعمفيهاحدثتأياموهناكعاشوراء،صوممشروعيةعنتكلمثم

وهكذابغيرها،عنهاكتفاءبعبادةأمثالهاتخصيصيشرعولم،النبويالعهد

أمثالهاتخصيصلاحدليسالنبويالعهدبعدالنعمفيهاحدثتالتيالايام

نعمةكلولانع!ن!،الرسولحياةفيكملقدالدينلان،مخصوصةبعبادة

.عهدهفيحدثتالتيالنعمعنفرعفهي!لمجم!مبعدهحدثتللمسلمينعامة

النعمفيهاتحدثالتيالايامأنبيانكلهالسابقالكلاممنوالمقصود

علىشكراللعباداتمواسميجعلهاوانماأعيادا،الشرعيجعلهالاالعظام
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.أخرىحكممع،النعمتلك

وهوالاعياد،فيالمقاصدأهمبذكرالرسالةهذهالمولفوختم

شرعتفقدتعاليمها،فيالاجتماعالشريعةراعتكيفوبين،الاجتماع

الجمعةشرعتثم،محلةأوقريةكللاهلالخمسالصلواتفيالجماعة

منأعملاجتماعالعيدشرعثمواحد،مسجدفيمدينةكلأهلليجتمع

ولكن.المسلمينجميعواحدموضعفيليجتمعالحجشرعثم،الجمعة

هذهيجتمعونمنهمفقليل،الحكمهذهجهلوا-للأسفويا-المسلمين

حتى،لحهممصاعنيبحثونماقليلاوالمجتمعون،المشروعةالاجتماعات

هذا.عنبمعزلنراهاوالحجيةوالعيديةلجمعيةاالخطبإن

موليته:بتزويجالمجبرغيرالوليتوكيل-18

مكتبةفيمحفوظةوهي،المؤلفبخطالرسالةهذهليناوصلت

الدفاترمنالصغيرالدفترمنصفحة34في[]4688برقمالمكيالحرم

.الغلافصفحةذلكعلىيدلكمابالهند،صنعتالتي

بخطوالنسخة.1371سنةقبلالهندفيألفهاالشيخأنمنهويستنبط

وزياداتلحاقاتإهوامشهاوفي،الصفحاتبعضفيشطبوفيها،واضح

مواضع.في

الوليتوكيلفيالمذاكرةجرتأنهالمؤلفذكركماتأليفهاومناسبة

المظانمراجعةوبعدإذنها،قبلالتوكيلوقعإذموليتهبتزويجالمجبرغير

عندالرسالةهذهفألف،المسألةفيوالتحقيقالبسطإلىماسةالحاجةوجد

الفقهاءوكلامالامكتابمنالشافعيالامامكلامأولافيهانقل.ذلك
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علىالمجبرغيرقياسعلىتكلمثم،الاخرىالمصادرمنالشافعية

وجوهعنوتحدث،بعضهمذكركماوالقيمالوصيعلىوقياسهالمجبر،

بينهما.الفرق

عشروهيإذنها،قبلالمجبرغيرتوكيلبجوازالقائلينشبهذكرثم

فيوانتهى،والمناقشةالردفيطالو،كثيرةوجوهمنعليهاوردشبه،

علىتقوىلاالمتأخرونالفقهاءذكرهاالتيالتعسفاتأنلىإالاخير

إلاالمجبرغيرتوكيلبطلانعلىالشافعيالامامنصتقييدأوتخصيص

نصهإبقاءغيرهيجوزلاالذيفالحقيجها،بتزويوكلأنالمرأةلهتاذنبان

.ظاهرهعلى

وشروطهاالوكالةعنتكلملمناقشاتواالردودهذهأثناءقيو

ورد،الفقهكتبمننقلهاالتيالنصوصعلىوعلقبها،المتعلقةوالمباحث

سعةعلىتدلالرسالةوهذه.إليهذهبوافيماوغيرهالهيتميحجرابنعلى

مناقشتهوقوة،الفقهفيورسوخه،الشافعيالفقهكتبعلىالمؤلفاطلاع

كماالشافعيالامامنصوصوفهم،والصوابلحقافيهخالفوافيماللفقهاء،

ينبغي.

:المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم-91

.[]4682برقمالمكيالحرممكتبةفيالمولفبخطمخطوطتهتوجد

وزاد،منهفصولاالشيخكتب،الكتابمنمتفرقةأوراقعنعبارةوهي

أماكنها.فيتوضعأنهالىإوأشار،ملاحقفيزياداتعليها

خمس!فيمنهاانتهىولماوتفسيرها،بالاياتالمؤلفبدأهاوقد



الفقهرسانلمجمولح25

وجل،عزاللهكتابمنالمسألةبهذهيتعلقما"هذااخرها:فيقالصفحات

احتجالتي"الاحاديث:بقولهعنونثم(".السنةمنبهايتعلقماالانفلننظر

نحوأوالعالمذراتكعددوألفاأوثلاثاطلقت:قالمنأنيربدمنبها

الرحمنالله"بسمكتبثم".الرجعةبعدهالهتكون،واحدةمرةفهيذلك

ابنحديثوخاصةطويلا،عليهاوتكلمالاحاديثهذهوسرد"الرحيم

الاحاديثمنوغيرهما،عروةومرسل،مسلمرواهالذيالمشهورعباس

لاثار.وا

لحكم"ا:الكتابوعنوانالبسملةكتابةبعدجديدمنالشيخبدأثم

الماذونالطلاقفيالاول"الباب:فقال،"المجموعالطلاقفيالمشروع

منهالكلالاحتجاجمعذلك،فيللعلماءمذاهبثلاثةوذكر،"فيه

وجوابه.الاخرعلىفريقكلوردومناقشتها،

فيالثاني"البابالبسملةبعدعقدالاولالبابمنانتهىوبعدما

فذكر،"البدعيالطلاقوقوعفيالاولى"المسألة:تحتهوذكر"الوقوع

لجمهوراواحتجاج،المانعينومذهببوقوعهالقائلينلجمهورامذهب

ذكرثمسردها،وقدحجج،أربعفيهلهمالذيالمشهورعمرابنبحديث

يصحلاماودفعفريقكلقالهمامناقشةمععليها،وردهمالمانعينجواب

فييتكلمفلم،الكتابهذامنالشيخلفهماوإليناوصلماانتهىوبه.منه

مسائلإليهايضيفأنيريدكانولعله،واحدةمسألةعلىإلانيالثاالباب

لها.يفرغلمولكنه،الطلاقمسائلمناخرى

الكتابفيوالدراسةبالبحثالشيختناولهاالتيالاساسيةوالقضية

شيخزمنمنذفيهاالتأليفكثرالتي،المجموعالثلاثالطلاققضية
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.وباكستانالهندبلادفيوخاصة)1(،الانلىإالقيموابنتيميةابنالاسلام

ثلاثا،وقوعهاعلىجماعالايدعونالاربعةالمذاهبأتباعمنلجمهوروا

الصحابةزمنمنذذلكفيلخلافايذكرونواحدةبوقوعهاوالقائلون

وقد.لخلافامسائلمنإنها:ويقولون،جماعالادعوىويردون،والتابعين

مصادرمنكثيرةنصوصاكتبهمافي(القيموابنتيمية)ابنالشيخانذكر

الاربعةالمذاهبأتباعمنبل،المسألةهذهفيالسلفاختلافتبينمختلفة

الشيخذلكفصلكما،واحدةبأنهايفتيكانممنالعلماءمنجماعة

".المفتين"تسميةكتابهفيالعميرسليمان

العلامةلفمابعدالعصرهذافيالقضيةهذهفيالنقاشاحتدوقد

"الاسلامفيالطلاق"نظامالمشهوركتابهشاكرمحمدأحمدالمحدث

هذافيوغيرهالاسلامشيخمذهبونصر،واحدةتقعالثلاثأنفيهوقرر

زاهدمحمدالشيخعليهبالردفقام.ولغويةشرعيةبحججلهاواحتج،الباب

مذهبعنودافع"،الطلاقأحكامعلى"الاشفاقبكتابهالحنفيالكوثري

بل،القضيةفيالعلميالبحثعلىيقتصرلمعادتهعلىولكنهالجمهور،

98(:)صمنهموضعفيقالحتىوالتفسيق،والتبديعالتضليللىإتعداه

فانبرى."السلامالاسلامفعلىالاسلامشيخبعديزاللاتيميةابنكان"إن

علميةمناقشةالفريقينأدلةوناقش،الكتابهذالفو،المعلميالعلامةله

علىوتكلم،المخالفينمنأحدأوالكوثريباسميصرحأندون،هادئة

فيونثرفيها،الواردةوالاثارالاحاديثوحققجوانبها،بمختلفالمسألة

حدوبلفظالئلاثالطلاقأنالمفتين"تسميةكتابهفيالعميرسليمانالشيخذكر(1)

.المفردةالكتبهذهاكثر34(27-)ص"حدةوطلقة
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أصبحوهكذا.والتحقيقالبحثفيطريقتهعلىكثيرةعلميةفوائدأثنائها

المسألة.هذهفيألفتالتيالكتببينمتميزاهذاكتابه

المواريث:فيرسالة0-2

فيالوراثة"بعنوانكتاباالفقد()1الهنديالجيراجياسلمالشيخكان

وقد.1134سنةبالهندكرهعليفيالمليةبالمطبعةونشره،"الإسلام

الجريئةالمؤلفلاراءالعلميةالأوساطفيضجةالكتابهذاأحدث

وجدأنهمقدمتهفيفصزح،المواريثبابفيالامةلإجماعوالمخالفة

تخالفومعتلة،سقيمةمبانيهكثرو،مختلةالفرائضعلمأصولغالب

بأحكامخلطواقدالفقهاءلانوذلك،والصوابالعقلوتباين،الكتاب

،الميراثأصولعليهاوأسسواالضعمفة،بالرواياتوتشبثوا،اراءهمالكتاب

والتصحيح،بالنقدظنهفيالجيراجيفقام.وخلفهمسلفهمعليهاوسار

القواعدوتمهيد،المواريثاياتوتفسيروالخطأ،الزللمواضعوبيان

بمقتضاها.تحريرهاو

كرهأعظممديريةمنفور""جيراجلىإنسبة،جفوري1لجيرااللهسلامةالشيخابنهو(1)

العلومودرس،صباهفيالقرآنوحفط،م9912/1881سنةولدالهعد،شمالفي

لجامعةواكرهعليجامعةفيمدرساواشتغل،بوفالفيالمشايخعلىالشرعية

قرآنيةدراساتوله،القرآنوتاريخالإسلامتاريخفيكتباوألف،الاسلاميةالملية

أمورفيالكريمالقرانعلىلاقتصارو،السنةحجيةإنكارلىإفيهادعاومقالات

سنةتوفي.التشريعفيإليهحاجةلاتاريخياشيئالحديثاواعتبار،الدين

.م1375/5591
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مسألةفيتوقفللسراجيةدراستهأثناءأنه(1)مقالاتهإحدىفيويذكر

علمكتبفيفبحثقبولا،نفسهفيتلقولمعمه،معالابنابنحجب

فييوافقنيالقرانوجدتوأخيرا":قالثمموافقا،لهيجدفلم،الفرائض

لقواعدنقدا2()"الارثمحجوب"بعنوانبالارديةكتاباخرجو."ذلك

المسلمين.بينعليهاالمجمعالميراث

الكريمالقرانمنواستنبط،باطلةأسسعلىكتابيهلجيراجيابنىوقد

علىفرضوالاقربينللوالدينالوصيةأنوادعى،خاطئةاستنباطات

بينهممالهيجعلوولاقربيهلوالديهحياتهفييكتبهاأنوعليه،المسلم

منسوخةيعتبرهاولمبها،أدرىفإنه،الشخصيةلحهممصاتقتضيماحسب

إذاالورثةبينالماليقسمإنما:وقال،الامةجمهوريقولهكماالمواريثباية

حقذيكلويعطىالمواريثبايةيعملفحينئذ،وصيةبلاالمورثمات

حقه.

بنينو،الفروضذويمنالامأولادأنعلىالعلماءجماعإوخالف

ايةوفسرذلك،فيصنيعهموانتقد،بالعصبةملحقونوالعلاتالاعيان

الاباعدجعلوالانهمالاقرباءظلمواالفقهاءإن:وقالبعيدا،تفسيراالكلالة

وهي،عصبةوالعلاتالاعيانبنيمنوالأقربين،فرضذويالامأولادمن

بذويليسواالاماولادأنلىوتوصل.الفروضذويمنبقيماإلاترثلا

يكنلمإذايرثونوهم،والاخواتالاخوةسائركحكمحكمهمبلفرض،

.والعلاتالاعيانبنيمنأحدهناك

.51ص(6591يناير)عدد"إسلام"طلوعمجلة(1)

مستقلا.طبعثمم(،9191وسبتمبريوليو)عدد""معارفمجلةفينشرماأول)2(
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فرضلهماليسلانه،الفروضذويمنلجدةوالجدايكونأنونفى

استهزأبل،البابهذافيالواردةوالاثاربالسنةيأخذولم،الكتابفيمةدر

بمئةفيهاقضىحتىعنهاللهرضيعمرعلىلجدامسألةأشكلت:وقالبها

قضية.

فرضلهليسمنكل)وهو.للعصبةالفقهاءوتعريفالعصبةوأنكر

وافترض(،الفرائضأصحاببقتهماالتركةمنويأخذ،اللهكتابفيمعئن

الثابتلحديثاوخالف،التعريفهذابسببعظيماخللافيهايرىمسائل

:فقال،ذكر"رجلفلأولىبقيفمابأهلها،الفرائضلحقوا"المج!:النبيعن

نألىإوتوصل،خاصةقضيةفي!شيمبهقضىبلكلي،بحكمليسإنه

للأقربين.كلهالمالنو،بشئليستالعصوبة

ليسواالذينالميتأقرباء)وهمالارحاملذويالفقهاءتعريفوخالف

عليهليسكلههذاإن:وقال،أقسامأربعةوتقسيمهم(عصبةولافرضبذوي

كالعصبةالارحامذويأنورأى،للقرانمناقضهوبل،برهانولادليل

فيلمرادهوالمعنىوهذا.أقربينيكونوانإلاشئفيالورائةمنليسوا

منالله!نبفىببعضأوفبعضهمالازحام>وأؤلؤا:لىتعاقوله

والفروعالاصولمنفالاقرباء6[،:]الاحزاب<والمهجرلنالمؤمنب

كلهم-والاعماموالاخواتوالاخوةوالاولادكالوالدين-لاطرافو

الارحام.ذويفيداحلون

والحجبوالردالعولفيالشاذةراءهاستعرضنالوالكلامبناويطول

بعضلىإأشرناوقد،الوراثةاياتتفسيرفيخطاءهوالقضايا،منوغيرها
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عليه.المجمعالمواريثعلميهدمأنهلبيانالضلالاتمنكتابهفيما

كانولماالاردية)1(.باللغةعليهبالردوقامواالهندعلماءبعضلهفانبرى

هذهألفالامر،هذاخطورةدركو،انذاكالهندفيالمعلميالعلامة

ترجمتهفيالمعلمياللهعبدالاستاذسماهاوقدأيدينا،بينالتيالرسالة

هذاأجدولم،"الاسلامفيالوراثةصاحبطعنمنالعلماء"إغاثة:للشيخ

المؤلف.بخطالعنوان

برقمالمكيالحرممكتبةفيمجموعضمنمنهاالخطيةالنسخةتوجد

،8184-67،74-،58-33،9345-26،-1)الصفحات[1047]

بترتيبهافقمت،الأوراقمضطربةكانتوقد،المؤلفبخط(29-001

صفحةمنتبدأكثيرةوإضافاتيجاتتخرالنسخةوفي،الكلامسياقحسب

أنهويبدو.أخرىفيوبياضاتمواضعفيوشطب،أخرىصفحةلىإوتنتقل

يذكربعدمابالصفحاتإليهايشيراخردفترفيتكملةمباحثهالبعضكتب

المؤلف.مسوداتضمنالتكملةهذهأجدولمأولها،منالعبارةبعض

التالية:الاياتتفسيرعلى-أولهفيذكركما-كتابهالمؤلفبنىوقد

.[018:البقرة]سورةالوصيةاية-1

24[.0:البقرة]سورةللزوجةالوصيةاية-2

النساء:]سورةالايات000(والأقربونالؤلدانتركممانصحيب>لبرجال3-

-712].

.[176لنساء:]سورة.(..البهلةفييقتيضاللهقل>يستفتونك-4

(م2391يوليو)عدد""معارفمجلةفيالندويالحسعاتأبوالشيخعليهرد(1)

.خرونوا
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33[.دنساء:]سورة(...الؤلدانتركممامولىجعلناولحل>-5

72-:الانفال]سورة(...الازطموأؤلوا...وهاجروءامنوالذينن>-6

.]75

1[.60:لماندة]سورة...(بيبهتمشهدهءامنواالذينجمايها>7-

الجيراجيأثرنقتصثم،الترتيبهذاعلىالاياتبتفسير"فلنبدأ:وقال

".ترتيبهحسبعلى

ثم،لىالاوالاربعالاياتتفسيرعلىتحتويوصلتناالتيوالمسودة

بدلالةمنسوخةأنهاوبيان،الوصيةآيةبشأنقالهفيمالجيراجياعلىالرد

الامأولادوأنالفروضذويعلىالكلامثم،جماعوالاوالسنةالكتاب

قالهماعلىوالردبالتعصيبالقولأدلةوسياقالعصبةعلىالكلامثم،منهم

قاله.فيمالجيراجياومناقشةالارحامذويعلىالكلامثملجيراجي،ا

المسودةفيالمولفلهعنونالذي""العولعلىالكلاموبقي

لحجب""امبحثلىإالرسالةأثناءفيوأشاربياضا،بعدهوترلب74(،)صى

فيالمبحثينهذينالمولفكتبفهل،المسودةفييوجدلاولكنهكثيرا،

ذلك.منبشيءلجزمانستطيعلاكتابتهما؟منيتمكنلمأوالاخرالدفتر

كتابه،فيلهماوعنون،والحجبالعولفيلجمهوراالجيراجيخالفوقد

للأسفالمسودةولكنأيضا.البابينهذينفيمناقشتهالمعلميأرادولذا

منبدلا(29001-81،84-)صفيهاويوجدعليهما،الكلاممنتخلو

له"كاننتركمضاالشمدسمثهماؤحدلئى>ولابويه:لىتعاقولهتفسيرذلك

الفائدةزيادةمنفيهلماهو،كمافاثبتناه،مرتين[11دنساء:]سورة.(..ولايه
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فيالمباحثلبعضوتوضيحسابقا،الاياتتفسيرمنذكرماعلى

فيها.العلماءاختلافسبابوالمواريث

الأحرار:بيعمنعمسالة1-2

كتبوقد]6946[،برقمالمكيالحرممكتبةفيمخطوطتهاتوجد

الاحراريبيعونانذاككانوافإنهملاهميتها،مراتأربحالشيخفيها

بأنهمالاقرارعلىيكرهونهمبل،شهادةولابينةدونرقيقايجعلونهمو

يقبلونولاالشهادةيسمعونولا،ذلكعلىيوافقونهمالقضاةوكانعبيد،

والشراحالفقهاءكلامفنقلبادلتها،المسالةيحررأنالشيخفاراد.الدعوى

لحسبة.اشهادةوسماعالبينةإثباتلديهوترجح،الشافعيالفقهكتبمن

عتقوفصلوعظمها،الحريةأهميةببيانمنهاالاولىالرسالةالشيخبدأ

يسترقوانماالكفر،أصلهالرقسببأنوذكر،والسنةالكتابفيالرقبة

مفقودايكنلمإنطويلةمدةمنوهذا،نحوهأوالاسرأوبالسبيالكافر

المجلوبةالاماءحكمذكرثم.لهبتبعيتهيسترقفإنماالكافرغيرماوفنادر.

الاحكامالسبكيحرركماشراوها،ولابيعهايجوزلاأنهالجهلحالفي

وأباليديثبتإنما:فقال،الرقثبوتكيفيةعنتحدثثمبهن،المتعلقة

قسمبكلالمتعلقةالشروطذكرفيوفصل،ذلكونحوبالاقرارأوبالبينة

تسمحفهلالمعتبرالاقرارثبتإذافيماالشافعيةالفقهاءنصوصونقلمنها،

المعرفة،وعدمالسفهلغلبةلهحكملابالرقالإقرارنوقرر؟بعدهالدعوى

المتيقن.الرقوندور-الاصلوهي-لحريةاغلبةمع،الاكراهأمارةوقيام

بالرقإقرارمنهسبقسواء،بيمينهقولهفالقولالحريةادعىمسترقكلفعليه
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هذافيالتساهلمنالمؤلفوحذر.برقهبينةمسترقهيقيمأنإلالا،أم

فيه.للنظرالادريسيللامامكتبهماقدمثمالخطر،اخطرمنفانهالامر،

والحواشيوالمنهجالمنهاجشراحعباراتينقلأنأرادأنهاخرهفيشارو

العزيمة.تساعدهفلممختلفةأبوابفي

السوءوفشوالناسبيناللهحقوقضياعبذكرالثانيةالرسالةبدأوقد

الإقرار.علىوإكراههمالاحراربيعمنشاعماذلكومن،بينهموالفحشاء

تجيءأو،لحريةافيدعيالقاضيلىإالعبيدهؤلاءبعضيحضروربما

لىإونظرا.المذهبأهلكلامظاهرعلىاعتمادايسمعهافلا،حسبةشهادة

المنهاجمنمختلفةابوابمنهناالمؤلفنقلالموضوعهذاأهمية

قذمثم،الشافعيالفقهفيالحكمهذالإيضاجللشروانيوالحاشيةوالتحفة

مناللهبحمدوهو،الذمةبهتبرأبماوالجزمللنظرالادريسيللامامكتبهما

الاجتهاد.بمرتبةوالتحقيقالعلم

الناسعلىطرأماتأليفهاعلىحملهقدأنهالثالثةالرسالةأولفيوذكر

علىإكراههممعالاحرار،بيععلىالناسمنكثيروجرأةالأرقاء،أحكاممن

الإقراربمجرديقضيلحكامابعضفإنذلكومع.بهترغيبهمأوالإقرار

نأالمؤلففأحب.الحسبةشهادةيسمعولا،الحريةدعواهيقبلولا،بالرق

ماوتقرير،القضاةهؤلاءعلىللرد،الشافعيالفقهكتبعباراتهنايذكر

الحرية.علىالبينةسماعمنالمؤلفيراه

فيانذاكاشتهرفيماالمذاكرةوقعتأنهذكرالرابعةالرسالةأولوفي

بعضبهيقضيوماالاقرار،علىوالاعتمادالاحراربيعمنالبلدانبعض

سماعوعدم،لحريةاادعىإذبالرقأقرمندعوىسماععدممنالحكام



16التعقيقمقدملأ

الفقهكتبنصوصالمؤلففذكر؟حكمهكيفذلك،علىحسبةشهادة

أولىوالاصلية،لىتعااللهحقوقأعظممنالحريةأنلىإوتوصل،الشافعي

منأويبيعهأويتملكهأنيريدممنوقعالعتقكونبينفرقولا،العتقمن

برضايتأئرلامماهوإذهذا،فيتردلاالحسبةشهادةأنيطهرفالذي.غيره

الرابعة.الرسالةانتهتوبه.الادمي

الرسائلهذهمنرسالةكلفيالموضوعهذاالمؤلفتناولوقد

بذكراهتمبعضهاففي،مستقلوتمهيدجديدةوبخطبةمختلفبأسلوب

ماحسبالمجلوبةالاماءأحكامذكربعضهاوفي،الشافعيالفقهنصوص

لحسبة،اوشهادةالاقرارأحكامعنتحدثبعضهاوفي،السبكيفصلها

كانالشيخأنويبدو.الاسلامفيالرقبةعتقفضلعنتكلمبعضهاوفي

للقضاءالأمرفييبتأنالادريسيالاماممنوأراد،النازلةبهذهجدامهتفا

واقامةالحريةدعوىسماعلىإالقضاةوتوجيهالاحرار،بيعظاهرةعلى

لدفعالامر،هذافيالحسبةشهادةواعتبار،بالرقالاقراربعدعليهاالبينة

.الرقعلىالمترتبةالمفاسد

:لمعاملاتافيأحوبةأسثلة22-

الحرمبمكتبةمنهاوصلتناالتيمخطوطتهفيعنواناالشيخلهايضعلم

أسئلة"رسالةالمفهرسلهاوعنون،ورقات7في35[55فلم1برقمالمكي

ومابيعهيجوزالذيوماالبيعبتعريفالشيخبدأهاوقد."البيعفيوأجوبة

عقدثموتفسيرها،الاحاديثفيعنهاالمنهيوالبيوع،بيعهيجوزلاالذي

وبابوالثمار،الاصولبيعبابثم،بهيتعلقعمافيهتحدثالرباباب

وبابالسلمبابوبعدهحكامها،والسبعةأقسامهعنفيهتكلمالخيار،
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ولم،والضمانالحوالةبابعنونالاخيروفي.الدينأحكاموبابالقرض

شيئا.بعدهيكتب

ألفهاالشيخلعل،مبسطسهلبأسلوبوجوابسؤالبصورةوالرسالة

،المختصرةالفقهيةالمتونفيمافهمعليهميصعبالذينالعلملطلاب

وكلوالقيود،لحدودواالاختلافاتذكرويكثر،الكلامفيهايتشعبالتي

أبوابيوضحأنالشيخفأراد.بالمعنىمخليجازوإشديدباختصارذلك

واستيعابها.فهمهالىإدعىفانها،والجوابالسؤالبطريقةالمعاملات

لضمان،والحوالةبابعندوتوقف،الرسالةهذهللأسفالشيخيكملولم

الفقهلتدريسيحتذىأنموذجايكونأنيصلحمنهاكتبفماذلكومع

هذاعلىالفقهأبوابجميعفييؤلفأنوينبغي،والمتوسطينللمبتدئين

لاولكنها،ورسائلكتبمنصدرفيماذلكبعضهمحاولوقد.المنوال

واستيعابوالاختصار،الوضوحفيهذهالمؤلفرسالةمستوىلىإترقى

لاختلافاتالتعرضدون،البابفيالمسائلورووسالموضوعاتأهم

.لمناقشاتواالفقهاء

العقار:أجورحول)أو(ونحوهوالتسعيرالاسلام-23

العنوانينهذينمنكلأوذكر،الموضوعهذافيمرتينالشيخكتب

مكتبةضمنواحدةمجموعةفيوهمالبسملة،1بعدكتابةكلأولفيبخطه

والثانية،صفحاتثلاثفيالاولىوالكتابة[.4946]برقمالمكيلحرما

هذاعلىالكلامفييتوسعأنيريدكانالشيخولعل.صفحتينفي

.الاخرىاشغالهبسببلذلكيتفرغلمولكنه،المهمالموضوع
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أجورارتفاعمنالضجيجكثرةلىإبالإشارةلىالاوالكتابةالشيخبدأ

فيالملاكغلوأنمنهيفهمبماالبابهذافيالعلماءأحدوكتابةالعقار،

الامرداموما.منهقريبواماعليهمحرامإمافهو،مذمومعملالاجورزيادة

الكتابفيكماطاعتهوعليهممنه،الناسمنعالامروليفعلىكذلك

.النصوصهذهبعضالمؤلفأوردوقد،والسنة

الناسأنفيهاوانما،عنهنهيفيهاليسالتسعيرأحاديثأنذكرثم

الرازقالباسطالقابضهوالله"إن:فقاليسعرأنع!م!مالنبيمنطلبوا

ظلمتهابمظلمةاحديطلبنيولاوجلعراللهالقىانلأرجووإنيالمسغر،

التسعيرعنللامتناعتعليلهذاوقوله،حالواقعةفهذه".مالولادأفيإياه

يكنلمحينئذحدثالذيالسعرغلاءيكونأنويحتمل.الواقعةتلكفي

وتواطؤهم!التجارجشعلهيتبينحتىيسعرأنللامامفليسمصطنعا،

عنرويوماالاحتكار،عنالنهيأحاديثعنذلكبعدوتكلم

الوجهغيروجهعلىحملهيحتكرانكاناأنهماومعمرالمسيببنسعيد

التاجرفشراء،للبيعويعرضالموسمفييكثرمتلاالتمرفان،عنهالمنهي

الاسعارترتفعوحينئذ،لقوتهالتمرلىإلناسيحتاجأنلىإوادخارهحينئذ

منالتجارمنعلوبل،مفسدةفيهتطهرلاعمل،للبيعفيخرجه،الجملةفي

يفعلهكانالذيهو-أعلموالله-فهذا.النخلأهللتضررحيمئذالشراء

ينتهيوبهذاالاحتكار.عنبالنهيالعمللاجلهيتركفلاوسعيد،معمر

الاولى.الكتابةفيالكلام

]لشيخبدأهاوقد.العقار"اجور"حولبعنوانفهيالثانيةالكتابةأما

فيكتبواوغيرهالخياطاللهعبدالشيخوأنالعقار،أجورارتفاعبذكرأيضا



الفقهرسانلمجمولح46

لاأنهفذكرالمولفوتواضع.مشبععلميتحقيقلىإتحتاجوالقضية،ذلك

أهلهولمنحافزايكونأنعسىماكتابةسيحاولولكنه،لهأهلأنهيزعم

فيها.القولوفصلالقضيةفيالنظرعلىله

احتجاجوفيه،القضيةهذهفيوغيرهمالعقارأرباببينلحواراأدارثم

فيوتوقفالعقار،أصحابحججذكرفيطالو،إليهذهبلمافريقكل

الفرصةيجدلمولعله،الموضوعفيالكلاماستيفاءمنيتمكنولمأثنائها،

لذلك.

:رجلانفيهاتنازعقضيةفيالقضاةبعضلحكممناقشة4-2

ثلاثفي[0946]برقمالمكيالحرممكتبةفيالخطيةنسختهاتوجد

ماعندكاتبهعلىأملاهاولعله،المعلميبخطليستوهي،طوالصفحات

مواضعفيبخطهإضافاتليهاأضافثم،الادريسيعندالإسلامشيخكان

الهوامش.فيعديدة

قضيةفيقاضلقضاءالمعلمينقضحوليدورالرسالةوموضوع

واختلافوالشهادةالدعوىفيمسائلبحثوفيها،رجلانفيهاتشاجر

الغير.جدارفيالاخشابغرزومسألةوتعارضها،البينات

بيانعليهوالمدعىالمدعيوظيفةمنليسنهأولافيهاذكروقد

نو،المعروفةبشروطهاوالاجابةالدعوىوظيفتهمابل،الشرعيةالاحكام

اللهحقوقغيرشهادتهافيهتقبلفيماقبولهاالمعتمدالحسبةدعوى

ونفعالنفسهبهايجرلاممنكانتإذاإلاحسبةتسمىلالكنها،المحضة

لفظيكفيولا،أشهد""لفطالشهادةلاداءيشترطأنهوذكر.ضررابهايد
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اللفظبهذاالمدعيطرفمنالموردةفالشهادة،بهصرحواكما"اعلم"

المدعىطرفمنالواردةالشهادةعارضتهافقدصحتهافرضوعلى.باطلة

بالملك.المصرحةولاسيما،عليه

ماالشافعيةكتبمنونقلوتعارضها،البيناتاختلافعنتحدثثم

ولمشارعفيدكةوجدتلو"ففيها:،القضيةهذهفيالقاضيحكميخالف

بهدملهاالتعرضلأحدفليسلاهلها،مستحقامحلهاكانأصلها،يعرف

تعدبا".وضعتبأنهابينةتقملمماوغيره

بل،المذكورةالدكاكينهدممنالحاكمبهحكممابطلانيظهروبهذا

عليه.هيماعلىبقاوهافيهريبلاالذيالحق

فيذكرالمدعيفانالغير،جدارفيالاخشابغرزمسألةعنتكلمثم

وحكم،المعتمدةالكتبفيمثبتهوماخلافالشافعيمذهبدعواه

"،"المنهاجعننقلاذلكصوابالمؤلففبئن.ذلكبمضمونالحاكم

والقاضي.المذعيفهمهماعكسأنهوذكر

!!!



66

(1التالث)لمجلدارسائل

الفقهرسانلمجمولح

:الترمذيشراحاحدعلىوالردالصلاةفيالقراءةمسائل25-

دفترضمن]5946[برقمالمكيالحرممكتبةفيالخطيةنسختهتوجد

منصفحةعشرةإحدىأنإلا،المؤلفترقيمحسبصفحة49فيطويل

مسوداتفينجدهاولمالدفتر،ضمنتوجدلا(المقدمة)بعدأولها

وكأنها،مرقمةغيرعديدةصفحاتأثنائهافيوتوجد.الاخرىالمؤلف

تكراربعضهاوفي،هيكماوتركهاالشيخكتبهاالكتابمنمسوداتكانت

مهمةومناقشاتإضافاتعلىيحتويجديدوبعضها،المبيضةفيكتبهلما

،الكتابباخرلحقناهوالجديدهذافاستخرجنا،المبيضةمنهاتخلو

إضافة.أيفيهليسالذيالمكررعنستغنيناو

وزياداتلحاقاتإوفيها،الصفحاتبعضفيبللأصابهاوالنسخة

والاسطر.الصفحاتبعضعلىوضربوشطب،الهوامشفيكثيرة

شرحعلىوقفأنهالمقدمةفيالمؤلفذكركماالتأليفسببوكان

بالمسائلفيهاعتنى،المعاصرينمنالحنفيةعلماءلاحد"الترمذيل"جامع

أولهمنالمولفطالعهوقد،ودرايةروايةوتنقيحهاالادلةوسردالخلافية

والمناقشة،التعقبتحتملمواضعلهفظهرت،الصلاةكتابأواخرلىإ

فأفرده،يطولالصلاةفيالقراءةمسائلفيالكلامأنرأىثم،ذلكفقيد

.الكتابهذافيمرتبا

فيفافردناها،السابقةالرسائلتحقيقمنالانتهاءبعدعليهاعثرناالرسائلهذه(1)

هانا.تهامحتوياولهاباصووعرفنا،الثالثلمجلدا
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لعلماءالمعروقةالشروحأحدأنهالامرأولفيليبافيجاءوقد

الكنكوهيأحمدرشيدللشيخ"الدريالكوكب"مثلالهند،فيالحنفية

،(1352)تالكشميريأنورشاهللشيخ"الشذي"العرفأو(،1323)ت

ولكن(.1377)تالكاندهلويالرحمنأشفاقللشيخ"الشذي"الطيبأو

مؤلفهأنويبدو.الكتبهذهغيرالمقصودالشرحأنليظهرمراجعتهابعد

حقيقةعنالاستفتاء"جوابأئناءفيذكرهالشيخفانحيدراباد،علماءأحد

بعضسلك"وقد:فقال"الاستفتاء".صاحمبأستاذأنهلىإشاروالربا"

منتخالفهمالتيالادلةمنالتفميفيرديئامسلكاالحنفيةمتأخري

منخصتقدصورةيبينثمالدليليذكرأحدهمأنوذلك،والسنةالكتاب

أسقطقدبذلكأنهويرى.جماعاإالظاهرمتروكهذا:ويقولعمومه

وأستاذهالاستفتاءصاحبطيسلكهماوكثيرا.البتةالدليلبذلكالاستدلال

منفيهماعلىالعلماءفيقفينشرولعله("،الترمذيسنن"شرحفي

.(474)ص("العجائب

لىإيعمد("،الترمذي"شرحفيولاستاذهلهأخرىقاعدة"وهذه:وقال

منهقريباأولفظيااختلافافيذكر،الصحةبغايةوتكونتخالفهالتيالاحاديث

سبيلهذاوليسقادحا.اضطراباذلكفيزعم،ممكنوالترجبحمعنويا،أو

.(064)ص"العلمأهل

وأن"الاستفتاء"صاحبأستاذهذاالترمذيشارحأنالمؤلفافادنا

لردمنهجااتخذوأنه،وهامهوغرائبهعلىالعلماءيطلعحتىينشرلمشرحه

العلم.أهلعليهيوافقهلاممامنهاوالتفميالصحيحةالاحاديث

ووصفهالمذكور،الشارحالمعلميفيهناقشأيدينابينالذيوالكتاب
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مدينةفيآنذاكالمفتيكانوقدوغيرها(.24،43)ص"المفتيب"أحيانا

بينهوكان،النظاميةالمدرسةمفتيالحسينيمخدوممحمدالسيدحيدرآباد

الشارحفهل.والعشرينالسابعةالرسالةمنيطهركماعلاقةالمعلميوبين

الترمذيعلىشرحهفأينغيرهأوهوكانوسواءالمذكور؟المفتيهو

نعثرفلمبحيدراباد،النظاميةالجامعةمكتبةفهرسفيعنهبحثنالقد؟الان

اقتيسفقد،وترتيبهالكتابهذاتصحيحفيمنهلاستفدناوجدناهولو.عليه

طالوعليهاردثم،ترقيمدونمتفرقةأوراقفيمنهكثيرةنصوصاالمعلمي

المناقشة.فيالكلام

الترمذيشارحوناقش،مسائلستعلىالكتابهذافيالمولفتكلم

فيها:

يطهرلم؟[.الصلاةفيالفاتحةقراءةيجبهل:الاولىالمسالة1-1

نأإلا،الكتابمنالاولىالصفحاتضياعبسببالمسألةهذهعنوان

وبيانيجهاوتخر،الصلاةفيالقراءةوجوبحاديثعلىفيهاالكلام

منالترمذيشارحفيهوقعماهناالمولفبينوقدمنها.يستنبطومامعناها

الاحاديث.علىالكلامفيأخطاء

بالاحاديثاستدل؟ركعةكلفيالفاتحةتجبهل:الثانيةالمسألة2-

علىيزدفلمهنا،الكلامالمولفواختصر.ركعةكلفيبالفاتحةالامرعلى

صفحة.

علىفيهاتكلم؟الفاتحةعلىالزيادةتجبهل:الثالثةالمسألة3-

بعضفيوردكمافصاعدا"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا":حديث

فيماالترمذيشارحعلىورد"فصاعدا"،زيادةفيالقولفصلوقد،رواياته
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فيمناقشتهفيوتوشع،الحديثفي"فصاعدا"معنىبيانمنإليهذهب

والاثار.الاحاديثفينظائرهبيانمع،اللغةأئمةأقوالضوء

أكثرالكلامفيهاأطالوقد.تحةالفاالمأمومقراءة:الرابعةالمسألة-4

المأمومبأنالقائلينأدلةثمأوجبها،منأدلةفيهااستعرض،صفحةمئةمن

ايةعلىبتفصيلوتكلم،الامامفيهيجهرفيمايقرألاأومطلقايقرألا

لي"ما:وحديثفأنصتوا"،قرأواذا":وحديثنزولها،وسببالانصات

"من:وحديث."،..القراءةعنالناسفانتهى":الزهريوقول"،القرانأنازع

ولاحرضااللهزادك":بكرةبيأوحديث،"قراءةلهالأمامفقراءةاماملهكان

منذلكوغير،الامامخلفالقراءةعدمعلىجماعالاودعوىتعد"،

.والأبحاثالموضوعات

والعصرالظهرمنالأوليينفيالمأموميزيدهل:الخامسةالمسألة-5

ورخحعنها،وأجابذلكمنالمنعدلةأولاالمؤلفذكر؟الفاتحةعلى

والاثار.الأحاديثببعضلذلكواستدللجواز،ا

يسمعلاالامامعنبعيداأوأصمالمأمومكانإذا:السادسةالمسألة6-

الاحاديثظواهرأنفيهاذكريجهر؟والامامالفاتحةغيريقرأفهل،قراءته

المنع.عدمفالظاهرالمعنىحيثمنأماألفاظها،حيثمنذلكمنالمنع

الأحاديث،لظواهرتحةالفابغيرالقراءةعدملنفسيأختارهوالذي:قالثم

فيظاهروهذا،يسمعونالذينالمقتدينمنغيرهباستماعيخلقدولانه

البعيد.فيوممكنالأصم

كتبهامتفرقةأوراقوبعده،الستالمسائلعلىالكلامينتهيهنالىإ

مواضع،فيالكتابأثناءفيووضعهاالترمذيشارحعلىالردفيالمؤلف
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عليهالردثمالشاوحكلاممننقولوفيها،باخرهلحقناهاوأفأفردناها

ومناقشته.

فيوراءهصلىمندونالصلاةالاماماعادةفيمسالة-26

الجماعة:

،صفحاتئلاثفي[]6946رقمالمجموعضمننسختهاتوجد

حدثبان"لوالفقهاء:قولدليلماهووالسؤال.لجوابواالسؤالوفيها

".دونهمالاعادةلزمته،بجماعةصلىوقدالصلاةبعدالامام

،الوجوبعدمالاعمالجميعفيالاصلأنببيانلجواباالمولفبدأ

وزروازرتزر>ولا:لىتعااللهقالوقد،بدليلإلاشيءعلينايجبفلا

وقعحيثإلاالمامومصلاةبطلانالامامصلاةبطلان!نيلزمفلا(،أخرمم!

بحيث،قويةوابطةوالمأمومالامامبينأنينكرولاتقصير.المأموممن

وكذانقصها،لىإونقصهاالمامومصلاةتماملىإالامامصلاةتماميؤدي

علىاستدلوقد.ذلكيطلقفلابطلانهالىإبطلانهايؤديأنأما.العكس

والاثار.الاحاديثببعضذلك

:شوالمنأيامستةصيام27-

في194[11برقمالمكيالحرممكتبةفيالمؤلفبخطنسختهتوجد

بعضفيوشطبوضربواستدراكاتزياداتوفيها.طويلةصفحة51

اخرها،لىإأولهامنتامةوهي.مواضعفيوتتماتوملاحق،الصفحات

المؤلفترقيمأنإلا،الصفحاتبعضترتيبفياضطرابحصلوقد

الصحيح.الترتيبعلىيدلناعليها
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وان،بدعةصيامهاإن:قالمنعلىرداالرسالةهذهالشيخألفوقد

أئمةفيهطعنوقد،الانصاريسعيدبنسعدبهتفردلأنهموضوعحديثها

لحديث.ا

الصحابةبعضوعمل،الحديثصحةببيانبدعةكونهعلىفرد

بأنهلقولماوصيامها.استحبابعلىالمذاهبواطباق،بهلتابعينو

توجيهذلكمنوأعجب،لحديثباعارفعنيصدرأنيتصورفلاموضوع

وتعلمسعدحال"وستعلم:المؤلفقالسعيد.بنسعدبهتفردبأنهوضعه

عنالصحابةمنجماعةعنرويلحديثاهذاأنذكرئم."الحديثطرق

عشرةفيعليهاوتكلم،منهمعشرةيةروعلىالمؤلفوقف!يم،النبي

:فصول

.أيوببيأحديثفي:الاولالفصل

الحديث.حكمفي:الثانيالفصل

.المتابعاتفي:الثالثالفصل

.ثوبانحديثفي:الرابعالفصل

.هريرةبيأحديثفي:الخامسالفصل

جابر.حديثفي:السادسالفصل

الاحاديث.بقيةفي:السابعالفصل

الاثار.في:الثامنالفصل

الفقهاء.مذاهبفي:التاسعالفصل

الحديث.معنىفيالعاشر:الفصل
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الاحاديثجميعبتحقيقوقام،الفصولهذهفيالكلامالمؤلفأطال

فيالتأليفلىإسبقهوقد.ويكفييشفيبماالفقهاءمذاهبوبيانوالاثار

فيالاقوالتحرير"7(50)تفللدمياطي،المؤلفينبعضالموضوعهذا

ستةصيامعنالاشكال"رفع761()توللعلائي("،شوالمنالستصوم

الستصومفيالاقوال"تحرير987()تقطلوبغابنولقاسم"،شوالمن

طولونبنولمحمد26،رقمالاواخرالعشرلقاءفيطبع"شوالمن

"شوالمنستبصومرمضانبإتباعالاعمال"تكميل539()تلحيالصا

(5021)تالزبيديولمرتضى88(،)ص"المشحون"الفلكفيذكره

هذاطرق08(4)تالملقنابنجمعو."شوالمنالمستبصوم"الاحتفال

فيإليهأشاركما"المهذبأحاديث"تخريجقيعليهاوتكلملحديثا

وعشرينبضعةعنلحديثاطرقالعراقيوجمع752()5/المنير""البدر

.(116)6/للمناويالقدير""فيضفيكماسعيد،بنسعدعنرووهرجلا

الحديثكتببتتبعقامبلالمولفات،هذهمنشيءعلىالمولفيطلعولم

أيدينا.بينالتيالرسالةهذهوألف،بنفسهوالفقهوالرجال

الربا:حقنهعنالاستفتاءجواب-28

دفترين:فيالكتابهذاإليناوصل

المقدمةعلىويحتوي[،442]4برقمالمكيالحرممكتبةفيالاول

،(24-)5الاوراقضمنفيهوالنص،عاديصغيردفتروهو،نيالثاوالقسم

وقد،333"صطويل"ملحقإلى(ب/)13الورقةفيالمولفأشاروقد

منصفحة12فيالملحقوهذا،مكانهإلىفنقلناه،الثانيالدفترفيوجدناه

الطويل.القطع
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كماالكتابمنالاولالقسمعلىويحتوي[،4]686برقمنيوالثا

نأويلاحط.صفحة05فيطويلدفتروهو.اخرهفيالمؤلفإليهأشار

...51/1،51/2المؤلفرقمها،صفحات6الواقعفي51الصفحة

الاخير.لىإوهكذا

ومبلولة،الاطرافمخرومةالمخطوطمنالاولىالستةوالأوراق

وجوانبها،الصفحاتأعلىفيلجملواالكلماتمنكثيربسببهاذهب

لىإسبيلولا،ضاعلماالبياضوتركنامنها،نقرأأناستطعنامافأثبتنا

عليهالحصولافيوالأمل،أخرىنسخةوجدتإذاإلااسترجاعها

ضعيف.

رسالة1347سنةنشرحيدرابادفيالفصلاءبعضأنتاليفهسببكان

ربالتحليلورجلهبخيلهفيهاأجلبالربا"حقيقةفي"الاستفتاءبعنوان

علماءلىإ(الإسلام)مشيخةالعاليةالصدارةطرفمنرسلتو،القرض

جوابجودهاو،منهمالاجوبةبعضفوردت1(.فيها)يهمرأليبدواالافاق

وجهعنالدجى"كشفبعنوان(1362)تالتهانويعليأشرفالشيخ

إشرافه.تحتالتهانويحمدأظفرالشيخحررهالربا("،

بعضفيوناقشهالاستفتاءرسالةصاحبالمعلميالشيخراجعوقد

الرباأحكامفيلدقائقتنبهمابعدجواباعنهايكتبأنرادو،المباحث

هذافألف،وغيره""الموافقاتفيالشاطبيكلامعلىواطلع،وحكمه

مقالاوكتبعليهردثم"المنار"مجلةفيالاستفناءنصرضارشيدالسيدنشر1()

.(0/3،273914،944)الربافيطويلا
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فيوالثانينواعه،والرباأحكاملبيانالاول:قسمينوقسمهلجوابا

الاستفتاء.صاحبمعالبحث

الشيخبدأه.محتوياتهلمعرفةسريعةنظرةنلقيفسوفالاولالقسمأما

الكلاملىإتطرقثمعنها،البحثوفوائد،الشرعيةللأحكامالحكمبمعرفة

منعنهينشأماوأنالربا،عنالحديثلىإانتقلثم،أصولهوبينالبيععلى

الذينأولئكعلىورد،والهبةوالقرضالبيعفيموجودغيرالمفسدة

فيهولان،البيعفيهومثلماالطرفينبرضالكونهبطلمليسالرباإن:يقولون

بهيتجرالانهوالمستقرض(النفعمنلهيحصلالماللمقرضفائدة

بالنسبةربا()بدونالقرضمضرةبيانفيشبههمعلىردكمافيستفيد(.

ربا.بدونللاقراضكثيرةفوائدوذكر،للمقرض

المقصودأنبيانفيبتمهيدلهاوفدم،الربا"مفاسد"عنوانوضعثم

وتحدث،العقوباتوضعتأجلهومن،العدلتطبيقهوالاحكامتشريعمن

يكونأنتقتضيالتشريعحكمةأنلبيانالزناعقوبةعنالمثالسبيلعلى

التدريج.فيهااللهسنةوأن،الغالبعلىالاحكامبناء

منعأنعلىالنهايةفيوتوصلالربا،مفاسدعلىالكلاملىإانتقلثم

الناسينفعنشيطا،عاملاعضوايكونأنلىإالافرادمنفردكليضطرالربا

أيديمنالاموالويستخرجوالعناء،الكدلاهلالغنىبابويفتح،وينتفع

يستحقهاهلامن

الشريعةفيوالتحريمالتحليلووجهوالرباالبيعبينالفرقإيضاجوبعد

نقدا،ثمنهامنبأكثرنساءالسلعةبيعيحللونالفقهاءأنوهوسؤالا،أورد
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لىإصاغاعشرخمسةفيدراهمعشرةالرجليسلمأنيجوزونكما

المسألتينبينالفرقفما.اصععشرةالعقدحينالسعرأنمعمثلا،الحصاد

فيها.الكلاموفصل،أجوبةبعدةالمؤلفعنهأجابالربا؟وبين

تفرضلمولماذا،المغصوبوالمالبهالممطولالدينعلىتكلمثم

له؟عقوبةوالغصبالمطلمدةالمالربحوالغاصبالماطلعلىالشريعة

والتعزير.لحيسباعقوبتهشرعتوانما

الجمهور،وحرمهحنيفةأبوأجازهالذيالحربيمعالرباعنتحدثثم

يربحواأنلىوالكساالعجزةمنالامواللذوييمكنالتيالمضاربةوعن

غيرهم.علىضرربدونولكنفيها

التيالصوربعضعنفيهاوتكلمالربا"،"وجوه:بقولهذلكبعدوعنون

،العهدةبيع:لهيقال)الذيبالرهنوالانتفاع،العينة:مثل،إيضاحلىإتحتاج

رأيوذكرفيهما،البحثوأطالالأسماء(،منذلكغيرلىإ..الوفاء.وبيع

المسألةبتحريروقام،كتبهمفيأقوالهمواضطرابالوفاءبيعفيالحنفية

بدعوىأجازوهالذينالشافعيةالحضارمةعلىردكما،مذهبهمأصولعلى

وعنالضرورةعنوبحث،المعاملةهذهلىإواضطرارهمالنالساحتياج

الضرورةيقصدوالمإنهم:قولهمفيعليهمردثم،مستقلفصلفيحكمها

لحواراداروأيضا،هذهالمؤلففأبطل.لحاجةاأرادواوانما،المتعارفة

،شديدةالوفاءبيععلىتترتبالتيالمفاسدأنوذكربطلانها،لبيانمعهم

.الاخرىالمفاسدبعضوعدد،القرضفيرباأنهوأشدها

بيععنالنهيفيالواردةالاحادثحطوأورد"،البيعربا"عنوانوضعثم

لىإبالفضةالفضةوهكذابيد،يدابسواءسواءبمثلمثلاإلابالذهبالذهب
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نسيئة.ومنعهنقدا،متفاضلااخربجنسمنهانج!بيعوجوازآخرها،

القرضبينسابقاذكرهالذيالفرقفيهأوضحفصلاذلكبعدوعقد

سلعةفيالسلموبيننقدا،ثمنهامنأزيدأجلإلىبثمنالسلعةبيعوبينبربا

وفيالثمنية،والفضةالذهبفيالعلةأنوبثننقدا،ثمنهامنبأقلأجللىإ

عنالنهيفيالعلةأنورجحالادخار.معالقوتأوالطعمالباقيةالاربعة

الاربعةفيالعلةنوذكرها،لامورفقطالرباهونساءبالذهبالفضةبيع

تكونوأنالاحتكار،تكونأنويحتملالربا،تكونانيحتملالاخرى

الامرين.مجموع

الستة:الاجناسهذهأحكاملبيانبابينعقدالقسمهذاآخروفي

فيماالاولالفصل:فصلانوفيه،النسيئةمعتبايعهافيالاولالباب

مازيادةفيهتطهرفيماالاول:فرعينفيعليهتكلم،العوضينجنسفيهاتحد

فيهتطهرلمفيماوالثاني،المعجلفيشيءيقابلهالاالمؤجلالعوضفي

منواحدبيعفي:نيالثاوالفصلصورهما.وذكر.الموجلفيمازيادة

نسيئة.منهابآخرالستة

البيعهوالشارعحرمهالذيأنفيهذكرنقدا،تبايعهافيالثانيالباب

وأرشد،"أربىفقدازدادأوزادفمن":يك!م!مقولهصحفقد،والرجحانبالزيادة

بالدراهماشترثم،بالدراهمالجمعبع":بقولهذلكمنالمخلصلىإ

يداكانإذاشئتمكيففبيعوا،الأصنافهذهاختلقتفاذا":وقالجنيبا("،

كيفوبين"،النسيئةفيالاربا"لاجم!رو:قولهمعنىعلىالمؤلفوتكلم.بيد"

اللغةعرففيالرباأنورخح،الاخرىالأحاديثوبينبينهالعلماءجمع

فيأنهعلى"النسيئةفيإلاربالا"وحديثالقرآندلوقد،بالنسيئةخاض!
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التشبيه،بابمنهوإنمانقداالمحرمالبيعفيالرباواطلاق،كذلكالشرع

محرمة.زيادةمنهماكلاأنبينهماوالجامع

الحكم،بهذاعلاقتهوايضاحالاحتكارعلىللكلامفصلاوخصص

وتوصل،الأصنافبقيةواحتكار،والفضةالذهباحتكارعنفيهتحدث

ولذلك،والعدوانالظلمعلىيتعاونان،أخوانوالاحتكارالرباأنلىإ

.الشرعحرمهما

والاحتكار،الرباموضوعفيسابقاذكرهماملخصتمةالخافيوذكر

نأإلىشارو."محلههذاأرىلابسطاتستدعيالمسألة"اخرها:فيوقال

.الأولالقسمنهايةهذا

ذكرالاستفتاء.صاحبمعالبحثفيفهوالكتابمنالثانيالقسمأما

مقاصد:اربعةفيلخصهصاحبهإنوقالالاستفتاء،خلاصةأولاالمؤلف

وغيرهم.الحنفيةعندمجملالقرانفيعنهالمنهيالرباأن:الأول

"...بالحنطةالحنطة":وغيرهعبادةبحديثفسرتهالسنةأن:نيالثا

مدمقابلفيالديناجلحلولعندالزيادةوهو،لجاهليةاربافيوبالائار

هذافعلىالفقهاء،عندأجللىإيكونلالانه،بدينليسوالقرض.الاجل

البيع.فيإلاالربايكونلا

.منصوصبرباليسالقرضفيالمشروطالنفعأن:الثالث

الرباعلىقياسهيصجلاالبيعفيالمشروطالنفعأن:الرابع

فلا،الزمانبتغيرللتغيرقابلةالقياسيةفالأحكامصجولو،المنصوص

تعليمعلىالاستئجاربجوازقالواكما،الزمانهذافيتحليلهمنمحيص
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ذلكبعضفيالاستئجارحرمةأنمعوغيرها،والامامةوالاذانالقران

بالنص.ثابت

صاحبوناقشالامور،هذهجميععلىذلكبعدالمولفتكلم

وهاءها.وبين،بتفصيلحججهعلىوردالاستفتاء

مبينالقرانفينهو،اللغةفيالربامعنىعلىأثنائهافيتكلموقد

الكتابفيمنصوصرباالقرضفيالمشروطةالزيادةوأنمجملا،وليس

أدلة":بقولهعنونثم.ودفعهاوالمعارضاتالنببهبعضأوردثم،والسنة

اشتراطتحريمعلىالاجماعذكرثم.الربا"لفظفيهوليسالتحريمتقتضي

قولعلىورد،والتابعينالصحابةعنالاثاربعضونقل،القرضفيالزيادة

متروكوإنه،المرفوعحكمفيوليسموقوفإنهأثر:فيالاستفتاءصاحب

المذكورالربالبيانيصلحلاوانه،الصحيحةالاحاديثيعارضهوإنه،العمل

الاثارجميععلىوتكلمالامور،هذهجميعالمولفناقشوقد.القرانفي

بينماوالتابعينالصحابةنصوصهذهاخرها:فيوقال،البابفيالواردة

المشروطةالزيادةمنالمنععلىمتفقةكلهامنهيقربوماصحيح

موضوعا-ولو-حديثايحكيانيستطعلمالاستفتاءوصاحبوتحريمها.

فيوماالمشروطةالزيادةأنعلىيدلفقيهأوتابعيأوصحابيعنأثراولا

ساقط.وقياس!القضاءحسنأحاديثبيدهوإنمابربا،ليستمعناها

وبينبها،الواردةوالالفاظالقضاءحسنأحاديثعلىالمولفتكلم

الزيادةاشتراطتجويزعلىبهاالاستفتاءصاحباحتجاجعلىوردمعناها،

صاحبوناقش،المسألةهذهفيالقياسعلىتكلمثم.القرضفي

،الزمانبتغئرالأحكامتغيرعنلحديثالىإانتقلثم.ذلكفيالاستفتاء
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فارادمحدودا،شيئابهيريدونالعلماءبعضألسنةعلىجرىهذاإنوقال

الشريعةقواعدبهيزلزلونبحيث،دائرتهيوسعواأنعصرنافيالصلالةدعاة

أساسها.من

نأوذكرالعصر،هذاأحوالعنلمؤلفاتحدثالكتابآخرفيو

الفقرعنينشأثمالفقر،ونتيجتهما،والكسلالتبذيرهوالحقيقيالمرض

فقروهوواحد،أمرلىإنظرإنماالربافييرخصوالذي.أخرىأمراض

جماعةوفقرشيئا.ذلكفييغنيلاهذاوعلاجه،المسلمينجماعة

يعقلولا.عليهمفالتبعةوتوابعهما،والكسلالتبذيرعننشأإنماالمسلمين

الشريعة.علىوالغرامةمنهمالتقصيريكونأن

نصفأنفذكرحيدراباد،فيالمسلمينأحوالبوصفالمولفقامثم

فيوسدسه،الملاهيفيوثلثه،الاجتماعيةوالعاداتالرسومفيالتبذير

علىيجبوماالعلاجوبينالأمور،هذهعلىالكلاموفصل،المعيشة

.الكتابانتهىوبه.بشأنهاوالمرشدينالعلماء

الوفاء:بيعحكمعنالخفاءكشف92-

الربا"حقيقةعنالاستفتاءجواب"فيهالذيالدفترضمننسختهتوجد

وقدالدفتر،اخرمنالصغيرالقطعمنصفحاتأربعوهي[،4442]برقم

يتمه.ولمبينهما،للتمييزالسابقالكتابخلافعلىمقلوباالمولفكتبها

وبيعالوفاءبيعحكمعنالإخوانبعضسالهعندماالمؤلفكتبه

منوكثيرحضرموتبلادفيشائعوهوالأسماء،منذلكوغيرالعهدة

منهاونقل،حضرموتعلماءكتبمنتيسرمابعضفراجع.البلدان
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أمور:منهالهوتلخصنصوصا،

المواطأةتقدممن-ذكروهماعلىكانتإذاالمعاملةهذهأن:الأول

العقدنفاذمنقدمتماالشافعيمذهبفيحكمها-باتاالعقدووقوع

لهيستحبمنهوعداعليهتواطأبماالعقدقبلالمشتريرضاويكون،وبتاته

يجمب.ولابهالوفاء

مالك.الامامتقليدهوبالوفاءالمشتريإلزامفيالعمدةأن:الثاني

البيعجوازفيأحمدمذهبعلىذلكفيالاعتماديمكنأنه:الثالث

.بشرط

الخيار.تأبيدجوازفيمذهبهعلىالاعتمادإمكان:الرابع

حنيفة.أبيمذهبعلىالاعتمادإمكان:الخاممس

.بالضرورةالمذهبعنالخروجعنالعذر:السادس

العلماء.منقبلهممنعملعلىالمتأخريناعتماد:السابع

توقفولكنهواحدا،واحداالامورهذهفيينطرأنيريدالمؤلفكان

الاستفتاءجواب"فيسبقوقد.يتمهولم،الثانيالامرعلىالكلامأثناءفي

الأموربعضعلىفيهوتكلمالوفاء،بيععلىالكلامالربا("حقيقةعن

.هناكمنفيهاالمؤلفرأيفيؤخذ،السابقة

إقرار:ورقةفيالنظر0-3

عليهاعثرناالتيالمسوداتضمنالمكيالحرممكتبةفينسختهتوجد

منهاالمواضعبعضوفي،الطويلالقطعمنصفحاتثلاثفيوهياخيرا،
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الهوامش.فيوزياداتوالحاقشطب

الاقرار،ومناقضةالاقرارمنهايفهمورقةألفاظعلىالمؤلففيهتكلم

كيفيةوالىألفاظهمفيالعوامتسامحوالىالسياقلىإنظرإذاأنهوذكر

يناقضفيماظاهرةالالفاظتلكتكنلم=واخوتهالمقربينالاشتراك

يوافقه.ماعلىمحمولةهيبلالاقرار،

الكتبنصوصلىإالاستنادمعوالعباراتالألفاظمنفيهاماشرحئم

الشافعي.الفقهمن

والانكار:الاقراوعنعليهلمدعىاسكوتفيقضية31-

صفحتين.في[]6946رقمالمجموعضمنمخطوطتهاتوجد

فأجاباوعدوانا،عمداشخصقتلعليهماادعيرجلينأنهيوالقضية

منسكينافاستليضربانه،خذاو،قتلهلاضربهلقصدعليههجماانهما

جانبفيطعنةبهفوقعت،السكينوتجاذبا،يدهفأمسكاأحدهما،حزام

أناأحدهما:قالئم،الطعنةممنأدريلا:قالمنهماوكلالأيسر.ظهره

أدريلا:قولهعلىفاصرينكر،أويقرأنعلىالاخرروجعثم،القاتل

ممن؟

الفقهكتبفيوجدهماضوءفيالقضيةهذهعلىالمؤلفتكلم

ظاهر،غيرإقرارايعتبرنفسهفعلفي"أدري"لالفظكونأنوذكر،الشافعي

عليه،يقاسالاقراربابفيلهانظيرولا،اليقينعلىالاقرارمبنىلان

فيحكم،عليهالمدعىيصربأنالاقرار،حكمفيهومالىإتؤديقدولكنها

.المردودةاليمينالمدعيويحلف،الناكلكالمنكربأنهالقاضي
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بالإعسار:الفسخ32-

في[]7047برقمالمكيالحرممكتبةقيمنهاالخطيةالنسخةتوجد

.مجموعضمنصغيربقطعواحدةصفحة

وإذا،الشافعيالمذهبفيثابتبالاعسارالفسخأنالمؤلففيهاذكر

الانتفاعإباحةفهو،كالبيعبمقابلعقاالنكاحنلناظهرعلتهعنبحثنا

أعسرإذاالمشتريأنوالمذهب.والانفاقالصداقمقابللىبالبضع

علةعنبحثناوإذا.الفسخفللبائعقصربمسافةغائبامالهكانأوبالثمن

إذافيماموجودةوالعلة.العوضتسليمتعذرأنهالناظهربالاعسارالفسخ

ضبطه.علىيقدرولمامتنعأو،منقطعةغيبةغاب

:والالتزامالضمانفيمسالتان33-

أربعفي[047]7برقمالسابقةالمجموعةضمنمخطوطتهماتوجد

.لحاقاتوازياداتهوامشهاوفي،صفحات

للحقمخالفهوبماالقاضيفيهماحكمقضيتينعلىالشيخفيهاتكلم

القضيةحرروقد.ذلكيبينماالشافعيالمذهبكتبمنونقل،والصواب

.1337سنةالثانيربيعفيالاولى

:الموتمرضفيالوقفمسالة34-

برقمالسابقةالمجموعةضمنالاصلمنصفحاتثلاثفيهي

أولهاوفيالهوامشعلىكتاباتمنهاالاخيرةالصفحةوفي[،71047

نقص.
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وقفلوبأنهتصرحالشافعيالمذهبكتبمننصوصاالشيخفيهانقل

غيرمنصج،أنصبائهمبقدرورثتهعلىثلثهمنيخرجماالموتمرضفي

ضوءفيعليهوتكلمالظاهر،فيهذايخالفماذكرثم.الاجازةلىإاحتياج

المذهب.كتب

:الزوجاتوددالدينيههافوفى35-

والاوراقالمسوداتضمنالمكيالحرممكتبةفيمخطوطتهاتوجد

منصفحاتثمانفيوهيهالانحتىتفهرسولمأخيرا،عليهاعثرناالتي

وطمسكثيرشطبوفيهاسطرا.34منهاصفحةكلوفي،الطويلالقطع

المواضع.بعضفي

الناسجعلالفكربحريةالاشتهارحبأنمقدمتهافيالشيخذكر

مرادفةالفكرحريةصبحتو،وخطئهالفكرصوابفيالنظريغفلون

حرلهيقالأنصاحبهايستحقفهلوالاجداد،الاباءعليهكانعماللخروج

منهذاخرجفهلالملحدينبعضويقلدأسلافهتقليديتركومنالفكر؟

.رقلىإرقمنخرجبلكلا،؟الحريةلىإالرق

دينمنمعلومةمسألةأنهاوبين،الزوجاتتعددمسألةعلىتكلمثم

التيالشبهةعلىورد.المصلحةومنالفطرةومنبل،بالضرورةالاسلام

إحداهماأن(921)3،النساءسورةايتيلىإاستناداالمتأخرينبعضأثارها

نأتفيدوالأخرى،واحدةعلىيقتصرأنالعدلعدمخافإذاالمسلمتلزم

؟العدلعدميخافلاأنيتصورفاأتى،العدليستطيعلاأنهيعلممسلمكل
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بل،المنععلىيدللاالقرانظاهرأنوبئنالشبهةهذهعلىالشيخرد

أربعةوذكرمنهما،المقصوديوضجتفسيراالايتينفسرثملجواز.اعلىيدل

هنابالعدلالمرادأنتدلتعدلوأ<أنتحستطيعوولن>ايةفيبالتاملأدلة

الكامل.العدل

الزوجاتتعددو""والفطرةالزوجاتتعدد":بقولهعنونئم

وفيهللفظرةمناسبالتعددأنعلىتدلأموراتحتهماذكر"والمصالح

ئمانيعن"الزوجاتتعددمفاسد"عنوانتحتتحدثئم.عديدةمصالح

بمقابلأقلأنهاوبين،واحدةواحدةفيهاونظر،الناسيذكرهامفاسد

بهتحصلالزنا=فيووقعزوجتهطلاقعنعدلإنالزوجإنبل.المصالح

أخبثمفاسدذلكوراءإن:وقالعددها،ثمالتعدد.مفاسدمنأشدمفاسد

ذلك.وغيرالدينوخرابالاخلاقفسادمن،واخبث

امها:بولايةصغيرةتزوجحنفيرجلفيمسألة36-

لمالتيالمسوداتضمنالمكيالحرممكتبةفينسختهاتوجد

بعضفطمسالبللصابهاوقد،الطويلالقطعمنصفحتانوهي،تفهرس

نقص.اخرهاوفي.الكلمات

مفتيالحسينيمخدوممحمدالسيدسوالعلىرداالشيخكتبها

المسألةهذهفيالشافعيالمذهبفيهاذكربحيدراباد،النظاميةالمدرسة

الحنفي.المذهبوبينبينهالخلافوبين،وغيره""الامكتابعننقلا
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علىفنشاالكنيسةرئيسأخذهمامسلمينصبيينفيمسالة37-

أسلما:ثموتزوجاعليهوبلغادينه

الحرممكتبةفيالمفهرسةغيروالاوراقالمسوداتضمنعليهاعثرنا

،مسودةكانهالىوالاو،مرتينالمسالةهذهجوابالشيخكتبوقد.المكي

تفصيلعلىتحتويكاملةوالمانية.ناقصةوهيمنها،كثيرعلىشطبفقد

وفيهاهنا.نصهاأثبتناالتيوهي،الفقهكتبمنالنصوصذكرمعااكثر،

.والفقراتالكلماتبعضعلىوضربوشطبتداخل

:حالاتخمسالصبيينلهذينأنالشيخذكر

الكنيسمة.دخولقبلصغرهماحالة-1

بالنصرانية.والتلبسدخولهاحالة2-

ذلك.علىبلوغهماحالة3-

بينهما.الزواجعقدحالة-4

.الإسلاملىإعودهماحالة5-

الشافعي،الفقهكتبنصوصوذكر،بتفصيلحالةكلعنتكلمثم

النصرانيةعلىوتزوجابلغااللذينالصبيينذينكحكميبينمامنهاواستنبط

أسلما.ثم
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نأ!يمالنبيواستئذانهمالمغيرةبنهشامبنيقصةفيبحث38-

عنه:اللهرضيعليايزوجوا

فيأخيرااكتشفناهاالتيوالاوراقالمسوداتضمنمخطوطتهتوجد

زياداتوفيهاطويلبقطعواحدةورقةإلامنهنجدولم.المكيالحرممكتبة

الشيخكانوقدعليها.نعثرفلمالبقيةعنوبحثنا،الهوامشفيوالحاقات

فيإليهاأشاركماالمذكور،بالحديثمتعلقةمباحثعدةيتناولأنأراد

الزبير،وابنالمسورفيالطعن:)الأول:بقولهاخرهافيالصفحةركن

فضلمنعرفلماذلكاستبعاد:الرابعالتفرد،:الثالثسنهما،صغر:الثاني

(.وحزبهجهللأبيوبغضه،لفاطمةواكرامهخم!للنبيوإجلالهعلي

والكلام،البابفيالواردالحديثتخريجعلىيحتويمنهوالموجود

الحديثراويولادةتاريختحقيقوفيه.فقطالثانيالمبحثعلى

،الهجرةبعدكانمولدهأنيختلفوالمالمؤرخينفان،مخرمةبنالمسور

در.سبعأوسنينستمنبنحوالمسورمولدبعدكانتعليخطبةوقصة

"فسمعت:قالالمسورأنالقصةهذهفيالصحيحينبروايةالشيخعليه

يومئذناوهذا،منبرهعلىذلكفيالناسيخطبوهويك!رواللهرسول

لهذاإنكاربدونالمسند"دافياحمدوالامامالشيخينوتخريج."محتلم

أساسلهيعرفلاالمؤرخونحكاهماأنعلىظاهرةدلالةيدلاللفظ

ثابت.

!!!!
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الخطيةأصولهامننسخهابعدالفقهيةالرسائلهذهأغلبليإسلمت

دقيقة،مقابلةالاصولعلىقابلتهاوقد،المكيالحرممكتبةفيالمحفوظة

لاضطرابأوالتصوير،لرداءةإمامنها،كثيرأصولمراجعةلىإواضطررت

المؤلف.بقلموالزياداتللتخريجاتالصحيحالسياقلمعرفةأو،الاوراق

الافاضلمنمجموعةالمصوراتأوالاصولمنمنهاكثيربنسخقاموقد

منها.ينسخلمماوقراءةبنسخوقمت،المشروعمقدمةفيأسماؤهمتراجع

الزياداتفيهاكثرتالتي"المواريثفيرسالة"الرسائلهذهأصعبوكان

لىإوتستمرصفحةمنتبدالتيوالتخريجات،المؤلفمنوالالحاقات

فيالاسطربينالدقيقةالكتابةثم،الهوامشفيبعدهاأوقبلهاالتيالصفحة

الصفحة.مقلوبةتكونوأحيانامنها،كثيرةمواضع

فيووضعه،النصبضبطقمتوالمقابلةالنسخمنالانتهاءوبعد

منوالنصوصوالاشعاروالأقوالالاحاديثوتخريج،متناسبةفقرات

للتنبيهمختصرةتعليقاتوعلقتغيرها،ومن،المؤلفذكرهاالتيالمصادر

بعضواستدركت،بالموضوعتتعلقفائدةأو،العبارةفيخللوخطأعلى

منليستأنهاعلىللدلالةالنصفيالمعكوفتينبينووضعتهاالكلمات

وكثير،قليلةالزياداتهذهومثل،السياقليستقيمإضافتهاوينبغي،الاصل

فيخرمهناككانواذا.المؤلفمنهاينقلالتيالمصادرمنمأخوذمنها

فيذلكلىإوأشيرنقطا،أومعكوفتينمكانهأضعفإنيبياضأوالاصل

وتتابع.ذلككثرإذاأشيرلاوقد،الاحيانبعضفيالهامش
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فأبقيتها،والصفحةلجزءابذكرالمصادربعضلىإالمؤلفأشاروقد

الهامش،فيالمتداولةالمحققةالطبعاتلىإوأحلت،النصفيهيكما

إليهابالاحالةفاكتفيتالمعروفةهيالمولفيذكرهاالتيالطبعةكانتواذا

الهامش.فيأكزرهاولم،النصفي

مختلفة،فتراتفيكتبت،متفرقةكانتالمجموعةهذهورسائل

مامنهافقذمت،الفقهيةالابوابحسبفرتبتهاتاريخيا،ترتيبهاويصعب

.المعاملاتفيكانتبماوأتبعتها،بالعباداتمتعلقةكانت

أبحاثمنفيهاعماًتكشفوعلميةلفظيةفهارسلهاصنعتثم

العلامةتفوقعلىتدل،مهمةواستدراكاتوفوالد،نادرةوتحقيقات

.والرجالوالفقهلحديثاعلومفيعصرهأهلمنكثيرعلىالمعلمي

واخراجولغتنا،ديننالخدمةجميعايوفقناأناللهأدعوالختاموفي

مجيب.سميعإنهتراثنا،منالكنوزدفائن

شمسعزيرمحمد
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الشرعفيومسماهالوترحقيقة



------------
،!بيشيضرضقغطسفمصصب/حمصضمضه/!رءركلحمروى!محتئيرو-حى!ر!يح،1،9ئح!-

ء.ء..ء--/ء-سك!سى!!1

سبم!ه!3للىصنحمالسءىسممورحركمز.صبما!ر/-!3!1!!،ء
-------7-.----!---س!

سيىص-!ةبر---سصن!ح!لص/ضةلى-!ىهـممرشر!مصألصلممىلملم/زمه----
.--..ئ!\

ث!.--.5.ة..-ءر-..!-ع

لآ!1!جرلىرتمرقي!ر--ولر.صصجم!خلرتىعنير-افيلمحق!ب،ءني!م -"---ه!ل!رس!3س!-

!ث!...َ-..ء"2-.-..-5-رؤ.-ا،

39!حصككههع!-.،---..7--،.لا.9-محا-ص

!-لأ-نكلرسكرت!ييب(\ظدكلمي!هنمغ!كل!هلىلت!صي/قصوضرىرينى!!رررلر/يي-ء

!1،فيث!دفاصاثضلممنرهمزلمجمئ-7لر/فر/-!ان!،كص!عثبر!ةممقخ!هيىءة!!

إ-الد!الالضستر!ور..!مأ..ء،8
.-ء01--.!ص03 +احر)3ل!ءل!!ر-!في،--

ء،*-.ءسر
6ءى....ء0حر-،ا-

ئأ1إ-"3-.ء.....ش-ء،....-.-..-.ثاإ-*-ث

!!الفبما*-لمبهص51+لر/!ييزج!خما،*?لمبه!بم،.--كلا-

لأ!1،\!ح!سبرئرث!ل!وحبملمح!طم!صىضمولاءط!م!-صفيضص4ل!لمضح!حممف!لم!ر!6ا

!-لملم+قرلمحي!!يرىلمجنه!ءحثبى!و!جمحع!ووريخ!!!سسنيحد!اب!ءكاث!

؟-.*-؟..--.،--ء--!--،ص-..--...ء".ء،-.د"

!-!ا!ا

4،*إ%ع!ا

!

\،

ث!"يخ

إبراهيممقام



حى.ءصس7/-+ابم+"!ص!مفيسماىجمر(،بر3!جمربه!.خرحمم+بمسجممسبمص!صص!ربههـ؟-بهيعييبههيثم7لم!

!ء،حمهكهحهـ73!مص7كى+3!ر!مبمصىصبر،صحيركمكاصم!7لملميربر!بروء(!م!م3لمجه!بهيا

-ا-/،-.!!ءا!صلمج!لهإني!لصسحم!

بر1لم!حرص.--.-

،لأالبز!-!!بمرأ،ء"أطعز!كألم!ولملمبه!تلمبرفيك!همرالهر!كاصغلموصأصر!ان!ارر!ىيمصماليحرا

2،حؤ01إ"الم!اقيالورزة2سمالم.لمئر/!ؤدممفص!ط!زدا4لم؟3(دشصتىاق!!صمحم"ركامرةوأممر!منأ11
في3-س،بخهـبركحجمرنىءلو

؟،-ثكهوئركشسص!صءاب!7يرجمهـبرص!ع!ممكثسكلمم!يئسع!لىلهمكلرضصي!-لىحرهـ.كه!جإز!وبهاسفاحيسفمم،ب!(إ

.ح!!عأدؤح!.-برفيدرير/ءلدمم!لكلاعلوتص!وممهماص/سأ4"درمعمص1عألمرف!4ل!سىلملئاشوواف!لمر!أكل!كا!ثه!عئم،(

الأ.هـفقي!لمبهل،/+طعئاهملرم!محلم/للصكر(ايركىءفىمم!ص!ص!ىءاطحممعر،!ءكاس!ع!صفيحماصى!لمجى!صلمنم .!..-.لمحلائزأ

ء،نجمهـسم!لم.ء0ء.

!؟.،!لهم!؟حىررءسبهصذأصرحهـ!صصمسبهال!اعهعر!ا!فءكأن!لامرمق!ىءص!كصقرفالرص

ا-ة،ءمما.،سرإلهء//"هلملفاالماة(،"3-سلم

..ا."د:-إسص."لحص"!س-برأحض،،ةةس!/لمنجصم!صافرصحصصا!س/سى)كأكهصصض!لز)فىحصرلص،ءأهـممهاا2حىءمعمن)!ا

،.!-ء.نر(.*+!00،0،)مرصفي؟لرص!ءقو/:فأ4.لم-أسيم/في!هتحح،،ا!ع!رلرراا،ح!*ىكهفيكائمعهلمض/سح!(ألرو./!كلإ

-.--.

*كا*نم-.!!أءلمع!.:فأ++-ع!ةإ-ءا"ر!س،،ء/،/"لبم)ء!ئ!سءئأكأسرثعحمء!صلملم،-صرحصضلهص!.صا-خمل!لم.ر/،حزا،ب!،.برلأصيعزلما

،،،-ظ-ءبرسء!طورفلرلم.1)في4سدل!!،لرخض!نج!ط!خر/ءلم-لحنرافىمم!يزلرلرءفي/،الىمحىهمصكثنهر-مما!ن!،1-

1،3صنمء.---ص.!-،ءهـمط-غ!غءثبصلىصشتجتيلمأحرخز-/ر!!ء!ضر!/كوثؤ.تءصحاثر/لمثص-م!)برخصحرتجكلكرأإ

ا:ص؟1312عحى.اش[ةش!،"ى/ل!ه-ع!ىالرلم4ممر!رفىا/)ءع!رنمأهمر!صهـكرهلى.ر---كه6ئرعنل!صهحممبر.:هيخ!،ا،ضص!ممي/%

"لممص!ص!رسالمثىلمبخسشسط!!اهـهـ4/ضرصص!هـع!سلملي!ئاآت.-الم!كأ/ى،غ!روءل!سح!/ر،جممر!ا/
لممممرتءسصكصعستي!س،قىس!ر!كل?كه!ثس،مم!تءفىم!حمبئربه!صصكأ?رسض!!صبر

بارلم:رصر3يعحصعرخرفى3/لمكصبمص)ف!حاصمي/محص!مدوصك!ئمرب!!1!لخا6)نجع!ا!هلص-صهـل!فولرممهبرص!لمال!،7ا

ص.ءنه!صالىهممنعاي!!ضرهألمرم!حز

لسفئفيحمرنحم/ل!مىل!ح!لمء-لربهر%لما/اور/لضاخيعما873،سحيافىبهلنرفى!صكهص+لمصلمحيصعر/ا

.!ركقعرءنركرضضل!نعحرلمحمي/لم!!كلىكم!ءمحلملىمغعصهلمصك!س!م/فنص3!اهـلح!هـص/!سرضع/!ىض.أ

0ء.-..

!لرل!لهزنرفيو/و/نراءسرحورنأتـ!رحرحض!"لقوك!!مإانةؤأل!حغمىىا!اارخا..هفهب!وس(أ

!صبرصحرضسل0،ا/!!*صاال!م!!افىض!كأفارا:!-عيملر/مؤتمصلز،لم!جمرصبه!لمحال!لمماح!:.لهر.

ء-سمص!!مىلم-.ل!ى!صسا-عم/لحلو.ا.عل.-!أصنح!)ف4%!لم

لو!ىفش!رظ!دلم/!!يرلم،!بلس!كضس!لمبرىعفيي!ممه!!ش!س!جمرصسكهنجر!ونماسص

المسعىتوسعة



لمجضامرلرلمهلمحم

سردبدرصلاص!مرلأس!لى1ن؟لي.لىجا!اصءأ!ااجمملتع!?عنلم.ي!!لىبن،عن!شاسيضرمما!ينس)

:معمداهمهمناي!رمهأرسضاممهبخاال!ط3!مصجضجمر،!حلمنرخالعنقلعإنء:لهحاربه؟حبنملالركلاملحهم

3،.لعنىا/)ضمىفرشحى

)ءبمرلهمللمرلمبهممتىص!ا!-!لم!لمبلفىجصمهصرصفىؤ،.لر!هرفيوقصير2"محعصمزلمسرببملعنق/نثعوصئم/

ل!ع!،ء،جمرر:،فا!ارصس!مرءذقلمحروحىص/همرتجورجمح!ا!ححضه!نهكطورف!ص!ر/صىبهصاسىلم،ت!ث

همهـصلبماليصو(نر،صصرلىخمثأ...!كلفي-ى!صها!ىفالمممرجمه،هلهلمير!كارضأعناخارلرماو/سىسي!بمييفيلناال!،

!املزا4رر!هالرصرلميرحرضى!!كر!م!مى!رصءفمىكىجرخيجىافىكىلمعضقأ)نحاحم!ار!يعصلململمنرلمسصر(

،،...صرسحغل!لم!بمد/صهم!ىخبلماعقلمبرءلمالماينملم!لأضلملناحم!اهمرلمفي؟سلبللمحام*!ملصلمدمصهح!ص/!نمان!مل

!ى؟صلالهـليا5ث)!يعلرا!ق!صلم،4لزلمتسهم!مضوحسي!لناصيون،صسلمكا.فيكههـلمخم!لملخىركأصحم!ز

جم!ضمأصعرىعزبهشد!فطرص"فمينههبهم!رحمر(بم،،7!فم!علف!كه-نم!لمد!!ترلص/لمصائلملفنق/ف4بهحببهاس

رصيبءالم،لىصلما:لبضسحمم!ا!هكه/صيرصكه!رر-!لن!اللسافهصصص.ق!طوصع!)كل/حا/ابمبيضلل!ص/ى

لحزص!بمململ12/نرملدلربدالممممادورمؤلادلههبؤ؟!اهمهعخدهحي..ء...دهـيه!ميؤتملزارر"كملم/صم

جمصلم"يهىكضف!لودهاـسهـصمللؤهص/كممبمض،،ذلملهصهملهـ!محناش!ءازما("هـهداصأؤمرش!ر!رصنع"،لا

!ك!نشححو!!لجصظترلزنرص!،صرصتترلألنصلمعانا!!ط%،للمكلنص!و7لم!يفش!ه!ءلمعمصضمبرلر!نىكرصشلصفه

نصدلأوململربخملصلمثامهعممل-م!لمالص!ولم.حأدابنخمايكلؤمرءلمءم/صفملممملعجنىمن!لمسخممللمبموءاز،

الن!يملمبزكلب!بز!لههـ!زع؟لرفزءقئضبيرعصض!همصأسشمم!/.عرلهالهزلمحميئعمنفلأومنص!لمظ!ىاجم!قممأ)اقصر!ح

عرميمفي!اممرصعؤ.عاصلم42لرتا/ل!هم!،اء/لرص14شرءفيرنم!دررفلمحرصض!لم،رةالطخرم!

عاى%!حىحمم!!ى)إبهضى!خ...مىعصضررضملها--لما/مقبرخمؤ/!ضبزجمسعقاص1/بهوصر!خ!ءفأ

،...لم!يهأمنابههعلمممص،ف"لهجمطلمحقلمل!مف،هـمت:بعيرءيسمؤ!رلمصنهصصش!روكالماـلرمر!7!

برفا22صترمم!،،،صمل%+صر!مميمؤلمسعرممصضمهكل!حصلملهألمحسلأدمبوديماكمترلملؤمم0.نحلدلفوصام

خاصردقألم"بر:لزصحهحا!اممهح!ص!ى!أافهكط،-ضصرىفيعرسثلمعوء-يرث!لمء!صءصىءصملمفى

ل!لممهبرهمنئحأءك!زص،همممل!صمهلمنهل+-..سبمرلمنماصلمرفصحكللملمريض//لرمم!دال!نمم4وعلإلمكليصبممصلنلم

ص3ع!!قاجمرمما!سدرلرا!-كىل!اطخضلمصىسعرلملمالمر!ادهم!يبنهـضغلم!نكللمكطاعضصكل!!نروصحس-ض!!يلىلم

المشاعربينحجهفيوسلمعليهاللهصلالنبيسيرفيرسالة



-----/-!ضببتيهبكصيحب---ك!-بر.بم
،لمصسك!ص3!صلبمجى3!!ر27بهمأ!ى!!س+ع!بر--كيا!ملم8هجمي.ولجم!-

جم!الهمبمء7،!ابرك!صمابرث!للبر!مبنيكرئهغكبئث!ر!ي!كل!ع(،لمبجيجم!!نيبم!!عأأدلأا!!

لمبركم/صبرر!ص؟؟-،ص!!!مبم2أ؟!نرفئشألملمجىن!غم!لهـجئطؤ!لمجمإ:*ةط-.*--

نرمضلمبميرا،بم(يينمءصءبمجمخ-ءببرببمض-*والم!يمم!!9*+أ-خ+!!:-:4،!جم!92لأ!ا؟-3فى

!اك!سصلزا/لبضئييطولرملدزصىفماا."هارعيالف!،ضأهيرت"إلم!أد!/لىعبممتر+ر؟مافى6!ا6!

-للأمق،.كأالي!لز،يميرفأنمالهحى/فصار!هلةس!لئاجمصكلص!فيا1دالمغم!بر!نحالأة!

*،-رفيالهطها?كأصلمللصل!م.-ص؟!*0كا؟ء.ح.ء-ق؟-إؤلاة

ء..ل!د

ق!رهي*!ضالدمس!انيصقطططلهبتفئنر/ضطلا!كلكولخةثىكنألزتقأأ!ح!*كثعتتكلأصصكل!

ع*غ)ص!ضءامموحمر/لمح!3يمجمغهمهألمبيمضأ!ل!ئنؤكملا/ثالملنملؤضر،عميلأو!مة!ربر،

حةسمم!-عىمىصىل!تح!سهـنرصء،--

7!بيد!ى؟لمحاأممال!افياىتما-مضماتم-لئئؤترضضأ"ألذبرتجتر/كةغار،*اصاد!،9ألم

لما!الم.ح!ناخارتمللأتثمبهعصماحميمف!لتئئصبنغحم!)عبرثكينفيى-برالبماشصلرب!9!ح!

!ط3!ر!نعمرجمخل!مزضل!البمتورضغاجمعدم!وعبن!-حم!!ص.ز-ىلمفيفى!و.

!هلمحهغمملنال!)لبن!فىحىفىرلروبرهـاير!يمصث-الئوكلالمجح"كلبمالملأ.:ءءد!"خحه
ء.كا08ممىب!كم!إقاص!ب!،كىء+.

ممهانوع.)ج!عسكم!هروخملىندعسلجرنجبهسمم!حع!برلملمجض!ور466بر1بهـ*كهاطمرا!يىصعظاص!بر

بزهمؤضها!صتملتؤفيصح-1جميه!-ا!يشصصعسلممرشبقللبيحصملرجم!:.*جمصيمو*ئرلأ-!لأبخ
عرءلسميخزيبعفالمؤكااداع!ارخوجرتعي!!ع!ص

0َ.ءء!خص!1الأ

ح!لى!غى!،عه!ض!رنجرفى!ك!بم!الإسسز!جمص!*لأ"عفلملاه

101ر)بىالزصزجم!خ!!رليهءإكه.كغجم!ل!!ه!اهماه،لهممئر)1جمبصمصمى)صلهأحهتجم

"..-لملزمم!حلاسصاللا!علا

لمالادف2التورلم!لتت!ر1ممضغ!هعماسال!!مي!صمىاصساد)كتوةدهيللىه.؟

بممسثر!هص*لمت.ء*.!،

في؟البمابر!!ل!ظتا)لمفيف!جا!ةلز!اعماماا.ثمضضرلؤخرمم!لملرخماع*كللمحرس)

و،ثؤح!حرلر!فمك!!رضممس2لممجمننى!عمزي!صته!ح!صمد!!ي!ظر/!رص!محمرضهلمنمبتقئرءهمغ

-ء/ءضوص!!رصطعر-

هيكئ!ص،لمزص!-!ى2-صكهيها--ح!*مح!-)ص!لحعرمحساد!دركهيربرممعيع!لما*.،

ء!الملموموصعميمجإ"مممررللفانأعىالمحل!!هحملو4ي-حبمنجبؤلصال!،صفىنم!نجا

دصصعصح!.-ملور!د!رص!مكى!صض!!غ!زالملرمرجصجمصصم!)فيمدلمسن!جة!ا/لهزي!ثىلألمجصبرمولىإ

الاسلامفيالاعيادفلسفة



أأ؟2/ء2/2"سالىهزروءامعضر?شىيرص،41ش!ل!أطركللمرجمر!ءصيهيلىلى،فيرشخا!يبرر.صنجيهـجم!الم.5صهل!ا

*!،!لممميجملى(.كهكلماح!!ىكرء!زعرلم-ش/ءص!زلمسلجر!هض!ث!وء،سف/جمهنجصيقجمميءنجبئ،ضبىص

،11.نجصممص!ءطصشطر،يبرلملمرص!ء//عه/حمرض!صسرعهرلم/عرمصرسرسلرصشبرصر!،نها.ع

بم03*صصصعزجمرجموضشلصرعصيع/عرصرجمص!هبهزم!لممم!حهبههممماءصرسصشو/?صخه/!لرمفيء

!!1!جمهعمبرممغصسحاصىط!حهعر.!!

؟!!.طلر،مبرلميرئمصسئمبرر/ل!سنهصهفميمكهـ2ى(جمرءصلمىكات/.لم

حلممهـ!حراص/صطصرحبروى،سهـتارءصص!امنجهصلرف!للصترباءصصلمصرءصصص.عرسا

،"/إ/جممصر/عض)شفاضاءك!)حسضطعرلمصزصح!صحؤرل!لجر4/لف%لنربر!ي،تكاضر/تنحضقحروكأ

1!صارشرصصا!ان!رلمىعر4))س!!صسأممئ!!زلماصيفأبر/مم!/زممثش))د!ر/لرلاارير!هعالملمسكةأ

بر"ولمخلى)منرنيلهلىصكان!وضض/!ؤحملنضطثرعهصمشرق،هم!س!،ص!كلا

/لم!،رلر!رسصلر!برجرصل!لمىئم!!رعبم./!ر!وق،في،اىلملرطىمصمرسيخاصصهررياوسد!ما

!م.ر/!عصرمر!ررصرلسلركص/ز!ثومحصزررريمضنراصس!ظ!ىص!لمظ!سولىص!ر/،لرءل!لم

حطياسصصمز/برغههمطلخىعصر!ءفاسا!صضصخ!طءصم!احمي/سمسضىماكل!ا3ضغلمج!هـميسلجسظم

إبم/ىس!ضص!!ووصخبلى/كألىصهـصغجمنلم/مىلممصاص/يهه!بهابرصصء/صسسربههصصعرحهصصكرل!

!هرا..لأشزطل!ؤلمتمم/جمنرع!فارازحىاطع!)وط؟يخهلرلمنا"وسءممثنمبر!رهم!ر!ر

1،،00ا*،!".لمل!!.لناص!ز!رو!"يىصول!مر/1ا!/!لحترعا/جمصروبر)ناء01نا

!لى3-؟لم،غآ!صن!ظرلخاجمثء!ع!مبرني/ير!ا!صاثثءبرلمفيضر.

(-اسص4!صممر!ضمى/ممى!اضيبمرسلهيرخهص!صصلمص)دثةقهزعرلر.جمه.ءساميء/
عرءعكل:صء! لمممر-7!7ير!رص!/كأش!!ر/شعباننجهكأىصعبلئم!كلبهةحمإنرصرص!ررصصرمحبهرر

؟-ألماأسصطءاؤلر/!الملمافي/لمضر/سهلزضراعرصيلمكن-سم!اعضسصسعنص!لضى

قثا\\سي?ص!مت-لمالئثر.م!ل!لرابرءدمبر،د!آلرء!يربرير-سا!ر-------لا6-لى

6-للا!لم:1!دصبؤضاسصجمىق!صدرضتجآعضصعك!-جمفنا-!ستسشضاصلىمص)!لمشممهـلم%ا

!ؤلمالم/!!ر!نزفىلم/برفىءجمز-صببر/1!ص/رصى)نزنما.انمهلمطرضير9سمى،نضتم!ئ!

\9!*ر.!ء*ضصصز،/ءجمما/ظضرلمبربصلىصبرتماعهـكلع!عكلص"ز5سلر!ءشايىلم!صصزللىضتف!!نىامضلم9

.!.ألؤصضار!/لم!اص!ضص%ءصلمتشصم!ط!بقيطصلمح!ئاا/برشي!بقفاهـ/!اكل

ب!لءل!//أء!هه!همردن!رصصكأعرهبرلرطاك!كلحوسقصصرضاممأ

فىلمأأإلملجبا!!نتلمءضضيخ!شزدغلرصىفه!لعظ!ه!محهنى،

،4كلىلم!ز!ا!/ء3!ل!+لمجم!جممرئهالضمىلملركأناىنه)طهئااناجص،شرصيخا.يخهضا.راة

!يبم،ممالمءك!)،عر!ييهىجملغفيلل!،رع!رجمال!امغلعكذ،يبرىيهألزمى)الوكأصن

2يىاصمأخب!!لصرصع1سصئضكل!لمفي،في!)و!دلهعرصنرفىص،جييخصفر)صمى

19لا3!رمص؟صلرجمرعة/!ن!رلمحهصشجمأكرلمل!م!ح!تاافى.!أمىقفرنلمفةبههلىضأملز)تضغورأ

.9في!ء!/لاءعصا!ر/لوخص!ربه!وطظلمصو6!اص/صصع!س!رع!!هفيصرلمضصل!لرشص.

المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم



ممى،!ربرحم!5!،؟!مءص!بهصصلم!ي77لمحيصصلمثبمحزث!لمصييلملم/بهيحربر*!!

رك!7ا!ثبز!ضء7صصغبم(سوءلمبهحص?ءلمع!بم،ص!3.حبم/صبمممربمل!حريهمبملىحمملإ\ى.

ث!-أ+عمءكاصكمحمغ!ألمءكاصصبملمجمهـبهثم/ء!م"!ءث!صسبر!ملمبه!يم!3؟كأ

"!-بمعهضحمجيم*حرخهـجربم-ص--*خ-ة.-أ---ة!؟ص

كى؟كبم!هسهههكلببهم،!-،ء.2ص!!.

اش!رخكررد!ع!-1!حزلمحض!حوحيء!ر!بز!نرأ20،1ءلرديرءصحهخصصمض--

،..ءصر..ء--6-

أ*ءممروعمىا//لمصسجمنا!لماكافىل!أ/لر!-يمميصرك!صلرسرلوحيبر.لحؤكمىت!!!-----ا*

-طح!عضحبرصبرءممهـ/خم!بيبهصمم!بر-ء7صهـثيم/بر.ءمميص.?/?--7

خ!خفهـع!اه:ع!ع!.غهته!يهب!ح!ش.6هب!

حيلو!ؤحمم!هيحي!فحميعر!هم!ييغ!طض!لعبماة1في!-

---،غ!لثر،.-!
محاح!،هـشقحح!ه!حه!ي!برجمممه!ؤفى.--.-

"هـيهيحر!ح!ر!!حهـث!حرع!حف!3ل!و!لخغ!حهوطا-! ء-*.ءو2

!*

!حئ!!ص3/لمج!كلج!!ر!زلمحاللء-

!لا،!-1لى1لمحليوحيهت-"-
3*-003..

له!!تب!رخ!مو!ضلمج!رسعدحينمص!ثعني5--؟لمبم..-بر

-6-!لم-لو-حى-!2-ء03برت،-سص:،:صص-...ء.*-

رر،ه----ء..-.!-رصليبطحبشتلمج!مهكل!س0

!ثظهكدجي!ث!-ح!-//صتر.ء/-:*----!ء-3بر5.-.ص..--كاب"ث1.!*

و،ء*ه--ء-..ء--.-083**!!33!به!هحه!*-زلمحثك!ننكل!وو

رجم!ليصلرولخف!جمط

--.حمصس!

-!.ء01ص!!!ىع!حى:،!-ر!ىك!ضء-7،-؟س.-.3 -*-ح!!ى--حح!+!!!!!!!مح!-برحجص-حي-!م!---ء-

--.-!----حم!-سيم.
د!!سق!لهحمت!مننص!ىء-!ح!!يم.صض!وجرير--ء3

---.-3-ء--------!حح!-جش-/ث!،.هصبحى

المجبرغ!يرالوليتوكيل



لاثرصموهـ3

-حا-1-----

-----------لس!للهالرع!ا!رحبمء*6!ه

.صءصصسل!حرهمىائرمللى!لى

ه،لمصف!والهرس!.ىاق!مم!مطلعمح!ر/سضاصىلت.!اجرهـ-كلءارساثس!لورحيملنر!

سههم!ت/مر-،ماء!خعءص/عر)قنهديحا.حنم!ر!بص/ء!أس!3حص.ناإعصءنهر،موجولرعىمصلرا

!ص!ضطممض.نج!!ثىسبضض(/لملم!فىلمفىهصن!رءلمإلىل!تارص.لضكصصءلاص!رءصملر3لمحزملم

--فثولهلمجىصر-

3ءشم!ضزرإصصىا!عع!لى!لمممماي!ئرلفلزى/،شصالضصمحصلحطيسحىاور)!ئ

س*واشز---سمز!ل!-.دمءس/!رممئئدص"ل!سو)لصرمر/احئممرااردترر!أقىجما(ده:!ممل!

هـ-ةلمرءلمعرص/لمدممضدةر4)جمدهممرهدفحرجم!نللىل!بصرمجدةرص/مدهعصصىئمير!لممه!جمتهدها

جلاكا!كلكصدر!صصممزمم!!عس!رصسصلم!ص!ميميلما2حاحرجممي!0ديزلم،لرىحص1عط

ف!!مصصهـ1س!.سعم!!)كلي!ضر)كلنىحقط!أعافىلى)رممبرص!عئسهلىر)-!ممربرء

،3ىحرمىسهةرسنخصمح!اماغعمهبدتك!اطأ؟محىمع

/سرر،اراء3ء")ء-ء-

سا"-!ا.ـ.مأ

ئرء5!"الص-لسي!

!ماءسحوسور.صءروكأ//لىحر!ر،ىيرلمصورهرصصكيمص5ص)سكه

صرهملي-.001لىص!لرح!?.كا! يرهـركهدمارصرصمهص-س.ص

-لرلمفش!/سبحصللى-.لرجمعلراصجمبلحاع!/)/لرمصممالمرصلمصلمجلالى!/.0-

ظرمههمالسكون!ضلالرمهدعشب!عماةدصاتهلملمزعممااجهملر)دمرحرمهرلموهـلملمىلى

!ر!رثكص

ونحوهوالتسعيرالاسلام



بب!فمل!لىفرلهـرلىلم

ممى/2م!عصتعمم!ل!و،موكائ!صشاصم-،

حسضس!لمه-!م!رمم!2

لمحر)-حصاعزصكرءلمع!لمحم!ممهلمجمليى/صلمفيخأحمه

مهيجماعى/عصر3.!أمم!!صلعريزكلولمحكحولمنهلؤ،ه-لم

هصر!فيع!ء.ممأررىخصل!جمضاضة،ص،

!صهفيلملو!بر)همرءهمبرييجمحهمىض!نرحماصحرلملم(شيأحمرمي

شلم،/6نس"صمررلملمءثعثضىاك!مضلر،نح!!ض.عضحر

هـ!ا-لملم،/3.)سنهعاحه/صصغ!خلاط-صلميركىىسروكأئهه

:..صص

--*--هـغمم?"-ب:حمى-لأ)ءبرمرص*م!لردمصجمة،0لى!كىءس!!ص)يمرلجه0لضح!

،!.ص-!/برطى!-!حصإ-ءلما.)حؤخىبصرفيولخيمعفي-نم!)ح!إ-كلصبديرء-بربما

س.صأ3،?-ا2؟!لملرء؟تتههبر*لومششنمير!لمسرهـ.،تاهم!إءبرحما//ص

!?*--؟//:و*.ة،!برت!/مف،ء!اءرص/ر/بر؟لر،راء3
،س.؟-"-.،طءسه

ءص-.!5ء-

رسء،!ورسلمز!ما9)لمصاصهحمرتهه"يهز،ممنجهأير-مرلمحه!حمهمج!ءيم!3يم/!أ

أ6..9!ج000-،ء/لاض4/فيءأ:ء!ضص(ةشصس)نهىص!يمملىممهتحةن!كى!صأ

-،ح!*.*،؟/-،م--رصءلهسبيالا-يخاحمهكهصام"أءقولسرثق!لدصةير

مم!صيم?؟*صص3م!"901!ر،ء-بصبهزص،ح!ثرغوفيجم!معئاهـ:در

.:تهـلكلمصء*حصج!+/!رهمؤء:د،،ء!*(ز!م،

سهسههصىحمه

المعاملاتفيوأجوبةأسئلة



"":ير،+"صاارصكليىلمجنغ/لرلم!ه"ء/ط

نم.غملفصصض!هلمعىلمن!حؤرن!ر!ببما،

.!/-بم،كأ،.جمز!ص!هيمفي،لحء.4،وصتض

--/أكاكلا،/!د!وءامم!-مماحهلو!لألمظارل!زصبسكلكي

؟.،-.-)ءصصرر!همى

!ط!و:لم!ز3ر!إ/شاصلمءلممصماخالى!م(3لمءى/!لث!ل!1،!ص/

/.؟.!!زقكدمأ،يلىبررت!3!ظ"؟أ"خصكلليعر!/ضملمسصلز/

.0لا2كؤ!ئون؟لأ!؟3ة3

كدبرئطفيم!/جم!خمنأير!أقممرقا)نهـضمفى/ذ/عغار/!،لكوسردورلص/لرخمم!

في-كهبم!!بدبمحتى/لئئصير!لمج!مملىصإل!لمجيال!كامرا!ص،حئمافيلمأنرنأللحركلتوص/

ز،لمعرر!يه!راحر،-اتكلإب!حرتم!فيلحرىنلموءزحتضا/قر!لم/لى/كمرعر،كأ!يصقعئاءلهرتنمهء/لماو/

31ثاصما

ومحم3ا/!للأ!نحوو!فصحمز!كسعليفلمحبزصغا!رلرمم!حىلكسصر!ىللىظلميبح

لم5/لص/3عركلصل!خما!ن

!بم.مم!برمدرلجهجحلىض/لمىاكأجمفرلصظءنحظولرز2لؤكتى)فمريخي،ر!وص!ا!طص/

.ضىاا/!لمكأطل!ملرئرطليزص!ىعصصكل/كىهزاي!صنءصض7!بمص!ممبله!ب/لم!صقع،ضنا،و

لو71ع!ناانرلملزصح!م!.ئماالؤلزسجمهـنىبر/قآ/لمسم!يهغكصلرولرء/لرءصبز"ععاته!/!صو

!انحما.مصعيلزنمصصبرهمصرفيا،ءبمحماحمط//،لمخضأرخىفيصأانجى!/لم!لمكهطعرصطى،دحمير/

ء01،!ار/،،.-ة)أقيمبىءكر/كصلىصحصوص!ر!ؤصصئامص

ءن!،!صساأيحمينتج!صأ.*رجمهفيبصبرثمئريزءص/ئمثفرلصكأصثرلمءخفالمءصيينئثا!م!،1ولم

رع!2!لتيصرصا!صقيعرعر!رلمجر!لم.-!سينر23ر?يبمونااخا!هاثلحوى!فا،مصنا

.-جمص!

.ـقصء،!-"*!،لم""-ء"-"!!ص!محهضشةخلمضصج!

!-فؤه!؟/،1..و-!3.ء.ء.ء-

عل!ثيه!لجوعلماء/ل!ئمتكبئ/لوصصء!./ىفهلمجهصرصرع!افصض/ىء)اغلمهطرلىصرلا

-لا.أ!برتد-،001أ01ص/!صؤس!لعألب

"ءووص!صصقي2يرير+2ألمحإملىتصل!نالظابليكلعصنماكي!لق/ل!برلمجلنخس/لص/يرر/4

لط!!بييىإبممرنرمصرمن؟إ!صجم!صبيكلالر!و%سحيئ!مأكىبسبىمهـيخي/.-يخ!/

لا1!،ءلم؟)ء-2:"/،إط400،ى!بمضبمحمطضرئحابمبضيىاعشبهه/

!""نحير2لهى)فمطصرلر!زءض!سصزصعلص/نصسأال!د/،ا)2ثت!

الرباحقيقةعنالاستفتاءجواب



.!!3!ش!لمي!نا6لم،
:إنما،،،،ئم!.أثاكل!/كهـ!و/لمهللىهس/لسلرمعهى!سولم!يرلى/هسه،أ3.،%.*...لألا6الأ،هـ

ز19!ول*نالا*،لأحبمال!!*،ذلاممم/

!أ3314راهطب*ثبم3(1ا

!لم!(2*لآ!أإإكم!لا

ثيصمدكورمالجلاليصصصرس!اكا!عهصالررث!/!ص!وهممف،*ة6!ا،،لمأ*لبم

ي!جمىمن!-عحلطولهـإسآصوكهصصصف)اصقطىثاعييمأفى،!شحه)شفبن!/!صرأ!)رصص،حمنت،!2"

للجمأل!صشوعحيسخمآلمحفب،والتعرصرولجهلطسو/لرحروننححم،مئ91ذ.ث!لى

ق!ن!قأن!ضوالمردنسأيمرش!صد!7ليرء!هـاى)هؤلأثاردلىفرتورصالمهـ3!،لملا

---.--و/لوصيمللكل/لكلب!وللهقرلسلل!لهلم!لناكاعال!صرهـيضرءصاهمسلىهـصحيم/!/؟لألم3،

رصاصم!تلل!3إلى3لاسات!يص!دجمر3ثللمأهـصشء4نا،ىناىفىرلهدالكللهلىلاا!عولركالم،

..---!م-1د+
لص.ر،صأهـ.*!،!-

!.هـصرصبهه!لصصرص!ال!ططشىلمللرعاس-ش!اا!فيلرصرولولوصضبهتمبتوعو!!ليع
-3!ء.ر.-...،0:،--.0.صص

*لا*!

.لآءالمه.

كا)رصيكضفأءإممع!ق/لرعرلغرفي!/كىرممبنئإد!!اترضا-:--.ورص!لم

%.رمص.-

إل!/لولرلر!جو!يركمضير/لدصبرلىج!ىوالض!صير،ءعب!يلم.

ل!يلثلمصلس!فيمملص!/لدهـ،انكأرلهعرحمأتوصظرإلمفشالبقبزدرر!ورالىال!و!ااصمحن-ا

-س-ة-..نص--------0017،فبىنو!ا!صلا3+ كقللصثصممبننىو-

رر!يههلرفى/رليوى؟لع/لرولكفلهعرصبى!/لما!كا/ل!رسا/!!عنهلددعن/
ء--،!كا--كا--ء-----،بو

ج-----لىء،ممى/صعغ!نصلىلملأهـبس!صر!ررجم!سدهل!ص!يمعألبط/--33فىش

----/لوههكزلص/صرصكي/قا!سس/لر/ىهـعىسل!لمصرشفىر
قي-7--.-01حلملى-ر

ور%و/كلبهمم!ارلص/برمىهمماعىور"ص!لصرهـصصكانووهـكالصنروسل!د.ص!حكلاكم-7

كلرلل،دا-.!!-/-

---قمألفي!ضطص!صدؤسصشقللىسمممللىك!صرل!)ى-!!%بخه/نرصيع

المواريثفيرسالة



----ث!
!لأع!لأ!!شا!ماح!ل!نر!حهط!ص!!--خ!ممال!صروب،**2 3(رصصب+ة-ص-هـخهمم!ح!كا-ءصرمر-.!صهث.ثص!

،-+اهـ-/؟!رقيحص!!س!تهو!/

كأهـبكصصص،هـعثرئ!!ىبهيتسىع!يرمر.ئخ!خ!فئ!!ركصعفلرىك!صكهحمصق!ص!ق،!خ
!!؟يي1لأةلاح!نغئلإ-حآ!!ء\1لأ**ح3

*-،..+---!أ-ورحا-6.جلاء!اعح!تح!لم!-؟ق!.هـح!-أتم-ص!م!!و

-07،بم-حي-كا.-.:!//**،؟.،.في!!ضئ،1بمم،إثز(

يبم!ى.نص!م،حهءعيمص!مصر/ح!7بم.ء./!بمحح!ضصعمأ\!"،*لمأكاأ*

3-ف!سعصلمعما/لللئاكلسسلسملصدئنجتتضىاسو!ل!جولسعلفولادالمهـسملس!صا!ن!ك!ى!لفىصلسلسولمإ11

/.را،جممكردم!ءممم3ئقؤدع،لللألمسصجماضرالدكصدد،يضاسا!رؤ!سابوه!ا-/بصهـ/عماالد!عبحاأ،بص!غخا

3،؟هـ؟،ركر.--جماء%/!رومحلربهم!دنهراىخضيعس.نجماسل/للدظ،ص!شاءبم"+7(%:

سصيفتثنلوضد/لزشقنظء!3/للبرر!3ررممحمفلحممم!للزلرلانهونررلمه!!رالخ!ا.
-!"-لم!+.صصة-.لعع/

اه3(،كع-؟أ

-!.-ضونسكأ/لر!-ط!لم7صاىءلمرالطفيق/لهته!نىالمي!رلى/لرلرلطع!/ى/لشسمإيلل!كرأ،

..!-لم-.،.--.//رهـسللم!فيلماممألمى

رلورر/مملىول!صالملمجرمتكخ!/لرلى--صل!!رنلموممعكرط-!لفضى/عءعمآ2،

-كرئكلظرلهجمى!اى!م!لصوص/للىضدعصقول!اد//نض2،صكي/فيشيينافارةصاص!لملمو/ل!ى!ل!+كلأنر

وم!جمضسمى/لويرلسإ؟إفزلسوربملميندنسعصز/لصمرصء/نئئبمور/!تيلمجم!!هـرر2.عي؟ألا

تص/لىضا!فملسرسلفر/لصرلسس/ىصلسصءيهبرلسوصر+لأ/سل/!/لهجم!!رضاو-ففبى"ممها،لمبلسلسإمخاأسلم:-!

--ا!فئف!ط-مبركقممير!طلم!يلدلمعحح!م!برصبرلركل!يشىكرصرءنطلمعمخي!اب!ئهييفصعيكلىسيم!يح!بمعررعر(!.

فى4+،سط،لا،/لرصاحصم!./.،ءا*لمء!مر-
أمم!+(لا.؟37مم!اعصممم!3فيم!شيمعوحميلمحكطلملمحللسمكهر!رص/للىير

ل!كمز24)اكز!صهـا،رر!لممحيلميسع!ايكسعهـص7!

."--امم!ء!ءممممماممصع!+صاسه!ثللضحو-ا!!عد!ط!(صكركهـ"نم-!

-ء:-3-اكابهم7!!ه!ءنمحمىي!هك!طخفيكلءييربهضبهثمحم+"!علابناأ.

؟-م!إ-افثصصكا/عصشتطليلمجصصلم!م!حعي!ي!خ!!حهتلاتهمم3حمريهممم!!بر!صجمهي/كا/حيبر.:-6حرحصرحركىييمكا؟بر!ا.2، *.-/لىلرل!.،!قفي/سشررعرلم3فو-رهـ4!يه!!

،جم!لأ-ررهـ7!!لأسوع!!كلحم!شرلحوعللض-ر!ونعضصصيهضقه!هل!ههم!لأ!!،
كلص!حب!ر!ءو!ر!لمط"!/صاسرص/،أو

ام!!ص/!ي!ومخمكلىلل؟/جمخى

عم!صبمب.هـ!ضا-!لريوآاضس/ر/ضآ!%)،لى01-6!لممحع!هثج!ع-!سيحمء+*أهـءأبم!

لرلم3صلضءسن.--وضرفى)،لل،صلمجمت!"!لأير!مم!اعرلهها!صى/ل!ضلمطدرلم!زا،جلم!/+

ملى.مماوص!رلم!ورصر!صمىكل)ءكأختص!صص.صصأ!،!ا!ا
اباكملمءطفىلىكالمصى!ربرمزبهكلمهبمصص!جمصءعغ

رشعؤ،لبظ!ه.-"كى،/هر-طبهص!!تار!ص/لرعأعيسسلكتى-موير!/!ربن!أا3ع

)!اصيامى/صر!م!ييرسسممصعكل!ر4!/لئحرطكصضفىهـ!ص/لزسصعئعب--بركر!13

!اىسعريط/،حم!ب!اال!/!م!يو-إلالهللقأ/ليلهللدلليعييخابحربرصلوهكأكاممط!.سصعنألربمع!دحلا(إا2لم

(ثيخمأ/ا+عر/!رض!ا!ل!ء!س!/مملىبيمكاإتجيرلمح!مكز+صكانخ!ي/ل!يخمك!حىئرصضص4د!ءمم!بر!همم!+!،لأأ%اءإ!بي

،.3ء،!لما-

،،!لالإ*مح!لأو1؟!-!6!خ!،بر!!لآ3ع9!-،!!ل!!وور،؟*لإنلارو*!!حضى!!*ء-!ى!لىلأكا؟خأ!-ير -؟.(-،!لأ-!.-ء.،حص!15"..*-لأ.؟-جم!ء-9،.

س!/ح!---!"صمنماحر+د!س+
ء،!!رج!..ء!ىخ!ك*!-3-*.!!اتفي!نز!ه!فيد!---،

المواريثفيرسالة
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العاجةوقضاءالقبلة





العاجلألقبللأوتضاه1ا-

الر!صجصالرتج!إلمحه

العاجةءوقضاالقبلة

الصحبح:فيثابتةالنهيأحاديث

فرواه،الانصاريأيوببيأحديثمنوغيرهماالصحيحينففي-1

ابيعنيزيدبنعطاءعنالزهريعنذئبأبيابنعنآدمعن)1(البخاري

،ظهرهيولهاولا،القبلةيستقبلفلا،الغائطأحدكمأتىاذا"مرفوغا:أيوب

."غربواأوشرقوا

الغائط،أتيتماذا":بسندهالزهريعنعيينةابنعنالمدينيابنوعن

)2(.غربوا"أوشرقواولكنتستدبروها،ولاالقبلةتستقبلوافلا

نهإلا،مثلهبسندهعيينةابنعنيحيىبنيحيىعن)3(مسلمورواه

."...ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولا":قال

عندنعيمأبو:منهم،جماعةعيينةبنسفيانعنرواهوبمعناه

)6(،النسائيعندمنصوربنومحمدداود)5(،بيأعندومسدد4(،)الدارمي

)144(.رقم)1(

.(493)ريلبخاا(2)

.(462)قمر(3)

.(176)رقم(4)

.(9)رقم(5)

(6)(1/22).



الفقهرسانلمجمولح

.()1الترمذيعندالمخزوميالرحمنعبدبنوسعيد

""الامبهاممش"لحديثا"اختلافكتابفيالشافعيالامامورواه

القبلةتستقبلأننهىوصم!عيهؤالنبي"أن:بسندهعيينةابنعن926()2()7/

غربوا".أوشرقواولكن،بولأوبغائط

"لا:بسندهعيينةابنعن42(1)5/المسند""فياحمدالامامورواه

غربوا".أوشرقواولكنبول،ولابغائطالقبلةتستقبلوا

لا":قالالانصاريأيوبأبيعنبسندهعيينةابنعنالزعنصرانيئورواه

النبيبهيبلغ:مرةوقال.تستدبروها"ولا،بولولابفائطالقبلةتستقبلوا

19(.)1/"البيهقي"سننب!جملأ.

وأ"الغائطأتيتم"إذا:قولهإثباتعيينةابنعنفالاكثر؛لجملةوبا

معناها.

فيأحمدوعند)3(النسائيعندومعمرمر،كماذئبأبيابنتابعهوقد

"،"الغائطبدل"الخلاء"بعضها:وفي42(،1و174و614)5/"المسند"

الذييستقبلأنب!اللهرسولنهى:ولفظه)4(،ماجهابنعندويونس

غزبوا".أوشرقوا":وقال،القبلةالغائطلى!يذهب

)8(.)1(رقم

.الوفاءدار.ط(01/912)(2)

()3(1/32).

.3(1)8رقم(4)



جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

عنإسحاقبنرافععنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقرواهوكذلك

الغائطأحدكمذهب"اذا:ولفظه(،1)"الموطا"فيمالكعنهرواه،أيوببيأ

بنيحيى"موطافيهكذا".بفرجهيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،البولأو

يحتى".

مالكعنعيسىبنإسحاقعن(414)5/"المسند"فيأحمدورواه

ولاالقبلةيستقبلفلا،البولأوالغائطالىأحدكمذهب"اذا:بلفظ

."يستدبرها

)2(.النسائيعندمالكعنالقاسمابنرواهاللفظوبهذا

ولفطه:،بسندهإسحاقعنهمامعنعفانعن(514)5/أحمدورواه

يعني:هماموقالونسندبرهما"القبلنيننسنقبلأنبيه!اللهرسول"نهانا

.والبولالغائط

"لامرفوعا:أيوبأبيعنثابتبنعمرطريقمن)3(البيهقيوأخرجه

كربوا".أوشرقواولكن،بولولابغائطتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوا

عنصالحأبيبنسهيلطريقمن")4(مسلم"صحيحوفي2-

جلس"إذامرفوعا:هريرةبي]عن[صالحأبيعنحكيمبنالقعقاع

يستدبرها".ولاالقبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكم

)1(.)1/391(

)2(/1(.)22،23

.ايوببياعنيزيدبنعطاءطريقمنولكن19(/1)الكبرىالننفي)3(

)265(.رقم4()



الفقهرسانلمجمولح8

ولفظه:،بسندهالقعقاععنعجلانابنطريقمن(1داود)أبورواهوقلم

يستدبزها".ولاالقبلةيستقبلفلاالغائطاحدكماتىفاذا..."

يستقبلفلاالخلاءلىإأحدكمذهب"اذا:بلفظ)2(النسائيعندوهو

يستدبرها".ولاالقبلة

"فإذا:بلفظعجلانابنعنطرقمن19()1/"البيهقي"سننفيوهو

فيوزاد.الخلاء"أحدكمذهب"فاذا:روايةفيو،"الغائطلىاأحدكمذهب

.("بولولا"لغائط:رواية

أحدكمذهب"فاذا:بسندهعجلانابنعنعيينةابنعنالشافعيورواه

""الامهامش("ببولولابغائطيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،الغائطلىا

(1/11.)3()

النبييعني-"نهانا:سلمانحديثمن")4(مسلم"صحيحوفي3-

".القبلةيستقبلاوبيمينهاحدنا!جيان-بحرعيه!

".بولأو"بغائط:بزيادةوغيرهما()هوالنسائيداودأبووأخرجه

ابن"سننو،طرقمن(191-4091/)أحمد""مسندوفي-4

سمعمنأولأنا:قالالزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدعن)6("ماجه

)8(.)1(رقم

."ءلخلاا9بدل،ئطلغاا"وفيه.(1/22)(2)

.ءلوفااارد.ط(2/84)3()

.(262)رقم(4)

.(1/44)ئيلنساو()7ودادأبو(5)

.3(71)رقم(6)



العاجلأءوقضاالقبلة-1

حدثمنأولناو"،القبلةمستقبلاحدكميبولن"لا:يقولجم!ظالنبي

1(،)حبانابنوصححه،الشيخينشرطعلى[]صحيحوسنده.بذلكالناس

أعلم.والله.معلولأنهيونسابنعنبعضهمنقللكن

زيدبيأطريقمنوغيرهما)2(ماجهوابنداود"بيأ"سننوفي-5

بيعد!اللهرسولنهى":قالالاسديمعقلأبيبنمعقلعنثعلبةبنيمولى

".غائطاوببولالقبلتيننستقبلأن

.بالمعروفليس:المدينيابنوقال،يوثقلمزيدوأبو

عنالزبيرأبيعنلهيعةابنطريقمن")3(ماجهابن"سننوقي6-

نأنهىأنهصولاللهرسولعلىشهد"أنه:الخدريسعيدأبوحدثنيجابر

".ببولأوبغائطالقبلةنستقبل

ضعيف.لهيعةوابن

قال)4(الرزاقوعبدروجثنا(:487)3/أحمد""مسندوقي7-2[]ص

بنالوليدأنالمخارقأبيبنالكريمعبدحدثني:قالجريجابنأنا)كذا(

أن-القيسعبدمن:الرزاقعبدوقال-أخبرهالقيسعبدبنمالك

)9141(.رقم)1(

،لحالامجهولزيدابو:البوصيريقال31(.)9ماجهوابن(01)داودابو2()

به.ضعيففالحديث

32(.0)رقم)3(

رحمهالمؤلفاستشكالفيزول،الصوابعلى"قالالا(:1)8495الرسالةطبعةفي)4(

الله.



لفقه1رسانلمجمولح01

اخبرهسهلااناخبرهساعدةبنيمنحنيفبنسهلمولىقيسبنمحمد

فلاتخليتمواذا....مكةأهلإلىرسولي"أنت:قال،بعثهب!جمننالنبيان

تستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا

.المتروكشبهالكريمعبد:قالثم(1/017)الدارميخرجهو

سعد،بنسهلوعن،الترمذيإليهأشارأمامةأبيعن:البابوفي

بنأسامةوعن-وقفهحاتمأبوورجح-مالكبنوسراقةزيد،بنسامةو

لىإ(."الموطا")1فيوهو،ابيهعنالانصارمنرجلعننافعوعنزيد،

لجملة.افيهذاعلىدلالةوفيها،الرخصةأحاديثفيوتاتي،ذلكغير

إخراجيفيدهل"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهفيننظرانعليناوالذي

الابنية؟

كما،لحاجةاقضاءإرادةعنكنايةأنهاالعبارةهذهمنالمتبادر:فاقول

عنكناية43[]النساء:(ائغابطمنأح!تنكم>أؤجا،:لىتعاقولهأنذكروا

سواء،الكنائيالمعنىلىإفيهاالنظريكونأنالكنايةشانومن،الحدث

ونحوهما،الرمادوكثيرالنجاد،طويل:فيذكروهكمالا،أملحقيقةاأوافق

:أي.طويلةالسلطانيد:فيقال1.وذهبوقافلةنهبوااللصوصإن:قيلإذاكما

بعدوا.ولو،اخذهممنمتمكنةقدرتهان

أمور:هذاهوالمعنىانويؤيد

)2(الصحيحينفيعنهيةروفيكما،العمومفهمالصحابيأنمنها:

)1(.)1/391(

.(462)مسلمو(493)ريلبخاا(2)



11جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

بنيتقدمراحيضفوجدنا،الشام"فقدمنا:قالثملحديثاذكروغيرهما،

."اللهونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبل

بيهول،اللهرسولمنالنهيالانصاريأيوبأبو"وسمع:الشافعيقال

المأثمفخاف،لحاجتهالمقدسبيتاستقبالهمنعمرابنعلممايعلمولم

الكعبة،يستقبللئلاوتحرف،الكعبةم!ستقبلمرحاضعلىيجلسأنفي

بهامشلحديثااختلافكتاب."غيرهيعرفلمإذاعليهيجبوهكذا

.(1()127-027)7/"الام"

أتى"إذا:المذكورةالعبارةبعضهمفأسقط،الرواةفهمكذلكأنهومنها:

وأسقط،عيينةابنعننيوالزعفراحمدأروايةفيمركما"الغائطأحدكم

.البخاريصحيحعنمركما"غائطأوببول":قولهبعضهم

منخفضا،مكاناأتىمنلشملتالحقيقةعلىالروايةتلكحملتفلو

الحاجة.قضاءلغيرجلسأووقفأوفيهفمشى

وقالالخلاء".أحدكمأتى"إذا:بعضهمفقالفيها،بعضهموتصرف

بعضه.مركماذلك،غيرلىإ."لحاجتهأحدكمجلس"إذا:غيره

وهوالفضاء،فيالمنخفضالمكانبينالمعنىفيفرقلاأنهومنها:

بينولابل،المستويوالمكانالمرتفعالمكانوبين،لغةالغائطحقيقة

فواضح.،يكفيالانحرافبأنقلناإنلاننا؛والبيوتالفضاء

قد]هذا[وأناليسار،أواليمينعنالقبلةتجعلأنبدلاقلنا:وإن

مقيدةالعموماتأكثرلان؛العمومأصليدفعلافهذا،المراحيضفييتع!ر

.الوفاءدار.ط(01/122)(1)
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وسعها<إلانفسااللهيكفلا>:لىوتعاتباركاللهقال،بالاستطاعة

286[.:]البقرة

يدلالمذكورةالعبارةمنالكنائيالمعنىتبادرإن:نقولأنيمكننابل

فيه.عرفيةحقيقةصارتأنها

"لا:بقولهعنهااجتزئلوفانه؟"إذا"معبهاالاتيانفائدةفما:قيلفان

المعنى.لصح"غائطولاببولالقبلةتستقبلوا

الحكمهذايستحضرأنللانسانينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

،الشروعبعدإلايتذكرهلاوقدعنه،يغفلقديفعللمإذالانهالقعود،قبل

التحرف.عليهفيشق

الحكميخصصلمنالمذكورةالعبارةفيحجةلاأنهلحاصلو

أعلم.والله.لمذكورا

!!!



جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

الرخصةاحاديث

13

طريقمنوهووغيرهما،)1(الصحيحينفيعمرابنحديث-1

بنمحمدعنالعمريعمربناللهوعبيدالانصاريسعيدبنيحيى

عمر.ابنعنواسععمهعنحبانبنيحمى

وألبولالقبلةاستقبالفيالرخصة"الموطا")2(ففييحعى؛روايةفاما

عمهعنحبانبنيحيىبنمحمدعنسعيدبنيحيىعنمالك،غائط

إذا:يقولونأناساإن:يقولكانأنهعمربناللهعبدعنحبانبنواسع

لقد:اللهعبدقال.المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلالحاجتكقعدت

بيتمستقبللبنتينعلىب!يمؤاللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىارتقيت

336(./1)الباجيشرحبهامش"الموطأ"...".لحاجتهالمقدس

)()3(.""الامهامش.مالكعنالشافعيوأخرجه

يوسفبناللهعبدحدثنا.لبنتينعلىتبرزمنباب)4(:البخاريوقال

مالك.عنغيرهمرواهوكذلك،فذكره."..يحيىعنمالكأخبرناقال

عنبلالبنسليمانعنالقعنبيعن)5(مسلمأخرجهوكذلك

.الانصاريسعيدبنيحمى

.(662)ومسلم(541،841)ريلبخاا(1)

(2)(1/391،491).

الوفاء.دار.ط22(01/0)"الام"فيوهو.الصفحةتقييددونالاصلفيكذا)3(

2(.1/46،247)الفتحمعالصحيح)4(

)266(.رقم)5(
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عنمحمدعنيحيىعنهشيمطريقمن)1(الدارقطنيخرجهو

فيحفصةبيتعلىإجار)2(علىظهرت:يقولعمرابنسمعت:واستع

اللهبرسولأنافإذافاطلعت،الساعةتلكفي[يخرج]أحدّاأظنلمساعة

".المقدسبيتمستقبللبنتينعلىجم!

بنيعقوبحدثنا:قال.البيوتفيالتبرزباب)3(:البخاريوقال

سعيدابن)وهويحيىأخبرناقال(هارونابن)هويزيدحدثناقالإبراهيم

"الموطأ".لفظبنحوفذكره...(.الانصاري

فيلدارميو(،214/)"المسند"فيأحمديزيدعنرواهوكذلك

)4(،ماجهابنعنديحيىبنومحمدخلادبنبكروأبو(،1/17)""مسنده

".المقدسبيت"ولا:قولهمنهسقطولكن

عنالاخرمابنعنالحاكمعن29(/1)""السننفيالبيهقيخرجهو

لحاجتهلبنتين"على:وفيه،بسندههارونبنيزيدعناللهعبدبنإبراهيم

".القبلةمستدبرالشاممستقبل

فيالذهبيقال،النيسابوريالسعديهواللهعبدبنوابراهيم!قالكذا

بلامسلمفغمزه،بمسلميستخفكان:لحاكماقال.صدوق)5(:""الميزان

حجة.

61(.)1/السننفي)1(

لحجاز.واالشامأهلبلغةالسطحالاجار:2()

25(.1/0)الفتحمعالصحيح)3(

)322(.رقم(4)

)5((1/4.)4



15جةالعاءوقضاالقبللأ-ا

الناسفإن،لمسلمحجةيصلحمماالحديثهذافيصنيعه:أقول

وقال،"المقدسبيت"مستقبلا:يحيىعنيزيدغيروعنيزيدعنقالوا

الله،عبيدروايةلىإذهنهانتقل(".القبلةمستدبرالشاممستقبل"هذا:إبراهيم

يأتي.كما

ناسا"إن:قولهفيهوليسوغيرهما،الصحيحينففياللهعبيدروايةوأما

عندآخرهفيولفظه،."..ظهرعلى"ارتقيت:قولهمنهووانما،"يقولون

القبلة"مستدبر:البخاريوعند،"القبلةمستدبرالشاممستقبل":مسلم

".الشاممستقبل

علىالصفتينإحدىتقديمفياللهعبيدعنالرواةاختلفهكذا

"مستدبرأخرىفيو،"الكعبة"مستدبرالرواياتبعضفيوجاء،الاخرى

".البيت

3[]صاستقبلإذابالمدينةمنلان،"المقدسبيت"مستقبلايقلولم

شرقا،عنهامتحرفايكونبل،الكعبةمستدبريكنلممتحريا،المقدسبيت

كانمتحريا،الكعبةاستدبرإذابالمدينةمنلان"الشام"مستقبل:بقولهفعبر

.الشاممشارقمستقبلا

نظر:ذكرتهفيما:يقولأنولقائل

ذكركماومرة،يحيىذكركمامرةقالعمرابنيكونأنلاحتمالأولا:

وكذلك،أخرىوبذاك،تارةبهذاوحدث،اللفظينواسمعوحفظ،اللهعبيد

الاخر.اللهوعبيد،اللفظينأحدمحمدمنيحيىسمعثم،يحمىبنمحمد

مسلمروايةعليهتدلكمااللفظينأحدقالإنماعمرابننسلمنافإذا



لفقه1رسانلمجمولح61

:قالواسععنمحمدعنيحىعنبلالبنسليمانعنالقعنبيعنوغيره

]فلما[القبلةإلىظهرهمسندعمربناللهوعبدالمسجدفيأصليكنت

فدل..("،..ناسيقول:اللهعبدفقالشقي،منإليهانصرفتصلاتيقضيت

نأويبعد،الواقعةهذهفيكانإنماعمرابنمنواسعسماعأنعلىهذا

بهذا،مرةعبر،واسعمنالتصرفيكونفقد،اللفظينبينعمرابنيجمع

اللهعبيدوحفظ،العبارتينإحدىيحتىعنهفحفظمحمد،منأوبهذا،ومرة

.لاخرىا

وكذلك،العبارتينبإحدىأتىإنماواسعاانسلمنافإذاثانيا:ماو

حقفيذلكخلافعلىدليليقمولم،باللفظالروايةالظاهرلانمحمد،

"المقدسبيت"مستقبلايحتىقوليرجحأنالامرفغايةمحمد،ولاسعو

ولانجميعا،باللفظينالإتيانيبعدلانه؛"الشام"مستقبلاللهعبيدقولعلى

.متقاربالمعنى

منزيادةفهي،"البيتأو،الكعبةأو،القبلةمستدبر":اللهعبيدقولفأما

عمرابنلفطأصليكونأنيترجعهذافعلىقبولها،فوجبضابطثقة

الزيادةهذهتركأنهبيحىيطنولان("،القبلةمستدبرالمقدسبيت"مستقبلا

فهمه.علىبناءزادهاأنهاللهبعبيديطنأنمنأقرب("القبلة"مستدبر

المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنبيناقدولكن،متجههذا:أقول

شرقا.عنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلمتماما

إذالمدينةبامنفإن،الشامالمقدسببيتأراديكونقد:قلتفإن

الحاملهوهذاويكون،الشاممشارقمستقبلاكانتماما،الكعبةاستدبر

(".الشاممستقبل":بقولهتعبيرهعلىاللهلعبيد



71جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

مستدبراأي"القبلةمستدبر":بقولهأراد:فيقالهذايعكسىقد:قلت

كانتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنفإن،الجملةفيجهتها

ولايمينهعنولا،أمامهليسحينئذالبيتأن:أي،الجملةفيالقبلةمستدبرا

.يسارهلىإمائلاخلفهمنهوبل،يسارهعن

تستقبلفلا...يقولونأناسا"إنعمر:ابنقولالاوليرجح:قلتفان

تماما،القبلةاستدبارفيهاكانإذابهذاعلاقةللقصةيكونوإنما،"القبلة

الاستدبار.علىالاستقبالفيقاس

يكونوإنما،"المقدسبيتولا"عمر:ابنقولنيالثاويرجح:قلت

تماما.استقبالهفيهاكانإذاالمقدسبيتباستقبالعلاقةللقصة

يتجه؟الذيفما:قلتفإن

وجهين:يحتملعمرابنكلام:قلت

بيتولا،القبلةتستقبل.فلا..يقولونأناسا"إن:قولهيكونأن:الاول

بيتتسويةإنكاربهقصدوانما،الامرينمنكلإنكاربهيقصدلم"المقدس

بيتاستقبالعنالنهيأنكرإنماأنههذامنفيتحصل،بالقبلةالمقدس

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

ذهبهذاوإلىفقط،القبلةاستقبالعنالنهيالثابتوانمابينهما،

)1(.العيني

يكفيوالاستدبارالاستقبالأنعمرابنرأيمنيكونأن:نيالثاالوجه

بيتاستقبلإذابالمدينةفمن،العينعنالتحرففيهيقدحولا،الجهةفيهما

282(.)2/لقاري""عمدةفي)1(
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الكعبةلعينمستدبرايكنلموإن،القبلةجهةاستدبرفقد،عينهالمقدس

منوكذلك،عينهالبيتاستدبارجازهذامثلجازإذاأنهويرىتماما،

يكنلموان،المقدسبيتجهةاستقبلفقدتماماالبيتاستدبرذابالمدينة

.المقدسبيتعيناستقبالجازهذاجازواذا،المقدسبيتلعينمستقبلا

بيت"مستقبلا:قولهالروايةفيترججفقدحال،كلوعلى4[]ص

استقباله"المقدسبيت"مستقبلا:قولهوظاهر،"القبلةمستدبراالمقدس

بالتحرفبلتماما،البيتاستدباربمعنىليسالقبلةفاستدباروحينئذتماما،

.الشرقجهةلىإعنه

القبلةاستقبالعلىالمدارأنفيصريحةالصحيحةالالفاظهذه[]صه

بحديثين:عورضتوقد،الفرجينأحدمنخروجهحالبالنجس

إذا:يقولونناسا"إن:قالعمرابنعنالصحيحينحديث:الأول

بناللهعبدفقال،المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلا،حاجتكعلىقعدت

لبنتينعلىص!جم!اللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىيوماارتقيتفلقدعمر:

)1(.البخاريلفط"لحاجتهالمقدسبيتمستقبلا

(".القبلةمستدبر،الشام"مستقبل)2(:روايةوفي

فيوالحاكمخزيمةوابنداودبووأحمدأخرج:الثانيلحديثا

صحيحبسند،الذهبيوأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال)3(المستدرك

)145(.رقم)1(

)148(.رقم)2(

.(1/451)لحاكموا()58خزيمةوابن()13داودوابو36(0)3/أحمد)3(
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"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالحبنأبانحدثنيإسحاقابنلىإ

اهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلةنستدبرننهاناقدبه!بئاللهرسول

".القبلةمستقبليبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،

انظره.تعليلهعلىوغيرهماحاتمبووالبخارياتفق:ثالثوحديث

)1(5التهذيبمنالصلتأبيبنخالدترجمةفي

فإن،للنهيناسخانإنهما:وقال،الحديثينبهذينأخذمنالناسفمن

.الاستقبالأباحنيوالثاالاستدبار،أباجالاول

والفضاء،البناءبين-وغيرهماوالشافعيكمالك-جماعةوفرق

البناء.علىالحديثينفيوالفعلالفضاء،علىالنهيفحملوا

القبلةوبينبينهكانإذاالفضاءفيفالاباحة:فقالزادمنهؤلاءومن

طريقمنوغيره)2(""المستدركفيالحاكمرواهبمالهذاويستدلساتر،

راخلتهأناخعمرابنرأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنلحسنا

نهيقدأليس!الرحمنعبدبايا:فقلتإليها،يبولجلسثمالقبلةمستقبل

شيءالقبلةوبينبينككانفاذاالفضاء،فيذلكعننهيإنما:قالهذا؟عن

(".يهبأسفلايسترك

بنبالحسناحتجفقد،البخاريشرطعلىصحيح:الحاكمقال

.ذكوان

علىفيهيقيسون،وتفصيلهالمسالةتقريرفيطويلكلاموللشافعية

عائشة.عن32(4)ماجهابناخرجهلحديثوا79(.)3/(1)

()2(1/451).
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الجملة.فيالمصليسترة

لى.تعااللهشاءإنالحقوهو،النهيعمومعلىبقيمنالعلمأهلومن

مقصودأنلاحتماله؛المخالفةفيبصريحفليسعمرابنحديثفأما

ناوبيان،المقدسوبيتالكعبةبينيسويمنعلىالانكارهوإنماعمرابن

يبولقاعداص!عبه!النبيرأىويكونمحظور،غيرالمقدسبيتاستقبال

استدبارلان؛الكعبةحقفيإخلالذلكمنيلزمولا،المقدسبيتمستقبل

؛العربعادةفيالمعروفهوكماالدبر،مستوركانإذاولاسيمالها،البائل

النهي،فيداخلةالحالهذهمثلأنزعممنفاماالازر،لباسهمغالبلان

أبطل.فقد

،الحالهذهتشمللاقدمتهاالتيالصحيحةالرواياتفلأنأولا:أما

فلاة،الروتصرفمنفهوشمولهامنهيطهرماالرواياتبعضفيجاءفإن

المقيد.علىالمطلقحملذلكفيوالواجببه،يعبا

ثبتمماالقبلةاحترامفيأبلغالحالهذهأنفالمعقولثانئا:ماو

فيقبلتهكانتمنيغربأويشرقأنوهو،الناسعليهواتفق،بهالاذن

.لجنوباأوالشمال

بالدبر.مواجهتهافيهإن:قيلفان

ونظيرهذلك،وغيروالجلوسالصشيفيجماغصامباحمثله:قلت

بالقبل.مواجهتهافيهأنمع،الصلاةفيلهااستقبامنالمفروض

.ذكرتمابخلافيشعرقد"القبلة"مستدبرعمر:ابنقولفإن:قيلفان
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[:يحيىروايةفييقعولم1")1(:"الفتحفيالحاقظقال:قلت

منذلكلأنعمر؛بناللهعبيدروايةفيكما،الكعبةأي"القبلة"مستدبر

للتأكيد[اللهعبيدروايةفيذكرتوإنما،بالمدينة1الشاماستقبلمنلازم

به.والتصريح

أمور:تقدمماعلىيوردوقد6[]ص

اللهعبيديةرومنيفهممامثليحيىروايةمنفهمواالائمةأن:الأول

روايةوذكر،"غائطأولبولالقبلةاستقبالفيالرخصة")2(:الموطأ""ففي

يحيى.

بهاواحتج،يحيىرواية)3(الحديثاختلافكتابفيالشافعيوذكر

تبززمن"باب(")4(:"الصحبحفيالبخاريوقال،البيوتفيالرخصةعلى

:قالثم،التغوطفيظاهرالتبرزولفظ،يحيىروايةذكرثم،"لبنتينعلى

الوجهين.منالقصةوذكر،"البيوتفيالتبرز"باب

تماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنمنذكرتهما:الثانيالأمر

=المشرقجهةلىإعنهامتحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلم

القبلة،فيبالتوسعةالقولعلىأما،لهأثرلا:يقالقدولكن،نفسهفيصحيح

عليهدلكما،جنوبهمالبيتلأنكله؛الجنوبفيقبلتهمالمدينةفأهل

)1(.)1/025(

)2(.)1/391(

.(01/022)"لاما"مع)3(

(1/642،052)"الفتح"مع(4)
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".قبلةلمغربواالمشرقبين"ما:وغيره(1)الترمذيصححهالذيلحديثا

غزبوا".أوشرقوا"ولكن:البابهذافيأيوببيأحديثفيبل

يمينعنالقبلةتكونأنلابدبل،يكفيلااليسيرالتحرفأنعلىفدل

بيتاستقبالهعندبالمدينةلمنالحاصلوالتحرف،يسارهأوالحاجةقاضي

منه.قريبولاالقدر،بهذاليسالمقدس

الصلاةفييضزنهو،نفسهالبيتهيالقبلةبأن:القولعلىماو

نأالصلاةفيبذلكالقولمنيلزملا:يقالفقد،عرفإذااليسيرالتحرف

"ولكن:بلا!قولهالحاجةقضاءفيئبتوقد،الحاجةقضاءفيبهيقال

غربوا".اوشرقوا

-التحرفذاكومثلالتحرف،ظنعندذلكفإنما،اللزومتسليموعلى

يحصلإنما-المقدسبيتاستقبلإذاالكعبةعنبالمدينةمنتحرفأعني

"نحن:جمفىالنبيقالوقد،عليهوبنى،ونحوهالحسابعرفلمنالظنبه

نالحساباعدمعندوالظاهر.الحديث."..نحسبولانكتبلا،أميةأمة

الاخر.استدبرأحدهمااستقبلمن،والقدسمكةبينالمدينة

الذيباللفظالقصةسمعإنمااللهعبيديكونأنتجويزأن:الثالثالأمر

الثقةسقوطلىإيؤديالمذكور،التصرففيهاتصرفولكنه،يحتىرواه

السنة.غالبوهي،بالمعنىرويتأنهايحتملالتيبالاحاديث

الرحمن:عبدقال7[]ص

نأمنعمرابنكلامعليهدلمالاحظواالائمةأنفارى؛الأولالأمرأما

)344(.رقم)1(
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كانواذا،الحاجةلقضاءمعداكانعليهقاعداثلاولالنبيرأىالذيالموضع

ففيالواقعةهذهفييكنلمإن،التغوطعندالاستدباروقوعثبتكذلك

روايةفيجاءأنه(:1)""الفتحوفي،لذلكمعداكانالموضعلانغيرها؛

وللحكيم:قال."بلبنعليهمحجوباحاجتهيقضيفرأيته":خزيمةلابن

".كنيففي"فرأيته:صحيحبسندالترمذي

بماالاحتجاجأغفلواالعلمأهلمنتقدممنأنيتراءىمايندفعوبهذا

عمر.ابنذكرهاالتيبالواقعةالاحتجاجعلىواقتصرواذكر،

استقبلإذابالمدينةمنأنمنقدمناهمايستحضرلممالكاأنيحتملئم

لىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرايكنلمتماماالمقدسبيت

.الشرق

فيالتوسعةفيرأيهعلىبنىولكنهذلك،استحضريكونأنويحتمل

.الاولالاحتمالحقهفيفيتعينالشافعيوأما،البخاريومثله،القبلة

لقضاءمعداكانالموضعذلكبأنبهيحتجعمالجوابفاهذاتقررإذا

معداكانأنهتسليموعلىفقط،للبولمعدايكونأنهيحتملأنهالحاجة

الظنأوالعلميحصللمإذاهيإنماالقبلةفيفالتوسعة،للأمرين

نفسه.مالكمذهبفيمقررهوكما،البيتعنبالانحراف

صلاتهتصحلاالحرامبالمسجدمنفإن؛واضحةذلكعلىوالحجة

الرخصةهـانمابعد،منفكذلكظنا،أويقينايسارهأويمينهعنالبيتكانإذا

.الاشتباهعندالحاجةقضاءفيوالتشديدالصلاةفي

)1(.)1/247(
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بمسامتتهامقطوعالنبويالمسجدقبلةأنذكرواقد:فنقولهذاوعلى

ذلكمثلفيحتمل(،)1بخللنبيأقامهاجبريلأنالاثاربعضوفي،للبيت

بهيستقبلالذيالسصتجم!النبيعلموإذا،قبلةكانلماالمقدسبيتفي

إذاأنهعلمفقدتماما،الكعبةبهيستقبلالذيوالسمتتماما،المقدسبيت

مر.كماعنهمنحرفابل،البيتمستدبرايكنلمالمقدسبيتاستقبل

أبيحديثفيوقولهقريبا.عنهلجواباتقدمفقدالثاني؛الأمروأما

نأويحتملمر،كماالاشتباهعندأنهيحتملغربوا"أوشرقوا"ولكن:يوب

كانمنفإن.الغربجهةلىإأوالشرقجهةلىإفانحرفواالمراد:يكون

يمنةأوشرق،أنهعليهصدقيسرةعنهمالإذالجنوبياالربعبعضمستقبلا

.لجنوبابعضمستقبلايزاللاانحرافهمعكانوإن،غربأنهصدق

القبلةجعلبهمااريدلتغريباوبالتشريقالامريكونانيحتملوقلم

يكثركانولماالتيسر،عندذلكيكونولكنتماما،اليسارأواليمينعن

"فننحرف:أيوبأبوقالكمابالتحرف،فيهااكتفيالبيوتفيالتعسير

فيهاالمرحاضبناءجازكافياالبيوتفيالانحرافكانولما."اللهونستغفر

بناءالضيقةالبيوتفييتيسرلاقدأنهعلى،خلافهأمكنوإنفقط،منحرفا

وقدتماما،يسارهأوفيهالقاعديمينعنالقبلةتكونبحيثالمرحاض

الحكم،نزولقبلاتخذب!بيتهفيالذيالموضعذلكيكونأنيجوز

:قالمالكعننقلا42(0)27/"الفتاوىمجموع"فيالاسلامشيخذلكذكر(1)

للسمهوديداالمطابة"المغانموانظريك!ؤ.للنبيقبلتهاقامالذيهوجبريلأنبلغعي

/2(.)77
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[)1(.]بيوتاكانتبعضهاأوب!جمبهزالنبيحجراتفإن

الحكم،هذاقبلبيجم!للنبيبنيالموضعذلكيكونأنيحتملوقد

لاحتمال؛[)2("]كنففيهاليسيومئذوالبيوت":عائشةقولهذايدفعولا

ولمبعضها،فيكانقديكونأنينافيفلاكلها،فيهاليسالمعنىيكونأن

كلفة.تغييرهوفي،منحرفلانه؛الحكمبعدبلاولالنبييغيره

بماأو،باللفظالروايةهووالظاهرالاصلأنريبفلا؛الثالثالأمروأما

وأنا،دليللغيرهذاخلافتجويزيجوزلاوأنهشأن،لهامخالفةيخالفهلا

الادلة.منيتراءىلمااللهعبيدروايةفيجوزتهإنما

قوله:منيحيىروايةفيماترجيحتقدمقد:أقولنيأعلى8[]ص

زيادةوصححناصحوإذا،عليهغبارلابما"المقدسبيت"مستقبلا

برا"مستلم:بلفطتأخيرهافيهاالاختلافوجوهمنفالراجح،اللهعبيد

جاءفقدمالكحققيتقدمااللذانالاحتمالانحقهفيويحتمل".القبلة

أعلم.والله.تقدممالجوابفاوعليه،القبلةفيالتوسعةعمرابنعن

:أخرىأقواللحديثاهذافيالعلمولاهلهذا

هذاوفي،النهيقبلكانتالقصةأنلاحتمال،بهيحتجلاأنهمنها:

.الاصولكتبمحلهجش

لىإبالنسبةوامامظلقا،إماللنهيناسخأنهوهو،عكسهومنها:

:وجوهمنورد،المراحيضلى!أو،البيوتلىإأوالاستدبار

الاصل.فيبياضهعا)1(

نتخذأنقبل"وذلك:الطويلالإفكحديثقيعائشةوقول.الاصلفيبياضهنا)2(

277(.0)ومسلم(166،20475)البخاريأخرجهبيوتنا"،منقريباالكنف
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.الاصولكتبمحلهبحثهذاوفي،القولينسخلاالفعلأن:الأول

فيكما،القولنسخعلىبالفعلالاحتجاجالصحابةعنجاءوقد

تقرير؛فيهبلفعل،مجردهذاليس:يقالقدأنهمعالنار،غيرتمماالوضوء

تشاركهبل،بالرجليختصلاالبيتفيكانإذاالمرحاضأنالظاهرلان

أولى.هنبلالنساء،فيه

ومن،النهيأعلنكماب!ولالنبيلاعلنهنسخهناككانلوأنه:الثاني

خلوته.فيالفعلعلىيقتصربلجم!،يبينهفلاالحكمينسخأنالبعيد

المؤذنةالهيئةعلىوب!علولبيتهفيالمرحاضبنىبأنههذايدفعوقد

وجوبعدمنسخعلىالصحابةاحتجوقد،البيتأهلبذلكفعلم،بالنسخ

وب!جمولمنهذلكوقعبأنه،المؤمنينأمهاتبعضبخبرأكسلمنعلىالغسل

عرفبالسيرةمعرفةلهكانومن،الاحتمالمنهذافيمامعفاغتسلا،ومنها

ذلكوفي،الاثنينوالواحدباخبارالنسختبليغفياكتفىربماكانوبعلولأنه

بيانه.محلهذاليسماالحكمةمن

الواقعةأناحتماليترجحنفاماوعليه،مجهولالتاريخأن:الثالث

ناوام!،نسخهنايكونفلا،الاصليةالإباحةحسبعلىالنهيقبلكانت

احتياطا.النهيبعمومويعمل،لجزماعلىيتوقف

ماهوعلىالنهيأحاديثلعموممخصصلحديثاهذاأنومنها:

علىالحملأمكنإذا،التاريخجهلعندأنه،الاصوليينمنكثيرمختار

عليه.حمللخصوصوالعموم

الخطابوقتعنتأخيرهيجوزلابيانالتخصيصبأنهذايردوقد

مقترنةليستالواقعةوهذه،آخرينعندلحاجةاوقتوعن،قومعند
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وقتعنتأخرتفقدمتأخرةكانتفإنظاهر،هوكماالنهيبخطاب

تأخرتواذايوم،كيلمتكررةالحاجةقضاءلىإالحاجةلانحتما؛الحاجة

فيه.مامروقد،النسخاحتماليبقىوانما،تخصيصفلاالحاجةوقتعن

الاباحةموافقةعلىحملهالىفالاو،النهيعنمتقدمةكانتوان

مر.كما،الاصلية

بماالاجلةبعضوقواه،بلاولللنبيخصوصيةعلىالواقعةحملومنها:

.طاهرةبح!جم!فصلاتهإن:قيل

بالبين:وليس

نظرا.الطهارةفيلانولا:

الحاجة،قضاءعندفيبعدالانجاس،معاملةيعاملهاكانب!عدرزلانهثانيا:

ذلك.وغير،ويستنجي

ربهقبلةبإكرامأحقوهو،كذلكالقبلةاستقبالفيتعاملهاأنفالظاهر

وجل.عز

بل،بالرجليختصلاأنهالبيتفيالمرحاضكونمنالظاهرثالثا:

مر.كماالنساء،إليهيحتاج

نأوحاصله،قدمتهماالحديثهذافيلييترجعفالذيوبالجملة

استدبارهاأوبالبولالقبلةاستقبالعنالنهيهوالنهيحديثفيالذي

فمحلفيهاوسعومن،نفسهالبيتسمتهيالاصلفيوالقبلة،بالغائط

فلا،البيتسمتعنمنحرفأنهظنأوعلممنفأما.الاشتباهعندالتوسعة

عليهحرجفلاحقهفيقبلةيكنلمواذاحقه،فيقبلةذلكوليسله،صلاة
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استقباله.في

ذلكمثلعنالمسلمينب!ووالنبينهى:فأقولهذاتقررإذا9[]ص

كانكما،راعنا"":ب!وللرسولهيقولواأنوجلعزاللهنهاهمكما،الفعل

أعلم.واللهسوء.معنىبهايريدونيقولونها،اليهود

[)1(.]:قالأنه،يأتيكمايصحولمالشعبيعنوجاء

مالانمطلقا؛الفضاءفيالحاجةقضاءلمنعهذالوحطلوبأنهورد

الايستقبالحالفيلجناومسلميالملائكةمنالمصلينمعاينةيحتمل

.غيرهفيمثلهيجيء

تحريفإن،بالاكرامالمشهورللتعليلملاقوهو،تقدممافالمعتمد

فيإليهاالمنظورالمفسدةانظهرواذا،إكرامإهانةيكونقدماترك

لاياتتكذيبا،القبلةإهانةبهيقصدأنمظنة،الفعلذلكإنماهيالمنصوص

الإهانة،بهيقصديكادلالانه؛كذلكليسالعورةكشفمجردأنتبين،الله

بعضكانوان،فيهمحذورلاالقبلةفقطالبوليريدمناستدبارأنوتبين

صرفة.ظاهريةوتلكالشافعتة،بعضمنعهوقد،يشملهقدالنصوصألفاظ

للتغوطالنهيشمولمنالنصوصإطلاقاقتضاهماصحةأيضاوظهر

ساتر،القبلةوبينالحاجةقاضيبينكانإذاكماالانحناء،عدممعالقبلةنحو

الحاجة.لقضاءالمعدةالمواضعقيأوالبيوتفيكانإذاوكما

ونحووتقذيرهابتنجيسهاتتحققإنماواهانتها،الكعبةهيالقبلةلأن)2(

32(.)صسياتيالشعبيثرو.الاصلفيبياضهنا(1)

مقلوبا.لركنفيالصفحةأسفلفيمكتوب"الثاني"البابلىإهنامن)2(
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وأميلمساقةمنالملكبيتمستقبلايتغوطأويبولرجلرئيولوذلك،

فتكون،الاهانةيقصدأنإلااللهم،الملكلبيتإهانةذلكيعدلمأبعد،

الاهانة.قصدعلىفيدل،ذلكبتحريأوبالقصدلحقيقةافيالاهانة

الاهانة.بهيقصدقدالفعلذلكأنهوالعلةفليكن:قلتفإن

عنهينهىليسماوقيها،كثيرةالاهانةبهايقصدقدالتيالأفعال:قلت

قبلته،فيالبيتمرحاضكوضعجماعا،إالإهانةقصدعدمعند

القبلة.مستدبرلجلوسوكا

الاهانة،قصداحتمالفيأظهروالغائطبالمولالاستقبال:قلتفإن

إهانةوهو،التنجيسبهيحصلبالقربكانلولانه؛بالفعلبالإهانةوأشبه

بالفعل.

.قوينظريفيهذا:أقول

!!!



03

الرخصةفينيالثاالباب

لفقه1رسانلمجمولح

القبلةتستقبللا]باب:بقولهايوبأبيلحديثالبخاريترجم2-

.(1[)نحوهأوجدار:البناءعندإلابولأوبغائط

[)2(.]:""الفتحفيالحافطفقال

ليسعليهوالاعتراض،الثالثهوالاجوبةهذهمنالمختار:أقول

من"باب:قالفانه،أخرىلاحكامالتراجمفصلإنماالبخاريلانبسديد؛

استحبابعلىالدلالةومرادهعمر،ابنحديثذكرثم،"لبنتينعلىتبرز

؛الارضعنيرفعهممانحوهماأولبنتينعلىالحاجةقاضييكونأنمثل

ثيابه.أورجلهتنجساحتمالعنأبعدذلكلان

ذلك،فيالاذنحديثوساق،البراز"لىإالنساءخروج"باب:قالثم

الحافطقالعمر،ابنحديثفيهوساق،"البيوتفيالتبرز"باب:قالثم

النساءخروجأنلىإليشيرالترجمةبهذهالمصنف"عقب)3(:""الفتحفي

عنفاستغنين،البيوتفيالاخليةذلكبعدائخذتبليستمر،لمللبراز

".للضرورةلاإلخروجا

الاصل.فيبياضهنا1()

ليس:قاللمناجوبةثلاثةذكرحيث2(1/54)""الفتحوراجع.الاصلفيبياض)2(

حديثمنمستفادالاستثناءانئالثهاالمذكور،الاستئناءعلىدلالةالبابحديثفي

.بعدهالذيالبابفيالمذكورعمرابن

)3((1/0.)25
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فيالأخليةاتخاذقبلرخصةهوإنماالخروجبأنالاستدلالوحاصله

.تخرجأنخلاءبيتهافيالتيللمرأةينبغيفلا،البيوت

عمر،ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريكانإذا:يقالقدنعم

إليه.يشيرأو،الترجمةتلكفييذكرهأنلهينبغيكانفقد

ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريأنالمحتملفمن،لجملةوبا

يكونأنالمحتملومن،الصناعيالاعتراضهذالىإيلتفتولمعمر،

الاستثناءعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:لحديثافيقولهدلالةجوز

ولمالقبلةيستقبللملانه؛بغائطاستدبارهأوببول[1.]صالمذكور

يستدبرها.

واما،الاشتباهموضععلىإمامحمولغربوا"أوشرقواولكن":وقوله

وذلك،الغربجهةلىإأو،الشرقجهةلىإانحرفواالمراد:أنعلى

تماما،المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنانحرافبمثليحصلالانحراف

تقدمماوالصارف،الوجوبعلىوليس،الاحتياطفيترغيبنهعلىواما

مقيدأنهعلىوامااستدبارها،أوالقبلةنفساستقبالهوالمحذورأنمن

نفسسا،لااللهلايكف>:وجلعزاللهقولإليهيشيركما،المشقةبعدم

وذلك.(1)"ايستطعتممامنهفاتوابامرأمرتكماذا":جمفىوقوله<.وسمها

إماتماما؛والتغريبالتشريقفيهيشقممابه!ولبيتهفيكانالذيالموضع

واما،الهيئةتلكعلىإلافيهاالمرحاضوضعيتيسرلا،ضيقةالبقعةلان

كلفة.تغييرهفيوكان؛النهيقبلبنيلانه

.هريرةبيأعن()1337ومسلم)7288(البخارياخرجه(1)
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عنالتحرفعلىالاقتصارجوازعلىيدلأنهالحديثهذافيمافغاية

ينبغيمماوهذا،يسارهأويمينهعنيجعلهاأنيتيسرلمإذاالخاصةالقبلة

حديثإلاعنهينقللمأنهمع،تقدمكماأيوبأبويهأخذوقدبه،الاخذ

أعلم.والله.النهي

ابنعنالشعبيعنالحناطعيسىطريقمن(1)الدارقطنيأخرج3-

فيبهلاءالنبيفإذاإليهدخلتفلما،حاجةفيث!جمولالنبي"أتيت:قالعمر

".القبلةمستقبللبنتينعلىالحرج

ضعيف.الحناطعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

للشعبي:قلت:قالأيضاالحناطعيسىطريقمنوغيرههو)2(وأخرج

أبوقال:قلتقالا؟وما:قال!عمرابنعنونافعهريرةأبيلقولعجبت

"رأيتعمر:ابنعننافعوقالتستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا"لا:هريرة

ففيهريرةأبيقولأما:فقال".القبلةمواجهمذهباذهببلا!النبي

تستقبلوهمفلاالصحراء،فييصلونعبادهمنخلقاتعالىللهإنالصحراء،

لها.قبلةلافإنهللنتن،تتخذونهاالتيهذهبيوتكموأما،تستدبروهمولا

بنعيسىوهو،الحناطعيسىهوعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

ضعيف.وهو،ميسرة

)3(.الحديثمتروك:جماعةوقال،ضعفهعلىمجمععيسى:أقول

362(.)1/""النهاية.كالغيضةملتفشجرمجتمعلحرجو6(.0/)1""السننفي()1

.(1/16)نفسهلمصدرا2()

.(236-234)8/"التهذيبتهذيب"انظر)3(



33العاجلأءوقضاالقبللأ-ا

من()1والدارقطني"المستدرك"فيالحاكممنهمجماعةأخرج-4

رأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنالحسنثناعيسىبنصفوانطريق

بايا:فقلتإليها،يبولجلسثم،القبلةمستقبلراحلتهأناخعمرابن

الفضاء،فيذلكعننهيإنما":قالهذا؟عنلنهيقدأليسالرحمنعبد

".بأسفلايستركشيءالقبلةوبينبينككانفاذا

احتجفقد،البخاريشرطعلىصحيححديثهذا:لحاكم.اقال

.(1/451)"تلخيصهمعالمستدرك".الذهبيقرهو.ذكوانبنلحسنبا

.ثقاتكلهم،صحيحهذا:الدارقطنيوقال

به.بأسلابسندوالحاكمداودأبورواه)2(:"الفتح"فيالحافطوقال

أحمد:الائمةضعفهذكوانبنالحسنفإنبأس؟وأيبلى:أقول

أباطيل،أحاديثهأحمد:قال.وغيرهموالنسائيحاتمبوووعليويحمرو

أحاديثهذهإنما،حبيبمنيسمعولم،ثابتأبيبنحبيبعنيروي

كماداود،وأبيمعينبنيحمىعنهذانحووجاء.الواسطيخالدبنعمرو

بنلحسناطريقمنحديثينعديابنوردو:قال)3(."التهذيب"في

فأسقط،حبيبعنخالدبنعمرومنالحسنسمعهماإنما:وقال،ذكوان

الوسط.منخالدبنعمروذكوانبنالحسن

.الكذبهوفهذا،ذلكنحوأوحبيبحدثنا:قاللحسناكانإن:أقول

.(1/58)"الدارقطنيو"سعن(1/451)""المستدرك(1)

.(11)داودبيعندلحديث1و2(.1/47))2(

)3(/2(،276.)277
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فإنالهلكى،عنتدليسفهذا،ذلاشنحوأوحبيبقال:قالكانوإن

وأحمدوكيع:لحديثاووضعبالكذبرماه،تالفخالدبنعمرو

.(1)وغيرهمداودوأبوزرعةوابوويحمىوإسحاق

علىوأمافظاهر،العدالةيسقطهذامثلعنالتدليسبأنالقولفعلى

مثلأنالعلمأهلبينعليهفالمتفقبين،سئلإذاكانإذايسقطهالاإنهالقول

فيهيصرحلمهذاوحديثه،بالسماعمصرحغيررواهبمايعتدلاهذا

جماعا.فسقط،بالسماع

لهخرجإنمانظر؛ففيه"بهاحتجالبخاري"إن:الحاكمقولفأما

عنالقطانيحيىطريقمنرواه)2(،الشفاعةفيواحداحديثاالبخاري

رجاء.أبوحدثناذكوانبنالحسن

وابنأحمدفيهتكلم....ذكوانبنالحسن)3(:"الفتح"فيالحافظقال

روايةمن،الحديثهذاسوى"البخاري"فيلهليسلكنهوغيرهما،معين

فهوذلكومع،الرجالفي-يحيىيعني-تعتتهمععنه،القطانيحيى

متابعة.

ولهذا.،.واحدا.حديثاالبخاريلهروى)4(:المقدمةفيوقال

.كثيرةشواهدلحديثا

27(.،26)8/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

)6566(.رقم2()

)3((11/144).

793(.)ص"الفتح"مقدمة(4)



53العاجةالقبللأوتضاه1-

متابعةوهو،معروفوتثبته،القطانيحيىية1رومنلحديثفا:أقول

لا؟البابهذاحديثعليهيقاسفكيف،بالسماعالحسنوصرح[11]ص

الوضاعين.أحدمنسمعهأنهلاحتمال؛ساقطالبابفيحديثهبل،والله

أعلم.والله

فيكماخزيمةوابنالمستدركفيالحاكممنهمجماعةأخرج5-

بنأبانحدثنيإسحاقابنطريقمن()1وغيرهمداودبوووأحمدالفتج

نستدبرأننهاناقدبييهؤاللهرسول"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالج

يبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،أهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلة

".القبلةمستقبل

معالمستدرك.الذهبيوأقره.مسلمشرطعلىصحيح:لحاكماقال

.(1/451)تلخيصه

حفظهفي،مدلسأنهمنهيتحصلكثير،كلامفيهاسحاقابن:أقول

شيء.

بالسماعهللتصريحهنافمأمون؛التدليسفأما

بعد)2(""الميزانفيالذهبيوقالفيه،نظرهمفتردد؛الحفظسوءوأما

لحالاصالحالحديثحسنإسحاقابنأنليبطهرفالذي:الأقوالحشد

()58خزيمةوابن)9(ماجهوابن)9(لترمذي1و(1)3داودوأبو36(0)3/حمدا(1)

"الفتح"وانظر29(./1)و[لبيهقي(1/451)لحاكموا(0241)حبانوابن

(1/54.)2

()2/3(475).
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فالله.أئمةبهاحتجوقدشيئا،حفطهفيفاننكاوة،ففيهبهانفردوما،صدوق

فيذكرهاإسحاقلابنأحاديثبخمسةمسلم(به)1استشهدوقد.أعلم

".صحيحه"

لابنأخرجإنمامسلماأنحجر:لابن)2("المدلسين"طبقاتوفي

بغتره.مقروناإسحاق

)3(.وغيرهمحاتمبووزوعةبوومعينابنوثقه:بانو

صالحبنابانلانصحيخا؛ليسهذا:حديثهفيالبر)4(عبدابنوقال

ضعيف.

ذلكذكر.بالمشهووليسأبان:هذاحديثهذكرلماحزم)5(ابنوقال

وتعقبهما.)6(""التهذيبفيحجرابن

القطبعن)7(""التهذيبفيحجرابنذكرلكن،إماممجاهد:و

الوصل.تفيدلافعنعنته،التدليسمعلوممجاهد:قالالحلبي

معينابنقولثبتإذانعم،التدليسلىإنسبهمنأوولمحجر:ابنقال

الوجه.وهوبحذفها،"لميزان"افيو.""بهبزيادةالاصلفيكذا(1)

المباركي.طمعةفييوجدولاالمعار.مكتبة.ط(15)ص"التقديساهل"تعريف)2(

.(1/49)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

31(.1/2)"التمهيد"في(4)

.(1/891)""المحلىفي(5)

)6((1/59).

)7((01/44).



73جةالعاءوقضاالقبلة-ا

التدليس.عينفهوظاهرهعلىليسعلي"عليناخرج"مجاهد:قولإن

الذينالصحابةمنجماعةعنروىمجاهدابأنصرحواقد:أقول

العلام،أهلمنجماعةعندتدليسوهذا،منهميسمعلموأنهعاصرهم

إليهذهبماعلىخصوضا،معناهفيفهوتدليسايسمىلابأنهالقولوعلى

اللقاء،يعلملموإنالسماععلىالمعاصرعنالروايةحملمنلجمهورا

جابرمسندراجعتوقدجابر،منمجاهدبسماعيصرحماأجدلمأنيعلى

منهاشيءفييصرحلمأحرفاإلاعنهلمجاهدأرفلمأحمدمسندفي

.بالسماع

مر":حديثعباسابنعنمجاهدعنمنصورروىفقدذلكومع

".يعذبانإنسانينصوتفسمع،مكةأوالمدينةحيطانمنبحائ!بلاولالنبي

أخرجهما،عباسابنعنطاوسعنمجاهدعنالاعمشورواه

.(1)البخاري

صحتهمايقتضيالوجهينعلىلهإخراجهلما)2(:الفتح"فيحجرابنقال

سمعهثم،عباسابنعنطاوسمنسمعهمجاهداأنعلىفيحمل،عنده

.زيادةطاوسعنسياقهفيأنويؤيده،العكسأوواسطةبلاعباسابنمن

الاعمشرواية)4(:الترمذيوقالمعا،الطريقينبصحة)3(حبانابنوصرح

أصح.

)216،218(.رقم)1(

)2(.)1/317(

")7/004(."صحيحه)3(في

07(.)لحديثاعقب4()
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بالتحريمقوموقال:المسألةهذهعلىالكلامفي1()""الفتحوفي

صاحبثورأبوبهوقالحمد،وحنيفةأبيعنالمشهوروهومطلقا،

،حزمابنالظاهريةومن،العربيابنالمالكيةمنورجحه،الشافعي

جابر.حديثيصححواولم،الاباحةعلىمقدمالنهيأنوحجتهم

فيبينهومامنهاواحدمنيتعينلمأنهالامورهذهفيالحق:أقول

فرضعلىأنهعلى،بهالثقةتزلزلبمجموعهاأنهاإلا،الحديثتضعيف

بالقبلة:أرادجابراأنفيحتمل،الاحتمالدفعهافييكفيحالواقعةصحته

عينعلمقدب!جم!والنبي،المدينةلأهلالجنوبجهةوهي،الموسعةالقبلة

القبلة،مستقبلغيرالحقيقةفيفكان،يسرةأويمنةعنهاتحرففلعله،القبلة

القبلة.توسعةعلىجابروبنى

:-)2(""الصحيحينفيعنهروايةفيكما-أيوبأبيقولهذايؤيدومما

ونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبلبنيتقدمراحيضفوجدناالشام"فقدمنا

الاثم؟يدفعهلالانحراففييشكأنهيدل"الله"ونستغفر:قولهفان."الله

أبيكمبكسر)3(أصنعماأدريما"والله:أخرىروايةفيقولهويوضحه

مايتناولالنهيأنيرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنيدلفهذا،هذه"

هذانفسهفيالستقرقدكانجابرافكأنويسارها،الخاصةالقبلةيمينعن

يمينها،أوالخاصةالقبلةيسارمستقبلايبولب!فيالنبيرأىفلما،المعنى

)1(.)1/246(

.(462)ومسلم(493)ريلبخاا(2)

.(4/172)""النهايةانظر.وشماليمينعننكسربيتولكل،البيتناحيةالكسر:)3(



93جلأالعا"وقضالقبللأ1-ا

النهي،أصليخالفهذاأنورأى،الموسعةالقبلةمستقبلأنهلهوقع

سلف.كماعندهالنهيلشمول

وأاليمينعنالقبلةجعلمشقةجابرواقعةفياحتملإن:أقولثم

لكانمشقةهناككانلوأنهالظاهرلانيحتمللموانفظاهر،تمامااليسار

دليلصحتهفرضعلىلحديثاففيبها،ويخبرجابريلاحظهاأنالظاهر

فيقولهحمليشبهوعليه،المشقةعدمعندولويكفيالانحرافأنعلى

جهةلىإانحرفوا:معنىعلىغربوا"أوشرقوا"ولكن:أيوبأبيحديث

وأيميناالقبلةبجعلالامرأنعلىأومر،كماالغربجهةلىإأوالشرق

أعلم.واللهلجواز!البيانجابرواقعةولكن،فقطللندبتمامايسارا

حديثمن(1)واخرونوالدارقطنيحمدأالامامأخرج-6[12]ص

القبلةيستقبلوأنيكرهونناساأنبلاولاللهلرسول"ذكر:قالتأنهاعائشة

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها؟قدأو:فقالبفروجهم،

:(137)6/المسندفيأحمدالامامفرواهكثير،اضطرابسندهوفي

عنالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادئناوكيعئنا

عائشة.عنعراك

عنالحذاءخالدئناسلمةبنحمادئنابهزثنا2(:91)صورواه

استقبالاللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعندذكروا:قالالصلتأبيبنخالد

....:عائشةقالت:مالكبنعراكفقالهبالفروجالقبلة

"المصنف"فيشيبةأبيابنأيضاوأخرجه6(.1/0)لدارقطني1و227()6/أحمد(1)

234(.)4/الاثار"ني"معافيوالطحاوي32(4)ماجهوابن(1/151)
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عنرجلعنخالدثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)صورواه

فحدثوكذا،كذامنذبفرجيالقبلةاستقبلتما:قالأنهالعزيزعبدبنعمر

عالشة.عنمالكبنعراك

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادثناكاملأبوثنا227(:)صوفي

(زائدةوكانها)كذاعنحدثمالكبنعراكأنالصلتابيبنخالد

....قالتعائشةأنالعزيزعبدبنعمر

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادأنايزيدثنا923(:)صوقال

يجلسالرجلفذكرواالعزيز،عبدبنعمرعندكناقالالصلتأبيبنخالد

(زائدةوكأنها)كذاعنفحدثذلك،فكرهوا،القبلةفيستقبلالخلاءعلى

عائشة.عنمالكبنعراك

عنأخبرنيالحذاء:خالدقالعاصمبنعليثنا(:184)صوقال

:قال،خلافتهفيالعزيزعبدبنعمرعندكنت:قالالصلتأبيبنخالد

ولاببولاستدبرتهاولاالقبلةاستقبلتماعمر:فقال،مالكبنعراكوعنده

عائشة.حدثتني:عراكفقالوكذا،كذامنذغائط

بنإبراهيموقال)1(:""التهذيبمنالصلتأبيبنخالدجمةتروفي

عراك:وقال.عائشةسمعت:عراك[]عنقالمنقولحمدأأنكر:لحارثا

عروةعنعراكهوإنماأحمد:عنطالبأبووقال؟عائشةمنسمعأينمن

منها.عراكيسمعولم،عائشةعن

(1)/3(.)89



41العاجلأوتضاءلقبللأ1-ا

أبيبنخالدروايةلاحمدذكرأنهالاثرمعن(:)1عراكترجمةوفي

منمالكبنعراك،مرسلأحمد:فقال.عائشةسمعتعراكعنالصلت

يرويمن:قالثم.خطأهذا،عروةعنيرويإنما؟عائشةعنسمعأين

خالدعنواحدغيرقال:فقالالحذاء.خالدعنسلمةبنحماد:قلتهذا؟

فيهليسسلمةبنحمادعنأيضاواحدغيروقال.سمعتفيهليسالحذاء

فييعني-الرخصةفيرويماأحسناخر:موضعفيأحمدوقال.سمعت

)2(.صحيحمخرجهفانمرسلا؛كانوإن،عراكحديث-القبلةاستقبال

:البخاريقال")3(:التهذيب"منالصلتأبيبنخالدترجمةوفي

)4(:""التاريخفيالبخاريقال.....مرسلعراكعنالصلتأبيبنخالد

أبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةابنهوحمادثنا:موسىقال

سمعت:مالكبنعراكفقالالعزيزعبدبنعمرعندكنا:قالالصلت

عنحدثعراكاأنرجلعنخالدعنوهيبثنا:موسىوقال....عائشة

عراكعنربيعةبنجعفرعنبكرحدثنيبكير:ابنوقال.عائشةعنعمرة

أصح.وهذا.القبلةيستقبللا:قولهمتنكركانتعائشةأنعروةعن

هذاعن-البخاري-محمداسالت:العللفيالترمذيوقالقال)5(:

حاتمأبووذكر.قولهاعائشةعنوالصحيح،اضطرابفيه:فقال.الحديث

.(173)7/"التهذيبتهذيب"من(1)

إ."صحبحبدل""حسن:""التهذيبفي2()

)3(/3(.)79

.(561)3/الكبير""التاريخ(4)

.(89)3/""التهذيبفي5()
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منوأنقولها،عائشةعنعروةعنعراك:الصوابنو،البخاريقولنحو

ومتنا.سندافيهوهممرفوعا،عائشةسمعتعراكعن:فيهقال

بأنجزموا،حاتمبيووالبخاريحمدأ:الفنأئمةكلامفهذا:أقول

المرسلبأنفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد،عائشةمنيسمعلمعراكا

عائشة.علىموقوفالصوابوأنخطأ،المرفوع

الحذاءخالدنامطربنيحيىطريقمنالحديث*1(الدارقطنيوأخرج

:قالثم...".ب!جمولاللهرسول"سمع:قالتعائشةعنمالكبنعراكعن

مطربنويحيىمطيببنوالقاسمعوانةأبورواههكذاأصح،القولهذا

عنسلمةبنوحمادعاصمبنعليورواه.عراكعنلحذاءاخالدعن

الوهابعبدوتابعهما.عراكعنالصلتأبيبنخالدعنلحذاءاخالد

رجل.عن:قالأنهإلاالثقفي

)؟(*2(،إسنادأضبطهذا:قالثم،عاصمبنعليطريقمنساقهثم

.الصوابوهو،الصلتأبيبنخالدفيهوراد

سلمةبنحمادعنكلاهماووكيعإسحاقبنيحمىطريقمنساقهثم

مرفوعا.عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعن

أبيبنخالدفيهوزاد:الثانيوفيأصح،القولوهذا:الاولفيوقوله

عراك:قولهمالاولمنصححوإنماتناقضا،ليس،الصوابوهوالصلت

")1/95(."السنن)1(في

ماوانظر.""أضبطأو"اسناد"كلمةفيالإشكاللىايشيروكانه.الاصلفيكذا)2(

57(.)صيأتي
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بنخالدزيادةالثانيمنوصوب،بالسماعتصريحفيهليسأي،عائشةعن

يتوهم.قدكما،تقدمهمنلكلاممخالفةكلامهفيفليس،الصلتأبي

بنعليطريقمنالحديثالاعتبار")1("فيالحازميوساق13[ص1

.المباركبناللهوعبدسلمةبنحمادوتابعه:قالئم،عاصم

وهل،إليهالسندكيفدريولا،المباركابنبروايةأظفرلم:أقول

وأ،فقطالسندفيالصلتأبيبنخالدزيادةفيلعليمتابعتهالحازميمراد

عائشة؟منسمعأنهعراكذكروفيذلكفي

تصريحفاماالسند،فيالصلتابيبنخالدزيادةفالحقوبالجملة

بنخالدعنالحذاءخالدعنعاصمبنعليعنثابتفانه،بالسماععراك

ما:هارونبنيزيدقال.عدليديعلىعاصمبنعليولكن،الصلتأبي

ثنا)3(:المنهالبنمحمدوقال")2(.التهذيب"فيذكره.بالكذبنعرفهزلنا

حي،الحذاءوخالد،بالبصرةعاصمبنعليلقيت:قالزريعبنيزيد

بنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنها،فسألتهخالد،عنأشياءفافادني

قال(:4)البخاريوقال.فانكره،عنهفسالتههشامافأتيتحديثا،حسان

حديثا،عشربسبعةخالدعنعليئنازريعبنيزيدسمعت:بقيةبنوهب

فأخبرناه،،فأنكرهثالثثم،فأنكرهاخرئم،فأنكرهحديثعنخالدافسألنا

.فاحذروهكذاب:فقال

لمنيرية.ا.ط(52)ص(1)

(2)/7(64)3.

.3(74)7/"التهذيب")3(

192(.0،92)6/الكبير""التاريخ(4)
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كانولكنه،يسمعلمأنهعليهينكرليس:العوامبنعبادقال)1(:وفيه

عننحوهوذكر.كتبهمناتىفتراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،رجلا

شيبة.بنيعقوب

غيروراقينعلىيعتمدكانأنهعاصمبنعليحالفأحسن:أقول

وغلط،كذبهوماومنهايسمعها،لمأحاديثكتبهفيفيدحلون،مرضيين

فبهذافيها،وجدهبماويحدث،الكتبتلكمنويتحفظ،لذلكيفطنفلا

عاصمبنعليعنيدافعمنيمكنلاأمروهذا،زريعبنيزيدحكاهماوقع

بحديثه.يعتدلاعاصمبنفعليواذامنه،أحسن

وفيهعنه،رووهجماعةأنتقدمممافيتلخص؛سلمةبنحمادماو

الثقفيالوهابوعبدهارونبنويزيدوبهزوكيعمنهم،عائشةعنعراك

فقالحمادعنسماعيلبنموسىورواهأثبات،أئمةوهؤلاء،كاملوأبو

بهالناسأعرفولكن،متقنثقةوموسى.عائشةسمعتمالكبنعراك:فيه

أحمد.الاماموكذلك،بالغلطروايتهعلىحكماحاتمبووالبخاريتلميذاه

أكثر،عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعنحمادعنقالوا:والذين

سماعمنأقدمحمادمنفسماعهم،منهكبروموسىمنأثبتوبعضهم

بأخغ.حفظهتغيروحماد،موسى

تغيرالحذاءفخالدذلكومعخالد،عنحمادغيرلروايةموافقوقولهم

:فقالوهيبعنهرواهفقد،منهالاضطرابيكوننيبعدولا،باخرةحفظه

عائشة.عنعمرةعنعراك

.3(54)7/"التهذيب"(1)
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الامامقال،الحالمجهولالصلتبيبنفخالدكله،هذاوفوق

.(1)مجهول:حزمابنوقال.ضعيف:لحقاعبدوقالمعروفا.ليسأحمد:

بالرواية،مشهورهو:بقولهمفوزابنتعقبيدفعهفلا.لحالامجهوليريد:

العلم.بحملمعروف

كماعندهالثقةمعنىفإن")2(،"الثقاتفيلهحبانابنذكرينفعهولا

منكرا.حديثهيكونولا،ثقةعنهويروي،ثقةعنالرجليرويأن:بهصرح

كماالشرطهذايراعيلافإنهذلكومعلجمهور،اعليهماخلافوهذا

منولا،روىعمنيدريولا،الرجلذكرربماأنهبالتتبععرفتقدبل،ينبغي

فييلخصهثم"البخاري"تاريخفيينظركانوربماروى،ماولا،عنهروى

البخاريفيهايصرحلا"البخاريتاريخ"فيكثيرةتراجمووجدت"،الثقات"

فييذكرهمحبانابنووجدت."فلانعنهوروى،فلانعن"روى:بقوله

ذلك.نحوأو"،بلدهأهلعنهروى،المراسيل"يرويقائلا:الثقات

فيفذكرهم،البخاريتاريخفيالتراجموجدإنماأنهجداظاهرفهذا

البتة.بهمالجهلمع،الثقات

روىمنيذكرولا،الرجلعنهروىبمنالبخارييصرحقدوكذلك

،البخاريبهصرحبمافيصرح،حبانابنفيذكرهذلك،عكسأوعنه،

"البخاري"تاريخحواشيفينبهتوقد،البخاريتركهعماويمجمج)3(

89(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

خطأ.وهو"،الصلتبن"خالد:وفيه252()6/)2(

يبين.لااي)3(
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هذا.منكثيرعلى

فيهيتحققفلم،يأتيكمامنكرهذاخالدحديثأنذلكمنوأوضح

منكرا.حديثهيكونلاأنشرط

بانهوجزم،لحديثاهذاتصحيحفيكلاماالعصرأجلةلبعضورأيت

مسلم.شرطعلىصحيح

:وجوهمننظرهذافي:قولو

منوليس،علمتكماالحالمجهولالصلتأبيبنخالدأنأظهرها:

بامثاله.الاحتجاجمسلممذهب

السماعسنأدركعراكاأنيثبتلافانه،تتحققلمالمعاصرةأن:الثاني

عائشة.حديثفيوالضبط

هريرةأبيمنسمععراكابأنهذلكعلىالعيددقيقابناحتجنعم

حد.وعامفيوعائشةهريرةبيأووفاة،عنهوروى

هريرةأباانالحجةبهيقومثبوتايثبتلملانهنظر؛هذافيولكن

توفيتعائشةإن:عروةبنهشامذلكقالوانماواحد،عامفيتوفياوعائشة

السنة.فيبعدهاهريرةأبووتوفي،57سنة

58،سنةلىإتأخرهريرةأباإن:بعضهمقالوقد،ذلكيدركلموهشام

.95سنةلىإتأخر:بعضهموقال

!!!



العاجلأوتضا،القبلة-1

الحاجةوقضاءالقبلةحكم

47

به!ز:اللهرسولقالأيوبأبيحديثمنوغيرهما1()الصحيحينفي

ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوافلاالغائطأتيتم"إذا

."غربواأوشرقوا

صحتهالىإأشارولكنه،"غائطولا"ببول:قولهالبخارييذكرولم

موضعوفي،"غائطولاببولالقبلةتستقبللا"باب:الترجمةفيبقوله

بغائطالقبلةتستقبلوا"لا:جموالنبيلقول...المدينةاهلقبلة"باباخر)2(:

غربوا".أوشرقواولكنبول،أو

بهيلإز-النبييعني-"نهانا:سلمانعنوغيره")3(مسلم"صحيحوفي

لحديث.ا."..بولأوبغائطالقبلةنستقبلأن

إليه.إشارةالبخاريترجمةوفي

مباحث:فيه2[]ص

اختصاصعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:بقولهبعضهماحتج:الأول

نإالرخصةعنالبحثفيذلكفيالكلامويأتي،الأبنيةعدابماالحكم

لى.تعااللهشاء

.(462)ومسلم(441)ريلبخاا(1)

4(.1/89)الفتحمعالبخاريصحيح)2(

)262(.رقم)3(
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"ببول":قولهمن"والظاهر(:1)""الفتحفيلحافظاقال:نيالثا

عنالقبلةإكراممثارويكون،العورةمنالخارجبخروجالنهياختصاص

".العورةكشف:النهيمثار:وقيل...بالنجاسةالمقابلة

يبولأنعنالنهيأعني،الأولهوالاحاديثعليهتدلالذي:أقول

لها.مستدبرايتغوطأو،القبلةمستقبلاالانسان

الخاصةالنجاسةهذهعنبهأرادإن"بالنجاسةالمقابلة"عن:فقوله

مستقبلاالقصدأنفيشملالتعميمبهأرادوان،فذاكالبدنمنخراجهاحال

هذافليس،القبلةجهةلىإفيراقبولإناءفييكونأندون،بالفروجالقبلة

اللهشاءإن،العلةبيانفييأتيكمافيها،مامعنىفيولا،النصوصفي

تعالى.

،النصوصمنالمتبادرفخلاف،العورةكشفوهو:الثانيماو

لماوإهمال،"غائطاو"ببول:وقوله،"الغائطاحدكمأتىإذا":قولهوخلاف

من؛الاستقبالبهقيدتلماواطلاق،تذكرهلملماونصب،النصوصذكرته

تقيدلمإذذلك،منأطلقتهلماوتقييد،غائطأوببولالحاجةقضاءعندكونه

.الاولفالصواب،بالكشف

بالبولتستقبلانعنالاكرامأنهابينهماشتهر،العلة:الثالثلمبحثا

لماالمذكورالاخراجلمنافاةدا:بقولهالمحققينبعضوضحهو،والغائط

".الصلاةوهو،لاجلهاستقبالهاشرع

عنه،نهيفيمامفسدةالعلةأنفيقتضينهي،:المنصوصالحكم:واقول

)1(.)1/246(
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عندبينانراهولذالها،هانةذكربمااستقبالهاإنقلنا:،تقدمبمااعتددنافاذا

عليايذكرونكانوالماالشامأهلأنترىألا،والنيةالقصدباعتبارالتحقيق

لموانشتما،ذلككان،منهالغضقاصدين"ترابأبو"بلفظالسلامعليه

بالمدحتشعربل،بهمشعرةولانقصعلىدالةنفسهافيالكنيةتلكتكن

لى"إ:السلامعليهالحسنلىإزيادكتبلماوكذلكسببها.لىإبالنظر

]منه[.غضاذلكالحسنعدمنه،الغضقاصدا"فاطمةبنالحسن

بيتأولايستقبلكانلماثوالنبيأننفسدفي)1(ويهجس

غيظاغيرهالىإقبلتهمتركهاليهودوغاظ،الكعبةلىإحولثم،المقدس

نأعلىالغيظبعضهميحملأنمظنةذلككان،معروفهوكماشديدا

بلتستقبللانتصلحلاإنهاقائلا:،والغائطبالبولالكعبةاستقباليتحرى

الله،باياتوتكذيباالكفر،فيتغالياهذافعلهويكونبهذا،تستقبللان

للقبلة.واهانة

الحديثهذافقه3[ص1

.بالبولالشاماستقبالهوالواقعةمنيتحققالذي

مستقبلا"وجاءلما،الشاممستقبل"فجاء؛اختلفتالروايةفان:الشامأما

".المقدسبيت

"،المقدسبيتمستقبلا"يترجحالذيلكن،الشاممنالمقدسوبيت

وأجل،اللهعبيدمناكبروهو،الانصاريسعيدبنيحمىعنالثابتةفإنها

وجهه.علىلحديثايؤديكانوبأنه،بالفقهوموصوف

.البالفييخطر:أي(1)
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كانوإن،فواضحفقطللبولكانإنلحاجتهالجالسفلأن:البولماو

للغائط،ذكرعمرابنكلامفيوليسقل،وانالبولعادةلازمهفمنللغائط

قبلنظرهيصرفأنهوالظاهر،التفاتةمنهحانتإنمالانه؛يثبتهلمأنهوالظاهر

تلكلاحدليكشفيكنلموتعالىتباركاللهأنهذامنقوىويستثبت،أن

جمفى.رسولهمنالحال

البتة.الواقعةهذهفيللمرخصينحجةلا:يقالفقدهذاتقررإذا

يكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةكانمنفلأنولا:أما

ثمكانفلو،الشرقجهةلىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرا

القبلة.لىإكانلماتغوط

للغالط.ذكرالوامعةفيليسفلأنهئانيا:وأما

قولمنأنكرهماعلىبالقضيةعمرابناحتجاجوجهفما:قيلفإن

"؟المقدسبيتولاالقبلةتستقبل"لا:الناس

لىإبالنسبةماو،فواضحالمقدسبيتلىإبالنسبةاحتجاجهاما:قلت

بيتوبينبينهاالتسويةأنكروانمافيها،الناسقولإنكاريردلمفلعلهالقبلة

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

.تردهفالواقعةالمقدسبيتفأما،القبلةتستقبللاأنالثابتوإنمابينهما،

لاستدبار."...يقولوناناسا"إن:قولهفييتعرضلمانههذايؤيدوقد

القبلة.

"؟القبلة"مستدبر:قولهالواقعةوصففيذكرفلماذا:قيلفان

واختلف،اللهعبيدروايةفيهووانمايحتى،روايةفيهذاليس:قلت
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يؤديوممن،وققيهجلوأكبرويحيىمر،كماذلكوغيروتأخيراتقديمافيه

نأالمحتملمنولكن،الروايةفيإماماللهوعبيد،وجههعلىلحديثا

باللفظالقصةسمعكأنه،المعنىمنفهمهمابحسباللفظفيتصرفيكون

استقبالعنالنهيإنكارعمرابنمقصودأننفسهفيفوقعيحيى،رواهالذي

بحسبلفظهفيتصرفلحديثاأدىفلما،لحاجةباواستدبارهاالقبلة

"مستقبل:وقالمر،كما."..يقولونأناسا"إنالكلامأولفأسقط،ذلك

بالمدينة]من[أنمنقدمتهماعلمكأنه"المقدسبيت"مستقبلابدل"الشام

مرادأنلهفوقعتماما؛الكعبةمستدبريكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذا

تماماالكعبةاستدبرإذابالمدينةومن،الشاممطلقالمقدسببيتعمرابن

وأ،الكعبةأو،القبلة"مستدبر:قولهوزاد.الشاممشارقمستقبلايكون

القصة.منالمقصودهوذلكأنفهملانه"البيت

منالاصلعلىيؤخرهافتارة،اللفظةهذهفياضطرابههذايقويومما

فهمه،مابحسبالمقصودةهيأنهالىإنظرايقذمهاوتارة،زيادةكونها

حرصا،"البيتأو"الكعبة:يقولوتارة،الاصلعلى""القبلة:يقولوتارة

بيتباستقباليصدقالشاماستقباللان؛المعنىمنفهمهماأداءعلى

على،القبلةاستدبارلزموإنمر،كماالكعبةاستدبارمنهيلزمفلا،المقدس

حدلىإويسارهيمينهعنوماالبيتسمت:أي،لجهةاإنها:يقولمنرأي

السماء.ربع

لاالنهيأنعلىبعضهميهاحتج،"الغائطأحدكمأتى"إذا:قوله4[]ص

الفضاء،فيالارضمنالمنخفضالمكانهوالغائطلان؛البيوتيتناول

لا"باب:بقولهأيوبأبيلحديثترجمإذ؛البخاريلىإذلكونسب
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".نحوهأوجدارالبناء:عندإلاغائطولاببولالقبلةتستقبل

طائلا،تحتهأرىلابماذلكعلىالكلام")1(الفتح"فيالحافظوبسط

عنكتايةهوإنما"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهأنالحديثمنالمتبادرفان

الغالط<منمانكمأحدٌ>أؤحت:لىتعاقولهأنكما،لحاجةاقضاءإرادة

.الحدثعنكتاية

والمعتبر،حاجتهيقضيأنمنكمأحدأرادإذا:لجملةامعنىفحاصل

كمامخالفتها،ولاالحقمقةموافقةمنهايفهمولا،المعنىهوالكناياتفي

يبعدفيمنإرادتهتنفيذعلىيقدرأنهفيهافانما"طويلةالسلطانيد"قولنا:في

البتة.الجارحةطولذلكمنيفهمولا،عنه

واقتصرتركتلوإذ،فالدةلجملةالهذهيطهرلاهذافعلى:قيلفان

واضحا.المقصودلكان."..القبلةمنكمأحديستقبل"لا:قولهعلى

يغفللاحتىالجلوسقبلالنظرينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

لاوقد،جلوسهبعدالاستدارةلىيحتاجأو،التحريعنالحاجةقاضي

ذلك.يمكنه

العبارةهذهأندعوىمنهيتحصلماللباجي)2(الموطأشرحفي،نعم

الخراءة.عنكتايةتكونإنما

أحدكم:يقل"لاجاء:بل،بالبولالتصريجيستنكرلاالشارعلانأولا:

)1(.)1/245(

العلمية.الكتبدار.ط93(0)2/""المنتقى)2(
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.((")1بلت:وليقلالماء،هرقت

إتيانبينهيإنماالكنايةمدارعليهابنيالتيالغالبةالملازمةلان:ثانيا

يأتونكانوالهاالعربلانالخراءة؛وبينالفضاءفيالمنخفضالمكان

له.يأتونهايكونوافلموحدهالبولفأما،الغيطان

بشيء.ليسأيضاوهذا

بهذهفجيء،لخراءةواالبوليشملماهناأريدفلأنه:الاولالوجهأما

إذا"مثلا:يقالأنلاحتيحالبولعنالكنايةعدملوحظولولتعفهما،الكناية

منوردوما،إليهحاجةلاتطويلوهوه"الغائطتىأويبولأنأحدكمأراد

غيرالكنايةهذهلان-أعلموالله-هوإنماالماء"هرقت":يقالأنكراهية

التصريح.منقبحفارتكابها،واضحة

ببولالقبلةتستقبلوا"فلا:قولهالحديثفيدفعهفقد:الثانيالوجهأما

حالبالبولاستقبالهامنللمنعمعنىلاأنهالواضحومن،"غائطولا

.التغوطعدمعندواباحته،التغوط

خروجه،حالبالنجساستقبالهاعلىالمدارأنلحديثامنظهروقد

فرِقواوالذين،مكاندونبمكانولا،افتراقولاباجتماعذلكيختصولا

بامور:ذلكعللواوغيرها،الابنيةبين

"كتابفيالشافعيقالفيها.التحرفوتعسر،المنازلتضايق:الاول

عن4933()"لشاميين1"مسنلموفي62()22/"الكبير"فيالطبرانياخرجه(1)

بنععبسةقيه2(:1/01)الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال،بنحوهالاسقعبنواثلة

ضعفه.علىاجمعواوقد،عنبسةبنالرحمنعبد
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بينالمذاهب"وكانت(:271()0)7/""الامهامش"لحديثااختلاف

الصحراء".فييمكنمافيهاالتحرفمنيمكنلا،متضايقةالمنازل

المراحيضفيولامطلقا،البيوتفيالاباحةيقتضيولا،حقوهذا

موضعإلاحاجتهلقضاءلهيتيسرلمفمنالتعسر،علىالمداربلمطلقا،

ذلك.لهجازالاستدباراوالاستقبالعدمفيهيتعسر

باستقباليحصلالاستقبالإنقلنا:إذاهذالىيحتاجفانماهذاومع

قوله:منيظهرماعلىالاستدباروكذلك،المدينةلاهللجنوبكالجهةا

غربوا".أوشرقوا"ولكن

الكعبةيميناستقبالتحريعلىالمدارلاحتمال؛بلازمهذاوليس

الشافعي.مذهبهوكماواستدبارها،

فيصدقعنها،غربواأوالقبلةعنشرقواغربوا"او"شرقوا:قولهومعنى

البيت.يمينعنبالتحرفذلك

يسيربانحرافجنوبهمالبيت-بهذاالمخاطبونوهم-المدينةفاهل

وإذا،القبلةاستقبلفقدالبيتنحواحدهماتجهفإذا،لجنوبافيجدا

استدبرها،أواستقبلهاأنهعليهيصدقلملغرباوالشرقلىإتحرف

.غربأوعنهاشرقأنهعليهوصدق

وشمالوغربشرقأرباعا:السماءاعتبرتإذاأنهذلكفيوالسر

يمنةتحرفثملجنوباأجزاءبعضمستقبلاكانإذاأحدنافان،وجنوب

بعضمستقبلايزاللاكانوان،المشرقجهةلىإ:يقاللا،شرق:يقال

الوفاء.دارطبعة22(01/0)(1)
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ذلك.علىوقس.لجنوباأجزاء

المراحيضلان؛البتةبالفضاءالنهيلتخصيصحاجةفلاهذاوعلى

يتعسرفلا،التحقيقعلىيساراأويميناالقبلةجعلفيهايتعسرقدكانوإن

ستدبارها.أوالقبلةاستقبالعدممنالمقصوديحصلوبه،التحرففيها

عائشةحديثمنوغيرهما(1*ماجهوابنحمدأالامامأخرج6-[ه]ص

بفروجهم،القبلةيستقبلواأنيكرهونناساأنبم!عل!اللهلرسولذكر:قالت

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها،"أوقد:فقال

أوجه:علىفيهعنهواختلفلحذاء،اخالدبهينفردلحديثاهذا

طريقمن2(*الدارقطنيذكره.عائشةعنعراكعنعنه:الاول

مطيب.بنوالقاسمعوانةأبوتابعهأنهوذكرخالد،عنمطربنيحيى

قال.عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعنعنه:الثانيالوجه

(*3(./1)2/التاريخفيالبخاري

فيأحمدقال.عائشةعنعراكعنرجلعنعنه:الثالثالوجه

خالد...ثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)6/المسند

هكذا.عائشةعنعراكعنالصلتبيأبنخالدعنعنه:الرابعالوجه

،هارونبنويزيدكاملبوووبهزوكيععنهرواهفيما،سلمةبنحمادقاله

923(.و227و912و137)6/المسندفيأحمدعنهمرواه

.أخرىمصادرمنيجهتخروسبق.32(4)ماجهوابن2(27)6/حمدأ(1)

.(1/95)""السننفي2()

مضى.فيماالعبارةنقلوسبق(.561)3/الكمير""التاريخ)3(
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وغيرهم.)1(الدارقطنيعندسحاقبنيحتىوكذلك

النسخةوفي،فذكرهحمادعنوكيعطريقمن)2(ماجهابنخرجهو

بنالعزيزعبدثناعبيدبنيحيىحدثنا:القطانالحسنأبوقال":بعده

".مثلهالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنالمغيرة

".عائشة"حدئتني:عراكعنفيهأنإلا،قبلهالذيمثل:الخامسالوجه

فيأحمدعليعنأخرجهالحذاء،خالدعنعاصمبنعلىرواههكذا

سلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىوتابعه،وغيره(184)6/"المسند"

[)3(.]التاريخفيالبخاريقالالحذاء.خالدعن

الحديثفيالكلام

لمعراكانو،مرسلبأنهحاتموابووالبخاريأحمدالامامحكم

وأن،غلطإرسالهمعبأنهفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد.عائشةمنيسمع

[)4(.]التاريخفيالبخاريقال.عائشةعلىموقوفالصواب

عنالحذاءخالدعنهرومنطريقمنالحديث)5(الدارقطنيوساق

عاصمبنعليه"ورو:قالثم.أصحالقولوهذا:قالثم،عائشةعنعراك

طريقمنذكرهثم..."عراكعنالصلتأبيبنخالدعنسلمةبنوحماد

")1/06(."السننفي)1(

)324(.رقم)2(

.ذكرهوسبق(،561)3/فيهوالنص،الاصلفيبياضهنا)3(

مضى.فيماالنصونقل(.156)3/الكبير""التاريخوانظر،الاصلفيبياض)4(

95(./1)""السننفي)5(
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أبيبنخالدفيهوزادسناد،)كذا(أضبط"وهذا:قالثم،عاصمبنعلي

".الصوابوهو،الصلت

القولوهذا:الاولفيبقولهمرادهأنكلامهعنللتناقضدفعافيظهر

أضبطوهذا":الثانيفيقولهوأما.عراكعنعنةفيصحتهبهأراد"أصح

فيالصلتأبيبنخالدزيادةبهصوبفإنما،"الصوابوهو..إسناد.

غيرأو،معهومنحمدألكلامموافقفكلامه،للسماعيتعرضولمالسند،

يتدبر.فلمذلكخلافتوهمفمن،ل!همخالف

ثقاتورجالهحسن،"إسناده:فقالالمتأخرينبعضوخالفهم

ليسبماالخبرالبخاريعللوقدذلاش،خلافقالمنخطأو،معروفون

يجبالاسنادصحةفبعدهذا،نفييستلزملاقالماثبوتفان...بقادح

بصحتهما".القول

وقال،مسلمشرطعلىصحيحالحديثأنالعصرأجلةبعضواختار

حديث"هذا)1(:""الميزانمنالصلتأبيبنخالدترجمةفيالذ!ي

منكر....".

حث:مباههنا:قولأ

بنعليبروايةعليهبعضهماحتج.عائشةمنعراكسماعفي:الاول

حديث)2("الصحيح"فيأخرجمسلماًوبأنمعها،ومامرتالتيعاصم

وكانعاصرهاوبأنه..."..ابنتينتحملمسكينة"جاءتني:عائشةعنعراك

)1(/1(.)632

)0263(رقم)2(
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ماتتوانما،هريرةابيمنسمعأنهالمعاصرةفيوالحجة،المدينةفيمعها

السنة،فيبعدهاماتثمهريرةأبوعليهافصلى57،سنةرمضانفيعائشة

عندالسماععلىمحموللقاؤهماواحتملعاصرهعمنالرجلورواية

منعلىالنكيروشدد")1(،"صحيحهمقدمةفيمسلمشرحهكماالجمهور،

خالفه.

وقال،جماعةكذبهعاصمبنعليأنففيها:الأولىالحجةأما:أقول

فافادنيحي،الحذاءوخالدبالبصرةعاصمبنعليلقيت:زريعبنيزيد

حسانبنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنهافسألتهخالد،عنأشياء

".فأنكرهعنهفسألتههشامافأتيتحديثا،

خالدعن-عاصمبن-علي"ثنا:زريعبنيزيدعنأخرىروايةوفي

ثالثثمفأنكره،اخرثم،فأنكرهحديثعنخالدافسألناحديثا،عشربسبعة

)2(.""التهذيبفيذلكذكر."فاحذروهكذاب:فقالفأخبرناه،فأنكره

رجلا"كان:العوامبنعبادقولعاصمبنعليعنبهعتذرماقوىو

فيذكره."كتبهمنتيأفنراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،

.إسحاقبنيعقوبعنونحوه)3(،""التهذيب

لاوراقينعلىيعتمدكانبأنهالقولعنمحيصفلاهذاقبلناإذ:أقول

أنهذكروافقدذلكوفوق،لكذبهمولابللتخليطهم،يفطنلاثم،بهميوثق

.بعدها(وما1/92)(1)

(2)/7(74)3.

)3(/7(54)3.
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منه،يقبللمغلطعلىمنهمأحدنبههواذا،ويعيبهمالعلماءكباريحتقركان

الحجة.عنفصلاللمتابعةيصلحلاهذاومثل

"،الغلطكثيركان"إنما:وقوله،شأنهمنوتقويتهعنهأحمدروايةفأما

كانذلكأنعلىحملهاأو،زريعبنيزيدكلاميبلغهلمأحمدأنفالظاهر

المفسرفالجرححالكلوعلى،الجملةفيوصلحتابثمولا،عليمن

قبوله.يجبالواضج

فحماد،عنهإسماعيلبنموسىرواهفيماسلمةبنحمادمتابعةوأما

الاثباتالقدماءرواهوقد،باخرةعنهسمعممنوموسىبأخرة،حفظهتغير

ذلك.نحوأو،عائشةعنفقالوا:عنهحمادأصحابمن

:المذكورةالروايةفيذكرماتبطلأخرىأموروهناك

هذافيذلكأنظهروقد،باخرةحفظهتغيرالحذاءخالداأنمنها:

خالد..".:فقالالمتقنينالاثباتأحدوهيبعنهرواهوقدمر،كمالحديثا

وعائشةعراكبينفادخلمر،كما"عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعن

كماالوجهينمنالروايةوتجويز،السماعبطلالواسطةثبتتواذا،واسطة

وليس،الثابتةالقويةالاسانيدفيإليهيصارإنما6[]صمجاهدشانفيتقدم

كذلك.هناما

وسيأتي.،الصلتأبيبنخالدحالومنها:

فيعائشةعنلعراكأخرجمسلماأنوهي:الثانيمةالحجةوأما

صحيحه.

:وجوهمنفجوابه
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حديثمنأولاالمسكينةحديثأخرجاللهرحمهمسلماأن:الاول

عراكفطريق،عائشةعنعراكحديثمنأخرجهثم(،1)عائشةعنعروة

فيها.يتسامحونوهم،متابعة

روايتها.فييتسامحونوهم،الاعمالفضائلفيأنه:الثاني

نأهذالىإانضمواذا،عروةعنبالروايةمعروفعراكافان:والثالث

منسمعهإنماعراكاأنالنفسفيوقعالمذكور،الحديثروىقدعروة

صوريّاالارسالصارالواسطةعلمتواذا،الواسطةتعلموبذلك،عروة

عراكيكونأنمسلمتجويزالامورهذهلىإانضئميكونأنالامرغاية.فقط

الثالثة،الحجةفييأتيكما،درجاتهتتفاوتالتجويزوهذا،عائشةمنسمع

عندذلكفإنما،عائشةمنعراكسماعتجويزلىإمسلماستنادصجوإن

يجوزكانأنهصحإن-مسلمفرايهذاومع،المتقدمةالاوجهلىإانضمامه

والله.حاتمبيوأوالبخاريأحمدلرأيمعارض-عائشةمنعراكسماع

أعلم.

صحيحه،أولفيمسلملهانتصرالذيفالمذهب:الثالثةالحجةواما

جائزاوكانعصر،فيمعاوكانا،ثقةعنمدلسغيرثقةروىإذاأنهحاصله

.السماععلىمحمولةفالروايةوشافهه،منهسمعيكونأنممكنا

ثلاثة:فالشروطهذاوعلى

التدليس.عدممعالثقة:الاول

.المعاصرةثبوت:الثاني

)9262(.رقم)1(
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ظاهرا.جوازاوالسماعاللقاءجوازيكونأن:الثالث

لقاؤهممكن"وجائز)1(:المقدمةفيمسلمقولمنمأخوذوهذا

".منهوالسماع

أنهليفيدتأكيدا،زادهوانما،"جائز":قولهمعنىفي"ممكن":فقوله

قريبا.ظاهرالجوازايكوننلابد

فيأنإلانصا،بالتدليسيوصفولمثقة،فعراك،الاولالشرطفأما

عنقالبأنهعليهالحكمعائشةمنسماعهإنكارفيوغيرهأحمدكلام

منها.يسمعولم،عائشة

السماعسنبلغالراويأنبثبوتيتحققفإنما،الثانيالشرطوأما

هذامنهناوليس،الثالثالشرطفيهايتحققبمدةالشيخوفاةقبلوالضبط

بعدتوفيهريرةأبانو،عنهوضبطهريرةأبيمنسمععراكاأنإلاالثبوت

لىإبالنظرالبعيدومناكثر،علىأشهرثلاثةبنحوأيالسنةفيعائشة

وأبشهرقبلهكانوقتفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنه:يقالأنالعادة

والضبط.للسماعأهلغيرثلاثةأوشهرين

هذا:[]عنلجوابوا

نظرا.الاستبعادهذافيأنأولا.

ثبوتايثبتلمالسنةفيعائشةبعدتوفيهريرةأبابأنالقولأنثانيا:

.16سنةهشامومولد،عروةبنهشامعننقلوانما،الحجةبهتقوم

)1(.)1/92(
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بنضمرةقالفقد،هريرةأبيموتفيغيرههشاماخالفقدثالثا:

عبيدبووالواقديوقال.58سنةمات:عديبنوالهيثممعشربووربيعة

سنةلشوفيسلمةأمعلىصلىأنهالواقديزاد.95سنةماتوغيرهما:

فيها.ذلكبعدتوفيثم95،

غلطهمنهيلزملاذلكفيوغلطه،سلمةأموفاةفيحجر)1(ابنوغلطه

ولكن،تبعهومنهشامقولحجرابنرجحنعم،هريرةأبيموتفي

.الأحكامعليهتبنىحجةقولهيكونأنيوجبلاترجيحه

لعراكأجدفلم،حمد""مسنلمفيهريرةابيحديثاستقراتقدثالثا:

على"ليس:حديثمنهارأيتهوالذي،قصيرةبمتونيسيرةأحرفاإلاعنه

ذوالناسشر"ان:وحديث)2(،"صدقةعبدهولافرسهفيالمسلم

عنترغبوالا":وحديث)3(،"بوجهوهؤلاءبوجههؤلاءياتي،الوجهين

الصلاةمنركادمن":وحديث)4(،كقر"فانهابيهعنرغبفمن،ابائكم

لخامس:وا.ترىكماقصيرةمتونالاربعةفهذهادركها")5(.فقدركعة

لنبيوقومهمنرهطفيالمدينةقدمهريرةأباانأبيهعنعراكبن"خثيم

.الاوسالهذاوظاهربخيبر...")6(.بخ

266(./1)2"التهذيبتهذيب"(1)

(.اخرىومواضع2242،452/)لمسند"ا"2()

.(270.3554/)لمسعد""ا)3(

.(2652/)لمسند"ا"(4)

2(.265/)لمسند""ا5()

34(.25/)"المسند")6(



36جةالعاءوقضاالقبلة-ا

ولا(،1)آخرينحديثينأوحديثعننظريزاغيكونأنامنولاهذا

ولكنأحمد")2(،"مسندغيرفيآخرشيءهريرةبيأعنلعراكيكونأن

وفاةقبلوالضبطالسماعمنأدركإنماعراكاأنوهو،أريدهفيماكافهذا

للحديث،نفسهيبذلكانحديثهكثرةمعهريرةأبافانبيسير،هريرةبيأ

ويحدثهم،الناسفيخطبالامامهوتارةيكونوكان،التحديثمنويكثر

الاماميخرجأنقبلالمنبرعندهريرةأبوفيقومغيرهالاماميكونوتارة

.يحدثوفيذكر

وأمجلسفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنماعراكاإن:قيلفلو

بيأحياةمنطويلةمدةأدركلوإذبعيدا؛كانلما،وفاتهقبيلمجلسين

عنه.روايتهلكثرتهريرة

فإنهذا،لتحققالثانيالشرطتحققفلو:الثالبالشرطماو7[]ص

علىهوإنماالتحقيقعندالكلامفمدار،بالمدينةعائلتهمعكانعراكا

ني.الثاالشرط

نأعلىهوإنماوعدمهباللقاءالعلماشتراطمدارإنما:قيلفإن

؟السماعالظاهريكونهل،بالسماعيصرحولمرجلعنروىإذاالمحدث

بهيحدثماكلفيالظاهركانمرةولواللقاءتحققإذاأنهعلىاتفقواقد

تلكتسعلااللقيةتلكأنعلموإن،السماعالشيخذلكعنالراوي

معجالساكنت:الراويقاللوماكلامهميشملبلكلها،الاحاديث

الطريق.هذامن"المسند"فيمماشيءيفتهفلم،المؤلفاللهرحم(1)

"المهرة"إتحاف"المسند":غيرفيهريرةبيأعنعراكلاحاديثيراجع)2(

5(1/367-.)936
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اللقاء،بهيثبتهذافمثلأحدا،يكلمولم:ويعني،فسلمفلانبنافمرجماعة

شيءفييصرحولم،حديثبالفالمارذلكعنالراويهذاحدّثلوحتى

.السماععلىمحمولةكلهالكانت؛بالسماعمنها

ولمرواهماكلكان،التدليسمنهعرفإذاالراويأنعلىاتفقواثم

.الانقطاععلىمحمولابالسماعيصرح

لموإنما،السماعظاهرهاآخرعنالرجلروايةأنعلىيدلفهذا

الظاهر،هذامخالفةمنهعرفقدلانه؛المدلسروايةذلكعلىيحمل

الظهور.بهايسقطقرينةذلكفصار

الادرافيلانباحتماليكتفىأنينبغي:يقالفقدهذا،تقررإذاثم

الظاهركان،محتملولكنهلهإدراكهيتحققلمعمنروىإذاالرجل

بهايردقرينةهناكليس:أخرىوبعبارة.ينافيهمايتحققلملانه؟السماع

الظاهر.ذلك

هذاومعنىاللقاء،ثبوتاشترطاوالبخاريالمدينيابنأن:لجوابفا

يكونإنمابالسماعتصريحبدونالشيخعنالرجلروايةأنيريانأنهما

.مرةولولقيهقدكانإذاالسماعظاهرها

لصحةاللقاءيشترطإنماالبخاريأنالعصرأكابربعضزعم،نعم

اللقاءيشترطلاوأنه،جامعهفياشترطهمابحسبأكيدةصحةالحديث

عنمسلمحكاهالذيوالقولقولهبينخلاففلاهذاوعلى.الصحةلاصل

لجمهور.ا

منوكان،حذوهوحذاالبخاريصحبمسلمافإن؛يصحلاوهذا

ولو،مسلمعلىخفيلماالبخاريقولهوهذاكانفلو،بقولهالناسأعرف



56العاجلأءوقضاالقبلة-1

فيتراهكما،القولهذاعلىالنكيرتشديدعلىيحملهماهناككانلماعرفه

"."صحيحهمةمقلى

،وغيرهالكبيركالتاريخ،البخاريكتبفينجدأننا:ذلكمنوأوضح

باللقاء.العلمبعدميعللهاثم،الصحةبعدميحكمأنه

نأيدلالمذهبهذاوالبخاريالمدينيابنذهابأنوالمقصود

ظاهرهايكونلابالسماعتصريجبدونالشيخعنالراويروايةأنعندهما

اللقاء.تحقققدكانإذاإلاالسماع

اشترطوافقداللقاءتحققيشترطوالموانفإنهموافقهومنمسلمماو

قولهملازممنفكان،علمتكمابيناإمكانااللقاءوامكانالمعاصرةتحقق

السماعظاهرهايكونإنما،بالسماعتصريجبدونشيخعنالرجلروايةأن

الشرطين.بذينك

عدمعندأنهعلىمنهمجماعإفهذائالث،مذهبهناكيكنلموإذ

إجماعهمذلكمنولزم،السماععلىيحمللاالمذكورينالشرطينتحقق

.السماعالروايةظاهريكونلاحينئذأنهعلى

وضعمنجاء؟أينمنالمذكورالظهورفيينظرأن:المسالةوسر

العقل؟منأمالعرفمنأماللغة

وأحدثأوقال":الرجلقولفإنبهذا،لهاشانفلااللغةأما:فاقول

يسمعه.لمأممنهسمعهأكانسواء،حقيقة"فلانذلكنحوأوذكر

العقل،مصدرهمنهيتراءىوما،يتحققلاالعامفالعرف؛العرفماو

ياتي.كما
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يرويلاأنلحديثاأهلعادةمنكان:يقالبأنالخاصالعرفماو

ماإلامنهسماعهعدميتضحلمعمنأو،عاصرهعمنأو،لقيهعمنأحدهم

نقلا،المقدمةفيمسلم!كلامعددنافان[،]نقللىإيحتاجفهذا.منهسمعه

بمذاهبوأعلم،جلومنهأكبروهماوالبخاريالمدينيابنقولخالفهفقد

الحديث.وبعللالمحدثين

كانأنهالثابت:فيقاللذا،يسلمأنيمكنالمذهبانعليهاتفقما،نعم

لهبدافإن،منهسمعهماإلالقيهعمنأحدهميرويلاأنالمحدثينعادةمن

.فلانعنبلغني:يقولكأن،ذلكبينيسمعهلمبماعنهيخبرأن

فيويكتفون،منهيسمعوالممالقوهعفنيروونفكانواأفرادوشذ

هموهؤلاء،ذلكشأنهممنعرفقدبأنهالكذبعنيخرجهمالذيالبيان

.الثقاتالمدلسون

مران:علينايبقىلكن

منكثيراأننعلمفاننا،ابتدأتمتىالعادةهذهفيالنظر:الاول

منسمعوهوانما،منهيسمعوهلمبماب!يئالنبيعنيحدثونكانواالصحابة

لجو.عنهالصحابةمنغيرهم

وكثرت،لحديثابطلباشتهرمنلىإبالنظرينفعناإنماهذاأن:الثاني

ويمكن،المقلونفيخرج[)1(،]أنهيطهرحتىلاهلهمجالسته

تعالى.اللهشاءإنيأتيكما،هذينعنالتخلص

المتثبتالعاقلالإنسان:يقالبانهنا،قويفمدخله:العقلوأما8[]ص

لاصل.فيهناخرم)1(



67جلأالعا،وقضاالقبلة-1

لامرين:به،يثقبماإلايخبرلا

التدين.:الأول

.بالكذبالاتهامخشية:الثاني

صحةظهرثم،منهسمعهأنهيحتملخبزا)1(رجلعنأخبرإذافانه

لمأنا:يقولأنعنهذلكيدفعولا،بالكذبالمخبراتهمالخبر،ذلكعدم

فيصادفايكونأنيحتمل:يقاللأنهمخبر؛عنهأخبرنيإنمامنه،اسمعه

قويتمنههذاتكررفاذا،الكذبنفسهعنيدفعأنرادإنمايكوننوهذا،

التهمة.

الناسفيهذاعرفولماالامر،أولمنهذاينفيالمتثبتفالعاقل

إنماالتامةالثقةكانتولما،بهيثقبماإلايخبرلاالمتثبتالعاقلأنعلموا

عنأخبرإذاالمتثبتالعاقلأنللناسيتراءىصاربالمشاهدةغالباتحصل

.أرىفيماالظهورمصدرفهذامنه،سمعهأنهفالظاهربخبر،شخص

عنبهيخبرونفيماالتحرزبغايةفكانواعنهماللهرضيالصحابةفأما

عناحترازهوشدةالصدقالاخرتحرييعلممنهمالرجلفكان،بعيهولالنبي

لوممانحواالوثوقفيعندهكانبشيءب!جمؤالنبيعنأخبرهفاذا،الغلط

وعندإخوانهمعندمعروفينذلكمعوكانوا،ب!جمولالنبيمنهوسمعه

بهوثقلحديثاأخيهمنسمعإذأحدهمفكان،والامانةبالصدقالتابعين

الواسطةبيانبدونب!جمؤالنبيعنبهالاخبارفيليسأنهفيرى،الثقةهذه

.للاتهامتعزضولا،الدينفيغش

اخبارالا.":الاصلفي(1)
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أخيهصدقيعلامفلأنه؛للاتهامالتعرضماوفظاهر،الغثرعدمأما

خطأ،ولاعمدالاكذب،انهالمذكورالخبرعلىيطهرلنبأنهفيثق،وتحرزه

،فلانأخبرهإنمابأنهيعتذرأنأمكنهخطاأنهيطهرأنالنادرفيفرضفان

بقوله:كذببأنهيتهمأنولا،أخوهولاهولا،بالكذبيتهملنأنهويرى

وأمانتهم.الصحابةبصدقالناسلعلم؛فلانخبرهإنما

قال:الصحابيقولأنعلم،السابقالظهورمصدروعلمهذاتدبرفمن

هوبل.ب!جم!النبيمنسمعهأنهفيظاهرايكونلا،وكيتكيتب!فىالنبي

ب!ور.عنهاخرصحابيمنأو،به!جمولمنهسمعهيكونأنفيالاحتمالعلى

فإنمنها،قريببقيولكن،الثقةتلكلهمتكنفلمالتابعونماو

وعلىاللهعلىالكذبواستعظام،والامانةالديانةفيهالغالبكانالعصر

:أقسامثلاثةلىإفانقسموا،رسوله

مالقمهعمنروىفربما،الصحابةمنومانحوعلىجرىمن:الاول

بوو،وطاوس،أسلمبنوزيد،السختيانيأيوبهؤلاء:فمنمنه،يسمعهلم

والحسنمجلز،وابو،عقبةبنوموسىدينار،بنوعمرو،الجرميقلابة

عروبة،أبيبنوسعيدالجعد،أبيبنوسالم،عتيبةبنوالحكم،البصري

عمير،بنالملكوعبد،نابنطلحةسفيانوأبوكثير،أبيبنويحبى

قدوعدة،ومكحول،شهابوابن،المكيالزبيروأبوعمار،بنوعكرمة

".المدلسين"طبقاتفيحجرابنجمعهم

وبينبينهممنبصدقالوثوقعندذلكيفعلونكانواإنماهولاءكثرو

غلطظهرإنوأنه،الدينفيغتزفعلهمفيليسأنهفيرون،سموهمن

هذهتدبرمنوأن،مانتهموبصدقهمالناسلعلم؛يتهمونلاواعتذروا



96جلأالعاءوقضاالقبللأ-1

روايتهممنيظهرلاأنهيرى،بيانهتقدمالذيالظهورمصدروعرفالحال

قريبلهمفحا،الاحتمالعلىيكونبلسمعوا،أنهمالمذكورالوجهعلى

عنهم.اللهرضيالصحابةحالمن

يثقوالموإنالمذكورالوجهعلىفيروونيتساهلونكانواهؤلاءمنوقليل

يفعلونأولاكانوااللهشاءإنأنهمحقهمفيوالعذرسموا،منوبينبينهمبمن

تلكفعدواذلك،يفعلونأنهمعنهماشتهرإنلىإالمجلسفييبينونثمذلك

تدليسا،القسمهذامنوقعمايسمونلحديثاهلوالظهور،عنتصرفقرينة

الاخرين.وعلىعليهمأطلققدولكن،للمتساهلينمناسبالاسموهذا

عمنيروونكانواولكنهم،ذلكيفعلونيكونوالمقوم:نيالثاالقسم

إذايقوىإنمابيانهتقدمالذيالظهورأنيرونكأنهم،يلقوهولمعاصروه

فاعتبرههذا،تستبعدلمتدبرتإذانتو.سمىمنلقيقدالراويأنعلم

يكونهل،لقيهأنهتعلملمآخرعنمنهمواحدأخبركإذا،عصركبأهل

منه؟سمعهأنهعندكالظاهر

واحد.بلدفيكاناإذاذلكفيالظاهريكونقدبلى:قلتفان

حتىالسماعيظهرلاانهتجدفانك،الامثلةوكثرالنظرأنعم:قلت

ومعبلاللقاء،ظهورمعالسماعظهورفيترتابقدبلاللقاء،الظاهريكون

لهشأنلاتاجريكونكأننادرا،وقعاللقاءأنمعروفاكانإذابهالعلم

وسمعمجلس!فيمرةالملكرأىقدأنهتعلمولكنك،الملكبمخالطة

فتدبر.،كلامه

بطلانظهرإذابالكذبالاتهاميخشىلاالتاجرذلكأنهذافيوالسر

قلت]فانولا[،الملك]تعلمونأخبرنيإنما:يقوللانهالخبر؛
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وكان،كذلكسمعهمنمع[]كاناحدهم[]فلعل

بعدهم.منعلى[]بعضهخفيوان،عصرهمفيذلابالمعروف

الزبير،بنوعروة،المسيببنوسعيد،حازمأبيبنقيسهؤلاء:ومن

ومجاهد،وعطاء،،سيرينوابن،والشعبي،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

"المراسيل"أحببتإنراجعكثير.جماعةفيالاولالقسممن[

حاتم.ابيلابن

القسمكحالسموامنوبينبينهمبالواسطةالوثوقاشتراطفيوحالهم

.الاول

لملمالقوهعمنالروايةعنهمينقللمالذين:الثالثالقسم9[]ص

أنفسهمفأخذوا[،]ولمعاصروهعمنالروايةولايسمعوا،

بكر،أبيبنمحمدبنالقاسم:أرىفيماهؤلاءفمن،لدينهمبالاحوط

،هشامبنالحارثبنلرحمنعبلمبنبكربوو،ثابتبنزيدبنوخارجة

أبيبنبردةبوويزيد،بنوالاسودقيس،بنوعلقمة،السلمانيوعبيدة

زيد،بنوجابر،طلحةبنوموسىالشخير،بناللهعبلمبنومطرف،موسى

اخرين.في

الإرسالأنيدلوغيرهاذكرنامنتراجمفيلحديثاأئمةوكلام

التدليسودونه،بهيوثقعمنالتدليسودونه،التابعينفيفاشماكانالخفي

يكتفونماوكثيرا،بحجةإلابالتدليسيحكمونلاوتجدهم،التساهلمع

:فيقولون،السماعثبوتوبعدمبل،بالقرائنالخفي(1)الارساللحكمافي

"بالإرسال".:لصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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معينوابنأحمدكلامفيهذايوجدذلك،ونحو،فلانمنسماعلهيثبتلا

وغيرهم.حاتمبيوزرعةبيو

قولأنمنصحيحهمقدمةفيزعمهمااللهرحمهمسلمعلىيردوذلك

الظاهريكونلاأنهعندهمكانأنهواضحةدلالةويدل،محدثالبخاري

لهلقاوهتبينأو،لهلقاوهيتبينولم،عاصرهعمنأحدهمروايةفيالسماع

ونحو،بالبيتيطوفرأيته:يقولكأن،السماعإمكانفيهايتضحلالقية

ولا،كذبشبهةمنهيسمعهلمماعنهروايتهفيفليسكذلككانوإذاذلك،

علىعندهالأمريكونالمتدبرالسامعأنوذلك،الامانةيخالفما

.الحاللهليتضحيسألأنفعليه،الاحتمال

زعمالذيالقولهوالتابعينلىإبالنسبةفالقولهكذا،الأمركانواذا

وعليويحيىأحمدالأئمةقولأنهسبقوقد،محدثأنهاللهرحمهمسلم

تراجمفيكلامهتجدممنوغيرهمحاتمبيوزرعةبيووالبخاري

:()1قولهمسلمعلىيردوبذلك،واضحةوحجتهم،الثانيالقسمأصحاب

الارسالإمكانبهالاحتجاجوترككالخبرتضعيفكفيالعلةكانت"فان

بإسنادعليناالواردلحديثاأنوذلك..معنعنا.إسناداتثبتلاأنلزمكفيه

أبيه،منسمعقدهشاماأننعلمفبيقين،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشام

يرويهاروايةفيهشاميقللمإذايجوزوقد...عائشةمنسمعقدأباهوأن

إنسانالروايةتلكفيأبيهوبينبينهيكونأنأخبرنيأوسمعت:أبيهعن

عنأبيهعنممكنأيضافهو،أبيهعنهشامفيذلكيمكنوكماآخر...

".عائشة

3(.1/0،31)لما"صحيحهمقدمةفي(1)
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وفي،المدلسعنعنةقبولعدمعلىيوافقمسلماأنذلكوإيضاح

الكلامفنحصر،عليهيتفقلموانبالتدليسوصفلانهنظر؛بهشامتمثيله

وقد،بالتدليسيوصفلمعروةلان؛عروةعنعنةقبلناإنما:فنقول،عروةفي

عائشة.منالسماعوكثرةوالامانةبالثقةعرف

:مسلكانههناثم

.الاولالقسممنالمتثبتينعنالاعتذارفيقدمناهمارد:الأول

فييكونأنسفىمنوبينبينهبمنأحدهمثقةمنيلزملا:فنقول

تبينفلعلهثقةأنهفرضوعلى،لهيبنلممامنهلغيرهبانقدفلعله،ثقةنفسه

الرواية.تلكفيغلطأنهمنهلغيره

هوفيرويه،عائشةعنسمعتأنهاعمرةمنسمعهيكونأن:ذلكمثال

إنماغلطهافيكون،عروةحدثتهلمافيهغلطتقدعمرةوتكون،عائشةعن

عمرةغلطلعرفناعائشةعنعمرةعنرواهفلوعنها،أخرىبروايةيتبين

تترجحبل،ذلكيتبينلمعائشةعنرواهولما،الاخرىبروايتهابالمقابلة

فروايتهقائماالاحتمالهذاكانواذا،عائشةمنسمعهانهلظنعروةرواية

يتحفظأنهبهالظنكانوإذ،التثبتوقلةالغشمنتخلولاعائشةعنذلك

الظاهركانوإذمنها،سمعهانهعائشةعنروايتهمنفالظاهرذلك،مثلمن

تخلصوإنما.كذبإنه:نقللمإن،للكذبتعرضعنهافروايتهذلك

يدلسونأولاكانواأنهمبهمالظنأنقدمنابماالكذبمنالمدلسون

المذكور،الظهورفزال،شأنهممنذلكعرفحتى،المجلسفيويبينون

يدلس.بأنهالعلمأهللوصفهوالا؛ذلكيفعللموعروة،الغشزالوبزواله



37جةالعاءوقضاالقبللأ-ا

يروونماكثيراأنهمعنهممعروفاكانفقدعنهماللهرضيالصحابةفاما

عنه.الصحابةمنغيرهممنسمعوهوإنما،منهيسمعوهلمماب!ولالنبيعن

المتثبتينمنالاعتذارفيقدمناهمالرديتعرضلاأن:الثانيالمسلك

:ونقول،الاولالقسممن

وقابلواعنها،وبحثوا،التابعينرواياتتتبعوا[][01]ص

ذلك،فبينوا،غيرهمنالتدليسمنهيقعقدكانمنلهمفبان،ببعضبعضها

فاما،يدلسيكنلمأنهعندناثبتبالتدليسعروةمنهمأحديصفلمولما

محتملايجعلهوفشوه،التابعينفيفاشياكانأنهعرففقدالخفيالارسال

والكذبالغشيزولوبزواله،البتةالظهوريزولوبذلك،منهماحدكلمن

.المستعانوالله.البتة





لكأنهةالرسألةا

السواكفيفاندة
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السوادهافالدة

77

لأمرتهمأمتيعلىاشقأن"لولا-:والسلامالصلاةأفصلعليه-قال

.(1)عليهمتفق(".صلاةكلعندوبالسواكالعشاءبتاخير

حمدوأالشافعيرواه"للربمرضاةللفممطهرة"السواك:!موقال

إسناد)2(.بلاصحيحهفيالبخاريورواه،والنسائيوالدارمي

،بالسواكأمرنيالاقط-السلامعليه-جبريلنيجاء"ما:ع!ب!موقال

أحمد)3(.رواه."فيمقدمأحقيأنخشيتلقد

لهايستاكلاالتيالصلاةعلىلهايستاكالتيالصلاةتفضل":ع!يموقال

)4(."الإيمان"شعبفيالبيهقيرواه.ضعقا"سبعين

لجزءاعلىبالاقتصارهريرةأبيحديثمن)252(ومسلم)887(البخاريأخرجه(1)

،1/662)والنسائي(4)6داودوأبو73(24)9733،أحمدبتمامهوأخرجه.نيالثا

ههريرةبيأحديثمنوغيرهم2(67

96(0)والدارمي2(2424332،)30حمدو52()2/""الامفيالشافعيأخرجه)2(

.(4391)لحديثاقبلالبخاريوعلقه.عائشةحديثمن(1/01)والنسائي

زحربناللهعبيداسنادهوفي.أمامةأبيحديثمن)92226("المسند"في)3(

نيوالطبرا)928(ماجهابنأيضاوأخرجه.ضعيفانوهما،الالهانييزيدبنوعلي

)7876(."[لكبير"في

""مسندهفييعلىأبوأيضاوأخرجه.عائشةحديثمنالهند،.ط7(0)4/6()

"المجروحين"فيحبانوابن993()6/""الكاملفيعديوابن(421)8/

ضعيف.وهو،الصدفييحيىبنمعاويةإسنادهوفي03(29/)
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،صلاةكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا!ي!:وقال

حديثهذا:وقال(،1)الترمذيرواه."الليلتلثلىاالعشاءولأخرت

صحيح.حسن

قال."بالسواكفطمبوها،القرانطرقافواهكمان":قالأنه!وعنه

اخرجه)3(:العراقي"قال)2(:الاحياء""شرحفيالمرتضىالسيد

)4(.ء
وكلاهماعلي،علىموقوفا)5(ماجهابنورواهعلي،حديثمنلعممبو

السجزياخرجهوكذا:قلتجئد.وإسنادهمرفوعاالبزار)6(ورواه.ضعيف

"،"السننفيالكجيمسلمابوورواهمرفوعا،عليحديثمن""الإبانةفي

".ضعيفوهومندلإسنادهوفي،الوضينحديثمننعيموابو

"ان:بلفظ)7("التقريب"شرحفيبهصرحإلخ.".البزار."رواه:وقوله

وأمنهفيدنو،لقراءتهفيستمع،خلقهالملكقاميصليقامثمتسوكاذاالعبد

فيصارالا!شيفيهمنيخرجفمافيه،علىفاهيضعحتىنحوها،كلمة

وابو(17)320احمدايضاواخرجه.الجهانيخالدبنزيدحديثمن)23(رقم(1)

03(.14)""الكبرىفيوالعسائي()47داود

348(.)2/"المتقينالسادة"إتحاف)2(

.(1/132)الإحياء""تخريجفي)3(

منإلانكتبهلمسعيد،حديثمن"غريب:وقال692(./4)الاولياء""حليةفي(4)

بحر".حديث

ضعيف.إسنادهئد:الزوفيالبوصيريقال192(.)رقم)5(

عليه.لكلامولفظهوسياتي2(.142/)الاستار""كثففيكما)6(

66(.2/)،التئريب"طرح)7(
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إلا،الصحيحرجالورجاله:قال."للقرانأفواهكمفطهروا،لملكاجوف

ابنووثقهيالبخارلهأخرجوانوهوالنميريسليمانبنفضيلفيهأن

فتامل.الجمهور)1(،ضعفهفقدحبان

بينوقد،مهمأمرالسواكأمرأنعلمتالاحاديثمنمرماتافلتإذا

لأن؛القرانطريقوهو،للفممطهرةأنلهوهو،عللهأقوىالاخرالحديث

مناسمأواللهسماءمن]سمأوذكرأوبقرادبالتلفطمنيخلولاالانسان

بالنجسوتلطيخه،حراملحدثامعالمصحفمسأنوكما،أنبيائهأسماء

الذكرتلطيخوكذا،فحراموالأفكفراستهزاءقارنهإنالريقحتىالمستقذر

ذلكيحرمونحوهملائكتهأوأنبيائهأسماءمناسمأواللهأسماءمناسمأو

فيويكره،النجاساتومباشرةالمحرماتفعلوعند،النجسةالأماكنفي

،المستقذراتسائرومباشرةالمكروهاتفعلوعند،المستكرهةالأماكن

التلفظلأن،الفمتغيرعندونحوهاوالذكرالقراءةيحرمانهالقياسفكان

التغيرمنإزالتهعسروماالريقمجردوأما،أبلغهوبلكتابتهابمنزلةبالقران

.للضرورةعنهفيعفى

.(292)8/داالتهذيبتهذيب"انظر(1)





لكالثةالرسألةا

لةممممأ

القراءةه!الآياقبتغييرا!ة!ق
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الحمدلله.

83

عنا،مقطوعغيرعليناإحسانهفإنأبدا،لهانقطاعلاحمداللهالحمد

وأصحابهالهوعلى،الامينرسولهمحمدمولاناعلىوالسلاموالصلاة

والتابعين.

قرأ9133شوالمنحلونلاربعالجمعةيومفيكانلمافانهبعد،أما

الغاشيةلفظفابدل؛والغاشيةالاعلىبسورتيلجمعةافيالصلاةإمام

بنصالحالضياءالسيدعليهفتحثم،يتنبهفلمالحقيرعليهففتحبالخاشعة،

سلمفلما،القراءةعلىاستمربل،يتنبهفلممراراوكررالصيلمي،محسن

حيدربنمحمدالعربيالسيدفنازعه،"الصلاةاعيدوا":الصيلميقال

حاكم"الامام:لهقالثمذلك،مثلفيإعادةمذهبهمافييلزملابانهالنعمي

".شافعيئوهو

بعدكانفلما.صحيحة:فقلتمذهبنا،فيالصلاةعنالحقيرفسئل

؟".الصلاةبطلانعدمعلىالشافعيةدليل"ما:الصيلميليقالذلك

ليسانهفيهلانبمذهبك؛بطلتفقدأنتصلاتكأما:لهفقلت

وثلاثالفاتحةمنهوهو،الواجبعلىزادمافيالامامعلىالفتحللمأموم

نأبعدالردكررانه[)1(]معهذا،ركعةكلفيلاالصلاةجميعفيايات

.باياتالايةالقارىءتجاوز

مجتهد.بل:يعني،للمذهبملتزمالست:فقال

نحوها.اوأثبتماولعلها.واضحةغيركلمةهنا(1)
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آخذمقلدنيلا؛تناظرنيأنلكليسإذا-:دعواهتسليموعلى-فقلت

يلزملا:فأقولهذاعنأتنازللكني.دليلهمعرفةيلزمنيولا،إماميقول

عليك.فالبينة،البطلانعدموهو،بالاصلمتمسكلانه؛لحجةاإمامي

لتغييرتكوننإماالبظلاندعوىيخلولا:فأقولهذاعنأتنازلولكني

.القرانمنليستبكلمللاتيانواما،القرآننظم

داودأبيعندعليحديثفيهالاصلاستصحابعلىفيدلالاولأما

عوفبنالرحمنعبدلنا"صنعقال:)1(والحاكموالنسائيوالترمذي

،الصلاةوحضرتمناالخمرفاخذتالخمر،منوسقانافدعاناطعاما،

مانعبدونحن،تعبدونماأعبدلا،الكافرونيهايا)قل:فقرأت،فقدموني

وأنت!سبهرئالصلوةتقربرلاامنوالذينيأيها>:اللهفانزل(.تعبدون

43[.]النساء:(نقولونماتعلمواحتى

داودأبيولفظ")2(.النزول"أسبابفيالسيوطيالجلالذكرههكذا

دعاهالأنصارمنرجلاأن"-:السلامعليه-عليئعن:عليإلىالسندبعد

فيعليفأمهمالخمر،تحرمأنقبلفسقاهماعوف،بنالرحمنوعبد

تفربر>لا:فنزلتفيها،فخلط(الكافرونيهايا)قلفقرأ:،المغرب

.<نقولونماتغلموحتىوأنترسكزئالصلوة

عدملاصلو،بالاعادةأمرواأنهميردلمإنهحيثمنبهذاوالاستدلال

(14011)للنسائي"الكبرىو"السعن3(20)6والترمذي367(1)داود"بيا"سعن(1)

.3(2/70)"المستدركو"

96(.،68)ص"النقول"لباب2()
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الاحتمالتطرقهإذاالدليل":قولهموأما.لنقلكانلوإذوالظاهر،بلالامر،

منه.هذافليس"الاستدلالبهسقط

.لصلاةافيالكلامتحريمقبلهذا:قيلفان

تغييرإن:يقالقدإذ،النظمتغييرفينحنبل،الكلامفيلسناقلنا:

الله.شاءإنالكلامبحثتيوسيا.الاجنبيالكلاممنأشدالنظم

.السكرانصلاةجوازنسخقد:قيلفان

معمتعمد،غيرالنظمغيرمنصلاةجوازينسخلمولكننم،قلنا:

فصحة؛باختيارهمالشربإذ؛بسببهمالتخليطكانالصلاةتلكفيأنهم

أولى.بابمنمنهسبببغيرحلطمنصلاة

التخليط.بسببالسكرانصلاةنسخكانفانما:قيلفان

هوإنمافانهبعدها،ماولاتلكالصلاةبطلانعلىيدللاهذاقلنا:

فإذا،مبطل()1()سبببل،التخليطسببوجودمعالصلاةتحريم

نأمع،فيهمعذورفهوالمخلطباختيارليسللتخليطاخرسببوقع

فمعذور.المخلطوأما،نفسهفيفظيعالحديثفيالذيالتخليط

؟القراءةلتصحيحالقارىءيعدلم:قيلفان

فيالواجبإذلبطلانها،الصلاةتبطلحتىواجبةالقراءةليست:قلت

وقد،الصلاةعمومفيآياتوثلاثهيغيرهمذهبوفي،الفاتحةمذهبه

المعنى،يغيريكدلمهناالتخليطأنمع،الاولىالركعةفيالاعلىسورةقرأ

.القرآنإعادتهفيهيردلملحديثفاذلكومع

واضحة.غيركلمة(1)
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منليستبكلمةالاتيانهوالبطلانسببيكونأنوهو:الثانيماو

والكلامخطا،بهاإتيانهأنمع،القرآنفيجاءتقدالخاشعةفلفظ،القران

مخطئا،أوناسياأوجاهلاكانسواءفيه،المعذورصلاةيبطللاالاجنبي

وهي286[،:]البقرة(أخطأناأولمحسيناانتؤاضزنآلا>رشا:تعالىقالفقلم

وماوالنسيانالخطاأمتيعن"رفع:لحديثاوفي،الامةلجميعمجابةدعوة

.(1)"عليهاستتكرهوا

الحكم.لاالاثمرفع:قيلفان

"بينا:قالالسلميالحكمبنمعاويةعن)2(وغيرهمسلمففيكلا،قلنا:

الله،يرحمك:فقلت؛القوممنرجلعطسإذ-بلاولاللهرسولمعأصليأنا

!؟ليإتنظرونشأنكمما!امياهثكلوا:فقلت،بأبصارهمالقومنيفرما

سكت،لكنييصمتوننيرأيتهمفلماً،أفخاذهمعلىأيديهميضربونفجعلوا

بعدهولاقبلهمعلمارأيتماميوهوفبابيبهلاولاللهرسولصلىفلما

هذه"إن:قالثم،شتمنيولاضربنيولاكهرنيمافواللهمنه،تعليماأحسن

وقراءةوالتكبيرالتسبيحهوانما،الناسكلاممنشيءفيهايصلحلاالصلاة

لحديث.افذكرب!ولاللهرسولقالكماأو،"القران

72(1)9حبانوابن59()3/الاثار"نيمعا"شرحفيالطحاوياخرجه(1)

"الكبرى"السننفيوالبيهقي(891)2/لحاكمو(171-017)4/والدارقطني

واسناده.."..امتيعنتجاوزالله"إن:بلفظعباسابنحديثمن356()7/

الأوزاعيبينانقطاعإسنادهفيولكنايضا،2(40)5ماجهابنخرجهو.صحيح

.عباسوابن

.(18-41)3/لعسائيو(039،319)داودوأبو()537مسلم2()
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مع،بالاعادةبه!جمؤالرسوليامرهفلمجاهلاتكلمأنهمنهوالدليل

ثمالصحابةإنكارمنيخفىلاكما،الكلامتحريمبعدكانذلكأنوضوح

المعذورالجاهللان؛عليهمجمعايكونأنحريوهذا،بلا!النبيكلام

مستقبلينيصلونكانواالذينقباءأهلومنه،الاعادةيلزمهلامبطلاأتىإذا

بعضفعلواقدفهمهم)1(كمافدارواالقبلةبتحويلفأخبرواالمقدسبيت

لجهل.افيهذا،كثيرةهذادلةو،بالاعادةيؤمرواولمالقبلةغيرلىإالصلاة

ولفظالمشهور،اليدينذيحديثففيهالنسيانأوالسهوماو

ولمسلم.فساقهثلا!النبيبناصلى:قالهريرةأبيعن:فيه)2(البخاري

ب!جمول.اللهرسولمعصليأنابينما:قالهريرةأبيعنوغيرهما)3(وأحمد

النبيبعدعاشهذافانببدر،الشهيدالشمالينذيغيرهذااليدينوذو

)4(.الطبرانيعندكمالحديثابهذاوحدثث!جمز،

عنمتأخر-الاخرالراوي-حصينبنوعمرانهريرةبيأواسلام

وله،بشهرينبيهولموتهقبلحديجبنمعاويةإسلاموكذا،الكلامتحريم

بلا!للنبيطلحةوخطابالسهوفيهاصحيج،بسندداود)5(أبيعندحديث

والبناء.

.عازببنالبراءحديثمن)525(ومسلم993(،04)البخاريأخرجه(1)

6(.150)رقم2()

)567(.الكبرىفيوالانسائي49(44)وأحمد)573(مسلم)3(

4(.422)الكبير""المعجمفي4()

.(01)23رقم)5(
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:قالمنقولعلى،بالإجماعالكلامتحريمعنمتأخرةالاحاديثفهذه

على،الهجرةأوائلبالمدينةالنسخإن:قالمنقولوعلى،بمكةالنسخإن

:وغيره()1البخاريعندأرقمبنزيدلحديث،بالمدينةكانأنهالصحيحأن

بحاجته،صاحبهأحدنايكلمجم!،النبيعهدعلىالصلاةفيلنتكلمكتاإن"

فأمرنا238[،:]البقرةالاية(..0الضلؤتعلى>خقظو:نزلتحتى

.باتفاقمدنيةوالاية."بالسكوت

"كنا:قالانهأيضاوغيره)2(البخاريعنداللهعبدحديثيعارضهولا

عندمنرجعنافلماعلينا،فيرد،الصلاةفيوهوبه!ولالتبيعلىنسلم

فإن.لشغلا"الصلاةفي"ان:وقالعلينا،يردفلم،عليهسلمناالنجاشي

لىرجعثم،الحبشةإلىرجعثمأولا،مكةإلىالحبشةمنرجعاللهعبد

سبعة،منهموحيسبمكةرجلانمنهمفماترجلا،وثلاثينثلاثةفيمكة

كمااللهعبدومنهمبدرا،فشهدوارجلا،وعشرونأربعةلمدينةالىإوتوجه

الاحاديث.عليهوتضافرت)3(،إسحاقابنسيرةفي

فيكما<قنتينلله>وقومو:الناسخأنعلىزيداوافقاللهعبدأنمع

.باتفاقمدنيةوالاية(،)4البخاري

وأكثر،عليهمزيدلابماالمبحثهذا")5(الفتح"فيالحافظحققوقد

)0012(.رقم)1(

)9911(.رقم)2(

.(1/681)"هشامابن"سيرةانظر)3(

.(11،0021)99رقم(4)

)5(/3(،74.)75
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فإن،شئتإنفراجعه،بالمدينةكانإنماالكلامتحريمأنعلىالأدلةمن

منه.ماخوذهناذكرناهماأكثر

سهوا.ولوالصلاةيبطلالكلامإن:قالمنعلىحجةأوضحهذاوقي

وهي،تذكرهحالةولهالناسييعذر"كيف:قولهمفيلهمحجةولا

النصأنمعالتمامظنمنعلىيصدقلاهذافانفعالها(".والصلاةأقوال

وذ،تكلامب!روالنبيأناليدينذيحديثفيفإن،قالوهمابضدوردقد

تكلموا.والصحابة،تكلماليدين

الصلاةأفعالمباشرةحالبالعقلفكيفسلمنا،هذهفي:قيلفإن

نص؟ولاذلكفيموجودةالعلةفانلها،وأقوا

موجودةالمذكورةالعلةتكنلموانلانه؛بمثلهالتمامظنيلحق:قلت

تلكالشرعيعتبرلموحيثأشد،هذهبل،الضبطعدموهيأخرىعلةفثم

.هذهتعتبرفلا

يبطلهالاالصلاةلمصلحةالكلامإن":قاللمنالحديثفيدليلولا

جم!:النبيقولبعدتكلمواوالصحابةاليدينذابأنلهويستدلعمدا"،ولو

تتم.لمأنهامعتقصرلمالصلاةأنفعلمواذلك،نحوأويكن"لمذلككل"

بهصرحكماومؤوا،وانماينطقوا،لمالصحابةبأنبعضهمجابفقد

وهذاالمجاز.علىالقولمنغيرهذكرهماويحمل(،1داود")بيأسنن"في

[)2(:]بتقديرغيرهوعنعنهفأجيبهوماو.اليدينذيغيرفيوجيه

)8001(.رقم)1(

ضحة.1وغيركلمةهنا)2(
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فييقولونكانواقدلانهم،تبطللاومخاطبتهبلب!ولالنبيإجابةبان

حاضر.حيوهو"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلامالتشهد:

فإنهم،معذورينغيرأنهمنسلمفلاكغيرهخطابهأنسلمولو:قولو

وأن،للصلاةمبطلوالكلامالقبلةعنوالتحولالسلامأنيطنونيكونونقد

باقينالكلامحالليسواانهميطنونفهم،الصلاةلهمسيستأنفبملا!النبي

خطابفيه-ذكرهالمتقدم-حديجبنمعاويةحديثلكن.الصلاةحكمفي

إسلاملان؛الضعفبعضالاحتمالهذامن[)1(1بلاوللهطلحة

يذقضيةعنقضيتهتأخروالراجح،بشهرينب!ولالنبيموتقبلمعاوية

كانوان.الصلاةيقطعلاالسهوأنعلمقدكانطلحةأنوالظاهر،اليدين

الصلاةعليهخطابهانوهو،الاوللجوابافيبقىضعيفينالوجهانهذان

يبطل.لاوالسلام

؟بالنسيانمنهأشبهلجهلبافهو-الحاضرةواقعتناومنه-الخطأوأما

الصلاةأفعالمنتذكرهحالةللمصليأنبالتسيانأبطل!نعلةلان

الجهل.فيموجودغيروهذاوأقوالها،

منأخذاكلماتبستسهوهيبطللاالذيالكلامأصحابناقدروقد

مطلقاالكلامإبطالوالقياسالنصظاهرأنوحجتهم،اليدينذيحديث

بخلافالنصوردفلما.فيهوماتوجيههمروقد،الحنفيةمذهبهوكما

للمسافريجوزلاالتيالمدةفيقولهممثلوهذاورد.حيثقصرهلزمذلك

ظاهرلانكوامل،أيامأربعةإقامةينوولمبمنزلمكثإذافيهايقصرأن

ضحة.وغيركلمةهنا(1)
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على1(-)عليهمتفق-ثلا8ئا("نسكهقضاءبعد]بمكة[المهاجريقيم":حديث

الاقامةنيةويلحق،تقطعهالاربعةأنفهموالسفر،تقطعلاالثلاثأن

:قال:وقيهالقصر،فيأنسعن")2(الصحيحين"وحديث.بالفعلالاقامة

نفسهابمكةوالتيوضواحيها،بمكةالعشرقالوا:،بمكةأيعشزا"بها"أقمنا

.أيامأربعة

ينولمأنهعلىحملوهيقصر،يوفاعشرثمانيةبهيباقامتهردفلما

يرحل.لحاجةاداع[)3(]متىمتردداكانبل،ذلك

أهله،لىإيرجعحتىالسفراسميسلبلاالمسافرإن:عليهيقالوقد

علقتوالادلةعرفا،السفراسمتسلبهمدةفيهيقيمأوآخر،بلدايستوطنأو

.مشروعفالقصرموجوداالسفراسمدامفماالسفر،باسمالقصر

نأ[)4(،]السفراسمسلبعلىيدلافلمأيامالاربعةدليلاوأما

عليهحرمالمهاجرلأنالسفر؛حكمترفعأيامالأربعةأنعلىيدلالاول

.أخرىلحكمةبمكةالمكثطول

عثرتثم،الاحوالوقائعجملةمنلآته،فيهدليلفلاأنسحديثماو

مسافةفيوكذا،السلفبينطويلخلافهذاوفي،القيملابنكلامعلى

ليسالسفرثمإطلاقها.علىوهيللايةسفرايسمىماأنهاوالظاهرالقصر،

الحضرمي.بنالعلاءحديثمن-لهواللفظ-()1352ومسلم)3393(البخاري(1)

.(6)39ومسلم(1801)البخاري(2)

.مقروءةغيركلمةهنا)3(

سلم.ولعلها:واضحةغيركلمةهنا)4(
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يقيدولاسفر،كلفيمطلقهوبل،الاحاديثمنيردبمايبينحتىمجملا

وقحلوأنهعلىدليلولا،أحوالوقائعالأفعالفإن!ب!ووفعلهمنوردبما

فتامل.،لأتماللبثمدةفيفوقهاأوالمسافةفيدونها

مافيهارفلامذلك؛فيبهاالمستدلالاحاديثتصفحتبعدماوهذا

ابنقولعلىعثرتحتىالعبارةهذهتعظمتولكني،بهالاحتجاجيصح

للقصرمحدودةمسافةلامتهب!وليحد"ولمالمعاد")1(:زاد"فيالقيم

أطلقكما،الارضفيوالضربالسفرمطلقفيذلكلهمأطلقبلوالفطر،

أو[)2(باليومالتحديدمن1عنهيروىماوأماسفر،كلفيالتيمملهم

".أعلموالله،البتةشيءفيهاعنهيصحفلمالثلاثةأواليومين

لان؛فيهحجةلاسفر"كلفيالتيمملهمأطلق"كما:قولهكانوان

القصرفيوأما،الغالبمخرجالسفرخرجوانماالماء،عدمالتيممفيالعلة

السفر.نفسفيفالعلة

()3(عليهلحدادلالتي):فيقالكلماتبالستالكلامتحديدوأما

ويتكلمعنها،فيغفلالصلاةأثناءفييكونأنإما،تقدمكماسهوانالسهو

للنض.فيهمعذورا)4(،دامماكثروانمبطلغيربكلام

الأيخرعلى)الكلامفلهمثلا،الصلاةمنخرجقدنهسلمنا:قيلفإن

)1(.)1/463(

"الزاد".مناستدركناها،الاصلمنسقطت)2(

عليه.خطقدكلاموقبلها،وجدتهكذا)3(

".بطليكونأن"واما:كتبالكلمةهذهفوق4()
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فيهأنمعبهالاوليلحقفكيف،للنصالأخيرفي()1(،الحاجةبقدر

؟تذكرهحالةلهأنوهو،الثانيفيليستقصيرا

إمكانهمعالضبطعدموهوأيضا،تقصيرنيالثاوفي:يقالوقد:قلنا

ستكونهماو.نعتبرهقلاالعذرعدمالشارعيعتبرلمفلماالسهو،لولا

انهعلىدليلولا،الحكمبهايقيدلاحالفواقعةكثرأوقلأوكلمات

لى.تعااللهشاءإنعليهغبارلاوهذافوقها،مايبطل

الضبط.لعدمحاصلالتقصير:قيلفإن

وانبييهولمنهذلكوقعقدإذ؛العقوبةيوجبذلكفيتقصيرلاقلنا:

السبب.اختلف

إنماالإمامعلىالفتجأنالهدوية)2(مذهبأنسابقاإليهشرناماوأما

مبطلة،الامامقراءةمعالقراءةأنعلىقولهمبنواوهم،للضرورةجاز

نصتواولهفاستمعونالقرلحرئ>وإذ:تعالىقولهلظاهرإنهولعمري

في:وقيل،الامامخلفالقراءةفينزلت402[،]الاعراف:(ترحمونلعلكغ

الكلامفي:وقيلمجازا،الخطبةعلىالقرآنواطلق،يخطبوالامامالكلام

.الكلاملجوازناسخةتكونهذافعلى؛الصلاةفي

حاديثو،الاماميعنيفأنصتوا"قرأواذا":وغيره)3(مسلمحديثوفي

الضربهبعضعليهاوجد[لعبارةهذه(1)

.لهاديالىإنسبة"لهادوية"ا:والصواب،الاصلفيكذا2()

بوو(1)7239احمدايضاواخرجه.الاشعريموسىابيحديثمن(404)رقم)3(

-"فانصتوا"قولهداود:ابوقال)847(.ماجهوابن2(224/)والعسائي()739داود
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بنعبادةعنلنسائي)1(ووالترمذيداودأبيحديثيخصصهاكثيرة

عليهفثقلتفقرأالفجر،صلاةفيبه!جمولالنبيخلفكنا:قالالصامت

رسوليانعم:قلنا؟"امامكمخلفتقراونلعلكم":قالفرغفلما،القراءة

بها".يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةالاتفعلوا"لا:قال.الله

تقرأوافلا،القرانينازعنيليماأقولوأنا"داود)2(:لابيروايةفيو

".القرانبامالاجهرتإذاالقرانمنبشيء

الفاتحة.بقراءةالملزمةالادلةعموممع

:قالالزهريعن)4(حاتمأبيابنوأخرج"")3(:النزول"أسبابوفي

فتىفيالخ000(انالقزقرئوإذا>:تعالىقولهيعنيالايةهذهنزلت

".قرأهشيئاقرأكلمابه!جمولاللهرسولكانالانصارمن

كذلكواعفه.الحديثهذافيالتيميسليمانإلابهيجئلم،بمحفوظليس

"الكبرى"السننفيكماالنيسابوريعليوأبو2(45)7/""العللفيالدارقطني

(406)داودابواخرجه،هريرةبيأحديثمنايضارويوقد(.2561/)للبيهقي

قرأ"واذاالزيادة"وهذهداود:أبوقال84(،)6ماجهوابن(2141،241/)والنسائي

وابومعينابنايضافيهوتكلمخالد".أبيمنالوهم،بمحفوظةليستفانصتوا!

والبيهقي32(1/9)الدارقطني""سننانظر،والبيهقيلدارقطنيوالرازيحاتم

يخرجه.أندون03(1/4)صحيحهفيمسلمصححهولكن(561)2/

حديث:الترمذيوقال(.2141/)والنسائي3(11)والترمذي)823(داودابو(1)

حسن.

82(.4)رقم2()

72(.1)6/المعثور""الدروانظر.(501،601)ص"الانقول"لماب)3(

965(./01)""تفسيرهفيالطبريايضاوأخرجه)4(
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بنمحمدعنمعشرأبوحدثنا"سننه")1(:فيمنصوربنسعيدوقال

نزلتحتىمعه،قرأواقرأإذا،به!جمزاللهرسولمنيتلقفونكانوا":قالكعب

.(وأنصتوالهفاشتمعواانالقؤهرئوإذا>:الأعراففيالتيالايةهذه

الفاتحة.غيريقراونكانوانهمعلىدليلفهذا

ربكاسمبسبحخلفهفقرأرجلفجاء"داود)2(:بيأحديثوقي

."لأعلىا

والترمذيداودبيوحمدومالكعندهريرةأبيحديثوقي

جهرصلاةمنانصرفب!فىاللهرسول"أن)3(:نحوهماجهولابن،والنسائي

الله،رسوليانعم:رجلفقال؟"منكمأحدمعيقرأهل":قال،بالقرانفيها

اللهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال".أنازعليماأقولني"ا:قال

".بو

؛ونحوهعبادةحديثيعني،تقدملماالناسخهوهذالعل:بعضهمقال

.الاسلاممتأخرهريرةأبالان

:وجوهمنباطلهذا:قلت

فالقصةالظاهر،هولجمعابل،الجمعإمكانمعالنسخدعوىاولا:

لعموممخصصةثقةزيادةوهي،"القرانبأم"إلا:عبادةزادوانما،واحدة

تفسير(.-)789رقم(1)

حصين.بنعمرانحديثمن)828(رقم)2(

والترمذي)826(داودبيا!و"سنن727(0)أحمدو"مسند"86(/1)"الموطا")3(

)848(.ماجهوابن(2141/)والنسائي3(21)
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)1(الصحيحينفياصلهعبادةحديثأنمعلاطلاقه،مقيدهبأو،الحديث

".الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قالجم!ولاللهرسولإن:بلفظ

ومما،واضحوهو،بالمعنىالروايةمنفهذاالعبارتيناختلافوأما

اللهرسولقال:قالوغيره)2(مسلمعندهريرةأبيحديثذلكعلىيدلك

".تمامغيرثلاثا،،خداجفهيالقرانبامفيهايقرألمصلاةصلىمن":ث!جمول

سمعتفإني،نفسكفياقرأها:قال؟الاماموراءنكونإنا:هريرةلابيفقيل

عبديوبينبينيالصلاةقسمت:تعالىالله"قال:يقولث!علولاللهرسول

لحديث.ا"...سالماولعبدينصفين

فسرهاثم،"الصلاة"قسمت:قالنهحيثمنبههريرةأبيواستدلال

قوله:فيكما،الصلاةفيالاهئمالجزءهيالفاتحةأنعلىفدل،بالفاتحة

مع؟لغيرهناسخرواهالذيلحديثاأنعليهيخفىفكيف)3(،"عرفةالحج"

حديثفيانهإلا،عبادةحديثعينهوانفاوذكرناهرواهالذيلحديثاأن

.الزيادةتلكعبادة

الشارعالفاظلان،الذاتعلىواقعالنفي،إلخ!...صلاةلا":وقوله

فغير،المجزئالصحيحإلاصلاةعندهيسمىولا،عرفهعلىمحمولة

انتفاءامتناعسلمولو،حقيقةفنفيه،صلاةعندهيسمىلاالمجزئالصحيح

.(493)ومسلم(757)ريلبخاا(1)

والنسائي2(9)53لترمذيو82(1)داودأبوأيضاوأخرجه93(.5)رقم2()

(/2513).

ماجهوابن2(546/)والنسائي)988(والترمذي(491)9داودأبوأخرجه)3(

صحيح.واسناده.الديلييعمربنالرحمنعبدحديثمن3(10)5
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مع،عليهغبارلاواضحوهذاوالاجزاء،الصحةالمجازاتفأقربالذات

عدمها.عندالصلاةوبطلانوجوبهاعلىتنصكثيرةأحاديثورود

كلفيوالمأمومللاماممنهابدلاالفاتحةأنتقرر-الحمدودله-وبهذا

("،القرانمنمعكتيسربمااقرأثم":وفيه(،1)صلاتهالصسيءلحديث،ركعة

كلها(".صلا"لكفيذلكافعلثم":اخرهفيوقال،ركعةتماملىإفعلمه

".ركعةكلفيذلكافعل"ثم)2(:حبانوابنلاحمدروايةوفي

فتكونبها،إلاالصلاةتصحلاالفاتحةأنعبادةحديثمنتحققوقد

كلفيتيسرماوجوبثبوتمنأقلفلاهذايسلملمواذاتيسر،الذيهي

بمكانهيفتكون،الفاتحةهريرةأبيوحديثعبادةحديثعينثم،ركعة

.قالوهكذا،ركعةكلفيوذلكتيسر،ما

،الانصاريرافحبنخلادهوصلاتهالمسيءالرجلأنتقررفقدوبعد،

استشهدوخلاد)3(،""الفتحفيذلكفيمستندهوبينحجرابنذكرهكما

:القرانمنتيسرماالقراءةفييكفيالامرأولكانأنهعلىفدلببدر،

داود)4(بيأحديثيدلهذاوعلى،الفاتحةأوجبتثمغيرها،أوتحةالفا

أبيوعن،تيسر"وماالكتاببفاتحةنقرأأن"امرنا:قالسعيدبيأعن

صلاةلاانهالمدينةفيفناد"اخرج:جم!اللهرسولليقال:قال)5(هريرة

.هريرةبياحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريأخرجه(1)

الزرقي.رفاعةحديثمن()1787"حبانابنو"صحيح()59918احمد""مسعد2()

)3(/2(.)277

)818(.رقم4()

81(.)9داودبيأعند5()
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لاأنهأناديأن"(:1)روايةوفيزاد".فماالكتابتحةبفاولو،بقرانإلا

زاد".فماالكتابتحةفا:بقرانإلاصلاة

إسلاملانتجدد،أمرفيإلايكونلاالنداءلان؛النسخلىإيشيرفهذا

والنبي،الطويلةالمدةتلكمضتيكونأنويستحيلجذا،متأخرهريرةأبي

حيمئذإعلامهمفييحتاجحتىالفاتحةقراءةبوجوبالناسيعلملمث!جمول

متجه.-ادلهشاءإن-وهذا،واجبةتكنلموهيإلانداءلىإ

الفاتحة.علىزائدقدروجوبعلىدلتالاحاديثهذه:يقالوقد

-"فصاعدا":قولهأي-بانهوتعقب")2(:""الفتحفيالحاقظقال:فنقول

"جزءفيالبخاريقال،الفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفحورد

وفي)4(،فصاعدا"دينارربعفياليد"تقطع:قولهنظيروهو)3(:"القراءة

ولابن"،اجزأتالقرآنأمعلىتزدلموإن"موقوفا)5(:هريرةلابيحديث

يقرألمركعتينفصلىقامجم!النبيأنعباسابنحديثمن)6(خزيمة

.الكتاببأمإلافيهما

بالفاتحة،إلاحرامالامامجهرإذاالقراءةأنتعطيالادلةانواعلم

82(.0)ايضاداودبيأعند(1)

)2(/2(43.)2

".الانامتحفة"بتخريجه(48)ص)3(

عائشة.حديثمن(1)684ومسلم)9678(البخارياخرجه(4)

772(.)البخاريأخرجه)5(

5(.)13""صحيحهفي)6(
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النهيوظاهر،"فأنصتوا":قالوقد،الوجوبالايةظاهرفانالدعاء،وكذا

قول:يجوزلكنهذلك،وغيرتقرأوا""فلاوتفعلوا"لا":قالوقد،التحريم

.(1)لوروده<الاعلىرئكسص>سبح:الامامقراءةعند"الاعلىربي"سبحان

باحكمأدلهليس>بعد"الشاهدينمنذلكعلى"وأنا:قولفاما

افوقئ(ئحىانيقدرعلذ؟لكليس>بعد"بلى":وقول،8[:لتينا](الحبهمين

[05:]المرسلات(يؤمنون-بعدحديثم>فبأئبعد"باللهو"امنا4[،0:]القيامة

التامين.بمنزلةفهو،القراءةتمامبعدفذلك

دعافإن،العذابذكرعندوالاستعاذةالثواباياتعندالدعاءأما،نعم

.قراءةفيليسحينئذالاماملانالدعاء؛فللمامومالإمام

يميلالذيوهو-"الخطبةفيالكلامفينزلتالاية"إن:قالمنوأما

والإمامالجمعةيوملصاحبهقالمن":لحديثموافقفهو-المفسرونإليه

وجوبفالظاهروعليه")2(.لهجمعةفلالغاومنلغا،فقد""صهيخطب

سالالذيحديثفيكما،الخطبةلمصلحةالكلامكانإذاإلاالانصات

لها؟")3(.أعددتما":فقال؟"الساعة"متى:بقولهيخطبوهوجم!طالنبي

فافهم.

.عباسابنحديثمن)883(داودوأبو(02)66حمداأخرجه(1)

ضعيف.وإسناده،طالببيابنعليحديثمن(1501)داودابواخرجه)2(

حديثمن2()963ومسلم71(6716.1716.53)3688،البخاريأخرجه)3(

لنميوسالانهطرقهبعضفيبل.يخطبوهوسالهأنهفيهوليس.مالكبنانس

المسجد.منخارجاكان!م!م
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عندالأصح؟الصلاةيبطلكلامايعدونحوهوالتنحنحالنفخوهل

أعلم.والله،الصحبحهووالصحيح،نعم:الشافعيأصحاب

!!



بتلراالرسألةا

الركولحبإدراكهالركعةالأمورويدركهل

الإماومح





الإماو؟معالرلمحمابإدراكهالركعلأالماموويدردهل4-

آلرتيرالرتجصالمحه

301

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

محمدعلىوسلماللهوصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

وصحبه.واله

المدرسحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةالاخفإنبعد،أما

رسالتهعلىأطلعني-،اللهعافاه-لحديثادارومدير،لحرامابالمسجد

شارو،الاماممعالركوعبادراكهالركعةالمأمومإدراكاختيارفيالمحررة

لىوتعاتباركاللهفأستعين،المسألةهذهفيلييظهرماأكتبنعلي

:وأقول

والسنة،الكتابفيفرض"والقيام)1(:"القراءةجزء"فيالبخاريقال

إلىقمت!إذا>:وقال238[،:1]لبقرة<قنتينلله>وقوموا:لىتعاقال

تستطعلمفإنقائفا،صل"!ك!:النبيوقال6[،:المائدة1(الصلوة

حتىركعةكلفيالفاتحةفراءةفرضيةتثبيتفيالكلاموبسط.فقاعدا")2("

المسبوققضاءوجوبفيالأحاديثاخرموضعفيوساقالمأموم،على

مايسلمأنهصنيعهفظاهر،القضيةهذهفيإلاالشيخينازعهولم،فاتهما

كلفيالفاتحةفراءةفرضيةوعلى)3(،القيامفرضيةعلىالبخاريبهاستدل

".الانامتحفة"بتخريجه285(-283)ص(1)

حمصين.بنعمرانحديثمن(11)17""صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

=للقياممنهإدراكاهذايعدلاقائماًللاحرامالمسبوقفكبرالركوعفيالإمامكانإذا)3(
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الادلةتلكأنمعفات،ماقضاءفرضيةوعلىالماموم)1(،علىحتىركعة

.العمومذلكمنمستثناةفجعلها[]أيضا،القضيةهذهتتناول

بامور:)2(التخصيصهذاعلىالاحتجاجكلامهمنويتلخص

الصلاةلىاجئتماذا":فياللهرسولقال:قالهريرةبيأعن:الأول

ادركفقدالركعةركادومنشيئا،تعدوهاولافاسجدواسجو؟ونحن

ابنبهواحتجوالمنذري،داود)3(أبوعليه"سكت:الشيخقال".الصلاة

"صحيحه")4(....".فيخمن

)1(

)2(

)3(

)4(

لتكبيرةيشترطونهقيامهذادهانما؟الإمامقيامبفواتفاتهوقدكيف،الركنهوالذي

لى:تعاقال،الطولشأنهالركن،وفيامساجداًالامامأدركفيمنحتىالاحرام

نافالشانلتكبيرةفأما،الفاتحةبقراءةطولهيقذرماوأقل<،قنتينلله>وقومو

شرعفانهوايفما،كذلكالقياموليس،مسبوقغيركانولولمامومتكبيرةتتأخر

يشرعأنذلكفيلزمهفقد،الإمامكانحالأيعلىالصلاةفييدخلأنللمسبوق

الركنقياموليسبها،إلاالصلاةفييدخللاإذ،الاحرامتكبيرةله

[.لمؤلفا01كذلك

لجهريةباذلكخضإذفيماوجهلقولهيكونقدالمأمومعلىبفرضيتهايقللممن

منابنابإنه:يقالانيمكناستماعهفإن،الإمامقراءةيسمعالذيوبالمأموم

،الامامقراءةيسمعلمولوالمأمومعلىفرضيتهابعدميقولمنهذاودون،قراءته

الاماممعاحتباسهإن:يقالفقد،الصلاةفيمعهقائماًالامامقراءةعندكانإذا

[.]المؤلف.كلههذاعنخارجوالمسبوق،قراءتهمقاميقومربمايقرأوالامام

.السياقمنيظهركماأثبتهماالصوابولعل"."التلخيص:المطبوعفي

)398(.رقم

.()1622رقم
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عنالرحمنعبدبنقرةعنحميدبنيحتىحدئني:وهبابن:الثاني

:قالجميمهاللهرسولأنهريرةبيأعنسلمةأبوأخبره،الزهريشهابابن

قال(.1)"صلبهالاماميقيمأنقبلادركهافقدالصلاةمنركعةأدركمن"

الركوعأدركمنأنعلىمحتجا)2(خزيمةوابنقطنيالدار"أخرجه:الشيخ

".الركعةأدركالإماممع

مرفوعا:هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريعنمالكحديث:الثالث

ركها")3(.ادفقدركعةالصلاةمنأدركمن"

وهو!شم!مالنبيلىإانتهىأنه:بكرةبيأعنالبصريلحسنا:الرابع

اللهزادك":فقالءلمجب!مللنبيذلكفذكر،الصفلىإيصلأنقبلفركع،راكع

فيه)5(أنوذكروا)4(،"صحيحه"فيالبخاريأخرجه.تعد"ولاحرضا

دلالتين:

لماالركعةيدركالركوعبإدراكهأنهيرىكانبكرةأباأنلولا:لىالاو

الصف.يبلغأنقبلالركوعلىإبادر

وهكذا8(،29/)البيهقي"سنن"فيوهكذا(،231)صالدارقطعي"سنن"فيهكذا(1)

الادلةتعدادفيالشيخوذكره.خزيمةابنعنالحبير""تلخيصعنالشيخنقله

".الركعةأدركفقدصلبهالإماميقيمانقملالصلاةمنركعةأدرك"من:بلفظ

]المؤلف[

.()5915"خزيمةابنو"صحيح347(،1،346/)لدارقطعي""سنن)2(

6(.)70ومسلم(058)البخاريالطريقبهذاأخرجه)3(

)783(.رقم4()

"."أفيه:لمطبوعةافي5()
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ولاتمامبايأمرهولم،معهالسلامعلىبكرةأباأقرع!يمالنبيان:الثانية

.دةعاإ

منجماعةعنثبتأنهوهو:،خامسدليللىإالشيخأشار:الخامس

وتبعهم،خلافهمنهمأحدعنيتحقق،ولمبالادراكالقولالصمحابة

لجمهور.ا

****



لإمارو؟1معالرلمح!بإدراكهالركعةالماموريدردهل!ا-

الأمورهذهفيالنظر

701

أبيبنزيدعنرواه،سليمانأبيبنيحيىبهفتفرد:الاولالحديثأما

)1(:البخاريفيهقالهذاويحيى.هريرةأبيعنالمقبريوسعيدعتاب

عبيد[بناللهعبدبنالرحمنعبد]سعيدأبوعنهروى،الحديثمنكر"

،ثقتانوهما:يعني1مناكير،البصريرجاءبناللهوعبدهاشمبنيمولى

ابنمنولازيدمنسماعهيتبينولم[،يحيىعلىالمناكيرتلكفيفالحمل

".بهالمقبري

المنقطع،حكمفيذلكأنالمدينيابنوشيخهالبخاريومذهب

وخالفهم،المحققينلىإونسبوهالمذهبهذاعلىالمتأخرونوجرى

وامكانالمعاصرةبثبوتيكتفيأنه")2("صحيحهمقدمةفيفذكر،مسلم

البين،الامكانمرادهأنيدلماوفحواهكلامهسياقفيلكن،والسماعاللقاء

اخر)3(،موضعفيذلكشرحتوقد

،بالقويليسالحديث"مضطربهذا:يحيىفي)4(حاتمأبووقال

به"تفرد:الحهـديثهذافي")5("المعرفةفيالبيهقيوقال،"حديثهيكتب

المولفمنالمعكوقتينبينوالزيادات038(.)ص"الامامخلفالقراءة"جزءفي(1)

للايضاج.

()2(1/،920.)3

بعدها(.وما64)صانظر)3(

.(551)9/"والتعديللجرح"اانظر(4)

9(.)3/والاثار!السنن"معرفة)5(
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الدارقطني"علىالتعليق"فيكذا."بالقويوليسهذا،سليمانأبيبنيحتى

()1(.132)ص

به"تفرد:قالثم98(ص2)ج""السننفيالحديثهذاالبيهقيوذكر

عنذلكمنأضعفاخربإسنادرويوقد،المدنيسليمانأبيبنيحمى

الاتي.لحديثاساقثم،"هريرةأبي

كأنهاخر،حديثالهوذكر")2(،"ميزانهفيهذايحيىالذهبيوذكر

.استنكره

"في:الحديثهذا")3("صحيحهفيأخرجأنبعدخزيمةابنوقال

ولابعدالةسليمانأبيبنيحمىاعرفلافانيالاسناد،هذامنشيءالقلب

تهذيب"فيكذا.العلماء"فيهيختلفلملانهخبرهأخرجتوإنماجرح،

.(4)"التهذيب

فياختلافايعرفهذاكتبحينيكنلمخزيمةابنأنهذاوظاهر

لىإفرجع،لخلافاعلىبعداطلعكأنهثم،الركوعبإدراكالركعةإدراك

أعلم.والله.عنهذلكنقلوافقد،الادراكبعدمالقول

وسكت)5(""سننهفيلحديثاأخرجداودأباأنتقدمماويعارض

ني.يماهاشماللهعبد.ط34(1/9)الدارقطعي!سننعلىالمغني"التعليق(1)

383(./4)"الاعتدال"ميزان2()

)3(/3(.)58

(4)(11/.)228

)398(.رقم)5(
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حديمئمنكتابيفيكانما")1(:مكة"أهلإلىدارسالتهفيقالوقد،عليه

فهوشيئافيهأذكرلموما،سندهيصلجلاماومنه،بينتهفقدشديدوهنفيه

فيهذاذكرحبانابنوأن،الشيخذكركماعنهسكتالمنذريوأن.صالج"

")3(،التهذيب"منيحيىترجمةفيكما،عنهروىشعبةوأن(")2(،ثقاته"

لحديثاهذاأخرجالحاكموأن،ثقةعنإلايرويلافيمنشعبةذكرواوقد

،يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال2(،61ص1)ج"المستدرك"في

".المصريينثقاتمنسليمانأبيبنويحيى

وهنفيهليسالحديثهذاأنيرىأنهيدلفإنماداودأبيسكوتفأما

الرجلباب"في4()ذكرهإنماأنهعلى،"صالج"بقولهمرادههووهذاشديد،

بالنسبةشديدوهنفيهليسأنهمرادهفلعل،"يصنجكيفساجداالاماميدرك

فيهليسأنههذامنيلزمفلا،عليهمتفقالحكمذاكلان،البابذلكإلى

مطلقا.شديدوهن

ربمافانههذا،يشبهما"صحيحه"فيالبخاريتصرفاتمنعرفوقد

فيلهيترجححيثمظنتهفيعنهويعرضمظنته،غيرفيالحديثيذكر

فيلاذكرهحيثصحيحأنهيرىكأنه،الحديثذلكخلافالمظنةتلك

مظنته.

عنهوروىثقةعنروىمنكل"الثقات"فييذكرفانهحبانابنوأما

.1741سنةالاسلاميالمكتب.ط7(960،)ص(1)

)2(/7(40.)6

)3((11/.)228

تحريف."أنكره":المطبوعفي(4)
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كما،فتوسع...،الثقاتمن)1(بذلكهوخرجمنكرالهيجدولم،ثقة

توثيقمنبهيوثقماهناكوضحتو")2(،"التنكيلمنترجمتهفيشرحته

.هناكشرحتهممايعلمكما)3(،الثانيمن...بهيوثقلامماحبانابن

...عنهروىشعبةأن:""التهذيبمنهذايحتىترجمةفيما)4(وأما

ولم)5(،شيوخهجميعشعبةترجمةفييذكرأنالتزمحجرابنفان("،ثقة

آخر،رجلوهو،سليمبيابنيحمىبلجأباذكروانماهذا،يحيىفيهميذكر

.اشتباهوقعيكونأنفاخشى

لاكان"من)7(()6(:134)صللسخاوي"المغيثفتج"ففيذلكومع

علىشعبةفيوذلك...وشعبةأحمد،الامامالنادر:فيإلاثقةعنإلايروي

لملو:يقولشعبةسمعت:عليبنعاصمقالفقدوالاالمشهور...،

وعلى.،.)9(.ثلاثيننسخةوفي)8(ثلاثةعنأحدثكملمثقةعنإلااحدثكم

".ضعفهعلىجمعأعمنولامتروكعنيرويلافهوحالكل

"في".:المطبوعفي)1(

)2(/1(،045.)451

.الصوابوجهأعرفولم،المطبوعفيكذا)3(

.المطبوعمنساقطة"ما")4(

343(.-4/338)"التهذيبتهذيب"انظر5()

السلفية.لجامعةا.ط42()2/)6(

"."من:النسخبعضفيأنالىاشارةهامشهوفيممن"،"":المغيث"فتحفي)7(

2(.90)7/النبلاء"أعلامو"سير(561)7/الاولياء""حليةانظر)8(

.(09)صللخطيب"الكفاية"انظر(9)
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فيوتساهلاكثيرا،تخليطافيهأنعرففقدلحاكما""مستدركماو

الحاكمترجمةفيذلكشرحتوقد،التوثيقمنفيهيقعوفيماالتصحيح

)1(.""التنكيلمن

مدنييحيى":قولهعلىقتصروآخر،موضعفيهذايحبىهوذكروقد

:وقال)2(،""التهذيبفيحجرابنذلكذكر"،بجرحيذكرلممصر،سكن

سكنمدنيأنهوالمعروف:يعني،عنه"مصرأهللروايةمصرياجعله"كأنه

وأبالموسمأولمدينةبالقوهفكأنهمعنهالمصريينبعضروايةفأما،البصرة

قلتمن"كل:قالأنهعنهجاءوقدجرحا،البخاريبكلمةوكفى،ذلكنحو

الهندطبع"المغيثفتح"انطر."عنهالروايةتحللاالحديثمنكرفيه

()3(.621)ص

رجلينعنبهتفردهذايحيىأنالحديثهذاوهنيوضحومما

مثلمنيقبلفكيفجدا،مشهور-المقبريسعيدوهو-أحدهما،معروفين

التفرد؟هذامثليحبى

المعافريسفيانبيأبنحميدبنيحيىبهفتفرد:الثانيالحديثوأما

بياعنالزهريعنحيويل)4(بنالرحمنعبدبنقرةعنرواه،المصري

)1(/1(،472.)473

)2(.)11/228(

"الميزانو"لسان6(/1)"الاعتدال"ميزانوانظر.السلفيةلجامعة.ـ[ط(521)2/)3(

(1/0.)22

تحريف.""جبرئيل:المطبوعفي(4)
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لامجهول")1(:البخاريفيهقالهذاحميدبنويحبى.هريرةأبيعنسلمة

في")3("العقيليوذكره)2(،قطنيالداروضعفه،"حديثهعلىيعتمد

ابنوقال.سابقهمنأضعفلحديثاهذاأنالبيهقيعنوتقدمالضعفاء،

ابنوقال."مقطعاتولهواحدا،حديثا"أسند)4(:مصر""تاريخفييونس

(".غيرهلهعرفولا،الزيادةبهذه"تفردعدي)5(:

يقبل؟فكيف،بهتفردوقد،الحديثهذاغيرلهيكنلمواذا:أقول

حديثهخزيمةابنخرجو")6(،"الثقاتفيحبانابنذكرهفقد:قيلفإن

"."صحيحهفيهذا

فانهخزيمةابنوأمافيها،ماتقدمفقدحبانابن""ئقاتأما:قلت

هذايستنكرلموكانه،حديثهيستنكرلمإذاللمجهول""صحيحهفييخرج

تقدمكما،العلمأهلبينعليهمتفقاالإدراكيرىكانالصحيحكتابةعندلانه

.الاولالحديثعلىالكلامفي

"منكرأحمد:الإمامقال)7(،كلامفيهالرحمنعبدبنفقرةهذاومع

التي"الاحاديث:زرعةأبووقال"،لحديثا"ضعيف:معينابنوقال"لحديثا

3(.15،325)ص"القراءة"جزءفي(1)

.(431)8/"الميزانو"لسان37(4/0)"الاعتدال"ميزانانطر2()

)3((4/.)893

432(.)8/"الميزان"لسانفيعنهنقل)4(

228(.)7/""الكامل)5(

)6(/9(1.)25

374(.373،)8/"التهذيبتهذيب"فيفيهالنقادأقوالانطر)7(
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اعتمادهولعلبآخر،مقرونا(1)""صحيحهفيمسلملهوأخرج،مناكير"يرويها

فيه.لينلىإوأشار)2(""الثقاتفيحبانابنوذكرهالاخر،ذاكعلىكان

معروفأدركها"فقدالصلاةمنركعةأدرك"من:لحديثاأولقوله،نعم

الاماميقيمأن"قبل:زيادتهالمنكروانما،الثالثلحديثافييأتيكما،صحيح

وجماعةمالكابأنالزيادةهذه")3(القراءة"جزءفيالبخاريدفعوقد"هصلبه

4(:قال)،الزيادةهذهيذكروالموبسندهالزهريعنلحديثاروواالائمةمن

".لزيادتهوجهولالهمعنىلا،صلبهالاماميقيمأنقبل:"وقوله

الصلاةمنأدركمن:والائمةمالكروايةفيلحديثامعنىأنيعني

هيالتيالثلاثأو،الصبحهمااللتينالثنتينمنواحدةأيركعةوقتهافي

دركها،فقد-للمقيمالعشاءأوالعصرأوالظهرهيالتيالاربعأو،المغرب

تفته.لمأنهاأيأداء،الصلاةأدركأي

"،صلبهالاماميقيمأن"قبللزيادةوجهولامعنىفلاكذلككانوإذا

معالركوعأدركمن:لحديثامعنىأنتوهمالرواةأحديكونأنالامرغاية

جوزوقد؛زعمهفيتفسيراالزيادةهذهفزاد؛الركعةأدركفقدالامام

يصلماكثيراكانأنهعنهعرفقدلأنه،الزهريزيادةمنتكونأنبعضهم

علىذلكالتبسفربما،نحوهأوالتفسيروجهعلىعندهمنبكلابملحديثا

كقرة.الضعفاءبعض

)1915/29(.رقم)1(

)2(.)7/342-344(

352-355(.)ص)3(

35(.ه)ص)4(
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قال:مالكقال"")1(:القراءة"جزءمناخرموضعفيالبخاريقال

!".النبيكلاممنكلامكفبينحدثتإذا:للزهريربيعة

التجويز،هذايدفعماالثالثالحديثعلىالكلامفيسيأتيلكن

حميد.بنيحمىأوالرحمنعيدبنقرةمنالزيادةأنفالظاهر

"الموطأ"فيوهو،صحتهفيخلاففلا:الثالثالحديثماو

نأزعمعلىمبنيئالمسألةهذهفيبهوالتشتثوغيرهما،")2(و"الصحيحين

يستأنسوقد،الركعةأدركفقدركوعاالاماممعالصلاةمنأدركمن:معناه

ابنعنحرملةعن)3("مسلم"صحيحفيوبما،المتقدمةبالزيادةلهذا

كراد:"منمرفوعاهريرةبيأعنسلمةبياعنالزهريعنيونسعنوهب

".الصلاةأدركفقدالاماممعالصلاةمنركعة

ردهافقد"الامام"معزيادةوأمافيها،ماف!رفقدالسابقةالزيادةفأما

"وليسقال)4(:،الزهريعنجماعةوعن[يونسعن]فرواه،نفسهمسلم

".الاماممع"منهماحدحديثفي

)7(["]النسائيسننو"")6(القراءةو"جزء)5("البخاري"صحيحفيوله

231(.023،)ص)1(

.(706)ومسلم(085)لبخاريو(1/01)"لموطاا"(2)

.(706/261)رقم)3(

المذكور.الحديثعلىتعقيبا4()

058(.)رقم)5(

الانام".تحفة"بتخريجه2(16-202،30.2602)بارقام)6(

الحديث.هذاطرق274(/1)النسائيذكروفد،الاصلفيبياضهنا)7(
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فيالوهمأنوالظاهر،الزيادةهذهبدونوغيرهيونسعنكثيرةطرقوغيرها

حميدبنيحيىعنوهبابنعنروىالذيوهو،حرملةمنزيادتها

.هناكمنالوهمجاءهفكأنه،الحديث

بلالبنسمليمانطريقمن()1"القراءةجزء"فيالبخاريأخرجوقد

[الزهري]شهابابنعنويونسسعيدبنويحمىعمربناللهعبيدأخبرني

ركعةالصلاةمنأدركمن":قالع!النبيأنهريرةبيأعنسلمةأبيعن

"إلاوزيادة،عينهلحديثاذاكوهو."فاتهمايقضيأنإلاالصلاةادركفقد

حرملة.وزيادةحمتلمبنيحىزيادةتد"فاتهمايقضيأن

أبيعنالزهريطريقمنوغيرهلما)2(مسلم"صحيحفيروايةوفي

تطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:مرفوعاهريرةأبيعنسلمة

الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الصبحأدركفقدالشمس

العصر".أدركفقد

الزهريعنترىكماهكذاصجفقدأشهر،ونحوهاللفظبهذاوالحديث

فيالبخاريخرجهو،الاولسندوهو،هريرةأبيعنسلمةأبيعن

وأخرجه،سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىطريقمنبتحوهلما)3("الصحيح

،هريرةبيأعنوالاعرجسعيدبنوبسريساربنعطاءطريقمن4()مسلم

)702(.رقم)1(

)806/163(.رقم)2(

)556(.رقم)3(

6(.)80رقم4()
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"من:عائشةحديثولفظ")2(،"سجدة:بلفطالرواياتبعضفيووقع

)3(."الركعةهيإنما"والسجدة:اخرهوفي."..سجدةالصلاةمنادرك

أنهعلىيحمل"..:"الصبحأدرك"فقد:قولهشرحفي)4(""الفتحوفي

صرحوقد..صلاتهكملتفقدأخرىركعةصلىفإذا،الوقت)5(أدرك

من)6(البيهقيأخرجه،أسلمبنزيدعنالدراورديروايةفيبذلك

وركعة،الشمستطلعأنقبل)7(ركعةالصبحمنأدرك"من:ولفظه،وجهين

محمدغسانأبيروايةمنهصرحو".الصلاةأدركفقد،الشمستطلعبعدما

بلفظ:هريرةبيأعن-يسارابنوهو-عطاءعنأسلمبنزيدعنمطزفبن

بعدبقيماصلىثمالشمستغربانقبلالعصرمنركعةصلى"من

تقدمتوقد.الصيحفيذلكمثلوقالالعصر"،تفتهفلمالشمسغروب

"فليتمفيها:وقال،هريرةأبيعنسلمةأبيطريقمن)8(المصنفرواية

)906(.رقم)1(

.()556البخارييةروهي)2(

6(.0)9"مسلم"صحيح)3(

56(.2/)"الباري"فتح(4)

الفتح.منوالمئبت"،"ادراك:المطبوعفي5()

937(.378،/1)"الكبرىالسنن"في)6(

الفتحمنوالتصريب.لهمعنىولاخدا،وهر"،حر"ركعة:المطبرعفي)7(

والبيهقي.

)556(.لبخاريأي)8(
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أدركفقدالصلاةمنركعهبأدرك"منآخر:وجهمن(1وللنسائي)."صلاته

أدرك"منآخر:وجهمنوللبيهقي)2(".فاتهمايقضيأنهإلاكلهاالصلاة

".أخرىإليهافليصلالشمستطلعأنقبلالصيحمنركعهب

يقيمأن"قبللزيادةولا،"الاماممع"لزيادةوجهلاأنهيبينكلهوهذا

إدراكقضيةفيالحديثبهذاللتشبثوجهلاأنهيبينكما"،صلبهالامام

.الركوعبإدراكالركعة

عنهصحفقد،الحديثمنهذايفهملمنفسههريرةأباأنهذاويوضح

صح،الزهريوهكذاقائماً")3(.الامامتدركأنإلايجزئكلا":ياتيكما

الصلاةمنأدرك"من:بلفطمرفوعْاسلمةأبيعنالحديثذكرأنهعنه

اللهرسولعنبلغنالما"ونرى)4(:الزهريقالثم،دركها"فقدواحدةركعهب

كونأنيعني")5(،أدركفقدواحدةركعةلجمعةامنأدركمنأنهع!م!م

فاتإذامنهماكلأأنفيللصلاةالوقتمعنىفي!والإماممعالجمعة

ركعة،إدراكالوقتلادراكيكفيبانهالسنةكانتفإن)6(،الصلاةفاتت

ركعة.إدراكالاماممعلجمعةالادراكيكفيأنينبغيفكذلك

)1(/1(.)275

937(./1)"الكبرى"السنن2()

267(.)ص"القراءة"جزءفيعنهالبخاريأخرجه)3(

35(.9)ص"القراءة"جزءفيكما(4)

فيوالحاكم(0185)""صحيحهفيخزيمةوابن(121)3/النسائيأخرجه)5(

مرفوعاههريرةبياعنسلمةبيأعنالزهريطريقمن2(1/19)""المستدرك

خطأ.""فانه:المطبوعفي)6(
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الاثنتينمنواحدةفيحقيقةالشرععرففيالركعةانأيضاويوضحه

هيالتيالاربعمنأو،المغربهيالتيالثلاثمنأو،الصبحهمااللتين

ذلك.ونحوالمقيمحقفيالعشاءأوالعصرأوالظهر

الركوعفيحقيقةالركعة"بل:فقالهذا،-اللهعافاه-الشيخدفعوقد

والقراءةالقياميشملماعلىوإطلاقهاالسجود،فيكالسجدةوشرعالغة

علىالسجدةكإطلاق،الكلعلىلجزءاإطلاقبابمنوالسجودوالركوع

ومما.لجاريةاأوالعبدعلىوالرقبة،لجاسوساعلىالعينوكإطلاق،ذلك

."...أحاديثالركوععلىإطلاقهافيجاء

حميدبنيحيىوحديثسليمانأبيبنيحيىحديثفذكر

قيامه"فوجدت:وفيه!،النبيصلاةوصففيالبراءوحديث،المتقدمين

فيأحاديثوستة(.1)"كسجدتهالركعةفيواعتداله،وسجدتهكركعته

.الكسوفوصف

بدونالركوععلىالركعةإطلاقالاحاديثهذهفيترى"فانت:قالثم

منأعمهوفيماالمتاخرينعرففياشتهرتكانتوإن،حقيقةلانها،قرينة

".الركوعفيوالشرعيةاللغويةحقيقتهافيينالافذلك،الركوع

فقموالركوعمنالمرةعلى"ركعة"إطلاقنعمنظر،كلههذافي:أقول

باب"من:وقوله.الشرعفيهكذايكونأنيلزملالكن،اللغويةللحقيقة

نأذلكمنيلزملالكن،لغةمجازافيكونحق،"الكلعلىلجزءاإطلاق

فسجدته،،ركوعهبعدفاعتداله،فركعته،قيامه"فوجدت(:471)مسلمحديثلفظ(1)

منقريبا=لانصرافوالتسليمبينمافجلسته،فسجدته،السجدتينبينفجلسته

.السواء"



911الإما!؟معالركو!بإدراكهلركعلأ1المامو!يدردهل!ا-

نقلها.التيالالفاظأعني-الشرعيةالحقائقوكافة.الشرعفيمجازايكون

ومعانيهاالشرعيةمعانيهابين-شرعيةمعانلىإاللغويةمعانيهاعنالشارع

وغيرها.والصياموالزكاةوالصلاةكالايمان،مجازيةعلاقاتاللغوية

ومعمر،كمايثبتالمفالاولانلشيخذكرهاالتيالاحاديثتلكوأما

ونحنالصلاةلىإجئتم"إذا:قولهالاولفيوهي،قائمةفيهمافالقرينةذلك

الاماميقيمأن""قبل:قولهالثانيوفي،شيئا"تعدوهاولافاسجدواسجود

بقيةفي""ركعةكلمةتكونأنتقتضيالعبارتينهاتينمنفكل،"صلبه

فيالركعةنسلمنالماالاقتضاءهذافلولا،الركوعبهامراداالحديث

صحةفرضعلىذلكنسلمإنماأنناعلى،الركوععنعبارةالحديثين

.تقدمكمافلا،أبطلناهاإذافأما،المقتضيةالزيادة

نأالممتنعمنأنه:("كركعته)1"قيامهقولهفيالبراءحديثفيوالقرينة

والسجدتينوالاعتدالالركوعويشمليشملهلمامساوياوحدهالقياميكون

"واعتداله:فيهقولهوأما.الكليساويلالجزءاأنضرورةبينهما،لجلسةوا

،الذكريللعهدالركعةتعريفأنيظهرأنفيهفالقرينة،"كسجدتهالركعةفي

".واعتداله":قولهذلكويساعد،لىالاوعينالثانيةتكونوبذلك

)2(:البخاريفيوالذي،""الصحيحفياللفطهذافليسهذاومع

السمجدتينوبينالركوعمنرأسهرفعواذاوسجوده!ك!م!مالنبيركوع"كان

"."كركعتيه:المطبوعفي(1)

8(.10)رقم2()



لفقه1-نارسانل021

)2(:أخرىوفي(،1)روايةفي"مسلم"صحيحفيونحوهالسواء"،منقريبا

بين[)3(]فجلستهفسجدتهركوعهبعدفاعتدالهفركعتهقيامه"فوجدت

."...السجدتين

ذلكومعمج!ي!،النبيلفظمنلاالصحابيلفظمنالحديثهذاوأصل

الرواياتبعضفيوقعمايكونأنفيمكنوألفاظها،رواياتهااختلفتفقد

الصحابي.بعدممنهوإنمابالركعةالركوععنالتعبيرمن

أيضا،الصحابيلفطمنفأصلهاالكسوفصلاةفيالاحاديثماو

بعضفيوقعمايكونأنفيمكنوألفاظها،رواياتهااختلفتذلكومع

ومع.الصحابيبعدممنهوإنمابالركعةالركوععنالتعبيرمنالروايات

رىو،الاخرىوالرواياتالسياقمنيعلمماوهي،قائمةفالقرينةذلك

الاطالة.لىيحتاجأنمنأوضحذلكفيالامر

نأعلىالقرينةدلالةمعالشرعيةالنصوصفيالكلمةورودأنعلى

اخرمعنىلىإنقلهاالشرعيكونأنيدفعلا،اللغويمعناهامنهاالمراد

غيرمعنىلىإالشارعنقلها""صلاةكلمةهذه.شرعيةحقيقةفيهتكون

كقوله،اللغويمعناهابحسبنصوصعدةفيوردتذلكومع،لغةمعناها

وصلؤت>:وقوله[،301:التوبةأ<فئمسكنصحلؤتكإنعلئهغوضل>:لىتعا

.[65:الاحزاب1<!مليماوسلمواعليهصلوا>:وقوله99[،:]التوبة(ألزسولن

)471/491(.رقم)1(

)471/391(.رقم)2(

مسلم.صحبحمناستدركناها،المطبوعمنسافطة)3(
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منالمرةفيشرعيةحقيقة"ركعة"لفظبأنالقائليكفيفإنه:قيلفإن

للغة.الشرعموافقةوالاصلذلك،فيلغويةحقيقةأنهاثبتقد:يقولأنالركوع

لفظلىإمنهماكليحتاجأمرانالشرعيةالصلاةفي،البيانفعلينا:قلت

عليه:يدل

.الركوعمنالمرة:الأول

والصبحمنها،ثلاثمنالمغربصلاةتتألفالتيالواحدة:نيوالثا

فمنالمقيمأماالمسافر.حقفيالفرائضبقيةوكذا،اثنتينمنوالجمعة

والنوافل.والاستسقاءكالعيدينالصلواتسائرحاليختلفوهكذا،أربع

وبتتبع،الاولذكرلىإمنها)1(أكثرنيالثاذكرلىإالشرعفيوالحاجة

عنوتعبر،بالركوعغالباالأولعن]تعبر[)2(أنهايتضجالشرعيةالنصوص

حياتهفيأصحابهولفظجموالنبيلفظمنجداهذاوكثر،بالركعةالثاني

كلمةمنجمخ!عهدهفييتبادركانالذيأنيتبينذلكوبتدبر،وفاتهوبعد

شرعية.حقيقةفهي،الثانيالامرهوالشرعيالكلامفي""ركعة

وأ""الصحيحينفيوردمماخاصةيك!عيوالنبيلفظمنوردفمما

هما:أحد

تطلعأنقبلركعةالصبحمنأدركمن":مرفوعا)3(هريرةبيأحديث

."...الشمستغربأنقبلركعةالعصرمنأدركومن.الشمسره

خطا."معهما":المطبوعفي)1(

.السياقليستقيمزدناها،المطبوعمنساقطة)2(

6(.0)8ومسلم()957البخارياخرجه)3(



الفقهرسانل-ل!122

.نحوهمرفوعا(1)عائشةوحديث

فيها".وماالدنيامنخيرالفجرركعتا":مرفوعا2(وحديثها)

صلىثمهذاوضوئينحوتوضا"من:مرفوعا)3(عثمانوحديث

."...ركعتين

فليصللمسجدااحدكمدخلإاذا:مرفوعا()4قتادةبيأوحديث

".ركعتين

".ركعتين"صلمرفوعا:سفرمنالقدومفيجابر)5(وحديث

فصلقم"مرفوعا:الخطبةوقتلجمعةايومالداخلفي)6(وحديثه

."الركعتبن

الامامخرجوقدالجمعةيومأحدكمجاءإذا":مرفوعاأيضا)7(وحديثه

".ركعتينفليصل

غيرمنركعتينفليركع..."مرفوعا:)8(الاستخارةفيوحديثه

."...الفريضة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

6(.0)9مسلماخرجه

72(.)5مسلمأخرجه

)226(.ومسلم(1)95البخارياخرجه

71(.4)ومسلم(444)البخاريأخرجه

7(.1)5ومسلم(4)43البخارياخرجه

)875(.ومسلم(039،319)البخاريأخرجه

.(87557/)ومسلم(11)66البخاريأخرجه

.(6211)البخارياخرجه
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يركعهمهاركعتانكلهذلكمنويجزئ..."مرفوغا:(1ذر)بيأوحديث

".الضحىفي

."..هركعةعشرةاثنتيصلىمن":مرفوعا2()حبيبةأموحديث

".الليلآنهرمنركعةالمهتر"مرفوعْا:عمر)3(ابنوحديث

ركعةصلىالصبحأحدكمخشي"فإذا:مرفوعاأيضا4()وحديثه

."واحدة

فكثير.غيرهمافيوأما،""الصحيحينفيالأحاديثمنذلكغيرإلى

علىفيهاينضالتيالاحاديثحدهما:أو""الصحيحينفيومما

كميدرفلمأحدكمشك"اذا:مرفوعاسعيد)5(بيأكحديث،فقطالعدد

ثم،[ستيقنماعلىوليبن)7([)6(]الشكفليطرحأربعا؟أمثلاثا؟صلى

تمامااصلىكانوان،صلاتهلهشقعنخمساصلىكانفإن..يسجده

".للشيطانترغيماكانتالأرببع

فيهذاومثلوهكذا،...ركعاتثلاثالمرادأنالواضحالمتبادرفإن

لى:وتعاتباركاللهوقولوترا،الوترصلاةتسميةفيهويدخلكثير،الأحاديث

72(.0)مسلمأخرجه(1)

)728(.مسلماخرجه2()

752(.)مسلمأخرجه)3(

7(.4)9ومسلم(099)البخاريأخرجه(4)

.(571)مسلمأخرجه(5)

مسلم.صحيحمناستدركناها،المطبوعمنساقطة)6(

خطا.""وليبني:المطبوعفي)7(
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بنعمرانعن(1)وغيرهأحمدالامامرواهماعلى3[دفجر:1والوئر<>والشفع

شفعبعضها،الصلاة"]هي[)2(:فقال،ذلكعنع!مسئلالنبيأنحصين

وتر".وبعضها

ففي،بكرةأبيعنلحسناحديثوهو:الرابعالحديثماو

ابيمنيسمعلمإنه:وقيلعنعنه،الحسنبانبعضهم"أعله")3(:الفتح"

أبيبنسعيدبروايةالإعلالهذاورد،عنهالأحنفعنيرويوإنما،بكرة

داودأبوأخرجه.حدثهبكرةأباأنالحسنحدثني:قالالاعلمعنعروبة

."والنسائي

)4(،النسائيسننمن""المجتبىمننسخعدةفيرأيتهوهكذا:أقول

حكمفيوهذا"،حدثبكرةأبا"أنداود)5(:أبي""سنننسخفيلكنه

روياهواحد،السندأنمعاختلافوالنسائيداودبيأسياقوبين،العنعنة

قديما.منهسمعممنزريعبنيزيدعنمسعدةبنحميدعن

فيكما،بالتدليسوصفبل،يلقهلمعمنبالروايةمعروفوالحسن

بكرةأبيعنالاحنفعنوروايتهحجر،لابن)6("المدلسين"طبقات

334(2)"الترمذيو"سعن(1991.35991.73991)9احمد""مسندانظر(1)

.عمرانعنالراويلإبهامضعيفواساناده(.2252/)و"المستدرك

السابقة.المصادرمنوالزيادة،المطبوعمنساقطة2()

268(.2/)"الباري"فتح)3(

(4)(/2181).

)683(.رقم)5(

.(201)ص،بالتدليسلموصوفينتببمرالتقدي!أهل"تعريف)6(
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منيلزملالكن..")1(،بسيفيهما.المسلمانالتقى"إذا:حديثفيمشهورة

نأالاتصاليشدوقد.بكرةأبيعنالاحنفغيررجلمنيسمعلاأنذلك

حتىاللقاءثبوتاشتراطومذهبه،"صحيحه"فيالحديثأخرجالبخاري

وفيبهذا؟بالكفما،يلقهلمعمنبالروايةولابالتدليسيعرفلمفيمن

منوسمع":الحسنشأنفيأسدبنبهزعن)2(حاتمأبيابن"مراسيل"

.مقالمنالحديثهذاصحةتسلمفلمحالكلوعلىشيئا".بكرةأبي

الدلالتين:منذكرفيماولننظر

الركوعبإدراكهأنهيرىكانبكرةأباأنلولا":قولهموهيالأولىفأما

لالماذانظر،ففيها"-الصفيبلغأنقبلالركوعلىإبادرلماالركعةيدرك

ركعة؟لهتحسبلاانهعلموانلمجيمالنبيمعالركوعفصل)3(لادراكيبادر

أنهبهيطنأنلا،بالصحابييطنأنينبغيالذيهوهذاإن:يقالقدبل

عليهيكونأنمنتفاديافيهاالكثيرالخيرفاتهوانالركعةإدراكعلىحرص

بالتعبوالتبرمالكسلعلىيدلهذافان،الامامسلامبعدأخرىركعة

ولمالركعةبعضأدركإذافانهالاجر،زيادةعنوالرغبةالعبادةفياليسير

أجروزيادةكاملةالصلاةأجرلهكتبالامامسلامبعدصلاهاثملهتحسب

لهوحسبتالركعةبعضإلايدركلممنفأما،الركعةتلكمنأدركهما

يخفى.لاكماالصلاةأجربعضيفوتهفإنهركعة

)2888(.ومسلم31()البخاريأخرجه(1)

.()ص!لمراسيلا"(2)

خطا.""افضل:المطبوعفي)3(
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يدلفإنهذكرنا،بمايشعرتعد"ولاحرصا،اللهزادك"يك!رو:النبيوقول

لىإالعودعننهىوانما،منهبالزيادةدعافلذلكمحمود،لحرصاذاكن

لحرصوا،الصلاةونظموالوقارالسكينةمن(1)بالمشروعالاخلال

زيادةمنالتخلصعلىلاالاجر،زيادةعلىالحرصهو)2(المحمود

الاجر.زيادةمنفيهابمامبالغيرالعمل

عيسىبناللهعبدطريقمنللبخاري")3(القراءة"جزءفيفإن:قيلفإن

!راللهرسولقضىفلما...:بكرةأبيعنالحسنعنيونسعنالخزاز

،فداءكاللهجعلني،نعم:قالالئفس؟"صاحب"انت:بكرةلابيقالالصلاة

:!اللهرسوللهفقال.الصشيفأسرعت،معكركعةتفوتنيأنخشيت

".سبقماواقض،ادركتماصلتعد،ولاحرصا،اللهزادك"

سمعتقال)5(الخياطبشار"...42()4(:ص5)جأحمدمسندوفي

فسمع...راكع!والنبيجاءبكرةأباأن:يحدثبكرةأبيبنالعزيزعبد

."...الركعةيدركأنيريديحضر،وهوبكرةأبينعلصوتلمج!ي!النبي

الخياطوبشار)6(.ضعفهعلىمجمعالخزازعيسىبناللهعبد:قلت

خطا.""بالشروع:المطبوعفي(1)

هنا.الواولىإحاجةولا"وهو"،:المطبوعفي)2(

34(.0)ص)3(

2(.0)435رقم(4)

"."الحناط51(:)ص"المنفعة"تعجيلوفيالمسند،فيكذا)5(

.(047)2/،الاعتدالو"ميزان353()5/"التهذيبتهذيب"انظر)6(
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فيلهحبانابنذكرينفعهفلا)1(،معينابنضعفهالملكعبدابنهو

وروايته)3(،مقالفيهالعزيزعبدوشيخه.توسعهمنعرفلما)2(؛""ثقاته

عبدظنمن"الركعةيدركأن"يريد:قولهولعل،القصةيدركلم،لانهمرسلة

أنهبيانسياقفيالروايتينهاتينفي"ركعة"كلمةفوقعذلكومعالعزيز،

أعلم.والله،الركوعمعنىعلىحملهافييسوغربماراكع!ب!موالنبيجاء

السلامعلىبكرةأباأقر!ك!بووالنبيإن":قولهموهيالئانيةالدلالةوأما

فيالبخاريولفظنظر،الدعوىهذهففي="إعادةولاتمامبإيأمرهولم،معه

...:بكرةأبيعنالحسنعنالاعلمزيادعنهمامطريقمن)4("الصحيح"

الرسالة،أولتقدمكما،تعد"ولاحرضااللهزادك":فقال!م!م،للنبيذلكفذكر

)5(والنسائيداودأبيسنن""منذلكونحو.الدعوىهذهيثبتمافيهوليس

أحملم""مسندفيونحوه.الاعلمزيادعنعروبةبيأبنسعيدطريقيمن

أيضاالمسند""فيونحوه.الاعلمزيادعنأشعثطريقمن93()6(ص5)ح

.البصريلحسناعنوهشامقتادةطريقمن()7(64ص5)ج

"لميزاناو"لسان31(1/0)"الاعتدالو"ميزان(15)ص"المنفعة"تعجيلانظر(1)

/2(.)285

.(131)6/""الثقات2()

332(.)6/"التهذيب"تهذيبفيترجمتهانظر)3(

)783(.رقم)4(

.(181)2/والنسائي)683(داودأبو)5(

2(.040)5رقم)6(

2(.0470،24710)رقم)7(



الفقهرسانلمجمولح821

حماد:،علىواختلف،بسندهالاعلامزيادعنسلمةبنحمادورواه

الجماعة،روايةبنحوحمادعنعفانعن()1(54ص5)ج"المسند"ففي

"فلما:وفيهحماد،عنإسماعيلبنموسىعنداود)2(أبي"سنن"وفي

لىإمشىثم،الصفدونركعالذياعيهم:قالصلاتهع!بروالنبيقصد

."...أنا:بكرةأبوفقال؟الصف

لجماعةاروايةولموافقته،عفانتقانلمزيدأرجحعفانروايةرىو

الاسنادبهذاروىوقديخطثئكانإمامتهعلىسلمةبنوحماد،تقدمكما

وفيغسلا،عليهأنوتذكره،ليؤمهمعنييمالنبيتقدمفياخرحديثاعينه

بشر")3(.أناإنما:قالالصلاةقضى"فلما:اخره

ثمالاخر،لىإالحديثيناحدمنانتقلحمادذهنيكونانيبعدلاوقد

عيسىبناللهعبدروايةفيالزيادةهذهنحووجاءينايسب،بماالتفسيرأتئم

روايةوفي،بكرةأبيبنالعزيزعبدعنالخياطبشارروايةوفيالخزاز،

أدريفلا،السكنابنعن)4(الحبير""تلخيصعنرسالتهأولالشيخنقلها

ذكر.مالىإراجعةتكونانوعسىسندها؟ما

"فلما:لقولهفيهاأثرلاالمتينةالصحيحةفالروايات،حالكلوعلى

فيصريحةكانتلماصختلوأنهاعلىمعناها،فيماولا..."قصد

)45702(.رقم)1(

)684(.رقم)2(

(1)962خزيمةوابن234()داودبو1و2(0240)"المسعد"فيحمداأخرجه)3(

وغيرهم.

.(1/582)"التلخيص"(4)
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زوتجنبهها<وطرامنهازتإورفتنئفلضا>:تعالىاللهقالوقد،الفورية

فلضا>:تعالىوقال،مهلةوالتزويجالقضاءبيننومعلوم37[،:]الأحزاب

وبين2[،9:]القصص(ناراالظورَجانبمن"انمئررباقلهوسارالاخلموسىقضى

مهلة.الايناسوبينالسيرفيوشروعهالاجلقضائه

يكونفقد،الفوريةمثلهافيالظاهرنوالزيادةتلكصحةفرضوعلى

علىقرينةالسياقنفرأى،بالركوعتدركلاالركعةأنيرىممنبكرةابو

الركوعإلايدركلم(1)الذيأنعلمقدبم!ت!مالنبيفيكون،الفوريةعدم

بالذكر،!ك!ب!تبالنبياشتغليتمبعضهموقامسلمفلما،صلاتهلاتمامسيقوم

!لمجيم.النبيسالوحينئؤسبق،منسلمحتى

بلبعيد،غيراحتمالهذابأن]أقر[)2(النظرنعموتدبرمنأنوأرتد

!ت!مالنبيركوعأنعلىالحجةبهاتقومدلالةيدلماهناكليسأنهلهيتبين

نأالمحتملمنبل،لىالاوالركعةفيالركوعهوكانبكرةأبودركهالذي

الثانية.فيالركوعهويكون

سأل!لمجمالنبيوأن،الاولىالركعةفيالركوعأنهعندكيقوىأنهوهب

لتخصيصكافيتبالقوةتلكتجدفهلفورتا،بكرةأبوفأجابه،السلامعقب

ولقضاء،تحةالفاولقراءة،للقيامالموجبةالعامةالنصوصمنالقضيةهذه

وياتي؟مرمماذلكغيرلىإ،فاتهقدماالمسبوق

تحريف.وهو.""الذيمكان""النهي:المطبوعفي(1)

.السياقليستقيمالمطبوععلىزيادة2()



الفقهرسانل-ل!031

)1("القراءةجزء"فيالبخاريعنهأجابفقد:الخامسالأمروأما

سحاق[)2(ابنحدثنا:]قالط،يونسحدئنا:قالط،يعيشبنعبيدئنا:بقوله

تدركأنإلايجزئك"لا:يقولهريرةأباسمعت:قالط،الاعرجأخبرني:قال

".يركعأنقبلطقائماالامام

بنجعفرحدثني:قال،الليثحدثني:قال،صالحبناللهعبدحدثنا)3(

"لا:عنهاللهرهطسعيدأبوقال:قالهرمزبنالرحمنعبدعن)4(ربيعة

".القرآنأميقرأحتىأحدكميركع

ذلك.تقولعائشةوكانت:البخاريقال

منالركوعإدراكأجازنما(:المديني)ابن)5(اللهعبدبنعليوقال

مسعودابن:منهم،الإمامخلفالقراءةيروالمالذين!هالنبيأصحاب

فيبها"اقرأ:قالهريرةأبافانالقراءةرأىمنفاماعمر،وابنثابتبنوزيد

قائما".الامامتدركحتىبهاتعتدلا":وقال،"فارسييانفسك

عوانة،أبوثنا،مالكبنمعقاطحدثنياخر)6(:موضعفيالبخاريوقال

هريرةبيأعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدعن

".الركعةبتلكتعتدلمركوعاالقومأدركت"إذا:قال

.(041)برقمالاولوالاثربعدها(.وما672)ص(1)

".القراءة"جزءمنوالاستدراك،المطبوعمنساقطة(2)

.(141)رقمالسابقالمصدر)3(

السابق.المصدرمنوالتصويبخطأ."ربيعة"اي:لمطبوعفي)4(

271(.-926)ص"القراءة"جزءفيالبخاريعنهنقل)5(

.(943)ص"القراءة"جزء)6(
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ربيعةبنجعفرعنالليثعنبكيربنيحعىعناخر)1(:موضعوفي

يركعنلا":يقولكانالخدريسعيدأباأنهرمزبنالرحمنعبدعن

ذلك.تقولعائشةوكانت:قال"،الكتابتحةبفايقرأحتىأحدكم

هوهريرةبياعنالبخاريحكاهما:بقوله-اللهعافاه-الشيخأجاب

بخلافه،)2("الموطأ"فيمالكذكربماومعارض،إسحاقابنطريقمن

الأمصارفقهاءمنأحدانعلملاقولهذا"البر)3(:عبدابنشارحهويقول

ليسقولها..منوعائشةسعيدبيأعنحكاهومانظر.إسنادهوفيبه،قال

....يركعانقبلالفاتحةتمامإفيهوبل.الاعتداد.عدمفيصريحانصا

فيالبخاريساقوقد،الائمةكبارعندثقةإسحاقبنمحمد:أقول

فانتفت،بالسماعهناصرحوقد،تثبيتهفيطويلاكلاما")4(القراءة"جزء

التدليس.تهمة

مالكيكونوربما،حجةبهتقوملامنقطعفبلاع"الموطا("فيماوأما

نحوروايتهلىإالبخاريأشارفقد،إسحاقبنالرحمنعبدمنأخذهإنما

والبخاريهذا)5(،الرحمنعبدتوهينقيكلاماالبخاريوساق،ذلك

فلا،والنقلةالنقلمعرفةفيمقدمانمجتهدانإمامانالمدينيابنوشيخه

واضحة.بحجةإلاذلكقيكلامهمايدفع

242،243(.)ص)1(

".السجدةادركفقدالركعةادرك"من:ولفظه(1/11)2()

العلمية.الكتبدار.ط62(/1)"الاستذكار")3(

3(.40-103)ص4()

287(.-285)ص)5(



الفقهرسانل-ل!231

إذاالمامومانيدللانه؛بهاحتجاإنماوعائشةسعيدبيأعنذكرهوما

بتلكيعتدثمبعضها،أوتحةالفايدعأنلهيكنلمالركوعقبيلالإمامأدرك

يتحملهالافلأن،فقطالفاتحةمنبعضاالامامعنهيتحمللمفاذا،الركعة

أولى.القيامومعهاكلها،عنه

تحةالفابافتراضللقولمخالفبالإدراكالقولأنالظاهركانوإذا

عرفالذينمنهمبالإدراكالصحابةمنالمصرحونوكانالمأموم،على

منجماعةعنوجاءالماموم،علىالفاتحةافتراضبعدمالقولعنهم

ولم،الإدراكعدمفيظاهرأوصريجهوماالصحابةمنبالافتراضالقائلين

بالافتراضالقائلينأنظنجدايقوىفانه=ذلكخلافمنهمأحدعنيثبت

جدا.متينوشيخهالبخاركبفكلام،الإدراكبعدمقائلون

هذايكفيهلولكنفحق،الإدراكعلىالغالبلجمهوراأنوأما

وفرضيةالفاتحةوفرضيةالقيامفرضيةعلىالدالةالنصوص)1(لتخصيص

فرائضفيالمعهودفان،الواضجالاعتبارالادلةتلكومع؟فاتماقضاء

لتمكن،كذلكالمسبوقيةوليسبين،لعذرإلامنهاشيءيسقطلاأنالصلاة

.الإمامسلامبعدالإتماممنتذكرمشقةبدونالمسبوق

يتكاسلمنرأينافقدواضحا،تقصيرامقصرايكونمنالمسبوقينومن

رفيقه،بمحادثةيتشاغلمنومنهم،الامامركوععندإلايكبرفلاالقيامعن

ليزاحمالصفوفيتخطىأوالاشياء،بعضعلىالتفرجأو،لبستهتجميلأو

ذلك.غيرلىإدعاء،أوبذكريتشاغلأوفيه،فرجةبدونالاولالصففي

خطا.""التخصيص:المطبوعفي(1)
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أعلم.فيمايفرقوالمبالادراكوالقائلون

ومنهم-لجمهورالذهابماقوةبالادراكللقولأنينكرلانعم،

لومفلا،فيهماعلىعليهيدلمماجاءوما،إليه-الصحابةعلماءمنجماعة

به.فقالجداعندهقويمنعلى

عمومها،علىالنصوصبقاءوالاصل،القوةتلكلهأرىقلاأنافأما

الموفق.والله،كاملةبالصلاةالذمةواشتغال

حدح





لخأمسةالرسمالةا

عمروبققيسحلىيقفأبعث

الفرف!"بعدالفجرركعتيم!ة"





عمروبئتيسحلىيثف!بعث5-

الى-جمصالربصإلمحه8[]ق

137

سيئاتومنأنفسنا،شرورمنبادلهونعوذ،ونستعينهنحمده،ددهالحمد

إلهلاأنشهدو.لههاديفلايضللهومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

اللهصلوات،ورسولهعبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلا

واله.محمدعلىوبركاتهوسلامه

بعضمنيالتمسهعمرو،بنقيسحديثفيبحثفهذابعد،اما

.الاخوان

بنسعدثنانميرابنثنا4()1(:47)5/المسند""فيأحمدالامامقال

النبيرأى:قالعمروبنقيسعنالتيميإبراهيمبنمحمدحدئنيسعيد

"أصلاة:لمج!جمزاللهرسولفقالركعشين،الصيحصلاةبعديصفيرجلاب!جمول

قبلهما،اللتينالركعتينصليتأكنلمإني:الرجلفقال؟"مرتينالصبح

ب!علول.اللهرسولفسكت:قال،الانفصليتهما

ثنانميربناللهعبدثناشيبةبيبنبكرأبوئنا)2(:ماجهابنخرجهو

شيبة.أبيبنبكرأبي")3(مصنف"فيهووكذلك.فذكرهسعيد...بنسعد

،فذكره..نمير.بن1نا،شيبةأبيبنعثمانثناداود)4(:ابوخرجهو

)02376(.رقم)1(

)1154(.رقم)2(

)3(.)2/254(

)1267(.رقم)4(
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اصلاة":بكربيوأحمدروايةفيقولهبدل"ركعتانالصبحصلاة":وفيه

".مرتينالصبح

ابنعنعيينةبنسفيانانا()1(1131/)""الامفيالشافعيخرجهو

و!فياللهرسولرآني:قالقيسجدهعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنقيس

فقلت:قيس؟("ياالركعتانهاتان"ما:فقال،الصبحبعدركعتينصليوأنا

وبلاول.النبيعنهفسكتالفجر،ركعتيصليتأكنلم

الشافعيطريقمن(1/564)"السنن"فيالبيهقيأخرجهوكذلك

ثناسفيانثنا:الحميديروايةفيأنإلا،عيينةابنعنكلاهمالحميديوا

سعد.جدقيسعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنقيسبنسعيدبنسعد

أبيبنعطاءوكان:سفيان:قالحديثهفيالحميديزاد:البيهقيقال

سعد.عنلحديثاهذايرويرباح

الملكعبدأخبرناقالهشيمثنا)2(:شيبةأبيابن"مصنف"فيقوله

النبي:فقال...الصيحصلاةالسلامعليهالنبيمعصلىرجلاأنعطاءعن

ينهه.ولميامرهفلموبلاولاللهرسولفضحك.،..فقال؟"الركعتانهاتانما"

فعلعطاءرأيت:قالثابتبنمسمعلهيقالشيخأخبرناقالهشيمثنا

ذلك.منر

ثناالبلخيلسواقعمروبنمحمدثنا)3(:الترمذيوأخرجه

الوفاء.دار.ط"لحديثا"اختلافضمن(01/101)(1)

()2(/245.)2

.(224)رقم)3(
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جدهعنإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنسعدعنمحمدبنالعزيزعبد

ثم،الصبحمعهفصليت،الصلاةفاقيمت،به!ولاللهرسولخرج:قالقيس

معا؟"أصلاتان!قيسيامهلا":قال،أصليفوجدنيب!النبيانصرف

إذا"."فلا:قالالفجر،ركعتيركعتأكنلمنيإ،اللهرسوليا:قلت

براهيمبنمحمدبمتصل،ليسالحديثهذاواسناد:...الترمذيقال

قيس.منيسمعلمالتيمي

نأمرسلأالحديثهذاسعيدابناويحيىربهعبدروىداود:أبووقال

ب!.النبيمعصلىجدهم

عبدثنا4()1(:47)5/"المسند"فيأحمدعندربهعبدرواية:أقول

بنيحيىأخاسعيدبن)كذا(اللهعبدوسمعت:قالجريجابنأناالرزاق

:فقال،ب!عيهولالنبيبهفمر...الصبحلىإخرج:قالجدهعنيحدثسعيد

شيئا.يقلولمومضى،ب!عيه!النبيف!سكتفأخبره؟"،الصلاةهذه"ما

عنالاصمعنالحاكمعن487(/1)""السننفيالبيهقيوذكره

أبيهعنسعيدبنيحيىعنالليثعنموسىبنأسدعنسليمانبنالربيع

قامسلمفلما،معهفصلىالفجر،صلاةيصليبدعدولوالنبيجاءأنهجدهعن

،...:فقال؟"الركعتانهاتانما":جمنىالنبيلهفقالالفجر،ركعتيفصلى

شيئاهيقلولمفسكت

:قالثمأسدروايةذكرمندةابنأن)2(""الاصابةمنقيسترجمةوفي

)23761(.رقم)1(

التركي.ط.137()9/)2(
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في)جدهأنيحيىعنالليثعن:غيرهوقالموصولا،أسدبهتفرد،غريب

."مرسل((1)حديثه:النسخة

الالفاظاختلفتوقد)2(،عندهمبالحافظليسسعيدبنسعد:أقول

:ترىكماموضعينفي

رواههكذا،؟"مرتينالصيح"أصلاةعنهنميرابنروايةففي:الأولأما

شيبةابيبنعثمانروايةوفينمير،ابنعنشيبةأبيبنبكروأبوأحمد

بووفأحمدخالفتهافانقبلها،التيمنقريبوهي،"ركعتانالصبح"صلاة

؟"،الركعتانهاتانما"سعدعنعيينةبنسفيانروايةوفي،أثبتبكر

يحيى،مرسلوفي،؟"الصلاةهذهما":ربهعبدمرسلفيماويوافقها

"مهلاسعد:عنالدراورديروايةوفي،؟"الركعتانهاتانما"أسد:وأسنده

اللفظهذاأنإلا؛لحافظباليسلدراورديو.معا؟"أصلاتان!قيسيا

نمير.ابنلفطمنالمعنىفييقرب

ب!جمؤ"،النبي"فسكت:الرواياتعامةففي:الثانيالموضعوأماب[8]ق

إذا".فلا:"فقال:وحدهاسعدعنالدراورديروايةوفي

:احتمالانففيهالأوللموضعافاما

وذلك،وسماعهسنهوقدملجلالتهعيينةابنروايةترجحأن:الاول

رجلروايةاختلفتواذا،غيرهسماعمنأقدمسعدمنسماعهأنمظنة

كلماالرجلأنالعادةلان؛لىأوالسنفيتقدمهقبلذكرهاالتيفالرواية

المطبوعة.فيكذا1()

.(047")3/التهذيبتهذيب"انظر2()
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سعد-عنعيينةابنروايةأعني-ولموافقتها.حفظهضعفالعمرفيتقدم

عيينة،ابنعنتقدمكماسعدمنسمعهإنماأنهوالظاهرعطاء،لمرسل

يحيى،ولاسيماسعد،منأجلوهماسعد،أخويويحيىربهعبدولرواية

وجهه.علىبالحديثيجيئونالذينالحجازمحدثيفيعدهعيينةابنفإن

نأخشيةالركعتينتينكعنسألإنماكوالنبيأنفالظاهرهذا،وعلى

ركعتاأنهماالرجلذكرفلما،الوقتذلكفيصلاتهيجوزلامماتكونا

فدل،ب!يئالنبيسكتحينئذأدركهمافقدالفريضةقبليصلهمالمالفجر

وغيرهما.والشافعيعطاءفهمهكمالجواز،اعلىسكوته

وبين؟"الركعتانهاتانما":قولهبينمنافاةلا:يقالأن:الثانيالاحتمال

اللفظين.بينجمعب!يئفلعله؟"،مرتينالصبح"أصلاة:قوله

"أصلاة:بمعنىتكونلانمحتملفهومغا؟""اصلاتان:قولهفاما

؟".مرتينالصبح

منقريبفهو"ركعتانالصيح"صلاة:الدراورديروايةفيماماو

لحافظ.باليسالدراورديأنمع،ذلك

وهذا؟"مرتينالصبح"اصلاة:ب!جم!قالقدفيكونالاحتمالهذاوعلى

وجهين:يحتمل

الصبحراتبةأنيعلمبليه!النبيأنوذلك،ظاهرهعلىإبقاؤه:الاول

الصبحبعدصلىالرجلرأىفلما،كذلكأداوهاوالغالبقبلها،محلها

لمبأنهأخبرهفلما،ذلكعليهفأنكر،الصبحعادإنمايكونأنجوزركعتين

عنه.سكت،الراتبةتداركوانما،أخرىمرةالصبحيصل
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سرجسبناللهعبدحديثفيوقعمانحوعلىيحملأن:الثانيالوجه

صلاةفيبه!عم!والنبيالمسجددخلرجلاأنوغيره")1(مسلم"صحيحفي

سلمفلما:قال،فصلىلجماعةامعدخلثم،وحدهركعتينفصلى،الصبح

مأوحدكأبصلاتكاعتددت؟الصلاتينباي!فلانيا":قالبلإزاللهرسول

معنا؟".بصلاتك

النبيولكن،الفرضبهاقصدأنهمظنةوحدهالرجلصلاةيكنفلم

كما،الفريضةفيهتصلحإنماالوقتذلكأنعنكنايةمنزلتها،نزلهابخ

".المكتوبةالاصلاةفلاالصلاةاقيمتاذا"الاخر:لحديثافيبهصرح

هذا،نحوعلى"مرتينالصبحأصلاة":قيسحديثفيقولهفيحمل

!حصلاهاأنبعدالصيحصلاةالرجللاعادةمظنةهناكيكنلم:يقالبأن

فيهتصلحإنماالوقتأنعنكنايةذلكمنزلةنزلتوإنماكيؤ،النبي

كراهة.وقتلانه؛الفريضة

للذيصيقولهانفاعلمدقة،فيهفان،الموضعهذاتدبروينبغي:اقول

إنكارين:يتضمن؟"اعتددتصلاتيك"بأي:الصبحإقامةبعدصلى

وكنى.المكتوبةأقيمتوقد،المكتوبةغيربصلاةاشتغالهإنكار:الاول

الوقتهذا:قالفكأنه،الفريضةمنزلةوحدهصلاتهبتنزيلالانكارهذاعن

أردتفلعلك،المكتوبةإلافيهتصلحلا-المكتوبةإقامةوقتأي-

فيمفطرأنهتعلاملمسلمتقولكماوهذا،المكتوبةهيتكونأنبصلاتك

يشتمأنللصائمينبغيلاإنسانا:يشتمسمعتهوقدعذر،بغيررمضاننهار

)712(.رقم)1(
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.يكونأنلهينبغيكذلكلانه؛لهتوبيخاالصائممنزلةتنزله،الناس

الرجليحضرأنينبغيلاأي،الاولعلىمبني:الثانيالانكار

لجماعة.امعيصليهاثم،وحدهالصلاةتلكفيصلي،لجماعةا

الصبح"أصلاة:الصبحمنالفراغبعدصلىللذيبهيجمؤقولهفاما

الاولأنوذلكفلا،الاولماو،الثانيالانكارمنهيطهرإنمافإنه؟"مرتين

فيواضحلغيرها،وهذايصلحولا،للصبحيصلحالوقتأنعلىمبني

أردتإنلانك،الصبحمنالفراغبعدالصلاةبخلاف،الاقامةبعدالصلاة

صالحغيرالحالتلكمثلفيفالوقت،الحالتلكمثلفيالصلاحية

لحاصاالوقتيبقفلمالمسجد،فيجماعةفيأداهاقدالرجللان،للصبح

.وحدهيعيدهالانا[9أق

بينلانهولراتبتها؛لها،ثابتةفهيلجملةافيالصلاحيةأردتوان

وفريضتها.الصيحلراتبةصالحالوقتالشمسوطلوعالفجرطلوع

للفريضة،يصلحإنماالوقتذاكإن:يقالأنيصحلاالحالينكلافعلى

النظر!وأنعمفتدبر،

فيكونللظاهر،الموافقوهو،الاولالوجهيتعينالثانيالاحتمالفعلى

مرتين.الصيحتصلىأنعنالنهيالحديثفي

اخربدليلالصيحراتبةاستثناءلوجبالثانيالوجهصحلوأنهعلى

لحديث.ا

لسائرالدراورديروايةمخالفةفيريبفلا:نيالثاالموضعواما

شيئا،يةلولمسكتجمفىالنبيأنعلىتتفقالرواياتعامةلان؛الروايات
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إذا".فلا:فقال":يقولوالدراوردي

لراويةلحكمافيموافقةفهي،صحتالدراورديروايةأنوهب

نأوهو،الاولبالاحتمالالاولالموضعفيقلناإذ]أنناوذلك،الجماعة

ذلكفييجوزلاممايكونأنخشيةالصلاةتلكعنسالهإنمابلاولالنبي

مأص!عيهولالنبيأسكتفسواءتداركها،الفجرراتبةبأنهاالرجل،فأخبرهالوقت

مماكانتلوإذيجوز،مماأنهاتبينأنهعلىدلسكوتهلان؛إذا"فلا":قال

جائز.غيرالحاجةوقتعنالبيانوتأخيرذلك،لهلبينيجوزلا

ترتفعحتىالصبعبعدالصلاةعنبالنهيسابقببياناكتفى:قيلفان

الشمس.

عنالنهيمنهيفهملمأوذلك،يبلغهلمأنهيدلالرجلاعتذارقلنا:

حاجتهوقتفيلهيبينأنعنب!ووالنبييسكتفكيفالفجر،راتبةتدارك

يخفى.لاكماللجواز،موهمالسكوتأنمعله؟يحصللمببياناكتفاء

العبارةهذهلان؟السكوتمناوضحفهو"إذنفلا":قولهصحوإن

صلاتككانت"فإذاهنا:فمؤداهافلا("،كذلككانفاذا":العربيةفيمعناها

فلا".تداركتهاالصيحراتبةهيإنما

منأنمن؟("الصلاةهذهما":قولهعليهدلماهولا""بوالمنفي

منع".فلا":قالفكأنه،الوقتذلكفيممنوعهوماالصلاة

طوافقبيلبجم!النبيأخبرواأنهم")1("الصحيحينفيماهذاونظير

:قال.أفاضتقدإنهاقالوا:هي؟"احابستنا":فقال،حاضتصفيةأنالوادع

عالشة.حديثمن384(/1121)ومسلم()1757البخاري(1)
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بحابستنا.فليستأفاضتقدكانتإذاأي("،إذنفلا"

نحلهلمابشيربنالنعمانحديثفي")1(مسلمصحيح"فيماومثله

نحلتقدبنيكاكل"لبشير:ب!روفقال،به!ولالنبييشهدوجاءغلاما،أبوه

:قالثم"،غيريهذاعلى"فاشهد:قاللا.:قال؟"النعماننحلتمامثل

فإذاأي"اذنفلا":قال.بلى:قالسواء؟"البرفيإليكيكونواانايسرك"

بعضهمتفضلأنيصحفلاالبر،فياستواوهميسرككانبأنكذلككان

النحلة.فيبعضعلى

"فلاقدروا:أنهمعنهمالحنفيةمن")2(الباري"فيضصاحبوحكى

ذلك،يوجهذهبثم.الفاء..."معنىفيهيطهرلانهإلا":قال"إذنجواز

يأ"نهينبهي"بهر:بقولهأردوبلغةعنهعبرماالمعنىيصيرأنويحاول

لا".ذلك"ومعأولا"،وايضا"

الحجة.بهتقوممابهاستشهدفيماأرولم

فإن،المسالةأصلعلىلاالحديثهذاعلىالكلامهناومقصودي

منالمنععلىالحجةبهتقومماثبتلوحتىآخر،موضعافيهاللكلام

عنلجوابالكان،الشمسطلوعوقبلصلاتهابعدالفجرركعتيتدارك

،فظاهرةدلالتهفأما،وحدهالحجةبهتقومثبوتايثبتلمأنهقيسحديث

أعلم.والله

)1623/17(.رقم)1(

،1/204)"الشذي"العرففيوكلامه،الكشميريشاهانورمحمدالشيخهو)2(

30.)4
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عنوقعماذكرلما"الفيضصاحبأنوهوواحد،شيءعلىأنبه،نعم

النبيإدراكفيالمغيرةحديثفيالخفينعلىالمسحبابفيداود)1(أبي

صلواوقدعوفبنالرحمنعبدخلفالصبحيصلونوهمالناسب!ول

يزدولمبها،سبقالتيالركعةفصلىب!علولالنبي"قام:المغيرةقال،ركعة

ذلك".على

يتداركلمانهعلى"ذلكعلىيزد"ولم:قوله""الفيضصاحبفحمل

السهو.سجودنفيمنداودأبوذكرهمالاالفجر،ركعتي

قبلراكباالفجرركعتيصلىب!ولالنبيأنالواقعةفييحتمل:أقول

الظاهر.هوهذابلمسافرا،كانلانهلجماعةالىإيصلأن

معنىب[9]قويحتملداود،أبوقالمايحتملشيئا"يزد"ولم:وقوله

النبيأنيتوهمقدأنههذاعلىلحاملوا،أخرىركعةيزدلمأنهوهوثالثا،

أعلم.والله!فتأمل.الرحمنعبدخلفصلاهاالتيبالركعةيعتدلاب!بئ

!رسحه!

)152(.رقم)1(



لسألممةالرسالةا

الصلاةعادةا





الصلاةإعادة-6

المملامهعادمهإ[01]ق

914

من(1)وغيرهم("صحيحه"فيحبانوابنوالنسائيداودأبوأخرج

مولىسليمانعنشعيببنعمروعنالمعلمذكوانبنحسينطريق

تصليألا:فقلت،يصلونوهمالبلاطعلىعمرابنأتيت:قالميمونة

صلاةتصلوالا":يقولبلا!اللهرسولسمعتنيا،صليتقد:قال؟معهم

داود.أبيلفظه"مرتينيومفي

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا":النسائيولفظ

الدارقطنيذكره،العصر"صلاةفي"والناس)2(:لغيرهروايةوفي

شعيب.بنعمروعنالمعلمحسينبهتفرد:وقال()3(915)ص

أيمنبنخالدعنأيضاشعيببنعمروطريقمنوللطحاوي)4(

النبيمعويصلون،منازلهمفييصلونليالعواأهل"كان:قالالمعافري

!رو:قال"همرتينيوبمفيالصلاةيعيدواأنبيلا!اللهرسولفنهاهم،بيهول

.صدق:فقال،المسيببنلسعيدذلكفذكرت

حمداايضاخرجهو(.)6923حبانبن1و(2411/)والنسائي()957داودأبو(1)

"السننفيوالبيهقي(1/514،164)والدارقطني(1641)خزيمةوابن()9468

الاسناد.بهذا3(230/)"الكبرى

.(1/614)الدارقطعيروايةهي2()

يماني.هاشماللهعبدطبعةمن416()1/)3(

317(./1)الاثار"معاني"شرح(4)
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جماعةفيصلىإذا"بابداود:أبولهفترجمالاولالحديثأما:أقول

الاماممعصلىعمنالصلاة"سقوطالنسائيلهوترجم،"جماعةأدركثم

حاديثوعمرابنحديثبينالجمعبذلكأراد،"جماعهيالمسجدفي

أخصالاعادةوأحاديث،عائمعمرابنحديثأنوذلك.تيوستا،الاعادة

لى.تعااللهشاءإنستعلمكمافقه،النسائيوعبارةمنه،

سبيلعلىالاعادةعنالنهيعلىعمرابنحديث)1(بعضهموحمل

بواضح.وليس،الفرض

يحتملوهذا")2(،مرتينيومفيمكتوبةصلاة"لا:روايةفيلفظه،نعم

فيكون،تفرضلاأي،أخرىمرةيمتبولامرة،تكتبإنماأنهامعنى

.الصلاةإعادةتفرضلاانهحاصله

نأيحتمل""مرتين:فقوله،المسيبابنصدقهوقدخالد،مرسلماو

يومفييصلوها،الصلاةيعيدواأن":والتقدير،الصلاةلىإراجعايكون

.الاولباللفطعمرابنكحديثفتكون،"مرتين

الظاهر،هووهذا(""إعادتينأي،الاعادةلىإراجعايكونانويحتمل

أعدتها.ثمأعدتهاثمصليتهاأنكظاهره"مرتينالصلاة"أعدت:قولكفان

منازلهم،فييصلونكانواأنهمهوإنماالقومفعلمنقعالو:قيلفان

ب!وو.النبيمعويصلون

303(.2/)"الكبرى"السعنانظر،البيهقيهو(1)

السابق.المصدرفي)2(
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مظنةلجملةافيالصلاةإعادةبمشروعيةعلمهمكانولكن،نعم:قلت

.مرةمنأكثرإعادتهافيبعضهميرغبن

وهو:،فيهظاهرالنسائيلفطبل،المعنىهذايحتملعمرابنوحديث

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا"

عن")1(:شيبةأبيابنمصنف"ففيعمر؛ابنعنالنقلاختلفوقد

صلاتهمفيوالناسعمرابنعلىأتيت:قالالاعرجعنالحكمعنيونس

:قالبطهر.اتيك!الرحمنعبدباياله:فقلتطهرٍ،غيرفيفظننتهالظهر،

ذلكفذكرت:يونسقال.أحتسبيهمافبا،صليتوقد،طهارةعلىنيإ

وهذه،المكتوبةالأولىيجعل،الرحمنعبدأبااللهرحم:فقال،للحسن

نافلة.

:قالمجاهدعنعثمانبناللهعبدعنالثقفيالوهابعبدوعن

بابلىإنظرناإذاحتىخالد،بناللهعبددارمنعمرابنمعخرجت

:وقال،الناسصلىحتىواقفايزلفلمالعصر،صلاةفيالناسإذالمسجد

)2(.البيتفيصليتإني

عمرابنأننافععنعثمانبنالضحاكعنالاحمرخالدأبيوعن

فصلى،يصلونوهمعوفبنيبمسجدمرثمالظهر،فصلىله،ببناءاشتغل

)3(
معهم.

)9067(.رقم)1(

.(673)9السابقلمصدرا(2)

76(.52)بقالسالمصدرا)3(
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أصليإني:فقالعمرابنسألرجلاأننافععن1(:"الموطا")وفي

عمر:بناللهعبدلهفقال؟معهأفاصلي،الاماممعالصلاةأدركثم،بيتيفي

."...نعم

عننافععناللهعبيدعننميرابنعن")2(:شيبةأبيابنمصنف"وفي

إلا،معهمصلىجماعةأدركثمبيتهفيالرجلصلى"إذا:قالعمرابن

والفجر".المغرب

.نحوهعمرابنعننافععن)3("الموطأ"وفي

عنالنهيهوإنماالحديثاصلأنعلىكالدلالةالاثارهذهوفي

مرتين.الصلاةعنلا،النسائيروايةفيكما،مرتينالاعادة

معالاعادةمشروعيةعمرابنرأيعليهاستقرفالذي،لجملةوبا

عنوللنهيوتر،المغربلانوالفجر؛المغرباستئنىوانما،لجماعةا

الصلاةجوازمذهبهلانالعصر؛يستثنلموانماالفجر،صلاةبعدالصلاة

")4(.الباريفتح"فيكماتصفرِ،حتىالعصربعد

:الاعادةمشروعيةعلىالادلةفيولننظر

ليقالذر:أبيحديثمنوغيره")5(مسلم"صحيحفي-1

)1(/1(.)133

)6726(.رقم)2(

)3(/1(.)133

(4)(/2.)63

)648(.رقم)5(
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عنالصلاةيؤخرونامراءعليككانتاذاانتكيف":ب!علولاللهرسول

"صل:قال؟نيتامرفما:قلت:قال.وقتها؟"عن[لصلاةيميتوناووقتها،

".نافلةلكنهافافصل،معهمأدركتهافانلوقتها،الصلاة

معهمالصلاةأدركتفإنلوقتها،الصلاةصل"(:1)لمسلمروايةفيو

".أصليفلا،صليتقداني:تقلولافصل،

وغيرهما،)3(الصامتبنوعبادةمسعود)2(ابنعنأحاديثوبمعناه

.نحوهأوفتنةبخوفالتقييدفيهاوليس

فيوالحاكم"صحيحيهما")4(،فيحبانوابنخزيمةابنأخرج2-

2(،1/44)"المستدرك"تلخيصفيكماصحيح:وقال")5(المستدرك"

)8(والنسائي،صحيححسن:وقال)7(والترمذي)6(،وصححهالسكنوابن

عنالاسودبنيزيدبنجابرعنعطاءبنيعلىعنوغيرهمداود)9(وأبو

فيالصبحصلاةمعهفصليت،حجتهبعيه!النبيمع"شهدتقال:أبيه

)648/242(.رقم)1(

.(534)مسلماخرجه2()

.()433داودابوأخرجه)3(

5923(.،5641،5651)حبانبنو(1638،1713،)9127خزيمةابن)4(

)5((1/4،2445.)2

92(.)2/الحبيردا"التلخيصفيالحافظتصحيحهنقل)6(

2(.)91رقم)7(

)8(/2(121،131).

576(.)575.رقم)9(
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القومأخرىفيبرجلينهوإذاوانحرفصلاتهقضىفلما،الخيفمسجد

"ما:فقالفرائصهما،ترعدبهمافجيءبهما"،علي":فقالمعه،يصفيالم

"فلا:قالرحالنا.فيصليناكنا،اللهرسوليافقالا:معنا؟"،تصلياانمنعكما

فانها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فيصليتماإذاتفعلا،

".نافلةلكما

بنيعلىغيرعنهيرولم:المدينيابنقالالاسود،بنيزيدبنجابر:أقول

وثقهوقد)2(.البيهقينقله،مجهول"إسناده:الشافعيقالولذلكعطاء)1(،

توثيقفيمذاهبلحديثاولائمةمر.كماجماعةحديثهوصحج)3(،النسائي

شرحها.موضعهذاليسواحد،إلاعنهيرولممن

بقيةعنموثقونرجالهبسند()4(951)صالدارقطنيأخرجهوقد

عميربنالمللشعبدحدثنيحمايةذيبنالحميد(عبد)بنإبراهيمحدئني

.نحوهوصوعل!النبيعنأبيهعنيزيدبنجابرعن

التابعيناتباعفيحبانابنوقالبأس،بهما)5(:زرعةأبوقال،وابراهيم

حمص.أهلقضاءعلىكان،الشامأهلءفقهامن)6(:""الثقاتمن

.(264/)"التهذيبتهذيب"انطر(1)

203(.لكبرى")2/"السننفي)2(

92(.)2/الحبير""التلخيصانطر)3(

(4)(1/414).

.(131)2/"والتعديللجرح"اانطر)5(

)6(/6(13).
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فراجعه.(،1)اخرينوجهينالدارقطنيوذكر،جيدةمتابعةوهذه

فيوالحاكم،""صحيحهفيخزيمةوابن،الموطا""فيمالك3-

عنأسلمبنزيدعنوغيرهم)2(والنسائي،صحيح:وقال""المستدرك

فأوذن)3(،به!يئاللهرسولمججالساكانأنه:الديليمحجنبنبسر

مجلسهفيومحجنرجعثمبهم،فصلىبيلا!اللهرسولفقام،بالصلاة

برجلألست؟تصليأنمنعك"ما:جم!طاللهرسوللهفقالهو،كما

فيصليتقدكنتاللهرسولياولكني،اللهرسوليابلى:قال؟("مسلم

لحاكمالفظ."صليتقدكنت!انالناسمعفصلجئتفاذا":قال.أهلي

أنسبنومالك،صحيححديثهذا:قالثم2(،1/44)المستدركفي

"الموطأ".فيبهاحتجوقد،المدنيينحديثفيالحكم

فحاله(،4)أسلمبنزيدهوواحداراوياإلالبسريذكروالم:أقول

وقد،حالهتقويمحلهجلالةمعزيدروايةلكنيزيد،بنجابربحالشبيهة

لمأخي،بنيا:فقالهذا؟عمن:لهفقيلحديثعنسئلأنهزيدعنجاء

السفهاء)5(.نجالسنكن

!)1/414(.انظر"سننه)1(

عندأجدهولم(2211/)والنسائي2(1/44)"و"المستدرك(1/132)"الموطا"2()

والبيهقي2(04)5حبانوابن(59631)حمداايضاوأخرجه.خزيمةابن

(/200.)3

"."فاذنوالمسند:الموطافي)3(

.(1/438)"التهذيبتهذيب"انظر4()

693(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر)5(
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]بن[)2(نوجعنالسائببنسعيدطريقمنوغيرهداود)1(أبو-4

الىجئتاذا":بيهولالنبيلهفقال...جئت:قالعامربنيزيدعنصعصعة

نافلة،لكتكن،صليتقدكنتدانمعهمفصل،الناسفوجدتالصلاة

".مكتوبةوهذه

)3(،السائببنسعيدإلاراولهيذكرلمصعصعةبننوح:أقول

".مكتوبة"وهذه:قولهواستنكرو

أنهأسدبنيمنرجلعنالسهميعفيفعن"الموطأ")4(فيمالك5-

فاجدالمسجد،آتيثم،بيتيفيأصليإني:فقالالانصارييوبأباسال

صنعمنفإن،معهفصل،نعم:أيوبأبوفقالمعه؟أفأصلي،يصليالامام

جمع.سهممثلأوجمع،سهملهفانذلك

عنالاشجبناللهعبدبنبكيرلىإصحيحبسندداود)5(أبوخرجهو

النبيذلكعنسألنا:أيوبأبوفقال:وفيه،المسيببنعمروبنعفيف

".جمعسهمله"فذلك:فقال،جم!ط

فيكما،"عفيف"بدل"المسيببنعمروبنيعقوب":بعضهموقال

()6(.2091//4)البخاري"تاريخ"

(.)577رقم(1)

الاصل.منساقطة)2(

.(01/485)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

(4)(1/133).

.()578رقم()5

93(.0)8/الكبيرلا"التاريخ)6(
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مشهورومالك،عنهوبكيرمالكروايةويكفيه(،1)النسائيوثقه:عفيف

رأيتإذا)2(:الحارثبنعمروقالبكير،وكذلك،ثقةعنإلايرويلابانه

فيه.شكلاالذيالثقةفهوعنه،تسألفلارجلعنروىاللهعبدبنبكير

بكير.ترجمةفي("التهذيب"فيذكره

ابنعنأبيثنايعقوبثنا2()3(:51)4/المسند(""فيأحمد-6

عنالاسلميعليبنحنظلةعنأنسأبيبنعمرانحدثني:قالإسحاق

ليباباعرخرجتثم،بيتيفيالظهرصليت":قالالديلبنيمنرجل

الظهر،بالناسيصليوهوبه!يمؤاللهبرسولفمررت،الراعيلىإلأصدرها

اللهلرسولذلكذكرورجعتاباعريأصدرتفلما،معهاصلفلمفمضيت

قلت::قالبنا؟"مررتحينمعناتصليأنفلانيامنعك"ما:ليهـ-!ال!لا!

("."وإن:قال،بيتيفيصليتكنتقدإني،اللهرسوليا

،ثقاتكلهمالسندورجال،صحابيالديلبنيمنالرجل:أقول[11]ق

هناصرحوقد،يدلسثقةأنهعندهموالراجحكلاما،إسحاقابنفينإلا

التدليس.تهمةفزالت،بالسماع

حبانوابنخزيمةوابن،حسنحديث:وقال4()والترمذيداودأبو-7

صحيح:وقال2(90)1/(""المستدركفيوالحاكم"صحيحيهما(")5(،في

236(.)7/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/294،394)""التهذيبفيكماالمصريصالحبناحمدبل2()

.(09178)رقم)3(

22(.0)والترمذي(574)داودابو(4)

حمد=أايضاوأخرجه9923(.،8923،)7923حبانوابن(6321)خزيمةابن(5)
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وقدرجلجاء:قالالخدريسعيدأبيعنوغيرهم،مسلمشرطعلى

رجلفقام،هذا؟"علىيتحرأيكم":فقال،ببمدةاللهرسولصلى

علىبتصدقرجلألا":لحاكمواداودبيأولفط،الترمذيلفط.معهفصلى

".معهفيصليهذا

ومن(،2()451)5/أحمدعندأمامةأبيحديثمنبمعناهوجاء

أنه")3(العمال"كنزوقي()2(،301)صالدارقطنيعندانسحديث

البابوقي)5(:الترمذيوقال)4(.""المختارةفيلضياءوعوانةأبواخرجه

عمير)7(.بنوالحكم)6(موسىبيوأمامةأبيعن

1(

2(

3(

6(

7(

96(.)3/"الكبرى"السننفيلببهقيو318(/1)والدارمي(161،91011)13

بنوعليزحربناللهعبيدلضعفجدا،ضعيفواسناده22316(.22،)918رقم

ني.الالهابزيد

(1/.)276

2(.2960)برقم6(43)7/

)7282(."الأوسط"المعجمفيالطبرانيأبضاخرجه1و(.0167،1671)رقم

حسن.واسناده

22(.0)لحديثاعقب

(1/803)الاثار"نيمعا"شرحفيوالطحاوي)729(ماجهابناخرجه

96()3/لبيهقيو334()4/""المستدركفيوالحاكم028(/1)والدارقطني

،متروكبدربنالربيعجذا،ضعيفواسناده،.جماعةفوقهمافما"الاثنان:بلفظ

.مجهولانوجدهووالده

فيسعدبناخرجهوالحديث.الترمذيمنوالتصويب"عمرو"،:الاصلفي

وفيالمذكور.باللفظ25(0)5/""الكاملفيعديوابن4(51)7/،"الطبقات

".لحديثا"معكر:البخاريقال،القرشيإبراهيمبنعيسىإسناده
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أبيابنقال.البصريلحسنوا(،1)النهديعثمانأبيمرسلمنوجاء

نا:قال)3(التيمييزيدبنخصيفناهشيمثنا")2(:"المصنففيشيبة

رجل)4("ألا:فقال،صلا!النبيصلىوقدالمسجددخلرجلاأنالحسن

تلكصلىقدوكان،معهفصلىبكرأبوفقاممعه؟"،فيصليهذاالىيقوم

.الصلاة

،الخوفصلاةفيوحديثهمعاذ،صلاةفيجابرحديث1-0و9و8

لى.تعااللهشاءإنتيوستأأيضا،الخوفصلاةفيبكرةأبيوحديث

!!!

)7173(.برقمالمصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

)6723(.رقم)2(

"التقريب"فيكما،"التميميزيدبن"خصيب:والصواب"،"المصنفنسخفيكذا)3(

.الرجالكتبمنوغيره

"."المصعفمنراصو."رجلا":الاصلفي(4)
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دلتإنماالاحاديثوهذه،الاعادةمشروعيةعدمالاصلأنيخفىلا

صور:فيالإعادةمشروعيةعلى

فيلجماعةاأدركثم،جماعةولو،نحوهأوبيتهفيصلىمن:الأولى

المسجد.

الصلاةنقيدلمإذ؛الاحاديثعموممنمأخوذ"جماعةولو":ليوقو

.فرادىبكونهاالرحلفي

عليه.فيتصدق،وحدهالصلاةيريدإنسانارأىإذافيما:الثانية

يرجعثم،مسجدهغيرفيفيصليراتبا،إمامايكونالرجلفي:الثالثة

بهم.فيصلي،مسجدهلى

.الخوففي:الرابعة

نأإلا،الإعادةمشروعيةعدممنالأصلعلىباقالصورهذهعدافما

منها.واحدةمعنىفيهومايتفق

لا"أو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":مرفوعاعمرابنحديثفاما

كانفإن"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا"أو"مرتينيومفيالصلاةتعاد

ثميعيدهاثميصليهابأن،مرتينإعادتهاعنالنهيومعناه،الثانيباللفظ

ماالاربعالصوربعضفييتصورنإلا،تقدملمافيهمخالفةفلايعيدها،

يتصدقأنيريدثم،الإماممعيعيدثم،بيتهفييصليكأنهذا،مثليستلزم

.وحدهيصليأنيريدمنمعباعادتها
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يومفيواحدةصلاةتفرضلاأيممتبلا:الثالثباللفطكانوإن

فلاكأصلها،مفروضةالمكتوباتمنصلاةإعادةتكونأنوحاصله،مرتين

أيضا.فيهخلاف

،عامفهو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":الأولباللفظكانوان

.فللعامبقيوما،عليهدلتفيمابهافيعمل،خاصةالبابحاديثو

فيالناسواختلفلعشاء،والظهرفيعليهمجمعيظهرفيماوهذا

الباقي.

بعدهما.الصلاةعنفللنهيوالعصر،الصبحأما

الوتر.علىفقياساالمغربوأما

العصروكذلك،نيالثاللحديثأيضاالصبحإعادةيترجحوالذي

الصلاةجوازوردقدلانه؛لىأوبابمنالثانيعلىوقياسا،الاولللحديث

هذا.غيرفيالعصربعد

عداماعنهاالمنهيإنماالشمسوطلوعالفجرطلوعبينإنه:يقالوقد

أعيدتإذاالصبحفكذلك،النهيعنخارجةفهيوفريضتها،الصبحراتبة

العصر.إعادةفييقالونحوهإعادتها،تشرعحيث

فيتشتدإنماالكراهةأنتدلالمكروهةالأوقاتفيوالاحاديثهذا،

الشمس،وطلوعالصبحصلاةبينماوغروبها.ووقتالشمسطلوعوقت

الذريعة.لسدلحمىكاهمافانما،الغروبووقتالعصرصلاةوبين

يمتنعإنمامقارنأومتقدمسببلهمماالفريضتينعداماإن:قيلفلو

يخطركانكذا،الادلةعامةبهيتفقمذهبالكان،الغروبوعندالطلوععند
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.نحوهنحاالعصرأجلةبعضرأيتثملي،

يأتي،كما،بقومهمعاذإمامةفيإعادتهاجاءتفقدالمغربفاما

وجاءبصفتها،إعادتهايقتضيالادلةوعموم،يأتيكمالخوفافيوكذلك

عنوجاءالوتر.فيبنحوهقيلكما،بركعةيشفعهاانهالسلفمنجماعةعن

ويشفعهايعيدهانوبصفتها،يعيدهاأنبينالتخييرعلىيدذمابعضهم

بركعة.

نأاحتمالهذايويدوممابصفتها،يعيدهاأنه-أعلموالله-والاقرب

علىفرضههيالثانيةفتكونله،يتنبهلمضارخللالاولىصلاتهفييكون

فريضتهبجعلهاوجلعزاللهفيتفضلأجرا،أكثرالثانيةتكونأو،الحقيقة

.الفرضالثوابفيهالهيكونحتى

الفرضأيهماتعيينأنالمسيبوابنعمرابنعنجاءمامجملوهذا

وغيرهعمرابنكلاموفي،السنةمنجاءماهذاينافيولاوجل،عزاللهإلى

صلىقدأنهمنالظاهرعلىمبني-أعلموالله-هذافان،نافلةالثانيةأن

أعلم.ددهوفتدبر!الظاهر،فيذمتهبهابرئتصحيحةصلاة

!!!
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فصل

ماما؟إيعيدهل

163

المجيزيق:دلة1*

معاذقصةفيجابرحديث:الأول

جماعةعمروعنورواهدينار،بنعمروأجلهمجماعةجابرعنرواه

جريج.ابنأجلهم

عنعمروعنجريجابنخبرني:قالالمجيدعبدأخبرنا:الشافعيقال

قومه،لىإينطلقثمالعشاء،صح!جمؤالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابر

()1(.1/531)الأم."المكتوبةلهموهي،تطوعلههيبهم،فيصليها

:-وغيره")3("الفتحمنيظهر-كما)2(""مصنفهفيالرزاقعبدورواه

عمرو.أخبرني:قالجريجابنأخبرنا

.الرزاقعبدطريقمن-وغيره4(()201)صالدارقطنيأخرجهوكذلك

بنإبراهيمناالنيسابوريبكرأبوحدثناأيضا:)5(الدارقطنيخرجهو

....جريجابنعنعاصمأبوثنامرزوق

.الوفاءراد.ط3(2/74)(1)

.(6622)رقم(2)

)3((2/591،691).

(4)(1/572).

(5)(1/472).



الفقهرسانلمجمولح461

جماعةجابرعنرواهقد:قال"تطوعله"هيزيادةفيبعضمطعنوقد

سيأتي-كما-جريجابنغيرجماعةعمرووعن-سيأتيكما-عمروغير

.الزيادةهذهيذكرواولم

ثابتةأنهاعلمتوقد،الشافعيروايةفيوجدتإنما:بعضهمقالثم

طريقههغيرمن

مدرجة،تكونأنويوشك،جريجابنروايةفيهيإنما:غيرهوقال

بموافقتهاذلكوقوى،جريجابنأدرجهاأنهالمتأخرينبعضوجزم

جريج.ابنلمذهب

وتحسبلحديثبالتلتيسعمدا؛أدرجهاجريجابنانأرادإن:أقول

منجريجابنبهعرفعمافصلا،العدالةأصلتنافيباطلةتهمةفهذهمنه،

لجلالة.واالتقوى

بالتدليس.معروففانه:قيلفان

يكونلاأناحتمل"فلانقال":قالإذاأنهعنهالمعروفتدليسه:قلت

نأ"فلان"قال:قالإذايلتزملاأنهأي،نفسهعنبذلكأخبروقد،منهسمعه

في-كماوقال،سماهممنيسمعهلمفيمايقولقدبلمنه،سمعهيكون

أقل:لموإنمنه،سمعتهفاناعطاء""قال:قلتإذا-:")1(التهذيب"تهذيب

سمعت.

إذافلانمنسمعهيكونأن"فلان"قال:قولهفييلتزمإنماأنهفأوضح

فلا.غيرهفيفاماعطاء"،"قال:قال

)1(.)6/604(



165الصلاةإطدة-6

فاما،بالتدليسعرفثقةكلفيالحالتكونأنينبغيوهكذا[12]ق

عدالته.فييخدشذلكأنفالظاهريدلسأنهعلىيدلأنبدونيدلسمن

منيسمعولم("فلانقال":يقولأنجريجابناعتيادأنوالمقصود

شيئايلبسأنيستلزملا،يسمعهلمفيماذلكيقولقدأنهبيننبعدفلان

الحديث.منليحسب؛بالحديثكلامهمن

يقعكما،اعتقادهبحسبالتفسيروجهعلىزادهاجريجابنأنأرادوإن

وجهعلىعندهمنبشيءيتبعهائم،الايةالرجليذكر،العلمأهلمنكثيرا

نو،المدرجنوعلحديثاعلماءبينوقد،الاحاديثفيوكذلكالتفسير،

إذاالشيخأنهذامثلفيالعادةأنفيرده=الوجههذهعلىيكونغالبه

وبقية،الرواياتبعضفيالادراجيتفقإنماللحديثروايتهتكررت

الشيخ.كلاممنلحديثافتميز،تفصلأنوإما،عنهتسكتأنإماالروايات

وتلك،علمتكماأوجهمنجريجابنعنرويقدالحديثوهذا

كلها.فيهابالقصةمتصلةالجملة

الذيهولانهدينار؛بنعمرومنفهوإدراجهناككانإنأنهفالظاهر

جريج.ابنروايةفيإلاالمذكورلجملةاتقعولم،الرواياتعنهتعددت

الثقةحالمنلغالبإذ،الاصلخلافالادراجباندفع،بذلكقيلفان

وابن.وبينهذلكفصلعندهمنبشيءلحديثايتبعأنأرادإنأنهالضابط

يشتبهأنالبعيدفمنمدة،ولازمهعمرو،بلديوهو،متقنفقيهإمامجريج

ابنفيحسبهاعمرو،كلاممنالجملةتلكتكونبانهذافيالامرعليه

الوهم.عليهويستمر،الحديثمنجريج
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ةالروبقيةدونلجملةاتلكبذكرجريجابنروايةانفرادأن:لحاصلوا

يأ-المذكوروالاصل،بالادراجيشعرجابرعنالرو]ةبقيةودونعمروعن

بدونكلامهمنبشيءلحديثايتبعلاأنالضابطالعدلحالمنالغالبأن

الشيخيذكرهمابينالتمييزالمتقنالفقيهحالمنوالغالب،بيانأوفصل

.الادراجفيينا-الحديثفيعندهمنيزيدهوما،لحديثامنأنهعلى

هذين.بينالترجيحفالميزان

:الادراجعدميرجحوقد

إلاإليهيصارفلا،الغالبالظاهرخلافالاصلفيالادراجباناولا:

والتردد.الشكفييوقعمايكفيولا،واضحةبحجة

بلديه،فانهعمرو،عنبالزيادةجريجابنينفردأنيستغربلاوثانيا:

منفأمابحفطها،فيعتنيالزيادةهذهقيمةيعقلفقيهوهو،منهالسماعقديم

إلافيهيتصورلااعادها،ثمصحيحةصلاةصلىمنانيرىفقدبفقيهليس

حاجةلاالمذكورةالزيادةأنفيتوهم،نافلةوالثانية،فرضهالاولىتكونأن

إليها.

عنعجلانابنعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا)1(:الشافعيقالوقد

بلاولاللهرسولمعيطايكانجبلبنمعاذأنجابرعنمقسمبناللهعبيد

نافلة.لهوهيالعشاء،بهمفيصليقومهإلىيرجعثمالعشاء،

وكان،جماعةكذبه،الأسلمييحيىأبيابنهومحمدبنوابراهيم

عقدةابنوقواه،الأصبهانيابنوئقهوكذلك،حديثهفييوئقهالشافعي

.3(274،384/)"الام"في(1)
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عدي)1(.وابن

الشافعي،منهسمعلماوذلكمتماسكا،-أولا-كانإبراهيمأنويطهر

!بعدهتغيرثم

ابنعنغيرهرواهوقد،للحجةتصلعلاإبراهيمفرواية،حالكلوعلى

3()2(.20)3/أحمد""مسندراجع".نافلةله"وهي:يقلولم،عجلان

منه،ظنفذلكجابرعنثبتتالمذكورةلجملةاهب:بعضهموقال

فذلك،بذلكجابراأخبرمعاذاأنوهب،للواقعمطابقايكونأنيلزمولا

عليه.قرهو،ذلكعرفصؤالنبييكونأنيلزمولالمعاذ،رأي

لى.تعااللهشاءإنجملةفيهالنظروسياتي،قالوهمماذلكوغير

بنمعاذ"ان:ولفظه)3("مسلم"صحيحفي:زاذانبنمنصورومنهم

قومه،لىإيرجعثم،الاخرةعشاءص!جم!اللهرسولمعيصليكانجبل

(".الصلاةتلكبهمفيصلي

سمعأنهعيينةبنسفيانأخبرنا:الشافعيقال:عيينةبنسفيانومنهم

جبلبنمعاذكان:يقول]للهعبدبنجابرسمعت:يقولديناربنعمرو

بنيفيبقومهفيصليهايرجعثم،العتمةأوالعشاءبملإؤالنبيمعيصلي

:قالمعاذ.معهفصلى:قال.ليلةذاتالعشاءب!يئالنبيفأخر:قال،سلمة

العشاء،أخرتإنك،اللهرسوليا:فقال...البقرةبسورةفقرأقومهفأمفرجع

.(061-1/581)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(14241)رقم)2(

.(018)465/رقم)3(
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ذلكرأيتفلما،البقرةبسورةفافتتحفأمنا،رجعثممعكصلىمعاذاوان

النبيفاقبلبايدينا،نعملنواضحاصحابنحنوانما،وصليتتاخرت

كذابسورةاقرامعاذ؟ياانثافتانمعاذ؟ياأنثافتان":فقالمعاذعلىبه!ول

.(1()1/251لام)ا"كذاوسورة

جابرعنالزبيرأبوحدثناقالعيينةبنسفيان"وأخبرنا:الشافعيقالثم

."...وزاد،مثله

فيعوانةأبوأخرجهمعا:الزبيروأبيعمروعنعيينةابنعنالحميدي

عنالحميديعن(121)3/""السننفيوالبيهقي(156)2/""صحيحه

الشافعي،رواهاالتيالزبير""أبيزيادةذكرثم،فقطعمروعنعيينةابن

أيضا.البيهقيذكره

فيأحمدالاماممنهم،جماعةفقطعمروعنعيينةابنعنورواه

داود)3(.أبوطريقهومن3()2(،80)3/"المسند"

عندعبادبنمحمدومنهم)4(،النسائيعندمنصوربنمحمدومنهم

معاذ"كان:مسلمولفظ،الحديثأولفيالعشاءيذكروفلام)5(،مسلم

ب!عمنيالنبيمعليلةفصلى،قومهفيؤميأتيثمبه!ولالنبيمعيصلي

العشاء...".

.الوفاءارد.ط3(2/64)(1)

.(0341)7رقم(2)

.7(09)رقم3()

(4)(2/201).

.(564)رقم(5)
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طولإذاباب(1")البخاريصحيح"في،شعبةعمرو:عنرواهوممن

بنجابرسمعت:قالعمروعنشعبةعنغندرعنبندارعنأخرجه،الامام

قومه،فيؤميرجعثمجم!،النبيمعيصليجبلبنمعاذكان:قالاللهعبد

)3/"المسند"فيحمدأرواهوكذلك.."..بالبقرةفقرأالعشاءفصلى

غندر.عن936()2(

بابالادبفي")3(الصحيح"فيالبخاريعندحيانبنسليمومنهم

يصليكانجبلبنمعاذ"إن:ولفظهمتأولا،ذلكقالمنإكفاريرلممن

...".البقرةبهمفقرأ،الصلاةبهمفيصليقومهياتيثمجم!،النبيمع

لى.تعااللهشاءإنبعدروايتهتيوستأ،السختيانيأيوبومنهم

فصل

"المسند"فيأحمدقال،مقسمبناللهعبيدجابر:عنرواهوممن

عنمقسمبنللهعبيدحدئنيعجلانابنعنيحيىئنا203()4(:)3/

ثم%لعشاء،بخالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذ"أن:اللهعبدبنجابر

".الصلاةتلكبهمفيصلي،قومهياتي

صلىوقد،بقومصلىمنإمامةبابفيداود)5(أبوأخرجهوكذلك

)107(.رقم)1(

)06914(.رقم)2(

)6061(.رقم)3(

)14241(.رقم)4(

)995(.رقم)5(
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ابنعنسعيدبنيحيىعنميسرةبنعمربناللهعبيدعن،الصلاةتلك

بنحبيببنيحيىحدثنا)1(:الصلاةتخفيفبابفيوأخرجه.عجلان

عنمقسمبناللهعبيدعنعجلانبنمحمدثناالحارثبنخالدثناعربي

القصة.تلكذكرجابر،

معاذ"كان:قال(،611)3/""السننفيالبيهقيبتمامهساقهوقد

ذاتفرجعباصحابه،فيصلييرجعثمالعشاء،جم!اللهرسولمعيصلي

."...ليلة

بنعمروعنيتهرومععنهعيينةابنروايةتقدموقدالزبير،أبوومنهم

.دينار

جبلبنمعاذصلى"مختصرا:الزبيرأبيعنسعدبنالليثورواه

فيمسلمأخرجه.."..عليهمفطولالعشاءلاصحابهالانصاري

)2(."الصحيح"

خروجباب)3(،النسائيقرنه،مختصرةأيضاوروايته،صالجأبوومنهم

.الصلاةيسئمولم،بمحارب.،..الامامصلاةمنالرجل

منأخصر،فقطصالحأبيعنالصلاةتخفيفباب(4داود)أبووأخر!

."جم!النبيأصحاببعضعنصالحبيأعن":قالبلجابرا،يسمولم،ذلك

)397(.رقم()1

)2(.)465/917(

89(.79،)2/لم"سننهفي)3(

)297(.رقم)4(
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العشاءفيالقراءةبابفي)1(النسائيقالدثار:بنمحاربومنهم

جريرحدثناقالقدامةبنمحمدخبرنا(:الاعلىربكاسمب)سبحالاخرة

العشاءفصلىمعاذقام:قالجابرعندثاربنمحاربعنالاعمشعن

."...معاذ؟ياافتان":جم!النبيفقال،فطولالاخرة

بناللهوعبيدعمروقالقال)2(:""الصحيحفيالبخاريإليهشارو

الاعمشوتابعه"،بالبقرةالعشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسم

.محاربعن

مر.كماصالحبأبيمقرونالكناخرموضعفي)3(النسائيورواه

فيوالطيالسيداود)4(أبوقالجابر:بنالرحمنعبدومنهم[13]ق

يصليوهوجبل،بنبمعاذكعبابيبنحزم"مر)ص()5(:"مسنده"

."...طويلةبسورةفافتتح،العتمةصلاةبقومه

172(.!)2/"سننهفي)1(

7(05)5لحديثاعقب)2(

)3(/2(79،89).

97(.1)رقم4()

.(391)2/""الفتحفيالحافظإليهوعزاه،الصفحةرقمذكربدونالاصلفيكذا)5(

(483رقمالاستار""كشففي)كماالبزاروأخرجه،مسندهفيلحديثاأجدولم

523(.)2/""الاصابةانظر.ابيهعنجابرابنعنطالبعنالطيالسيطريقمن
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ضر

:الاختلافبعضالاخرينالثلاثةروايةفيوقع

الليث،يةرووكذلك،عنهعيينةابنروايةتقدمفقدالزبير:أبوأما

روايةفيووقع.العشاء"لاصحابهالانصاريجبلبنمعاذ"صلىوفيها:

.()1"الباري"فتحفيحجرابنعليهنئهكذا""المغرب:الرزاقعبدعندعنه

العشاءفصلىمعاذ"قام:عنهالاعمشبروايةفتقدم:محاربماو

ذكره،"المغرب"محاربعنالثوريعنمهديابنورواه("،الاخرة

<.الاعلىرئكسم>سبحبالمغربفيالقراءةبابفي)2(النسائي

عنسفيانعنوكيعثنا03()3(:0)3/المسند""فيأحمدوقال

وقالالفجر،فيالبقرةفقرأباصحايه،صدبىمعاذا"أنجابر:عن..محارب

".المغرب-:مهديابنيعنى-الرحمنعبد

عنشعبةحدثنا923()4(:)ص""مسندهفيالطيالسيداودأبووقال

لهناضحانمعهالانصارمنرجلانتهى:يقولجابراسمعت:قالمحارب

قال-النساءأوالبقرةبسورةمعاذفاستفتح،المغربيصليوهومعاذلىإ

الرجلفبلغ،انطلقثمصلى،الرجلذلكرأىفلما-،محاربشك:شعبة

رسولفقال،لهذلكفذكر،بم!ولاللهرسولفأتى،منافقهو:يقولمعاذاأن

)1(.)2/391(

)2(.)2/168(

)20142(.رقم)3(

)1728(.رقم)4(
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،<لأعلىرئكسم>سبحبقرأتلاأو،فاتن:قالأوأفتان،أفتانمعاذ،يا":الله

وراءك-محاربشك:شعبةقال-و!تها<س!>وأو(يغثئإذاو>والل

".محاربشك-الضعيف:قالأووالصغير،الحاجةذو

وأبيالنضرأبيطريقمن(581)2/"صحيحه"فيعوانةأبورواهوقد

"أقبل:قالجابراسمعت:قالمحاربعنشعبةثناقالا:الطيالسيداود

وذكر،"المغربيصليمعاذافوافق،الليلجنحوقد،ضحينبنارجل

هذا.فيحديثه

جعفربنمحمدعن992()1()3/"المسند"فيأحمدخرجهو

وقدله،ناضحانومعهالانصارمنرجلأقبل":ولفظه،شعبةعنوحجاج

الطيالسي.لفظمنقريبافساقه."..المغربيصليومعاذ،الشمسجنحت

"أقبل:وفيه،شعبةعنادمعن")2(الصحيح"فيالبخاريخرجهو

لىإوأقبلناضحهفترك،يصليمعاذافوافق،الليلجنحوقدبناضحينرجل

،<ألأعلىرئبنسم>سغبصليتفلولا..لنساء.أوالبقرةيسورة!رأمعاذ،

لحديث.افيهذاأحسب.<"يغشىإذا>واللوضنها<،س!>و

قال.والشيبانيومسعرمسروقبنسعتدوتابعه)3(:البخاريقال

العشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسمبناللهوعبيدعمرو

.محاربعنالاعمشوتابعه،"بالبقرة

)09141(.رقم)1(

)507(.)2(رقم

كور.المذالحديثبعد)3(
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وصلهامحاربعنمسعرروايةان(1)""الفتحفيالحافطوذكر

.والنساء(""البقرةعندهوقعوانه،السراح

(581)2/""صحيحهفيعوانةأبيفعندمسروقبنسعيدروايةماو

غلامفمر،المغربصلاةفيقومهاممعاذا"أنولفظها:خطا،النسخةوفي

هذا.فيحديثهوذكر،الانصار..."من

:الصلاةتخفيفبابفيداود)2(أبوفقالجابر:بنالرحمنعبدوأما

بنالرحمنعبدسمعت،حبيببنطالبثناإسماعيلبنموسىحدثنا

بقوميصليوهوجبلبنمعاذأتىأنه:كعبأبيبنحزمعنيحدثجابر

تكنلامعاذ،"يا:بهلاءاللهرسولفقال:قال-الخبرهذافي-المغربصلاة

لمسافر".والحاجةاوذووالضعيفالكبيروراءكيصليفانهفتانا،

...جاريةبنعيسىروايةمنحسنبماسناديعلىابو)3(""الفتحوفي

طويلة،سورةفاستفتحقباء،بأهليصليكعببنأبي"كان:قالجابرعن

منكم"ان:جمينالنبيكلاممناخرهوفي."..الانصار.منغلاممعهفدخل

"!لحاجةاوذالمريضواوالكبيرالضعيفخلفكمفان...منفرين

")5("الصحيحينفيالتيالقصةنفسهيالقصةهذهأنلحاقظ)4(اوذكر

.الاثريلحقاإرشادتحقيق(175)"السزاج"مسعدفيوهو.(2102،391/)(1)

97(.1)رقم2()

.()2917يعلىبيأ"مسند"فيوهو(.891)2/)3(

السابق.المصدرفي)4(

.(64)6ومسلم7(20)البخاري(5)
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عنلاتأخرنيإاللهرسولياوالله:قالرجلا"أن:الانصاريمسعودأبيعن

."..بنا.يطيلممافلاناجلمنالغداةصلاة

حسينحدثنىالحباببنزيدثنا5.35()1(:)5/أحمد(""مسندوفي

)2(:يقولجبلبنمعاذإن:يقولبريدةأبيسمعت:قالبريدةبناللهعبدثنا

فقام<،الساعةقزلت>بفيهافقرأالعشاء،صلاةبأصحابهصلى

فيأعملكنتنيإ:فقال،إليهفاعنذر،ب!علولالنبيالرجل.وأتى..رجل

وضنها(س!>وب"صل:به!جمؤاللهرسولفقالالماء،علىفخفتنخل،

السور".منونحوها

ثناإبراهيمبنإسماعيلثنا()3(:421)3/أيضاالمسند""وفي

عن-صهيببنالعزيزعبدأخبرنا:مرةوقال-صهيببنالعزيزعبد

نأيريدوهوحرامفدخل،قومهيؤمجبلبنمعاذكان:قالمالكبنأنس

تجوزطولمعاذارأىفلما،القوممعليصليالمسجدفدخل،نخلهيسقي

"أفتان:فقالمعاذ،علىلمج!يمؤالنبيفاقبل...يسقيهبنخلهولحق،صلاتهفي

تخس>و<،الأعلىرئكسم>سبحباقرابهم،تطوللا؟أنتافتان؟انت

.("هماونحووضها(

023(.)80رقم)1(

لخطيةاالاصولفيتوجدولا."المسند"منالقديمةالطبعةفي""يقولبزيادةكذا)2(

المحققة.والنسخة

.(221)47رقم)3(
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بنعمروثناوهيبثناعفانثنا74()1(:)5/أيضا"المسند"وفي

سليم،:لهيقالسلمةبنيمنرجلعنالانصاريرفاعةبنمعاذعنيحبى

،نناممابعديأتيناجبلبنمعاذإن،اللهرسوليا:فقالبه!علولاللهرسولأتى

فقالعلينا،فيطؤل،إليهفنخرج،بالصلاةفيناديبالنهار،أعمالنافيونكون

ناوامامعي،تصليأنإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذيا":ث!ولاللهرسول

الله،شاءإنالقومالتقىإذاغداسترون:سليمقالثم..".قومكعلىتخفف

اللهرحمةالشهداء،فيوكان،فخرجأحد،لىإيتجهزونوالناس:قال

عليه.ورضوانه

والطبرانيالطحاويرواهوقد:قالثم)2(""الفتحفيالحافظوذكره

مرسلا،فذكر..سلمةبنيمنرجلاأنرفاعةبنمعاذعنالوجههذامن

أيضا.سليماوسماهجابر،عنآخروجهمنالبزارورواه

فيكماجابرعنمقسمبناللهعبيدروايةس!ياقيشبهوالسياق:أقول

تصليان"إمامقسمابنروايةفيليسلكن(،171)3/البيهقي""سنن

".قومكعلىتخففانواما،معي

فيكمابأحداستشهدسليمالانسليما؛يدركلمرفاعةبنومعاذ

أعلم.والله.غيرهأوجابرمنسمعهايكونأنيمكنولكن،القصة

)99602(.رقم)1(

فيلطبرافيو4(،190/)لاثار"معافي"شرحفيالطحاويواخرجه491(.)2/)2(

67(.)7/"الكبير"
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بأنهماالاختلافهذابينبعضهموجمع")1(:"الفتحفيالحاقطقال

؟المغربأوالعشاءهيهل:الصلاةفيبالاختلافذلكوالد،واقعتان

عذرفيوبالاختلاف<؟>آقزلتأو،البقرةأهي:السورةفيوبالاختلاف

وا،تعبانوهوالعملمنجاءلكونهفقطالتطويللاجلهوهل:الرجل

كماالنخلفيالماءعلىخافلكونهأوذاك،إذنخلهيسقيأنأرادلكونه

تنفيرمنيخشىلماوقعأولاالنهييكونأنويحتمل...بريدةحديثفي

نأظنبالاسلامنفوسهماطمانتلماثم،الاسلامفييدخلمنبعض

الشغل.صاحبفصادف..<.قزلت>بفقرأ،زالالمانع

ظاهروهو،القوةبغايةسندهأنسحديث:وجلعزباددهمستعيناأقول

معاذيكونأنالمحتملفمن،الصبحهيمعاذأطالهاالتيالصلاةأنفي

اتفق،سليمففارقهفأطالالعشاءوصلى،حرامففارقهفأطالالصبحصلى

النبيفبلغمنهما،كلعلىيعتبمعاذفكان،متقاربةأيامأويوم،فيالامران

".أفتانأفتان"أفتان:عليهكررولذلكمعاذا،فعاتب،الأمرانب!جمول

سليم؛قصةبذكرجابروانفرد،خالهلانه؛حرامقصةبذكرأنسوانفرد

،وحرامسليم:الرجلاناستشهدأنوجلعزاللهوقصد،رهطهمنلانه

معونة.ببئرنيوالثابأحدالاول

أبيه:عنبريدةبناللهعبدعن-واقدابنوهو-حسينحديثوأما

استنكروقدملفقا،المتنفجاء،قصةلىإقصةمنالراويذهنانتقلفأحسبه

جدا.بريدةبناللهعبدعنواقدبنحسينأحاديثأحمد

)1(.)2/491(
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نأأخشىجابر:بنالرحمنعبدعنحبيببنطالبحديثوكذلك

أبيبنلحزموجودهناكيكونلاأنوأخشىقصص،عدةمنملفقايكون

ماوأكثركعب،بنأبيواقعةلىوذهابوتغيير،تحريفوقعوإنماكعب،

قالوقد،"كعبأبيبنداحزم:الطريقهذهفي[14]قالكتبفييقع

فيذكرهحبانابننإلااحد،يوئقهولم،نظر""فيه:طالبفي)1(البخاري

تساهلهمع،حبانابنشرطمنعرفلما؛لهبنافعذلكوليس)2(،""الثقات

اخر.موضعفيبينتهكما،بشرطهيفيلاانهحتى

فيه،شكهكثرةمنعرفكما،الحديثهذايضبطلمفانه:محاربوأما

حاديثعدةالبابهذافيسمعحسبهو،تقدمممايعلمكما،واضطرابه

ببعض.بعضهاعليهيلتيسفكان،المعنىمتقاربة

إذاالمغربذكرمنالزبيرأبيعنالروايةتلكفيوقعفما،لجملةوبا

روايةفيوقوعهمع،محاربعنالرواياتأكثرفيذلكوقوعإلىضم

تتعلقأخرىقصةهناكأنعلىيدلفإنهخطأ،أنهظهروان،لطالب

.لمغرببا

فصل

حدثناقوما:امثمصلىاإذباب")3(:""الصحيحفيالبخاريقال

عنأيوبعنزيدبنحمادحدثناقالا:النعمانبووحرببنسليمان

36(.40/)الكبير"التاردخ"في(1)

()2/6(294).

71(.1)الحديثورقم(،الفتح)مع2(30)2/)3(
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قومهياتيثم،ب!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابرعنديناربنعمرو

لأ".بهمفيصفي

معمربيأطريقمن(2571/)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوكذلك

ومسددحرببنسليمانطريقومنعمرو،عنأيوبعنالوارثوعبد

عمرو.عنأيوبعنزيدبنحمادعنكلهمالمقدميبكرأبيبنمحمدو

الربيعبووسعيدبنقتيبةحدثنا(")1(:"الصحيحفيمسلموقال

دينارعمروبنعنأيوبحدثنازيدبنحمادثنا:الربيعأبوقال،الزهراني

ثمالعشاء،ب!عيه!اللهرسولمعيصليمعاذ"كان:قالاللهعبدبنجابرعن

بهم"فيصليقومهمسجدياتي

يقولقتيبة:الدمشقيمسعودأبو"قال)2(:"مسلم"شرحفيالنوويقال

نألمسلمينبغيفكان،أيوبفيهيذكرولمعمرو،عنحمادعن:حديثهفي

".وحدهالربيعأبيعنمسوقةالروايةجعللكونهأهملهوكأنه،يبينه

أمرين:أحدفيهيزادأنلابدبل،كافغيرالعذرهذا:أقول

الناس:فقالعمرو،عنحمادقاللماقتيبةاستثبتمسلميكوننإما

ولكن،كذلكهونعم:قتيبةفقالعمرو،عنأيوبعنحمادعنيروونه

ذلكلىإوأشار.التلقينلشبهةهذالىإالاطمئنانكليطمئنلممسلما

الربيع.لابيالسياقبجعله

)465/181(.رقم)1(

)2(/4(.)183
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يلزملامحضا،تقصيراقتيبةروايةفيبأنجزممسلميكونأن:الثاني

.اختلافمنه

يصفيالذيفيذكرماباب75()1(:)ص"الترمذي"جامعوفي

عنزيدبنحمادحدثناقتيبةحدثنا:صلىمابعدالناسيؤئمثمالفريضة

رسولمعيصليكانجبلبنمعاذأن:اللهعبدبنجابرعنديناربنعمرو

فيومهم".قومهإلىيرجعثم،ألمغرببمالله

عندهذاعلىوالعمل،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

المكتوبةفيالقومالرجلأئمإذاقالوا:واسحاق،وأحمدالشافعيأصحابنا:

جابربحديثواحتجوا،جائزةبهائتممنصلاةأنذلك،قبلصلاهاكانوقد

..جابر.عنوجهغيرمنرويوفد،صحيححديثوهومعاذ،قصةفي

يرىفمسلم؛الحديثهذافيمسلمايخالفالترمذيأنيطهر:أقول

بنحمادأنيظهرفيماوعنده،نفسهالربيعأبيحديثهوقتيبةحديثأن

العشاء""كلمةوأن،الربيعبيأبلفظعمروعنأيوبعنروىإنمازيد

نو،وعارمحرببنسليمانروايةفيتقعلموان،الحديثفيصحيحة

"العشاء(".بدل""المغرب:قولهفيووهمالاسناد،فيقصرقتيبة

أبيحديثغيرقتيبةحديثأن-يطهرفيما-فيرىالترمذيوأما

قتيبة،رواهكمادينار،بنعمرومنالحديثسمعزيدبنحمادوأن،الربيع

حرببنسليمانرواهكماعمرو،عنأيوبمنوسمعه،""المغربوفيه

الربيع.أبوقالكما"العشاء،بزيادةأو،وعارم

)583(.الحديثورقمشاكر(،حمداتحقيق2477/)(1)



181الصلاةعادةا-6

أنهلاحتمالنظر؛فيها"العشاء("الربيعأبيفزيادةهكذاكانواذا:اقول

.الرواياتاأكثرمنيظهرماعلى،المعنىعلىبناءزادها

يرجعثم،ب!علولالنبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنالترمذيرأىثم

؛المغربعلىلنصهاالروايةهذهالترمذياختاروانمابهم،فيصليقومهلىإ

فيها:هذايستبعدقدلانه

منهمجماعةعنأوإعادتها،كراهيةمنالسلفبعضعنجاءماأولا:

5(1آخر)موضعفيالترمذيذكرهكما،بركعةشفعهاأعادهاإذاأنه

وقتها.لضيق:ثانيا

خاصة،لىأوبابمنغيرهافيلجوازاعلىيدلفيهاالاعادةفجواز

والعشاء.الظهر

.المغرببذكرتنفردالروايةهذهإن:قيلفان

فتشمل،تطلقالرواياتمنوكثير،فقطعليهابالنصتنفردإنما:قلت

معيصليجبلبنمعاذ"كانعمرو:عنشعبةروايةتقدمتفقد،المغرب

العشاء..."فصلى،قومهفيوميرجعثم،بعيه!النبي

أكثرفيجاءوكذلك،تقدمتوقد،حيانبنسليمروايةونحوها

وغيرها.مر،كماعيينهابنعنالروايات

هذافياللهرحمه)2(البخارياختارهماذلكفيالرواياتأوضحبل

عنأيوبعنزيدبنحمادعنوعارمحرببنسليمانروايةوهي،الباب

2(.1)9لحديثاعقب(1)

71(.1)""صحيحهفي)2(
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بهم".فيصلي،قومهيأتيثمث!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كانولفظها:عمرو،

بتمامه.الحديثلفظفهذا

يخبرنيقصدتارةكانعنهاللهرضيجابرأنفالظاهرهذا،وعلى

بمافيخبر،البابمسألةوهي،الصلاةتلكصلىكانقدبمنالائتمامبجواز

عمرو.عنأيوبروايةفيوقع

،المغربعلىالنصويتضمنذلك،يتضمنبمايخبرأنيقصدوتارة

روايةبنحوفيخبروقتها،وامتدادفيهاوتخفيفهبهاث!جمولالنبيوتعجيل

هالترمذيعندالتيوهيعمرو،عنزيدبنحماد

منللاماميشرعوبما-الائتمامبجوازأي-بذلكالاخباريقصدوتارة

عمرو.عنشعبةروايةبنحوفيخبرالسور،منيقروهماوبيان،التخفيف

القصة.ويذكرالعشاء،علىينصأو

مقتطعفكأنه،القصةيذكرولمالعشاءعلىبالنصرواهمنروايةفأما

أعلم.والله.قبلهالذيمن

تارةفيحدثجابرا،يتبعفكانتقن،وضبطقدديناربنعمرووكان

هكذا.وتارةهكذا،

بيانه.تقدمكماالامر،عليهفالتبس:محاربوأما

ذكروفيهاالرزاقعبدعندالتييتهروكانتفإنالزبير:أبووأما

موكدةوهيعليها،غبارفلاعمرو،عنزيدبنحمادروايةبمعنىالمغرب

عمرو.عنحمادلرواية

.شاذةفهيالمغربهيمعاذفيهاطولالتيالصلاةانفيهاكانتوان

أعلم.والله
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نيالثاالدليل

لخوفاصلاةفيجابرحديث

جيهولالنبيمع"أقبلناجابر:عنسلمةأبيطريقمن"الصحيحين"في

لرسولتركتاهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قالالرقاعبذاتكتاإذاحتى

معلقجم!اللهرسولوسيف،المشركينمنرجلفجاء:قال،جبهولالله

فصلى،بالصلاةفنودي...فاخترطهجملااللهرسولسيففاخذ،بشجرة

فكانت:قال،ركعتينالاخرىبالطائفةوصلىتأخروا،ثم،ركعتينبطائفة

فيأخرجه،مسلملفظ."ركعتانوللقوم،ركعاتأربعج!جم!اللهلرسول

بنيحيىعنأبانعنعفانعنشيبةأبيبنبكرأبيعن*ا(الخوفصلاة

ذاتغزوةعن("*2("الصحيحفيالبخاريوذكر،سلمةأبيعنكثيرأبي

(".سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحمىحدثناأبانوقال":فقالالرقاع

أبيعنيحيىعنسلامبنمعاويةطريقمنأيضا*3(مسلمخرجهو

فقط.الصلاةذكربالاخبار،مسلسلاجابر،عنسلمة

عنالقطانعمراناخبرنارجاءبناللهعبدليوقال*4(:البخاريوقال

"أنعنهما:اللهرضياللهعبدبنجابرعنسلمةابيعنكثيرأبيبنيحى

(".الرقاعذاتغزوةالسابعةغزوةفيالخوففيبأصحابهصلىجمفىالنبي

)843(.رقم)1(

)4136(تعليقا.رقم)2(

)843/311(.رقم)3(

)4125(.رقم)4(
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المبوب)2("مسنده"فيأخرجهالسزاجأن(:1)"الباري"فتحوفي

أربع":وفيه.،..فذكرهرجاء،بناللهعبدثناهاشمبنجعفرحدثنا:فقال

(".ركعتينبهمفصلى،أولئكجاءثمذهبوا،ثم،ركعتينبهمصلى؟ركعات

الرجلاسمبشر:أبيعنعوانةابيعنمسدد"وقال)3(:البخاريقال

".خصفةمحاربفيهاوقاتل،الحارثبنغورث

المثنىبنمعاذرواية""مسندهفيمسددأخرجه")4(:"الفتج"فيقال

اللهرسولغزا:قالجابر...عنقيسبنسليمانعنبشرأبيعن...عنه

..("..بنخلخصفةمحاربجم!

عفانثنا36()5(:4)3/""مسندهفيأحمدالامامأخرجهوقد:اقول

قاتل":قالاللهعبدبنجابرعنقيسبنسليمانعنبشربوثناعوانةبوثنا

رجلفجاءغرة،المسلمينمنفرأوا،بنخلخصفةمحارببعلولاللهرسول

بهمصلىالعصرأوالظهركانفلما...،الحارثبنغورث:لهيقالمنهم

معصلواوطائفة،عدوهمبإزاءطائفة،طائفتينالناسفكان،الخوفصلاة

..انصرفوا.ثم،ركعتينمعهكانواالذينبالطائفةفصلى،بهلاولاللهرسول

ركعتانللقومفكان،ركعتينبه!جمولاللهرسولبهمفصلىأولئكوجاء

(".ركعاتأربعبه!جمولاللهولرسول،ركعتان

)1(.)7/941(

)0156(.رقم)2(

)4136(.رقم)3(

)4(.)7/428(

)92914(.رقم)5(
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فذكره...عوانةأبوئناسريجئنا(93()01)3/أيضاحمدأخرجهو

هومعناهيسنده

بيأعنعارمطريقمن2(9)3/"المستدرك"فيلحاكماوأخرجه

الذهبي.وأقره،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،عوانة

بنمعاذئنا:قالبشارابنثنا()2(:541)5/جرير"ابنتفسير"وقي

اللهعبدبنجابرسألأنهاليشكريسليمانعنقتادةعنأبيثنا:قالهشام

نتلقىانطلقنا:جابرفقالهو؟يومأيأو؟أنزليومأي،الصلاةإقصارعن

نوديثم...القوممنرجلجاءبنخلكناإذاحتى،الشاممناتيةقريشعير

يحرسونهم،أخرىوطائفة،القوممنبطائفةاللهرسولفصلى،بالصلاة

فيفقاموا،أعقابهمعلىيلونهالذينتأخرثم،ركعتينيلونهبالذينفصلى

والاخرون،ركعتينبهمفصلىالاخرونجاءثم،بهمأصحامصاف

ركعتينوللقوم،ركعاتأربعب!يئللنبيفكانت،سلمثم،يحرسونهم

".السلاحباخذلمؤمنيناوأمر،الصلاةإقصاراللهأنزلفيومئذ،ركعتين

بشرأبافانقيسبنسليمانروايةماو،صحيحةسلمةأبيرواية:أقول

صحيفة،جابرعنكتبقدكانولكن،موتهتقدملانهمنه؛يسمعالموقتادة

رأسا،جابرعنفيهامايرويمنالناسفمن،المشهورةجابرصحيفةفهي

تاريخه""فيالبخاريهذاذكرجابر،عنسليمانعن:يقولمنومنهم

)09151(.رقم)1(

هجر.دار.ط(7414/)(2)
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.(وغيرهما)1حاتموأبو

مأقدمت:يحيىبنهفام"وقال354(:)صللخطيب""الكفايةوفي

بشروأبيوقتادةثابتعلىفقرئ،سليمانبكتاباليشكريسليمان

واحدا.حديثامنهافروىثابتوأماكفها،فرووها،ومطرفلحسنوا

المدينيابنطريقمن(011)صللحاكم"الحديثعلوم"معرفةوفي

فرواها،الحسنلىإجابربصحيفةذهبوا:التيميقال:يقوليحيىسمعت

أروها.فلمبهاوأتونيفرواها،قتادةلىإبهاوذهبوا

يكونأنفيمكنجابر،عنالحسنعنلحديثاهذارويوقد:أقول

الصحيفة.هذهمن

عنغيرهأوعليةابنالثقةحدثنا()2(:1/531)""الامفيالشافعيقال

يصليكانص!يم!اللهرسولأن"اللهعبدبنجابرعنالحسنعنيونس

سلم،ثمركعتينبطائفةفصلىنخل،ببطنالخوففيالظهرصلاةبالناس

سدبم".ثمركعتينبهمفصلىأخرىطائفةجاءتثم

بنالوارثعبدحدثنا:الرقاعذاتغزوةفي")3(هشامابنسيرة"وفي

عنعبيدبنيونسحدثنا:قال-عبيدةأبايكنىوكان-التنوريسعيد

التهذيب"تهذيبو"(4136/)"والتعديللجرحو"ا31(/4)الكبير""التاريخانظر(1)

(4/41،251.)2

الوفاء.دار.ط(2154،524/)2()

)3(/2(40.)2
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صلى:قال،الخوفصلاةفياللهعبدبنجابرعنالحسنأبيبنالحسن

بطائفة:هشامابنقال،بالناسانصرفثم،الخوفصلاةث!علولاللهرسول

بهمفصلىفجاءوا:قالالعدو،علىمقبلونوطائفة،سلمثمركعتين

سلم.ثمأخريينركعتين

حدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا")1(:"السننفيالنسائيخرجهو

نأاللهعبدبنجابرحدث:قالالحسنعنيونسحدثنا:قالالأعلىعبد

وطائفة،معهطائفةفصلت،الخوفصلاةبأصحابهصلى!اللهرسول

وجاء،الاخرينمقامقامواثم،ركعتينبهمفصلىالعدو،قبلوجوههم

سلم".ثم،ركعتينبهمفصلى،الاخرون

عنأخرىطريقمن2(3195/"السنن"فيالبيهقيأخرجهوكذلك

الأعلى.عبد

بنعمروحدثنا:قاليعقوببنإبراهيمأخبرني)2(:النسائيوقال

اللهعبدبنجابرعنالحسنعنقتادةعنسلمةبنحمادحدثنا:قالعاصم

أيضاباخرينصلىثمسلم،ثمركعتينبأصحابهصلى!النبيأن"

".سلمثمركعتين

عنثقاترجالهبسند86(31/""السننفيالبيهقيأخرجهوبنحوه

925(!31/أيضاخرجهو،سلمةبنحمادعنحرببنسليمان

)1(.)3/917(

)2(.)3/178(
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بنالحسينحدثنا()1(:186)ص(""سننهفيالدارقطنيوقال

أبيبنعمروبنمحمدنا:قالالسراجمحمودبنومحمدإسماعيل

اللهنبيأنجابرعنالحسنعنعنبسةثناالثقفيالوهابعبدثنامذعور

الصلاةأنالناسفينوديثم،بنخلمحارببنيمحاصزاكانبم!جمؤ

،يتحدثونالعدوعلىمقبلةطائفة:طائفتينبملا!اللهرسولفجعلهم،جامعة

وجاءت،إخوانهممكانفكانوافانصرفوا،،سلمثم،ركعتينبطائفةوصلى

أربعب!جمولللنبيفكان،ركعتينجمواللهرسولبهمفصلىالاخرىالطائفة

".ركعتينطائفةولكل،ركعات

لم...القطانسعيدابنهوعنبسة)2(:"المغتيالتعليق"صاحبقال

حضر.فيقظالخوفصلاةصلىأنهب!جمولالنبيعنيحفظ

ابنضعفه،الغنويرائطةأبيبنعنبسةهذاأنالراجحبل:أقول

أحاديثالثقفيالوهابعبدعنهروى[16]ق:حاتمأبووقال،المديني

)3(.بأسبحديثهوليس...حسانا

الحضر.فيلاالسفر،فيوالقصة

أوجه:ثلاثةعلىيحملقدجابرحديث:أقول

يةروفيمالىإيلتفتولا،الصلاةتلكأتمبولالنبيأن:الأول

كلالطائفتانوكذلكالاولمين،الركعتينبعد"سلم"ثمذكرهمنالحسن

)1(.)2/06(

)2(.)2/06(

.(004)6/"لتعديلولجرحو"ا(،581،951)8/!التهذيبتهذيب"انظر)3(
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ب!علوللهكانإنه":وقوله.ركعتينب!فىمعهصلتأنبعدلنفسهاتمتأمنها

ب!يئفأربعته،الجماعةفيكانماعلىيحمل"ركعتانركعتانولهم،أربع

الجماعةفيمنهملكلكانفانماصحابهماو،الجماعةفيكانتكلها

لانفسهم.أتموهافانماالاخرىركعتاهمفأما،فقطركعتان

وقصروا.أتم،جمفىيكونأن:الثانيالوجه

صلى،صلاتهأعادولكنهوقصروا،قصرب!عيهوليكونأن:الثالثالوجه

كاملة.صلاةوبهؤلاء،كاملةصلاةبهؤلاء

حديثمنلبتقدلانه؛أعلمفيماأحدإليهيذهبفلم:الاولالوجهأما

النبيهاجرفلما،ركعتينركعتينالهجرةقبلكانتالصلاةأنوغيرهاعائشة

قبل)1(.كانتماعلىالسفرصلاةوبقتتالحضر،صلاةتمتبه!عيهؤ

عنقتادةروايةفيوقعالذيالقصرحملفيتعينهذا،وعلى

منجماعةحملوقداخر،قصرعلىيومئذ"نزلإنماأنه":قيسبنسليمان

لأرضافياضربنموفي>:لىتعاقولهوهو-الايةفيالقصربعدهمفمن،الصحابة

قصرعلى-<كفروأالذينيفئنكمأنخفغإنالضعلوةمننفصروأانجناحعلتكمفليس

ركعة،لىإالخوففيالصلاةبقصرقالمنفمنهم،بالخوفخاصاخر

الصفة.قصربالقصرالمراد:قالمنومنهم

لجماعة.الىإبالنظرولكن،ركعةلىإالقصرهو:يقالوقد

ابنعنالبابوفي.عائشةعن685()ومسلم3593(0،35)البخاريأخرجه(1)

.(0029)"المسند[(فياحمدعندهريرةبيأوعن)687(،مسلمعندعباس
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ركعة،بطائفةالاماميصليأنوهي،الثابتةالصوربعضأوضحوذلك

وتتمالاخرىركعتهبهافيصليالاخرىتجيءو،وتذهبلنفسهاتتئمثم

الجماعة.فيواحدةركعةالطائفتينمنفلكللنفسها،

بهمويكئر،صفينيصفهمنوهو،الاخرىالصفةفي[منه]وقريب

لملكن،ركعتانالجماعةنيةفيلهمكانتوانفانهم،يتناوبونثمجميعا،

.واحدةركعةإلاالاماممتابعةلىإبالنظرمنهملكليتم

القصرهوالايةفيبالقصرالمرادأنعلىجماعةاحتجوقدهذا،

الايةعنعمرسألأميةبنيعلىبأن،اثنتينإلىأربعمنأيالمشهور،

اللهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبتعمر:فقال،الناسامنفقد:وقال

رواه"صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدقصدقة":فقال،ذلكعنص!

.(1)مسلم

)2(.ب!ولاللهرسولسنة:فقالعمرابنرجلوسال

الاية،يذكرلمص!جممولالنبيسأللماعمرأنباحتمالهذاعنيجابوقد

؟آمنونونحنتقصركيفمثلا:قالوإنما

حكمةمعجرياالاياتبعضتفسيرفيجملأربماب!ولالنبيكانوقد

.دوالاجتهاللتدبرمجالتركفيوجلعزالله

أدعلاإني:خطبتهفيفقالخطبأنهعمرعن")3(مسلم"صحيحوفي

)686(.رقم1()

)968(.مسلماخرجه2()

.(1761،)567رقم)3(
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راجعتهمابييهؤاللهرسولراجعتوما،الكلالةمنعنديهمشيئابعدي

الصيفايةيكفيك"الا:فقال،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةفي

النساء؟".سورةفيالتي

حتىذلكعلىيزلولم،الايةمعنىفييترددكانعمرأنمعهذا،

الايةفيالقصرأنيفهمونيكونوالمويعلىوابنهعمرأنالامرغاية.مات

منغيرهبأنهالقائلوجودمعفيهحجةلاوهذاالمشهور،القصرغير

أعلم.والله.أيضاالصحابة

كانوانلاتفاقهمأعلمفيماأحدإليهيذهبلم،الثانيالوجهوكذلك

علىواحدغيرذكرفيمامتفقونفهمالسفر،فيالاتمامجوازيرىمنمنهم

.تمامالاالمأموملزمالامامأتمإذاأنه

جاءماويوافقه،وغيرهالشافعيإليهذهبالذيفهو:الثالثالوجهماو

مثلهجاءوقدسلم"،"ثم:الاوليينالركعتينبعدقولهمنالحسنروايةفي

أبيروايةداودأبوحملوعليه،تييأكما،بكرةبيأعنالحسنروايةمن

بكرةأبيعنالحسنحديثذكرفإنهجابر،عناليشكريوسليمانسلمة

عنجابرعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلك"قال)1(:ثم

".جمفىالنبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،بهحيه!النبي

فصل

لمالائمةأولئكأنوالظاهر،اليشكريسليمانصحيفةفيالكلامتقدم

قالفقد،قويةعنهاقتادةوروايةبصحتها،الوثوقبعدإلاعليهايعتمدوا

.()1248رقمالحديثعقب(1)
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ناثابتبنأحمدقال(:41/186/)الكبير"التاريخ"فيالبخاري

بنلسعيدقالقتادةرأيت:قالمعمروعن..معمر.أخبرناقالالرزاقعبد

أبايا:فقالحرفا،يخطفلمالبقرةفقرأ،المصحفعليأمسك:عروبةابي

.البقرةلسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلاناالنضر،

يصرحلمإذاولاسيمانظرا،وحدهبهاللاحتجاجصلاحيتهافيأنإلا

لجائزاومن،مدلسقتادةفإن،الصحيفةتلكعنروىبانهروايتهفيقتادة

الصحيفة.تلكغيرواسطةمنأخذهماسليمانعنيدلسأن

التيالصلاةأنالقصةهذهفيسليمانعنقتادةروايةمنوظاهرهذا،

ولذلك.(،..لأرضفيوإ%!ربغ>:لىتعاقولهنزولقبلكانتوصفها

الطائفتينمنلكللتكون،صلاتينبالقوميصليأنلىإب!جمؤالنبياحتاج

المتابعة.فيخللبدونلجماعةافيتامةصلاهب

فيي!يميهزالنبيصلىهل:تقدممماوغيرهاالروايةهذهفييبينولم

فيه؟وجلعزاللهأذنممااخروجهعلىالصلاةهذهبعدالغزوةتلك

وقال(:)1"الصحيع"منالرقاعذاتغزوةفيالبخاريقاللكن[17]ق

:قالحدثهمجابراأنموسىأبيعننافعبنزيادحدثني:سوادةبنبكر

".وثعلبةمحاربيومبهمب!علولالنبي"صلى

ابناخيابنعن()2(461)5/""تفسيرهفيجريرابنأخرجهوقد

دةسوبنبكرأنالحارثبنعمروأخبرني:قالعمهعنوهب

"."الفتح)7/417(مع)1(

هجر.دار.ط(714)7/(2)
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(".وسجدتينركعةطائفةلكل،وثعلبةمحارب.يوم..حدثه

بنمحمدثنا:قالالمثنىبنمحمدحدثناأيضا)1(:جريرابنوأخرج

نأاللهعبدبنجابرعنالفقيريزيدعنالحكمعنشعبةثنا:قالجعفر

خلفه،وصف،يديهبينصففقام،الخوفصلاةبهمصلىبهيلإؤاللهرسول

مقامقامواحتىهؤلاءتقدمثموسجدتين،ركعةخلفهبالذينفصلى

بخاللهرسولبهمفصلىهؤلاء،مقامقامواحتىأولئكوجاء،أصحابهم

".ركعةولهمركعتينجم!للنبيفكانت،سلمثموسجدتين،ركعة

سليمانطريقمن362()2/(""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوبنحوه

الفقير.يزيدعنالشيبانيإسحاقأبي

عنالحسنبنإبراهيمعن(")2("السننفيالنسائيأخرجهوكذلك

عنزريعبنيزيدطريقمنأيضا)3(وأخرجه،شعبةعنمحمدبنحجاج

قوله:لىإالحكمعنشعبةحديثبمعنىفساقهالفقير،يزيدعنالمسعودي

حلفه،الذينفسلم،شلمبخاللهرسولإنثم":بعدهاوزاد،""وسجدتين

.("أولئكوسلم

بأخرة.وتغير،لحاقظباليسالمسعوديلان؛أصحشعبةوحديث

وجلعزاللهأنزلتقدمكماصلاتينالظهربهمصلىأنبعدبلا!فكانه

الطائفتينمنلكلكانتبأن،الخوفقصرعلىالعصربهمفصلىالايات،

)1(.)7/941(

)2(/3(.)174

)3(.)3/175(
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أعلم.والله.جماعةفيوامامطلقا،اما،واحدةركعة

من")1("الصحيحفيمسلمأخرج،اخرىصفةجابرعنجاءوقد

،الخوفصلاةي!عيهؤاللهرسولمع"شهدت:قالجابرعنعطاءطريق

فكبر،القبلةوبينبينناوالعدو،ب!فياللهرسولخلفصف،صفينفصفنا

الركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعناركعثمجميعا،وكبرنابلاءالنبي

المؤخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجودانحدرثمجميعا،ورفعنا

انحدريليهالذيالصفوقامالسجودص!جمولالنبيقضىفلماالعدو،نحرفي

الصفوتاخرالمؤخر،الصفتقدمثموقاموا،بالسجود،المؤخرالصف

."...المقدم

فيعوانةأبوأخرجهالزبير،أبيعنثابتبنعزرةرواهوبنحوه

36(.21/)""صحيحه

عنالرحمنعبدحدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:النسائيوقال

بينناوالعدو،بنخلب!ولالنبيمعداكنا:قالجابرالزبيرعنأبيعنسفيان

فيالتيالصفةذكر.جميعا..."فكبرواث!ولاللهرسولفكبر،القبلةوبين

عطاء.رواية

/2)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهالزبير،بيأعنأيوبرواهوبنحوه

0.)36

الغزوةتلكفيبهمصلىب!يموليكونبأنأيضأ:هذاصحةمنمانعولا

)084(5رقم)1(

)2(.)3/176(
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فيه.زادالزبيرأبالكنهكذا،ومرةهكذا،مرةالاياتنزولبعد

عنعمربناللهعبيدأخبرنيعياشابنطريقمنجرير)1(ابناخرج

فلقينابيجمؤ،اللهرسولمعكنت:قالاللهعبدبنجابرعنالزبيرابي

صلىالظهرصلاةحضرتفلما،القبلةوبينبيننافكانوا،بنخلالمشركين

كنالوفقالوا:المشركونتذامرفرغنافلما،جميعونحبئس!فياللهرسولبنا

تأتيينتظرونهاصلاةلهمفان:بعضهمفقال!يصلونوهمعليهمحملنا

لىإجبريلفجاء.عليهمفميلواصلوافاذا،أبنائهممنإليهمأحبهي،الان

اللهنبيقامالعصرحضرتفلما،يصليكيفوعلمهبالخبربه!جمولاللهرسول

جميغا...".معه]وكبرنا[اللهنبيفكبر،صفينخلفهوقمناالعدو،يليمما

أبيبنهشامعنمسعدةبنحمادطريقمنجرير)2(ابنأخرجهئم

هشامعنإبراهيمبنإسماعيلطريقومنجابر،عنالزبيرأبيعناللهعبد

"."نحوهمنهما:كلفيوقالأيضا،

معاذ:وقال:الرقاعذاتغزوةفي)3("الصحيح"فيالبخاريوقال

فذكر."..بنخلب!ولالنبيمعداكتا:قالجابرعنالزبيرابيعنهشامحدثنا

.الخوفصلاة

الزبيرأبيعنهشامروايةسياق")4(:"الفتحفيحجرابنالحافطقال

5")7/943،044(."تفسيرفي)1(

)2(.)7/044(

!."الفتح)7/421(مع)3(

)4(.)7/423(
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فيهيإنماالقصةوهذه...خرىغزوةفياخرحديثأنهعلىتدلهذه

معاويةبنزهيرطريقمنلحديثاهذا)1(مسلمأخرجوقد،عسفانغزوة

ذاتفيمحاربلغزوةالقصةهذهمغايرةعلىيدلبلفظالزبيرأبيعن

قتالافقاتلونا،جهينةمنقوماب!علولالنبيمعغزونا"جابر:عنولفظه،الرقاع

."...عليهمملنالو:المشركونقالالظهرصليناأنفلماشديدا،

ابوأخرجهالزبير،أبيعنسفيانعنالرزاقعبدرواهوكذلك:أقول

36(.20/)عوانة

الوليد،بنخالدعنالواقديعندوحديثالزرقيعياشأبيوحديث

صلاةأنقررتهفيماظاهروهوقال)2(:ثم،بعسفانالقصةهذهتذكركلها

القصتينروىجابراوأن،الرقاعبذاتلخوفاصلاةغيربعسفانالخوف

سلمةأبيروايةوأما،عسفانقصةففيعنهالزبيرأبيروايةفأمامعا،

وهي،الرقاعذاتغزوةففيعنهالمصريموسىوأبيكيسانبنووهب

وثعلبة.محاربغزوة

بعسفان،الصلاةفيهيإنماجابرعنعطاءفراويةهذا،وعلى:أقول

طريقمنالشيخانروىوقد،""بنخل:قولهفيوهمالزبيرأبوويكون

قصتين:خواتبنصالح

نأ،الخوفصلاةالرقاعذاتيومب!ولالنبيمعصلىعمن:الاولى

ثبتثمركعةمعهبالذينفصلىالعدو،وجاهوطائفة،معهصفتطائفة

)084/803(.رقم)1(

423(.)7/""الفتحفيالحافظاي)2(
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الطائفةوجاءتالعدو،وجاهفصفواانصرفوا،ثملانفسهمتمواوأقائما،

ثم،لانفسهموأتمواجالسا،ثبتثم،بقيتالتيالركعةبهمفصلىالأخرى

)1(.مسلملفظبهم".سلم

الفقيرويزيدالمصريموسىأبورواهاالتيالصفةتوافقالصفةوهذه

كانتفاذالانفسها،أتمتالطائفتينمنكلاأنبيانهذهفيأنإلاجابر،عن

:هناكقولهوأن،لجماعةاباعتبارهوإنماالقصرأنتعينواحدةالقصة

لأنفسهم.إتمامهمينافيفلا،لجماعةافيأي"ركعةولهم"

صلىب!جمؤاللهرسولأن"حثمةأبيبنسهلعنصالج:الثانيةوالقصة

فيوقعقصةفذكر...")2(صفينخلفهفصفهم،الخوففيبأصحابه

ذاتيشهدلمسهلاأن")3(الفتح"فيلحافظاوذكر،اضطرابحكايتها

.("..صلىعمن":الأولىفيبقولهخواتبن[)4(]صالجمرادنو،الرقاع

صالج.والدخواتأنهأستظهر،سهلغيراخررجل

فصل[18]ق

الاية،نزلتاليومذلكانتدلاليشكريسليمانعنقتادةرواية

،واحدةصلاةالامامفيهايصليالتيالصفةعلىالخوفصلاةوشرعت

:قالالزرقيعياشأبيعنمجاهدعنالمعتمربنمنصوررواهماويعارضه

.(214)9البخاريخرجهو.84()2رقم(1)

الطريق.بهذا(1314)البخاريورواه84(.1)مسلماخرجه2()

)3(/7(524).

"."الفتحمنزيادة4()
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فصليناالوليد،بنخالدالمشركينوعلىبعسفان،بلاولاللهرسولمع"كتا

الظهربينالقصرايةفنزلت...غرةأصبنالقد:المشركونفقالالظهر،

القبلة،مستقبلبييئاللهرسولقامالعصرحضرتفلماوالعصر،

ذلكبعدوصف،صفبهلاولاللهرسولحلففص!،أمامهوالمشركون

مثلفذكر،."..جميعاوركعوا،جم!اللهرسولفركعاخر،صفالص!

وصلاها،بعسفانفصلاها":قالثمجمابر،عنعطاءعنتقدمتالتيالصفة

".سليمبنيفي

عنالحميدعبدبنجريرعنمنصوربنسعيدعنداود)1(أبورواه

منصور.

بنسعيدطريقمن338(/1)""المستدركفيالحاكموخرجه

الذهبي.وأقرِه،الشيخينشرطعلىصحيح:وقالمنصور،

يحيىبنيحيىطريقمن256()3/""السننفيالبيهقيورواه

جرير.عنكلاهمامنصوربنوسعيد

الثوريثناالرزاقعبدثنا95()2(:4/)المسند""فيأحمدخرجهو

الظهربينالاياتبهذهالسلامعليهجبريل"فنزل:وقال..منصور.عن

.[201النساء:1<الضلوةلهمفاقمتفيهخ>وإذاكنتوالعصر

منصور.عنورقاءعن)3(الطيالسيداودأبوأخرجهوبنحوه

)1236(.رقم)1(

)01658(.رقم)2(

5")1347(."مسندفي)3(
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بنالعزيزعبدعنعليبنعمروعن)1(""السننفيالنسائيورواه

الظهربين-الخوفصلاةيعني-"فنزلت:وقالمنصور،ثناالصمدعبد

والعصر".

ثناجعفربنمحمدثنا6()2(:40/)"المسند"فيأحمدوأخرجه

:قال-الزرقيعياشأبيعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصورعنشعبة

حفظتهولكني،بهيحدثمنهوسمعته،عليهوقرآلهلي،إبهكتب:شعبةقال

المشركينوعلى،بعسفانالعدومصاففيكانبئالنبي"أن-الكتابمن

لهمإن:المشركونقالثمالظهر،ب!يمؤالنبيبهمفصلىالوليد،بنخالد

اللهرسولبهمفصلى،لهموأمواأبنائهممنإليهمأحبهي،هذهبعدصلاة

...".خلفهصفين]فصفهم[العصر،بئ

"فصلاها:اخرهفيقالولا،الايةنزولولا،جبريلنزوليذكرفلم

(".سليمبنيفيوصلاهابعسفان،

معغندر،عنكلاهماوبندارموسىبيأعن)3(النسائياخرجهوكذلك

يسير.اختلاف

وكذلك،تقدمكمالحاكماصححهعياشبيأحديث:أقول

فإنني،وقفةفيهوعندي")5("صحيحهفيحبانابنخرجهورقطني)4(،1الد

)1(5)3/177(

)16581(.رقم)2(

)3(.)3/176(

")2/06(."سننهفي)4(

)2876(.رقم)5(



لفقه1رسانلمجمك0022

ومجاهد،عياشأبيمنبالسماعمجاهدتصريحطرقهمنشيءفيأرلم

فيقالالبيهقيرأيتثم.عاصرهمنحتىيلقهلمعمنبالارسالمعروف

سماعفذكرجرير،عنسعيدبنقتيبةرواهوقد"257(:)3/""السنن

...".عياشأبيمنمجاهد

ابنأخرجهمرسلا،مجاهدعننحوهنجيحأبيابنروىوقد:أقول

فيقال،نجيحأبيابنعنطريقينمن()1(421)5/تفسيرهفيجرير

ثنا:قالعاصمأبوثنا:قال(الباهلي)هوعمروبنمحمدحدثني:الأول

نقصروانجناحعلتكم>فليس:قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنعيسى

بعسفان،صحابهوبلاولالنبيكانيوم":قال1[10العساء:1(الضلؤةمن

الطهرصلاةبأصحابهب!علولالنبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون

معاوقيامهموسجودهمركوعهم-عاصمأبوشلش-ربعاأو،ركعتين

عليه:اللهفانزلثقالهم،وامتعتهمعلىيغيرواأنالمشركونفهمجميعا،

(".ركعتينلىإالعصروقصر..العصر.فصلى<،معكمنهمطايفة>فلتقخ

أبيابنعنشبلثنا:قالحذيفةأبوثنا:قالالمثنىحدثني:قالثم

النبي"كان:قال<الضلؤةمنتقصرواانحناحعلتكم>فلئسمجاهد:عننجيح

بح!جم!النبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون،بعسفانوأصحابهوبح!جم!

لىإالعصرصلاة.وقصرت..ركوعهم،ركعتينالظهرصلاةباصحابه

".ركعتين

ويكون،اثنتينلىإأربعمنالمشهورالقصرالمرادكانفان،قالكذا

هجر.دار.ط(114،214)7/(1)
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السفرصلاةأنتقدمفقد،عاصمأبوفيهشككماأربعا"الظهر"مجاهدلفط

لىإبالنظرأومطلقا،ركعةلىإلخوفاقصرأرادوان.قطأربعاتكنلم

العصرصلاة"وقصرت:اخرهفييقولأنينبغيفكان،والمتابعةلجماعةا

".ركعةلىإ

ثناالهمائيعبيدبنسعيدطريقمنوغيره(1)النسائيروىوقد

ضجنانبيننازلابه!يمزاللهرسول"كان:قالهريرةأبوثناشقيقبناللهعبد

أحبهيصلاةلهولاءإن:المشركونفقال،المشركينمحاصراوعسفان،

،واحدةميلةعليهمميلواثم،أمركمجمعواأ،وأبكارهمأبنائهممنإليهم

بطائفةفيصلي،نصفينأصحابهيقسمأنفامرهالسلامعليهجبريلفجاء

هؤلاء،يتأخرثم،ركعةبهمفيصلي...عدوهمعلىمقبلونوطائفة،منهم

ركعة،ركعةب!عيهولالنبيمعلهمتكون،ركعةبهمفيصليأولثكويتقدم

".ركعتانب!فىوللنبي

فيحبانابنوذكره،"شيخ":حاتمأبوقالعبيد:بنسعيد

كما-الصفةهذهأنمع،حالهجهالةرفعفييكفيلاوذلك")2(،الثقات"

.عياشأبيحديثفيالتيللصفةمخالفة-يطهر

النضرعنبكيربنيونسطريقمن)3("المستدرك"فيلحاكماوأخرج

اللهرسول"خرج:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنعمرأبي

وابن3()350والترمذي(1)7650"المسند"فيحمدأأيضاوأخرجه(.174)3/(1)

.الترمذيوحسنه2872(.)حبان

62(.4/)!التهذيبتهذيب"وانظر.352()2/6()

)3(/3(0.)3
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ابيحديثفيمانحوفذكر."،..بعسفانالمشركينفلقي،غزاةفيب!جمول

نأمع،الذهبيقرهو،البخاريشرطعلىصحيح:لحاكماقال.عياش

بل،البخاريلهيخرجلمالخزازالرحمنعبدبنالنضروهوعمرأباالنضر

)1(.ضعفهعلىجمعواأهو

بنخالدحديثمنالواقديروىوقد")2(:"الفتجفيحجرابنوقال

بإزائه،فوقفتبعسفان،لقمتهالحديبيةإلىجمنظالنبيخرج"لما:قالالوليد

لنا،يعزمفلام،عليهمنغيرأنفهممناالظهر،بأصحابهفصلىله،وتعرضت

"...الخوفصلاةالعصرباصحابهفصلىذلك،علىنبيهاللهفاطلع

الحديث.

،تقدممامعبهاستأنسحجرابنولكنمشهور،الواقديحال:أقول

لمبعسفانالصلاةمنهريرةوأبيعياشأبيحديثمنجاءماأنوذلك

مرتين:عسفانعلىأتىبهلا!النبيأنالمغازيفيجاءوقدتاريخها،يتعين

أشهرستةرأسعلىكانتأنها)3(إسحاقابنذكر،لحيانبنيغزوةفيمرة

الحديبية.عمرةفي:والثانية.قريطةبنيفتحبعد

رواهماإلاقريشلجيشمقاربةولا،قتالمنهماشيءفييذكرولم

.الواقدي

.(01/144،244)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

()2/7(234).

927(.)2/!هشامابن"سيرةانظر)3(
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منتحصنوالحيانبنيأنلحيانبنيغزوةفي)1(إسحاقابنذكرنعم

جئناقدألامكةأهللرأىعسفانهبطناانالو:المسلمونفقال،المسلمين

نزلحتىأصحابهمنراكبمائتيفي-ب!جمولالنبييعني-فخرح،مكة

ورجعكرا،ثم،الغميمكراعبلغاحتىأصحابهمنفارسينبعثثم،عسفان

قافلا.بح!جمولاللهرسول

بنيلىإصحابهوبههـفىالنبيخروجبلغهملماقريشاأنفيحتمل

قاصدايكونأن-المسلمونظنهكما-خافوا،عسفاننزولثم،لحيان

ولموتقاربوا،المسلمونيفعلهمالترقبخالدوعليهاخيلهمفبعثوا،مكة

.الحالبحقيقةأعلموالله،قتاليكن

مأ،خصفةمحاربغزوةأهي:الرقاعذاتغزوةفياختلفوقدهذا،

وتبعهغيرها،أنهاالواقديوزعم،الاولعلىالمغازيأهلفأكثرغيرها؟

)2(.""الفتحفيالحافظذكره،"السيرة"شرحفيالحلبيالقطب

ندريلا:عقبةبنموسىفقال:الرقاعذاتغزوةفيأيضاواختلف

بعدها.اواحدقبلاوبعدها،وأبدر،قبلكانت

لانه؛قريطةبنيغزوةبعدأنهابهلجزماينبغيالذيحجر)3(:ابنقال

وقوعثبتوقد،شرعتتكنلمالخندقغزوةفيالخوفصلاةأنتقدم

.الرقاعذاتغزوةفيالخوفصلاة

028(.2/)"هشامابن"سيرةانظر(1)

()2/7(184).

.(174)7/""الفتحفي)3(
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فيشرعتقدتكنلمالخوفصلاةأنفينصاأجدلم:أقول

ذكرأبيهعنالخدريسعيدأبيبنالرحمنعبدعنجاءماإلا،الخندق

القتالفيينزلأنقبلوذلك":قالثم،الخندقيومالصلاةبه!علؤالنبيتأخير

نزل")1(.ما

الخوفصلاةينزلأنقبلوذلك":قال،أخرىروايةفيبينهوقد

2()2(.5)3/حمد"أ"مسندراجع.<"ركباناأولا>فرط

ماعلىجماعةالصلاةمنمتمكنينيكونولمالخندقفيأنهمفيحتمل

النبيبينهمامع.(..النفلهمفأفتفيهخ>وإذاكنتالنساء:اياتفي

سورةفيلىتعاقولهفيماعلىالصلاةمنمتمبدنينكانواوإنما،بطول

ولاسعيدأبيحديثفييكنلمهكذاكانواذا<،ركباناأو>فرجا،:البقرة

وإنما،شرعتقدتكنلمالخوفصلاةانعلىدليل91[]قالخندققصة

تضمنهالذيوهومنها،القدرهذاشرعقديكنلمأنهعلىدليلذلكفي

ه<ركبابمأؤ>فرجالا:لىتعاقوله

ايةبطولالنبيبهبئنماعلىجماعةكانتالرقاعذاتفيوالصلاة

النساء.

وما،الخندقعنالرقاعذاتتأخرعلىدليلذكرفيمافليسهذا،وعلى

قريطة.بنيأمرمنبهاتصل

،)699خزيمةوابن(217/)لنسائي1و(111)89"المسند"فيحمدأأخرجه(1)

صحيح.واسناده.وغيرهم(3017

.(111)99رقم2()
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كانتأنهاحبانوابنسعدوابنإسحاقابنعن:أيضا(1)"الفتح"وفي

وقريظة،الخندقبعدكانتبأنهايجزممعشرأباوأن،وقريطةالخندققبل

أبيعنصحبماذلكعلىواحتجخيبر،بعدكانتأنهالىإالبخاريوذهب

أيامبعدجاءإنماموسىأباأنمع،الرقاعذاتشهدأنهالاشعريموسى

)2(،
أبيعنلهيعةوابنحيوةعنالمقرئيزيدبناللهعبدرواهوبما،حيبر

النبي%معصلىهل:هريرةأباسألأنهمروانعنعروةعنالاسود

نجد.غزوةفي،نعم:هريرةأبوفقال؟الخوفصلاة

أبووذكر)4(،"السنن"فيداودأبووأخرجهمنه)3(طرفاالبخاريعلق

خرجنا":قالهريرةأبيعنالزبيربنعروةعن:مقالفيهبسند)5(عقبهداود

إنماهريرةوأبو.."..الرقاعبذاتكناإذاحتىنجد،لىا%اللهرسولمع

خيبر.أيامجاء

أنهالىإذهبواأنهم:وغيرهالبيهقيعن)6("الفتح"فيلحافظاوحكى

.الرقاعذاتمنهماكلعلىأطلق،غزوتان

"و"الثقات61()2/"و"الطبقات2(30)2/"هشامبن"سيرةوانظر417(.)7/)1(

/1(.)257

.(164،174)7/،"الفتحمعالبخاريصحيحانظر)2(

.(4)137الحديثعقب)3(

خزيمةوابن(731)3/والنسائي82(06)حمدأأيضاواخرجه(.0421)رقم(4)

وغيرهم.(1631)

فيلبيهقيو31(4)1/الاثار""معانيفيلطحاوي1ايضاخرجهو124(.)1رقم)5(

26(.4)3/"الكبرى"السنن

372(.)3/"النبوة"دلائلوانظر(.174)7/)6(
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"انطلقناجابر:عنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيوقعوما:أقول

وعلىبلخيبر،علىذلكتقدمفيظاهر")1(الشاممناتيةقريشعيرنتلقى

بينهميكنلمإذاقريشعيريتلقونإنماأنهموذلك،قبلهوهي،الحديبية

غدرتحتىذلكواستمر،الحديبيةفيب!جمؤالنبيوادعهموقد،موادعة

مكة.وافتتحبخالنبيفغزاهم،خزاعةعلىبكربنيبإعانةقريش

قريشعير"نتلقىسليمانعنقتادةروايةفيقولهمنيتوفموقدهذا،

.أخرىعيرهذهبل،كذلكوليسبدر،غزوةفيهذاأن"الشاممناتية

وأ،الرقاعذاتأنمنالمغازيأهلأكثرعليهطلقماومقتضدهذا،

بنيغزوةقبلفهيوقريظة،الخندققبلكانت،بنخلوثعلبةمحاربغزوة

يجوزوقدبعسفان،الصلاةقبلفيهاالصلاةفتكونالحديبيةوقبل،لحيان

النبيينذرجبريلنزولذكرإنماعسفانشأنذكرلماعياشأبويكونأن

صلاةفيبالاياتنزلأنهبعضهمفتوهم،المشركونبههمبماب!علول

.لخوفا

؟عسفانأموثعلبةمحاربغزوة،السابقيهماأيتضحفلم،لجملةوبا

اعلم.والله

****

يجها.وتخرذكرهاسبق(1)
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الثالثالدليل

عنأشعثعنيحيىئنا93()1(:)5/المسند""فيأحمدالامامقال

وبهؤلاء،الركعتينبهؤلاءصلىبيلإزالنبيأن":بكرةبيأعنالحسن

".الركعتين

بنيحيىحدئنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:السننفيالنسائيوقال

أنهب!ؤالنبيعنبكرةأبيعنالحسنعنالاشعثحدثنا:قالسعيد

ركعتين،بعدجاءواوالذين،ركعتينخلفهبالذينلخوفاصلاةصلى

ركعتين.ركعتينولهؤلاءركعاقيأربعبهلإؤللنبيفكانت

أبيعنالحسنعنأشعثئناروحئنا()3(:94)5/أحمدالاماموقال

اصحابهببعضفصلى،الخوفصلاةبه!جمؤالنبيبناصلى":قالبكرة

بهمفصلى،مكانهمفيفكانوااخرونوجاءفتأخروا،،سلمئمركعتين

".ركعتانركعتانوللقوم،ركعاتأربعثيزللنبيفصار،سلمثمركعتين

مسعودبنواسماعيلالاعلىعبدبنمحمدأخبرنا)4(:النسائيوقال

"أن:بكرةأبيعنلحسناعنأشعثعنخالدحدثناقالا:له،واللفظ

بالقومصلىثمسلم،ثمركعتينالخوففيبالقومصلىص!فياللهرسول

أربعا".ص!فىالنبيفصلىسلم،ثمركعتينالاخرين

)80402(.رقم)1(

)2(.)3/917(

)79402(.رقم)3(

)4(.)3/178(
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الاشعثنابينامعاذبناللهعبيدحدثنا")1(:"السننفيداودأبووقال

فص!الظهر،خوففيلج!رالنبي"صلى:قالبكرةأبيعنالحسنعن

الذينفانطلق،سلمثمركعتينفصلىالعدو،بازاءوبعضهم،حلفهبعضهم

فصلى،خلفهفصلوااولمكجاءثم،أصحابهمموقففوقفوامعهصلوا

ركعتينولاصحابهاربعا،ثدجمولاللهلرسولفكانتسلم،ثمركعتين[]بهم

لحسن.ايفتيكانوبذلك."ركعتين

وللقوم،ركعاتستللاماميكون،المغربفيوكذلكداود:أبوقال

ئلاث.ئلاث

عنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلكداود)2(:أبوقال

النبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،ب!بئالنبيعنجابر

ع!يئ.

جابر،عنالحسنعنويونسقتادةرواية")3(السنندافيالبيهقيوذكر

الحسنعنفرواهأشعثوخالفهما:قالثم،الثانيالدليلفيتقدمتوقد

الرقاشي.حرةأبوذلكعلىووافقه،بكرةبيأعن

ببعضهم"صلى:وفيه،الاشعثعنعامربنسعيدطريقمنساقهئم

."...سلمئمركعتينبهمفصلىالآخرونوجاءفتاخروا،،سلمثمركعتين

)4(.ص
":المغربفي"وكذلكزيادةفيوقالداود،بيأروايةدثرلم

)1248(.رقم)1(

المذكور.لحديثاعقب2()

)3(/3(.)925

(4)/3(0.)26
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فيوهوالاشعث،قولمنوكأنه،بالحديثموصولاكتابيفيوجدته

الناسبعضرواهوقد".المغربفيوكذلكداود:أبوقال":النسخبعض

ذلك.فيواهماإلاأظنهولامرفوعا،المغربفيأشعثعن

]هوالحافطاللهعبدبنمحمدأخبرنا:المغربروايةذكر)1(ثم

ثناالأهوازيعبدانأبناالحافطعليبنالحسينعليأبوأخبرني[الحاكم

بنأشعثثناالبكراويخليفةبنعمروثناالقيسيمعمربنمحمد

صلىبيالنبي"أن:بكرةأبيعنلحسناعنالحمرانيالملكعبد

الاخرونوجاء،انصرفثمركعاتثلاثالمغربصلاةالخوففيبالقوم

".ركعاتثلاثبهمفصلى

فيالسندبهذاالحاكمشيخهأخرجهالمغربوحديث:أقول

حديثهذا:يقولالحافطعليأباسمعت:وقال337(/1)""المستدرك

تلخيص""وقي،الشيخينشرطعلىصحيحوإنه:الحاكمقال...غريب

غريب.وهوشرطهماعلى:الذهبي

إبراهيمبنعليحدثنا()2(:187)ص""سننهفيالدارقطنيوأخرجه

معمر...بنمحمدحدثناخزيمةبناسحاقبنمحمدثناالنجار

روايتهفيكانربماوفيها:")3(،"الميزانفيترجمةخليفةبنولعمرو

المؤلف.منالمعكوفتينبينوما26(.0)3/(1)

)2(/2(.)61

(502)6/"الميزان"لسانفيماعلىاعتمدالمؤلفولعل،فيهترجمتهأجدلم)3(

"."الميزانمنالسابقالكلامفاعتبر"قلت".:بقولهعليهالحافطوتعقيب
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")1(.الثقات"فيحبانابنذكرهالمناكير،بعض

البكراوي،هو:قلت363()2(:)4/"الميزانلسان"فيحجرابنزاد

فيخزيمةابنلهوأخرجالقمسي،معمربنمحمدأيضاعنهروى

)3(.""صحيحه

مماأراهافلا:وقتادةليونسحرةبيوأشعثمخالفةأما:اقول2[0]ق

منلحديثاعندهيكونأنلهينكرلا،الروايةواسعإماملحسنالأنيضر؛

أراه"ولا:المغربفيالأشعثعنروىفيمنالبيهقيقولوأماواأكثر.وجهين

قويا.أراهلاالوهمواحتمال،فصححهغيرهخالفهوقد،منهظنهما"والاإ

منبسماعهيصرحولم،بالتدليسوغيرهالنسائيوصفهلحسناأنبقي

شانفيوالبخاريالمدينيابنكلاممنيظهرالذيانإلا،بكرةأبي

-مرةولو-رجلمنالحسنسماعثبتإذاأنهسمرةعنالحسنأحاديث

يدلسإنماأنهلىإأذهباأدريفلاصحيحا،الرجلذلكعنكلهحديثهكان

إلاذلكيصنعلامنهسمعقدعفندلسإذاأنهلىإأممنه،يسمعلمعمن

أعلم.والله؟عيينةابنفيقيلكما،عليهمتفقثقةمنسمعهفيما

تنبيه:

بناصلى:قالبكرةأبيعن":روحعنأحمد)4(روايةفيوقعما

)1(.)7/922(

الإسلامية.المطبوعاتمكتب.ط2(50)6/)2(

.()1368رقمانظر)3(

.(402)79رقم(4)
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التيالقصةغيرفتكونوعليه،القصةشهدبكرةأباأنيقتضي..."ث!فيالنبيئ

يكونأنأخشىولكنمتاخر،إسلامهبكرةأبالأنقطغا؛جابريثفي

تقدمهمنبعضمنهذاسمعإنمابكرةأبويكونوأنذلك،فيوهمروح

الصحابة.من

أبييثانيوهمالرفاعذاتغزوةفي()1الفتج""فيالحافظوكلام

الأمروليس،القصةبشهودهفيهيصرحوالنسائيداودأبي"سنن"فيبكرة

.المستعانوالله.كذلك

!!!

)1(.)7/424(
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نعينالماجوبلأأ

الفقهرساثلمجمولح

تصلىالفريضةكانتلماتكونأنالوقائعهذهفييحتملأنهمنها:

ذلك.نسخوقد،مرتين

أنهبمعنىفرضا،مرتبنتصلىكانتالفريضةأنالمرادكانإنبأنهورد

.معلومونفيهقظ،يكنلمفهذا،مرتينيصليهاأنالمسلمعلىفرضاكان

فياتفاقاباقلجوازافذاك،ثانيةمرةإعادتهايجوزكانأنهأريدوان

أدلته.تقدمتوقد،صورهبعضفيالخلافوانما،الجملة

ومدعيا،للمفترضالمتنفلبإمامةمعترفاالمجيبيكونهذا،وعلى

بالناسخ.فيطالب،النسخ

مرتين،الاعادةعنوالنهي"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":حديثفاما

عليهما.الكلامتقدمفقد

بذلك.يعلملمبيولالنبيأنمعاذ،قصةخصوصفيومنها:

،(1)"ينزلوالقرآننعزلكنا":قولهفيجابرمذهبذهبنابأنناويرد

ب!جم!النبيتقريرأنكماأنه:المذهبهذاوتقرير.جوابكمردفيذلككفانا

الواسطةوجودوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفأوالجواز،علىيدرب

كانواالصحابةأنصحوقد،الرسولوهو،عبادهوبينبينهأحكامهلتبليغ

يتمسكواأنلهمكانانهعلىيدلوذلك،بيولالنبيسؤاللهممكروها

.(0441)ومسلم(052)8البخاريأخرجه(1)
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الشارعمنيجيئهمحتىلهمظهربماويعملواذلك،ونحووالظاهربالاصل

وجلعزاللهلان؛بذلكأذنإنماالشارعبأنيشعروهذا،ذلكيخالنسما

جم!،رسولهلسانعلىلهمبينهالدينفيخطأمنهمعلمفاذا،عليهمرقيب

يسترهوجلعزاللهوأن،معصيةأنهايعلممعصيةبعضهممنوقعتإنفأما

.بالاحكاميتعلقماعلىينبهوانما،يفضحهولا

معاذ:صنعبيفيالنبيعلمنثبتفاننا،المذهبهذايسلملموان

عليهأثنىوقد،بصحتهيثقلاماعلىيقدمأن]من[بادلهأعلملانهأولا:

أمامالقيامةيومياتيوأنه)1(،لحراموابالحلالالامةأعلمبانهب!فيالنبي

جاءإذاأولاكانواإذ،الاماممتابعةللأمةبينالذيوهو]برتوة[)2(،العلماء

أحدهمإليه]فيشير[سألثيلإزالنبيوراءيصلونفوجدهم،لجماعةاالرجل

هوفيماالاماميدركحتىلننصسهبهسبقمافيصليفيبدأبكذا،سبققدأنه

النبيفوافقعليها،كنتإلاحالعلىأجدهلا:فقالمعاذفجاء،فيوافقهفيه

النبيفقالبه،سبقمافأتممعاذقامبيزالنبيسلمفلمافيه،هوفيمابه!ز

بهيظنفكيف.قالكماأو)3(فاصنعوا"فهكذالكم،سنقدمعاذاان":ص!قي

مالك،بنانسحديثمن(451)ماجهوابن4937()3937،الترمذياخرجه(1)

صحيحهحسنحديثهذا:الترمذيوقال

وابو(14رقم0/2)"الكبير"فينيالطبراأخرجهلحديثوا.السهمرمية:الرتوة2()

طرقولهمرفوغاهالقرظيكعببنمحمدحديثمن922(1/)""الحليةفينعيم

.(1)80"المسند"علىالتعليقانظر،أخرى

""المستدركفيلحاكموا5(05،70)6داودوأبو2(4212)حمدأاخرجه)3(

ليلى=أبيبنالرحمنعبدانإلا،ثقاتورجالهمعاذ،حديثمنوغيرهم274()2/
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وأربعونعقبيا،ثلاثونحزمابنعن(1)""الفتحفيكماوفيهم-وبقومه

ذلك.لىإتلجئهمضرورةبدون،بصحتهيثقونلاماعلىيقدمواأن-بدريا

ثم،لجفىالنبيمعيصليكانمكشوفا،ظاهراكانذلكصنيعهوثانيا:

منمسجدهمعلىيمرمنمعهميصليوكانكثير،وهم،بعشيرتهيصلي

نحوإلاالنبويالمسجدوبينبينهميكنولم.حرامفصةفيكما،غيرهم

وكان،ب!ولبالنبيمنهمجماعةفيهيجتمعوإلايومعليهميمرولاميل،

يكونوالمأنهموالظاهر،دينهمأمرفيولاسيماللأنصار،التفقدكثيرب!عل!

ب!يئ.النبيبإذنإلامساجدهممنمسجدفيإماما[]يقررون

فيهايصليمعاذكانالتيالمدةتلكبذلكيعلملمجم!النبيأنهب

علمفقدكلاهما،أو،حرامأوسليميشكوهأنقبلبهميصليثمث!معه

وتطويله،معاذتاخيرنكروانما،عليهمذلكينكرفلم،الشكوىعندث!

عننهاهمولايجوز،لاأنهلهمبئنولاسبق،فيماصنيعهمعليهمينكرفلم

مثله.

تكنلاجبل،بنمعاذ"يا:رفاعةبنمعاذروايةفيجاءفقد:قيلفان

)2(."قومكعلىتخففأنواما،معيتصليأنإمافتانا،

الرواياتمنشئفيالزيادةهذهتأتولم،مرسلةالروايةتلك:قلت

يةرووهي،المرسلةهذهسياقسياقهايشبهالتيالروايةحتىالموصولة

معقطع.فهومعاذ،منيسمعلم

23(.4/4)"المحلى"وانظر.(2691/)(1)

تخريجها.سبق)2(
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مقسم.بناللهعبيد

قومك"علىتخففنوإمامعي،تصلين"إما:الزيادةتلكوهب

معناها:تحقيقفدونك،صحت

نإمامعناها::قالأنهالطحاويعن")1("الفتحفيحجرابنحكى

معي.تصلولا،بقومكتخففنوإما،بقومكتصلولامعي،تصلي

معيتصلينإماالتقدير:بل:يقولأنلمخالفهحجر:ابنقالثم

منأولىوهومعي،فتصليبقومكتخففنوإما،تخففلمإذافقط

عنهالمسؤولهولانه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما؛تقديره

فيه.المتنازع

لصحيح"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةوقال

مجيئهفيمعاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنالظاهر")2(:مسلم

عليهمويشق،القومينامكانحتى،به!يئالنبيمعلصلاته؛الصلاةلىإ

في)يعنيأحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،

يا:الرجلفقال:البابحديثرواياتبعضوفيالمذكور(،المرسل

سورةوافتتحأمنا،ثممعكصلىمعاذاوانالعشاء،أخرتإنك،اللهرسول

شكايةترىكماففيه..(.عيينةابنروايةفينحوهمروقد:)أقولالبقرة

يكتفيبانشكواهمإزالةلىإمعاذابه!يمؤالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،

وفي...قومهعلىيخففبانأو،الامامةويتركب!جميهؤ،النبيمعصلاتهباداء

.(1/014)الائار"نيمعا"شرحفيالطحاويوقول(.791)2/(1)

العربي.التراثإحياءدارط(432-431)3/"الملهم"فتح2()
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ناقبلبهمفصلالبهمارجع،الناستفتنفتاناتكنلا"للبزاررواية

."...يناموا

لمعاذ:به!ؤقولهأنجداالواضحومنجيد،تحقيقهذا:أقول21[]ق

فكأنه،عليهمبتشديدكبعضهملافتتانسبباتكنلا:معناهإنمافتانا"تكن"لا

عليهم.تشددلا:قال

علىتخففأنوامامعي،تصليأن"إما:لجملةاهذهعقبقولهوان

قاللماكانه،بيانياستئنافأوفتانا"تكنلا":لقولهبيانهوإنما"قومك

...إما.:فقال؟أصنعكيفمعاذ:قالفتانا"تكنلا"لمعاذ:

الجملتين.بينبالواوالاتيانوبعدم،المقامبدلالةجداواضحوهذا

قومك"علىتخففأنوإمامعي،تصليأن"إما:فقولههذا،تحررإذا

نفعالعثمانيقالكما،الفتنةمنلنةهوالذيالتشديدتركلىإإرشادهيإنما

شكواهم.إزالةلىإإرشاد:بهالله

:احتمالانهاهناثم

حتى،التطويلوعنالتاخيرعنالنهىب!جمولالنبيمراديكونان:الأول

يتضمنأنفالظاهر،وعليه.وخففعجلأو،تطولولاتؤخرلا:قالكانه

منكلعنالنهي"قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلين"إما:قوله

الامرين.

إنماالتأخيرأن-العثمانيذكره-كماالصحيحةالرواياتمنتبينوقد

نألابدفحينمذ،بم!فيالنبيمعفيصلييبدأكانمعاذاأنبسببيقعكان

لاممنغيرهليقدموابهمالصلاةيتركأنبينمعاذتخييرالجملةتتضضن
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صلاتهلعدمالتأخير؛إلىيحتاجلالانهبهم؛فيعجلبهه!جمؤ،النبيمعيصلي

لعدمبهم،فيعجلثيئالنبيمعالصلاةمعاذيتركأو،ثعمولالنبيمع

التاخير.لىإاحتياجه

معالصلاةبينالجمععنالنهيتتضمنالمذكورةلجملةاإنقلنا:فإذا

التايخرلزومهيالنهيهذاعلةأناتضحفقد،بالقوموالصلاةثيئالنبي

بعضهم.افتتانمنهيخشىعليهمتشديدوفيه،القومشكاهالذي

فيصحيحاالطحاويتقديريكونالاحتمالهذاعلىأنه:لحاصلوا

دلالةمنواضحهوكماالتأخيراستلزامهيإنماالمنععلةولكن،لجملةا

.والسياقالمقام

بحيثالايامبعضفيالعشاءعجلبه!يئالنبيأنفرضفلوهذا،وعلى

يشقتأخيرفيهيكونلاوقتفيمعاذقومهلىإعادثم،معهمعاذصلىلو

نأبعدمعاذيؤمهمأنلهمأكان،وأحبوهبالتأخيركلهمرضواأو،عليهم

هولمعنىصم!يم!النبينهىإنما:يقولونأنهموذلكبيجمؤ؟النبيمعصلى

الفتنة.منهيخشىالذيالتأخيروهو،منتفالان

فليسوإذا،أخرىلعلةإنكارهالمذكورةلجملةافيفليسهذا،وعلى

لذلكالتعرضعنصم!فىفسكوتهواذابالمتنفل،المفترضلائتمامإنكارفيها

.المطلوبوهوذلك،صحةعلىتقريربصنيعهمعلمهبعد

بقولهشبيهةالمذكورةلجملةاأنالهند)1(:فيالحنفيةأئمةبعضوذكر

صحيحعلىالباري"فيضكتابهفي(1352)تالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.(2/822)"البخاري
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قوبلحيث<،جنتمابه-أمللهكذباعلىفترى>:المشركينعنحكايةلىتعا

قيل:فكانهالافتراء،عدملجنونالازممنأنلما،لجنونباالافتراءالايةفي

بتخفيفهب!يم!معهمعاذصلاةالحديثفيقوبلفكذلكيفتر،لمأم1!رىأ

تستلزمبهموصلاتهبهم،صلاتهعلىيتوقفبهمتخفيفهأنكما،لقومه

تصليلانوامامعي،تصليأنإما:قيلفكأنه،به!علولالنبيمعصلاتهعدم

معي.

لجنونافاستلزامالاستلزام،وجهفيالشانوانمابهذا،باسلا:وأقول

بقومهمعاذصلاةايستلزاموكذلك،للمخاطبمعلومواضجالا!راءلعدم

لمامعجلا،بهميصليأنالمطلوبإنحيثمنبه!علولالنبيمعصلاتهلعدم

الذيالتشديدمنفيهلماالتاخير،عنالنهيمنوالسياقالمقاممنعلم

الفتنة.منهيخشى

بالواوالإتيانوعدموالسياقالمقامويقتضيه،القوميفهمهالذيهوهذا

مر.كما،الجملتينبين

القوميكنلمإذ،باطلفهوآخروجهاللاستلزامأنزاعمزعمفإن

عليه.يدلماوالسياقالمقامفيولا،يعرفونه

بينلجمعاعنالنهيهوإنماث!جمولمرادهيكونأن:الثانيالاحتمال

والتطويل.التأخير

عليهمشقإنماالتأخيرنيؤيدهوقدحجر،ابنقالكمافالتقدير،وعليه

مافوقمعاذ)1(فتأخر،العادةفوقالعشاءأخرث!ولالنبيلان؛الليلةتلك

قلم.سبق"،"بلال:الاصلفي(1)
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كرواية،الصحيحةالمفصلةالرواياتفيبينوهذا،الليلةتلكيتأخركان

.("..العشاء.أخرتإنك،اللهرسوليا:الرجل"وقال:عيينةابن

]النهي[علىمقتصرةالصحيحةالمفصلةالرواياتأنهذايوضحومما

.لحالااستوعبالذيهوأنهيدلوذلك،التطويلعن

تدلفهييناموا("انقبلاليهمارجع":العثمانينقلهاالتيالزيادةفاما

ب!جمؤ.معهيصليأنبعدبمعاذتموايانو،لهمب!جمؤالنبيتقريرعلى

مسجدلىإيأتونمنهمالاقوياءأنكانتسلمةبنيعادةأن:ذلكوبيان

والرامي،فيصلونبيوتهملىإيرجعونثم،المغربمعهفيصلون،صلاولالنبي

المسجدأتواالعشاءوقتجاءإذاثمجابر،عنيأتيكما،سهمهموقعيرى

معاذ،ومنهم،بيوتهملىإيرجعونثم،به!بئالنبيمعالعشاءوصلواالنبوي

رجعفإذا،منهمبالمتأخرينصلىقومهلىإرجعإذاكانبأنهانفردأنهغير

وإذا،تقدموقد،الترمذيحديثفيكماالمغرببهمصلىالمغربعقب

وغيرهما،"الصحيحين"حديثفيكماالعشاءبهمصلىالعشاءعقبرجع

الرجوعحمليحسنولاورجوعان،مجيئانوالعشاءالمغربفيلهفكان

عليهلحملالان؛الاولعلىيناموا"انقبلاليهمارجع":ثوقولهفي

لانه؛نيالثاالرجوعهوإنماالمتبادرولان،عدمهوالاصلتقدير،لىإيحوج

يناموا.حتىتأخرهمنشكواالذيهو

لتصليجئتإذاهكذا:-أعلموالله-الزيادةهذهفمعنىهذا،تقررإذا

نأقبلإليهمارجعثممعي،قصلعجلتهاوجدتنيفإنفانظر،معيالعشاء

يناموا.أنقبلإليهموارجع،تنتظرنيقلاأخرتهاوجدتنيوإنيناموا،
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نأفييرغبكانمعاذالان؛قومهورغبةمعاذلرغبةمراعاةهذهوفي

نأفيراغبون-تشديدهمنبعضهمشكاوإن-وقومه،ب!علولالنبيمعيصدبي

منه.إليهمأحبولاأفضلولاأعلمفيهميكنلمإذبهم،هويصلي

يكونأنيحتملأنهأيضا:معاذبقصةالخاصةأجوبتهمومن22[]ق

أنهاعلىبقومهيصفيثم،لهنافلةانهاعلىك!النبيمعيصليكانمعاذ

فريضته.

فريضةعليهأنيعلممنحالمنالظاهربلالظاهر،خلافهذابأنورد

ذلكويتاكدأداءها،يقصدإنمافصلاها،حضرتإذاأنهاأداوهاعليهيجب

.عارضلهيعرضأويموتأنالمحتملمنأو،الوقوفبعدم

أفضلخلفالفرضفضيلةيترلبأنبمعاذيظنلا:الشافعيةبعضوقال

المساجد.أفضلمنهوالذيالمسجدفيالائمة

كانإذا:يقولأنللمخالف:قالثم()1"الفتح"فيحجرابنحكاه

.بالاتباعالفضللهيحصلأنيمتنعلمجم!النبيبأمرذلك

نالهمبلاولإذنهعلىالظواهردلتوانماالامر،عدمالاصل:أقول

ينويأنمعاذاأمربم!جمولأنهمدعادعىفان.يؤمهمثم،معهمعاذيصلي

ذلك.عدموالاصل،البيانفعليه،الفرضبقومهوبصلاته،نافلةمعهبصلاته

لههي"جابر:عنعمروعنجريجابنروايةفيجاءفقدهذا،وفوق

مدرجة.أنهازعممنمعالكلامتقدموقد"المكتوبةولهم،تطوع

)1(.)2/691(
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حجرابندفعهفقد")1(،فيهحجةفلاجابرمنظن"ذاك:قالمنفأما

فهومعاذ،معيصليممنكانجابرالانمردود؛...":بقوله)2("الفتح"في

بأمرشخصعنيخبرأنهبجابريظنولا،منهذلكسمعأنهعلىمحمول

".عليهأطلعهالشخصذلكيكونبأنإلامشاهد،غير

إذا،نعمالظاهر،علىبنىجابريكونأنيجوزفقدنظر،هذافي:أقول

دليلذلكففيمعاذ،معيصليممنوكانجابر،عندالظاهرهوهذاكان

النبيأنعلىيدلوهذاذلك،يخالفبماخبرالقومعنديكنلمأنهعلى

بأنمعاذايأمرلم،بهيصليأنبعدمعاذبهميصليأنلهمأذنلماب!جم!

قومه؛لاخبربذلكأمرهلوإذ؛الفريضةوبالثانية،النافلةلىبالاوينوي

صلاةيجيزونلاالحنفيةفان،مختلةصلاتهمتكونولملا،الحكمليعرفوا

نافلة.يعيدهاوانما،الصلاةتلكأدىقدإمامهأنيرىكانإذاالمقتدي

تلكفيبقولهالنسخعلىواستدلوا،النسخدعوى:أجوبتهمومن

الكلامتقدموقد،"قومكعلىتخففان[ماد،معيتصليأناما":الرواية

وقد"مرتينيومفيصلاةتصلوالا"عمر:ابنبحديثأيضاواستدلوا.عليه

جعل"انما:وحديث"،ضامنالامام":بحديثواستدلوا.عليهالكلامتقدم

لى.تعااللهشاءإنذلكعلىالكلاموسيأتي."بهليؤتمالامام

.(904/)1الاثار"معاني"شرحفيالطحاويقاله(1)

)2(/2(691).
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فصل

أصلبانمعاذ:حديثعن(الهند)1فيالحنفيةأئمةبعضأجاب

لىإيرجعثم،المغرببه!ولالنبيمعيصليكانمعاذاأنهيإنماالقصة

بنمعاذ"أن)2(:الترمذيحديثفيفإن،والصبحالعشاءفيفيوفهيم،قومه

".فيؤمهم،قومهلىإيرجعثم،المغرببلاولاللهرسولمعيصليكانجبل

يرجعثم،ب!جم!النبيمعيصليجبلبنمعاذ"كان)3(:""الصحيحينوفي

".بالبقرةفقرأالعشاء،بهمفصلى،قومهفيؤئم

حديثوفيالعشاء،يذكرفلماختصارالترمذيروايةفيموضعوفي

فيهتصزفمنهمااللفظتعددفلما،المغربيذكرفلماختصارالصحيح

ظنونهم.حسبعلىالرو]ة

تراجعأنويكفيك،الترمذيحديثعلىالكلامتقدمقد:أقول

.المستعانوالله.لجواباهذاحاللتعلموتتدئرها،،الروايات

فيقيلالتيالصلاةأنالخوفصلاةحديثعن)4(الإمامهذاواجاب

أربعلهفكان،ركعتينبطائفةصفىثم،ركعتينبطائفةصلىإنهحكايتها

"،سلم"ثمزيادةالرواياتبعضفيووقع،ركعتانطائفةولكل،ركعات

أنه،الرقاعذاتشهدعمنخؤاتبنصالحرواهاالتيالصفةبهاالمرادإنما

23(.0-2922/)"الباري"فيضفيالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.()583رقم2()

.(4)65ومسلم7(10)البخاري)3(

.(472)3/"الباري"فيض(4)
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الطائفةوجاءتوذهبوا،لأنفسهمتمواوقائما،ثبتثمركعةبطائمةصلى

سلم.ثم،لانفسهمأتمواحتىجالساوثبت،ركعةبهمفصلىالأخرى

الأولىالطائفةصلتحتىقائماالامامثباتفاعتبرالراويتجوزوانما

صلتحتىجالساثباتهاعتبروكذلك،الامامأيلهتابعةركعة،الثانيةركعتها

له.أخرىركعةركعتهاالثانيةالطائفة

لحقيقة،اعلىركعةالأولىبالطائفةصلىالامامأن:لحاصلفا

لهفتكون،أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتىوانتظرها

انتظرهاثم،الحقيقةعلىركعةالثانيةبالطائفةصلىثمالتجوز.بهذاركعتان

سلم""ثمزيادةماو.أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتى

لأنفسها،سلمتالاولىالطائفةأنوالمعنىأيضا،فتجوزالوسطفي

.الاماملىإالسلامذاكفاضيف

لأن؛إليهملجئلاأنهمعالبعد،منالتأويلهذافيمايخفىلا:قول

لىإالواحدةالغزوةفييحتاجوقد،مراتثلاثاليومفيتتكررالرباعية

كثر.ويومينفيالخوفصلاة

كماالظهرهيركعتينثمركعتينبنخلصلاهاالتيالصلاةأنوالظاهر

بنصالحروايةفيكماصلاهاالتيالصلاةنووغيرها،الشافعيروايةفي

ورواية،تقدمكماجابرعنمثلهاجاءوقدالعصر،هيشهدعمنخوات

فيها.البحثتقدموقدذلك،تؤيدقيسبنسليمانعنقتادة

وإذاظاهرا،احتمالامحتملالأقلعلىفهوهذا،علىدليللاأنهوهب

التعميةعلىالكلامحملمنالامامهذاادعاهمالىإملجئفلاكذلككان

الموفق.واللهوالالغاز.
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الصلاةتلكأنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيبان:يجابوقد

وعلىبعدها،نزلتالايةوأن،الخوفصلاةفيالنساءآيةنزولقبلكانت

منسوخة.الصفةفهذههذا

مدلس،قتادةوأن،سليمانعنقتادةروايةعلىالكلامتقدمقد:أقول

وعلى،الصحيفةفيليسمماغيرهمنسمعهماسليمانعنيرويأنفيجوز

فيبماالاحتجاججوازففي،الصحيفةتلكمنعنهيرويإنماأنهفرض

شأنها،يقويعليهاالاكابرمنجماعةاعتمادأنمعنظر،وحدهالصحيفة

يتبينولم،الروايةفيهوإنماعليهااعتمادهممنيطهرالذيولكن

.الاحتجاجفيعليهااعتمادهم

إنمافلعلهمرة،طائفةبكلمرتينالخوفبصلاةالحسنفتوىفأما

عنتكنلمجابرعنيتهروولعل،بكرةأبيعنروايتهعلىذلكفياعتمد

"،سلم"ثم:روايتهفيزيادتهمنيطهركماغيرها،طريقعنبل،الصحيفة

يروي[]أنأرادلماقتادةإنحتى،وقتادةبشربيأروايةفيذلكوليس

مر.كماجابر،عنالحسنعنرواه"سلم"ثمبزيادة

قتادةلروايةمعارضةالزرقيعئاشأبيعنمجاهدروايةأنتقدموقد

رخحالبخاريوأن،التاريخيتضحلموان،الايةنزولتاريخفيسليمانعن

أبيقصةعنمتأخرةجابرقصةهذاعلىفتكون،الرقاعذاتغزوةتأخر

تلكشهدأنهالرواياتبعضفيماصحإن،بكرةأبيروايةوكذلكعئاش،

فالامروالاحتما،23[]قالايةنزولعنمتأخرةفهي،به!ولالنبيمعالصلاة

محتمل.
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مخالفةأنهاالايةنزولعلىالصلاةهذهتقدمعلىيدلمما:قيلفإن

فإذاأسلخمواونيأخامعكمنهمطالمحفة>فلئنم:الايةفيفان،الايةلظاهر

فقيصرأيصلوالزأخرفطاسهوقآتورالدنممنفليكلنوسجدو

عقببتأخرهمالامرسجدوا(فاذا>:قولهفظاهر201[.]النساء:<معك

الاولى.الركعة

فيوالسجود،الاولىفيللسجودلخاصايكونأنيحتملقد:قلت

.مرةطائفةبكليصليأنهفيهاالتيالصفةلهذهصالخاذلكفيكون،الثانية

الامامصلاةفيهاالتيالصفةأنتقدمفقدلها،صالجأنهقرضوعلى

ذإ،الايةهذهأولوجلعزاللهأباحهالذيالقصرمنهيركعةطائمةبكل

نإالصلوةمننقصروانجناحعليكؤفلئسلأرضافىوإ%ضزبغ>:سبحانهقال

طايفة>قلتقخ:ذلكبعدفقوله[.101:]النساء<كفروأالذينيفئنكمانخقئم

وإذا،أنواعهلبعضأو،أباحهالذيالقصرلذلكبيانهوإنما(معكمنهم

بيانأنهاعلمتلمابعينها،الصفةهذهيجابلاالأمرفليسكذلككان

.لجناحانفيعلىاقتصارهبدليل،للمباح

صلاةالايةنزولبعدصلىقدبخالنبيأنهذاعلىيدلومما

الصلاةتلكأنبهذافبان.الايةظاهريخالفمامنها،أخرىبأوجبماالخوف

نزولعلىتقدمهافرضأن،مرهيوبهؤلاء،مرةبهؤلاءصلىأنهفيهاالتي

ظاهربحسبالاحيانبعضبييئالنبيصلاةفيولاالايةفيفليس،الاية

الموفق.واللهفتدبر!،السابقةالصفةنسخيوجبماالاية
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فصل

العثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةقالهماللمانعينرأيتهمااجود

حديثمنأصحابهبهيحتجماذكرفانه"مسلملصحيح"شرحهفيالحنفي

فلا":وقوله")2(بهليؤتمالإمامجعلانما"وحديث(1")ضامنالإمام"

مسالةأنالممعنالمنصفعلىيخفىولا:قالثم")3(،عليهتختلفوا

شيئاالشارعلسانعلىكملتإنما-للامامالماموممتابعةأي-الائتمام

..فشيئا.

ثم،الامامخلفيقروونأولاكانواانهمأي:القراءةبقضيةاستشهدثم

.قراءةلهمتكونوأنها،بقراءتهبالاكتفاءأمروا

بهسبقمابصلاةفيبدأ،المسبوقيجيءأولاكانواإذمعاذ:وبقصة

"إن:ب!يم!النبيفقالمعاذ،فخالفهم،فيههوفيماالاماممعيدخلثم،لنفسه

".لكمسنقدمعاذا

مقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملأنفينبغي:قالثم

.الاختلافونواهيالائتماممرأوقبلماعلى،تاريخهيعلمولمالائتمامهذا

بعضأنالامرغايةفيها،مذهبهعلىنوافقهفلسناالقراءةأما:أقول

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن(02)7والترمذي)7818(حمدااخرجه(1)

صحبح.وإسناده،رهبيا

انسعنالبابوفي،هريرةأبيحديثمن(414)ومسلم722()البخاريأخرجه)2(

وغيرهما.وعائشة

السابق.الحديثضمن)3(
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ولم،فنهاهم[1!النبيخلفالفاتحةعلىزيادةيقرأكانالصحابة

نسخ.ثممشروعاذلكيكن

.كلاموفيها(،1)وغيرهداودأبوفأخرجهامعاذ:قصةماو

الأوامرمنالعثمانيإليهشارمانتدبرأنفينبغيحال،كلوعلى

المفترضاقتداءمنالمنععلىواضحةدلالتهاكانتفإذا،والنواهي

أحدبنسخإلاالمجيزينأدلةوبينبينهاالجمعيمكنلابحيثبالمتنفل،

أعلم.والله.الناسخةتكونبانلىأوالمنعفدلائلللاخر،[القبيلين1

".ضامنالامام":حديثبهاحتجواومما

"ضامن"يكونأنفتعين،الامامذمةفيتكونلاالماموموصلاةقالوا:

الشاعر)2(:قالكما،مشتملمحتوأي،متضمنبمعنى

الدهاريردهرفيالأرضإياهمضمنتقدالأمواتالوارثبالباعث

صلاةتكونبأنالمأموملصلاةمتضمنةالامامصلاةأنفالمعنى

.الامامصلاةضمنفيالماموم

دونه.أومثلههومايتضمنوإنما،فوقهمايتضفنلاوالشيءقالوا:

فيقليل،مشتملمحتوأيمتضمنبمعنى""ضامنأنيخفىلا:أقول

علىفحمله،"ضامن"الامامالحديثفيفالذيذلكومع،الاستعمال

عليه.والكلامتخريجهسبق(1)

"الخصائص"فيالصلتابيبنولامية2(1/41)""ديوانهقيللفرزدقالبيت2()

(1/،703/2591).



الفقهرسانلمجمك8222

تضمنوفي،عدمهالاصلتقديرلىإمحوج"ضامنةالامامصلاة":معنى

فيكما،دونههومايتضمنإنماالشيءانوالمعروفنظر،مثلههوماالشيء

للموتى.الارضتضمن

اقتداءيصحلاأنالمعنىهذاعلىالحملمنفيلزمهذا،وعلى

بالمتنفل.والمتنفلبالمفترض،المفترض

إذافذاكسلمإن"الامامذمةفيتكونلاالماموم"صلاة:وقولهم

الدين.ضمانعلىحمل

ضمانفيكما،العينضمانبابمنالحديثفيماأنوالصواب

عقبه:قولهويؤيده،إصلاجهاعلىوالمستاجروالمستأجرةالمستعارةالعين

واغفر،الائمةأرشد"اللهمزيادةطرقهبعضوفي،"تمنمؤلموذن"وا

.(1)"للمؤذنين

نقصهاوأرش،تلفتإذابدلهاعليهايكونالماليةالعينضامنأنوكما

لصلاةضامنالإمامفكذلك،الفقهفيالمعروفالتفصيلعلى،نقصتإذا

نأغير،بسببهنقصتإذانقصهارش!و،بسببهتلفتإذابدلهاعليهالمأموم

يعلموهومحدثاالامامكانفاذا،الاخرةفييستوفىإنماهناوالارش!البدل

والامام،تالفةالأمرنفسفيالمامومفصلاةالماموم،يعلمهولاذلك،

للمأموميكتبوجلعزاللهأن-أعلموالله-الغرامةومعنى،غارملهاضامن

الصحيحة.صلواتهمنصلاةثوابالامامويحرم،صحيحةصلاة

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن2(0)7والترمذي)7818(حمدأاخرجه(1)

صحيحءوإسعاده.هريرةبيا
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بدلاللمامومفيجعلها،الصحيحةالامامصلواتمنصلاةياخذ:قلأو

التيهذهصلاتهعنمسؤولاالامامويكون،الامامأتلفهاالتيصلاتهمن

صارمنهاخذتاذالانها؛منهاخذتالتيصلاتهوعن،محدثوهوصلى

يصلها.لممنمعنىفي

النقص.فيوكذلكهذا،علىوقس

وابن2(116/)""المستدركفيالحاكمأخرجهماهذايؤيدومما

نأ:حازمأبيعنفليحأخيسليمانبنلحميداعبدطريقمن)1(ماجه

اللهرسولصاحبأنت:فقلتبه،يصلونفتيانايقدمكانسعدبنسهل

بك؟فيصلون،الصبيانهؤلاءتقدم،والسابقةالفضلمنولك24[]ق،بيؤ

ضامن،الامامان":قالجمفىاللهرسولان:فقال؟لقومكفتصليتتقدمأفلا

تحملأأناريدفلا("عليهمولاعليهكاننقصوان،ولهملهكاناتمفان

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال،لحاكمالفظ.ذلك

وابنمعينابنوضعفه،مسلملهيخرجلمالحميدعبدأنمعقال،كذا

بهأرىكانماأحمد:الامامقولفيهقيلماوأحسنوغيرهما،المديني

باسا)2()3(.

)819(.رقم)1(

.(611)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()

رىماأنهإلا،ادري"لا:فقالحديثهعنسئلانهحمد:االاماماقوالموسوعةفي)3(

"."كانعلى""ارىبتقديماهـهكذاباشا"بهكان
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فيصلح،حديثهيكتبممن:عديابنقالكمافهو،لجملةوبا

والاعتضاد.للاستشهاد

شواهدلها"عليهمولالهكاننقصوان،ولهملهكانأتم"فان:وقوله

منوأتمالاماميتملمإذابابفيبعضها)1(""الصحيجفيالبخاريذكر

بعضها.")2(الباريفتح"فيحجرابنوذكر،خلفه

بالموذنيتعلقالذيأن-أعلموالله-والموذنالإمامبينالتفرقةووجه

إذافيمكنهم،للناسمتيسربذلكوالعلم،الوقتدخولوهوواحدسدء

اتباعلىإشيءيضطرِهمولا،بسهولةذلكيعرفواأنأخطاأوالموذنقصر

خطاؤه.لهمتبينإذاالموذن

:الصلاةفيكثيرةأشياءبهيتعلقفإنهالإمامماو

الخفي،كالحدث،المقتدييعرفهأنيمكنلاماوتقصيرهإخلالهفمن

فيالاطمئنانوعدم،السريةفيالفاتحةبقراءةوالإخلال،الخفيةوالنجاسة

ذلك.وغير،الظلمةفيولاسيماوالسجود،الركوع

الإمامكترك،لنفسهالإتماميمكنهولا،المقتدييعلمهقدماومنه

والسجدة،لجمعةاعشاءفيوالمنافقينلجمعةكا،المستحبةبالسورالقراءة

صبحها.فيوالدهر

فضلفإن،الاتباعفضلفيهيفوتهولكن،لنفسهيثمهأنيمكنهماومنها:

معاوالمأمومالإماميؤديهاالتيفالسنة،وعشرينببضعلجماعةافيالصلاة

".الفتح"مع)2/187()1(

)2(.)2/187(
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فإذا،التضعيفبذلك-أعلموالله-ثوابهايكونوالسجودالركوعفيكالتسبيح

نأإلا،التضعيفذلكلهيكونلاأنفالاصلالمأموموأداها،الامامتركها

.الامامبتقصيرجاءإنماالفواتلان؛الامامحسناتمنوجلعزاللهيعوضه

تعمدمايتضمنأنالظاهركانانفردتلو"ضامنالامام":فقوله

والمؤذن":بقولهقرنتإذافأما.بينلتقصيرولكنأخطأأو،بهالاخلال

منأنوذلكيقصر،لموانيضمنالامامبأنيشعرذلكفإنموتمن"

يقصر،لموانتضمنماومنها،كالوديعةالتقصيربشرطتضمنماالاشياء

ظهرثممثلا،الدابةرجلكقطعنقصلهعرضإذاالمشترييدفيكالمبيع

علىبهمحكومالحادثالنقصفان،يردهأنالمشتريفأراد،قديمعيببه

كانفلوقضر.إذايضمنتمنلمؤوا،تقصيرهبدونكانوان،المشتري

فقيل:بينهمافرقفلما،للمؤذنمساويالكانقصرإذاإلايضمنلاالامام

وتاكدأشد،الامامضمانأنعلىذلكدل"تمنمؤوالمؤذن،ضامنالامام"

فدعا"،للمؤذنينواغفرالائمةأرشد"اللهم:الرواياتبعضفيبماذلك

وذلك،بالمغفرةللمؤذنينودعا،إخلالمنهميقعلاحتىبالارشادللأئمة

لاأنفيرجىالمؤذنونماو،الضمانمنفلابدأخلواإذاالائمةبانيشعر

.بالمغفرةلهمدعاولذلكيضمنوا،

لىإبالرجوعفتعلمالحالحقيقةوأما،اللفظهذابهيشعرماهذا

القطعية.الاصول

؟للمفترضويغرمالمتنفل،يضمنوكيف:قيلفان

كانوان،التزممافيلزمه،التزمفقدإمامايكونأنرضدإذا:قلت

متنفلا.
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لاصحيحمعنىوهو،المعنىهذافيظاهرالحديثأنوالمقصود

مر.مماعليهيلزممامعالبعيد،المعنىذلكعلىلحملهوجهفلا،عليهغبار

اعلمهوالله

".بهليؤتمالامامجعل"انما:حديثبهاحتجواومما2[ه]ق

ربطإذاإلاإمامايكونلاالامامأنعلى"يدل(:1)العثمانيقال

...".الامامبنيةصلاتهفيالدخوليمكنهبحيث،بصلاتهصلاتهالمقتدي

كانإنماالامامشرعانعلىدذلحديثابانهذايقزرقد:أقول

والائتمام،الامامةشرعانتفىالائتمامانتفىإذاأنهبذلكوعلام،للائتمام

نأمفترضارادفإذاأعمالها،وفيالمنوئةالصلاةأصلفيالائتماميشمل

تتخذهفكيفصلاتكأصلفيبهموتمغيرأنت:لهقيلبمتنفل،يقتدي

نيتكذلكمعيصحفكيف،صلاتكأصلفيبهتاتملاأنناوأنتاوإماما

إماما؟تتخذهأن

قدذلكأنعلىالأمرواستقرالجواز،أدلةتقدمتقدأنها:لجوابوا

نإلاذلكاستمراروالاصل،ب!ولعهدهفيمايوماصحيحاجائزاكان

نأفيصريحلانهناسخا؛يصلحلاالحديثهذاأنالانفاعلم،ناسخيثبت

يصدقأنإمافيه،المرادفالائتمامللائتمام،إلاأصلايكنلمالامامةشرع

،يصدقلانوامالجوازاأدلةفيتقدمماعلىبالمتنفلالمفترضبائتمام

فيتقدمكما،الإمامةشرعبعدوالصحةلجوازاثبتقدلانه؛باطلالثاني

.الاولفتعينالجواز،لةاد

433(.)3/(الملهم"فتح)1(
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منهماكلينويأنالصلاةاصلفيالائتمامفييكفيأنهبهذافتقرر

والاخرى،جنازةصلاةهماإحداتكونلابأنالصلاتانتتفقوأن،الصلاة

الفقه.كتبفيمفصلهومماذلكونحووسجود،ركوعذات

للائتمام،شرعتنماالامامةأنفيصريحالحديثنسلمنا:قيلفإن

كانبلالأمر،أولمنتمامابحسبهاالعمليجبلمالعلةهذه:نقولولكنا

فيالائتمامهوالامامةشرعمنالمقصود:قيلفكأنه،التدريجعلىالامر

لحكمةذلكببعضبالاخلالرخصالوقتذلكفيولكنشيء،كل

التدريج.

أولفاكتفي،يتفاوتوالائتمام،للائتمامشرعتإنماالامامة:يقالأو

الكامل.الائتماملىإالتدريجلمصلحة؛كاملغيربائتمامالامر

:وجوهمننظرهذافي:قلت

لعلقلنا،لمامحتملفهو،المعنىهذااحتملوإنالحديثأن:الاول

.أقربقلناما

تحريمفيكالتدريج،لمصلحةالشرعفييقعإنماالتدريجأن:الثاني

يشقالمسبوقأنوذلكمعاذ،سنةفيالمصلحةتظهروقد،وغيرهالخمر

فييدركهقدلانه؛فاتهماذلكبعديقضيثمقيه،هوفيماالاماميتابعأنعليه

لىإفيحتاجببعضها،أتىوقد،الركعةتلكلهتحمسبلابحيثالمغربثانية

فيصلييقومثمله،محسوبينوليسا،والثانيالاولالتشهدمعهيتشهدأن

ويتشهد.أخرىثمويتشهد،ركعة

فصلىبدأإذافأما،الأخرىالصلواتفييتفققدهذامنوقريب
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يخففمماأولالهمفرخصمعه،يسلمفإنه،فوافقهالاماملحقحتىلنفسه

ليؤتئمالامامجعلانما":لحديثمخالفةذلكفيفليسذلكومع،عليهم

الاماميجعلأنقبلمنفردابهسبقمايصليكانإنماالمسبوقلان"؟به

وتابعه.ووافقهحينئذ،منإمامااتخذهالامامفيهمالىإوصلفاذا،لهإماما

القبيل.هذامنشيءفيهلييطهرفلا:بالمتنفلالمفترضاقتداءفأما

إبلاعفيالتدريجالحكمةواقتضت،لمعنىشرعإذاالعملأن:الثالث

ويكون،الاهمالمقصودأولافمهيرعىأنفالمعقولغايتهالعملذلك

نأحتى،الاصلهيالنيةفيالموافقةانتزعمونوأنتم.الفروعفيالتدريج

أولايهتمأنالظاهرلكانزعمتمكماالامركانفلوبها،إلاعندكمينعقدلا

وانعكسفكيف،الظاهرةالموافقةفيالتدريجويكون،النيةفيبالموافقة

؟!الحال

به"ليؤتمالإمامجعل"انما:حديثفيفصلث!جمولالنبيأن:الرابع

لمناللهسمعقالوإذافارفعوا،رفعواذافاركعوا،ركع"فإذا:قالأشياء،

فيوزادجلوسا"فصلواجالساصلىوإذاالحمد،ولكربنا:فقولواحمده

ذلك.غيرلىإفاسجدوا"سجدواذا..فكئروا.كئرفاذا":رواية

جوازنسخبهأريدفلو،مشروعةأنهاعلمواقدالتيالمتابعةعلىفنض

ذكر.مماعليهينصبأنأولىلكانبالمتنفلالمفترضاقتداء

النيةفيوالمتابعةتفصيلا،الافعالفيالمتابعةعلىنضأنه:الخامس

علىالنصلكانقلتمكماالامركانفلومنها،أهمدعواكمحسبعلى

أولى.-دعواكمحسبعلى-النيةفيالمتابعة
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فصلواجالساصلىواذا":قولهعلىلحديثاهذافينصوقدهذا،

هذاأنوعندكم،الامامةلهشرعتالذيالائتماممنهذاأنفبينجلوسا"

إذاالامامإن:والشافعييوسفبووحنيفةأبومنهمجماعةوقال،منسوخ

قائما،يصليأنمعذورايكنلمإذاالمأمومعلىوجبلعذرقاعداصلى

هذا.فيالمخالفةفحشىيخفىولا

وهو،النيةاختلافمعبالمفترضالمتنفلاقتداءصحةعلىواتفقوا

فيقلتمماعلىالنيةفيللائتمامشاملاكانلو،الحديثلهذاقطعامخالف

بالمتنفل.المفترضاقتداء

لاماالتفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىواتفقوا

أولى.عليهينصلمفماعذر،لغيركانتولوحتىلقدوة،ولاالصلاةيبطل

اقتدائهمنلىاولمفترضباالمفترضاقتداءيكونأنالامرفغاية

تتفقوبهذاحرج،فلامالعذر"كانفإن،النيةبعضفيلهلمخالفتهبالمتنفل؛

فسخ.ولانسخ،لىإحاجةبدونالادلة

لحديث-اهذافيالتيالقصةأنحبانابنعن(:)1"الفتح"وقيهذا،

قياما،قوموراءهفصفىجالسا،فصلى،الايمنشقهجحشب!ولأنهوهي

-."..بهليؤتمالامامجعلإنما":قالسلمفلمااجلسوا،أناليهمفاشار

فيصلاتهعلىمتقدمةفهيهذاوعلى.خمسسنةالحجةذيفيكانت

غزوةفيبنخلكانتلانها،ركعتينبطائفةثم،ركعتينبطائفةالخوف

خيبر،بعدكانتأنهااختارالبخاريفإن،الرقاعذاتوهي،وثعلبةمحارب

.(294لم)5"حبانابق"صحيحوانظر(.178لم)2(1)
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أعلم.ددهو.بادلةذلكعلىواستدل

تختلفوا"ولا:لحديثاهذاطرقبعضفيقولهبهاحتجواومما

.(1")عليه

".الباطنةالافعالفيعليهالاختلافيشملفإنه")2(:العثمانيقال

موافقا،بعضهميكونانهوعليهاختلافهمحقتقةبان:ويجاب

مخالفا.وبعضهم

كبرفإذا،عليهتختلقوادلا،بهليوتمالامامجعل"انما)3(:مسلمولفظ

ربنااللهمفقولوا:،حمدهلمناللهسمع:قالواذافاركعوا،ركعواذافكبروا،

جلوشافصلواجالساصلىواذافاسجدوا،سجدواذالحمد،اولك

."أجمعون

كبر"فاذا:قولهالجملجمبعلىإ-أعلموالله-يعود"جمعون"أ:فقوله

بعدها.وما"...فكبرو

المأمومونيصليأنجوازالسابقالدليلعلىالكلاممنعلمتوقد

الذيللائتمامالخلافمنليسذلكوأن،متنفلوالإمام،مفترضينكلهم

متنفلا.وبعضهممفترضا،بعضهميكونأنذلكمنلىفأو،الإمامةلهشرعت

المطلوبةوالمتابعةالموافقةأنيدلالحديثبنفيفالتفصبل،لجملةوبا

تخريجه.سبق)1(

)3/433(."الملهم"فثح)2(

)414(.رقم)3(
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الباطنمنالشارعمقصودفأصلالباطنفأما،الظاهرةالصفةفيهيإنما

مأمورمصلوكل،سبحانهالربلىإالتوجهوصدقلخضوعواالاخلاص

الباطن.مقصودمنشيءكلفياتفقوافقدفيهاتفقوافإذا،بذلك

فيماغايةأنتعلمأنفيكفيك،تقدممابعضفهمعليكدقواذاهذا،

ظاهريكونأن("عليهتختلفوافلا":وقوله"بهليؤتمالامامجعلإنما":قوله

ونفلا.فرضاالصلاةنيةفيالموافقةيتناولاللفط

لجواز،ابأدلةمخص!ص-تسليمهعلى-العمومهذابأن:عنهويجاب

متأخرةلجوازاأدلةبعضأنيقتضيماوالبخاريحبانابنعنتقدموقد

الحديث.هذاعنحتما

النقل.يصادملاالتأخر،الظاهرأنمنالعممانيذكرهوما

لجواز،اأدلةعنلحديثاهذاتأخرأو،بالتاريخلجهلاسلمفإن

فيبأنهذلكتأكدوقدأيضا،بالتخصيصالعمل:الاصولفيفالصحيح

معلومةكانتفيهاالمتابعةأنمع،الظاهرةالاعمالعلىاقتصرالتفصيل

فيعليهالنصلكانبالمتنفلالمفترضائتمامجوازنسخأريدفلو،عندهم

حرى.وأولىالتفصيل

أبومنهمجماعةعندخصقد-تسليمهعلى-العمومفهذاوأيضا،

يجبلمجالساالامامصلىإذ]قالوا:،والشافعيحنيفةبوويوسف

.الفرضفيالقيامعليهيجببلالمأموم،علىالجلوس

المتنفلائتمامفأجازوااتفاقا،النيةاختلافلىإبالنظرخصبل

لمفترض.با
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المخالفةعندإحداهماأووالصلاةالقدوةبطلانعلىدلالتهوكذلك

التفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىلاتفاقهم؛سالمغير

عذر.للمخالفيكنلمولو،القدوةولاالصلاةيبطللاما

فصل26[]ق

سلمةبنعمروقصة:بالمتننرالمفترضاقتداءلصحةبهيستدلمما

سنين.سبعأوستابنوهوب!جم!النييعهدفيقومهيؤئمكانأنهالجرمي

بفتحالمتعلقةالابوابآخرالمغازيفي(1(")"الصحيحفيالبخارياخرجه

عنفيهافان،ذلكعلىاستمرأنهيدلماداود)2(أبي""سننوفيمكة،

".إمامهمكنتإلاجرممنمجمعاشهدتإفما:قالأنهعمرو

بذلك.علمبولالنبيأنينقللمبانههذاعنأجيبوقد

نعزل"كناجابر:قالوقد،الوحينزولزمنفيكانذلكبانورد

معاذ.قصةعلىالكلامفيذلكتقريرتقدموقد")3(.ينزلوالقرآن

منهمفيسمع،الركبانبهميمرقومهإسلامقبلكانأنهقصتهفي:اقول

ينصرفوا،أنأرادواثم،قومهوفدولماكثيرا،قرأنافحفط،فيحفظهالقرآن

أخذاأو،للقرانجمعااكيركم":قاليؤنننا،فمن!اللهرسوليا:قالوا

هكذا.فقدموني،جمعتماجمعالقوممن]أحا[يكنفلم:قال".للقران

)2043(.رقم)1(

)587(.رقم)2(

تخريجه.سبق)3(
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.(1داود)بيأ"سنن"في

منحديثه"الصحابة"كتابفيمندهابنروى")2(:"التهذيب"وفي

عنسلمةبنحمادعنالمنهالبنالحجاجروايةوهي،صحيحةطريق

اللهرسولعلىوفدواالذينالوفدفيكنت:قالسلمةبنعمروعنأيوب

وقال،ذلكيقتضيماطرقمن)3(""الصحابةفينعيمأبوروىوقد.بلا!

صحبة.له)4(:حبانابن

النبيعلىعرضهأبوهيكونأنالعادةيقتضيهفالذيذلكصجإن:أقول

عمنسالوهلمابه!رقولهفيكون،وعليه.القرآنمنحفظهبماخبرهو،بهلاول

أعلم.دلهو.عليهكالنص"للقرانجمعاأكثركم":يؤمهم

!ه!ه!

-587(.)585رقم)1(

3(.89)7/"لاصابةا"وانظر.(24،34)8/داالتهذيبتهذيب"(2)

.(514،614)3/"الصحابة"معرفة)3(

278(.)3/""الثقاتفي4()





لسأبطالرسألةا

عنهاللهرفبمجبلبقمعاذحديقههبعث

بقومهصلاتهجمه
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")1(مسلم"صحيحفيعيينةابنروايةفيلفظهبنحوهذامعنى:)أقول

(.تقدموقد،وغيره

م!عاذاب!علولالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،شكاية-نرىكما-ففيه

وأ،الامامةويتركث!علولالنبيمعصلاتهباداءيكتفيبانشكواهمإزالةلىإ

قومه.علىيخففبان

نأ:بأمرينأيضاالتخفيفيحصلوجهينمنعليهمالتشديدكانولما

الشديد.والانتظاربالتأخيرالشكوىفتزول،بهلاولالنبيمعيصليلا

قبلبهمفصلاليهمارجع،الناستقتنفتاناتكن"لا:البزارروايةوفي

()2(.591)صالزاوئد"مجمع".يناموا"أن

التطويل.شكوىلتزولالسورأوساطويقرأ

الاتيانفيالتعجيلفيشمل،ذكروهالذيالتشديدمقابلهنافالتخفيف

.القراءةفيوالاختصار،الصلاةلىإ

.القومتفتينمنالامنيحصلوبمجموعهما

عيينةابنيةروفيماعلى-شكواهمأنشكلا:الرحمنعبدقال

.يطولثميتأخرأنهمنكانت-المرسلةلحارثابنمعاذورواية،الصحيحة

أمرين:يحتملوهذا

وأ،وخففتأخرفلو،الامرينبينلجمعامنالشكوىتكونأن:الاول

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذقصةفياللهعبدبنجابرحديثمن)465(رقم(1)

خلاالصحيحرجالرجاله:الهيثميقال.اللهعبدبنجابرحديثمن(133)2/)2(

فيه.كلاملاثقةوهو،حبيببناللهعبدبنمعاذ
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يشكوا.لموطولتقدم

ماوخففتاخرأووطولتقدملوحتىمنهما،كلمنتكونأن:الثاني

شكواهم.زالت

علىتخففنوإمامعيتصلين"إمامعنىكانالاولعلىبنينافإن

قبلبهمفيصليغيرلبيقدمونوتدعهممعيتصليأنإما":قومك

أبيتإذابهمتخففأنواما،بالتعجيلعنهمالتخفيففيحصل،رجوعك

تؤمهم.ثممعيتصليأنإلا

يؤمهموتدعهممعيتصليانإما:المعنىكانالثانيعلىبنيناوان

بهمفتعجلفتومهممعيتصليلاأنواما،ويخففبهمفيعجلغيرك

وتخفف.

يصليثمب!فيمعهيصليأنمنالمنعفيهليسانهفواضجالأولفأما

بهم.يطولثمثدجمولمعهيصليأنمنالمنعفيهوانمابهم،

ولكنبهم،يصليثمث!ولمعهيصليأنمنالمنعففيهالثانيماو

غبارلاواضجهذابالتأخير.عليهمالتشديد1([)1هوإنماالمنعمغزى

اخر.لمغزىالمنععلىالمذكورةالعبارةفيدلالةفلاكذلككانواذا.عليه

أداءفيالقوميؤئمأنامتناعبيانعنحينئذ!النبيفسكوت،وعليه

ذلك.جوازعلىواضجدليلداها=قدمنفريضتهم

فإعادتهاتعاد،كانتولكنواحدةهيإنماالفريضةأنفرضناإذافأما

بفريضة.المعادةفليست،مفروضةغير

".استلزام":وكانها،واضحةغيركلمة(1)
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ذلكظاهرنقدمناقد-لهاإرسامع-ليالعواأهلقصةأنعلى

يعيدها،ثميعيدهاثمولايصليهابأنيعيد،ثميعيدأنعنالنهيالمرسل

مرتينإعادتهاعنالنهيلان؛بمفهومهيضرهمبلالمانعينينفعلاوهذا

.مرةبإعادتهاالإذنصفةيفهم

بلفظعنهرويوقد،المعلمحسينبهيتفردعمرابنحديثأنوقدمنا

المرسللفظظاهرهاللفظوهذا"،مرتينواحديومفيالصلاةتعادلا"

لمذكور.ا

يحتملاللفطوهذا"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا":بلفظأيضاوروي

منأنحاصلهفيكون،مرتينمكتوبةكونهالىإالنفيتوجهظاهرااحتمالا

إعادتها.عليهيفرضولا،عليهماأدىفقدمرةالفريضةصلى

فلاب!جمؤ،النبيقالأيهايدرىولا،المعانيمختلفةالالفاظفهذه

نألاحتمال؛الباقيدونبعضها([)1في]معنىيكونبمايحتجأنيصلج

جمبؤ.النبييقلهلماللفظذلك

جميهني،النبيحبةآخرفيكانماو!ا.الاعادةدلائلتقدمتوقدهذا،

.بعدهمنبهيعملواأنأصحابهأمرماومنها

،الإعادةعنالنهيفيصريحبلفظصحعمرابنحديثأنوهب

علىالدليلقاممامنهيخصعامايكونأنوغايته،مجهولفتاريخه

معناها.قيومامعاذقصةومنه،خصوصه

النبيأن:الحارثبنمعاذمرسلفيجاءماهوالناسخبعضهموجعل

".قومكعلىتخففأنوامامعيتصلياناما"لمعاذ:قالب!عيهول

كذلك.ولعلها،ضحةوغيركلمة(1)
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الرواياتمنشيءفيمعناهولاهوياتلممرسلبانههذاعنجيبو

بناللهعبيدروايةأعني.سياقهاسياقهيشبهالتيالروايةحتى،الموصولة

والبيهقي.داودبيأعنتقدمتالتيمقسم

")1(الفتح"فيحجرابنحكىنظر.العبارةهذهمعنىففي،ذلكومع

نأوإما،بقومكتصلولامعيتصلين"إمامعناها:أنالطحاويعن

".معيولاتصلبقومكتخفف

فقطمعيتصليأن"إماالتقدير:إن:يقولأن"لمخالفهحجر:ابنقال

؛تقديرهمنأولىوهو،"معيفتصليبقومكتخففأنوإما،تخففلمإذا

المتنازععنهالمسؤوللأنه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما

وجلعزاللهحكاهمابابمنهذاأنبالهندالحنفيةائمةبعضوذكر

فاصل8[.]سبا:<بخةمبه-ماللهدداعلىفزي):قولهممنالمشركينعن

يفتر"؛لم"اممقام<بختمابه->أماقيمولكنيفتر،لمأمافترى:مقصودهم

معي،تصليأنإماالمقصود:هنافكذلكالافتراء.عدملجنونالاستلزام

معالصلاةعدممقامبقومهالتخفيفأقيمولكن،معيتصليلانوإما

بهموصلاته،بهمصلاتهمعيكونإنمابقومهالتخفيفلأنبلإز؛النبي

أدائهمفيالناسيؤمانمنللمنع؛بهم!جمؤالنبيمعصلاتهعدمتستلزم

ها.أداقدمنفريضتهم

على،المدعىبالمنعالعلامسبقعلىيتوقفالمعنىهذاوفهم:أقول

)1(.)2/791(
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نأإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذ"ياهكذا:لجملةاهذهسياقأنيردهأنه

".قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلي

علىتخففأنوامامعي،تصليان"اما:قولهأنفيواضحوذلك

التشديد.منالفتنةمنهتخشىمااجتنابلىإإرشادهوإنما"قومك

"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالمحققالعلامةقالوقد

معاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنوالظاهر"(:)1"مسلملصحيح

ويشقالقومينامكانحتى،بلا!النبيمعلصلاته؛الصلاةإلىمجيئهفي

أحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،عليهم

فقال:البابحديثرواياتبعضوفي(،رفاعةبنمعاذمرسلفي)يعني

أمناثممعك،صلىمعاذاوإنالعشاء،أخرتنك،اللهرسوليا:الرجل

اهـ.بأيدينا"نعملنواضحأصحابنحنوانما،البقرةسورةوافتتج

126()2(.)صالحبير""تلخيص

الشارعلسانعلىتمتإنماالامامةأحكامبأنالنسخالعثمانيوقرر

قدكم:سالالصلاةفيوالإمامالرجلجاءإذاأولاكانوافقدفشيئا،شيئا

فيوافقهالإماميدركحتىبه،سبقمافيصليفيبدأ،بذلكإليهفيشارصلوا؟،

بالمتابعة.وأمرواذلكنسخثمبقي،فيما

الإمامقراءةوجعلت،ذلكنسخثم،الإمامخلفيقروونأولأوكانوا

للمأموم.قراءة

)1(/3(.)431

النمنكاني..ط(14)2/)2(
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هذامقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملانفينبغي":قال

".الاختلافونواهيالائتمامأوامرقبلماعلى-تاريخهيعلمولم-الائتمام

الائتمامأوامرمنذكروهفيماالنظرلىتعااللهشاءإنتيسيا:أقول

لى.تعااللهشاءإنالعثمانيذكرهفيماينظروهناك،الاختلافونواهي

فصل

معاذاأنهيإنماالقصةأصلأنلىإبالهند)1(الحنفيةأئمةبعضذهب

العشاء.بهمفيصليقومهلىإيرجعئمجم!،النبيمعالمغربيصليكان

،المغربثلإفياللهرسولمعنصلي"كناجابر:عنرويبماواستدل

382()2(.)3/"مسند"".النبلمواقعنبصرونحنسلمةبنينأتيثم

وقدكيفأيضا،معاذعادةتكونأنبدفلامعاذ،قومسلمةبنيعادةفهذه

منالمغربكلمةحذفتولكنمر(،)وقدالترمذيحديثقينصاذلكجاء

ئم(،)المغرببه!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان-:مثلا-هكذافصارت،العبارة

."...بالبقرةفقرأليلةبهمفصلىالعشاء،بهمفيصليقومهلىإيرجع

معاذ"كانالمراد:أنالسامعونتوهم""المغربكلمةحذفتفلما

فلما.العشاء"بهمفيصليقومهلىإيرجعئمالعشاء،ث!ووالنبيمعيصلي

بالمعنى.الروايةقاعدةعلى،الألفاظفيتصرفواهذاتوهموا

نأثبتإنفانه،للتشبثيصلحماذكرهفيماليس:الرحمنعبديقول

بهمفيصلئيقومهلىإيرجعثمجم!،النبيمعالمغربيصفيكانمعاذا

222(.)صسبقكماالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

)337(.صحيحهفيخزيمةابنواخرجه.الرسالة.ط(015)93169()23/)2(
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بل،قومهلعادةمخالفغيرفهذا،بيانهوتقدمالترمذبسفهمهكما،المغرب

النبيمعالمغربيصلونكلهمكانواسلمةبنيأنادعىفان،لهاموافقهو

بالحجة.طولبب!جمول

كانتسلمةبنيأنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتقد:قالفإن

المسجد،قربلىإيتحولواأنفأرادوا،س!جم!النبيمسجدمنبعيدةمنازلهم

رواية:وقي،"إاثاركمتحتسبونالا،سلمةبنييا":جموالنبيفقال

".اثاركمتحسب،دياركم"

فان.كلهميحضرونذلكبعدكانواأنهمذلكمنيلزملاأنه:لجوابفا

سلمةلبنييكنلمنه:وقل،أصلهمنلحديثافارفضذلكزعمت

إ!قطمعاذبهمصلىولامسجد،

كانواأنهمفيهفليس،المغربحضورهمفيجابرحديثفاما

المغربفيجملاالنبيمعيحضرمنمنهمكانأنهفالحقجميغا،يحضرون

شأنكانكما،مسجدهمفيفيصلونيتأخرمنومنهموغيرهما،والعشاء

فيها،يصلىمساجدعدةبالمدينةكانفقد.المدينةفيالعشائرمنغيرهم

معروفة.ذلكفيوالاحاديث

)يعنيعنهنضرةبيأعن...مردويهولابن")2(:"الفتح"وفيهذا،

تكونأنلاحتمال..هذا.يعارضولا.بسلعمنازلناكانت:قالجابرا(

.("ميلقدروالمسجدسلعوبين،سلعوارءمنكانتديارهم

أنس.حديثمن(665)ومسلم65()5البخاري(1)

()2(/2041).
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معالمغربيشهدونسلمةبنيمنخفومنمعاذفكانهذا،وعلى

معاذفيصليالنبلمواقعيبصرونوهمسلمةبنييأتونثم،ب!جمولالنبي

وجماعةهويخفثم،لهكانإنشغلفييتأخرثمتأخروا،بالذين

معاذفيصلي،سلمةبنيإلىيرجعونثم،جم!تالنبيمعالعشاءفيشهدون

تاخروا.بالذينالعشاء

التأخير؟هذاالمغربالمتأخرونيوخروكيف:قيلفان

؟!سهمهموقعيرىوالرامييأتيهممعاذكانإذاتأخيروأفي:قلت

.غيرهقدمواذلكمنأكثريتأخرأناتفقإذاكانأنهوالظاهر

ثم،بلا!النبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنعلىبنيناإذاكلههذا

الرواياب،منغيرهوعمومالترمذيحديثاقتضاهكما،بقومهفيصليهايعود

.تقدمكما

كماالصوابنووهما،قتيبةحديثفيأنعلىمسلماوافقناإذافأما

حملناهاأو،العامةالرواياتعموممنالمغربخرجناو،الربيعأبورواه

عدميعتادكانمعاذيكونأنمنمانعفأفيالعشاء=خصوصعلىكلها

ثم،إليهميعودكانيكونأنمنمانعأيأو،المغرببعدقومهلىإالرجوع

معاذكانفقد؟قومهلىإيعودثمالعشاء،لصلاةبطولالنبيمسجدإلىيرجع

عجزنافيأنفسناعلىنقيسهلأنوجهفلاالخير،علىحريصانشيظاشابا

تعجيلنا.العشاءيعجلب!ولالنبييكنولموكسلنا.

جميعا،وهمهممنهيلزمةالروتوهيممنإليهذهبمافإنهذا،ومع

احتمالاقالهماتحتملواحدةروايةفيهاليسكثرتهاعلىالرواياتفإن

لابل،الترمذيفهمهماظاهرهافإن،الترمذيعندقتيبةروايةحتىقريباه
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يعودئم،المغرببهيلا!النبيمعيصليمعاذكان:قيلإنفائدةتظهرتكاد

العشاء.بقومهفيصلي

المغربث!جمؤالنبيصلاةبينيكنلمأنهظاهرهلكانهكذاقيلولو

اتفاقا.باطلوهذا!المسافةمقدارإلاالعشاءسلمةبنيصلاةوبين

،التأويلاتهذهمثلارتكابمندينهعلىيخشىلاالعالمأنوهب

علىمخالفيهيجرئلهاارتكابهأنيستحضرأن-الاقلعلى-لهفينبغي

أهلمنالدينأصولفيالمخالفينولاسيما،معارضتهفيمثلهاارتكاب

،الهوىلهمشاءكيفماالصحيحةالسننفيحرفونأيضا،والكفاربل،البدع

وأمثلهتاويلاتأئمتكمكلامفيإنقالوا:بعيد،تاويلهذا:لهمقيلفاذا

منه.أبعد

الصدور.فيبماعليمواللهمصدور،نفثةهذه

فيهاختلفلماواهدني،دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيااللهم

.ثؤنبيكبهجاءلماتبعاهوايواجعل،بإذنكالحقمن

!!!
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فصل

بأمور:أداهاقدمنخلفالفريضةتود!أنبمنعالقائلوناعتذر

فيه.حجةفلا،جم!ولالنبيعلمبغيركانمعاذفعلهماأنمنها:

نعزل"كناقالا:إذسعيدوابيجابربمذهبأخذناإنننا:لجوابوا

العذرهذافإن(".القرانعنهلنهىعنهينهىشيئاكانلو،ينزلوالقران

واضح.

النبيتقريرانالعلامأهلعندتقرركماأنههذا:فيمذهبهماوتقرير

الواسطةفيهيكونالذ!الوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفاو،حجةوبلاول

.الناسأظهربين-الرسولوهو-

فإنب!عيهؤ،النبيسؤالعنمنهئينكانواالصحابةأنمنثبتماويويده

وان،الحكمفيلهيطهربمايعملأنمنهملكلمأذونايكونأنيستلزمذلك

بينوالرسول،عليهمرقيبوجلعزاللهلانذلكوانماتردد.فيهعندهكان

بهيبينمارسولهلىإأوحىشيءفيخطأهموجلعزاللهعلمفاذا،أظهرهم

لحكم.ا

إليه.ذهبواماعلىحجةأنهذكروامافيالنظرلىتعااللهشاءإنتيوسيأ

معاذصلاةأنالرواياتظاهر:نقولفانناالمذهبهذانذهبلموإن

كانمعاذانوكثيرا،تكررب!جمؤالنبيمعصلاهاقد[]التيالصلاةبقومه

أمرفيلانصاريتعاهدممابئالنبيوكان،سلمةلبنيالراتبالامامكأنه

بصحته،يثقونماإلادينهمفييصنعونيكادونلامماوكانوا،دينهم

النبياستئذانبعدإلاإمامايرتبونولامسجدايبنونيكونوالمأنهموالظاهر
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فيذكر،والدينالعلمأهلمنرجالسلمةبنيفيكانوقد،ب!علول

بدريا.وأربعونعقبياثلائونفيهمكانأنه:حزمابنعن(")1الفتع"

لجواز:بامنهمقالبلذلك،امتناعالصحابةمنغيرهمعنيحفظولا

2(.[)وغيرهموأنس]الدرداءبووعمر،وابنعمر،

)3(،والحراملحلالباالامةأعلمأنهجمفىالنبيعنجاءنفسهومعاذ

...الاماممتابعةسنمنأولوهوبرتوة)4(،العلماءأمامالقيامةيوميأتيوأنه

،الصلاةفيفدخلعليها،كنتإلاحالعلىأراهلا:فقال،الصلاةفيوهم

قاشه،مافا!معاذقامجموالنبيسلمفلمافيه،هوفيماجم!النبيووافق

...بمثلهفأمرهملكم")5(،سنقدمعاذاإن":ثهلاولالنبيفقال

ماعلىسلمةوبنيمعاذاقررجموالنبيأنمنهيعلمماوسيأتيهذا،

منهم.كان

صجم!النبيبعدالصحابيقولأنلىإالعلمأهلمنجمعذهبوقد

واحتياطا،تحرياأبلغيكونلانه؛صجم!النبيحياةفيقولهمنهلىفاو،حجة

.تقدممالىإانضمامهمعهذا.يخفىلاكما

)1(.)2/691(

"."الفتحمنوالمثبتالتصوير.فيتظهرلمكلمات)2(

انس.حديثمن937(0،9371)الترمذيأخرجه)3(

الثقفيعونأبيحديثمن4(60)58/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه4()

مرسلا.

معاذ.حديثمنوغيرهما5(0)6داودوأبو2(4212)حمدأأخرجه)5(
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ذلك.يعارضانهذكروافيماالنظرلىتعاادثهشاءإنتيوسيأ

النبيأخبرواالقومأنوغيرهعيينةابنكروايةلحديثاهذاوفيهذا،

ظاهربلذلك،عليهمانكرث!ووالنبيأنيثبتولمبهم،يصليثم!ث!وو

وما.التطويلمعاذعلىأنكروانما،فعلهمعلىأقرهمأنهالرواياتأكثر

هو[]بل،يصحلم(1.)..روايةفيماوهوإنكار،أنهيعتبرمماأوردوه

يشبهالتيمقسمبنعبيدروايةحتى،المتصلةالروايةفييقعولم،مرسل

المدعى،علىفيهدلالةفلاالقولذلكصحولو،المرسلذلكسياقسياقها

تعالى.اللهشاءإنبيانهيأتيكما

فيهالفريضةكانتالذيالوقتفيكانهذايكونأنيحتملأنهومنها:

منسوخا("،فيكونأي"لما)2(:الفتح"فيقال.الطحاويقاله.مرتينتصلى

لاوهو،بالاحتمالالنسخإثباتيتضمنبأنهالعيددقيقابن"تعقبه:وقال

".الفريضةإعادةمنادعاهماعلىالدليلإقامةيلزمهوبأنه،يسوغ

لا":مرفوعاعمرابنحديثوهو،دليلهذكرالطحاويأنذكرثم

المسيببنوصدقة،أيمنبنخالدومرسل"،مرتيناليومفيالصلاةتصلوا

.تقدمفيماذكرتهاوقد،ليالعواقصةفي

الفريضةأنعلىبالدليلطالبإنماالعيددقيقابنأنالظاهر:أقول

الذيهوهذاف!ن،مرتينصلاتهامفروضاكانأنهأي،فريضةتعادكانت

.الطحاويينفع

واضحة.غيركلماتهنا(1)

)2(/2(691).
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يعيدهاثم،عليهفريضةوهي،ب!جم!النبيمعيصليمعاذكان:فيقال

أهلوقصةعمرابنحديثفيدلالةولاأيضا.عليهقريضةوهيبقومه

هذا.علىالعالية





لثأملةالرسألةا

الشرلحفأومسهاهالوتر""حقيقة





لعكم1!هومسماهالوتر""حقيقلأ-8

اوتيرالر!إلمحه

925

عنتقلعولا،رغائبهتنقطعولا،مواهبهتنحصرلاالذيدتهالحمد

حقتثبتشهادةله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو.سحائبهالجود

نأشهدو.الديانالملكرضاوتوجب،الشيطانكيدوتذهب،الإيمان

الشركشبهومحيت،سبيلهالحقمناستقامبهالذيورسولهعبدهمحمدا

وأصحابه،المطهرينواله،الاميننبيكمحمدعلىصلاللهم.وأباطيله

كثيرا.تسليماوسلم،الدينيوملىإبإحسانلهموالتابعين،المهدييناةاله!

الاخوانبعضسألني2134سنةرمضانأوائلكانلمافانهبعد،أما

معالاقاويلمنالراجحبيانطالبافيها،المختلفالوترأحكاممنشيءعن

بعضهااخذاالوترأحكاموجدتالأدلةأتصفحأخذتولما.الدليلبيان

علىمتوكلا-فعزمت،المجالتوسعةلىإالحالبيفانجربعض،برقاب

الباعأنعلىالوتر.أحكامعامةعلىيشتملكتابجمععلى-لىتعاالله

وصادقالظنحسنلىوتعاسبحانهاللهفيليولكنكسير،والجناحقصير،

يشاء.منيؤتيهاللهبيدوالفضلالرجاء،

فيالوترفياختلف:التينابنقال)فائدة(")1(:الفتح"فيالحافظقال

،بقراءةواختصاصه،فيهالنيةواشتراط،وعدده،وجوبهفيأشياء:سبعة

قلت:.الدابةعلىالسفرفيوصلاته،وقتهاخروفي،قبلهشفعواشتراط

وفي،فيهيقالوفيمامنه،القنوتمحلوفي،فيهوالقنوت،قضائهوفي

هذالكنقعود.منصلاتهوفي؟قبلهركعتانتسنوهل،ووصلهفصله

)1(/2(.)478
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وفيأيضا،وقتهأولفياختلفواوقدلا.أومندوباكونهعلىينبنيالاخير

ركعتيخصوصأو،منهأفضلالرواتباو،التطوعصلاةأفضلكونه

هـالفجر.

الوترحقيقةفيمقدمة

حدىوأكثرها،ركعةأقلها،مؤكدةمندوبةصلاةأصحابناعندالوتر

علىالوترإطلاقفيعندهمفرقولاوالفجر.العشاءبينماوقتها،عشرة

بأكثر.وفصلهاواحدةبتسليمةفصلهابينعشرةالإحدى

:فنقولالسنةفيالوترحقيقةتحقيقوأما

ثلاثةعلىأطلققدالوترأنلناتلخصوالاثارالاحاديثاستقراءبعد

:معان

سواء،عشرةثلاثغايتهاالتيالليلصلاةبهمرادايطلقأنأولها:

بنومحمدوالبيهقيالحاكمحديثهذاوعلىفصلا،أووصلاصليت

ولكن،لمغربباتشبهوابثلاثتوتروالا":قالأنهجم!النبيعن(1نصر)

".ذلكمنبكثراوعشرةبإحدىاوبتسعاوبسبعاوبخمساوتروا

وقدعائشةعنصحيحبإسنادداود)2(وابيأحمدحديثايضاوعليه

،وثلاثبأربعيوتركان:فقالتيوتر؟ثدجمولاللهرسولكانبكم:سئلت

سبعمنبانقصيوتريكنولم،وثلاثوعشر،وثلاثوثمان،وثلاثوست

وكتابالليلقيامو"مختصر31()3/"الكبرىو"السنن03(1/4)""المستدرك(1)

.هريرةأبيحديثمن(251)صالوتر"

.(2361)داودوابو(5152)9لمسند"ا"2()
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.عشرةثلاثمنبأكثرولا

لمذهبنا.الاقربهوالوجهوهذا

وأموصولةأوقعتسواء،الفردةالركعةبهمرادايطلقأن:نيلثا1

الليلصلاة"-:لمسلمواللفظ-)1(الصحيحينحديثهذاوعلى.مفصولة

".بركعةفأؤيرالصبحخنبيتفاذا،مثنىمثنى

:قالأنهب!جمولالنبيعنعباسوابنعمرابنعن)2(مسلمحديثوعليه

عنهما.وردهكذا."الليلاخرمنركعةالوتر"

ترجمةتحتصحيحبإسنادكلاهما)3(والنسائيداودأبورواهوقد

النبيسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعن:ولفظهالوتر(،كم)باب

اخرمنركعةوالوتر،مثنىمثنى"هكذاباصبعيهفقال،الليلصلاةعنب!جم!

".الليل

"ليسقوةفيفهوالحصر،ظاهرهإليهالمسندتعريفأنيخفىولا

ثلاثبينوصل!النبيأنثبتقدأنهمع."الليلاخرمنركعةإلاالوتر

الوتر":قولهفيالوترأنذلكبينلجمعوا.تسعوبينسبعوبينخمسوبين

وصلت.وانالفردةالركعةتلدببهيراد"الليل7خرمنركعة

واحدةأكانسواء،واحدةبتسليمةوتراكانمابهمرادايطلقأن:الثالث

الاحاديث.أكثرهذاوعلى.إلخ...خمساأوثلاثاأو

عمر.ابنعن(74641/)9ومسلم(1)137البخاري(1)

)753(.رقم2()

233(.)3/والنسائي(1241)داودأبو)3(



الفقهرسانلمجمك2622

مج!رواللهرسول"كان:بلفظ)1(والشيخينأحمدعندعائشةحديثمنها

".بخمسيوترركعةعشرةثلاثالليلمنيصلي

معترضةراقدةوأنايصفيجممالنبي"كان)2(:عليهالمتفقحديثهاومنها

".فأوترتايقظنييوترأنأرادفاذا،فراشهعلى

وفي".عائشةيافاوتريقومي":قالأوترفإذا)3(:لمسلمروايةوفي

فأوترت.أيقظهاالوتربقيفاذاأيضا)4(:لهرواية

يكونالذيالمعنىأعنيالوتر،حقيقةتحقيقاقدمأنرايتوقد:أقول

المختلفالوجوهبيانفيأشرعثم،شرعيةحقيقةعليهالوترلفظإطلاق

تعالى.اللهشاءإنبمقالةوجهكلمفردافيها،

****

اللفظ.بهذاالبخاريعنداجدهولم)737(.ومسلم2()9423"المسند"(1)

.7(44)ومسلم(9)79البخاري(2)

.(44/7431)رقم)3(

.(44/7531)رقم(4)
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الأولىلمقالةا

الوترحقيقةفي

263

فيجاءما"باب(:(")1والشافعيمالك"اختلافكتابفيالربمقال

بواحدةالرجليوترأنيجوزأ:الوترعنالشافعيسألت.واحدةبركعةالوتر

أؤبرثمركعاتعشراصليأنأختاروالذي.نعم:قالشيء؟قبلهاليس

.("بواحدة

نحبلا:نقولفانا:للشافعي"فقلتقال)2(:أنلىإالادلةساقثم

الوتر".منوالركعتينالركعةبينويسلم،ئلاثمنبأقليوترأنلاحد

لى:تعااللهرحمهالشافعي"قال:اخرهوفي،الشافعيجوابساقثم

عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنجريجابنعنالمجيدعبدأخبرناوقد

الاخرةفيإلايسلمولايجلسلاركعاتبخمس!يوتركانب!فيالنبيأن

منهن.

بواحدةيوترأنيسع،ناقلةهذه:قالهذا؟معنىفما:للشافعيفقلت

لنايغفروالله-وقولكم.غيرهنضيقأنغيرمنوصفتماونختاركثر،و

كلمنخارجقولكممعقولا،ولاقياساولاأئرا،ولاسنةيوافقلا-ولكم

بعضقالكمابثلاثإلايوترلاتقولوا:نإما.الناسوأقاويلهذامنشيء

ن]واما.واحدةالوتريكونلئلامنهنواحدةفيإلايسلمولا،المشرقيين

الوفاء.دارطه(455)8/""الامكتابضمن(1)

.(655)8/نفسهلمصدرا2()
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تأمرونوأنتم(1[)بواحدةالوترتكرهونوكيف،بواحدةالوترتكرهوالا

لمبهيولالنبيلانكرهناه:قلتموان.واحدةفهيبهأمرتمفاذافيها،بالسلام

شيء،قبلهنليسبثلاثبه!علولالنبييوترفلم]شيء[،قبلهاليسبواحدةيوتر

".بثلاثتوترواأناستحسنتموقد

-"واحدةالوتريكون"لئلا:قولهولاسيما-عنهاللهرضيكلامهفاول

يشركهولااأكثر،أوثلاثاأوركعة:واحدةبتسليمةصليماهوالوترأنلفيد

ذلك.خلافيشبهكلامهواخر.عنهمفصولاشفعمنسبقهماالوتراسمفي

.الاوليؤيد"المختصر")2(فيالمزنيوكلام

تسليم"بثلاثتوترواأناستحسنتم"وقد:الشافعيقولإن:يقالوقد

وجههيكونأن"مفصولةبثلاث"يوتر:قولكميخلولا:قالكانه،جدلي

يسبقهالمبواحدةالوترفيالسنةمخالفةكراهيةأو،واحدةالوتركراهية

الركعةإذ،منهفررتمماعينهوالفصلاشتراطكمفإنالأولكانفإنشفع،

لوجودالوتراسمفيالركعتانتشركهاولاالوتر،فهي،مفردةصليت

نأتبثنتأملهحقعنهاللهرضيالامامكلامتأملفمنالثانيكانوان،الفصل

يقدحولا.اأكثروثلاثاأوركعةوترا:واحدةبتسليمةصليماهوعندهالوتر

علىلانه،"بثلاثتوتروااناستحسنتم"وقد:كلامهاخرفيقولههذافي

ستراه.لما،لجدلياالتسليمسبيل

]إلا[يوترأننحبلا":قولكم:أخرىبعبافئالإمامكلاموتفسير

"."الاممناستدركناه،الاصلمنسافط(1)

(.بيروتالفكردارطبعة""الامكتابمنالثامنالمجلد)ضمن(411)ص2()
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:وجوهأربعةأحدعنيخلولا("مفصولةبثلاث

.الصلاةفيذللنيعهدولم،منفردةركعةإيقاعكراهيةيكونأنإما

يقتصر.لم*والنبيعليها،الاقتصاركراهيةيكونأنواما

(".مثنىمثنى"حديثلىإذهابايكوننوإما

قبلها.شفعسبقبدونإيقاعهاكراهيةيكونأنواما

الركعتينووجود،منهفررتمفيماوقوعالفصلفشرطكمالاولفأما

.مفردةكونهامنيخلصهالاقبلها

اقتصرتمفلمأيضا،الثلاثعلىيقتصرلم!النبيفانالثانيوأما

عليها؟

علىاقتصرتمفلم،أربع"مثنىمثنى"عليهيقعماأقلفانالثالثوأما

ركعتين؟

وأنتم،شفعيسبقهالمبثلاثيوترلمجم!النبيفإنالرابعوأما

شفعا.قبلهاتشترطونولاوترالمفصولةالثلاثأنتزعمون

وتراصليعماعبارةالامامكلامفيالوترأنعلمتذكرماتقررإذا

أهلوأمااكثر.أوخمسأوثلاثأوركعة:واحدةبتسليمةموصولابنيته

أحدلىإركعةمنالوتر،بنيةصليعماعبارةكلامهمفيالوترفانمذهبه

الفصل.أوالوصلمععشر،

،ثلاثمنبأقليوترانلاحدنحبلا"فإنا:الربيعقولوظاهر:قلت

عنعبارةالوترأنمالكمذهبأن:الوتر"منوالركعتينالركعةبينويسلم
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حيثالرابعالوجهفيجوابهالشافعيبنىوعليه،المفصولةالثلاثتلك

مذهبفيقولذلكأنوالظاهر"،بثلاثتوترواأناستحسنتموقد":قال

المفصولة.الركعةهوالوترأنعندهوالراجح.مالك

فانالوتر،عددفيالثانيةالمسالةفاماالموطا":"شرحفيالباجيقال

وقال.الشافعيقالوبه،واحدةركعةالوترنلىإذهباللهرحمهمالكا

اللهرضيعائشةقولنقولهماعلىوالدليل.ركعاتثلاثالوتر:حنيفةأبو

")1(.بواحدةمنها"يؤبر:الحديثفيعنها

مالكافإن-الوترأي-صفتهوأماالمجتهد")2(:"بدايةفيرشدابنقال

الوتر:حنيفةأبووقال.بسلامبينهايفصلبثلاثيوترأناستحباللهرحمه

ركعةالوتر:الشافعيوقال.بسلامبينهايفصلأنغيرمنركعاتثلاث

والتابعين.الصحابةمنسلفالاقاويلهذهمنقولولكل.واحدة

قولهلىإفمصيرا،واحدةركعةالوترنلىإذهبفمن:قالأنلىإ

حديثلىوا")3(،بواحدةفاؤيرالصبحخشيت"فإذا:والسلامالصلاةعليه

نأغيرمنثلاثالوترأنلىإذهبومن)4(.بواحدةيوتركانأنهعائشة

إلخ....فةطالثلاثعلىالوترحكموقصربينها،يفصل

العلمية.الكتبدار.ط(161)2/(1)

بمصر.الاسلاميةالكتبدار.ط238(236-/1))2(

عمر.ابنحديثمن74()9ومسلم(1)137البخاريأخرجه)3(

،1)177ماجهوابن(20.3/365/)والعسائي(1337،)1336داودأبواخرجه(4)

.وغيره(224.22342)حبانابنوصححه(.1358
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الصلاةعليهبأنهالبابهذافيتمسكفإنهمالكماو:قالأنإلى

أقلوأنالوتر،سنةمنذلكأنفرأى،شفعإثرفيإلاقطيوترلموالسلام

منولكن،واحدةركعةيكوننإمالحقيقةاعلىعندهفالوتر،ركعتانذلك

علىيشتملهوبهالمأمورالوترأنيرىنواما،شفعيتقدمهاأنشرطها

لهذاويشهدوترا.الكلصاروترالشفععلىزيدإذافإنهووتر،شفع

العددفيهالوترسمىفإنه)1(،المتقدمقيسبناللهعبدحديثالمذهب

كانأنهالواحدةالركعةهوالوترأنلاعتقادهويشهدووتر،شفعمنالمركب

رسولقالوقد؟لهيوترشيءوأيشيء؟قبلهاليسبواحدةيوتركيف:يقول

نأيرىكانأنهالقولهذاظاهرفإنصلى")2(.قدماله"توير:!الله

والوتر،الشفعمنالمركبالغيرأعني،بنفسهالوترالعددهوالشرعيالوتر

هـ.أولىعليهالتأويلوهذا،لغيرهوترهوهذاأنوذلك

نأومفاده،واحدةركعةمالكعندالوتربأنقاطعالباجيفكلام:قلت

ذلكفرجحرشدابنوأماالوتر.بنيةيكونأنيجوزلاقبلهاالذيالشفع

نايرىمالكيكونأنرشدابنوأجاز.الشاقعيلىإنسباهوكلاهماأيضا،

بنللهعبدبحديثلاستدلاله،مفصولينأيووتر،شفععلىيشتملالوتر

يوتركان:قالتيوتر؟بلا!اللهرسولكانبكم:لعائشة"قلت:ولفظه،قيس

يوتريكنولم.وثلاثوعشر،وثلاثوثمان،وئلاثوست،وثلاثباربع

فثلاثالوصلمعوأما."عشرةئلاثمنباكثرولا،سبعمنبانمص

"ابنلهويقال.عائشةعنقيسأبيبناللهعبدحديثمن()1362داودأبوأخرجه(1)

اصا.قيس"

7(.4)9ومسلم99(0)البخاريأخرجه2()
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الراجحعلىبنا"-مالكاأنكلامهفاخر،تسعأوسبعأوخمساو،بتسليمة

الوصل.يجزلمانهلاوترا،المجموعيسفي-عنه

فيشرعيةحقيقةهوالوترأنمالكعنعندهالراجحأنلكتبينفقد

وأما.أيضاوتراذلكلكانأكثرأوبثلاثالوصلاجيزولو،الواحدةالركعة

فتأمل.،الركعةإلاالوتريكونفلامثلا،وركعةركعتينبينالفصلحصلإذا

صحيح.وهو،الشافعيلىإذلكنسبةكلامهماوظاهر

****



الثمك2ثدومسماه"[لوتر"حقيقلأ8-

]بواحدة[الوترفيمبحث

926

الفجروطلوعالعشاءبينليسواحدةعلىالاقتصارالشاقعيةأجاز

بأحاديث:واستدلواغيرها،

:قالب!فيالنبيأنعباسوابنعمرابنعن)1(مسلمحديثمنها:

".الليلآخرمنركعةالوتر"

:قالب!فياللهرسولأنعنهاللهرضيالانصاريأيوبأبيعنومنها:

ناأحبومن،فليفعلبخمسيؤيرأنأحبمن،مسلمكلعلىحقالوتر"

".فليقعلبواحدةيؤيرانأحبومنفليقعل،بثلاثيؤير

"شرحفيالنوويقالهكما،صحيحباسنادداود)2(ابورواه

حبانابنوصححه)4(،ماجهوابنالنسائيورواه(")3(.المهذب

.وغيره)6("الفتح"فيكما)5(،لحاكموا

عنثقاتكلهمرواته)8(:شراحهبعضقالب!سناد)7(الدارقطنيوعند

)753(.)1(رقم

)1422(.رقم)2(

3")4/17(0"المجموع)3(

.(0911)ماجهوابن23(2389،)3/النسائي(4)

3(.1/20،330)"و"المستدرك2(4،2014،2114)70"حبانابن"صحيح)5(

)6(/2(.)482

33(.)2/""سننهفي)7(

34(.)2/"المغني"التعليقفياباديالعظيمالحقشمسهو)8(
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بركعة.أوترب!ولالنبيأنعائشة

عباسابنحديثمن")2(حبانابنصحيح"وفي")1(:"المغنيفيقال

بركعة.أوتربدفىأنه

منبركعةالعشاءبعدأوتروممن:العراقيقال)3(:بعضهمقال

بنوأبيجبل،بنومعاذ،وقاصابيبنوسعد،الأربعةالخلقاء:الصحابة

وابنمسعود،وابن،وحذيفةالدرداء،بوو،الاشعريموسىبوو،كعب

بوو،الانصاريأيوبوأبو،الداريوتميم،ومعاوية،عباسوابنعمر،

وو.القاريالحارثبنومعاذالزبير،بناللهوعبدعبيد،بنوقضالة،هريرة

وفيه.بواحدةأوتروقاصبيأبنسعدأن()4البخاريفي:قلت

اعترضلمنبقولهذلكعلىأقرهعباسابنوأن،معاويةعنكذلكأيضا)5(

فقيه.فانهدعه:عليه

هو؟ما"الوتر"مسمىتحقيقوهي،مقدمةعلىيتوقفمعهموالبحث

مطلقاً،منهاالفردةالركعةأومطلقا،فردااخرهايكونالتيالليلصلاةاهو

واواحدةأكانتسواء،واحدةبتسليمةوتراتكونالليلفيصلاةاخرهوأو

اكثر؟

221(.!)1/المحتاج"مغني)1(

)2424(.رقم)2(

93(.)3/الاوطار""نيلانظر،نيالشوكاهو)3(

)6356(.رقم(4)

376(.4)رقم(5)
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الشرعفيومسماهالوتر""حقيقةفيبحث

271

ابنسالت:قالمجلزأبيلىإبسنده)1("مسلم"صحيحفيروينا

("،الليل[خرمنركعة":يقولب!جم!اللهرسولسمعت:فقالالوتر،عنعباس

".[لليل[خرمنركعة":يقوللمج!طاللهرسولسمعت:فقالعمرابنوسالت

سننو"داود"أبيسنن"فيرويناه:أقول.حديثبعضلحديثاوهذا

حدثناالوتر؟(كم)بابداود)2(:أبوقال."ماجهابنسننو""النسائي

نأعمرابنعنشقيقبناللهعبدعنقتادةعنهمامأناكثيربنمحمد

هكذا:بإصبعيهفقال،الليلصلاةعنب!ولالنبيسألالباديةأهلمنرجلا

(".الليلاخرمنركعةوالوتر،مثنىمثنى"

صحيح.الاسنادوهذا:قلت

اللهعبدبنيحىبنمحمدأخبرناالوتر؟(كم)باب)3(:النسائيوقال

مجلزأبيعنالتياجأبيعنشعبةحدثنا:قالجريربنوهبحدثنا:قال

".الليلاخرمنركعةالوتر":قالجمفىالنبيأنعمرابنعن

ذكرثم-حدثناقالا:ومحمديحمىحدثنا:قالبشاربنمحمدأخبرنا

به!عيهولالنبيعنعمرابنعنمجلزأبيعنقتادةعنشعبة-معناهاكلمة

".الليلاخرمنركعةالوتر":قال

)753(.رقم)1(

)1421(.")2/62(رقم"سننهفي)2(

)3(/3(.)232
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قتادةحدثنا:قالهمامحدثنا:قالعفانعنمحمدبنالحسنأخبرنا

اللهرسولسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعنشقيقبناللهعبدعن

".الليلآخرمنركعةوالوترمتنى،"مثنى:قال،الليلصلاةعنب!علول

صحيح.الاخيرالاسنادوهذا

ثنا،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدحدثنا)1(:ماجهابنوقال

قال:قالعمرابنعنمجلزابيعنعاصمثنازياد،بنالواحدعبد

نإأرأيت:قلت."ركعةوالوتر،مثنىمثنىالليل"صلاة:ث!ولاللهرسول

".النجمذلكعند""أرأيت"اجعل:قال؟نمتإنأرايت،عينيغلبتني

الليلصلاة":بلا!اللهرسولقال:فقالاعادثم.السماكفاذا،رأسيفرفعت

الصبح""قبلولفظ،صحيحواسناده".الصبحقبلركعةوالوتر،مثنىمتنى

".الليلاخر"منالاخر:اللفظبمعنىهو

فيكما،بالشفعالموصولةالواحدةالركعةعلىالوترإطلاقوردوقد

دافصلىوفيها:،عائشةعنهشامبنسعدحديثفيداود)2(لابيرواية

ثموالسجود،والركوعالقراءةفيبينهنيسويأنهليئإيخيلركعاتثماني

وعندداود)3(أبيعندالحديثطرقعامةأنمع.لحديثا."..بركعةيوتر

صلىب!يئأنهوذلك،بالثمانمتصلةالركعةأنمبينةوغيرهما)4(مسلم

الثمانوبينبينهافصللانهالروايةهذهفيالركعةأفردتوانماجميعا،تسعا

)1175(.رقم)1(

)1352(.رقم)2(

1347(.1346،)1342،1343،رقم)3(

)746(.رقم)4(



372الشرلح.ومسماهلوتر"ا"حقيقة-8

.الرواياتعامةفيكما،التاسعةفيإلايسلمولمبتشهد،

يأ،الثمانيوتربمعنىبركعةيوترأنعلىالروايةهذهتحملوقد

أيضاومنهمجازا،ئالثإطلاقفهذاالتأويلكهذايقبركلموانوترا.يصيرها

ركعة،عشرةئلاثيصليكان")2(:قالت(1)مسلمعندسلمةبيأرواية

نأأرادفاكذا،جالسوهوركعتينيصليئميوتر،ئمركعاتثمانيصلي

(".الصبحصلاةمنوالإقامةالنداءبينركعتينيصليئم،فركعقاميركع

وفيه:،هشامبنسعدروايةمنوغيره)3(مسلمفيعنهاثبتكما

ويحمدهاللهفيذكر،الثامنةفيإلافيهايجلسلاركعاتتسعويصلي"

لحديث.ا."..التاسعةفيصلييقومئم،يسلمولاينهضثم،ويدعوه

المذكور،هشامبنسعدحديثفي)4(النسائيروايةمنهصرحو

فيإلايقعدلمركعاتبتسمعأوترإذاب!لاولاللهرسولكان:قالت":ولفظه

يصليئم،يسلمولاينهضئمويدعو،ويذكرهاللهفيحمد،الثامنة

لحديث.ا"...التاسعة

أيضا.مجازالإطلاقوهذا

الوتر،علىلاشتمالها،الليلصلاةمطلقعلىمجازاالوتريطلقوقد

كماواقتضاه،"الترمذي"سننعنفيهنقلهومر،الطيبيعنبعضهمرواه

)738/126(.رقم)1(

عنها.اللهرضيعائشةاي)2(

)746(.رقم)3(

()4/3(04.)2
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إطلاقلهملتأوالعلماءأكثركلاميقتضيهبل،النسائيالإمامصنيعذكرنا

العشاءسنةفيهأدخلأنهعلىالاحاديثبعضفيعشرةالثلاثعلىالوتر

لحاكماوحديثسلمةأمحديثومنه،الصبحسنةاوالوترافتتاجاو

قيسأبيبناللهعبدلىإصحيحبإسنادداود)1(أبيوحديث،السابقان

كان:قالتيوتر؟ب!جمؤاللهرسولكانبكمعنها:اللهرضيلعائشةقلت:قال

يكنلمو.وثلاثوعشر،وثلاثوثمالق،وثلاثوست،وثلاثباربعيوتر

.عشرةثلاثمنباكثرولاسبعمنبانقصيوتر

وقد،بالتقطيعفيهصرحلانه؛قلناهماعلىواضحدليلالحديثوهذا

وقوله:.الاخيرةالقطعةعلىالوترإطلاقعلىالاحاديثعامةأنعرفت

ركعةوقوعهاصحقدالاخيرةالقطعةأنمع"سبعمنبانقصيوتريكن"ولم

ركعة"صلىعمر)2(:ابنحديثياتروبعضهذامنوليس.واحدة

صلى"قدمالهتوتر"معنىيكونأنيتعينلاإذ؛"صلىقدمالهتؤيرواحدة

لىإالاقربهوالإطلاقوهذاوترا.منهتكون:المعنىبلوترا،تصيرهأي

ركعةأقلها،مخصوضةصلاةعنعبارةصحابناعندالوترلانمذهبنا؟

فهوعشر،خمسةأوعشرثلاثةأنهمنوردوماقالوا:عشر.أحدواأكثرها

الصبح.قبليةوركعتينالوتر،افتتاحعندخفيفتينركعتينبضم

علىمطلقاوردإذاكذلكإنه:وقلنا،قلناهالذيالمجازهووهذا:قلت

ولم،واحدةبتسليمةوتراصليفيماوحقيقةنحوها،أومقطعةعشرأحد

تسع.منأكثرفيذلكيثبت

)1362(.رقم)1(

.7(94)ومسلم(099)البخاريعند(2)
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قولهوالتسعوالسبعوالخمس!الثلاثوصلمنذكرناهمافييناولا

صلاة:نقوللاننالحصر؛اذلكاقتضىوان"،مثنىمتنىالليلصلاة":ب!فى

كالشيخينالائمةترىولذلك.السنةمنمفهومهوكماالوتر،غيرالليل

ينبغيالوترعلىتقدمالتيفالصلاةوحينتذ(.1)جمةبتركلايفردونوغيرهما

،واحدةصلىشاءإنلخيار:باالانسانكانالوترجاءفاذا،مثنىممنىتكونأن

ذلكعلىويدلكمر.كماتسعا،شاءوإنسبعا،شاءوانثلائا،صلىشاءوإن

الكلاملكانذلكنحواو("ثلاثوالوتر،مثنىمثنىالليلصلاة":قاللوأنه

يلي:ماهامشهفيذكرالمؤلف)1(

دهإفرلكن،لحكمهالبخارييتعرضولمالوتر:ابوابأولفي""الفتحفيقال

ذلكأنذكرثم.عندهبهاملحقغيرأنهيقتضيوالتطوعالتهجدابوابعنبترجمة

.الوجوبقييناماأوردولكنه،يوجبهأنهيقتضي

صلاةأنذلكعلىيدلكومما،عرفتماهوبترجمةلافرادهالمقتضىبل:قولو

هذاويبينأخيرا.شرعفإنماالوتر،بخلاف،الإسلاماولمنمشروعةكانتالليل

ياهيوماقلعا:.النعمحمرمنلكمخيرهيبصلاةامدكمالله"إن،:"السننحديث

الله.شاءإنتيسيالحديثا.الوتر":قال؟اللهرسول

اقتضتهوإنهذا:نقولفإنا،اللبلصلاةفييدخلهالليلفيوقوعهشرطإن:يقاللا

وقعماكلتشملولا،مخصوصةصلاةعلىشرغااطلقتالليلصلاةلكن،اللغة

الوتر.فكذااتفاقا،ورواتبهاوالعشاءالمغربتشمللاإذ،بالليل

الوضوءسنةمثلذلك:نقوللاننا،الليلصلاةعنيكفيالوترأنهذاعلىيردولا

[.]المؤلف.فتاملوفتهما.فيصلاةوقوععنهمايكفيالمسجد،وتحية

ماجهوابن(254)والترمذي(41)18داودابواخرجهذكرهالذيلحديثوا

منإلانعرفهلاغريبحديث:الترمذيقال.حذافةبنخارجةحديثمن(1)168

حبيب.بنيزيدحديث
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لى.تعااللهشاءإنمثنىمثنىالليلصلاةبحثوسياتي.صحيحا

وتراصليماهوعندهالوترأنيقتضياللهرحمهالنسائيالاماموصنيع

يطلققدنهوتسعا،وسبعاوثلاثاأوواحدةأكانسواء،واحدةبتسليمة

وعامة،عنديلحقاهووهذامجازا.عشرةوالثلاثعشرةالاحدىعلى

ندر.ماإلاعليهتدذوالاثارالاحاديث

اخرمنركعة"الوتر:حديثفيهفاوردالوتر؟(،كم)باب(:1أولا)قال

اللهرسولسالالباديةأهلمنرجلاانباصلهختمهثم،بروايتين("الليل

".الليلاخرمنركعةوالوترمتنى،"مثنى:قال،الليلصلاةعنب!جمول

بلفظ:عمرابنحديثفيهوأورد؟(بواحدةالوتركيف)بابقال)2(:ثم

وروايات"بواحدةفاركعتنصرفاناردتفإذا،متنىمثنىالليلصلاة"

منيصلي"كان:عائشةعنعروةبحديثوختمه.مختلفةبالفاظاخرى

إلخ."...بواحدةمنهايوترركعةعشرةإحدىالليل

وفيه:،عائشةحديثوردو؟(،بثلاثالوتركيف)بابقال)3(:ثم

عنتسألفلااربعايصفيثم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعا"يصلي

بنسعدبحديثثنىثم.الحديثثلاثا..."يصليثم،وطولهنحسنهن

أطالثم.الوتر"ركعتيفييسفملاكانجملااللهرسول"أنعائشةعنهشام

.بالثلاث]الوتر[أحاديثبعضفيالواقعةبالاختلافات

232(.)3/"النسائي"سنن(1)

233(.)3/نفسهالمصدر2()

234(.)3/نفسهالمصدر)3(
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عنالحكمبحديثوصدره؟(،بخمسالوتركيف)بابقال)1(:ثم

بينهايفصللاوبسبعبخمسيوترجمفىاللهرسول"كان:سلمةأمعنمقسم

مأعنعباسابنعنمقسمعنالحكمعنأخرىورواه".بكلامولابسلام

:قالمقسمعنالحكملىإبسندهرواهثم".بخمسأو"بسبعبلفظسلمة

؟ذكرهعمن:فقاللابراهيمذلكفذكرت."خمسمنأقلفلا،سبع"الوتر

:قالعمن؟:لهفقلتمقسما،فلقيتفحججت:الحكمقالهأدريلا:قلت

ميمونة.وعنعائشةعنالثقةعن

الحكميسمعلم:وغيرهاحمدقال)2(:"التهذيب"تهذيبوفي:قلت

الوتر.حديثمنهاوعدحاديث،خمسةإلا--كتابمقسمحديث

جماعة،وثقهوقد،منهمفيهطعنوممن،البخاريرجالمنومقسم

لاالصغير":"التاريخفيالبخاريوقال")3(:التهذيبتهذيب"فيولكن

عائشة.ولاميمونةولاسلمةأمعنسماعلمقسميعرف

هعباسابنبواسطةالوسطىوالرواية:قلت

بنمحمدالنسائيشيخإلاالصحيحرجالالثالثةورجال:قلت

)4("لخلاصة"افيكما-عنهوقال،أفرادهمنفهو،إبراهيمبنإسماعيل

فيه.ماعلمتفقدمقسموأما.حافظتقة-:وغيرها

.(932)3/نفسهلمصدرا(1)

(2)(/2434).

)3((01/982).

لتهذيب")9/56(.327(،و"تهذيب)ص)4(
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فيإلايجلسولابخمسيوتر"كان:عائشةحديث(1)النسائيذكرثم

."اخرهن

عنهشامبنسعدحديثفذكر؟(،بسبعالوتركيف)بابقال)2(:ثم

صلى،اللحموأخذث!زاللهرسولاسنلما:"قالت:بلفظمختصراعائشة

مطولا.ذكرهثم.الحديثاخرهن"فيإلايقعدلاركعاتبست

عنهشامبنسعدحديثفذكر؟(،بتسعالوتركيف)بابقال)3(:ثم

ويحمد،الثامنةعندإلافيهنيجلسلاركعاتتسعويصلي":وفيه،عائشة

..."التاسعةيصليثم،يسلمولا،بينهنويدعوث!نبيهعلىويصليالله

عائشةعنالاسودلىإبسندهروىثم.أخرىبرواياتأعادهثم.لحديثا

".ركعاتتسعالليلمنيصليبه!جمولاللهرسول"كان:قالت

صلاةبهفالمرادذلكمناأكثرعلىاطلقإذاالوترانيبينأنأرادثم

فيصريحوذلك؟(،بواحدةالوتركيف)بابفيذكرهقدأنهلحالوا،الليل

(عشرةبإحدىالوتر)بابفيهناذكرهثم.واحدةالحديثهذافيالوترأن

ماوالسر،مناقضةالظاهربحسبوهذا.عشرةب!حدىفيهالوترأنفيصريح

فيالحديثبهذاالاستدلالفحينئذ،إليهأشرنامايبينأنأرادأنهمنذكرناه

بتسليمةوتراصليماهوالوترأنباعتبارهناكفذكره،باعتبارينهوالبابين

)باب(:4)فقال،الليلصلاةعلىيطلققدالوترأنباعتبارهناوذكره،واحدة

)1(.)3/024(

)2(.)3/024(

)3(.)3/241(

2(.43)3/!النسائي"سنن(4)
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منيصليكان":عائشةعنعروةحديثفذكر(،عشرةباحدىالوتركيف

لحديث.ا"بواحدةمنهاويوترركعةعشرةإحدىالليل

"كان:سلمةأمحديثفيهوذكر(،عشرةبثلاثالوتر)باب(:قال)1ثم

وهو."بتسعأوتروضعفكبرفلما،ركعةعشرةبثلاثيوترث!جم!اللهرسول

الليل.صلاةفيهبالوترفالمراد،قبلهالذيبمعنى

وتراصليماعلىتقعشرعيةحقيقةالوترأن-اللهشاءإن-لحقفا

ولاتسعا،أوسبعاأوخمساأوثلاثاأوركعةاأكانسواء،واحدةبتسليمة

ذلك.منأكثريثبت

منالمتبادروهووالاثار،الاحاديثعامةعليهالذيهوالمعنىوهذا

لمماأوالفرد"")2(:القاموس"فيكماهواللغةفيالوترذالوتر؛لفظ

صلىفلو.فرقفيمالاجمع،فيمايعتبرإنماوذلكالعدد"،منيتشفع

التيالثلاثعلىإلاالوتريطلقأنينبغلمثلاثا،صلىثمسلمثمركعتين

الصلاتينمنكللانفصال،الركعتانمعهاتشركولا،واحدةبتسليمةوقعت

وانقطاعها.الاخرىعن

لفظ:أنمنقلناهمااللهرحمهالنسائيالامامصنيعحسنأفهمكوقد

عباسابنأفردهوانماالاخر،لحديثابعضهو"الليلاخرمنركعةالوتر"

واصل)3(،مسلمفيكماالوترعنلهماسأإنمامجلزأبالانعمروابن

)1(.)3/243(

)2(.)2/152(

)753(.رقم)3(
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سالهمنبهأجابوب!ولالنبيلأن؛الليلصلاةبيانعلىمشتملالحديث

فيكثيرهذاومثل،الغرضبهيتعلقماالحديثمنفأخذامر،كماعنها

لأحاديث.ا

ابنعن"مثنىمثنىالليل"صلاة:حديثومسلمالبخاريروىوقد

بابمنتكونأنوإماالتعدد،علىتحملنفإما)1(،مختلفةبرواياتعمر

بناللهعبدرو]يةفيوذلك،مرتينالتعددللواقعةثبتوقد،بالمعنىالرواية

بينهناوجم!النبيسألرجلاعمرانبنادثهعبدعن)2(مسلمعندشقيق

فإذا،مثنىمثنى":قال؟الليلصلاةكيف،اللهرسوليا:فقال،السائلوبين

علىرجلسالهثم.وترا"صلاتكاخرواجعل،ركعةفصلالصبحخشيت

ذلكأهوأدريفلا،وث!ولادنهرسولمنالمكانبذلكناولحولارأس

انتهى..مثلهلهفقالاخر،رجلأوالرجل

وقول،اللفطفيالأولللجوابمغايراالثانيلجوابايكونأنفيمكن

.معناهمثلأي"مثلهله"فقالعمر:ابن

السائلأنللطبرانيالصغير")4(المعجم"فيووقع")3(:الفتح"فيقال

رجلاأنعمر)5(ابنعنشقيقبناللهعبدروايةعليهيعكرلكنعمرابنهو

رجلسألهثم:وفيه،لحديثافذكر.،..الرجلوبينبينهع!موأناالنبيسأل

74(.)9ومسلم(472،473،099،399،1371)"البخاري"صحيحانظر(1)

.(74481/)9رقم2()

)3((/2478).

(4)(1/301).

.(74481/)9مسلمعند5()
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وأالرجلذلكأهوأدريفما:قال،منهالمكانبذلكوأنالحولارأسعلى

البادية.أهلمنالمذكورالسائلأنالوجههذامن(1)النسائيوعند.غيره

مجلدةفينفيسكتابوهو-الوتر"أحكام"كتابفينصربنمحمدوعند

منبتعدديجمعأنفيحتمل.سألأعرابياأنعمرابنعنعطيةروايةمن-

فيوقعالمذكورالسؤالأنالمسجدفيالحلقبابفيسبقوقدسأل،

!)2(.المنبر.علىصح!والنبيالمسجد

روايةماوللتعدد،ثالثةمرةزيادة""المعجمبروايةيثبتقد:أقول

بناللهعبدروايةبمعنىوكلاهما،الباديةأهلمنرجلبمعنىفهيأعرابي

،عباسابنبروايةتعددزيادةيثبتولا.لحاقظاإليهاأشارالتيشقيق

والنبيالمسجدفيوقعوالسؤالولاسيماعمر،ابنمعسمعهأنهلاحتمال

":"الفتحقولأفهموقدحينئذ.عباسابنحضوروالغالبالمنبر،علىب!ول

اختلفتوانواحدلحديثاأن،لخ."..الوجههذامنالنسائي"وعند

الرواياتكثرةوعلى،النسائيلفطعرفتوقدظاهر.وهو،الروايات

فيأفرداهعمروابنعباسابنلانأصحها؛منالنسائيلفطأنفالظاهر

علمت.كماالوترفيالفتوىمقام

حقيقةفيالبحثعليهلنبني)3(النسائيالاماملفطفلنعدذلكتقررإذا

الوتر:

صلاةعنب!فياللهرسولسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعن

(1)/3(.)233

."انتهى"رمزءلهاا(2)

()3(/3332).
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".الليلاخرمنركعةوالوتر،مثنى"مثنى:قال،الليل

يفيدإنه:يقالقد("الليلاخرمنركعةالوتر":قوله:التوفيقوباللهاقول

بهقالمنلانهنا،مراداوليس،كذلكإلايكونلاالوترأنوهوالحصر،

لان،قرائنههنامنهمنعتوقد،قرينةمنهتمنعلاأنشرطهذامثلفي

بركعتينوصلتلوإذ،مفصولةإلاالركعةتلكتصلىلاأنيقتضيبهالقول

ينويانواما،واحدةإلايكونلاوالوتروترا،بالثلاثينوينفامامثلا

صلاتينجمعمنهذامثليردولموترا،وبالثالثةالليلقياممنبالثنتين

.واحدةبتسليمةمختلفتين

فيوورد،وبتستعوبسبعوبخمسبثلاثالوصلبهلاولعنهثبتوقد

الحديث،هذايقتضيهكما،الليلصلاةاخرواحدةإفرادعشرةالاحدى

الوتر.لفظعليهيطلقذلكوكل،يحتملهبماعشرةالثلاثعنهوثيت

اللهرسول"كان:قالتعائشةعنعروةعن()1مسلمحديث:ذلكمن

الناسيدعوالتيوهي-العشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصليب!يمؤ

"بواحدةويوترركعتينكلبينيسلم،ركعةعشرةإحدىالفجرلىإ-العتمة

لحديث.ا

ركعتين،"فصلى:وفيه،عياسابنعن)2(مسلمحديث:ذلكومن

كل،ركعاتبستمراتثلاثذلكففعل،فنامانصرفثمفيهما،فاطال

لحديث.ا"بثلاثأوترثم،الاياتهذهويقرأويتوضأ،يستاكذلك

122(.)736/رقم)1(

191(.)763/رقم)2(
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اللهرسول"كان:عائشةعن(1)والشيخينأحمدحديث:ذلكومن

لاشيءفييجلسلابخمسىيوتر،ركعةعشرةثلاثالليلمنيصليصح!جملأ

آخرها".في

رسولوترعنهشامبنسعدسألهاوقدعائشةحديثفي)2(ولمسلم

فيذكر،الثامنةفيإلافيهايجلسلاركعاتتسع"ويصلي:وفيه،ب!جم!الله

وساق،"التاسعةفيصلييقومثم،يسلمولاينهضثم،ويدعوهويحمدهالله

بسبع"أوتراللحمخذهوصبهولاللهنبيأسن"فلما:قالتأنلىإالحديث

الحديث.

"كان)3(:الشيخينعندعائشةحديثفيحتملهعشرةالاحدىوأما

وصليكونأنلاحتمال"بسجدةويوتر،ركعاتعشرالليلمنيصلي

الحاديةفيوتشهد،يسلمولمالعاشرةفيتشهد:بتشهدينعشرالاحد

بعضفيالصورةهذهبمثلالعبارةهذهمثلوقعتوقد.وسلمعشرة

ثمان"فصلى:ولفظهداود)4(،أبيعندهشامبنسعدحديثروايات

يوترثموالسجود،والركوعالقراءةفيبينهنيسويأنهليإيخيلركعات

"يوتر:ذلكمعوقولها،موصولةالتسعأنيحتمل.لحديثا.("..بركعة

عنداللفظبهذااجدهولم(.123)737/مسلموصحيح2()9423"المسنددا(1)

.البخاري

7(.4)6رقم2()

الليلمنيصلي!العبي"كان(:0411)البخاريولفظ(.128)738/مسلم)3(

الفجر".وركعتاالوترمنها،ركعةعشرةثلاث

.(1352)رقم(4)
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تي.سيأكمامجاز"بركعة

يصليكان"وقد:عائشةعنعروةعن(1)البخاريحديثمنهوأصرح

لحديث.ا"صلاتهتلككانت،ركعةعشرةإحدى

بناحمدفيهباسناد)2(النسائيحديثفيحتملهعشرةالثلاثوأما

ذلكذكر.بهبأسلا:النسائيوقال،صدوق:حاتمأبيابنفيهقال،حرب

لهوخرج")4(،"الثقاتفيحبانابنوذكره:قال)3(."التهذيبتهذيب"في

".صحيحه"في

صحيح.إسنادفهو،الصحيحرجالرجالهوبقية:قلت

بثلاثيوترب!جمؤاللهرسول"كان:قالتسلمةأمعن:الحديثولفظ

".بتسعأوتروضعفكبرفلما،ركعةعشرة

نأالاحاديثعامةولكن،موصولةعشرةالثلاثأنلحديثافظاهر

)5(الشيخينحديثومنه،مفصولةإلاتقعلمعشرةوالثلاثعشرةالاحدى

وحديث".بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصلي"كان:عائشةعن

كانت،ركعةعشرةإحدىيصلي"كان:وفيهعنها،عروةعن)6(البخاري

)1123(.رقم)1(

)2(.)3/243(

)3(/1(.)23

انظر)8/93(.)4(

.(0411)البخاريلفظعلىالتنبيهوسبق(.128)738/مسلم)5(

.(1)123رقم)6(
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عشرةإحدى":وفيهعنها،()1مسلموحديث.لحديثا."..صلاتهتلك

لحديث.ا"...بواحدةويوتر،ركعتينكلبينيسلم،ركعة

إلا،النسائيبلفظ)2("سننه"فيرواهالترمذيأنسلمةأمحديثومنه

عنرويوقدحسن،حديثسلمةأمحديثقال)3(:ثم"."بسبع:قالأنه

وثلاث[]وخمسوسبعوتسععشرةواحدىعشرةبثلاثالوترب!ولالنبي

يوتركانث!جمؤالنبيأنرويمامعنى:إبراهيمبنإسحاققال.وواحدة

معركعةعشرةثلاثالليلمنيصليكانأنهمعناهإنما:قال،عشرةبثلاث

عائشة.عنحديثاذلكفيوروىالوتر.لىإالليلصلاةفنسبتالوتر،

إنما:قال".القراناهلياأوتروا":قالأنهجم!طالنبيعنرويبماواحتج

!.القرانأصحابعلىالليلقيامإنما:يقول،الليلقيامبهعنى

آخرهفيأنعليهيعكر"القراناهليا"أوتروا:بحديثاستدلاله:قلت

)5(،الخمسةرواه:قال.الوتر"يحبوترالله"فان)4(:"المرامبلوغ"فيكما

ما،مناسبةيستدعيوتر"الله"فان:بقولهفالتعليل)6(.خزيمةابنوصححه

فتامل.

122(.)736/رقم)1(

)457(.رقم)2(

32(.0،321)2/""سننهفىالحديثروايةبعدالترمذيأي)3(

".السلام"سبلمع(41)2/(4)

والنسائي(4)53والترمذي(41)16داودوابو)877("المسند"فيأحمد)5(

.(11)96ماجهوابن(288،922)3/

.(01)67رقم)6(



الفقهرسانلمجمولح682

وعامةجدا،فجيد،إلخ."..الليلمنيصليكانأرادتإنهالا:قولهماو

والوتربالتقطيحفمفصلعشرةالثلاثفيرويماوكل،تؤيدهالاحاديث

تشبهوابثلاثتويروالا"(:1)لحاكماوحديثلحديثاهذاإلا،فيه

منأكثرأوعشرةبإحدىأوبتسعأوبسبعأوبخمستروااو،لمغرببا

الاغلب.الاصجعلىفيحملان،مجملانفهما"،ذلك

بعدواحدةركعةعلىالاقتصارأصحابناأجازفقدذكرماتقررإذا

"الوترمرفوعا:عباسو]بنعمرابنعن)2(مسلمبحديثواستدلواالعشاء،

".الليلآخرمنركعة

نأأحبفمن،مسلمكلعلىحقالوتر"مرفوغا:أيوبأبيوحديث

يوتراناحثومن،فليفعلبثلاثيوترأناحبومنفليفعل،بخمسيوتر

شرح"فيالنوويقاله.صحيحبسندداود)3(أبورواه"فليفعلبواحدة

)5(لحاكموا.حبانابنوصححه،ماجهوابنالنسائيورواه)4(."المهذب

")6(."الفتحفيكما

5(1/403)"ركلمستدا"في(1)

.(357)رقم(2)

.(2241)رقم3()

(4)(4/71).

"المستدركو"(042)7حبانوابن(0911)ماجهوابن238()3/النساثي""سعن5()

(1/20.)3

)6((/2482).
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قال(.1)الدارقطنيرواه.بركعةأوترجمفىالنبيأنعائشةوحديث

.ثقاتكلهمرواته)2(:شراحهبعض

")4(."المغنيفيقاله،عباسابنعن)3(حبانابنصحبحفيومثله

بنكسعد،بركعةالايتارالصحابةمنجماعةعنثبتوقدقالوا:

الاربعةالخلفاءعنرويبل)5(،عباسابنوصوبهومعاوية،وقاصبيأ

بعدهم.فمنالصحابةمنوغيرهم

نظر:أدلتهممنكلوقي

مر،كمانيالثاالاطلاقمنفهو"الليلاخرمنركعةالوتر":حديثأما

مركمابخلافهالتصريحعمرابنعنئبتقدبلعليها،الاقتصارفيهوليس

وتراالواحدةتكفيلا:يقولمنعلىدليلهونعم،)6(.داود"أبي"سننعن

الوتر.نيةبغيرشفعستقهاوإن

وقفه،النسائيورجع)7(:"المرام"بلوغففيأيوبأبيحديثوأما

(1)(/2)33.

34(.)2/"المغني"التعليقفيآباديالعظيملحقاشمسهو)2(

2(.424)رقم)3(

221(.!)1/المحتاج"مغني)4(

376(.4)البخارياخرجه)5(

الليل،صلاةعنع!ي!مالنبيسألالباديةاهلمنرجلاأنعمرابنعن(1421)رقم)6(

".الليلآخرمنركعةوالوتر،مثنى"مثنى:هكذالإصبعيهفقال

".السلام"سبلمع8()2/)7(
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فيوالدارقطنيوالذهليحاتمأبوصخحوكذاالامير)1(:ابنالشارحقال

انتهى..الصوابوهو:المصئفقال.وقفهواحدوغيروالبيهقي"العلل"

مسرحلاإذ،الرفعحكموله:قلت":ذلكبعدالشارحقولماو

فهوذلاشعنالاغماضومعظاهر.نظرففيهالمقادير"،فيأيفيهللاجتهاد

نأفيهماوغاية.،...علىالاقتصارفيهوليس،الثالثالاطلاقعلىمحمول

نيةبغترشفعسئقهاوإنوتراالواحدةتكفيلا:يقولمنعلىدليلايكون

)2(.0000000.فيكماالوتر،

نأ)3(،حبانابنعندعباسوابن،الدارقطنيعندعائشةحديثماو

وكانه،الثالثأونيالثاالإطلاقعلىمحمولفهو،بركعة]أوتر[جموالنبي

كانعائشةعن)4(الصحيحينفيكما،المطولةأحاديثهمامنمختصر

إحدى)5(:مسلمعندوعنها،بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصلي

ثمركعتينثمركعتين"فصلى:وفيهعندهما)6(،عباسابنوحديث.عشرة

أوتر".ثمركعتينثمركعتينثمركعتينثمركعتين

التصريحووقع،ركعتينكلبينفصلأنهوظاهره")7(:الفتح"فيقال

و"علل(043-428)2/حاتمأبيلابن""العللوانظر8(.)2/"السلام"سبلفي(1)

.(42)3/للبيهقي"الكبرىلسعنو"(79-59)6/"الدارقطني

واضحة.غيركلماتالنقطمكان2()

تخريجهما.سبق)3(

)738/128(.ومسلم114()0البخاري)4(

)736(.رقم)5(

182(.)763/ومسلم)399(البخاري)6(

)7(/2(.)483
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ركعتين،كلمنيسلمفيها:قالحيث)1(،نافعبنطلحةروايةفيبذلك

أيضا،بالفصلالتصريحعباسبناللهعبدبنعليروايةمن)2(ولمسلم

!.ذلكغيرلىإ،ركعتينكلبيناستاكنهو

قال:قالالسلامعليهعليحديثمفصولةإلاتصلىلاأنهايقوي

رواهالوتر"يحبوتراللهفإن،القراناهليا"اؤيروا:جمفىاللهرسول

)5(."المرام"بلوغفيقاله)4(خزيمةابنوصححه)3(،الخمسة

فتامل،الوتر".يحبوتراللهفإن":قولهبينالمقابلةالتقويةووجه

نفسه.لحديثاصدرويقويه

)7(مسلمفعند،الحديثراويعمرابنفسرهوقد")6(:"الفتحفيقال

:قال؟مثنىمثنىمعنىماعمر:لابنقلت:قالحريثبنعقبةطريقمن

نأ""مثنىمعنىأنالحنفيةمنزعممنعلىردوفيه.ركعتينكلمنتسلم

هوبهفسرهوما،بهبالمرادأعلملحديثاراويلان؛ركعتينكلبينيتشهد

مثنى.مثنىإنهامثلا:الرباعيةفييقاللالانه؛الفهملىإالمتبادر

.(01)39خزيمةابنعند(1)

.(191)763/رقم)2(

،228)3/والنسائي(4)53لترمذي1و(41)16داودبو1و)877(المسندفيحمدأ)3(

)9116(.ماجهو[بن922(

1(.)670برقم)4(

".السلام"سبلمع(41)2/)5(

)6(/2(.)947

.(74951/)9رقم)7(
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الليل.صلاةمنركعتينكلبينالفصلتعئنعلىبهذاواستدل

الخبر.فيالمبتدألحصر،السياقظاهروهوالعيد:دقيقابنقال

بلإوفعلهمنصحلما،الافضللبيانأنهعلىلجمهوراوحمله

[)1(.]بخلافه

والخمسوالسبعالتسعبينالوصلأحاديثفأما.ذلكيبينولم:قلت

صلاةعلىواقع"مثنىمثنى":وقولهوتر.لأنها؛عليهتعكرفلاوالثلاث

الليل.

عنتسألفلاأربعايصليكان":وفيهعندهما)2(عائشةحديثوأما

ثم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعايصليثم،وطولهنحسنهن

وعبارته:)3(،الموطأ""شرحفيالباجيعنهأجابفقدثلاثا("،يصلي

أعلام-والله-تريد"وطولهنحسنهنعنتسألقلاأربعايصلي")4(:وقوله

معنيين:لاحداللفظفيجمعتهماولكنها،بكلامبينهمايفصلكانأنه

الاربعوأنواحد،جنسمنوحسنهماوطولهماصفتهماأنأحدهما:

حظها.والطولالحسنمنأخذتقدكانتوانجنسهمامنليستالاخر

اربعايصليثم،ينامثمأربعايصليكانأنهيحتملأنه:نيالثاوالمعنى

ث!والنبيتقطيعفيعباسابنبحديثاستدلثمثلاثا.يصليثم،ينامثم

....بالنومصلاته

المععى.ليتمالفتحمنزيادة(1)

)738(.ومسلم(411)7البخاري(2)

.السعادةهط2(216-15)1/!"المنتقى)3(

المنتقى.وفي،الاصلفيكذا)4(
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نأقبلأتنام،اللهرسوليا:قلت":لحديثااخرفيقولهاقالهماويويد

محمد:بنالقاسمبرواية)1(مسلمعندعائشةحديثوكذا.إلخ."توتر؟..

ويركع،بسجدةويوتر،ركعاتعشرالليلمنب!يئاللهرسولصلاةكانت"

مثنىيصليهاكاننهعلىمحمول")2(=عشرةثلاثفتلكالفجر،ركعتي

بينفيمايصليبه!عل!اللهرسول"كان)3(:عروةروايةفيعنهاثبتلما،مثنى

إحدىالفجرلىإ-العتمةالناسيدعوالتيوهي-العشاءصلاةمنيفرغأن

منالمؤذنسكتفإذا،بواحدةويوتر،ركعتينكلبينيسلمركعةعشرة

"...خفيفتينركعتينفركعقام،المؤذنوجاءهالفجرلهوتبينالفجرصلاة

لحديث.ا

عشرةثلاثيصلي"كان:قالت)4(مسلمعندسلمةأبيروايةماو

أرادفإذا،جالسوهوركعتينيصليثميوتر،ثمركعاتثمانيصلي،ركعة

"،الصبحصلاةمنوالاقامةالنداءبينركعتينيصليثم،فركعقاميركعأن

وجهين:فيحتمل

مثنى.مثنىالفصلعلىيحملأن:الاول

وردوقد،هشامبنسعدروايةشرحتهكمامعا،التسعجمعأنه:الثاني

فيبينهنيسويركعاتثماني"فيصليداود)5(:أبيعندطرقهبعضفي

)738/128(.رقم)1(

مسلم.صحيحمنلتصويب1و،عشر""ثلاثة:الاصلفي)2(

.(221)736/مسلماخرجها)3(

.(621)738/برقم(4)

.(413)7رقم(5)
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كانفانه،الثامنةإلامنهنشيءفييجلسولاوالسجود،لركوعوالقراءة

الحديث..".بها.يوترركعةفيصلي،يسلمولايقومثم،يجلس

بينهنيسويأنهليإيخيلركعاتثمانفصلى")1(:أخرىيةرووفي

لحديث.ا"بركعةيوترثموالسجود،والركوعالقراءةفي

وحينئذ،وبتسعوبسبعوبخمسىبثلاثالوصلجموعنهثبتقدلكن

منالمفهوموالحصر"مثنىمثنىالليلصلاة":قولهمنالمفهومفالحصر

هذامثلفيلحصروا.مرادينغير"الليلاخرمنركعة"والوتر:قوله

جموالنبيبفعلوكفى،قرينةعنهتصرفلمما:قالبهقالومنفيه،مختلف

الفصلجم!عنهثبتوقد،الخصوصيةدعوىلىيلجئماهناوليس،قرينة

الوصل.ثبتكما

كانتإذابماخاصالواحدةالركعةعلىالوترإطلاقأنتقررذكرومما

التسعأوالسبعأوالخمس!أوالثلاثعلىالوترإطلاقوردوقد.مفصولة

موصولة:توقعالتي

فيهماأطالركعتين"فصلى:وفمه،عباسابنعن)2(مسلمحديثفمنه

كل،ركعاتست،مراتثلاثذلكففعلوالسجود[)3(،لركوعو]القيام

لحديث.ا"بثلاثأوترثم،الاياتهؤلاءويقرأويتوضأ،يستاكذلك

يصليجمواللهرسولكانعائشةعن)4(والشيخينأحمدحديثومنه

)1352(.داودأبيعند)1(

191(.)763/رقم)2(

الاصل.فيمطموس)3(

اللفظ.بهذاالبخاريعندهأجدهولم)737(ومسلم2(4)923"المسعد"(4)
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اخرها.فيإلاشيءفييجلسلابخمسيوتر،ركعةعشرةثلاثالليلمن

وترعنهشامبنسعدسألهاوقد،عائشةحديثفي)1(ولمسلم

الثامنة،قيإلافيهايجلسلاركعاتتسعويصلي":وفيهجم!،اللهرسول

".التاسعةفيصلييقومثم،يسلمولا،ينهضثم،ويدعوهويحمدهاللهفيذكر

أوتراللحموأخذهيلإؤالنبيأسنفلما":قالتأنلىإالحديثساقثم

داود)2(.أبورواهوقد.لحديثا"بسبع

بتسليمةوتراصليماعنعبارةالاعتباربهذاالوترأنلنافتلخص

فيه،شرعيةحقيقةأنهوالظاهروترا.أكثروثلاثاأوركعةأكانسواء،واحدة

الأقل.إلاعليهالأحاديثعامةلأن

بركعةالليلصلاةتختمهلشائعا:كانالخلافنقلناهماويؤيد

هوكماالوتر("،"لفظذلكعلىويطلقونذلك؟منأكثرأوبثلاثأومستقلة

الثالث.الاطلاقشان

عمربناللهعبدعنالقاسمعن)3(البخاريحديثعليهيدلك

لكتؤيرركعةفاركعتنصرفأناردتفاذا،مثنىمثنىالليلصلاة":مرفوعا

كلاوان،بثلاثيوترونأدركنامنذأناساورأينا:القاسمقال".صليتما

.!.بأسمنهبشيءيكونلاأنرجوو،لواسع

)746(.رقم)1(

)1342(.رقم)2(

)399(.رقم)3(
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نأيقتضيلواسع3(كلاوان،بثلاث"يوترون:قوله(:)1""الفتحفيقال

أنهعلىذلكودل،منفصلةمنفردةأي"ركعة"فاركع:قولهمنفهمالقاسم

!.أعلمواللهالوتر.فيوالفصلالوصلبينعندهقرقلا

ماو.ب!عيهولالنبيمنالفصلوقوعإفادةلمجردحديثهماذكرافإنهما

ذلكمنرويماأكثرأنعلى،يخفىلاكمافيهحجةفلاالصحابيفعل

محتمل.

يابىلاالاحاديثهذهظاهرولكن،الاحتمالاتهذهسلمنا:قيلفإن

هومايعارضهلممابهيكتفىالظاهرهذاومثل،ركعةعلىالاقتصارجواز

منه.أقوى

)2(:الصحيحينحديثذلك،فيمنهأقوىهوماعارضهفقد:قلت

لهتوترواحدةركعةصدبىالصبحأحدكمخنبيفاذا،مثنىمثنىالليل"صلاة

صلى".قدما

عنوهوالوتر،قبلالشفعتعينعلىبهواستدل")3(:"الفتحفيقال

يشترطلامنوحمله.النفلمنأيصلى"قد"ما:قولهانعلىبناءالمالكية

شرطالشفعسبقإنوقالوا:،والفرضالنفلمنأعئمهوماعلىالشفعسبق

!.الصحةفيلاالكمالفي

الصحابة.بعضعنرويوماايوبأبيبحديثإلدهثم

)1(/2(.)485

عمر.ابنعن74()9ومسلم99(0)البخاري)2(

)3(/2(481).
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بل،السياقفيبطلهوالفرضالنفلمنأعمهوماعلىالحملأما:قلت

فيها.الكلامالتيالليلصلاةمنأيصلى"قدمالهتؤير":المتعين

،أيوبأبيحديثفيماعلمتفقدأيوبابيبحديثتأييدهوأما

انفا.مركماالصحابةبعضعنرويماوكذا

نأ:وفيهالفتج")1(."فيإليهأشاركماالبتيراءعنالنهيوردوقد

قال.شفعسبقهاوانواحدةركعةإفرادعلىالبتيراءحمل)2(الطحاوي

ليسقردةبواحدةيوترأنبالبتيراءالمراديكونأناحتمالمع)3(:لحافظا

شيء.قبلها

ومن)4(.الطيبيعنبعضهمنقلهكما،الليلصلاةعلىالوتريطلقوقد

كماصحيحواسناده،سبقوقد،عائشةعنداود)5(بيوأأحمدحديثذلك

".عشرةثلاثمنباكثرولا،سبعمنبانقصيوتريكنولم":وفيهمر.

الاطلاقفيمركماالليلصلاةمطلقالحديثهذافيبالوتروالمراد

منهذاإذ،وبخمسوبثلاثبواحدةيوتركانأنهثبتمافيينافلا،الاول

قطعمع،الليلصلاةعشرةالثلاثلىإبالسبعفالمراد،الثالثالإطلاق

فأكثر،ستشفعستقهاواحدةبالواحدةوالمراد،والفصلالوصلعنالنظر

شفعسبقهاخمسىوبالخمسفأكثر،أربعشفعسبقهاثلاثوبالثلاث

)1(.)2/486(

927(./1)الاثار"معاني"شرحفي)2(

.(486)2/""الفتحفي)3(

الصفحة.فيبياضبعده)4(

.(1362)داودوابو2(515)9"المسند"()5
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الاحاديث.بينجمعافأكثر،ركعتان

سنةذلكفييكفيولا،الواحدةقبلالشفعاشتراطتقررذكروبما

تؤير":قولهأنيبين"مثنىمثنىالليلصلاة"حديثسياقأنمرلماالعشاء،

يكنولم"حديثوكذافيها.الكلامالتيالليلصلاةمنايصلى"قدماله

وانوهو،علمتكماالأولالاطلاقمنفيهالوترإذ"سبعمنبأنقصيوتر

العشاء.بعديةمنهفليسمطلقاالليلصلاةشمل

****
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نيالثاالفضل

ثلاثعلىالاقتصارفي

792

الحنفيةبعضوقال.عليهالجوابعلمتوقدمر،لماأصحابناأجازه

منإليهذهبلماالحنفيةبعضواحتج"")1(:الفتح"فيقالوصلا،بتعيينه

الوترأنعلىجمعواأالصحابةبأن:ثلاثعلىوالاقتصارالوصلتعتين

جمعواأبمافأخذنا:قال.عداهفيماواختلفواجائز،حسنموصولةبثلاث

!."فيهاختلفواماوتركتا،عليه

ماظواهرأنالواحدةعلىالاقتصارفيمرفكماأصحابناتجويزأما

منه.أقوىيعارضهلممابهيعملذلكومثل،قالوهماتأبىلابهاستدلوا

بأنقصيوتريكن"ولم:وفيهالمار،عائشةحديثعارضهوقد:قلت

الحنفي.علىالردسياقفي""الفتحفيساقهماأيضاوعارضه."سبعمن

طريقمن)3(رواهبماالمروزينصربنمحمد"وتعقبهقال)2(:

تشبهوابثلاثتؤيروا"لاوموقوفا:مرفوعاهريرةأبيعنمالكبنعراك

عنالفضلبناللهعبدطريقمن)4(الحاكمصححهوقد("،المغرببصلاة

شرطعلىوإسناده،نحوهمرفوعاهريرةبيأعنوالاعرجسلمةأبي

)1(/2(.)481

)2(/2(.)481

03(.14/)،"المستدركفيالحاكمطريقهومن)3(

3(.1/40)"المستدرك"في(4)



الفقهرسانلمجمولح892

ابنعنمقسمطريقومن)2(،والحاكم)1(حبانابنصححهوقد،الشيخين

وعن.أيضا)3(النسائيخرجهو،بثلاثالوتركراهيةوعائشةعباس

".الفريضةالتطوعيشبه"لا:وقالالوتر،فيالثلاثكرهنهيساربنسليمان

.نقلوهالذيالاجماعفيتقدحالاثارفهذه

نهصريحاثابتاخبراب!فىالنبيعننجد"لمنصر:بنمحمدقولماو

هلالراوييبينلملكن،بثلاثأوترأنهعنهثبتنعم،موصولةبثلافيأوتر

انتهى.."مفصولةأمموصولةهي

بثلاثيوتروبيجمؤكانانهعائشةحديثمن)4(الحاكمرواهماعليهفيرد

،نحوهكعببنأبيحديثمن)5(النسائيوروى.اخرهنفيإلايقعدلا

هوو>قل<بنرونايايهاو>قل<لأعلىارئكاسم>سحبيوتر":ولفطه

السورانطرقعدةفيوبين."اخرهنفيإلايسفمولا(،أحدالله

.ركعاتبثلاثالثلاث

هعندهيثبتالمأنهماباحتمالعنهويجاب

نأالمغرببصلاةالتشبهعنالنهيمنتقدمماوبينهذابينوالجمع

)9242(.رقم)1(

)2(.)1/403(

)3(،3/923(.)024

"لالىإالهامث!فيوأشار"،يسلم"لاالمتنفيوفيه03(.1/4)""المستدركفي4()

آباديالعظيملحقاضمسذلكعلىنتهكما،الروايةهذهفيالصو[بوهويقعد".

فيه.الحنفيةبعضتحريفوبين27(،26،)2/"المغني"التعليقفي

)5(/3(،235.)236
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فروىأيضا،السلففعلهوقدبتشهدين،الثلاثصلاةعلىالنهييحمل

الوترمنالثالثةفيينهضكانعمرأنالحسنطريقمننصر)1(بنمحمد

فيإلايسلملمبثلاثأوترعمرانمخرمةبنالمسورطريقومنبالتكبير،

بينهن،يقعدلابثلاثيوتركانأنهأبيهعنطاوسابنطريقومناخرهن،

انتهى..مثلهأيوبعنزيدبنوحمادعطاءعنسعدبنقيسطريقومن

الثلاثصلاةأنهيوهم"إلخ...السلففعله"وقد:وقوله:أقول

يوهمهماإلاذلكفيصريحهومايذكرولم،واحدةوتسليمةبتشهدين

عمر.حديث

بيونس!ومسعودابنعننصر)2(بنمحمدوروىبعد:قالثم

المذكور.النهييبلغهملموكأنهم،كالمغرببثلاثأوتروأنهمالعالية

ولكن،الثلاثتجويزفيمحمدبنالقاسمقولالبابهذافيوسيأتي

)3(.انتهى.تأباهالصحيحةالأخبارفانذلك،تعئنفيالتزاع

عليها:لابنيبطولها""الفتحعبارةهناسقتقد:أقول

على)4(الاقتصارجوازعلىلاصحابنادليلذكرهفيماهلفاولا:

؟الثلاث

أوترأنهعنهثبت،"نعمنصر:بنمحمدقولذلكيوهم:فنقول

.(122)صالوتر"وكتابالليلقيام"مختصر(1)

.(221،231)صنفسهالمصدر2()

المؤلف.كلاممنتخللهمامع""الفتحفيلحافظاكلامأي)3(

سهوا.""عن:الاصلفي(4)
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كماشفع،سبقبعدهوذلكمنثبتماانعنهوالجواب."إلخ...بثلاث

حسنهنعنتسالفلاأربعا،"يصلي)1(:عليهالمتفقعائشةحديثفي

ثلاثا("يصليئم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعا،يصليثم،وطولهن

"فصلىوفيها:،عباسابنحديثفي)2(مسلمعندروايةوكذا.الحديث

ستمراتثلاثذلكففعلنفخ،حتىفنامانصرفثمفيهما،أطالركعتين

،عمرانالاخريعني،الاياتهؤلاءويقرأويتوضا،يستاكذلككل،ركعات

لحديث.ا"بثلاثأوترئم

منالنسائي5رووما،عائشةعنالحاكمرواهمايحملهذاوعلى

منإليهشارو،بعدهومنعمرعنرويماوكذاكعب)3(،بنبيأحديث

الإمامسياقيدلالاولالفصلوفيهناذكرناهماوعلىمر،وقدالقاسمقول

ساقثم؟(بواحدةالوتركيف)بابقال)4(:حيث"سننه"فيالنسائي

فاركعتنصرفأناردتفإذامتنى،متنىالليلصلاة"عمر:ابنحديث

عشرةإحدىالليلمنيصليداكان:عائشةبحديثعقبهثم.ياتهبرو"واحدة

؟(بثلاثالوتركيف)بابقال)5(:ثم.لحديثا"بواحدةمنهايوترركعة

بحذقهفأفهمك.وثلاثا"وأربعاأربعادا:وفمهمرِ،الذيعائشةحديثوساق

عليهاالاقتصار"بثلاثأوتر"]و["بواحدةأوتر"إطلاقمنلمراداليسأن

.(873)ومسلم(7411)ريلبخاا(1)

.(36/7191)رقم(2)

تخريجهما.سبق)3(

)4(/3(.)233

)5(/3(.)234
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فافهم.غيرها،سبقبدون

أصحابنا؟علىدليلذكرهفيماهلثانيا:

نعم.:أقول

":بثلاثتؤبروا"لا:حديثفيالكلامبتحقيقولنبدأ

"لا:قال!اللهرسولعنهريرةأبيعن)1(الدارقطنيحديثأولا:

:قال."لمغربابصلاةتشبهواولا،سبعاوبخمسأوتروا،بثلاثتؤبروا

"."بسبع:قالنهإلابمثلهأخرىطريقمنورواه.ثقاتكلهم

فيلحاكماوأخرجه:لىالاوالروايةعلى)2(الشارحقال

شرطعلىصحيححديثهذا:وقال،والمتنالاسنادبهذا(")3("المستدرك

أيضا)5(الحاكمخرجهو)4(.البيهقيأخرجهوكذا.يخرجاهولمالشيخين

عنمالكبنعراكلىإالسندوساقحدثنا،:بقولهأخرىجهةمن

بصلاةتشبهوابثلاثتوتروالا":بيجمؤاللهرسولقال:قالهريرةبيأ

منبأكثرأوعشرةبإحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمس!أوترواولكن،لمغربا

حدثنا...:له")6(الليل"قيامفيالمروزينصربنمحمدوأخرج."ذلك

")2/24،25(."سننهفي)1(

سننعلىالمغني"التعليقفياباديالعظيمالحقشمسالمحدثالعلامةهو)2(

.(242،52/)"الدارقطني

)3((1/40)3.

31(.)3/"الكبرىالسنن1في(4)

3(.1/40)""المستدركفي()5

.(521)ص)6(
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وهكذا.نحوهبه!جم!اللهرسولقال:قالهريرةأبيلىإالسندوساقإلخ،

)2(.""التلخيصفيكما)1(،حبانوابنالمنذرابنأخرجه

طريقمنلحاكماصححهوقد")3(:الباري"فتجفيالحافطوقال

.حبانابنصححهوقد،الشيخينشرطعلىواسناده،الفضلبناللهعبد

انتهى.

ولا،ثقاتكلهمرجالههريرةأبيحديث)4(:""التلخيصفيوقال

انتهى..أوقفهمنوقفيضره

مالك،بنعراكطريق:طريقينإسنادالعراقيالدينزينصححوقد

الدينمجدوصححه")5(.النيل"فيكما،الفضلبناللهعبدوطريق

القيمابنالحافظصحتهعلىأقروكذا)6(،"السعادةسفر"فيالفيروزابادي

)7()8(."العالمينربعنالموقعين"إعلامفي

أحاديثوبينبينهالحافظجمعمروقد،صحفقدلحديثاأما:أقول

هذاإن:يقالأنلتحقيقوشيء.ذلكمنالنفسوفي،ركعاتبثلاثالوتر

)9242(.رقم)1(

.(251/)الحبير""التلخيص)2(

)3((/2481).

(4)/2(51).

.(43)3/الاوطار""نيل)5(

.بيروتالقلمدار.ط6(4)ص)6(

)7((/24.)35

ابادي.للعظيم"المغني"التعليقمنالنقلانتهىهنالىإ)8(
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وأبخمسراوتروا،بتلاثتوتروا"لا:قولههوأحدهما:بمتنينوردلحديثا

تشبهوابثلاثتوتروالا":قولهنيوالثا."لمغربابصلاةتشبهواولا،بسبع

وأعشرةبإحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمسأوترواولكن،لمغربابصلاة

"لمغربابصلاةتشبهوا"ولا:قولهأنالأولالمتنوظاهر."ذلكمنباكثر

يكونأنويحتمل،علتهلبيانقيل"،بثلاثتؤيروالا":لقولهتفسيرعطف

إلايحتملفلاتوتروا"،"لامنبدل"تشئهوا"فانالثانيالمتنماواخر.نهيا

.معناه

بالكميتعلقفيماهوهلالمغرببصلاةالتشبيهعنالنهيأنوبيانه

فييصليأنامتنعفقطبالكمكانفانمعا؟بهماأووحدهبالكيفأووحده

وهي،ثلاثحينئذالمجموعلان؛واحدةيصليوقتبعدثم،ثنتينالليل

قبلهاسبقوإنمعاثلاثايصليأنامتنعفقطبالكيفكانوإن.المغربقدر

ويقتصرالثلاثبينيجمعأنإلايمتنعلممعابهماكانوإن.الشفعمنعدد

عليها.

للاطلاق،محتملالكمإرادةفيظاهرالأولباللفظلحديثا:فأقول

كذلك.الاوليكونأنفتعين،الكمإرادةفينصالثانيوباللفظ

ئم،بالكمبالمغربالتشبيهعنالنهيفينصفالحديثهذاتقررإذا

الثالث؟بالاطلاقأوالأولبالاطلاقالوترفيمعتبرهوهلالكمهذا

متعينالثانيوباللفظ،للأمرينمحتملالاولباللفظالحديث:قول

وغاية،"ذلكمنباكثرأوعشرباحد"أو:فيهلانمر؛كماالاولللاطلاق

.نزاععلىعشرثلاثةالليلفيب!عيه!النبيصلاة
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بتسليمةتصلىعشرالاحدأنلاقتضىالثالثالإطلاقمنكانلوثانيا:

غريب.وهو،ذلكمنالاكثروكذا،واحدة

نأفثبتعليها،أربىوهذاعشر،أحدغايتهأصحابناعندالوترإنثالثا:

مع،ب!فييصليهاالليلصلاةعنعبارةأي،الاولالاطلاقبابمنفيهالوتر

الاولاللفظحملفيتعينوحينئذ،والفصلالوصلوعنالنيةعنالنظرقطع

وفي،فقطالكمفيهوبالمغربالتشبيهعنالنهيموردأنفثبت.عليه

به!جمول.يصليهاكانالذيالليلصلاةمطلق

العشاءسنةعداركعابثلاثعلىليلةفياقتصرفلوذلكتقررإذا

بزمنفصلهاأو،تشهدينأوواحدبتشهدوصلهاسواء،شبهفقدوالفجر

نوىبأنتفريقهاأوالوتر،بهانوىبأنالنيةاتحادمع،طويلأوقصير

سنةعداليلةفيصلىواذاالوتر،بالركعةونوىالليلقياممنبالركعتين

وثلاثا،ثمانياأووثلاثا،ستاأووثلاثا،أربعاأووثلاثا،اثنتينوالفجرالعشاء

وأبتشهدالثلاثوصلسواءأصلا،التشبيهفييقعلموثلاثا-عشراأو

وحينئذتفريقها،أوالنيةاتحادمع،طويلأوقصيربزمنفصلهاأو،تشهدين

وردماأن:بثلاثالإيتارمنوردماوبينالحديثهذابينالصحيحلجمعفا

الشفع،منعدديسبقهانبعدجمعهابهفالمرادبالثلاثالايتارإطلاقمن

شذ.ماإلاكذلكوجدهاالاثاراستقراومن

الوترمنالثالثةفيينهضكانأنهعمروترظاهرذلكعلىويدلك

بثلاثأوترو]أنهمالعاليةبيووأنسمسعودابنعنرويومابالتكبير،

النهيحديثعلىيطلعوالاأنالبعدكلويبعدبهولاء،وكفى،كالمغرب

فهمواحيث،غيرهممنبهأعلمكانواأنهمالظاهربل،بالمغربالتشبيهعن
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التشبيهلا،ليلةفيالثلاثعلىبالاقتصارالتشبيهعنالنهيموردهأن

كمابثلاثيوترونثم،اللهشاءمايصلونعنهماللهرضيفكانوا،بالكيف

عرفت.

التشبيهعلىقياساعنهبالنهييحكمبالكيفالتشبيهإن:يقالقدنعم،

الحديث.نفسفيالعلةعلىنصوقدولاسيما،بالكم

الثلاثوترمنبه!جمؤالنبيعنوردماعامةأنلهويدل،قويهذا:قلت

ماومر.كمافكثيرواحدبتشهدماوبتشهدين،أنهشيءعلىالنصفيهليس

علىفمحمولعمرعنرويماوظاهرالعاليةبيونسومسعودابنفعل

ليسبالفرضالنفلتشبيهأنرأواكأنهمالمذكور،القياسيعتبروالمأنهم

وذلك،آخرهنفيإلايسلملاالظهرقبلأربعصلاةوردقدإذ،كاملةعلة

ولكن.ذلكوغيروثلاثا"ربعاو"أربعاعائشةحديثمروقدالظهر.يشبه

بثلاثالوترفيمتنعوعليهقوي،القياسفاعتبارذلك،خلافلحديثاظاهر

ذكرهالذيلجمعفاوعليه،الشفعمنعدداقبلهاصلىقدكانولوبتشهدين

أعلم.والله،الكيفلاعتباريعتبرالحافط

تنبيه

العشاء،سنةغيرشفعالواحدةيتقدمأنلابدأنهالاولالفصلفيمرقد

هذافيوتقرر،آخرهلىإأ...مثنىالليل"صلاةحديثسياقعليهيدلكما

فيهيعتدولافأكثر،أربعايكونأنلابدالواحدةيتقدمالذيالشفعأنالفصل

منإلخ..".بخمسأوتروا،بثلاثتويروا"لا:لفطنقررناهلماالعشاءبسنة

عشرةثلاثلىإالليلصلاةيشملعماعبارةالوترأنأي،الاولالاطلاق

ذلك.منليستالعشاءوسنة،ركعة
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خمساالصبحسنةوقبلالعشاءسنةبعدالإنسانيصليأنلابدأنهفتقرر

أدنىأرادومن،النهيمنخارجاالسنةبهتودىماأقلفانه،الاقلعلى

منبأنقصيوتريكنولم":المتقدمعائشةلحديثسبع،منفلابدالكمال

أعلم.والله."سبع

****
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قلنا،حقيقة:قلتمإن،سبع"منبأنقصيوتريكنولم")1(:الثانياللفظ

باكثريصلي"ولاوتقدير:("؟عشرةثلاثمنباكثر"ولابقولها:فكيف:لكم

ذلك.تدفعالباءأنعلىفيه،مامروقد،الحذفمن"عشرةثلاثمن

أنهعلى.شيئايجديلافهوالباءدفعوان،إلخ.".باكثر.يوتر"ولاوتقدير:

بأربع"قولها:فيوليس،الوصللاحتمالحقيقةبأنهالقوليضرنالا

السبعوصلب!جمؤعنهوردوقد.كذلكإلاالسبعيصلييكنلمأنه"وثلاث

.رواياتعدةمن

غايةبلمر،كمالمحلتمماعلىيدللاطرقهبجميعفهومجاز،:قلتموان

بيدنا.والدليل،غيرهدليلفيطلب،ذلكيحتملأنقيهما

فيهماوغايةفيه،مامرفقدباعتبار،مجازباعتبارحقيقة:قلتموإن

أيضا.الاحتمال

حقيقةأومجاز،تقولوا:أنإما،"عشرةبثلاث"يوتر:الثالثاللفظ

.الاحتمالغايتهبلشيئا،يجديكملابانواعهذلكوكل،باعتبارينمجازو

الوصل،لاحتمال،بأسفلا،حقيقة:قلتمإن."بسبعأوتر":الرابعاللفظ

ذلك.ينافيبعدهلمامقابلاجعلهولكن

قبله.كالذي"[،بثلافيتوتروالا]":الخامساللفظ

وأعشرةباحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمسىأوتروا"السادسر:اللفظ

مجازيةيؤكدماسبقوقد.الاولاللفظفيمرمافيهيأتيذلك".منبأكثر

فراجعه.لحديثاهذا

ناقصا.الاصلفيوجدوهكذا،قبلهبمامتصلغيرهنامنالكلام(1)
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عنمجازاتكلهاأنهاالثلاثةالاحاديثمنالستةالالفاظفيوالحق

وستاوثلاثا،أربعابالليليصليكان:الاوللحديثافمعنى،الليلصلاة

سبعمنأقلليلةفييصلييكنولموئلاثا.وعشراوئلاثا،وثمانياوئلاثا،

.عشرةئلاثمنكثرولا

مسروقكرواية"وئلاثوثمان،وثلاثوست،وئلاثأربع":فقولها

ع!ميماللهرسولصلاةعنعنهااللهرضيعائشةسالت:قالالبخاريعند

وقولها:.الفجر"ركعتيسوىعشرةواحدىوتسع"سبع:فقالت،بالليل

اللهرسول"كان:قالتأيضاعنهاالبخاريعندعروةكرواية"وئلاث"وعشر

بالصبحالنداءسمعإذايصليثم،ركعةعشرةثلاثبالليليصليك!

".خفيفتينركعتين

كبرفلما،ركعةعشرةثلاثبالليليصليكان:المانيلحديثاومعنى

عائشة.بحديثشبياوهوسبعا.صلىوضعف

تشبهواعليها،مقتصرةثلاثاالليلفيتصلوالا:المالثلحديثاومعنى

ذلك.منكثراوعشرةإحدىأوتسعااوسبعاأوخمساصلوا،المغرب

مستوفى.شرحهمروقد

****
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لضعفعليهالثلاثةوجوبواستشكل")2(:الاسلامشيخ(1قال)

لاكانبأنهسنيتهافيالمتعارضةالضحىأخباربينالعلماءوبجمعالخبر،

أنهعنهصحقدولأنهعنها،فيعجزواأمتهعلىتفرضأنمخافةعليها،يداوم

الأولعنيجابوقد.ذلكلامتنععليهواجباكانولو،بعيرهعلىيوتركان

عليهواجبةالضحىصلاةبانالثانيوعن.بغيرهاعتضدأنهباحتمال

نأعلى،واقفةوهيالراحلةعلىصلاهاأنهباحتمالالثالثوعن.لجملةبا

أيضا".خصائصهمنالراحلةعلىأدائهاجواز

شيئا.تجديلاالاجوبةهذه:قلت

اعتضادا.ليسالاعتضاداحتمالمجردفان:الاولأما

ركعتينمعناههل،الجملةعلىالوجوبمعنىنعرففلا:الثانيوأما

ذلك؟غيرأومرةالعمرفيعليهوجبتالضحى

عنديساربنسعيدحديثيبعدهالراحلةوقوففاحتمالالثالثماو

سعيد:فقالمكة،بطريقعمربناللهعبدمعأسير"كنت:قال)3(البخاري

أينعمر:بناللهعبدفقال.لحقتهثمفأوترتنزلتالصبحخشيتفلما

فيلكاما:اللهعبدفقالفاوترت،فنزلتالصبحخشيت:فقلتكنت؟

يوتركانبهييهؤاللهرسولفإن:قال!واللهبلى:قلت؟حسنةأسوةاللهرسول

البعير".على

هو.كمابقيعاهو،النسخةفيبهالمتعلقالكلامنجدلم1()

دار.ط89()3/"الطالبروضشرحفيالمطالب"أسعىفيالانصاريزكريااي2()

العلمية.الكتب

)999(.رقم)3(
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قوله:عليهيدلكماالسير،حالةفيكانتيساربنسعيدفواقعة:قلت

يوتركانوص!جمزالنبيأنيدلوذلك؟"،كنتأين:فقال":وقوله،"لحقتهثم"

السير.حالفيعليها

فهو،أيضا"خصائصهمنالراحلةعلىأدائهاجوازأنعلى":قولهماو

نشيرربما،وب!ولعليهالوتروجوبعدمعلىأخرىأدلةولناقلنا،بمامردود

الثانية.المقالةفيإليها

الركعةبينيسلمكانعمرابنأن"نافععن)1(البخاريرواهماوأما

الثلاثعلىالوترإيقاعظاهرهكانوانفانهالوتر"،فيوالركعتين

دليل:فيهلكمفليس،المفصولة

فيكما،بثلاثيوترونكانواالناسلان؛ذلكأطلقأنه:أولا

وحكاه."بثلاثيوترونأدركنامنذأناساورأينا:القاسم"قال)2(:البخاري

فعللكثرةعندهمفصاربه،يأخذلموانالمدينةأهلعملعن)3(مالك

فلذلكبها،خاصكأنهحتىالثلاثتلكالإطلاقعندمنهيتبادرثلاثاالوتر

الفصل.وجودمعنافعبهعئر

الثلاثفي:معناهوانما،وترهفرب:معناهليسالوتر"في":قولهأنثانيا:

بها.الناستوترالتي

)199(.رقم)1(

)399(.رقم)2(

.(1/521)"الموطا"في)3(
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أنهأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمطريقمن*1(الطحاويروىثالثا:

الاحاديثوعامة*2(."الفتح"فيذكره،بتسليمةووترهشفعهبينيفصلكان

عنأثرايكونأننافحقولفيماغايةأنمعشرحنا،كماهذاعلىوالاثار

.حالكلعلىفيهحجةفلا،تابعي

لأناهنا؛فيهمعكملناكلامفلاالثانيالمبحثعنجوابكمماو

تيفسيأليلصلاةذلككونماو.عشرةثلاثليسالوترأنفينوافقكم

لى.تعااللهشاءإنعليهالكلام

حديثما"وقولنا:عندمرفقد،الثالثالمبحثعنجوابكمماو

"...بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصليكان:عائشةعنالشيخين

الأكثرووافق،ركعةعشرةثلاثالوترأكثرأناختارمنصحابناومن.إلخ

ذكرناهالذيالثالثبالوجهعليهلجواباوينحصر.الوصلاشتراطعدمفي

إطلاقعلىمطبقةوالاثارالاحاديثعامةأنوهوقيس،بيأابنحديثعن

يثبتلمالوصلوأن،غيرهدونموصولاوتراصليماعلىالشرعيالوتر

تسح.منأكثرفي

عنمجازاالاحاديثالثلاثةهذهفيالوترإطلاقكونيتعينوبذلك

إليهشارو،سلمةأمحديثفيوالنسائيالترمذيأفادهكما،الليلصلاة

.هريرةأبيحديثفيرجحانهلناوظهرقيس،أبيابنحديثفيداودأبو

مبلغعلىمسلمكلعلىاللهأوجبهالذيالحققولاقتضاهماوهذا

927(1/5)الاثار"نيمعا"شرحفي(1*

()2*/2482).



الفقهرسانلمجمولح213

حفظةفإنهممذهبنا،أئمةعلىغضاضةقلناهفيماوليس.فهمهومقدارعلمه

وانما،وأقمارهلحقاوشموس،وبحارهالعلمجبالوهم،اليقينوأئمةالدين

الوكيل.ونعماللهوحسبنا.موائدهموأسقاطفوائدهماثارمعنا

ح!



لتأسطالرسألةا

تسهيتهاوسببالجمعةفرضية
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الرتجمصالرتج!إلمحه

315

من:رجلقال<بهتميلحقوالخامثهخاخرينو>قرأفلما[1ص1

هؤلاء؟...(")1".

،هريرةأبيإسلامبعدإلاتنزللمالسورةأنعلىيدلالحديثفهذا

سورةعليهفأنزلت:قوله"":"الفتحفيقاللكن.)2(،..سنةأسلموكان

الايةهذهعليهأنزلتيريد:كا-نه<("يلحقؤابهئملمامنهموءاخرين>:لجمعةا

بالسعي.الامرهريرةبياإسلامقبلمنهانزلفقدوالا،لجمعةاسورةمن

قرأ:فلما،الجمعةسورةعليهنزلت":مسلمعندالدراورديروايةفيووقع

()3(.534ص8)ج"الباريفتح".<"منهخاخرينو>

،بغيرهمقروناالبخاريلهأخرجوانما،الحفطسيئوالدراوردي:أقول

يلحقؤالخاثنهخوءاخرين>:ققولهوعليها.أثبتسليمانفرواية.لحاناوكان

الرغيفأكلت":قولهموزانعلى،الجمعةسورةمنبعضبدل(بهئم

قالكما؛السورةهذهمنالايةهذهنزلتالمراد:أنذلكمنفيتحصل."ثلثه

الحاقط.

اقفلم("؛بالسعيالامرهريرةأبيإسلامقبلنزلفقد":الحاقظوقول

جلوشا"كنا:قالهريرةبيأحديثمن2(45)6ومسلم()7948البخارياخرجه(1)

."...قرافلما،لجمعةاسورةعليهنزلتإذ-لمجم،النبيعند

وخيبرهالحديبيةبينإسلامهكان(:42/)13""الاصابةوفي،الاصلفيبياضهنا2()

السلفية..ط6(42)8/)3(
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يكونأنويمكن.القبليةتحددفلمتسليمهوعلى،لهصريحمستندعلى

وهو،الايةبهذهكانتإنماأثهاواستظهر،لجمعةافرضيةتقدملىإاستند

.ترىكما

لجمعةافرضيةعلىالسعيبايةوغيرهماوالبخاربدالشافعيواحتجاج

يفرضأنمنمانعلاإذبها،إلاتفرضلملجمعةاأنيرونأنهميستلزملا

والقرآننظائر.ولهذا،بهالامرالقرانفيلىتعااللهينزلمدةبعدثمالشيء

الندءبذلكتأمرمتأخرةمدنيةواياتبالشيء،تامرمكيةاياتفيهنفسه

تاخرها.ولاالايةتقدمعلىذكرنافيمادليلفلا.نفسه

أولهواتخررأوولدا>:لىتعاقولهأنمنعلمفيمادليللاوهكذا

علىولا،مدنيةكلهاالسورةأنعلى،مدنيةالاية[11:لجمعة]ا(إلئهانق!و

الحمعة<يوممنالفلؤةنوديإذاءامنواالذين>جايها:لىتعاقولهأن

واحد.وقتفيمعهانزلتاألهماعلىولا،مدنيةالايتين[91-0:دجمعة]

يطهرألهوهواخر؛لامرالحديثهذااستشكلمنالناسمنأنعلى

منجذابعيدوهذا.قارس<منهتماخرينو>:لىتعابقولهالمرادأنمنه

حتما،الاميينعلىيعود(منهتم>:قولهفيالضميرلان؛القرانظاهر

وغيرهم.اللغةوأهلالسلفمنالمفسرينباتفاق،العربهموالاميون

.العربمنلتسواوقارس،"العربمن"واخرين:الايةفتقدير

كلفييملموقد؛الغيثأبيسالمعنزيدبنثورالحديثسندوفي

.الشيخانلهماأخرجوانمنهما)1(،

.(544و232/)"التهذيبتهذيب"انظر(1)
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نزلتلما":قالاهريرةبيأعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءروىوقد

من،اللهرسولياقالوا:38[محمد:أ<عبركتمقؤمالمجمتتذلتتولووإت>

"المستدرك"."وقومههذاالقرس،هم:فقال،جنبهلىاوسلمان...؟هؤلاء

فيجريرابنخرجهو.مسلمشرطعلىصحيح:وقال458(،ص2)ج

واحد.وغير(1)"تفسيره"

وأسالمذهنفانتقل؛واحدةتكونأنيبعدولاتلك،تشبهالقصةوهذه

الجمعة.ايةلىاالقتالايةمنثور

غريب.منهما:كلفيوقال)2(،الحديثينالترمذيروىوقد

فيالحافظذكرهكمامعا؛صحتهمامنمانعلاانهفأرىأناأما

)3(."الفتح"

المرادهيفارسابأنتصريحفيهاليسلجمعةاايةفيهاذكرالتيوالقصة

رسولياهممن:قلت:قال":فيهاوانما<،منهغوءاخرين>:لىتعابقوله

اللهرسولفوضع،الفارسيسلمانومعناثلاثا،سألحتىيراجعهفلم؟الله

رجلأورجاللنالهلثريا1عندالايمانكانلو:قالثم،سلمانعلىيدهب!ول

هؤلاء".من

كثير"ابن"تفسيرفيكما"تفسيره"فيحاتمبيأابنأيضاخرجهو234(.1/2)(1)

لمالنبوة"دلائلفيوالبيهقي)8838(لم"الاوسطفينيوالطبرا3(،60)7/

وغيرهم.33(6/4)

.33(062،301)رقم(2)

()3/8(246).



الفقهرسانلجم!813

]...[.البياننفسهاالايةفيلانمرةبعدمرة-لح!النبياعرضإنما

ليرده،عنهالاعراضيستحقمقصر،فهوهذايفهملمالسائلكانفان4[]ص

فلا،بأسمائهمأوبقبائلهمتعمينهموأرادهذافهموانالتدئر.لىإالاعراض

ذلك.بيانفيفائدة

اخر،أمرعنيسالأنبالسائلالاولىكانألهعلى-طفىالنبينبهثم

هذاعنفاجاب؟يختصلاأوبالاميينيختصوالتزكيةالتعليمهلوهو:

أهليسميهالذيهووهذا.يختمقلاانه:أي"إلخ...الايمانكانلو":بقوله

كانولو.وغيرهالقرانمنأمثلةلهوذكروا،لحكيماالاسلوب:نيالمعا

وجهيكونفلا،محلهفيالسؤاللكانفارسهمالاخرينأنالمراد

لجواباولكان،الاخرىالقصةفيالاعراضيقعلمكماللاعراض،

والله،الاخرىالقصةفيقالكما،الفرسهم:يقولكأن؟بذلكمصزحا

أعلم.

عليه.نئهمنأرلموانجذا،ظاهراللهبحمدوهذا

فاقول:.أخرىجهةمنفلننظرالنزولتاريخمنهنعلمبمانظفرلمواذ

الظاهرخلافوهو،مجملةتكونعليهالايةلانبعيد،الثالثالاحتمال

الاولين:الاختمالينفيالنظرويبقى.الغالب

منهقريباقبلهأوهريرةأبيإسلامبعد:أيمتاخرا،الايةنزولكانفان

انهعلى"لجمعةايوم"فيهايطلقكلهاالاحاديثلان؛الاولالاحتمالتعين

باسمذكرهالاحاديثبعضفيلجاءخيراإلاعلماجعليكنلمولو.علم

الأحاديثتكونأنجذايبعدإذ؛الايةنزولقبلكانماببعضهاأعنياخر،

منه.قريباأوهريرةأبيإسلامبعدوحفظتسمعتإنمالجمعةافيالمروية
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فالاحتمالالمدينة-بيم!النبيقدوموائلأوبمكةالايةنزولكانوان

تسمية"لجمعةا"يوماليومهذافتسميةالاحتمالينكلاوعلى.أقربالثاني

والله،عنهمتأخرةأوالقرانعلىمتقدمة،بالسنةوامابالقرانإما؛شرعية

أعلم.

بنوفاخذه،العامةقراءةفيكمابضمتين؛الجمعةيومسماهفالشرع

عقيلبنووسمعهالشواذ،بعضبهوقرأ،الميمبإسكانوخففوهتميم

أعلم.والله،ففتحبضم،لجمعةايومفقالوا:؛المعنىملاحظةمع،فحرفوه

فصل2[]ص

"الجمعة"فيهاويرد"،لجمعةا"يوماليومذكرعندالأحاديثفييرد

لجمعة""افيهاويرد،"لجمعةا"صلاةالصلاةذكرعندفيهايجيءومفردا،

الاصل؟هذهفأيمفردا؛

معناهالذيالمصدربهذاابتداءاليومأوالصلاةتسميةأما:أقول

:احتمالاتفتبقىفبعيد،الاجتماع

"صلاةفسماهاالصلاةلىإالشرعنظرماأوليكونأن:الأول

".لجمعةا"يوم:فقال،اليومأتبعهاثم،الاجتماعصلاة:أي؛"لجمعةا

.الاجتماعصلاةيوم:وتقديره

عكسه.:نيالتا

ليومو("لجمعةا"صلاةالصلاةفسمىمعا؛إليهمانظريكونأن:التالث

".لجمعها"يوم
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ذهنلىإمنهايتبادرالشرعفيأطلقتإذالجمعةالان؛أقوىوالاول

للأحكامالاسماءوضعالشارعمنالمعهودولان،الصلاةبهالعارف

بذكرهاهاطيللاأخرىأدلةفي،الشرعية

".لجمعةايوم"اليومهذاتسميةالاياتهذهففي3[]ص

من"لجمعةايوم"قالواثم،وهلةأولمن"جمعة"اليومهذاسميفهل

منفصار،اليومإليهأضيفشئلجمعةاأم؟الخاصلىإالعامإضافةباب

قالواكما("؛جمعة"نفسهاليومعلىفاطلقواتوسعواثم،المضافالعلمباب

ثم،"الراحةيوم":قيلفكانه،والقطعالراحةالسبتأصلأنالسبتيومفي

واهموهو،الاولبعضهمادعى؟نفسهاليومعلىالسبتفأطلقواتوسعوا

ستسمعه.لما؛فيه

فالقول.اليومهذاإليهاضيفالذي("جمعة"معنىأصلفيواختلفوا

وجمع"(")1(:الاساس"فيالزمخشريقال.الاجتماعبمعنىإنه:الاول

بينكما".ماألفة:تقولكمابينكما؛ماجمعةاللهدامو،لجمعةاشهدوا:القوم

ماألفةبينكما:ماجمعةلهدامو...الجمعة"ويوم")2(:القاموس"وفي

سعيد".أبوقاله"شارحه)3(:قال.بينكما"

مصدربينكما"ماجمعة":قولهممن"جمعة"أنعلىتنبيهوهذا:أقول

ذلكبينوقد.المعنىهذامن"لجمعةايوم"قولنافيلجمعةاوأن،كالالفة

صادر.دار.ط(001)ص(1)

.بولاق.ط(41)3/(2)

الكويت..945(ط)02/لعروس""تاج)3(
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منكالفرقةالاجتماعمنلجمعةوا":قال(؛1)""المغربفيالمطرزي

منهاحذفحتىالاستعمالكثرثم،والصلاةاليومإليهاأضيف؟الافتراق

".المضاف

وباسكانبضمتين-لجمعةا"قال)2(:؛بالمصدريةالبقاءأبووصرح

)3(."المعاني"روحفينقله("،الاجتماعبمعنىمصدر-الميم

لان؛بضدهمثله"فرقة"بمثلهومن،بنظيرهمثله""أللفةبمثلهفمن

محله.قيمقررهوكما؛الضدينوبينالنظيرينبينتسويماكثيراالعرب

.الصواببلالظاهر،هوالقولوهذا:أقول

كرجل؛فيهالمجتمعبمعنىهوالمسكنفيوقيل"البقاء)4(:أبووزاد

".منهالضحككثير:أي؛ضحكة

علىتجيءوالصفةصفة،حينئذيكونلانهبالمسكنخصهإنما:أقول

بضم""فعلكلإنقالواوالذين.بضمتينتجيءولا،فسكونبضم""فعلة

عليهنصكما؛الصفةاستثنوابضمتينفعل(""فيهيقالأنيجوزفسكون

.وغيره5()الرضي

قال)6(:؛نيالثاالقولوهو،بهصدرفيماالالوسيعلىيردوهذا

)1(.)1/158(

35(.5)ص،"الكليات2()

)3(/28(99).

"."الكلياتفيقولهأجدلم)4(

.(1/64)"الشافيةعلىالرضي"شرحانظر(5)

99(.)28/"المعانيروج")6(
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:أي،المجموع:ومعناه؟بالاسكانلجمعةامثلبالضملجمعةاأنوذكروا"

".منهللمضحوك""ضحكةكقولهم؛المجموعالفوجيوم

كلعلىبعيدالقولهذافإنلبسطها؛حاجةلاأخرىبأمورعليهويرد

.حال

واحداالمعنىيكوننوبضمتين،الذيعلىالمسكنحملوالاولى

.الاجتماعبمعنىمصدراللغتينعلىانهفالصوابالظاهر،هوكما

،القرآننزلوبهابضمتين،الحجازيينلغةأنذلكيؤئدومما

"القاموس"شرحوفيالشواذ.فيإلابهايقرأولم،تميملغةوالتسكين

تعالى.اللهشاءنيأتيفيماعليهسأنبهتخليط

هذاإليهأضيفالذيالاجتماعفيالاولالقولأهلاختلفثم4[]ص

فيالنوويقال.الناساجتماعئه:وغيرهماللغةأهلمنلجمهورفا.اليوم

فيه؟الناسلاجتماعلجمعةايوم"وسمي")1(:واللغاتالاسماءتهذيب"

الثالث.القولفذكر؟."..وقيل،اللغةفيالاشهرهوهذا

".فيهالناسلاجتماعسميلجمعةاويوم")2(:""النهايةوفي

اجتماعهمالمرادأنلجمهورفا،الناسباجتماعالمرادفيواختلف

ولفظه:)3(،""الجمهرةفيدريدابنمنهم،جماعةعليهنص؛للصلاة

".للصلاةفيهاالناساجتماعمنمشتقة"والجمعة

.)2/1/54()1(

)2(.)1/792(

)3(.)1/484(
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فيهالناسلاجتماع،"لجمعةا"يوم:وقولهم"(:1)الراغبوقال

سيأتي.كماحزم)2(ابنواختاره".للصلاة

فيه،قومهيجمعكانلؤيبنكعبلان"وقيل")3(:"الفتحفيقال

ذلكروى،نبيمنهسيبعثبأنهويخبرهم،لحرمابتعظيمويأمرهمفيذكرهم

مقطوغا،عوفبنعبدالرحمنبنسلمةابيعن"النسب"كتابفيالزبير

.وغيرهالفراءجزموبه

)4(."أماليه"فيثعلبذكره؛يجمعهمكانالذيهوقصياان:وقيل

حزمابنجزموبهذا؛فيهللصلاةالناسلاجتماعبذلكسمي:وقيل

العروبة.يسمىكانوإنما،الجاهليةفييكنلمإسلامياسمإنه)5(:فقال

انتهى.

للجاهلية،كانقديماسمالعروبةإن:اللغةأهلقالفقدنظر،وفيه

السبعةالايامأسماءغيرواأنهموالظاهر.العروبةيومهو:لجمعةافيوقالوا

شيار)6(.،عروبة،مؤنسدبار،جبار،،أهون،أول:تسمىكانتأنبعد

2(.20)ص"القران"مفرداتفي(1)

.(54)5/""المحلىفي2()

)3((/2.)353

ناقص.وهو،المطبوعفيأجدهلم4()

.(54)5/""المحلىفي)5(

النابغة:إنه:ويقال،لجاهليةاشعراءبعضقال)6(

جبارأولاهونأولاوليوميواناعيشأناومل

شياراوعروبةأوفمؤش!أفتهفإندبارليالتااو
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في""أهونالاثنينيومتسفيالعربكانت(:1)لجوهرياوقال

المتعارفةهذهوهيأسماء،لهاأحدثوابأنهميشعروهذا.القديمةاسمائهم

اخرهاهلىإوالاحدكالسبت؛الان

جزموبهذا،لؤيبنكعب""العروبةلجمعةاسمىمنأولإن:وقيل

تسميةعلىفأبقوه،لجمعةاإلا)2(غيروهاإنهمقالمنفيحتاج.وغيرهالفراء

923()3(.ص2)ج"الباري"فتح".خاصنقللىإ،العروبة

،لؤيبنكعب"العروبة"لجمعةاسفىمنأولن:وقيل":قوله:أقول

انقلبت،العبارةوكانالفزاء،عنتقدملمامخالف"وغيرهالفراءجزموبهذا

.غيرهقالوهكذا("،لجمعةاالعروبةسفىمنأول"إن:والصواب

العربأنيثبتلمإنفانه،تحتهطائللابيانهفيأطالالذيوالنظر

لخميسواوالأربعاءوالثلاثاءوالاثنينبالاحدتكلمتالإسلامقبل

ثبتوان.إسلاميةكلهاالاسماءهذهتكونأنفيمكن،والسبتلجمعةوا

منمانعفلا،كالجمعةبعضهافييثبتولمكالسبت،ببعضهاتكلمواأنهم

فيغيرتحتىباسمها،العروبةفأبقوابعضا؛وأبقوابعضاغيروايكونواأن

واحد؟وقتفيوكلهالتغممريكونأنيوجبالذيوما،الاسلام

مابالقدمالمراديكونأنيحتمل"القديمةالاسماء":اللغةأهلوقول

""اللسانفينسبةبلاوهما365(.)2/"الاعشىو"صبح)هون(""الصحاجانظر:

36(.1)7/"لحمدونيةاو"التذكرة(هون،وال،انسشير،دبر،جبر،،)عرب

2(.812)6/""الصحاحفي(1)

"."الفتحمنوالتصويبخطا.وهو"،لى"إالاصلفي2()

"."الفتحمنالطويلالنقلانتهىهنا.السلفية.ط353()2/)3(
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فيغيرقديموبعضها،الجاهليةفيغيرقديمبعضهاأنأو،الإسلامقبل

.الإسلام

عمر،زمنلىإوعاشلجاهليةاأدرك،مخضرموهومقبلابنوهذا

:يقولإليهوخاصم

(1)المتطاولعروبةكيوميومابأيسقفظلالورادرأىواذا

القطامي،وهذا)أسقف()2(،"البلدانمعجم"فيياقوتأنشدهكذا

:يقول،إسلاميشاعروهو

باوراد)3(أوراداالعروبةيومخلطوا!ملاقوامالفداءنفسي

استشهد،الخليلعنكلاما)4("والامكنةالازمنة"فيالمرزوقيونقل

قوله:وزاد)5(،"لجمهرةا"فيدريدابنبهماواستشهد.البيتينبهذينفيه

صيماللعروبةرهطايواِئم

تنقطعلمالعروبةيوماليومهذاتسميةأنعلىدليلأوضجهذاوفي

الستة.وبقيةوأهونأولانقطعكما؛الإسلامقبل

بنقلوردلو-لجمهوراوهم-وموافقيه)6(حزمابنقوليردوإنما

."دلرواا":وفيه.(122ص)"نهيواد"نظرا(1)

(2)(1/181).

.(88ص)"نهيواد"3()

(4)(1/172).

(5)(1/913،023).

"."وموافقوه:الاصلفي6()
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لىإسبيلولا.لجمعةايوميقولونكانواالالسلامقبلالعربأنصحيح

كانانهماولا،الجمعةسمياهقصيااوكعباأنثباتلىإولاهذا،إثبات

تصلجلاالتيالقصاصأخبارفيذلكنقليوجدوانما؛فيهالناسيجمعان

للاعتماد.

وقعوانما،للصلاةالناساجتماعهواليومهذافيالمحققفالاجتماع

.الاسلامفيإلا"الجمعة"يومقيلانهيتحققولم،الاسلامفيذلك

ذلكمنيلزملمفيهالناسيجمعكانقصياأوكعباأنثبتلوأننهعلى

جمعمنأولىهذالؤيبن"وكعب:السهيليقالوقد.الجمعةيومتسميته

بعضهم.قولفيالاسلامجاءمذإلاالجمعةالعروبةتسمولم،العروبةيوم

6(.ص1)ج"الانفالروض"."الجمعةسقاهامنولهو:وقيل

نزولتاريخوعلىالحديثينعلىالكلامبسطتقد(:1)أقول[ه]ص

اخرينو>:بقولهالمرادلبيانأفردته)2(،مستقلمبحثفيلجمعةاسورة

أبيإسلامقبلنزللجمعةاسورةمعظمأنيطهرالذيأنفيهوبينت(،محهخ

أعلم.واللهيطهر،فيماسنةتبلغلاقدبمدةهريرة

.القرآنأقرهائم،بالسنةوقعتالتسميةيكونأنيطهرفالذيهذاوعلى

هنا.يوجدلالكلامتتمةأنهيبدو(1)

سبق.الذيالكلامهو)2(
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فصل

التسميةوجهما

فيه.الناسلاجتماعلجمعةايومسميانهالعلمأهلبينالمشهور

لجمعةايومسمي"(:1)"واللغاتالأسماءتهذيب"فيالنوويقال

".اللغةفيالأشهرهوهذا،فيهالناسلاجتماع

".فيهالناسلاجتماعسميلجمعةا"يوم)2(:""النهايةوقي

عندالجاهليةفيالناساجتماعذلكأولإن:قائلفقالاختلفوا؛ئم

ذلك)3(.ردتقدموقد.قصيابنهأولوي،بنكعب

اجتماعإنهحميد")4(:بنعبد"مسندفيماعلىسيرينابنوقال

.تقدمكما،زرارةبنسعدعندالانصار

!فى.النبيسماهوإنمايومئذ،لجمعةايوميسملمأنهترجيحقدمناوقد

معركعتينفيهالصلاةبإبقاءخصهحين،الهجرةبعدذلكأنوالظاهر

فيه.الاجتماعوجبو،الخطبتين

)1(.)2/1/54(

)2(.)1/792(

سبق.فيماانظره)3(

بسندسيرينابنعنحميدبنعبد"اخرجه353(:)2/""الفتحفيالحافظقال)4(

لمنثور"االدر"وانظر.لمسند""الا"تفسيره"بهلمقصودوا."...إليهصحيح

(41/964،074).
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وهو؛الاجتماعفرضبعدللصلاةالناساجتماعانهيترجحوبهذا

المشهور.

فيدريدوابن)1(،"الباريفتح"فيكماحزمابنبهصرحوممن

".للصلاةفيهاالناساجتماعمنمشتقةلجمعة"وا:وعبارته")2(،لجمهرة"ا

".للصلاةالناسلاجتماع،لجمعةايوم:وقولهم")3(:الراغبوقال

فيقالفيه،جمعالخلائقكماللأنبذلكسميأ!نه:الثانيالقول

وإسناده،عباسابنعن"المبتدأ"فيالبخاريأبوحذيفة"ذكره:""الفتح

.(934()ص2)ج"الباريفتح".لماضعيف

بنموسى]حدثني:قال)5(،"تاريخه"فيجريرابنورواه:أقول

خبرفيالسديعنسباطحدثنا:قالحماد،بنعمروحدثنا:قال،هارون

عنالهمدانيمرةوعن،عباسابنعنصالحبيأوعن،مالكأبيعنذكره

يومسميوإنما...:ب!ولالنبيأصحابمنناسوعنمسعود،بناللهعبد

[.والارضالسمواتخلقفيهجمعلانهلجمعةا

.(5/54)"لمحلىا"نظروا.3(2/35)(1)

.(1/484)"اللغةجمهرة"2()

2(.20)ص"القران"مفرداتفي)3(

كتابالمبتدا"كتاب478(:)9/"ال!ير"فيالذهبيقال.السلفية.ط353()2/)4(

".وموضوعاتببلايافيهحدّث،دونهفمنجريرابنمعهينقل،مجلدتينفيمشهور

عننقلاالعصاثبتوقدسطر،1عدة""قالبعدفراغاالمولفوترك(،1/95)(5)

(0/2393)تفسيرهفيجريرابنوذكر.عليهمبنيالاتيالكلامفإنالمصدر،

.السديلىاإسناده
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لأنه؛عباسابنعنيرويهماضعفعلىاتفقوافقدصالحأبوأما:أقول

تلكأنيرويهمابنكارةبانوقدمنها،فروىكتباأصابوانما،يلقهلم

ضعفهوانمافصدوق،نفسهفيصالحأبوماو.بهيوثقلامنجمعهاالكتب

فاما.الكتبتلكعلىالنكارةفيلحملوا،رواهمالنكارةلحفاظابعض

تالف،فالكلبي)1(،"كذبحدثتكما"كل:لهقالصالحأباأنالكلبيزعم

أبيعلىالتبعةيلقيأنحاولفكانه،عجائبصالحبيأعنيرويهوفيما

صالح.

التابعين.ساداتمنومرة،فثقةمالكأبوماو

عنحكيوقدفيه،مختلففالسدي،كلامدونهومنالسديفيولكن

هذاأنإلا،لحديثاليحسنإنه":قالألهعنهوحكي،توثيقهحمدأالامام

)2(."واستكلفهإسنادالهجعلقدبهيجيءالذيالتفسير

مسعودابنعنمرةعنمالكأبيعنالسديطريقفي"الاتقان"وفي

يخرجأنالتزملالهشيئا؛حاتمأبيابنمنهيوردلم":الصحابةمنوناس

وقد...ويصححهأشياء("مستدركه"فيمنهيخرجلحاكمواورد،ماأصح

"الاتقان"."غرابةفيهاأشياءالسديبهيرويالاسنادهذاإنكثير:ابنقال

()3(.188ص2)ج

.(971،081)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

3(.1/41)"التهذيبتهذيب"انظر2()

المديمة.طبعة2335(2334،)6/""الإتقان)3(
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عبدالرحمنبنإسماعيلجمةترفي(1")التهذيبتهذيب"فيو:أقول

تفسيرتفاسيرهمفيوغيرهماحاتمأبيوابنالطبريأخرج"قد:القرشي

السور".فيمفرقاالسدي

أبيعنالسديروايةتجنبإنماحاتمأبيابنأنهذامنيؤخذ:أقول

وعنمسعودابنعنمرةوعن6[]ص.عباسابنعنصالحأبيوعنمالك

كانفانذلكومعكثير.ابنلقوليشهدوهذا.ب!ولالنبيأصحابمنأناس

التفسير.ساقثمأولها،فيالاسنادهذاالسديذكرنسخةالتفسيرهذا

محكيةالتفسيرجملمنجملةكلأنيردلمألهيتيقنيكادبليطهرفالذي

ماومنها،قولهمنمالكأبيعنهومامنهاانأرادوانما،كلهمهؤلاءعن

صالح.ابيعنهو

ابنمنيسمعلمصالحوأبو،كلامفيهوالسدي،مضعفأسباط:أقول

تلكأنعلىيرويهمانكارةدلوقدمنها.فروىكتباوجدوانما،عباس

حدثتكما"كل:لهقالصالحأباأنالكلبيزعمبل؛معتمدةتكنلمالكتب

تالف.الكلبيولكن،"كذب

ابنفرقهاالتفسير؛مننسخةبهرويتالسياقبهذاالسندهذاأنواعلم

ابنمنهيوردلم":قال،""الاتقانفيالسيوطيوذكرهامواضعها،فيجرير

منهيخرجلحاكمواورد،ماأصحيخرجأنالتزملأنهشيئا)2(؛حاتمبيأ

وناسمسعودابنعنمرةطريقمنلكن؛ويصخحهأشياء""مستدركهفي

)1(.)1/315(

.تفسيرهبمراجعةيظهركمااشياءمنهاخرجبل2()
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السديبهيرويالاسنادهذاإن"كثير:ابنقالوقد.الاولالطريقدونفقط

.(881ص2)ج"الاتقان"."غرابةفيهاأشياء

أحمدالامامعنالساجيحكاهبماالمرادةهيالنسخةهذهوكأن:أقول

يجيءالذيالتفسيرهذانلا؛الحديثليحسنإنه":السديفيقالانه

.(")1واستكلفهإسنادالهجعلقدبه

إسناد،فيهايكنلمالسديعندنسخةكانتهذهأنلييقعوالذي

صالحأبيوعن،مالكأبي"عن:فقالإسنادها،عنوسأله،أسباطفأخذها

النبيأصحابمنناسوعنمسعود،ابنعنمرةوعن،عباسابنعن

ماوفيها،قولهمنمالكأبيمنسمعهماالنسخةفيأنالسدييريدجم!".

مسعود،ابنعنمرةمنسمعهماوفيها،عباسابنعنصالحأبيمنسمعه

الصحابة.بعضعنالسديبلغماوفيها

إنه:قالماأنفالغالبقليلا،عباسوابنأن!سعنالسديروىوقد

بلغه.إنما"الصحابةمنناسعن"

المواضع،جميعفيالسياقفيالاسنادلفظاتفاقهذاعلىيدلوالذي

كلاولفيالسنديذكرالذيهوالسديكانولو،جرير"ابنداتفسيرفيكما

.العادةبهتقضيكماحتما؟سياقهلاختلفأئر

،السديتفسيرببقيةالنسخةهذهمزجبعدهمنأمأسباطأدريلاثم

فيفأثبتهالسندهذالىإفعمد؛النسخةفيليسممايرويهأوهويقولهمما

عنالأصلفيالائريكونفقد.النسخةفيكانتالتيالاثارمنأئركلأول

.3(1/41)"التهذيبتهذيب"انظر(1)
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بلغممايكونوقد،فقطصالحأبيعنيكونوقد،فقطقولهمنمالكأبي

مسعود.ابنعنمرةمنسمعهممايكونوقد،الصحابةبعضعنالسدي

نكارةفي[...].لاإذالسند،بهذايروىفيماوالنكارةالضعفجاءهنافمن

وما،كتبهمنصالحأبويرويهوما،بلغهمماأوكتبهمن[يرويه]اويقولهما

وإنما،ذلكنكارةمنبريءفالسدي.سمعهممنندريولاالسديبلغ

لالاننا،يثبتلموهذامسعود،ابنعنمرةعنيرويهمنكرجاءلويضره

مسعود.ابنعنمرةعنالامرنفسفيهيالاثارتلكانندري

بهذايخرجإذفاحشا،خطأالحاكمأخطأفقدهكذاالامركانواذا

ابنعنمرةعنالسديعنسباطعن:يقولالسند،فيختصرالسند،

مسعود.

7[فصل]ص

:فيقال؛مقامهإليهالمضافويقام،المضافيحذف(1.[)......]

الجمعة.صلاة:يقالفهكذا،الجمعة

لجمعة،ا:فيقال،مقامهإليهالمضافويقام،المضافيحذفماوكثيرا

:احتمالاتذلكوفي

تقديرعلى،الصلاةإليهاضيفتثم،الاولالاصليكونأن:الأول

لجمعة.ايومصلاة

على،اليومإليهااضيفثم،الثانيالأصليكونبأن،عكسه:نيالثا

لجمعة.ايومصلاةتقدير

.الكلماتببعضذهبالصفحةمنالايمنالركنفيخرمهانا(1)
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أصلا.هماكلايكونأن(:1)الثالث

،الاشتراكمنضربافيهلان؟مرجوحالثالثإن:الترجبحفييقالفقد

الاولين،بينالنظرفيبقى؛منهلىأووالاضمارالمجازأنالأصولفيتقرروقد

احتمالمنتقدموبماالاضمار.عدموالاصل،القرانفيبورودهالاولفيرجج

الخلائق،كمالاجتماعللصلاةالناساجتماعمعالتسميةفيلوحظأن

ابتداء،لجمعةابصلاةالصلاةتسميةفيملاحظتهماويبعدادم،خلقواجتماع

لجمعة.اصلاةيومتقديرعلى،الجمعةيومفيبعدفيهبعدوإذا

تسميةالشارعمنوالمعهود،شرعيمعنىالصلاةبأنالثانيويرجج

أضافثمفسماها،أولاإليهاالتفتيكونبانالاولىفهي؟الشرعيةالمعاني

ذهنلىإتبادرمطلقاالشرعفيوردإذا"لجمعةا"لفظوبأن.إليهااليوم

.الصلاةبهالعارف

الثالث؛الاحتماللىالمصيروجبالترجيحتعارضإذا:يقالفقد

منلجمعة"ا:قولهمنتقدمكما؛""المغربفيالمطرزيعليهنصوقد

".والصلاةاليومإليهاأضيف،الافتراقمنكالفرقةالاجتماع

الاسم،يتحدلملانهحقيقيا؛اشتراكاليسبانهالاشتراكعنويجاب

لجمعة.اوصلاةلجمعةايومالاصلوانما

ملاحظةلان؛مختلفومعناهواحد،إليهالمضافلاننظر؛هذاوفي

"يومفياحتمالهيقربإنماادمخلقواجتماعالخلائقكمالاجتماع

تضمرلمإذا"لجمعةا"صلاةفيويبعد"،"صلاةفيهتضمرلمإذا"لجمعةا

سهوا."ني"الما:الاصلفي(1)
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."يوم"فيه

فعلىوالاقوال،الأدلةبينجمعاالاشتراكهذامنمنرلا:يقالقدنعم،

"؟لجمعةا"صلاةالأصلنأوذكر،لماأصلمنهماكلاأنالاقربحالكل

التبادر.دلالةلقوة

الصلاةهذهنعلىوالسنةالكتابفيالتسميةهذهدلتفقدكلوعلى

.الاجتماعشانهامن



لماشنالرسالها

القبليةالجهعةسنة
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حلقهخيرعلىوسلامهوصلاته،فيهمباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

وصحبه.والهمحمد

قبلية؟سنةللجمعةهل:الاخوانبعضسألنيفقدوبعد،

ذلك.فيكالظهرانها)1(المذهبفيالمقررأن:فأجبته

الدليل.حيثمنوعدمهذلكثبوتفيالنظرفسألني

شيئين:عنالبحثتقديميستدعيالمسألةهذهفيالكلام:فأقول

.الزوالقبلالجمعةيومالتنفل:الأول

الجمعة.وقتتحقيق:نيوالثا

قال:قالسلمانعن")2(البخاريصحيح"فيثبتفقد:الأولفاما

طهرمناستطاعماويتطهرالجمعةيومرجليغتسل"لا:بيلا!اللهرسول

ثماتنين،بينيفرقفلايخرجثم،بيتهطيبمنيمسأودهنهمنويدهن

الجمعةوبينبينهمالهغفرالا،الامامتكلماذاينصتثمله،كتبمايصلي

."لأخرىا

"من:قالجم!اللهرسولعنهريرةأبيعن)3("مسلم"صحيحوفي

ثم،خطبتهمنيفرغحتىأنصتثمله،قدرمافصلى،الجمعةأتىثماغتسل

".أيامثلاثةوفصلالأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفر،معهيصلي

عليها.ضربثم،"الشافعيةاصحابما"عند:كتبقدالشيخوكان،الشافعي:اي(1)

)883(.رقم2()

)857(.رقم)3(
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ودخل،الزوالقبلالجمعةيومالتنفلفضيلةعلىالحديثانهذانفدل

أحاديثبعموممعارضولكنه،لجمعةايومءالاستوحالإطلاقهافي

النهي.

عن(1)الشافعيأحدهماروىضعتفين،بحديثينلجوازايرجحوقد

حتىالنهارنصفالصلاةعننهىبه!يمؤاللهرسولأن":ولفظه،هريرةأبي

".لجمعةايومإلاالشمستزول

عنقتادةأبيعنالخليلبيألىإبإسنادهداود)2(أبوالاخرخرجو

جهنم"ان:وقال،الجمعةيومإلاالنهارنصفالصلاةكرهانهبمد!:النبي

".الجمعةيومإلاتسجر

لمالخليلبوو،الخليلأبيمنأكبرمجاهد،مرسلوهوداود:أبوقال

.قتادةابيمنيسمع

به.يحتجلاضعيف،سليمأبيبنليث:إسنادهوفي

به.يحتبئلاالحديثينكلاأنخبيرنتو2[]ص

أعقبهثمالمذكور،لحديثا""الامفيكماالشافعيالإمامذكروقد

راح"فإذاقال)3(:ثم،عنهاللهرضيعمرزمنفيالصحابةعملعنباثار

كفالمنبرعلىصارفإذاالمنبر،علىالإماميصيرحتىصلواللجمعةالناس

وقد،فروةبيأبناللهعبدبنإسحاقإسنادهوفي793(.2/)""الامكتابفي(1)

.متروكيحىابيبنمحمدبنإبراهيمالشافعيوشيخ.ضعفهعلىاتفقوا

.(1)830رقم)2(

)3(/2(.)893
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فيهاأخذفاذا،الخطبةفييأخذحتىتكفمفأكثر،ركعتينصلىكانمنمنهم

حضرمنالنهارنصفالصلاةعنينهىولا،حكيتبمااستدلالاأنمست،

اهـ."الجمعة

الحديثوذكرجماعا،إالاثارعليهدلتمااعتبرالامامأنوالظاهر

نفسفيصحيحايكونضعيفاإسنادهكانإنلعلهإذاستئناسا؛المذكور

.الاجماعمستندهوويكونالامر،

.عندهحجةالمدينةأهلعملفانمالكالاماموأما

فيه،مرغبالاستواءقبللجمعةايومالتنفلأنعرفتذكرماتقرروإذا

نمنأقللا-وغيرهالشافعيرواهالذي-الصحابةفعللان؛عندهوكذا

ذلكلىإانضممامعوغيرهما،السابقينالحديثينلإطلاقمرجحايكون

مر.مما

وقتدخولقبلقعةولكونهاقطعا؛مطلقنفلذلكفيوالصلاة

الجمهور.عليهماعلىالجمعة

الجمعة.وقتتحقيق:نيالثاالأمر3[]ص

قبليدخللجمعةاوقتأنلىإراهويهبنواسحاقأحمدالامامذهب

اللهرضيسعدبنسهلعن)1(""الصحيحينبحديثلهماواستدل،الزوال

م!سلم)2(!لفظهذا"،لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكناما":قالعنه

.(958)ومسلم(939)ريلبخاا(1)

ايضاهالبخهـاريلفظوهو2()
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."بلاولاللهرسولعهلمفي"(:)1روايةوفي

معنصلي"كنا:قالالأكوعبنسلمةعنأيضا")2("الصحيحينوفي

هذا"،بهيستظلظلللحيظانوليسننصرفثم،الجمعةب!اللهرسول

.البخاريلفط

نتتبعنرجعثم،الشمسزالتإذامعهنجمع"كنا:لمسلملفطوفي

الفيء".

ثم،ب!جم!اللهرسولمعنصلي"كناجابر:عن")3(مسلمصحيح"وفي

يعني-لجعفرقلت-:الرواةأحديعني-حسنقالنواضحنا".فنزيجنرجع

انتهى..الشمسزوال:قال؟تللشساعةأيفي-:حسنشيخ

وثنيمخلد،حبنخالدنازكريا،بنالقاسموحدثنيقال)4(:ثم

سليمانناجميعا:قالا،حسانبنيحيىناالدارميالرحمنعبدبناللهعبد

يصليصلإراللهرسولكانمتى:اللهعبدبنجابرسألأنه:أبيهعنجعفرعن

اللهعبدزاد.فنزيحها"جمالنالىإنذهبثم،يصليكان":قال؟لجمعةا

النواضح.:يعني."الشمستزولحين":حديثهفي

وجابرمسعودو]بنومعاويةالاربعةالخلفاءعملعناثاروردتوقد

بذكرها.نطيلفلاشيءمنهايصحلا،وقاصأبيبنوسعدزيدبنوسعيد

)1(لمسلم.

.(068)مسلمو(8614)ريلبخاا(2)

.(858)قمر(3)

92(.)858/مسلمأي)4(
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نظر.عنتخلولافكلها،المارةالاحاديثماو

لجوابفا("،لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكناما":سهلحديثأما

الاجر،لعظموطلباللأمر،امتثالا؟لجامعالىإيبكرونكانواأدهم:عنه

فاذا،والصلاةالمسجدفيبالمكثوالغداءالقيلولةعنيشتغلونفكانوا

وتغدوا.نامواخرجوا

هيالتيالقيلولةعنعوضلانهالظهر؛بعدالنومعلى""نقيلطلقو

النهار.نصفنوم

إذامعهنجمع"كنا:مسلمروايةفسرتهفقد؛سلمةحديثماو4[]ص

منهناكليس:أيالقيد،علىمنصبفالنفيذلكومعالشصمي"،زالت

الفيء"."نتتبعالاخرىالروايةعليهتدلكمابه،يستظلماالظل

حديثعليهيدلكما،الخطبةيطيلبه!جمزالنبيكانفقد:قيلفإن

فيمنإلا(المجيدانوالقؤ>قرحفظتما:قالتهشامأمعن)1(مسلم

جمعة.كلالمنبرعلىيقروهاوهوث!اللهرسول

"صحيحفيكما،والمنافقينلجمعةبافيصليها،الصلاةويطيل

.هريرةبيوأعباسوابنعليعن(")2(مسلم

فرغلمابعدهكانلوإذ،الزوالقبلالخطبةفييشرعكانأنهيدلوهذا

فيالثابتحديثهفيسلمةنفاهوقدبه،يستظلظلللحيطانصاروقدإلا

لما.الصحيحين"

.)873(رقم(1)

987()877،رقم)2(
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نتتئعنرجعثم،الشمسزالتإذامعهنجمع"كنا:مسلمروايةوأما

قدأنهعلىيدلالفيء"نتتئع":قولهفإن،الحالاتبعضفيفذلكالفيء"،

به.يستظلظلللحيطانصار

مفترقة،غيرمتفقةسلمةأحاديثأنوالظاهرتمخل،هذاأن:فالجواب

ظللهايكونلانيبعدفلاجدا،قصيرةالصحابةبيوتحيطانكانتوقد

روايةودلالةالفور،علىالزوالعقبوالصلاةالخطبةوقعتإذابهيستظل

.ظاهرةذلكعلىمسلم

روايةفي"الشمستزول"حين:قولهأنفالظاهر؛سهلحديثوأما

الحديثلهروىحسنروايةفيأنهبدليلجعفر،قولمنمدرجاللهعبد

يطهر-فيماالصلاةوقوعساعة:أي-تلك؟ساعةأي:حسنفسألهبدونها،

الشمس.زوال:قال

عنهاهخالتازكريابنالقاسميةرووفي

ذكرها.اللهعبدروايةوفي

وان"يصليب"متعلقاالظرففيكونجابرعنصحتهافرضوعلى

اعلم.واللهبعد،

كان":قالأنسعنوغيره()1"البخاريصحيح"فيثبتأنهوذلك

.بالدوامتشعرو)كان(."الشمستميلحينلجمعةايصليص!فىاللهرسول

تميلماأوليخرجكانب!عل!أنهعلىمتضافرةالاحاديث،نعم

)409(.رقم)1(
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لجمعةاأذانأن(:1فيه)صريحهوومما5[]ص.متعينشيءوهذا،الشمس

المنبر.علىوجلوسهالناسعلىوسلامهخروجهعقببلا!عهدهفيكان

اعلم-والله-لشرعالوقتدخولعنمتأخرابهلا!خروجهيكونكانفلو

.الصلواتكسائرحينئقالاذان

بكرالبرداشتدإذابلاظالنبيكان:أنسعن)2(البخاريحديثماو

لجمعة.ا:يعني،بالصلاةأبردلحرااشتدوإذا،بالصلاة

المنيرابنقالولهذاهي؟منقولمنيدرىلا"لجمعةايعني":فقوله

لان؛بالنصلاالظهرعلىقياشاذلكقيلإنما-:)3(الشراحعنهنقله-كما

مطلقاالجمعةفيالتبكيروعلىالظهر،فيالتفرقةعلىتدلالأحاديثاكثر

تفصيل.غيرمن

يبتولم،لجمعةباالابرادمشروعيةالمؤلفإليهنحاوالذيقال)4(:

مماالتابعيقوليكونأنيحتمل"الجمعة:"يعني:قولهلان؛بذلكالحكم

،وزيادةظهرإمالأنهابالظهر؛لحاقهاإعندهفرجح،نقلهمنيكوننو،فهمه

اهـ.الظهر.عنبدلأو

عليهيدلكما،التابعيلفظمنفهو،"الجمعةيعني":قولهأما:قلت

:وقال،خلدةأبوأخبرنابكير:بنيونسقال:ذلكبعد)5(البخاريقول

المؤلف.عندتكررتالعبارةهذه(1)

.(09)6رقم2()

938(.2/)"الباري"فتحانظر)3(

نفسه.لمصدرا(4)

9(.0)6لحديثاعقب)5(
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لجمعة.ايذكرولم،""بالصلاة

أنس.عنالراويالتابعيهوخلدةبوو

يونس،عناخروجهمنالاسماعيليأخرجه)1(:القسطلانيقال،نعم

الظهر،."يعنيوزاد:

مطلقا،مشروعلجمعةايومالمسجدلىإالتبكيرأنيخفىلا:وأقول

إنماالابرادلأنالابراد؛يشرعفلم،الزوالقبلالمسجدفيالاجتماعفيكون

بيوتهممنيخرجوالاحتى،المصلينعلىتخفيفا-العلماءقالكما-شرع

النهار.بردوقدإلا

بجوابين:هذاعنيجابوقد

فيالتبكيرخلافلحراشدةفيالتبكيريكونأنمانعلاانه:الاول

جهنمكونهيالعلةبل؛المشقةكراهةهيالعلةكونبمنع:نيوالثا

شدةفإنفابردوا،الحراشتداذا")2(:"الصحيحين"وحديث.حينئذتفوح

العلة.هذهعلىنص"حهنمفبحمنالحر

حديثففيء،الاستوعندالصلاةعنالنهيفيالعلةنفسهاوهي

الظليستقلحتىمحضورة،مشهودةالصلاةفإنصلثئم":عبسةبنعمرو

لحديث،ا"...جهنمتسجرحينئذفإنالصلاةعنأقصرثم6[]ص،بالرمح

)3(."مسلم"صحيحفيوهو

938(.)2/""الفتجفيلحافظاذكرهوقد(،174)2/"الساري"إرشاد(1)

.هريرةبياحديثمن6(51)ومسلم()533البخارياخرجه2()

832(.)رقم)3(
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فيوتتنفس(،الاستواء)1عندتسجرجهنمأنعلىتدلوالاحاديث

الفيء.يقبلحتىذلكبعدما:أي)2(،الصيف

الابراد.منيمنعلاالمسجدفيالمصلينفحضورذلكتقررواذا

جهنمإن":وفيهداود)3(،أبورواهالذيلحديثباهذاعنيجابوقد

:أيالسجرأن-أعلموالله-الفرقوكان7[]ص"؛لجمعةايومإلاتسجر

،العذابتجليفيظاهرفهو،لىتعااللهأمرعنالملائكةفعلمنالايقاد

أنسبالجمعةيومفيالسجرعدمفكانالنار،جهةمنفانهالتنفسبخلاف

التنفس.عدممن

الاستواء.عندلجمعةايومالصلاةكراهيةعدمعلىالدليلقيامويؤيده

الرحمةتجليكعظممنها،بأقوىمعارضتهاأوالعلةانتفاءعلىيدلوهو

المجمعين.علىلجمعةايوم

التنفسوأما،ذكرتملماالجمعةيومالسجرعدمنسلمأشا:لجوابوا

حديثفيلان،الايامسائرفيكتنفسهاالجمعةيومتتنفسأنهافالظاهر

الحديث."جهنمفيحمنالحرشدة"فان":الصحيحين"

قبلهالتيالاع!نامعنيخفلالجمعةايومفيالحرأنالمحسوسومن

بالنص.جهنمفيحمنوهوفيها،كمافيهموجودهوبل،وبعده

ابناخرجهالذيهريرةبياحديثوفيالمذكور،عمسةبنعمروحديثفيكما(1)

حسن.إسناده:البوصيريقال(.5221)ماجه

وصححه.2(295)الترمذيأخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما2()

لخليلاوابو،لخليلابيامناكبرمجاهد؛مرسلهوداود:ابوقال.(01)83رقم)3(

.قتادةبيامنيسمعلم
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ذلكفيجهنمفيحوجودتنافيحينئذالتنفلمشروعيةفان:قيلفان

منعندولاسيمابالابراد،الامرفيالعلةهووكونه،الجمعةيومفيالوقت

.الوجوبمنظاهرهعلىبالابرادالامرحمل

؛للندبهوإنمابالابرادالامرأنالجمهورمذهبنختاراننا:لجوابفا

مخالفتهفتكونتقذم،ماالسجروبينبينهوالفرق.محلهفيمقررهولما

فقط.الاولىخلاف

مالجمعهايومعارضهاحينئذجهنمتنفسهيالتيالعلةإن:نقولثم

وثبت،لىالاوخلافيةفانتفت.الرحمةتجلئيعظموهومنها،أقوىهو

.المتقدمبدليلهالندب

لجمعة.باالابرادمشروعئةعدممنمقصودنابهذاثبتفقد:قلتفان

وانما،العلةلهذهيكنلملجمعةبابه!ووإبرادهإن:نقولاننا:لجوابفا

باجتماعهم،؛اصحابهعلىيشقأنكراهية:وهي؛أخرىلعلةهو

الحر.شدةوقتفيالعريشذلكفيوتضايقهم،وتزاحمهم

ذلك.فيتنالجمعةايومالتبكيرمشروعيةفان:قلتفان

وقتففي،الاوقاتباختلافيختلفالتبكيرأنمنمرما:لجوابفا

آخريكونلحراأوقاتفيوالاستواء،حينالساعاتآخريكونالبرد

الفيء.قبالحينالساعات

ولكنامطلقا؛الاولالقسمعلىهوبل،يختلفلاالتبكيرانسلمنا

موعظته،أصحابهيعيأنعلىب!يئحرصهوهي،أخرىعلةفههنا:نقول

اشتدادعنهيمنعمماوهذا.الاحوالأتمعلىالفريضةفيخشوعهمويكون

أبرد.فلذلكلحر،ا
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وانه،سنةلجمعةباالابرادان8[]صالظاهرانعلمتذكرماتاملتإذا

الاذانتأخيرفيكونوحينئذ،الاماميخرجأنلىإقبلهاالتنفلندبفيينالا

ثبتفقدالبرد،لىإالظهرفيكتأخيرهالامامخروجلىإلجمعةباالابرادمع

بيه!النبيموذنأذن":قالذرأبيعن)1(""الصحيحينفيبذلكالأمر

لحديث.ا"...انتظرانتظر:قالأوأبرد،أبرد:فقالالظهر،

يختلفوهو،المصلينحضورأريدإذالهايؤذنأنالظهرفيفالسنة

الخطيب،خرجإذالهايؤذنأنالجمعةفيلسنةووالبرد.الحرباختلاف

أيضا.والبردالحرباختلافيختلفوهو

دليلالخطيبخروجلىإلجمعةاأذانتأخيرأنفاعلمذكرماتقررإذا

الخطيبخروجبعدصلاتهالأن؛قبليةسنةللجمعةليسألهعلىظاهر

.ممنوع

منالناسيتمكنحتىالخطيبخروجقبلالاذانلسنثابتةكانتفلو

بنعبداللهعنوغيرهما")2("الصحيحينبحديثعملا؛الاذانبعدفعلها

،صلاةاذانينكل"بين:قالب!جمولاللهرسولأنعنهاللهرضيالمزنيمغفل

شاء".لمنثلاثا،

وقتهافيكون،وعليه.القبليةالرواتبعلىالصلاةهذهالائمةحملوقد

الموقع.تقعلمقدمتفلو،لإقامةوالاذانبين-القبليةالرواتبأي-

قبلية.سنةللجمعةتكوناننفيفيظاهراتجدههذافتامل

.(616)ومسلم(535)ريلبخاا(1)

.(883)مسلمو(426)ريلبخاا(2)
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روايةمنعنهما،اللهرضيعمرابنعن(1)البخاريحديثويؤيده

الظهرقبليصليكان،ص!يم!اللهرسولمعصليت":قال،عنهنافععنمالك

العشاءوبعد،بيتهفيركعتينالمغربوبعد،ركعتينوبعدها،ركعتين

".ركعتينفيصلئيينصرفحتىالجمعةبعديصلئيلاوكان،ركعتين

مختصرا.")2(مسلم"صحيحفيوهذا

عمر،ابنعنناعناللهعبيدروايةمن،التطوعفيخرجاه)3(و

".سجدتين،سجدتين":بلفظ

النلهر،حكمحكمهاأنزعممنعلىيردههناللجمعةوإفراده9[]ص

لها.قبليةلاأنهعلىيدذفقطبعدهاالركعتينوذكره

ذكرأعادإنماعمرابنبانهذاعن)4(بطالابنجوابالباطلومن

بيتهفيلجمعةاسنةيصليب!كانأئهأجلمنالظهرذكربعدلجمعةا

بيتهفيأبداالظهرقبليةيصليكانب!جمولالنبيأنلهأينفمنالظهر.بخلاف

وموافقتهاالثانيةفيللجمعةمخالفتهاتثبتحتىأبدا،المسجدفيوبعديتها

وافقتهاوماالظهرالجمعةفيهخالفتماعمرابنذكر:فيقال،لىالأوفيلها

فيه؟

.البطلانواضحوهذاظهرا،تسمىلجمعةاأنجوابهقضيةأنعلى

)379(.رقم(1)

71(.)882/رقم)2(

.(927)ومسلم(2711)ريلبخاا(3)

526(.)2/"البخاري"صحيحعلىشرحهفي()4
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حكملجمعةاحكمأنزعممنعلىيردعمرابنحديثأنفتبين

فتامل.،للجمعةقبليةلاانهعلىويدلالظهر،

بيأحديثوهو،لجمعةابعدبالصلاةالأمرورود:ذلكيؤيدومما

احدكمصلى"اذا:جم!ولاللهرسول:قال:قال-(1مسملم)عند-هريرة

ركعتينفصل!يثيبكعحلفان":روايةوفي،أربعا"بعدهافليصلالجمعة

(".رجعتإذاوركعتينلمسجدافي

،لذكرتكانتلوإذ،لجمعةاقبليةنفيالحديثهذامنفهمفقد

ذلك.فيعمدتناهذاوليس

قالكماظاهرهبل،مؤكدةالأربعهذهانلحديثاهذامنوظاهر

بعدمصليامنكمكانمن")2(:الاخرىالروايةفيأنلولا،الوجوببعضهم

اربعا".فليصلالجمعة

ينافيولا.فقطركعتانمنهاالمؤكدفانالظهر،بعديةبخلافوهذا

قدإذ؛ركعتينعلىب!جم!اقتصارهفيالسابقعمرابنحديثالاربعتاكد

فيتتأكدولاالامر،يقتضيهكماالمامومينحقفيتتأكدالأربعإن:يقال

بخلافهم.الخطبةفيبنصبهالاجرمزيدلهحصلقدلآثه،الامامحق

مر.كماذلكعكستفيدالاحاديثبلصحبح،حديثلقبليتهاوليس

مفروضةصلاةمن"ما)3(:حبانابنحديثعموميخصصالدلائلوبهذه

الله.شاءإنتيسيأكما"،ركعتانيهايدوبينإلا

)881(.رقم)1(

")881/96(.مسلم"صحيح)2(

.قويوإسنادهالزبير.بناللهعبدحديثمن2(4،2488)55""صحيحهفي)3(
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بامور:قبليةسنةلهابانيقولمناستدربوقد[01]ص

ذكرهكمابعيد،-النوويذكرهوان-وهوالظهر.علىالقياسأحدها:

"باب:ترجمتهفيبقولهإليهوماالبخاريإن:قيلوما.وغيره)1(العراقي

الحديثلان؛العكسيدعىقدبلنظر.فيهوقبلها"الجمعةبعدالصلاة

مخالفةأنهاعلىويدل،قبليةيسنةللجمعةليسانهعلىيدذأوردهالذي

قريبا.مرالذيعمرابنحديثوهوللظهر،

أنهاومراده)2(."وبعدهالعيدقبلالصلاة"باب:البخاريتراجمومن

نأهنامرادهفيكونأوردها.التيالأحاديثعليهتدلكما،مشروعةغير

خروالمثبتفقدم،مشروعةغيروقبلهامشروعةلجمعةابعدالصلاة

فهوالمطلقالنفلفأما،الراتبة:أيلجمعةاقبلبالصلاةوالمراد.المنفي

مر.كماقطعامشروع

عبادةإثباتفيلاالاحكامإثباتفيبهيعملإنمافالقياسذلكومع

مستقلة.

نأعلىبناءهوإنماهنابالقياسالقولأنالعلماءبعضأجابوقد

.مقصورةظهرالجمعة

مستقلة.صلاةلجمعةاأنوالصحيح،باطلوهذا

مقامالخطبتانأقيمتوانماالظهر،هيلجمعةاأنبعضهموزعم

.(14)3/"التثريب"طرح:انظر(1)

.(476)2/"الفتحمع"الصحيح)2(
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ولا،لخطبتينواالركعتينبينالعدداتفاقغرهالقائلهذاوكأن،ركعتين

عنعوضوالاستسقاءوالكسوفينالعيدينخطبتيفييقولماذاأدري

ماذا؟

بطالبحاجةلاالذيوالتمحلالتكلفمحضهذابنحووالاستدلال

أعلم.دلهو،إليهلحقا

وهذا."صلاةأذانينكل"بين:المتقدم""الصحيحينبحديثواستدلوا

والاقامةالمشروعذانالابهماأريدإنمالحديثافيالاذانينفإن،غفلة

والصلاة،الإمامخروجعندالذيهولجمعةافيالمشروعوالاذاناتفاقا،

كانولو.التحيةركعتيفيسياتيماإلاجماعا،إحرامالاقامةوبينبينه

بأنهأحديقلولم،الصبحأذانابذلكالاحرىلكان؛كانأذانينأيالمراد

.صلاةبينهمايسن

والاقامة.الاذانبينبعدهماهيوانمابينهما،فليستالصبحسنةأما

مع"الفتح"فيلحافطاذكرهاأخرىبأحاديثواستدلوا[11]ص

أخرىأحاديثقبلهاالتيلجمعةاسنةفيوورد)1(:عبارتهوهذهأجوبتها،

ضعيفة.

لجمعةاقبليصلي"كان:بلفطالبزار)2(رواه،هريرةبيأعنمنها:

ضعف.إسنادهوفي.أربعا"وبعدهاركعتين

.(2624/)"الباري"فتح(1)

وبعدها...":وفيه،طريقهمن365()6/بغداد""تاريخفيلخطيبااخرجه2()

".ردر



الفقهرسانلجمو!253

يصلي"كان:بلفظ()1""الاوسطفيوالطبرانيالاثرمرواهعلي،وعن

السهمي،الرحمنعبدبنمحمدوفيه،ربعا"وبعدهاأربعاالجمعةقبل

.هوحديثإنه:الاثرموقال،وغيرهالبخاريعندضعيفوهو

أخرجه"،منهنشيءفييفصل"لاوزاد:،مثلهعباسابنعنومنها:

واه.بسند)2(ماجهابن

".باطلحديث"إنه")3(:"الخلاصةفيالنوويقال

ضعفإسنادهوفي،مثلهأيضا)4(الطبرانيعندمسعودابنوعن

.وانقطاع

.الصوابوهوموقوفا،مسعودابنعن)5(الرزاقعبدورواه

أبيحديثنحوموقوفاوبفيالنبيزوجصفيةعنسعد)6(ابنوروى

إلخ..هريرة

عنوروي:بقوله)7(الترمذيذكرهمسعودابنعنوالموقوف:قلت

أربعا.وبعدهااربعالجمعةاقبليصليكانأنهمسعودبناللهعبد

)1(.)2/172(

متفقعطيةبالضعفاء،مسلسلإسعاده"الزواثد":فيالبوصيريقال(.121)9رقم2()

مدلس.الوليدابنهووبقية،بكذعبيدبنومبثر،مدلسوحجاج،ضعفهعلى

)3(/2(.)813

كا(.691)4/""الاوسطفي4()

.(742)3/لالمصنفا"في(5)

.(194)8/"الطبقات"في6()

)523(.رقمالحديثعقب""الجامعفي)7(



353القبليلأالجمعةسنلأ-ا.

توقيف.أنهالظاهرلانقالوا:،وقفهعلىبهاستدلواوقد

توقيفأنهالطاهرإن:وقولهم،فيهحجةفلاصحإنأنه:لجوابوا

بينماالانسانيصليهالذيالمطلقالنفلبذلكالمرادأنالظاهربل،ممنوع

أنمرلما،المتعينهوهذابل،بيانهمركما؛الاماموخروجالجامعدخوله

نفيفيصريحذلكنو،الاذانوقبلالوقتأولالامامخروجفيالسنة

أعلم.والله،للجمعةقبليةسنةمشروعية

ابنحديثذكربعد؛"الترمذيسنن"شرحفيالعراقيقالهبماواستدلوا

القاضيطريقمنجيدبإسنادلناوقع"وقد:قال""الفتحعبارةفيالمتقدمماجه

علي".عنعثمانبنعاصمعنإسحاقابنروايةمنالخلعيالحسنأبي

.(1)ولتراجع،عبارتهنقلوجدتكذا

عنعن،وقد،مدلسبعدوهو،فيهمختلفإسحاقابنأن:لجوابو]

كفاية.ذكرتوفيما،حالهأعرفحتىبطولهالاسنادعلىأقفولم

أعلم.ددهومر،لما؛المطلقالنفلفالمرادصحأتلهوهب

".الزوالبعدأربع":بأحاديثواستدلوا

علىيحملوالمطلقالظهر،بقبلالتقييدبعضهافيأن:لجوابوا

نأمرلما؛لجمعةبامخصوضاعامافيكونالحملعدمفرضوعلىالمقيد.

التحية،ركعتيإلاالصلاةتمتنعوبخروجه،الزوالعقبالامامخروجالسنة

أعلم.والله

عنضمرةبنعاصمعنإسحاقأبيطريق"من42(:)3/"التثريب"طرحفي(1)

تحريف."عثمانو"!إسحاقابنو"،الصوابوهو.!علي
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كان":قالعطاءعن(،)1والترمذيداودأبيبحديثبعضهمواستدل

ثم،ركعتينفصلىتقدمبمكةالجمعةصلىإذاعنهمااللهرضيعمرابن

لحديث.ا،"..أربعا.فيصلييتقدم

لجمعة.ابعدالصلاةفيالكلاملان؛غفلةبهالاستدلالان:لمجوابو

فيصليعنهيتقدم،لجمعةافيهصلىالذيموقفهمن:أي"تقدم"وقوله

بعدعمر"وابن[13]ص:الترمذيلفظوهذاأربعا،فيصلييتقدمثم،ركعتين

ربعا".الركعتينبعدوصلى،ركعتينالجمعةبعدالمسجدفيصلىب!النبي

:قالعطاء،عنجريجابنعنعيينةبنسفيانحدثناعمرأبيابنبذلكحدثنا

أربعا".ذلكبعدصلىثم،ركعتينلجمعةابعدصلىعمرابن"رأيت

عمرابنعنعطاءعن:الجمعةبعدالصلاةبابفيداودأبيولفط

فصلىتقدمثم،ركعتينفصلىتقدمالجمعةفصلىبمكةكانإذا"كان:قال

ركعتين،فصلىبيتهلىإرجعثمالجمعةصلىبالمدينةكانواذاأربعا،

ذلك.يفعلب!اللهرسولكان:فقالله،فقيل.المسجد"فييصلولم

لجمعة.ابعدالصلاةهيإنماهذهأنصريحوكلاهما

لجمعة،ابعديصليعمرابنرأىأثهعطاءعن)2(:أخرىروايةوفي

ركعتين.فيركع:قالكثير،غيرقليلالجمعةافيهصلىالذيمصلاهعنفينماز

جريجابنالقائل-قلت.ركعاتأربعفيركعذلك،منأنفسيصشيثم:قال

مرارا.:قالذلك؟يصنععمرابنرأيتكملعطاء:-عطاءعنالراوي

.(2/104،204)مذيلتروا(0311)وددابوا(1)

.(1)133داودابيعند)2(
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أعلم.واللهوالظهر،الجمعةبينالفرقعلىيدلمماالحديثوهذا

ب!فىالنبيلىإبسنده(")1("الاوسطفيالطبرانيرواهبماواستدلوا

أربغا".وبعدهاقبلهاأربغافليصلالجمعةمندمشهد"من:قال

السهمي،الرحمنعبدبنمحمدفيه،ضعيفحديثأنه:لجوابوا

أعلم.واللهمر،كماوغيرهالبخاريضعفهوقد")2(،البخاري"شرحفيكما

:قالنافععنأيوبطريقمن)3(حبانوابنداودبيأبحديثواستدلوا

بيته،فيركعتينبعدهاويصلي،لجمعةاقبلالصلاةبطيلعمرابن"كان

".يفعلهكانبيولالرسولأنويحدث

عائد"ذلكيفعل"كان:قولهبانوتعقب)4(:لحافظاقال:لجوابوا

".بيتهفيركعتينالجمعةبعدويصلي":قولهعلى

الجمعةصلىإذاكانانه:اللهعبدعننافععنالليثروايةلهويدل

"،ذلكيصنعبه!يئاللهرسول"كان:قالثم،بيتهفيسجدتينفسجدانصرف

)5(.مسلمرواه

دخولبعدالمرادكانفان("لجمعةاقبلالصلاةيطيل"كان:قولهوأما

زالتإذايخرجكانبه!عيهوللانهمرفوعا؛[14]صيكونأنيصحفلاالوقت

."..أربغاهوبعدهاأربغالجمعةاقبليصليمج!م!داللهرسول"كان:ولفظه(،2172/)(1)

.(2624/)"الباري!فتح2()

2(.)476حبانبن1و(11)28داودأبو)3(

.(264)2/"الباري"فتح(4)

882(.)رقم5()
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الجمعة.بصلاةثم،بالخطبةفيشتغلالشمس

فلا،راتبةصلاةلانافلةمطلقفذاكالوقتدخولقبلالمرادكانوان

أعلم.والله،مطلقتنفَلهيبلقبلها،التيالجمعةلسنةفيهحجة

مفروضةصلاةمن"ما)1(:""صحيحهفيحبانابنبحديثواستدلوا

".ركعتانيهايدوبينإلا

مقيدأنهمع،بيانهمركمالجمعةبامخصوصعامانه:لجوابوا

عليه.الكلاممروقد"،صلاةاذانينكلبين":"الصحيحين"بحديث

ماويحسنيصححوربما،الحسنعلىالصحيحيطلقحبانابنأنمع

أعلم.والله،عليهيوافقلا

قالا:وجابرهريرةابيعنصحيحبسند)2(ماجهابنبحديثستدلواو

"اصليت:ب!عيهولالنبيلهفقال،يخطبب!فىوالنبيالغطفانيسليك"جاء

فيهما".وتجوزركعتينفصل":قاللا،:قالتجيء؟"أنقبلركعتين

تحيةعلىحملهيمنعآخرهلىإ"أصليت":وقوله)3(:التحفةفيقال

حالللداخللندبهابهالاستدلالفيينالاحتى-وحدها:أي-المسجد

إلخ..قبلصلاهايكنلمإنالقبليةالجمعةسنةمعفينويها،الخطبة

،ونحوه""أصليتعلىالاقتصارلحديثاهذافي]لمعروفإذ[،15]ص

قوله:أي-الزيادةهذهتجئولموغيرهما.""الصحيحينفيكذلكوهو

.ذكرهسبقوقد2(،554)رقم(1)

،(4111)رقم2()

224(.)2/"المحتاج"تحفة)3(
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ماجه.ابنأخرجهاالتيالروايةهذهفيإلا-تجيء"انقبل"

:وجوهمنعنهالجوابوا

كتابهمنحدثإذاثبتئقة:يعقوبعنهقالغياثبنحفصأن:الأول

حفظه.بعضويتقى

عسرا.وكانحسنا،يحفطلاكانعمار:ابنوقال

الحفط.بسوءوصفههذانفأطلق

.نسياندخلهباخغحفصكانداود:بيأعنالاجريعبيدأبووقال

.بأخرةلحفظاسوءداودأبوفقيد

فهوكتابهمنعنهكتبفمناستقضي،بعدماحفظهساء:زرعةأبووقال

كذا.قهووإلا،صالح

وببغداد.بهااستقضيكوفي1(:)"التهذيبتهذيب"فيكماوهو:قلت

حفظه.منببغدادبهحدثماجميع:معينابنوقال

حفظه.منوكان،استقضيبعدماوكان،بأخرةكانببغدادفحديثه:قلت

بعدمابأخزعنهفحديثه)2(،جمتهترفيكمابغداديرشيدبنوداود

حفظه.مناستقفي،

حفص-:")3(التهذيبتهذيب"في-كمانفسهرشيدبنداودقالوقد

الغلط.كثير

العقاد.اقوالوفيهبعدها(.وما514)2/(1)

.(184)3/"التهذيبتهذيب"2()

)3((/2614).
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حدثانهعندهماثبتماعلىمحمولةفهيعنهالشيخينروايةماو

يهماوتحرالصحيحلالتزامهماغيرهما؛لأحدهذاوليس،كتابهمن

وتيقنلهما.

حكممن:قالالصلاحابنعنللسيوطي()1"الراوي"تدريبوفي

فقد،مسلمشرطمنبانه"صحيحه"فيعنهمسلمروايةبمجردلشخص

يأوعلى،عنهمسلمروايةكيفيةفيالنظرعلىمتوقفذلكبلخطأ،وغفل

عليه.اعتمدوجه

بناحمدعنالاثرموذكر)2(:"التهذيبتهذيب"فيقال:نيالثاالوجه

لحديثاكثيرمأمونا،ئقةكانسعد:ابنوقال.يدلسكانحفصاأنحنبل

يدلس.

هذافيعنعنوقد،بالسماعفيهصرحفيماإلاحجةيكونلاوالمدلس

لحديث.ا

المدلسين،فيمعدودقدرهجلالةعلىالاعمشأن:الثالثالوجه

هذافيعنعنوقد،بالسماعفيهصرحفيماإلاحجةيكونلاوالمدلس

الحديث.

:غياثبنحفصترجمةفي")3("المقدمةفيالحافظقالنعم،

مابينيميزكانلأئهالاعمش؛حديثفيهذاحفصعلىالبخاري"اعتمد

)1(.)1/912(

)2(.)2/417(

893(.)ص"الساري"هدى)3(
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ابنالفضلأبوذلكعلىنبه،دلسهماوبين،بالسماعالاعمشبهصرح

".قالكماوهوطاهر،

كماأيضامدلسنفسهفيانهمعهنا،يميزلملاع!له؛ذكرناهمايردلاوهذا

سعد.وابنأحمدالامامعنمر

،السمانالمدنيذكوانهوهل،الاعمششيخصالحأبو:الرابعالوجه

وعنههريرةأبيعن،صالحأبوكنيتهمنهماكلافان؟هانئأممولىباذامأو

الاعمش.

منقطعة.عنهالأعمشورواية،مضعففهو،الثانيكانفان

يعني:-يسمعلم:قالحاتمأبا"أن")1(:التهذيبتهذيب"ففي[16]ص

".الكلبيعنيدلسهو،هانئأممولىصالحأبيعن-الاعمش

صالح-أبيعنالاعمش:أبيهعنأحمدبناللهعبدوقال"قال)2(:

".منقطع-هانئأملىمو:يعني

هوالحديثهذاالاعمشعنهروىالذيصالحأباأنيطهروالذي

فيكما-عديابنعنهقالالثانيلان؛السمانالمدنيذكوان:الاول

المسند.منلهمااقلوماتفسير،يرويهماعامة-:)3("التهذيبتهذيب"

)1(.)4/224(

.(4/522)السابقلمصدرا(2)

)3((1/714).
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جابر.عنسفيانبيأعنالأعمش:الأخرىالطريق

:وجوهمننظروفيها

أبيعنالاعمشرواية-:لجواباأوجهمنالخامسوهو-الأؤل

.سفيان

بكرأبو"وقال:الأعمشجمةترفي()1"التهذيبتهذيب"فيقال

وإنما،حديثمئةنحوعنهروىوقدشيئا،سفيانأبيمنيسمعلمالبزار:

".عرفتصحيفةهي

وهيبالوجادة،عنهروىيكونأنفيهماغايةبأنهذاعنيجابوقد

الرواية.طرقمنطريق

نفسه.فيسفيانبيأحال-:لجواباأوجهمنالسادسوهو-الثاني

:قالأنلىإ...بأسبهليسأحمد:قال)2(:"التهذيبتهذيب"فيقال

واكثرهمفيه،الأئمةأقوالذكرثملاشيء،:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

لجماعة.واالشيخانلهروىوقد،توثيقهعلى

عنسفيانبيأرواية-:لجوابااوجهمنالسابعوهو-الثالثالوجه

جابر.

أبيحديث:عيينةابنعنخيثمةأبووقال(")3(:التهذيبتهذيب"في

:قالأنلىإ...شعبةعنوكيعقالوكذا،صحيفةهيإنماجابرعنسفيان

)1(.)4/224(

)2(.)5/27(

)3(.)5/27(
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ربعةإلاجابرمنيسمعلمسفيانأبو:المدينيبنلعليالكبير"العلل"وفي

أبووقالبالقوفي،وليسحديثهيكتبسفيانأبو(:فيها)1وقال.أحاديث

أحاديث.ربعةإلاجابرمنسفيانأبويسمعلم:شعبةعنحاتم

عنأحاديثربعةإلالهالبخارييخرجلم:قلت)2(:الحافظقال

الاشربةفيحديثانمنها،المدينيبنعليشيخهعناهاالتيظنهاوجابر،

فيوالرابع،كذلك"العرش"اهتز:حديثالفضائلوفي،صالعبأبيقرنه

الجعد.أبيبنبسالمقرنه،الجمعةسورةتفسير

جابر.عنسفيانأبويسمعهلممماالحديثهذاأنفتبين17[]ص

كانتولعلها،الصحيفةمنانهفيهماغايةبأنهذاعنيجابوقد

]كثر.عندثقةسفيانوأبو،وجادةأومناولةفيكون،صحيحة

بنوإسماعيلمحبوببنمحمدحدثناداود)3(:أبوقال:الثامنالوجه

ابنكاسنادالإسنادوساق،غياثبنحفصثناقالا:،المعنى،إبراهيم

لا".:قالشيئا؟أصليت":لهفقال:واخره،لحديثاوذكر،بطريقيه)4(ماجه

رشيد.بنداودمنارجحإبراهيمبنواسماعيلمحبوببنومحمد

الاعمشعنسليكحديثروىقدآنه:التلسعالوجه[18]ص

السابق.الموضع""التهذيبفيلنصقوالكبيردا."العللفيأي(1)

.(431)ص"الساري"هديوانظر.السابقالمصدرفيالسابقةالاقوالسردبعدما2()

.(111)6""سننهفي)3(

.(111)4رقم4()
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أحمدعندوحديثه،وابومعاوية1(،)مسلمعندوحديثه،يونسبنعيسى

وخالفوا.أيضاو]لدارقطني)3(حمدأعندوحديثه،وسفيان)2(،والدارقطني

ومتنا.سنداغياثبنحفص

عنصالحبيأعنالأخرىالروايةمنهمأحديذكرفلمالسند:فيأما

جابر.عنسفيانبيأعناقتصرواكلهمبل،هريرةبيا

هذاوذكرسليكترجمةفي)4("الاصابة"فيالحافطقالوإنما

بيأ]عنالاعمشطريقمنيعلىوأبوماجهابن"وروى:الحديث

إلخ.."..هريرةبيأعن[)5(صالح

يعلىبيأذكريكنلمإن)6(،فلتراجع؟يعلىبيأروايةكيفأدريولا

داود".بيأ"والاصلخطا،

.الزيادةتلكيذكروالمفكلهم،المتنفيماو

الوليد:سفيانبيأعنسليكحديثروىقدانه:شرالعاالوجه

أبيعندوحديثه.العنبريالتميميشهاببنمسلمبنالوليدوهوبشر،أبو

95(.)875/رقم)1(

.(13)2/"الدارقطنيو"سنن317(61،3)3/"المسند"2()

.(41)2/"الدارقطعيو"سنن938()3/"المسند")3(

(4)(4/244).

"."الاصابةمنوزيدت،الاصلفيليست)5(

دونجابر،عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمن)2272(يعلىبيعمدالحديث)6(

ني.الثاالطريق
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.الزيادةتلكحديثهفييذكرولم(،1)والدارقطنيحمدوأداود

بنعمروجابر:عنسليكحديثروىقدأنهعشر:الحاديالوجه

مسلمعندوحديثهالزبير،بوووغيرهما.)2(الصحيحينفيوحديثهدينار،

.الزيادةتلكحديثهمافييذكراولم)3(،ماجهوابنوالشافعي

رضيالخدريسعيدأبو:سليكحديثروىقدانهعشر:الثانيالوجه

يذكرولم4(،)ماجهوابنوالشافعيوأحمدالترمذيعندوحديثه،عنهالله

.الزيادةتلك

غياثبنحفصبهانفردهريرةأبيعنالحديثإسنادأن:والحاصل

أبيعنأبوصالحبهوانفرد،صالحأبيعنالاعمشبهوانفردالاعمش،عن

.غياثبنحفصعنرشيدبنداودفيهالزيادةهذهبإدخالوانفرد،هريرة

حفص،عنرشيدبنداودجابر:حديثفيالزيادةبإدخالوانفرد

جابر.عنبوسفيانو،سفيانبيأعنوالاعمش،الاعمشعنوحفص

بنواسماعيلمحبوببنمحمدحفميىعنالحديثروىوقد

يذكراها.فلم،إبراهيم

فلم،وسفيانمعاويةوأبويونسبنعيسىالاعمشعن5ورو

يذكروها.

.(2/31)ارقطنيلدوا(3792/)حمدو(7111)داودبوا(1)

.(587/45)ومسلم(039)ريالبخا(2)

.(2111)ماجهوابن993(2/)للشافعي"و"الام(58)875/مسلم)3(

.(11)13ماجهوابن993(2/)"و"الام2(5)3/و"المسند"(115)الترمذي(4)
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فلمالعنبريالتميميشهاببنمسلمينالوليدسفيانأبيعنورواه

يذكرها.

يذكراها.فلمالزبيربووديناربنعمروجابرعنورواه

يذكرها.فلمالخدريسعيدأبوبه!فىالنبيعنورواه

غياثبنحفصأورشيدبنداودأن-أعلموالله-والظاهر[91ص1

نأقبل"أصليتالمراد:أن""أصليت:الرواياتعامةفيقولهمنفهم

غلطا.أوتفسيراالزيادةهذهفأدرج،تجيء"

ب!جمؤالنبيخطابسببانتشعرالرواياباأكثرأنالفهموسبب

لى"أصليت؟":لهقالفلمايصل،ولمالمسجددخلرآهانههولسليك

المراد:يكونأنإلايبقفلمالمسجد؟فياصليتالمراد:يكونأنيمكن

تجيء؟انقبلأصليت

:وجوهمننظرفيهالفهموهذا

سببأنعنهاللهرضيسعيدأبيحديثعليهيدلالذيأن:الأول

الناسيراهأنرجاءفدعاهبذة،بهيئةرآهانههولسليكجم!النبيخطاب

صلىيكونأنلاحتمال"أصليت؟":سألهثم،عليهفيتصدقواالهيئةبتلك

.بالصلاةفأمرهلا،:فقال،يدعوهانقبل

"دخل:قالسعيدابيعنأحمد)1(:الإمامعنالحديثلفظوهذا

يصليأنفأمرهفدعاهالمنبر،علىبلا!والنبيلجمعةايومالمسجدرجل

"المسند")3/25(.)1(في
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فأمره.،فدعاهالمنبر،علىثيعلولاللهورسولالثانيةلجمعةادخلثم.ركعتين

ففعلوا،تصدقوا"":قالثم،ركعتينيصليأنفأمره،الثالثةلجمعةادخلثم

فانتهره،ثوبيهأحدفالقى،"تصدقوا":قالثمتصدقوا،مماثوبينفاعطاه

المسجددخلفإنههذا!إلىانظروا":قالثم.صنعماوكرهجملا،اللهرسول

فلم،وتكسوهعليهفتصدفواله،تعطواأنفرجوت،فدعوتهبذة،هيئةفي

قلت:ثمتصدقوا،مماثوبينفأعطيتهفتصدقوا،تصدقوا:فقلتتقعلوا،

وانتهره.،"ثوبكخذ.ثوبيهاحدفالقىتصدقوا،

كانأحدهماوالقاءهالثوبينسليكواعطاءبالصدقةالامرأن:وظاهره

فراجعها.،ذلكتخالف(1)الشافعيورواية.الثالثةالمرةفي

تجيء.أنقبلأصليتالمراد:أنظنمنخطأبيانوالمقصود

دخلحينراهب!جمولالنبيانسلمنا:يقالقدأله:الثانيالوجه2[0ص1

بابلىإخرجوانما،ذلكقبلجاءقديكونأنجوزولكنالمسجد،

هلسألهالتجويزذلكعلىفبناءعاد.ثميتنخم،كأنلحاجةالمسمجد

صلى؟

حينراهوسلمعليهاللهصلىالنبيأنسلمنا:يقالأن:الثالثالوجه

نإ:نقولولكناذلك،قبلجاءقديكونأنيجوزلموألهالمسجد،دخل

فيكماالامر،بمعنىهووانما،الحقيقيللاستقهامليسأصليت"":قوله

أستدوفانءأستضوالائمنالكتابأولوادلذين>وقل:لىوتعاسبحانهقوله

والاميين:الكتابأوتواللذينوقل:لمعنىوا2[.0:عمران]ال(أضدوافئد

الثانية.المرةفيذلكأنعلىيدلفسيافها(،004)2/""الامفي(1)
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")1(."المغنيفيذكرهاسلموا،

لا؟:بقولهسليكبجوابتصنعونفما:قيلفان

عليهصلىالنبيأعادولذلك،بابهعلىالاستفهامأنفهمانه:لجوابفا

فتأمل.صريحا،الامروسلمواله

أبوحملهفقدتجيء،أنقبلأصليت:المعنىتجعلنإلاابيتفان

فقدهذاومعالمسجد.موخرمنهنالىإتجيءأنقبلالمراد:أنعلىشامة

"سننفيتصحفتتجيء""الكلمةهذهإن:تيميةوابنالمزيالحافظقال

بعضفان،المعاصرينبعضورده."تجلسأن"قبل:والصواب،داود"أبي

تحيةفيفقال،مذهبهعليهابنىغيرهأوراهويهبنإسحاقالمتقدمين

فليصلها.والايصلها،فلابيتهفيصلىقدالرجلكانإنالمسجد:

بقبليةالقائلينيفيدلاذلكولكن،النقلصحإنقويالجوابوهذا

الحمد.ولله،إيضاحهمرلماشيئا،الجمعة

الادلةلان؛للجمعةقبليةالمراديكونأنيمكنفلاحالكلوعلى

محلأنمنانفامرلمالها؛قبليةلاالجمعةأنعلىقامتقدالصريحة

كانبديئالنبيأنعلموقد.والاقامةالاذانوبين،الوقتدخولبعدالقبلية

فيوذنالمنبر،لىإعامدا-قبلهيكنلمإن-الوقتدخولأوليخرج

فريضةوبينبه!جمؤخروجهبينوليس.للخطبة!م!رالنبيئفيقوم،المؤذن

التحية.ركعتيإلاحراننحينتذوالصلاة،الخطبتانإلالجمعةا

الوقتأولهوالذيوقتهافيأداوهاويكونقبليةللجمعةتكونفكيف

)1/13(."اللبيب"مغني)1(



763القبليةالجهعةسنةا-.

.محالهذاتنعقد؟!لمفيهأدسلتولوحراما،والاقامةالاذانوبين

الجمعفتعينمر،كماعدمهاعلىوغيرهعمرابنحديثدلقدوأيضا،

.غيرهربلا،الموفقوالله،ذكرناهبماالادلةبين

كانوإنالمثبتونبهااستدلالتيالادلةهذهإن:بعضهموقال21[ص1

بمجموعهاتفيدأنمنأقلفلا=صريحغيروبعضها،صحيحغيربعضها

الحسن،رتبةبلغطرقهتعددتإذاالضعيفأنبهصرحوالما؛المطلوب

فيبهيعملالضعيفأنصرحوافقد،كذلكيكونلاآنهوهب.بهفيحتج

.الاعمالفضائل

هنا.توجدلمشروطلهالحسنرتبةالضعيفبلوغأنلجوابا:وأقول

لمشروطلهالاعمالفضائلفيالضعيفبالحديثالعملوكذلك

هنا.توجد

قبلصلاةإثباتفيصريحةغيرجميعهاالاحاديثتلكأنمع

محمولفهومنهاصحمانو.قدمناهلما،للجمعةقبليةراتبةبنية،الجمعة

وخروجلجامعادخولهبينماالانسانيصليهالذيالمطلقالنفلعلى

كما؛قبليةراتبةللجمعةتكونأننفيعلىالدليلقاموقدولاسيما،الامام

بيانه.مر

قبليةراتبةثبوتيحبمنكمكانمن:للمثبتيننقولالختاموفي

يبكرأنإلاعليهفما،الفضيلةفيحوزوا،والمسلمونهوليصفيهاللجمعة

أعظمفضيلةفيحوز،لإمامخروجلىإالمطلقالنفلفيصليلجامعالىإ

طلب.مما
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لهيحضل،للسنةامتثالاللجمعةقبليةراتبةصلاةعنالانكفافإنبل

طلب.عفاتقللافضيلة

علىالدليلبقيامالعلمبعدللجمعةقبليةراتبةصلاةعلىالإقدامإنبل

بطلانها،فيريبقلبهفيبقيومن.يخفىلاكمامعصيةمشروعئتهاعدم

قبله،الذيالمطلقالنفلجملةمنربعاأوركعتينيصليأنإلاعليهفما

،هذهفهي،قبليةراتبةللجمعةتعالىاللهمشيئةفيكانإذاانهقلبهفيوينوي

هذا.مثلفيمغتفرالنيةفيوالتردد.مطلقنفلفهيوالا

فهذاالعلماءمنأثبتهالمنانتصاراثبوتهايحمتمنكمكانومن22[]ص

علىمأجورونعنهماللهرضيوالعلماءيتدء.فيالذينمنليساخر،غرض

منهمليسإذ؛عليهمغضاضةللدليلتبعالهمالمخالفةفيوليسحال،كل

العصمة.لنفسهويدعيالخطاعننفسهيبرئمن

العلماء؟منلمعامخالفةأو،ورسولهاللهمخالفة؟اسهليهماوا

أصحابكانفقدمنه؟الحطولانقصهتستلزملاالعالممخالفةأنمع

يعدولم.الوحيقبيلمنليستالتيالاراءفيخالفوهربماص!جم!اللهرسول

لىإرجعرتمابجمظكانبللكفروا.وإلا،ب!جموللهمنهماستنقاصاذلك

ذلك.فيقولهم

القائلللمذهبالمقلدينمنلكونهثبوتهايحمثمنكمكانومن

لانه؛وعدمهالدليلحيثمنثبوتهاعلىيعولأنلهينبغيلافهذابثبوتها=

ولو،قلدهمنلقولملتزمفهوحجة،عنيسالولاحجة،عنيساللامقفد

،لفلانمقلدأنا:يقولأنعليهفالواجب.بخلافهالقطعيةلحججاثبتت

ذلك.عندويقفبثبوتها،قالوفلان



963لقبليلأ1الجمعلأ.ا-سنلأ

ولو،الحجةقبولعلىنفسهفليوطنالاحتجاجلىإنفسهتاقتفان

بهجاءماعلىهواهتقديممنالخطرفيوقعوالا،إمامهقولخلافعلى

اللهكلاممنخالفهماإليهيردأصلامقلدهكلاموجعل!،الرسول

بنط.ورسوله

مستقيم.)1(سراطلىإيشاءمنيهديوالله

!رسس!

قال.الاصلهيالسينكانتواناعلىوالصاد.فصيحةلغةوهي،بالسينكذا(1)

سينا.يجعلهاالعربوعامة،الكتاببهاجاءالتيالاولينقريشلغةالصادالفراء:

(.)سرط"العروس"تاجانظر





عمئرةلمحأد!ةالرسألةا

[لخوقصلاةآيةونرولتشريحوقته!بعث





373الخوفصلاةأيلأونرولتعديعوقتث!بع!-11

نأعليهاوالكلام(1قيس)بنسليمانعنقتادةروايةمنعلمتقد

لأرضافيوإ%ضحربئم>:لىتعاقولهأعني،الايةنزلتماأولذلكأنظاهرها

.[101:]النساء<لذينكفروأايفننكمانخفئمإنلصلؤةامننفصروأانجناحعلئكؤفلئس

اخر.حديثهذاعارضوقد

عنالحميدعبدبنجريرعنمنصوربنسعيدعنداود)2(أبوأخرج

جم!اللهرسولمع"كنا:قالالزرقيعياشأبيعنمجاهدعنمنصور

:المشركونفقالالظهر،فصليناالوليد،بنخالدالمشركينوعلى،بعسفان

فنزلت!الصلاةفيوهمعليهمحملناكتالو،غفلةأصبنالقدغرهي،أصبنالقد

بجم!اللهرسولقامالعصرحضرتفلماوالعصر،الظهربينالقصراية

صف،ص!ولاللهرسولخلففصف،أمامهوالمشركون،القبلةمستقبل

".جميعا..وركعواص!يئاللهرسولفركعاخر،صفالصفذلكبعدوصف

"فصلاها:قالثمجابر،عنعطاءروايةفي[]تقدمتالتيالصفةفذكر

".سليمبنييوموصلاهابعسفان،

منصور،ابنطريقمن334(/1)"المستدرك"فيالحاكمخرجهو

الذهبي.وأقره"الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال

قصرقصةفياللهعبدبنجابرحديثمن4(14)7/"تفسيره"فيالطبريأخرجها)1(

.الخوففيالصلاة

.()1236رقم)2(
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يحيىبنيحيىطريقمن256()3/"السنن"فيالبيهقيخرجهو

جرير.عنكلاهمامنصوربنوسعيد

محمدعنبشاربنومحمدالمثنىبنمحمدعن)1(النسائيخرجهو

أبيعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصور،عنشعبةحدثنا:قال)غندر(

،يحدثمنهوسمعتهعليهوقرأبلهإليئبهكتب:شعبةقال-الزرقيعياش

وليسفذكره-،الكتابمنحفظي:حديثهفيبشارابنقال.حفظتهولكني

والعصر".الظهربينالقصرآية"فنزلت:فيه

6()2(.4/0)المسند""غندر.عنأيضاأحمدرواهوهكذا

بنالعزيزعبدعنعليبنعمروعنأيضا)3(النسائيخرجهو

بين-الخوفصلاةيعني-فنزلت":وفيه.فذكرهمنصور،ئناالصمدعبد

والعصر".الظهر

وفيه:،"...منصورعنالثوريئناالرزاقعبدثنا":أيضا(4أحمد)ورواه

>وإذاكنت:والعصرالظهربينالاياتبهذهالسلامعليهجبريل"فنزل

.[201]النساء:<الضلؤةلهمفأقمتفيهخ

جبريلفنزل":وفيهمنصور،عنورقاءعن)5(الطيالسيداودأبوورواه

)1(.)3/176(

)16581(.رقم)2(

)3(.)3/177(

)01658(.رقم)4(

5")1347(."مسندفي)5(
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هذهونزلت،فأخبرهوالعصر،الظهربينبهلإؤاللهرسولعلىالسلامعليه

.(...الصلوةلهمفاقمتفهمذاكنت>و:الاية

طريقمنبهذهشبيهةقصة03()3/"المستدرك"فيالحاكموأخرج

شرطعلى"صحبح:وقال،عباسابنعنعكرمةعنعمرأبيالنضر

الذهبي.وأقره،"البخاري

ضعفه.علىمجمعالخزاز،الرحمنعبدبنالنضرهوعمرأبووالنضر

ثناالهنائيعبيدبنسعيدطريقمنوغيره(1)النسائيوأخرج

ضجنانبيننازلابل!ظاللهرسول"كان:قالهريرةأبوثناشقيقبناللهعبد

أحبهيصلاةلهؤلاءإن:المشركونفقال،المشركينمحاصراوعسفان

،حدة1وميلةعليهمميلواثم،أمركمأجمعوا،وأبكارهمأبنائهممنإليهم

بطائفةفيصلي،نصفينأصحابهيقسمأنفأمرهالسلامعليهجبريلفجاء

هؤلاءيتأخرثم،ركعةبهمفيصلي...عدوهمعلىمقبلونوطائفة،منهم

ركعة،ركعةبهيه!النبيمعلهمتكونركعةبهمفيصلي،أولئكويتقدم

".ركعتانبووللنبي

)2(""الثقاتفيحبانابنوذكره،"شيخ":حاتمأبوقالعبيد،بنسعيد

شرطه.علموقد

وابن)3503(لترمذيو(1)7650"الصسعد"فيحمدايضاخرجهو(.174)3/(1)

.الترمذيوحسنه2872(،)حبان

62(./4)"التهذيبتهذيب"وانظر352(.)2/6()
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بنعروةسمعأنهالاسودأبيطريقمنوغيره(1داود)أبوروىوقد

معصليتهل:هريرةأباسألأنهلحكمابنمروانعنيحدثالزبير

قال؟متى:نمروفقال،نعم:هريرةأبوقال؟الخوفصلاةب!لاولاللهرسول

فقاستالعصر،صلاةلىإبييهؤرسولقام]نجد[)2(،غزوةعام:هريرةأبو

فكبر،]القبلةلىإوظهورهمالعدومقابلأخرىوطائفة،طائفةمعه

ركعثمالعدو،مقابليوالذينمعهالذينجميعا:فكبرواصلاولاللهرسول

فسجدتسجدثم[،معهالتيالطائفةوركعت،واحدةركعةبييهؤاللهرسول

بييهؤ،اللهرسولقامثمالعدو،مقابليقياملاخرونوتليها،التيالطائفة

التيالطائفةوأقبلت.فقابلوهمالعدولىإفذهبوا،معهالتيالطائفة[]وقامت

ثمهو،كماقائمبلاني[اللهورسولوسجدوا]قركعواالعدومقابليكانت

معه.وسجدواوسجد[،]معهوركعواأخرىركعةص!لماللهرسولفركعقاموا

ب!دظاللهورسولوسجدوافركعواالعدو،مقابليكانتالتيالطائفةأقبلتثم

فكانجميعا،]وسلمواصلإلمالنهرسولفسلم،السلامكانثم،معهومنقاعد

".ركعةركعةالطائفتينمنرجلولكل)3(،ركعتين[ث!بهظاللهلرسول

منه.طرفا)4("الصحيح"فيالرقاعذاتغزوةفيالبخاريوعاو

ابنعنعبيدبنسعيدرواهاالتيللصفةموافقتهايمكنالصفةوهذه

)0124(.رقم)1(

ابيسعنمنركتهاواستلمبعد،فيماالمعكوفتينبينياتيماوكذا،الاصلفيمخروم)2(

.داود

بالرفع.""ركعتان:السعنوروايةلجادةوا.المؤلفكتبهاكذا)3(

.(4)137رقم(4)
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للصفةمخالفةفهيواحدةقصةكانتفإنمر.كما،هريرةأبيعنشقيق

.عباسابنعنمجاهدحديثفيالتي

:قالالوليدبنخالدلىإبسندهروىالواقديأن1()"الباري"فتجوقي

بإزائه،فوقفت،بعسفان]لقيته[)2(الحديبيةلىإب!عيه!النبيخرجلما"

لنا،يعزمفلمعليهمنغيرنفهممناالظهر،بأصحابهفصلىله،وتعرضت

لحديث.ا"الخوفصلاةالعصربأصحابهفصلىذلك،علىنبيهاللهفأطلع

به.يفرحلاوالواقدي:أقول

ح!

)1(.)7/423(
".الفتح"منواستدركته،الاصلفيمخروم)2(



.



عمثزنيةلكأالرسألةا

رمضاقورقيا
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الر-جصالرتجصالمحه

رمضاققياو

لى:تعاكقولهمطلقا،القيامفيالترغيبفينصوصعدةوردت

ونصوص5وغيرها6[،4:الفرقان1<وقئماسخداصلرئهؤيبيتونوالذين>

قاممن"1(:)"الصحيحين"كحديثالقدر،ليلةوخاصة،رمضانقيامتؤكد

من"آخر)2(:حديثوفي".ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباايمانارمضان

".ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقام

عظمالليلقيامبهااتصفإذاصفاتعدةتبينأخرىنصوصوثبتت

منذلكيمنعلمكلهاعنهاأوبعضهاعنخلاوان،فضلهوكبر،أجره

وهي:،"مكملات"فلنسمها.الليلقيامأصلحصول

.النومبعدأيتهجدا،يكونأن-1

عمروبنددهعبدعنوغيرهما)3(""الصحيحينحديثذلكأدلةومن

نصفينامكانداود،صلاةلىتعااللهلىإالصلاةوأحب":وفيهمرفوعا،

(".سدسهوينامثلثهويقومالليل

منيقوملاانخاف"منمرفوعا:جابرعن)4("مسلمصحيح"وفي

.هريرةابيحديثمن)975(ومسلم)37(البخاري(1)

.هريرةبياحديثمن76(0)ومسلم(1091)البخارياخرجه2()

.(9511/981)ومسلم(1311)البخاري)3(

.7(55)رقم(4)
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صلاةفإنالليلاخرمنيقومأنطمعومنليرقد،تم،أولهفليوبيرالليلاخر

".أفصلوذلكمحضورة،مشهودةالليلاخر

الليل.نصفبعديكونأن-2

.تقدمماأدلتهومن

الليل.ثلثيستغرقأن-3

.المتقدمعمروبناللهعبدحديث:أدلتهومن

منتبرماو>فاقؤ:المزملسورةاخرفيوجلعزاللهقالوقد

الليل.قياممنتيسرما:بهيريد2[.0المزمل:1(انالقر

منعرفلما؛الثالثلازممنوهو.القرآنقراءةمنفيهيكثرأن-4

.الصلاةنظام

بركعة.يوترثم،مثتىمثتىيكونأن-5

الليل.قيامعنسالهمنأمروبه!رو،النبيفعلمنالاكثرهوهذا

.بثلاثويوترمثنىمثنى:منها،اخرىصورجم!رعنهثبتوقد

ركعة.عشرةإحدىعنيزيدلاان-6

"ما:قالتوغيرهما،(")1("الصحيحينفيعائشةحديثمنثبتكما

."...ركعةعشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيد!رواللهرسولكان

وذلك.رمضانفيالليلفيع!ع!مالنبيصلاةعنسالهامنبهذاأجابت

.(837)ومسلم(7411،3102)ريلبخاا(1)



12383-قيا!رمضان

اكد)1(نهإلا،غيرهفيالمشروعهورمضانقيامفيالمشروعأنفيصريح

)2(.ركعةعشرةثلاثليالليابعضفيصلىأنهعنهاجاءوقد

بثلاثتؤبروالا"مرفوعا:هريرةأبيعن)3(وغيره(""المستدركوفي

وأعشرةباحدىبتسأوأوبسبعأوبخمسأوترواولكن،لمغربباتشبهوا

".ذلكمنجمثر

كرهكأنه،الليلقيام:لحديثاهذافيبالوتر-أعلموالله-والمراد

بتكبيرةبينه!ك!ع!مالنبيجمعماكثروعليها.بالزيادةمروثلاثعلىالاقتصار

بمعنىالوترفأما،الحقيقيالوترأكثر-أعلموالله-فهو.ركعاتتسعواحدة

.تقدمماوالافضلفيه،الزيادةمنمانعفلاالوترعلىالمشتملالليلقيام

وهو،وأصحابه!النبيفعلمنالغالبهوكما.فرادىيكونأن-7

الاتي.للأمركاللازم

"يتاكد".:اليمنيةالنسخةفي(1)

)737(.ومسلم(0711)البخاريأخرجه2()

،31)3/"الكبرى"السننفيوالبيهقي03(1/4)""المستدركفيالحاكماخرجه)3(

.هريرةأبيعنمالكبنعراكعنحبيببيأبنيزيدعنالليثطريقمن32(

(42،52)2/والدارقطني2(4)92حبانابنبنحوهوأخرجه.صحيحواسناده

بنصالحعنبلالبنسليمانطريقمن31()3/والبيهقي03(1/4)والحاكم

الاعرجالرحمنوعبدالرحمنعبدبنسلمةبياعنالفضلبناللهعبدعنكيسان

لحاكم.اوصححه.هريرةبياعن
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قيامبعضفيمج!روبالنبياقتداوهمسعودابنعنثبتفقد،ذلكومع

ماوسياتيمج!رو.النبيبيتفيباتلفاعباسابن2[]صعنوكذلك.الليل

لذلك.يشهد

البيت.فييكونأن-8

:قالثابتبنزيدعنوغيرهما")1(الصحيحين"حديث:أدلتهومن

مج!رواللهرسولفخرجحصير،أوبخصفةحجيرة!ك!ييراللهرسولاحتجر"

ليلةجاءواثم:قال،بصلاتهيصفونوجاءوارجالإليه!ع:قالفيها،يصلي

فرفعوا،إليهميخرجفلم:قال،عنهمع!ييراللهرسولبطأوفحضروا،

لهمفقالمغضبا،!ميوالنهرسولإليهمفخرج،البابوحصبواتهمأصوا

فعليكم،عليكمسيكتبأنهظننتحتىصنيعكمبكمزالما"!مد:اللهرسول

".المكتوبةالصلاةالابيتهفيلمرءاصلاةخيرفان،بيوتكمفيبالصلاة

"،البيتفيالنافلةصلاةاستحباب"باب،الصلاةفيمسلملفظهذا

منيجوزما"باب،الادبكتابفي"،صحيحه"فيللبخاريونحوه

(".الغضب

الحكمبشمولقاضوذلك،يأتيكمارمضانقيامفيواردوالحديث

)2(.بتخصيصمنهيخرجأنيقبلفلانصا،له

.(187)مسلمو(3116)ريلبخاا(1)

يوسفوأبي...مالك"وعن:التراويحبابفي!الباري"فتحفيوقعمماأتعجب2()

صلاةأفضل"لمج!:قولهبعمومعملا،افضلالبيوتفيالصلاة:الشافعيةوبعض

ابيحديثمنمسلماخرجهصحيححديثوهو."المكتوبةإلابيتهفيلمرءا

.[لمؤلف]"هريرة
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حجرةاتخذع!ي!النبي"إنمتنها:فيقال)1(أخرىروايةمسلموذكر

إليهاجتمعحتىليليافيها!م!ماللهرسولفصلىحصير،منالمسجدفي

".بهقمتمماعليكمكتب"ولو:فيهوزادنحوهفذكرناس،

ما"باب،الاعتصامكتابفي")2(البخاري"صحيحفيالروايةوهذه

عن>لا!تئلو:لىتعاوقوله"،يعنيهلاماتكلفومن،السؤالكثرةمنيكره

"حتى:لي""ليا:قولهبعدوقيها1[،10:]الماندة<تسئيهملكمتندإنأشيا.

يتنحنعبعضهمفجعلنام،قدأنهفظنوا،ليلةصوتهففقدواناس،إليهاجتمع

نأخشيتحتىصنيعكممنرايتالذيبكمزال"ما:فقال،إليهمليخرج

بيوتكم؟فيالناسأيهافصلوابه،قمتمماعليكمكتبولو،عليكميكتب

".المكتوبةالابيتهفيلمرءاصلاةافصلفان

قبيل"الليلصلاة"بابفي،الصلاةكتابفي)3(للبخاريروايةوفي

أنهحسبت:قال-حجرةاتخذلمجرراللهرسول"أن:"الصلاةصفة"ابواب

منناسبصلاتهفصلى،ليليافيهافصلى،رمضانفي-حصيرمن:قال

يقعد...".جعلبهمعلمفلما،أصحابه

فضل،وخيرالمكتوبةغيرفيبأنهاالبيوتفيبالصلاةأمرهمعلل

كما،ثابتبنزيدحديثمنعليهمتفقأنهوالصواب252(،4/)،"الفتحراجع

المولف.ذكره

(781412/)رقم(1)

72(.09)رقم)2(

731(.)رقم)3(
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فيالصلاةنو،الفضلزيادةلتحصيلإرشادأمرأمرهمإنماأنهفثبت

.رمضانلقيامشاملوذلك،وفضللجملةافيخيرفيهاالمسجد

فلا،المعتكفبيتوالمسجدمعتكفا،لياللياتلككان!شم!مأنهوالظاهر

الحديث.منطوقينافيمافيهصلاتهفييكون

الصفةأهلمنمعناهمفيومن،المعتكفونأولابهيقتديكانوكانه

يشعرولم،غيرهمحضرثم.عليهمينكرفلمالمسجد،إلالهمبيتلاالذين

قعد.شعرلمج!ي!،فلفا

الظاهرهنا:ماخالفقدمماعائشةحديثرواياتبعضفييقعوما

فهم،ماحسبعلىبالمعنىالروايةبابمن،الرواةبعضتصزفمنأنه

أعلم.والله

عائشةوحديثزيدحديثبينمقارنة

زيادتان:زيدحديثفيولكن،عائشةحديثمنالقصةوردتقد

أصواتهم،ورفعهم،القومتنحنح3[]صذكرمنفيهما:لىالاو

!شم!م.النبيوغضب،البابوحصبهم

صلاةخيرفإن؟بيوتكمفيبالصلاة"فعليكممرفوعا:فيهما:الثانية

".المكتوبةإلابيتهفيالمرء

ناع!ييهالنبيخشيالذيهوذاكصنيعهمأنتفهمالأولىوالزيادة

عليهم.المسجدفيالليلقيامبفرضعليهيعاقبوا

ما"بابالاعتصامكتابقيلحديثاذكرإذ؟البخارفيذلكلىإوأشار
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عن>لالشلو:لىتعاوقوله،"يعنيهلاماتكلفومن،السؤالكثرةمنيكره

منجرمالمسلمينااعظمان":حديثمعهوذكر<،تسويمملكمتئد!نأشياء

.(1)"مسألتهاجلمنفحرميحزملم!ثيءعنسأل

صرفهمإرادةهوعنهم!ي!النبياحتباسسببأنتفهمالثانيةوالزيادة

أفصل.لانها؛بيوتهمفيالصلاةلىا

الذيالصنيعأنظاهرهلكانالزيادتينهاتينعنلحديثاخلاولو

سببنوالحضور،علىالقوممثابرةهوالفرضعليهيترتبأنخشي

.الفرضعليهايترتبأنقبلالمثابرةقطعإرادةهو!ي!مالنبياحتباس

فيكانتأنهاسببهالزيادتينهاتينعنعائشةحديثخلوأنوالظاهر

الفهمهذالىإأدىذلكوأن،القصةفيشريكاالمسجدفيزيدكانإذبيتها

عروةعنشهابابنعنمالكطريقمن)2("الصحيحين"ففيفيه،ماعلى

يعملأنيحبوهوالعمللياعع!يماللهرسولكانإن":قالت،عائشةعن

".عليهمفيفرضالناسبهيعملأنخشيةبه،

عنخلوهابسبب،القصةتلكمنفهمماإلاالمعنىهذامأخذأرىلا

الزيادتين.تينك

عاثشة،حديثرواياتبعضلىإبالنظراستقاموانهذاإن:يقالقد

بعضها.لىإبالنظريستقيمفلا

.وقاصابيبنسعدحديثمن)9728(البخاري(1)

.7(1)8ومسلم(211)8البخاري(2)
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عنسلمةبيأعنالرواياتوأكثر،عائشةعنعمرةفرواية:الاولفأما

عائشة.

فيالليلمنيصليع!يماللهرسول"كان:عمرةعن()1البخاريولفط

ناسفقامع!،النبيشخصالناسفرأىقصير،لحجرةاوجدار،حجرته

ناسمعهفقام)2(،الثانيةليلةفقام،بذلكفتحدثوافأصبحو،بصلاتهيصلون

جلسذلكبعدكانإذاحتىثلاثا،أوليلتينذلكصنعوا،بصلاتهيصلون

خشيت"اني:فقال،الناسذلكذكرأصبحفلما،يخرجفلم!ؤاللهرسول

".الليلصلاةعليكمممتبان

الامامبينكانإذا"بابفي،الصلاةصفةأبوابقبلالبخاريذكره

من)3(فأخرج،"الليلصلاة"باب:بعدهقالثم."سترةأوحائطالقوموبين

حصيرلهكانع!م!مالنبين":عائشةعنالرحمنعبدبنسلمةأبيطريق

كذا[4]ص."وراءهفصلواناس!إليهفثاب،بالليلويحتجرهبالنهار،يبسطه

مختصرا.أخرجه

وكانحصير،لمجتماللهلرسوللاكان:ولفظه)4(،مسلمأخرجهوقد

ويبسطه،بصلاتهيصلونالناسفجعلفيه،فيصلي،الليلمنيحخره

ماالأعمالمنعليكم،الناسأيها"يا:فقال،ليلةذاتفثابوا.بالنهار

عليهدووممااللهالىالأعمالاحمثوإنتمالوا،حتىيمللااللهفان؛تطيقون

)972(.رقم)1(

2(.41)2/""الفتحفيتوجيههانظروا!ثر،عندالروايةكذا)2(

073(.)رقم)3(

)782(.رقم()4
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".أثبتوهعملاعملواإذاعفنه!محمدالوكان.قل"وان

ما"الليلقيامعلىلمج!روالنبيتحريضباب"في")1(الباريفتح"وفي

وكتبان"خشيت:الصلاةصفةقبيلالمذكورةسلمةبيأروايةفي":لفظه

".الليلصلاةعليكم

مر.كما،عمرةروايةفيهذاوانما)2(!العينيوتبعهقال،كذا

ابنعنمالكروايةمنوغيرهما)3("الصحيحين"فيفما:الثانيماو

المسجد،فيليلةذاتصلى!ب!ماللهرسولأن"عائشةعنعروةعنشهاب

الليلةمناجتمعواثم،الناسفكثرالقابلةمنصلىثمناس،بصلاتهفصلى

"قد:قالأصبحفلما.!ك!ي!ماللهرسولإليهميخرحفلم-الرابعةأو-الثالثة

نأخشيتنيأإلاإليكملخروجامنيمنعنيولم،صنعتمالذيرأيت

".رمضانفيوذلك"عليكمتفرض

نأيستقيمفكيف!م!م،النبيلفظمنالتعليلهذاجاءالروايةهذهففي

حديثفيالثابتتينالزيادتينعنلخلوهعائشةحديثمنفهمإنماإنه:يقال

زيد؟!

هذاظاهر":عروةروايةعلىالكلامفي(4")الباريفتح"في:أقول

وجودعلىجماعةبالليلالصلاةافتراضترتبتوقع!شم!مأنهالحديث

)1(.)3/13(

.(177)7/"القاري"عمدةفي2()

.76(1)ومسلم(9211)البخاري)3(

(4)/3(31).
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.("...إشكالذلكوفيعليها،المواظبة

قدكانواعنهماللهرضيالصحابةأنموضحا:الاشكالوحاصل5[]ص

فلما،أفضلالبيوتفيأنهيعلمونيكونواولم،رمضانقيامفصلعرفوا

ظنواحضر؛منبهوياتم،مسجدهفي(يصليه)1غ!خرجالنبيانسمعوا

والمداومة،أفصلالمسجدفي!م!مالنبيمعللصلاةحضورهمانمعذورين

الظاهركان=الفرضقصةع!ي!النبييذكرأنقبلمنهموقعتقدكانتالتي

يقطعهولممشروعاالعملكانولوالعذر،فتأكدعليها،أقرهم!رالنبيأن

خير.كلهعملالكان!م!مالنبي

كتبولو":قولهبدليل،عقوبةكانلمجم!و)2(النبيخشيهالذيوالفرض

به(".قمتمماعليكم

)3(،السؤالمنيكرهمابابفيالحديثفأخرجذلك،البخاريفهموقد

جرماالمسلمينأعظم"ان:وحديث<،أشياءعنلمحتئلو>لا:ايةمعهوذكر

وجل:عزاللهقالوقد".مسالتهاجلمنفحرميحرملمشيءعنسالمن

اللهسبيلعنوبصذهتملهمأخلتطينتعليهمحرتناهادوآلذيىمنفبظلم>

للبهفرينوأعتدنابالنطلالئاسأمذوأكلغعنهضهوندالربزوأخذهم!كثيرا

عملعلىالمداومةتكونفكيف161[.-016]النساء:<أليماعذابامئهخ

"."يصلي:اليمعيةالنسخةفي(1)

لكلامو،لحقإشارةهعاكوليسقراءتهما،استطعلمالسطرينبينكلمتانهنا)2(

بدونهما.متصل

264(./)13الفتجمع"الصحيح")3(
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؟الفرضهذالمثلسببافاضلمشروع

وفيهجوع،منتغنيولاتسمنلاأجوبةالاشكالهذاعنأسبماوقد

النبيتركهوانما،مشروعالعملذلكأصلأنفرضعلىبناءاخر،إشكال

نأالراشدينالخلفاءعلىلكانهذاصحلوفانه؛الخشيةوهو،لمانع!!م!م

فيرمضانقيامفيالنالسفيؤموا!م!م،بوفاتهالمانعزوالعندبهذايعملوا

؟تركوهفلماذا.لمساجدا

بحروبمشغولينبكرأبيزمنفيكانواالصحابةأن:بعضهمأجاب

عمر.بهعملاستقرالامرلماولهذا،الردة

بكرأبووبقييطل،لمالردةقصةفيالمدينةتضايقأنأولا:هذاوفي

نوأراد،لوالمسجدفيبالناسالقياممنالتمكنكلمتمكنامدةذلكبعد

خلافته،اخرفيبهأمربماامروإنما،قطالمسجدفيبالناسيقملمعمر

23.سنةاخراستشهدفانه

"صحيحفيكماالقصةالقاريعبدبنالرحمنعبدروىوقد

منحينئذالرحمنعبديكونأنيقتضيماالقصةوفيشهدها،أنه(1")البخاري

كانعمرلوفاةعمرهأنمع،بخروجهويخرجبدخولهيدخلعمر،أصحاب

سنة.عشرةأربع2()"الاصابة"فيحجرابنرجحهماوعلى،سنةعشرينتقريبا

لمأنهممع،يأتيكماليالهذإياسبننوفلواعيةروايةأيضاورواها

سنة.عشرةثلاثنحوعمرلوفاةفعمره،النبويالعهدفيولدقيمنيذكروه

)0102(.رقم)1(

ع!م!.النبيعمرآخرفيولدانهرججحيث62()8/)2(
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علىجمعهممنعنهاللهرضيعمرمنوقعماأنيدلكممّافهذا
يرو

لدماالصوابأنيثبتكلهوهذا.خلافتهاخرفيكانإنماكعببنابي

زيد.حديثعليه

بجوابين:عليئاللهفتجفقد4[]صعروةروايةفيمافأما

لىمنسوباعروةروايةفيوقعالذياللفظهذاإن:يقالأن:الاول

الذيهوالنبوياللفظيكونقدبل،النبوياللفظعينهوليسع!م!دالنبي

فيهفتصرفعروةروايةفيمافاما.عمرةروايةفيأوزيدحديثفيوقع

فهمه.حسبعلى،بالمعنىالروايةوجهعلىالراوي

لفطعينهوعروةروايةفيوقعماأنفرضعلىأنه:الثانيالجواب

متيسر-الاشكالينتجنبمع-زيدحديثوبينبينهفالتوفيق!م؛النبي

فيالصلاةلىليصرفهمأولا؛عنهماحتيس!شحنه:يقالبان،اللهبحمد

صنعواماصنعوالماكانهمثمزيد،حديثفيكمافضلها،لمزيد،البيوت

يستجيبأنغ!ي!النبيهمالبابوحصبالاصواتورفعالتنحنحمن

يؤكدماذلكفييكونأنخشيلكنهبهم،فيصليفيخرجلالحاجهم،

مافعللىإءلمجحالنبياضطرواأنهم6[]صبذلكيثبتلانه؛صنيعهمشناعة

فلام.العملذلكعليهميفرضبأنيعاقبواأنيوجبهذاولعل،يكرهه

شناعتهتأكدتذاإلحاجهمعلىبل،المواظبةعلىالفرضترتبيخش

فتدئر..لهمباستجابته

وقعماظاهراستشكالهمومع،ظهورهمعالمنحىهذانحامنأرولم

عروةروايةفيماظاهرعلىالمحافظةلىاحتاجوافكأنهم.عروةروايةفي
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تركإنما:منهمكثيرقولعليهيدلكما،بدعةعمربهأمرمايكونأنليدفعوا

نأخشيةوهو،لمانعالمسجدفيجماعةإقامتهاعلىالاستمرار!ؤالنبي

المانع.هذازاليك!موبموته،تفرض

زالإذافانه؛لمانععقب!مالنبيعهدفيوترك،مشروعالحكمأنثبتواذا

بدعة.الحكمبذلكالعمليكنلمبعدهالمانع

البدعة.دفعفيعنهيغنيما-لىتعااللهشاءإن-قريباوستعلم

ثمطرق،منسلمةأبيرواية()1"مسنده"فياحمدالامامأخرجوقد

الحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني":إسحاقابنطريقمن)2(أخرج

ثيهمالنبيزوجعائشةعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،التيمي

بالليلرمضانفييك!ي!ماللهرسولمسجدفييصلونالناسكان:قالت

الستة،أوالخمسةالنفرمعهفيكونالقرآنمنشيءالرجلمعيكونأوزاعا،

ليلةيك!ب!ماللهرسولفامرني:قالت.بصلاتهفيصلونكثر،أوذلكمنقلأو

رسولإليهفخرج،ففعلت،حجرتيبابعلىحصيرالهأنصبأنذلكمن

المسجد،فيمنإليهفاجتمع:قالت.الاخرةالعشاءصلىأنبعد!مالله

هذهليلتي-للهوالحمد-بتماواللهاما!الناسايها":فقال...بهمفصلى

فاكلفوا،عليكميفترضأنتخوفتولكني،مكانكمعليئخفيوماغافلا،

."...تطيقونماالأعمالمن

منشيءفيأجدهالمالاوزاعقصة؛الروايةهذهمنشيءالنفسفي

)1(/6(،61.)241،36،73،401

)2(.)6/267(



الفقهرسانلمجمولح493

فيكماعمر،عهدفيكانذلكأنالمحفوظوانما،الاخرىالروايات

بنالرحمنعبدعنعروةعنشهابابنعنوغيره(1"الموطأ")

فيليلهبعنهاللهرضيالخطاببنعمرمجخرجت":قالأنهالقاريعبد

لنفسه،الرجليصلي،متفرقونأوزاعالناسفإذاالمسجد،لىإرمضان

".الرهطبصلاتهفيصليالرجلويصلي

بيأروايةلىإعروةروايةضمكأنه،إسحاقابنروايةفيالكلاموبقية

تطويل.زيادةمع،سلمة

،وغيرهأحمدالامامعليهثنىو)2(،جماعةوتقه،صدوقإسحاقوابن

فقلتأحمد،سألت-:صدوقوهو-سافريبنإسحاقبنأيوبقاللكن

نيإ؟واللهلا":قال؟تقبلهبحديثٍإسحاقابنانفردإذا!اللهعبدبايا:له

ذا".كلاممنذاكلاميفصلولاالواحد،لحديثباجماعةعنيحدثرأيته

ولكنهداود(")4(،أبيسنن"في)3(علقمةبنعمروبنمحمدتابعهوقد

مختصر.

وغيرهما،الشيخانبهواحتج،جماعةوثقه:التيميإبراهيمبنومحمد

.(0102)ريلبخاوا(1/411)"طالموا"(1)

المذكورحمدأالامامقولوفيهبعدها(وما93)9/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

/9(43).

الحاشية:فيوكتب،علامةبجوارهاالمصنففوضع،الاصلفيواضحةغيركانت)3(

".علقمةبنعمروبنمحمد:"بيانه

.()1374رقم)4(
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.(1)"منكرةأومناكير،أحاديثيرويشيء،حديثهفي"حمد:أالإماموقال

الزيادةوبقية،لجملةافيشواهدلهاالاوزاعفقصةهنا،سهلوالخطب

.عروةروايةمنأكثرهاصحفقدعنهتصحلمإنسلمةأبيروايةفي

عنصحيحبسند)2("البيهقي"سننففيالاوزاعقصةشواهدأما

،رمضانفيليلةذات!ماللهرسول"خرج:قالالقرظيمالكأبيبنثعلبة

قائل:قالهؤلاء؟(".يصنع"ما:فقال،يصلونالمسجدناحيةفيناسافرأى

معهوهميقرأ،كعببنبيو،قرآنمعهمليسناسهؤلاء،اللهرسوليا

ذلكيكرهولم7[ص1.أصابوا"قدأواحسنوا،"قد:قال.بصلاتهيصلون

".لهم

الطبقةمنالقرظيمالكأبيبنثعلبةحسن،مرسل"هذا:البيهقيقال

وقيل:،""الصحابةفيمندهابنخرجهوقد،المدينةأهلتابعيمنالاولى

لهوليستيقتلا،ولمقريظةيومأسرا،القرظيعطيةسنسنه:وقيل،رويةله

(".صحبة

".سماعهيصحأنيمتنع"لا)3(:""الاصابةوفي

مافذكر."ضعيفنهإلاموصولبإسنادروي"وقد:البيهقيقالثم

بنالعلاءعنخالدبنمسلمطريقمن")4("السننفيداودأبورواه

ثعلبة.حديثبنحو،هريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبد

6(.)9/"التهذيبتهذيب"(1)

[.المؤلف1(594ص2)ج2()

)3((/2.)78

.()1377رقم(4)
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".ضعيفخالدبنمسلمبالقوقي،ليسالحديثداهذاداود:أبوقال

ابنوثقهوقد،حفظهجهةمنجماعةضعفهخالدبنمسلم:اقول

)1(
معين.

وكانالمسجد،ملازمينكانواالصفةأهلكل!النبيعهدفيكانوقد

فييصلونكانوافهؤلاءعمر،كابنالمسجد،فييناممنغيرهممن

حتما.المسجد

بل،الليلقيامفيالاقتداءيمنعدليلهناكليسأنهنقدمممّاعلموقد

وثبت)3(.عباسابناقتداءوكذلكب!)2(،بالنبيمسعودابناقتداءثبتقد

ينكرولمالمسجد،فيأوزاعايصلونذلكقبلكانواالناسأنعمرقصةفي

واحد.إمامعلىعمرجمعهمحتىتلك،صلاتهمأحدعليهم

حديثيالجملةفييوافقماوجابر)5(أنس)4(حديثمنجاءوقدهذا،

وعائشة.زيد

معصمنا"ذر:أبيحديثمن")6(السننوداأحمد"مسند"وفي

.(01/921)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

مسعود.ابنعن)773(ومسلم(1)135البخاريأخرجه2()

هعباسابنعن)763(ومسلم)726(البخارياخرجه)3(

.(4011)مسلمأخرجه(4)

بنعيسىإسانادهوفي2(،04،2514)9حبانوابن(0701)خزيمةابناخرجه)5(

ضعيف.وهو،جارلة

83،)3/والنسائي8(0)6والترمذي()1375داودوأبو(631)5/حمدااخرجه)6(

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال(.)1327ماجهوابن84(،
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ذهبحتىبنافقامالشهر،منسبعبقيحتىبنايصلفلمع!م!اللهرسول

شطرذهبحتىالخامسةفيوقام)1(،التاليةقيبنايقملمثم،الليلثلث

معقاممنانه":فقال،هذهليلتنابقيةنفلتنالو!اللهرسوليافقلنا:.الليل

منثلاثبقيحتىبنايقملمثم(".ليلةقياملهكتبينصرفحتىالامام

".الفلاحتخوفناحتىبنافقام،ونساءهأهلهودعاالثالثةفيبنافصلىالشهر،

السحور.:قال؟الفلاحوماذر:لابيقيل

،رمضانمنالاواخرالعشريعتكفكانأنهلمجمالنبيعادةمنعرفقد

وقد،معهصلواالذينهمالمعتكفينفلعل،أصحابهبعضمعهويعتكف

لاالصفةأهلكانفقد،المعتكفحكمفيهوممنغيرهممعهميكون

المسجد.إلالهمماوى

إذاللاماميشرعأنهعلىيدل("ونساءهأهلهودعا":الثالثةفيقوله،نعم

الليلة.تلكمثلفيالمسجدفيمعهللقيامأهلهيدعوأنمعتكفاكان

مالك:قال"69(:)صنصربنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

رمضانفيوكان..عابدا.وكان،والفقهالفضلأهلمنحسينبنعمركان

،الناسمعقامهاوعشرينثلاثليلةكانتفاذا،انصرفالعشاءصلىإذا

غيرها.معهميقوميكنولم

وفي،بيتهفييغفلأنخشيمندعايك!إنماالنبييكونأنيجوزوقد

أعلم.واللههذا.استبعاديدفعماوقاطمةعلياأيقظلماقصته

****

قلم.سبق"الشالثة":الاصلفي(1)
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النبويالعهدفيرمضانقيامعليهكانمامجمل

عمرعهدفياليهصاروما

بمطلقيحصلوغيرهرمضانفيالليلقيامأصلأنتقدممماتبين

الاجر،بهايعظممكملاتلهوأن8[]صوراتبتها،لعشاءبعدالصلاة

منالناستمكنالنبويالعهدفيالغالبوكان،الفضلويتضاعف

ذلكيخالفممالهميعرضكانماوأكثرعليها،محافطتهموالمكملات

كثيركانفلذلك،المتسعالوقتفيالنومبعدالاستيقاظعدمخوفهو

بعدوكونه،النومبعدالقيامكونوهما:-الاولينالمكفلينيدعونمنهم

وليسالقياميريدونمنهمجماعةيوجدانيتفقكانوربما-،الليلنصف

فيالقرانقراءةكثرةوهو-الرابعالمكملبهيحصلونالقرانمنكثيرمعهم

منفيلتمسون،بالسماعالقراءةعنيعتاضواأنفيريدون،وجههعلى-القيام

المسجد.فييؤمهمأنالقراءبعض

القيامكونوهما:،الاخيرينالمكملينوالإمامالمامومونيتركوبذلك

سماعمع،ذلكمنتمبدنهمفلعدمالمأموموناما.البيتفيوكونه،فرادى

وما،العبادةعلىلهممعونتهفييكونأنفيرجوالإمامواما،القرانمنكثير

يعوضه.ماالقرانيسماعانتفاعهممنيرجى

؛رمضانليلياجميعفيافصلولا،النبويالعهدفييكثرلمهذالكن

الخير،فيونشاطهم،القرانحفطعلىوالانصارالمهاجرينلحرص

الليل.كقيام،النوافلفيالاعرابمنالوافدينرغبةوضعف

ممن،الافاقمنالواردونكثرعنهاللهرضيعمرعهدفيكانفلما
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فيلتمكنهم؛القيامفيرغبةذلكمعولهم،القرانمنكثيرمعهمليس

فيالطويلللقيامينشطونلاجماعةالمدينةأهلشبانفيووجد،الاسلام

قرانمعهكانمنالمسجد:فييقومونالفريقينمنجماعةفكان،البيوت

نأيرون،يؤمهمأنالقراءبعضمنالتمسوامعهميكنلمومن،وحدهقام

هؤلاءولكثرة.بحالهمشبيهةالنبويالعهدفيحالهكانتبمنأسوةلهم

ولم،رمضانليلياجميعفيالمسجدفيقيامهماستمرعذرهمواستمرار

اجتهادهم،صحةعلىحجةذلكفيفكان،الصحابةمنأحدعليهمينكر

!و.النبيأنكرهلماالنبويالعهدفيذلكمثلاتفقلوأنهوعلى

نأعلىالدليلقامإذافانه.البدعةعنالمتصلالعملذاكخرجوبهذا

المقتضيوجدئممقتضيه،لعدمعقم!والنبيعهدفيوترك،مشروعالحكم

حالهمعنهاللهرضيعمرشاهدفلما.بدعةلاسنةحينئذبهفالعمل؛بعده

مفاسد،عملهممننشأقدأنهرأىلكنه،اجتهادهموصوب،عذرهمعرف

بعضهمتشويش:ومنها،الشرعيكرههاالتيوالتحزبالتفرقظاهرة:منها

بعض.على

وغيرها)2(،"المستدركو"داود"بيأو"سنن(1)حمد"أمسند"وفي

رسولاعتكف:قال،الخدريسعيدأبي"عنالصحيحينشرطعلىبسند

فكشفله،قبةفيوهو،بالقراءةيجهرونفسمعهمالمسجد،فيع!م!والله

[.لمؤلف]ا49ص3ج(1)

وابن8(0)29""الكبرىفيوالنسائي()1332داودبوو(1)6918أحمدأخرجه)2(

"الكبرى"السننفيوالبيهقي31(1/0،311)لحاكمو(1)162خزيمة

صحيح.حديثوهو.لحاكماوصححه(.11)3/
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يرفعنولابعضا،بعضكميؤذينفلاربه،مناجكلكمانالا":وقالالستور،

-".الصلاةفي:قالأو-بالقراءة9[]صبعضعلىبعضكم

أهلمنأو،معتكفين:بيتهالمسجدممن-أعلموالله-كانواهؤلاء

فيشوش،بالقراءةيجهرونو،فرادىيصلونوكانوا.الفريقينمنأو،الصفة

المخافتة.لىإيكلفمروفأرشدهم،بعضعلىبعضهم

منهمكثيرالانعمر؛عهدفيبالمسجدالقائمينفيهذامثليجيءولا

امروافلو،تقدمكما،القرانالمأمومونليسمع؛جماعاتيصلونكانوا

يخفى.لاكمالجماعاتاتلكمنالمقصودلفاتبالمخافتة

كانوان،صوتهيعجبهمبمنالاقتداءيتحرِونكانوابعضهمأن:ومنها

به.يقتدىأنوأجدرمنهاقرأغيره

يدفعهامايجدولمالمفاسد،هذه-بحق-عنهاللهرضيعمرأنكر

اتفقلوأنهمقدراواحد،إمامعلىيجمعهمانإلابالمقصودإخلالبدون

.بذاكلامر!النبيعهدفيذلكمثل

مر.ممايعلمكما،بدعةيكونأنعنالعملخرجوبهذا

،هذهالبدعةنعمت"عمر:قولمن()1"البخاري"صحيحفيمافأما

ابنطبقات"فيأنعلىلغة،البدعةأرادفإنما="أفصلعنهاينامونوالتي

كنا:قالالهذليإياسبننوفلعنصحيحبسند42()2(ص5)جسعد"

وههنا،ههنا،رمضانفيالمسجدفيفرقاالخطاببنعمرعهدفينقوم

)0102(.رقم)1(

الخانجي..ط63()7/)2(
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اتخذواقدأراهمألاعمر:فقالصوتا،أحسنهملىإيميلونالناسفكان

ثلاثإلايمكثفلم:قالهذا.لاغيرناستطعتلئنواللهأما؟أغانيالقران

لتن:فقالالصفوفاخرفيقامثم.بهمفصلىكعببنأبيأمرحتىليال

لى:تعاقولهبابمن-أعلموالله-فهذا.هي"البدعةفنعمتبدعةهذهكانت

81[)1(.الزخرف:<1لفبدينولفاناولاللزحمن>لإنكان

يشوشلئلا؛لجماعةافيدخلوافرادىيصلونكانواالذينأنوالظاهر

الانفراد.علىيصليمنمنهمبقييكونوقد،لجماعةاقارئعليهم

شعبة"69()2(:)صنصربنلمحمد"الليلقيامكتاب"مختصروفي

،رمضانفيإمامبهميصليمسجدناأهلأدركت:سليمبنأشعثعن

ورأيتهم،فرادىلانفسهمالمسجدنواحيفيناسويصلي،خلفهويصلون

المدينة.مسجدفيالزبيرابنعهدفيذلكيفعلون

:رمضانفيعديبنيفيالقراءصفكانسويد:بنإسحاقعنشعبة

.حدةعلىيصلونوهم،بالناسيصليالامام

.بالناسيصليلامام1والمسجد،فيلنفسهيصليجبيربنسعيدوكان

فيبعدوالناس،المقامخلفرمضانفييصليمليكةأبيابنوكان

بالبيت.وطائفمصلمنالمسجدسائر

يصلونوكانوا،رمضانفيبالناسيصليوثاببنيحيىوكان

المسجد.ناحيةقيوحدانالانفسهم

اليمنية.الانسخةمنهعالىا"فهذا"منالزيادة(1)

منه.كلهاالاتيةلعصوص1والهند.طبعةمن)2(
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والإمام،المسجلمجانبفييصلونالمجتهدونكان:إبراهيموعن

.رمضانفيبالناسيصلي

والناسالمسجد،موخرفيرمضانفييصلئيمحيريزابنوكان

للقتام".مقدمهفييصلون

وهي،الباقيفأماالمكفلات،أكثرلىإبالنظرحالهمعلموقدهذا،

القياميكونأنوهو-والخامس-،الليلثلثالقياميستغرقأن-الثالث

لاأنوهو-والسادس-،ثلاثليالليابعضوفي،ركعةوالوتر،مثنىمثنى

حافظوافإنهم-=عشرةثلاث:ليالليابعضوفي،عشرةإحدىعلىيزيد

فاختاروامعا،والسادسالثالبعلىالمحافظةعنضعفواحتىعليها

.العبادةلكثرةالثالث

يزيدبنالسائبعنيوسفبنمحمدعن"الموطأ(")1(فيمالكروى

للناسيقوماأنالداريتميماوكعببنأبيالخطاببنعمر"أمر:قال

علىنعتمدكئاحتىبالمئين،يقرأالقارئوكان:قال.ركعةعشرةبإحدى

الفجر".فروعفيإلاننصرفكناوما،العصي

بنمحمدطريقمنرواهمنصوربنسعيدأن")2(الباري"فتحوفي

نصليكنا:قاليزيدبنالسائبجدهعنيوسفبنمحمد"حدثنيإسحاق

".عشرةثلاثرمضانفيعمرزمنفي

)1(.)1/115(

.)4/254()2(
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روايةفيكما،عشرةإحدىوالغالب،ليالليابعضعلىهذاوحمل

مالك.

أكثر،أوالليلثلثيقومونكانواالقومأنوغيرهامالكروايةمنوعلم

مر.كماالوقوفطولعليهمفيشق

الناس"كان:قالأنهرومانبنيزيدعن)1("الموطا"فيمالكفروى

".وعشرينبثلاثرمضانفيالخطاببنعمرزمانفييقومون

عنخصيفةبنيزيدعن01[]صصحيحبسند")2(البيهقي"سننوفي

اللهرضيالخطاببنعمرعهدعلىيقومون"كانوا:قاليزيدبنالسائب

...".ركعةبعشرينرمضانشهرفيعنه

باحدىيقومونكانوافانهم،الروايتينبينلجمعا"يمكن:البيهقيقال

".أعلموالله،بثلاثويوترونبعشرينيقومونكانواثم،عشرة

أولاكانتأنها:حبيبابنعنالنوادرفي"ذكر)3(:القسطلانيوفي

فزادوا،ذلكعليهمفثقل،القراءةيطيلونكانواأنهمإلا،ركعةعشرةإحدى

."...القراءةفيوخففواالركعاتأعدادفي

(4نصر)بنلمحملمالوتر"كتابمختصر"وفيذلك،يلتزمواولم:أقول

)1(.)1/115(

[.لمؤلف]ا694ص2ج2()

.(624)3/!الساريإرشاد")3(

.(19،29)ص(4)
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مختلفة:ادعدأ(1)"الباري

.عشرةإحدى

.عشرةثلاث

والوتر.،عشرةست

.وعشرونإحدى

.وعشرونثلاث

والوتر.،وعشرونأربع

ستالاخيرةالعشرفيثم،ليلةعشرينلىإترويحات،خمس

.يحاتترو

سبعالاخيرةالعشرفيثم،ليلةعشرينلىإترويحات،ست

.يحاتترو

بسبع.ويوتر،مثله

والوتر.،وثلاثونأربع-

.ثلاثوالوتر،وثلاثونست-

.واحدةوالوتر،وثلاثونثمان-

.وأربعونإحدى-

سبع.لوترو،أربعون-

.ثلاثوالوتر،وأربعونست-

)1(،4/253(.)254
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بنإسحاق"قالنصر)1(:بنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

:فقال؟رمضانقيامفييصلىركعةمنكم:حنبلبنلأحمدقلتمنصور:

".تطوعهوإنما،أربعينمننحواألوانفيهقيلقد

تسعابالمدينةيقومونالناسرأيت:الشافعيعن"الزعفراني:قالثم

:قال.بمكةيقومونوكذلك:قال.عشرونلي!وأحب:قال.ركعةوثلاثين

القيامأطالوافإن،نافلةلأنه؛إليهينتهىحدولاضيقهذامنشيءفيوليس

والسجودالركوعاأكثرواوإنلي،!أحبوهوفحسنالسجودقلواو

".فحسن

الاحدىعلىفالاقتصارالافضلوأمافلا،المحتملحداأما:أقول

حتىإطالتهاعليهمشقإذاإلا،عشرةثلاثليالليابعضوفي،عشرة

يخفماحسبعلىالعدد،فييزيدواأنفلهم،الافضلالوقتيستغرق

مر.كماالسلفعملجرى[11]صهذا)3(وعلى)2(،عليهم

****

29(.)ص)1(

استظهرتهما.وكذاالتصوير،فيتظهرالمالاخيرتانالكلمتان2()

اليمنية.لنسخةفيواضحوهو،الاصلمنالتصويرفيتظهرلمكلمة)3(



الفقهرسانلمجمو!604

المسجد؟فيأمالبيتأفي:الأفصلفيالاختلاف

جماعة؟امفرادى

ثابمقبنزيدوحديث،المكملاتحدهوالبيتفيكونهاأنتقدمقد

ذلك.فيصريحنص

وتقدم،وبعدهعمرعهدفيجرىوبماذر،أبيبحديثعورضوقد

واضحا.ذلكعنلجوابا

لو:قال،إبراهيم"عن(:21()70ص1)جللطحاويوالاثار(""المعاني

فيالإمامخلفأقومنمنليئإأححثلرددتهماسورتينإلامعييكنلم

".رمضان

أححثأرددهاأنلكنتواحدةسورةإلامعييكنلم"لو)2(:روايةوفي

".رمضانفيالامامخلفأقومأنمنليإ

"قال79(:-69)صنصربنلمحمدلماالليلقيامكتاب"مختصروفي

وإن،ليئإأحمتفهورمضانفيبيتهفيلنفسهرجلصلىإن:الشافعي

حسن".فهوجماعةفيصلى

معالرجليصلتيأنيعجبك:حنبلبنلاحمد"وقيل19(:)صوفيه

.الناسمعيصلي:قال؟وحدهأو،رمضانفيالناس

"إنلمجؤ:النبيقال،معهويوترالاماممعيصليأنويعجبني:قال

.)1/351()1(

نفسه.لمصدرا(2)
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.(1")ليلتهبقيةلهكتبينصرفحتىالاماممعقامإذاالرجل

ليلةإلاإمامهمعيقومرمضانشهر-حمدأيعني-شهدتهداود:أبوقال

أحضرها.لم

يصليأمإليكأحبلجماعةافيالصلاةلأحمد:قلت:إسحاقوقال

يحيي،الجماعةفييصليأنيعجبني:قال؟رمضانشهرقيامفيوحده

السنة.

".قالكماإسحاقوقال

59(:)صالمروزينصربنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

حافظاكانإذاالناسمعالقيامعلىوحدهالصلاةاختارمنذكر"باب

."للقران

عمرأنبلغناما:الليث"وقال:قالثم،ثابتبنزيدحديثفذكر

المسجد.فيالناسمعرمضانفييقومانكاناوعثمان

بيته،فيبأهلهفيقومينصرف-القراءمن-هرمزابنكان:مالكوقال

وقد،الناسمعيقومانلاينصرفانوسالمالقاسموكان،ينصرفربيعةوكان

نأأشكلا،الناسمعأقوملاوأنا،الناسمعيقومسعيدبنيحمىرأيت

قاموماذلك،علىقويإذا،الناسمعالقياممنأفضلبيتهفيالرجلقيام

".بيتهفيإلا!م!ماللهرسول

حديثمن2(202،30)3/والنسائي8(0)6والترمذي(1375)داودابوأخرجه(1)

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالذر،أبي
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"كنت:وقال،معهمالقيامتركسعيدبنيحيىأنذلكبعدذكرثم

".ليإأحببنفسيأقومأناستطعتفان،ذلكتركتثم،أقوم

فيصلحمار؟!كأنكخلفه"تنصتعمر:ابنعنمجاهدعنوذكر

".بيتك

معهم.يصليلا،ينصرفكانأنهعمرابنعنذكرثم

.وعروة،ونافع،لموسا،القاسمعنومثله

ولافليرددها،سورعشرالرجلمعكان"إذا:قالمجاهدعنوذكر

".الامامخلفرمضانفييقوم

قدالعزيزعبدبنعمرأنمهاجربنعمروعن9(1)صاخروذكر

لاقبتهفيوهو،تسليمةعشرةبخمسرمضانفيبحضرتهالعامةتقومكانت

المسجدنواحيفييقومونكانواانهمجماعةعنوذكر.يصنعماندري

لجماعة.امعيصلونلا،فرادى

المسجد.فيجماعةصلاتهاجماعةعن19(-09)صوذكر

نأتوهمدفعالاعذارومنعذر،لهفيمنذلكمحلانارىىوالذي

يفعلربماع!حالنبيكانوقدمطلقا،منكرةالمسجدفيجماعةصلاتها

لجواز.البيانالشيء

نأخشيةيضحونلاكانواأنهم:عباسوابنوعمر،بكر،أبيعنوجاء

أنهاالناسليعلميتركونهاا!ابرهؤلاءفكان.التضحيةوجوبالناسيعتقد

بهقصدوالما؛عليهمثابون،محسنونذلكتركهمفيوهم،بواجبةليست

السنة.بيانمن
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كفاية.السنةففيالبتةلهعذرلامنفأما

نأمحمدبنبكارعن26()1(ص2قسم7)جسعد"ابنطبقات"وفي

يخلوئم،الجماعةفيالمكتوبةعلىيزيدلارمضانشهرفيكانعونابن

بيته.في

هذالىإتطرققدأنهعلم،الناسأحوالتتبعئم،وحققالسنةتدبرومن

نسأل،يطولذلكوشرح.السنةومخالفةوالغلطالخطأمنقليلغيرالامر

باذنه،الحقمنفيهاختلفلماويهدينا،دينهعلىقلوبنايثبتأنلىتعاالله

وصحبه.الهوعلىعليهوسلماللهصلىنبيهوسنةبكتابهالاعتصامويرزقنا

****

الخانجي..ط263()9/(1)
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[)1(]ملحق

لفقه1رسانلمجمولح

مع،الخشيةهذهأصلالخطابياستشكل")2(:الباريفتج"في12[]ص

وهي،خمس"هن:قالتعالىاللهانمنالاسراءحديثفيثبتما

منالخوفيقعفكيفالتبديلأمنفإذا")3(.لديالقوليبدللا،خمسون

.؟الزيادة

اجوبة.ذكرثم

ثبتتقدالخشيةأنمع،لدقتهالبحثلهذاالتعرضتركتكنتوقد

فيعائشةوحديثوغيرهما،"الصحيحين"فيهذازيدبحديثقطعا

صحيحيفيلجابروبحديثعنها،أوجهمنيضاوغيرهما""الصحيحين

)4(.حبانبنوخزيمةابن

هذهيناقضمامنهيفهمأنينبغيلاالإسراءحدثفيماانفثبت

خطائه)5(.وجهنبينلاأنعليناولاأخطأفقدذلكفهمفمن،الخشية

نافرأيت،الرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةأخيالبحثهذااثارثم

التوفيق.اللهسالو،فيهانظر

.عنديمنتوضيحيةزيادة(1)

()2/3(13).

ذر.ابيحديثمن()163ومسلم34()9البخاريأخرجه)3(

الاحاديث.هذهتخريجسبق(4)

اللغة.فيصحيحوهوبالمد،المؤلفرسمهاكذا)5(
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بهاقصد"لديالقوليبدل"لاكلمةأنعلىمبنيالخطابياستشكال

المستقبل.فييغيرلابانهخمسى""هن:قولهمعنىعلىالقضاء

موسى،الىفرجعت":نفسهالحديثفيالجملةهذهعقبانويرده

ربي".من[ستحييت:فقلتربك،ر[جع:فقال

لاالخمسمقداربانوجلعزاللهإخبارتقدمما)1(معنىكانولو

ولاجاب،للمراجعةموضعيبقلمأنهموسىلعلم؛المستقبلفييتبدل

".ربيمن"[يستحييت:قولهعلىيقتصرولم،ذلكيفهمبمامحمد

الرواياتبعضبهتشعركماوتأخيرا،تقديماالكلامفيلعل:قيلفان

وقصدالتغيير،امتناععلىيدلبماموسىيخبرلممحمداولعل،الاخرى

لنبأنهوجلعزاللهإخبارعدمفرضعلىحتىالاستحياء،يمنعهأنهمحمد

يقعأنوجوزا،بالزيادةتغييريقعلنأنهالمرادأنقهمالعلهماوتغيير،يقع

.بالنقصانتغيير

ماالاخرىالرواياتفيأرولم،إليهملجئلاتمحلكلههذا:قلت

الخطابي.ينفعوتأخيراتقديما)2(هنالبأنزعمفيإليهالاستناديصح

بعدموجلعزاللهخبرموسىعنأخفىمحمديكونأنوتجويز

عنيخلولا،ركيكتجويز=بهأجاببماأجابلمراجعةباأمرهفلماالتغيير،

ع!عنها.النبيتنزبهيجبشناعة

"ولولا".:اليمنيةالنسخةفي(1)

.هناكانزعمفيبدلا"هذهفيأنعلىالقضاءفي":اليمنيةفي)2(
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أيضا.ركيلشبالزيادةيختمقالتغييرعدمأنفهمايكوناأنوتجويز

أنهوذلك،بالنقصانالتغييرعدمالمرادأنيفهمأنمنهأقربيكونوربما

"هن:قالئممرارا،،فخففسئلثم،فخففالتخفيفسئلسبحانه

".لديالقوليبدللا،خمسونوهيخمس،

منهيفهمأنلقربذلكبعديغيرلنالخمسمقدارأنالمرادكانفلو

تخفيف.يكونلننهو،ذلكبعدالتخفيفسؤالعنالمنع

"هن:قولهلىإلدي"القوليبدل"لا:قولهيتوجهلمفاذا:قيلفإن

يتوجه؟ماذالىفا"خمس

قولهلان؛قريبوهذا"،خمسون"وهي:قولهلىإبتوجههقيل:قلت

خمسين.ئوابالخمسعلىيثيببأنتعالىمنهوعد("خمسون"وهي

توجههوجلعزاللهكتابمنعرفقدلدي"القوليبدللا":وقوله

ولحوه.ابخوعد،لىإ

نجذبرلالأخرهوفيالديخاالحيؤةفيلبشرىلهم>:تعالىقال

لله<]يونس:64[.لدت

ألقولسدذما!بألوعيدإلييهمنذتوقدلدبتخئصموأ>لا:سبحانهوقال

.لدئ<]ق:28،92[

>لا:قولهوأما"(:881()ص11)ججرير"ابن"تفسيروفي[13]ص

قال".عمالقولهتغييرولا،لوعدهخلفلا:معناهفإن(؛دلةل!دتنجدر

لتركي.ا.ط(21/522)(1)
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علىالمستقبلفييزادلانثواباالخمسينتغييرامتناعمنيلزمولا

خمسعنالعددينقصلانولا،مستقلثوابالزائدعلىويثاب،الخمس

خمسين.الثوابويبقى

هن:والمعنى،خمسينفرضمنابتداءوقعمالىإبتوجههوقيل

منجرىماوليسأولا،قلتهكماخمسونوهن،الانأقولهكماخمس

بهالمرادكانولكنه"،لديالقوليبدللا"الأولللقولتبديلأالتخفيف

.يبدلولنيبدللمثابتوهذاثواباخمسون

"الروضفيالسهيليذكرهوقد،العبارةمنالظاهرهوالقولوهذا

لاخبزاهذايكونأن:نيالثا"والوجه:قال(،21()25ص1)ج"الأنف

أخبرهالسلامعليهأنهالخبر:ومعنى،النسخيدحلهلمخبزاكانواذاتعبدا،

،المحفوظاللوحفيخمسونانهاومعناه،صلاةخمسينأمتهعلىأنربه

بعشروالحسنة،خمسونوهيخمس"هي:الحديثآخرفيقالولذلك

ربهيراجعيزلفلم،بالفعلخمسوننهالمجعلىاللهرسولفتأوله.أمثالها"

العمل.فيلاالثوابفيخمسونأنهالهبينحتى

عشر...".بعدعشزانقصهامعنىفما:قيلفإن

نأوهووجه،بجوابلىتعااللهفتحوقد،مرضيغيرجواباذكر

اقتضتولكنربعين،وخمسامرةأولمنحطقدلىوتعاتباركالله

ويفهمثوابا،خمسونأنهامنهالمرادفيكونأولا،الخبرجمالإحكمته

بمصر.لجماليةا.ط(1)
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يعزمأنأولا:الفهمهذاعلىليترتبعملا؛خمسونأنهامنهالرسول

وثانيا:وجل،عزاللهيخففلمإنخمسينوأمتههويعملأنعلىالرسول

لمراجعة.ا

ثواب-وكرمهاللهبفضل-وامتهالرسولاستحقالعزموبذلاب

الخمسين.

.الشراحفيهافاضفقدالمراجعةحكمةفأما

ضمنهافيحطفقد)1(،وأربعينخمسااللهعلمفيالمحطوطكانوإذ

فيها.الداخلةالاعدادجميع

عندلهمفهوملاالعددفإناكثر؛حطينفيلاالاقلبحطوالإخبار

كالإخبارمراد،غيرضعيففظاهرمفهوملهكانولو،الاصوليينجمهور

عملا.خمسونأنهاوظاهرهبخمسينأولا

الممتنعوانما،الصحيحعلىجائزالخطابوقتعنالبيانوتأخير

الحاجة.وقتعنتاخيره

وجل:عزاللهقال.ابنهذبجفيالسلامعليهإبراهيمقصةهذامنوقريب

لز!ثفآنظرماذاأدثحكأنيآلمنامفىأرئإقيننىقالالسعىمعهبلغففا>

وتله-أشدمافدضآ!الفحبرينمناللهشاءإنستجدقتومرمافغلياتجامال

المخسنينتجزىإناكذلكلزئ!صذقت!قدجمإترهيمأن!وتديهللجين

.[1-20170:]الصافات<عظيمبذبموفدئنه!آلمبيننجثؤالوهذاإت!

".والأربعونالخمسحطت"واذ:اليمنيةفي(1)
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الشفرةيمر:أي،ذبحهيعالجابنهمضجعأنهنومهفي-أعلموالله-رأى

والله-هذا.الرأسوابانةالعنققطعالقاصدشأنعليها،معتمدا،عنقهعلى

اللهأنإبراهيموعلم<.أدثحك>أني:قولهمعنىوهو،رآهالذيهو-أعلم

بمقتصد-أنهأيضاوفهمحق،وهذا،الفعلذاكيفعلأن[14]صأمرهلىتعا

.ومات،رأسهوبان،ابنهعنققطعالفعلذاكفعلإذا-العادة

الامريكونأنأرادسبحانهولكنه،بهأمرولاهذا،وجلعزاللهيردولم

عزماإذاحتى،وابنهلابراهيمابتلاءذلكليكونهذا؛منهإبراهيميفهمبحيث

-كانالابنلموتموجبأنهعندهماالذي-النومفيالمرئيالعملوعملا

وجل.عزللهطاعةبهاوقام،النتيجةتلكقبلمنثوابلهما

وأخذ،نومهفيرآهالذيالعملمثلإبراهيموعمل،لذلكأطاعافلما

عنالناركفكما،القطععنوجلعزاللهويكفها،لتقطعالشفرةيكد

وجل:عزاللهناداهحتىتقطعولاالشفرةيكدإبراهيميزلولمالاحراق،

وهوكاملا،بمصداقهاجئتقد:أي(.لزت!صدقتيديإترهيم>أن

عنها.يزيدمايرولم،نومهفي(1رأى)إياهافانه؛لجةالمعاتلك

البتة.القصةفينسخلاهذافعلى

يؤمرلمإذافانه<،عظيمبذبموفديخه>:قولههذايدفعربما:قيلفان

الفدية؟فلماذابها،وفىفقدبها،وقىالتيلجةبالمعاإلاالأمرنفسفي

ابنه،واماتة،الرأسوابانة،العنققطععلىعزمقدإبراهيمكان:قلت

إياها".راى"فانه:اليمنيةفي(1)
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لموإنبه،يفيلاأننفسهفيويحزالنذر،بمثابةالعزمذاكيعدقدوإبراهيم

بالفدية.نفسهوجلعزاللهطيب-أعلموالله-هنافمن.بهمأمورايكن

يذبحأنعليهكانابنهذبجنذرمنأنالايةمنالفقهاءبعضاستنبطوقد

.شاة

شريعتنا.فيبمباجوليس،شريعتهفيمباحانذرإبراهيمبأنورد

صحيح.والرد،لطيفوالاستنباط

فرده،العلمأهلبعضإبراهيمقصةفيالمعنىلهذاتعرضوقد

النسخدعوىفيمنهأشدأومثلهيلزمهبلله)1(،حقيقةلابتشنيعبعضهم

ارتكبها.التي

وقتلىإبيانهتأخربجوازظاهرلهالذيالمجملفياعترفومن

تظهرلمولو،منهوأشدالمسألتينفيقلناهمامثليجيزأنلزمه،الحاجة

؟!البالغةالحكمةظهورمعهنايأباهفكيفحكمة

كتبفيمبسوطمعهفالكلاممطلقا،البيانتأخيرينكرمنفأما

.الاصول

اللهيكونبان،للتكليفالفائدةوجودمعالنسخيجوزلالماذا:قيلفإن

الصارموعزمهواستعدادهامتثالهتبينفلماابتلاء،ابنهبذبجإبراهيمأمرتعالى

"القران"احكامفيعليهوالرد377()3/للجصاص"القرآن"أحكامانظر(1)

(4/9161)العربيلابن"القرآناحكام"وراجع358(./4)سيالهرللكيا

111(.)15/للقرطبيلقران"لاحكامو"الجامع
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.الصلاةقصةفييقالهذاونحو؟تعالىاللهنسخهالعملعلى

فيلمابل،العملقبلالنسخمنتفادياالنسخعدمأخترلمأنا:قلت

مر.كما،النسخعدميبينمماالسياق

!لاصرص





عمئرةلكالكةالرسألةا

الإعتكا!ه!المهوورايفيتراطمسألة
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الرحمصير!إورآلر

421

محمدسيدنارسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الطاهرين.وصحبهآلهوعلى،الأمين

محسنبنصالحالعلامةالسيدوبينالحقيربينالمذاكرةجرت

فيالصوماشتراطفي-اللهحرسه-الزيديالمذهبعلماءمنالصيلمي

.الاعتكاف

لزمهصائمايعتكفأننذرإذاإلاعدمهعندنالجديدا:لهفقلت

الاصح.علىجمعهما

مصليا؟يعتكفأننذرفلو:فقال

.الصلاةعنالاعتكافيفردانفله:قلت

؟الاصولفيمعتبرعندكمالعكسقياسفهل:فقال

الاصح.علىنعم:قلت

بقياسالاعتكاففيالصومباشتراطالقوليلزمونكمعلماونا:فقال

العكس.

قالكماالعكسقياسفإنماهنا؟العكسقياستأتيوجهما:لهفقلت

شيءحكمعكسإثبات"")1(:الجوامعجمع"شرحفيالمحليالجلال

لهم:قالوقد!ملاصحابهبقولهلهواستدل".العلةفيلتعاكسهما،لمثله

)1(.)2/343(
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أجر؟فيهاولهشهوتهاحدناتيأيافقالوا:."صدقةأحدكمبضعوفي"

وضعهاإذافكذلكوزر؟عليهاأكانحرامفيوضعهالو"أرأيتم(:1[)]فقال

)2(.مسلمرواه:قالاجر".لهكانالحلالفي

شرحعلى"حاشيتهفيالبنانيالعلامةقال:لفظهماناقلاإليهاتيتثم

إلخ"،...حكمعكس!إثبات"وهو:"قوله")3(:الجوامعلجمعالمحلي

والشيءالاجر،ثبوتوعكسهالوزر،ثبوتهوالمذكورلحديثافيلحكما

لهالثابتالحلالفيالوضعهوالشئذلكومثل،الحرامفيالوضع

منمثلينالحلالفيوالوضعالحرامفيالوضعوجعلالمذكور،العكس

"لتعاكسهما":وقوله.الحقيقةفيضذانفهماوالاوضع،منهماكلاإنحيث

علةهوالذيالحرامفيالوضعوهي"العلةفي":وقوله.الحكمين:أي

ثبوتمنفكلالاجر،ثبوتعلةهوالذيالحلالفيوالوضعالوزر،ثبوت

والوضعلحرامافيالوضعمنكلالانللآخر؛عكسالوزروثبوتالأجر

الحكملكونمقتضالمذكورتينالعلتينفتعاكسللاخرعكسالحلالفي

هـ."الاخرىعلىالمترتبالحكمعكسإحداهماعلىالمترتب

فيوالوضعالحرامفيالوضعمنكلالان":قولهفيتناقضولا:قلت

ومثل،الحرامفيالوضع"والشيءسابقا:قولهمعللاخر"عكس!الحلال

مطلقباعتبارهومثلينجعلهمالأن"؛الحلالفيالوضعهوالشيءذلك

فطبقوا.كلامهمنيؤخذكما،محلهباعتبارهوضدينوجعلهما،الوضع

الأصل.فيبياض(1)

ذر.بياعن(001)6رقم2()

)3((/2.)343
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يخفىولا،لحديثاطبقكماالعكس!قياسعلىالصومشرطيةمسألة

كيفيةمعرفةبذلكنريدوإنما،الاصوليينعندوالتعاكسالعلةحقيقةعليكم

فيلنافإن،وتسليمهالحكماستفادةلافيها،العكسبقياسالاستدلال

المناظر:ويخرسالناظريقرماالصحيحةالنصوص

حديثنقلبعدالاحياء"علىالمرتضىالسيدشرح"فيماأولها:

عروةعنالزهريعنعقيلطريقمن(1)والنسائيداودبيوأالصحيحين

حتىرمضانمنالاواخرالعشريعتكفكان!م!ماللهرسول"أن:عائشةعن

استدلقدثمقال)2(:.بعدهمنأزواجهاعتكفثموجل،عزاللهقبضه

منوذلك،الصومالاعتكافلصحةيشترطلاأنهالمذكورلحديثبا

ابنذكره،صائمغيرفيهكونهمعايضاليلااعتكفأنهأحدهما::وجهين

الوقتلانللشهر؛كانإنمارمضانشهرفيصومهأنثانيهما:المنذر.

قالوبهذا.بيلخطاواالمزنيذكره.للاعتكافيكنولم،لهمستحق

وابنعليعن)3(الخطابيوحكاه،عنهيتينالروأصحفيحمدوالشافعي

لصحةيشترطوالجمهور:حنيفةبوومالكوقال.البصريوالحسنمسعود

وعائشة،عباسوابنعمروابنعليعنذلكوروي،الصومالاعتكاف

عنجريجابنروايةمنالمتقدمعائشةحديثفي)4(الدارقطنيوروى

الكبرىفيو]لنسائي2()462داودبوو(1)172ومسلم2(0)26البخاري(1)

(4.)332

234(.4،233/)"المتقينالسادة"إتحاف)2(

933(.)3/"السننلم"معا)3(

2(.10)2/""السننفي4()
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من"ويؤمرمنها:اشياء،فذكر.("..للمعتكفالسنةوأن":بزيادةالزهري

منليس"إلخ...السنةنو":قولهإن:الدارقطنيقالثم."يصوماناعتكف

ولكن.وهملحديثافيأدرجهومن،الزهريكلاممنوأنهع!ذ!النبيقول

إلايعرفلافمثلهأي،عائشةكلاممنأنهصريحا)1(داود"أبي"سننفي

هـ.سماعا.

ولامريضا،يعودلاأنالمعتكفعلى"السنة:لفظهالحديث:قلت

لابدلماإلالحاجةيخرجولايباشرها،ولاالمراةيمسولا،جنازةيشهد

أرادفإن."جامعمسجدفيإلااعتكافولا،بصومالااعتكافولا،منه

ففيه،كذا""السنة:الصحابيقولمنأنهسماعا"إلايعرفلافمثله":بقوله

ليس"إلخ...بصومإلااعتكاف"ولا:قولهاأنيطهربليحتملإذنظر؛

قبلمنقولهيمتنعلاذلكومثلبرأيها،فيهبينتوإنما،السنةلىإمسندا

فليتامل..يالرأ

إلااعتكافلا"يحملكما،الندبعلى"ويؤمر":قولهيحملوقد

.بالقويللضعيفوإلحاقاالادلةبينجمعا،الكمالنفيعلى"بصوم

صائما،إلايعتكفلممج!هرالنبيأنالشرطيةمثبتبهاستدلماواما

مجردللندبيخصهالجبليغيرع!م!رفعلهأنالأصولفيتقررقد:لهفيقال

قيدعنمجردا،الفعلبذلكقصدهاعلىقرينةتدلبأنوذلك،القربةقصد

على.الاستحبابدليلفالمواظبة،الادلةمنتراهماههناوالقرينة،الوجوب

حديثوهوصوم،بلااعتكف!م!مأنهيستلزمماالادلةفيسترىأنك

)2473(.رقم)1(
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فلما،يعتكفأنأراد!م!والنبيأنعنها:اللهرضيعائشةعن()1الشيخين

وخباء،عائشةخباء:أخبيةإذافيهيعتكفأنأرادالذيالمكانلىإانصرف

يعتكف،فلمانصرفثمبهن؟"تقولوناكبر":فقال،زينبوخباء،حفصة

.شوالمنعشرااعتكفحتى

"شوالمنالاولالعشراعتكف"حتى:مسلموعند)2(:الشرقاويقال

العيد،يومشوالأوللأن،صومبغيرالاعتكافجوازعلىدليلوفيه

وهو2[]صالاولالعشرفيابتداوهكانالمعنىبأنواعترض.حراموصومه

قاله.لمافيهدليلفلا،الثانيباليومابتدأإذابماصادق

يعتبرهلم-الناظرعلىيخفىلاكما-الاعتراضهذاولسقوط:قلت

لىإملتفتينغيرالمذكورلحديثبايستدلونفهمقادخا،عدوهولاعلماونا،

ابناءعلىيقيسهمنالعيدليومع!ي!اعتكافهيستبعدوقد،الاعتراضذلك

الخلوةكيماللهرسولوراحة،ورفاهيةراحةيومالعيديومجعلهفيزماننا

مناعتكفنهوالظاهر(")3(.بالصلاةأرحنا،بلال"يا:يقولكانكما،بمولاه

العشر.كملووعادالعيد،لصلاةخرجثمالعيد،ليلة

النبيسألأنهعنهاللهرضيعمرعن4((")"الصحيحينحديث:الادلةومن

،الحرامالمسجدفيليلةاعتكفأنالجاهليةفينذرتكنت:فقال!!و

.(3711)مسلمو(4302)ريلبخاا(1)

.(017)2/"المبدي"فتج2()

رجلعنالجعدبيأبنلمساطريقمن(4)859داودوأبو23(0)88حمدأأخرجه)3(

.(221-4/121)للدارقطني"العلل"انظر،اختلافإسنادهوفي.مرفوعااسلممن

.(6561)ومسلم(2402)ريالبخا(4)
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."بنذرك"فأوف:قال

لأنصوم،بغيرالاعتكافجوازعلىبهواستدل)1(:الشرقاويقال

لكن،بهلسلاموالصلاةعليهلامرهشرطاكانفلو،للصومظرفاليسالليل

ابنفجمع"."ليلةبدليوما"":اللهعبيدعنسعيدحديثمنمسلمعند

أرادليلةأطلقفمن،وليلةيوماعتكافنذربأنهالروايتينبينوغيره)2(حبان

روايةفيبالصومالامروردوقد.بليلتهأراديوماأطلقومنبيومها،

إلخ....ضعيفإسنادهلكنصريحا،عمر)3(ابنعنديناربنعمرو

الاستدلالحيثمنإلاالحديثبهذااستدلالنايضعفولذلك:قلت

فأماالمنذر،ابنعننقلهمركماونهارا،ليلارمضانمنالعشرع!يوباعتكافه

كانعمرنأو،ينقلولمأمرهانهيحتملفقدبالصومأمرهينقللمكونه

.للاعتكافالصوماشتراطيعرف

"ليس:مسلمشرطعلىصحيح:وقال)4(الحاكمرواهماالادلةومن

".نقسهعلىيجعلهأنإلاصيامالمعتكفعلى

خلاصته:بماالمذكورالعلامةالسيدعليئفاجاب

اعتكاف"لالمجح:لقوله،الاعتكاففيشرطالصومأنعلىلجمهورا

نذرهفيوجبلماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو."بالصيامإلا

.(017)2/"المبدي"فتح(1)

.(4/274)"الماري"فتحوانظر(.01/622،272)""صحيحهفي2()

بناللهعبدإسعادهوفي334(،1)الكبرىفيوالنسائي2()474داودأبواخرجه)3(

ضعيف.وهو،بديل

.(1/943)""المستدرك(4)
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نأإلاصيامالمعتكفعلى"ليس:حديثماو،الشافعيعندحتىكالصلاة

يجبحيثإلاالاعتكافبنيةيجبلاالصوم:فالمعنى"،نفسهعلىيجعله

به.الاستدلالسقوطتبينفقدعمرحديثماو،الأدلةبينجمغاالاعتكاف

إثباتوهوالعكس!،بقياسعليهويستظهر،بالدليلالصومشرطيةفثبت

عدموالعلة،الصياموالفرعالصلاةفالأصل،الفرعفيالاصلحكمخلاف

وجوبالعلةوعكسمصليا،الاعتكافبنذرأعنيبالنذر،الصلاةوجوب

،الاعتكافصحةفيالصلاةاشتراطعدمالاصلفيوالحكمبالنذر،الصيام

.الاعتكافصحةفيالصياماشتراطوهو،خلافهالفرعفيوالحكم

اللفظ،بهذاعليهأطلعفلم"،بالصيامإلااعتكاف"لا:قولهأما:اقول

وقد"بصومإلااعتكاف"ولا:عائشةلفظمنداود)1(أبي"سنن("فيوإنما

وفيه:،الزهريحديثمنإليهالإشارةسبقتوما)2(.عليهالكلامسبق

)2473(.رقم)1(

عنخارجنحويتعليق)وهوالمولفبخطيليماالنسخةهامشفيبعده)2(

(:لموضوعا

من()المركبأحرفامتقطعاالفممنلخارجاالصوتوهو(اللفظهو)الكلام

القصد.أوالعربي)بالوضع(عليهاالسكوتيحسنفائدة)المفيد(فاكثركلمتين

وهيتقديرا،أولفظاالعوامللاختلافاخرهايتغيرماوهي(معربةإماكلمة)وكل

توكيد.أوإناببنونيتصللمالذيالمضارعوالفعل،الحرفيشبهلمالذيالاسم

والمضارعوالامرالماضيوالفعللحرفاوهيالاولىبخلافوهي(مبنية)وإما

فرعيه()أو،الاسموهو(الاعراباصلييكونأنإمالمعرب)ومر،بماالمتصل

)وإماوالفعللحرفاوهوالبناء(اصلييكونأنإما)والمبنيئ.المضارعالفعلوهو

الاسم.وهو(فرعيه
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قدديناربنعمروروايةفيوما.فيهماسبقوقد،"بالصومالمعتكف"ويؤمر

تضعيفه.سبق

فيوجبلماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو:قولهموأما

في":وبقوله،الصيامأي"وجب":بقولهأريدإن:فنقول،كالصلاةنذره

نذرحيثوجبلماشرطايكنلملو:والمعتى،الاعتكافأي"نذره

أريد:وانالمنذورالاعتكاففيالصومبوجوبنقوللافنحن،الاعتكاف

معنذرحيثالصوموجبلماالاعتكاففيشرطاالصوميكنلملو

أريدإن:فنقول،الاعتكافمعنذرتحيثالصلاةتجبلاكما،الاعتكاف

لجمعايلزملانهاومذهبنا،قليسمطلقايلزملاأنهالصلاةوجوببعدم

أننذرحيثوالاعتكافالصومبينلجمعايلزمكماالاعتكافوبينبينها

كونينافيشرطالهجعلكمإذ،ممنوعوالالزاممذهبنا،فهذاصائما،يعتكف

بينأصحابنافرقوقدالنذر.وجبأنهعليهيصدقفلا،لوجوبهعلةالنذر

له،مناسبوأنهجماعا،إالاعتكاففيمشروعالصيامبأنوالصيايمالصلاة

.مباشرةأفعالأنهامع،الصلاةكذلكولاكف،منهماكلإذ

نفسه"علىيجعلهأنإلاصيامالمعتكفعلىليس"حديثتأويلوأما

وأمنذورااعتكافاالمعتكفعلىيصدقالمعتكفأنيخفىلاإذفمردود،

فالمعنى:،السياقيعينهكماالصيام:أي"يجعلهن"إلا:وقولهمنذور،غير

نذرحيثإلايصومأنمنذويىغيرأومنذورااعتكافانوىمنعلىليس

ظاهر.وذلك،الصيام

شرطيةيقتضيالذيالدليلفأين،"الادلةبينجمعا":قولكموأما3[]ص

فيه.ماعلمتوقد"،بالصيامإلااعتكاف"ولا:قولهإلاتذكروافلم،الصوم
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الادلة،سائروبينبينهلجمعافيمسلوكةطريقفلنادليلااعتبارهفرضناولو

فيالاالمسجدلجارصلاةلا"فيقالوهكما،الكمالبنفينقولأنوهي

بفاتحةيقرالملمنصلاة"لا:فيبعضهمقالوكماالمسجد(")1(،

)3(،"عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءدالا:فيبعضهموقال")2(،الكتاب

تقدمكماله")4(،عهدلالمندينولاله،امانةلالمنايمانلا":وقولهم

بالمداركالمألوفةالمسالكوسلوك،الحقموافقةهووالمطلوب.بيانه

وشططا.غلطاكانإذالاسيماالوعور،ارتكابمنخيرالمعروقة

وعلى،حجيتهفيمختلفصحابناعندالعكسفقياس،القياسوأما

الصيامشرطيةعدمعلىنصالشافعيأنعرفناكمفقدحجةأنهالاصح

علىوالصلاةالاعتكافبينلجمعاوجوبعدمعلىونص،للاعتكاف

الاعتكافبينلجمعاوجوبعلىينصولممصليا،يعتكفأنالناذر

الأصحاببعضفقاسه،عدمهولاصائمايعتكفأنالناذرعلىوالصيام

"ليس:للحديثيجبأنهعلىالاصحابوأكثر،يوجبهفلمالصلاةعلى

(1/642)""المستدركفيلحاكموا(1/042)""السعنفيالدارقطنياخرجه(1)

ويروىجدا،ضعيفواسناده.هريرةأبيعن57()3/"الكبرى"السننفيلبيهقي1و

.(1/214،134)"المتناهية"العللانظر.ضعيفةكلهاأخرىوجو؟من

الصامت.بنعبادةعن493()ومسلم)756(البخاريأخرجه2()

بنرباحعن2()5الترمذيخرجهو،هريرةأبيعن(101،201)داودأبواخرجه)3(

.بشواهدهحسنحديثوهوأبيها.عنجدتهعنالرحمنعبد

""مسندهفييعلىوأبو(12567،99131،)12383"المسند!فياحمداخرجه)4(

مالك،بنانسعن231(288/9،)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي)2863(

حسن.حديثوهو
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كماالصلاةوبينبينهوفرقوا،"نقسهعلىيجعلهانالاصيامالمعتكفعلى

انفا.مر

نفسه"علىيجعلهنإلاصيامالمعتكفعلى"ليسثبتقدقيل:فان

معشرنتمو،نذرهمنعلىوالصيامالاعتكافبينلجمعالوجوبالمفيد

ناذره،علىالصلاةوبينالاعتكافبينلجمعايجبلا:تقولونالشافعية

الاعتكافبينلجمعايجب"لا:قولكممنيلزمكمإذ،مناقضةوتلك

منويلزمكم،الصياموبينبينهلجمعاوجوببعدمتقولواأن"والصلاة

.الصلاةفييجابهإالصيامفيالجمعيجابكمإ

وأماجمم!م،الكونإمامعليهنضفقدالصيامفيلجمعاوجوبأماقلنا:

لهدليللاأنهفرضفعلى،الصلاةفيالجمعوجوبعدمعلىالامامنص

تكونلاالمفروضةالمنازعةهذهأنعلى،الفارقبينافقدالنصوصمنعليه

فقدالصومشرطيةفائلماو،الصلاةفيلجمعابوجوبقائلطرفمنإلا

)1(.والخصوصالعمومعلىالنصوصصدفته

****

عليها.الاخيروردالصيلميلىإالمعلميمنرسالةبعدها(1)
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المحسنبنصالحالسيدالإسلامضياءالهمامالعلامةسيدي4[]ص

وبركاته.اللهورحمةعليهوالسلام،لىتعااللهحفظه،الصيلمي

العكس!قياسذكرعند"الجوامعجمعشرح"فيالمحليالجلالقال

ثم"العلةفيلتعاكسهما،لمثلهشيءحكمعكساثبات"وهو:لفظهما

البر:وجوهتعدادفيلهمقالعندمالاصحابهع!يمقولهأدلتهومن1(:[)]قال

:قالأجر؟لمحيهاولهشهوتهأحدناتيأيأ:فقالوا".صدقةأحدكمبضعوفي"

الحلالفيوضعهااذافكذلكوزز؟عليهأكانحرامفيوضعهالو"أرأيتم

".أجرلهكان

الحكم("،إلخ...حكمعكسإثبات"وهو:قوله:حاشيتهفيالبنانيقال

الوضعوالشيءالاجر،ثبوتوعكسهالوزر،ثبوتهوالمذكورلحديثافي

العكسىلهالثابتالحلالفيالوضعهوالشيءذلكومثل،الحرامفي

نإحيثمنمثلينالحلالفيوالوضعالحرامفيالوضعوجعلالمذكور،

:أي"لتعاكسهما":وقوله.الحقيقةفيضدانفهماوالا،وضعمنهماكلا

ثبوتعلةهوالذيلحرامافيالوضعوهي"العلةفي":وقوله.لحكمينا

الاجرثبوتمنفكلالاجر،ثبوتعلةهوالذيلحلالافيوالوضعالوزر،

فيوالوضعلحرامافيالوضعمنكلالانللاخر؛عكسالوزروثبوت

لحكمالكونمقتضالمذكورتينالعلتينفتعاكسللاخرعكس!الحلال

".الاخرىعلىالمترتبلحكماعكسإحداهماعلىالمترتب

ليسعندهمفالاعتكاف؟"الاعتكاففيالشافعيةمذهب"ما:وقولكم

بخلافصائما،أعتكفأنعليئلله:يقولكأن،نذرهإنإلاالصيامشرطهمن

الاصل.فيبياض1()
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عنها.الاعتكافإفرادفلهمصلياأعتكفان:قالفلو،الصلاة

بقياسالاعتكاففيالصيامباشتراطالقوليلزمهم"إنه:وقولكم

شرجها.مع""الغايةلفظهذاتحتانقلواففصلا،وجههيظهرلى"العكس

التعصب(القلوبأعمى)ولكنماببضاعتهالحقيرعلىواستشهادكم

نحنفأما،اللزومعنمحيصايجدلممنيتعصبفإنما،محلهفيليس

هوالصياماشتراطبانمندوحة-فرضلو-التعصبعنفلناالشافعيةمعشر

منها:،صحيحةنصوضالجديداالقولعلىلناأنمعلإمامنا،القديمالقول

فيكماونحوها،رمضانمنالاواخرالعشرفيوالنهارمحك!الليلاعتكاقه

اللهرضيعمرابنعنأيضا)1(الصحيحينفيماومنها:.الصحيحينحديث

:قالالهوعلىعليهوسلماللهصلىالنبيسألعنهاللهرضيعمرأنعنهما

"فأوف:قالالحرامالمسجدفيليلةأعتكفأنلجاهليةافينذرتكنت

"بل:""المنهاجقولعند")2("التحفةفيحجرابننقلهماومنها:."بنذرك

المعتكفعلى"ليس:الصحيحللخبر:قال"وحدهالليلاعتكافيصح

")3(.نفسهعلىيجعلهأنإلاصيام

****

الشيظمي)4(العلامةوالاخرة،الاولىفيالوجيه،سبحانهاللهفيأخانا

الحديئين.تخريجسبق(1)

")3/946(.المحتاجتحفة")2(

تخريجه.سبق)3(

نسبةوليسصفةفهو،الخيلأوالابلأوالناسمنالفتيالجسيمالطويلبمععىهو4()

قبيلة.اوعلملىإ
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ونحمد،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام،المعلمييحتىبنالرحمنعبد

واله،لخلقاخيرةعلىوالسلاموالصلاة،أوقاتهموبدةكثيراحمدااليكمالله

وغاراته.المباركنهوضهالهدىنعشمنوأيلده،وهداتهالشرعحملة

عمربناللهوعبدعباسوابنجميعاالعترة)مسألة(:فنقولبعد،أما

لقوله،الاعتكاففيشرطالصومثور:وأبوحنيفةوأبووالأوزاعيومالك

لماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو".بالصيامالااعتكافلا":ب!ول

والشافعيالبصريوالحسنمسعودبناللهعبد.كالصلاةنذرهفيوجب

المعتكفعلى"ليس:لح!طلقولهلا،:راهويهبنواسحاقحنبلبنحمدو

الاالاعتكافبنيةيجبلاالصومأراد:،"نقسهعلىيجعلهأنالاصيام

ولانهاللغو،عنلمنطقهوصيانةالادلةبينجمعا،الاعتكافيجبحيث

نذروقد"،بنذركأوف"لعمر:قالقالوا:.وجببالتأويللجمعاأمكنمهما

يوم،اعتكافنذرنهالروايتينإحدىأنبدليل،بيومها""قلنا:.ليلةاعتكاف

استظهارا.العكسوقياسبالدليلالاعتكافصحةفيالصياماشتراطفثبت

،الصلاةفالأصل،الفرعفيالأصلحكمخلافإثباتالعكسوقياس

الاعتكافبنذر:اعنيبالنذر،الصلاةوجوبعدموالعلة،الصياموالفرع

عدمالاصلفيوالحكمبالنذر،الصياموجوبالعلةوعكسىمصليا،

اشتراطوهو،خلافهالفرعفيوالحكم،الاعتكافصحةفيالصلاةاشتراط

سوقه.علىالعكسقياسيستويوبهذا،الاعتكافصحةفيالصيام



-

-



عشرةبعةلراالرسألةا

براهي!!رومقا
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الرتجمصآلرصآك
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وأمرا،حلقاشيءكلوأتقنعلما،شيءبكلأحاطالذيللهلحمدا

ورسوله،عبدهمحمدانشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وصحبه.الهوعلىعليهوسلامهاللهصلوات

يعملأنينبغيالذيوما،"ابراهيممقام"شانفيرسالةفهذهبعد،أما

وجهعلىودلالتهاالادلةتنقيجفيهاحاولت؛المطافتوسعةعندبه

قلوانلي،-اسمهتبارك-اللهتوفيقمنأرجوهماعلىمعتمدا،التحقيق

فهمي.وكل،علمي

فيهاكانوما،الناسوعلىعلياللهفضلفمنصوابمنفيهاكانفما

.والمغفرةالتوفيقاللهوأسأل،فمنيخطأمن

البئتجعلناوإذ>(:125)الايةالبقرةسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

انوإسئعيلترهموجمهدناءالمنمصلنزهممقاممنذوا!ووامئاتلناسمعابة

.<لسودوالرئحعوألعبهقينللظايفينبيتىطهرا

لإبزهيمبابو>!د26(:)الايةالحجسورةفيسبحانهوقال

والقالمينللطآيفينبتتيوطهزشئابىلالتثرثأنالبتتم!ن

.<والرئحعآلائبمدر

منبالتطهيرالايتينفي"التطهير"تفسيرالسلفمنجماعةعنجاء

.والاوثانالشرك
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المشركينإخلالفان؛السببيقتضيهالذيالأهتمذكربابمنوهذا

.عندهالأوثانونصبهمبشركهمكانالبيتبتطهير

أعم.بهالمأمورالتطهير""لكن،الأهثمهوذلكمنالتطهيرأنريبولا

الأوثانمن"قالا:جبيربنوسعيدمجاهدعن)1(حاتمأبيابنأخرج

)2(.وغيرهكثيرابنذكره."والرجسالزوروقول،والريب

والريبالأوثانمن"طهراهوعطاء:جبيرابنقال)3(:البغويوقال

الزور".وقول

".لريبوالافات"من:قالعميربنعبيدعنجرير)4(ابنوأخرج

****

5")1/227(."تفسيرفي)1(

633(./1)المنثور"و"الدر6(1/13)كثير"ابنتفسير"2()

.(1/411)"التنزيللم"معافي)3(

533(.532،)2/""تفسيرهفي(4)
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باوفىالطهارةعلىالبيت-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمأقام

كلعنهويزاليمنعوأن،طهارتهعلىبالمحافظةأمربتطهيرهفالامرمعانيها؛

يخالفها.ما

بهمأمورالتطهيرأنمعانهعلىيدل،الاية000(>للظالهفين:وقوله

والعاكفينالطائفين-الفرقهذهلاجلبهمأمورفهو،البيتلحرمة

.المطلوبالوجهعلىالعباداتهذهلتؤدي-السجودوالركعوالقائمين

حواليها،مايعمبل،الكعبةيخصلابهالمأمورالتطهير""أنيبينوهذا

أداءمنيمنعماكلإزالةالتطهيرمعنىفينو،العباداتهذهتؤدىحيث

ماالطوافموقعفييكونكأنبها،يخلأويعسرها،أو،العباداتهذه

حفر.أوشوكأوحجاررمن؛عنهيعوق

والعاكفينالطائفينتمكنتهيئةالبيتحولمايهيابانالامرفثبت

.حرجولاخللبدونالعباداتهذهأداءمنوالمصلين

أمرلمالكن،مسمىبمقدارالبيتحولبتهيئتهأمرماالشارعيحددلم

ويتسعيكفيهاماتهيئةبهالمأمورأنعلمالاطلاقعلىالفرقلهذهبالتهيئة

اليسر.معالعباداتلهذه

المسجديكفيهمكانلمجؤ،النبيعهدفيقليلاالمسلمونكانفلما

القديم.

تلكيكثرواأنمنتظرايكنلملكن،الوداعحجةفيالحجاجكثرنعم

قريشبيوتوكانتتليها،التيالسنواتفيمنهايقربماأو،الكثرة

وعهدهم،ينفرهموهدمهابهدمها،إلاتوسعتهتمكنلاللمسجد،ملاصقهي
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قريب.بالشرك

وزادالدور،هدم؛المانعوزال،عنهاللهرضيعمرزمنفيكثروافلما

فيالمسلمينكثرةبحسبالخلفاءمنبعدهمنزادوهكذاالمسجد،في

ازمنتهم.

بنسعودالملكلجلالةالصاحبالعظمىالزيادةلىتعااللهوادخر

نعمه،شكروزعهو،اللهإلدهسعود،الالفيصلالرحمنعبدبنالعزيزعبد

فضله.منوزاده

****
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"،و"المصلين""العاكفينعلى"الطائفين"الايتينفيلىتعااللهقدم

السعيفي!لمجمالنبيبدأفقد،الحكمفيبالتقديميشعرالذكرفيوالتقديم

بالوجه.الوضوءفيوبدأ(،1")بهاللهبدأبما"نبدأ:وقالبالصفا،

والمصلين.للعاكفينالتهيئةمنأهمللطائفينالتهيئةأنهذامنفيوخذ

إقامةعندتعارضيكونولا،التعارضعندالطائفونيقدمهذافعلى

الدخولجميعاعليهمالواجبلان؛الاماممعجماعةالمفروضةالصلاة

تطوعا.و]لمصلينالعاكفينوبينالطائفينبينالتعارضيمكنوانمافيها،

يقعفإنماسعة،وسيزدادواسعا،-اللهبحمد-المسجدكانوإذ

عاكفونالمطاففيوكان،الطائفونكثرإذاكما،المطاففيالتعارض

ولاحرجبدونجميعايسعهمأنعنالمطافوضاقتطوعا،ومصلون

خلل.

منطوفوا:للطائفينوقيل،والمصلونالعاكفونالبيتبقربقدمفان

الطائفين،علىلحرجامنه)2(ولزم،اللهقدمهلمنتأخيراهذاكان،ورائهم

واذا،والعمرةلحجافيفرضايكونالطوافأنمع،عليهمالمسافةلطول

منآخرموضعفيعبادتهمدواو،المطافعنوالمصلونالعاكفونخرج

البتة.والخلللحرجازالالمسجد،

الطويل.جابرحديثضمن(12)18مسلماخرجه(1)

المخطوطة.منوالتصويب"،"فيه:ط2()
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عامايزدادالمسلمينعدديزللمى!ع!رمحمدانبيناتعالىاللهبعثمنذ

العصرهذافيتوفرتفقدذلكومعوالعمار،الحجاجيزدادوبذلكفعاما،

عظيمة.زيادةوالعمارلحجاجاعددلاجلهازادأسباب

المريحة.السريعةالامينةالنقلوسائطحدوثمنها:

عددزادولذلكبهما،البلادلهذهعهدلااللذانوالرخاءالامنومنها:

بها.عهدلازيادةوالمقيمينالسكان

السعوديةالحكومةبهاوتقومقامتالتيالعظيمةالاعمالومنها:

والعمارات،النقلوسائطوتوفير،الطرقتعبيدفيهابما،الحجاجلمصلحة

وتوفير،وعرفةومزدلفةبمنىوالمظلات،بجدةلحجاجاكمدينة،المريحة

المستشفياتواقامة،مكانكلقيالحجاجإليهيحتاجماوكل،المياه

كانتماعلىالسعوديةالحكومةبهقضتالذيالصحيوالمحجر،العديدة

والعمارة،عليهمتصعيبهاوالحجعنرعاياهالمنعبهتتعللالدولبعض

للمسجد(1)الانلجاريةاالكبرعدوالتوسعة،النبويللمسجدالعظمى

الحج.فيالبلادجميعمنالمسلمينرغبةفيزادمماذلكوغير،الحرام

عاماالزيادةاستمراروينتظر،الماضيةالسنينقيلحجاجاعددفزاد

اياممنكثيرفيبالمصلينيضيق-سعتهعلى-المسجدأصيحلذلكفعاما،

فيه؟بهالظنفما،الحجموسمغيرفيالجمع

اللهأطال-العزيزعبدبنسعودالمعظمالملكجلالةتعالىاللهفوفق

جار.فيهوالعمل،لتوسعته-الاعمالصالحفيعمره

[.]المؤلفهـ1378سنةمحرم(1)
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مضارذلكعنوتنشأ،المطاففي:الموسمفيالزحاميقعماشدو

العبادةهذهفيالخللويقعوالنساء،الضعفاءعنفضلاالاقوياء،تلحق

والخضوعالخشوعمننفيهيطلبمالزوال-؛الطوافوهي-الشربفة

الزحامفيوقعمنكليهتمإذوجل؛عزاللهلىإالتوجهوصدق،والتذلل

بنفسه.

أكثرأوامرأةأوضعيف-الرجلينأو-القويالرجلمعيكونوقد

وأمامهبجنبهصفيدفعمعه،وعمننفسهعنالزحاميدفعأنالقويفيحاول

وقعوربمابعضا،بعضهمفيؤذيحال،أيعلىطريقامعهولمنلهليشق

النبيقالوقدللنساء،الرجالزحامويقع،والشتموالضربلخصامواالنزاع

الناسمنرأيناوقد1(،)"الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان"ان!م!ر:

وربما،والشتمبالدفعالايذاءلىإذلكأدىوربما،الظنبغيرهيسيءمن

.بالضرب

وإنما،المطاففيأدائهعلىتتوقفلاالطوافصحةأنالمعلومومن

،المطاففييكونأنعلىالعملجرىلكنالمسجد،فييكونأنشرطه

:لاسباب؛الزحاممعولو

.حرجبغيرفيهللطوافمهياغيرالمطافخارجأنمنها:

وعندالمطافوراءويسلكونيجلسونويقفونالطائفينغيرأنومنها:

.لجموعاتلكتخللالطائفينعلىفيشق،زمزم

لاأنالمسجدفيالطوافلصحةيشترطمنالعلمأهلمنأنومنها:

حص.بنتصفيةحديثمن2(175)ومسلم2(2930،)380البخاريأخرجه(1)
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""الفروعصاحبذلكذكروممن،ونحوهبناءوالكعبةالطائفبينيحول

1(.93()0ص2)ج

.المطافبتوسعةتتمإنماالعوائقهذهوازالة

الحمد.وددهجار،بذلكوالعمل،المطافتوسعةمنبديكنفلم

ضيقهويزداد،والبيتالمقامبينماهوالمطاففيموضعأضيقإن

كثيرةجماعةيقفحيث،والملتزمالاسودلحجرامنلقربه؛شدةبالناس

والدعاء.والالتزامللاستلام

مشروعة،الموضعذلكفتوسعة،مشروعةالمطافتوسعةكانتواذا

.مشروعفهو-منهمانعولا-بهإلاالمشروعيتملاوما

التوسعةوأن،المقامتاخيرعلىمنطبقهذاأنالعلاماهلبعضيرى

به.إلاتتملاالمطلوبة

تلكفيالمطافلتوسعةأخرىطريقةإمكانمنبعضهميقولهمافأما

يكفيموضعيحددبأنوذلك،موضعهفي""المقامبقاءمعأيفحالجهةا

مجموعيكونتوسعةذلكوراءمنالمطافويوسع،خلفهالمصلين

فيبتوسعتهالمطافلعرضمساويّاوالبيتالمقامبينماوعرضعرضها

وسلك،كالعادةلمقاماأمامبعضهمسلكالطائفونكثرفإذا،لجهاتابقية

هذهففيفيه=المصلينموضعوخلف،خلفهالتيالتوسعةفيبعضهم

أوجه:منحللالطريقة

الاصلفيالمقامموضعفإن؛حجةعملهمنلعملمخالفةأنها:الأول

لرسالة.مؤسسة.)6/37(ط)1(
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إثباته.وسيأتي،الكعبةبلصق

بجنبالمقامبقاءوصار،عنهاللهرضيعمرعهدفيالناسكثرفلما

أخره=الطائفينعلىالمطافتضييقمظنة-خلفهالناسويصلي-الكعبة

سائرقرهو،للمصلينوراءهماويخلولهم،متسعاللطائفينأمامهماليبقى

حجة.وهوجماعا،إفكان،عنهماللهرضيالصحابة

نفسها.للعلةالمقامأخرالذيهو!ك!ع!مالنبيإن:وقيل

الكعبة،بجنبالمقاميبقىأنحينئذممكناوكانحجة،فهوكانماوأيلا

لهمويوسع،ورائهمنالطائفونيطوفموضعخلفهيصليلمنويحجر

خلف.منالمطاف

عنمنهاوأبعد،الانبعضهمبهايشيرالتيالأخرىالطريقةنظيروهذا

موضعهعنالمقامتأخيرواختار،حجةعملهمنعنهاأعرضوقد،الخلل

الأصلي.

الاقتداءهوينبغيفالذيحيمئذ،لحالكاالانلحالاكانتواذا

.لمقاماوتأخير،لحجةبا

لأجلهايسوغفلأن؛الاصليموضعهعنتأخيرهالعلةلهذهساغواذا

أولى.الثانيموضعهعنتأخيره

يكونأنحاصلهالانبالمقصود؟تفيلاالطريقةتلكأن:نيالثا

فيه.المصلينوموضعالمقاموراءيسلكفرعالموضعذاكفيللمطاف

المقامأماميسلكواأنعلىالطائفيناكثريحرصأنمظنةوهذا

وخلف،المطوفونذلكعلىويحرص،للمسافةواختصارا،كالعادة
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.كانمماقريباالزحامفيبقى،متابعتهمنبدايجدونلاجماعةالمطوف

الدخولشقبحاجزالمقامخلفالمصلينموضعأحيطإنانه:الثالث

الطائفينبعضيسلكهأنمظنةكانيحجزلموان،منهوالخروجإليه

العبادتين.فيالخللفيقع،للمسافةاختصارا

ناتوهمهم-:المسافةبعدمع-مضىفيماذلكمنيمنعهمكانوانما

.المطاففيإلايصحلاالطواف

خلفه.منالمطافتوسعةعندالوهمهذاوسيزول

الطائفين،بعضحقعلىالمصلينحقكتقديم؛اخرىاوجهوبقتت

يخصصالذيالموضعيضيقأنواحتمال،عليهمالمسافةوتطويل

كثيرويحرص،الاوقاتبعضفييكثرونلانهم؛المقامخلفللمصلين

ذلاش.وغيرللدعاءهناكالمكثعلىمنهم

تأخيرمنمانعهناكيكنولم،العلةتحققتإذاانهريبفلاوبالجملة

المثلى.الطريقةهوفتأخيره؛المقام

مانغ؟هناكهل

موانع،علىتشتملنهايرى،معارضاتالفصلاءبعضيبدي

التوفيق:اللهسالوعليها،ومالهامامعوسأذكرها

الأولى:لمعارضةا

المقامنعلىيدلماالمفسرينمنجماعةذكر:الناسبعضيقول

وتأخير،الانفيهاهوالتيوالبقعةالحجرهوبل،فقطالحجرهوليس
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نواما،بالايةالعمليفوتأنفاماعنها،الحجرنقلفاذا،ممكنغيرالبقعة

.الصلاةموضعلانها؛للبقعةالحكميبقى

ذلكوسأشرح،بالمقاميتعلقمابسطيقتضيهذافيالنظرإن:قولو

:فصولفي
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الأولالفصل

؟لمقاماهوما

والائمةالسلفوكلاموالاثارالاحاديثمنالمقامذكرفيهوردماعامة

الحجرهوالمسجدفيالذي"إبراهيم"مقامأنيبين-منهاكثيرويأتي-

الايةفيالمقامتفسيرعنهرويهذاعنهرويمنبعضأنغير،المعروف

المشاعر.أو،كلهالحجبأنه

منوأن(،)1الخلافعدميبينماعنهمااللهرضيعباسابنعنوجاء

الصلاةشرععلىتنصكماالايةانأرادإنما"المشاعر"أو"كله"الحج:قال

فهي-،يأتيكما-وجلعزربهلعبادةبراهيمعليهقامالذيالحجرهذالىإ

بينهماعلى،للعبادةإبراهيمفيهقامموضعكلفيالعبادةشرععلىتدل

كلمةتفسيرفيعنهمجاءولهذاوالمشاعر،الحجهووذلك،الشرع

)2(:قولان(>مصلى

.عندهيصلونأو،خلفهيصلون؛قبلة:الاول

مدعى.:نيالثا

الحجر.لىإبالنسبةفالاول

الدعاءلأنالمشاعر؛لىإبالنسبة-)3(جريرابنأفادهكما-نيوالثا

.رواياتعدةعنه(2552،526/)""تفسيرهفيالطبرىروىفقد(1)

.(2925/)"الطبري"تفسيرانظر2()

.(053)2/""تفسيره)3(
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ذإفيها؛المشروعةالمختلفةالعباداتيجمعبلكلها،عندهامشروع

ومغفرته،اللهرضوانمنبالدعاءيطلبماهوالعباداتبتللشالمطلوب

دعا!.والعبادة،عبادةفالدعاء،والاخرةالدنياوخير

أعلم-فيما-فأولهم؛المفسرينبعضعن)1(المعارضةفيذكرمافأما

.بعدهمنبعضوتبعه،الزمخشري

السنة،منالحظقليل-بالعربيةمعرفتهحسنعلى-والزمخشري

عليه،الصلاةكانتإذاإلاالحقيقةعلىمصلىالحجريكونلاانهورأى

ذلك.عنيصغرلانه؛ممكنولامشروعغيروذلك

بكلمةالمرادأنعلىقرينةهذالجعلللصوابالزمخشريوفقولو

وعمل!لمجيم،النبيبينهكما؛إليهيصلى:أي،السلفقالهكما،قبلة(>مصلى

بعدهم.فمنأصحابهبه

فإنهنا؛ثابتةوهي،المجاورةالمجاز:فيالمعتبرةالعلاقاتومن

.بجوارهفهيلحجرالىإوقعتإذاالصلاة

لاصل:وا،مفعولاسم<>مصلىكلمةتكونأنوهو:اخرووجا

ابنيقولهكماواستتر،الضميرفاتصللجر،احرفحذف"،إليه"مصلى

)2(:القيسامرئقولمن""مزملفيجنن

س!
مزملبجادفياناسكبيروبلهعرانينفيأباناكأن

المخطوطة.منوالمثبت"من".:ط(1)

.لمعارفادار.ط2(.5)ص""ديوانهانظر.لمعلقةافي2()
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.(1واستتر)الضميرفاتصللجر،احرففحذف"به"مزملالاصلأن

للحجرالمزيةأنعلىالتنبيه-:أعلموالله-هيالوجهينعلىوالنكتة

به.التأسيالامةلهذهوالمشروع،للعبادةعليهإبراهيملقيام

عنهفعوضنادرا،إلايمكنلاإبراهيمعبادةلمثلالحجرعلىوالقيام

ودفنه-،عليهالصلاةعنيصغروهو،للصلاةالقياموهودائما،لمجنبما

.اندثارهلىإيؤدي-للصلاةحولهمابعضمعليتسع

به،تعلقالصلاةفيللقياميكونأنالمقصود:وإنما؟التكلفولماذا

ليه.الصلاةفشرعت

قدميه،أثرفيهالذيلحجرا:إبراهيم"مقام)2(:الزمخشريوعبارة

".قدميهعليهوضعحينالحجرفيهكانالذيوالموضع

لاواحامقامالآيةفيالمذكوران-تقدممامع-القولهذاويبطل

يطلقلأنيكفيلاحقيقيقيامبدونالحجرعلىالرجلوضعوأن،مقامان

الحجرعلىإبراهيممنكانالذيوانا!قيقة،على""مقامكلمةعليه

الموضعنو،فقطرجلوضعلا،حقيقيقيام"إبراهيم"مقاملاجلهفسمي

بلصقأولاكانالمقاموأن،الآنموضعههوليسلحجراعلىفيهقامالذي

معه.لحكمافتحول،الانموضعهلىإحولثممعه،الحكموكان،الكعبة

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالفصولفيكلههذاإثباتوسيأتي

".فيه"مزمل:وفيه(.122،1/391)3/"لخصائص"اانظر(1)

لمعرفة.ادار.ط(1/39)"الكشاف"في(2)
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نيالثاالفصل

ابراهيم؟مقامالحجر""سميلماذا

بنسعيدطريقمنوغيره)1(البخاريخرجهماهذا:فيجاءماأعلى

عليهمابإسماعيلإبراهيممجيءخبرفيعنهمااللهرضيعباسابنعنجبير

إذا"حتى:البيتبناءذكرفيوفيه،ذلكبعدجرىوما،مكةلىإمهوالسلام

".يبنيوهوعليهفقام،لهفوضعهالحجر،بهذاجاءالبناءارتفع

نقلعنالشيخوضعفارتفعإذا"حتى)2(:أخرىروايةوفي

".المقامعلىفقام،الحجارة

"فلما:الثانيالبخاريسنديلاقيصحيحبسندجرير)3(ابنوعند

".المقامفهوحجر،علىقامالحجارةنقلعنالشيخوضعفالبناءارتفع

حديثمنالقصةهذهنحوأخرجالفاكهيأن)4(:"الباري"فتعوفي

إسماعيل،لهويرفعه،عليهيبنيالمقامعلىيقومإبراهيم"فكان:وفيه،عثمان

موضعه،-الأسودلحجرايعني-وضعهالركنفيهالذيالموضعبلغفلما

يا:فقال،المقامعلىإبراهيمقامثم...بالبيتلاصقافجعلهالمقامخذو

".ربكمأجيبوا!الناسيها

)3364(.رقم)1(

"الفتح!معالمطبوعةالنسخةمنالفقرةهذهسقطتوقد)3365(.البخاريعند2()

الاولى.السلفيةالطبعة

.(1/952،062)!تاريخهو"(2/065)"تفسيره"في3()

(4)(/6604).
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مجاهدطريقمنصحيحباسنادالفاكهي"روى")1(:"الفتحفيقال

يهايا:فقالالحجر،علىإبراهيم"قام:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

."ربكمأجيبوا!الناس

بنوعثمان"إني:قالكثيربنكثيرعن)2(البخاريعندالخبرأولوفي

،عباسابنحدثنيهكذاما:فقالجبير،بنسعيدمعجلوسسليمانأبي

".قالولكنه

ذكرجبير،بنسعيدنفاهمابيان283()3(ص6)ج"الباري"فتحوفي

جبيربنسعيدسألواأنهم:وفيهوغيرهماهوالازرقيئالفاكهيروايةعنذلك

نأ-إبراهيممقام-المقامفيسمعناماأحق:رجل"قال:قالاشياء،عن

يرجع،حتىبمكةينزللاأنلامرأتهحلفالشاممنجاءحينإبراهيم

فقال؟ينزللاحتىعليهرجلهفوضع،المقامإسماعيلامراةإليهفقربت

هكذا...".ليسجبير:بنسعتد

وفي2()4(4ص2)جالازرقيعند-هذامنقريبوفيه-والخبر

هذاإسماعيللهقرب؛تناولهالشيخعلىوشقالبنيانارتفع"فلفا:اخره

لىإانتهىحتىالبيتنواحيفيويحوله،ويبنيعليهيقومفكانالحجر،

".عليهوقيامه،السلامعليهبراهيممقامفذلك:عباسابنيقول.البيتوجه

)1(.)6/604(

)3363(.رقم)2(

السلفية.0)6/004(ط)3(

ملحس.رشدي.ط32(2/)(4)
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،(1)عباسابنذكرهاقداسماعيلامرأةولقائهإبراهيممجيءوقصة

الحجر.علىرجلهوضعمنيحكىمافيهاوليس

البيت.بناءقبلذلكمجيئهوكان

بقيامهذافليس،دابتهعلىوهوالحجرعلىرجلهوضعهثبتألهفهب

القياموانماللحجر،مزيةيناسبفلا،عبادةفيهوولاالحجر،على

قيامهمنذلكبعدوقعماهو:لهمزيةيناسبالذيلحجراعلىالحقيقي

لحج.باللأذانثم،الكعبةلبناءعليه

".إبراهيممقام"الحجرتسميةوجهفيالثابتهوفهذا

عنه.(4633)ريلبخا1جهاخرأ(1)
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التالثالقصل

اخيرا؟لمقاماإبراهيموضعأين

الفقهرسانل-نا

لاصقا"فجعله:عنهاللهرضيعثمانحديثمنالسابقالفصلفيتقدم

".بالبيت

نواحيفيويحوله،ويبنيعليهيقوم"فكان:عباسابنحديثومن

".البيتوجهلىإانتهىحتىالبيت

هو-إبراهيمقدميأثروهي-فيهالايةوحصولمزيتهمنشاأنظهروقد

البيت.لبناءعليهقيامه

الموضعذلكفيالبيتجانبلىإأبقاهإبراهيميكونأنفالظاهر

بالبيت.تعلقهويعرف،الايةلتشاهد-البابيمنةعنوهو-الظاهر

انهعنهاللهرضيالديليمعاويةبننوفلوهو-الصحابةبعضعنوجاء

ضعيف.وسنده)1(.بالبيتملصقاالمطلبعبدعهدفيراه

.الانلهالمسامتالموضعفيذلكأنبيانويأتي

لهأنبيانبدونحلفهصحابهوهويصلي،هناكلهلمجزالنبيوإقرار

الأصليئ.موضعههوذلكأنعلىيدلاخر:موضعا

هوماولا،الصحابةعنالثابتةوالاثارالسنةمنهذايخالفماأجدولم

التابعين.اقوالمنخلافهفيصريح

فيمالكقال3(:90)ص""القرىفيقالالطبريالمحبأنإلا

3(.20/)والأزرقي(1/244)الفاكهياخرجه(1)
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وكان،اليوممكانهفيالسلامعليهإبراهيمعهدفيالمقامكان(":المدونة"

لمجب!النبيعهدفيذلكفكان،السيلخيفةالبيتلىاألصقوهالجاهليةأهل

قاسأنبعدردهعنهاللهرضيعمروليفلماعنه،اللهرضيبكرأبيوعهد

معالمنصبالذيهووعمر،أخروهحتىبها،قيسقديمةبخيوطموضعه

ذلك".عنبحثنبعدالحرم

مختصرالتهذيب"صاحبنقلهفيما""المدونةفيكلامهاخرهذا

المطبوعة."المدونة"منمظنتهفيالكلامذلكأصلأجدولم."المدونة

المترجمكتابهفيالمالكيعنانبنسندالفقيه"وقال:المحبقالثم

:قالمالكعنأشهبوروى-:(""المدونةدشرحوهو-"الطراز"ب

،المقامهذاأقامالسلامعليهإبراهيمإن:العلمأهلمنيقولمنسمعت

ذلك،وقبلعنهاللهرضيبكروابي!النبيعهدفيبالبيتملصقاكانوقد

اللهرضيعمروليفلمابه،يذهبأنمخافة؛السيللمكانإليهألصقوانما

موضعهبينمابهاقاسواكانواوقد،الكعبةخزانةفيكانتخيوطاأخرجعنه

لىإوأخرهعمر،فقاسه،السيلمخافةقدموهإذ،لجاهليةافيالبيتوبين

عمر...(".حملوالذي:مالكقال،اليومموضعه

عنصحفان.سنةمائةثلاثنحوأشهبوبينعنانبنسندبينإن

لىإإلااستندأحسبهولا،مستندهيذكرلمبالحكايةأخبرهالذيفهذامالك

بعدجرىوما،للمقامعنهاللهرضيعمرتحويلعنلهوقعتمجملةحكاية

.قالمافقالذلك،

فيهاليسانبهيتضحبماالقضيةتلكتحقيق-اللهشاءإن-وسياتي

ذكر.ماعلىدلالة
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منتقدممالمقاومةتصلجلاالمنقطعةالحكايةفهذه؛حالكلوعلى

.المستعانوالله،الادلة

جدارعندالمقاموضعالسلامعليهإبراهيمأن:الادلةتعطيهفالذي

.الانلهالمسامتالموضعفيالكعبة



هيراير1مقاور-ا!ا

الرابعالقصل

لمجيم؟النبيعهدفيموضعهكانأين

457

:أقوالثلاثةهذافي

الصحيحةوالادلة.الانبههوالذيموضعهفيكانانه:الأول

فيجاءماأذكرولكني.الثالثالقولفييأتيكما،القولهذاتردالواضحة

:ليعرف؛فيهالنظرمعهذا،

هوالذيهذاالمقام"موضع:قالمليكةأبيابنعن1()الأزرقيأخرج

رضيوعمربكربيو!م!والنبيعهدوفي،لجاهليةافيموضعههواليومبه

فيفجعلعنه،اللهرضيعمرخلافةفيبهذهبالسيلأنإلاعنهما،الله

"هالناسمنبمحضبرفردهعمر،قدمحتىالكعبةوجه

لكن،التابعينثقاتمنمليكةبيأوابن،ثقاترجالهالأزرقيسند

،البخارييذكرهولم،والتعديللجرحاأئمةمنأحديوثقهلمنفسهالازرقي

رألم"")2(:الثمينالعقد"منترجمتهفيالفاسيقالبل،حاتمأبيابنولا

".ترجمهمن

بهذهتفردوقد،الحالمجهول-الحديثئمةقاعدةعلى-فهو

أعلم.والله،لحكايةا

.3(2/5)"مكةخبارا"(1)

(2)(2/94).
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عنالرحمنعبدبنداودحدثناجدي،حدثنيأيضا:1(الازرفي)وقال

عنأبيهعنالسهميوداعةأبيبنالمطلببنكثيربنكثيرعنجريجابن

المقامدفعتربما...لحراماالمسجدتدخلالسيول"كانت:قالجده

خلافةفيسيلجاءحتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهعن)2(

منالمقامفاحتمل..نهشلأمسيل:لهيقالعنهاللهرضيالخطاببنعمر

الكعبةأستارلىإفربطبه،فاتيمكة،باسفلوجدحتىبه،فذهب،موضعه

عنهاللهرضيعمرفأقبلعنه،اللهرضيعمرلىإذلكفيوكتبوجهها،في

فدعا،السيلوعفاهموضعهغميوقد،رمضانشهرفيبعمرةفدخلفزعا،

فقال،المقامهذافيعلمعندهعبدااللهأنشد:فقال،بالناسعمر

كنتفقدذلك،عنديالمومنينميرياأنا:السهميوداعةأبيبنالمطلب

لىإموضعهومن،الركنلىإموضعهمنقدرهفأخذتهذا،عليهأخشى

فقال،البيتفيعنديوهوبمقاط)3(،زمزملىإموضعهومنالحجر،باب

لىإمستويةفوجدهافمدها،بها،فأتيإليها،رسلو.عنديفاجلسعمر:له

استثبتفلما،موضعههذانعمفقالوا:،وشاورهمالناسفسألهذا،موضعه

ثمالمقامتحتربضهببناءفأعلمبه،أمرعندهوحقعنهاللهرضيعمرذلك

".اليوملىهذامكانهفيفهو،حوله

علل:عدةلهلكن،ثقاب:كثيربنوكثيرجريجوابنوداودالازرقيجد

مر.كماالأزرقيحال:الأولى

.33(/2)"مكةأخبار"(1)

الازرقي.وكتابالمخطوطمنوالتصويب"،"من:لمطبوعةافي2()

فتله.شدةمنيقوميكادالفتلالشديدالصغيرالحبل:المقاط)3(
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هنايصرحولم،بالتدليسمشهور-إمامتهعلى-جريجابنأن:الثانية

كثير.بنكثيرمنبالسماع

منوغيرهعطاءسمعت":قولهجريجابنعنصحقدأنه:الثالثة

له.باعتمادهيشعروجهعلى،الثالثالفولفيسياتيمافذكرأصحابنا..."

ذلكعنيخرجهولا)1(،الحالمجهولالمطلببنكثيرأن:الرابعة

لجمهور.اعليهايوافقهلاالتيقاعدتهعلى("الثقات"فيلهحبانابنذكر

ابنفذكرحديثا،جدهعنأبيهعنكثيربنكثيرعنجريجابنروىوقد

بعضمنولكن،سمعتهأبيمنليس:فقالعنه،كثيربنكثيرسألأنهعيينة

جدي)2(.عنأهلي

جدهعنأبيهعنكثيربنكثيرعنجريجابنعنعيينةابنغيروروى

كانفان993()3(.ص6)جالمسند""راجعهو.ولعله،الاولمنقريباحديثا

شيء.و"المسند"الستةالكتبفيالمطلببنلكثيرفليسواحدّاحديثا

طريقمنالثانيلحديثا)4(""صحيحهفيحبانابنأخرجنعم

أنهيقثضيماوفيهكثير.بنكثيرعنمحمدبنزهيرعنمسلمبنالوليد

331(.)5/"و"الثقات(942)8/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

الاثار"نيو"معا2(10)6داود"أبيو"سنن272()43احمد""مسندانطر2()

للبيهقي"الكبرىو"السنن26(0)8الاثار"و"مشكل(1/164)للطحاوي

(/2.)273

272(.44)رقم)3(

236(.4)رقم(4)
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الائمة؟أنكرهازهيرعنالشامأهلورواية،شاميالوليدلكنآخر،حديث

)1(.وخلطفغلط،حفظهمنحدثهمزهيرالان

نأظاهرهبماذكرالقصةفيالمطلبذكرجرىلماانه:الخامسة

عمر...".لهفقال...السهميوداعةأبيبنالمطلبلهفقال":غيرهالمخبر

أبيبنالمطلببنكثيربنكثيرعن"السند:فيقولهفييريبوهذا

منقطعة.الحكايةبأنويشعر؛"جدهعنأبيهعنالسهميوداعة

عنعيينةابنحدثنا:قالعمرأبيابنحدثنيالازرقي)2(:وقال

اللهرضيعمريعملأنقبلنهشلأمسيل"كان:قالالاشرسأبيبنحبيب

فلما،موضعهأينيدرفلم،مكانهمنالمقامفاحتمل،مكةبأعلىالردمعنه

فقال؟موضعهيعلممن:سألعنهاللهرضيالخطاببنعمرقدم

-بمقاطوذرعتهقدرتهكنتقد!المومنينأميرياأنا:وداعةأبيبنالمطلب

الكعبةوجهومن،إليهالركنومن،إليهلحجرامن-هذاعليهتخوفتو

عندالردمعمروعملهذا،موضعهفيووضعه،يهفجاء،يهائت:فقال،إليه

".ذلك

كانالمقامأن":أبيهعنعروةبنهشامحدثناالذيفذلك:سفيانقال

ماماو،الانفموضعه:موضعههوالذيموضعهفأما،البيتسقع)3(عند

فلا".،موضعههنالككانإنه:الناسيقوله

35(.9،340)3/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

3(.25/)"مكةأخبار"(2)

لسقعو"،"صقع:المخطوطةوفي.تصحيفوهو""سفع:الازرقيكتابفي)3(

(.)سقع""القاموسانظر.الناحيةبمعنىلصقع1و



!ا16ايراهيرمقار-ا!ا

]أبي[)1(ابنحديثمننحواديناربنعمروذكروقد:سفيانقال

صاحبه.عنأحدهماأميزلاهذا،الاشرس

حاله.تقدمقدالازرقي

)2(الفاكهيوروى2(:60ص1)ج"الغرام"شفاءفيالفاسيقاللكن

بالمعنى.الازرقيعنهماحكاهمامثلعيينةبنوسفيانديناربنعمروعن

لمانهفيكالازرقيكانوإنالفاكهيفان؛الفاكهيخبرساقليته:أقول

منترجمتهفيالفاسيعليهأثنىفقد،ذكرهولاالمتقدمينمنأحديوثقه

كتابعلىكتابهوفضلمجروحا،يكونأنعنونزهه)3(،"الثمين"العقد

روايتهاعلىلجملةافييتفقانفالأخبارالتيهذاومعبالغا،تفضيلاالأزرقي

الازرقي،روايةبنقلغالبايعنيانالطبريالمحبقبلهومنالفاسينجد

فقط.إشارةإليهايشيرانأو،الفاكهيروايةعنويسكتان

الازرقي.سياقحسنذلكعلىلهماالحاملوأحسب

ابيبنالملكعبدعنتحدثلامالك:اللهرحمهلشعبةقيلوقد

)4(.فررتحسنهامن:قال؟الحديثحسنكانوقد،سليمان

ومثلفيها،القولوإشباعهللحكاياتسياقهحسنالازرقيمنويريبني

والتابعين.الصحابةعنيصحفيماقليلذلك

سبق.كماالاشرسابيبنحبيبوهو.الازرقيمنالزيادة(1)

.(1/654)"مكةأخبار"في(2)

)3((1/114).

793(.)6/"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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عن23()1(ص2)جروىفقد؛القوللهذاتحمسهمنهأيضاويريبني

عنسلامبنللهعبداسألانه،الخدريسعيدأبيلىإواهبسندعمرأبيابن

ذكرفيوفيهالخبر،وذكر...الحجارة"كانت:فقال،المقامفيالذيالاثر

لىإيصليفكان،مكةقدمثم،بالمدينةوهوالميزابلىإ"فصلى!:النبي

".بمكةكانماالمقام

"الغرام"شفاءفيالفاسيذكرهكماالخبرهذا)2(الفاكهيروىوقد

منه،قطعةذكرإنما،بتمامهمتنهولاسندهالفاسييسقولم2(،60ص1)ج

منمكةقدمع!م!مالنبيانداوفيه:قالثم.الأزرقيروايةفيبلفظهاهي

اللهرسولفيتوحتى،بالبيتملصقوهو،المقاملىإيصليفكان،المدينة

ع!م!م(".

رسولتوفيحتىبالبيتملصقوهو":قولهروايتهفيالازرقيسقط

".بمكةكان"ماموضعها:وجعل،لمجم"الله

حدثنا:قاليحيىبنمحمدحدثني27()3(:ص2)جفيوقال

بنللهعبداعنجعفربنعبادبنمحمدعنجريجابنعنمسلمبنسليم

العابديالسائببناللهعبدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأمر:قالصفوان

هوالذيموضعهإلىالمقامبتحويل-سباعابندارفيبمكةنازلىوعمر-

قال،رأسهاشتكىقدعمروكان،المغربصلىثمفحوله:قال،اليومفيه

ملحس.رشدي.ط3(20/)(1)

الربعي،شبيببناللهعبد:الفاكهيشيخإسنادهوفي(.1/424)"مكة"اخبارفي)2(

.(4/994)"الميزان"لسانانظر.ضعيفاخباري

)3((/2.)35
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:قال،ورائيفصلىعمرجاءركعةصليتفلما[)1(:السائببنالله]عبد

المقامخلفصلىمنأولفكنت،أحسنتعمر:قال،صلاتهقضىفلما

القائل.السائببناللهعبد".موضعهلىإحولحين

حدثنا:قالجدي"حدثني:بقولهفعقبه""حولكلمةالازرقيترقولم

بناللهعبدعنجعفربنعبادبنمحمدعنجريجابنعنمسلمبنسليم

المقامحلفصلىمنأولأنا":فقال-مكةبأهليصليوكان-السائب

هذا...".موضعهفيردحين

سياتي.عمرأبيابنفشيخه:الازرقيبعدالسندبقيةماوهذا؛

فيترجمتهراجع،ضعيفالاشرسأبيبنوحبيب.إمامعيينةبنوسفيان

2(.)"لسانه"و"لميزانا"

انهجمالاإيستفادنعم.قالمايدرىلالكن،جليلثقةديناربنوعمرو

بالتقدير.يتعلقماذكرقد

يناقضهماعنه)3(ثبتفقدعيينةابنرأيمنالروايةهذهفيذكرمافأما

الائمةكبارمنوهو،أبيهعن،إماموهوالرازيحاتمبيأابنبرواية

تي.وسيا.نفسهعيينةابنعنالازرقي،شيخعمرأبيابنعنالمتئبتين،

:-للأزرقيوشيخشيخه-هذاعمربيأابنفيالقائلهوحاتموأبو

عنبهحدثموضوعاحديثاعندهرأيت،غفلةبهوكانلحا،صاشيخا"كان

القائل.لتوضيح،الازرقينصعلىالمولفمنالزيادةهذه(1)

.(2445/)"اللسانو"(1/054،454)"لميزانا"(2)

.المخطوطفيمثبتةوهي.المطبوعمنساقطة"عنه")3(
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.(1)صدوفا"وكان،عيينةابن

منونحوهماومسلمحاتمأبوعنهيرويهفيماثقةعمرأبيابن:أقول

فيماغفلتهتخشىوإنما،أصولهفيوينظرونيحتاطونلانهمالمتثبتين؛

الازرقي.مثالولاسيما،دونهممنعنهيرويه

ني:الثاالقول

أخرهحتىغ!ي!،النبيعهدفيبالكعبةلاصقاالمقامكان:بعضهمقال

.الانموضعهلىإع!يمهو

بنإبراهيمعنشريكلىإبسندهروىمردويهابنأنكثير)2(ابنذكر

صلينالو!اللهرسوليا:الخطاببنعمرقال:قالمجاهدعنمهاجر

عندالمقامفكان(مصلىذزهممقاممر>وائخذوا:اللهفأنزل؟المقامحلف

هذا".لىإع!يماللهرسولفحوله،البيت

ضعفه.لىإكثيرابنأشار

بسندمردويهابنأخرج2()3(:9ص8)ج""الفتحفيحجرابنوقال

.فذكره،ضعيف

بنوابراهيمويدلمس)4(.كثيرايخطئانهإلأالنبلاء،منشريك:أقول

.(915)9/"التهذيبتهذيبو"(421)8/"والتعديللجرح"اانظر(1)

6(.1/21،613)""تفسيرهفي2()

السلفية..ط(961)8/)3(

337(.335،/4)"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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فيغلط)1(.يحفطلابمايحدثالخطأ،كثيرصدوقمهاجر

سيأتي.كما،المقامحولالذيهوعمرأنمجاهدعنصحوقد

...مغازيهفيعقبةبنموسى"ذكر2(:60ص1)ج"الغرامشفاء"وفي

فأخره،الكعبةفيلاصقالمقامأن-زعموا-وكان...:عقبةبنموسىقال

هذا".مكانهفي!م!ماللهرسول

المغازيتتبحانهذكروالكن،الصحابةبعضأدركثقةعقبةبنموسى

"زعموا".:قالوقد)2(،دونههوممنيسمعفربماسنه،كبربعد

الثالث:القول

حتى،بالكعبةلاصقاوبعده!م!مالنبيعهدفيالمقامكان:اخرونقال

عنه.اللهرضيعمرحوله

منوغيرهعطاءحدثنيجريجابنعنالرزاقعبدقالكثير)3(:ابنقال

".عنهاللهرضيالخطاببنعمرنقلهمن"أولقالوا:أصحابنا

مجاهدعنالأعرجحميدعنمعمرعنأيضا:)4(الرزاقعبدوقال

".الخطاببنعمرموضعهلىإالمقامأخرمنأول":قال

.(1/681)"التهذيبتهذيب"(1)

36(.01/1)السابقالمصدرانظر:2()

.(48)5/"الرزاقعبد"مصنففيوهو612(./1))3(

.(47،48)5/""المصنف4()
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عهدمنالمقام"كان()1(:912ص8)ج""الفتحفيحجرابنوقال

فيههوالذيالمكانلىإعنهاللهرضيعمرأخرهأنلىإ،البيتلزقإبراهيم

وعنوغيرهعطاءعنصحبحبسند""مصنفهفيالرزاقعبدأخرجه".الان

أيضا.مجاهد

حافظنيالحراأراه-عروبةلابي"الاوائل"كتابعن)2(الفاسيونقل

السندينفذكر.،..الرزاقعبدعن-ثقةشبيبابنأراه-سلمةعن-ئقة

منأولعنهاللهرضيعمرإن":الاولمتنفيوقالكثير،ابنذكرهمااللذين

".الكعبةقبلفيكانوانما،الانموضعهفيفوضعه،المقامرفع

وكانوا،البيتجنبإلىالمقام"كان:قالمجاهدعن:الثانيفيوقال

".خلفهيصلونالناسوكان،السيولمنعليهيخافون

،الانموضعهلىإللمقامعمرزذلقصةباختصار؛انتهى:الفاسيقال

حررهالذيموضعهفيالسهميوداعةأبيبنالمطلبوبينبينهكانوما

المطلب.

اختصرهالخبرذاكهواممجاهد؟عنهذاآخرأخبر:أدريفلا

ماذا؟أم؟حفظهمنسلمةبهوحدث،"مصنفه"فيالرزاقعبد

مصنف"عنحجروابنكثيرابننقلفالذيحال؛كلوعلى

يخالفه.لاماعلىالروايةهذهحملفيتعين،ثابت"الرزاقعبد

)1(.)8/916(

.(1/602)"املغراءشفا"في(2)



467ايراهيرمقار-ا!ا

بنعمرقال:قالمجاهدعنسعدابنأخرجالمنثور(")1(:الدر"وفي

بنأبووداعةفقالكان؟حيثالمقامبموضععلملهمن":الخطاب

لىإوقدرته،البابلىإقدرته!المؤمنينميرياعندي:السهمي)2(هبيرة

فأخذه،هاتهعمر:فقال،وقدرتهالاسود،الركنلىإوقدرتهلحجر،اركن

".أبووداعةبهجاءالذيللمقداراليومموضعهلىإفردهعمر،

وداعة،أبيبنالمطلبتذكرهذافيالرواياتوبقية،سندهماأدريلا

نفسه.وداعةأبالا

عمربيأابنأخبرنا،بيأخبرنا:حاتمأبيابنقالكثير)3(:ابنوقال

:-زمانهفيالمكيينإماموهو،عيينةابنيعني-سفيانقال:قال،العدني

مكانهإلىعمرفحوله،!سيماللهرسولعهدعلىالبيتسقعمنالمقام"كان

:قال(مصلىإنبزهمئقاممنعذوا>وا:لىتعاقولهنزولوبعدبم!ع!ر،النبيبعد

".إليهعمرفردههذا،موضعهمنإياهعمرتحويلبعدبهالسيلذهب

.("تحويلهقبلالكعبةوبينبينهكمأدري"لا:سفيانوقال

لا؟".أمبهالاصقاأكان:أدري"لا:سفيانقال

حاتمأبيابنأخرج()4(:921ص8)ج("الفتح"فيحجرابنوقال

)1/962(ط.هجر.)1(

لمنتبه""تبصيرفيالحافظضبطهكما""ضبيرةوالصواب.الاصلفيكذا)2(

/3(.)831

372(.)1/"حاتمابيابن"تفسيرفيوالنص612(.1/))3(

)4(/8(916).
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رسولعهدفيالبيتسقعفيالمقام"كان:قالعيينةابنعنصحيحبسند

"لا:سفيانقال،"إليهعمرفردهبه،فذهبسيلفجاءعمر،فحولهعفي!،الله

لا؟".أمبالبيتلاصقااكانأدري

علىالكلامأواخرتقدمكما؛عيينةبنسفيانعنالصحةمنبغايةهذا

.الاولالقول

الأقوالهذهتمحيص

عفم!.النبيليخالفيكنلمعنهاللهرضيعمربانللأولينتصرقد

عمر؟وتحريالمطلبتقديرمعنىوما

بهفذهبمنه،المطلبفقدره،اليومبموضعهيزللمالمقامأنفالطاهر

فقدمعمر،يقدمحتىالكعبةبجنبفجعل،موضعهوطمس،السيل

.كانحيثورده،وتحرى

وأن،الكعبةبجنبكانانهمجملةالناسبعضبلغتالقضيةهذهوكأن

فراحوا،قديممنذالكعبةبجنبكانانهفتوقموا،اليومموضعهلىإنقلهعمر

بذلك.يخبرون

فلعل،أصلبدونليتوهموايكونوالمالائمةأولئكبأننيللثاوينتصر

فيكانقدانهعندهموثبتذلك،يبلغهمولمأخيرا،المقامحولجممالنبي

مر.كماوالباقيذلك،فاستصحبوا،الكعبةبجنبعفم!النبيعهد

الصورةفيهوماعنهاللهرضيعمرمنيقعقدبانهللثالثوينتصر

واختلافالشرعمقاصدلىإبالنطرموافقةالحقتقةفيوهو،مخالفة

عنهماللهرضيالصحابةأننعلمولكناذلك،وجهعلينايخفىوقد،الاحوال
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حق.علىإلايجمعونلا

سببه.علينايخفىفقد-صحإن-عمروتحريالمطلبوتقدير

توهيمعلىحجةبهجهلنانجعلأنلنافليسمحتملا؛ذلككانواذا

بالمناسك،علمهوفضلوقدمهعطاءومنهمهم،وهمالائمةأولئك

هما.وهما،عيينةوابنومالكبالتفسير،علمهوفضلوقدمهمجاهدو

وابنومجاهدعطاء:مكةأئمةعلىلتخفىالمطلبقضيةتكنولم

ليسلهؤلاءوالمخالفعنهما،رويفيماالاخيرانذكرهاقدبل،عيينة

بالوهم.أحقفهو؛منهمقريباولا،مثلهم

بثبوتالاحتجاجمنالضربهذاعن-الحمدوله-اللهغناناقد:أقول

التوهم.بهيطنأنيمكنلاعمنالنقل

عبيداللهبنمحمدوهو-ثابتأبيطريقمن)1(البيهقيأخرج

عنالدراورديعن-""صحيحهفيالبخاريشيوخمنثقة)2(،المدني

زمانكانالمقامأنعنها،اللهرضيعائشةعن)3(أبيهعنعروةبنهشام

عمراخرهثم،بالبيتملتصقاعنهاللهرضيبكرأبيوزمانيك!ب!ماللهرسول

(".عنهاللهرضي

لىإ62(1/9)المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه63(.)2/!النبوة"دلاللفي(1)

فيه.يوجدولا"،"سننه

32(.4)9/"التهذيبتهذيب"انظر2()

"الدلائل"فيوكذا،المؤلفمخطوطةمنوزيدت،المطبوعمنساقطة"أبيه"عن)3(

كثير".ابنو"تفسير



الفقهرسانلمجمولح047

ابنوقال.ثقاتورجاله،البيهقيبسند(1)"تفسيره"فيكثيرابنذكره

بسند:وقال)2(،""الفتحفيحجرابنوذكره.صحيحإسنادوهذاكثير:

.قوي

بنيعقوبعنروىالفاكهيأن)3(:"الغرام"شفاءفيالفاسيوذكر

عنعروةبنهشامعنمحمدبنالعزيزعبدحدثنا:قالكاسببنحميد

النبي!زمنفيكانالمقام"أن-:عائشةعنأراهالعزيز:عبدقال-أبيه

".البيتسقعلىإ

حديثعلىوالاعتماد)4(.بعضهمووثقهفيه،متكلمحميدبنيعقوب

ثابت.بيأ

تعالى:قولهفيباب:القبلةأبوابفي)5("صحيحه"فيالبخاريوقال

عنهمااللهرضيعمر)6(ابنحديثذكرثم(،مصلىإتزهممماممن>وأحدوا

تيأيأ،والمروةالصفابينيطفولم،للعمرةبالبيتطافرجلعنسئللما

المقامخلفوصلىسبعا،بالبيتفطافيك!بد،،النبيقدم:فقال؟امرأته

لحديث.ا"والمروةالصفابينوطاف،ركعتين

.)1/612()1(

)2(.)8/916(

35(.2/)والازرقي(1/554)الفاكهيعنلعضو(.1/702))3(

383(./11)"التهذيبتهذيب"انظر(4)

،."الفتحمع(1/994))5(

)593(.رقم)6(
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دخولفيعنهماللهرضي)2(عباسابنوحديث1(عمر)ابنحديثئم

الكعبة.!رالنبي

".ركعتينالكعبةوجهفيفصلىخرجثم":الأولوفي

"هذه:وقال،الكعبةقبلفيركعتينركعخرج"فلما:الثانيوفي

".القبلة

ابنلأن؛عمرةفيكانالاولحديثهفيعمرابنذكرهالذيوالقدوم

القضية.عمرةوأراها،العمرةعنالسائلبهأجابعمر

"اعتمر:أوفىبيأابنحديثمن355()3(ص4)ج"المسند"وفي

."...معهوصليناالمقامخلفوصلى،معهوطفنا،بالبيتفطاف!سمالنبي

عمرة"بابفيمختصزاالبخاريأخرجهوقد.الصحةبغايةوسنده

)4(.المغازيمن"القضية

("،القضيةعمرةفي":بقولهفيهصرحمنهناكحجر)5(ابنوذكر

ذلك.فيواضحوسياقه

تقدمت.أخبارعدةفيورد("الكعبةوجه"ولفظ

(".وجههقبلته،قبلةكله"البيتعمر:ابنعن31(5)ص(""القرىوفي

)793(5رقم)1(

)893(.رقم)2(

)13191(.رقم)3(

)4255(.رقم)4(

")7/905(."الفتحفي)5(
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منصور.بنسعيدلىإنسبه

جدارها:تارة-سياقهابهيقضي-كماالاخبارتلكفيبهوالمراد

.المطافمنرالجدهذابجانبما:وتارة،الانالمقاملموضعالمقابل

بل،الانالمقامموضعمنهليسأنهتبينهذاعلىأطلقتهالتيوالاخبار

لىإعنهاللهرضيعمريحولهأنقبلالمقامفيهكانالذيلموضعهو

.الانموضعه

ذاكأيضاهوعنهمااللهرضيعباسابنحديثفي"الكعبة"قبلولفط

لموضع.ا

ابنبينهكماعنهاللهرضيأسامةمنالحديثهذاسمعإنماعباسوابن

ابنعنتارةعطاءيرويهعطاء،عباسابنعنوراويه(،1)""الفتحفيحجر

نفسه.أسامةعنوتارة،أسامةعنعباس

فوضعهالمقامرفعمنأولعنهاللهرضيعمر"إنعطاء:قولتقدموقد

".الكعبةقبلفيكانوانما،الانموضعهفي

ئقات:رجالهبسند)2(النسائيعندأسامةعنعطاءحديثفيثبتبل

".القبلة"هذه:وقال،ركعتينالمقامخلففصلىخرجثم..".

بنمحمدحدثني)3(:إسحاقابنعن"السيرة"فيماذلكويؤيد

نأشيبةبنتصفيةعنئور،أبيبناللهعبدبناللهعبيدعنالزبيربنجعفر

)1(.)1/105(

)2(.)5/022(

.(2114/)"هشامابن"سيرةانظر)3(
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فطاف،البيتجاءحتىخرج،الناسواطمانمكةنزللما!م!ماللهرسول

بنعثماندعاطوافهقضىفلمايده،فيبمحجنالركنيستلم،راحلتهعلى

فدخلها...".له،ففتحتالكعبةمفتاحمنهفأخذ،طلحة

حسنإسحاقوابن."الصحيح"رجالمنوعبيداللهجعفربنمحمد

لحديث.ا

،الطوافركعتيكانتخروجهبعدلمجوصلاتهأنعلىيدلابخرفهذا

.المقامحلفيصليهماأن!سيه!سنتهومن

تحيتها.فهي-بهاالقولعلى-الكعبةفيصلاتهفأما

خلفكانتالكعبةمنخروجهعقبع!وصلاتهانتقدمبماثبت

الكعبة.جدارعندكانحينئذالمقاموأن،المقام

"يركبفأقبل،ذلكفبلغهغائبا،عمرابنكانالكعبة!م!مالنبيدخللما

!ك!م!م،النبيخرجوقدفجاء(،()131ص6)ج"المسند""،الرجالأعناق

ماذابلالا:ليسأليزاحمأنعمرابنهمفكان،يخرجلماالكعبةفيوبلال

الكعبة؟في!م!مالنبيصنع

الكعبة.خارج-عليهوسلامهاللهصلوات-النبيصلىالاثناءتلكوفي

المقاملىإأيحققفلم،والمساءلةبالمزاحمةاشتغلعمرابنفكأن

وجهفي":قولهعلىفاقتصر؟يمينهعنأم،يسارهعنأملمج!النبيصلى

".الكعبة

الاسناد.رجالاحدسعدبنعثمانلضعف،ضعيفدماسناده)79238(.رقم(1)
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"،الكعبةقبلفي":عنهاللهرضيأسامةحديثرواياتأكثرفيمافأما

".القبلة"هذه:وفال:ذلكعقبلقولهمراعاةذلكأنفيظهر

من>واثخذوا:لىتعااللهقولمع،المقاملىإالاشارةانيترهمأنخشي

الاشارةأنليعلم"؛الكعبةقبلفي":قولهلىافعدل<؛مصلىإنزهمئقام

يأتي.كمامنها،الموضعذلكلىإأوإليها،

:-الطوافذكربعد،الوداعحجةفي-جابرعن1()"مسلم"صحيحفي

".القبلةوبينبينهالمقامفجعل...إبراهيممقاملىإنفذ"ثم

)2(.أخرىوكتب""الصحيحمننسخعدةفيهكذا

نقلهوكذا)3(،"تقدم"ثم:بلفظ31(0)ص""القرىفيالطبريوذكره

عنه.4()الفاسي

)1218(.رقم)1(

.(4)96لجارودالابن""المنتقىانطر2()

والدارمي(،091)5داود"بيأ"سنن:انظر،السنةمصادرمنكثيرفياللفظهذا)3(

و"مصنف1()135حميد!بنعبدو"مسند)4493("حبانابنو"صحيج)1857(

للبيهقي"الكبرىو"الساننالمفقود(لجزءامن-378427،)ص"شيبةأبيابن

احمد""مسعدفي"عمد"بلفظوهو534(.)5/"النبوةو"دلائل19(7،)5/

وبلفظ)465(.الجارود"ابنو"منتقى)2754("خزيمةابنو"صحيح(04441)

في"اتى"وبلفظ.3(740)ماجهوابن2(235،14)5/"النسائي"سننفي!"قام

(001،0692)8ماجهوابن228()5/والنسائي)856("الترمذي"سنن

وبلفظ422(.)ص"شيبةأبيابنو"مصعف)2755("خزيمةابنو"صحيح

9(.0)5/البيهقيعند""ذهبوبلفظ93(،)43حبانابنعند""انطلق

.(1/602)"الغرامشفاء"في(4)
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ولم.بالكعبةملصقاحينئؤيكنلمالمقامبانيشعرانهالطبريوزعم

شيئا.يصنع

كانلأنه؛أقربالملاصقةعلىفدلالتها-صحتإن-""تقدمكلمةأما

البابيمنةلىإذلكبعدمشيهواصلفإذا،الركنعندفانهاه،الطواففي

عنمشياإليهالمشيلكانالانموضعهفيحينئذالمقامكانولو،تقدمفهذا

"تاخر(".:يقالأنحقهفكان،الكعبة

لىإالمصليأنيخفىفلا"الكعبةوبينبينهالمقام"فجعل:قولهوأما

فإذا،حلفهأو،يسارهأو،يمينهعنيكونأنإماالكعبةبلصقكانإذالمقام

الكعبة.وبينبينهجعلهفقدخلفهكان

القولصحة-عنهاللهرضيعائشةحديثسيمالا-تقدمبماثبتفقد

الإنصافأنمع،عيينةوابنومجاهدعطاء:مكةأئمةعليهالذيالثالث

أعلم.واللهالمطل!،هذافيللحجةوحدهيكفيمجتمعينقولهمبأنيقضي

****
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لخامساالفصر

؟المقامعنهاللهرضيعمرحوللماذا

الفقهرسائلمجمولح

.تقدمماالرسالةأولتقدمقد

البيتحولمابتهيئةمامورونالمسلمينأئمةانعنهاللهرضيعمرعلم

الوجهعلىعبادتهمأداءمنليتمكنوا؛والمصلينوالعاكفينللطائفين

.حرجولاخللبدونالمطلوب

هؤلاء.عددباختلافتختلفالتهيئةهذهأنوعلم

التهيئةتبقفلام،كثرةيزدادواأنوينتظر،عهدهفيكثرواقدألهموعلم

.عهدهفيكافيةذلكقبلكافيةكانتالتي

بهيتمبتغييرإلايتملاذلككانفإن،كافيةيجعلهاأنعليهأنورأى

الشريعةأنعلمفقدآخر،شرعيمقصودبهيفوتولا،الشرعيالمقصود

الموافقة،عينهوبل!ح،للنبيبمخالفةذلكفليسالتغيير،هذامثلتقتضي

أئمةمنوغيرهعنهاللهرضيعمرعملمنمثلتهو،كثيرةهذاوشواهد

معروفة.عنهماللهرضيالصحابة

إلاالتغييرمنلهتببحلاالحجةهذه.عنهاللهرضيلعمربينةحجةفهذه

منه.بدلاما

:حقوقوللمقام

الكعبة.منالقرب:الأول
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حولها)1(.الذيالمسجدفيالبقاء:الثاني

عليه.هوالذيالموضعسمتعلىالبقاء:الثالث

ع!يرالنبيقولعنهماللهرضيوأسامةعباسابنحديثفيتقدمفقد

".القبلةهذه":المقاملىإصلاتهبعد

لىإالاشارةأو...الكعبةلىإ"الاشارة)2(:""الفتحفيحجرابنقال

."...الإمامموقفهذا:أي،الكعبةوجه

علىفأقبل،خرجثم":أسامةحديثفي2(.9ص5)جالمسند""وفي

ئلاثا".أومرتين"القبلةهذه،القبلةهذه":فقال،البابعلىوهو،القبلة

خروجه،عند("القبلة"هذهالكلمةهذهقالبانهالروايتينبينيجمعفقد

صلاته.عقبقالهاثم

.الإمامموقفلىإإشارةوالثانية،الكعبةلىإإشارةالاولىفتكون

ظاهر.وهو)3(،""الفتجفيكماالندبعلىمحمولىالثانيوهذا

خلفإما:السمتذاكعلىالاماموقوفاختيارعلىالعملوجرى

أمامه.وإما،لمقاما

اختيارعلىالعملبقي،المقامخلفماوتضايقالناسكثرةوبعد

.المقامقدامالإماموقوف

[.]المؤلف.ذلكوغيرالطواففيهيصحكما،حكمهفلهالقديمالمسجدفيزيدما(1)

)2((1/10.)5

)3((1/20.)5
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الكعبة:في!ؤالنبيصلاةموضعذكرفي(41ص6)ج"المسند"وفي

".ظهرهخلفالمقام"وجعل

فيوالفاسيبعدها(،وما312)ص""القرىفيالطبريالمحبوذكر

من:منها،الموضعبذاكتتعلقوآثاراأخبارا2(91ص1)ج"الغرام"شفاء

البيتقبالةقاعدوهو-قالانهعباسابنعنمنصور"بنسعيد"سنن

".قبلتهوهذه،قبلةكله"البيت-:والمقام

عليهإبراهيمأنعلىيدلماوالثالثالثانيالفصلينفيتقدموقد

عليهوقام،البيتلبناءالمقامعلىقيامهفيالموضعذلكلىإانتهىالسلام

بالحبئ.للأذانفيهوهو

القيامكانالذيلجانبوا،قبلةالسلاأعليهإبراهيمبناهالذيفالبيت

كانالذيوالموضع.ذلكفيخاص-لحجرواالحجربينماوهو-فيه

أخص.عندهالقيام

.القيامكانعليهلأن؛المقاملىإالصلاةوشرعت

بأنالصلاةوتعفق،واضحالكعبةجدارمنالموضعبذاكفارتباطه

القبلة.قربتكونبأنتعلقهامنوأهمأبلغالقبلةلىإتكون

-للمقامالأولالحقمنالتخفيفعلىيقتصرمنهبدلاالذيالتغيير

المقامأخرعمر؛عملوبذلك،حقوقهأخ!ولعله-الكعبةمنالقربوهو

علىالمسجد،فيالمقامبقاء:الأخيرينالحقينعلىمحافظاالحاجةبقدر

.الخاصالسمت

!م،النبيبعدمكانهإلىعمر"فحوله:عنهالثابتعيينةابنقولفيتقدم
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<".مصلىذزهمئقاممن>وابدو:لىتعاقولهوبعد

مماقطعامعلومذلكأنمع."...لىتعاقولهوبعد":عيينةابنزادلماذا

قبله؟

الايةلان؛للمقامعمرتأخيرسببلىإأومأعيينةابنيكونأنيبعدلا

خلفهمصلبينوالناس-الكعبةبجانبوبقاوه،خلفهبالصلاةأمرت

مر.كماالعبادتينفيلحرجواالخلليقعأنالناسكثرةعنديلزمه-وطائف

فيالمقام"كانجبير:بنسعيدعنضعيفبسند)1(الفاكهيوأخرج

باقدامهم،يطاوهانالخطاببنعمرخشيالناسكثرفلما..الكعبةوجه

(".الكعبةقدامكانالذيموضعهحذاء،اليومبههوالذيموضعهلىإفأخره

.بسنده2(70ص1)ج"الغرام"شفاءفيالفاسينقله

"دلائلكتابهفيالعامريسراقةبنمحمدالفقيهذكر)2(:الفاسيوقال

وصلى،السلامعليهإبراهيممقامموضعكانالكعبةبجنب"وهناك:"القبلة

الذيالموضعلىإجميمنقلهثم..هركعتينطوافهمنفرغحينعنده!لخب!مالنبي

الصلاةالناسيتركاو،حلفهبالمصلينالطوافينقطعلئلا...الانفيههو

ويروا،الكعبةحولالصفوليدور،الناسكثرحينالطوافلاجلخلفه

".وجهكلمنالامام

مثل(301ص1)جالأبصار""مسالكفيالعمرياللهفضلابنوذكر

.الكلامهذا

.(1/454)"مكةأخبار"في(1)

.(1/702)!الغرامشفاء"في(2)
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عمر.عهدفيالناسكثروانما،العلةذكرمنهوالمقصود

وقوفمنالعملعليهكانماعلىمبني."..الصف"وليدور:وقوله

.المقامخلفالإمام

قولعلىالكلامفي(1()911ص8)ج"الفتح"فيحجرابنوقال

تثبيتبعد<مصلىإتزهمئقاممن>واادوباب:البقرةتفسيرفيالبخاري

منولاعمر،فعلالصحابةتنكر"ولم:للمقامعنهاللهرضيعمرتحويل

الطائفينعلىالتضييقمنهيلزمبقاءهأنرأىعمروكأنجماعا،إفصار،بعدهم

)2(لأنهذلك؛لهوتهيأ،الحرجبهيرتفعمكانقيفوضعه،المصلينعلىأو

[)3(".الانالمقصورةعليهعملمنوأول].مصلىتخاذهباأشاركانالذي

.مستندهعرفتقد،جماعا"إ"فصار:قوله

المقتضيذلكمثلوجدذاانهعلىيدلجماعوالاالمستندمنوكل

عنه.اللهرضيعمرفعلمامثلفعلاقتضى

قدإنه:أيالإنكار،عدملىالاشارةلعل،..."ذلكله"وتهيا:وقوله

منمنعهولكن،المقتفيعليهيخفىمنبعدهمومنالصحابةفييكون

السلفية.0)8/916(ط)1(

)2(ط:"لان".

متصلةالمطبوعة""الفتحنسخةفيوقعتالحاجزينعليهاوضعتالتيالعبارةهذه)3(

بياضا،بعدهتركحجرابنأنأشكلاكلامابتداءهيوانما،لهتتمةكانهاقبلهابما

مئةستبنحوعمربعدعملتوانما.المقصورةعملمنأولمنيعرفلملانه

[.لمؤلفا].وغيره"الغرام"شفاءراجع.سعة
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الذيهو-والدينالعلمفيمكانتهمع-عنهاللهرضيعمربأنعلمهالانكار

قريب.فهذا،وحكمهبالمقامعلمفصلفله،مصلىالمقامباتخاذأشار

حجة،بدونيغيربانحقاغيرهدونتعطيهعمرمشورةانيتوهممافاما

قطعا.باطلفهذا،تانتغيربخهأو

عامة.تامةلىتعااللهبحمدعنهاللهرضيعمروحجة

****
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السادسالفصل

؟المقامعنهاللهرضيعمرحولىمتى

؟تقديرهلىإعمرواحتاج،المطلبقدرهلماذاو

عندحولهانهيطنقدانهغير،التحويلتاريخبهيعلمماعلىأقفلم

تاخيرولأن؛الناسكثرةوهوواحدالسببلأن؛لحراماالمسجدفيزيادته

خلفه.المسجدتوسعةيستدعيالمقام

الزيادةأن-(1)""تاريخهفيجريرابنحكاهكما-الواقديزعموقد

بمكةومكث،رجبفياعتمرعنهاللهرضيعمروأن،عشرةسبعسنةكانت

وغيرها.الزيادةلأجليوماعشرين

معروفة.الواقديوحال

السيلذهبلما"انه:الرابعالفصلفيالمتقدمالأزرصيخبروفي

".رمضانفيبعمرةوقدممسرعافجاءعمر،لىإأرسلوابالمقام

اللهعندوالعلم"عشرةسبعسنةكانذلكأن"ذكربعضهمورأيت

لى.تعا

فربما،الحرامالمسجدتدخلالسيولكانت":الازرقيخبرفيومر

فيسيلجاءحتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهمنالمقامرفعت

عنه".اللهرضيالخطاببنعمرخلافة

سنينثلاثأقلهامدةقبلالتحويليكونأنيلزمهذاصحةفرضفعلى

.المعارفدارهط68()4/(1)
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ها.نحووأ

الخبر.هذاحالفيالنظرتقدموقد

يخافونوكانوا،البيتجنبلىإالمقام"كانمجاهد:عنتقدمماوأما

والمطلب،عمرقصةذكرثم،"خلفهيصلونالناسوكان،السيولمنعليه

عنصحماوبينهذابينلجمعفا-:تقدم-كمالفظها،الفاسييسقولم

الادلةوبقية-"الرازقعبدمصنف"عنحجروابنكثيرابنونقله-مجاهد

منعليهفخافواعمر،فأخره،البيتجنبلىإكانالمقامأن:القصةوطرق

المطلب.فقدره،السيول

ابنعنعمر،أبيابنعن(،)1حاتمأبيابنروايةمنالمفهومهووهذا

عيينة.

منبمأمنكانأولاالكعبةبجنباكانلماالمقامأنيطهر:والذي

ذلك،لغيروإما،مبلطةتكنلمإذالارضفينشبقدكانلائهإما؛السيل

للسيل.عرضةأصبحانهالمطلبرأىعنهاللهرضيعمرحولهفلما

كانالذيالخاصبالسمتارتباطهبيانالسابقالفصلفيتقدمقد

تحويله.عندعليهبقيو،الكعبةعندوهوعليه

ذاكقدريكونأنيقتضيوهووسببها،السمتذاكمزيةبيانوتقدم

.المقامطولمقداروهوواحد،رجلموقفالسمت

المطلبعلم،السمتلذاكمحددةعلامة-مزييهمع-المقامفكأن

علىللمحافظةالمقامتحويلهعندعنهاللهرضيعمراحتياطرأىأوهذا،

".حاتم"أبي:ط(1)
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علىمعلوماالسمتكانالبيتعندكانلماالمقامأنوراى،السمت

نفسه.بالمقامالتحديد

علىمعلوماالسمتبقي،السمتعلىالمقامحوللماودذلاش

ولم،موضعهوعفى،المقامالسيلجرفإذالكن،نفسهبالمقامالتحديد

للمقامالناسرويةوكثرة.السمتتحديدأشكل:محفوظتقديرهناكيكن

يقينا.التحديدمعرفةتضمنلاالموضعينفي

مدةمنذباقمثلاصندوقإلىاعمد:منزلكفيشئتإنذلكواعتبر

شاهدهقد،ويسارهيمينهعنماخلومعجدارجنبلىإواحدموضعفي

إلىحولهثئممثلا،بخيطموضعهغيبتهمفيفقدر،تحمىلامراراعيالك

منهمواطلبادعهمثم،موضعهواكنس،للأولمسامتغيراخرموضع

النتيجة.وانظر،الاولموضعهتحديد

فيتبقىخاصةلعلامةالانتباهلبعضهماتفققديكونأنلجائزامن

ققظ.احتمالهذالكنالجدار،أوالارض

.المقامموضعالمطلبقدر-اعلموالله-لهذا

المطلب.بتقديرواخذالناسعنهاللهرضيعمرسالولهذا

علىالمطلبقصةرواياتعليهاتفقتماتوجيهفيليظهرماهذا

يكونانبعدمع،مكةأئمةوقولعنها،اللهضدعائشةحديثيواققوجه

مكة.أئمةعرفهولاذلك،ينقلولمحولهالذيهو!ؤالنبي

لاختيارالحجةلكانتحولهالذيهو!شحمالنبيانترجحلوانهعلى

.اقوىبلبحالها،الانتاخيره
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الضعفمنفهو،الاصليموضعههوالانموضعهبانالقولفاما

اعلم.والله.ذلكيتبعوماصحتهفرضلىإيحتاجلابحيث

الثانية:لمعارصةا

تريألم"لها:قال!بب!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعنثبت:يقالقد

يا:فقلت:قالت؟"إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومكأن

بالكفرقومكحدثانلولا":قال؟إبراهيمقواعدعلىتردهاألا!اللهرسول

.(1)البخاريلفظ."لفعلت

نأفاخاف،بجاهليةعهدهمحديثقومكنلولا"له)2(:روايةوفي

...".قلوبهمتنكر

اجتنابه.فينبغي،الناسقلوبتنكرهمماموضعهعنالمقاموتأخير

أوجه:منلجوابوا

يتعلقفيما-عليهيترتبلمقريتربناءعلىالكعبةبقاءأن:الأول

أصحابهكبار!لمجداللهرسوليأمرلمولذلك،حرجولاخلل-بالعبادات

لانهاعنها؛اللهرضيعائشةأخبروانما،لجاهليةباالعهديبعدحينببنائها

نألهاوبينالحجر،فيتصليأنإلىفأرشدها،الكعبةدخولفيرغبت

دونه.قريشقصرت،الكعبةمنكلهأوبعضه

أمراالقواعدعلىبنائهاإعادةترىكانتعنهااللهرضيعائشةرىولا

تخبرهمعنهماللهرضيعثمانأوعمرلىإرسلتأنهاينقللمفانهبال؛ذا

)1583(.رقم)1(

)1584(.رقم)2(
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بماسمعت.

الفقهرسانلمجمولح

يبنوهاأنلقومكبدا"فانلها:قاللمجع!مانهعنها")1(مسلم"صحيحوفي

لحجر.امن:أي"منهتركوامالأريكفهلميبعدي

لىالاوهوكانالقواعدعلىبنائهاإعادةبأنالعلمأهلبعضوصزح

فقط.

بعضتركمن"باب:الحديثلهذا)2(العلمكتابفيالبخاريوترجم

منه".أشدفيفيقعوا،عنهالناسبعضفهميقصرأنمخافةالاختيار

عرفناها،التيالكثرةهذهالناسكثرةبعد-موضعهفيالمقاموإبقاء

.تقدمكما،لحرجوالخللاعليهيترتب-ازديادهاوينتظر

ذإ؛عظيمةمفسلمةع!قهاللهرسولخشيهالذيالإنكارأن:التانيالوجه

قلبه.يؤمنولفا،الاسلامفيدخلمنبعضقلوبإنكارهو

لمجي!قالإذ؛قولهصدقفيارتيابهم-أعلموالله-هوهؤلاءوانكار

".إبراهيمقواعدعلىليسيومئذالموجودالبناء"إن:لهم

يكنولم،الانالبناءعليهماإلاإبراهيمقواعدنعرفلا:يقولون

إبراهيم.بناءليغئرواأسلافنا

يعلنلم-أعلموالله-ولهذا.قلوبهمفيالكفرتمكنلىإذلكفيؤدي

المومنين.أمبهاخبرإنما،القول!شيمالنبي

4(.)1333/30رقم)1(

(.الفتحمع224)1/)2(
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مركماالعلمكتابفيالبخاريترجمةتشير-أعلموالله-هذاوإلى

انفا.

دونهم،الفخرلىإينسبوهبأنقلوبهمإنكار1()الشراحبعضتفسيرفأما

فييشركهمأنميسوراكانوقدهذا؟فيمفسدؤوأي،ضعفهيخفىفلا

لهم.الفخرويدع،إليهميكلهأوالبناء،

قصرواالذينبقومهاالمرادأنظنه:قالهماعلىالقائللهذاوالحامل

بخمسالبعثةقبلوكانع!ي!و،النبيحضرهالذيالاخيرالبناءبنوهالذينهم

لان؛القولصدقفيللارتيابمجاللاأنهالقائلذاكفرأىقيل،فيماسنين

ذلك.شاهدووأكثرهم،قريبالعهد

عهدفيالكعبةبنتقريتباأنوردوقدقديما،كانالتقصيرأنوالظاهر

منعليهكانتماعلىخيرابنوهاوإنماحينئذ،وقعالتقصيرفلعلقصد،

.المدةلطولالتقصيروجهلقصد،عهد

لاعظيمةءلمجممفسدةاللهرسولخشيهالذيالانكارأنوالمقصود:

فيزوللحجةاعليهتعرضلموالعا.المقامتأخيرالناسبعضإنكاريقاربها

له.تبعلجاهلوا،إنكاره

عملإذاولكنهلفوه،ماخلافيستنكرونالناسبأنالعادةجرتوقد

وشكرا.رضاالانكارانقلبمصلحتهوظهرتبه

موضعهعنالاسلامصدرفيأخرنفسهالمقامأن:الثالثالوجه

منوكاننفسها،الانتأخيرهلىإالداعيةللعلةالكعبةبجنبالاصلي

الزناد.بيأعن2(1/50)البخاريشرحفيبطالابننقله(1)
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ذلك.لىإيلتفتفلمالناس!.بعضقلوبتنكرهأنتأخيرهقبلالمحتمل

الثالتة:لمعازضةا

شكولاقرنا،عشرأربعةقرابةالموضعهذافيالمقاماستقر:يقالقد

بباليخطرولم،المطاففيوازدحموا،السنينبعضفيكثرواالحجاجأن

الذيبموضعهاختصاصهعلىواضحةدلالةذلكوفي.المقامتأخيرأحد

لان؛الاستحبابوجهفعلىالوجوبوجهعلىيكنلمإنفيه،استمر

الكثرةوجودمع،المدةهذهطولالناس!عنهغفللماجائزاكانلوتأخيره

.الاعواممنكثيرفيوالزحام

عنهماللهرضيالصحابةتأخيراقتضتالتيالعلةبيانتقدمقد:أقول

كثرواالمقامخلفلمصلينوالطائفينأنوهي،الاصليموضعهمنللمقام

شاءمالىإمستقبلهمفيويزدادواذلكيستمرأنينتظروكان،عهدهمفي

دخوللىإ-الكثرةتلكمع-يؤديالبيتبجنبالمقامبقاءأنورأوا،الله

الله،شاءمالىإذلكويستمروالعبادتين،الفريقينعلىلحرجواالخلل

بها.المأمورللتهيئةمخالفوذلك

الصحابةتأخيرمنذيتحققلموجهعلىالانمتحققةالعلةهذهرىو

الاغر.العهدهذالىإللمقامعنهماللهرضي

بالتاريخ.لخبراءابسؤالهذااستثباتويمكن

مرةالمقامتأخيرعنالصحابةوبينبيننامنفإعراضهذا؛ثبتفاذا

العلة.تحققلعدمانهعلىمحمولثانية

تحققلعدمانهتبينلماالمقامتأخيرعن!ك!روالنبيإعراضأنوكما
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،بعدهمنالعلةتحققعندتأخيرهمنالصحابةيمنعلم،عهدهفيالعلة

وطولها.المدةبقصرالحاليختلفولاهذا،فهكذا

الصحابةعصربينفيمابتمامهاتحققتالعلةهذهأنفرضلوانهعلى

عصر؟أيففيوعصرنا،

؟الاجماعشرائطحينئذبالسكوتاستكملتوهل

وهو-النيسابوريالحاكمأن1(:)"تحفته"فيالهيتميحجرابنذكروقد

عنالنهيفيلحديثاذكرعندقال-132سنةولد،الرابعالقرناأكابرمن

لىإالمشرقمنالمسملمينأئمةفإن؛عليهالعملليس"القبور:علىالكتابة

".السلفعنالخلفبهأخذعملفهو،قبورهمعلىمكتوبالمغرب

علىفالبناءوبفرضها،الكليةهذهبمنع"ويرد:وقالحجرابنفرده

سيمالامشاهد،هوكما،المسبلةالمقابرفيعليهاالكتابةمناأكثرقبورهم

هي.فكذا،عنهبالنهيعلمواوقدومصر،لحرمينبا

به.صرحواكماحجة،وهو،فعليجماعإهو:قلتفإن)2(

العلماءعنحتىذلكيحفظلمإذفقط،أكثريهوبل،ممنوع:قلت

منعه.يرونالذين

هوإنما-ظاهرهوكما-حجيتهفمحلفعليا،جماعاإكونهوبفرض

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرفيهاينفذبحيث،الازمنةصلاحعند

دروانظر37(.1/0)""المستدركفيلحاكماوقول(.791)3/"المحتاجتحفة"(1)

تلخيصه.فيعليهالذهبي

مطبعي.خطا"قال"،:ط)2(
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".أزمنةمنذذلكتعطلوقد

وذلكالقبور،علىوالبناءالكتابةفيهذاالهيتميحجرابنويقول

عنه.النهيوكذلك،عالمعلىيخفىلا،ذائعشائع

بهيعلمفلممضىفيماوقوعهفرضفإن،الكعبةحولالعلةتحققفأما

يمنعصحيحجماعإيقومأنالممتنعومن،القليلإلاالعصرذاكعلماءمن

اللهرسولأصحابمثلهعلىجمعأمماأو،القرانبهيأمربماالعملمن

بم!ب!م.

****
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وتوضيحتلخيص

منوغيرهماالرسالةبهماصدرتاللتينالايتينأن:تقدميتلخممما

وللعاكفين-بهممبدوءا-للطائفينالبيتحولمابتهيئةتأمر،الادلة

تلكداءمنتمكينها:الفرقلهذهالتهيئةمنالمقصودوأن،والمصلين

.حرجولاخللبدونوجههاعلىالعبادات

وكثرتها.الفرقتلكقلةباختلافتختلفالتهيئةهذهإن

رضيبكرأبيحجةوفي،وائارهالشركإزالةالمهمكانالفتحيومففي

بقاءيؤديولا،القديمالمسجديكفيهمقليلا،الناسكانتسعسنةعنهالله

لىإ،خلفهيصليمنوصلاة،الكعبةبلصقالاصليموضعهفيالمقام

العبادتين.فيخللولاالطائفبنعلىتضييق

ينتظريكنولمع!هو،معهالحجلاجلالحاجونكثر!سيوالنبيحجةوفي

حينئذالمقامتأخيروكانذلك،تليالتيالسنينفيالكثرةتلكتستمرأن

والمصلين؛للعاكفينالمقامخلفماليتسعالمسجد؛توسعةيستدعي

بيوتهم،هدمتقتضيوتوسعتهللمسجد،ملاصقةقريشبيوتوكانت

لدنوعظمىمفسدةمنهيخشىحينئذوتنفيرهم،قريببالشركوعهدهم

وأصحابههووخيمالمسجد،!لخيوالنبييوسعلمقلذلكعل!،النبيوفاة

.هناكيصليوكان،بالابطح

استمرارهايتوقعكثرهبالناسكثرعنهاللهرضيعمرعهدفيكانفلما

منخشيةيبقولم،الناسصدورمنالاسلاموتمكن،المقبلةالسنينفي

منهدمهلىإاحتاجماعمرفهدم،بيتهيهدمممنينفرأنعساهمننفرة
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بعدهمنوزاد،،المقامخروحينئذ،لحاجةابقدرالمسجدووسع،بيوتهم

للطائفين.يمالقلمالمسجدليخلواالمسجدتوسعةفي

هذهفيكثروامابقدرذلكبعدوالعمارالحجاجكثر:نعلملاثم

الرسالة.أولتقدمكما،ذلكينفيوالنظر.السنين

يليهافيماالكثرةتلكمثلتستمرأنينتظرلمسنةفيكثرواإذاوكانوا

السنين.من

منهبالقربولابناء،عليهيكنلمبارزا،الأولىالقرونفيالمقاموكان

بناء.

ويك!،ورائهمنيطوفواأنالكثرةعندالطائفينعلىالسهلمنفكان

نأمعرفةالناسعلىيغلبكانإذ؛خلفهالصلاةعنالوقتذاكفييخرهم

لمستحبواالمندوبوأن،حراملغيرهالمقامخلفلمصليواالطائفإيذاء

تركمننو؟لحرامامنهلزمإذافكيف،أجرهذهبمكروهفعلهمنلزمإذا

منه.أعظمأوالمندوبذلكأجرلهثبتالحراموللمكروهاجتناباالمندوب

استلامعلىالمزاحمةمنعنهمااللهرضيعمر)1(ابنعننقلوما

منهم،احداذاهإن،لهالناسإيذاءيتحملكانأنه:معناهإنماالأسود،لحجرا

وكانوهكذا.،فيتقدمأخرىفرجةيجدحتىينتظركانبلهو،يؤذيهمولا

المزاحمة.يتجنبونالتابعينوأفاضلالصحابةجمهور

****

زحاماالركنينعلىيزاحمكانعمرابنأنعميربنعبيدعن)959(الترمذياخرج(1)

حسن.حديثهذا:الترمذيقال.يفعله-لمجروالنبياصحابمناحدارأيتما
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وينتظربها،عهدلاكثرةعصرنافيكثرواقدوالعمارالحجاجإن

موسمفيبالطائفينيضيقالمطافوأصبحفعاما،عاماوازديادهااستمرارها

الرسالة،أولإليهأشرتكما،لخللوالحرجالىإيؤديشديدا،ضيقالحجا

أيضا.بيانهتقدمكما،المقامبتأخيرلابهاالمأمورالتهيئةتتمولا

.المقامعنهاللهرضدعمرأخرحينعليهكانتمماأشدالحالفصارت

لو-إليهيصليأي،مصلىاتخاذهوهو-بالمقامالمتعلقلحكمان

فيإبراهيمإليهانتهىالذيالاصليموضعههولكانبموضعيختصكان

>واايذوا:الايةونزلت،بالحجللأذانفيهعليهوقام،الكعبةلبناءعليهقيامه

بعضهافيتلامرارا،عقع!مالنبيإليهوصلى،فيهوهو<مصلىثقامإنزهممن

فيه.وهو،لايةا

وهو-الحكموانتقالتأخيره،علىعنهماللهرضدالصحابةجمعأفلما

يراعىأنهإلا،بالموضعلابه،يتعلقلحكماأنقطعاثبت؛معه-إليهالصلاة

القربالكعبةمنقريباالمسجد،فيالخاصالسمتعلىبقائهمنراعوهما

الطائفين.علىأمامهماضيقلىإيؤديلاالذي

الامرلىتعااللهبكتابعملاكانللمقامالصحابةتأخيربأننقطعإننا

اللهرسوللسنةواتباعا،بعدهموالمصلينوللعاكفينأولا،للطائفينبالتهيئة

فييخدشلاوانه.الحقيقيالشرعيالمقصودإلىبالنظرالاتباعحقع!م!م

صورية.مخالفةفيهأنذلك

الصحابةعملبمثلفالعمل:المقتضيذاكمثلالانتحققإذافكذلك
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وسنةخميبم،نبيهلسنةواتباعوجل،عزاللهبكتابعملهوراعوهمارعايةمع

ولا.المتيقنجماعالاالمسلمينواجماع،المهديينالراشدينالخلفاء

الحكمإن:العلمأهليقولوكما.صوريةمخالفةفيهأنذلكفييخدلش

علته.معيدور

منيأعلمهممن-وجلعزاللهبحمد-المسلمينعلماءففيوبعد،

سماحةولاسيما،علمطالب-إليهمبالنسبة-أكونكادولا،عرفو

بنمحمدالشيخ،والمعرفةوالتحقيقالعلمفيالعصرإمامالاكبرالمفتي

الامرهذافيالأخيرالمرجعوهو،حياتهفيلىتعااللهمد،الشيخالإبراهيم

وأمثاله.

لحق،باالاولىفهوراهفما،سماحتهعلىليعرضكتبتماكتبتوانما

.بالقبوللحقيقو

علياللهفضلفمنصوابمنفيهاكان"ما:الرسالةأولفيقلتوكما

".لمغفرةوالتوفيقاللهسألو،فمنيخطأمنفيهاكانوما،الناسوعلى

خاتمعلىوباركوسلماللهوصلى،العالمينربللهلحمدوا

جمعين.أالهوعلىمحمدالمهتدينوامام،المرسلين

!هحرده!



عشرةالخامسةالرسالة

والمروةالصفابينالمسعىتوسعةفيرسالة





والمروةالصفابينالمسعىتوسعلأ!طرساللأ15-

الرفيرالرتج!إلمحه

794

أوانبنتحغفمنشعااردلهمنوالمروةالضفا!ان:لىوتعاتباركاللهقال

.[158:البقرة1(بهمأظوتأنعلثهفلانجاحاغممر

الله،شعائرمنشعيرتانأنهماعلىالايةنصت،معروقانوالمروةالصفا

.معروفهوبماالسنةوبينتهبهما،التطوفهيبهماالمتعلقةوالعبادة

عينهتعرفلاالصفامنمخصوصموضععلىمرةأولبيعيهؤالنبيقام

عادثم،كذلكمنهامخصوصموضع[في]فقامالمروةلىإسعىثم،الان

وثالثاثانياقاميكونقدسبغا،وهكذا،كالمروةالصفالىإالثانيالشوطفي

بعدأقيمثم،منهيقربماعلىأومنهماكلمنالاولالموضععلىورابغا

معين،مقدارفيمنهماكلمنعليهيقامالذيالموضعحصرحاجزذلك)1(

فهل،بهميضيقالانوأصبح،مضىفيماللناسيتسعالمقدارذلكوكان

ينبغيأم؟وضاقضاقوإن؟مضىمنعملعلىوقوفاتوسيعهيمتنع

ذاكمنأوسعوهما"والمروة"الصفاعلىوردالكتابنصلان؟توسيعه

ذاكوكفايةالابنيةلمزاحمةيكونقدالمقدارلذاكمضىمنوحصرالمقدار.

الدور.بهدملتوسعتهحينئذلحاجةاتدعفلم،ذاكإذللناسالمقدار

واقعفإنه،السعيفيهيقعالذيالطريق:أي،المسعىفييأتيوهكذا

لمانهعلىيدلوذلك،أخرىويضيق،تارةيتسع،الجانبينمنالأبنيةبين

بيانبعدهمومنأصحابهمنأحدعنولاصعيهولالنبيعنيجئولميحدد،

(.المتصللعصورزمنهافي)يومكلماتاربعواضحغيردقيقبخطفوقهاكتب(1)
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بينماذرعانه:زمانهفي(1الازرقي)ذكرهماإلا،المسعىعرضلتحديد

ذراعاوثلاثينخمسةذلكفوجد،المروةيلياناللذينالاخضرينالعلمين

.دزاعونصف

عند[ثابتهو]كماويظهرالمسعىبقيةفييستمرلاالمقداروهذا

مماهووإنما،الاصليالمسعىمنليسالأعلامهذهموضعأنالازرقي

إليه.العباسيالمهديحوله

عرضتحديدفيصحابهوبه!يمؤ)2(النبيعنشيءمجيءوعدم

لمزاحمةلتعرضهلكانوإلاشرعا؛مقصودغيرتحديدهبانيشعرالمسعى

ماتحديدهافيوردوقد،ومنىومزدلفةعرفاتمنبالتحديدأولىالابنية

ينبغيأمبهم؟وأضربالساعينضاقوقدهو،كماالمسعىيبقىفهل

فيحاصلوهو،والمروةالصفابينالسعيهوالمقصودلان؟توسعته

نفسه.الشارعهذافيحاصلهوكما،الشارعهذابهتوسمعالذيالمقدار

إلابعبادةخلقهيكلفلاوالشهادةالغيبلمعالىوتعاتباركوالله

وقد،عليهشقمايدعأنمنهاشيءعليهشقلمنيرخصاولهموييسرها

ولاسيما،عليهمويشقالموسمأيامفيبالناسيضيقبحيثالسعيأصيح

وسيزداد،شدةلاقوياءمنهيلقىبل،و]لمرضىوالضعفاءالنساءعلى

سنة.بعلمسنةكثرةاللهشاءإنالحجاج

.(2/911)"مكةرخباا"(1)

.المكانلضيق()صبلهااشار)2(
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فيأرلم"(:614ص2)جالشافعيالرمليلمحمد""النهايةفي

فان،إليهالاحتياجلعدمعنهوسكوتهم،المسعىعرضضبطكلامهم

فيالتوىولو،مرةكلوالمروةالصفابينالتيالمسافةاستيعابالواجب

".الشافعيعليهنصكمايضر،لميسيراالسعيمحلعنسعيه

الشافعي"وقال76(:ص8)ج"المهذب"شرحفيالنوويوقال

موضعوراءمرفلو،السعيموضعغيرفيالسعييجوزلا:والاصحاب

مختص!السعيلان؛سعيهيصحلمغيرهأوالعطارينزقاقفيالسعي

فإن:يمالقلمفيالشافعيقال.،..كالطوافغيرهفيفعلهيجوزفلا،بمكان

زقاقلىإالموديالوادييفارقحتىعدلوان،أجزأهيسيراشيئاالتوى

وانجار،يسيراالسعيفيالتوىإن:الدارميقالوكذايجز،لمالعطارين

".أعلمواللهفلا.العطارينزقاقأوالمسجددخل

المكانمنهيتبادر"،السعيموضعغيرفيالسعييجوز"لا:قوله

علىزادمافيشمل،للسعيالمعدالمكانيراد:أنويحتملالمحدد.

له.توسعهبالقديمالمسعى

الذيالمكانفإن،نيالثاالمعنىيعين""كالطواف:وقوله2[]ص

كانفقد،به!يميهننالنبيعهدفيكانماعلىيقتصرلاالطوافبهيختص

وكان،بالمطافالانالمعروفالموضعهوجم!النبيعهدفيالمسجد

.أخرىبعدمرةالمسجدوستعثم،خارجهيجوزلاالطواف

الطوافصح؛منهفصارالمسجدفيزيدماأنعلىالعلمأهلواتفق

ذلكوغيروالصلاةالاعتكافمشاركةمعالمطاففيهذاصحواذا،فيه

ففي؛للأصلثبوتهاللزيادةكلهاالاحكامتلكتثبتأنهالاحكامفيللطواف
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وسمعيلإتز!صإلى+>وعهذنا:وتعالىتباركاللهقولهذافيوالاصل

125[.]البقرة:لسود<وآلرئحعوالعبهقينللطالفينبئتيطهواان

والطواف.والحسيةالمعنويةالأرجاسمنالتطهيريشملوالتطهير

الأمرفيداخلالبيتحولفما،البيتحولموضعهاوالصلاةوالعكوف

والعاكفينللطائفينالبيتحولماتطهيرلىتعااللهفأمربالتطهير.

الموضعيكونأنيقتضيلهؤلاء،الموضعتطهيريوجبكما،لمصلينو

الغايةلىإمرةأولمنالموضعيوشعأنالحكمةتقتضيولا،يسعهمبحيث

ناتقتضيوانما،القيامةيوملىإكثروامهمابالناسيضيقلنأننهيعلمالتي

الناسنريبفلاذلكومعالعصر،ذاكقيالناسيكفيبحيثأولايكون

لأن،الايةبدلالةتوسعتهوجبالموضعيسعهمولمذلكبعدكثرواإذا

واسماعيلإبراهيمبهخوطببمامخاطبونبعدهمنأمتهثمبلإرالنبي

:يوالمصفين،والعاكفينللطائفينالبيتحولماتطهيرمنالسلامعليهما

مر.كمايكفيهمالذيبالقدر

عهدفيثمعمر،عهدفيالمسجدوممعفقد؛الامةعملجرىوبهذا

وجلعزاللهو"كرمذلك،بعدثم،عنهماللهرضدالزبيرابنعهدفيثم،عثمان

لهذه-اللهأيلده-العزيزعبدبنسعودالملكلجلالةاصاحبالمسلمينإمام

وهذه.توسعةاخرتكونلاعظمتمهماولعلها.العظيمةالتوسعة

بالاية.عملكلهاالتوسعات

صحةعلىالعلماءلاتفاق،للمطافتوسعةنفسهاهيالمسجدوتوسعة
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بينيحوللاأنشرطمنمنهمأنغيرالمسجد،فييزادفيماالطواف

الانبالمطافالمعروفالموضعوراءماولانولهذابناء،والكعبةالطائف

فيشقوغيرهموالمشاةلجالسونواالمصلونفيهويكون،للطوافمهياغير

،بالمطافالمعروفالموضععلىالناساقتصرذكر=لما،فيهالطواف

نأوبلغني،توسعتهلىإلحاجةافدعت،الموسمأيامجدابهميضيقوأصيح

إبراهيم.مقامتأخيرعنالتوقفمنشؤهذلكعنالتوقف

توسعةبأناختصارهيمكنانهغير،يطولإبراهيممقامفيوالبحث

والامر،الايةاقتضتهكماالضيقتحققعندفطعا3[]صواجبةالمطاف

مقاموابقاءلهم،بتهيئتهالامريستلزموغيرهمللطائفينالموضعبتطهير

هذهعلىتترجححجةإبقائهعلىوليسذلك،فيينامكانهفيإبراهيم

ممافئها.أولحجةا

(1)"البخاري"صحيحفيكماوأصله،المعروفلحجراهو:والمقام

السلامعليهإبراهيمأن:عباسابنعنالانبياءأحاديثمنإبراهيمذكرفي

فيفموضعههذاوعلىالبناء.ارتفععندماالكعبةيبنيوهوعليهيقومكان

لىإأخرهالذيهوعمرأنوأثبتهاالرواياتوأكثر،البيتجدارعندالاصل

محلهفيوهوالإسلامجاء:وقيللمج!ي!،اللهرسولأخره:وقيل،الانموضعه

الطائفين،علىخلفهوالمصلونهويضيقلئلاأخرفإنماكانماوإدا،الان

هوالمعنىفهذا()2(.912ص8)ج""الفتحفيحجرابنعليهنبهكما

لتأخيره.الموجب

)3364(.رقم)1(

السلفية.0)8/916(ط)2(
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لتأخيرموجببانهالمعنىلهذاالشهادةالمعنىلهذاتأخيرهوفي

جم!النبيكانوان،جمفىالنبيأقصهفقدالاسلامقبلأخركانفان؛المقام

بدلالةعملفانماأخرهالذيهوعمركانوإن،أوضحفالامرأخرهالذيهو

ومع،المسلمونكثرحينعهدهفيتحققإنماالضيقوكأنمر،كماالقران

ودلالة،بعدهمفمنالصحابةوإجماعالراشد،الخليفةعملالقراندلالة

،الانقائمذاكإذتأخيرهاقتضىالذيالمعنىوهذا.بنفسهامستغنيةالقران

الوضوج.بغايةالانللتأخير5فاقتضاو

فيإعادتهعمرفتحرىعمر،عهدفياحتملهالسيلأنروي)1(مافأما

مسامتا)2(تأخيرهمعيبقىأنتحرىذلكقبلأخرهلماعمرفكأن،مكانه

لان؟يسرةولايمنةعنهيميللاالكعبةرجدمنيليهكانالذيللموضع

بعدالسيلاحتملهفلما.)3(،...فاقتضىالتاخيرأوجبإنماالمذكورالمعنى

المسامتة.لاجلمكانهلىإإعادتهعمرتحرىذلك

لماتكونقدمكانهلىإإعادتهفتحريهعمرقبلأخرباصنهالقولوعلى

قديكنلملانه؛لتحويلهداعيا)4(ذاكإذيرىيكنلملاتهتكونوقدذكر،

عنبهيخرجلاأنفينبغيالانأخرفإذاذكرماوعلى.التضييقبهحصل

.يسرةولايمنةعنلاالكعبةمنالانيسامتهالذيالموضعمسامتة

جانبلىإالمحدثةلحفرةافيكانالاولموضعهأناشتهرمافأما

35(.)2/"مكة"اخبارفيالازرقياخرجه(1)

قدرتها.وهكذا.واضحةغيركلمةالاصلفي2()

التصوير.فيتظهرلموالاخرىأتبينهالمإحداهماكلمتان)3(

"."داع:الاصلفي(4)
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"تاريخه"فيالازرقيذكرهمافيهسدءوأقوى،يثبتلمفهذاالباب

عنجريجابن]عنالرحمنعبدبنداودثناجدهعنروى923()1(:/1)

كاشت:لظجدهعنأبيهعنالسهميوداعةأبيبنالمطلببنكثيربنكثير

بنعمريردمأنقبلالكبيرشيبةبنيبابمنالحرامالمسجدتدخلالسيول

فكانت:قال،السيلبابالبابلهذايقالوكان،الاعلىالردمالخطاب

حتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهعنالمقامدفعتربماالسيول

...نهشلأمسيللهيقالعنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافةفيسعيلجاء

2(.لخبر[)اآخرلىإ

فيالمقامموضععلىوالمحافظةالمطافتهيئةبينالجمعيمكنوقد

فييوضعثم،ثابتةبعلامةالمقامموضعويعلمالبناءيهدمبأن،لجملةا

يؤخرالموسمأيامففيعجل،علىخفيفةظلةلهوتجعلثقيلصندوق

عندثم،السمتعلىالمحافظةمعالحاجةتدعوحيثلىإبالظلةالصندوق

.الانموضعهلىإيعادالموجبزوال

بالسعيوجلعزاللهأمر،المسعىفيالحكمالمطاففيوكالحكم

بحيثيكونفيهالناسيسعىموضعتهيئةيوجبوالمروةالصفابين

ضاقثم،عصرهمفيالناسيكفيموضععلىمضىمناقتصرفإذا،يكفيهم

الانوسعواذا،يكفيهمبحيثتوسعتهوجمب،يكفيهملافصاربالناس

أيضا.توسعتهيقتضيزمانيجيءفقد،الناسيكفيبحيث

المهديزمنفيجهاتهبعضفيللمسعىتغييرجرىوقدهذا،

ملحس.رشدي.ط33(2/)(1)

الازرقي.كتابمنالمعكوفينبينما)2(
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سنةالمهديزيادةفي(1()06-95ص2)جالازرقيتاريخففي،العباسي

ثمنهابلغالخزاعية،سباعبنتخيرةدارأيضا"ودخلتبعدها:فما061

قبليومئذالمسعىعلىشارعةوكانتإليها،دفعتدينارألفربعينوثلاثة

".المسعىيؤخرأن

فيالمسعى"وكان:الثانيةالمهديزيادةذكرفي63()2()صوفيه

".اليومالحرامالمسجدموضع

دارأكثرفهدمواوهدموها،الدورشتروا"و:()3(46)صوفيه[4]ص

."...فيها.والواديالمسعىوجعلواالعائذي،جعفربنعبادابن

ذلكقبلكانوكانه،الموضعذاكفيالمسعىانحرافلهذاويشهد

الاستقامة.لىإدنىأو،والمروةالصفابينمستقيمخطعلى

ثمالتحويلهذا(لىالاوالطبعةمن47)صتاريخهفيالقطبيوذكر

والمروةالصفابينالسعيأنوهو،لهتعرضمنأرلمإشكال"وههنا:قال

ولا،المخصوصالمحلذلكفيعلينااللهأوجبهاالتيالتعبديةالامورمن

المكانذلكفيإلالعبادةاتلكتعتبرولا،عنهالعدوللنايجوز

الثقاتهؤلاءذكرهماوعلى،فيهجم!اللهرسولسعىالذيالمخصوص

عبادابندارلىإالمسعىوحول،الشريفالحرمفيالمسعىذلكأدخل

المسعىمنبعضأنهيتحققفلاالانفيهيسعىالذيالمكانوأما،تقدمكما

ملحس.رشدي.ط75(2.74/)(1)

(2)(/2.)97

)3((/20.)8
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حولوقدفيهالسعييصحفكيف،غيرهأوبه!ؤاللهرسولفيهسعىالذي

؟الثقابهؤلاءذكركمامحلهعن

كانجمواللهرسولعهدفيالمسعىأنذلكعنالجوابولعل

فهدمهاالقديمالمسعىعرضفيذلكبعدالدورتلكوبنيتعريضا،

ولمفيه،للسعيبعضهاوترك،الحرامالمسجدفيبعضهاوأدخلالمهدي

رضيالمجتهدينالعلماءمنالدينعلماءلانكرهوإلاكليا،تحويلايحول

بنمحمدويوسفأبوالامامانفكان،ذاكإذتوفرهممعجمعينأعنهمالله

[)1(،]موجودينعنهاللهرضيمالكوالامامعنهمااللهرضيالحسن

رتبةفيالوقتذلكبعدصارمنوكذلكوسكتوا.ذلكروا!وقد

اللهرضيالمجتهدينوبقيةحنبلبنحمدوالشافعيكالامامالاجتهاد،

...جماعا.إفكانعنهم

وكيفالمسجد،فيالمسعىمنشئإدخالجوازفيالاشكالوبقي

فيه؟الاعتكافحالوكيفمسجدا،ذلكيصير

ويصحمسجدافيصيرالطري!،حكمالمسعىحكميجعلبانوحله

انفردتمماوهذا،ذلكفاعلم،يسعىبمنيضرلمحيثفيه،الاعتكاف

الحمد".وددهببيانه

للاتفاق،بالمطافالاعتبارعنهبالجوفيفيكفيكلامهولأما:أقول

فيهطافالذيالموضعغيرفيالمسجدفيزيدفيماالطوافصحةعلى

قيه.إلاالطوافيجوزلاعهدهفيكانوالذي،ب!يئالنبي

الاصل.وضوحلعدممحعوير/تظهرلمتكملةهنالعل(1)
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نأفيهفيخدش،الدور"فيهفبنيتعريضاكانالمسعى"أنحدسهوأما

ويقرهم،فيهالبناءعلىالناسيجترئأنلبعدمحدداكانلوالمسعى

.الاثمانبأغلىالدورتلكمنهمالمهدييشتريحتىوالامراء،العلماء

إلاعريضاأولاالمسعىيجعلفلمالحدسهذاصحةفرضعلىثم

ينكرأنيجبكانفقدهذاوعلى،دونهمايسعهمفلاالناسيكثرأنلترقب

الناسيكفيكانوإن،أبقيتالذيهذاإن:قائلين،المهديفعلالعلمأهل

هذاإليهيردأنيمكنولا[ه]ص،بهمويضيقبعدفيمايكثرونفقد،الان

إزالةيمكنلالانهالدور؛هدميمكنكماالمسجدفيإدخالهتريدالذي

بحكم،يختصمنهماكلالانمعا؛ومسعىمسجداجعلهولاالمسجدحكم

فلو،المسعىفياللبثولهاالمسجد؛فيتلبثأنلهاليسفالحائض

،الطوافعقبفحاضتالسعيعليهاوبقيطاهرا،للافاضةالمرأةطافت

فيذلكيمكنهاولاوتسافر،نسكهاوتتمالمسعىفيتسعىنأمكنها

.الاحكاممنذلكغيرلىإالمسجد،

جوازيرونأنهمعلىلهالعلمأهلإقرارلدلالقطبيحدسصحفلو

منالمهديبقاهماضاقإذاانهفيرونالاخر،لجانبامنالمسعىتوسعة

يدلأيضافهذا،الاخرىلجهةامنالمسعىتوسعةأمكنبالناسالمسعى

.ترىكماالتوسعةجوازعلى

نأعلمواذاكإذالعلمأهللعل:القطبيحدسعلىبناءيقالوقد

البناءيمتنعلاوانه،والمروةالصفابينماجميعحصرالاصلفيالمسعى

الحاجة،بهتوفيماالابنيةمنهدملحاجةازادتفاذا،الحاجةعلىزادفيما

الحاجة.عندالتوسعةمنبدلاحالكلفعلى
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لأحد"حقحولهفيمايكنولمالبيتوضعلىوتعاتباركاللهوانهذا،

،شجرهتعضدولا،صيدهيحللاالذيالحرموهوواسعاحمىلهجعلئم

يجوز[]انهغير،مصالحهفيهتقامالبيتاختصاصمنكلهالحرمفهذا

نأعلى،بهوينتفعواالبيتمصالحعنزادماعلىأيديهميضعواأنللناس

منالناسبأيديمماشيءلىإمايوما([)1احتاجت]إنالبيتمصالع

للذينعمرقوليشيرهذاوالى.البيتمصالحبهووفيت،منهمأخذالحرم

فهوالكعبةعلىنزلتم"إنما:قالالمسجدلتوسعةدورهمبيعفينازعوا

.(55ص2)جالازرقيتاريخ."عليكمالكعبةتنزلولمفناوها،

فيهبطافمسجدمنهليجعلاختصاصها،منهوالكعبةحولفما

الباقيوبقيمسجدا،صارمسجدابعضهجعلفإذا،ويصلىويعكف

منه.صارفيهزيدفما،الحاجةعندالمسجدفييزادلانصالحا

فيهيسعىمسعىمنهليجعلاختصاصهمامنوالمروةالصفابينوما

الباقيوبقي،فيهالسعييصحمسعىصارمسعىبعضهجعلفاذابينها،

منه.صارفيهزيدفما،لحاجةاعندالمسعىفييزادلانلحاصا

عندهاوالعكوفبهاالطوافشرع،الاصلفيالشعيرةهيوالكعبة

كالوسيلةفالموضعحولها،فهو،موضعمنلهابدلاالاموروهذه،والصلاة

.وغيرهبالكعبةالطواففيهليكون

فهوبينهمامافأما،القرانبنصالشعيرتانهماوالمروةالصفاوهكذا

مابحسبفيهايزادانتحتملوالوسائلبينهما،فيهليسعىالوسيلةبمنزلة

اثبته.مالعله،الاصلفيطمس(1)
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تحددانيجبولا،الساعينوسعي،الطائفينكطوافله،وسيلةهي

الموفق.واللهنفسها.الشعائرتحديد



عشرةلسأدسةالرسالةا

[لعجفي!ي![لنبيسيرفيرسالة

معسرو[ديماعلىو[لهـلاو





معسروادكل!علىو[لكلاوالعحفيثيهيوالنبيسيرفيرسالة6-1

الر-يرالرتج!إلمحه

511

سئل:قالأبيهعنعروةبنهشامعنوغيرهما")1("الصحيحينفي

دفع؟حينالوداعحجةفييسيرع!يماللهرسولكانكيف:جالسناوأسامة

رواية:فيوزادا،البخاريلفط."نصفجوةوجدفاذا،العنقيسيركان":قال

".العنقفوقوالنص:هشامقال"

فيروابةفيأنذلكعلىيردوقد،إسراعفيهسيرالعنقأنالمشهور

")2(ا
:)ويروىهيئتهعلىيسيرزال"فمازيد:بنأسامةعن.مسدمصحيح"

جمعا".أتىحتىهينته(على

حتىراخلتهيكيح"فجعل:صحيحسندهاالمسند")3("فيروايةوفي

عليكم،الناسيهايا:يقولوهو،الرحلقادمةتصيبلتكادذفراهاإن

".الابلإيضاعفيليسالبرفانوالوقار،بالسكينة

عليهالتحمإذاع!يماللهرسولفكان":حسنسندها4()اخرىوفي

".نصفرجةوجدواذاأعنق،الناس

شنق"وقدجابر:حديثفي)5("مسلمصحيحو"المسند""وفي

.(6821)ومسلم(6661)ريلبخاا(1)

.(6821/282)رقم(2)

.(65712،30812)رقم3()

.(06712،16712)رقم(4)

هذافيهوليس(،04441)"المسند"فيجابروحديث(.12)18"مسلم"صحبح)5(

اللفط.
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الناسأيها:ويقول،رحلهموركلتصيبرأسهاإنحتى،الزمامللقصواء

تصعد".حتىلهاارخى)1(الحبالمنحبلااتىكلما،السكينةالسكينة

لهامشنوق،منوقةلناقةيكونإسراعفأفي،أخرىأخبارذلكمعنىوفي

؟والركبانالمشاةعليهاملتحم،الشنقأشدالزمام

"الخطو)2(:"الفائق"فيهوكماالاصلفيالعنقبأنيجابوقد

والإبل،تتابعهسرعةجهةمنلاالخطو،سعةجهةمنفيهفالسرعة،"الفسيح

الخطو.واسعةحالهابطبيعة

عن:الابلسيرترتيبفي"فصل)3(:للثعالبي"اللغة"فقهوفي

ثمالذميل،ثمالتزئد،ثم،الدبيبالابلسيرأول:شميلبنالنضر

فاذاالمسبطر،السيرمنالعنق:الاصمعيعنذلكمملفيفصل...،الرسيم

عنارتفعفإذا،الذمملهوذلكعنارتفعفإذاالنزيد،فهوقليلاعنهارتفع

عنقا.يسمىالإبلسيرأولأنهذاوقضية."الرسيمفهوذلك

فأما.لازدحامعند!شم!وناقتهسيرحقيقةبالوصفعرففقدوبعد،

خلوايفجوةوجدإذاكان!روكأنهذلك،فوقهشامقالكمافهوالنص

الصحابةيعينولمحالها.بطبيعةقليلافتسرع،الزمامأرخىالمزاحمينعن

المداروإنمافيها،المكانلخصوصدخللالأنه؛الفجواتتلكمواضع

مر.كماالمزاحمينمنالخلوعلى

مالحبالا(:165)7/لاالسنة"شرحوفي.الضخمالرملمناللطيفالتل:الحبل(1)

.الارتفاعفيلجبالادونكان

)2((1/92.)4

2(.30)ص)3(
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،العادةفوقغ!ت!مالنبييسرعلممزدلفةلىإعرفةمنأنهمرمماعلموقد

المداروإنماالمعتاد،الاسراعأوالإبطاءفيهيشرعمكانبينهماليسوأنه

وعدمه.الزحامعلى

عنصحيحبسند"المسند")1(ففيالعقبةجمرةإلىمزدلفةمنفأما

واسطةرأسهاأصابحتى،راحلتهرأسكف...عرفةمندفعلما":أسامة

جمعا،أتىحتى،السكينةالسكينة:بيدهالناسلىإيشير،يصيبهكادأوالرحل

كسيرهليناسيرايسيريزللم":الفضلفقال...عباسبنالفضلأردفثم

".الارضبهاستوتحتىفيهفدفعمحسر،واديعلىأتىحتىبالامس

"حتىوغيرهما:)2("مسلمو"صحيحالمسند"دافيجابرحديثوفي

قليلا".فحركمحسر،بطنأتى

رسول"أفاضجابر:عنالزبيربيأحديثمن")3(النسائي"سننوفي

..".محسر.واديفيوأوضع،بالسكينةمرهمو،السكينةوعليه!صالله

".صحيع"حسن:الترمذيقال،السننوبقية"المسند"قيوهو

لتاخذ:"وقال")4(:ماجهابنو"سنن"المسند"فيرواياتهبعضوفي

هذا".عاميبعدالقاهملالعليأدريلانيفانسكها،أمتي

)21812(.رقم)1(

اللفظ.هذا"المسند!فيوليس)1218(.مسلم)2(

لترمذيو(4491)داودابووأخرجه(،0521)7"المسند"فيوهو258(.)5/)3(

ايضا.3(0)23ماجهوابن)886(

3(.0)23ماجهوابن(541،64941)53لمسعد""ا(4)
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ثم...":عليحديثمن(1")الترمذيو"سننالمسند""وفي2[]ص

جاوزحتىبهفخبت،ناقتهفقرعمحسر،واديلىإانتهىحتىأفاض

".صحيححسن":وقال،الترمذيلفظ."الوادي

وماقبلهمادونمحسرواديخص!ك!ي!النبيأنالاحاديثهذهفي

طبيعي،سببلذلكيكنولم،العادةفوقلتسرعفيهناقتهقرعبأنبعده

الاسراعذلكمثلوأن،شرعيلأمرذلكانعنهماللهرضيالصحابةففهم

التبليغ،منبهأمروابماوفاءعليهنصواولذلك،المكانذلكفيمشروع

الامة،بهوأخذتعمر،وابنعمرعنذلكجاءخمه،النبيبعدبهوعملوا

ثابتة.سنةفهو

عرفةلىإالطلوعفيبمحسرالمرورعندالإسراعذلكمثليشرعوهل

يستدلوقد،ذلكعلىخاصادليلاأجدلم؟الحجغيرفيبهالمروروعند

هذايدفعوقد،عرفةلىإطلوعهعندفيهاسرع!أنهينقللمبانهعدمهعلى

مشروعايكنلملانهفتركه،بالاسراعأمرقديكنلمالطلوععندأنهباحتمال

طلوعهفيسيرهببيانيعتنوالملأنهمذلك؛ينقلولمأسرعلعلهأوحينئذ،

نأعلىنزولهفيبهإسراعهبدلالةواكتفاء،نزولهفيسيرهببياناعتنواكما

الذيالمعنىعلىمدارها؟الدلالةهذهفمامطلقا.مشروعفيهالاسراع

:اقوالذلكوفي،الاسراعشرعلاجله

قصةمنمأخوذهذاوكأن،للشياطينمأوىالواديذلكأن:الاول

استيقظوافلما،الصبحصلاةعنوأصحابهغ!يمالنبيفيهنامالذيالوادي

شيطانا،فيهبأنذلكوعلل،منهبالخروجأمرهمالشمسطلعتوقد

.885()والترمذي(265)لمسند""ا(1)
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.(1بهم)فصلى،منهخرجواحتىرواحلهمفاقتادوا

فيالكونلكراهيةلا،الصلاةلمصلحةكانإنماالخروجأنهذاويرد

فيبالاسراعأمرهمولا،يسرعفلموأيضاوناموا.فيهباتوافقد،الوادي

خروجهم.

مخالفة!ميمالنبيفأوضعبمحسر،يقفونكانواالنصارىأن:نيالثا

يوضع:وهوقالعمرأنرويممامأخوذهذاوكأن.لهم

وضينهاقلقاتعدوإليك

جنينهابطنهافيمعترضا

دينها)2(النصارىدينمخالفا

ويكفيبمحسر،يقفونكانواالنصارىأنعلىيدللاهداأنيخفىولا

ثبتفلووأيضا.حجهموعدمشركهمفيالنصارىمخالفةالبيتمعنىفي

.الإسراعتقتضيفلا،الوقوفبعدمتحصللمخالفةفابهيقفونكانواأنهم

مبنيهذاوكأن.بابائهميتفاخرونبهيقفونكانواالمشركينأن:الثالث

أبدلوالهاسندلاالنصارىوقوفدعوىكانتلماولكن،قبلهالذيعلى

>فاذا:تعالىقولهتفسيرفيذلك)3(يشبهمارويقدلانه،بالمشركين

(ذ!راأوأشد!ماللهكذكر?اَباءفاذ!روامتسك!مقضثتم

.[002:]البقرة

.هريرةبياحديثمنوغيره68(0)مسلمأخرجه(1)

،1)9588"المصعف"فيشيبةأبيوابن552()3/""الامفيالشافعياخرجه)2(

وضن(.،)قلق""اللسانفينسبةبلاوالابيات26564(.

4(.46-444)2/المنثور""الدرفيالمابهذافيرويماانطر)3(
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عندكافذلكأنلىإتشيرفإنهاذلكلىإتشيرالايةكانتإذاأنهويرده

بمنى،يتفاخرونكانوانهمو،ذلكتوافقالرواياتوأكثر،لمناسكاقضاء

ذكرالرواياتفيوليسالنحر.يومبعضها:وفي،الجمرةعندبعضها:وفي

.الإسراعتقتضيلاذلكفيفمخالفتهموأيضالمحسر.

ابنقال،عذاببهنزلموضعمحسرواديأنالمشهوروهو:الرابع

وهذهالسير،سرعوناقتهحرلبمحسربطنأكأ"فلما")1(:"الهديفيالقيم

أصابهنالكفإن،باعدائهاللهباسفيهانزلالتيالمواضعفيعادتهكانت

محسر،واديالواديذلكسميولذلكعلينا،اللهقصماالفيلأصحاب

سلوكهفيفعلوكذلك.الذهابعنوانقطعأعياأيفيه،حسرالفيللان

."...برزخومحسرالسير)2(،سرعوأبثوبهتقنعفانهثمود،وديارلحجرا

عبارته.بقيةتيوسيا

،منقول-ثمودأرضفيالاسراعوهو-وشاهده،مقبولالقولوهذا

منمنهبدلامافوقوجلعزاللهغضببمنازلالكونيكرهأنووجيا

كمكةوجلعزاللهبركةبمنازلواللبثالكونيستحبكما،السريعالمرور

الذيالعذابهومانجهلأنالوجيهالوجههذافييخدشولا.والمدينة

حيسالفيلوأن،الفيلأصحابعذابأنهمنذكروهمافانبمحسر،نزل

كانذلكأنوالاثاروالأشعارالاخبارفيالمعروفبانمتعقب،هناك

مانعلالكن،الحرمدونحبسالفيلنو3[]ص،عرفةحذاءبالمغمس)3(

.(2236/)لمعاد"ازاد"(1)

عمر.ابنحديثمن892(0)ومسلم338(0)البخارياخرجه)2(

.(132)2/لطبري"و"تاريخ48(47،)1/"هشامابنسيرة"انظر)3(
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محسرا.فتلغتلجيشواالفيلتقدمتالفيلأصحابمنطليعةتكونأن

علمتوقد.فأحرقتهنارفنزلت،فيهاصطادرجلاأنهوالعذابإن:وقيل

.العذاببتعيينلجهلافيهايخدشىلاالرابعالقولوجاهةأن

فيللاسراعاقتضاءهأنريبفلاالمتجههوالمعنىذاككانواذا

يختصلا،السريعالمرورمنمنهبدلامافوقبهالكونكراهيةمحسر

أعلم.واللهاستنباطا،غيرهبهفيلحق،مزدلفةمنالمفيضلحاجبا

السريع،المرورمنمنهلابدمافوقبهالكونيكرهمحسزاأنثبتإذا

التشريق،ليلياالييتوتةفيهاشرعتالتيالبقعةمنيكونلاأنوجب

وهي،التشريقياموالنحرويومالتاسعوليلةالثامننهاربقيةبهاوالكون

يدلماجاءفقدالاسمفيفاما،الحكمفيمنىمنمحسريكونفلامنى،

علىيدلماوجاء،الحكمفيمنهاخروجهمعالاسمفيمزدلفةمنأنهعلى

مزدلفة.ولامنىمنليسانهعلىيدلماوجاء،الاسمفيمنىمنانه

عنأسلمبنزيدعن)1(""تفسيرهفيجريرابنفأخرجه:لاولفاما

محسزا".إلاموقفكلهاوجمع،عرنةإلاموقف!كلها"عرفة:قالع!يمالنبي

عروةوعن.محسر"واديإلاموقفمزدلفة"كلالزبير:ابنعن)2(وأخرج

مرسل.وهو،(125)3/(1)

"تفسيره"فيالرزاقعبدايضاواخرجه52(.1)3/""تفسيرهفيجريرابناي)2(

(1/.)97
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بنهشامعن)2(الموطأ""فيالزبيربناللهعبدوخبر.مثلهالزبير)1(ابن

عنه.عروة

فيمزدلفةفيداخلامحسرفيكون،الاتصالالاستثناءفيوالأصل

أيضا.الاسمفيمنىمنيكونلاهذافعلى.الحكمفيعنهاخارجاالاسم

خرجتوإنعرفةاسمفيداحلةعرنةتكونأنهذاقضية:قيلفان

الحكم.فيعنها

وغيره)3(""القرىصاحبذكرهمالهيشهدبلهذا،منمانعلا:قلت

ابنحديثويوافقه،عرنةفيهايدخلأنهلعرفةعباسابنتحديدذكربعد

أتىحتى..!ؤ.اللهرسول"غدا)4(:داود"بياو"سنن"المسند"فيعمر

منونمرة.."..بعرفةبهينزلالذيالإماممنزلوهي،بنمرةفنزل،عرفة

عرنة.

و"سنن"مسلمو"صحيح"المسند"فيماعليهفيدل:الثانيوأما

ابنمولىمعبدأبيعنالزبيرأبيعنسعدبنالليثحديثمن")5(النسائي

قالانه-!شيواللهرسولرديفوكان-الفضلأخيهعنعباسابنعنعباس

كافوهو"،بالسكينة"عليكمدفعوا:حينللناسجمعوغداةعرفةعشية

52(.1)3/جرير"ابن"تفسير(1)

()2(1/.)388

347(.346،)ص"القرىاملقاصدالقرى")3(

حسن.وإسناده(.91)13ود"دبياو"سنن6(013)المسند""(4)

2(.58)5/لنسائيو()1282"مسلمو"صحيح()6917"المسند")5(
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الذيالخذفبحمىعليكم":قال-منىمنوهو-محسرادخلحتىناقته

لفظ.لجمرةارمىحتىيلبي!شيواللهرسوليزللم:وقال"،الجمرةبهيرمى

".دخلإذا"حتى:"النسائيو"سنن"المسند"وفي.مسلم

المتن،يسقولمالزبير،بيأعنجريجابنطريقمن1()مسلمساقهثم

هبطحينمنىدخلإذا"حتى:وفيه)2(،"المسند"فيأحمدالامامساقهوقد

."...الخذفبحصىعليك:قالمح!را

منمسيرهفي!م!مالنبيمنكانبماالاخبارإلاالفضلمقصوديكنولم

منيؤخذمافغاية،البيتوتةحكملىإنظربدون،العقبةجمرةلىإالمزدلفة

فيالحديثهذاأخرجومسلم.الاسمفيمنىمنمحسراانخبره

يخرجهولم،العقبةجمرةرميلىإالتلبيةاستدامةأحاديثفي""صحيحه

فيباباعشرأربعةالموضعينوبين،البيتوتةبحكميتعلقالذيالموضعفي

.النوويتبويب

رواهوقدالزبير،بيأروايةمنإلامعبدبيأعنالخبرهذاأجدولم

عنعباسابنغيرجماعةورواه،عباسابنعنمعبدبيأغيرجماعة

منمحسرانمعناهاأوالكلمةهذهرواياتهممنسدءفيأرولم،الفضل

يحتاجالزبير"أبو:الشافعيقال.اخرونولينه،جماعةوثقهالزبيربوو.منى

)3(."دعامةلىإ

)1282(.رقم)1(

)4917(.رقم)2(

.(144)9/"التهذيبتهذيب"انظر)3(



الفقهرسانلمجمولح025

اتفقالتيالروايةفيوهي-"منىمن"وهوكلمةتكونأنيبعدلاوقد

أبيقولمنمدرجة-والنسائيومسلماحمدالاماملفظهاإخراجعلى

والله.بالمعنىوروى،الادراجعليهخفيالأخرىالروايةراوينوالزبير،

أعلم.

اسمولامنىاسمفيداخلاليسمح!راأنوهي:الثالثوأما4[]ص

"حدثني(:1()551ص2)ج"الازرقيتاريخ"وفيالمشهور،فهومزدلفة

المزدلفة؟واينلعطاء:قلت...جريجابنعنخالدبنمسلمحدثناجدي،

."..مح!ر.لىإفذلكعرفةمازميمنأفضتإذاالمزدلفة:قال

أينلعطاء:قلت:قالجريجابنعنالسندبهذا()2(913)صوفيه

فيماإلااحدينزلانأحبفلاعطاء:قالمح!ر.لىإالعقبةمن:قالمنى؟

قطعه.واحدخبروهومحسر.إلىالعقبةبين

:قالهناد"حدثنا:لىالاوالقطعة)3(""تفسيرهفيجريرابنروىوقد

صحيح.وسنده..".لعطاء.قلت:قالجريجابنانا:قالزائدةابيابنثنا

،عصرهفيمكةفقيهلكنهلين،فيهخالدبنمسلمففيهالازرقيسندفاما

مكةفقيهوهو،إمامجريجابنوشيخه.مكةفقهاءبهيعنىمماالحكموهذا

يعوللموكانه،السابقالزبيرابيحديثروىممنوهوايضا،عصرهفي

فيمكةفقيهوهو،إماموعطاء.منىمنمحسراانيدلممافيهماعلى

ملحس.رشدي.ط(2191،291/)"مكةاخبار"(1)

()2/2(172).

)3(/3(915).
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.وغيرهالفضلحديثعباسابنعنوروى،عصره

خالدبنمسلمعنأخذمكيوهو،الشافعيالامامعصرهفقيهجاءثم

منيفضيحينمنلمزدلفة"و()1(:917ص2)ج""الامفيقال،وغيره

وقالمحسر".قرنيأتينلىإ-مزدلفةمنالمأزمانوليس-عرفةمأزمي

بطنلىإ-منىمنالعقبةوليست-العقبةبينماومنى"()2(:182)ص

منى".منمحسربطنوليسمحسر،

هو،منىمنولاالمزدلفةمنليسمحسراأنأعنيالقولوهذا

فيحزمابنوقال.الأربعةالمذاهبفيوالمناسكالفقهكتبفيالمعروف

بطنإلاموقفكلها"وعرفة853:المسألة(:188ص7)ج""المحلى

عرنةوبطن،لحلامنعرفةلأنمحسر،بطنإلاموقفكلهاومزدلفة،عرنة

،الحرممنوهيلحراماالمشعرفهيمزدلفةماو،عرفةغيرفهوالحرممن

".مزدلفةغيرفهوالحلمنمحسروبطن

منعندههوالذيمحسرغيرفهي،لحرمامنعندهمنىأنريبولا

زعمهذلكمنغربو،الحرممنعرنةبطنأنزعمهفيأغربوقد.الحل

الحلمنهذاأنفيالمكانينباختلافحزمابناحتج.لحلامنمحسراأن

ذاكصجلولحجةوانهاحكمهما،واختلافتغايرهماعلىالحرممنوهذا

.الاختلاف

.لوفاءاارد.ط(945)3/(1)

(2)/3(165).
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لهايقالكلها"ومزدلفة")1(:"مناسكهفيتيميةابنالاسلامشيخوقال

كلبينفإنمحسر،بطنلىإعرفةمازميبينماوهي،الحرامالمشعر

مزدلفةوبين،عرنةبطنومزدلفةعرفةبينفإنمنهما،ليسحدامشعرين

محسر".بطنومنى

اوضحوقدالخطا.منفيهاعماعرضو،حزمابنعبارةلىإنظركانه

مزدلفة،وبينمنىبينبرزخ"ومحسر")2(:"الهديفيفقال،ذلكالقيمابن

كلفبين،الحراموالمشعرعرفةبينبرزخوعرنة،هذهمنولاهذهمنلا

الحرممنومحسرمشعر،وهيالحرممنفمنىمنهما،ليسبرزخمشعرين

الحل،منوهيمشعراليستوعرنةومشعر،حرمومزدلفةبمشعر،وليس

ومشعر".حلوعرفة

ومعمعبد،ابيعنالزبيرابيبحديثعارفينكاناالشيحينانريبولا

الكلاممنتقدملماقويسندهذاوفيمنى،منليسمحسرابانقطعاذلك

أعلم.والله.فيه

.(134)26/"الفتاوىمجموع"ضمن(1)

237(.236،)2/المعاد""زاد2()



عمئرةلسأبعةالرسمالةا

الإسلاوروحكمةعيادالأفلسفة
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...للهلحمدا

الإسلاموحكمةالأعيادفلسفة

525

الامةبهتحتفل،العاممنمخصوصيوم:العامالعرففيالعيد

اللهأخبركما؛الزينةيومأيضايسمىولذلك،الزينةهمهاوأالسرور،بمظاهر

يوم>موعدكثم:وقومهلفرعونقالانهالسلامعليهكليمهعنوجلعز

95[.:]طه<الرينة

لأعيادامنشأ

حدثعامعظيمسرورعنيعبروالزينةالسروربمظاهرالامةبروزإن

للأمة.حدثتعامةعظيمةنعمةعنينشأنماالعاموالسرورلها،

عظيمةنعمةسنةكلفيهتحدث،السنةمقمخصوصيومفالعيدإذن

لىإلحالابطبيعةيسوقهمعظيما،سروراأبنائهاقلوبفيتبعث،للأمة

بأنواعها.الزينةإظهارعلىالاجتماع

ثابت.طبيعيسببعنناشئفالعيدإذن

النيلوفاءكيومالاعياد،بعضعلىانطبقتوإنلحالاهذهلكن

كذلك.ليسالاعيادغالبفإنبمصر،

عيدا.استقلالهايومتتخذالامممنكثيراأنذلكفمن

منيوماولتتخذالامممنكثيرافإن؛السنةمنيومأولذلكومن

عيدا.سنتها

منيقابلهالذياليومولكن،الامةعلىعظيمةنعمةالاستقلالفحدوث
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سدء.فيهيحدثلموهكذاوالثالثةالثانيةالسنة

وقد،نعمةحدوثيوميكونقدلتاريخبهاابتدئالتيالسنةوأول

اصطلاحي.أوفلكيأمرعلىمبنيايكون

أولومثله،سنةكلمنالاستقلالليومالمقابلاليومأنريبلا:فأقول

عيداجعلوهالامممنالمنكرينولكن،عظيمةنعمةفيهتحدثلم،السنة

سياسية.لاغراض

اليومفلنعدطبيعيا،عيدا-مثلا-النيلوفاءيومنعدنلناساغفاذا

اصطلاحيا.عيدا-مثلا-الاستقلالليومالمقابل

فيالسنةأولوبين،الاستقلالليومالمقابلاليومبينفرقاههناأنإلا

.الاصطلاحبمجردابتدئتالتيالتواريخ

الشيء:قيلوكما،مثلهفيحدثتفانهانعمةفيهتحدثلموانفالاول

كذلك.نيالثاوليسيذكر،بالشيء

كلوفيشهر،كلوفي،أسبوعكلفيتوجدالمثليةكانتلماولكن

إظهارعلىيبعبعظيمسرورحدوثيقتضيلاالنعمةتذكروكانفصل،

عيداكونهمن-مثلا-الاستقلالليوم2[أصالمقابلاليوميخرجلم؛الزينة

اصطلاخيا.

****
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الدينيةلأعيادا

والبحث،اصطلاحيأعيادهافغالبالأهواءبهاعبثتالتيالاديانأما

تباركاللهعنشرعهاالثابتالاعيادعنالبحثهنايهفناوالذي،يطولفيه

.الاسلامدينفيذلكلنايتيسروانما،وتعالى

الأعيادفيالاسلامنظرية

واصطلاحي.طبيعي:نوعينعلىالاعيادأنتقدممماعلمتقد

النعملىإإلاتنظرلمالاسلاميةالشريعةفإنبالطبيعييتعلقمافأما

كلمتكززاالنعمهذهمنوالموجود.المسلمينجميعتعمالتيالحقيقية

:أمرانعام

.الصياممشقةمنلخروجوا،رمضانشهرصيامتمام:الاول

.الاحراممشقةمنوالخلاص،الحجتمام:الثاني

علىالنعمأعظمومن،الاسلامأركانمنوالحجرمضانشهروصيام

حجهم.ويتمصيامهميتمأنالمسلمين

المسلمين.منطائفةهمإنماالحجاجفإن:قيلفان

جميععلىكفايةفرضسنةكلالبيتحجولكننعم،:قلت

الاثم.بسقوطالجميععلىالنعمةتمتفقدبعضهمبهقامفاذا؛المسلمين

ظهورمظاهرمنالحجتمامإمنالمسلمينتمكنأنذلكعلىزد

عليهم.النعمأعظممنوذلك؛المسلمينواجتماعالاسلام
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وكان،المسلميناجتماعلحجاشرعحكممنأن:ذلكمنوأظهر

الصلواتفييشرعلانه.سنةكلمنهمفردكلعلىوجوبههذاظاهر

وفي،مدينةكلأهلاجتماعالجمعةوفي،محاهكلأهلاجتماعالخمس

العواتقفيهبماالنساء،حتىحولها؛ومامديئةكلأهلاجتماعالفطرعيد

.()1الصحيحالحديثفيكما؛والحيضالخدورذوات

لحج.بااكتفاءالشارعأهملهوهذاقطر،أهلاجتماعإلاذلكبعدفما

فيكانلماولكن،المسلمينجميعاجتماعالحجفييشرعأنالظاهرفكان

عنهم.اللهخففلمصالحهموضياع،عليهممشقةذلك

سئة؟أكل؛الحجوجوبعنسئلجصرالنبيأن:صحمايفهمهناومن

)2(."لوجبتنعم:قلتولولا،":فقال-فردكلعلى:يعني-

منتبلغالطائفةهذهثم،طائفهبجهةكلأهلمنيحجبأنالشرعفاكتفى

>رماكانالجهاد:فيتعالىاللهقالكما.الحجفيالاجتماعثاروراءها

الديرفىفنففهواطالفةمنهمفرقوفلولانفرمنصافةنبلنفرولمؤمنون

.[221:]التوبة<مجذرونلعئهزلخهمإرجعواإذاقرزولينذرو

بذلكليحصلبلدهمفيبلدكلأهلباجتماعيحجوالمالذينوكلف

الاعظم.الاجتماعحضورمنيحصلما

وأقريبلهيكونالمسلمينمنفردكلأنفالغالبأخرىجهةومن

هذا.سروريوجبذلكعلىالنعمةوتمام،الحجفيصديق

عطية.أمحديثمن98(0)ومسلم(749)البخاريأخرجه(1)

.هريرةابيحديثمن()1337مسلماخرجه)2(
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التاسع،سيماولا،الحجةذيتسعصيامللمقيمينشرعذلكومع

يحلقلاأنمنهمالتضحيةأرادلمنوشرع،أخرىنعمةعليهمتتموبتمامها

)1(.الحديثفيجاءكما؛يضحيحتىظفرايقصولاشعرا،

العيد،يصلواحتىشيئايطعموالاأن:الاضحىعيدفيلهموشرع

وهذه؛الاكلوعن)2(القرضعنالامساكقيدعنهمينفكالعيدصلاةوبعد

.أخرىنعمة

وجل-عزالعليمالحكيموضعمنوهي-الاسلاميةالشريعةتكنلم

فيعملهاللمسلمينينبغيالتيالاعماللىإنظرتبلبهذا؛لتكتفي

السرورعلى--كغيرهالمسلميبعثكماالنعمةتمامأنفوجدت،عيدهم

المنعمشكرعلىأيضايبعثهفإنه=الزينةإظهارعلىيبعثوالسرورطبعا،

وجل.عز

بينجامعةالعيدفيالمشروعةالاعمالتكونأنالحكمةاقتضتلهذا

الاضحية=منوالصدقة،الفطرةوأداء،والصلاةفالتكبير،.والعبادةالزينة

والتقرب،والاجتماعالجديد،وليس،والتطيبوالتنظف،.محضةعبادة

الامرين.تتضمن=بالاضحية

(")3(.الإيمانمنالنظافة":لحديثافيجاءفقدعبادةكونهاأما

سلمة.أمحديثمن(1)779مسلمأخرجه(1)

الشعر.لقصالمقراضاستعمالأي)2(

(1/183)"أصبهان"اخبارفينعيمبوو731(1)""الاوسطفيالطبرانياخرجه)3(

فيالهيثميقاليصح،ولا.لمالايمانلىإتدعو"النظافة:بلفظمسعودابنحديثمن

-.موضوعةاحاديثه:عديابنقال،حيانبنإبراهيمفيه236(:/1)الزوائد"مجمع"
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يحبونالملائكةنو)1(،الطيبيحبكانبم!جم!النبيأنوجاء:

الطيب.

يرىانيح!ثالله"ان:وقال،اللباسحسنلىإالندبجم!عنهوجاء

)2(."عبدهعلىنعمتهأثر

ونعلاهدهينا،ورأسهحسنا،ثوبهيكونأنيحبانهأخبرهلفذيوقال

")3(.الجماليح!ثجميلالله"ان:حسنتين

عبادةالناسأذيةواجتناب،المجتمعينيؤذيوالتطيبالتنظفوعدم

ولاسيما3[]ص؟المعنويالاجتماععلىباعثالحسيوالاجتماع

العامةالمصالحببيانفيهمفيخطبالامير؛هوالاماميكونانوالمشروع

إياهمتقدمهبهقتدائهموبهمبصلاتهويمثلعليها،يتعاونواأنينبغيالتي

الاسلاممصالحفياعني،ذلكفيلهوتبعهموجل،عزاللهطاعةفي

والمسلمين.

ظاهر.بالاضحيةوالتقرب

-ونحوهالاكلفيالتوسعيعمماأعني-الزينةمنالاشياءهذهكونوأما

فظاهر.

جدا.ضعيفسنده(:1/94،512)الاحياء""تخريجفيالعراقيوقال

مالكبنانسحديثمن6(1)7/والنسائي285(،281،991)3/احمداخرجه(1)

حسن.واسناده"...والنساء[لطيباليئحبب":مرفوعا

حسن.واسناده.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن282(0)الترمذياخرجه2()

مسعود.ابنحديثمن19()مسلماخرجه)3(
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،بالسلاحواللعب،بالدفكالضرباللهو؛منالعيدفيأبيحمابقي

الامرين.علىمشتملأيضاوهذا

فظاهر.زينةكونهأما

كانواعندما-للحبشةقالانهجموعنهجاءفلماعبادةفيهأنماو

ديننافيأنوالنصارىاليهودلتعلمأرفدة؛بنيايه"-:بحرابهميلعبون

.(1")فسحة

النفسإسعاففيفانوأيضاالجهاد،علىتدرببالسلاحواللعب

والاعمالللعباداتلتنشطعنهاوترويحالها،جماماإحظوظهاببعض

شهواتها؛وبينبينهاحالشاقعملمنخارجةوهيولاسيما،المصلحية

يذتسعوصيام،رمضانعدةفيالصياموسردحج،لمنالاحراموهو

يضحي(حتىالاظفاروقصالحلقعنإمساكهمعيحج،لملمنالحجة

بعديحدثإنمااللهوأنخبيرنتو،الصلاةمنيرجعحتىالطعاموعن

ذلك.

لاالمسلمينإن-للاشفيا-ولكنالاعياد،فيالاسلامحكمةهذه

المقاصلم،تلكعلىعملهويبنيالمعانيهذهيستحضرمنمنهميوجديكاد

.المستعانفاللهذلك؛لهميبينمنعلمائهممنيوجديكادولا

رخصكذلك،العيدينفيوغيرهاللهوبعضفيالشارعرخصوكما

ولمسفر؛منلقدوم1و،والختان،كالزواج؛عظمىنعمةحدوثعندفيها

عائشة.حديثمن)254(""مسعدهفيوالحميدي233(،161)6/احمدأخرجه(1)

حسن.واسناده
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لما؛السنةأوالشهر،أو،الاسبوعمناليومذلكمثلفيذلكفييرخص

علمت.

أعياد،هيحيثمنالشريعةإليهاتلتفتفلمالاصطلاحيةالاعيادأما

كما-الطبيعيةالاعيادفيالشريعةأدرجتهسياسيةأغراضمنفيهاكانوما

مع.يأتيكما؛لجمعةايومفيكما؛تخصهعبادةفيأو-،إليهالاشارةمرت

القرآنلنزولتذكارالفطرفعيد؛بذلكيفيماوالاضحىالفطرعيديفيأن

.وعزهالدينلتمامتذكارالنحروعيد.تييأكما؛رمضانفي

مثلا،استقلالهاسبيلفيجاهدتلوالامممنأمةبأنيقضيوالعرف

نتيجةفيهتميزالذياليومالعيدتجعلفانما=انتصاراتعدةفيفانتصرت

جهادها.

كما؛الاضحىعيدفيكافالاسلاملىإبالنسبةنفسهالمعنىوهذا

عامة؛عظمىنعمفيهاحدثتالتيالاياملىإنظرتالشريعةولكن.يأتي

البعبفييكفلموان،النعمةوتذكرمر.كمابالنعمتذكرالمثليةأنفرأت

تلكأمثالفيفشرعتالشكر.علىللبعثيكفيفانه=الزينةإظهارعلى

المثلية.منيكونماأقربواختارت،مخصوصةعباداتالايام

ولا،أسبوعكلمنمثلهفيالعبادةعينتيومفيالنعمةحدثتفاذا

عاشوراء.ويومعرفةصيامفيسياتيكماآخر؛لمعنىإلاهذاعنتخرج

سنة.كلمنمثلهفيالعبادةعينتشهرفيالنعمةحدثتوإذا

خير"ب!:النبيعن")1(مسلم"صحيحففي؛الجمعةيوم:الاولفمن

.هريرةبياعن85(4)رقم(1)
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خلادوفيهادم،خلقفيه؛الجمعةيوم4[ص11([)]الشمسعليهطلعتيوم

".الجمعةيومفيلااالساعةتقومولامنها،أخرجوفيه،الجنة

وجودنا.سببلائهحقنا؛فينعمةالجنةمنالسلامعليهادموخروج

والاخذ،أعدائهمعلىلهمالقضاءفيهلان؛المؤمنينعلىنعمةالساعةوقيام

لهم.وجلعزالربوتجلي،لجنةاإدخالهمبل،بحقوقهملهم

جميعالهملىتعااللهشرعادمبنيلجميععامةالنعمهذهكانتولما

يومعلىيدلهملاأنوجلعزحكمتهاقتضتولكن؛اليومهذاتخصيص

تعيينهويدع،الاسبوعمنيومبتخصيصيامرهمبل؛وهلةأولمنلجمعةا

اجتهادهم.لىإ

بيد؛القيامةيومالسابقونالاخروننحن":النبيعن)2(الصحيحينففي

فرضالذييومهمهذاثم،بعدهممنوأوتيناهقبلنا،منالكتابأوتواانهم

لحديث.ا"إليهاللهفهدانافيه،فاختلفوا-الجمعةيوميعني-عليهم

فيالمسلميننوغيرهاالسيرةفيثبتما:لهالأمةهذهوهداية

على-باجتهادهمأوبهيجمؤمنهبامرإما-اتفقوابم!جمولالنبيهجرةقبلالمدينة

والاتفاقتعالىاللهلذكرفيهيجتمعونالاسبوعمنمعيناًيومايخصصواأن

لاشتغالهميوم؛كلالاجتماعلهميتيسرلاإذ؛المسلمينمصالحعلى

يومعلىجمعوافا،دنياهممصالعمنذلكوغير،تجارتهموبنخيلهم

لجمعة.ا

الاصل.منسقطت(1)

.هريرةبياعن85()5ومسلم)876(البخاري2()
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عائشةعن)1(،الصحيحينفيكما؛ركعتينيومئذالظهرصلاةوكانت

جم!اللهرسولهاجرثم،ركعتينالصلاةفرضت":قالتعنهااللهرضي

.("الاولىالفريضةعلىالسفرصلاةوتركتأربعا،ففرضت

الاجتماعالمجتمعينحقفيلجمعةايومظهروتركت:أقول

موضعها.هذاليسعلميةمباحثوههناظاهر،هوكما،المخصوص

الزائدةالعبادةمنشرعمالجمعةايومشرعوجلعزاللهأنوالمقصود:

والطيب،،والسواك،والغسل،لخطبةوا،الاجتماعمن؛الايامبقيةعلى

وجلعزلهشكرا=الامامخروجقبلالصلاةوكثرة،لجامعالىإواتحر

وغيرهاهالنعممنتقدمماعلى

منالعيدفيشرعمماكثيرالانعيدا؛الجمعةيوميعدمنالناسومن

عنالنهيصحولانه.فيهشرع،والخطبةوالاجتماعلتندهفوالتطيب

العيد)3(.يومصيامعنثهىكما)2(؛بصيامتخصيصه

بطاهر.هذاوليس

نأصحكما؛المجتمعينلحقوقفيهشرعتفانماوالتنظفالتطيبأما

فيؤذي،يتطيبولميغتسللممنومنهم،يجتمعونأولاكانواالصحابة

عالشة.عن)685(ومسلم3(39)5البخاري(1)

البابوفي.هريرةبياحديثمن(4411)ومسلم(8591)البخارياخرجه2()

.أخرىاحاديث

وفي.الخدريسعيدبيأحديثمن)783(ومسلم(1991)البخارياخرجه)3(

.أخرىأحاديثلباب
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.(1)بذلكفأمروابعضا،بعضهم

عيدا.اليومذلكيعدأنيقتضيلامصلحيفأمروالخطبةالاجتماعوأما

لنهىعيدلانهكانفلو؛بالصياملجمعةايومتخصيصعنالنهيماو

معصامهفلو،وحدهيصامأننهىوانما؛كذلكوليسمطلقا،صيامهعن

)2(.ص!عدظعنهثبتكماصح؛السبتمعأو5[]صالخميس

لموضوعاعنخارجةكانتوان،القارئإليهايتعطشفائدةوههنا

.بقياموليله،بصياملجمعةايومتخصيصعنالنهيحكمةوهي

فيه.ماتقدموقدعيد،لانه:قيلقد:فاقول

فيه.المشروعةالعباداتعنوصيامهليلتهبقياميضعفلئلا:وقيل

وصيامه،السبتليلةقياميريدلمنليلتهقياملجواز؛باطلأيضاوهذا

وقيل.،وقيلهنا،حاصلوالضعف.تقدمكما؛السبتيومصياميريدلمن

يشرعلموجلعزاللهلانذلك؛عننهىإنمابهـمظانهوعندي

بذلكالتخصيصمشروعيةالناسبعضيتوهموربما.بذلكالتخصيص

مشروعيةتقتضيلااليومفضيلةأن%فبين؛الفضيلةمنالجمعةليوملما

؛سواهفيمنهاأعظمأجرفيهلهايكونبان؛العباداتبجميعتخصيصه

بها.التخصيصتعالىاللهشرعالتيبالعبادةالتخصيصيشرعوانما

فيالثلاثاءيومبمنزلةنهارهوصيامليلتهقياملىإبالنسبةالجمعةفيوم

أحدهماخصصفمن.بذلكمنهماكلتخصيصيشرعلموجلعزاللهأن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)847(ومسلم9()30البخاريأخرجه(1)

انفا.خرجناهالذيلحديثافي)2(
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.مبتدعفهوغيرهمنأعظمفيهذلكأجرأنظانا

فيهالناسيتوهمأنمظنةلانهالجمعةيومعلىبميه!النبينصوانما

يتعمدلملمنحتى،صيامهعنالنهيب!جمؤأكدولذلك.لفضيلتهالاجرزيادة

الاجر.لزيادةالتماساتخصيصه

متعمدغيروحدهأحدناصامهفلومثلا؛الثلاثاءيومفيذلكيقلولم

.باسبذلككانمااتفاقا،ذلكوقعوانما،للتخصيص

شرعللنفسحطفيهماالجمعةفيالمشروعةالاعمالفيكانلمانعم،

فييكونلمامستحقالهالصائمليكون؛الخميسيومصيامللأمةتعالىالله

استحبابحكمةمنجاءماذلكينافيولا.النفسحظمنالجمعةيوم

1(.)الاعمالفيهتعرضيومبانه؛الخميسيومصوم

سئل:قالقتادةأبيعن")2(مسلم"صحيحففي؛الاثنينيومذلكومق

".عليانزلوفيهويدت،"فيه:فقال؛الاثنينيومصومعنب!جمؤاللهرسول

النعمتينهاتينعلىشكرا؛الاثنينيومصيامللمسلمينتعالىاللهفشرع

)3(.عليهالقرانوانزال،به!جمولرسولهولادة:العظيمتين

ثعلبةبنرفاعةبنمحمدسندهوفي،هريرةابيحديثمن)747(الترمذياخرجه(1)

زيدبناسامةحديثمنهاشواهدللحديثولكن.حبانابنغيريوثقهلم،القرظي

يرتقيوبمجموعهما2(،10،220)4/والنسائي)2436(داودابوخرجهالذي

الحسن.لىإلحديث

.(1/891)162رقم)!(

لالالبابهذا!تجلو"ولانه:هناالمذكورالسياقتناسبعبارة(1)صهامشفي)3(

وفي=،والخميسالاثنينعداماوهي،ايامخمسةغيريبقلمإذ،الايامتعميملىإ
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فيالاديانأهلبعضطعنعنلجواباعلمتقدممامعوبهذا

بعثهيومأو،صجم!رسولهولادةيوميتخذواأنلاهلهيشرعلمبانه؛الاسلام

عيدا.

يحدثلملانه؛بذلكالاولىالإسلاميةالقرونفيبعضهموطعن

.(1)000000القرنفيإلاالأولربيع21بيومالاحتفاء

بعث؛ويوم6[،ص1بم!جمؤولديومحدوثهاكانالنعمةإن:لهمفيقال

يحدثفلا=سنةأو،فصلأوشهر،أو،أسبوعكلمناليومذلكمثلوأما

يبعثهادنيويا،سروراالنفسفييحدثلاالنعمةوتذكر.النعمةتذكرلافيه

دينياسرورافيهايحدثوانماعيدا،نتخذهأنينبغيحتىالزينةإظهارعلى

النعمة.تلكشكرعلىيبعثها

كلمزمثلهوهو،اليوملذلكالامثالأقربلناوجلعزاللهشرعوقد

بعبادة؛العظيمتينالنعمتينتينكعلىوجلعزبشكرهنقومأن؛أسبوع

فإن،الدينيرالسر،يناسبالذيالصياموهي،النفسحظعنخالصة

الدنيا.عنالرغبةعلىيبعثالدينيالسرور

الخطاببنلعمرقالوااليهودأنصحماالاعتراضهذاذكرنيوقد

نزلتاليهودمعشرعلينالوالمسلمينمعشركتابكمفياية:عنهاللهرضي

نعمتيعدتكموأتختينكملكمِكملت>آلومعيدا:اليومذلكلاتخذنا

بأنهاعنهاللهرضيالفاروقفأجابهم3[.:]المائدة(ديناآلإشلغلكمورنبت

".لجميعباالتهاونإلىواما،لمصالجعنالاشتغاللىإإمايؤديحرجذلك

يدعلىالسادسالقرنفيكانبالمولدالاحتفالابتداءأنومعلوم.الاصلفيبياض(1)

.المستعانوالله،إربلصاحبكوكبوريالمظفرالسلطان
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)1(.بعرفةب!ؤوالنبي؛عرفةيومالجمعةيومنزلت

يومعرفةفيوم،للمسلمينلىتعااللهشرعهاعبادةيوموكلاهما:يعني

ويوم،الصيامولغيرهم،لىتعااللهوذكر،بعرفاتالوقوفللحجاجفيهشرع

تذكرعندعملهاينبغيالتيهيوالعبادة.فيهالتيالعباداتتقدمقدلجمعةا

الزينة.لاالنعم

؛-اللهقاتلهم-عليهمالمغضوبخبثمنالاعتراضهذاأن:وعندي

الايةتلكنفمسبهيخالفونإحداثلىإالمسلمينيسنزلواأنطمعوا

للهودىض!يملؤيخالوابغيظهتمكؤواالذينالله>ورب:اللهفكبتهم؛العنليمة

2[.5:حا1(فوياعرك!بماللهوكانالنتالالموِنين

صومهفيوماالاثنينيومصومنسوا-للأسفويا-المسلمينولكن

أكثرهمإنحتى؛بم!عم!محبتهمنذلكيتضمنوماوجل،عزاللهشمكرمن

إلا؛يذكرهمنولا،النيةبتلكيصومهمنعمريطولأرولم.ذلكيجهل

عشربثانيالاحتفاءمشروعيةعلىاحتجاخالحديثايذكرمنسمعتأنني

.المستعانفالله؛الاولربيع

وجاء:،المتقدمينالانبياءشرائعبقايامنفكانعاشوراءيومصومفأما

وقومه.فرعونوغرق،وقومهموسى[]فيهلىتعااللهأنجىالذياليومانه

لىإوأرشدوب!لإر،النبيوصامه،بصيامهمرو،السلامعليهموسىفصامه

09[.:]الانعام<ا!ده>!هدئهم:وجلعزاللهبقولعملأ)2(؛صيامه

عنشهاببنطارقحديثمن3(0)17ومسلم(4،7044)5البخارياخرجه(1)

عمر.

.عباسابنحديثمن(0131)ومسلم2(00)4لبخارياخرجه)2(
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تخصيصيشرعولم،النبويالعهدفينعمفيهاحدثتأيامكانتوقد

فليس؛الدينأكملقدلىتعااللهأنوبمابغيرها.عنهاكتفاءبعبادةأمثالها

ذلك.منشيءإحداثلاحد

لاحدليسالنبويالعهدبعدالنعمفيهاحدثتالتيالاياموهكذا

الرسولحياةفيكملقدالدينلان؛مخصوصةبعبادةأمثالهاتخصيص

النعمعنفرعفهيص!عبه!بعدهحدثتللمسلمينعامةنعمةكلولان،بح!عل!

.والسلامالصلاةعليهعهدهفيحدثتالتي

عزاللهقال،رمضانشهر-:شهرفيالنعمةحدوثأعني-البابومن

منوبئنمخهاهـلئاسالقرءانفيهأنزلالديرمضان>شئهر:وجل

فيفالفاء[.185:]البقرة<ففيصعهالمثئهرمنكمشهدفمنوالفرقانالهدئ

)الشهر(ومثلبعدها.لماعلةقبلهاماأنعلىتدل؛للتعليل(>فم:قوله

لى.تعااللهبحمدواضجوهذامرة،السنةفييحصلإنما

صيامها،الحاجلغيرلىتعااللهشرع؛الحجةذيتسع:ذلكومن7[]ص

التيالنعموعلىلاخوانهم،لحجاطريقتيسيرعلىوجلعزلهشكراوعده

الاكبر.الحجيوملانه؛عرفةيومصوملهمكدولها.شكراالحجشرع

بأجلىالحسيالاجتماعفيهمبرزقدالمسلمينبلدانجميعمنواخوانهم

النعمأعظممنوتلكجميعا.المسلمينكلمةاجتماعلىإرمزوهو؛مظاهره

أعلم.والله،لغيرهمشكرهايجبالتي

الانأستحضرفلملحجةاذيمنبالاياملحجاتخصيصسببفأما

.تقدمماجنسمنسببا،لذلكأنعلىيدلالاستقراءأنإلاذلك؛فيالاصل
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المقصود:وانما،العباداتاستيفاءهناالمقصودفليس،حالكلوعلى

الشرعيجعلهالاالزمانمنمرةالعظامالنعمفيهاتحدثالتيالايامأنبيان

حكممع،النعمتلكعلىشكرا؛للعباداتمواسميجعلهاوانماأعيادا،

!أخرى

منكلليطلع؛الاجتماعفاهممها:الاعيادفيالسياسيةالمقاصدأننا

وغير،صفهمويوحدواالافكار،ويتبادلوا،غيرهأحوالعلىالامةأفراد

ذلك.

فشرعت؛يمكنماغايةعلىالاجتماعالاسلاميةالشريعةراعتوقد

تقليلوشرع،محلةأوقريةكللاهلالخمس!الصلواتفيلجماعةا

الزائدفيكون،الحاجةقدرعلىعددهايزيدلاحتىوتوسيعها؛المساجد

لغيرالبقعةتحجيرمنذلكفيمامع،المؤمنينبينتفريقاالضراركمسجد

نحوها.أومدرسةباتخاذهاالمسلمينتنفعأنيمكنوكان،حاجة

منجعلهامنمنهمبلعين؛فرضلجماعةاأنيرىالائمةوبعض

.الصلاةشروط

لمولذلكواحد؛مسجدفيمدينةكلأهلليجتمعالجمعةشرعتثم

المسجد،وضاقاتسعوإنالواحدالبلدفيالجمعتعددالائمةبعضيجوز

الموافقهووهذا.أمياللىإولوالمسجدتوسيعالمسلمينعلىيجببل

الموافقوهو،الناسوكثرةالمدناتساعمعالاولىالقرونوعمل،للسنة

.الاجتماعلحكمة

النساء؛إخراجفيهشرعحتى؛الجمعةمنأعملاجتماعالعيدشرعثم

فريضة.العيدأنيرىالائمةوبعض-.مركما-الحيضحتىوكبارا،صغارا
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المسلمين.جميعواحدموضعفيليجتمع؛الحجشرعثم

جهلواالمسلمون-للأسفويا-ولكن.تقدمماعلى؛الاصلهوهذا

المشروعة،الاجتماعاتهذايجتمعونمنهمفقليل؛الحكمهذه

لجمعيةاالخطبإنحتى.مصالحهمعنيبحثونماقليلاوالمجتمعون

هذا.عنبمعزلتراهالحجيةواوالعيدية

سائرفيالمسلمينمصالحمنشيءعنيبحثونلاالحجاجكثرو

الاقطار.

خراهم،ودنياهملمصالحالكاقلدينهملتدبرالمسلمينأيقظاللهم

1(.قدير)شيءكلوعلىالخير،بيدك

)1(
يلي:ماغلافهاصفحةعلىالمؤلفكتبوقد.الرسالةانتهتهنالىإ

كما؛مصيبةأوبليةمثلهافيوقعتالتيالايامذكر[]منالناسمنكثيرعليهما

قتلوأيام،السلامعليهالمسبحصلبتذكارفيالنصارىيفعلهوكما...كان

ذلك.منشيءالاسلامفييعلملا،ذلكوغيرالشهداء،

المصيبةحدوبيومفيذلكشرعفإذاالصبر؛المصائبعندالمشروعانوسببه

شيء.المثلفييحدثلملائه؛الاياممنيماثلهفيمالىفبالاو

لا،طبيعيأمرلأنهفذلك؛الدمعإراقةمنالمصيبةحدوبيومبهسمجماماو

.اليومذلكمثلفيهكذايكونولا،دفعهيستطاع

وقد،معينةلمدةبهاخاص!أمرفهوالإحدادمنالمتوفىزوجةبهامرتماوهكذا

ذلك.عداعماالنهيصح

نرىولانناالمقصود؛نقيضينتجالاعيادمنالنوعهذانوجدالعاقلتأملواذا

استثنينا1إذ؛ولعبولهو،وفرحسرورحالفيهالهمحاتكونبهاالمعتنينالاقوام

واللهأيضا،واللعباللهومظاهرمنمظهراأصبحتص11التكلفيةلحركاتابعض

.المستعان





عثسرةلكأمدة[لرسألةا

موليتهبترويغالمجبرغيرا!ليتوكيل





موليتهس!غيرالمجبرالوليتوكيل18-

الر!صيرالرتج!إلمحه

545

سيدنا،أنبيائهخاتمعلىوالسلاموالصلاة،إفضالهعلىللهلحمدا

واله.محمد

موليتهبتزويجالمجبرغيرليالوتوكيلفيالمذاكرةجرتفقدوبعد،

لىإماسةلحاجةاوجدتالمظانراجعتفلماإذنها،قبلالتوكيلوقعإذا

سبحانه:باللهمستعينافاقول،وتحقيقبسط

توكلأنللمرأةجاز"وإذا:لىتعااللهرحمهالشافعيالامامقال2[أص

فيخاصةللأبوهذا،يوكلانمعهللمراةأمرلاالذ!ليللوجازوليين

ولا،ثيبفيأبيوكلأنأمر،معهمللمرأةه)1(غيرليلويجزولمالبكر،

""الام.بإذنها"فيجوزيجها،بتزويوكلانلهتاذنبانإلا،أبغيرليو

()2(.41ص5)ج

":"المهذبفيإسحاقأبوالشيخفقال،الاصحابكلاموأما

وابملكفيهيوكلالديفيالتصرفيملكممنإلاالتوكيليصح"ولا

،والمجنون،كالصبي-فيهيوكلالديفيالتصرفيملكلامنفأما،ولاية

ابنته-تزويحفيوالفاسق،النكاحفيوالمرأة،المالفيعليهوالمحجور

كالوكيلبالاذنإلاالتصرفيملكلامنوأما....فيهالتوكيليملكفلا

فيأصحابناواختلف.بالاذنإلاالتوكيليملكلافانه،لهالمأذونوالعبد

البكر.فيالأبغيراو،معهللمراةامرلاالذيليالوغير:اي"غيره"وقوله(1)

لوفاء.دار.ط(43)6/(2)
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إذنغيرمنالتزويجفيالتوكيليملكهلالعصباتمنلجدواالابغير

،الشرعجهةمنبالولايةالتزويجيملكلائه؛يملك:قالمنمنهم؟المرأة

لالانه؛يملكلا:قالمنومنهملجد.واكالابإذنغيرمنالتوكيلفيملك

والعبدكالوكيل،باذنإلاالتوكيليملكفلا،بالإذنإلاالتزويجيملك

.(31()15ص1)ج"المهذب"."لمأذونا

لهأذنتالذيالمجبرغيرالوليفي(""المهذبمسالة:أقول3[]ص

مسألتناهغيروهي،عنهنهتهولابالتوكيللهتأذنولم،بالزواج

التوكيلعننهتهفانالمجبرغير"وأما"المحرر")2(:فيالرافعيوقال

فيه؟التوكيللهفهلزوهجني،:لهقالتوان،وكهللهأذنتوان،يوكللا

النكاجفياستئذانهاغيرمنالتوكيل[]لهيجوزولا.نعمأصحهماوجهان

".الوجهيناصحفي

نهتهوانوكهل،وكهللهقالتإنالمجبر"وغير)3(:""المنهاجوعبارة

لماستئذانهاقبلوكلولو،الاصحفيالتوكيلفلهزوهجني:قالتوانفلا،

".الصحيحعلىيصح

":الصحيح"على:""المنهاجقولبعد")4("المغنيفيالخطيبقال

.تقدموقد،لىتعااللهرحمهالنهافعيالامامنمهزيريد،المنصوص

الزحيلي.تحقيق347()3/(1)

العلمية.الكتبدار.ط392()ص2()

البشالر.دار.ط(2432/)"الطالبين"منهاج)3(

)3/158(."المحتاج"مغعي)4(
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مطلقاوجدابغيركانبانالمجبر()ولغير:شرحهمع""الروضوفي

النكاحفي)منهاله(الاذن)بعدلكنأيضا،()التوكيلالثيبفيأحدهماو

:أي(وحدهالنكاحفي)وكذاالنكاحدون:أيفقط(التوكيلفيأووالتوكيل

كالوصي،إذنبغيرالتوكيلمنفيتمكنبالولايةتصرفلانه؛التوكيلدون

إنمالانها،يوكللمعنهنهتهفإن،التوكيلعن(تنههلم)إنهذا،والقيم

إذنهابغيرتوكيلهأماعنه،نهتبلالوكيلتزويجفيتأذنولم،بالاذنتزوج

3)ج"الروض"شرح.بنفسهالتزويجيملكلالانه؛يصحفلاله

()1(.135ص

فيبهصرحالذيالوجههو(""المنهاجعبارةفيالاصحومقابل

لى،تعااللهرحمهالشافعيالاماملنصموافقوهو،دليلهوذكر،"المهذب"

.الاصحابعندخلافهالاصحكانوان

ابنحديثمنوغيره")2(مسلمصحيح"فيماقلنامايوضحومما

أحق"الثيب:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعنهمااللهرضيعباس

داودبيلالف!وفي،سكوتها"واذنهاتستامروالبكروليها،منبنفسها

واليتيمةأمر،الثيبمعللولي"ليس)3(:حبانابنوصححهوالنسائي

تستامر".

المجبر،علىبالتزويجلهأذنتإذاالمجبرغيرقياسوشبهتهم4[]ص

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

85(.)6/والنسائي(902)9داودابوايضاواخرجه(.1241)رقم2()

،حبانابنو"صحيح85()6/داو"العسائي2(001)داوددابيأ"سعنانظر:)3(

98(04).
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ولايتهتتمإنماالمجبروغيرإذنها،.بدونتامةولايتهالمجبربأنويفرق

انهاترىألاعجبا،كانلمابإذنهاالولايةيستفيدإنماإنه:قيللوبلباذنها،

لىإالمجبرغيرودعا،قليلبصداقدميممستضعففقيركفءلىإدعتلو

مااضعافبصداقوجاهاومالاجمالاووكمالاكفاءةذاكمنخيرهومن

بمنيجهاتزولىإليالويجبلملوحتىإجابتها،لوجبالاخربذله

فوكل،توكللاللمجبر:قالتولو،السلطانفيزؤجهاعاضلاعدفيهرغبت

يوكلأنلهيكنلم،توكللا:وقالتبالتزويجالمجبرلغيرأذنتولوصح،

مر.كمااتفاقا

هو"بل)1(:""المغنيفيقال،والقيمالوصيعلىقاسهمنومنهم

شرطبالنزويجوإذنها،بالشرعاصليةولايتهوهو،نائبانلانهما؛منهمااولى

".حصلوقد،تصرفهصحةفي

يكونأنلهيشترطولكنإذنها،هوالاصلبل:تقولأنلك:أقول

:نقولثم،معهوماانفاالمذكورالحديثبدليلالعصباتأولىلهالمأذون

الوصيفيذلكلىإدعتالضرورةبأنوالقيمالوصيوبينالوليبينيفرق

لوليهاالصغيرةأذنتلوولهذا،ونحوهالصبيمنالاذنإمكانلعدم،والقيم

فإنالعاقلةالمالغةالمرأةفأمابإذنها،يعتدلميزوجهاأنالمجبرغير

مر.كماعليهالمداربلشرعا،بهمعتدواذنها،ممكنالتوكيلفياستئذانها

الموصي،لهيأذنلموإن،يوكلأنلهالوصيأنقصدواإنما:قلتفإن

القيم.لهيأذنلموانيوكلأنلهوالقيم

)3/158(."المحتاج"مغني)1(
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نأوهو،فرقالمجبرغيرالوليوبينفبينهماأيضاهذاوعلى:قلت

يستعيناأنلىإلحاجةاتدعومتشعبا،كثيرايكونوالقيمالوصيعمل

عدماشتراطعنوالقيمالموصيسكوتعدفلذلك؛ويوكلاهبغيرهما

لاكثيراالعملكانإذاالوكيلنترىألا،بالتوكيلالاذنبمنزلةالتوكيل

عنوسكوتهتوكيلهعد؛التوكيلعندذلكالموكلوعلم،مباشرتهيستطيع

يقولها،واحدةكلمةهيفإنماليالوفأما،بالتوكيلإذناالتوكيلعنالمنع

حينئذيمكنهنادر،فذلكالتوكيللىإيحوجهمالهيعرضقدانهفرضوان

ولامر،كماكثيرفعملهماوالقيمالوصيفأما،التوكيلفيالمرأةيستأذنأن

يتعسرماوكثيرا،ماتقدلانه؛لحاجةاعروضعنداستئذانالوصييمكن

تعسرفإن،الوكيلبخلافذلكونحومكانهلبعدالقاضيمنالاستئذان

حتياجفاما،التجارةفيلهالمأذونالعبدوكذاكالنادر،للموكلمراجعته

يقع.يكادلاممامراجعتهاوتعسروأندر،فأقلالتوكيللىإالمرأةليو

وعدمهالنائبمنالتوكيلجوازعليهيدورالذيالمعنىأنلحاصلوا

وهذا،المنيبمنالاستئذانوعسر،التوكيللىإاحتياجهيكثركونههو

فيلهالمأذونوالعبدالوكيلفيوقليل،والقيمالوصيفيموجودالمعنى

فيلهالمأذونوالعبدالوكيلمنعنافاذا،النكاحوليفيجداونادر،التجارة

لاولكنه،شرعيةولايةلهإننعم،لىأوالنكاحليفوالتوكيلمنالتجارة

ددهوبإذنها،ملكهوإنماالعقد،وهوبهيوكلأنيريدالذيالأمربهايملك

ليسألهرمليمحمداختارهوالذيخلافا،والقيمالوصيفيأنعلى،أعلم

مباشرته.بهماتلقلمأوعنهعجزافيماإلايوكلاأنلهما

يكفيولا،بهلهياذنحتىالتوكيلالمجبرلغيرليس:قالمنأنواعلم
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بالتزويجإذنهاوبعدبالتوكيلإذنهاقبلوكللوإنه:يقول،بالتزويجلهإذنها

تمثيلهممنيعلمكماباطلا،عقدهكانالوكيلعقدولو،باطلةالوكالةكانت

باطل،والسيدالموكلإذنبدونوتوكيلهما،المأذونوالعبدبالوكيلله

باطل.وكلاهمنوتصزف

المتقدمالفصلفيليالومسألةذكراللهرحمهالشيخأنيبينومما

فأماباطلا،وكيلهوتصرفباطلا،توكيلهكانمنإلافيهيذكرلمالذي

الشزاحبينولكن(،)1النكاحفيالمحرمزادافإنهما"و"المنهاجالمحرر""

التوكيلوهذا،الاحرامحالالوكيلليعقدوكلالذيالمحرمالمرادأن

أعلم.واللهباطلا،العقدكانالوكيلعقدولو،باطل

بشببما:يتمسكأنإذنهاقبلتوكيلهبجوازفللقائلالمجبرغيرفأما

الأولى:الشبهة

يجابوحينئذ،يجهاتزويملكلالانه؛توكيلهتبطلونإنما:يقالقد

لهأن:أيإذنها،قبلليوالمجبرغيرليالوأنعليهالمتفقمنبانه:عنه

يجعلأنلهيكونلافلم،كرهتأمذلكأحبتسواء،ثابتةشرعيةولاية

الولاية؟تلكمنلهمامثلللوكيل

:وجوهمنالجواب

المذكورةوالولايةالعقد،ليتوهوإنماالولايةمنالمقصودأن:الاول

بىوكفءلىإدعتولو،كالعدمفهيأصلا،العقدتوليالوليتسوغلا

.السلطانزوجهاليالو

.(951)2/"الطالبينو"منهاج(91)صهالمحرر""انظر(1)
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ليلووثمرتها،فهوالعقدتوليالولايةمنالمقصودكانلماانه:الثاني

كالوصيهلاخر،بجعلهارضاهيؤثرفلا،الثمرة5[]صيستحقلاإذنهاقبل

أجازوافلو،المورثموتبعدالورثةإجازةعلىتوقفالثلثمنبأكثر

صارقدالموتمرضفيأنهمعلغؤا،إجازتهمكانتالغرغرةفيلمورثو

فكذلك،بالموتيتمإنماالاختصاصهذاولكن،بالتركةمااختصاصلهم

بإذنها.إلايتمولاما،اختصاصلهالولي

فعلفيالموكلعنالوكيللينوبشرعتإنماالوكالةأن:الثالث

لغيرهشخصتفويضبأنها")1("التحفةفيكماالفقهاءعرفهاولذلك،يفعله

وكلتك:الصيغةفييقالولهذا،النيابةيقبلمماحياتهفيعنهيفعلهما

وولاية،نحوهوولياتكونبانوكلتك:يقالولا،ذلكنحوأويجهابترو

فتدبر.،التوكيليصجحتىفعلوحدهاعليهايترتبلاإذنهاقبلالمجبرغير

جاز،شرطاللتصرفوشرطالوكالةنجزلوانهعلىنصوافقد:قيلفان

فلووعليهجاز".شرطاللتصرفوشرطنجزها"فان)2(:""المنهاجوعبارة

الذيلحقاأنمع،صحبإذنهاإلاتعقدولايجهابترووكلتكالمجبر:قال

نظيرإذنهاقبلالمجبرغيرتوكيلفمسألةفعل،وحدهعليهيترتبلالهجعله

.هذه

وجهين:منفالجواب

وفينظرا،المذكورةالصفةعلىالمجبرتوكيلصحةفيأن:الأول

492(.)5/[المحتاج"تحفة)1(

.(2561/)لاالطالبينمنهاج"2()



الفقهرسانلمجمع255

بامرلاتعمللا:لهقالفإن....العبادي"قال")1(:الروض"شرحمنالايصاء

وصححه(".وصيانلانهما؛الانفرادلهفليسبحضرتهإلاأوبعلمهإلااوفلان

ولابكذاوكلتك:الوكالةفيقالفلووعليه.الحاشيةفيكماالرمليالشهاب

فيويشترطالواحد،الوكيلبمنزلةوهما،وكيلينكانافلانباذنإلاتتصرف

ولاسيما،النكاحعقدفيوكيلةتكونلاوالمرأة،الوكيلشروطمنهماكل

أصلها.منالوكالةفتبطل،باطلفهولها،توكيلإذنهاواشتراطلنفسها،

التزويجفيحلالأليوكلمحرماحلالوكلولو"(")2(:"الروضوفي

نفسك،عنوكل:لهقالإننعممحض،سفيرلانه:الشرحفيقالجاز(".

ليئالووكلإذافيمامثلهذكرواكماقطعا،يصحلاأنينبغي:الزركشيقال

".انتهىيزوجها.مننفسهاعنلتوكلالمرأة

.الإذنفيوكلهافانما،وكيلةأنهامسألتنافيسلمإنإنه:قيلفان

العقد،فيوالرجلالاذنفيهي،وكيلانفهماوعليه،قريبهذا:قلت

المجبر؛غيرفيمثلهيأتيلاولكن،صحيحةوكالةوكالتهمامنفتركبت

أعلم.والله.فيهيوكلهاحتىإليهليسالإذنلان

محلهجاز"شرطاللتصرفوشرطنجزها"فان:فقولهمحالكلوعلى

.بالبطلانالوكالةعلىيعودلاشرطفي6[]ص

فالفرقبإذنها،إلاتعقدولا:قولهمعالمجبرتوكيلصحةفرضوعلى

قولأن،قدمناهماإذنهاوشرطإذنها،قبلوكلإذاالمجبرغيروبينبينها

فيللرجلتوكيلهمحالاذنفيلهامنهتوكيلبإذنها"لاتعقد"ولاالمجبر

71(.)3/لطالب"روضشرحالمطالبأسنى")1(

.(133)3/السابقالمصدر)2(
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يملكلافإنهالمجبرغيروأما.صحيحةوكالةوكالتهمامنفتركبتالعقد،

يملكلانه؛تامةالمجبرولايةيضاوفيهما؟يوكلفكيف،الاذنولاالعقد

غيربخلافالمذكور،الشرطشرطوانوكالتهفصحتوكل،حينالتزويج

ذلك.فيهايغتفرفلم،ناقصةولايتهفإنالمجبر

جعلهفيماالنقصوانمافيها،نقصلاتامةالمجبرولايةأنوالحاصل

جعلهالذيوالحق،ناقصةفولايتهالمجبرغيرماو،الحقمنللوكيل

أعلم.والله،ناقصللوكيل

الثانية:الشبهة

غيرلان؛مسألتناتشملآنفاالسابقة"لمنهاجا"عبارةإن:يقالقد

الوكالةنجزفقد،أذنتإذاتزوجهاأنوكلتكإذنها:قبلقالإذاالمجبر

شرعي.شرطواذنها،إذنهاللتصرفوشرط

:لجوابا

أعني،لجعلياالشرطونظائرها""المنهاجعبارةفيبالشرطمرادهم

الشرعيالشرطبأنللعلم،الشرعيالشرطلاعندهمنالموكليجعلهالذي

المذكورالملكأنعلىنصواوقد،المباشرةلصحةالموكللمالكشرط

"،"المهذبعبارةفيالرسالةهذهأولتقدمكما،الوكالةلصحةشرط

لى.تعااللهشاءإنغيرهعباراتتيوستأ

"وإن":"المهذبفيالشيخقولذكرمامرادهمأنعلىيدلكومما

تطلقأنوكلتك:قالبأنشرطعلىالتصرفوعلق،الحالفيالوكالةعقد

فمثلها)1(.352(ص1)ج""المهذب".صحشهر،بعدليماتبيعاوامرأتي

لمعرفة.ادار.ط357(/1)""المهذب(1)
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ألهوذلكجعليا،شرطاشرطوانما،للمحلمالكاالموكلفيهيكونبمثال

يملكمالهالمالوكذلك7[أصيطلقها،أنيملكامرآدهالمراةالتوكيلحال

التصرفعلقوانما،الحالفيالوكالةعقدمنهصحولذلك؛حينئذبيعه

شهر.بعد:قولهوهوجعليبشرط

بعدوبعه،عبديببيعوكلتك":بقوله(1)"الروضشرح"فيومثل

بيعفيالآنوكلتك"نحو)3(:المحليولفط")2(،"المغنيفيومثلهشهر"،

")4(:المنهجشرح"وفي.الشهر"راسيجيءحتىتبعهلاولكنالعبد،هذا

وعبارة."رجبيجيءحتىتبعهولاكذا،بيعفيالانوكلتك"نحو

بعدإلاتبعهلاولكنهذا،ببيعالان"كوكلتك)6(:"النهايةو")5(""التحفة

وهي:،ياتيما""التحفةفيقاللكنشهر"،

الثالثة:الشبهة

قبللاخرقالمنأنيعلم"وبذلكمر:مابعد)7(""التحفةفيقال

نجزلاع!له؛صخرمضانفيخرجهاوفطرتيإخراجفيوكلتك:رمضان

إذابنتيزوج:محرمكقولفهو،الشارعبهقيدهابماقيدهاوإنما،الوكالة

2(.266/)"المطالباسعى"(1)

)2/223(."المحتاج"مغعي)2(

34(.1)2/"الطالبينمنهاجعلىالمحلي"شرح)3(

4(.70)3/لطلابلامنهاجشرحالوهاب"فتح)4(

312(.)5/"المحتاج"تحفة)5(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)6(

312(.)5/"المحتاجتحفة")7(
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عدتها".وانقضتطلقتإذابنتيزوج:ليووقول،حللت

السالفة""المنهاجعبارةفيالشرطأنعلى""التحفةعبارةدلت:فيقال

هذافعلى،الشرعيوالشرطلجعلياالشرطمنأعمهومابهريدونظائرها

مسالتنا.يشمل

:الجواب

إلاالتوكيليصحلاانهعلىنصوصهميردهاحجرابنمندعوىهذه

هذهأولتقدمكما،ولايةأوبملكفيهيوكلالذيفيالتصرفيملكممن

"."المهذبعنالرسالة

:شروطوله،التوكيلفيهيجوزما"الاول(:1)""الروضوفي8[]ص

ستنقضيمنوتزويجسينكحهامنطلاقفييصحفلا،الملك:الأول

."ونحوه،تهاعد

فأظهر،الموكليملكهأنفيهالموكل"وفي"المحرر")2(:وفي

سينكحها".زوجةوطلاق،سيملكهعبدببيعيوكلأنيجوزلاألهالوجهين

يملكهأنفيهالموكل")وشرط)3(:المحليمع""المنهاجوفي

سينكحهامنوطلاقسيملكهعبدببيعوكله)فلوالتوكيلحين(الموكل

فيهيستنيبفكيف،بنفسهذلكمباشرةمنيتمكنلالانه(الاصحفيبطل

(".غيره

26(.20/)"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

.(591)ص"المحرر"2()

338(.)2/"المحليو"شرح(161)2/"الطالبين"منهاج)3(
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"المنهج"وعبارة")3(،و"النهاية")2(و"التحفة)1(""المغنيفيونحوه

التوكيلحين(الموكليملكهأنفيهالموكل)فيشرط")و()4(:شرحهمع

لمإذالانهسينكحها(منوطلاقسيملكهمابيع)فيالتوكيليصح()فلا

".غيرهيستنيبفكيفبنفسهذلكيباشر

قولهم:فيبالشرطمرادهمإن:قلناهماتبينونحوهاالنصوصفهذه

وتمثيلهم،الجعليالشرطهوإنماجاز"شرطاللتصرفوشرطنجزها"فإن

قال)5(:ثمحجرابنكلام""النهايةفيحكىوقد،لذلكيشهدوخلفاسلفا

يملكلاوالوكيلالموكلمنكلإذ؛الصحةعدمكلامهملىإ"والأقرب

".التوكيلحالنفسهعنذلك

التعليق،مسألةفيفهموهماعلىبناءالتصرفصحةعلىوافقنعم،

مسألة:علىالكلامهناكويأتي،لىتعااللهشاءإنفيهاوهمهمبيانوسيأتي

قريبا.ستأتيالمحرمومسألةعدتها،وانقضتطلقتإذابنتيزوج

فيقالكماالفطرةمسالةفيالوكالةصحةسلمناولوهذا،9[]ص

توكيلوبينفبينها،""النهايةفيعليهوافقماعلىالاداءصحةأو،""التحفة

:وجوهمنفرقإذنهاقبلالمجبرغيرالولي

لغيرها.يحتاطلاماللائضاعيحتاطانهبينهماشتهرما:الاول

)2/921(."المحتاج"مغعي)1(

103(.)5/"المحتاج"تحفة)2(

لمحتاج")5/21(."نهاية)3(

.(304)3/"الطلابمنهجشرحالوهاب"فتح)4(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)5(
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وتوكيلأحد،علىافتياتفيهليسالفطرةأداءفيالتوكيلأن:الثاني

إنهاأصحابنا:منجماعةقالوقدعليها،افتياتفيهإذنهاقبلالمجبرغير

ليسانه،بهلهالاذنولاالتوكيلعنلنهيهتتعرضولميجهابتزولهأذنتإذا

قوفي،دليلهاأنوبيناوعليها،لهابماالمسألةهذهمضتوقد،يوكلأنله

تعالى.اللهرحمهالشافعيالاماملنصالموافقهوالمنعنو

والوقف،كالعتقالشارعإليهايتشوفعبادةالفطرةأداءأن:الثالث

غيرها.فييسامحلامافيهايسامحانفيحتمل

بخلافخطر،لهعظيمأمرعليهيترتبلاهينأمرالفطرةأداءأن:الرابع

التزويج.

الموكل،عليهيندمأنيبعدالموكللفطرةالوكيلأداءأن:لخامسا

يلزملابأنبالتزويجللتوكيلفيحتاط،يندمأنفيمكن،التزويجبخلاف

حيث،الوارثلغيرالوصيةفيكما،الولايةتاموهووكلإذاإلابهالموكل

،الغرغرةعندولوالمورثحياةفيالورثةسائرإجازة1[0]صتعتبرلم

للورثة.كلهالحقيصيرحيثموتهبعدوقعتإذاتعتبروإنما

الرابعة:الشبهة

لمالمرأةأوموكلهاوالنكاحوكيلأحرملو:"فرع(:")1"الروضقي

وهيذنتومحرماوكلهولو،موكلهوتحللتحللهقبليزوجفلا،ينعزل

قوله:بعد)2(الشرحفيقال."الاحرامفيالعقدشرطإنلاصج،محرمة

.(133)3/"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

نفسه.لمصدرا2()
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".أطلقأمالتحللبعدلتزوج:أقالسواء":"صح"

توكيلفليصح،التزويجيملكلاوهوالمحرمتوكيلصحكما:فيقال

.الاذنقبلالمجبرغير

:لجوابا

:وجوهمنفرقبينهما

المجبرغيروولاية،فقطمانعوالاحرام،تامةالمحرمولايةأن:الأول

لاالمناسبةإن(:1)الرازيالامامقالوقد،شرطأوجزءوإذنها،ناقصة

لوجودلحكمايتخلفوإنماتاما،المقتضييبقىبل،المانعبوجودتنخرم

بدونهما.يتملاالمقتضيأننزاعفلاوالشرطلجزءافقدفأما،المانع

بغايةإذنهاقبلالمجبرغيرولايةأنالاولىالشبهةقبيلتقدمقدبل

إليه.فارجع،الضعف

النكاجأصلفيلخللليسالعقدمنالمحرممنعأن:الببانيالوجه

،الاحترامبعدميشعرلاوالتوكيل،النسكلاحترامهوإنماو،منهوالمقصود

لذريعةسدهووإنما،ذاتيةلمفسدةليسالعقدمنالمحرممنعإن:نقولبل

لمافانهإذنهاقبلالعقدمنالمجبرغيرمنعوأما.الاحرامفيالجماع

بانوالرحمةوالمودةالالفةمنالنكاجبمقصوديخلأنعقدهمنيخشى

وإذاعليها.افتياتاذلكفيولان؛تهواهمنويحرمها،تهواهلامنيزؤجها

؟بغيرهبالكفمايستأمرها،حتىيزؤجهاأنالمجبرنهىقدالشارعكان

لهومخالفتهمزيالرالامامقولعلىفيهاونصواالاصولكتبفيموجودةالمسالة(1)

مانع.بوجودالمناسبةمانخرفي
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خيرلهانظرهوأن،ومعرفتهورحمتهالمجبرشفقةوفورمعهذا[11]ص

افتياتمنيخلولاإذنهاقبلالمجبرغيروتوكيللنفسها،نظرهامنلها

،الفطرةومسألةمسألتنابينالفرقوجوهمنالثانيالوجهفيمركماعليها،

إليه.فارجع

ليسذنهاوإقريبا،بحصولهكالمقطوعالإحرامانقضاءأن:الثالثالوجه

كذلك.

الامة،بينخلاففيهالعقدمنمانعاالاحرامكونأن:الرابعالوجه

جماعا.إمنهبدلاالمجبرةغيرواذن

لوأنه:معناهماالتعليقمسألةفيحجرابنعنسيأتي:الخامسالوجه

بتزويجوكلتك:وقال،المعتدةبنتهلىإبالتزويجلهالمأذونأوالمجبرأشار

لوانهوزعم،العدةبعدولوالعقدولاالتوكيليصحلالغوا،هذاكانهذه،

وقعإنالعقدوصح،التوكيلفسدعدتهاانقضاءبعديجهابتزووكلتك:قال

وكلتك:قال"لو1(:)المحرممسألةفيكغيرهقولهمع.العدةانقضاءبعد

بعدوقعإذاوالعقدالتوكيلصح،بعدهولاالإحرامحاليقلولم،بالتزويج

أعلم.والله،قدمناهكما،ضعيفةالإحراممانعيةأنعلىيدلكفهذا."الإحرام

،الفطرةومسألةالمحرممسألةبينمثلهيأتيالفروقهذهبعض:تنبيه

أعلم.والله

شرحعلىالقليوبيو"حاشية2(57)7/حواشيهمع"المحتاجتحفة"انطر(1)

337(.2/)"المحلي
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الخامسة:الشبهة[12]ص

يستلزملاوذلك،الوكالةبطلانتفيدإنماالمتقدمةالنصوص:يقالأن

تعليقيجوزولا:"فصل:""المهذبفيالشيخقالوقد،الوكيلعقدبطلان

الشرطووجدمستقبلشرطعلىعلقهافان...مستقبلشرطعلىالوكالة

فيكون،قائمالاذنالعقدفسادمعلان؛التصرفصجالوكيلوتصرف

علىالتصرفوعلق،لحالافيالوكالةعقدوإن...فصح،باذنتصرفه

لملانه؛صحشهر،بعدليماتبيعأوامرأتيتطلقأنوكلتك:قالبأنشرط

صحةيمنعفلم،شرظٍعلىالتصرفعلقوانما،شرطعلىالعقديعلق

.(351()2ص1)ج"المهذب".العقد"

أظهرعلىبالشروطالوكالةتعليقيجوز"ولا)2(:"المحرر"وعبارة

شرطا".للتصرفويشترطينجزهاأنيجوزو،الوجهين

".الأصحفيبشرظٍتعليقهايصح"ولا")3(:"المنهاجوفي

وأزياقدمإذا:كقوله(بشرطعلقها")ولو:شرحهمع""الروضوفي

.للشرط)بطلت(فيهوكيليفأنتأوبكذا،وكلتكفقدالشهررأسجاء

ناإلاالشرطوجودعندذلكفيتصرفهفينفذ(الإذنصادفتصرف)ونفذ

13[]صوجودبعدفينفذ،النكاجكلامهموشمل..فاسدا.الاذنيكون

نحو:بخلافيجها،بتزووكلتكفقدبنتيعدةانقضتإذانحو:فيالشرط

266(.ص2)ج"الروض"شرح.عدتها"انقضتثميجهابتزووكلتك

لمعرفة.ادار.ط3(1/57)(1)

.(691)ص"لمحررا"(2)

.(2165/)"الطالبين"منهاج)3(



165موليتهالمجبربتزويحغيرالوتوكيل18-

:لوجوهباطلةالشبهةوهذه

الإذنكانإذابماخاصالوكالةبطلانمعالتصرفصحةأن:الأول

لاالتيبالوكالةخاصوذلك،"الروض"شرحعبارةفيمركماصحيحا

نأوكلتكفقدالشهررأسجاءإذا:كقوله،التعليقإلامانقم!فيهايكون

اللهشاءإنالسادسةالشبهةجوابفيذلكتحقيقوسيأتيهذا.عبديتبيع

تعالى.

التيالفاسدةوالوكالةالصحيحةالوكالةبينالفرقأن:الثانيالوجه

يبطلجعلاللوكيلسمىإذاألهإلاثمرةلهيذكروالمالتصرفمعهايصح

بابففيتهابمراعااعتنيإنالفائدةوهذه.المثلأجرةوتثبتالمسمى

بصحته،مساسلهاالتيالوكالةبذكريعتنيفانماالنكاجبابفاما،الوكالة

إلاكلامهمحمليجزلمبكذا،الوكالةتصحلا:النكاجبابفيقالوافإذا

بها.يصحلاالنكاجأنعلى

[14]ص،النكاجفيذكرهإنما5قدمناالذيالشافعيالامامونص

"،و"الروض"و"المنهاج"المحرر"منبعدهذكرناهاالتيالنصوصوكذلك

ولكن،الوكالةفيهوالشافعينصعقبالمتقدمنصهفإن""المهذبفاما

سيأتي.كماالشبهةلهذهاحتمالهتمنعأخرىدلالةفيه

حجرابنفسرالثانيالوجهفيذكرناهالذيالمعنىولهذا:التالثالوجه

،بالنكاح"يصح"فيالمستترالضمير""المنهاجعلىشرحيهمافيوالرملي

(".الصحيح)علىالنكاجيصح(الم....")1(:""المنهاجمعولفظهما

244(.)6/"المحتاج264(و"نهاية)7/لمحتاج"تحفة")1(
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وكأنهما،النكاحبدلالتوكيلذكرافانهما)2(والخطيب1()المحليفأما

بطلانمنيفهمأنبدفلاالنكاحبابفيكانتحيثالمسالةبأنوثقا

أجود."و"النهاية""التحفةصنيعولكن،النكاحبطلانالتوكيل

التيالاشياءمعذكرهاالوكالةفيالمسألةهذهذكرمنأن:الرابعالوجه

باطلا،تصرفهكانالوكيلتصرفإذابحيث:أيأصلا،الوكالةمعهاتبطل

لى،تعااللهرحمهالشافعينصعقبالمتقدمة""المهذبعبارةفيتراهكما

عقدفيوالمرأةالمالفيعليهوالمحجوروالمجنونالصبيمعذكرهافانه

وهؤلاء[1ه]ص،بالتوكيللهمايؤذنلمإذالمأذوناوالعبدوالوكيل،النكاح

الوكيل.تصرفينعقدولا،وكالتهمتصحلاكلهم

غيرليالوتوكيلببطلانقالمنأنذكرالشيخأن:الخامسالوجه

الوكيلعلىالقياسحجتهمن،التوكيلدونبالزواجلهالمأذونالمجبر

ينعقدولا،باطلإذنبدونهذينتوكيلأنومعلوم،لهالمأذونوالعبد

وأولىمر،كماعليهماالمقيسةالمسألتينفييقالفكذا،وكلاهمنتصرف

مسألتنا.منها

السادسة:الشبهة

عبدببيعوكله"فلو")3(:"المنهاجقولبعد""التحفةفيقال:يقالأن

لووكذا"...)4(:لفظهما"الاصحفيبطلسينكحهامنوطلاقسيملكه

")3/922(.المحلي"شرح)1(

")3/158(.المحتاج"مغني)2(

لطالبين")2/161(."منهاج)3(

203(.103-")5/المحتاج"تحفة)4(
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هنا،قالاهماعلى،طلقتأوعدتهاانقضتإذاموليتهيزوجمنوكل

".الصحةالنكاحفي"الروضة"فيرجحلكنالاسنوي،واعتمده

"قوله:)2(:حواشيهفيشبراملسيعليقال")1(،"النهايةفيونحوه

(".ضعيف(قالاهما)على

لمذلكومع،تزوجتقدلانها؛مجبرةغيرتكونالمرأةهذهإن:فيقال

لمسألتنا.شاملفهو،أذنتقدتكونأناشتراطيذكر

:لجوابا[61]ص

بخلافهجزمقد""الروضةمنالنكاحفيرجحهالذيالوجههذاأولا:

الصحة،عدمالاسنوياعتمدوقد،علمتكمامنهاالوكالةفيصلهوهو،

فتاواهفيووالده(")4(،"النهايةفيوالرملي)3(،""المغنيفيالخطيبوكذا

فييكو)،أنبشرطالصحةلىإفميلهحجرابنماو(")5(،النهاية"فيكما

التاسعة.الشبهةجوابفينقلهسيأتيكماضمنا،ولوتعليقالصيغة

الاسنويذكرهاصورةعلىالقياسلىإذلكفياستندأتلهمنهوالعجب

نفسه.الاسنوينصذلكفيوخالفسيأتي،كما

خطاتزوجتقدلانها؛مجبرةغيرتكونالمرأةهذهأندعوىثانيا:

2(.1)5/"المحتاج"نهاية(1)

2(.1)5/!"النهايةبهامش!)2(

)2/921(."المحتاج"مغني)3(

2(.1)5/"المحتاج"نهاية)4(

السابق.المصدر)5(
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حتىزوجهابهايدخللمبكراوتكونجدا،أواصباليالويكونأنلاحتمال

هالوفاةعدةفعليهاعنهاماتأو،الطلاقعقبزواجهافيحلطلقها،

موجه"طلقت"أو:وقوله،الثانيلىإموجهعدتها"انقضت"إذا:فقوله

.الاوللىإ

فيالخطيبأنالمجبرةفيمفروضةالمسألةأنعلىيدلومما

زوجها".طلقهاأوعدتهاانقضتإذابنته"وتزويج:بلفظذكرها(1)""المغني

منالنكاجفيمنقولةالمسألةأنعلىيدلما")2("النهايةوفي17[]ص

قاللو"كما:وهيالبغويعبارةنصوذكر،"البغوي"فتاويعن""الروضة

عدتها".انقضتأوزوجهافارقهاإذابنتيزوج:للوكيلليالو

إذ]بنتهبتزويج"أو:التعليقمسألةعلىالكلامفي)3(""التحفةوفي

عدتها".وانقضتطلقت

وكمامر،فيمانفسهذكرهكماعدتها"انقضت"أوالصوابأنيظنوقد

سياقفيولكن،النساختحريفمنالواوقبلسقطالالفوان،هغيرذكره

فيالمسألةفرضفيمتنعوعليهبالواو،العطفعلىبنىانهيفيدماعبارته

بأنلوليهاالاذنمنهاسبقإذاالمجبرةغيرفيفرضهايمكنولكن،المجبرة

الوجهعلىليالووكالةبصحةالقائلعندصحيححينئذإذنهافإنيزوجها،

")2/921(.المحتاج"مغني)1(

2(.1)5/"المحتاج"نهاية)2(

311(.)5/"المحتاج"تحفة)3(
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الوكالة،ببطلانإفتائهمعإذنهابصحةالرمليالشهابفتىوبلالمذكور،

لى.تعااللهشاءإنسياتيكما

معالاذنفياوالمجبرةفيالمذكورةالمسالةفرضأمكنقدوإذ

بها:التمسكفيالشبهةسقطتفقد،بذلكالقرائنإشعار

.الإمامنصمخالفةعنللأصحابتنزيهاأولا:

نصوصهم18[]صببقيةالمسالةهذهعلىنصمنلنصتقييداثانيا:

مر.كماضعيفةنفسهافيالمسألةأنمعهذابعضها،قدمناالتي

السابعة:الشبهة

الاذنة،أوالمجبرةفيمفروضةالسابقةالمسألةأنسلمنا:يقالأن

فليصحمعتدةأومزوجةوهيابنتهبزواجالابتوكيلصحإذا:نقولولكنا

معتدةأومزوجةكونهالأن؛لىأوبابمنإذنهاقبلخليةثيبوهيتوكيله

يكونلاالاذنعدمأنبدليل،تأذنلمكونهامنيجهاتزوصحةمنعفيأشد

مطلقا.مانعفانهمعتدةأومزوجةكونهاماو،المجبرةفيمانعا

وجهين:منلجوابوا

عليها.القياسيفيدفلامر،كماضعيفةالمذكورةالمسالةان:الأول

لىإناقصةغيرهماوولاية،تامةلهوالمأذونالمجبرولايةأن:نيوالثا

.تقدمكمامعدومةكأنهاحذ

لىإفارجع،كالإحراممانعذلكفإنمامعتدةأومزوجةكونهافأما

الرابعة.الشبهةجواب
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الثامنة:الشبهة

لوليهاالمرأةإذنصحةصلهاو""الروضةفيالشيخاننقلقد:يقالأن

[91]صالشهاببهوأفتى،وأقراه،طلقتأوعدتهاانقضتإذايزوجهاأن

الوليتوكيلهفليصحذلكصحواذا"،"النهايةفيولدهذكرهكماالرملي

مسألتنا.عليهتقاسثم،معتدةأومزوجةوهي

فبينذلكومع،السابعةالشبهةجوابفيتقدمممايعلم:الجواب

الاذنلىإيحتاجوانماشرعئا،أصلاليالولولايةأنوهو،فرقالمسالتين

نأغروفلا،الوكالةمنالحقيستفيدإنمافانهالوكيلوأما.للولايةتكميلا

الثاني.فيبهيكتفىلابماالاولفييكتفى

نأبينهما"والفرق:لفظهماالرمليالشهابلدهوعن")1("النهايةوفي

نأوظاهر،لجعليةابالولايةالوكيلوتزويج،الشرعيةبالولايةليالوتزويج

أوسعالاذنبابنو،الثانيةفيبهيكتفىلابمافيهافيكتفى،اقوىالأولى

".الوكالةبابمن

وبينبينهافالفرق"وعليه")2(:التحفة"منالنكاحفيحجرابنوقال

لهالشرعجعلجهةمناستفاده:أي،شرعيواذنهجعليئإذنهاأنوليها

".الرهنفيمركماالشرعيمنأقوىلجعليواشرعيا،وليا-إذنهابعد-

منالوكالةبابفي""التحفةفيبهجزممالحقفاهذاومع:أقول

2(.1)5/"المحتاج"نهاية(1)

265(.")7/المحتاج"تحفة)2(
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عنالنهيعلىكتابهفيلىتعااللهنصوقد،المعتدةأوالمزوجةإذنبطلان

التصريحمنأشدوإذنهااستئذانهايكنلموإن،المعتدةبخطبةالتصريح

الشريعةمحاسنوأشد،فيهافالامرالمزوجةفأما،بدونههوفمابالخطبة

أعلم.والله،يخفىلاكماالبابهذاسدتقتضي

التاسعة:الشبهة

مثلا،أختيتزوجأنوكلتكإذنها:قبلالمجبرغيرقالإذاأما:يقالقد

إذاولكن،الوكيلأنكحلوالنكاحصحةوعدمالوكالةبطلانفيشكفلا

نحوأويجهاتزوفيوكلتكفقدبالنكاحأختيأذنتإذا:قالكأنبإذنهاعلق

الوكالةتعليقفينصوصهملشمولالنكاحويصح،الوكالةتفسدفإنهاذلك،

قولمعشرحهمع(""الروضونص""المهذبنصتقدموقد.لذلك

".إلخالنكاحكلامهم"وشمل:الشرح

سيملكهعبدببيعوكله"فلو(")2(:"المنهاجقولعقب(")1("التحفةوفي

حينئذ.لهولايةلا"لانه:لفظهما("الأصحفيبطلسينكحهامنوطلاق

هنا،5قالاماعلىطلقتأوعدتهاانقضتإذاموليتهيزوجمنوكللووكذا

لووكذا.الصحةالنكاحفي(""الروضةفيرجحلكن.الإسنويواعتمده

علقولوخللت،إذايجيتزوفيلكأذنت:عدةأونكاحفيوهيلهقالت

فسدت،الطلاقأوالانقضاءعلى-تحقيقهيأتيكماضمناً،ولو-ذلك

".للاذنالتزويجونفذ،الوكالة

203(.103-)5/"المحتاج"تحفة)1(

.(2116/)"الطالبين"منهاج2()
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ما"الاصحفيبشرطتعليقهايصح"ولا)1(:""المنهاجقولبعدقالثم

سينكحهازوجةبطلاقوكلهكأن،الشرطوجودبعدتصرف"فلو:لفظه

وانقضتطلقتإذابنتهبتزويجأوسيملكهعبدعتقأوبيعأو21[]ص

نفذ،العدةبعدزوجأوملكأنبعدأعتقأوباعأونكحأنبعدفطلقعدتها،

الاولىفيالإسنويذكرهماهوذكربماوتمثيلي.الاذنبعمومعملا

وغيرها.لجواهر""اكلاميقتضيهكمابعدها،ماوقياسها

المعلقةكالوكالةالتصرفيصجأنيحتمل:البلقينيلجلالاوقال

يبطلنونصا،:أييذكروهولم،الإذنلعمومالتصرفويصحالتعليقيفسد

عندها،للمحلمالكفانهالمعلقةبخلافاللفطحالةالمحلملكلعدم

لابأنهماتصريحهمخلافوهو،والباطلةالفاسدةبينالفرقيلزمهذاوعلى

انتهى..والكتابةوالخلعلعاريةولحجافيإلايفترقان

مستلزمةالمعلقةوليمست،للأولاعتمادهذكربمانيللثاردهوقصية

حالللمحلملكلاتعليقفيهاالأخيرةالصورةإذعندها،المحللملك

التعليقعلىيدلمايذكرأنالصورهذهفيبدلاانهالأوجهنعم،الوكالة

فيوكلتك:علىاقتصارهبخلاف،سأملكهالذيأوسأنكحهاالتي:كقوله

شيئايفيدلالغوايعداللفظهذالأن؛بنتيتزويجأوهذابيعأوهذهطلاق

فيويأتي.فتأمله،والباطلالفاسدبينالفرقحيثمنذلكفليسأصلا،

أيضا،لباطلوالفاسدبينالفرقالرهنفيومروغيرها22[]صالجزية

سقوطالمتنفيبهماالصحةعدموفائدةإضافيئ،المذكورفحصرهم

".المثلجرةووجوبكانإنالمسمى

31(.1)5/"المحتاج"تحفة(،165)2/"الطالبينمنهاج"1()
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:لحوابا

يجعله:أي،جعليبشرظٍالتعليقفيهيإنماالتعليقمسألةأصل

بيعفيوكلتكفقدالشهررأسجاءأوزيدقدمإذا:يقولكأن،الموكل

بقوله:التصرفلتعليق")1("المهذبتمثيلهذاعلىيدلكهذا.عبدي

،غيرهعنمثلهمضىوقدشهبر("،بعدليماتبيعأوامرأتيتطلقأن"وكلتك

الوكالة.بتعليقمرتبطةالتصرفتعليقومسألة

زيدقدمإذا:"كقوله:بقولهالوكالةلتعليق(")2(الروض"شرحفيومثل

".فيهوكيليفأنتأوبكذاوكلتكفقدالشهررأسجاءأو

إذاأوزيدقدمإذا"نحو::بقوله(")3(المنهاج"شرحفيالمحليومثلها

مثل(")4(المنهاجعلى"المغنيوعبارةبكذا(".وكلتكفقدالشهررأسجاء

".الروض"شرحعبارة

"،"التحفةعنتقدمتالتيالبلقينيالجلالعبارةذلكمنوأصرح

ابنبهامثلالتيالصورنو،ذكرناهبماخاصةالمعلقةأنصريحةفانها

عبارةلىإفارجععليها،تقاسأناحتملوان،المعلقةمنليستحجر

يتدبرها،لمنفسهحجرابنيكونأنأخشىنيفا23[]صوتدبرها،البلقيني

ذإعنلمها،المحللملكمستلزمةالمعلقة"وليمست:قولهعليهيدلكما

".الوكالةحالللمحلملكلاتعليقفيهاالاخيرةالصورة

357(./1)""المهذب(1)

266(.)2/لطالب"روضشرحالمطالب"اسنى)2(

34(.0)2/"المنهاج"شرح)3(

)2/223(."المحتاج"مغني)4(
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ملكمععلقتبماخاصةالمعلقةأنفيصريحالبلقينيكلامفان

ليمستكلهاحجرابنذكرهاالتيالصورهذهنوعندها،للمحلالموكل

حجة.بلاقولهلردوجهفلاالاطلاعواسمعإماموالبلقينيمنها،

"،شرطعلىعلقها"فانبنحو:السلفتعبيررأىلماالاسنويوكأن

وكلهكأن:بقولهفمثل،الشرعيالشرطبالشرطالمرادأنذهنهلىإسبق

كماغيرهاالصورةهذهعلىوقاسحجرابنوتبعهسينكحها.زوجةبطلاق

.المستعانوالله،رأيت

الناشئ،فيهالتصرفملكالبلقينيبهعبرالذيالمحلبملكوالمراد

قولشرحفي""التحفةفيكما،أخرىعليهوالولايةتارةالعينملكعن

لطلاقملكهفيشمل"،الموكليملكهأنفيهالموكل"وشرط":"المنهاج

أعلم.والله،بشرطهموليتهوتزويجزوجته

".إلخ..والباطلةالفاسدةبينالفرقيلزمهذا"وعلى:البلقينيقولفأما

:وجوهمنفجوابه2[4]ص

في.إضالحصراانحجرابنذكرهما:الأول

عليهايبنىالمالفيعليهالمحجوروكالةأننزاعلا:لهيقالن:الثاني

بعتقوكلتكفقدزيدقدمإذانحو:فيالمعلقةالوكالةنو،التصرفصحة

والثانيةباطلةالاولىسميتفان،التصرفصحةعليهايبنىهذا،عبدي

فلتكنقلنا:لغو،الاولى:قلتوانبذ،ولابالفرقاعترفتفقد،فاسدة

.الفرقيلزمفلملغوا،معهاذكرمفاونحوهاسينكحهامنبطلاقالوكالة

،الاذنويبطلهيتبطلتارةثم،الاذنيلزمهاالوكالة:الثالثالوجه
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الإذنصحةعلىمدارهالحكماقيفالتفرقة،الاذنويصحهيتبطلوتارة

الصورتين.فيباطلةفهيالوكالةماو،وبطلانه

الاجارةوفاسدهاباطلهابينفرقواالتيالابوابمنأن:الراببعالوجه

لوألههيإنماالاذنصحةمعالوكالةفسادثمرةأنصرحواوقد،لجعالةوا

هذاوعلى.لمثلأجرةلىإيرجعبل،المسمىيلزملمجعلاللوكيلسمى

منفيهاالفسادوانما،صحيحةهيوكالةهيحيثمنالمعلقةفالوكالة

:حكمانإلاوكالةهيحيثمنللوكالةفليس،جعالةأوإجارةهيحيث

.والبطلانالصحة

منبطلاقوكلهإذافيماالتصرفبطلانعلىيدلومما25[]ص

ومنهاونحوها،""التحفةفيذكرهاالتيالصورمنوغيرهاسينكحها،

طلاقأوسيملكهعبدببيعوكلهإذامافيالتعبير""المنهاجاختيارمسألتنا:

بقوله:المعلقةفيتعبيرهمع")1(،الاصحفي"بطل:بقولهسينكحهامن

اصلا،تبطلالأولىأنلىإفاشار)2(،"الاصحفيبشرطتعليقهايصح"ولا

يحتملكماالصحةنفيلان؛تفسدالثانيةوأن،التصرفيصحلاحتى:اي

ابنتفسيرعلىضمنامعلقةالاولىأنمعهذاالفساد.يحتملالبطلان

حجر.

قبلوكل"ولو)3(:بقولهالنكاحفيالنوويعبرفقد:قلتفإن

".الصحيحعلىيصحلماستئذانها

.(2آ21/)"الطالمين"منهاج(1)

265(.2/)نفسهالمصدر2()

.(2432/)"الطالبين"منهاج)3(
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الخامسة.الشبهةجوابفيهذاعنلجواباسبققد:قلت

شرحهمع"الروض"قولأيضاالتصرفبطلانعلىيدلومما

تصرفهفينفذ(الاذنصادفتصرف")ونفذ:المعلقةفي266()1(ص2)ج

فيونحوه."انتهىفاسدا.الاذنيكونأنإلاالشرطوجودعندذلكفي

لافيماوالاذنوغيرها.)3("النهاية"فيوكذا)2(،"المنهاجعلى"المغني

قوله:")4(:"الروض"حواشيفيالرمليالشهابقالوقدفاسد،يملك

عنليالخا(الاذنلوجودالشرطوجودعندذلكفيتصرفه)فينفذ

المفسد.عنخالغيريملكلافيماوالاذن26[ص1"إلخ.المفسد.

فينفذ،النكاحكلامهم)وشمل:"قولهأيضا)5(:الرمليالشهابوقال

وهو.الفاسدةالوكالةفيبالاذنالبيحيصحكماإلخ(.الشرطوجودعند

عينتإذا:الإمامقال:"الروضة"فيقال،للمنقولمخالفصريحخطا

يفعللمفإن،للوكيلالوليفليذكرهلا،أمالتعتينشرطناسواءزوجاالمرأة

لان؛الظاهرعلىيصحلمزوجهلووكذا،يصحلمغيرهالوكيلوزوج

محرمةاختلطتفلويضاوفاسد.معينالمطلوبأنمعالمطلقالتفويض

الاصح،علىالنكاحيصحلم،منهنواحدةعلىفعقد،محصوراتبنسوة

ولو.يصحلمامرأةفبانخنثىعلىعقدلووكذلك.جنبيةكونهاظهروإن

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحلمطالب"اسنى(1)

)2/223(."المحتاج"مغني)2(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)3(

4()/2(.)266

)5(/2(.)266
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بوكالةلهاشترىولوالعقد،يصحلمزيدفأنكرهابوكالةلزيدالنكاحقبل

يستفدلمالنكاحفيفاسداإذنالعبدهأذنولو،للوكيلالشراءصحفأنكرها

".تالصحيحالعقد

ولفظه:،النكاحفي()1""الروضمتنفيمذكورةالاولىوالمسألة

وإلا،للوكيلتعيينهوجبعينتهفإنمطلقا،التوكيلفلهمطلقالهأذنت"وإذا

المثلثمنبدونمالهبع:الطفلليوقاللوكماالمعينزوجولو،يصحلم

".المثلبثمنفباع

"لان:لفظهما("لمعينزوج"ولو:قولهعقب)2(الشرحفيقال

"فباع:قولهعقبوقال.فاسد"معينالمطلوبأنمعالمطلقالتفويض

".التفويضصيغةلفساديصحلم":لفظهما"المثلبثمن

هناومن(التفويضصيغةلفساديصحالم:"قولهالمحشي)3(:قال

الوكالةفيالبيعصحوإن،النكاحعقدبهايصحلاالفاسدةالوكالةأنيؤخذ

النكاحفيالاحتياطوجوبوالفرقظاهر،وهو،الاصحفيالفاسدة

الوكالةإن:قولهفي""المهماتفي[الاسنوي]وغلط.البيعبخلاف

انظر.انتهى،نحوهالزركشيذكر.تكالبيعالنكاحعقدبهايستفيدالفاسدة

.(135ص3)ج"الروضشرح"

لحكاما"توقيفلكتابرمزالعبارتينآخرفي""تحرفوكأن:أقول

.(135)3/"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

نفسه.لمصدرا2()

نفسه.المصدر)3(
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التحفة"علىلحميدعبدا"حواشيففيالعماد،لابن"الاحكامغوامضعلى

"قوله::لفظهما"إلخضمناولوذلكعلق"ولو")1(:"التحفةقولعند

غوامضعلىلحكاماتوقيف"فيالعمادابنبالغقدإلخ(التزويج)ونفذ

أشاروقد،فيهالتوكيلفسادعندالنكاحبصحةقالمنتخطئةفي"الاحكام

".اهـسمأيضا.الرمليالشهابشيخناذلكلىإ

إذاموليتهبزواجالوليتوكيلمسألةفيالإذنبفسادصرحوممن

المسالةهذهالنكاحفيذكرفانه،نفسهحجرابنعدتها:انقضتإذاطلقت

لي:الووكيل"وليقل)2(:""المنهاجقولذكرثم،عبارتهستأتيكما27[]ص

عنهوكالةأوموكلي:يقول"ثمشرجها)3(:فيقالثم،"فلانبنتزوجتك

يحتجلموإلا،عنهوكالتهأحدهماأووالشاهدانالزوججهلإنمثلا،

لذلك.

العقد،لصحةشرطذكرفيمابالوكالةالتصريحأنكلامهمظاهر:تنبيه

منفاسدثمللوكيلالإذنلانانفا،مركماهذاوليس..[.]واضحنظروفيه

هنا".بخلافهأصله

يصجلم:شرحفيبل:أقولانفا...مركما:"قولهالحميد)4(:عبدقال

".إلخيزوجلمنالوليإذنلا:قولهمنالصحيحعلى

203(.)5/"المحتاج"تحفة)1(

.(2432/)"الطالبين"منهاج2()

266(.265-")7/المحتاج"تحفة)3(

السابق.الموضع،التحفةعلىحواشيهفي)4(
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توكيلمسألةفيالاذنبفسادالتصريححجرابنعبارةففيوعليه:أقول

غيرالوكيلعقدأنعبارتهفيبل،إلخزوجهاطلقهاإذايزوجهامنالولي

ليالوإذنمسألةفيانفاً(مركماهذا)وليس:كلامهمعنىلان؟صحيح

هناالعقدصحةعدميلزمحتىعدتها،وانقضتطلقتإذموليتهيزوجلمن

الوليمن(الاذنالأنالوليإذنمسألةفي:أي،هنالكصحيحغيرانهكما

هنا(.)بخلافههناكالعقديصحلمفلهذا(أصلهمنفاسدثماللوكيل

وكلتك:قالتلووكذا...")1(:المحليعلىالقليوبي"حواشي"وفي

الاذنبطللوكيلهالوليذلكقائلكانفإن،عدتيانقضتإذاتزويجيفي

مر".كماالمعتمدعلىأيضا

تعقبهفقد،"إلخضمناًولوذلكعلقولو"حجر)2(:ابنقولفأما

البابينفيذكرمابينبعضهمبهجمعوما":فقال(")3(النهاية"فيالرملي

الوكالةتبطلقدإذ،التصرفعلىوالصحة،الوكالةعلىالصحةعدمبحمل

يحتاطالابضاعإذ،للمنقولمخالفصريحخطأبانهرد=التصرفويصح

غيرها".قوقلها

حجأيبعضهمبهجمعوما:"قوله)4(:حواشيهفيالشبراملسيقال

ضمناً...(".ولوذلكعلقولو:قالحيث-حجرابن-

34(.21/)"وعميرةالقليوبيحاشيتيمعالمحلي"شرح(1)

203(.")5/المحتاج"تحفة)2(

22(.1،2)5/"المحتاج"نهاية)3(

2(.2)5/"الشبراملسي"حاشية4()
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ذكرهوما،"الروض"شرحعلىالرمليالشهابكتبهماتقدموقد:أقول

العماد.ابنعنقاسمابن

مسألةعندونحوهاالمسألةفذكروعد،بماوفىحجرابنإنثم

قولعلىالكلامفيالنكاحفيعادثم.العبارةتقدمتوقد28[]ص،التعليق

)2(:فقال،"الصحيحعلىيصحلماستئذانهاقبلوكل"ولو")1(:"المنهاج

إذنلاعدتها،وانقضتزوجهاطلقهاإذايزوجهاأنلوليهاإذنها"ويصح

معفيهبمامروقد،الوكالةفيقالاهماعلىكذلكموليتهيزوجلمنالولي

:أي،شرعيواذنه،جعليإذنهاأنوليهاوبينبينهافالفرقوعليه.نظائره

منأقوىلجعليواشرعيا،ولياإذنهابعدلهالشرعجعلجهةمناستفاده

ذلك.في""الروضةتناقضبينجمعواوبهذا،الرهنفيمركماالشرعي

التصرفعلىوالصحةالوكالةخصوصعلىالبطلانبحمللجمعو

ذلكفيماومر،للمنقولمخالفصريحخطأ:بعضهمقال،الإذنلعموم

".الوكالةفي

يصحلالانه:أيإلخ(خطأ:")قولهالحميد)3(:عبدحواشيوفي

اهـ."ورشيديسم.الفاسدةبالوكالةالنكاح

لمإذابالوكالةالتصريحأنمسألةبقليلمرمابعدذكرحجرابنإنثم

الوليتوكيلمسألةوبينبينهاوفرقفيها،ونظرالعقد،لصحةشرطتعلم

كانفلذلك:أي،أصلهمنفاسدالوليمسألةفيللوكيلالإذنبأنالمتقدمة

432(.)2/"الطالبين"منهاج(1)

265(.")7/المحتاج"تحفة)2(

السابق.الموضعفي)3(
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ثمالعقد،صحةالوكالةبابفيرجح92[]صهذاوعلى.صحيحغيرالعقد

إلخ(،استئ!انهاقبلوكل)ولو:""المنهاجقولشرحفيالنكاحفيفيهتردد

وهذاالعقد،صحةوعدمأصلهمنالاذنفسادلىإبقليلذلكبعدأشارثم

لحمد.اوددهالاعتماد،وعليه،""التحفةقولاستقرفعليهالمتأخر،هو

ليالوتوكيلمسألةأنالسادسةالشبهةعنلجوابافيتقدموقدهذا

وأ،البتةالمجبرالوليفيمفروضةعدتهانقضتأوطلقتإذايجهاتزوفي

حينئذ.إذنهاصحةعلىبناء،لهأذنتقدالذيالمجبرغيروفيفيه

فلا،عقدهصحالمسألةهذهفيالوكيلعقدإنانهسلمنافلووعليه

وعلقإذنهاقبلالمجبرغيروكلإذاماوهيمسألتنا،فيذلكمثليلزم

باذنها.

هناكوإنما،تامةولايتهمالهوالماذونالمجبرأنالمسالتينبينلفرقو

ناقصة،فولايتهلهتأذنلمالذيالمجبرغيرفأماحالا،العقدمباشرةمنمانع

الرابعةالشبهةجوابفيومر.الاولىالشبهةقبيلمركمامعدومةكأنهابل

إليه.فارجعلجزء،اأوالشرطوفقدالمانعوجودبينفرق

:شرةالعاالشبهة03[]ص

غيروكلإذفيماالتصرفصحةوعدمالوكالةبطلانسلمنا:يقالقد

إلاالوكالةعتدالموكليملكهلاماكلفيوكذلك،لهتاذنأنقبلالمجبر

تبعاالمملوكغيريكنلمماذلكمحلولكن،ونحوهالنكاحمناستثنيما

مانعلاالتيالبكربنتيتنكحأنوكلتك:قالإذاكما،فيصحوالا،لمملوك

التوكيليصح(")فلا:وشرحه""الروضففي،ولايةعليهاليمنوكلبها،
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منكبيع(ونحوهعدتهاستنقضيمنوتزويجسينكحهامنطلاقفي)

حالفيهوكلمامباشرةمنيتمكنلالانه؛سيملكهمنإعتاقأوسيملكه

وماعبدهببيعكتوكيله،يملكهلماتبعايملكهلاماجعللونعم،التوكيل

وغيرهحامدأبيالشيخعنوالمنقول،للرافعياحتمالانففيه،سيملكه

الاولاد".منلهسيحدثومنالموجودولدهعلىوقفلوكما،الصحة

.(261()0ص2)ج"الروضشرح"

:الجواب

وكلهلو:وغيرهحامدبيأالشيخقولذلكويؤيد")2(:""التحفةفيقال

فيوكلتك:فيلشراء1والبيعفيويصجصح،سيملكهوفيماالانملكهفيما

لحقوا،سيملكهمابيعفيللعاملالمقارضواذن،بثمنهكذاوشراءهذابيع

".الشريكالأذرعيبه

كماالعينملكعلىوغيرهحامدأبيالشيخعبارةفيالملكحملنافان

"الروضشرح"فيمثلواولذلك؛الاطلاقعندالمتبادر31[]صهو

وإنونحوهما،لطلاقوالنكاحتشملفلا،بالبيع"و"النهاية"و"المغني

قالفقد،الاولتعينليتبينثم.ذلكشملتالتصرفملكعلىحملناه

،للمملوكتبعايملكهلاماببيعالتوكيل"فيصح)3(:"المنهج"شرحفيزكريا

كذابثمنها،لهيشترينويملكهاعي!وببيعحامد،أبيالشيخعننقلكما

تبعاسينكحهامنبطلاقتوكيلهذلكوقياس،المذهبفيالاشهرعلى

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحالمطالب"أسنىهو(1)

)5/303(."المحتاج"تحفة)2(

5(.1)3/"الطلابمانهجشرح)3(
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إلا،الطلاقتشمللاالبيعفيهيإنماحامدأبيعبارةأنفأفاد".لمنكوحته

عليها.يقاسقدانه

علىالقياسحجتهمإنماوغيرهحامدأبوفالشيخحالكلوعلى

)3(."و"النهاية")2("المغنيفيونحوه(،)1"الروض"شرحفيكماالوقف

بثمنه.كذاوشراءكذاببيعالتوكيلعلىالقياس":المنهج"شرحوفي

.القراضعلىالقياسوزاد)4(،""التحفةفيونحوه

بيعفي:"قولهعبدالحميد)5(:حواشيففيالقراض،علىالقياسفأما

علىزائدإذنعلىيتوقفلاالبيعهذا:يقالفقد:صورتهماسيملكه"ما

سم.اهـ..للاذنالمتضمنالعقد

هذاعبدبدتبيعانوكلتكنحو:وبينالقراضبينواضحوالفرق:أقول

اصليحصللاالقراضلانأولا:،املكهعبدوكلاو،ملكتهإذافلالقوعبد

وهكذا.،يبيعثميشتريبانإلامنهالمقصود

بل،فقطللمالكالمشترىيكنلماشترىإذاالقراضعاملأنثانيا:

ربحه.بقدرفيهللعامل

.(2062/)لالمطالبا"اسنى(1)

921(.)2/"المحتاج"مغني)2(

2(.2)5/"المحتاج"نهاية)3(

3(.30)5/"المحتاجتحفة"4()

السابق.الموضعفي)5(
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مبنيالثانيأن:أي،ببعضبعضهمرتبطالقراضفيالتصرفأنثالثا:

بنقدالعبديبيعثمعبداالمالبرأسيشتريكأن،عليهومتوقف!،الأولعلى

وهكذا.ثيابا،بالنقديشتريثم

نأوكلتكنحو:أعني،الأخرىالصورةفيليستكلهاالاموروهذه

كذاوشراءهذاببيعوكلتك:مسألةفيحاصلالثالث،نعم.إلخعبديتبيع

التوكيلصحةالقولينشهروخلافا،32[]صصحتهافيولكن،بثمنه

".و"النهاية""المغنيفيونحوه،"المنهج"شرحعنمركمابالشراء،

والحاجة،الارتباطمنذكرناهمافالفرقالصورةهذهعلىالقياسوأما

ذلكنحوأوأوسمنهاغزلهاأوبصوفهاالارملةتبعثكماإليها،كثيراماسة

الحاجةوليست،نحوهأوثوباأوطعامابثمنهلهاويشتريليبيعهرجل،مع

مثالفيالمقصودأنمع،كذلكملكهإذافلانوعبدعبدهببيعالتوكيللىإ

وصلهببالنقدالبيعوإنماثوبا،وطعاماببضاعتهالهايشتريأنهوالأرملة

بالدراهم.يبيعواأنيرغبونإنماالمجاربأنعلملما،ذلكلىإ

المرادكانفإنالوقفعلىالقياسوأما،فكالقراضالشركةوأما

الوقفعلىالبيعقاسفقد،العينملكحامدأبيالشيخعبارةفيبالملك

الفقراءعلىالوقفعلىمقيس!نفسهالوقفوهذاله،سيولدومنولدهعلى

فيوردكما،والضيفالسبيلوابناللهسبيلوفيالرقابوفيالقربىوفي

والهعليهاللهصلىالنبيعليهأقرهالذيعمروقففي)1(الصحيحين

.الأصولفيتقرركمايجوزلاالقياسعلىوالقياس،وسلم

عمر.ابنحديثمن()1632ومسلم2773(،،2772،)2737البخاري(1)
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ماعلىلهسيولدومنولدهعلىالوقفقياسلىإحاجةلا:يقالوقد

عليه.جماعللاأوالقربىلفظفيلدخولهذكر،

نظر؛القربىفيدخولهففيوإلا،فذاكجماعإهناككانإن:فأقول

مصرفايكونواأنيمكنالذينالاقاربجميعبالقربىالمرادلان33[]ص

يوجدلممنإدخاللىإداعيةفالضرورة،الوقفشأنهوكمادائما،للوقف

بعد.

أولادهيكونأنبهيقصدلمفانه،لهسيولدومنولدهعلىالوقففأما

ينتظرأنيمكنهفكانوعليهيموتوا،أنبدلالانهم؛دائماللوقفمصرفا

هذايمكنهولا،كلهمموجودونوهمعليهميقفثمالولدمنييأسحتى

مر.كماالقربىفي

منالوقفلانأولا:،مختلالوقفعلىبالبيعالوكالةوقياسهذا،

لىإالمستحقينهـنيوجدلممنضممنمندوحةفلا،الدوامشانه

الوكالة.بخلاف،الموجودين

يوسعلامافيهافيوسعكالعتق،الشارعإليهايتشوفقربةالوقفثانيا:

الوكالة.في

فيوالمعدوم،عليهمالموقوفبعضهوالوقففيالمعدومثالتا:

فييغتفرلامالهالمعقودفييغتفروقد،المالبعضهوالوكالةمسألة

ولاسيوجد،ومنالموجودعلىيجوزفانهنفسهكالوقف،عليهالمعقود

وحملها،لجاريةاوقفصحةفأما،سيملكهومايملكهماوقفيجوز

البيع.فيالحملدخلالحاملبيعتلوحتىمنها،كالعضوفالحمل
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قدالبيعأنمع،قياسعلىقياس!البيععلىوالطلاقالنكاحقياسثم

فييتصورمماأشدبعديملكلمفيمابهالتوكيللىاالحاجةمنفيهيتصور

لغيرها.يحتاطلامالهايحتاطقالابضاعوأيضا،النكاح

،التصرفملكحامدابيالشيخعبارةفيبالملكالمرادكانوان

مر.ممافسادهعلمفقدونحوها،والولايةوالطلاقالنكاحيشملبحيث

عسىفما،البيععلىالنكاحوقياسالوقفعلىالبيعقياسامتنعوإذا

نقيض.طرفيعلىوهما،الوقفعلىالنكاحقياسفييقالأن

علىتقوىلاالتعسفاتفهذهذكر،ماعلىالامركانواذا34[]ص

توكيلبطلانعلىلىتعااللهرحمهالشافعيالإمامنصتقييدأوتخصيص

يجوزلاالذيفالحقيجها،بترويوكلانالمراةلهتاذنبانإلاالمجبرغير

أعلم.دئهو.ظاهرهعلىنصهإبقاءغيره

!هس!ه!



عمثرةلتاسعةالرسألةا

[لمجهولح[!قف![لمشرولح[لعك!
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آلرفجمصتجصآورالر

585

وتسصها:الايات

تعالى:اللهقال

مايكنصنأنلهنيحلولافروءجثبثةبأنفسهنيزئصرر%والمطقمت>-1

أرادواإنلكذفىيرزهنأحقولبولنهنلأخرواليؤمياللهيؤمنإنكنأزحامهنفىاللهظق

.!<حميزحكجئمللهودرجهءعيمهنوللزصالبالمع!بطعلئهنالذىمثلولهناضنحأ

أنل!ميحلولابماحشنأوتئرلتمبمعروففاشساكمميتانم!الظنق>2-

اللهحدودألايقيماخقغفإنللهودحايميماا"لايخافأأن6اشماممأءالئتموهنتآخذوأ

همفاولبهكدئهود!سعدومنتعتدوهأفلااللهحدودلك!بهاقطتفماجممافلاجناح

.!(الطلمون

فلاجناجطلقهافانغيرهزوطتنكححمقبندمنلصتحلفلاطلمهافان>3-

.!<يعلمونلقوميبينهااللهحدودوتصاللهظحدوديقيمااصنظنايزاجعاإنأنندا

أؤسرصهنبمعبئفامسكوهنأجلهن!بلغنألئشاطلقغ>واذا4-

صجصص!مِء
شخذواولا-نفسهظ!فقذلكذيفعلومنفغتدواضراراتمشكوهنولابمزوتج

والحكمةالكنفمنعلييهمأنزلوماعليكمللهواذكرؤالغصتهرؤااللهءايخت

!(.عليملسئءبئىالمحهأنواغليوااللهواتقوابهحيعطكم

اذاأزوخهنينكحنأنلعضلوهنفلاأجلهنفبلغنالئساطلقم>وإذا5-

!لذالأحزواليوصمباللهيؤمنمنكتممنكانبهءيوع!لكذبالصروفينهبثنهمتر!و(

232[.-228:]البقرة!(ئعلمونلاوأنتميعلملكؤواظفرصاأللهأرفي



الفقهرسانلمجمولح586

أنقبلمنطلقضموهنثزالمؤصمنتنكحتمذاءامنؤاالذين>يايها6-

سراحاجميلاوسرحوهنقمتعوهنعدؤتعمدونهامنعليهقلكتمفماتمسوهن

.[94:]الاحزاب!(

تقووالدةوأحصوألعديهنطلقوهنالنس!طلقتمإذالنئ>جماتها7-

بقحشؤياتيننلاولايخرتجفبيوتهنمنتخرجوهنلارب!مالله

اللهلعللاتدرىنفسه-ظلمفقدللهشعدحدودومناللهححدوو-لكمبئنة

!(.امرالكذبمدمجدث

ذويوأشهدوابمعرولنىأوفارقوهنسعروفحفائسكوهنجلهنبلغنفاذا>8-

واليومباللهلؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهجا!هدةقيموومانكلعذلى
اللهعلىيؤصومنيحتمسبلاجئثمنويرزقه!له-نحرجاتحعلاللهيمقومنلأخرا

-1:]الطلاقج(قدراشىءلكلادلهجعلقدجئرهبخلغاللهإنفهوحسبه-

.)1(]3

النبيعهدعلىلامرأتهحلقال:قالالزبيربنعروةعنصج3[]ص

فاذا،أطلقك:قال؟تصنعكيف:لهفقالت.تحلينأدعكولااويكلا:لجو

اللهفانزلولج!،النبيفاتت؟!تحلينفمتىراجعتك،عدتكمضيدنا

جديدا،الناسفاستقبله<،بماحسزأسترلتمبمصوففامساكمميتانالتانق>

258()2(.ص2/جريرجابن)تفسير"طلقيكنلمومن،طلقكانمن

الاصل.فيفارغةالثانيةالصفحةبعدها(1)

".اويكلا"بدل"اوويكلا":وفيها.التركي.ط(4/621)2()
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عنعروة"عن:قال،بعضهمرفعهوقد(،1)صحيحمرسلهذا

الشافعيالاماممعالبحثفيذلكبسطوسيأتيعواضد،وله")2(.عائشة

تعالى.اللهرحمه

إذاللرجلفكانحد،لهيكنلمالاسلامأولفيالطلاقأن:ومفاده

نأفلهطلقإذائم،يراجعأنفلهطلقإذاثم،العدةمضيقبليراجعأنطلق

فأنزلبالنساء،للاضرارطريقاذلكالناسبعضتخذفاأبدا،وهكذا،يراجع

(.البقرةاياتمن2-3:)الايتين<مرتانالظئق>لىوتعاسبحانهالله

فييحتمل،الاية(والمطلمت>:الاولىالايةفيتعالىفقوله

اوجه:ثلاثةنزولها

.بمدةبعدهامانزولعلىمتقدمانزولهايكونأن:الاول

مغا.بعدهامامعنزلتنكونأن:الثاني

النظم.فيبعدهاعمامتأخرانزولهايكونأن:الثالث

يكنلموان،بالنزولبالتقدميشعرالنظمفيالتقدملأن؛أقربوالاول

وهذا،طلاقكلفيالرجعةاستحقاقعمومظاهرهاولأنحتماً،ذلك

نأظاهرهفان،وعواضدهعروةولمرسلبعدها،بماالمنسوخللحكممطابق

يقتضيوذلك،المرأةشكوىبعدنزلماأول<مرتانالظذى>:لىتعاقوله

26(.0)5/""المصنففيشيبةبياوابن(2911)حديثعقبالترمذيأخرجه(1)

"السننفيوالبيهقي927()2/""المستدركفيلحاكموا(11)29الترمذياخرجه)2(

.333()7/"الكبرى
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بالدليلينتقدمهاثبتوقدقبلها،التيالايةعنمنفصلتيننزلتاالايتينأن

ولين.الأ

أثناءفيقولهينافيهولاعمومها،على()المطلقاتفكلمةهذاوعلى

سمعت،كماالطلادتىتحديدقبلنزلتالايةلان(؛1صبردفئ>وبعولئهن:الاية

فيدخلمالبعضناسخا()الايتين.(..عرتانالظذق>:لىتعاقولهويكون

الئالث.الطلاقبعدالرجعةاستحقادتىوهو،لىالاوالاية

والمظلفت<>:لىتعاقولهفيفيحتمل،الاخرينالوجهينعلىوأما

أو)2(،المخصوصالعاممنأو،الخصوصبهالمرادالعاممن)1(يكونأن

أصبردهق(>وبعولئهن:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىباقيايكونأن

ببعضهن:والمراد"،بعضهن"وبعولة:قالكأنه،مرجعهمنأخمق

فقط.مرتينأومرةالمطلقات

مطابقةمنالكلامسنةلمخالفتهجذا؛بعيد-ذكروهوان-الاخيروهذا

شبيهوهوتعسف!،""بعضهنبإضماروتوجيهه،لمرجعهالضمير

المرادمنبيانفيمقالتيفيالاستخدامعلىتكلمتوقد،بالاستخدام

<)3(.منهموءاخرين>:لىتعابقوله

يردقدولكن،كمرجعهعامالضميرأنهذاتوجيهفيوالحق

،الاولالحكمدونالضميرمعالواقعالحكمباعتبارالعامعلىالتخصيص

"."تكون:الاصلفي(1)

"و".:الاولفي)2(

318(.316-)صفيبهمالمرادعلىالمؤلفكلامانظر)3(
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مخصوصا.عامالضميرو،عمومهعلىباقياعاماالطاهرفيكون

.الكلامسنةهوماعلىلمرجعهمطابقفالضميرهذا،وعلى

الاحتمالفيالكلاملبسطحاجةفلا،الاولالاحتمالترجحقدوإذ

الثاني.

الجهنفبلقنألنساطلنذا>و:تعالىقولهوهي؛الرابعةالايةوأما

مرومنلئعتدوجاضراراتمشكوهنولابمزوفجأؤسزصهنبمعوفيفأتسكومرن

أنزلومآعليكخللهواذكروأدغمتهزواجاللهءايتنئخذواولانفسهحظلمفقذذالك

عليمشئءبنىاللهأنواغدواأللهوائقوبهيعظكووالحكمةالكنفمنعليكم

.)!

:احتمالانففيها

قبلها.اللتينالايتينعلىالنزولمتقدمةتكونأن-1

:أيمطلقا،بعدهالرجعةتحلالطلاقانمنظاهرهاعلىفهي؛وعليه

وهكذا.،الثالثةو،الثانيةأو،الاولىالمرةفيسواء

عنهما.متاخرةتكونأنوتحتمل2-

العامأو،لخصوصابهالمرادالعاممن<طفقتمألنسا!ذا:فقوله؛وعليه

>فانسكورن(:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىأو،المخصوص

إنماالايةفإنههنا،باطلأوبعيد،الثالثهذاولكن،مرجعهمنأخص

الايةه<>فانسكورن:قولهأعني،خاصةلحكماهذالاجلسيقت
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كلاملانهانظمها؛علىمعاالنزولفيهافيتعين؛الطلاقسورةاياتوأما

.الارتباطأوثقمرتبطواحد

فإن(،)الايتين(مرتاناظذق>:لىتعاقولهوبينبينهاالنظرويبقى

فيإشكالفلا(مرتاناظلنئ>ايتيقبلنزلتالطلاقسورةاياتكانت

هذا.

!ؤاذا:لىتعاقولهإن:فيقال،تأويللىإفتحتاجبعد،نزلتكانتوإن

علىوإما،مخصوصعاموإما،الخصوصبهمرادعامإما(النساءطفقتم

لكذبعديحدثاللهلعل>لاتذري:لىتعابقولهالتعليلكانوإن،عمومه

فقط.مرتينأومرةطلقتبمنيختص(أمرا

أوفال!تجوهنبمعروففاتسكوهنألجهنف!ذابلغن>:قولهفيالضميروهكذا

.(بمعرولنى

الظاهر.مخالفةمنالاياتلتسلم؛لىأوالاولوالاحتمال

ههناقلناهوما،البقرةاياتمنالرابعةالايةفيتقدمماينافيولا

النسخ،يتحققلمحيثمحلهفان"،النسخمنأولىالتخصيص"إن:قولهم

.تقدمكماالجملةفيالنسختحقققدوههنا

الخاصينسخالمتاخرالعامأن:وافقهمومنالحنفيةقولعلىفاما

يكونأنلزموالا،الطلاقسورةاياتنزولبتأخرالقولفيتعين،المتقدم

الايتين.<دانمرالظلق>:لقولهناسخا
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؛بمدةالطلاقسورةقبلنزلتالبقرةسورةأنجاءماينافيهلاوكذلك

نزلماآخر"ان:عباسابنعنصحفقد،البقرةسورةمعظمفيهالمرادلان

)1(،وغيرهالبخاريرواه.البقرةسورةفيالتييعنيالربا("آيةالقرآنمن

)3(.""الاتقانفيانظرها.القرآنفينظائرولذلكعمر)2(،عنمثلهوروي

فصل4[]ص

تعهدونهالذيالطلاق:أيللعهد،"ال"(مسلانالظذق>:لىتعاقوله

يراجع.أنلهكانأوقعهإذاالرجلأنشأنهمنإنحيثمن

والذي،عروةمرسلفيتقدمكما،الايةنزولسببكانتلحيثيةاوهذه

قوله:وهي،السابقةالايةفيذكرهتقدموالذي،الرجلذلكقالهماشأنهمن

.<لكذفييرققأص>ودبولنهن:قولهلى!<لمحلصو>

؛بمدة(لمحطقق!و>ايةنزولتقدممناخترناهماهذافييناولا

بها.متصلةالنظمفيوجعلتبها،متصلةتعالىاللهعلمفيلانها

لامرين:لجنسامنأولىهناوالعهد

إليه.المصيرتعينعهدتحققإذاأنه:الاصولفيتقررلما:الاول

عنالنظرصرفمع-الطلاقجنسأنمع<>عسدان:قوله:نيالثا

الايتين.هاتينبمقتضىثلاث-المراجعة

(422-223)ص"القرآنفضائل"فيعبيدأبوايضاخرجهو(.454)4البخاري(1)

.(138)7/"العبوة"دلائلفيلبيهقيو67(،)5/""تفسيرهفيوالطبري

.(138)7/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

)3((/1018).
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بعضهم:فقال،ذلكتأويلفيالتأويلأهل"اختلف(:1جرير)ابنوقال

ثم".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكونالذيالطلاقعددعلىدلالةهو

زيد)4(،ابنعنوآخر)3(،قتادةعنمعناهفيومرسلا)2(،عروةمرسلذكر

ثم".الرجعةفيهعليهايكونالذيالميقات"هو:قال)5(السديعنذكرثم

)6(.عكرمةعناثراذكر

تعريفابهييهؤاللهنبيعلىالايةهذهأنزلتإنما:آخرونوقال"قال)7(:ثم

925(.258-ص2/جريرابن)مس"طلاقهمسنةعبادهذكرهلىتعااللهمن

الله"جعل:قالقتادةعن)8(:ولفظه،قتادةعنآخرموضعفيذكروقد

وعدتهاعدتها،تنقضلممابهاأحقفهوواحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاق

منهبانتفقدراجعها،يكونأنقبلالعدةانقضتفإنحيض،ثلاث

فكان[)9(،الخطاب]منخاطباوصاربنفسها،أحقوصارت،بواحدة

فيتطليقةطلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرأهلهطلاقأرادإذاالرجل

لتركي.ا0ط(4/521)"هتفسير"(1)

تخريجه.سبق)2(

126(.)4/لطبري""تفسير)3(

126(.)4/نفسهالمصدر)4(

367(.)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيأيضاواخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)5(

261(.)5/""المصنففيشيبةبياابنايضاوأخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)6(

.(4/271)نفسهلمصدرا)7(

.(4/661)نفسهلمصدرا)8(

الاصل.منمخرومالمعكوفتينبينما)9(
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فيكانتماراجعهامراجعتها[]لهبدافان،عدلشاهديعندعدتها،قبل

لهبداوان،بواحدةمنهبانتفقدعدتهاتنقضيحتىتركهاوانعدتها،

طلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرعدتهافيوهيالواحدةبعدطلاقها

عندهفكانتراجعها،مراجعتهالهبدافإنعدتها،قبلفيأخرىتطليقة

التيالثالثةفهذهطهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوإن،واحدة[]على

جريرابن)تفسير!"زوجاغيرهتنكحصمئئبندلمومنتحل>فلا:ذكرهلىتعااللهقال

.(271().ص2/ج

يقل:لمو(مرلانالطنق>:لىتعاقولههذاعلىودلمكرر[9ص1

عهدهالذيوهو،الرجعةمعهتكونالذيأرادنهإلالذلكوجهولا،ثلاث

.ذكرهتقدموالذي،الايةنزولقبلمنالناس

أنلهنيحلولاخمروةثبثةيزتجقرر%بانفسهنوالملت>:لىتعاقال

.(أزحا!نفىأللهظقمايكتعن

الذيالطلاقعددعلىدلالةهو:بعضهم"فقالجرير)2(:ابنقال

".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكون

مضطربة،أقوالاحكىثم،شاكلهوماعروةبمرسلذلانعلىاستدلثم

نأفأمر،مراجعةبينهماتطليقتينيعني"قال)3(:الضحاكعنروىثم

".بإحسانيطلقأو،يمسلن

الآتي.بهويقصد.""ملحقبعدها:الشيخكتب(1)

.(125)4/""تفسيره)2(

.(132)4/نفسهالمصدر)3(
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.بصددهنحنماغيرجهةمنجريرابنواعترضه

النساءلازواجالذيالطلاق:الايةتأويلأن"فبين(:1جرير)ابنقالثم

إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلى

".الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهمتسريحوإما،بمعروفإمساك

زوطشكححقبعدلهومنتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقولهفي2()قالثم

بعدالثالثةالتطليقةامرأتهالرجلطلقإنأنهعلىدل:بعضهمفقال"(:غيره

تلكامرأتهفان(عرلانالظذق>فيهما:ذكرهلىتعااللهقالاللتينالتطليقتين

".غيرهزوجاتنكححتىالثالثةالتطليقةبعدلهتحللا

واحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاقالله"جعل:قالقتادةعن)3(أخرجثم

العدةانقضتفإنحيض،ثلاثوعدتها،العدةتنقضلممابهاأحقفهو

وصاربنفسها،أحقوصارتحدة،بومنهبانتفقدراجعها،يكونأنقبل

إذاحتىحيضتها،نطرأهلهطلاقأرادإذاالرجلفكان،الخطابمنخاطبا

مراجعتهالهبدافانعدل،شاهديعندعدتها،قبلفيتطليقةطلقهاطهرت

طهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوانعدتها،...فيكانتماراجعها

زوطتنكحمقبعدلهومن>فلاتحل:ذكرهلىتعااللهقالالتيالثالثةفهذه

(".غره

.(4/231)نفسهلمصدرا(1)

.(4/561)نفسهلمصدرا(2)

.(4/661)نفسهلمصدرا)3(
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:يقولعباسابنعنطلحةبيبنعليعنضعيفبسندروى)1(ثم

".غيرهزوجاتنكححتىتحلقلاثلاثاطلقهاإن"

ماالرجعةفلهاثنتينأوحدةوطلقإذ]"قال)2(:الضحاكعنخرجو

."..<هطلقهافإن>:قولهوالثالثة:قال،العدةتنقضلم

التطليقتين".بعدطلقهافان")3(:السديوعن

قوله:فيتقدمتقدالثالثةالطلقةأنحاصلهمامجاهد)4(عنحكىثم

وقعفإن:قالكأنه،لذلكتفسير<طلقهافارز>:وقوله(،ب!حسن>أودثرلتم

.بالاحسانالتسريح

يا:رجلقال:قال)5(رزينأبيحديثالتسريحتفسيرفيقدموقد

الثالثة؟فاين(بمضوففإضساكمعيتانالظنق>:لىتعااللهيقول!اللهرسول

".بإحسان"التسريح:قال

)6(.نحوهوقتادةمجاهدعنوروى

المراجعة،:"الامساكقالا)7(:انهماوالضحاكالسديعنوحكى

.(4/661)نفسهلمصدرا(1)

.(4/671)نفسهلمصدرا(2)

.(4/671)نفسهلمصدرا)3(

.(4/671)نفسهلمصدرا(4)

.(4/031)نفسهلمصدرا(5)

.(4/131)نفسهلمصدرا6()

(4/131،231)نفسهلمصدرا)7(
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عدتها".تمضيحتىيدعهاأن:والتسريح

الثالثة،بهأراد<طلقهافان>:لىتعاقولهأنمتفقونفهمحالكلوعلى

.تقدمقدبل:قالومنذكر،لهايتقدملمنه:قالمنسواء

طلقها"إن:قولهمن-يصحلموإن-عباسابنعنرويماوهكذا

بعدراجع)1(اللتانالمرتانوهي،تقدمتالتيالثلاثأرادنمافانهثلاثا("،

والتسريح.منهما،كل

دفعةثلاثاطلقهان:معنىعلىفهمإنفانه،يفهمأنيجبهكذا

المفسرين.سائرعليهماوخلاف،القرانسياقخلافعلىكان،واحدة

"؟"طلقتانعنبهعدللماذا<>مقتان:لىتعاوقوله[4ص]معتصف

أجوبة:ثلاثةعنه

فيثقلايوجبلحروفاتكرارلان؛عنهعدلإنما:يقالأن:الأول

اللفظ.

وقد.بهيعتدثقلأيوجبلاهناالتكرارلانبشيء؛بالجوهذاوليس

اعزف>منمثل،الثقلشبهةفيمنهأدخلاو،مثلههوماكثيراالقرانفيوقع

أعذبه،لاعذابم>أعذبه،(،عفدا>عهدوأ(،اشتكبارا>واستكبروا(،غرفتما

فيهااجتمعتمع!ث<،مفنأمم>وعك:تعالىقولهذلكمنوأبلغ<،أحدا

.ميماتسبع

"."اللتين:الاصلفي(1)
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عنعدلأنه:وغيره"القران"أحكامفيالجصاصقالهما:الثاني

يقتصرواحدةيطلقبأنإما،الطلاقتفريقوجوبعلىللدلالة""طلقتان

طهركلعندبطلقبانوإما،لىالاوبعدراجعإذاإلاأخرىيطلقولاعليها،

العلم.لاهلقولان،واحدة

ذلك.علىدلالة(>مرتان:فقوله:قالوا

معااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي"وذلك:الجصاصقال

لمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتينطلقها:يقالأنجازلما

378(.ص/1جالقرآن)احكام"الدفعيفرقحتىمرتيناعطاه:يقالأنيجز

مرتين،اليومزوجتهطلقفلاناإن:قائلقاللونفسهالطلاقفيبل

طالقأنتأو،طلقتينطالقأنت:قالأنهمنهيفهمولم،التفريقمنهلفهم

طالق.أنت

"ثلاث:يقالأنالظاهركانلانهنظر؛لجواباهذاففيذلكومع

بعد؟الثالثةالطلقةذكرثم<،>مرلان:قالفلماذا"،مرات

أخرىطلقهاساعةبعدثم،طلقةطلقهالوبمايصدقالتفريقولان

عليهيقامأنالظاهرلكان،مخصوصتفريقأريدفلو،رجعةتخللبدون

دليل.

تنقضيحتىيدعهاثمحدة،1وطلقةيطلقأنالسنةإن:قالمن،نعم

نأفله،أخرىمرةفليطلق،يطلقأنلهبداثمالعدةفيراجعهافانعدتها،

يكونلاوهذا،رجعةمنهماكلايعقبطلاقان<>مرتانبالمرادبأنسبما

>فإشساكم:قولهوهو،بخصوصهالتفريقهذاعلىدليلاالآيةفيوبأنثلاثا،
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والتسريح،بالرجعةالإمساكتفسيرعلىبناء<بماحسزأوتئرلحبمعروف

بعدمها.

تسريحأوبمعروففإمساك:المعنىكانلويتمإنماذلكأن:وفيه

(1)الضحاكعنجريرابنحكاهفيمامحتملوهذا،مرةكلبعدبإحسان

يسرحأويمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين:"يعني:قال5[]ص

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحلفلاثالثةطلقهاهوفان:قال،بإحسان

عنذكرناهالذيالقولهذاقائلي"وكأن:بقولهجريرابنفسرهوقد

في[]فإمساك،مرتانالطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسدي

2/جريرجابن)هس"بإحسانلهنتسريحأوبمعروفلهنمنهماواحدةكل

026()2(.ص

يمسكأنإمااثنتينأوواحدةطلوإذا")3(:السديولفظ:أقول

فتكونعدتها،تنقضيحتىعنهاسكتواما-،بمعروفيراجع:ويمسك-

بنفسها".أحق

وألىالاو؟جريرابنفهمهماعلىبهأراد"اثنتينأو"واحدة:وقوله

رجعة.تتخللهمالماثنتينيردولم،الثانية

سيأتي.كما،رواهبحديثالقولهذاردجريرابنولكن

)1(/4(.)132

)2(/4(.)132

.(4/231)نفسهلمصدرا)3(
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أوبمعسوف>فإمساكم:قولهفيالظاهرأنجهةمنبعدافيهإن:قولو

الفاء.تقتضيهكماالمرتينبعدنه<بماخسزلتثرلتم

طلقتك:قاللوبأنهإشعارا""طلقتان:يقللمإنماأنه:الثالثالحواب

كان،لمالعاذراتعددأوألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالأو،وطلقتكوطلقتك

لوبمافيصدق،مرتيناليومعبدهفلانضرب:تقولكما،واحدةمرةكلههذا

.ضرباتأو،ضربتينأو،ضربةالمرتينمنمرةكلضربه

معالطلاقتكررمنسبقمالابطالنزلتالايةبانالقوللهذاويحتج

ثمألفاطالقأنت:يقولأنلاحدهمكان]إذ[لها،حدلامراراالرجعةتكرر

ثمألماطالقأنت:يقولثميراجعها،ثمألفاطالقأنت:يقولثميراجعها،

لها.حدلامراراوهكذايراجعها،

لها،حدلامرارلا،مرتانالرجعةتعقبهالذيالطلاقإن:لهمفقيل

الطلاقدلكعنالنظرصرفمع،رجعةتعقبهطلاقهيالواحدةفالمرة

.(1ألفا*أمكانأطلقة

وعامةوالزيديةالظاهريةقولعلىإلايأتيلالكنهجيد،جوابوهذا

زوجاتنكححتىيحرمهاالذيالثلاثالطلاقإن:وافقهمومنالشيعة

نأفاما.طلاقثم،رجعةيتبعهطلاقثم،رجعةيتبعهطلاقهوإنما،غيره

كثيرةمرارايطلقأوواحد،كلامفيالطلاقلفظيكررأوألفا،طلقتك:يقول

.واحدةمركلهفهذا،رجعةتتخللهالم

الاتي.الكلامبهويقصد"."ملحقهنا:المؤلفكتب(1*
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للرجلأنأثبتتفانها،معهمظاهرهاأنوالانصاف،بالايةويحتجون

.مرةكلالواقعالطلاقتحددولم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقان

طلقغ>وإذا:قاللىتعافانه،البقرةاياتمنالرابعةبالايةويحتجون

فأثبتقالوا:اتفاقا،الرجعةهناوالامساك(فأمسكوهىجلهندبلعنألدشا

:يقولبأنصادقفهوبحد،الطلاقيحددولم،الطلاقبعدالرجعةلهم

عددأوألنسا،طلقتكأو،وطلقتكوطلقتكطلقتك:يقولوأن،طلقتك

طلاقتقدمهقدطلاقانهولا،طلاقأولبانهحددتهولا،العالمذرات

ورجعة.

قوله:علىمتقلممةالايةهذهأناستظهارقدمتقدإنك:قيلفإن

!(لانميلظئقا>

الايةقرت<ميتانالظذق>ايتيإن:يقولواأنلهمولكن،نعم:قلت

المرةفيخالفتهاوإنما-تقدمكما-عليهووافقتها،المعنىهذاعلىالرابعة

الثالثة.

كالكلامفيهالكلامو،الطلاقسورةباياتأيضاويحتجونمكرر[ه]ص

سواء.البقرةاياتمنالرابعةالايةفي

.<مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:لىتعابقولهمخالفوهمواحتج

"كنت:قالمجاهدعن)1(الفتحفيكماصحيحبسندداودأبوأخرج

2(.1)79داودابيعندوالاثر362(.)9/(1)
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ظننتحتىفسكتثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجل،فجاءهعباسابنعند

ابنيا:يقولثم،الاحموقةفيركبأحدكمينطلق:فقال،إليهسيردهاأنه

لموانك<،مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:قالاللهإن!عباسابنيا!عباس

".امرأتكمنكوبانتربك،عصيتمخرجا،لكأجدفلا،اللهتتق

فيهاليسونواهيأوامربعدوردتلجملةاهذهبأنهذاعنيجابو

ومعلوم،للعدةالصلاقالاوامرجملةمنأنعلى،الطلاقجمععنالنهي

جماعا.إامرأتهمنهتبينلاالعدةلغيرواحدةطلقمنأن

لمفمن،البينونةعدمخصوصفيليسالايةفيالمخرجأنيدلفهذا

يتقلمومن،الرجعةبوجوبعليهتعالىاللهضيق،العدةلغيرفطلقاللهيتق

فإن،واحدةإلاتقعلابأنعليهاللهيضيقلفا،أوثلائا،طالقهي:فقالالله

وبينبينهالخلافيوقعكأن،أخرىجهةمنعليهاللهضيقهواهذلكوافق

ذلك.غيرأوبمد،فيمعهايعيشأومفارقتها،لىفيضطر،امرأته

فهذهوعليه،النسخقبلنزلتالاياتهذهأنالظاهرأنقدمناقدأنناعلى

بمعرولنىوفارقوهنبمعروقح>فأمسكوهنالايةفيقبلهاتقدمماإلىتشيرالاية

يؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهبمالممهدةوأقيموامنكلعدلىذويوأشهدوا

.<تحعلئه-نحرجاللهايتقلأخرومنواليومبالله

،بمعروفإلاالمطلقاتتراجعوافلملىتعااللهاتقيتمإن:قالفكانه

تتقوالموان،الصلاقتحديدبعدمالحكميستمربأنمخرجالكماللهجعل

عليكم.لىتعااللهفسيضيقضرارا،تراجعونأخذتمبل
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مرسلفيكماضرارا،يراجعونخذوالمافانهمالوعيد،هذاوقعوقد

أعلم.والله،الطلاقبتحديدعليهماللهضيق،عروة

يتعلقماالانفلننظر،وجلعزاللهكتابمنالمسألةبهذهيتعلقماهذا

السنة.منبها
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وأألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالمنانيرىمنبهااحتجالتيالأحاديث

الرجعةبعدهالهتكون،واحدةمرةفهي،ذلكنحواو،لمالعاذراتكعدد

الر!صمصالربتم!إلمحه[6]ص

طاوسابنعنمعمرعنشرطهماعلىبسند")1(مسلم"صحبحفي

بكروأبيصعيه!اللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:قالعباسابنعنأبيهعن

نإ:الخطاببنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتين

عليهم.مضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتقدأمرفياستعجلواقدالناس

.فامضاه"

أبيهعنطاوسابنأخبرنيجريجابنعنشرطهماعلىاخر)2(وبسند

علىواحدةتجعلالثلاثكانتأنما"أتعلم:عباسلابنقالالصهباءأباأن

".نعم:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلائابكربيوأبهيجمؤالنبيعهد

قالالصهباءأباانميسرةبنإبراهيمعنشرطهماعلىاخر)3(وبسند

اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم!هناتكمنهات":عباسلابن

تتايععمرعهدفيكانفلما،ذلككانقد:فقال؟واحدةبكروأبيبييهؤ

".عليهمفأجازه،الطلاقفيالناس

.أثباتأئمةالاسانيدهذهورجال

)1472(5رقم)1(

السابق.للرقمتابع2()

المذكور.للرقمتابع)3(
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عباسابنأتىالجوزاءأباأنمليكةبيأابنطريقمن(1)"المستدرك"وفي

".نعم:قال؟واحدةلىإاللهرسولعهدعلىيرددنكنثلاثاأن"أتعلم:فقال

بنمحمدعنأبي،ثنابراهيم،بنسعدئنا"مسندأحمد")2(:وفي

عن،عباسابنمولىعكرمةعن،الحصينبنداودحدثني:قالإسحاو،

فيثلاثاامرآلهالمطلببنيأخويزيدعبدبنركانةطلق:قال،عباسابن

كيف:ب!يميهزاللهرسولفسأله:قالشديدا.حزناعليهافحزنواحد،مجلس

:قال.نعم:قالواحد؟مجلسفي:فقال:قالئلائاهطلقتها:قالطلقتها؟

يرىعباسابنفكانفراجعها،:قال.شئتإنفارجعها،واحدةتلكفإنما

طهر.كلعندالطلاقانما

سواء)3(.هذابسنداخربحديثأحمدالإماماحتجودد

ابيبنيبعضاخبرنيجريجابنطريقمن)4(داود"أبي"سننوفي

طلق:قالعباسابنعنعباسابنمولىعكرمةعنب!ووالنبيمولىرافع

نيإ:فقال.واخوتهركانةأئمراجعبن(:)النبيفقال...ركانةأبويزيدعبد

إذالنبى>يائها:وتلاراجعها،،علمتقد:قال!اللهرسولياثلاثاطلقتها

.(لعذتهىفطلقوهنالشساطلقتم

المؤملابن:فقالالذهبيوتعقبهالاسناد،صحيححديثهذا:وقال(.2691/)(1)

.ضمر

()2(1/.)265

فيحمدااخرجه.الاولبالانكاجزوجهاعلىزينبابنتهلمجزالمميارجاعحديثهو)3(

الإسناد.ـبهذاإسحاقابنطريقمن)2366("المسند"

2(.1)69رقم4()
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"أنفيوغيرهأحمدالامامضعفه1(،)ضعيفبحديثهذاوعورض

".البتةطلقركانة

"مكثت:قالسرينبنمحمدطريقمن")2(مسلم"صحيحوفي

حائض،وهيثلاثاامرأتهطلقعمرابنان:أتهملامنيحدثنيسنةعشرين

ابالقيتحتى،الحديثوجهعرفولاأتهمهملافكنتيراجعها،انفامر

أنهفحدثهعمر،ابنسألأنهفحدثتي،ثبتذاوكانجبير،بنيونسغلاب

(".حائضوهيتطليقةامراتهطلق

أبوأخبرهوما،يتهمهملاالذينالجماعةخبرهمابينليس[1:أقول

اللفظ،فيثلاثاطلقبأنهبيتهمايجمعبل]تعارض[،عمرابنعنغلاب

الحكم.فيوواحدة

،واحدةتطليقةطلقأنهمنرواياتعدةفيجاءمايحملهذاوعلى

بسببتغيرقدالحكمأنيرىلانهبهذا؛يعبركانبعدهمنأوعمرابنوكأن

ثلاثاطلقإذاالإنسانفصار،عباسابنحديثفيمركما،الناساستعجال

هذهأنبطنالناسيخطئلئلاثلاثا؛بقولهيصرحولاثلاثا،عليهحسبت

عمر.أمضاهممامستثناةالصورة

إذااللهعبد"وكان)3(:"مسلمصحيح"فيمايحملأيضاهذاوعلى

فإن،مرتينأومرةامرأتكطلقتأنتأما:لاحدهمقالذلكعنسئل

2(.022،802)6داودأبواخرجه(1)

7(./1471)رقم2()

.(1471/1)رقم)3(
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حتىعليكحرمتفقدثلاثا،طلقتهاكنتوانبهذا،أمرنيب!راللهرسول

".امرأتكطلاقمنأمركفيمااللهوعصيت،غيركزوجاتنكح

وهيالبتةتيامرأطلقتإني:لهقالرجلاأنعمر:عنيروىماومئله

أمربخاللهرسولفإن:قال.امرأتكوقارقت،ربكعصيت:فقال.حائض

له،بقيبطلاقيراجعهاأنعمرابنأمرإنه:قال؟امرأتهيراجعأنعمرابن

امرأتك.بهترتجعماتبقلموأنت

عننيجماالترإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(1)الدارقطنيرواه

جمانيوالتر.صحيحذلكبعدوالسند،الجمحيالرحمنعبدبنسعيد

فيه)3(.مختلفلجمحيواالمتاخرين)2(،بعضووثقه."بهبأس"لاقالوا:

الامامكلامفلنقدم،المسألةهذهفيالكلامالعلمأهلأطالوقد7[]ص

في"باب:قال)4(."الحديث"اختلافكتابفيلىتعااللهرحمهالشافعي

الثانيةالروايةبمعنىعباسابنحديثذكرثم،"المجموعةالثلاثطلاق

ألفا.تيامرأطلقت:لهقالرجلا"أن:عباسابنعنأسندثم،مسلمعند

(")5(.وتسعينوسبعاتسعمائةوتدعثلاثا،تاخذ:فقال

تأخذ:فقال.مائةتىامرأطلقت:عباسلابنرجل"قال:آخروبسند

".وتسعتنسبعاوتدعثلاثا،

.)4/8()1(

272(.271./1)"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(4/55،65)السابقالمصدرانظر)3(

الوفاء.دار.ط(01/652،572)"لاما"كتابضمن(4)

337(.)7/البيهقيه793()6/دا"المصنففيالرزاقعمدايضاأخرجه(ه)
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تحسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنىكان"فان:الشافعيقال

".النبيبامرأنهيعنيب!جمؤ،اللهرسولعهدعلى

إفتاء،أوقضاءيكونإنمالجعلاهذالانقطغا؛المتعينهوهذا:أقول

لاإذ،بعلمهأوبامره،أومنه،إلابه!جمؤعهدهفيوالافتاءالقضاءيقعيكنولم

صعدتأصحابهمنالعظيمالحكمهذافيوالافتاءالقضاءوقعيكونأنيجوز

.واستمرارهذلكتكررمنالاثاربهتشعرمامع،ذلكيبلغهلاثم،باجتهادهم

فكفى-عادةمحالوهو-يبلغهولمذلكيقعكانأنهفرضوعلى

حجة.وجلعزاللهبتقرير

شيئاكانلو،ينزلوالقراننعزل"كناجابر:عن(1")الصحيح"وقي

".القرانعنهلنهىعنهينهى

لى،أووجلعزاللهبتقريرفالاحتجاج،صعيهولالنبيبتقريرنحتجكناواذا

يبينلمفاذا،الوحيبوجودعبادهوبينبينهموجودةحينئذكانتالوصلةفان

عزاللهقولهذاويوضح،عليهأقرهمفقدحينئذ،يفعلونهماخطأللناس

!شلواواندشويمملكمتئدإنشياعنلا!ئدوامنوا5الدنيأيها>:وجل

.<لكغتجدالقرءانيترلحينعنها

"إن:قالحتىالمسائليكرهكانبه!عيهولالنبيأنالاثاربهتضافرتوما

،الناسعلىيحرملميثيءعنسالمنجرمالمسلمينافيلمسلميناأعظم

.وقاصبيأبنسعدحديثمن2()الشيخانرواه."مسألتهأجلمنفحرم

فقط.مسلمععدالاخيرةوالفقرة.(0441)ومسلم(025)8البخاري(1)

.(532)8ومسلم7(982)ريالبخا(2)
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منلهمظهربمايعملواأنمأمورينكانواالناسأنالمعنىوإنما

لىوتعاتباركاللهأنعلىمتكلين،التكليفوعدمالاباحةوبأصل،الشريعة

لسانعلىلهموبين،خطأهملهمغفرأخطأوافإن،فعلوهوبمابهميعلم

نزلت"قال:سعدبنسهلعن(")1(البخاري"صحيحفيكما،رسوله

>منينزلولم(الأسودالحيطمنالأنيضالخظل!يتبينحقواشربرا3طوأ>

الابيضالخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكانالفخر(،

بعداللهفانزلرويتهما،لهيتبينحتىويشربياكليزالفلاالاسود،لخيطو

والنهار".الليليعنيأنمافعلمواالفخر<،>من

"خطبنا:قالهريرةأبيعن")2(مسلم"صحبحفيماهذاويوضج

فقالفحجوا.الحجعليكماللهفرضقد!الناسأيها:فقالصه!جمؤاللهرسول

اللهرسولفقالثلاثا.قالهاحتى،فسكت؟اللهرسولياعامأكل:رجل

تركتكم،مانيذرو":قالثم،"استطعتمولما،لوجبتنعم،:قلت"لو:جم!

فإذاأنبيائهم،علىواختلافهملهمسؤابكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما

)صحيح("فدعوهشيءٍعننهيتكمواذاايستطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكم

201(.ص4/جمسلم

عليكماللهفرض"قد:وقوله،بالحجالتكليفعدمالأصلكانلما

المرةيفهمواأنعليهمكانالعمر،فيواحدةبمرةيتحققفحجوا"،الحج

لهمفسيبينهسنةكلأرادإذالىتعااللهأنعالمين،عليهويقتصروا،الواحدة

.(1901)مسلمايضاوأخرجه(.91)17رقم(1)

.()1337رقم2()
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.سوالبدون

علىيستمرواأنعليهمكان،الإباحةفيهالاصلكانماوهكذا

.سؤالبدونفسيبينه،تحريمهلىتعااللهأرادفإذا،استباحته

والفتوىالقضاءفيخطئهمعلىتنبيههمعنالشرعسكوتأنواعلم

الخطأعلىتنبيههمعنسكوتهمنجداأبعد-أخطأواكانوالو-الطلاقفي

،واحدةحجةعلىوالاقتصارحراما،يروهلمماوتناول،العزلفعلفي

فيالدلالةمنأوضحمصيبونوأنهمالاولفيالتقريرعلىالسكوتفدلالة

هذا.فتدبر،نيالثا

ب!عيهؤ.نفسهالنبيمنعمرابنوقضيةركانة،قضيةفيالحكمأنمع

منبييهولعهدهفييقعكانماأناحتمالبطلانأوولضعف8[]ص

علىالشافعييعتمدلم،تقريرهوبغيرأمرهبغيركان،واحدةالثلاثجعل

بيانفيأمعنتوإنما،إشارةليهأشاروانمابه،اعتدولا،الجوابهذا

.المستعانوالله،عليهاعتمدبعدهممنالعلماهلبعضلان،سقوطه

علمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-يشبه"فالذي)1(:الشافعيقال

فنسخ.شيئاكانأن

وصفت؟ماعلىدلفما:قيلفان

بشيءيخالفهثمشيئاصجمولاللهرسولعنيروييكونأنيشبهلا:قيل

خلا،-ه.فيه!النبيمنكانيعلمهلم

الوفاء.دار.ط2(01/572،58)""الامكتابضمن"لحديثا"اختلاففي(1)
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عمر.بقولعباسابنفيهفقالعمر،عنرويندءهذافلعل:قيلفان

الديناروبيع،المتعةنكاجفيعمريخالفعباسابنأنعلمناقد:قيل

ويروي،شئفييوافقهفكيف،وغيرهالاولاد،أمهاتبيعوفي،بالدينارين

خلافه؟فيهص!جمولالنبيعن

؟يذكرهلمفلم:قيلفان

،الجوابفيهيتقمىولافيهفيجيبء،الشيعنالرجليسألوقد:قيل

علىالناسأصلى:قيللولهيجوزكما،لهجائزاويكونالشيء،علىويأتي

ثم:يقللموإن.نعم:يقولأن؟المقدسبيتلىإب!جمولاللهرسولعهد

القبلة.حولت

عمر.خلافةمنوصدربكر،أبيعهد[]علىذكرفقد:قيلفان:قال

".وصفتكما،ذلكيخالفاستفتيحينوجوابه-:أعلموالله-قيل

النسخ،احتمالعلىالردفي)1("مسلم"شرحفيالنوويأطال:أقول

ص!يمزاللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:عباسابنقولفإن،واضحورده

نأفيصريح."عمر.فقال،واحدةالثلاثعمرخلافةمنوسنتينبكروأبي

قيل:لومامثلهاوليس،عامةقضيةهذهفإنهذا،علىكانكلهالطلاق

قضيةهذهلأن؛"المقدسبيتإلىك!اللهرسولعهدعلىالناس"أصلى

الثانية.بخلافالاستمرار،علىتدللىفالاو،خاصة

عهدفيكانفلماذلك،كان"قد:السائلجوابفيعباسابنوقول

)1(.)01/71،72(



116المجمولحالطلاق.المشرولحلعكو1ا-9

تغيريبينأنأرادأنهفيصريح"عليهمفأجازه،الطلاقفيالناستتايععمر

قد:يقولكانبلعنه،عدللمابهم!يمننالنبيعهدفينسخاعلمفلو،الحكم

هذا.نحوأونسخ،ثممموكيه!النبيعهدفيذلككان

يعملفلم،النبويةلحياةااخرفيوقعالنسخيكونأنواحتمال

الحكماستمراريرده،عباسابنعليهيطلعولم،النبويالعهدفيبموجبه

علىجمعواأقدفيكونونعمر،إمارةمنسنينوثلاثبكر،أبيعهدفي

الخطا.

إنماعمرأنيرده،ناسخعلىعمرعهدفياطلعوايكونواأنواحتمال

"،أناةفيهلهمكانتأمرفيستعجلوا1قدالناس"إن:قولهعلىالتغييربنى

بكذانقضيكناقد:يقولكانبل،عنهعدللماناسخعلىاطلعكانولو

.ويذكره،النصهذاعلىوقفناحتى

عمرعهدفيكان"فلما:قولهعلىالتغييربنىإنما،عباسابنوهكذا

بسببكانتالاجازةأنفبين،"عليهمفاجازه،الطلاقفيالناستتايع

عنه.عدللماناسخعلىللاطلاعالاجازةكانتفلوالتتايع،

عمرإمارةمنومدةبكرأبيعهدفيالاستمرارأنالشافعيسلموقد

ضعيفة،معارضةوهذه.عباسابنبفتوىذلكعارضوانما،النسخيدفع

العبرةأن:العلمأهلجمهورعليهيوافقهالذيالشافعيأصلعلىباطلةبل

خالفه.وانالراويرواهبما

مسالةمنها:،""الاممنمواضعفيالقاعدةهذهالشافعيقرروقد

وغيرها.(،1)الفحلجهةمنبالرضاعالتحريم

لثافعي".ومالك"اختلافمن976(768،)8/(1)
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يستثني،مروئهفيتخدشمرويهبخلافالراويفتوىإن:يقولومن

المستند.ذلكضعفلناوتبين،فتواهمستندالراويبينإذاماذلكمن

فيتتايعواالناسأنهوالتغييرمستندنهناعباسابنبينوقد

كما،حجةعباسابنعندلمستعمرواجازةعمر.عليهمفأجازه،الطلاق

تيوسيا،الاجازةيقتضيالتتايعأنعلىوافقهأنهإلايبقفلم،الشافعيذكر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحه

.واحدةالثلاثبأنالفتوىعباسابنعنجاءقدأنهعلى9[]ص

عكرمةعنأيوبعنزيدبنحمادروى")1(:"سننهفيداودأبوقال

ورواه".حدةوفهيواحد،بفمثلاثا،طالقأنتقالذا":عباسابنعن

،عباسابنيذكرلم،قولههذاعكرمةعنأيوبعنبراهيمبنسماعيل

892(./1داودأبي)سنن.عكرمةقولوجعله

عكرمةعنتارةأيوبيرويهأنمانعلاإذمعا،صوابهماالظاهر:أقول

اختلففقدالترجيحإلاأبيتفإن،قولهمنعكرمةعنوتارة،عباسابنعن

؟-عليةابنوهو-إسماعيلأمحماد:أرجحيهماأالناس

علية.ابنشيبةأبيبنعثمانفقدم

عليةوابنالوارثعبدمناثبتزيدبنحماد:معينبنيحترووقال

عيينة.وابنوالثقفي

منه.أيوبفيأثبتاحاليسايضا:وقال

.أيوبفيقولهفالقولجميعا،الناسمنخالفهمنأيضا:وقال

2(.1)79رقمبذيل(1)
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ويوقفالاسانيد،فييقصربأنهمعروفزيدابن:شيبةبنيعقوبوقال

.أيوبفيالمتثبتينمنيعدوكان..بتوقيهالشككثير،المرفوع

أحديكنلم:يقول-معينابنهو-يحيىسمعت:خيثمةبيأابنوقال

حماد.إلاأيوبعنديكتب

عليه،غيرهويخالفهحماد،يرويهحديثفيالمعتمد:الخليليوقال

.(1)إليهلمرفوعوا

،غيرهووقفهحديثارفعإذاأنه"إليهلمرفوع"وا:بقولهيريدكأنه:أقول

عنمركما،شكلادنىالرفععنيتوقفالتوقيكثيركانلانه؛قولهفالقول

شيبة.بنيعقوب

أثراذكر.."..حدثنافيماعباسابنقول"وصارداود)2(:أبوقالثم

"لا:قالفكلهمثلاثا،زوجهايطلقهاالبكرفيوغيرهعباسابنفيهأفتى

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

ناالنعمانبونامروانبنالملكعبدبنمحمدحدثنا)3(:بقولهوعقبه

أبولهيقالرجلاأن:طاوسعنحد1وغيرعنأيوبعنزيدبنحماد

إذاكانالرجلأنعلمتأما:قال،عباسلابنالسؤالكثيركانالصهباء

به!جمؤاللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابها،يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلق

طلقإذاالرجلكانبلى،:عباسابنقالعمر؟امارةمنوصدرابكربيو

.(01،11)3/"التهذيبتهذيب"فيالنقادهؤلاءاقوالانظر(1)

2(15)89رقم)2(

2(.1)99رقم)3(
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بيوجم!اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأته

:قالفيها،تتايعواقدالناسرأىفلماعمر،امارةمنوصدرابكر

عليهم.(1)جيزوهنأ

مسلم.عندالثانيةالروايةبلفظأبيهعنطاوسابنرواية)2(أخرجثم

عنحمادروايةبأناعترافهفيظاهر"عباسابنقول"وصار:فقوله

يقولكان،قولينعباسلابنوأن،ثابتةعباسابنعنعكرمةعنأيوب

فيكماواحد!،بانهايقولكانانهأرادفإنالاخر،لىإصارثمباحدهما،

أرادإنوهكذا،دليلبلادعوىفهي،الثلاثوقوعلىإصارثمحماد،رواية

قضيةكلفييتوخى،أخرىوبهذا،تارةبهذايفتيكانأنهلىفالاو،عكسه

تعالى.اللهشاءإنتحقيقهسيأتيكمابها،الأولىهوما

عباسابنأناحتمالمنالشافعيعنتقدملمابعضهماستدلوقد

،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا:قالداود)3(أبورواهبماناسخعلىاطلع

عنعكرمةعنالنحوييزيدعنأبيهعنواقد،بنحسينبنعليحدثني

مايكتثنأنلهنيحلولاخمروةثبثهيترتجص!%بانفسهنلقث!و>:عباسابن

أحقفهوامراتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك،الاية(أرحامهنفىاللهظق

ابي)سنن.الاية(مرتانالظنق>:فقال،ذلكفنسخثلاثا،طلقهاوانبرجعتها

.(692ص/1جداود

"."أجيزهنداود:ابيوعاند.الاصلفيكذ(1)

2(.002)رقم2()

2(.1)59رقم)3(
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وقال.لحديثاضعيف:حاتمأبوقالواقد،بنحسينبنعلي:أقول

.(1بأس)بهليس:النسائي

الثانيةعلىيصلحوإنما،للحجةيصلحفلاالعبارتينكلتاوعلى

للمتابعة.

فيحمدوأوالنسائيداودبووزرعةأبووقال،يحيىوثقهبوه)2(و

،الناسخيارمنكان:""الثقاتفيحبانابنوقال.باسبهليس:رواية

ما،زيادةأحاديثهفي:أخرىروايةفيأحمدوقال.الرواياتفيخطاوربما

.يدهونفض،هيشيءأيادري

كانفإنذلكومع،للحجةصالحغيرلحديثفا)3(:أقول[01]ص

هذاأنذلكمنفيؤخذ،مجموعةيعنيثلاثا"طلقها"وان:بقولهمراده

علىالثابتةالصحيحةالاحاديثدلتفقد،نسخماجملةومن،منسوخ

بلناسخا،يعلميكنلمعباسابنأنعلىبدلالتها،الحديثهذابطلان

بكروأبيصه!عيهولالنبيعهدفياستمرواحدةالثلاثبجعلالحكمبأنصرح

عمر.إمارةمنوثلاثا

بعدهعكرمةثمعباسابنفتوىمنداودأبيسننعنتقدموفيما

طريقمنمرويلانه،لحديثاهذابطلانعلىآخردليل،واحدهيبكونها

.عباسابنعنعكرمة

3(.80)7/"التهذيبتهذيب"(1)

374(.2،373/)السابقلمصدراانظر2()

آخر.مكانمنورقةالاصلفيقبلها)3(
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يراجع،ثميطلقبان،متفرقةايثلاثا"طلقها"وإن:بقولهمرادهكانوان

)1("الموطأ"فيمالكرواهماوهوشاهد،فله،يطلقثم،يراجعثميطلقثم

تجعهاارثم،امرأتهطلقإذاالرجل"كان:قالأبيهعنعروةبنهشامعن

لىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوإنله،ذلككانعدتها،تنقضيأنقبل

لا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاءشارفتإذاحتىفطلقها،امرأته

الظلق>:لىوتعاتباركاللهفأنزلأبدا،تحلينولالي،إأوويك)2(لاوالله

منجديداالطلاقالناسفاستقبل(بماثرأوتثرلتمبمصوففأساكمصتان

".يطلقلمأومنهمطلقكانمنيومئذ،

ثم،امرأتهيطلقكانالرجلأن":الديليزيدبنثورعنأيضا)3(وذى

العدةعليهابذلكتطولكيماإمساكها،يريدولابها،لهحاجةولايراجعها،

يقعلرمنلعند!اضراراتمشكوهن>ولا:لىوتعاتباركاللهفأنزلليضارها،

.(175ص5/جالمنتقىها!)الموطأ."بذلكاللهيعظهم<-نفسهظلمفقدلكذ

منفهل:قيل"فان)4(:فقالسابقا،عنهحكيناهماعقبالشافعيوذكره

وأ،سنةأوكتابفيواحدةالثلاثتحسبأنتركفيالحجةبهتقومدليل

؟ذكرتمماابينأمر

."...مالكأخبرنا،نعم:قيل

(1)/2(.)588

."اويكلا":الموطا""في(2)

.(2588/)لاالموطا")3(

.(01/582)"لاما"(4)
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أجابعباسابنفلعلهذا،التفسيرأهلبعض"وذكر:قالئمفذكره

سواء".والواحدةالثلاثأنعلى

جريرعنحميدابنعنبنحوهعروةمرسل(جرير)1ابنروى:أقول

قوله:بعدوزاد،بههشامعنإدريسابنعنكريببيأوعن،بههشامعن

راجعتك،جلكدناإذاحتىأطلقك:قالكيف؟:لهقالت:"ليتحلين"ولا

فانزل،جموالنبيلىإذلكفشكت:قالراجعتك،أجلكدنافإذاأطلقكثم

2(.258/جريرابن)تفسير"...الله

الشافعيإليهشارو،المعنىهذانحوزيدوابنقتادةعن)2(وأخرج

هذا".التفسيرأهلبعض"وذكر:بقوله

أبيهعنهشامعنعروةحديث)3(فروى،شبيببنيعلىأغربوقد

.2(08ص2/جالمستدرك،422ص/1جالترمذي)جامع.عائشةعن

فإن")5(،"الثقاتفيحبانابنذكرهوان،الحالمجهول)4(ويعلى

وروى،ثقةعنروىالذيالمجهول""ثقاتهفييذكرأنحبانابنمذهب

")6(،"الثقاتفيذلكعلىنصكمامنكرا،حديثهيكنولمثقة،عنه

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(4/621)نفسهلمصدرا(2)

لمؤلف.اذكرهكما28(2927،0/)لحاكموا(2911)الترمذيطريقهمنأخرجه)3(

.(11/104،204)"التهذيبتهذيب"انظر(4)

)5(/7(.)652

.(1/13)نفسهالمصدر)6(
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)2(."المغيث"فتحانظر.وغيره(1حجر)ابنوأوضحه

منعلملما؟""المستدركفيلهالحاكمإخراجينفعهلاوكذلك

تساهله.

بمسألتنا،لهعلاقةلاولكنهاعتضد،عروةمرسلإن،نعم[11]ص

مقامين:فيالانوالكلام

مانسخعلىيدلوعواضدهالمرسلهذاأنبعضهمظنهفيما:الأول

ابنأنتجويزكلامهممنوالظاهر،واحدةالثلاثجعلأحاديثتضمنته

النبيعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانت"إنما:بقولهعنىإنماعباس

قبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:بقولهعروةذكرهمابيانب!"

".مرةألفطلقهاوان،لهذلككانعدتهاتنقضيأن

وقتفيهذابأنيشعر"واحدةتجعلالثلاث"كانت:قولهأنفاعلم

حسابفيهايكنلمعروةذكرهاالتيوالحالة،معينحدفيهللطلاقكان

ثلاثا،طلق،ثنتينطلق،واحدةطلق:يقالبأنتعلقللحكميكنفلمأصلأ،

بانت،العدةوانقضتطلقإن،طلاقهوحيثمنالطلاقالمعتبركانوإنما

العدةوانقضتطلقإنثم،يطلقلموكأنه،رجعتالعدةفيراجعوإن

الطلاقفكانأبدا،وهكذا،يطلقلموكأنهرجعتفيهاراجعوإن،بانت

العتقعنيرجعأنلهكانعبدهأعتقإذاالرجلأنفرضفلو،العتقبمنزلة

أبدا،وهكذافهكذا،ثالثاأعتقواذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهرلىإ

لميزان")1/902(."لسان)1(

45(.)2/"المغيث"فتح)2(
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وثلاثا،أعتقتك:لمملوكهيقولأنللسيدباعثيكونلاالحالهذهففي

جعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقاللانوجهيكونولا،ذلكغيرأوأربعا،

فتدبر.،بواحدةحسبتو،واحدة

لىإيرجعأنلهكانعبدهعتقمنأنالحكمكانلوهذايأتيوانما

.الرجوعلهيكنلمثالثاأعتقفاذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهر

علىإماثلاثا،أعتقتك:لمملوكهالناسبعضيقولأنيمكنهذاففي

لا-كما،أرجعلاأننفسيعلىوعزمتعتقتك:يقولكأنهالتوكيد،وجه

وأخطا(-)1لظنهواما،أعتقثمرجعثمأعتقثمرجعثمأعتقمنيرجع

ثم،ورجعأعتقهثم،ورجععتقهقدكأنهكانذلك،قالإذاأنه-صوابا

.واحدةجعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقالأنيصحوههنا.أعتقه

:قالمنأنلىإغيرثم،برهةهذاعلىكانلحكمانفرضناواذا

الحكمعنيخبرمنيقولأنيليقفحيمئذ،الرجوعلهيكنلمثلاثاأعتقتك

".واحدةتجعلالثلاثالاعتاقاتكانت"إنما:السابق

قطعيانسخانسختعروةمرسلفيالاولىالحالةأنخبيروأنتهذا

ثلاثتتجاوزأراهالابمدةبهـجمولالنبيقدومبعدالنسخوكان،القرآنبصريح

وعلمه،ص!جم!النبيبهوقضىتاما،انتشاراالصحابةفيذلكوانتشر،سنين

وقالت،عروةقالكماجديدا،يومئذمنالطلاقالناسواستقبل،الصحابة

".طلاقيفبتطلقنيزوجي"إن)2(:رفاعةامرأة

".لظنه"على:الاصلفي(1)

عائشة.حديثمن(1)433ومسلم526(،0)البخارياخرجه2()
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الوليدبنخالد"فانطلق)1(:الصحيحفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

طلقحفصأباإنفقالوا:،ميمونةبيتفيب!جمؤاللهرسولفأتوانفرٍ،في

"كم:فقالجم!اللهرسول"وأتيت)2(:أخرىروايةفي.وقالتثلاثا"امرأته

هشامبنالحارثلها"وأمر)3(:ثالثةروايةفيوفيه.ثلاثا":قلت؟"طلقك

حاملا"تكونيأنإلانفقةلكماواللهلها:فقالا،بنفقةربيعةأبيبنوعياش

.الثلاثتماملاجلأي

قولمنيرنذقدكما،المشركونعرفهحتىانتشرالحكمهذانبل

:()4وغيرهالشافعيأنشده،الاعشى

ووامقهفيناكنتماوموموقةطالقهفإنكبينيجارتاأيا

وطارقهغادالناسأموركذاكطالقهفانكبينيأجارتنا

بارقهرأسكفوقليتزالاوأنالعصامنخيرالبينفإنوبيني

ببائقهلديتاتيبانوخفتصاحبكللامنيحتىحبستك

.(332ص3/جلاما)

واقتصاره،"وبيني":الثالثةفيقولهثم،مرتينالصلاقفذكره12[]ص

وقع[ماله]ووقع،الجملةفيبلغهكانقدالحكمانفيظاهرذلكعلى

")0148/38(.مسلم"صحيح)1(

(0841/84)نفسهلمصدرا(2)

(0841/14)نفسهلمصدرا)3(

".لحديثا"اختلاففي2(1ه/01)"و"الام313()صالأعشىديوانفيالأبيات(4)
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زوجته:لاعنأنبعدقالإذ،العجلانىوعويمر،كركانةالصحابةلبعض

.(1)ثلاثا"طالق"هي

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيا،العتقمثالفيذلكتوجيهمروقد

.وغيره)2(قتيبةابنذكرهكما،مكةفتحقبلهلكلاعشى1و

المنسوخالحكمذلكعلىكانالطلاقإن:يقالأنيجوزأكلههذافمع

فيالناستتايعحتىعمرإمارةمنوثلاثابكربيوأبه!جمؤالنبيعهدفي

عليهم؟فأجيز،الطلاق

بمنفكيف،توهمهعنفضلا،القولهذاحكايةمنليستحييالعاقلإن

؟عباسابنكلامبهويفسر،يجوزه

ذكرأنبعدقولهأوهمهوانهذا،يقللملىتعااللهرحمهوالشافعي

سواء".والواحدةالثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:عروةمرسل

بهتقومدليلمنفهل:قيلفإن":لقولهجواباعروةمرسلأوردوانما

؟(".واحدةالثلاثتحسبانتركفيالحجة

نأتركعلىدلالةفيههل،عروةمرسلفيالنظرفي:نيالثالمقاما

حدة؟1والثلاثتحسب

يوافقه:وماعروةمرسلحاصل

،العدةفيوقوعهإلاشرطلهيكنلملزوجتهالمطلقارتجاعأن-1

سعد.بنسهلحديثمن(1)294ومسلم053(9،)8053البخارياخرجه(1)

2(.1/57)والشعراء""الشعر2()
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ثم،يراجعثمالرجليطلق.والرجعةالطلاقلسلسلةحذهناكيكنفلم

أبدا.وهكذا،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلق

بالنساء.للاضرارطريقاذلكالناسبعضفاتخذ2-

المستقر.الحكموشرع،الايةتعالاللهفانزل3-

جديدا.يومئذمنالطلاقالناسفاستقبل-4

للزوجالشرعأبقىوقدبالنساء،الإضرارمادةلحسمكانإنمافالنسخ

ثانية،طلقثم،العدةانقضاءقبلراجعثم،واحدةطلقإذااتفاقاالرجعةحق

،بالمرأةإضرارهمنبهذايتمكنقدالزوجأنمع.العدةانقضاءقبلراجعثم

وبالازواجوبالاطفالبالنساءذلكلاضزذلكلهيبقلمولويسير،ولكنه

شديدا.ضررا

يطلقأنبينالمرأةمضارةالزوجقصداحتمالفيفرقلاانهيخفىولا

عددطلقتك:يقولأنوبين،يراجعثمأخرىيطلقثم،يراجعثمواحدة

يراجع.ثمذلكمثليقولثم،يراجعثمالعالمذرات

:قالوإذا،الرجعةلهكانت"حدةوطلقتك":قالإذابأنهفالقول

منتضمنتهوما،الايةسببيناسبلا،رجعةلهيكنلمثلاثا""طلقتك

بينالإضرارجهةمنفرقولابالنساء،الرجالإضرارهوسببهافان،الحكم

يراجع.ثملمالعاذراتعددأو،يراجعثمواحدةيطلقأن

طلقتك"":قالإذاثم،الرجعةلهكانت(""طلقتك:قالإذابأنهلحكموا

-بالمرأةالاضرارالرجلقصداحتمالمع-أبقيإنماأيضا،الرجعةلهكان
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المرأةتكونفقديضا،وبالزوجطفالها،وبالمرأةيلحقأشدلضرردفعا

غني،غيرالزوجويكونبها،يقوممنلهاوليسصغار،أطفالولهاوسطا،

طفالها،والزوجةيلحقمامعالضرر،منيلحقهلمايندمثم،فيطلقفيحتد

الضرر.هذالدفعفسحةلهوجلعزاللهفأبقى

بينوالزوجوالأطفالبالمرأةالشديدالضررهذاحصولفيفرقولا

.("لمالعاذراتعدد"طلقتك:يقولأنوبين،"واحدة"طلقتك:يقولأن

إضرارأنوجدالعصر،هذافيالناسبأحوالمعرفةلهكانومن

جدا،نادر=يراجعثميطلقثم،يراجعثمأحدهميطلقبأنبالنساءالرجال

بمنعوالازواجوالاطفالالنساءيلحقالذيالشديدوالضرر،معدوملعلهبل

التيالاقطارفيولاسيماجدا،كثيرثلاثا=فطلقهاالرجلغضبإذاالرجعة

كالهند.الثيباتزواجفيفيهاالرغبةتقل

،يسيرةمدةبالصبرعلاجهيمكن-خفتهمع-الاولالضررأنعلى

له.علاجلا-والزوجوالاطفالللمرأةوتناوله،شدتهمع-نيالثاوالضرر

الكراهةمعوجائزالعلماء،منجماعةعندباطلوالتحليلمكرر[12]ص

لىإيجرووطبعا،شرعاخبيثفهوحالكلوعلى،اخرينعندالشديدة

التحليل.علىالشديدالضرريؤثرونالغيرةأوالتقوىهلو،شديدةمفاسد

مشاهدمحسوسالثلاثتنفيذعنالناجمالشديدفالضررلجملةوبا

تحديدعدممنيخافالذيالضررإنبلالأقطار،جميعفيفاحشةبكثرة

تبينإذاالازواجعلىبالمضييقلحكامابامردفعهيمكنكانأصلا،الطلاق

.المضارةقصدمنهم
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أوقعتذلكومعالضرر،هذاالنساءعنلتدفعنزلتالايةبأنفالقول

مافيه=لهعلاجلا،ذلكمنأشدضررازواجهنواطفالهنوعلىعليهن

إلىقربعروةمرسلإن":قائلقاللوأنهعلمتذلكتأملتواذا

أبعد.لما"مخالفتهلىإمنه،معهوماعباسابنحديثموافقة

الثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:اللهرحمه()1الشافعيقال

سواء(".والواحدة

نأعلىأجابعباسابنلعلأراد:أنهيحتمل،موجهكلامهذا:أقول

وجهفلا،بالزوجةالإضرارمعنىفيسواءوالواحدةالمجموعةالثلاث

ئميطلقأنللرجلالنسخبعدتعالىاللهأبقىفقد،الحكمفيبينهاللتفريق

فيطلقأثلاثافسواء،رجعةفلاطلقذائم،يراجعثميطلقثم،يراجع

بينيفرقلاالنسخمنالمقصودفإن،الثانيةوهكذاحدة،1وأمالاولىالمرة

الرجعة.لهتكونهذافعلى،ذلك

قبلكانمامقتضىعلىاجابعباسابنلعلأراد:يكونأنويحتمل

هذاأرادكانفإن،للطلاقحدّيكنلمإذسواء،والواحدةالثلاثأنالنسخ

جوابه.تقدمفقدالثاني

متىيطلقوأن،الزوجعلىالطلاقعدداللهجعل["و]إذقال)2(:ثم

".بطلاقهيقضدأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاثفسواءشاء،

2(.01/58)"الامإ(1)

نفسه.لمصدرا2()
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قولتفسيرتتمةمنيكونأنيحتملفقد،موجهكانهالكلاموهذا:أقول

هكذا:شرحهفيكون،الاولالاحتمالعلىعباسابن

ثم،ويراجعيطلقأنلهفجعل(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

الاضرارلذريعةسدا؛يراجعأنلهيكنلمطلقإذاثم،ويراجعيطلق

انقضتحتىوتركهاطلقفاذاشاء(متىيطلق)أنللزوججعل)و(بالزوجة

أكثر.أمثلاثاأمطلقأواحدةسواء،لغيرهوحلت،منهبانتالعدة

يطلقهاأنفيلهغرضولاهذا،هوإنماالطلاقمنالعاقلوغرض

معهتمكنهطلاقايطلقأنعلىالعاقليحرصإنمابلفيه،رجعةلاطلاقا

تتضرروقد،يندمقدلانه،غيرهينكحهاأنقبلجديدبعقدالنكاجأو،الرجعة

هووهذاالضرر،عنهميدفعأنعليهفيكون،بالطلاقأطفالهاأوالزوجة

مرةيقعطلاقلشرعباعثهناكيكنفلموعقلا،شرغاالمحمودالغرض

فيه.رجعةلاذلكومع،واحدة

يطلقئم،يراجعثميطلقبأنتحصيلهفيمكنهغرضفرضإنأنهعلى

إذا:لهيقلولمشاء،متىيطلقأنلهاللهجعلفقد.يطلقثم،يراجعثم

ذلك.بعدطلاقلكيجزلم،راجعتثمطلقت

يقصدأنفيالثلاثمنوأكثروالواحدةالثلاث)فسواءهذاوعلى

عنها،تخليهفيالعاقلمقصودبهيحصلطلاقهوحيثمن(بطلاقه

لهكانالثانيةأومرةأولهذهكانتفانعدتها،انقضتإذالغيرهوإحلالها

كانتوإن،غيرهتنكحأنقبلبعدهايتزوجهاأو،العدةفييراجعهاأن

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللمالثالثة
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الثلاثوقوععلىالشافعيمناحتجاجايكونأنويحتمل[13]ص

هذاعلىوشرحه،غيرهزوجاتنكححتىعليهتحرمهاثلاثاالمجموعة

هكذا:

فلهشاء(متىيطلق)وأنإليهأي(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

)فسواءوقعتدفعةأوقعهافإنشاء،متىشاءمامنهايوقع،طلقاتئلاث

فإن،أوقعهالذي(بطلاقهيقضىأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاث

بذلك.قضيائنتينأوواحدةطلقوان،بثلاثقضيأكثروثلاثاطلق

فجوابه:،الثانيهذاهوالشافعيمرادكانفإذا

وإنما،طلقاتئلاثليستالزوجعلىلىتعااللهجعلهاالتيالثلاثأن

تنكححتىبهتحرمطلاقوالثالثة،رجعةتعقبهطلاقمرةكلفي،مرتانهي

طلقاتثلاثأنهاادعىومن.الاياتتفسيرفيقدمناهكما،غيرهزوجا

.البيانفعليهمعا،منهااثنتانتقعأومعا،تقعأنيجوز

يراجع،ثميطلقثم،يراجعثميطلقأنللزوججعللمااللهإن:قالفإن

ثلاثاوطلقإليهالامركانفاذا،إليهالامرجعلقدأنهمعقولاكان،يطلقثم

يقع؟لافلماذامعا،

:لجوابفا

الاعتبار.قاسدفهو،النصيعارضقياسهذاأنأولا:

نأالثانيةأوالاولىالمرةطلقإذالهيجعللملىتعااللهأنوثانيا:

.بمعروفالإمساكبالرجعةقصدإذاإلايراجع

وبأهليهما،لهما،وبأطفا،لمرأةوبا،بالزوجيضرقدالطلاقأن:وثالثا
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يطلقأنلهيجعلفلمالضرر،هذاتقللأوتمنعحدودالهلىتعااللهفحد

نأ-أعلاموالله-ذلكفيوالسر،فيهقاربهاقدطهرفيولا،حائضوهي

الظاهركانذلكمعطلقهافاذاإليها،ميلهقويبالمرأةعهدهبعدإذاالرجل

.الطلاقفيللرخصةالمقتضيهووهذا،استحكمتقدعنهارغبتهأن

الذيالطهرفيقاربهايكونأنمحتملاكانحائضاالمرأةكانتواذا

ربمابل،الميليضعفالعهدوقرب،قريببهافعهده،الحيضةتلكقبل

.النفرةأوجب

واما،للأذىإما،لحائضامنتنفرالرجلنفسأنذلكلىإوينضم

لاستحقاقبهايكتفىأنيصحلا،عارضةنفرةوهذهمقاربتها،منللياس

.الطلاقرخصة

قري!ب،بهافعهدهالطهر،ذلكفيقاربهاوقدطاهراكانتإذاوهكذا

مر.كماالنفرةيوجبأو،الميليضعفالعهدوقرب

ريخبتهأنفالظاهر،فيهيقاربهالمطهرفيطاهروهييطلقهاأنأرادفإذا

العهدازدادإذتزولأوالرغبةهذهتضعفربماولكن،استحكمتقدعنها

بعدا.

وأمنها،وقعذنبمنعارضا،سببايكونقدالنفرةموجبأنمع

يطلقها،أنلهفرخص،الاساءةونسيت،الذنبغفرالعهدطالواذا،إساءة

عدتها.فيدامتمايراجعهاأنلهأنعلى

فيالحكمةومن،والسكنىالنفقةعنهايقطعلاأنعليهكانطلقفاذا

يكونأنوالغالبميسرا،مفتوحاالصلحبابيبقىأن-أعلموالله-ذلك
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الصلج،لىإأدعىوذلك،منهقريبأوبيتههوفيهيسكنهاأنأمرالذيبيتها

إلاوبينهابينهيكونفلا،العدةأثناءفيفراشهعلىوهوالذكرىبهتهيجفقد

فلا،رغبتهلفترتالصيحلىإصبرلوولعله،البابطرقأوالستركشف

هذا،ويلومه،عليهومضرته،الطلاقإيقاعفيخطؤهلهيبدوولعله،يراجع

مرارتها،منهماكلوذاقوجربتها،الفرقةجربفقدذلكومع،هذهوتعذله

وقوعهامنتخافيجعلهاماالفرقةمنهيذاقتفقد،الرجعةوقعتفاذا

،رضاهعلىلحرصواالطاعةحسنلىإالخوفهذافيدعوها،أخرىمرة

فيوالتريثنيالتأعلىيحملهماهووذاق،هواهيوافقماوتحري

صاراقدبأنهمامنهماكلعلاممع،الطلاقبإيقاعيستعجلفلا،المستقبل

الباتة.الفرقةمنالطريقثلثعلى

النفرةأنفالظاهر،العدةانقضتحتىالعواطفتعطفهلمفان14[]ص

اخر،ومهربرضاها،ولكنيراجعها،أنلهبقيذلكومع،اشتحكمتقد

جديد.وعقد

السابقة،بالشروطأخرىمرةطلقثم،الاولىالمرةمنراجعفإذا

نأرجعةوقعتإذاأدعىذلككان،لىالاوالصفةعلىالعدةفيوشرعت

طلقهاإنوأنه،الطريقثلثيعلىأنهمالعلمهمايطلقها،ولابعدتعصيهلا

يرغبلاأنهيفتخاف،غيرهزوجاتنكححتىعليهحرمتالثالمةالمرة

علىويمسكهاويطلمهاعشرتها،يسيءفلعلهفيهارغبوإنأحد،فيها

المرتينتبعتهاكمانفسهتتبعهاأنطلقهاإنهوويخافوالشقاء،البؤس

تزوجتوان،بعدهتتزوجلالعلهاإذسبيلا،ذلكلىإيجدفلا،الاوليين

الزوجهذافارقهاوانعليها،وأحرصبها،أسعديكونلجديداالزوجفلعل
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بعدإليهترجعثمجديد،ومهرجديد،بعقدإلاالاوللىإترجعفلالجديدا

ذلك.غيرلىإ،عرفتماوعرفت،غيرهعسيلةذاقتأن

وأنه،أنفسهممنبعبادهأرحملىتعااللهأنفاعلم،تقدمماعلمتفاذا

نألاحدهميجعلفكيف،غيرهمعنفضلابانفسهميضرواأنلهميحللا

؟!غيرهزوجاتنكححتىالبتةعليهيحرمهاطلاقاابتداءزوجتهيطلق

حاجة،إليهالهيبقلمأنهيظنفقدقاصر،الانساننظربأنالعلممع

ويكونمنه،بينونتهافيعليهضررلاوأنمنها،نفرتهاستحكمتقدنهاو

هذهفيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدخطؤهلهيتبينمخطئا

.الازمان

:مناقشاتبهأطلتفيماعليك:قلتفان

طهرأوحيضفيالطلاقعنالنهيفيالعلةجعلتأنك:الاولى

نفرةغيرعنيطلقفلعلهعنها،ميلهلضعفمظنةتلكأنهي-فيهقاربها

إضراراحائضاطلاقهافيإن:يقولبلبهذا،يقوللاوالشافعي.مستحكمة

قدتكونلعلهاإذاستعجالا،فيهقاربهاطهرفيطلاقهاوفي،العدةلطولبها

.الطلاقعلىفيندم،منهعلقت

طهرأوحيضفيالطلاقفان:لكقيلقلت،مالكسلمإذاأنه:الثانية

فكذلك،استحكمتقدالنفرةتكونلاأنخوفمنفيهمامعيقحفيهقاربها

ذلك.فيهخيفوانيقعدفعةالثلاثطلاقإن:نحننقول

بسرعة،ذلكبعدتزولولعلها،النفرةعروضمظنةالغضبأن:الثالثة

.الثلاثجمحفيالقولفهكذا،الطلاقفيهيقحذلكومع
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هيللمعتدةوالسكنىالنفقةوجوبفيالعلةجعلتأنك:الرابعة

الثالثة.المرةفييأتىلاوهذا،بالمراجعةالصلحسبيلتيسير

تحريمفإن،قلتهما-اللهشاءإن-الصوابأن:الأولىعنفالجواب

تزيدبلحظةعليهاضرريومنه،الاخيرةاللحظةيتناولىالحيضفيالطلاق

عدتها؟في

لمحائضوهيبالطلاقرضيتلوأنهااللهرحمهالشافعيالنزموقد

>فذنوهن:لىتعاقولهلعموممخالفوهذابالضرر،لرضاهايحرم

رضيت.ومنترضلممنفعم<لعر

امرأتهطلقعمرابنبأنأخبرلماب!جمولالنبيفان،السنةلعمومومخالف

.ترضلمأمأرضيت:يستفصلولمذلكأنكر،حائضوهي

الاستفصالىترك"إن:الناسووافقهلىتعااللهرحمهالشافعيقالىوقد

".المقالفيالعموممنزلةينزلالاحتمالىقياممع

عوفبنالرحمنعبدفان،عنهماللهرضيالصحابةفهمهلماومخالف

".فاذنينيطهرت"إذالها:فقالالطلاقامرأتهسألته

ومنقوم،بطلهاقدبالتخصيصالنصعلىتعودالتيوالعلة[1ه]ص

ذلك.منسالمةأخرىعلةتوجدلمإذايقبلهافانماقبلها

الطهروفيشيئا،الحيضفيالعلةجعلتعالىاللهرحمهوالشافعي

أولى.فهيمعا،لهماحدةوأناذكرتهاالتيوالعلةاخر،شيئافيهقاربهاالذي

تكاد،فيهجامعهاطهرفيالطلاقلتحريمجعلهاالتيالعلةأنعلى

لملىتعااللهرحمهالشافعيفانهي،هيبلأنا،ذكرتهاالتيالعلةهيتكون



136لمجمولح1لطلاق1المشرولحالعكر-91

يحلفانه،الشارعإليهنظرولابل،خاصةبالحملالضررلحوقلىإينظر

علقت.قدأنهااحتملمنفبالاولىحملها،تبينوقدالحاملطلاق

إذأنهفرأى،وعدمهالنفرةاستحكاملىإثظرإنماالشافعيأنفالظاهر

لوفلعله،استحكمتقدالنفرةتكنلمفربمافيه،قاربهاقدطهرفيطلقها

أرادإنفهنالكحاملا،تكونانظنتحضولمحيضهاإبانيجيءحتىصبر

أحدفيالعلةأنثبتفإذا،النفرةاستحكامالظاهرلانذلك،لهكانيطلقأن

معا.الشقينفيالعلةهيفلتكن،مستحكمةغيرنفرةمظنةكونههيالشقين

غيرفيهقاربهاطهرأوحيضفيالطلاقأن:الثانيةعنوالجواب

.المجموعالطلاقعليهيقاسفلابالوقوعقلنافاذا،وقوعهعلىمجمع

الاعتبار.ساقطفهو،النصيعارضقياسلانهأولا:

الصلاقإيقاعفيمنهأشدالمجموعالطلاقإيقاعفيالخطرلانثانيا:

بقيفقدالثانيةأوالاولىالمرةكانإنهذالانفيه؛قاربهاطهرأوحيضفي

قبلهامرتينالطلاقوقوعأشعرفقدالثالثةالمرةفيكانوان،الرجعةحقله

.النفرةباستحكاموقوعهاثم

لى،الاوالطلقةموردهالحيضفيالطلاقأجازمنبهاحتجماأنعلى

أعلم.والله

بإجازته،قلناواذا،جازتهعلىمجمعغيرالغضبانفطلاق:افالثةوأما

مر.مماالجوابعلمفقد

والحجةفيه،مختلفللمبتوتةوالسكنىالنفقةفوجوب:الرابعةوأما

ينفيه.منمع
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أنهالطلاقفيلىتعااللهوحكم":لىتعااللهرحمه()1الشافعيقال

يعني(طلقهافإن>:وقوله<،بماخسناسرلحبمغروفكمفامساتان>مس

نأحكمهفدل<زوجاغرهتنكححئئبعدمنلصتحل>فلا،الثلاث-أعلموالله-

".غيرهزوجاتنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأة

.تقدمسبمابها،أسعدقمخالفكالايةأما:أقول

قدمرتينبعدأي،الثالثةالمرةبهالمراد<طلقهافإن>:لىتعاوقوله

تحقيقتقدموقد،سياقهومقتضى،القرانظاهرهذا،الرجعةمنهاكلاعقبت

بنيته.مافانهدم،ذلك

أنهعلىيدلالازواجلىإالطلاقبأنحكمه"وجعل:اللهرحمهقال)2(

فطلقهازوجها،لىإالطلاقوجعل،ثلاثبطلاقالمراةتحريمحدثإذ

كما،غيرهزوجاتنكححتىبعدهنعليهحرمت،مفرقةأومجموعةثلاثا

كماذلك،لزمهكلمةفيمائةأوحداوأعتقفإنرقيقهم،عتقمملكينكانوا

وواللهطوالق،أنتن:لهلنسوةقولهمثل،فرقهأوفيهالكلامجمعكلها،يلزمه

كذا،عليولفلانكذا،عليلفلان:وقوله.اميكظهرعليوأنتن،اقربكنلا

بجمعفيلزمه،كلامجميعهالمعانيمنمعنىالكلامبجمععنهيسقطفلا

".بتفريقهيلزمهماالكلام

ابنذكرالتيالثلاثأنظناللهرحمهأنهالكلامهذامنيطهر:أقول

لام")01/258(.")1(

.مباشرةالسابقالكلامبعد2()
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حتىواحد،كلامفيالواقعةالثلاثهيإنماواحدةتجعلكانتأنهاعباس

بل،ذاكمنهذايكنلمطلق،أخرىبعدثم،طلقساعةبعدثمطلق،لو

تخللبدونتوقعالتيالثلاثالمرادوإنما،وهموهذاحتما.ثلاثاتكون

فإذا،واحدةمرةالطلاقالزوجلىإاللهجعلإنما:يقولهذاوقائل،رجعة

المرةالطلاقلهكانوراجعطلقوإذا،ثانيةمرةالطلاقلهكانوراجعطلق

بيانه.وتقدم،القرانعليهدلكما،الثالثة

رقيقمائةفعتقهذكرها،التيللفروعبنظيرهذافليس،وعليه[16]ص

الحالتلكفيلهلان؛صحتهفيشبهةلامتصلةبكلماتأوواحدةبكلمة

ونساءزوجتهيطلقأننظيرهوإنما،الطلاقكذلكولا،جميعهمعتقهم

لي،يحللنفلا،تيامرأمعالنساءهؤلاءطلقتني:ذلكبعدقالثمغيرها،

تملكهأنيمكنكانوإنما،طلاقهنتملكتكنلمنكهنا:يقالفكما

إنكهنا:يقالفكذلكشيء،فيهيقعفلم،واقعلامفروضوهذاجهن،بزو

الثانيةتملكأنيمكنكانوانما،واحدةمرةلازوجتكطلاقمنتملكلا

الثانية،منبمراجعتكالثالمةتملكأنيمكنوكان،الاولىمنبمراجعتك

شيء.بهيقعفلا،واقعلامفروضوهذا

طالقهي[:]قالثم،مرتينوراجعهازوجتهطلققدكانلووهكذا

جديد،بعقدنكاجهامنتمكنألااناردت:فقال،ذلكفيلهفقيل،اثنتين

تمكنألاأنأردت:قال.تكفيواحدةإن:لهقيلإذاثلاثا،يطلقمنفهكذا

مراجعتها.من

؟النكاحعلىالرجعةتقيسوكيف:قيلفان

وقد،عليهحراماكانتلمنالمرأةبهتحلعقدمنهماكلالان:قلت
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وان،مواضعفيالنكاحعلىالرجعةوغيرهمالشافعيةمنالفقهاءقاس

كدوامه؟أوالنكاحكابتداءهيهل:فيهافروعهماضطربت

،الاحكامبعضفيخالفتهوانالنكاحكابتداءأنهاوالصواب

.يطوللهذاوالاحتجاج

فيها،الرجوعيجوزالتيالهبة:المجموعبالطلاقشبهاوالاقرب

خيارمعلبيعو،الحنفيةعندوللأجنبي،الشافعيةعندللفرعكالهبة

ثم،عليهالذيالثوبهذالابنيوهبتإذاعليلله:قائلقالإذا،المجلس

الثالثة.المرةفيارجعلاأن،وهبتثمرجعتثم،وهبتثمرجعت

ثمبعت،ثمالمجلسفيفسختثمالدار،هذهمنكبعتإذاعليودله

الثالثة.المرةفيافسخلاانبعت،ثمفسخت

وقالثلاثا،عليكالذيالثوبهذاوهبتك:لولدهذلكبعدقالثم

وهبت:قولهمنزلة"ثلاثا":قولهينزلفهلثلاثا،الدارهذهبعتك:للاخر

بعت؟،فسختبعت،فسختوبعت،وهبت،رجعتوهبت،رجعت

البعد.غايةفيهذا

هل،الموهوبةالسلعةالواهببيعفيالشافعيأصحاباختلفوقد

الهبة؟عنرجوعايكون

ذلك؟معالبيعيصجفهل.نعم:قيلفإن

.برجوعليسأنهعندهموالراجح

ذلكيكونهل،المبيعوهبإذاالخيارمدةفيالبائعفيختلفواو

الهبة؟تصحفهلفسخاكانواذافسخا؟
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فسخ.نههناعندهموالراجح

ثلاثا.بعتأوثلاثا،وهبت:قولهمنجداأقربوهذا

635

تكونلاوالرجعة،الاموالفيمنهأضيقالفروجفيفالامر،ذلكوفوق

الرجعة.لىإلهالتفاتلاثلاثاطلقتك:والقائل،بنيةإلا

"طلقتك:قولهبمنزلةثلاثا""طلقتك:قولهيكونأن:يدعىماغايةثم

".طلقتك،راجعتكطلقتك،راجعتك

الرجعةهذهوليسهزوا،اللهآياتواتخاذ،بالاحكامالتلاعبمنوهذا

.<اصنحاأرادولكإنذفييرذهقأص>ودبولنهن:بقولهلىتعااللهشرعالتي

أعلم.والله.واحدةالثلاثبأنالنصورودكلههذاعنويغني

هذا؟علىتدلسنةمنفهل:قائلقال"فإن(:)1الشافعيقال[17]ص

نيإ:فقالتب!جمزاللهرسوللىإالقرظيرفاعةامرأةجاءتنعم:قيل

الزبير،بنالرحمنعبدفتزوجت،طلاقيفبتفطلقنيرفاعةعندكنت

ترجعيان"أتريدين:وقالب!جميهؤاللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوإنما

".عسيلتهوتذوقيعسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةلىا

فيطلاقهابترفاعةيكونأنيحتملفقد:قيلفإن:الشافعيقال

؟مرات

.(01/952،062)""الام(1)
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نأبلاولللنبيتحكيقيسبنتوفاطمة...واحدةمرةفيظاهره:قلت

ب!ول:النبيوقالثلاثا،طلقهاانه-أعلموالله-تعنيطلاقها،بتزوجها

عليها".لهرجعةلا-أعلملئهو-لانه"نفقةعليهلك"ليس

بنتفاطمةوحديث1(،)البخاريصحيحفيرفاعةامرأةحديث:أقول

)3(.البخاريإليهوأشار)2(،مسلمصحيحفيقيس

بماأخرىروايةفيمفسراجاءقدكليهماأن:الحديثينعنلجوابوا

الشبهة.يزيل

الله!رسوليا:فقالت"...:رفاعةامرأةحديثفيالبخاريصحيحففي

8/جالبخاري)صحيح."تطليقاتثلاثاخرفطلقها،رفاعةعندكاشاإنها

()4(.154ص/4جمسلمصحيحفيومثله23،ص

فاطمةأن"...)5(:مسلمعندروايةفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

فطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرتهقيسبنت

بنحفصبنعمروأبا"أن)6(:أخرىروايةوفي."تطليقاتثلاثاخر

فاطمةامرأتهلىإفأرسل،اليمنلىإطالبأبيبنعليمعخرجالمغيرة

)0526(.رقم)1(

)0148(.رقم)2(

عليه.الحافطوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر)3(

.(41/311)33ومسلم(4806)البخاري(4)

.(0841/04)مسلم(5)

.(0841/14)مسلم6()
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.(-691791ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقةقيسبنت

النبيعهدعلىثلاثاأحدأطلق:قيلفإن":لىتعااللهرحمه(قال)1

بح!بئ؟

به!يميهؤالنبييخبرهأنقبلثلاثا،امرأتهطلق،العجلانيعويمر،نعم:قيل

طلاقعابأعلمهولم..نهاهبهـيئالنبيأعلمفلم،باللعانعليهتحرمأنها

معا".ثلاث

الطلاقيذكرولم،الصحابةمننفررواهقدعويمرلعانحديث:أقول

عنه.الزهريرواهاسعد،بنسهلروايةفيإلا

:الزهريعلىاختلفثم

وغيرهما)2(.جريجوابنمالكرواه،الشافعيذكرهكماعنهفروي

"صحيحفيكماالاوزاعيرواه،فقط"فطلقها"بلفظعنهوروي

أحمدعندسلمةبيأبنالعزيزوعبدالنور)3(،سورةتفسيرفي"البخاري

337()4(.ص5/)مسمدج

البخاريعندفليح:منهمجماعةرواه،فقط"ففارقها"بلفظعنهوروي

عندسعدبنوابراهيمسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفي

26(.01/0)""الامفيالشاقعيأي(1)

53(.0)9عندهجريجابنيةورو53(0)8البخاريعندمالكرواية2()

.(5474)البخاري)3(

.(65822)"حمدامسند"(4)

.(6474)البخاري(5)
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عندذئبابيوابن337()2(،ص/ه)مسندجاحمدعندوعقيل(،1)النسائي

89()3(.ص9/جالبخاري)صحيحالاعتصامفيالبخاري

،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها!اللهرسوليا:"قال:بلفظعنهوروي

فيلحافطاذكرههكذا،إسحاقابنرواه."الطلاقفهي،الطلاقفهي

بلفظ:المطبوعةالمسندنسخةفيوالذي،أحمد"مسند"عننقلا")4("الفتح

334()5(.ص/ه)المسندج"الطلاقوهي،الطلاقوهي،الطلاق"وهي

رواهوكأنهعليها،يتابعولم،الزيادةبهذهتفرد"وقد:لحافطاقالثم

9/جالباري)فتج"واحدةبكلمةالثلاثالطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

36()6(.صه

إسحاقوابن،الروايةهذهفيلاإالطلاقصفةالزهرييذكرلم:أقول

المعنىهذافيرىثلاثا"فطلقها":قولهشهابابنمنيسمعانمنباللهاعلم

وهذا،الملاعنلفظمنأنهعلىمذهبهيوافقبماإبدالهلىإفيعمد،لرايهمخالفا

نأاحتمالمنبأقوىبذلكتهامهاوليس.بالمعنىروايةلا،وتحريفتبديل

بسببباتا،كانالطلاقانمنفهمهلماثلاثا""لفظزادربماكانالزهرييكون

.(6171/)العسائي(1)

.(2)2853"المسند!(2)

73(.40)البخاري)3(

.(154)9/"الباري"فتح(4)

العطف.واتوبحذف22831()"المسند")5(

.(154)9/"الباري"فتح6()
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،الطلاقهوتلكالتفرقةسببنوظنالباتة،الفرقةبينهمافرقب!علولالنبيأن

.طلاقلفظبلاولو،المؤبدةالفرقةذلكبعدالسنةصارتوإن

:-الزهريوهو-شهابابنقال،الطلاقذكربعد1()الصحيحينوفي

كلبينتفريقاذلكوكان")2(:روايةوفي"،المتلاعنينسنة"فكانت

".متلاعنين

كرر:معناهيكونأنقريبااحتمالامحتملثلاثا""فطلقها:قولهأنعلى

لفظيا.تاكيداأكدولكن،تطليقةطلقفيكونثلاثا،الطلاق

"فارقها".علىوتارة،"طلقها"علىتارةشهابابناقتصارهذاويؤيد

أكدنهإلا،واحدةطلقةتفيدكانتإنماإسحاقابنفروايةهذا،وعلى

لا،الاخرىللرواياتمفسرةفهيحجر،ابنفهمهكماثلاثا،فأعاده،اللفظ

مخالفة.

نحوأوثلاثا"طلقتها":قالعويمراأنثبتفلو،كلههذاوقوق[18]ص

الثلاثوقوعإمكانعلىيدللاذلكفانجم!،النبيعليهقرهو،اللفظهذا

يريدلاأنهإظهارقصدوإنما،الثلاثإيقاعيقصدلميكونأنلاحتمالمعا،

كمالاوقعتها،معاالثلاثأوقعأناستطعتلو:يقولفكأنهيراجعها،ن

:فتقول،واحدةطلقةنفسكفطلقيشئتإن:لزوجتهرجليقولأنيعقل

ذلكقالتوإنما،واحدةإلالهاليسنهتعلاموهيثلاثا،نفسدطلقت

.(2941)مسلمو(8035)ريلبخاا(1)

.(2941/3)مسلمو(9035)يرلبخاا(2)
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منه.تبينأنفيرغبتهالشدةإظهارا

تحلطلاقأنهمنقدمناماعلىصعدرزعهدهفيالطلاقأنئبتقدوإذ

فلهراجعفإن،الرجعةبعدهتحلاخرطلاقفلهرجعفإن،الرجعةبعده

بذلكوعلمه،ذلكيعلمكانعويمراأنفالظاهر،بعدهرجعةلاثالثطلاق

زوجهاملكهاالتيالمرأةكحالوحاله،ذكرناهماأرادإنماأنهعلىقرينة

قدمنا.كمالحكمباعارفةوهي،واحدةطلقة

وأثلاثا"طالق"هي:به!عدولعهدهفيقالمنأنالظاهركانفان:قيلفان

فلماذا،المراجعةعدمعلىالعزمإظهارقصدأنهمنهيطهرإنما،ذلكنحو

؟الثلاثجمععنب!فىالنبينهى

منالشارعلمقصودالعزمهذامخالفةفسببهالنهيصحإن:قلت

والطلاقالاولالطلاقبعدالرجعةلهجعلإنمانهو،المراجعةفيالترغيب

،ويؤكدهالمراجعةعدمعلىالعزميطهرفالذي،فيندملهيبدولعله،الثاني

إذرخصتهلىتعااللهمنيقبلولاالخير،يفعللاانعلىعزمهيؤكدكأنه

.مذموموهذاإليها،احتاج

أتلأيمنهحمعيضةلله>ولاتجعرأ:تعالىاللهقولمنهويقرب

223[.:]البقرة<عليميخوالمحهافاس!بينوقضلواوتتقوتبروأ

وتتقواتبروالاأنعلىباللهتحلفوالامعناها::التفسيرأهلقال

براتكونوقد،الاصلاحفيداخلةالزوجةومراجعة،الناسبينوتصلحوا

.وتقوى
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القرئيأؤلييؤترأاأنوالسعةمنكؤالقضلاربلراايأتلولا>:لىتعاوقال

.[22:]النورلايةا(والمسنكين

،بالكفارةمنهايتخلصواأنلهمشرعأنهمعاليمينعننهاهموكما

عدمعلىالعزمتأكيدعننهاهميكونأنيجوزفكذلكخير،هوماواتيان

المؤكد.العزمذلكبعديراجعواأنمنتمكتهممعالمراجعة

****



642

)1(الأولىالباب[1ص1

فيهلماذوناالطلاقفي

الفقهرسانلمجمولح

اتفاقهمبعد،مذاهبعلىفيهالمأذونالطلاقفيالعلمأهلاختلف

فيه.قاربهاطهرفيأوحيضفيالطلاقإيقاعتحريمعلى

شاءوان،واحدةطلقشاءفان،الزوجلىإالطلاقأن:الأوللمذهبا

وأواحدةأتبعهاثم،واحدةطلقشاءوانثلاثا،جمعشاءوإن،اثنتينجمع

له،جائزذلككل،العدةفيواحدةأتبعهاثماثنتينطلقأو،العدةفياثنتين

الشافعي.قولوهذا

الطهرينتطرثم،واحدةطلقةيوأنلهيحلالذيأن:الثانيلمذهبا

وهذاشاء،إنالثالثةفيطلقالثالثينتطرثم،أحبإنأخرىفيطلق،الثاني

الكوفة.وأهلحنيفةبياقول

حتىيدعهاثم،واحدةيطلقأنلهيحلالذيان:الثالثلمذهبا

وغيرهم.حمدووالاوزاعيوالليثمالكقولوهذاعدتها،تنقضي

:الأولللمذهبالاحتجاج

>إذاطفقتم:وجلعزالله"قال:تعالىاللهرحمه)2(الشافعيالإمامقال

لئمماالنساءطلقتمإنعلئكملاجناح>:وقال،الاية(لعدتهىفطلقوهنالنسا

".المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم.الرحيمالرحمنالله"بسم:الاصلفيقبله(1)

.للصفحاتجديدترقيمهمامنويمدا

.(574)6/""الأم2()
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>وإن:لوقا،لايةا<طلقتموهنثمالمؤِمنتنكختم!اذا:لوقا(،نمسوهن

فإضساكممرتانالظلنق>:وقال<،زوجمكاتزوجأستئدالئمأرد

..العدةقبللغيرعنهينهىنهإلا،مباحفالطلاق<.بماخسزأؤدشرلتمبمغروف

بها،المدخولفيالرجعةلهليكون؛واحدةإلايطلقلاأنللزوحأختار

ولاائنتينيطلقأنعليهيحرمولا.بها.المدخولغيرفيخاطباويكون

علىبمحظورفليسأباحوما،الطلاقأباحلىوتعاتباركاللهلانثلاثا،

.(5/261جلاما)."اهله

تسريحأوبمعروففإمساك،مرتانأنهالطلاقفيالله"وحكم(:1)وقال

حتىلهتحلفلا،الثلاث-أعلموالله-يعني<طلقهادإن>:وقوله،بإحسان

تنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأةأنحكمهفدل،غيرهزوخاتنكح

3(.13ص7/جالامهامشلحديثااختلاف)كتاب."غيرهزوخا

ني:الثالمذهباأهلجواب2[]ص

تدلولاأمر،صيغة)طلقوا(ف(لعذتهى>فظلقوهن:لىتعاقولهأما

لجمع؟اعلىدلالتهافأين،حدة1وبمرةوتتحققالتكرار،على

ذدري>لا:الايةأثناءفيتعالىقولهواحدةطلقةبهاالمرادأنويبين

أوفارقوهنبمعروففامسكوهنأ!هنبلغنف!ذا!أمرالكذبعديحدثاللهلعل

.<بمعروف

يطلقهطلاقأولفيواردةالايةأنهذافدل،الرجعةهناوالامساك

2(.01/58)""الام(1)
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اثنتينيكونلاوكذلكئلاثا،يكونلاأنهفعلم،الرجعةبعدهوذكر،الرجل

:يقولقائلانعلملاولاناالتكرار،علىالصيغةدلالةعدممنذكرنالما

.ثلاثلا،طلقتينجمعيجوز

ثذاقشموهنالمؤضمانتنكخش!اذا:لىتعاقولهوهيالثانيةالايةوأما

علىدلالةفيهافليسعذؤتعنذوكآ<،منعليهقلكتمفمالم!وهفأنقبلمن

.الطلاقلسنةلا،العدةوجوبعدملبيانمسوقةذلكمعوهي،لجمعا

منمنهماكلليتخلصالطلاقأباحإنماوجلعزفاللهذلك،وفوق

وطلقتينفجمع،بواحدةيحصلبهاغيرالمدخولفيوالتخلصالاخر،

لهتحللاأننفسهعلىالرجلتضييقومنهزوا،اللهاياتاتخاذمنثلاث

بنفسهإضراروهذا،واحدةطلقةعلىلهتحلأوئلاثا،جمعإذاجديدبعقد

يجوز؟فأنىما،منفعةتقابلهلاأيضا،وبالمرأة

الثاني،الطهرعنثانيةطلقةيتبعهاأنبهاالمدخولفيأجزناوإنما

العدةانقضاءقبليموتلئلاإبانتهالىإيحتاجقدلانه،الثالثعنوثالثة

العلم،أهلبعضعندمبتوتةكانتإذاترثولا،رجعيةكانتإذافترثه

نإ:العلمأهلمنيقولمنعندكليهماوسكناهاأوففقتهاولإسقاط

وأمثلا،أختهانكاحولتعجل،سكنىولانفقةلاأولها،نفقةلاالمبتوتة

مبتوتة.كانتإذاالعدةفيذلكبحليقولمنعندرابعة

م!اتزوحاستتدالئمأر>فىان:لىتعاقولهوهيالثالثةالايةماو

دلالةفلا2[،.النساء:1<برسئامئهلأضذوفلا!طاراإحدفهنوءاقئتمزوج

بالصداق.بالوفاءللأمرسيقتوإنما،الجمععلىفيها
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وذلك":الجصاصقال،عليكمالواضحةالحجةفهيالرابعةالايةماو

طلقها:يقالأنجازلمامعااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي

مرتينأعطاه:يقالأنيجزلمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتين

378(.ص/1جالقران)أحكام"الدفعيفرقحتى

أنهمنهلفهم،مرتينزوجتهفلانطلققد:قيللونفسهالطلاقفيبل

طلقها.مدةبعدثمطلقها

وإما<،بماحسؤ>أوقنرلخ:بقولهإمابعدالثالثةوجلعزاللهذكرثم

ية.لاا<لهوتحلفلاطلقهافإن>:بقوله

ظاهريخالفهفخطأثلاثا("-:أعلموالله-ي<طلقهافإن">:قولكمماو

قولين:علىاختلفوافانهم،السلفمنالمفسرونفهمهوما،السياق

فان>:وقوله،الثالثةهي<ب!خسؤ>أوقشرلتم:لىتعاقولهأن:الاول

المذكور.التسريحوقعفان:قالكأنهعليها،بناءطلقها<

هي<طلقهافمان>:وقوله،المراجعةعدممعناههناالتسريحأن:نيالثا

الثالثة.

لاثلاثاطلقهاإن:"يقول:قالعباسابنعنجرير)1(ابنذكرهماوأما

ضعيف،فسنده027(،ص2/جريرجابن)تفسير"غيرهزوجاتنكححتىتحل

جمعااخرها،هذهمتفرقاتثلاثامنهالمرادأنعلىمحمولذلكمعوهو

.عباسابنعنالثابتةالرواياتوبينبينه

والبيهقي(224)2/"تفسيره"فيحاتمابيابنايضاواخرجه(.4661/)""تفسيره(1)

/7(.)376
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الثالث:لمذهباأهلاعتراض

تجويزهمالاولالمذهبعلىردكمأما:الثانيالمذهبلاهلقالوا

ثم،ثانيةطلقةيتبعهاأنتجويزكمفيأخطاتمولكنكم،فيهوفقتمفقدالجمع

الاولى.منعدتهافيوهي،ثالثةطلقة

>لعذتهرر(:قولهفإن3[ص]مدحق(،1)عليكمحجةلىالاووالاية

ابتداءعندأي"حجر)2(:ابنلحافظاقال.عدتهنشروععند:معناه

الشهر،منبقيتلليلةلقيته:يقالكماللتوقيتواللام،العدةفيشروعهن

بسند)3(الطبريأخرجه"،عدتهنقبلفي":عباسابنقالمجاهد:قال

)5(مسلمصحيحفيوقعوكذا،كذلكقرأهاأنهاخر)4(وجهومن،صحيح

إذاالنبيأيها>يا:ب!ولاللهرسولوقرأعمر:ابنعنالزبيربيأروايةمن

أبيعنأيضاالقراءةهذهونقلت<هعدتهنقبلفيفطلقوهنالنساءطلقتم

276(.ص9/جالباري)فتج."وغيرهملحسينابنوعليوجابروعثمان

(".اولهالزمنمن"والقبل:اللغةكتبوفيقالوا:

والثالثةالثانيةالطلقةفاما،لىالأوالطلقةعلىيصدقإنمافهذاقالوا:

هنا.يلحقالذيالكلاموفيهابعد"الثالثة"الصفحة:الهامثىفيالمؤلفكتبهنا(1)

34(.6)9/"الباري"فتح2()

""الكبرىفيوالعسائي2()5/شيبةأبيابنايضاخرجهو25(.)23/""تفسيره)3(

.)5586(

.(2/42)3داالطبريتفسير"(4)

.(1741/41)رقم(5)
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مضيبعدوالاخرى،العدةثلثمضيبعدتقعإحداهمافإنقولكمعلى

لحمدواقولنا،وتثبتبتائا،قولكمتنفيفالاية،العدةقبلقيفليستاثلثيها،

لله.

أقم>:لىتعاقولهفيكاللاماللامهذهبأنبعضكمبهاعتذرماماو

الشمس،دلوكعنديتعينلاالظهروقتأنمع:قال(الشمسلدلوكالمحلؤه

فعذر،ذلكفيالخلافعلىمثليهأومثلهالشيءظلصيرورةلىإيمتدبل

الحل(غسق!ءالى:قولهوهوالامتداد،علىيدلماالايةهذهفيلان؛باطل

العصر،امتدادوحدالظهرامتدادحدالسنةبينتثم،الوقتامتدادعلىفدل

وقتامتدادعلىالسنةدلتلما:نقولأنفلناهذاعنالنظرصرفومع

نصتكما،الوقتأولوهو،الفضيلةوقتعلىنصتالايةأنعلمناالظهر

السنه.عليه

تمسهاأنقبلتطهرحينفطلقهاالطلاقأردت"إذا:طاوسابنوقال

واحدةفانقروء،ثلاثةتخلوحتىعليهاتزيدأنلكينبغيلا،واحدةتطليقة

.(771()ص28/جريرجبن)تفسيرتبينها"

بهلانبالقرء؛العدةتأولفكأنهكقولكم،المفسرينمنقالمنفأما

فطلقوهنهذا:علىالايةفمعنىقرء،كلعندثلاثايطلق:فقال،العدةتكون

الثلاثة.العدةأقراءمنقرءكلقبلفي

واضح.تعسفهوبلحجة،بلاالظاهرخلافوهذا

3(.20)6/"الرزاقعبد"مصنففيطاوسابيهعنونحوه(.التركي.)ط27()23/(1)
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فيهذاأن(لعدتهى>فذنوهن:لىتعاقولهنقدمناقد:قلتمفان

علىفقسناها،والثالثةالثانيةحكمالايةتبينلمهذافعلى،الاولىالطلقة

الثالث.وفيالمانيالطهرفيتكونأنوهو،يمكنفيماالاولى

الطلقةهذهغيرطلاقالعدةفييكونأنتنفينفسهاالايةفانقلنا:

فإذابلغن>:قولهإلالىالاوالطلقةبعدفيهايذكرلم3[]صفانه،لىالاو

لمراجعة،اهنالامساكفا<،بمعروفأوفارقوهنسعروفعفائسكوهنا!هن

.غيرهيذكرولم،تقدمعمنونقلهجريرابنذكرهكماعدمها،والفراق

لاأنهبينتوقداتفاقا،الطلاقسنةلتعليممسوقةبعدهاوماوالاية

عدمأومراجعةإلاالعدةانقضاءوبينالاولىالطلقةبينيكونأنينبغي

مراجعة.

لاالفراقفإن،مردودةفدعواه،الطلاقبمعنىهناالفراقأنادعىومن

الطلاقفياستعمالهفانفيه،يستعملقدكانوإنشرعا،ولالغةذلكيعطي

خلافه،تفيدالقرينةبلالمجاز،هذاعلىهناقرينةولامجاز،بخصوصه

هوالوجوديالمعنىمقابلفيوالظاهر،للرجعةمقابلاجعلهأنهوهي

قلنا.مافثبت،عدمه

الاصلفياللفظهذاظاهر<ا!هن>بلغن:قولهأنوضوحاويزيده

بلوغقاربنمعنىفيههنااستعملولكنه-يخفىلا-كما"عدتهن"انقضت

القربوعند،شديدةمقاربةتقتضيمقاربتهفيالبلوغواستعمال،الاجل

هذايمكنلابلآخر،طلاقلايقاعحاجةتبقىلاالعدةانقضاءمنالشديد

نماالشديدةالمقاربةلان؛الحيضهيالأقراءن:منكميقولمنقولعلى
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مطلقا.الحيضفيالطلاقتحريمعلىاتففناوقد،الثالثةالحيضةفيتكون

وأطلقةنجيزأنفإماالانقضاء،مقاربةعندالطلاقأجزنالويضاو

ماعلى-لهيكونفلاوعليه،الطلقتينمنجعلىاتفقناوقدمعا؟طلقتين

البينونة،بهاتحصلفلا،الثانيةهيفتكون،أخرىطلقةإلايوقعان-فرضناه

منالطلاقهذاكانكذلككانوإذا،صحيحغرضللمطلقيكونفلا

.بحدودهوالتلاعبهزوااللهاياتاتخاذ

طلقإذاللمطلقتكونقدأنهاذكرتمالتيالفوائدإن:نقولأنناعلى

نكاحوتعجل،والسكنىالنفقةوحرمان،الميراثحرمانمنبهاالمدخول

شرعا.مذمومةأغراضكلها،رابعةأومثلاأختها

تعالى:اللهقالوقدفظاهر،والسكنىالنفقةوحرمانالميراثحرمانأما

>ولا!،بمعروت>أوفارقوهن!و،بمؤو!سصهن>أؤ(،بماحشؤ>أؤلتثرلتم

منافوالسكنىالنفقةأوالميراثلحرمانوالطلاق!،بينكغالنرتفسو

كله.لهذا

المطلقةنفسفييثبتلأنه؛مذموم-مثلا-الاختنكاحتعجلوهكذا

ذلكويورثالاختين،بينبغضاءبذلكفتهيحأختها،لينكجطلقهاإنماأنه

تحتجبلاأنالناسعادةلان؛الثانيةالاختوفيفيهالناسبينظنسوء

الاجانب.منتحتجبكماختها،زوجمنالمرأة

منذلكيخلوولا،نادرةنكاجهااستعجاللىإفالحاجةالرابعةوأما

طلقإنما:لىالأوأهلبقول،الثانيةوأهلالأولىأهلبينالبغضاءإثارة

ذلك.وغير،أفسدوهوهم،صاحبتهمليزوجصاحبتنا
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أهللاختلاف؛الشرعفيمقررةغيرالمنافعهذهفإن،كلههذاومع

الطلاقعنفصلاأصلهمنالطلاقبكراهيةتقومفلاذلكوعلىفيها،العلم

البائن.

فيه،قاربهاطهروفي،الحيضفيالطلاقحظر-أعلموالله-ولهذا

لىإإليهاميلهيقلزوجتهمقاربةبعدالزوجان-أعلموالله-ذلكفيوالعلة

أياماصبرلوولعله،صادقةنفرةغيرعنيطلققد4[أصالميلقلةوعند،مدة

.الطلاقعنفاعرضإليها،ميلهقوي

ومع،الاقربالطهرفيبهاالعهدقريبلعلهكانحائضاكانتفاذا

فالنفسمقاربتها،الشرعولحظر،للأذىلحائضاعنتنفرالنفسفإنذلك

بمقاربتها.تتحدثفلامنها،يائسة

ثمالمرأةحاضتفإذابها،عهدقريبيكونفيهقاربهاالذيوالطهر

يتمثلهاولانهبها؛عهدهبعدقدلأنه؛الرجلفيقويقدالميلكانطهرت

عنفيعرضإليها،ذلكفيدعوه،وتزينت،ولبست،وتطيبت،اغتسلتقد

قويت.قدالنفرةتكنلمما،الطلاق

ينسدلئلانفقتها،عليهوفرض،واحدةبطلقةإلالهيأذنلمذلكومع

وأ،فيهيسكنالذيبيتهالغالبفيوهوبيتها،فيوابقاؤها،الصلحباب

هذهأثناءفيإليهاميلهيقوىلعلهإذقروء،ثلاثةلىإالعدةوأطيلت،منهقريبا

وهوالذكرىبهتهيحوقد،الاساءةمنالطلاقعلىبعثهماوينسى،المدة

يدقوالستر،يكشفثم،يراجعنإلاوبينهابينهيكونفلا،فراشهعلى

.الباب
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فيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدندمربماالثلاثجمعفلو

لاأو،تحبهكانتإذاوعليها،نفسهعلىالضرربذلكفأدخل،البلدانجميع

زواجفيالرغبةفيهاتقلالاقطار،منوغيرهاالهندفيكماغيرهفيهايرغب

اخر.رجلتزوجهابمطلقةتسمعتكادلاحتى،المطلقاتسيماولاالثيبات،

بعدواعندهابقواإنفإنهمكانوا،إنمنها،أطفالهعلىالضررويدخل

لانيكفيماالمالمنعندهيكونلاوقد،وبهمبهذلكفاضر،أبيهمعن

يكونوانفامااخر،رجلاتزوجتأناتفقوان،تكفيهمنفقةإليهميرسل

منمحرومينفيمسواأمها،عندتدعهمنواما،عليهمبلاءوذلكمعها،

عليه،عذاباكانوايتزوجلمفانعندهأبقاهموان،حيانأنهمامعوأمهمأبيهم

وانكأمهم،فليستكانوانالنساء،منبمصالحهميقوممنعندهيكنولم

مشاهد.هوكما،الاولىمنلاولادهطبيعيةعدوةالمرأةهذهكانتتزوج

منالزوجيقصدهقدوما،كفةفيالمضاروهذهالشرعكراهيةفاجعل

يرجح.يهماأوانظركفة،فيالمنافعتلك

مما،الشرعفيمقررةوغيرمذمومةالمنافعتلكنمنتقدممامعهذا،

البتة.وزناالشرعلهايقيمأنيبعد

دفعة،الثلاثإيقاعأباحلكانالشرعفيأثرالمنافعلهذهكانولوقالوا:

ثمالثانيةالطلقةإتباعجواز1تسندولمإذيلزمكموكان،ردهعلىاتفقناوقد

مباحغرضبوجودلجوازاتقيدواأنالاغراضتلكاحتماللىإإلاالثالثة

سنةخلافهذا!؟نادرةوهيعاملتشريعسنداتكونفكيف،كانإنمنها

عكسه.لاالنادر،ويلغيالغالبيراعيأنسنتهفان،الشرع
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فيهوإنما(لعذتهى>فظفقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:فاذاقالوا:

إلامنهماكلتوقعلاأنلثالثةوالثانيةفيالصحيحفالقياس،الاولىالطلقة

راجعإذاالثانيةلىإيحتاجوإنما،لىالاولىإكالحاجةليهايحتاجعندما

احتيطكمالهافيحتاط،العصمةلحلثانيةلىإحيتئذفيحتاج،لىالاومن

ثمتماما،الاولىقيكماحينئذوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،للأولى

وإنما،الثانيةلىوإالاولىلىإلحاجةكاإليهاالحاجةعندإلاالثالثةتوقعلا

كمالهايحتاطفحينئذ،الطلاقلىإواحتاج،الثانيةمنراجعإذاذلكيكون

فيكالمعنىإيقاعهاقبلوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،الاوليينفي

بعدها.رجعةلاإذ،المعنىاختلففقدإيقاعهابعدوأماتماما،الاوليين

بالطلقةيصدق(لعذخهى>فالتقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:إذاماو

السياقفيالمذكورةالاحكامبعضكانتوإن-وبالثالثةوبالثانيةالاولى

منصوصاتكونالثلاثمنكلأفإنأظهر،فالامر-والثانيةلىبالاوتختص

.الكلامبقيةتقدموقد،العدةقبلفيإيقاعهاعلىالايةفي

المرةأن:الايتين(عرتانالظذق>:لىتعاقولهبهتفسرونماوأماقالوا:

الطهرفيوالثالثة،الثانيالطهرفيوالثانيةفيه،يقربهالمطهرفيالأولى

عليكم.فمردود،الثالث

أبيهعنعروةبنهشامعن)1(الموطأ""فياللهرحمهمالكأخرج

ذلككانعدتهاتنقضيأنقبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:قال

(1)/2(.)588
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شارفتإذاحتىفطلقها،امرأتهلىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوان،له

تحلينولالي،!اويكلاواللهلا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاء

أؤدشرلغبمعروففإشساكمميتانالطنق>:لىوتعاتباركاللهفأنزل،أبدا

وأمنهمطلقكانمنيومئذ،منجديداالطلاقالنالصفاستقبل(،بماخشن

.(125ص5/ج""المنتقىشرحهبهامش)"الموطالا".يطلقلممن

بنوجريرإدريسابن5رووهكذا،صحيحمرسلهذا5[]ص

925()1(.ص2/)ججريرابنتفسيرانظر.هشامعنالحميدعبد

منوصححه)2(،""المستدركفيالحاكمخرجه،بعضهمرفعهوقد

عواضد.وله،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنشبيببنيعلىطريق

أحدهميطلقلجاهليةاأهل"كان:قالقتادةعنجرير)3(ابنأخرج

فجعلعدتها،فيراجعهاماامرأتههي،ذلكفيحدلايراجعها،ثمامرأته

".تطليقاتثلاثالطلاقحدوجعلاقراء،ثلاثةلىإيصيرذلكحدالله

تحلأنكادتإذاحتىامرأتهرجلوطلق..."زيد:ابنعنخرج)4(و

قبلكانإذاحتىبتركها،ليضارهاذلكبعدطلاقابهااستأنفثمارتجعها،

جعل،منهذلكاللهعلمفلمامرارا،ذلكوصنعراجعها،عدتهاانقضاء

".باحسانتسريجأوبمعروفإمساكالمرتينبعدثم،مرتين:ثلاثاالطلاق

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(2911)الترمذيأيضاخرجهو.28(2927،0/)داالمستدرك"2()

.(4/621)التفسير""في)3(

.(4/621)نفسهلمصدرا(4)
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تعقبهالذيالطلاق-:أعلموالله-يعني<عشتانالظنق>:لىتعافقوله

كانتالتيالقصةفيوالمعهودسابقا،لهمالمعهودهوهذالان؛رجعة

تعالى:قولهوهيقبلها،التيالايةفيوالمعهود،النزولسبب

فيبردهقأحق>ودبولنهن:قولهلىا(قروءثبثةبانفسمرجمىتجصى%ؤالملث>

.<لكذ

كما،كثيرةمرارلا،مرتانهوإنمارجعةتعقبهالذيالطلاق:قالفكأنه

يفعل.أنالمضازالرجلذلكأراد

درهذالان،رجعةعقبتهطلاقعنعبارةالمرتينمنمرةفكل،وعليه

مرارا.والرجعةالطلاقأيهذا،يفعلأنأرادالذيالمضارذلكعلى

:-أعلموالله-بهأريد(بماحسنأودتئرلحبمصوف>فإضساكم:لىتعاوقوله

نأإلالهيبقىلا،يراجعثميطلقثم[يراجعثم1أحدكميطلقانوبعد

الثالث.الطلاقوهوالأخير،السراحيسرجهاإوبها،ويحتفطيمسكها

أهلذكرفيما(عرلانالظذق>:لىتعاقوله"معنى)1(:الفتحفيقال

التسريحأوالامساكبعدهيكونالذيالطلاقأكثر:أيبالتفسير،العلم

المفارقةأو،الزوجةفيمسكالعصمةاستمراريختارنإماحينئذثم،مرتان

لجمهور".اعنوغيرهالطبرينقلهالتأويلوهذا،الثالثةبالطلقةفيسرجها

أخرجهماالاول"ويرجحقال)2(:ثم،وسيأتي،الثانيالقولذكرثم

)1(/9(.)366

366(.)9/""الفتحفيالحافطاي)2(
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"قال:قالرزينأبيعنسميعبنإسماعيلطريقمنوغيره()1الطبري

وأبمعروفإمسالن:قال؟الثالثةفأين،مرتانالطلاق!اللهرسوليا:رجل

".بإحسانتسريح

الله:يقول!اللهرسوليا:رجل"قال)2(:للطبريروايةوفي:أقول

)تفسير."بإحسانالتسريح:قال؟الثالثةفأين!بمعروففإضساكمميلانالطذق>

2(.06ص2/جريرابن

صحبةلارزينأبالان؛مرسللكنه،حسن"وسنده)3(:الحافظقالثم

شاذ،لكنه"أنس"عن:فقالآخر،وجهمن)4(الدارقطنيوصلهوقد،له

يعتضد،حسنمرسلفانه،أولىلحديثباوالأخذ...المحفوظهووالاول

طلق"إذا:قالصحيحبسندعباسابنحديثمن)5(الطبريأخرجهبما

فيحسنيمسكهانفإما،الثالثةفياللهفليتقتطليقتين،امرأتهالرجل

392(.ص9/جالباري)فتح.شيئا"حقهامنيظلمهافلايسرجهاأوصحبتها،

الدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى:بعضهم"فقالجرير)6(:ابنوقال

013(55")4/"تفسير)1(

39(/1)""تفسيرهفيلرزاق1عبدايضاواخرجه(.4131/)نفسهالمصدر)2(

فيحاتمبيأوابن(541)ص""المراسيلفيداودوأبو(19011)"و"المصنف

.(914)2/"التفسير"

366(.)9/""الفتحفي)3(

مرسل.والصواب:وقال(44/)""سننهفي(4)

.(4281/)"التفسير"في)5(

.(4013/)نفسهالمصدر)6(
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التطليقةمنإياهنمراجعتهمبعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلى

".بطلاقبفراقهنأو،بالمعروفعشرتهنمنالثانية

اتباع"فإن:نيالثاالقولوذكر،وغيرهلحديثاذكرأنبعد(قال)1ثم

فبين،الواجبهوذلككانفإذ،غيرهمنبناأولىبم!جمولاللهرسولعنالخبر

،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلىالنساءلازواجالذيالطلاق:الايةتاويلأن

تسريحواما،بمعروفإمساكإماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم

026(.925-ص2/ربابن)تفسير."الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهم

بل:اخرون"وقال)2(:فقالجريرابنحكاهالثانيوالقول:قول6[]ص

مراجعةمنالثانيةالتطليقةبعدلهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنى

".عدتهنتنقضيحتىرجعتهنبتركباحسانتسريحأو،بمعروف

يمسك،أنإمااثنتينأوواحدةطلقإذا":قال)3(السديعنروىثم

تها".عدتنقضيحتىعنهاسكتوإما،بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعني:قال)4(الضحاكوعن

".باحسانيسرحأو

عدتها".تمضيحتىيدعهاأن"والتسريحذلك)5(:قبلعنهوروى

26(..ص9/ججريرابن)تفسير

.(4/132)"التفسير"في(1)

.(4131/)نفسهالمصدر2()

.(4131،132/)نفسهلمصدرا)3(

(4132/)نفسهالمصدر(4)

.(4/132)نفسهالمصدر)5(
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ينى>ومن:قولهفيالضحاكعنالطلاقسورةتفسيرفي(خرج)1و

يعني":قال<أتىه-يسر،منلهئحعلاللهيتق>ومن<،له-نحرجائحعلاللهص

بشهادةراجعهاشاءفإنعنها،سكتثمواحدةطلقإذاواليسر:بالمخرج

يراجعهاولمعدتهامضتوان،اللهقالالذياليسرفذلكعدلين،رجلين

منفأما،السنةطلاقوهكذا،بهاللهأمرالذيوهو،الخطابمنخاطباكان

ابن)مسبالعسر".خذو،الربوعمى،السنةأخطأفقدحيضةكلعندطلق

82(.ص28/جريرج

القولهذاقائليوكأن":الثانيالقولتحريرفيجرير)2(ابنقال:أقول

الطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسديعنذكرناهالذي

لهنتسريعأو،بمعروفلهنمنهماواحدةكل[]فيفإمساك،مرتان

".بإحسان

تنقضيحتىتركأوفمراجعةلىالاوالمرةهكذا:وحاصله:أقول

تنقضيحنىتركأوفمراجعة،الثانيةفالمرةالطلاقرادوراجعفإذاعدتها،

.!زوجاغيرهتنكححتىبعدمنلموتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقالثمتها،عد

طلقها...فإنالطلاقلهبداثم،الثانيةمنراجعفإذاهذا:علىومعناها

.إغ

إليهذهبفيماالاولالقوليخالفلاالثانيالقولفهذاهذا،وعلى

"التفسير")23/44(.)1(

(4/321)نفسهلمصدرا2()



الفقهرسانلمجمع856

.(1)الثالثالمذهبأهل

0)2(...بأنذكركمايقولونالرجعةهوالامساكبأنوالقائلون:أقول

.طلاقوإمامراجعةإماالاعتراضفي...و.مراجعةإماالمرتينفبعد

لمو(.طلقهافلاتحلفان>:قولهفيذلكبعدالطلاقجاءلكنه:قيلفان

حصرقدلانه؛المراجعةوهوالإمساكفرضعلىمبنيهو]قيل[:

كماالعدةانقضتحتىعدمتفانعدمها،أومراجعةفيالثنتينبعدالامر

وقوعفرضعلىموقعلهيكونوانما،الثالثللطلاقموفلاظاهر،هو

فتدبر.،لمراجعةا

يفسرونمايتبينفلم،حدةوطهركلعندطلقتانالمرتان:قالمنوأما

أصله.منمردودفقولهمحالكلوعلى،لتسريحوالإمساكبه

لمو<فلاتحلطلقهافان>:لىتعافقوله،الثالثةالاقوالمنكلوعلى

الثالث.الطلاقبهاالمراد

،الطلاقوالتسريح،العصمةفيالابقاءالامساك:قالمنقولعلىأما

منهوقعفإن:قالكأنه،التسريحعلىمبني<طلقهافإن>:قولهإن:يقولفانه

هؤلاء.عندالثالثالطلاقهووالتسريح.ذكرهتقدمالذيالتسريح

عدموالتسريح،الطلقتينمنكلبعدالمراجعةالامساك:قالمنوأما

ملحقاصفحاتبعدوكتبعليهما.شطبثم،المولفكتبهماصفحتانبعدها(1)

.المكانهذايناسب

النقط.مواضعفيالاصلفيمخرومةالكلمات)2(
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.<طلفنهافإن>:قولهفيذكرتإنماالثالثةالطلقةإن:يقولفإنه،المراجعة

أحديوافقنبدفلا،واحدةطهركلفيطلقتانالمرتان:قالمنوأما

ابنيحكيهأنالظاهرلكانذلكبخلافيقولكانولو،المتقدمينالقولين

جرير.

عباسابنعن<لصتحلطلقهافلافان>تفسيرفي(1جرير)ابنذكر،نعم

ئلاثاطلقهاإن":يقول!غيرهزوطتنكححتئبعدلصنتحلفلاط!قهافان>:قوله

".غيرهزوجاتنكجحتىتحللا

أبيبنعليعنصالجبنمعاويةعنصالجبناللهعبدطريقمنرواه

لمطلحةابيابنفإن،منقطعذلكمعوهو،كلاممنهمكلوفي،طلحة

يستأنسعباسابنعنطلحةأبيبنعليوصحيفة،عباسابنمنيسمج

بها.يحتجونولا،العلمأهلبها

الثا)ئة،طلقها""إنمعنىعلىحملهلوجبصحلوالاثرهذاأنعلى

عنه)2(.الصحيحةالرواياتوبينهذابينتوفيقا،"ئلاثا"طلاقهافتم

بماحسن<اودتئرلتمبمعروف>فإئاكمبالايةنيالثالمذهباأهلواحتج

المرتينوبعد:قالكأنه،الطلاقوبالمسريح،المراجعةبالامساكالمرادفإن

.طلاقوامامراجعةإما

طلاقاكانتلوإذ،رجعةيعقبهلمطلاقالثانيةالمرةأنيدلوهذا

"تفسيره")4/166(.في)1(

الملحق.صفحةوراءبعدهاوما،الملحقنهايةهنا)2(



لفقه1رسانلمجمولح066

الثانيةالمرةأنثبتوإذا،أخرىمراجعةبعدهاتكونأنأمكنلماورجعة

منالثالثةالمرةوقعتفقد،الطلاقويصلحالمراجعةبعدهتصلحطلاق

الثانيةبينهذاجازوإذا،رجعةتخللبدونالثانيالطلاقعقبالطلاق

.بالفرققائلولا،والثانيةلىالاوبينفليجزوالثالثة

فيبالابقاءههناالامساكفسرواالسلفجمهورأن:لجوابفا

علئهاللهأنغملفدبدقولد!د>:لىتعاقولهونظيره،بالمراجعةلا،العصمة

37[.:]الاحزاب<الئهوالقزوفيعلكأضمكلخهوأنعمت

بنزيد"جاء:قالانسعن)1("المستدرك"فيالحاكمأخرجوقد

بملإز:النبيفقال،جحشبنتزينبمنب!جمولاللهرسوللىإيشكوحارثة

".فنزلت،أهلكعليكأمسك

الله!رسوليا:فقالفجاء":وفيهزيد،ابنعنأثراجرير)2(ابنوذكر

ماواللهلا:قالشيء؟منهاأرابك؟مالك:قال،صاحبتيأفارقأنأريدإني

لج!:اللهرسوللهفقالخيرا،إلارأيتولا،اللهرسولياشيءمنهارابني

".اللهواتقزوجكعليكأمسك

.(9ص22/ربابن)تفسير)3(.بنحوهقتادةعنأثراوروى

.[01:]الممتحنةالكوافز<بعصمتمسكوأ>ولا:لىتعاقولهمنهوأصرح

)1(.)2/417(

"تفسيره")91/116(.)2(

(1/511)9نفسهلمصدرا)3(
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.الارسالعدمي،المعنىبهذاالقرانفيالامساكيجيءماكثرو

>فأمسكوهىالقرآنفيجاءقد:قائليقوللئلاالايتينذكرتوانما

نأفينبغي("،"فراجعوهنمنهماكلفيبهوالمراد،موضعينفي<بصروفي

مراجعة.أي<بمعروف>فاساكم:هناقولهيكون

وقوله:(،>فإمساكم:قولهبينفرق:يقالقدأنهعلى

هذاأنفيقتضي،واللزومالثباتعلىيدلالاسمفإن<،>فأئسكوهى

علىيدلوالفعل،ثابتثيءاستمرارلانه؛العصمةفيالابقاءهوالامساك

وهوإمساكا،أحدثواأي"فأمسكوا":قولهفيفيقتضي،والحدوثالتجدد

فتأمل.،لمراجعةا

علىالاية"فتأويل:معناهفيوماعروةأثرذكرأنبعدجرير)1(ابنوقال

أزواجكمعلىفيهالناسأيهالكمالذيالطلاقعددذكرنا:الذيالخبرهذا

إمساكالتطليقتينبعدمنكمراجعمنعلىالواجبثم،تطليقتانالرجعة

".باحسانتسريحأو،بمعروف

ثم،واحدةطهركلفيطلقتان""المرتانإن:قالمنقولحكىثم

بأنهردهثم،باحسانتسريحوامابمعروفإمساكإماذلكبعدالواجب

.وعواضدهعروةولمرسل،التنزيللظاهرمخالف

بعضهم:فقالقال)2(:والتسريحالامساكتأويلفيالخلافحكىثم

5")4/127(."تفسير)1(

(4/031)نفسهلمصدرا(2)
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بعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلىالدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى

فراقهن)1(أوبالمعروفعشرتهنمنالثانيةالتطليقةمنإياهنمراجعتهم

(".بطلاق

.قالفيماصريحةأراهالاواثاراالاتيرزينبيأحديثوذكر

لهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنىبل:اخرون"وقالقال)2(:ثم

".رجعتهنبتركباحسانتسريعأو،بمعروفمراجعةمنالثانيةالتطليقةبعد

يمسك-أنإما،اثنتينأوواحدةطلق"إذاقال)3(:السديعنروىثم

عدتها"هتنقضيحتىعنهاسكتوإما-بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعنيقال)4(:الضحاكوعن

".باحسانيسرحاو

قول!اللهرسوليا:رجل"قال)5(:رزينأبيبحديثالتاويلهذاردثم

".باحسانالتسريع:قال؟الثالثةفأين<بمعروففاشساكممرتانالظذق>الله

علىالنساءلازواجالذيالطلاق:الآيةتاويلأنفبئيئ"قال)6(:ثم

.الطبريتفسيرمنلتصويب1و"بفراقهن"،:الاصلفي(1)

.(4113/)السابقالمصدر2()

.(4/113،132)نفسهلمصدرا)3(

.(4/132)نفسهلمصدرا(4)

.(4/132،013)نفسهلمصدرا(5)

.(4/213)نفسهلمصدرا)6(
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إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهم

جريرابن)تقسير".الثالثةبالتظليقةبإحسانلهنتسريحواما،بمعروفإمساك

026(.925-ص2/ج

السنة7[]ص

فيالذيعائشةحديثففيمعنا،السنة:قالوا:الاوللمذهبا

بهلإؤالنبيلىإجاءتأنها:رفاعةامرأةقصةفيوغيرهما1()الصحيحين

فتروجت،طلاقيفبتفطلقني،رفاعةعندكنتنيإ:فقالت

ب!عيهنناللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوانماالزبير،بنالرحمنعبد

وتذوقي،عسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةالىترجعيان"أتريدين:وقال

".عسيلته

طلاقهابترفاعةيكونأنيجوزفقد:قيلفان")2(:الشافعيالامامقال

.مراتفي

(".واحدةمرهيظاهره:قلت

إليهوأشار)3(،مسلمصحيحفيوهوفيس،بنتفاظمةحديثوفي

ولاسكنىب!جمؤالنبيلهايجعلفلمثلاثا،ظلقهازوجهاأن")4(:البخاري

".نفقة

.(3341)ومسلم(9362)ريلبخاا(1)

.(01/952)"لاما"(2)

.(0841)قمر(3)

عليه.لحافظاوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر4()



الفقهرسانلمجمولح466

ثلاثا،امرأتهطلقرجلا"أن:عائشةحديثمن(1)الصحيحينوفي

يذوقحتىلا،:قال؟للأولاتحل:بجم!النبيفسئل،فطلقفتزوجت

".الأولذاقكماعسيلتها،

عويمرقصةفيسعدبنسهلحديثمن)2(الصحيحينوفي

نإاللهرسولياعليهاكذبت:قالزوجتهلاعنأنبعد"أنه:العجلاني

".ب!ولاللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقهاأمسكتها،

موضععمربناللهعبدعلمبم!ووالنبي"وأن)3(:الشافعيالامامقال

؛إياه-اللهشاءإن-علمهومحظورمباجالطلاقعددفيكانولو،الطلاق

الطلاقعددمنيكرهماكانطاهرا،امرأتهيطلقأنعليهخفيمنلان

البتة،امرأتهركانةوطلق...عليهيخفىانأشبه-مكروهفيهكانلو-ويحب

ولموأحلفه،نيتهعنبجمظالنبيفسألهثلاثا،وتحتمل،واحدةتحتملوهي

امرأتهعوفبنالرحمنعبدوطلقثلاثا،بهايريدالبتةيطلقأننهىنعلمه

ثلاثا".

ظننتم،ماخلافعلىمفسراجاءفقدالأولالحديثأماقالوا::رده

رفاعة،عندكانتإنها!اللهرسوليا:فقالت..".)4(:الصحيحينففي

مسلمصحيح23،ص8/جالبخاري)صحيح"تطليقاتثلاثاخرفطلقها

.(451ص4/ج

.(3341/511)مسلمو(1625)ريلبخاا(1)

.(2941)ومسلم(8035)يرلبخاا(2)

.(6/754)"لاما"(3)

.(3341/311)ومسلم(4806)ريلبخا(4)
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قيسبنتفاطمة"أن)1(:مسلمعندروايةففي،الثانيالحديثوهكذا

ثلاثآخرفطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرته

قيسبنتفاطمةامرأتهلىإفأرسل...")2(:أخرىروايةوفي،"تطليقات

791(.-691ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقة

كما،رفاعةامرأةحديثمنمختصرأنهفالظاهرالثالثلحديثاوأما

وقعغيرهأنرفاعةقصةشرحفيوسيأتي":قال)3(،الفتحفيالحافظجوزه

الباري)فتح.ببعيد"ذلكفيالتعددفليس،لرفاعةوقعمانظيرامرأتهمعله

92(.صه9/ج

غلطأوضعيفبينوهي،الرواياتتلك038()4(37-ه)صفيوذكر

شئت.إنفانظرها،رفاعةامرأةقصةفي

ولم،الصحابةمنجماعةرواهاعويمر،فقصةالرابعالحديثوأما

سعد.بنسهلعنالزهريروايةفيإلاالطلاقمنهمأحديذكر

فيكما،الاوزاعيهكذاعنهرواه،فظلقها"":تارةيقولوالزهري

عندسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفيالبخاريصحيح

.(3376()ص/جهلمسعد)احمدأ

)0148/04(.رقم)1(

)0148/41(.رقم)2(

)3(/9(.)367

)4(.)9/464-946(

.(5474)ريلبخاا(5)

.(65822)قمر(6)
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البخاريعندفليحمنهم،جماعةعنهرواههكذا،"ففارقها":يقولوتارة

)2(،الاعتصامفيأيضاالبخاريعندذئببيأوابن(،1النور)سورةتفسيرفي

عندوعقيل)3(،النسائيعندسعدبنوابراهيمسلمةبيأبنالعزيزوعبد

.(3374()ص/جهلمسند)احمدا

)5(جريجوابنمالكرواههكذا،ثلاثا""فطلقها:يقولوتارة

وغيرهما.

:-الزهريعنيعني-إسحاقابنيةروفي")6(:الفتحفيالحافظقال

".الطلاقفهي،الطلاقفهي،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها

وهي،الطلاقوهي،الطلاق"هيأحمدمسندفيوالذي:أقول

334()7(.5/)مسنده."الطلاق

رواهوكأنهعليها،يتابعولمالزيادةبهذهتفرد"وقد)8(:الحافظقالثم

365(.9/الباري)فتح(".الطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

"فطلقها"،:الالفاظهذ!اختلافأنالبينفمننظر،هذاوفي

)4746(.رقم)1(

)4073(.رقم)2(

)3(.)6/171(

)22853(.رقم)4(

.(053،9035)8البخاريانظر(5)

(6)(9/154).

.(18322)رقم7()

.(9/154)"لفتحا")8(
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،الزهريمنهووانماسعد،بنسهلمنليسئلاثا"فطلقها"،ففارقها""

ثلائا،الطلاقكررأنهئلائا("فطلقها":بقولهالزهرييعنيأنلجائزاومن

الروايةهذهفتكونللتوكيد،لحاصاالتكراركانإذابمايصدقاللفظوهذا

لحديثاسمعالزهرييكونأنأيضالجائزاومن،إسحاقابنلروايةموافقة

بالمعنى،يرويهالزهريكانولكن،إسحاقابنذكرهالذيباللفظسهلمن

ئلاثبهيثبتاللفظهذاأنمنظنهماعلىبناءثلاثا""فطقها:مرةفقال

:وتارة،عليهويقتصرفطلقها"":تارةيقولفكانذلك،فيترددثم،طلقات

من(1)سمعهالذياللفظأصلإسحاقابنوذكر،عليهويقتصر"ففارقها"

"رأيت:عيينةابنقال،بالزهرياختصاصإسحاقلابنكانفقدسهل،

:قالأحد؟إليكيصلهل:فقال؟كنتأين:إسحاقبنلمحمدقالالزهري

()2(.التهذيبتهذيبفي)ذكره.جاء"إذاتحجبه"لا:وقالحاجبهفدعا

فيبدلهالرأيه،مخالفةفيراهائلاثا""فطلقهاإسحاقابنيسمعأنفأما

منهذاوليسالبعد،بغايةفهذا،القصةصاحبلىإوينسبه،رأيهيوافقبلفظ

ذلك)3(.منإسحاقابنوحاشا،والتبديلالتحريفمنبل،بالمعنىالرواية

طلقعويمراأنفيهريبلاثبوتاثبتأنهفرضوعلىقالوا:8[ص1

علىذلكودل،عليهينكرولمبم!يمؤ،النبيبحضرةطلقاتثلاثملاعنته

مثلفليجزمطلقا،الطلاقجمعإباحةعلىيدلماهذافيفليسالجواز،

.الزهرياي(1)

()2/9(04).

الاصل.فيورقاتخمسبعديتصلالكلامثم)3(
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زناهاعلىاطلعالتيزوجتهالزوجيطلقأنوهي،الواقعةهذهمثلفيذلك

معناها.مثلليسمنعليهايقاسولا،فالتعنتولاعنها

مؤبدابينهمابالتفريقبقضائهالطلاقعنالملاعناللهأغنىقدأنهعلى

.طلاقبغير

أبيهعنبكيربنمخرمةعنصحيحبسندوغيره)1(النسائيأخرجوقد

طلقرجلعنب!اللهرسولأخبر":قاللبيدبنمحمودسمعت:قال

بينوأنااللهبكتاباءيلعب:فقال،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأته

596(.2/النسائي)سنن.؟"أقتلهألا:وقالرجلقامحتى،أظهركم

صحيح.مرسلفالحديث،ب!علولالنبيعهدفيولدلبيدبنومحمود

اللهرسولقال:قالموسىأبيحديثمنوغيره)2(البيهقيوأخرج

طلقتكراجعتك،طلقتك؟اللهبحدوديلعبونرجالبالما":ب!فى

."!راجعتك

يدلس.منفيهمأنإلاالصحيحرجالورجاله

طلقوا؟راجعتكقد،طلقتكقد:لامراتهاحدكميقوللم":روايةوفي

323(.322-7/البيهقي)سننعدتها("قبلفيلمرأةا

ب!فى:اللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنوغيره)3(الحاكموأخرج

)1(.)6/142(

2(.0)17ماجهابنايضا.واخرجه32(2)7/"الكبرى"السانن2()

2(.0)18ماجهوابن2()178داودبوايضاوأخرجه(.2691/)""المستدرك)3(
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".الطلاقاللهالىالحلال"ابغض

مسلم.شرطعلى:الذهبيوقالالاسناد.صحيح:الحاكمقال

بعضورجحمرسلا،أخرىومنموصولاطرقمن(1)البيهقيوردهو

ترجيحيقتضيفهذا...":النقيلجوهراصاحبقال،إرسالهالحفاظ

2(.()البيهقيسننمعالنقيلجوهر)ا."وجوهمنجاءوقدزيادةلانه،الوصل

صالحفهووعواضد،شواهدله،صحيحفمرسلمرسلاكانوإن:أقول

لى.تعااللهشاءن،للحجة

تشتدالحاجةأنلعلمه؛لهبغضهمعأحلهإنماوجلعزاللهأنخفاءولا

وأوالضرورةبقدرها،قدرللضرورةأبيحماأنالمقررةالقواعدومن،إليه

نأتقدمالتيالمنافعماو،واحدةمنهاللتخلصيكفيالمشروعةلحاجةا

عليها.الكلاممرفقدتعجلها،لىيحتاجقدالزوج

)ملحق(

:قالأنهمسعودابنعنصحقدقالوا::الثانيلمذهببايختصما

العدةفتلكذلكاخركانفإذا،تطليقةطهركلفيبطلقهاأنالسنة"طلاق

غياثبنحفصطريقمنأخرجه427()3(.الدارقطني)سننبها"اللهأمرالتي

الله.عبدعنالاحوصأبيعنإسحاقأبيعنالاعمشعن

322(.)7/"الكبرى"السنن(1)

323(.)7/"النقيلجوهر"ا2()

)3((/45).
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عنغياثبنحفصحدثنا"مصنفه")1(:فيشيبةأبيابنوقال

.بنحوهفذكره،اللهعبدعنالأحوصبيأعنإسحاقبيأعنالاعمش

بيأعنمطرفعنجريرثناحميدابنثنامطولا:جرير)2(ابنوأخرجه

فإشساكممرتانالظنق>:قولهفياللهعبدعنالاحوصبيأعنإسحاق

يدعهاثم،جماعقبلمنتطهربعدما"يطلقها:قالبماحشز<أؤدشرلخبمعسوف

ثمراجعها،يراجعهاأنأرادإنثمشاء،إنيطلقهاثم،أخرىمرةتطهرحتى

جريرابن)تفسير."منهوتبينحيض،ثلاثتتمحتىتركهاوإلاطلقها،شاءإن

/2.)925

الرفع.حكمفيكذا""السنة:الصحابيوقولقالوا:

.نحوهعباسابنعنوجاء

عنإسحاقابنطريقمن،الطلاقسورةتفسيرفيجرير)3(ابنأخرج

السنةطلاقيرىكان"أنه:عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود

ابن)تفسيربها"اللهأمرالتيالعدةوهيطهر،كلوفي،جماعغيرمنطاهرا

77(.ص28/جريرج

التابعين.منوغيرهماوقتادةمجاهدعنالمرويهووهذاقالوا:

)1(.)9/515(

5")4/128(."تفسير)2(

.(232/)3نفسهلمصدرا)3(
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قصةفيعمرابنحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتوقد

ثمفليراجعها،مره":لعمرقالجم!أالنبيأنحائضوهيامرأتهطلاقه

شاءوانبعد،أمسكشاءانثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها

".يمسانقبلطلق

الحيضة؛تلكيليالذيالطهرفييطلقأنلهيرخصلموانماقالوا:

الثانيةالطلقةوبينبينهليكونقبلها،الذيالطهرفيكانالطلاقمحللان

نإالثانيةالطلقةيوقعلاأنأمرهالحيضةفيأوقعهفلما،كاملةوحيضةطهر

بينكاملةوحيضةطهرلهليتمتطهر،ثمتحيضثمتطهرأنبعدإلاأراد

بينهماكانإذاالطلقةبعدالطلقةإيقاعجوازعلىلحديثافدل،الطلقتين

كاملة.حيضةثمفيه،يقربهالمطهر

ولكنهماإمامانإسحاقبووالأعمش:قالوا:الثالثلمذهباجواب

ابنعنوالصحيح،متهمالرازيحميدبنمحمدهوحميدوابنمدلسان،

منجريرابنأخرجه."جماعغيرمنطاهراللعدةالطلاق":قالانهمسعود

سندهأن)2(الفتحفيلحافظاوذكر77(،76-ص28/جريرجابن)تفسيرطرق

()3(.276ص9/جالباري)فتح.صحيح

أبيعنإسحاقابيعنإسرائيلعنوكيعثنا)4(:شيبةأبيابنوقال

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

.(9/643)"لفتحا"(2)

الرسالة.آخرفيملحقلىإهناالمولفأشار)3(

عوامة.طبعة5(11)9/""المصنف(4)
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فليطلقها،الطلاقهوالذيالطلاقأراد"من:قالاللهعبدعنالأحوص

حيض".ثلاثتحيضحتىيدعهاثمتطليقة

امرأتهالرجليطلقأنالسنة"طلاق(:1)طاوسعنصحيحوبسند

عدتها".تنقضيحتىيدعهاثم،جماعغيرفيطاهرا

.نحوه)2(قلابةابيعنصحيحويسند

51ل)3(-
عليعنعبيدةعنسيرينابنعنهشامعنإدريسابنلنا:ولمحا

:فقال)4(أخرىروايةفيوفسره،"فندمالسنةطلاقرجلطلق"ما:قال

(".حيضثلاثتحيضحتىيتركهاثمواحدة"يطلقها

كانوا:قالإبراهيمعنمغيرةعنسفيانعنوكيعثنا)5(:وقال

حيض.ثلاثتحيضحتىيتركهاثم،واحدةيطلقهاأنيستحبون

السنةالطلاقفيوحمادالحكمعنشعبةعنسواربنشبابةثنا)6(:

)7(.عدتها"تنقضيحتىيدعهاثمامرأتهالرجل"يطلققالا:

ركانة،طلاققصةفيحديثهمنمختصرفهوعباسابنأثروأما

.(9/115)نفسهرلمصلما(1)

.(9/215)نفسهرلمصلما(2)

.(9/115)نفسهرلمصلما3()

.(9/215)نفسهرلمصلما(4)

.(9/215)نفسهرلمصلما(5)

.(9/215)نفسهرلمصلما(6)

)8(.صفحةلىإالكلاميرجعثم،الملحقنهايةهنا)7(
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ابنفكان":القصةذكرأنبعدفيهوإنما،"السنة"ذكرفيهوليس،وسيأتي

طهر".كلعندالطلاقإنمايرىعباس

منقولمنواما،عكرمةقولمنإماالمختصرهذافي"السنة"ولفظ

هذا.علىالكلامبقيةوسياتي،بعده

أمرهفانه،متتابعتينليستافيهفالطلقتانعمرابنحديثوأماقالوا:

هذافأين،العدةقبلفيتكونالثانيةفالطلقةوعليه،لىالاومنبالمراجعة

مذهبكم؟من

طلقهالو:قولهممنها،قلتمماغيرأخرىتوجيهاتالعلماءذكروقد

الرجعة،مقصودعكسوهذاليطلقها،راجعهاقدكانالحيضةتلكعقب

ذلكفييمسكهاأنفأمرهإمساكا،أسماهاولهذا،المرأةلايواءشرعتفانها

الرجعةلتكونتطهر،ثمأخرىحيضةتحيضحتىفيهيطلقلاوأنالطهر،

.للامساك

)يمسها(يمسكهاأنأمرهحينالمعنىهذاأكدالشارعأنذلكويؤيد

بنالحميدعبدروايةفيلقولهفيه،طلقهاالذيالحيضيليالذيالطهرفي

فإناخرىطهرتاذاحتىمسها،طهرتفاذايراجعها،انمره"(:1جعفر)

".أمسكهاشاءوإنطلقها،شاء

لهيصحفكيفالطهر،ذلكفي)يمسها(يمسكهابانأمرهقدكانفإذا

الباري)فتح"فيهجامعهاطهرٍفي"الطلاقعنالنهيثبتوقدفيه؟يطلقهاأن

35(.0)9/""الفتحفيلحافظاذكرها(1)
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028()1(.ص9/ج

قيدتعالىاللهأنيبينهالمرأةلإمساكشرعتإنها:الرجعةفيوقوله

أرادوانلك1ذفيبرذهنأص>ويبولئهن:لىتعالقا،لإصلاحابارادةقهااستحقا

،(بمغ!وفيفائسكوهصأجلهنفبلقنألئشاطلقتم>وإذا:وقال<،اضبحا

ه<بمعروف!فائسكوهنهن!بلغنفإذا>:لوقا

التيالعدة"فتلك:قالثم،الثانيةالطلقةذكرفانهلنا،دليلالحديثوفي

الاية،علىالتنبيهإلاالثانيةالطلقةبعديذكرولم،النساء"لهايطلقأناللهأمر

ناعنبهااكتفى-أعلموالله-فلذلك،إليهذهبنافيماظاهرةالايةودلالة

قلتمكماالامركانولو،الثانيةمنراجعتإذاإلاالثالثةتطلقلاثم:يقول

)3(.الايةظاهرخلافقلتممالان)2(،الثالثةيذكرأنالظاهرلكان

كانوابنهعمرأنفالظاهرعمر،ابنتعليمعنثدجمولالنبيسكوتوأما

ابنأنوالظاهرجميعا،الثلاثإيقاعتحريمعنهمارويوقدذلك،يعلمان

هويعلمولمزلة،منهوفعتوانما،الحيضفيالطلاقحرمةيعلمكانعمر

أعلم.والله.بلاولالنبيعمرسألفلذلكمنها،المخلصكيفوأبوه

عمر.أخبرهلماتغيظبلاولالنبيأنثبتماعلمهعلىيدلومما

أنهتبينفلماذلك،علىوحلف،واحدةرادإنماأنهأخبرفإنهركانةوأما

إيقاعتحريمبيانلىإلحالافيباعثهناكيكنلم،واحدةطلقإنما

)1(.)9/035(

"."الثانية:الأصلفي2()

الاتية.الصفحةفيالذيبالملحقالكلاميتصلثم)3(
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دفعة.الثلاث

تطليقاتثلاثاخرطلقهاإنماأنهثبتفقدعوفبنالرحمنعبدوأما

033(.ص7/)جالبيهقيسننمعالنقيلجوهرانظرالها،كانت

عدمه،أودفعةالثلاثبوقوعتعلقوركانةعمرابنولقصة:أقول

الحكم-لهذابللبيد،بنمحمودوحديث،موسىأبيحديثوكذلك

فيبيانهافانتظر،بذلكعلاقة-إباحتهأودفعةالثلاثإيقاعتحريمأعني

لى.تعااللهشاءإن،الثانيالباب

****
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الوقوعفيني)1(التاالباب1[]ص

الفقهرسانلمجمولح

البدعيالطلاقوقوعفي:الأولىلمسالةا

)2(.وقوعهعلىلجمهورا

يترتجصر%(والمحظقمث>:لىتعابقولهالقرانمنالجمسوراحتج

النسآءطلقتمإذا>و:وقوله،لايةا<بعدلمرمنتحلفلاطلقهافان>:وقوله،الاية

طفقتم">وإذا:وقوله،الاية(أؤسصهنبصروففائسكوهىأجلهنمبلغن

(بالمغ!وفمتعويخطلمف>:وقوله<،لع!حلوهنقلاأجلهنفبلغنالتساء

لكتمفماتمسوهففتلأنمنثزطلقتموهنفؤِمنتنكحتم؟!ؤاذا:وقوله،الاية

الاية.<عذمنعلتهن

؛وغيرهفيهالماذونالطلاقيتناولعالمالاياتهذهفيوالطلاققالوا:

بالطلاقالشارعيخصهالم،اللغةفيالمعنىمعروفةكلمةالطلاقلان

فيه.المأذون

قوله:لىإ(لعدتهررفظلقوهنألنممآءطلقتم!رإذا:لىتعابقولهحتجواو

مخرجا،لهيجعللماللهيتقلممنأنفافهم(مجعلله-نحربمأللهيتق>ومن

يطلاقه.عليهيعتدأنهووالتضييق،عليهيضيقبل:أي

الاصل،فيترقيمبدونصفحاتأربعالبابوهذا".الرحيمالرحمنالله"بسم:قبله(1)

واحد.منجديداترقيماورقمناه

أسطر.خمسةبقدرالاصلفيبياضبعدها2()
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ابنأن-متواترهوبل-وغيرهما(1)الصحيحينبحديثالسنةومن

"مره:لهفقال،بخذلكبخالنبيعمرفأخبر،حائضوهيامرأتهطلقعمر

لحديث.ا"فليراجعها

واقع.طلاقبعدتكونإنماوالمراجعة:قالوا

نافعاأن،ذئبأبيابنعن)2(مسندهفيوهبابنأخرجوقدقالوا:

عن!يميهؤاللهرسولعمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأن:اخبره

فيذئبابيابنقالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها،"مره:فقالذلك

".وا-ءدة"وهي:جم!النبيعنالحديث

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.ي!يميهؤالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيأابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيوأخرجه

)فتح."واحدة"هي:قالص!ؤالنبيعنعمرابنعننافععنجميعاإسحاق

.(4)(832-282ص/9جريلباا

"حسبت:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)5(البخاريصحيحوفي

بتطليقة".علي

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

353(.)9/"الباري"فتحانظر2()

9(./4)""سننه)3(

353(.)9/"الماريفتح"(4)

52(.)53رقم()5
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النساطلقتم!ذا:لىتعاقولهفيخصهالاياتعمومأما:المانعونقال

فما،للعدةالطلاقهوفيهالمأذونأنعلىاتفاقافدل<،لمدتهىفاللقوهن

اتفاقا.فيهماذونغيرفهوللعدةوليسطلاقصورةمنوقع

وقد،قطعهيرضىولا،بقاءهاللهيحبلازمعقدأنهالنكاحفيوالأصل

وانما،البتةقظعهيمكنلاالمتقدمةالشرائعبعضوفيذلك،دليلمر

رخصة،فالطلاق،إليهالحاجةلشدةقطعهفيالأمةلهذهتعالىاللهرخص

يقع.لملىتعااللهنهاهكماأوقعهوإذاوقع،لهاللهأذنكماالرجلأوقعهفإذا

بلالمشهورعمرابنبحديثالسنةمنالجمهورواحتج2[]ص

حجج:فيهولهمالمتواتر،

درفيشرعيةحقيقةوالمراجعة"فليراجعها"،ث!جمولالنبيقول:الأولى

.العدةفينكاحهعصمةلىإرجعياطلاقاعليهاأوقعلوالزوج

شاءإنثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها"ثم:قوله:الثانية

فيطلقهاالتيطلقتهكانتولو،يمض"أنقبلطلقشاءوانبعد،أمسك

يليها.الذيالطهرفيتطليقهامنمنعهلمالاغيةالحيض

:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)1(الصحيحينفيما:الثالمة

طريقمننعيمأبوأخرجه"وقد)2(:الفتحفيقال."بتطليقةعلي"حسبت

سيرينبنان!طريقمن(4711/11،21)مسلمواخرجه52(.)53البخاري(1)

بانحوه.

)2(/9(.)352
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وزاد-مختصراالبخاريخرجهمامثلأبيهعنالوارثعبدبنالصمدعبد

(.الباري)فتح".ذلكعنبه!جمولالنبيعمرفسأل-:امرأتهطلقحينيعني

لابنالمرشدوهو،بالمراجعةالامرهوبنؤ"النبيذلك)1(:بعدوقال

منهوقعالذيأنعمرابنأخبرواذاذلك،بعدطلاقهاأرادإذ]يفعلفيماعمر

بيي!يهؤالنبيغيرعليهحسبهاالذييكونأناحتمالكانبتطليقةعليهحسبت

ابنانيتخيلوكيف.بذلكالقصةهذهفيالقرائناحتفافمعجدابعيدا

صنيعه؟منتغيظب!زالنبيأنينقلوهوبرأيهشيئاالقصةفييفعلعمر

؟".المذكورةالقصةفييفعلفيمايشاورهلمكيف

عنمسندهفيوهبابنأخرج"وقد)2(:فقال:الرابعةالحجةذكرثم

عمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأنأخبرهنافعاأنذئبأبيابن

قالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها"مره:فقالذلك،عنجم!اللهرسول

".حدة1و"وهيجميهؤ:النبيعنالحديثفيذئبأبيابن

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.بعيهولالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيخرجهو

".واحدة"هي:قالجمفىالنبيعننافععنجميغاإسحاق

353(.)9/"الباري"فتح(1)

353(.)9/نفسهالمصدر2()

9(./4)سننهفي)3(
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فيعمرابنعنسيرينبنأنسعنشعبةروايةفي)1(الدارقطنيوعند

"."نعم:قال؟التطليقةبتلكأفتحتسب!اللهرسولياعمر:فقالالقصة

283(.ص9/جالماري)فتح.ثقاتشعبةلىإورجاله

نافععنذئبأبيابننا:الطيالسيداودأبيطريقمنالبيهقيوأخرج

ذلكفذكرب!جمولالنبيعمرفاتى،حائضوهيامرأتهطلقأنهعمر:ابنعن

32(.6ص7/جالبيهقي)سر.واحدةفجعلها،له

المانعين:جواب

الرجعةلأن؛ناهضغير"فهو"فليراجعها":بقولهاحتجاجكمأماقالوا:

)سبل("ذلكمنأعملغةهيإذمتأخر،شرعيعرف)2(الطلاقببعدالمقيدة

69()3(.2/لسلام

فيزوجتهالرجلمراجعةذكرجاءفقدنظر،لجواباهذافي:أقول

)4(،"قوامةصوامةفانهاحفصةراجع":حديثفيكماأخر،أحاديث

هذامنفيظهرجدا،الصحابةكلامفيوكثر)5(،ركانة"امراجع":وحديث

.(4/5،6)نفسهلمصدرا(1)

"."عرفي:الاصلفي)2(

الفكر.دارطبعة(171)3/"السلام"سبل)3(

فيسعدابنوأخرجه(.0181)4/""الاستيعابفيكمايك!رو،للنبيجبريلقاله(4)

(514)4"العالية"المطالبفيكمااسامةبيابنلحارثوا84()8/""الطبقات

286(.)9/"الباري"فتجانظر.صحبتهفيمختلفوقيسزيد،بنقيسعن

.عباسابنعن2(1)69داوفىابوأخرجه)5(
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ظهر"امرأتهفلانراجع":قيلإذا،جموالنبيعهدفيبذلكجرىالعرفأن

جم!.عهدهفيشابةعرفيةحقيقةأنهفيهمافأقلطلقها،نهذلكمن

صورةوقعالذيلانبه!جم!لنبيأطلقهافإنماهذا،سلمإذا:قيلفان

.طلاق

مخالفوهذالهم،ليبينبه!جمبهؤالنبيلىإوابنهعمرفزعإنما:قلت

.للبيان

النساء("لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك":بقولهبينقد:قيلفان

وهذا،اللهأمرماخلافعلىكانعمرابنمنوقعماأنعلىبذلكفنبه

منالجمهوربهاحتجعماالجوابفيتقدمماعلى،وقوعهبعدميشعر

.القران

بالبين.هذاليس:قلت

به!جمولالنبييكونأنلاحتمالقلتممايتعينفلاالثانيةالحجةماوقالوا:

،الاستعجالمنقصدهبنقيضلهمعاملةالطهرذلكفيبالإمساكأمره

ذلكفييمسبأنأمره-أعلموالله-ولهذا،الطلقةتلكلبطلانواظهارا

ولم،الاستعجالمنمقصودهلحصلفطلقفيهبالطلاقلهذنولوالطهر،

الحيض.فيطلقالتيالطلقةتلكبطلانأثريظهر

فيثبتفقد،عليهحسبتمتىلنايتبينفلم:الثالثةالحجةماو3[]ص

لطهرها".طلقتها"ثم:عنه")1(مسلم"صحيح

)1471/11(.رقم)1(
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الطلقةتلكأنبالمراجعةأمرهحينلهبينبيهنيالنبييكونأنفيحتمل

عليه.محسوبة

ذكرتمماعلى"فليراجعها":ب!عيه!النبيقولمنفهمهيكونأنويحتمل

الاوليين.الحجتينفي

النبيلهفبينيراجعها،أنأرادلطهرهاطلقهاأنبعديكونأنويحتمل

حينئذ.ب!بئ

يتزوجهاأنراد]و[عدتها،انقضتحتىتركهايكونأنويحتمل

عليه.فحسبت،فسال

أنهالظاهرفيكونجم!،النبيحياةفييكونانيحتملالاخيرهذاوفي

فيكونهذاوعلى،جمووفاتهبعديكونأنويحتملحسبها،الذيهو

حسبها.الذيهوغيرهأنالظاهر

منأنهالأمرفيالظاهرفان،بكذا""أمرنا:الصحابيكقولهذاوليس

لمفتي.والقاضيمنفيكونالطلقةحسابماوب!وو!النبي

تلكحسابأنتدلعمرابنعنالرواياتأكثرأنالاخيرهذاويرجح

ب!يئ.النبيبعدممنباجتهادكانعليهالطلقة

".التطليقةلهاوحسبت"فراجعتهاعمر:ابنقال)1(روايةففي

بتلكفاعتددتقلتعمر:لابنقالأنه)2(سيرينبنأنسروايةوفي

)1471/4(.مسلم)1(

(1741/11)نفسهلمصدرا(2)
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كنتوانبها؟أعتدلالي"ما:قال؟حائضوهيطلقتالنبيالتطليقة

".واستحمقتعجزت

.نحوه(جبير)1بنيونسروايةوفي

لنافع:قلت:اللهعبيدقالعمر،ابنعننافععن)2(اللهعبيدروايةوقي

بها".اعتد"و]حدة:قالالتطليقة؟صنعتما

اللهعبد"وكانعمر:بناللهعبدعنسالمعن)3(الزهريروايةوفي

طلاقها".منفحسبتواحدةتطليقةطلقهاعمرابن

"الفتح"فيقالماعلىحينئذمشهوراالوقوعبعدمالقولكانوقدهذا،

بتكذا("الطلاقبذلكتعتدلحائضاطلقتإذا"باب:"قوله4(:)وعبارته

عمروبنخلاسوعنطاوسعنقديمخلافوفيها،بالمسالةالحكم

الباري)فتح."ذلكعنعمرابنسألمنسؤالنشأثمومنوغيرهما،

281(.ص9/ج

مرفوعصريجبنصنافجومولاهسالمابنهثمعمرابنتنصيصفعدم

=الخلافواشتهارالسؤالتكرارمعالطلقةتلكحسبعلىب!جم!النبيلىإ

هذا.يؤكدماوسيأتيصريج،نصعمرابنعنديكنلمأنهفيظاهر

.(1741/9)نفسهلمصدرا(1)

2(./1741)نفسهلمصدرا(2)

.(1741/4)نفسهلمصدرا)3(

35(.1)9/"الباري"فتح(4)
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نأيرىأنهيدل")1("سننهفيالدارقظنيفصنيع؛الرابعةالحجةماو

حدة،وطلقعمرابنانأصلهإنماذئبأبيابنحدشافيالواحدةذكر

عنعمرابنسألت:قالالزبيرأبيطريقمنساقفانهثلاثا،يطلقلم:أي

قلت::قالعمر؟ابنأتعرف:فقال،حائضوهيثلائاامرأتهطلقرجل

فردهاحائضوهيب!بئاللهرسولعهدعلىئلاثاامرأتيطلقت:قال،نعم

الشيعة،منكلهم"هؤلاءقال)2(:ثم."السنةلىإب!علولاللهرسول

".الحيضفيواحدةامرأتهطلقعمرابنأنوالمحفوظ

وهيامرأتهطلقأنه":اللهعبدعننافععناللهعبيدروايةساق)3(ثم

".تطليقةحائض

عقبةبنوموسىكيسانبنصالحقال"وكذلكقال)4(:ئم

وجابرجريجوابنذشبأبيوابنسعدبنوليثأميةبنواسماعيل

تطليقةامرأتهطلقأنه"عمر:ابنعننافععنعقبةبنإبراهيمبنوإسماعيل

والشعبيجبيربنويونس،أبيهعنسالمعنالزهريقالوكذلك،"حدةو

".والحسن

اللهعبيدروايةفذكرذلك)5(،علىمستدلاالاحاديثساقثم4[]ص

.)4/7()1(

.7(/4)نفسهلمصدرا(2)

.7(/4)نفسهلمصدرا)3(

.7(/4)نفسهلمصدرا(4)

.بعدها(وما4/7)نفسهلمصدرا(5)
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أميةبنإسماعيلروايةثمعمر،ابنعنجبيربنيونسروايةثم،نافععن

إنماعمرابنأننافع"نامنها:طريقوفي،نافععنصالحروايةثم،نافععن

.(1")واحدةتلكامرأتهطلق

ذئبأبيوابنإسحاقبنمحمدأناهارونبنيزيدطريقمنوعقبه

حائض،وهيب!عمولاللهرسولعهدفيامرأتهطلقأنهعمرابنعننافععن

فيذئبأبيابنوقال.نحوهذكرثم،صجم!اللهلرسولذلكعمرفذكر

النساء")2(.لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك،واحدةهي:حديثه

)3(.نافععنجابرروايةثم،نافععنعقبةبنموسىروايةذكرثم

ابنروايةفيالواحدةذكرمنالدارقطنيفهمالذيأنذكرناهممافيظهر

هووهذاثلاثا،لاواحدةطلقإنماعمرابنأنمنهاالمقصودأن:ذئبأبي

نافع.عنلجماعةالروايةالموافق

ذهبتمفيماظاهرةاللهلعمرفهيالطيالسيطريقمنالبيهقيروايةماو

ولكنهحاقظإماموالطيالسي،الطيالسيمسندفيالحديثهذانجدولم،إليه

كثيرالخطأ)4(.

.القولهذاعلىأحمدقرهو،""يخطئمسعود:أبوقال

.(4/9)نفسهلمصدرا(1)

.(4/9)نفسهلمصدرا(2)

.(4/01)نفسهلمصدرا3()

.المذكورةالنقادأقوالوفيه(.185-183/)4"التهذيبتهذيب"فيترجمتهانظر(4)



الفقهوسانلمجمولح686

،غيرهيوقفهاأحاديثيرفعمنها،أحاديثفي"يخطئ:عديابنوقال

".حفظهمنذلكتيأوانما،غيرهيرسلهاأحاديثويوصل

".غلط"ربماسعد:ابنوقال

الخطأ".كثير"كان:حاتمأبووقال

،غيرهيرويهممابنظائرهامسندهفيالتيالأحاديثقارنومن:أقول

حديثفاختصر،بالمعنىيرويكانوكانه،المتونفيكثيرااختلافاوجد

أعلم.والله."واحدة"فجعلها:فقالفهمهماعلىوبنى،ذئبأبيابن

عنعاصمأبونامحمدبنعياشنابكرأبو"نا:ذلكبعدقال)1(نعم،

(".واحدة"هي:قال-ب!جمولاللهرسولأنعمرابنعننافععنجريجابن

كانفان،الدوريوهو""عباسوأحسبه("،"عياشالنسخةفيوقعكذا

أعرضفقدهذاومع،بالتدليسمشهورجريجابنولكن،ثقاتفكلهمهو

كما-نافععنلجماعةابروايةلحقهاوأالروايةهذهظاهرعنالدارقطني

.واحدةطلقعمرابنأنفيهوإنماالحديثفيالواحدةذكرأنأي-تقدم

قالالذيسيرينبنأنسعنشعبةطريقمنالدارقطنيحديثوأما

بنعثمان"نا)3(:الدارقطنيفقال،"ثقاتشعبةلىإ"ورجاله)2(:الحافظ

شعبة"ناعمربنبشرناقلابةأبومحمدبنالملكعبدناالدقاقأحمد

.فذكره

.(01)4/""سمنهفيالدارقطنياي(1)

353(.)9/""الفتحفي)2(

5(.)4/""السننفي)3(
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فيالذهبيوغمزه،فثقة،السماكوابنالسماك:لهويقال،الدقاقفأما

يجرحه.لابما(1)الميزان

الخطأكثيرصدوق)2(:نفسهالدارقطنيقالولكن،فثقةقلابةأبووأما

روايته.فيالاوهامفكثرت،حفظهمنيحدثكان،والمتونالاسانيدفي

شيخناعنبلغنيبه،ينفردبمايحتجلا:الدارقطنيعنالحاكموقال

منهاماأجزاء،عشرةقلابةأبيعنعندي:قالأنهمنيعبنتابنالقاسمأبي

فكثرتحفظهمنيحدثكان،المتنفيواماالإسناد،فيإمامسلمحديث

".فيهالاوهام

نأقبلبالبصرةبكر)3(أبوالقاضيقلابةأبوحدثنا:خزيمةابنوقال

بغداد.لىإويخرجيختلط

ووفاة(،)276سنةقلابةبيأوفاةوكانت،بغداديوالدقاق:أقول

هذامنفيظهرسنة،وستينبثمانقلابةأبىوفاةبعدأي34(،)4سنةالدقاق

.باخرةقلابةأبيمنسمعإنماأنه

عندفقال،بذلكصرحقد")4(المغيثفتح"فيالسخاويرأيتثم

":قلابةأبيوكالرقاشي":الثقاتمناختلطمنمعرفةفصلفيالعراقيقول

بكروأبو،السماكأحمدبنعثمانعمروأبوببغداد:أخيرامنهسمعوممن"

)1(.)3/31(

هنا.المذكورةالاقوالبقيةوفيه(.024)6/"التهذيبتهذيب"فيكما2()

.(01/264)بغداد""تاريخفيلهاوجودولابكر"،"ابوبزيادة""التهذيبفيكذا)3(

الهند.طبعة)4/378()4(
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منهسماعهمخزيمةابنقولفعلىوغيرهما،،الشافعياللهعبدبنمحمد

948(.صالمغيث)فتح"الاختلاطبعد

منوغيرهما)1(الصحيحينفيسيرينبنأنسعنشعبةوحديث

فأجابه،عمرابنسأللذيهوسيرينبنأنسأنفيهو]لذي،كثيرةطرق

النبيسألعمرهوالسائلإن:قولهفيشعبةعنبشرعلىقلابةأبوفوهم

أعلم.الله،ب!في

احمدبنعثمان"نا:قالهذايشبهاخرحديثا)2(الدارقطنيذكروقد

الشعبيعنفراسعنشيبانناسابقبنمحمدناسلامبنالحسنناالدقاق

وب!عيه!اللهرسوللىإعمرفانطلق،حائضوهيامرأتهعمرابنطلق:قال

بهذهوتحتسبعدتها،فيالطلاقيستقبلثميراجعها،أنفأمرهفأخبره،

".مرةأولطلقالتيالتطليقة

سابقبنمحمد"ثنا:قالخيثمةأبيابنطريقمن)3(البيهقيخرجهو

32(.6ص7/جالبيهقي)سنن.فذكره"كتابهمنإملاءجعفرأبو

فيلكن،الصحيحينرجالمنكلهموفراسوشيبانسابقابن:أقول

بنأحمدوقواه،العجليوثقه":سابقابنترجمةفي)4("الباري"فتحمقدمة

وقال،بالضبطيوصفممنوليس،ثقةكان:شيبةبنيعقوبوقال،حنبل

5(1741/21)ومسلم(2525)ريلبخاا(1)

(2)(4/11).

()3(/7623).

.(934ص)(4)
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ضعيف.:معينابنعنخيثمةأبيابنوقالبه،بأسلا:النسائي

عندهعليهتابعهوقد..واحد.حديثإلاالبخاريفيلهليس:قلت

".موسىبناللهعبيد

فإن،مرسللحديثانإلا،فادحغيريسيركلاموفراسشيبانوفي

القصة.يدركلمتابعيالشعبي

..جمبمبالنبيمرعماراأن)1(:الحنفيةابنعنعطاءرواهمايشبهوهذا

.بالارسالشيبةبنيعقوبعليهحكموقد.إلخ

سألطلقاأنطلق)2(:بنقيسعنعماربنعكرمةرواهماونحوه

طلق.سؤاليشهدلمقيسالانمنقطع)3(:البيهقيقالوقد!.النبي

الخطاببنعمرأن)4(:اللهعبدبناللهعبيدعنضمرةقولوهكذا

انقطاعه.علىخزيمةابننصوقد.الليثيواقدأباسأل

الله،رسوليا:قالت("عائشةأنعروةعن"إنأحمد:الإمامقالولهذا

96()5(.68-صالمغيثفتح)انظرسواء.ليسا"عائشةعنعروةعنو"

!!!

6(.)3/النسائياخرجه(1)

.(1/114)"و"المعرفة(1/135)"الكبرى"السننقيالبيهقيأخرجه)2(

.(1/114)والاثار"السنن"معرفة)3(

492(.)3/!"الكبرىفيالبيهقيأخرجه)4(

الهند.طبعة(891-1/691)"المغيث"فتح)5(
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الحمد)1(:له

وذكرتلي،ظهربماوأجبتمدة،قبلعليعرضتقدالقضيةهذه

نأالثلاثالطلاقبعدادعياإذاالزوجينأن:الشافعتةأصحابنا[]قول

مذهبفيبطلانهيثبتأنوغرضهما،فساقبشهادةكانالاولالنكاح

الشافعيالقاضييسمعلم،تحليلبدونجديداعقدايعقدالكي،الشافعي

نأرىو،يخالفهمابعدلييطهرولم.بينةمنهمايقبلولمدعواهما،

لتخريبفسادومفتاح،الشريعةلمقاصدمخالفالوجههذامنالتسهيل

شبههاوالطرقفأقرب،الترخصيريدانالزوجانكانفانحدودها،

رجعةتتخللهالمالتيالطلقاتإن:العلامأهلمنيقولمنتقليد:بالحق

.واحدةطلقةتحسبإنما

:الداوديالقاسمأبوالقاضي

غمامجهامفيبرقكوميضخدعةأناسلدىالودادإن

كرامبنمحمدعندإيمانكادالقومعندالفردالمقالفهو

266(.صيجازلاو)الاعجاز

موضوعه.فيلأنهبالكتابلحقناهوأ،مستقلةصفحةفيالكتابآخرفيكذا(1)



لمفرونالرسالةا

الموال!يقههرسالة





الموادلثفطرساللأ-02

آلرتيرالرتج!إلله

396

وصحبه.والهمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

فصل

تعالىاللهأبطلوكيف،الجاهليةفيالتوريثعليهكانفيما

الجورمنفيهما

هذافيالاثارمنعليهوقفتماالفصلهذافيأثبتأنأريدكنت

التصحيحمنمنييستدعيمامع،يطولذلكرأيتولكن،المعنى

التفصيل.عنجمالبالافاكتفيت،والتعويلوالتأويلوالترجيح

والضعفة،النساءيورثونيكونوالملجاهليةاأهلأنالآثارتضافرتقد

للولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره()1"البخاري"صحيحوقي

."...والاقربينللوالدينوالوصية

منهم،الكبارللذكوركانفإنما،الجملةفيأيللولد("المال"كان:قوله

الاياتومناسبةالاثارتاملفمنبعضها.وسيأتيالاثار،سائرعليهتدلكما

يأتي:ماعلىترتيبهاأنلهتبين

الوصية.اية-1

للزوجة.الوصيةاية2-

وابن(1)433المنذروابن(954)6/الطبريايضاواخرجه.(27،5784)47رقم(1)

226(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقي1و،تفاسيرهمفي088()3/حاتمأبي



الفقهرسائل-ل!496

الايات.000(والأفوبونلوالدانتركمضانصعيب>لبرجال3-

176[.]النساء:(البهلةفي!غدتاقل>يسئتفتونك4-

33[.:]النساء(...موليجعلناولز>-5

75[.72-:]الانفال<الازطموأولوا...وهاجروأءامنوالذينن>6-

.(.05بذبمتمشهدهءامنوافىاياأيها>7-

علىالجيراجيأثرنقتصثم،الترتيبهذاعلىالاياتبتفسيرفلنبدأ

ترتيبه.حسب

****



لمواربثا!لةرسا-02

لر-يرالرآتج!%لمحه

596

محمدوخليلهونبيهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى،أستعينوبه

امين.،وصحبهواله

زكإننموتحدكمضرإذاعلئكغ>كتب:وتعالىتباركاللهقال

.18[.(]البقرة:لمتقينبآلمعروفطحقاعلىلأقىبينوللوالدثينالوصئةخترا

الكثير.بالمالوفسر،بالمالالخيرفسر(،ختراترك!ان:لىتعاقوله

فيلهمولىعلىدخلأنهعنهاللهرضيعليعن)1(جماعةأخرج

لى:تعااللهقالإنمالا،:قال؟أوصيألا:فقال،درهمسبعمائةوله،الموت

لورثتك.مالكفاعمال،كثيرلكوليس(،ختراترك>ءان

نأأريدعنها:اللهرضيلعائشةقالرجلاان)2(شيبةبيأابنخرجو

أربعة،:قال؟عيالككم:قالت،الافثلاثة:قال؟مالككم:قالت،أوصي

تفسير(-125)منصوربنوسعيد(16351)"المصئف،فيالرزاقعبدأخرجه(1)

137(،136)3/"تفسيره،فيوالطبري2(1/180)""المصنففيشيبةأبيوابن

274(273،)2/""المستدركفيوالحاكم892(/1)""تفسيرهفيحاتمابيوابن

فتعقبه892(،/1)الحاكموصححه027(،)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.انقطاعفيه:بقولهالذهبي

-2)48"سننه"فيمنصوربنسعيدأيضاوأخرجه2(.11/80)""المصنففي2()

صحيح.واسناده27(.0)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقيتفسير(
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فهولعيالكفاتركهيسير،ندءوهذا(،خترالرك)ان:لىتعااللهقال:قالت

أفصل.

الوصيةايةانيرونعنهماللهرضيكانوا..............................

الميراثواية،الاقربينوعامةللوالدينالكثيرالمالمنالوصيةفيهاكتب

آيةفيداخلينالاقربينبقيةفبقيالاقربينوبعضللوالدينبالنسبةنسختها

الوصية.

،!
قولهذلكمقامواقيمايضا،الاقربينلبقيةبالنسبةمنسوخةانهاوعندي

اللهشاءإنياتيكما8[]النساء:.(..القربتأولوذاحضرائقسمةو>:تعالى

تعالى.

!ىالوص!يه<

وأعنهغائبأنتمنأمركصلها:و،يوصيأوصىمنالاسمهي

امرته:يقالكما،بالصدقةزيدااوصيت:ويقال،الغيبةفييفعلهبامرستغيب

.بماللهامرت:يقالكما،بماللزيدأوصيت:ويقال.بها

>للؤلدين<

معنيين:تحتمل<>بلولدئين:قولهفياللام

فييجوزبنفسهيتعدىالذيالفعلانالعربيةفيتقررمماانهوذلك

ابنقال.بشرطهوبنفسهدائما،باللامالتعديةونحوهمامصدرهواسممصدره

")1(:"الخلاصةفيمالك

39(.)3/عقيلابنبشرح""الالفية(1)



796ليثالمو1!طللأرسا-02

لامعأومجرداأومضافاالعملفيلحقأالمصدربفعله

عملمصدرولاسممحلهيحلماأوأنمعفعلكانإن

واعمال،المنونإعمالمنأكثرالمضافواعمال"(:1)الشارحقال

".بألالمحلىإعمالمناكثرالمنون

.باللاميعدىبنفسهيعدلمإذاأنهعلىواتفقوا

المفعوللىإتعديتهفيجوز،أوصىمنمصدراسم""وصيةولفظ

يعدىبل،بنفسهيعدىلاأنالؤاجبأوفالغالببألمحلىكانفاذا،باللام

.باللام

فمعنىهذاوعلى،بالتقوىللمسلمينالوصيةمسلمكلعلى:يقول

الوالدينيوصيأنخيراتركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:الاية

.لمعروفباوالاقربين

منالمعروفيبذلوابأنواقاربهوالديهالمحتضريوصيأنوالمقصود

ذا>روجل:عزلقولهمشابهةالايةهذهفتكونونحوها،صدقةمنتركته

قولالهضوقولومنهفارزفوهموالمسينواليتمىالقرقيأولورنمة

8[.]النساء:فعروفا<

وغيرهالبخاريلحديثمخالفأنهإلا،تراهكمامستقيمالمعنىوهذا

أدلةيسلملمفمن،النسخأدلةمنسيأتيمامعيأتيكما)2(،عباسابنعن

49(.)3/شرحهانظر،عقيلابنهو(1)

396(.)صتخريجهسبق)2(
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الموفق.ددهو،المعنىلهذاالايةاحتمالتسليمعنلهمحيصفلاالنسخ

للام.يحتملهمااللذينالمعنيينأحدفهذا

أوصيتنحوفيالتيهياللامأن-:المشهوروهو-الثانيالمعنى

تركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:عليهالايةفمعنى،بماللزيد

لى.تعااللهبعونالبحثنبنيالمعنىهذاوعلى.،...للوالدينيوصيأنخيرا

للوالدين(ا

إذا:ولادةتلدولدتمنفاعلاسم"و"والدة،لدةوولدومثنىهو

ترك(.1)ثعلبحكاهأيضا،ووالد-فاعلاسم-والدةفهيحملها،وضعت

طبعافانهالذكرفأما.وطالقوحائضحاملفيقالوهكما،اللبسلامنالتاء

الحقيقة،علىولادةعليهيصدقماللولدالتسببفيمنهيكونلاإذيلد؛لا

ولابولدهامولدةقضآر>لا:لىوتعاتباركاللهقال.لهولد:يقالوإنما

.[233:]البقرة<حبولدهلة-مولود

وماولد<>ووالد:وجلعزاللهقال،الانثىغيرلىإالولادةنسبةجاءوقد

يأ،المدينةالاميربنى:يقالكما،السببيةعلاقتهمرسلمجازوهو3[،]البدد:

ببنائها.امر

ملاحظةعدممعالامعلىفاطلقوه،الوصفيةعن"والدة"لفطجزدواثئم

لكويبين.ولدتنيالتيبمعنىلاأميبمعنىلدتي،وهذه:يقال،الوصفية

)ولد(."العروس"تاجفيكما(1)



996المو[ل!يق02-رساللأ

عندلحالابخلافحتما،"ولدتنيالتي":قولكعندالولادةتصورالفرق

."أمي":قولك

""والدان:فقالواثنوهماثم"والد"الابعلىاطلقالاعتباروبهذا

"والد"لانغفل؛فقدالمتقدمةثعلبلحكايةتغليبلاأنهزعمومنتغليبا.

التثنيةوأيضا.وصفلااسموالوالداناسم،لاوصفثعلبحكايةفي

.نادرةثعلبوحكاية،بكثرةالكلامفيواردة

"،والدة":علتوانوللجدة،"والد"علا:وإنللجديقالقدأنهبقي

التيالعلاماتبدليلمجازأنهوالحق،حقيقةأنهيزعم(لجيراجي)1وا

فيبهذايتعلقماوسيأتيوالمجاز.الحقيقةبينللتفرقةالعلمأهلذكرها

لى.تعااللهشاءإنالاولادبحث

لأقىبين(>و

كلهالمواضعافي"الأقربين"معنىفيفصل

:معانثلاثةعلىيفسرأنيحتملالاقربون

الناسسائرمنأقربمنهمواحدكلالذينالاشخاص:الاولالمعنى

وانمامنهما،أقربالابنلانلجد؛واالابنابنعلىيصدقفلامطلقا،

و]لبنين.الابوينعلىيصدق

عندالاحياءسائرمنأقربمنهمواحدكلالذين:الثانيالمعنى

.لموتا

36(.)ص"الاسلامفي"الوراثةكتابهفي(1)
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منأقربالمجموعحيثمنهمالذينالاشخاص:الثالثالمعنى

أقربمنهمفردكلالذين:قلأو،بعضمنأقرببعضهمكانوان،غيرهم

.الاقاربمنليسممن

هؤلاء:قلتإذافانكالمتبادر،هولانه؛الثالث:المعانيهذهرجحو

بلواحد،والاقربونوالاقارب.الثالثالمعنىإلامنهيفهملمزيد،أقارب

بالمعنىمجيئهإثباتوهاك.الثالثالمعنىلغيرجاء"الاقربين"لفظنعلملا

الثالث.

وأقرباؤك"(-:1)"للقاموس"والعبارة-قالوا،اللغةأهلعليهاقتصر-1

وعشيرة")2(:العشيرةفيوقال."الادنونعشيرتك:وأقربوكوأقاربك

:قالنهإلا)3("اللسان"فيوكذا."القبيلةأوالادنونأبيهبنو:الرجل

."القبيلة:وقيل"

شعب،:العرببيوتترتيبأن":داشعبفي)4("القاموسشرح"وفي

هيالفصيلةأنبعصهمعنونقل.ففصيلة"ففخذ،،فبطن،فعمارة،فقبيلة

منأقلفلاحاابكلوعلى.الفصيلةدونالعشيرةأناخروعن،العشيرة

.الصوابهووهذا،العشيرة

منأخذه-أعلموالله-قائلهفكأن،"القبيلةهي:وقيل":قولهموأما

.بولاق.ط(1/411)(1)

(2)(2/09).

.بولاق.ط(6052/)3()

لكويت..ا134(ط)3/لعروس""تاج)4(
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نأثبتمامع2[،41]الشعراء:(الافرلتعشيرتكوأنذز>:وجلعزقوله

قال،التأويليحتملوهذاجمع)1(.قريشاأنذرنزولهاعند!شررالنبي

ثم،القرآنلظاهراتباعاخصأولايكونأنيحتمل)2(:""الفتحفيالحافظ

كافة.الناسلىإارسللكونه،التعميمعلىالدليلمنعندهلماعم

بوصف،لسىبل،فقطكاشفالآيةفيفالوصفهذاوعلى:أقول

استعمالهفيوغلب،الوصفيةعنتجردقدالاقربينبدلالةهووانما

:يقالبأن"،"العشيرةلفطلطابقوصفاكانلوأنههذاويؤيد.استقلاله

مثلا.("القربى"

فيتعالىقولهالنسبفيالعقودلاقلاسمالعشيرةأنيؤيدومما

(...وعشيرت!وأزواجكلوإخونكمشآؤ!ثموءاباؤكئمكانإنقل>:التوبة

باللهيزضمنونقؤماتجد>لا:المجادلةسورةفيوجلعزوقوله]24[،الآية

إشاءهماؤهنمءاباءولزبانو-ورسولهادلهحادبنيواذوتلأخراواليوم

.[22]لآيةا(أرعشيرتهمإخوانهزأو

هكذاالعدد.فيعقدأولوهي،العشرةمناشتقاقهنأيضاويؤيده

الاقربون.وكذلك،النسبفيعقدأولفالعشيرة،الاشتقاقتوجيهينبغي

الوصيةبابفي""الامفيهذامعنىالشافعيالامامأوضحوقد

ثم،منافعبدبنيأولافذكر،نفسهبنسبفمثل38()3(،ص4)جللقرابة

.هريرةبياعن2(402،60)ومسلم(35274771،،)2753البخاريأخرجه(1)

تصحيف.وهو"القرابةبطاهراتباعا":وفيه.383(382،/5)2()

.الوفاءدار.ط(5/932))3(
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نالىإيسلسلهماخذثم،المطلببنوالفرقجملةومنتفرقوا،أنهمذكر

وبنيعليوبنيشافعبني:لىإتفرقواأنهمفذكريزيد،بنالسائبببنيبلغ

دونشافعلالفهو(،)1لقرابته:فقالشافعالمنكان"فاذا:قالثم،عباس

الاخر،البطنمنالتمييزظاهريتميزونهؤلاءأنوذلك،عباسوالعليال

وفي،ابائهمفيوالقبائلالشعوبدوناباءهمقصدوإذامنهمذلكيعرف

".وتناكحهمتناصرهم

باسم،يختصونللرجلفصيلةأدنىهموالاقاربالاقرباءأنلحاصلفا

قدلأنهم،أقاربهالسائببنويكنلمالشافعيمثالففيالاباء.بعددعبرةولا

........................................باسممنهمكلاختصفروعاتفرعوا

هاشم؛بنيغ!ي!أقاربهكانبل.......شعبواقعةفيبخذلانهم

"صحيحفي]كما[،الموالاةلمكانالمطلببني............لانهم

مطعم.بنجبيرعن)2("البخاري

الاسلامجاءفلمافتفرعوا،واحدا،شعبامنافعبدبنوكان:قولو

التميز....،منبديكنلم،المطلبوبنيهاشمبنيمنافعبد...وخذل

أعلم.للهو

تصدقهفيطلحةأبيقصةفيأنسعن")3("الصحيحينفي-2

قال".الأقربينفينجعلهاأنأرىواني...":لهقالجملاالنبيانببيرحاء

".لقرابتي"هو:فقالبمالهاوصىإذااي(1)

واحد".شيءهاشموبنوالمطلببنو"إنما:بلفظ(041،320،359224)رقم2()

.(9)89ومسلم(1641)يالبخار)3(
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وبنيأقاربهفيطلحةأبوفقسمها،اللهرسولياأفعل:طلحةأبوفقال:أنس

وحسانكعب،بنوأبيثابتبنلحسانجعلهاأنهالرواياتأكثروفي

رحمه،ذويفيطلحةأبوفجعلها"(:1)للبخاريروايةوفي.إليهأقرب

بنأوسزيادة)2(ضعيفوجيمامنوجاء."كعببنوابيحسانمنهموكان

الاربعةوهؤلاءجابر،بنونبيطأوسبنشدادابنهأو،حسانأخيثابت

منطلحةأبيلىإأقربوبعضهمالنجار،بنمالكطلحةأبيمعيجمعهم

بعفيى.

وجل:عزاللهقولمنلجواباأخذ!النبيأنوالظاهر

وكان(....والالزبننتينفللؤخزمنأنففتمماقلينفقونماذايتئلونف>

طلحة.لابيفصيلةأفربهمالنجاربنمالكوبنوتوفيا،قدطلحةأبيوالدا

نذرو>نزلتلما:قالعباسابنعن)3(""الصحيحينوقي3-

يا!فهربني"يا:يناديفجعلالصفا،جملاالنبيصعد(الافرلبعشيرتك

قريش.لبطون"...!عديبني

معشريا":فيهوذكر،هريرةابيعنأيضا)4(""الصحيحينفيونحوه

عمةصفيةيا!المطلبعبدبنعباسبنييا!منافعبدبنييا!قريش

)2758(.رقم)1(

381(.)5/""الفتحفيكماالمدينةكتابفيزبالةبنالحسنبنمحمدذكره)2(

.(02)8ومسلم(1084،1794)البخاري)3(

.(402،602)ومسلم(72،275،31774)53البخاري(4)
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علىالكلامفيتوجيههقدمناوقدمحمدإ".بنتفاطمةيا!ث!عل!اللهرسول

.العشيرة

)1(البخاريلحديث؛الوصيةآيةفييصحلاالأولالمعنىإنثم

للوالدينوالوصيةللولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره

فيصريحوهو.الرفعحكمهأنتعالىاللهشاءإنوسيأتي."والأقربين

نصا،ذكراوقد،الوالدانإلايبقفلم،الاقربينفييدحلوالمالولدأن

علىالشيءعطفمعنىفييكونبلالاقربين،لذكرفائدةتبقىفلا

نمسه.

علىولوللهشهد!ئالقسط>قؤمين:وجلعزقولهفيياتيلاوكذا

>أنفسكتم<تفسيرعلى[135]النساء:(والأقزبينافثلدتنأوأنفسكئم

تضمنهقدالاعترافوأن(>شهد!لفظظاهرلهويشهد،بأولادكم

.(ئالقسط>قؤمين:قوله

أننشماقلينفقونماذالمجئملونف>:لىتعاقولهفييأتيلاوكذا

التيالنفقةعنسألواإنمافإنهم215[،:البقرة1<والأدربينففؤلدتنخزمن

علىنفقتهمفيداخلةأولادهمعلىونفقتهم،الصدقةقبيلمنهي

أموالعلىمستولينيكونواأنفالغالبالاولادكبروإذا،أنفسهم

قوياء،أوأغنياءوالاولادوعجزاشاخاقدالوالدانيكوناو،آبائهم

أولادهما.لىإالمحتاجينهماالوالدانفيكون

)2747،4578(.رقم)1(
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وقد،الايةلهذهتفسيرمعنىفيهوالسابقانسحديثانعلى

الثالث.المعنىعلىالايأتيلاانهعلمت

وكونللظاهر،المخالفالتقييدمنفيهمامع-الثانيوالمعنى

مخالفةعليهيلزم-تردهالثالثالمعنىترجيحفيذكرناهاالتيالادلة

آيةفيالاقربينان:وبيانه.المستحقينفيالوصيةلايةالمواريثآيات

علىالوصيةآيةفمعنى،موووثونالميراثآياتوفي،واوئونالوصية

همالذينوالاشخاصللوالدينالمحتضريوصيأن:الثانيالمعنى

وااخرابنهناككانإذاالابنابنفيخرجالاحتضار.عندإليهأقرب

:الميراثآيةومعنىمستحقا.هذاعلىالابنابنيكونفلاب،أوبنت

تركممنإليهأقربشخصأووالداهتركممامنهمكليرثهنصيمبللرجال

المثالذلكفيالابنابنفيكون،المتقدمالمثالفيالجدفيدخل،بعده

المحتضرلعمهكانإذاالآخابنالوصيةايةمنيخرجوكذلكمستحقا.

،الميراثآياتفييدخلولكنهالمحتضر،عمهلىإبأقربليسلانهأولاد؛

صوروهناكمنقظغا.الاخابنكانإذابعدهتركممنإليهأقربالمتوفىلان

بذكرها.نطيللاأخرى

آيةلان،والميراثالوصيةآياتفيالثانيالمعنىإبطالفيكافوهذا

عندأبذاالتوريثمقاموقائمةعندنا،التوريثبعضمقامقائمةكانتالوصية

المستحقين.تعيينفيالمواريثلاياتمخالفتهاعدمفيجبالجيراجي،

أمور:الثالثالمعنىعلىيوردأنويحتمل

نأمعفيهالتفضيليقصدلم،"القربيذوي"بمعنىأنهالظاهرأنمنها:

التفضيل.صيغةالصيغة
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مثالفيشافعآلانقرضلوأنهالمواريثفيالمعروفأنومنها:

والعليالالاخرينالفريقينمنعصبةوعرف،فماتواحداإلاالشافعي

الأقربين.خصتالايةأنمع،إليهميراثهدفع،عباس

اجتمعوا،ولومنهمواحدكلاستحقاقالعمومظاهريكونأنهومنها:

قطعا.مرادغيروهو

أقربمنهمواحدكليكنلموانأنهم:الأولالأمرعنوالجواب

يدخللمممنأيأقربواحدكلإن:نقولبل.أقربونفالمجموعمطلقا

:نقولفاننا،هاشمبنوهمب!علولالنبيأقاربإنقلنا:إذاكما،المجموعفي

.حرببنسفيانأبيمنأقربالحارثبنسفيانأبو

وورد،قدمناهكماالثالثبالمعنى""الاقربينورودثبتفقدهذاومع

":العشيرة"تفسيرفيكقولهم،عليهالاعتراضهذاوروداحتمالفينظيره

التفضيل.بصيغةالأدنونأبيهبنو

نأوالغالب،الغالبمخرجخرجتالايةبان:الثانيالأمروعن

كلهاهينقرضلاالعشيرة

لامقاماتفينزلتوانما،المفصلللتحديدتنزللمفالاياتهذاومع

نظرلىإموكولةكانتفلأنهاالوصيةآيةفيأما.الاجمالمثلهافييضر

وانمادائما،حكماليستأنهاوجلعزاللهعلموقد،رأيهيجتهدالموصي

سيأتيكما،والإثمالجنفمنفيهيقعمافاغتفر،الحكمةاقتضتهتدريجهي

لى.تعااللهشاءإن

تركمضامولىجعلناولحؤ>:قولهفلأنالمواريثاياتفيماو

الؤلدانتركممانصعيب>ئلرجال:وقوله33[،]النساء:<قربوص!والأالؤلدان
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مجملهو7[دنساء:1<والأقربونالؤلدانتركممالضميبدرللنساوالأفزبون

نلابدالنصيبوبيان،بيانلىإيحتاجمجهولالنصيبلانحال؛كلعلى

المستحقين.بيانيصحبه

ما:قيلوقدمستنكر،غيرالعموماتتخصيصبأن:الثالثالأمروعن

تخصيصهمنلابد-"الاقربين"أعني-اللفظوهذا.خصصوقدالاعاممن

الكافرفيوذلك،الاولينالمعنيينأحدعلىحمللوحتىحال،كلعلى

والقاتل.

آياتفييدخللانه؛التخصيصمنلابدالثانيالمعنىوعلى

الاخيدخلوكذاأولاد،المتوفىلعمهكانوانالمنقطعالاخابنالمواريث

هناكيكنلمولوولدلهالذيالعمويخرج،والابالاولادوجودمعللأم

ذلك.وغير،لميتامنإليهأقربولدهلان،غيرهوارث

بينهواسطةتكونلاأنبالاقربوالمراد"2(:5)صلجيراجياوقال

".المورثوقاةقبلانتفتلكنكانخ!أومطلقا،إما،المورثوبين

نيالثاالمعنىأرادوان،فممنوعللأقربينمستقلمعنىهذاأنأرادفان

فيقالأنهعلى.تقدمماففيهبالتخصيصالصوربعضإخراجبعد

معا،والامالأبجهتيمنالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان"(:11)ص

".العلاتبنيمنإليهأقربونفهم

نأالصوابفكان،حجبهمعلىبالقرانالاستدلاليريدانهالظاهر

آخرمعنىفهذاحالكلوعلى.العلاتبنيلىإمنهاليهمأقربلانه:يقول

مبنيتقدموما،القرابة....الافضليةأنعلىمبنيهذافان،قدمهالذيغير

الاولتلخيصفانمتنافيان،معنتانوهما،القرابةقربفيالافضليةعلى
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لاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصلىإأقربالميتكون

يكونلاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصواسطةبينهمايكون

لىإمنهالشخصلىإأقربالميتكونالثانيوتلخيص،حيةواسطةبينهما

حجبالثانيوعلىاخر،ابنمعالابنابنتوريثالاولعلىوبنى.غيره

بالاشقاء.لابالإخوةوحجب،لابوالاخوةبالاشقاءلامالاخوة

لىإأقربكانوإنالميتفإنمتناقضا،صنيعهوجدتتأملتإذاوأنت

ابنه.ابنلىإمنهابنهلىأقرب-الميتأعني-فانه،الناسسائرمنابنهابن

أخيهلىإأقربفهو،لابيهأخيهلىإمنهشقيقهلىإأقربكانوإنوالميت

.الناسسائرمنلأبيه

فليس،الاولبالمعنىابنهابنلىإأقربكانوإنالميتأنالحاصل

بالمعنىلابيهأخيهلىإاقربيكنلموإنوهو،الثانيبالمعنىليهبأقرب

ابنمعالابنابنالجيراجيفتوريث.الاولبالمعنىإليهاقربفهو،الثاني

لابالأخوإسقاطهلاب،الاخأوبالشقيقلامالاخإسقاطهمع-اخر

.تراهكماتهافتالموضعينفيبالايةواحتجاجه،متناقضان-بالشقيق

قذمنا.لمامردودالمعنيينفكلاحالكلوعلى

الاولاد،ولاالوالدانفيهميدخللاالثالثبالمعنىالاقربينأنواعلم

ولدفيهملهليسأنهالذهنلىإتبادرزيدأقاربهولاء:قلتذاأنكبدليل

معكأنهماحتىوالوالد،الولدقربشدة-أعلموالله-ذلكووجهوالد.ولا

فيعنهماللهرضيالصحابةبهمثلممايتحصلكماواحد،شيءالشخص

.والاخوةالجدمسالة
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ب!عل!إنذارهفي(1")"الصحيحينحديثمندخولهمعلىبهاستدلوما

عشيرتكوأنذر>:لىتعاقولهنزولعندأنذرمنمعالسلامعليهاابنته

قريش.بطونسائرإنذارهعنلجوابافيتقدممابمثلمدفوع(الافرلين

ايةفيالاقربينلفطفيوالاولادالوالديندخولعدمفيضررولا

المواضع،أربعةفينصاذكراقدالوالدينفإن،الميراثواياتالوصية

ابنعنوغيرهالبخاريلحديث،دخولهممرادغيرالوصيةايةفيوالاولاد

لانهمذكرهمتركالميراثآياتوفي،لىتعااللهشاءإنالاتيعباس

منإرثهممنهيفهمالاقربينمنوالنساءالرجالميراثوائبات،مورثون

أولى.بابمنولادهم

كانهولدهمالمنالابوينأحدياخذهماأنوهي،حسنةنكتةهذاوفي

بابمن،حالكلعلىثابتحقهوبل،بالموتاستحقبميراثليس

بالابوين.البرعلىالحثهذافيفيكون)2(،"لأبيكومالكأنت"

واعطاءأيضا،التبادربدليلوالفروعالاصولمناحدفيهيدخللابل

ابنابناءلكونهمهوإنماالقربىذويسهممنالسلامعليهافاطمةأولاد

هاشميغيرمنالهاشميةلابناءيسهملاولهذا،والسلامالصلاةعليهعمه

القربى.ذويخمسمن

علىيدلماالاربعةالمواضعفيوليسالنساء،فيهتدخللاإنه:قيلبل

دخولهن.

قريبا.يجهتخرسبق(1)

وإسنادهعمرو،بناللهعبدحديثمن)2922(ماجهوابن0353()داودأبواخرجه2()

الصحابة.منغيرهعنالبابوفي.حسن
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اللهيفرضأنقبلنزلتأنها-الظاهرهوبل-فيحتملالوصيةايةأما

أنهاغايتها،الإناثحرمانمنلعادتهممقرةفهينصيبا،للنساءوجلعز

استحقاقها.لمزيدللأمأثبتت

المرأةأنفالمعنى،مورثونفيهاالاقربينلفظفلأنالمواريثاياتوأما

النساءفيهتدخلأنمنمانعلا:نقولولكناقرابتها،ذويومنأمهامنترث

"."قومفييدخلنكماتبعا،

منأمهلاقاربيسهملم-ب!عيهولالنبيلان،الامأقاربفيهيدخلولا

القربى.ذويسهم

الوصية:آيةتفسيرإلىرجعنا

نأالاقربينفصلفيبسطناهمماعلمتقد<لأفربين>ويملمقعالى:

بأنبالمحتضر،قرابةلهمنهنابهالمرادأنتفسيرهفيالمتعينبلالراجح

مناحدفيهيدخللاأنهوقدمنا.باسمتختمقلهفصيلةأدنىمنيكون

الوصيةآيةفيالولددخولعدموإلدنا،الامأقاربولاوالفروعالاصول

شاءإنالنسخفيموضحاوسيأتي،عباسابنعنوغيرهالبخاريبحديث

لى.تعاالله

الايةتشملهالموانللأولادالوصيةأنالمتيقنبلفالظاهرهذاومع

بعضهمويفضللاولادهيوصيأنللرجلوكان،الإسلامأولجائزةكانت

وكان،أوصىنإلاشيءولقريبهلوالديهيكنلمأنهالفرقوانمابعض،على

أعلم.والله.يوصلموانيأخذونهالاولاد
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!باتممروفط<

لحكمة.1والعدليقتضيهمايريد،ينكرونهولاالعقلاءيعرفهماهو

المئقين<على>حقا

ظاهر.

-<إثمه>فاتخاعلمه<سعموما>بعدالايصاءأي(لهبدفمن>ضالى:يملى

يتعلقفيمايقالمايسمعفهو(عديمفياللهإنيدلونهحلذين>علىتبديلهإثمأي

بماكلافيجازيذلك،فييغعلماويعلمتبديلها،ووتنفيذهابالوصية

يستحق.

خقنضنو>:لىتعاقولهفيكما،عرف<>ضافإنساني<>فمن

يستحقلامنلىإميلاأي<جنفاموص>من35[،]العساء:<بتنهياشقاق

بايصائه<إثما>أو،مستحقأنهالموصيمنظنا،الزيادةيستحقلاأوأصلا

بعدمالموصيعلممع،الزيادةيستحقلامنزيادتهأوأصلا،يستحقلالمن

حياةفيإما<ببخ>فاصلح،لغيرهبغضاأولهمحبةيؤثرهوانما،الاستحقاق

وأسهمهبعضهمليسقطوفاتهبعدأو،الوصيةتغييرعلىليحملهالموصي

كانوان(،علنح>فلاإثم،الصلعمقتضدهوكماننر،طيبعنبعضه

بمجردبدلهمن:هناكالمرادلانظاهرا؛يتناوله<بدلهفمن>:قولهإطلاق

الله!ان.كذلكليسوهذا،لهمالموصىأوالموصيرضابدونأوالهوى

أعلم.والله،يذنبلمعمنفصلا،ويرحمهللمذنبيغفر<رحيمرغف!
!
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>وبذرون،الوفاةيقاربوني<منحميتوفؤتين>واضالن:يملم

>مبغابهيتمتعنبماللأزؤبهو(>وصئةفعليهمأوفليوصوا،زؤجا<

>واللدين:تعالىقولهنزولقبلوهذا.تربصهعليهنالواجب(الحولإلى

()1(.شهروع!ثراأربعةبانفسهرأزوجايتربضنويدرونمانكميتوقؤن

الايات.500(نصحيب>ئلزطل:وجلعراللهقال

،والصبيانالنساءتوريثعدمفيلجاهليةاأهلعادةالمقدمةفيبيناقد

.الامغيرفيالعادةتلكلتعديلتعرضلمالوصيةايةوأن

علىهنااقتصر-أعلموالله-ولهذا،العادةتلكإبطالالايةهذهوفي

النصيبيذكرولموالاقربين،الوالدينمنوالنساءللرجالالنصيبإثبات

فافهم.،الوصيةبايةلجملةافيتقررقدكانلانهالولد؛من

اللهشاءإنياتيكماللصبيانشمولهعلىيدلماذكرمعبالرجالوعبر

يتوهملئلاوذلك،البالغينأعنيالرجالميراثيثبتونكانواأنهممع،لىتعا

استحقاقهم.نفي

أحدها:أمور،ذلكعلىدل،للصبيانالشاملجنسهمأي(>ئدزطل

لى؛أوبابمنللصبيانالنصيبثبوتيقتضيوهوللنساء،النصيبإثبات

،والنصرةللمتالالاطاقةبعدموالنساءالصبيانحرمانيعللونكانوالانهم

الصغرحاليطيقوهلموانفإنهمالصبيانفأماالنساء،فيمستمروهذا

فلمللايةتفسيرمزيديريدكانالمؤلفوكان،الصفحةباقيفيكبيربياضبعده(1)

لإكماله.وقتايجد
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الصبيانفيإلغاءهايقتضيالنساءفيالعلةهذهفالغاءالكبر،عندفسيطيقونه

لى.تعااللهشاءإنالاياتسياقفيتيسيأالأمورتلكوباقي.لىأوبابمن

بيانتقدموقد،والداهي<لوالدانترك>مضاللرجلئابت(>نصعيب

وهم،إليه<>والأقربون،والأمالأبوهما،الوصيةايةفيالوالدينمعنى

فصله.فيبيناهكما،باسمتختصلهفصيلةأدنى

يأ<الؤلدانترك>مماةللمرثابت>نصيب<جنسهنأي<>ولينسا

إليها.<>وأ!قربونوالداها

يرثونأنهمالكبارالذكورفييقولونيكونوالملجاهليةاأهلأنواعلم

فيأريدفلو،لجملةافييرثونإنهم:يقولونكانواوانماحال،كلعلى

لصرححالتكلعلىلهمثابتأنهالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثبات

مطلقاالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثباتوجاءبهيصرحلمفلما،بذلك

منالايةفيالمرادأنفظهر،الجملةحيثمنعليهمردفيهليسأنهعلم

الجملة.فيثبوتهالكبارللذكورالنصيبثبوت

قاللوكما،التفصيلعلىإقرارهملجملةاعلىإقرارهممنيلزمولا

علماءمكةفي:أنتفقلت،عالمالمدينةفيوليسعلماءمكةفي:قائللك

فيتخالفهتكونوقدعلماء،مكةفيأنعلىفأقررتهعلماء،المدينةوفي

ولابعض،علىبعضهموتقدم،ومقدارهاتصافهمجهاتوتعيينتعيينهم

التفصيل.فيإياهإقرارلنجمالالاذلكقيإياهإقرارنبمنيفهم

درهوالقرانفيوذكرهم،البتةيرثونلا:الصبيانفييقولونوكانوا

المناقضةأريدولو،المناقضةعلىحملأطلقإذاوالرد،لجاهليةاأهلعلى
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الكبار.عنولافردهم،ذلكعلىلنضوزيادة

منالايةفيالمرادأنيقتضيوهذا،جزئيةموجبةالكليةكاالسالبةونقيضل

بالثبوتالمرادانهذامنفتحصل.لجملةافيثبوتهللصبيانالنصيبثبوت

فيقلناهفكماالثانيةالجملةماو،الجملةفيالثبوتالاولىالجملةفي

الثانية.لجملةافيالإجمالفثبتسواء،الصبيان

جاءوالسنةبالكتابالتفصيليالبيانأنالجملتينفيالاجمالويؤئمد

كذلك،والمرأة،قريبهيرثلاقدالرجلأنعلىفنص،يوافقهقاضياءبما

ذلك،فيهمماأولىفهونسخ،رائحةولافيهنسخلاوالتفصيلوالاجمال

.والخصوصالعمومأووالتقييدالإطلاقأعني

فييرثالرجلأنبطاهرهيقتضي"الأقربين"لفظفيالعمومإنثم

إلالكقريبمنفما،ظاهرهعلىصحيحوهذا،لهقريبكلمنالجملة

الحالوكذلكمثلا.غيركقريبلهيكنلمإذافيماوذلك،ترثهأنويتصور

ميراثأعنيمثلا،وخالتهعمتهترثهأنويتصورإلاإنسانمنفماالنساء،في

.الارحامذوي

الجملتين.فيالنصيبثبوتجهةتختلفإذن:قلتفإن

ذلك؟منالمانعوما:قلت

للنساءأنعلىالاية"دلت33(:صونحوه91)صلجيراجياوقال

سواءمنها،نصيباللرجالأنكما)2(،وأقربائهن(1يهن)أبوتركةمننصيبا

[.]المؤلف.ذلكنحواويها،أبومنواحدةلكل:يقولاو"،"آبائهن:الصواب(1)

ههنا.والأقربالقريببينيفرقلجيراجيوا.اقربجمعلاقريبجمع"اقرباء")2(

[.]المؤلف
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منقريبرجليرثأنيجوزلاأنهيعني)2(،كثيرةاو()1قليلةكانت

".الدرجةتللبفيمنهقريبةامرأةترثولاالمورث

منفهمهكانهفان،شئفيالايةمعنىمنليس..."ان"كما:قوله:اقول

غيرفيفهمفهوالنساءبهمليمثلذكرواإنمانهموالآيةفيالرجالذكر

يشملالايةفي""الرجاللفظانمع،ذكرهمحكمةتقدمفقد،محله

حتىيرثونبأنهميعترفونيكونوالملجاهليةاهلو.تقدمكماالصبيان

الكبار.واستحقاقباستحقاقهمالنساءاستحقاقتمثيليحسن

دلالةلاأنالاصولفيتقررفقدالجملتيناقترانمنفهمهكانوان

.غيرهولاالجيراجييلتزمهلاماعليهالزمهنابهاقيللوأنهمع،للاقتران

إحداهمافييزدلمسواءكالأولىالثانيةلجملةاكونمنفهمهكانوان

شيء.كلفيتشابههماذلكمنيلزملالانهايضا؛باطلفهوشرط،ولاقيد

ولكن،الجملةفيالاثباتبهماأريدمنهماكلاأنفيمتشابهتانهمانعم

واضح.هوكما،التفصيلفيسالتشابهيقتضيلاالتشابههذا

منماأنهيفيدإنماأنهقدمنافقد""الأقربينلفطعموممنفهمهكانوان

لامرأةقريبمنوما،تركممانصيبلهيكونأنويتصورإلالرجلقريب

ذويبميراثصادقوالنصيب،تركممانصيبلهايكونأنويتصورإلا

،تراهكمالجملةافيالتشابهوفيه.ذكرناهمايقتضيالأقربينفعموم،الأرحام

التفصيل.فيالتشابهمنهيلزمولا

[.]المؤلف.فيهمافيه(1)

[.]المؤلف.فيهمافيه2()
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وثبوت،وشروطبقيودمقيدللرجللجملةافيالنصيبفثبوت

تختلف،وقدوالشروطالقيودتتحدوقد،كذلكللمرأةلجملةافيالنصيب

فقول.متحدةإلالا-تكؤنأنهالىإشارةأدنىالقراننظمفيوليس

.هوالمستعانوالله،مجردةدعوى.."."يعنيالجيراجي

تتميمأنهاسيظنونالايةلهذهالسامعينأنلىوتعاسبحانهعلمولما

الوصيةلىإليحتضراإرشادمنهاالمقصودوأن،الوصيةلايةوتكميل

بأمرين:ذلكدفعأيضا=والنساءللصغار

مخالنتوهذا(،!ؤكثرالمتروكمن<مناقل>مما:قوله:لاولا

.تقدمكماكثيرامالاأي(خنرالرك!ران:الوصيةايةفيلقوله

فيماسيبئنهوجلعزاللهعندمنمعينامقطوعا<>نسساققروضا:الثاني

يراهمابحسبأي<!بادزولت:الوصيةايةفيلقولهمخالفوهذابعد،

الموصي.

المقصود-كانولو،الوصيةايةحكمنسخفيظاهرانالأمرانوهذان

لاالوصيةايةنووصيةلاحيثالايةبهذهيعملأن-الجيراجيزعمكما-

مماوهناككثرأوقلمماهناالنصيبجعلفيخالفتهالما،محكمةتزال

.بالمعروفوهناكمفروضاهناالنصيبجعلفيخالفتهاولما،فقطكثر

الميراثفيومفروضاالوصيةفيبالمعروفجعلإنماأنهزعموقد

المصالحمراعاةنولا،ورثتهبمصالحغيرهمنأدرىالمورثلأن

كا.بممكنةليستالكليالقانونفيالشخصية

الأهواءفيلهيعرضفإنهأدرىكانوانالمورثبأنمردودوهو
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كماوالائم،الجنففيويوقعه،سمعهويصمبصرهيعميماوالأغراض

المطلعينواخوانهجيرانهلحيصامنغيرهويكوننفسها.الايةبهشهدت

فيوالحكمةالعدللىإأقربوالغرضالهوىمنلسلامتهماحوالهعلى

المسلمين،قضاةنظرلىإذلكأحيلإذاولاسيما،مواضعهفيمالهوضع

منالموصيبمصلحةأعلمفيكونونحكماء،علماءطبعايكونونفانهم

لىإالامريحالكانبلالانصباء،فرضتلماالنسخيردلمفلو.نفسه

.لحكام1والقضاة

(...جنفاموصمنخاف>فمن:لىتعاقولهفسرلجيراجياأنعلى

لىإوماللحقاعنجنفوصيتهفيالموصيأنعلمإن"أي(:4)صبقوله

إصلاجها".فيحقلقاضيهمأوفللمسلمين،الائم

".غيرهمنأدرىالمورث"إن(:1)قولهينقضوهذا

ليستالكليالقانونفيالشخصيةالاحوالمراعاة"إن)2(:قولهماو

".بممكنة

كمامقصودةمراعاتهاكانتلوالشخصيةالاحوالهذهأن:فجوابه

قضاةلىإالامريحالكانبل،الكليالقانونذلكيشرعلمزعمت

المسلمين.

الذيوالميراث،القربىلذويعامةكانتلما[]الوصيةايةإنئم

السابقينالامرينفيوكان،يعمهملابغيرهاوبينالايةهذهفيجملا

3(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(4)صنفسهالمصدر2()
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غيرالقربىلذوييثبتانوجلعزاللهاراد،الايةتلكنسخعلىالدلالة

منبقيمايستوفيحتى،الوصيةآيةفيلهمكانمامقاميقومماالوارثين

تعالى:فقال،الايةتلكحكمنسخفيتم،الوصيةفوائد

يقلولم،الوارثينغيرالمتوفىمن<الفنرفىأولواحضراثفسمةوإذا>

،العبارةتغييرمنوذلك،الوارثينغيرهناالمرادانلىإليشير""الاقربون

.الكلامفيكراهيةيوجب"الاقربون"كلمةتكراركثرةيضاو

الوالدين،علىمعطوفةإلاالقرانفيتجئلم""الاقربونكلمةيضاو

فيعنهاوعبر<،وأنذزعشيردكالافرديين>آيةفيمذكورلموصوفصفةاو

اعلم.والله،حكمةلذلكولعلونحوها،القربىليباوذلكغير

معروفا<هقولالهصوقولوأمنهفارزفوهملمسينو>واليتن

ولكنها:قال،الايةهذهنسخنفيعباسابنعنوغيره)1(البخاريفي

ليسلوو،يرزقالذيوذلكيرثوال:واليانوهمابها،الناستهاونمما

شيء.فيهليومايتامىمالإنهمعروقاقولايقولالذيفذاك،بوارث

يرزقبانوالوصيالوارثيعمالخطابانالظاهرفإنشيء،وفيه

اذوإالعطاء.فيالاقتصادعليهيجبالوصيأنغيرمعا،معروفاويقول

كان،العملعدمعلىالإجماعلهيشهدكماالندبعلىالا!رحملنا

أعلم.واللهشيئا،يعطيلاانللوصيالاحوط

فيوالطبريتفسير(-)576سننهفيمنصوربنسعيدأيضاواخرجه)9275(.رقم(1)

وغيرهم.874()3/حاتمأبيوابن(،41)12لمعذروابن(433)6/تفسيره
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لذلكحاجةلالانه،الوصيةآيةفيكماالكثيرالمالبتركهنايقيدولم

منهمالمحتاجونإلاللرزقالتماشاالاقربينمنالقسمةيحضرلالأنههنا؛

أيضا.النسخلىإشارةهذافيولعلقليلأ،ولويعطونمايقبلونالذين

مقامهاوجلعزاللهقامو،مشروعةكانتالتيالوصيةحكمانتهىولما

منبشيءالايصاءكراهةلىإلىوتعاسبحانهأشار،وزيادةعنهايغنيما

عليهخضففاضافوذريةظفالضمنتركولوالذيرنوليخس>:فقال،المال

9[.]النساء:(سديداقولاوتيقولوأللهفليتقو

ابنعنوالبيهقيحاتمأبيوابنجريرابنأخرج(:)1المنثور"الدر"في

مالكمنتصدق:لهفيقالالموتيحضرهالرجليعني:قالالايةفيعباس

حضرمنأنيعني.بذلكيأمرواأنفنهوا،اللهسبيلفيمنهعطووأعتق

وأالصدقةفيأوالعتقفيمالهينفقأنيأمرهفلا،الموتعندمريضامنكم

الذينقرابتهلذويويوصيعليهومالهمايبينأنيأمرهولكن،اللهسبيلفي

ولهماتإذاأحدكمأليس:يقول.الربعأوبالخمسلهميوصي،يرثونلا

علىعيالافيكونون،مالبغيريتركهمأنيخشىصغارا،يعنيضعافولد

ولاولادكم.لانفسكمبهترضونلابماتأمروهأنلكمينبغيفلا؟الناس

نهيهعلىيدلالوصيةعلىالمحتضرحملعنالحاضرينونهي

وفي.فقطالكراهةعلىتدلالايةولكن،الوصيةعن-المحتضرأعني-

.للصبيان""الرجاللفظشمولعلىتنبيهضففا(>ذرية:قوله

877(876،)3/حاتمأبيوابن(474)6/الطبريتفسيروانظر2(.4/48)(1)

271(.0،27)6/للبيهقيالكبرىلسعن1و
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برزقالامرومقيدا،المعنىهذاموكدالىوتعاسبحانهقالثم

>إن:حالكلعلىالصغاراموالحفظوجوبعلىومنبها،الحاضرين

وسيضلوتنامم!طونهخفىيامموننماظلماالبنئأمذيأكلوناتذين

حاضريرزقفيالوصيكاسرافإضاعتها،الأكلمعنىوفي(.سعيرم

ذلك.وغير،الوصيةعلىالمحتضربحملضياعهافيلتسبب1و،القسمة

.للصبيان"الرجال"لفظشمولعلىأيضاتنبيهالايةهذهوفي

:فقالالاجمالمنتقدمماتفصيللىوتعاسبحانهارادثم

>ولنيغيأتيفيماقولهعليهيدلكما،الرجالأيها<ددهيوصيكل،>

>في،بالقياسكذلكالإنابوحكم<،ازوجىتركمانقعف

تعالى:قولهفيكماالتوزيععلىفالكلام،أولادهفيرجلكل<اوليغ

يديه.منكمكلليغسلأي6[،:الماندة1<وايديكموجوهكم>فاغسدو

من)أولاد(شأنفي(الله)يوصيكمالتقدير:أنيزعملجيراجياولعل

إذا"أما:بقوله(4)صذكرهاالتيشبهتههذاعلىويبني(.)كممدتوفى

بايةيعملفحينئذ،ورثتهبينمالهيقسمولم،وصيةبلاالمورثمات

."لميراثا

تعمالاخيرالتقديرعلىالميراثايهأنعلميبوجهالشبهةهذهوتقرير

الثاني،فيخاصةالوصيةيةو،وصيةعنوالمتوفىوصيةبدونالمتوفى

ايةمعا:بالاثنينفيعمل،الخاصعلىالعامحملهذامثلفيوالاصل

نسخ.ولا،الباقيفيالميراثوايةمعناها،فيالوصية
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:وجوهمنلجوابوا

الطاهر،وخلاف،الحذفمنفيهلمامردود،الثانيالتقديرأن:الاول

.الاولالتقديروالصواب

عنمتأخرهناالعاملان،الخصمزعمعلىحتىلازمالنسخأن:الثاني

يكونهذاومثل،العملوقتعنبلفقط،الخطابوقتعنلا،الخاص

.الاصولفيمبسوطةدلتهمو،وغيرهمالحنفيةعندللخاصناسخافيهالعام

اللهشاءنبعضهاوسيأتيبعضهامضىقد،كثيرةالنسخأدلةأن:الثالث

تعالى.

النسخ.علىأدلةالكلماتهذهفيأنواعلم

المالكوصيةهذهأنلىإإشارةففيه،الوصيةمادةمنكونهاأحدها:

للجنفالمعرضالعبدوصيةعلىمقدمةووصيته،الحكيمالعليمالحقيقي

موضعللظاهروضعالجلالةابلفظبالتصريعالوجههذاوأكد.والإثم

".أوصيكم":يقالأنالاصلوكانالمضمر،

أفاد(:1)""الفتجفيالحافظقال.المضارعبصيغةكونهائانيها:

الفعلبلفظلاالمضارعالفعلبلفظالتعبيرفيالحكمة]أن)2(السهيلي

[.عليهمالمكتوبةللوصيةناسخةالايةهذهأنلىإالاشارةالماصد

أمروهومورثون،همحيثمنالرجاللىإفيهلخطاباتوجيهثالثها:

)1(.)12/3(

إليه،المشارالدفتراجدولم3.رقم41صلىاواشارنقاطا،بعدهاالمؤلفوضع2()

"."الفتحمنالمعكوفتينبينمافعقلت
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مقتصدعلىبالوصيةامرهمإما:ذللشمنوالمراد،الحكمهذابتنفيذلهم

فتعئن،لهفائدةلاوالاوليخالفها،بمايوصوااننهيهمواما،الاياتهذه

معنىفيكانلىتعااللهوصيةيخالفبمايوصلمإذاوالمورث.الثاني

الوصية.آيةنسخفيصريحوهذالها،المنفذ

:!قالإنماوجلعزاللهانالثلاثةالاوجههذهفييخدش:قيلفإن

آيةفيداحلينغيرالاولادأنقدمتوقد<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>

الوصية.

يتناولبلبالاولاد،يختصلا(دلهيوصيكل،>:لىتعاقوله:قلت

نأتقدمقدثم.لىتعااللهشاءإنإيضاحهياتيكماالايات،فيذكرماجميع

كانالوصيةحكمنالمتيقنبلفالظاهر،داخلينيكونوالموانالاولاد

ويفضللاولادهيوصيانللمحتضرفكانالجواز،حيثمنلهمشاملا

بعصل.علىبعضهم

كانتالتياعنيمطلقا،الوصيةحكمنسخعلىتدلالاوجهوهذه

الاية.شملتهاوالتيالآيةتشملهاولمموجودة

فيماقولهويؤيدهللذكور،الايةفيالخطابكونالظاهرانواعلم

دلتكما،كذلكالاناثحكمولكن<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>:ياتي

.جماعالاثمالشريعةقواعدعليه

وبعضوالاباءالابناءوتناوله<للهيوصيكل،>:قولهفينواعلم

علىالمبنيالقولفيلجيراجيالاختراع(1)إبطال-ياتي-كماالاصناف

النصب.والوجهمرفوعا،الاصلفيكذا(1)
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وميراث،المالرأسمنفيخرج،اللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعم

ميراثبأنيردفانه.الزوجينميراثبعدالثانيفيفيكون،فريضةغيرهم

لهذاتيوسيأ<.للهيوصيكل،>:قولهتحتبدخولهاوصيةوالاباءالأبناء

لى.تعااللهشاءإنمزيد

ط

ولم<كمأولد>في:وقال":السهيليعننقلا(1)"الباريفتح"وقي

الوصيةيخصلمولذلك،فيهمبالعدلالامرلىإإشارة"بأولادكم":يقل

2(.)جور"علىأشهدلا":كقولهوهوعاما،باللفظأتىبل،لميراثبا

التقديرأنوسياتي)اولادكم("،شانفي(")التقدير:أنتقدمقد:أقول

.("...اللذكريكونبان":ياتيفيما

لأولاد()ا

،!ذا-،جمعالاولادإنهنا:ونقول،الولادةمعنىالوصيةايةفيمرقد

فيهتوسعولكنه،المرأةولدتهمنالاصلفيفهو،الولادةمنمشتقوالولد

الذكر،لىإنسبالاعتباروبهذا،الابنبمعنىفأطلقوالد"،"فيتوممعكما

زيد.ولدهذا:فقيل

الاصلبحسبأما،حقيقةالابنابنعلىإطلاقهذكرناممايلزمولا

لاهذاأنشكولاحملها،المرأةوضعالولادةمعنىأنمرفقد،فواضح

وضعتالتيهيحواءإن:حقيقةيقالفلا،نفسهالموضوععلىإلايصدق

موتها.بعدتلدأنهاأوولدواقدالبشرجميعنولاالبشر،جميع

)1(.)12/3،4(

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)623ومسلم(0265)البخاريأخرجه.عليهمتفق2()
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وابنالابنبينالفرقفلوضوحفيهالمتوشمعالاستعمالبحسبوأما

الثانيفياستعمالهحقيقةالاولفيلفظاستعمالمنيلزمفلا،الابن

باطل.اللغةفيالقياسأنالأصولفيتقررقدأنهعلى،كذلك

حقيقةنه:قالمن"ومنهم36(:)صالجيراجيقولبطلانبهذافتبين

ولدمنجميعفيشملالولادةمنمشتقالولدلان؛الحقوهوكليهما،في

جزء".لجزءاجزءأنكماولدالولدوولد،الاسفللىإالاعلىمن

فيهاالمناقشةتحوجناغريبةفلسفةجزء"لجزءاجزءأن"كما:وقوله

فنعرض،الحجةمواضعفيولننظرفلندعها،الموضوععنالخروجإلى

والمجاز.الحقيقةبينللتمييزالعلماءذكرهاالتيالعلاماتعلى"ولد"كلمة

حقيقة.والمتبادر،القرينةعدمعندالتبادرهيالعلاماتتلكوأظهر

تطلقأنهاإلا،"ابن"معنىفيحقيقةأنهافتبين"ولد"كلمةمواقعتأملناوقد

لىإانظرواقائلا:شخصلىإرجلأشارلوأنهوذلك.لجمعواالواحدعلى

ابنتهأنهيريدأنهأذهاننافيويبعد،ابنهأنهيريهأنهالأذهانلىإتبادر،ولدي

إنكارذلكعلىويدذمجاز.الابنوابنالبنتعلىفاطلاقها،ابنهابنأو

الابن.مقامليقائمةأنهابمعنىكانإذاإلا،"ولدي"هذه:يقالأنالنفس

التيالاياتببعضالبناتدخولعدمعلىالعلماءبعضاستدلوقد

المرادأنعلىلجمهورانعم1(،.)....لىتعاكقولهبالولد،الافتخارفيها

وإنالابنوبنتالابنوابنوالبنتبالابنيصدقماالاياتفي"ولد"بلفظ

بحجة.ليسوهذاسفلا،

الايات.يذكرولمبياضا،هناالمؤلفترك(1)
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الوضعحيثمنيتناوللا<!م!ولد:الايةفيفقولههذاتقررإذا

دخولعلىدذالسياقلكن،البنينبنيودونالاناثدونالذكور،الابناءإلا

كماتغليبا،أولادعلىمعاوجمعوا،والبناتالبنينبمعنىفكان،الاناث

كماالايةهذهفيأبناءعلىوالبناتوالابناءاباء،علىوالامهاتالاباءجمع

فالقولالولد،ولددخولعلىتدلقرينةههناوليس.لىتعااللهشاءإنيأتي

يقتضيبدخولهمالقولأنويبطلهمعا،والظاهرللأصلمخالفةبذلك

وهذا،عمامهوأبيهمعالابنابنفيعطىمطلقا،الابناءوبينبينهمالتسوية

>ءاباؤغ:قولهفيبالابناءبعدفيماالاولادفسريضاواتفافا.باطل

مجازا.أبناءعليهمأطلقوان،حقيقةبأبناءالابناءأبناءوليس<،وأثناؤكم

عنعدل،منهم(لانثيئراحظ>مثلمنهم<>للذكريكون(1بأن)

لفائدتين:نحوهأو"الانثىحط"مثلا

.الاستحقاقفيانثيينيعادلالذكرأنعلىالتنبيه:الاولى

فربما<،لئصففياؤحدص>وإنكانتالايةفيسياتيأنه:الثانية

الكل.والمرادهذا،لىإإشارة"الانثىحط"مثلا:قولهأنيتوهم

الصورأولفإنانفردتا،إذاالانثيينحكمإفادة-:همهاأوهي-الثالثة

ذكراالاولاديكونن<لانثيئهناحظمثل>لذكر:قولهتحتالداخلة

حظمثلالايةبمقتضىوهو،الثلثينالولديأخذالصورةهذهففي،وأنثى

الصور،بعضفيالثلثينتأخذانقدالانثيينأنلىإالاشارةففيهالانثيين،

والردالاولاد""تفسيروتخلله.،..يكونبأنأولادكمفياللهيوصيكم:الكلامسياق(1)

فيه.الجيراجيعلى
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ذكربعدمالاشارةهذهإرادةوأكد.هماانفرادصورةإلاتلكصورةوأي

ميراثوعلىفوقهماماميراثعلىنصبلسيأتي،فيماالأنثيينميراث

العلماء.فليلتمسه،الايةفيذكرقدالثنتينحكمأنبذلكفأفهم،الواحدة

دونهما:ومافوقهماماحكمفهاكمانفردتا،إذالبنتينحكمعلمقدوإذ

قوليبطلهذا(.تركماثلثافلهن>اثنتينمنكثر<هؤقنسمد>فانكن

ثم،المالراسمنيؤخذالزوجينأحدميراثأنالعولفي(1لجيراجي)ا

الباقي.ثلثافللبنتين،الباقيلىإمنسوبةالفروضتكون

فيفيدخل،لىتعااللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعمإنه:قلتفان

.<وصيهبغد>منما:قوله

بكونهالزوجينميراثاختصاصإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

يأ(يوصىوصمؤ>بند:الايةفيفالذيذلكومع،لىتعااللهمنوصية

لانها؛للمفعولبالبناء<>يوصىقراءةيفيدهولا.وصيةمطلقلا،المورث

.الاتفاقالاصلإذ؛المبينةعلىفتحمل،مجملة

توريثمنإليهذهبماعلىتدل"فوق"لفطةأنلجيراجياوزعم

قال)2(:اخترعها،التيالطريقةعلىالاولاد،منابائهمغيرمعالاولادولاد

؛الصورةهذهمثلفيالتقسيمطريقةعلىللتنبيهلاليست)فوق(ولفظة"

..".الكسر.علىيدذلانه

الحجب.فيلىتعااللهشاءإنإبطالهاسيأتيابتكرهاالتيوالطريقة

23(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

93(.)صنفسهالمصدر2()
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"أكثربمعنىهووإنما،بلازمليسالكسر"علىتدلفوق"كلمة:وقوله

لابطلانهمعهذاتأويلهإنثم.بالعربيةعلملهمنعندمعروفهوكمامن"

فمااثنتين:قيلوهلاالثنتين،فرضذكرعنالسكوتوهو،الاشكاليدفع

فوقهما.

بيانلىتعااللهشاءإنوسياتي(فضصفياوحدة>وإنكانت

لحجب.افيالاولادأولادميراث

>لابؤيه(أبويهوقيأولادهفيمنكمكلااللهيوصي،ابائكمقي>و<

أولقولهمعالغائبالمفردضميرلىإوالاضافةالتثنيةسببعلمتوبهذا

تي:يأفيماقولهالتقديرهذاويؤيد.فتأمله(،!غأؤلد>فيالاية

الضميرلانقبلها؛ماعلىمبنيةلامستقلةلجملةوا<.وأنجاؤكم>ءاباؤكم

>إن:قولههذاويبينمجرد،أحدوهو،تقدممماالمعلومالاحدلىإيعود

جميعوهكذاولاد.ذوالايةأولمنالمفهوموالمورث(،ولائ!لهدكان

.المورثلىإ:فقلشئتوانالمجرد،الاحدلىإتعودالاتيةالضمائر

تغليبا.""أبوانلهماقيل،والامالاب:بالابوينوالمراد

(لأب)ا

أهلعامةهذاعلىمجازا،إلالجداعلىيطلقولا،معروفالاب

العلمأهلذكرهاالتيالعلاماتعلىعرضهعنديتعينالذيوهو،اللغة

إطلاقهمنالكتابفيوردماذلكيناقيولاالمجاز،منالحقيقةلتمييز

أنهمالمرادفإنابا،الجدالصحابةبعضجعلولامجاز،فانهالجد،على

استدلواإنمافإنهمابا،عليهالقرانباطلاق]ستدلالهمولا،كالابجعلوه
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العليمكلامفيكانإذاولاسئما،علاقةمنلهلابدالمجازلانبذلك

وهذه،كالابأنهيدذابالجداعلىلىوتعاسبحانهفاطلاقه،لحكيما

منها.أقوىيجدلمإذاالمجتهدلتمسلنيصلحمماالدلالة

الاية:تفسيرلىإنرجع

(د!وانكان.الدلالةمنفيهمامر<تركمضاالسدسمئهماؤحم>ل!كل

لجمهوراولكن،بابنولد""يفسرأنالظاهرمقتضى(.>ولدالمورث

منوهذاسفلا،وإنابنبنتأوابنابنأوبنتأوابنالمراد:أن[]على

"والباقي:قولهمعنىيفهممنالمفسرينومن.تقدمكماالمجازعموم

ميراثبعدالباقيلهموإنما،إطلاقهعلىليسهذاأنتعلمنتو،للولد"

نإلا،تكلفو]لتقييدالاطلاقوالترام،الزوجينأحدميراثوبعدالأبوين

.ترىكماوهوللولد،تسقطلاالتيالفروضبعدوالباقي:يقال

ميراثإن:يقوللانهالجيراجي؛علىيردلاذكرتمالكن:قلتفان

الفروضنو<،وصيهبند>منما:قولهتحتداخلوصيةالزوجين

الزوجين.أحدفرضبعدبقيمالىإمنسوبة

هذا.قولهإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

،(أبواه،>وورثهتفسيرهتقدمقد(>ولدالمورثله-<ياكندؤ>فمان

الثلث(>فلأئهقبلها.ماعلىمبنيةلا،مستانفة-."..فان":قوله-لجملةا

للأمأنفيظاهرةوالاية.تقدممامثلوفيه،الباقيوللأبهنا:بعضهمقدر

الصحابةمنجماعةوعليه،زوجةوزوجهنالبكانوإن،الابمعالثلث

عنه.العدولينبغيلاالذيالحقوهوعنهما،اللهرضيعباسوابنكعلي
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بعدالباقيثلثللأمأنلىإفذهبوا،وغيرهعنهاللهرضدعمروتأول

بانإلاعليهابتفضيلهيكتفىولا،الابعلىالامتفضللاقالوا:.،....بقية

مثلها.لهيكون

المراد:أنودعوىفظاهر،القرآنأماوللنظر،للقرآنمعارضةوهذه

منسوبةالفروضأنلجيراجياوزعم.ردهاتقدمفقط،أي<أبواه،>وورثه

لهويأتيلها،إبطاتقدم،وصيةميراثهمالان؛وصي؟؟؟؟ميراثبعدمالىإ

لى.تعااللهشاءإنمزيد

فيجاءوقد،الابمنالاستحقاقفيأبلغالامفلأنالنظروأما

من؟ثم:قال"،"أمك:قالاسلر؟من،اللهرسوليا:قالرجلاأنلحديثا

"ثم:قالمن؟ثم:قال،امك"ثم":قالمن؟ثم:قالامك"،ثم":قال

أشهرتسعةتحملهالتيوهيالمزيةهذهللأميكونلاوكيف")1(.أباك

قوتها،فيهمايمتصحولينترضعهثم،والمحنالبلاءصنوففيهاتتكبد

وشفقتها.مرارايومكلبقذرهويلطخهاونومها،وشربهاأكلهاعنويشغلها

.الابشفقةأضعافعليه

فيذكرعلىأنثىتفضيلالفرائضفيمعروفغيرإنه:قولهمفأما

مجتمعين.مرتبتها

تفضيليعهدلموانمالأم،الاخوةفيالتساويعهدقدبأنهعنهفيجاب

كماوتعتضدبوجودهوتتقوىلها،مزيةلاللابنمساويةالبنتلانالانثى

،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعن()7918والترمذي5()913داودأبوأخرجه(1)

حسن.وإسناده
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بيانتقدمفقد،الابمعالامكذلكوليس،الآخمعالاختوكذا،سيأتي

يفارقها.ربماإذ،واعتضادهتقويهامعهاوجودهمنيلزمولا،عليهمزيتها

فتدبر.

الصلةاستحقاقسببه:الاول:ضربينعلىالمواريثأنتيوسيأ

بإزاءالفروضجعلوجلعزاللهنو.العصبيةسببه:نيوالثا،لمواساةو

شاءإنقريباذلكتفصيلوسيأتي.نيالثابإزاءالفروضبعدوالباقي،الأول

تعالى.الله

حقااكدلانها،الابفرضضعفيللأميفرضأنبدعفلاهذاوعلى

الثلث،وهوحقهاستوفتقدلانهاهوفإنماانفرداإذاعليهاتفضيلهفأما.منه

هوفالسدستعصيبا.الباقيويأخذ،السدسوهوحقهيستوفيفهو

باستحقاقيأخذهفلمالتعصيبوأماعنه،يغضأنينبغيلاالذياستحقاقه

بعضفيالتعصيبهذاعلىيحصللمواذا،بالتعصيباخذهوإنما،الصلة

باستحقاقها.للأمفرضممانعوضهنلنايجزلمالصور

لذلك،قائدةلاإذذلكحقهيكنلمإذافيماالسدسلهبانيصرحولم

منه،يحرموينقصأنخيفحيثبهوصرحعنه،ينقصأنيخشىلالانه

بعدالباقيأخذذكراالولدكانإذافإنهولد،هناككانإذافيماوذلك

.السدسلهيسململوالابويحرم،الفرائض

مزوجبنت:فيأنثىكانتوإذا

36

اللهفسمىشيء،لهيبقىلابنتانكانتواذاواحد.إلاللأبيبقىلا
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أعلم.دله1و،لذلكالسدسلهلىتعا

أوجها:ويحتملظاهر،هوكمامعاأي<أبواهؤ>وورثه

هذاوفي،الثلثلهايكنلمالامانفردتإذاأنهمنهليفهمقيدأنه-1

آخر.حكملهاكانانفردتإذاإنها(:1)القائلللجيراجيمتمسك

الثلثتحوزلاالامأنمنيتوهممالدفعبهجيءبلقيدا،ليس-2

مانصفمثلإلاتحوزلافإنهاالابمعكانتإذافاما،انفردتإذاإلاحتما

كانإذافيماالسدسأوانفردا،إذافيماالثلثهوذلكأكانسواءهو،يحوز

يخالفلمنمتمسكوهذا.زوجةمعهماكانإذافيماالربعأو،زوجمعهما

العمريتين.فيعمرمذهب

منهفيفهم،فقطأبواهوورثهأيالحصر،معنىفيهأنيدعىقدأنه-3

فلذلك،الزوجينأحدإلايكونلاالغيروذلكغيرهما،معهماورثإذاأنه

فيعنهاللهرضيعمرمذهبيذهبلمنمتمسكهذاوفيآخر.حكم

العمريتين.

والثاني.يفيدهماهناوليسالحصر،دعوىفيهلان؛ضعيفوالثالث

إلابهيعتذلاالمخالفةمفهومأنالاصولفيتقررلما،الاولمنأرجح

جليلة،فائدةهناطهرتوقد،غيرهحكمنفيغيرفائدةللقيدبطهرلمحيث

لجملةاأنعلىالدلالةوهي،أخرىوفائدة،الثالثالوجهفيبيناهاماوهي

لوإذقبلها؛التيعلىمبنيةلامستقلة-ولد..."لهيكنلم"فإن:قولهأعني-

وورثهولدأبوانلهالذيللمورثيكنلمفإن:المعنىلكانمبنيةكانت

4(.1)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)
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"وان:قوله-الاتيةلجملةاانلىإالإشارةهذاوفي،ترىكماوهو،أبواه

أيضا.مستقلة-."..أخوةلهكان

كمامستانفةلجملةا(ألسديم!فلأئه!صاخوةالمورث<7لا>فمانكان

مأأبهناكأكانسواءمطلقا،السدسلىإالاميحجبونفالاخوة،علمت

الضميرأنيعنونكأنهمقبلها،ماعلىمبنيةلجملةاهذهأنقومزعموقدلا.

له(كان)فان:المعنىأنأو،ابوانلهالذياي،مخصوصمورثعلىيعود

وعلى.يردهماتقدموقدظاهر،غيروهو(،)إخوةالابوينمعأيذلكمع

نأعلىالنصبهأريدوإنما(،الجيراجي)1توهمهكماتقمتدفيهفليستسليمه

يحجبونأنهممنهويفهم،الابوجودمعالسدسلىالأئميحجبونالاخوة

،بوجودهضعفهممعحجبوهاإذالانهم،لىأوبابمنالابعدممعالام

.وأحرىلىأوعدمهعندقوتهمفمع

(لاخوةا)

نأوالصحيح،ثلاثةأماثنانهو:لجمعاأصلفيالأصوليوناختلف

"الاخوة"عليهيصدقماأقلأنقريشلسانففي،فيهمختلفونالعرب

الانصارلسانوفي)2(.لعثمانمراجعتهفيعباسابنعنصحكما،ثلاثة

القرانوفي)3(.ثابتبنزيدعنصحكما،اثنينعلىيصدقأنهوغيرهم

وفيهم-الصحابةجماعفا،غيرهمبلغةومواضع،قريشبلغةنزلتمواضع

.(14)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)

335()4/"المستدركفيلحاكمو465()6/""تفسيرهفيالطبريأخرجه2()

227(.)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

227(.)6/والمجهقي335()4/""المستدركفيالحاكماخرجه)3(
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لغةإرادةعلىدليلبالاثنينالاعتدادعلى-قريشمنالمهاجرينأكابر

وغيرهم.لانصارا

الواحدالاخفيدخل،الجنس"ب"إخوةالمرادأنلجيراجي)1(اوزعم

.(،..ونسسالارجااخوير>وإيئكانوا:لىتعابقولهستدلو،الواحدةوالاخت

نأمعالفقهاء،جماعباالواحدةلاختوالواحدالأخيتناول"وهذا:قال

".جمعكلهاوالنساءوالرجالالاخوة

كونهامنهيلزملاموضعفيبمعنىكلمةتفسيرعلىإجماعهم:أقول

للاصلمخالفاالتفسيرذلككانإذاولاسيما،المواضعجميعفيكذلك

تحتجفكيف،هناكجمعواأالذينهمهناجمعواأالذينإنثمهنا،كما

.المستعانالله؟أخرىوتردهتارةجماعهمبا

.الالزامأردتوإنما،الاحتجاجأردلم:قلتفان

فيذكرتماعلىيجمعوالملىتعااللهبحمدفإنهم،إلزاملا:قلت

حكمانعلىجمعوااوإنما!،ويخسالارجااخوير>وإنكانوا:لىتعاقوله

ذلكفيوحجتهم،الانثيينحطمثلللذكرالواحدةالاختمعالواحدالاخ

أعلمهوالله.لجنسبالجمعاتفسيرهملا،القياس

،وارثإلاالوارثيحجبلاإذ،يرثونأنهممفهمالامالاخوةوحجب

ذإمعها؛يرثونأنهمفيصريحنصإياهاوحجبهمقويا،وارثاحجبواأنهممع

وإذا،المواريثفيلذلكنظيرولا،تحجبهموهييحجبونهاكونهميعقللا

!تقدمكماوأحرىلىأوبعدمهقوتهمفمع،الاببوجودضعفهممعحجبوها

43(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)



الفقهرسانلمجمولح473

منإلايرثونلاالاخوةبأن(24و14)صهذاعنلجيراجياوأجاب

.أبوانولاولدلهليسممنأي،كلالة

تي.سياكماباطلالتفسيرهذا:أقول

يكنلملماوالاخوةالولدعدمعندأنهفهوالتفريقسبب"أما:قالثم

".أبويهلىإحظهانتقلمطلقاالفرع

والزوجةالربعلىإللزوجالولدحجببدليل،تخيليأمرهذا:أقول

الاتي:المثالنطرو.الابوانكذلكولا،الثمنإلى

زوجبنتابن-

1(21)

زوجامأب-

تعالىاللهكتاببنص123

عنهاللهرضيعمربتأويل213

الاثنينفيهذالكنكالولد،أنهميقتضيالسدسلىإإيّاهاوحجبهم

مجملا.والواحدةالواحدحكموبقي،فوقفمامنهم

أنهلىإإشارةيكونأنفاحتمل،معهمالابحكمعنهناوسكت

يحجبهم.

الزوجين.معحكمهماعنأيضاسكتقدلانه،يستقيملاهذا:قيلفإن

فكان،الاخوةمعالامحكمذكرثم،الابوينمواريثبئنهنالكنه:قلنا

سهم.وللبنتسهمانللابن،العكسوالصواب،قلمسبقوهوالاصلفيكذا(1)
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منيخلولامظنتهفيذكرهعنفالسكوت،معهمالابحكميذكرأنمظنة

تعارضهلكن.لحجبامعنىوهو،بوجودهميتغيرلاحكمهأنلىاإشافئ

عنوسكتالولد،عدمالاخوةتوريثفيشرطفانه،السورةآخرالتيالاية

لهم.كتبشيءعنينقصهملاأنهلىإإشارةففيه،الابذكر

تركمماالسدسمئهماواحدلكذ>ولابوتهأولا:قالأنههناماويرجح

حجبفيالولديساوونلاأنهمفدل"،إخوةأو":يقلولم<،ولايرلم!كانإن

ذلك،بخلافالابحكمأنفدل،فقطمعهمالامحكمذكرئم،الابوين

فقط.الاولىالدلالةيقابلالكلالةآيةفيوما.مضاعفةدلالةفهي

كلايحجبونلاالاخوةأنإقهامغايتهاالاولىالدلالةأن:يجابوقد

نأالاولىالدلالةمنفبقي،الامأخرجتثم،السدسلىإوالامالابمن

فبقيت،يحجبهمأنهيقتضيلاوهذا،السدسإلىالابيحجبونلاالاخوة

تقوىلاوحدهاوهي،معهمحكمهبيانعنالسكوتأعني،الثانيةالدلالة

لى.تعااللهشاءإنيأتيكمايعضدها،مامعالكلالةآيةدلالةمعارضةعلى

الابيحجبونلاالاخوةأنتقتضيلىالاوالدلالةأنسلمإذابانهويرد

أحدمعكحالهبقي؟مالهجعلناإنمعهمحكمهيكونفما،السدسلىإ

معيسقطولمالإخوةمعيسقطوكيف،للسقوطمعرضاكانالزوجين

البنين؟

النظر،لىإنرجعأنفوجب،دليلبلاتخرصاكانذلكغيرقلناوان

ذكوراأوذكوراكانواإذاأما:الابمعيرثونلاالاخوةأنيقتضيالنظرنجد

كنإنوأما.منهمتعصيباأقربوالاب،عصبةفلأنهملأبأوأشقاءوانائا
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أخبوجوديقوينمماأشدالأببوجوديقوينفلأنهنلابأوشقائقإناثا

الابفيقدم،التعصيبلىإفيرجعن،فيهنالاستحقاقجانبفيضعف،لهن

ممنلهمفرضإنماوجلعزاللهفلأنلامالإخوةوأماتعصيبا.أقربلانه

محجوبين.يكونوالملأبأوأشقاءإخوةلهكانإذافيمنأي،كلالةيورث

معائممنالإخوةيرثفلا،الابمعيرثونلالأبأوالأشقاءأنعلمتوقد

.لابا

الولد.مقاميقومالمالابوينأنترىفأنت

لا،فريضةالمواريثوباقي،اللهمنوصيةالزوجينميراثبأنوتفريقه

.العولفيلىتعااللهشاءإنردهوسياتي،يجدي

مقامويقومون،المورثلاصلفرعهمالذينالإخوةمع"أماقال)1(:

".عدمهعتدالمورثفرع

لموإذا،الزوجينأحديحجبونلاالإخوةفإن،إطلاقهعلىليس:اقول

.الفرعمقاميقوموافلمالمقادير،اختلفتيحجبوه

فرعمعكانكما،السدسإلايكونلاالأبوينمنكل"فنصيبقال)2(:

."المورث

ولمشيء،كلفيالفرعمقامبقائمينليسواالإخوةأنعلمتقد:أقول

عزاللهيفرضلمبل.الابيحجبوالاأنلىوبالاو،الزوجينأحديحجبوا

.السدسلىإيحجبحتىثلثينولاثلثاقطللأبوجل

.(42)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(24)صنفسهالمصدر2()
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إليهميصللابهما،الميتلىإيدلونكانوالماالاخوة"لكنقال)1(:

موجودا".أحدهمادامماالفرعحظ

إماالنظرلأنالنظر؛منولابل،النصوصمنذلكعلىدليللا:أقول

،الأممعلجدةوا،الأبمعلجدوا،أبيهمعالولدولدعلىقيادايكونأن

بالأبوين.الاخوةإدلاءيشبههلاهؤلاءإدلاءفإن؛الفارقمعقياسفهو

أبيك.ابن:نيوالثا.أبيكبوو،ابنكابن:هماأحد:ضربانوالادلاء

لأنهمليسلجمهورامذهبفيلابأوالاشقاءللاخوةالابوحجب

أقربوهو،عصبةإلامعهيكونونلاأنهمقريباسيأتيلمابل،بهيدلون

ليستلانها،الأمعليهتقاسفلاوعليه،عليهممقدمفهو،منهمتعصيبا

بعصبة.

يورثممنإلالهميفرضلموجلعزاللهفلأنلالمللاخوةحجبهوأما

وقد،محجوبينيكونوالملابأوأشقاءإخوةلهكانلوممنأي،كلالة

.بالأبيحجبونهؤلاءأنتبين

...".ينتقلبل"قال)2(:

للادلاء،لاعصبةأقربلكونهلكن،فمسلمالابلىإانتقالهأما:أقول

أعلم.والله،الامعليهتقاسفلا

لمورث.<بهايوصىوصيةبند>منمايكونالتقسيموهذا

.(24)صالسابقلمصدرا(1)

.(24)صنفسهلمصدرا(2)
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ايةنسخعلىدلالةالقيدهذافيأنيفيدماالفخرعن)1(الالوسينقل

تيوسيأ،النسخعدمعلىدلالةفيهأنفزعملجيراجي)2(اوعكس،الوصية

لى.تعااللهشاءإنالرابعالموضعفيمبسوطاذلك

الوصيةعنالدينتاخيروفي،المورثأيعليهيكون<>أؤدتنن

مواضعمنذلكليسإذيهفنا؛لابحثأدائهثمتقدمهاعلىوالاجماع

.الخلاف

:أي<>وإشاؤكمالمورثونالرجاليها<>ءاباوكم:وجلعزقال

المورثونأيهاأنتم<تذرون>لا،وأبناوكماباوكمميراثهمالمبينهؤلاء

لقصور،والاخرةنيااللمفي<نفعالكم>أقىبلابناءواالاباء<>أئهم

تقدمقدكانوإن""الاخوةيذكرولم،الهوىمنعليكميغلبوماعلمكم

علمت.كماتامابياناليسلانه،ميراثهملىإالرمز

لانهموالابناءالاباءوخص،بيانههاكالوصيةايةنسخعلىدليلوههنا

لى.أوبابمنغيرهمفحاللهمحاجهلفإذا،بالمورثوألصقأخص

الميراثيعطونكانوا]أنهمعباسابنوعن)3(:الالوسيتفسيرفي

4(.()1رقم81)صلاكبر[فاالاكبر

66(.)5/"الرازيالفخر"تفسير:وانظر.5(24/)"نيالمعا"روح(1)

7(.،44،4-43)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر2()

منه.المعكوفتينبينوما228(.)4/)3(

.الكلامتتمةليعرف؛المؤلفإليهيشيرالذيالدفترأجدلم(4)
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وجلعزاللهأنوهوآخر،وجهالنسخعلىالدلالةفيالوجههذاويؤيد

.(1()1رقم91)ص.....معنىأكد

...<.عليماحكيماكانالله>إن:لىتعاقولهفيوهوآخر،ووجه

2()2(.رقم91)ص

ضربين:علىالمواريثأنواعلم

الورثة.منوالمواساةللصلةمستحقاكانمن:الاولالضرب

عنالحمايةشأنهممنالذينالعصبةمنكانمن:الثانيالضرب

عنه.والدفاعالمورث

فرائضللمستحقينجعلوجلعزاللهنيعلامالمواريثوباستقراء

جامعفالاب،لعلةإلاهذايختلفولابقي،ماعلىالعصبةوترك،معلومة

معوذلك،السدسعن.....أنخيفحيثالفرضلهفقدر،الامرينبين

بل،الاستحقاق....ليسلانهلا،لهيفرضلمولديكنلموحيثالولد،

...................لان

منهماويقرب،والابنكالاب،الامرانفيهيجتمعمنالورثةمنإنثم

والبنتكالام،بالاستحقاقينفردمنومنهم.لابأوالاشقاءالاخوة

فلا،استحقاقهيضعفمنومنهم.لاموالاخوةالزوجينوأحدوالاحث

وليساستحقاقهضعفمنومنهم.وبنيهمكالاعمامبعصوبتهإلايعتد

بعصبة.

إليه.المشارالموضعأجدلم(1)

إليه.المشارالموضعأجدلم)2(
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قوله:فيجمالبالاإلاالقرآنفييذكرافلموالرابعالتالثالقسمفاما

قدمنا.كما،إلخ<نصيب>لبرجال

والأخوالابنالابوهم،أركانهأهمفذكر،الاوللىتعااللهوقدم

وذكروالنظر،الاجتهادلىالابناءبناءولجدوداذكروترك،لابأوشقيقا

كانمعهكانتإذاأنهامع،الابنمعالبنتوكذا،قرينتهلأنهاالابمعالام

دونلانهم،تقدمماعلىجمالاإذكرهمفانماالاخوةوأما.خاصحكملها

بحسبينزلكانالقرانأنمع،العصبيةوفيالاستحقاقفيوالابناءالاباء

جامعونأنهمالاولالنوعفيالاخوةذكرمنعلموقد.والدواعيالوقائع

منهذا.لابأوالاشقاءفييصحنماوهذا،والعصبيةالاستحقاقبين

منفهموبهذا.ذلكيلزمفلاللأمحجبهمحيثمنفاما،استحقاقهمحيث

حجبهممنوفهمكانوا،نوعأيمنالاخوةأنهمالاميحجبونالاخوةكون

.يرثونأنهمالوارث

وكان<اؤدقببهآيوصىوصئؤبعد>منما:بقولهالنوعهذاختمثم

الاولاد،ميراثعقبالقيدهذايذكرأنيأتيماعلىبالقياسالظاهرمقتضى

،ذكرناهالذيالتقسيمإرادةلىإ-اعلموالله-إشارةبهذااكتفاءهناكفتركه

نأبذلكفتبين(،...وإشاؤبت>ءابآؤكم:بقولهذلكوأكدواحد.نوعوأنهم

.بنوعخاصةالايةهذه

الاخيرفيالتقييدفييكتفولمثلاثا،يأتيفيماالقيدهذاوكأر

ميراثبيناختلافاهناكأنلىإ-أعلموالله-الإشارة:الاول،لامرين

وهذا(،...رجلإنكات>و:بقولهذكرهالذيلميراثواالزوجين
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فإن،لامالاخوةميراثهذاإن:المسلمينعامةقولعلىظاهرالاختلاف

وصلتهمسببيةالزوجينصلةإنحيثمنالزوجينوبينبينهمالاختلاف

يكتفولم،الزوجاتميراثعقبثمالازواجميراثعقبوذكره،سببية

أعلم.والله،يجتمعانلاالميراثينلانمنهمابالاخير

هذافييبينأنالسامعيئسالثانيالنوعلىإالاولالنوععنخرجولما

،لابأوالاشقاءوهم،الاخوةمنالاولالنوعفيالداخلينميراثالموضع

عزاللهفذكر،الثانيالنوعمنلانهم،لامالاخوةحكمبيانمنيياسولم

.لاموالاخوةالزوجاتوجالازووهم،الثانيالنوعوجل

عدمبدليل،لامالاخوةميراثمنآكدجالازوميراثكانولما

جميعللأولادأنتقدمممايتوهممادفعفيإليهويحتاج،بحالسقوطه

بدأذلك=وغيرالامثلثبعدالمالجميعوللأب،الابوينسدسبعدالمال

لهنيكنزإنزوجنيغتركمانقعف>ولنيغ:فقالبهوجلعز

...(.ولا!

قوله:دخولبيناكما<للهيوصيكلء>:قولهتحتداخلهذاوهل

فيالله)يوصيكمهكذا:والتقديرأيضا،داخلأنهعندي.(؟..>هـلابوته

نأابويهفيمنكمكلأابائكمفيو(....).،أولادهفيمنكمكلا(أولادكم

.(....الكميكونأنزوجهفيمنكمكلاأزواجكمفيو(....الابويهيكون

المرادمورثينبصفتهمالرجاللىإالوصيةتوجيهأنمرقد:قلتفان

الازواجلانهنا،تييالاوهذا،بالوصيةالمواريثتغييرمنتحذيرهممنه

.وارثونهنا
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أزواجهم،علىوسلطاننفوذذوييكونونغالباالازواجإن:قلت

همفكانوا،وصيةبدونلهنبأمويستأثرونأو،لهمالإيصاءلىإيضطزونهن

منهيخشىمنلىإوخهتإنماالوصيةإذ؛إليهمالوصيةتوجيهينبغيالذين

فتدبر.،الازواجمنمخشيةهناوهي،المواريثمضازة

!انمإنولدلهنيكنزإنأزؤجكمتركمانصف>ول!خ

أودئثبهايوصحى%وصئزبعدمنمماتركنالزيغولد!ظحملهن

كانفانولبؤلكمي!نلتمإنتركضمضاالرلغ>دهنيكوننو<

دئؤأوبهاتوصحونوصيةبندمنتركغمعاالثمنفلهنولالكم

تورث(امرأهأو>كئلةميراث(>يورثمنكم(رصلكاتوإن

الإخوةقرابةهيهناالكلالةأنالسورةاخرالتيالايةفيوسياتي،كلالة

>نيئلا(ميراث(يورثرحلإنكات>و:هذاعلىلمعنىفا،العصبيين

هناكيكنلمبأنالعصبيونالإخوةيرثهأنمستحقايعني،عصبيةإخوةأي

علىالدلالةالايةففيوعليه.يخفىلاكماحصرهذافيوليسلهم،حاجب

تحقيقوسيأتي.العصبيينالإخوةيحجبمنإلايحجبهملالأمالاخوةأن

الحجب.فيتعالىاللهشاءإنذلك

أب،ولاولدلهليسالذيللمورثاسمالكلالةإنالاخر:والقول

ظاهر.عليهوالكلام

الاختأوالاخ<منهماؤحو>لئيكونأنف(أختأؤأخ>وله،

فىشر!اءفهغذلكمن>أصتثرلإخوة<كانولإنلسدل!ى>

<.افلث
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الاخوة:ذلكمنوأكثروالاختبالاخالمرادأنعلىالاجماعوانعقد

عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدإلىصحيحبسند)1(البيهقيوروىلام،

مسعودابنإلىمثلهونسبأم"،منختأوأخ"ولهيقروها:كانأنه

كعب.بنبيو

عليه:يدلماالاياتفيله"أم"منلفظنسخ-أعلموالله-ولعله

بينجامعاكانمنالاوليينالايتينفيالمذكورأنمنقدمناماأولا:

الاخوةميراثجملوتبعا،غيرهممعهموذكر،والعصبيةالاستحقاق

النوعفيودخلالاولالنوعمنخرجفلما،بيانهإلىمتطلعةالنفس!فبقيت

منييأسولم،الموضعهذافيلابأوالاشقاءحكمبيانمنيئسالثاني

معلوماكانالثانيالنوعفيالاخوةحكمذكرفلمالام،الاخوةحكمبيان

إليهم.متطلعةبقيتإنماالنفسلانأولا،أممنالاخوةأنهم

منه.لأبوالاخوةالاشقاءوليس:نيالثاالنوعفيلذكرهموثانيا:

تقدممماعلمتوقدمطلقا،السدسللأخفرضأنهوهو:ثالثوأمر

فيهالغالبلابأوالشقيقوالآخ،الاستحقاقبإزاءجعلتإنماالفرائضأن

العصبية.جانب

يأتيكما،العصبيينالاخوةقرابةبهاالمرادالكلالةأنوهو:رابعوأمر

يورثرجلكان"وان:قالتعالىفكأنه،السورةاخرالتيالايةتفسيرفي

-)295"سننه"فيمنصوربنسعيدايضاواخرجه231(.)6/"الكبرى"السننفي(1)

المنذروابن(483)6/"تفسيره"فيو]لطبري366()2/والدارميتفسير(

887(.)3/حاتمبياوابن(0541)
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نأيمكنلا(أختأوأخ>وله،:فقولهخت".أوأخولهالعصبيةبالإخوة

التغاير،يقتضيوالعطفبالواو،عليهاعطفلانهللكلالة،تفسيرايكون

فقط.اممنأعني،عصبيغيرأختأوأخأراد:يكونانفتعين

ولاولدلهليسالذيبالمورثالكلالةتفسيرعلىيأتيالامروهذا

هوحيثمنيورث-أعلموالله-معناه<كئلة>يورث:قولهلانأب،

كانوان:قالفكأنه،العصبيونإخوتهكلالةهوحيثمنيرثهوانما،كلالة

أعلم.والله.العصبيةبالاخوةيورثرجل

،بوجوهالمسلمينعامةقولودفع،الايةتفسيرفيالجيراجينازعوقد

....(مسودة301)ص(1)فقال

كماالإخوةاي<البهلةفييقتيضاللهمل>يستفتونكدعالن:قال

الله.شاءإنيأتي

>الكلل!(

مرضفإنهالجيراجيأما،وتحقيقبسطلىإلحتاجالكلالةعلىالكلام

>وإن:لىتعاقولهفيالوارثأنمنزعمهماعلىالكلاموبنىفيها،القول

نأوعلى.بطلانهعلمتوقد،العهديهو<كنلةلورثرج!كات

مابالولدأرادفإن.غلطوهو،بالاتفاقوالابالولدمعيرثونلاالإخوة

والبنتين،البنتمعالإخوةيورثونلجمهورافإن،قولههوكماالبنتيتناول

درأجدولم(.48-54)ص"الإسلامفي"الوراثةفيالايةتمسجودكلامهنظر(1)

إليها.اشارالتيلمسودةولاعليهالمؤلف
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ابننازعوإنما.تعالىاللهشاءإنستاتيكماكثيرةأحاديثفيذلكوصح

ياتيكماالتاويلويحتمل،الدليلحيثمنضعيفونزاعهذلك،فيعباس

لى.تعااللهشاءإن

عنومرويالشيعةمذهبوهو،الابمعالاخوةيورثمنالامةومن

فيالخلافومعتركعنه،اللهرضيعمرعنالروايةمقتضىوهو،عباسابن

غلطفيهالاتفاقفادعاءلا؟أمالابمعالاخوةاصيلرثهذا،هوالكلالة

محضن.

الادلاء)1(،مجردغيردليلبلاالابمثلالامالجيراجيوجعل

لا-الأشقاءمننصيبهاوفيالاخوةفيإلايتحققلاكونهمع-والادلاء

به.يدليمنمعأحديرثلاأنهالشارعمننصلاإذدليلا،يكونأنيصلح

.تقدمكماالتفسيرذلكببطلانبطلقد"الاقربين"تفسيرهعلىوبناؤه

فلا،الابنابن،الامأم،الابأبو:المسلسلالادلاءفيانعقدإنماجماعوالا

.الامابن،الابابن:المسلسلغيرالادلاءعليهيقاس

فانماالعممعالعموابنالاخمعالاخابنتوريثعدمفيالاجماعفاما

نالىإلجمهوراوذهابمحضن،عصبةالاخوابنالعمابنأنعلىمبنيهو

إلامعهيكونونلالانهمهووإنماللادلاء،ليسالابمعيرثونلاالاخوة

له-كان>فان:تعالىقولهفيتقدمكما،منهمتعصيباأفربوهو،عصبة

خو<.

حده،ضعفإذاالسيفكل:منمصدرإنها:الكلالةفيفنقولنحناما

42(.)ص"الاسلامفيالوراثة"انظر(1)
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القرابةعلىتطلق.اقتدارهضعفإذ:والرجل،بصرهضعفإذا:والطرف

بنوةأنيريدون،كلالةعميابنوذاكلخا،عميابنهذا:يقولون،الضعيفة

ضعيفة.الثانيعموبنوة،تامةالاولعم

"اساسفياللهرحمهالزمخشريقولفيها:اللغةأهلذكرهماواحسن

عنكلأيوالدا،ولاولذايكنلم[إذا:كلالةفلان"]كل")1(:البلاغة

[(".المماشةالقرابة]بلوغ

أصلأ:لهقرابةلالمنيقاللاإذ،قرابةذاكونهاشتراطمنلابدلكن

الكلالة"لفظ:لفظهماالشريفللسيدالسراجية""شرحفيرايتثم.كلالة

)2(:كقوله،القوةوذهابالإعياءبمعنىالاصلفي

كلالةمنلهاارثيلافاليت

بالقياسضعيفةكلالةكأنهاوالوالد،الولدعدامنلقرابةاستعيرتثم

.الولادةقرابةلىإ

منكانواإذالكن،والاخواتالإخوةعلىتطلقانعلمتذكرومما

فيقدمناكماالامبقرابةيعتدونلافانهملاب،اواشقاءأيالاقربين،

"الاقربين".

فانهاقدمنا،كما...(يورثرجل>رإنكارن:لىتعاقولهلهويشهد

.""كللمادة(055)ص(1)

:عجزه(2)

محمدا.تلاقيحتىحفىمنولا

.(185)صالديوانفيالمشهورةداليتهمنللأعشىوالبيت
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تشهدوكذاللتغاير.المقتضيللعطفبكلالة،ليسوالالمالاخوةأنعلىتدل

،لابأوالاشقاءالايةهذهفيبالإخوةالمرادأنعلىدلتالتيالادلةلذلك

.جماعال!ومنها

الله،رسول"يا:قالأنهجابرحديثرواياتبعضفي)1(البخاريوفي

فياصنع"كيف")2(:"الصحيحفيالرواياتبعضوفي."كلالةيرثنيإنما

أخواتهوكانت،الأخواتعلىالكلالةإطلاقهذاففي.اخوات"وليمالي

جابر)3(ية1رومنأخرىأحاديثفيذلكبيانجاءفقد،أبيهمنأوشقائق

عنه.اللهرضي

علىدخل!م!واللهرسولأنالقاريعمروعنأحمد)4(الاماموأخرج

".كلالةأورثوانيمالاليإن،اللهرسوليا:فقال،مغلوبوجعوهوسعد

علىالكلالةأطلقيكوننفاما.ابنةلهكانأنه")5("الصحيحفيثبتوقد

عتبةأخيهبنوابنتهمعيرثهأنهأراديكوننواما،المعنويلضعفهاالبنت

الظاهر.هونيوالثا،وغيرهم

مخففة،الراءبكسر"يورث("النساءأولالتيالايةفيقرئوقد

علىمنصوب"كلالة("أنالقراءتينهاتينعلىوالظاهر.مشددةوبكسرها

.(6161/8)ومسلم(491،6765)قمر(1)

وغيرهما.(241)89حمدو)2886(داودابوأيضاوأخرجه67(.)43البخاري2()

كنبناتتعوتركاحد،يومقتلبياإن":وفيه(،04)52البخاريأخرجهمامنها)3(

.نحوه(8701)2/مسلمصحيحوفي.."..أخواتتعلي

.(0441،4741،9471)""مسندهفي(4)

.(1)628ومسلم)9565(البخاري)5(
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قراءةيخالفلاوهو،كلالةذوووالمرادالورئة،علىيطلقفهو،المفعولية

تفسيرها.فيقدرناهماعلىالفتح

وهووالوالد،الولددونماالكلالة:الصحابةعباراتبعضفيوجاء

عمرقالالشعبيعن")1(البيهقي"سننففي.الورثةعلىيطلقأنهفيظاهر

الولدعداماالكلالةبكر:أبووقالالولد.عداماالكلالةعنه:اللهرضي

إلخ...والوالد.

العصبيينالاخوةلقرابةاسمالكلالةأنعنديالراجحهووهذا

منمانعلاأنهعلى.للورائةولاللمورثولاللورئةلا،العصبيةمنوغيرهم

كما،كلالةهم:فيقال،الاولكثرهاوتجوزا،هذهمنكلعلىإطلاقها

كلالة،ذويذو:بمعنىالمورثعلىواطلاقها،كلالةذووأي،قرابة:يقال

ناإلا.الاولمنأضعففهو،الحذفكثرةففيه،كلالةذويقاربذواي

ماأوالمعروفالمشهورالمعنىعلىإلايحمللاالقرانفيالكلالةلفظ

سببوسؤاله،تقدمكمااللهعبدبنجابرحديثفيصحوقدكيف،يقاربه

منلنسائي)2(وأحمدالامامأخرجهكماالنساء،اخرفيالتيالايةهذهنزول

حنبلبنأحمدثنا)3(:داود"أبي"سننفيوهوجابر،عنالزبيرأبيحديث

الله،رسوليا:فقلت..جابرا.سمعأنهالمنكدرابنسمعت:قالسفيانثنا

فيشيبةابيوابن(19191)""المصنففيالرزاقعبدأيضاواخرجه22(.4)6/(1)

476(.475،)6/"تفسيره!فيلطبريو416(1،415/)1!"المصنف

7513(.)6324،"الكبرى"فيلعسائيو)89914(،احمد""مسند)2(

وهوالاسناد.بهذا2(42)6/"الكبرى"السننفيالميهقيطريقهومن)2886(رقم)3(

.(1)8942أحمد""مسندفي
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>يشتفتونك:الميراثآيةفنزلت:قال؟أخواتليوليمافيأصنعكيف

طريقمن")1(مسلمصحيح"فيوهو(.البهلةفى!غللهقل

.سفيانعنأخرى

"فنزلت:فقال"الصحيحين")2(فيالثابتةالرواياتبعضفيوأظلق

يوصيكل،>:فنزلت")3(:الصحيحةالرواياتبعضفيووقع".الميراثاية

علىالراويمنتفسيرالعلماءبعضقولفيوهذا.("،..!غفي-أولدلله

سبمبهيالتيالربيعبنسعدبنتيقصةإلىذهنهانتقللعلهأوظنه،ما

علىوالدليلجابر.روايةمنفانها...(،للهيوصيكل،>:لىتعاقولهلنزول

)4(.أخواتإلالهيكنلم""الصحيحفيثبتكماجابراأنذلك

قوله:بأنالرواياتبينالجمعفاختارحجر)5(ابنالحافظأما

جابيرقيمغانزلتا،الاية<>ي!شتفتونك:وقولهالايات،<لله>يوصيكل،

الكلالة.ذكرالاولىمنبجابروالمتعلق،الربيعبنسعدوبنتي

الصحيحة،الرواياتبعضردمنأولىالجمعأنريبلا:وأقول

بأمرين:لجمعاهذايتعقبقدولكن

نأبجابرمتعلقاالسورةأولفيالكلالةذكركونقضيةأنأحدهما:

)1616/5(.رقم)1(

.(6161/7)ومسلم73(1565،3267،90)البخارينظرا(2)

6(./)1616مسلمصحيحانظر)3(

تخريجه.سبق)4(

2(.44)8/"الباري"فتحفي(5)
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منوإماشقائقإما....................أخأوأختلجابريكون

عمرعن""الصحيحينفي............الاحاديثفيبيانه...........أب

الصيف.اية............النبيوقولالكلالةعنسؤال

نزلتاالاثنتينوكون،الصيفغيرفينزلتالاولىالايةأنيقتضيوهذا

واحد.وقتفينزولهمايستلزمجابرفي

أخواتلجابربأنالاخبارالاحاديثفيماغايةبأنالأولعنيجابو

.لامإخوةأوختأوأخلهيكونأننفيفيهاوليس،لابأوشقائق

عن)1(تمييزها"الصيف"ايةبقولهأراديكونلاقدبأنهالثانيوعن

تلكفيالنازلةالقراناياتسائرعنالتمييزبل،الكلالةفيالاخرىالاية

النساء".سورةاخر"التي:بقولهلهذايستانسوربما،السنة

الرواياتبعضتغليطمنأولىولكنه،بالقويليسالجوابوهذا

أعلم.والله.الصحيحة

قرابةبهاوالمراد،الضعيفةللقرابةاسمالكلالةأنقدمناممافتحصل

لشدةكانوانوا،غيرهممنأقربوالابالولدلان،والابالولدعدامن

الاخوةلقرابةاسمهذاعلىفهي"الاقربين"،لفظيتناولهملاالقرب

لقرابةاسمالنساءاخرالتيالايةوفي،العصبةمنوغيرهمالعصبيين

فدل،ميراثهمبيانعلىالكلالةعنالسؤالجوابفياقتصرلانه؛الاخوة

المراد.همأنهمعلى

!.في":الاصلفي(1)
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اسماالكلالةيجعلمنقولعلىاحتمالانفيه!لك<انيؤ(!ىان

:للمورث

قولهيكونفماوعليه،كلالة"امرو":بالمرادإن:يقولأنأحدهما:

عدممنكلالةلفظيتضمنهمامعتكراراأيجعلولا!(؟له->ليس:تعالى

لىإولدلهيكنلمأيتأكيد،أنهالجيراجيزعمقدذلك؟فائدةفماالولد؟

فكيف،اسفلإلىالولدنفييتضمنلاالكلالةلفظانارادفان.اسفل

لهيكنلمأي:يقولقكيفاكد،ولكنيتضمنأنهأرادوإنتاكيد،:يقول

يمنعهلاالنخصأنمنهفيلزمظاهر،غيرفالتأكيدحالكلوعلىولد؟

ماتمنبهالمرادحينئذالكلالةفتكون،كلالةيسمىأنعنالولدوجود

:(الشاعر)1قوليحتملهوكل،:لليتيميقال،معروفاستعمالوهو،ابوه

يغضبلاالكلالةومولىلهأحمىالمرِأباوان

)2(.الابخلاماهو:الكلالةفيقالهذا،يوافقماعمرعنرويوقد

يورثرج!>وإنكات:تعالىقولهتفسيرفيالكلامفيضطربهذاوعلى

اسما-أبوهتوفيمناعني-هنابهفسرتبماكلالةفسرتإذا<!ئلا

نإحالكلوعلىالولد.معيرثونلامالاخوةانالظاهرفيكون،للمورث

وا"هلكإنالكلالةفي...":لقيلاريدولو،السياقبدليلباطلالتفسيرهذا

".هلككلالةن"

)كلل(."العربو"لسان4(48)9/"اللغةتهذيب"فينسبةبلاالبيت(1)

تخريجه.سبق)2(
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نأفيلزمه،الكلالةبيان(...آضؤأ>إن:بقولهأريدإنه:يقولأن:ثانيهما

نأوهواخرووجه،تقدمكمااللغةفيوجهوله.لهولدلامنهوالكلالة

منيترلبلمإذ،نسبهينقطعوبموتهضعيفا،كانولدلهيكنلمإذاالرجل

لىإينتسبنأنفسهنكنوإنفإنهن،البناتفيالنظرويبقى،إليهينتسب

لان؛النسبينقطعبموتهنانهمع،قوةلفدنلاضعافانهنإلا،المورث

إليه.ينسبونلابنيهن

عنهالله[]رضيالخطاببنعمراختارهالذيهوالوجهوهذا

شرطعلى:قال-بإسناد()1الحاكممنهمجماعةروىفقد،عمرهاخر

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنعباسابنعن-الذهبيوأقرِه،الشيخين

من:قالقلت؟وما:عباسابنقالقلت،ماالكلالة:فقال،الموتعندأوصى

له.ولدلا

:لمرةقالنهمزةبنعمروعنشعبةعن)2(الطيالسي"مسند"وفي

فييشكونإنهم:قالوالوالد؟الولددونهوأما؟الكلالةفيشكومن

الوالد.

الروايتينأظهرفيعباسابنعنالمروفي:""السراجيةحواشيوفي

"المصنف"فيالرزاقعبدايضاواخرجه3(.30340،)2/،"المسمدركفي(1)

بياوابنتفسير(،-)958""السننفيمنصوربنوسعيد(،1،18891)1879

فيلبيهقيو048()6/إالتفسير"فيوالطبري415(1/)1"المصعف"فيشيبة

22(.5)6/"الكبرى"السنن

225(.)6/"لكبرى"السننفيالبيهقيأخرجهطريقهومن6(.0)رقم)2(
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عباسابنسألت:قالأنهعطاءروىقدفانه(،الولد)1سوىماالكلالةأن

عداما:يقولونإنهم:فقلتالولد،عداما:فقال،الكلالةعنعنهاللهرضي

الله>قل:لىتعااللهقال؟اللهأمأعلمأنتم:قال،فغضبوالولد،الوالد

له-ولدلو()2(.ليساضؤاطكنالبهلةفىيقتيحغ

أنهالحنفيةبنمحمدبنالحسنعنوغيره)3(البيهقي"سنن("وفي

إنما:الحسنفقالوالولد،الوالددونما:فقال،الكلالةعنعباسابنسأل

فانتهرني.:قالولد!و(.لهليسهلكائرؤا!ان:وجلعزاللهقال

وزادداود،أبيطريقمنجابرحديث)4(""السننفيالبيهقيروىوقد

نسخةفيالزيادةهذهأرولم."أخواتولهولدلهليس"من:اخرهفي

ولهولدلهليسمن"بابالحديثهذاعقبلكنداود)5(،أبيلما"سنن

""بابلفظأنوعنديجابر)6(.عنالزبيربيأحديثفذكر،"أخوات

ذكرناهالذيالخبروهو،عباسابنعنقولهذا(:947)6/تفسيرهفيالطبريقال(1)

أخرجهوقد.الابوينمعالسدسالاممنالاخوةورثانهعنهطاوسروايةمنقبل

.(272)6/والبيهقي(684)6/والطبري(091)27دا"المصنففيالرزاقعبد

ابنعنالمؤلفيذكرهماويناقضها،عباسابنعنعطاءعنالروايةهذهأجدلم2()

.عباسابنعنالحنفية

بنوسعيد(و)91891""المصنففيالرزاقعبدأيضاخرجهو225(.)6/)3(

.(11/164)شيبةأبيبنوتفسير(-)588معصور

()4/6(4.)22

.(1)8942أحمد""مسندفيوهو)2886(رقم)5(

-!"مسندهفيحميدبنوعبد(41)899أحمدايضاوأخرجه)2887(.رقم)6(
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حمد"،ا"مسندراجعتوقد1(.)البيهقي"سنن"فيماالصوابوأن،مدرج

في>بقتيض:قولهبعدوزاد3()2(،80ص3)جلحديثافيهفإذا

وله-ولاغ!له-ليسطكانسلمؤا!إناخواتولهولدلهليس"كان<:البهلؤ

)3(.("اخ!ت

ولد.لهليسالذيللمورثاسمالكلالةأنتقتضيالادلةفهذه

نإقلنا:إذاأما.الاخوةيحجبلاالابأنتقتضيفالايةحالكلوعلى

توريثفييشترطلملانهفظاهر؛ولد،لهليسالذيالمورثهوالكلالة

للاخوةاسمإنه:قلناإذاوأما.الولدعدمأعني،الكلالةتفسيرغيرالاخوة

وإنكلالةفهم،عليهمكلالةإطلاقيمنعلاوالابالابنوجودلان؛فكذلك

نأيفهموهو،فقطالولدعدمتوريثهمفياشترطوإنما.والابنالابوجد

والبيهقي75(63213،)4""الكبرىفيوالنسائي()1742والطيالسي(01)64

وغيرهم.(123)6/

كما-وهو.السابقلحديثبامتصلابعدهاماوجعل"باب"،كلمةبحذفاي(1)

هامشها:فيقالوقد4(،50)3/للسننعوامةمحمدطبعةفي-المعلميصححه

بكلمةالحديثختمفانه)ك(،إلاكلهاالاصولفيلحديثااخرجاءهكذا

كلمةبينضبة()ظوفي."اخواتولهولدلهليسكانمن"باب:وبعدها"،الكلالة"

في""بابكلمةكتابةمعلكنكذلكضبة()حفيو."55هكانو"من"الكلالة"

نسخة.فيكذلكنهو،الحاشيةعلىالهامش!

المحققةالطبعةفيورقمه703(.)3/"المسند"فيلحديثو،الاصلفيكذا)2(

8942(1).

ليس"كانو)ت(:و)س()م(فيالايةمنتصففيقحم:المحققةالطبعةهامش!في)3(

فحذفناها.(4)ظفيتردولم."اخواتولهولدله
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الوراثة.علىأطلقتالكلالةإن:قلناإذاوهكذا.شيئاينقصهملاالابوجود

.الابمعيرثونالاخوةأنيقتضيالايةهذهإطلاقإنحالكلفعلى

عنلمجهمللنبيسؤالاالناسأشدكانعنهاللهرضيعمرأنهذالىإأضفنافإذا

أما":وقالصدرهفيطعنع!م!والنبينو،علمتبماأوصىوقد،الكلالة

ماعلىتدلالايةوهذه1(،)النساء؟"سورةآخرفيالتيالصيفآيةيكفيك

وجواب،الكلالةعنللاستفتاءجواباوقعتالايةهذهنو،علمت

.الابمعيرثونالاخوةأن2()ترجحمستوفيا-يكونأنينبغيالاستفتاء

يدفعما...(خوة7له>فانكان:تعالىقولهتفسيرفيقدمناقدولكن

الوالدبعدمالتقييدعنهناسكتلماإنه:فيقالوعليه.إليهفارجعهذا،

أعلم.واللهبعضا.بعضهيبينوالقرآن،هناكتقدمماعلىأحاله

"."كلالةإطلاقيمنعالاموجودأنزعملجيراجي)3(اأنبقي

فظاهر،الاخوةعلىتطلقالكلالةإنقلنا:إذاأما،دليلبلاقولوهو

له،ولدلاالذيأنهتدلالايةفهذه،المورثعلىيطلقإنهقلنا:إنماو

دليلفيهاوليسالنساء،أولالتيالايةفيتقدممماالابنفيفهمناوإنما

لامنأنهاللغةهلوالصحابةبعضوإطلاق.هناكتقدمكماالأمنفيعلى

فالوالد،بحجةليسكونهمعوالوالد،الولدعداماعلىأووالد،ولالهولد

.تقدمكماالابفيحقيقةهوإنما

عمر.عن(1761،)567مسلمأخرجه(1)

."...أضفنا"فإذاجواب2()

.(47)ص"الاسلامفي"الوراثةفي)3(
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"الولد".تحتيدخلونالبناتوبنيالابنوبنتالبنتأن(1)وزعم

ذلكأنالاولادفصلفيوبينا،غيرهوافقهفقدالابنوبنتالبنتفاما

لاوإنما،الحقيقةعندالوقوفوالاولىالمجاز،عموممنفهولهقيلإن

نأعلىالدالةكالاحاديث،أخرىبادلةالابنوبنتالبنتمعللأختيفرض

الاخوةميراثمبحثفيوسيأتي.عصبابالبناتمعوالاخواتالاخوة

لى.تعااللهشاءإنالحجبمن

الاختتعطىأنختوبنتفيينكركانأنهعباسابنعنجاءوقد

وله*أختولاله-لتسهكائيؤا>إن:لىتعااللهقالإنما:ويقول،النصف

ولد)2(.لهكانوانلنصفلها:أنتمفقلتم(تركمانضففلها

"ولد"كلمةتحتداحلةليستالبنتإنقلنا:إذاأما،ضعيفوهذا

يأ(فضف>فلها:الايةفيالذيفلأنداحلةإنهاقلنا:إنماوفظاهر،

بعدبقيمانعطيهابلفرضا،النصفنعطيهالاونحنظاهر،هوكمافرضا

نعطيكماوهذا،الايةينافيلاالصوربعضفينصفايقعوكونه.الفرائض

.السدسلهفرضإنماتعالىاللهأنمع،بوبنت:فيالنصفالاب

علىالايةدلالةأنمع،البنتمعالآخيورثعباسابنأنوالعجب

هذاومع.قولهبهيدفعمماوهذاسيأتي،كماهنامنوضحمعهاميراثهعدم

.(92)صالسابقلمصدرا(1)

933(4/)دا"المستدركفيلحاكموا(091)23""المصعففيالرزاقعبداخرجه2()

233(.)6/"الكبرىلسنن"فيوالبيهقي
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كما،البناتمعالاخوةبتوريثالصريحةالصحيحةالادلةتضافرتفقد

لى.تعااللهشاءإنبسطهاسيأتي

ودعوىظاهر،هوكماحقيقةباولادليسوافانهمالبناتبنوفاما

فيقياسوهو،البنينبنيعلىقياسهمإلاعليهادليللابالمجازدخولهم

:(1)يةولقائلهمأنمع،اللغة

الاباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناأبنائنابنوبنونا

كحديث،ذلكفيوردتالتيبالنصوصالبنينبناءورثناإنماونحن

بل،جماعإولانصالبناتبنيفيوليس.بالاجماعثم،وغيرهمسعودابن

أعلم.والله.يرثونلاأنهمعلىجماعالا

كانتإذاإلاكلالةتكونلاانهالا،الابمنأوشقيقة<أخت>ولهلم

علىموضعهفيتقدمقدالاممنالاخوةحكمولانقدمنا،كماكذلك

إلاينبغيلاوهذابالابناء،فرائضهمفيشبهواهناالإخوةولانهذا،خلاف

اباعد،فانهماممنالاخوةفاما،العصبةمنلانهم،لابأوالاشقاءفي

.المستعانوالله،ذلكفوقجماعوالا

منووأمهاأبيهامنأخوهاأي،المورثالمرء<ترذمانضف>فلها

رأيإبطالمن"ترك"مالىإالفرضنسبةعليهتدلماتقدموقدأبيها،

.العولفيالجيراجي

848(.)2/"المغنيشواهدو"شرح346(/1)"لحيوان"افينسبةبلاالبيت(1)

ديوانه.فييوجدولا2(،1/13)"الادب"خزانةفيالفرزدقلىإونسب



الفقهرسانلمجى857

بعديبقىماأولهاماجميعفيأخذ(ولابؤقايكنلخإن>وهويرلها

الاخأنطاهرهكانالبنتيعمبماهناالولدفسروإن،تسقطلاالتيالفرائض

الدلالةأنوالجواب،الاختفيالمتقدملجواباهنايأتيولامعها،يسقط

.الشرطبمفهومهيإنما

فيه.ماتقدم<ترذكاالتفثانفلهماثنتتن>فإنكانتا

قد(الأنثيزحظ>مثلمنهم(فللذكرودذسالارجالج>وإيئكانوأ

نوعذلكفيلان،الاثنتينميراثبيانعنهنابهيكتفولمفيه،ماتقدم

ماميراثهناوأغمض.الموضعينفيغامضايكونأنيحسنفلا،غموض

كله،القرآنيتدبرأنالعلملطالبحثوهذا،هناكبينهلانهالاثنتينفوق

أعلم.والله،بعضهعلىيقتصرولا

المرادأنالجيراجيزعم،جموعئلاثتهاونسمآ!رجالا>إخو:وقوله

وهذامثلا.الواحدةالأختمعالواحدالاخعلىتصدقحتى،لجنسابها

لجمعاأقللان،المذكورةالصورةفيصادقفانه"إخوة"أما،لازمغير

فيالمتقدم""إخوةلفطفيذلكوصج،وغيرهمالانصارلسانفياثنان

.هناكذلكبيناكما،السورةأول

لاإنهما:نقولبلظاهرها،عنلاخراجهاداعيفلاونساء""رجالماو

أخ:صورةفي""رجاليصدقولا،المذكورةالصورةفييصدقان

الصورتينهاتينحكملكنخت،وإخوة:صورةفي"نساء"ولاخوات،و

أعلم.والله،بالقياسيعلم



975الموال!بثفيرساللأ02-

شئ:بئللهوتضلوا>أنكراهيةالكلالةحكم<لحغالله>يبين

<.عليم

عليهااتفقماأنهمنأكبرضلالأي:قيل"فإن1(:الجيراجي)قال

اللهئم:يقولفكان،عنهاللهرضيعمريعلمهاولم،عنهماللهرضيالصحابة

قلنا:.اليوملىإالخلافزالومالي)2(.تتبينلمفإنهالهبينتهاكنتمن

الموعود....(".البيانهوهذاضلالا،هذاليس

ماأنهمنتقذممالىإأشارأدريلاالموعود"البيانهو"هذا:فقوله

بعيدوالاولتفسيرها؟فيهوبئنهمالىإأم،إلخ...الصحابةعليهااتفق

يخفى.لاماالتبججمنوفيه،الثانيفتعينجدا،

وهم-عنهماللهرضيالصحابةجعلإذأنصفمااللهولعمر

جعلهم-(تضلواأنلحئمالله>يبئن:بقولهوبالذاتأولاالمخاطبون

فيضلالعلىكلهمجمعواأأفرادهاوجميعالأمةوعلماءالائمةوسائر

رزقهولاالبيانجنىيجنولم،الأممعالاخوةلتوريثالكلالةأحكامبعض

.المستعانفالله!الجيراجيأسلمالحافظإلا

اخرويقصرأجور،عشرةفيؤجرالصواببعضهم"فيدركقال)3(:

واحدا".أجرافيؤجر

5(.1)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

725(.)7/"التفسير"فيوالطبري3(01/50)""المصنففيالرزاقعبدأخرجه2()

52(.)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(
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فلهفأصابالقاضياجتهد"إذا(:المشهور)1لحديثاخلافهذا

لىإذهبلجيراجياوكان.واحد"أجرفلهفاخطااجتهدواذااجران،

عملهافان،واحدةحسنةلهكتبتيعملهالمبحسنةهم"منالاخر:الحديث

بانيعملها""ولم:بقولهالمرادأنيعلمولم")2(.حسناتعشرةلهكتبت

يدخلفلاحسنةظنهعملاعملمنفأمامختارا،عنهافكف،مانعلهعرض

)3(.بالنياتالأعمالنماكاملا،الأجريوتىأنالظاهربلهذا،في

وذلك،أجرينالمصيباللهأعطىولكنهذا،علىيدلالاولوالحديث

عشرعنعبارةوهوكاملا،أجراالمخطئوأعطى،حسنةعشرينعنعبارة

261[)4(.:]البقرة<عليموسغواللهيشالمنيضعف>واللهحسنات

)الوصية(

تحتملنهاوتفسيرهاتقدموفد،الوصيةبايةالجيراجي)5(استدل

بل،بهنتمسكلاولكنناأصلا،المدعىعلىفيهدلالةلااحدهما،وجهين

الكتاببدلالةمنسوخةالايةهذهإن:فنقولالاخر،الوجهعلىكلامنانبني

.جماعوالإوالسنة

هريرةبيواالعاصبنعمروحديثمن(171)6ومسلم7352()البخارياخرجه(1)

سلمة.بيو

.عباسابنحديثمن(013)ومسلم6(194)البخارياخرجه2()

.الخطاببنعمرحديثمن(91)70ومسلم(1)البخاريأخرجه)3(

الوصيةعلىالكلاميبداثم،بالمواريثلهاعلاقةلاصفحة41المجموعةفيبعدها(4)

.45صفحةفي

7(.-2)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر)5(
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حكماتكونأنتصلحلاأنهاعلىتدلنفسهاهيفأولاالكتابأما

يشرعولم،لاثموللجنفمعرضالموصيانفيهابينانهوذلكدائما،

والصلح،بينهميصلحأندأرعمنالاثمنفيمجردإلاكافياحلالذلك

الرضاهعلىمداره

.()41ص...غالبا.الانسانأنواعلم

للمصلحةالوصيةحكممنافاةمنبيانهسيأتيمامعهذاتأملتفاذا

لىإ،لهمبأمواأولادهميخصونكانوالجاهليةاأهلأنولاحظت،لحقيقيةا

الخلقفيوجلعزاللهحكمةيفهمممنوكنت،أهوائهممنذلكغير

لهموتعليمالهموتألفابالخلقرفقا،التدريجعلىالاصلاحبناءمنوالامر

تعديلاالوصيةحكمشرعإنماوجلعزاللهأنعلمت=لحكمةاطرق

للوالدينأنفبينالمألوف،ويعاكسالنفوسينفرلاممالجاهليةالعادات

ومنأكثرشاءفمن،تهمرغبالىإوكلهبل،أداءهيحتمولمحقا،والاقربين

لىإراجعالامرأنيرونلانهم؛عليهميهونفالامرحالكلوعلى.أقلشاء

معرضونأنهمعلىنبههمهذامعولكنه،عليهمقسراوليس،رضاهم

يعلمذلكومن.تقدمكماكافياحلالذلكيجعلولملاثم،وللجنف

سينسخ.لحكماهذاأنظاهرةدلالةهذاوفي،مؤقتحكمهذاأنالمتدبر

جماليةإ،طريقينمنالنسخعلىفيهاوالدلالة،المواريثايات:ثانيا

وتفصيلية.

ولماخر،دفترفيالموضوعحولالكلاملاكمال1رقم4صلىإهناالمؤلفاشار(1)

.أخرىومواضعالتاليةالصفحةفيالمؤلفأشاروهكذا،نجده
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مواضع:فيوهيالايات،تفسيرفيتقدمتفقدلتفصيليةأما

ودت(.منه->مماقل1

->نصيمائفروضا<.2

<.لله->يوصيكل،3،45،

...(.وصئهبعد->منما6

اوجه.عدةعلىيشتملوهو(وإتناؤكتم>ءاباؤكم-7

.(الئهمنوضتهصضآز>غيز-8

:وجوهفمنالإجماليةوأما

11ص.....مواريثتعيين(1

يوصيكل،>تفسيرفيدفعهمربماالوجههذاعنلجيراجي)1(اوأجاب

اللهر(.

13ص....خاصةالوصيةايةأن2(

13ص...الحكيمالعليمقسمةأن3(

.الاياتتفسيرفيبعضهالىإأشرناالدلالاتمنذلكغيروثم

فيالوصيةبايةلقرابتهالوصيةحكمبقاءعلىلجيراجي)2(اواستدل

.(4)ص"الاسلامفيثةالور"في(1)

.(5)صنفسهلمصدرا2()
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أعلم.والله.الآيةتفسيرفياستدلالهبطلانببناوقد،المائدة

حق"ماالصحيصلن)2(:بحديثمنهاالجيراجي)1(فاستدلالسنةوأما

".عندهمكتوبةووصيتهالاليلتيناوليلةيبيتفيهيوصيب!شيلهامرئ

منبل،التوريثيةالوصيةعلىقاصرةليستالوصيةلان؛فيهدليلولا

يحملوعليه،والحقوقالديونمنوعليهلهبماالانسانيوصيأنالمشروع

لحديث.ا

(".وسبةسبيلعلىماتوصيةعلىمات"من)3(:ماجهابنوبحديث

أيضا.فيهدليلفلاذلكومع،ضعيفوسنده

فهوالتوريثيةالوصيةعلىينصالسنةمنشيءثبتأنهفرضلوثم

والله،الآيةبهنسختبمامنسوخافيكوننسخها،قبلكانأنهعلىمحمول

أعلم.

السنة:منالنسخأدلة

فنسخ،للوالدينالوصيةوكانتللولد،المال"كان:قالعباسابنعن

لكلللأبوينوجعل،الانثيينحطمثلللذكرفجعلأص!،ماذلكمنالله

والربع"الشطروللزوج،والربعالثمنللمرأةوجعل،السدسمنهماواحد

2(.)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)

عمر.ابنعن(1)627ومسلم)2738(البخاري2()

وهو،بقيةإسنادهفيالزوائد:فيالبوصيريقال.اللهعبدبنجابرعن027(1)رقم)3(

فيه.تكلممنأرلمعوفبنيزيدوشيخه.مدلس
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.عباسابنعنعطاءطريقمن)1(""صحيحهفيالبخاريرواه

إخبارتفسيرهفينهإلالفظا،موقوفوهو)2(:""الفتحفيالحافظقال

بهذاالمرفوعحكمفيفيكون،القراننزولقبللحكمامنكانبما

ابنعنجبربنمجاهدطريقمنجرير)3(ابنأخرجهوقد..التقرير.

....عباس

ترك>ءان:عباسابنعنعكرمةطريقمنداود)4(بيأ""سننوفي

ايةنسختهاحتىلذلكالوصيةفكانت<،والاقىبيهتللؤلدئينالوصئةخنرا

لمواريث.ا

"الناسخفيمعاوالنحاسداودأبووأخرج(:)هالمنثور""الدروفي

للؤلدئين!الوصيةفيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمنذروابن"والمنسوخ

:قال<لاقىبينواو>للؤلدين)6(،يورثونهالرجلولدكان:قال<لاقىبينوا

الاية.(والاقربونلدانلو1تركممانصعيب!رنبرجالفنسختهالهما،الوصيةكان

المنذروابنجريروابنحميدبنوعبدشيبةأبيوابنوكيعوأخرج

الرسالة.أولفيسبقوقد9673(.،5784)2747،رقم(1)

)2(/5(.)372

.(954)6/""تفسيرهفي)3(

265(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقيايضاوأخرجه)9286(.رقم(4)

و"تفسير98(88،)صللنحاس"والمنسوخ"الناسخفيلاثوو(.164.165)2/)5(

2(.1/99)"حاتمبياابن

.""يوثونه:المنثور"الدر"في(6)
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للؤلدثين>الوصعيةالايةهذهعنسئلأنهعمرابنعن)1(والبيهقي

.الميراثايةنسختها:قال<،لأقىبينوا

شيين،ماسلمةبنيفيلكروأبو%ادلهرسولعادني:قالجابروعن

فأفقت،علي،رشثمفتوضأ،بماءلمحدعاشيئا،أعقللاعزالنبيفوجدني

للذ2أولديفىللهيوصي!،>فنزلت؟ليمافيأصنعأنتأمرما:فقلت

)2(.عليهمتفق(الأنثيئنحظمثل

الامامروايةوفي.الكلالةفيبعضهالىإالإشارةتقدمقدرواياتوله

عليفدخل،اشتكيت:قالجابرعنالزبيربيأطريقمن)3(والنسائيأحمد

أحسن،:قال؟بالثلثلأخواتيأوصي،اللهرسوليا:فقلت،به!زاللهرسول

تموتأراك"لا:فقالعليئدخلثم،خرجثم.أحسن:قالبالشطر؟:قلت

".الثلثانوهولأخواتك،ماوبينانزلاللهانهذا،وجعكفي

فىلمجتيضللهقل>يسئتفتونك:فيالايةهذهنزلت:يقولجابرفكان

.(البهان

استشارولكنه،الوصيةايةعلىبناءيوصدأنأرادعنهاللهرضيفجابر

.الميراثوجلعزاللهفانزل،%النبي

(11/902)شيبةبياابن"مصنف"وانظر(.651)2/(المنثور"الدرفيإليهمالعزو(1)

2(.56)6/للبيهقي"الكبرىو"السنن(113،132)3/الطبريو"تفسير"

.(6161)ومسلم(491،7754)ريلبخاا(2)

ايضاواخرجه75(.4،63213)للنسائى"الكبرىو"السنن(41)899"المساند")3(

صحيح.واسناده)2887(داودأبو
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]منه[أشفيتمرضاالفتحعاممرضت:قالوقاصأبيبنسعدوعن

ليإن،اللهرسوليا:فقلت،يعودنيبث!يم!اللهرسولفأتاني،الموتعلى

فثلثي:قلتلا،:قال؟كلهليبماأفأوصي،ابنتيإلايرثنيوليسكثيرامالا

الثلث،":قال؟فالثلث:قلتلا،:قالفالشطر؟:قلتلا،:قال؟ليما

يتكففونعالةتذرهمأنمنخيزأغنياءوزثتكتذرأنإنككثير،والثلث

.(1)عليهمتفق("الناس

كانفلو،الورثةلذكريتعرضولم،الورثةلغيرالوصيةعنسألفسعد

جمك.النبيأقرهولما،ذلكعنسكتلماباقياالتوريثيةالوصيةحكم

ناوجمواللهرسولعادني:قالسعدعن)2(الترمذيروايةوفي

فيكلهبمالي:قلتبكم؟"":قال،نعم:قلت؟""أوصيت:فقال،مريض

"أوص:فقالبخير،أغنياءهم:قلت"؟لولدكتركت"فما:قال،اللهسبيل

كثير".والتلث،بالثلثأوص":قالحتىأناقصهزلتفمابالعشر"

لغيرالوصيةالمرادنسعدففهم،أوصيتسألهبجمولالنبيأنففيها

يتبادرماأوللكانتباقيةللورثةالوصيةكانتولو،جوابهيدلكما،الورثة

ذهنه.لىإ

بنتعمرةفقالت،عطيةأبيأعطاني:قالبشيربنالنعمانوعن

إني:فقالبهييهؤاللهرسولفاتىجم!،اللهرسولتشهدحتىارضىلا:رواحة

الله،رسوليااشهدكأنفامرتني،عطيةرواحةبنتعمرةمنابنياعطيت

بينواعدلوااللهفاتقوا":قاللا،:قال"هذا؟مثلولدكسائرأعطيت":قال

.(8261)ومسلم(7336)ريلبخاا(1)

.(579)قمر(2)
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جور"علىأشهدلا":قالأنهروايةوفي.عطيتهفردفرجع:قال،"اولادكم

.(1)عليهمتفق

عطيةفيالتسويةأوجبمنبهتمسك")2(:الفتح"فيالحافطقال

،واسحاقحمدووالثوريطاوسقولوهو،البخاريصرحوبهالاولاد،

باطلة.أنهاهؤلاءعنالمشهورثم.المالكيةبعضبهوقال

أجنبياالمورثعطىلوحينفيالصحةحالفيالتفضيلامتنعواذا

زادفيماالمورثعلىيحجرحينالمرضحالفيفكيف،عطيتهلجازت

وقاصبيبنوسعد)4(،وعليبكر)3(أبيحديثمنجاءكما،الثلثعن

بيو)8(هريرةبيوومعاذ)7()6(عباسو]بنعمر)5(وابن،تقدموقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/41)623مسلمعندالاخرىية1لرو1و.(1)623ومسلم(2)587البخاري

/5(41.)2

،ميمونبنعمربنحفصإسنادهوفي497(.)2/(""الكاملفيعديابناخرجه

ضعيف.وهو

عليه.موقوفا2(1/120)""المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

لان؟مقالإسنادهفي:الزوائد""فيالبوصيريقال(.0127)ماجهابنأخرجه

بنومبارك.غيرهولابجرحلاكلامافيهلاحدارلميحيىبنمحمدبنصالح

لحديث.امنكرداود:ابووقال،بالقويليس:النسائيوقال،معينابنوثقه،حسان

.متروك:الازديوقال.ويخالفيخطئ:وقالالثقاتفيحبانابنوذكره

.(621)9ومسلم)2743(البخارياخرجه

قال(.051)4/"إالسننفيوالدارقطني5(0/24)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

،وغيرهحبانابنوثقه،الضبيحميدبنعتبةفيه2(:12)4/الزوائد("مجمع"فيالهيثمي

.بلدهاهلغيرعنروايتهفيضعيفوهو،عياشبنإسماعيلأيضاوفيهأحمد.وضعفه

.متروكوهو،الحضرميعمروبنطلحةإسنادهوفي027(.)9ماجهابنأخرجه
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بيوأ4()حصينبنوعمران)3(أوسبنوشذاد)2(امامةبيوأ(1الدرداء)

التصريحبعضهاوفي)6(.السلمياللهعبيدبنوخالد)5(الانصاريزيد

نأحصينبنعمرانعنرويفيماوذلك،الثلثعنزادفيماالوصيةبإبطال

بهمفدعا،غيرهمماللهيكنلم،موتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلا

أربعة،وأرقاثنينفاعتق،بينهماقرعثماثلاثا،فجزاهم،جم!اللهرسول

)7(.مسلمرواهشديدا.قولالهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فينيوالطبرازوائد(-1382)والبزار27482()المسند""فيحمداأخرجه

فيه2(:12)4/ئد"الزومجمع"فيالهيثميقال(.1)484"الشاميينمسند"

اختلط.وقد،مريمأبيبنبكرابو

نميربنتوبةفيه"2(:411/)الهيثميقال)8665(.""الاوسطفيالطبرانياخرجه

الليث،كاتبصالحبناللهعبدوفيه.ترجمهمناجدولمنمر[،:بوالصو]كذا،

ا!."ثقاترجالهوبقية.ووئقضففوقد

المنفعة""تعجيلفيكمامصر،قضاءتولىعابدافاضلافكاننمر،بنتوبةاما

61(.)ص

عندمريمأبيبنسعيدالثبتالثقةالإمامتابعهفقدالليثكاتباللهعبدماو

.(4/432)الدارقطني

بنالوليدفيه2(:413/)الهيثميقال7171(.)الكبير""فيالطبرانياخرجه

.متروكوهو،الموقريمحمد

.(1)668مسلماخرجه

وفي(.4)739الكبرىفيوالنسائي693(0)داودبوو19228()احمدأخرجه

زيد.وابيقلابةابيبينانقطاعإسناده

حسن.إسناده2(:4/21)الهيثميقال(.214)9"الكبير"فيالطبرانياخرجه

.(1)668رقم
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ناقبلشهدته"لو:المعتقهذافيقالب!يئأنهداود)1(ابيروايةوفي

".المسلمينمقابرفييدفنلميدفن

شحيح،صحتهحالفيالانسانأنهذافي-أعلموالله-الحكمةومن

يحجرأنعنالطبعيبوازعهالشرعفاكتفىالفقر،ويخشىالحياةطوليأمل

شحعصيانعلىيجبرهشديدبسببإلايعطيلاأعطىإنأنهمع،عليه

يؤثرهمفانهولدهلىإبالنسبةفأما،الاجانبلىإبالنسبةهذاولكن.نفسه

للذريعة.سدابعضعلىبعضهمتفضيلمنوجلعزاللهفمنع،نفسهعلى

ماوكثيرا،أملهويضعفشحه،يخفالمرءفإنالمرضحالةوأما

علىذلكفيحمله،لوارثهبغضأو،أجنبيفيمشروعغيرهربدلهيكون

عليهالاجانبلبعضيكونماوكثيرا،الوارثوحرمانالاجنبيإعطاء

الثلثلهوجلعزاللهفجعل،صحتهحالأدائهامنيتمكنلمعظيمةحقوق

رليخش>:لىتعاقولهفيذلكبكراهيةالتصريعمعأراد،حيثبهيوصي

كثيرةحاديثوكثير"،والثلث":بههلإجمؤوقوله،تقدمكما.(..تركولولىا

المعنى.هذافي

جرانها،تحتناوناقتهعلىخطبثدولالنبيأنخارجةبنعمروعن

قدالله"ان:يقولفسمعته،كتفيبينيسيللعابهاوانبجرتهاتقصعوهي

والترمذيحمدأالامامرواه"لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطى

)2(.والبيهقيوالدارقطنيماجهوابنلنسائيو،وحسنه

"الكبرى"فيالنسائيايضاخرجهو.الانصاريزيدأبيحديثمن693(0)رقم(1)

7394().

وابن=2(47)6/والنسائي2(112)والترمذي(17664،81018)المسند""انظر2()
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حقذيكلاعطىقدالله"ان:يقولبئالنبيسمعت:قالأمامةابيوعن

وابنداودوأبو،وحسنهلترمذيوحمدأالإمامرواه."لوارثوصيةفلاحقه،

،عياشبنإسماعيلسندهوفيايضا)2(.حجرابنالحافظوحسنه(،1)ماجه

بينولكن،الائمةبعضوغمزه.بالتحديثصرحهناولكنه،بالتدليسرمي

بعضهم:قالالحجازفي،عنروىإذايضعفإنماأنهالائمةمنجماعةحاله

الائمةفاكترالشاميينعنروىإذاأما،حفظهفيفخلط،ضاععنهمكتابهلان

وابنمعينوابنأحمدالإمام:منهم،يصححهمنومنهم،حديثهيقوون

الاسديمحمدبنوصالحسفيانبنويعقوبوالبخاريوالفلأسالمديني

والدولابي)3(.والساجيوالبرقيلحاكماحمدأوأبووالنسائيوالترمذي

وابنعلي)4(عنضعيفةأوجهمنموصولالحديثارويوقد

وعطاءمجاهد)8(عنومرسلاعمرو)7(،بناللهوعبدوجابر)6()5(عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنشهرإسنادهفيو.26(4)6/والبيهقي(4/521)والدارقطني(2271)ماجه

.أخرىطرقمنصحلحديثاولكن،ضعيفوهوحوشب

27(.)13ماجهوابن3(565)داودوأبو2(021)والترمذي2(4922)لمسند""اانظر

372(./)5"الباري"فتحانظر

بعدها(.وما1/322)"التهذيبتهذيب"انطر

ضعيف.وهوالجزريانيسةابيبنيحمىإسنادهوفي79(./4)رقطنيالداخرجه

.مجهولربيعةبناللهعبداسنادهوفي89(.4/)الدارقطانياخرجه

مرسل.الصواب:وقال79(./4)الدارقطعيأخرجه

الحاكم.كذبهعمار،بنسهلإسنادهوفي89(./4)الدارقطنياخرجه

(1/0،616)""الامكتابضمنوهو(،)ص""الرسالةفيالشافعياخرجه

.الوفاءدار.ط
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.البابهذافيفكثيرةوالمقطوعاتالموقوفاتماو)1(،الخراساني

منوكثير")2(.لوارثوصيةلا"حديثتواترلىإالشافعيمالوقد

إنماالنسخلان؛قويةوحجتهم،القرانينسخالاحادخبربأنيقولالعلماء

لافكيف،طنيودوامه،دوامهيعارضإنماوهذا،الحكممدةانتهاءبيانهو

ظني؟معارضتهفييكفي

حياةفيقسمتالتيالمواريثوتتبعت،تقدمماتأملت1إذأنكعلى

توريثية=وصيةمنهمأحديوصلمنهو،الصحابةحوالوبجم!النبي

أعلم.واللهمتواتر.لحديثامعنىأنعلمت

:الاجماع

ناقليه.أسماءلتعدادحاجةفلا،معلومالوصيةحكمنسخعلىجماعالا

والله.يخفىلاكماالنسخفيالاختلافمنهيلزملاالناسخفيوالاختلاف

أعلم.

****

.(489/)الدارقطنيأخرجه(1)

.(041)ص"الرسالة"(2)



الفقهرسانلمجمولح772

(لفرراذوو)

بنيلحقواوأ،الفروضذويمنالامأولادالفقهاء"جعل(:1)قال

إنكات>و:لىتعااللهبقولعليهواستدلوا،بالعصبةوالعلاتالاعيان

."...(...!لنةيورثرجل

.الاعادةعنيغنيماالايةهذهتفسيرفيمرقد:أقول

أولادهموالاخواتللاخوةالثلاثةالاقساممنإن:"فنقول)2(:قال

بنيأعيان"إن:لحديثافيجاءكما،العلاتبنوثمالاعيانبنوبالميراث

منالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان)3(،"العلاتبنيدونيتوارثونالأم

ليسالذينالعلاتبنيمنإليهأقربون)4(فهممعا،والامالابجهتي

لانهم،الكلابعدفهمالاماولادماو،وحدهالابجهةمنإلابهاتصالهم

أخر".عائلاتمنبل،المورثاباءأولادمنيكونونلاربما

علىالاستدلالبهيريد"العلاتبنيمنإليهأقربون"فهم:قوله:أقول

ولكنه<.والاثزبونالؤلدانتركممانصحيب>للرئيل:لىتعابقولهلهمحجبهم

8(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

.(11)صنفسهالمصدر2()

لحارثاإسنادهوفي.طالبابيبنعليحديثمن2(0)59الترمذيأخرجه)3(

إسحاقابىحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيوقال.ضعيفوهولاعور

.لحارثافيلحديثااهلبعضتكلموقد،عليعنلحارثاعن

فيخطالأنها؛الكلمةهذهعلى)؟(استفهامعلامةالهامشفيالمعلميوضع)4(

العربية.
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واسطةتكونلاانبالاقربوالمراد"1(:)بقولهلحجبافي""الاقربينفسر

".المورثوفاةقبلانتفتلكنكانتأومطلقاإما،المورثوبينبينه

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيالبحثتماموسيأتي

الأماولادمنالاباعذجعلوالانهمالاقرباء؛ظلموا"فالفقهاءقال)2(:

ماإلايصيبهالاالتي،عصبةوالعلاتالاعيانبنيمنوالاقربينفرض،ذوي

".الفروضذويبعدبقي

يأتوالمالفقهاءأنعلمتالايةتفسيرفيقدمناماتأملتإذا:أقول

ومع.بهوامنواوجلعزاللهعنجاءهمماقبلواوإنما،نفسهمعندمنبشيء

وجل.عزاللهبمعونةشبهتهفندفعذلك

استحقاق:أمرينعلىالمواريثمدارأنالاياتتفسيرفيقدمناقد

بإزاءيبقىوما،الاولبإزاءالمعينةالفروضوجعل،والتعصيبالصلة

الذينهمالاولالضربانهناونزيد.التفصيلبعضهناكوفصلنا،الثاني

هناكيكنلمإذاأنهالامرفغايةالثانيالضربوأما،حقيقةالماليستحقون

غيرهم.مناولىكانواالماليستحقاحد

وقد،الثانيالضربمناكدالاولالضرباستحقاقأنلحاصلفا

اضعفيكونقدوهذا،العصبةومنللصلةمستحقاالواحدالشخصيكون

لممنلان-أعلموالله-ذلككان.الأولالضربمنهوممناستحقاقا

منكانمنبخلاف،الحرمانولاالنقصيحتملفلاالعصبةمنيكن

25(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(21)صنفسهلمصدرا2()
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عنهوالدفاعمولاهعنالمحاماةشأنهمنلان،ذلكيحتملفانه،العصبة

الحقوقأداءعلىلحرصاشأنهمنيكونأنفينبغي،مقابلالتماسبدون

يستحقهبمامحةالمساعنفصلا،العصبةاعني،ماله!نولولمولاهاللازمة

الجاني.عاقلةعلىالخطأبديةالشرعحكمهذايويدومما.المولىعلى

حيثمناولاوذلك،للأبالاخحقمنآكدحقاالاممنللأخإنثم

ثمامكثمأمكبر"فورد:،الابمناكثربصلتهاامرناالتيالامولدكونه

كانتالتيالقرابةبرالوالدينبرمنأنووود.قالكماأو(1")أباكثمأمك

ودهما)2(.أهلوبربواسطتهما،قرابة

عدم........فرضها.فجعلأيضا،[الميراثفي]الابعلىفضلت

كانإذاضعفهتنالانذلكمنفنتجبقي،ماإلاللأبوليس،الثلثالولد

خطأ.ذلكوخلاف،القرآنصريحوهذا.زوجمعهما

هذاأولأوضحناهمااللذينالسببينبينجامعالابأنالمسألةوسر

،السدسغايتهالصلةفاستحقاق،والعصوبةالصلةاستحقاقأعني،البحث

لالانهالولدعدممعلهيفرضولممنه،ينقصأنخشيةالولدمعلهففرض

لهتفضيلاليسالصوربعضفيالاممنأكثرفأخذههذاوعلى.عنهينقص

والعصبة،مستحقغيرشيءهناكبقيوانما،الصلةاستحقاقحيثمنعليها

هنا.عصبةاولىوالاب،بهاولى

لىإبالنسبةولدهايكونفكذا،الابمناستحقاقااكدالامأنثبتواذا

تخريجه.سبق)1(

عمر.ابنحديثمن2()552مسلماخرجه)2(
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حيثمنالاستحقاق:الوجهينبينجامعونفلأنهمالأشقاءفاما،ولده

حقاأضعفالوجهينبينلجامعاأنالبحثأولتقدموقد،والعصبيةالصلة

اللهبحمدذلكحكموبينا،الصلةحيثمنبالاستحقاقالمنفردمن

...تعالى

كانوابأنالعصبةمنكانواإذاللأمالاخوةأنهذامنيستلزم:قلتفان

الاشقاء؟علىيفضلوامثلاعمأبناء

بعصوبتهيعتدلاالعمابنلانلها؛حكملاهناالعصوبةفإنكلا،:قلت

.الاخوجودمع

بل،ينبغيكمالامه5أخاحياتهفييواصللاالرجلانالغالبوثانيا:

الاجانب.عدادفيعندههو

الأمأولادبينولاسيما،الناسبينالتأليفوجلعزاللهيريد:وثالثا

آكديكونقدالآخرعلىحقالاحدهمأنيعلموابأنهذايتموانما،الواحدة

ارتباطهمقويهذاعلمواإذالعلهم،لابالاخعنفصلا،الشقيقحقمن

بينهمالارتباطفإن،لابلاخوةوالاشقاءبخلاف،لهماتصاوتمكن

لا.أمالميراثفيطمعواسواء،مألوف

مطلقا؟لابالاخأو،الشقيقعلىلامالاخيفضللمفلم:قلتفإن

وهكذا،ينقصولاعليهيزادأنينبغيلامحدود،حقلهلامالاخ:قلت

مالهوانما،مبتوتحقلهفليسالعاصبماو.الفروضأصحابسائر

.الديونكأصحابالفروضفأصحاب،فضل

..................................................الاسلامجاءفلما
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عزاللهبعوننذكروإنمابيالها،يطولأخرىاصولعلىالمواريثوبنى

منها:امثلةوجل

:الزوج

وحاملحياتها،طولونفقتهازوجتهمهربتسليممكلف:الزوج

بهشهدالذيوكفرانها،عوجهاعلىوالصبررضاها،التماسفيالمشقات

.بحاليسقطلافرضانصيبهجعلوغيرهاالاموروبهذه)1(.%النبي

فجعلت،دونهولكنها،المتقدمةالاموربعضفيالزوجتشبهوالزوجة

تسقط.لاانعلىالمحافظةمعمنهالنصفعلى

:الاب

فلم،يستطيعبماحياتهفيوخدمهوواساهبرهقدابنهيكونانالغالب

التيالاحوالفيالجملةفيمؤكدايكونولكن،كالزوجبمؤكدحقهيكن

؟سقوطمنفيهايخشى

الابن:

فرضاوجلعزاللهلهيجعللمولكن،عديدةلأسبابالورثةاحقهو

.السقوطمنآمنلانه

البنت:

جعلبانعليهرجحتفلذلكوعجزها،لضعفهاالابنمنحقاآكدهي

وذلك،عصبةترجعفانهااخلهاكانإذاولكن.عنهينقصلافرضلها

.هريرةأبيعن(41)68ومسلم3331()البخارياخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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الابن.حكمفيفصارتووهنها،ضعفهاوانجبارساعدهالاشتداد

:الأخ

فيحقلهولكن،تقدمممابشيءمكلفاليسإذ؛ضعيفالاخحق

.أخذهلحقوقابعدشيءبقيإذاأيعاصبا،وجلعزاللهفجعله،لجملةا

اخت:

علىوأشفقحنىحياتهافيتكونلانها؛الآخحقمناكدحقلها

فيالمواساةتستحقضعيفةأنثىهيوأيضا،أخيهعلىالاخمنأخيها

سقوطه،منيؤمنفرضاوجلعزاللهلهاسمىفلذلك،الوفاةوبعدالحياة

ويتكفلعضدهامنيشدفوجودهأبوها،لانه،للميتأبهنالبكانإذاإلا

يدها.فيجعلهمنأولىيدهفيالمالوجعلبمواساتها،

لانهاوئانيااكد،الابنحقلاناولا،للميتابنهناككانإذاوكذا

ومواساتها.بصلتهامكلفأيضافهو،عمته

بيأوبينبينهصلةيبقىلاالزوجلان؛الأبمعالزوجيحرمولم

ظاهر،فالامرابنهكانإنلانهالولد،معالزوجيحرمولموفاتها،بعدزوجته

فانهاشقيقأخالاختمعورثفاذابينهما.صلةلافلأنهغيرهابنكانوإن

فيفصارتوكسرها،ضعفهاانجبرلهاشقيقبوجودلأنها؛عصبةتجعل

.الاخحكم

بنوويحرمالامأولادترثالاحيانبعضفيأننتائجه"ومن(:قال)1

.(12)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)
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"كيف:قالثم،المشتركةالمسالةذكرثممثلا("والعلاتالاعيان

.(791())ص".....يجوز

****

الاصل.فيالصفحةفيبياضبعده)1(
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)العصبة(

اعتراضاتعلىنعطفثم،بالتعصيبالقولأدلةفنسوقنبدأ

لى.تعااللهشاءإنلجيراجيا

وأن،والعصبيةالصلةاستحقاق:أمرينعلىالوراثةمدارنقدمناقد

هذاعلىالكلامهناولنبسطهيبقىمامدارنيوالثا،الفروضمدارهوالاول

.تقدممالبعضتكراروقعوانالاصل

فروضهيفاذالىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثفيالنظرأجلنا

جميعأنبإطلاقهالمرادأنالامةاتفقتثمالسنةبينت،مطلقوارلثمقدرة

وجودها.عندالفروضبعدوالباقي،الفروضعدمعندالمال

ليسوا،رجالواماإنابإماهمفاذا،الفروضذويفيالنظرأجلناثم

منيخرجولم،حولهويعصبونلهيغضبونالذينالمورثعشيرةرجالمن

الولد.وجودعندالابإلاذلك

بلاالمورثعشيرةمنكلهمهمفاذاالاخر،الضربفيالنظرجلناو

يخرجولم،أخواتهممعرجاهلواما،فقطرجاهلإماهمفاذانظرناثماستثناء،

.البناتمعالأخواتإلاذلكمن

علىيبقىماومدار،الصلةاستحقاقعلىالفروضمدارأنلنافتبين

أنههذافيالحكمةفاقتضت،الامرينيجمعمنالورثةمنولكن.العصبية

الولد،عدمعندوالابالابنوذلك،يفرضلمسقوطهمنيخشلمإذا

الولد.وجودعندالابوذلك،لهفرضسقوطهخشدواذا
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:حالاتولها،العصبةنساءمنيكونمنالورثةومن

،الحقوقذويمنولاالعصبةرجالمنأحدمعهايكونلاأنإحداها:

والاخواتكالبناتاستحقاقها،بمقتضىمعينفرضلهاالحالهذهففي

.تقدمعماالانواعثلاثةمنكلانفرداذا،لابوالاخواتالشقائق

الاستحقاقانيكونأنيخلوفلا،حقذومعهايكونأن:الثانيةالحال

ذلكجروإن،ويشتركون،فرضهفلكلاستويافان،أولىأحدهماأوسواء

واحدنوعمنكاناإنثم،تنفيذهمنفلابداولىأحدهماكانوان.العوللىإ

معالابنبنتحالوهذا،كانإنالنوعاستحقاقمنبقيماللمرجوحفرض

وماالراجحقدمنوعينمنكاناوان.الشقيقةمعلابوالاخت،البنت

معالاخواتحالوهذا.فللمرجوحشيءبقيفإن،الحقوقمنيساويه

.البنات

هذهفيفانها،العصبةرجالمنأحدمعهايكونأن:الثالثةلحالا

العاصبذلككانإنثمضعفها.وينجبرجانبها،ويشتد،بهتتقوىلحالا

تناله،فرضلهاكانفانذكرا،كانتلوعليهتقدمإنهابحيثمنها،أضعف

الشقيقةوكالاخت،الابنابنمعكالبنتوهذاكاملا،فرضهاتستوفيفانها

حظمثلللذكر،عصبةمعهتكونفانهافرضلهايكنلموان.لابالاخمع

التشبيب.مسألةوهذه،الانثيين

للذكر،عصبةمعهوترجعفرضها،عنتتحولفانهالهامساوياكانوإن

معلابوالاخت،الشقيقمعوالشقيقة،الابنمعكالبنت،الانثيينحظمثل

الابن.ابنمعالابنوبنت،لأبالاخ
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ابنوبنت،الابنمعالابنكبنتوهذايسقطها،فانهمنهاأولىكانوان

لابوكالاخت،الابنوابنوالابنالابمعوكالاخت،الابنابنمعالابن

الشقيق.مع

!نأولىأحدهماأممتساويانهماأ:والاختلجدابينالنظرويبقى

الاخر؟

يكونوإنما،العشيرةمنالرجالعلىمدارهالمطلقالارثنلنافتبين

ثبتالذيالاستحقاقذواتوهن،مخصوصاتولنساءبالعرضللنساء

.والاخواتالبناتأعنيانفرادهن،حينمنلهنالفرض

الذكرية:الاولويةعلىمرتبهوفاذ،الاصليالتعصيبفينظرناثم

فالاخ.فالابالابن

الاخوةلبنيبعدفيماثابتةهيفإذ-العصبيةوهي-مدارهفيونظرنا

الاخوةعصبيةيساوييكادبحيث،فيهشكلاثبوتاالاعماموبنيوالاعمام

الترتيبعلىستستمرالسلسلةأنهذامنففهمنا.الاجتبيلىإبالنسبة

الذكرية.الاولوية:المذكور

فيقويةفوجدناها-الصلةاستحقاقوهي-الفروضمدارفيونظرنا

الفرضيةالسلسلةأنذلابمنفعلمناعداهن،فيماوضعيفةالبنينبنات

والعفاتالاخكبناتعداهنفيماوأما،الترتيبعلىالبنينبناتفيمستمرة

نأيمكنفلافرضمستحقاتهؤلاءيكنلمواذافلا،الاعماموبنات

التعصيب.فيإخوتهنيشاركن

مر،كماالاستحقاقعلىمبنيةهيفإذاالمقدرةالفروضفيونظرنا

الماللان،الباقيفيحقلهيبقولم،يستحقهمالهفرضقدأهلهامنوكل
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فلا،بعصبةوليسبتعصيبأواستوفاها،وقدصلةباستحقاقيستحقإنما

هناكدامماشيءاستحقاقهاستوفىقدالذيالمستحقلذلكيزادأنينبغي

عم.ابن،بنت:مثلفيوذلك،عصبة

النصوصوجاءت،القطعيةالأصوللىإالمستندالنظرمقتضىهذا

فمابأهلها،الفرائضألحقوا":قالأنهوكل!النبيعنعباسابنفروى،طبقه

.(1)عليهمتفقذكر"رجللأولىفهوبقي

هذاوعلى،المقدرةالفروضبالفرائضالمرادأنجماعةمنهوفهم

في:اعتراضاتهالجيراجيبنىالتفسير

ابنبنتأم(1)

أخأختبنتأم(2)

)2(الاخابنأختبنتان)3(

)3(.الاصلهذاتنقضالامثلةالثلاثةهذهإنقائلا:

فيأولىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثبالفرائضالمرادبل:فأقول

الرواياتبعضفيماذلكعلىويدل،الحديثهذاغيررسولهسنة

تباركاللهكتابعلىالفرائضأهلبينلمالا"اقموا(:4)الصحيحة

".ذكررجلفلأولىالفرائضتركتفما،لىوتعا

.(5161)ومسلم(2736)ريلبخاا(1)

لجيراجي.اكتابمنوالتصويب."اخ":الاصلفي2()

.(16،17)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(

4(./161)5مسلمعند4()
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مماضهب>للرجال:وجلعزاللهقال،المعروفهوالاستعمالوهذا

لاوإشاؤده>ءاباوكخ<>نصيمامفروضا:قولهلىإ(والأقربونلؤلدانترك

إطلاقالاحاديثفيوكثر<هادلهمففىيهضةنفعال!أقىبأيهتمتدررن

المواريثعلمتسميةعلىالامةواتققت،المواريثمطلقعلىالفرائض

لفرائض.با

وجلعزاللهلاناي-يجابالابمعنىالفرضمناشتقاقهاكانإنثم

منكانإذوكذافظاهر،-المورثاختيارلىإموكولةكانتأنبعداوجبها

.عوضبغيرالاعطاءأوالتبيينأوالانزالبمعنىالفرض

المواريثجميعفلأنوالتحديدالتقديربمعنىالفرضمنكانوان

تكنلموإنفبغيرها،الستةالكسوربأحدتكنلمإن،محددةمقدرة

فلهزوجمعكانواذا،لجميعافرضهانفردإذافالابن،فباللزومبالتصريح

.محدودةمقدرةوجميعهاوهكذا،،أثمانفسبعةزوجةمعأو،أرباعثلاثة

منكلهالانهاالجيراجي؛بهااعترضالتيالأمثلةتردفلاهذاوعلى

قوله:تحتفدخلت،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيالمبينةالفرائض

لانهبالبنتينالثلثيرهلحقناأالثالثالمثالففي.بأهلها"القرائضألحقوا"

بمقتضىلهامفروضلانهبالاختالباقيلحقناو،القرانبنصفرضهما

.الاخابنوهوذكر،رجللىلاونجعلهحتىتهدهءيبقولم،السنة

ممابأنهاالامثلةتلكعنيجيبالاولبالتفسيريقولفمنهذاومع

والثالث،بالقراننيوالثاالاولالمثال،لحديثاهذاعمومفيهخصص

"يقع:لجيراجيالقولمعنىفلامستنكر،غيرالعموموتخصيص،بالسنة
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فييناقشأنيمكنأنهإلا")1(عليهالفقهاءجمعألماومناقضاللقرانمباينا

لبسطحاجةولا.ذلكوغير،عكسهمنأولىكانوكيف،التخصيصهذا

الراجح.هوالاولالمعنىكانإذ،لجوابواالاعتراض

بهقضدبل،كلنيبحكمليسأنه"وعندي:بقولهلحديثاتأولوقد

...")2(.خاصةقضيصةفيصوفى

49(.)ص...احتمالمجردهذاأولا:اقول

اللهشاءإنأخرىأدلةالإخوةميراثبحثفيالحجبفيوسيأتي

عنهاللهرضيالعباسمطالبةوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد.تعالى

معيرثلاالعمأنبحجةأحدعليهينكرولم،-بعل!اللهرسولمنبميراثه

أعلم.والله،ذلكبعدالامةجماعوإ،أخرىبحجةدفعوهوانما،البنت

الوراثةمسائلفييقعالعصوبةاعتبارأجل"ومنالجيراجي)4(:قال

بالامثلة:)؟()5(نوضحهاعظيمخلل

وابنبناتعشر(1)

01

يأ،بالعصوبةالتركةثلثلاخذابنهأوأخأوأختالابنمكانكانولو

.(16)ص!الإسلامفي"الوراثة(1)

.(61)صنفسهالمصدر2()

عنها.اللهرضيعائشةعن(53/)9175ومسلم672()5البخاري)3(

.(1ه)ص"لإسلامفي"الوراثة)4(

لمذكر.لىإيرجعالذيالضميرلتانيثاستعكاراالمعلميمنالاستفهامعلامة)5(
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الفقهاءعند1()؟()واربأكبرهؤلاءمنكلافكان،الابنأخذهماضعف

المورب".ابنمن

سواء،والمئةالواحدفالابنواحدا،شيئاالبنينجعلالشرعإن:أقول

مثلا.الاخوبينبينهويوازنالعددجملةمنواحدنصيبيفردأنيصحفلا

إذاوفرض،كتابهبنصالثلثينابنيكنلمإذاللبناتوجلعزاللهفرضوقد

علىلجيراجيااعترضفهلا.الانثيينحظمثلللذكريكونأنابنكان

نامعالثلثينمنأكثرالبناتأخذتالمذكورمثالهفيبانه،الحكمينهذين

الابنخذوأيضا.الثلثينإلاأخذنلماأبالابنبدلكانلونهوابنا،معهن

ثلثا.أخذأببدلهكانولوسدسا،المثالفي

أخواتهنصيبزيادةمنجاءهإنماالمثالفيالابننقصأنوالمقصود

هذا.علىفليعترضاعتراضللجيراجيكانفان،الثلثينعلى

ابنبنتاثلاثوناخر:مثالاوخذ

زوجأو،الثمنلحازتزوجةمكانهكانتولو،الثمننصفهناللابن

نصيبأنمعهذا،.الثلثلحازبأو،السدسلحازتمأو،الربعلحاز

الكل.نصيبهيكونفقدالاخأما،الربعوالزوجة،النصفيجاوزلاالزوج

الباقي-يحوزابنهأوالاخأوالاختكونأعني-لحكماهذاإنثم

منالاخوةميراثبحثفيالاولينفينصوسياتي،المتقدمةبالادلةثابت

لى.تعااللهشاءإنالحجب

المعلمي.منإنكارياستفهام(1)
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زوجقال)1(:")2(

3
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أم

2

ابنان

بكثيرأزيدأي،المالمنثلثينلاخذتابنتانالابنينمكانههناكانلو

الذكر".مننصفاالانثىحبلجعللىتعاوالله،الابنينمن

لانك،التعصيبعلىلاالعولعلىإيرادهيحسنالاعتراضهذا:أقول

وإنما،الثلثينللبنتينأنعلىوتوافق،بقيماإلالهماليسالابنينأنتوافق

تقسمثم،الرأسمنيخرجالزوجنصيبإن:فتقول،العولفيتخالف

يأتي:ماعلىعندكالقسمفيكونالفرائضحسبعلىالتركة

ابنانأمبزوج

.ابنتانالابنينبدلكانلووكذا

ومخالفتهفسادهوبيانهذا،اختراعكنقضلىتعااللهشاءإنتيوسيا

مساواةفيهماغايةإنهنا:نقولوانما.العولفصلفيوجل،عراللهلكتاب

الذكر.مننصفاالانثىحظجعلفيهفاين،والابنينالبنتين

بحثفيلجواباتيوسيأ،التشبيبمسألةوذكر"،"مسالةفال)2(:

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولادأولادمعالاولادميراث

****

.(51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

نفسه.المصدر2()
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(لأرحاماذوو)

فلا،السلامعليهادمأولادمنكلهم"والناس)1(:العصبةفصلفيفال

لمإذاعندهميرثونالذين-الارحامفذوو،عصبةمنميتيخلوأنيمكن

أبدا".التركةإليهمفصللا-عصبةللميتيكن

يكنلمإذاإلايرثونلاالارحامذويإن":بقولهميريدونلاهم:أقول

نأخبيرنتوبها،العلمانتفاءبلالامر،نفسفيالعصبةانتفاء"عصبةهناك

الغالبيكونفحينئذاباء،بضعةبعدالانسابجهلالناسفيالغالب

بل،الحكمةعنخالياالحكمهذاتحسبنولا.البعيدةبالعصبةالجهل

كونهأعني،العصبيةلمكانيرثإنماالعصبةأنوهو،بينةفيهالحكمة

نإوطبعا،عنهالذبفيومالهدمهويبذل،عنهويحمي،للمتوفىيغضب

مثلا،أبيهعمابنأوعمهابنأنهأعني،عصبتهأنهيعلمفيمنيكونإنماهذا

المير\،!.منعليهبنيمااعتبارفليسقطمفقود،السببفهذالجهلاعندفأما

ثم،عليهدلالتهاادعىماوابطالتفسيرهاسبقالتيبالاياتاستدلئم

".ترثولاتورثالعمةأنمنيتعجبعنهاللهرضيعمر"وكانقال)2(:

اللهرضيأنهوبيانه،ترثلاأنهاعلىدليلذلكمنعمرتعجب:أقول

تعجبا؟هنايتعجببالهفما،لائملومةاللهفيتأخذهلاصارماإماماكانعنه

علىالاحكامفيوالعجيب،عجيبشيءرويةعنديكونإنماوالتعجب

وجهين:

.(41،51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(91)صنفسهالمصدر2()
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لها.ومخالفللحكمةمنافأنهيعلمما:الاول

حكمة.لهبأنإيمانهمعحكمتهالمتعجبيدركلمما:الثاني

تأخذهلاصارماإمافاكانعنهاللهرضيعمرلانهنا؛يجيءلاوالاول

بكرأبيحكممنكانبأنخطأالحكمهذاأنعلمفلو،لائملومةالحقفي

يخالفلمفإذ،كثيرةأحكامفيخالفهمكمالخالفهم،الصحابةمنغيرهأو

تنبغيولاالخطأ،عليهيجوزلاممنحكمأنهيعلمنهعلمناالحكمهذا

فكان،حكمتهلهتتبينولمجم!،النبيحكممنعلمهقدفيكون،مخالفته

لذلك.يتعجب

الحكم:هذافيعجبانرىلافانناهذاومع

يستغرقلمإذاوذلك،لجملةافيترثالعمةإن:نقوللاننااولا:

منترثالاختأنكما،المقابلةفيكافوهذا،العصبةيعلمولمالفروض

تعصيبا.الفروضأبقتماإلامنهايرثولافرضا،النصفأخيها

نأمانعفأفي،الاسبابعلىبل،المقابلةعلىمبنيةليستالوراثةوثانيا:

هنا،واضحوهذا؟زيدعلىحقلعمرويثبتولاعمروعلىحقلزيديثبت

هذانظرو،ضعيفصلتهواستحقاقها،بينةظاهرةلعمتهالأخابنعصبيةفان

:المثال

لورثهالمنقطعماتفلوولد،ذووالاخر،منقطعأحدهماأخوينأنلو

شيء.المنقطعلذلكيكنلمالولدذوماتولولولد،ذو

الابوفرضمنهفرضهاضعفزوجتهمنالزوجفرضأنترىنتو

وجوداجازونقصازيادةالاختلافجازواذا.منهفرضهاثلثبنتهمن

وعدما.
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:عباسابنحديثتقدموقد

نعتهفيالبيانكررإنما:الخطابيقال(:)1""الفتحوفي.ذكمر"رجل

نأ،لهأختمعهوكانمثلا،عمابنأوعماكانإذاالعصبةأنليعلمبالذكورة

الانثيين.حظمثلللذكربينهماالماليكونولاترث،لاالاخت

لدفعاكده:نقوللاننا"ذكر("،لفظمنمعلومهذابانيعترضولا

أعلم.والله،والتغليبالتجوز

"تلخيصفيانظرها،والخالةالعمةميراثنفيفيأحاديثجاءتوقد

)2(.الحبير"

والسيرالحديثكتبفيوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد

ينقلولم،عهلإنناللهرسولمنبميراثهعلاولالنبيعمالعباسمطالبةوالتاريخ

فيذكرتولاورثتها،ولاهيلاطالبتب!ولاللهرسولعمةصفيةأنالبتة

عنه.اللهرضيعمرخلافةفيتوفيتإنماوهي،المحاوراتتلك

ولايورثالبنتابنفيهفانعجبا،لازداداليومالفقهرأى"ولوقال)4(:

".تورثولاترثالاموأم،يرث

أمهأمترثهإنماالبنتابنفان،صورتينجعلهاواحدةصورةهذه:أقول

ذويميراثمنيرثالبنتفابن،تقدمممالجواباعلمتوقد.أمهأبولا

9228(.4/)"الحديث"اعلامفيالخطابيوكلام(.12/)12(1)

)2(/3(.)49

عائشة.عن53(/751)9ومسلم672()5البخاري)3(

.(91)ص"الاسلامفي"الوراثة4()
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أولادميراثبحثفيبهذايتعلقماوسيأتي.إرثهلنفيوجهفلا،الارحام

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولاد

يرثوجده،جدهعنيرثلاالميتابنمعالابنابنوكذلك"(:قال)1

".عنه

تقدمت.وقدالولد،وذيالمنقطعالاخوينكمسألةفهيهذهأما:أقول

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيهذابسطوسيأتي

(2())العول

.(91)صنفسهلمصدرا(1)

صفحة.نصفبمقدارالاصلفيبياضبعده)2(
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كانانتركمماالسدسطمئهماؤحرلئى>ولابويه:لىوتعاتباركاللهقال

فلأئهخوةله-كانفانالمجأفلأمهأبواه،وورثهولاله-يكنلضفمانولدلمو

.[11]النساء:<دينأؤبهايوصىوصئهبعدمريمألسدسث

وهذا،يخفىلاكمامتوفىكلفيعم،المتوفىأي<>ولأبوته:قوله

بعضهموقدره.نحوهاو""إرث:تقديره،محذوفمبتدأهأنوالظاهرخبر،

ؤحر>لكل:وقوله<،>ألسدسط:قوله(1هو)المبتدا:بعضهموقال.،الثلث"

"روحفيكماالردعنوأجيبالاخيرالقولهذاردوقد.بعضبدل<حما

نأيقتضيالأخيرينالقولينمنكلثممقنعا،لجواباأرىولا)2(."المعاني

هووالظاهر.بعدهماالستانفثم(،ول!يث!لموكان!ىان:قولهعندانتهىالكلام

)3(تفصيل<>أودتن:قولهلىإ<وحم>لئى:قولهقيكون،الأولالقول

فيللهيوصيكل،>:الايةأولقيقولهأنكما.إرثأي(>ونلأبوته:لقوله

بمافصلهثم"،أولادكمتوريثفي":الصوابعلىتقديره<!مأؤلد

.بعده

ظاهر،<ولدىلموكانانتركمماالسدسطمئهماؤحر>لئى:وقوله

قلم.سبق"بعد".:الاصلفي(1)

)2((/4223-4.)22

النصب.والوجهمرفوغا،الاصلفيكذا)3(
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ويوخذالولد،معمعااجتماعهماعندالأبوينبحكمخاصالايةومنطوق

لاأنهاما.السدسفلهالولدمعأحدهماانفردإذاأنهالموافقةبمفهوممنها

لاإذ،فقدهعندفكذلكالاخروجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقص

الاخر.فقدانبسببفرضهعنأحدهماينقصفرضذواالفرائضفييعرف

فينقصموجود،وهوالولد،هوالنقصسببفلأنعليهيزيدلاأنهماو

منهما.واحدكلينقصكماأحدهما

اخر.حكمفللأبوينولديكنلمإذأنهالمخالفةبمفهوممنهاويوخذ

الولديكونكانشيء،يبقىلاقدأحدهمااووالأبوينالولدوجودومعهذا،

يكونقدلحالاهذهوفي.فقطوأبأو،وأبوينكبنتشيء،يبقىوقدذكرا.

بعلموبقيكانأويكن،لمفإن،فرضهفيأخذ،الزوجينكأحدفرضذو

ربعيبقىزوجةمعو،السدسيبقىفقطبوينو-كبنمئشيءفرضه

لحديث،العصوبةبحقيأخذه،فللأببقيماأنلجمهورفا-السدس

فماباهلها،القرائضألحقوا"مرفوعا:عباسابنعنوغيرهماالصحيحين

ي-الورثةعلىيردالباقيأنالاماميةعنوحكيذكر(".رجلفلأولىبقي

عليهدلتماخلافوهو.سهامهمحسبعلى-يظهرفيماالزوجةدون

الجمهور.عليهومضىالسنة

أنهذلكومفهوم،السدسالولدمعللأبأنوكدالقرانفإن:قيلفان

.غيرهلهليس

نأالقراننصقد:وبنتأبوينصورةفيالردفييقالوكذلك:قلت

منهم.أحديزادلاأنذلكفمفهوم،السدسانوللأبوين،النصفللبنت

غيرهيؤخذأنفيينافلا،المحتومالفرضفيهوإنماالقراننصأنوالحق
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الدليل.يقتضيماعلىرداأوتعصيباالفرضطريقبغير

>فإنذ:فقال(،له،ولدىكان>إن:قولهبمفهومجملهماتعالىبينثم

:أي<له-ولاٌيكنلم>فارز:فقوله<.العدمثفلأمهأبواه،وورثهله-ولدٌيكن

قولهيستشكلفقدظاهر،هوكماالابويناجتماعوهيبحالها،القضيةوبقية

.(أبوا،>وورثه:ذلكمع

المذهب.باختلافهيختلفأو،المذهبباختلافيختلفلجوابوا

:مذهبانوهنا

،أبوانوكان،إخوةولاولديكنلمإذاأنهلجمهورامذهب:الاول

التركة،ثلثأخذتالزوجينأحدمعهمايكنلمفان،يأخذانهماثلثفللأم

بدلىنوان،الربعوهو،الباقيثلثالامأخذتزوجةمعهماكانوان

.السدسإلاللأميكنلم(1زوج)الزوجة

.الثلاثالصورفيالتركةثلثللأمأنوهو،عباسابنمذهب:الثاني

التزامنافرضعلى-فنقولعباسابنلمذهبالموافقلجواببافلنبدأ

لم"فإن:قيللولانهوحسنتأكيد،<>رررثه،أبواء:تعالىقوله-:مذهبه

هذهأنزاعما،أبمعهايكنلمإذاهذا:قائللقال"الثلثفلأمهولدلهيكن

اجتماعفيكونهافيلهاموافقتهايلزمفلاقبلها،عمامستقلةالجملة

لبينالابويناجتماععلىفيهاالمعنيكانلوهذهبأنقولهويؤيد.الأبوين

فيهيإنمالجملةاهذهأندلالامحكمبيانعلىاقتصرفلما،الابحكم

.الأبعدمعندالامحكم

قلم.سبق""زوجة:الاصلفي(1)
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الامحكمفيإنها:قيلولوظاهر،قبلهاماعلىلجملةابناء:قيلفان

انفرادها"عند:قولكموهو-القيدهذابأنذلكرد،الابعنانفرادهاعند

له-ولديكندؤ>فمان:قولهيكونأنهناكمافغاية،عليهدليللا-"الابعن

يكونأنأعنيمعا،لحالينافيعم،إطلاقهعلى(الثلمطقلأمه[أبواه،]وورثه

ولدولاأثمكانتإذافانها،صحيحذلكفيلحكموا،يكونلاأوأبمعها

نأمنمحذورفلاهذاوعلىلا.أمموجوداالابأكانسواء،الثلثفلها

فلاهذاوعلى،صحيحةفائدةزيادةذلكفهمفيإن:يقالقدبلهذا،يفهم

دخولهعدمعلىيدلفلاالابنصيببيانعنسكوتهماوللتوكيد.مقتضي

يختلف.حكمهلانأوله،الباقيان:المعنىلانيتركقدإذ،الكلامفي

.تقدمكمافيهامحذورفلاالدلالةدعوىعلىالاصرارفرضوعلى

لىإتهملجأأنظريةشبهاتعندهمقامتالعلمأهلأكثرأنلجوابفا

الربع.و]لزوجةالابومع،السدسوالزوجالابمعالامفرضبأنالقول

الابمعالامفرض:لقالوا<أبواه،>وورثه:قولهلولالعلهندريولا

ولدلهيكنلم"فإن:قيللوقولهعموميسلمونلاولعلهمأبدا.السدس

ويقوون،الامانفرادبحاليخصونهابل،الابوجودلحال"الثلثفلأمه

نأواثبات،الشبهاتتلكدفعهيالتأكيدففائدة.للأبماذكربعدمذلك

أحدهناككانسواءأيمطلقا،الثلثوالإخوةالولدعدمعندالابمعللأم

وافقه.ومنعباسابنمذهبهوكمالا،أمالزوجين

تفضلأناستبعادهوإنماذكرتمماعلىلجمهوراحملالذي:قيلفان

الربعللأمأنوزوجةأبوينفيقالواوانما،وزوجأبوينمسألةفيالابالام
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لما(،أبواه>وورثه:يقللملوأنهوالظاهر.يأتيكماالايةعليهحملوالما

ولديكنلمحيثللأبمانصفمثلللأميكونأنوهو،قولهمعلىزادوا

الابمعللأمبأنلصرحالنظرمنلديهمقاممادفعأريدفلو،إخوةولا

مثلا.الزوجوجودمعالثلث

أكثرهافيالاكتفاءلحججاإيرادفيوجلعزاللهسنةأنلجوابفا

للصوابووفقالنظرنعموالحقعلىحرصلمنكافيا،تنبيهاعليهابالتنبيه

لهكانلمنمناصايدعنو،نفسهفيمقابلهترجيحمنالحكمةتقتضيوما

منلجزئياتابعضفيالحكمةتقتضيهقدلماومجالاقصر،أوهوى

ذلكالحكمةلاقتضاء،الراجحخلافالقاضدفهمفيوجلعزاللهترجبح

آخر.موضعفيموضحوهذا،لجزئيةاتلكفي

شدةعلىدلقد(أبواهؤ>رررثه:بقولهالتأكيدفإن،كافتنبيهوههنا

لماذلكيكونوانما،الابويناجتماعحالفيالكلامأنبتثبيتالعناية

لا،اوالزوجينأحدهناكيكونأنأعني،الحالينالايةعمتقدثمذكرنا،

نأوهي،قطعيةصورةمنهفكانت،الجملةفيذلكعلىقاطعانصاونصت

لحكمايكونأنذلكمنولزم،الزوجينأحدمعهماوليسالابوانينفرد

إذاالوارثانالفرائضفيالمعروفإذ،الزوجينأحدوجودعندكذلك

معكالولدباطراد،لذاكناقصاوجودهكانآخروارثبسببفرضهنقص

الاممعوكالاخوة،حالكلعلىينقصهمالزوجينأحدأوالابأوالأم

يمكنلا؟الامينقصمنالزوجينحدوأبوينففيحال،كلعلىينقصونها

نأيمكنولاقطعا،ينقصهالمالزوجينأحديكنلمإذافانه،الأبيكونأن

.الابعدمعندينقصهالاأحدهمالانالزوجينأحديكون
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بوجودمشروطلهانقصهولكن،الابينقصهاالذيأننختار:قيلفان

.الاخوةبوجودينقصهاأنهكما،الزوجينأحد

الذيوانما،الابينقصهالمواخوةأبوينصورةفيأنهلجوابفا

.الابعدمعندينقصونهاكما،الإخوةنقصها

شيئا.الابمعيرثونلاالاخوةفإن:قيلفان

معالاخوةأن-عنهاللهرضيعباسابنأعني-صاحبناعننقلقدقلنا:

معيورثهمأنيلزمهولا،الامنقصتهالذيالسدسياخذونوالامالاب

،الابياخذهلمعدمهمفرضلوماياخذوننمالانهمأم،لاحيثالاب

.للأبلالهالكانلولاهمف!نه،الامنقصتهالذيالسدسذاكوهو

:جوابانفعنهشيئا،الإخوةياخذلاوقلنا:بهنقللمفان

حجبهم.والابنقصوهاانهم:الاول

نظير،فلهاالجمهورمذهب.....الفرائضفيلهذانظيرلا:قيلفان

أوأجدكانفإن،الزوجيناحدمعالثلثعنينقصهالاالاممعلجداوهو

مذهبعلىماولجد.اوحجبهمالسدسلىإأفهمالإخوةنقصلاموإخوة

يجعلأنهمرلمااصلهمنالسؤالهذايجيءفلا-عباسابنأعني-صاحبنا

عنه.لجدواالابيحجبهمفلا،للاخوةالمنقوصالسدس

الابولكنلهم،الاستحقاقفيالسدسذلكأن:الثانيلجوابا

أنهميرونالعلمأهلكان:قتادةقالكما،عليهمينفقهاونفقهماكفاءيأخذه

أمهم.دونعليهموالنفقةنكاجهميل!أباهملانالثلثمنأمهمحجبواإنما

.(1()4/174)جرير"ابن"تفسير

لتركي.ا.ط(6/864)(1)
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أبوياخذهفكيف،يعطونهولاالسدسينقصونهالامفالاخوة:قيلفان

؟غيرهابالهملاننكاجهم؛ولاالاخوةهؤلاءنفقةيليلاوهوالميت

ينقصونها،لاللأمالاخوةإن:وافقهمومنالزيديةقالقد:لجوابفا

يقولمفإن،للاخوةيكونالسدسأنصاحبنامذهبوالاولىبعيد،وهذا

.الامبنيفيقويفهولابأوالاشقاءفيقوله

سببأن:لجوابفاشيئا،يعطونولاينقصونهابأنهمالقولعلىفأما

نإالامبنيأن:وبيانه.لابأوالاشقاءمعنقصانهاسببغيرمعهمنقصانها

فضعف،بمعونتهمواستغنت،أمهمبهماعتضدتفقدكباراكانوا

فنكحتفاوقها،الميتأبويكونأنفالغالبصغاراكانواوإناستحقاقها،

ابنهامناستحقاقهافضعف،أولادالهبولادتهاعندهقدمهاوثبتتاباهم

ني.الثاببعلهااستغناؤها:الثانية،لابنهفراقها:الاول:جهتينمنالميت

نقصته؟الذيالسدسيكونفلمن:قيلفإن

تعصيبا.الابفيأخذه،الفرائضبعدباقهو:قلنا

وإنمابنوها،ولاالابينقصهالمأنهلجواباهذاحاصل:قيلفإن

نقصكانلو:فيقال،عليكمسؤالكمفيملباستحقاقها،نقصنقصها

.حالكلعلىلنقصهاينقصهااستحقاقها

نقصفنقصهاالحكمةفيوأمابنوها،فنقصهاالحكمفيأما:لجوابفا

عليه،فيمتصر،الاخوةبوجودالشرعفضبطه،ينضبطلاولكنهاستحقاقها،

ولكنقالوا:،بالمشقةالسفرفيالصلاةقصرشرعيعللونالعلمأهلأنكما

الحكموصار،المخصوصبالسفرالشرعفضبطها،تنضبطلاالمشقة

ذلكيكونأنفرضهعنواوثانقصفيمنيلرملاأنهعلى.عليهمقصووا
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الامتنقصفالبتت،وعصبةوأمبنتمسألةلىإترىألا،لهالمنقوص

نقصلماالثلثالائماستوفتلوبللها،السدسذاكيكونولا،السدس

أخذ.والعصبة،الامنقصتفالبنت.شئالبنتعلى

كمللو،مووزوجكبنات،الورثةكثرإذاالفائدةتطهرلكنها:قيلفان

لىإوتعولستةأصلهافيكون،المسألةلعالتالثلثوللأمالنصفللزوج

وبالنقصانعشر،ثمانيةمنثمانيةلهنيكونإذ؛البنابنصيبفينقص،تسعة

عشر.ثلاثةمنثمانيةلهنصار

رأيعلىوأما،عولفلا-عباسابنأعني-صاحبنارأيعلىأما:قلنا

،العوللزمإذاماعلىبهلاقتصرمعتبرانفيناهالذيالاصلكانفلولجمهورا

وعصبة.وأمبنت:وهيفرضناها،التيالمسألةفيعولولا

نافيلزم،الامينقصونوالاخوة،الاخوةيحجبالابإن:قيلفإن

أولى.هوينقصهافلأنينقصهامنحجبإذالانه،الامينقصالابيكون

يحجبلجدوباانفرادهما،عندالابوينبمسألةمنقوضهذاقلنا:

واللهالزوجينأحدمعهماكانأومعها،انفردإذاالامينقصولا،لامالاخوة

لموفق.ا

فصل

لجوابامنتقدمماقلنا:التزمناهفإذالجمهورامذهبعلىوأما

تأكيد،(أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهأنحاصلهعباسابنلمذهبلموافقا

منأولىوالتأسيستأسيسا،منهالكليكونأخرىمحاملعندناوله

المحاممل:وهاك،البتةالاشكاليندفعوبذلكالتأكيد،
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بقوله:المرادأنليفهم،بعدهلماتوطئة<>رورثه،أبواء:قولهأن:الأول

ذلك.فهملما<>رررثه،أبواء:قولهولولا،ورثاهمماالثلث<لعلمث>فلأمه

بعيد.القولهذا:أقول

الكتابفيالفرائضفيتذكرالتيالانصباءفيالمطردلانولا:

ما(،أبواه>وررثه:قولهفيوليس،التركةصللىإمنسوبةأنهاوالسنة

وأفصلالكانذلكبهيقصدلملو:يقالأنالامرغايةذلك،عنيصرف

منأولىالواضحالتأكيد:قولو.منهأولىوالتأسيس،تقدمماعلىتأكيدا

للأمأناعتقدالقولهذاصاحبنولولاأحد،يفهمهلاالذيالتأسيسهذا

الفهم.هذالهوقعلما-الزوجينوأحدالابمعكانتحيث-الباقيثلث

فأما،الاحتمالانيتعادلحيثمحلهاالتأكيد"منلىأوالتأسيس"وقاعدة

أولى.فالتأكيدظاهراالتأكيدواحتمالتعسفاالتأسيساحتماليكونحيث

لابان،فقطيرثاهأن(أبواه>وورثه،:بقولهالمرادان:الثانيالمحمل

كماالذكريالتخصيصمنماخوذلحصرواقالوا:اخر،واربمعهمايكون

.الفحوىعليهتدل

محلولكنالحصر،يفيدقدالذكريالتخصيصأنشكلا:أقول

وأزيدا؟ورثمن:يقالكأن،للاستيعابمقتضياالمقاميكونحيثذلك

عنعامههناالاستخبارفإن،أبواهورثه:فيقالزيدا،ورثبمنخبرني

نأبذلكفيظهر،للسؤالمطابقالجوابايكونأنوالاصل،الورثةجميع

بقوله:يقصدلملو:يقالأنالأمرغاية.الورثةلجميعمستغرقالجو]ب

عنه.لجواباتقدموقدتأكيدا،أوفصلالكانلحصرا(أبواه،>وورثه
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القرانفيأطلقإذاالارثأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالثالمحمل

فىللهجمرجكل">:لىتعاقال،تعصيبأنهعلىفالمعنىالنصيبيبينولم

لانهملهمكميبينفلم1[،1النساء:1(الائثيئهتحظمثللذكرأولد!غ

.فرضذواتلأنهن،نصيبهنوسمىانفردنإذاالبناتحكمبينثم،عصبة

176[،النساء:1<ولايؤلهايكنلئمان>وهويرثهآ:ختهوالاخفيتعالىوقال

عصبة.لانهنصيبالهيسمفلم

نصيبا،لهمايسئمولم(أبواه،>رررثه:لىتعاقال:فنقولهذاتقررإذا

حظمثلا)1(للذكرأنالعصبةفقاعدةعصبةكاناواذا،عصبةأنهمافالمعنى

ظاهر،هوكماالتركةثلثفالمراد<اخملث>فلأمهبعد:قولهوأما.الانثى

مثلاللأبيبقىحيثيكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهمادذقدولكن

معهماكانإذاأنهذلكودل.الزوجينأحدمعهميكنلمإذاوذلك،ذلك

سهم.ولهاسهمانلهبينهما،الباقيكانالزوجينأحد

>رررثه،:لىتعاقولهبناءولكن،صحيحةالقاعدةأنالظاهر:أقول

فلم،الأمنصيبسمىقدلانه،هناكليسالمذكورالنهجعلىعليها(أبواه

.تقدممايفيدولا،عليهمتفقوهو،عصبةالأبيكونانإلايبق

أنهوذلك،عصبةأنهااستقرأنبعدالامنصيبسمىإنما:يقالقدنعم،

أنهماالقاعدةبمقتضىفثبتمعا،إرثهمايسئمولم(،أبواه،>وورثه:قال

ذلك.بعدالامنصيبتسميةينقضهولا،عصبة

با.منصو"مثلي":جهلوا(1)
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بيانولاإرثهماإثبات(،أبواه>وورثه:بقولهيقصدلم:يقالإذنظر،وفيه

قوله:من(>وله،أخت:كقوله،معهوجودهمابيانبهالمقصودوانمامالهما،

كانلوبانههذافييخدشقدنهإلا(له-ولاي!وله،أختليسهلكاقسؤأ>إن

الكلامفيمعروفالابوينوجودأنمع"أبوان"وله:لقيلالمقصودهوهذا

"وله:قولهعنعدلإنمابأنههذاعنيجابوقد،تقدمكماالزيادةهذهبدون

،يكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماكذا""وله:بقولهالتعبيرلان"أبوان

.أبوانلهوعيسىوحواءادمغيرإنسالقفكلالابوانفاما،والاخوةكالولد

"ولهولد""ولهالفرائضاياتفيجاءحيثبأنههذافييخدنروقد

قيل:فلو،الارثمنممنوعغيرحباذكرمنوجودمنهاالمقصود"إخوة

كلحقفيصحيحوهذا،ممنوعينغيرحيانأبوانوله:لكان"أبوان"وله

.إنسان

"وله:قولهمنالظاهرةالصورةولكن،كذلكالأمربأنيجابوقد

تقتضيمماوهذامطلقا،أبوانلهليسمنالناسمنأنتوهمقد"أبوان

اجتنابه.البلاغة

وأ،أبوان""وله:المعنىيكونأن،محتملانالمعنيان:يقالقدبلى،

واذاذكرنا.بمايسمعولم،ذلكغيرأو،"مالهجميعأبواه"وورثه:يكون

التأكيد.منلىأوفالتأسيسكذلكالامركان

أعلم.والله،بذاكلمحملاهذاليس،حالكلعلى:أقول

اشتقمماونحوه""ورث-:أيضالهتعرضمنأرولم-الرابعالمحمل

ذكربدونمنهللموروثكانمماونحوهالماللىإيعدىقدالارثمن
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يرثهاالارض>أن:لىتعاكقوله،القرانفيالغالبهووهذا،منهالموووث

فيذلكوغير(أئفزدوسيرثونالذيف>:وقوله<،لمجلحوتعبادبد

الصحابةمنالمفسرينأكثرقولفيومنه،القرانمنموضعاعشريننحو

النساترثواأنلكممجل>لا:لىتعاقولهالنزولسببوعليهوغيرهم

ماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره")1(البخاويصحبح"ففي<،فا

شاءواوإنتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهكانالرجل

هذهفنزلتأهلها،منبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءواوانزوجوها،

تركته،جملةمنالمتوفىةامريعدونكانواأنهملحاصلفا."الايات

.الماليرثونكمايرثونها،المالحكمعندهمفحكمها

"من"،بوتاوةبنفسهتاوةإليهفيعدى،فقطمنهالموووثلىإيعدىوقد

ويرثيرثنى!وصلنائدنثمنلى>فهبزكريا:عنقصهفيمالىتعاكقوله

كقول،""عنبيعدىوقد6[.5-:أمريم<رضارثوأتجلهيعقوبءالمن

)2(:كلثومبنعمرو

بنينامتناإذاونووثهصدقاباءعنالمجدووثنا

ئايتا!قراتدبتت>أفؤ:لىتعاقالمعا،الاثنينلىإيعدىوقد

77-:]مريم(فرداويألجنامايقول>ونرثه-:قولهلىإوولدا(مالالأوتينوقال

.]08

(49011)""الكبرىفيوالنسائي2()980داودابوأيضاوأخرجه(.4)957رقم(1)

وغيرهم.(138)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.(132)صللزوزني"المعلقات"شرحانظر،معلقتهفي2()
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مفعولين،لىإيتعدىأنحقهأنوغيرهماللغةأهلبينوالمعروف

لى:تعاقولهحدعلى،نحوهأوالمال:نيالثا،نحوهأوالماللهكانمن:الأول

المفعولينأحدذكريتركقدولكنه،وولدهمالهونرثه:ي<>ونرثه-مايفول

هوهذا.عنهوورثتمنهوورثتورثتهبين1يفرقوولم،ذلكتقتضيلعلة

علىيدل"أبواهزيدا"ورث:قولكأنبذوقناندركولكننا،عنهمالمعروف

ذلكوندرك،"أبواهمنه"ورث:قيلذلكخلافأريدإذانهو،بإرثهإحاطتهما

يأليهوماكليرثنيأراد:نهو(يغقوبءالمنويرثيرئنى>:زكرياقولفي

.يعقوبلالكانمابعضويرثذلك،ونحوالدينفيوالامامةالعلممن

")1(الباري"فتحففي،لجملةافيذلكأدركواقدالعلمأهلوجدتثم

وقال-:(اذمفيبنتينبللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتاب-

فيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجبومن:السهيلي

بهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع،البنتمعالاخوة

الاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاختأنمعالثانيةالايةفي

الاحاطةمقتضاهفإن<،يورثربر>وإنكات:لىتعابقولهفيهاعبر

>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورثلفظفأغنى،المالبجميع

فالمرادالثانيةالايةوأما.بميراثهايحيطأي(ولابؤفايكنلمانيرثها

فلذلك،""يورثبلفطفيهايعبرولم،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولد

البنت.معالاختورثت

،74)ص"الوصيةاياتوشرح"الفرائضكتابفيالسهيليوقول26(./1)2(1)

.)75
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ن<كنلةيورثرص!نكات>و:تعالىقولهفيوتقرر:أقول

الاقاربعلىويطلق،والفرعيةالاصليةبغيرالقرابةبمعنىمصدرالكلالة

"يرثهأو"كلالةذوويرثهرجلكان"وإن:قيلفكأنه،والفرعيةالاصليةبغير

أءوله،مراةأوكنلةيورثرصلنكات>و:الايةلفطوهذا(".كلالة

فهمذلكمنأبتزصنينوفمانالسدمىتهمافلئىوحدأختأؤ

12[.]العساء:<افلتأفيشركا

وفي،عليهجمعوأبهقرئكمالامالاخوةهنابالاخوةالمراد:فيقال

المعنىكانفإذا،موضعهفيمعروفهوكماعليهدلالةالمتلو)1(القران

يرثونقدالكلالةذويلأن،البنتلعدمتعرضفيهفليس"كلالةذوو"يرثه

لانبنت،لهكانتومنبنتلهيكنلممنتعمفالايةكذلدبكانوإذامعها.

الولدوجودمعحتىحال،كلعلىذويهاأوالمذكورةللقرابةاسمالكلالة

بانأحقالايةهذهكانتفقد،البنتتحجبهملامالاخوةانمعوالوالد،

الولد.بعدفيهايقيد

كلالة،ذوواوكلالةيرثهي<كئلة>يورثمعنىأنلجوابوا

يكنلمإذابميراثهيحيطونوإنما،بميراثهيحيطون:هؤلاءيرثهومعنى

غيرهم.وارث

امرؤأانالبهلةفي!ماللهقل>يستفتونكفلفظها:الثانيةلايةوأما

فانولدفاليهنلتمانيرثهآوهوترذمانضففلها،أختولا!ولاله-ليسه!ك

حظمتلفللذكرولحسابررجالاإبوص!انكانوترذكاالتلثانفلهمااثنتينكانتا

"المدلو".:الاصلفي(1)
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النساء[.]خاتمة<شئءعليمبئىلمحهوتضل!وأأنلئماللهيبئنالأنثيين

:أمرانهناوالمقصود،يطولعليهاوالكلام

منيخصلا،هالككليعموهو(،هلكاميؤ>إنفيها:قالأنه:الاول

بقوله:قيدهافلهذا،لىالاوالايةفيكانكمابارثه،الكلالةذوويحيط

التعصيب،وجهعلىفهوالبناتمعالاخواتميراثوأماولا!<.له->لدس

.الفرضفيهاالمذكورإذ،الايةفيالمذكورالارثغيروهو

الاحاطة،علىإنه:السهيليقالوقد<،يرثها>وهو:قوله:نيالثا

هوإذمالها،جميعإحرازلهابارثهفالمراد1(:السعود)أبوقال.غيرهووافقه

وجودمعيتحققفانه،لجملةافيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروط

بنتها.

والامكالزوج،البنتغيريضامنهايمنعالاحاطةلأننظر؛وفيه:أقول

الاحاطةيقتضيعمرا"زيد"ورثقولنا:أنشتإذا-لىفالاو.لاموالاخوة

وهو،الاحاطةيقاربمافيفيطلقيتوسعوقد،الاصلهوهذا:يقالأن-

يقتضيمعيننصيبلهليسوكونهانفرد،إذابالماليحيطفانه،العصبةإرث

الثالث.المحملفيتقدمماعلى،إرثهإطلاق

أوجه:باربعةالاحاطةعلىفلانا"فلانورث"دلالةتوجهوقدهذا،

حقأنيدلومواقعهالاستعمالوكثرةالذوقإن:يقالأن:الاول

لهكانمنلىإيعدىنو،ونحوهالماللىإبنفسهفعلهيعد!أنالارب

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيرهفي(1)
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علىفلانا"فلانورث":يقالوإنما.الابتدائية""منأو""عنبونحوهالمال

كانوإذا.فلانمالفلانورث:المالميراثفيوالتقدير،مضافحذف

الحكملانبل،فحسبالاضافةلعموملا،ضحةوفالإحاطةذلكالتقدير

في:كمافيها،العموميقتضياجزائهلجميعشمولهيقللابماالمفرد

هذافانماالدار،وهذهالعبدهذاأووالدار،العبلمأودارا،أوعبدااشتريت

الشموليقلحيثفأماوالدار،العبدلجميعالشراءشمولعلىيدل!لكلام

ابنصرحولكن،الشمولمنهيفهملافانهزيدا،ضربتمثليمتنعأويندراو

عدممعالاجلةبعضفيهوناقش،العادةوقرينتهأيمجاز،بأنهوغيرهجني

.العمومعلىيدذداراأوعبدااشتريتنحوانإنكاره

صحلمازيد،مالورثتزيدا:ورثتفيالتقديركانلو:قيلفان

فيواردذلكونحو(،مايقول>ونرثه-:لىتعاقالوقدمالا،زيداورثت

كلامهم.

سلب،مثلاخر،فعلمعتى""ورثبتضمينيكونقدأنه:لجوابفا

في"مالا"يكونوقد<،مايقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيظاهروذلك

بنزعمنصوبا"زيدا"يكونوقدثانيا،مفعولالابدلامالا"زيدا"ورثت

مالا.زيدمنورثت:والاصل،الخافض

فكيف،بنفسهمثلازيدلىإيتعدىلاان""ورثكانفاذا:قيلفإن

إليه؟يعدى

الابتدائية."من"او"عنب":قلت

ءالمقويربيرثني>زكريا:قولعنالكلامفيلكسبق:قيلفإن

تبعيضية.أنهايقتضيما<بعقوب
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لالهومامن"ويرث:الكلامأصلوكان،هناكالظاهرذاك:قلت

علىوالكلامتبعيضيهأنهافالظاهر"من"بعديفاذاهذاوعلى."يعقوب

ابتدائية.أنهاويحتمل،مضافحذف

نزلتولكنأيضا،زيد"مال"ورثتالاصليكونأن:نيالثاالوجه

قبله.الذيمنقريبوهذا.نفسهزيداتملككمنزلةكلهزيدمالتملكك

""ورثأناللغةأهلعليهجرىكماالامريكونن:الثالثالوجه

لجميعالارثشمولعلىدلالثانييذكرلمإذاولكن،مفعولينلىإيتعدى

به.صرحواكمابالعموميؤذنالمعمولحذفلان،منهللموروثكانما

عليهيدلكماوضعا،الاحاطةتقتضيالارثمادةأنيدعىأن:الرابع

الشواهدعليهوتدل.ذلكونحو،أبواهفلاناورث:يقالعندماالتبادر

وغيرها.المتقدمة

عليهلمامخالفتهماردهمافيفيكفيالاولانالوجهانأما:قيلفان

الثالثماو.مفعولينلىإبنفسهيتعدى""ورثأنمن،وغيرهمالعربيةأهل

محلهوإنما،إطلاقهعلىليس"بالعموميؤذنالمعمول"حذف:فقولهم

>وأدئه:لىتعاكقولهخاصا،كانلوالمعمولذكرمقامالمقاميكونحيث

>وورثه،:الايةفيوقوله،ذلكونحو25[:]يونس(دارالسذصإلىيدعرا

وأما.الثالثالمحملفيتقدممانحوعلىوالكلام،كذلكليس<أبواه

لوجهذلكلعل:نقولنفلناسلمناهوإنالتبادر،نسلمفلاالرابعالوجه

الشواهد.فييقالوكذلك،الاحاطةيقتضيأصلهمنالوضعلأنلاآخر،

مفعولينينصب""ورثبأنالمصرحونيكونأنيجوزأنه:لجوابفا
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المعنى،صلبيراعواولم(،مايقول>ونرثه-نحوفيالظاهرعلىبنوا

فيهالكلامسبققدالمعمولحذفقاعدةفي<أبواهؤ>وورثه:قولهودخول

مقصودنافانيضرنا،لاالتبادرتسليممعالرابعومنعكم.الثالثالمحملفي

بذوقناندركهأمروهذا،الاحاطةمنهتفهم"أبواهزيدا"ورث:القائلقولأن

فان.وجدناهكمايجدهأنلابدالممارسةحقللعربيةممارسوكل،العربي

الفهم.كفاناوإلا،فذاكبعضهاأوالمذكورةالاوجهصحت

منوأوضج،فهمناهكماذلكفهمقدتقدمممنغيرناأنأثبتناقدإنناثم

<أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهمنفهمواالامةعلماءوعامةالصحابةأنذلك

فييدعلمأنهمع،عباسابنغيرمنهمأحدخلافيصحولمفهمنا،مانحو

ابن]أرسلني(:1قال)عكرمةمولاهعنصحفقدذلك،خلافالايةدلالة

النصف،للزوجزيد:فقال،وأبوينزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباس

اللهكتابفيأ:عباسابنإليهفأرسل.المالبقيةوللأب،بقيماثلثوللأم

عباسابنوكان:قال.أبعلىأماأفضلأنأكرهولكنلا،:قالهذا؟تجد

[.المالجميعمنالثلثالاميعطي

بنو-الامةأفرضوهو-زيدافإن،الايةفيالخطابفصلوهذا

فيليسبانهاعترفا-المسالةفيالمخالفوهو،الامةحبروهو-عباس

قالاإنمانهماوالغراوين،فيالامنصيببيانعلىحجةتعالىاللهكتاب

لى:تعافقوله،للمعنيينعندهمامحتملةالايةأنذلكومعنى.بالرأي

و"السنن(02091)"الرزاقعبد"مصعفلهوراجع.الاصلفيالنصيذكرلم(1)

2(.28)6/للبيهقي"الكبرى



908المو[ل!يثف!للأرسا-02

علىقدمناماعلى"أبوان"وله:بمعنىيكونأنيحتمل(أبواه>وورثه،

غيرهأو،بالتركةالاحاطةمعنىعلىيكونأنويحتمل،عباسابنمذهب

فاقتضىالنظر،لىإفرجعاالجمهور،مذهبعلىتقدمتالتيالمحاملمن

رجحماغيرهنظرواقتضى،الاولالمعنىعندهرجحماعباسابننظر

النظر.جهتينتدبرأنفعلينا،الثانيالمعنىعندهم

نأالفرائضفيالمعهودأنمنقدمناهماأنهفالظاهرعباسابننظرأما

علىلنقصهاالامينقصالابكانفلوحال،كلعلىنقصهوارثانقصمن

حدولاإخوةولاولديكنلمإذاينقصهالاأنهئبتوقدحال،كل

نقصهافانماالاخوةمعنقصهاماو.ذلكغيرفيينقصهافلا،الزوجين

.تقدمكماحالكلعلىينقصونهاوهم،الاخوة

علىأماافضللا":بقولهثابتبنزيدإليهفأشارلجمهورانظروأما

مساوياإماالابنجدعليهالمتفقوالمنصوصةالمسالةفيأنهوبيانه."أب

،السدسالابوينمنلكلالبنتينومعالذكرالولدفمععليها،زائداواماللأم

أولادمعلحالاوكذلك.الثلثوللأبالسدسللأمالواحدةالبنتومع

معانفرادهماوعند،الثلثانوللاثالثلثللأمالابوينانفرادوعندهالابن

الامتفضللاأنالفرائضفيفالمعهود.الباقيوللأبالسدسللأمإخوة

فيهما.تفضلهفلاالغراوين،غيرفيتفضلهلاأنهثبتوقد،الابعلى

بأوجه:عباسابننظريرجحوقد،متعارضاننظرانفهذان

أشد.الولدشأنقيتعبهالاناكد؛الاماستحقاقأن:الاول
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ثئمأمكثمأفك"بر1(:)الصحيحلحديثاففياكد،برهاان:الثاني

واحدا.وللأبالبر،منحقوقثلاثةللأمفجعل("،أباكثمأمك،

الفرضصاحبشأنومن،عصبةوالاب،فرضذاتالامأن:الثالث

،تارةالمالجميعفيأخذونقصا،زيادةحالهيختلفوالعصبة،فرضهيلزمأن

ياخذالشقيقكالاخ،اخرىشئلهيبقىولا،تارةيسيرشيءإلالهيبقىولا

ولا،وزوجموبنتمعالسدسنصفإلالهيبقىولاانفرد،إذاالمالجميع

.وزوجوأمبنتينمعشيءلهيبقى

الاوجه:هذهفييخدشوقد

تعبفقدمعا،والولدالامعلىالسعيفييتعبالابفإن:الاولأما

وغيروحفنلهاوإخدامهاعليهاوالانفاقسكانهاوفيمهرالامتحصيلفي

وتزويجه.عليهوالانفاقوتأديبهالولدشأنفيثم،ذلك

برمنآكدلكونههوليسالاتمببرالامرتأكيدإن:يقالفقد:الثانيوأما

عليهبمزييهلعلمهأباهيحترمالولدفإن،الاهمالمظنةلانههووانما،الاب

وقد،الناسملامةوخوف،دنياهمصالحفيإليهولاحتياجهغالبا،العقلفي

غالبا،إليهايحتاجولا،العقلضعيفةامرأةهيإنما:يقول،أمهبأمريتهاون

ذلك.فيتتعنتوأنزوجتهوبينالنزاعبينهايقعأنيغلبأوويكثر

عدممعفرضلهيسملموانما،كالامفرضذوالابفإن:الثالثوأما

هوكمايزيد،بلفيهينقصلاأنهمنهيعلمترتيبارتبتقدالفرائضلانالولد

لكثيرناقصاجعلولكن،عصبةجعلبلفرضلهيسثمفلم،الابنفيالحال

.نحوههريرةبياعن2(5)48ومسلم(1795)البخاري(1)
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نصفإلاالنصفلهيبقىبوين،وزوجفيينقصمافغاية،الورثةمن

.السدس

بأوجه:لجمهورانظريرججثم

مرهمامناشتبهمافقاسأنفسهما،الابوينحالفينظرأنه:الاول

حالفينظرالذيالاخرالنظرمنالنزاعبمحلألصقفهو،تبينماعلى

جمالا.إالورثة

الاباستحقاقنعلىدلأنهوهوظاهر،فيهالمعنىأن:الثانيالوجه

غالبا.عليهايزيدبل،الاماستحقاقعنينقصلاللمال

لكنهالولد،ينقصكماالامينقصأنهيتحققلموإنالابأن:الثالث

هووياخذ،السدسالامتاخذواخوةأبوينمسالةفيانهبدليل،ذلكمظنة

به.الترجيحيدفعلاتقدمبماهذاعنلجوابوا.الباقي

وتحقق،بالعصبةشبيهةأوعصبةالابنمعتكونانمظنةالامأن:الرابع

كماغيرها،فيكذلكتكونأنيدفعلاالصوربعضفيكذلكلي!ستأنها

ابنمععصبةتكونالابنبنتأنابن،ابنوابنابنوبنتبنتين:فيقالوه

ابن.ابنوابنابنوبنتبنت:فيمعهعصبةتكونولاأخيها،ابن

فصل

منطوقفيختصوعليهالجمهور،نظرهوعنديترججفالذيناأما

أحدمعهماكانإذاأنهعلىبمفهومهاوتدل،بميراثهأبواهأحاطإذابماالاية

الباقي:للأبوينيكونأنعليهيحملماوأقرب،الثلثللأمفليسالزوجين

أبوينفيلهاإن:قالمنفأماالجمهور،مذهبهوكماسهمولهاسهمانله



الفقهرسانلمجمولح218

علىاعتمدلانهبشيء؛قولهفليس،الثلثوزوجةابوينوفي،السدسوزوج

يجعلأنهونماوالصواببمعنييها،الايةعنوخرجهو،حيثمنالنظر

أعلم.والله.الراجحبالمعنىيعملثم،الايةفيالمعنيينلاحدمرجحاالنظر

بالميراثأحاطاإذاالابوينأنمنأولاأطلقمالىوتعاسبحانهقيدثم

كلمةوفي(،الشدس!فلأئهلا+دن>فانكان:بقولهالثلثللأمكان

:أبحاث"إخوة"

فالاخوان:لعثمانقالأنهعباسابنعنوروي،جمعأنها:الاول

ومضى،قبليكانماأردأنأستطيعلا:عثمانفقال،بإخوةليساقومكبلسان

العرب"إن:فقالثابتبنزيدعنهاوسئل.الناسبهوتوارثالامصار،في

.(272)6/البيهقي""سننراجع.("إخوةالاخوينتسمي

الأخوينعلىيطلقمنالعربمنأنالاثرينهذينمنيطهروالذي

العربمنبأنيفهم"قومكلسانفيدا:لعثمانعباسابنقولفان"إخوة"،

:يقولبل،قريشلسانعباسابنخصلماوالا،إخوةللأخوينيقولمن

.إخوةليساالأخوان

.العرببقومهأرادلعله:قيلفإن

ولا،العربيةغيريعرفونيكونوالمالقومفإنجدا،بعيدهذا:قلت

هذابعدومع.العربيةدونعليهاالقرانفيحملواالعجميةيراعواأنيتوفم

ماهذاأكدوقد."العربلسانفي":يقالأنالظاهرلكانالمرادكانفلو

منخرجتوقد،إخوةالاخوينتسفيالعربأنأثبتفانهزيد،عنروي

فقط،الانصارلسانزيدذكرهمايكونأنفاما.عباسابنبأثرقريشذلك
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زيدعدلفانماالاولوعلى.غيرهممنالقبائلبعضيوافقهميكونأنوإما

قاللوفانه،اعتراضدفعلىإإشارة،""العرب:وقال،"الانصار"عن

لىإفيحتاج.قرشيوهو،به!زالنبيبلساننزلالقرانإن:لهلقيل"الأنصار"

اختاروإنما،عامةالعرببلغةنزلوالقران،العربمنالانصاربأندفعه

.اختيارهالحكمةاقتضتمامنها

قريش،بلغةنزلالقرانأنمنوغيرهمالصحابةبعضعنجاءماوأما

لىإبالنظرذلكفانما،ذلكونحوهوازنولغةأو،خزاعةولغةبلغتهمأو

وأعمانأزدبلغةأواليمنبلغةأنهاكثيرةكلماتفيعنهمجاءفقد،معظمه

.(1غيرها)أوالحبشيةأوبالروميةأنهاكثيرةكلماتوفيبل،غيرهم

بأوجه:يدوقد

خصتاللغةألىوهو،ثلاثةلجمعاأقل:قالمنبهاحتجما:الاول

يطلقمنالعربمنيكونكيفهنا:فيقال،الجمعصيغةغيربصيجةالاثنين

>فنذنحوفيالثقلكراهيةأوالتجوز،سبيلغيرعلىاثنينبهويريدلجمعا

؟الفرقعلىلغتهمومبنى<،قلوبكمآصبن

تطلقأنهاالعربقبائلمنقبيلةعنينقلوالماللغةأئمةأن:الثاني

المحفوظة.شعارهمفيذلكيوجدولامطلقا،اثنينعلىالجمع

وتكلموا،العربيةأئمةمنكثيرمنهمكانقدالتفسيرأئمةأن:الثالث

الجمعيطلقمنالعربمنإن:قالمنهمأحدانعلمولا،الكلمةهذهعلى

الاثنين.على

.مطبوعوكلاهما"و"المتوكلي""المهذب:كتابينفيالسيوطىجمعها(1)
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لجمعاالعربمنيطلقمنيكونقدبأنهالاولعنيجابقد:أقول

منيلزمفلا،الاثنينعلىللنصجعلتالمثنىصيغةأنرأىالاثنينعلى

ذإ،الايةفيكمافأكثربالاثنينيصدقماعلىالجمعإطلاقمنالمنعذلك

فأكثر.اثنانباخوةالمقصود

فسرهمثمعبيد،عنديلفلان:قاللوأنهالفقهاءعليهأطبقماونظيره

دونهافماالعشرةالعربخصتوقد،كثرةجمععبيد""أنمعقبل،بثلاثة

ذلكووجهوا،اللغةأهلبعضووافقهمكاعبد،القلةجمعهيخاصةبصيغ

وجمع،القلةعلىالتنصيصإرادةعندليستعملجعلإنماالقلةجمعبأن

والكثير.للقلمليصلحالكثرة

قدكانوإن،بثلائة[]يصدقفانهالعدد،في""بضعلفطمنهوأوضح

قدكانوان،بالصبييصدق""الانسانوكذلك.خاصقلفألثلاثةوضع

ذلك.وأمئالخاص،لفطللصبيوضع

وكانواالمشاهير،همأشعارهمحفظتالذينالشعراءبأن:الثانيوعن

حفظهاليعم،العربلغاتلاشهرموافقةتكونأنأشعارهمفييتحرون

منالمحفوظنجدولهذا،الصيتوبعدالشهرةمنغرضهمفيتموتناشدها،

مضر.تعرفهالاكلمةفيهاتوجدتكادلااليمنشعراءشعر

أهلمننقلهومن،واضحةودلالته،النقلأئبتناقدبأننا:الثالثوعن

.كافوذلك،إخوةالاخوينتسفيالعربأننقلفقدوالتفسيرلحديثا

لىإمتبادرةولامشهورةغيرلغةإئباتغايتهلان،يكفيلاكلههذالكن

دليل.لىإيحتاجعليهاالايةفحملخلافها،المتبادربل،الفهم
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لمإنفانها،تثبتلماماللغةتلكأثبتتسواء:يقالفقدهذاوعلى

تجوزبأنمجازأنهعلىالايةفيالاحتمالذاكيصحأنيمتنحلمتثبت

وأكثر)1(.الاثنينفيشملالتعدد،علىيدلمامطلقعنالجمعبصيغة

!!!!

صفحة.نصفبقدرالاصلفيبياضبعدها(1)
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نإتركمضاالشدسمثهماوحرلئى>ولابوئه:وتعالىتباركاللهقال

فلأتهإخوة7لهفانكانالثلنأفلأتهأبواه،له-ولد*وورثهيكنلمفمانله-ول!ئ!كان

.[11]النساء:<دتنأؤبهآيومىوصئهبفدمنماالشدس!

احدهمايكونوقد،يجتمعانوقد،المتوفىاي<>رلأبوته:قوله

والثانيةالاولىلجملةافيامااجتماعهما،حالهوإنماالايةومتطوقفقط،

كانإذافيماالحكمولكنقبلها،ماعلىمبنيةفلأنهاالثالثةوامافظاهر،

الادلة.منوغيرهالايةمفهوممنيؤخذفقطاحدهما

مماالسدسمئهماؤحرلكل>ولابويه:قولهاعنيالاولىالجملةفاما

نوهوالولد،معاجتمعاإذاالابوينحكمتثبتفانها<،ل!-رل!ئ!كاننترك

إلاخلاففيهيعلملم،معروففيهفالحكمالباقيفاما،السدسمنهمالكل

البنتفإن،الزوجيناحدمعهموليس،واحدةبتتاالولدكانإذاماصورةفي

فيبقى،السدسينالابوانوياخذ،الايةاولفيعليهنصكماالنصفتأخذ

التعصيب،وجهعلىللأبيكونالباقيالسدسهذاانوالجمهورسدس،

هذابردفقالوا،الإماميةفيهاوخالف.باهلها"القرائضلحقوا"ألحديث

تأخذفإنها،زوجةذكرمنمعكانإذاوكذلك،والبتتالامعلىالسدس

.السدسربعفيبقى،الايةاخرفيعليهنصكماالثمن

وقدفرضا،السدسلهانلحكمفاالولدمعالابوينأحدكانإذاواما

وجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقصلانهأما،الايةمنذلكفهم
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إذاالولدفلأنعليهيزادلانهوأما،فقدهمععنهينقصلافكذلكالاخر

نأينبغيفكذلكاجتماعهماحالفيالسدسعلىالابوينمنكلاقصر

.معروفالاحكاموتفصيل.انفرادهعندأحدهماعليهيقصر

،أبواهله-ولاوروورثهيكنلؤ>فارز:لىتعاقولهأعنيالثانيةلجملةاماو

ولاأيولد،ولااجتمعاإذاالابوينحكمبيانفيالجملةفهذه(للثفلأمه

لانأولا،واضحاجتماعهاحالفيوكونها،الثالثةلجملةابينتهكماإخوة

>وورثهؤ:لقولهثانيامر.كماكذلكوهيقبلها،لجملةاعلىمبنيةلجملةا

علىمبنيةغيرلجملةاوجعلت(وأبواه>وورثه:قولهتركلوأنهمع(،أبواه

اجتماعهما.لحكمبعمومهامفيدةلجملةالكانتقبلهاما

حالببيانالشديدالاعتناءهذافيالحكمةماهنا:السؤالفيقع

>وورثهؤ:قولهزيادةفيلحكمةاما:يقالأنالسوالمحطواجتماعهما؟

قبلها؟التيعلىلجملةاهذهببناءمعروفاذلكلكانتركتلوأنهامع(أبواه

لكانتالزيادةهذهتركتفلوقلنا:قبلها،التيعنمستقلةأنهاادعيفان

لحالبشمولهاالفائدةوتزدادأيضا،الاجتماعلحالبعمومهاشاملةلجملةا

لالحكماأنالعلمأهلقوالوالايةمفهوممنتبينوقدأحدهما.انفراد

الامفرضكانإخوةولاولدولاابلهوليسأمللميتكانفإذا،يختلف

يظهربل،فائدةلهاتظهرلا(أبواه،>وورثه:قولهأنيتراءىفالذي،الثلث

إذاأنهماالقائلينلجمهورامذهبعلىذلكويستند،الفائدةنقصتأنها

زوجمعهمايكونلاأنوهي،واحدةحالفيإلاالثلثللأميكنلماجتمعا

زوجة.ولا
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الأبمعالامفرضإن:القائل-عباسابنمذهبعلىبلجوو

التنصيصهي(أبواه،>وورثه:لقولهالفائدةأن-التركةثلثالزوجينحدو

ذإ،بحالالثلثعنالامينقصلاالابوجودأنليعلم،الاجتماعحالعلى

فيهذا:قائللقال"الثلثقلأمهولدلهيكنلم"فان:وقيلذلكيذكرلملو

الوسطىلجملةاانيدعيانعليهسهلاوكان،الابعنانفرادهاحال

،الامفرضبينتإنمابأنهاقولهويويدعليها،مبنيةليستالاولىعنمستقلة

.للأبمايبينانالظاهرلكانالابويناجتماععلىفيهاالمعنىكانفلو

أجوبة:فعنهملجمهوراوأما

المرادأنليعلمبعدها،لماتمهيد(أبواه،>وورثه:قولهأن:الأول

ولدلهيكنلم"فان:قيلولو،ورثاهماثلثالخأ<>فلأئه:قولهفيبالثلث

التركة.ثلثالمرادأنفيصريحالكان"الثلثفلأمه

غيرهما،دونورثاهنهماأ(أبواهؤ>وورثه:قولهمعنىان:نيالثا

منمأخوذلحصرواقالوا:،الزوجينأحدمعهماكانإذاماإخراجفالفائدة

.الفحوىعليهتدلكما،الذكريالتخصيص

ماأكثر-""ورثوهو-الفعلهذاأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالث

]مريم:(الازضنرثنحنإنا>:تعالىقالكما،ونحوهالماللىبنفسهيعدى

،[916:]الاعراف<الكتفورثوخلفبعدهممنفطف>:سبحانهوقال[،04

يرثونها،الذينأي85[]الشعراء:<آلمحيصجنةوزبةمنواجعلتى>:وجلعزوقال
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سبحانه:وقال[،11:المؤمنون1<ائقردوسيرثونائذجمت>:لىتعاوقال

اسمه:تباركوقال[،501الانبياء:1<لمجلحونعبادىيرثهاالارضن>

ميرث>ولله:لىتعاوقال[،ا00:لاعراف]<لأرضيرثوندلذينأولؤيهد>

اسمه:تباركوقال،يرثهاهوأي[01لحديد:ا،018:عمرانل11اارض!<ولممضت

في[.ا9النساء:1(كزهآالنساترثواأنلكممجللاءامنو(الذينيهائها>

كانالرجلماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره1()"البخاري"صحيح

وإنررجوها،شاءواوانتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤه

فكانوا."الاياتهذهفنزلت.أهلهامنبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءوا

ظاهر.هوكماالمالمعاملةالمرأةيعاملون

72[:الزخرف،43:]الاعراف(لعصرنبماكنتم>أورثتموها:وجلعزلوقا

72.لاحزابوا04:ومريم821:الاعراف2(واقرأ).ترثونهاجعلتمأي

:والشعراء82:نوالدخا53:غافر[أو]لمؤمنو47:والزمر23:وفاطر

وغيرها.41:لشورىوا95

يرا>وهو:لىتعاكقوله،لهنحوهأوالمالكانمنلىإيعدىوقد

داود(سلتمن>وورث:سبحانهوقال[،176النساء:1(ولاورفايكنلئمإن

ولط!لدنثمنلى>همث:زكرياعنقصهفيمالىتعاوقال[،ا6لنمل:11

)9457(.رقم)1(

المصاحففيالركوعاتأرقاملعلهاارقامالسوراسماءأمامالاصلفيذكرت)2(

.الاياتأرقاملىإفعدلناها،لهنديةا
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هذهفيكما"ب"منإليهيعذىوقد6[.5،:]مريم(يعقوبءالمقويرثيرثني

الاية.

ئايتايقرالدب>أفرءتت:سبحانهقولهقيكماإليهما،يعدىوقد

]مريم:(فرداويانيامايقول>ونرثه-:قالأنلىإوولذا(مالالأوتينوقال

-77.]08

منالاول:مفعولينلىإيتعدىأنفيهالاصلأناللغةأهلكلاموفي

بالاوللىايعدىقدنهو،ونحوهالمالوالثاني،ونحوهالماللهكان

فالمعنى"ب"منأوبنفسهالاوللىإعديسواءأنهصنيعهموظاهر.""من

نأ<يعقوبءالمنويرثيرثني>عليهويدذالذوقبهيشهدوالذيحد،و

كانمابجميعالاحاطةعلىالمعنىكانبنفسهعديإذانهو،يختلفالمعنى

ولداسالفزكريا،الاحاطةعدمعلىكانمن"ب"عديوإذا،منهللموروث

الأصلأنذلكوجهوكان،يعقوبلالهومابعضوياخذلههوبمايحيط

مر،كماالكلامفيذلككثرةعليهيدلكما،ونحوهالمالإلىالفعلتعدي

.ونحوهالمالتقديرعلىفالمعنى،ونحوهالماللهكانمنلىإعديفإذا

زيد،منورثت:قيلوإذازيد،مالورثتفالتقدير:زيدا،ورثت:قيلفإذا

ضمنيكونأنفالوجهمالا،زيداورثت:قيلفإذا،مالهمنورثتفالتقدير:

<مابقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيكماسلبمثلاخرفعلمعنىورث

"ورثت:قولكفيمالا""يكونأو،نسلبمعنىنرث-أعلموالله-ضمن

لقلة،أوالكثرةعلىالتنوينلدلالة،الحالعلى()1منصوبمالا"زيدا

مرفوعا.الاصلفيكذا(1)
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زيدايكونأوقليلا.مالاأوكثيرامالاكونهحالزيدمالورثت:والاصل

موضعكلفيفيقدرمالا،زيدمنورثت:والاصل،الخافضبتزعمنصوبا

به.يليقما

:يقالأنفالاصل:نقولفاننااللغةاهلصنيعيقتضيهماإلاابيتفان

"ورثت:فقيلالثانيحذففإذابالمفعولين،بالتصريحمالا،زيداورثت

المعمولحذفأنالاصولفيتقرركما،العمومعلىدالاحذفهكانزيدا"

له.كانماكلزيداورثت:قيلفكأنه،بالعموميؤذن

قيل:فان،أجزاءهيعمالمفردأنعلىالعلمأهلنصفقدتقنعلمفان

اشتريتأنكأيالشراء،عمومعلىالمعنىكاندارا،أوعبدااشتريت

فييقلمماالفعلكانإذاماالاجلةبعضواستثنىكلها.والداركلهالعبد

زيداضربتأنجنيابنوزعمزيدا.كضربتالاجزاء،لجميعشمولهالعادة

فأما.المضروبأجزاءجميعالضربشمللوحقيقةيكونوانمامجاز،

له،كانماأجزاءجميعإرثإلاأجزائهجميعلارثمعنىفلازيداورثت

فتامل.

اللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتابفي(1)"الباري"فتحففي

ومن.،..الاكليلمن"الكلالة:السهيليوقال<:اذنفييقميخ

البنت،معالاخوةفيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجب

نأمعالثانيةالايةفيبهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع

لى:تعابقولهفيهاعبرالاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاخت

)1(.)12/26(
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لفطفأغنى،المالبجميعالاحاطةمقتضاهفان<،يورثرجلنكات>و

يأ(ولابؤفايكنلتمانيركآ>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورث

،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولدفالمرادالثانيةالايةماوبميراثها.يحيط

"هالبنتمعالأختورئتفلذلك،يورث""بلفظفيهايعبرولم

غيرقرابةاعني،الولادةبغمرللقرابةاسمالكلالةانوايضاحه:اقول

ففهم"،كلالةيرثهرحلوان":الايةفتقدير.،..هعلىوتطلقوالوالد،الولد

قولهماووالد.ولالهولدلاأنهبذلكفعلم،بمالهيحيطونالكلالةأنمنه

فييفتيكم:فمعناه(البهلةفي!غللهقل>يستفتونك:تعالى

الولدوجودمعيلزمهموالاسموالد،ولابولدليسواالذينالاقارب

والد.ولاولدلاأنههذامنيفهمفلمعدمهما،معيلزمهمكماوالوالد،

أحدهما،أوووالدولدلهمنفيشمل،عامالمرء(هكاميؤا!ىان:وقوله

الاخوةلانوالد"ولا":يقللموانماولا!<.له->ليش:بقولهقيدهفلذلك

يقصرقدميراثهمولكن.يأتيكماالابيعطاهولكن،الابمعميراثلهم

كانختينوأبصورتففيبدء،يبقىلاوقدهنا،المذكورالمقدارعن

هؤلاءمعكانفاذا،الجميعالابفياخذ)1(،الثلثينوللأختينالثلثللأب

وأختينأبوينصورةوفي.السدسإلاوالزوجالابفرضبعديبقلمزوج

شيء.يبقىلاوزوج

علىالزوجأوالاموفرضفرضهبعدبقيمايأخذالابفإن:قيلفان

لا.أمأخواتهناكأكانتسواء،حالكل

الرفع.والوجهمنصوبا،الأصلفيكذا(1)
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يأخذهالاخواتوجودومع،بالتعصيبيأخذههنالكنه،نعم:قلت

عليهن.بحقه

غيرهفيهاالسهيليوافققد<ولايؤلهاليهنلئمإنيرشهآ>وهو:وقوله

أبوقالبالذكر.الولدتخصيصفيوخالفه،الاحاظةعلىالمعنىأنعلى

إحرازبإرثهلمرادفا،أنثىأوكانذكرا<ولدفاليهنلتم"!يان(:1السعود)

الجملة،فيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروطهوإذمالها،جميع

بنتها".وجودمعيتحققفانه

فيفانهزوج،أوكلاهماأوالابوينأحدمعهكانإذامايبقىلكن:أقول

إطلاقإن:يقالانفالاقرب.يخفىلاكماالتركةجميعيحوزلاالصورهذه

نأالعصبةشأنمنلانذلكوصح،العصوبةإثباتبهالمرادهنا"يرثها"

يرثالمذكورةالصورفيأنهشكولاالصور،بعضفيبالتركةيحيط

الاخفإنالابمعوأمافظاهر،أحدهماأووالزوجالاممعأمابالعصوبة،

قريبا.تقدملماالابياخذهولكن،الارثيستحق

معبالعصوبةيأخذقدالاخأنمعالولدبعدمقيدفلماذا:قيلفإن

؟البنات

أنهمنهفيفهم،البتةيرثالولدعدممعأنه-أعلموالله-المعنى:قلت

ذلك.بخلافالولدمع

؟(أبواهؤ>وورثهفيهذامثليقاللافلم:قيلفان

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيره(1)
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ولا،لموجبعنهايعدلوانما،الاحاطةهووالظاهرالاصل:قلت

أعلم.والله(،أبواهؤ>وورثهفيموجب

جميعإحرازمعناه<أبواه،>وورثه:لىتعاقولهإن:فنقولهذاتقررإذا

تقديرعلىوأما،المالفلعموم"بواهمالهوورث"تقديرعلىأما،ماله

وورثه:المعنىفصار،بالعموماذنالمعمولحذففلأنكذا"أبواه"ووزته

أجزائه،جميعيعمزيدا"ورثت"بانالقولعلىوأما.مالهجميعأبواه

>وورثه،:قولهوفائدةفظاهر،لهكانماأجزاءجميعباعتبارذلكفلكون

بدونها.يتحصللاالمعنىهذالان،ضحةوهذاعلى(أبواه

فياطلقإذاالإرثأن-:ايضالهتعرضمنأرولم-الرابعالجواب

المالجميعيحرز،عصبةالوارثأنالمعنىكانالنصيبيبينولمالقران

في-للهيوصيكل،>:لىتعاقال.كانإنفاكثرفرضبعدوالباقيانفرد،إذا

لهممامجموعيبينفلم11[،]النساء:<الانثيئهقحظمثلللذكرأؤلد!م

فرضذواتيكنلانهن،انفردنإذاالبناتنصيببئنثم،عصبةلانهم

<.يرثهآ>وهو:لىتعاقولهفيهذانحوتقدموقدحينئذ.

وكانلمعنىاإن(:أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهفيفنقولهذاتقررإذا

عصبة.الابوانفيكون،والاخوةالولدعدمعندوذلك،عصبةابواه

لدقدولكن،التركةثلثالمراد(التلمق>فلاقه:ذلكبعدوقوله

نإوأنه،الزوجينأحدهناكيكنلمإذايكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهما

للذكر:العصبةقاعدةعلى،الابوبينبينهافالباقيالزوجينأحدهناككان



825الموادلث02-رساللأ

الأنثيين.حظمثل

لم،المواريثفياخترعهاأقوالعلىبناهجوابالعصركتابولبعض

.ذكرهلىإحاجةفلا،العلمأهلمنأحدبهايقل

فصل

بأوجبما:عليهالايرادفيمكنعباسابنمذهبعلىالمبنيلجواباماو

أخذهمماأكثركانإذاالثلثالأمتأخذأنهونماالمستبعدأن:الاول

الاصمبكرأبوبهوقالسيرينابنعننقلولذلك.الزوجمعوذلك،الاب

الامإنأيضا.هذهفيلجمهوراقالوإنما.الثلثللأمأن:وزوجةأبوينفي

فيتقدمماعلىذلكالايةمنفهموالانهم،الابياخذمانصفإلاتاخذلا

تقدموقدضعفاهالهيكونلاأنيستبعدونوكيف.طرفهممنالتيالاجوبة

وبنتين.وأبوين،وابنأبوين:صورةفيواضجوذلكيساويها؟الولدمعأنه

الامينقصلاالابوجودأنعلىالتنبيهأريدفلوالواقعهوهذاكانواذا

ذكربدونفأماذلك،فينصاالايةفتكون،الزوجالابوينمعلذكربحال

.الاحتمالاتمنسمعتلماظاهر،ولابلبنصقليستالزوج

وجودمعالثلثتأخذالامأنعلىموافقونلجمهوراأن:الثانيالوجه

لجواباعلىيوافقواأنفلهمعلصت،كماالاحوالبعضفيالاب

.المذكورةلحالاعلىلحكمايقصرونولكنالمذكور،

(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهيكونلجواباهذاعلىأنه:الثالثالوجه

التاأكيد.منلىأووالتأسيس،تأسيسأجوبتناعلىوهوتأكيدا،

العقائدفيلىوتعاتباركاللهسنةمنأن:الاولالوجهعنلجوابوا
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ينئهلكنهتاما،كشفايكشفهالاأنوالشبهالاهواءتعترضهاالتيوالاحكام

اللهووفقه،للحقنفسهسلموالنظر،وحققتدبرلمنكافياتنبيهاالحقعلى

يوفق.لاأنالحكمةقتضتأواستكبر،أولمحصرلمنمناصاويدعوجل،عز

خلافالمحقالقاضيفهمفييوضعلانسبيلايدعأنهالاحكامفيويزاد

اخر.موضعفيمشروحوهذافيها.يحكمالتيللقضيةلمناسبتهالراجح

:جهاتمنذكرماعلىكافتنبيهفيه(أبواهؤ>وورثه:لىتعافقوله

بقوله:وجلعزاللهحكمفيصارتالوسطىالجملةأن:الاولى

اجتماعهما.حالفيانهافيصريحة(أبواهؤ>وورثه

ثلاثوهياجتماعهما،صورجميحفيعم،عامفيهاالحكمأن:الثانية

وزوجة.أبوان،وزوجأبوان،فقطأبوان:صور

كلعلىينقصه[غيره]ينقصالذيالوارثأنالمعروفأن:الثالثة

والإخوةلا،امالابوجدسواء،السدسلىإالامينقصفالولد،حال

معينقصهافكيفالزوجيناحدعدممعينقصهالاالابكانوإذا،كذلك

هما؟أحد

.الاخوةوجودمعنقصهاكما:قيلفان

السدسأنعباسابنعنينقلبماقلناإذااما.الاخوةنقصهاإنماقلنا:

ماهذاعلىيردولافظاهر،للاخوةيكونالحالهذهفيالامتنقصهالذي

لافكيف:فيقال،الاخوةيحجبلجداأنوغيرهعباسابنإليهذهب

نصيبمنياخذوالموالام....معبانهميجيبانلهلأن؟الابيحجبهم

.الامنصيبمنأخذواوإنماشيئا،الاب
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،السدسياخذونالاخوةأنواخوةموجدفييقولانيلزمه،نعم

يحجبأنهلا،أبلجدانهوإنماعنهالمنقوللان؛يقولهأنهوالظاهر

أنهمرادهفلعلالاخوةيحجبلجداأنعنهحكيفانمطلقا،الاخوة

لولأنهمهذا؛منالسدسذاكوليسيكونوا،لملويأخذهكانممايحجبهم

.الاملاخذتهيكونوالم

لالابأوأشقاءكانواإنالاخوةإنوغيرهمالزيديةبقولقلناإذاوأما

نأهذاعلىالاصل:فنقول.،..ذاكأخذوالامكانواوانشيئا،يعطون

وولايتهلهمأبوتهبحق،بنيهكانواإذاالابياخذهوانما،للاخوةالسدس

نإفانهكباراكانواوان،عليهمينفقهأنمظنةفانهصغازاكانوافان،عليهم

عليهم،الواجبةنفقتهمقابلفيفهونفسهعلىأنفقهوان،فذاكعليهمأنفقه

ابنرواه،قتادةعنهذانحونقلوقد.جلهأوكلهإليهمصارميرائاتركهوإن

.وغيره(1جرير)

ولوشيئاالابمعيأخذونلاالاخوةإنالجمهور:بقولقلناإذاوأما

نإ:فنقولالأمأولادفيوأما،تقدممالابأوالاشقاءفيفالوجه،لامكانوا

ينفعوهاأنمظنةفذلككبازاكانواإنلانهم؛بسببهماستحقاقهانقصالام

بوفارقهاإذاذلكيكونفانماصغازاكانواوان،كسبهممنويواسوها

عليهاينفقحياالصغارأبويكونأنوالغالبالصغار،أباتزوجتثمالميت

ابنهامناستحقاقهافنقصالاولاد،بولادتهابهصلتهاتاكدتوقد،وعليهم

الاخرهذاعندوقرت،غيرهوتزوجتفارقهاحتىأباهاذتتكونقدالذي

""تفسيرهفيحاتمبياابنأيضاواخرجه(.674،684)6/""تفسيرهفي(1)

/3(.)883
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حقلبنيهايكنولماستحقاقهانقصواذا.بهواستغنتأولادالهولدتحتى

الميت.لابي....يكوننقصهفالذي

ألا،المنقوصذاكهوياخذأنبسببهالنقصكانفيمنيلزملاأنهعلى

ذلكلهنيكونولاسدسا،الأمينقصنالاخواتأوالبناتأنترى

وأمأختينأوبنتينصوزهفيوذلك،العصبةلىإيذهببل،السدس

فيمنيلزمولا.للعصبةوالفائدةالاختين،أوالبنتينبسببفالنقص،وعصبة

لجدفا،ينقصهأوالوارثذالنيحجبهمنيحجبأنينقصهأووارثايحجب

وذلك،للأمالاخوةينقصهمنينقصولايحجبولا،للأمالاخوةيحجب

للأمالاخوةجبلجداإن:يقالولاتلثها،الامفتأخذ،وزوجوائمكجد

ينقصونه.منفلينقصكانوا،لو

ينقصهالاالزوجنعلامفقد،إخوةولاولدولاوزوجابوينفيفاما

وجهبايأو؟الابوجودمعينقصهافكيفجماعا،إأبيكنلمإذاشيئا

مايكونولا،أبيكنلمإذينقصهالاأجنبيالزوجفإناستحقاقها؟نقص

الامتنتفعولا،لابأوالاشقاءفيقلناكما،الزوجأخذهكأنهالأبأخذه

بنتهاأنبسبباستحقاقهاينقصولا،الابنةموتبعدبنتهازوجمنبشيء

عندلنقصهاينقصهاكانولو،الابينقصهاأناحتمالإلايبقفلم،تزوجت

نأاعني،الحالهذهعلىقاطعانضالىتعااللهفنص،تقدمكماالزوجعدم

الاخريين.لحالينابعمومهمتناولا،زوجةولازوجولاالابوانينفرد

معهمايكنلمإذاينقصهالموإنما،الابهوينقصهاالذي:قلتمفان

حدمعهماكانإذافأما،الثلثانوهووافرا،مقدارايناللانه،الزوجينأحد

فينقصها.حقهيناسبمالهيبقىلافانهالزوجين
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كانوارثاوارثنقصإذاأنهعلىالمواريثسنةأنقدمناقدقلنا:

لاالأباستحقاقفيتوهمتموهوما،حالكلعلىينقصهبأنعاماحكما

لاتدرونوإثناؤكم>ءاباؤكخ:الايةهذهآخرفيقالتعالىاللهلأن،لهائر

سلمتمواذا(عليماحكيماكاناللهاناللهمففريضةنفعالكمافسأيفم

.المستعانوالله،بهلكمعلملابماتخصوهاأنإلايبقفلمالايةعموم

لى.تعااللهشاءإنستأتيأخرىجهاتبقيتوقدهذا

يكنلمإذاماعلىالنصهذاقصركمأن:الثانيالوجهعنلجوابوا

:جهاتمنمردودةفارغةدعوىزوجةولازوجفيها

حجة.بلاتخصلاالعامةالنصوصأن:الاولى

العامأنوالسنةالكتابونصوصالكلامسنةفيالمعروفأن:الثانية

فأخرجتمهنا،عكستمنتموأكثر،الباقيكانتخصيصهعلىدليلقامإن

.صورةوأبقيتمصورتين

دخولهماأفادفقدبلفظهالصورتيندخولأفادكماالنصأن:الثالثة

ينقصهالانولا،الامالزوجينقصلانوجهلاإذ،قدمناهماأعني،بمعناه

.الزوجوجودبشرطالأب

التأكيد"منأولىالتأسيس":قولكمأن:الثالثالوجهعنلجوابوا

حاللىتعااللهشاءإنوسيتبين،الاحتمالانتعادلإذافيمامحله

بأجوبتكم.ذكرتموهاالتيالاحتمالات

وتفصيلا:جمالاإفيهافالقدحلجمهوراطرفمنالتيالاجوبةماو

ماضعفالامتأخذأناستبعادإلاتكلفهالىإداعيلافإنهالاجمالأما
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ابنراسلهلماثابتبنزيدجابكما،وأبوينزوجصورةفيالأبيأخذ

ماالنظرولاالنصوصفيوليس.ابعلىأماأفضللازيد:فقال،عباس

فظاهر،النصوصأما.الايةتأويللىإنحتاجحتىالابالامتفضلانيمنع

والاختالاخوعلىوالبنتالابنعلىالأبوينتقيسونكنتمفانالنظروأما

مئهماؤحرلئى>ولابوته:تعالىبقولهبانفقدخطأ،فهذالابأوشقيقين

كالاخولا،والبنتكالابنليساالابوينن<ولاي!لموكانإنتركممالسدس

واتصال،عصبةإلايكونانلاوالاختوالاخوالبنتالابنفان،والاخت

كذلكولا،والاختالاخوكذا،وجهكلمنسواءبالمتوفىوالينتالابن

لكانالقياسلىإالامركانفلو،أقوىالاماتصالفإن،الابويناتصال

وإن.لابوالاخالشقيقةوالاختالابنوابنبالبنتالابوانيشبهانالاشبه

بز":وفيعنهثبتوقد،ظاهرةالامفأفضليةوالعناءالتعبمقدارلىإنظرتم

".أباكثمامكثمامكثمأفك

الغالب.فيأيالمالأنفقالذيهوالابولكن:قلتمفان

عندولاسيما،الأبمنالماللىإأحوجتكونقدالامولكنقلنا:

عزاللهقطعهاقدالامورهذهمثلأنمع،الابعنهايعرضعندماشيخوختها

مر.كماالاية<نفعالكمأقىبأيفخ>لاتذرون:بقولهوجل

عصبةمعهلكانتوإلا،عصبةالابمعليستالامأنالصحيحوالنظر

عندلنقصهاوإلاثلثها،عنينقصهالاالابوان،الاخوةأوالولدوجودعند

الولدينقصهاأبدا،فرضذاتفهيذاكولاذالايكنلمفاذامعها،انفراده

الابوأماثلثها،علىفهيإخوةولاولديكنلمفان،السدسإلىالاخوةأو
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لباقيوانفرد،إذاتعصيباالباقيياخذعصبةهوثم(،1ابدا)السدسففرضه

لمشيئاالفرائضتبقلمفإنذكر،ولديكنولمكانتإنالفرائضبقيةبعد

وبنيبوينوبنتينصورةففي،العصبةفيالحكمهوكماشيء)2(،لهيكن

الابن.لبنيشيءيبقىلاابن

،تارةحرمانه،العصبةحالفكذلك"،بالضمانالخراج":الحديثوفي

)3(.تارةالمالجميعيأخذون

أصحابفإن،محةالمساعلىوالعصباتالمشاحةعلىالفرائضومبنى

ليالووحق،لميتاأولياءوالعصبة،الميتعلىالدينكأصحابالفرالض

وذهناكيكنلمفان،مالهمنولوميتهعلىالتيالديونتوفيةعلىيحرصن

ولاية.ولالهدينلاممنبهأولىليئفالويستغرقولمكانأودين

الميتةعصبةإنكم:لهمنقول،المشتركةفيالاشقاءنجيبوبهذا

ماتتولوتحملوها،أنعليكمحقاكانجنايةحياتهافيجنتلووعافلتها،

الفرائضفهذه،أموالكممنتقضوهأنلكمينبغيلكانلهوفاءلادينوعليها

اللهيكلفكمفلم،أختكمعلىالدينبمنزلةلاموالإخوةوالزوجللأمالتي

تركتها،منبقضائهاترضواأنكلفكمبل،أموالكممنتقضوهاأنلىتعا

بالدينين،التركةتفيولاأختكمعلىديناالاجانبولبعضلكمأنوافرضوا

يقالفكذا؟بدينكممحواوتساالاجانبتقضواأنلكمينبغيالذ!أليس

واللهلانهالولد؛معإلاعليهينصلمولكنهيطهر،"كذا:الهامشفيالمؤلفكتب(1)

".عنهينقصلمالتمصيبباسمالسدسمنأكثريحزلمإنالولدعدممعأعلم

المولف(.)منمر"كمايطهر،فيمافرضفهوهوفاما،السدسعنزائد"اي)2(

ضح.ووالمعنى،الاصلفيكذا)3(
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.السدسوهوالمحتومدينهأخذقدأنهعلىللأب

لى:تعاقولهفيوليس،دليلبلادعوىالاوللجوابفاالتفصيلماو

ماثلثأي(ألعلمث>فلأمه:بقولهلمراداأنلى!ماإشارة<أبواهؤ>وورثه

ثلثالمرادأنحاديثهاوالفرائضاياتفيالمطردهوالمتبادربل،أخذاه

خوة7لا>مإنكان:قولهوهيقبلها،ماعلىمبنمةالثانيةلجملةوا،التركة

بالثلثالمرادكانلوإذاتفاقا،التركةسدسهناوالسدس(،الممدلم!فلأئه

اتفاقاباطلوهو،أخذاهماسدسهنابالسدسالمرادلكانخذاهماثلث

الزوجين.احدهناككاناذافيما

الطرقمنلاالحصر،علىدليللاأنهعليهفيردالثانيالجوابوأما

فيمحصورغيرالحقأننسلمفإنناغيرها،منولاالبيانيونذكرهاالتي

فهم،أبواهورثه:فقالفلانا؟ورثمن:لانسانقلتإذاوأنك،الطرقتلك

فالاستفهام،للعمومالاستفهاميةمنأنجهةمنهنافهمهولكنالحصر،

علىالمجيباقتصرفلما،للسؤالمطابقلجوابوا،الورثةجميععنواقع

الايةفينجدلاولكن،الورثةجميعأنهماذلكظاهركان،أبواهورثه:قوله

مقامها.يقومأوالدلالةهذهيماثلما

عليهتدلكماالذكريالتخصيصمنمأخوذالحصرإن":وقولكم

حيثالحصريفيدإنماالذكريالتخصيصفإنطحن،لاجعجعة"الفحوى

وليس،فلانا"ورث"منجوابفيقدمناكما،الاستيعابيقتضيالمقامكان

ساقطقولوهو،اللقببمفهومالقولعلىتبنواأنإلااللهثم،كذلكهنا

وبينكم.بيننابالاتفاق
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لىإيتعدى"ورث"أنذكروااللغةأهلأنفيردهالثالثلجواباماو

يؤذنالمعمولحذف":وقولهم.منهوورثتورثتهبينيفرقواولم،مفعولين

كلقتلأنهالمعنىوليس"فلانقتل":يقالفإنه،إطلاقهعلىليس"بالعموم

ويمنعشيءكليعطيالمعنىوليس،يمنعوفلانيعطيفلانوقالوا:أحد،

خاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيثبالعموميؤذنوانماثيء،كل

قوله:منالقصدفإن،كذلكليسهناوما،العمومغيرلتركهعلةولا

لأن"أبوانوله":يقللموإنما.الابوينوجودذكرهوإنما<أبواه،>وورثه

فأما،والاخوةكالولد،البتةيكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماهذامثل

.السلامعليهموعيسىوحواءادمعداأبوانلهإنسانفكلالابوان

فلوحيا،كانمن"إخوةوله"،ولد"وله":بقولهالمرادإنما:قيلفإن

يكونانقدلحياناوالابوان،حيانأبوانوله:المعنىلكان"أبوانوله":قيل

...فييكونانلاوقد

التعبير.حسنفيالكلامولكننعم،:قلت

دعواكمففي<كنلةيورثرجلإنكات>و:لىتعاقولهوأما

لبيانايةفيالتقييديتركفقد،عنهالكلامإغناءالتقييدتركمنيلزمولانظر،

....أخرى

ببعضلقيتمونافقد(ولابؤفايكنلتمإديرثهآ>وهو:لىتعاقولهوأما

نأاتجهإذا:نقولنيكفينابل،استيفائهإلىبناحاجةولاعليها،الكلام

لتقدمهناذلككانإنمايقولأنفلقائلمالها،جميعيحرزهنا:المراديكون

ذكريستدعيهناالمقامأنأوذلك،فعلتأنا:قولهمفيكماالمبتدأ،

كذلك.<أبواه،>وورثه:قولهوليس،بالعمومحذفهفاذن،لمفعولا
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إحرازفكأن<يعقودبءالمنويرثيرننى>:السلامعليهزكرياقولماو

ولدايسأللانه؛ذلكيستدعيالمقامبأنيوجهقدولكنفيها،قويلجميعا

له،هومماماشيئايحرزبان،الجملةفييرثهأنذلكفييكفيولا،يخلفه

الظاهروالفرق،بالفرقيشعربمنوالثانيبنفسهالاول"يرث"تعديةوبان

ذكر.ماهو

يكونففيماسلمتإذاالقاعدةتلكأنعليهفيردالرابعلجواباوأما

تركإنمانهعلمذلكمعتذكرلمإذافانه،النصيببيانيستدعيفيهالمقام

فإنهنا،كماذلكغيرتكونوقدمر،كماالعمومتكونقدوالنكتة،لنكتة

لى:تعاقولهأنقدمناوقدفتدبز.،ذكرهلتركسببمقدرغيرالنصيبكون

.لمفعولاذكريستدعيلا<أبواهو>وورثه

فصل

الاية،معنىفيالاول:مقامينفيالكلامالجمهور:طرفمنيقالقد

النظر.فيوالثاني

علىنقتصرولكنناكلاما،السابقةالاجوبةبهدفعتمفانماالايةمعنىفاما

إحرازهظاهرهيقتضيفلانا"فلان"ورثنحوإن:ونقول،الثالثلجوابا

ثلاثةلهوقدمنا،وغيرهالسهيليبهوصرح،الذوقبهيشهدكما،مالهجميع

بينتفرقتهموعدممفعولينلىإيتعدى"ورث"أناللغةأهلوإطلاق.أوجه

.الاستدلالمنتقدمبماعارضناهقلناماخالفإن("منهو"ورثت(""ورثته

("بالعموميؤذنإنماالمعمولحذف"إنالثانيالوجهدفعفيوقولكم

-العمومغيرلتركهعلةولاخاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيث
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منالقصدإنقولكم،كذلك(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهإن:ونقول،مسلم

فإن،مسلمةغيردعوىالابوينوجودذكرهوإنما(أبواهؤ>رررثه:قوله

عباسابنطرفمنالذيلجوابوا.الاولىلجملةامنعلمقدوجودهما

قولناويرجح،منهلىأووالتأسيستأكيدا،يكونعليهالكلامأنتقدمقد

"وله:يقالأنالظاهرلكانقلتمكماالامركانولو("،"ورث:بقولهالتعبير

مسلم.غيرجيد=غيربهالتعبيرلانذلكعنعدلإنهقولكم."أبوان

العمومعلىالمعنىوليسفلانا،فلانورث:يقالأنهننكرلانعم،

لى:تعاكقولهوذلك،للعمومملاحظةهناكيكونانلابدولكنحتما،

خلافأنهوقدمنا،تقدمكماعصبتهاأنهمعنىعلىحملإذا<يرثها>وهو

ماتمثلا:يقالقدأنهعلىحجةأقمتمفان،بدليلإلاإليهيصارفلا،الاصل

ولكننا،ذلكنسلمفاننافرضهاورثتأنهامعنىعلى"زوجتهوورثتهفلان

دامماالكلامعليهيحملفلاالظاهر،خلاففيأشدالمعنىهذا:نقول

حذفثم،زوجتهمنهورثت:الاصلبأنيوجهوقدمحتملا،الظاهرالمعنى

الدار.دخلتنحو:فيكماالمجرور،علىالفعلوسلطلجر،احرف

إلاالجوابتكلفلىإيدعنالنمإنه:ليالاجماالجوابفيوقولكم

جاءفقد،ثابتبنزيدجوابوذكرتم،الابضعفالامتأخذأناستبعاد

أرسلنيعكرمة"عنمنها:أوضحأخرىفيوجاء،مختصرةروايةفيذلك

للزوجزيد:فقالبوين،وزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباسابن

عباسابنفأتيت:قال،المالبقيةوللأببقيماثلثوللأمالنصف

برأيك؟أمقلتاللهأبكتاب:لهفقلإليهارجع:عباسابنفقال،فأخبرته

:عباسابنفقال،فأخبرتهعباسابنلىإفرجعت،برأم!:فقال،فأتيته:قال
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228(.)6/البيهقي""سننكاملا"الثلثللأم:برأيقولوأنا

باعترافالقولينكلامحتملةأنهاوهو،الايةفيالخطابفصلفهذا

فإنللجمهور،المخالفالقولصاحبوهوحبرها،وباعترافالامةأفرض

عظمىشهادةذلكوفي،الرأيإليهذهبماترجيحفيعمدتهالقولينكلا

قلنا.لماالايةاحتماللصحةحبرالامةمن

وبما،بعدهمومنالتابعينأئمةثمالصحابةجمهوراتفاقمنهاعظمو

له،جمهورهموترجيحقلناهلماالايةاحتمالعلىالصحابةجماعإيتمذكر

.الرأيفيوننظرهذاعلىفلنقتصر

،عباسابنطرفمنالنظرمنظهرماتقدمفقدالثانيالمقاموأما

غيرهينقصالذيالوارثأنالفرائضسنةمنالمعروفإنأولا:فقولكم

فلا،الزوجيناحدعدمعندالامينقصلاوالابحال،كلعلىينقصه

الابتفضللاالامنوهومنه،بأخمقمعارضفهذا.وجودهعندينقصها

البنتينأوالابنمعوذلك،مثلهتأخذأنإمافهيعليها،المتفقالصورفي

الابوين،انفرادوعندالبنتمعوذلكأخذ،مانصفتأخذأنوإمافأكثر،

لهانظيرلاالصورةهذهأنقياسكمغايةفإن،قياسكممنأقوىالقياسوهذا

تأخذأنأعني-الصورةهذهأنوهو،قولكممثليقولقياسنا،الفرائضفي

لىإناظرهوثم،الفرائضفيلهانظيرلا-الابيأخذماضعفالام

.الاممنحقاأكثرالابأنتدلعليهاالمتفقالاحكامأنوهو،المعنى

جميعيحوزفتارة،أحوالهتختلفأنالعصبةشأنمنإن:قولكموأما

فيحقفهذا=قليلوتارةمنها،كثيرينالهوتارةشيء،لهيبقىلاوتارة،التركة
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،السدسالولدمعلهاللهفرضفرضصاحبفانهلابفاما،الابغير

الاقل،علىسواءكالامالثلثالولدعدممعلهيفرضأنذلكمقتضىوكان

الثلثيحوزأنلابدالولدعدمعندأنهلىإإشارةلهالفرضعدمففي

وذلك،التعصيبباسموبعضهالفرضباسمبعضهكانوإن.،...على

وينقصالورثةبعضيحجبجعلهولكن،لهوجلعزاللهيفرضلمكالابن

واحدابنومعهملحواشيواالاصولمنالورثةجميعاجتمعفلو،بعضهم

وللزوجالسدسانفللأبوين،الزوجينوأحدالأبوينغيرمعهمنهمورثلما

زوجةالزوجبدلكانواذا،السدسنصفإلانصفللابنفيبقى،الربع

الابوينأنمعهذا،السدسوربعالنصفللولدفيبقى،الثمنلهاكانفأكثر

أمه.والزوجةباهالزوجيكونأنلغالبو،جداه

الصحابةجمهوريعتمدلم:نقولثمالنظرمنالوجهينبهذينولنكتف

فيالمحتملينالمعنيينلأحدترجيحهجهةمنإلاالنظرعلىبعدهمفمن

لمإذاأنهالايةمعنىأنترجحولمامر،كمانفسهعباسابنباعترافالاية

التقييدمنفهمفقد،الثلثفلأمهالتركةجميعأبواهوحازولدللميتيكن

للأميكنلمجميعهايحوزاولماجتمعاإذاأنهماالتركةجميعبحوزهما

حالةلىإالائمةفنظر،الثلثدونحينئذلهايكونأنهوالمعقول،الثلث

فالظاهر:فقالوا،الابيأخذمانصفمثلتأخذأنهافوجدواانفرادهما،

وهوالأمينقصمنهناكوليس-التركةجميعيحوزاولماجتمعاإذاأنهما

عندهمذلكوزاد،التركةمننقصمابنسبةالأمنصيبمننقص-...الولد.

أعلم.والله.لهاالمحتومالفرضوهو،السدسعنينقصهالاذلكأنقوة
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فلأمهونلا؟>فانكان:لىتعاقولهوهي-الثالثةلجملةاوأما

ومعهمااجتمعاإذاالابوينأنفمنطوقهاقبلها،ماعلىمبنيةفهي(السدكط

الذيالسدسأنعباسابنعنرويأنهتقدموقد،السدسللأمكانإخوة

فيالحكمةبيانتقدموقدذلك،عنهيثبتولم،للاخوةيكونالامنقصته

الابمعكانلوبللهم،فكأنهالأبأخذهوانالسدسوأن،الامنقصهم

.تقدمكماالابأخذهولكن،الثلثينلهنإن:يقالأنمانعفلاأخوات

منبالاثنينالامنقصمنالعملعليهجرىماعباسابناستشكلوقد

قالإنما،السدسلىإالائميردانالاخوانصارألم:لعثمانوقال،الإخوة

ليساقومكوكلامقومكلسانفيوالاخوان<،خوة7له>مانكان:الله

تسميالعربأ"إن:فقالذلكعنثابتبنزيدوسئل(.؟[)1بإخوة

2(.[)"إخوةالاخوين

إذاقريشلسانفيلجمعاأنزيدوقولعباسابنقولمنيظهرفالذي

لماوإلا،العربجميععندهكذاالامروليس،الثلاثةمنهالمتبادركانأطلق

الانصارلسانفيلجمعاأنزيدقولمنويظهرقريشا.عباسابنخص

علىوبعدهعباسابنقبلالعملفجرىمستفيضا،إطلاقاالاثنينعلىيطلق

بالاثنين.الاعتداد

(465)6/""تفسيرهفيالطبريأخرجهلاثرو.الاصلفيبياضالمعكوفتينبينما(1)

2(.72)6/والبيهقي335(/4)لحاكموا

227(.)6/والبيهقي335()4/لحاكمااخرجهوالاثر،الاصلفيبياضهنا)2(
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فيعليهاالمتفقالمنصوصةالأحكامأنبهيرجحماجملةومن

النصف،الابنبنتأوفللبنت،فوقفماالاثنينبينتفرقلاالفرائض

وللثنتين،النصفلابأوشقيقةللأختوكذلك،الثلثانفأكثروللثنتين

الثلث.فأكثروللاثنين،السدسلاموللاخ،الثلثانفأكثر

لأجلالسدسلىإالامينقصونإنماالاخوةانالظاهربانهذاويتاكد

فيوهم،تقدمكماتقديرايرثونفإنهم،الابوجودمعحتى،ميرائهم

ماوفظاهر،لامالاخوةمافاكثر،والثلاثةمنهمالاثنانيفترقلاميرائهم

.الثلثانفأكثرفللأختين،بإناثهمذلكفيعتبرلأبأوالاشقاء

!هرده!





لمثرونوالمحأدولالرسألةا

حرارالأبيحهنحمسألة



.
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)1(

الرفجمصالر!ابمه

باللطفوحفنا،بالرعايةولاحظنا،لهدايةباأكرمناالذيللهلحمدا

الغواية،منالهاديلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،والعناية

صلى،ايهفأوصجالكتابعليهأنزلالذيورسولهعبدهمحمداأنشهدو

والدراية.الفضلأهلوأصحابهالهوعلىعليهوسلمالله

قدكانبل،جوادهوكبا،زنادهخباقدالعلمرأيتلمافانيبعد،أما

لولافريا،شيئامرتكبينحملتهمنبقيمنالناسوعدمنسيا،نسياأصبح

ممنوكنت.وتشييدهبنائهفيواجتهاده،لتجديدهالمؤمنينميرمولاناقيام

وماالاحرار،بيعفيحدثماأزعجني،جهلهمعالعمامةولبس،بأهلهتشبه

مؤاخذةالحسبةشهادةولاالمبيجدعوصبسماععدممنالقضاةبهيعاملهم

يعتدممنكونيمنبالظاهرعملاالمهمةبهذهالقيامفرأيتالاقرار؛بظاهر

.الجهالجملةمنالحقيقةفيكنتوان،المجالهذافيبه

اتعقبةاقنحم>فلا:لىتعااللهقال،لحريةاخطرعظميخفىلافأولا:

منذلكغيرلىإ[13-11البلد:1<رلبة!فكالعقبةمادرنكوما!

وكفارةللظهار،وكفارة،القتلوهوالكبائرلاكبركفارةجعلهبحيث،الايات

ذلك.غيرلىإرمضانفيللجماع

وأنعمتعلتهاللهأنعم>للذى:لىتعاقال،بالايمانلىتعااللهقرئفاوقد

وأنعمت،الاسلاملىإلهدايةباعليهاللهأنعم:أي37[،:الاحزاب1<علته

.الرقربقةمنبالفكعليه
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رقبةأعتق"من:صد!قال:قالهريرةأبيعن1()الصحيحينوفي

".بفرجهفرجهحتىالنار،منعضوامنهعضوبكلاللهأعتقمسلمة

"جاء:قالعازببنالبراءعن")2(الايمان"شعبفيالبيهقيئوروى

كنت"لعن:قال.لجنةايدخلنيعملاعلمني:فقال،بوعل!النبيلىإأعرابي

:قال."الرقبةوفك،الئسمةاعتق.لمسالةااعظمتلقدلخطبةاأقصرت

تعينأنالرقبةوفكبعتقها،تنفردأنالنسمةعتق"لا،:قالواحدا؟أوليسا

لحديث.ا.(".ثمنهاهفي

فيسئلبم!عل!اللهرسولأن)3(:والنسائيداودأبورواهحديثوفي

منمنهعضواعضوبكلالبهاللهيعتقعنه،اعتقوا":فقال،قتلرجلشان

."النار

بها،الشفاعةالصدقة"افضل:قالبخانه")4(:الايمان"شعبوفي

".رقبةيفك

إلاوالدهولديجزيلا":ث!ولقال:قالهريرةأبيعن()مسلموفي

.(9051)ومسلم(5176)يرلبخاا(1)

فيحبانوابن()18647!"مسندهفيأحمدايضاوأخرجهالهند..ط(04)26رقم2()

وإسناده273(.272،/01)"الكبرى"السننفيوالبيهقي)374("صحيحه"

صحيح.

حديثوهو،لاسقعبنواثلةعن()4872الكبرىفيوالنسائي)6493(داودابو)3(

.(016)12"المسند"علىالمحققينتعليقراجع.صحيح

وذكر.ضعيفوهو،ليالهذبكرابوإسنادهوفي.جندببنسمرةعن)9727(رقم(4)

مناكيره.منالحديثهذا(794)4/""الميزانفيالذهبي

.(0151)رقم)5(
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هـ."فيعتقهفيشتريهمملوكايجدهأن

فمنالعكسوبطريق،العتقخطرعرفالوالدحقخطرعرفومن

يثبتماعكسلهثبت،داهنأوتثبتبغيرحكمأو،عليهشهدأوحرااسترق

ومنها،السرايةفمنها،الشارععنايةعرفالرقيقأحكامتأملومن.للمعتق

الفقهاءوعللهالقواعد،فيهنقضتمماذلكوغير،البيعفيالعتقشرط

العتق.لىإالشارعبتشوف

استرقاقلىوتعاسبحانهيرضلمكيففانظرالكفر،أصلهالرقوسبب

منوهذا،نحوهأوالاسرأوبالسبيالكافريسترقوانما،بالتبعيةإلاالمسلم

فنادر.مفقودايكنلمإنطويلةمدة

ندوريستلزمالاصلوندور،لهبتبعييهيسترقفانماالكافرغيرماو

إلايوجدونيكادونلاالفتوحأزمنةمنالمتوارثينالعبيدأنمع.الفرع

بالعتق.عليهمممنونا

فيشراوهاولابيعهايجوزلاالمجلوبةالاماءإن:قالمنالعلماءومن

القفالبهقالوممن،السابعأوالسادسالقرنفيهذاقيلقد،الجهلحال

اجتنابه.والورع:قاللجوازباقالومنوالرداد،

؟!اليومفكيفذاكإذهذا

حررقدالانالمجلوبةلجواريا:مسألة(:1زياد")ابنفتاوى"وقي

الشرعظاهرفيفالرجوعحالها،يجهلأنإما:وحاصلهأحكامها،السبكي

شرعيةحجةواليد.الكبيرةفيواليدإقرارهاوالى،الصغيرةفيالسيدلىإ

.(691،791)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية(1)
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.التركوالورعالاقرار،وكذا

مراتب:ولهلها،حايعلمأنوإما

ذلك،قبلرقعليهايجرولمبلادها،فيإسلامهايتحققانأحدها:

شرعي.بزواجإلاالوجوهمنبوجههذهتحلفلا

فكذلك.وعهدذمةلهمممنكافرةثانيها:

فهي،غيرهأوحربياللكافر،مملوكةلحرباأهلمنكافرة:ثالثها

لمشتريها.حلال

يملكهافانهآخر،كافرسئدهاوقهرقهرهالحرباأهلمنكافرة:رابعها

لمشتريها...وتحلشاء،لمنويبيعها

مضمونه:ماذلكبعدقالثم

يجافبإكانتفإنقهرا،مسلمأخذهارقعليهايجرلمكافرةخامسها:

بأمرفأكثرواحدغزاأو،الخمسهلوالغانمينبينمشتركةفغنيمةجيش

.()1فكذلكمتلصصاولوبدونهأوالإماممن

ذلك.ونحوبالاقرارأوبالبتنةأوباليديثبتإنماوالرق

كونهفييدهفيهومنفيصدق،والمجنونالصغمرحقففيباليدأما

بابفي)2(""المنهاجشزاحقررهكماالمعتبر،السبببيانمعبيمينهرقيقا

.الدعاويبابوفي،إلخ"...مميزاصغيرارأينا"ولو:المتنقولعند،اللقيط

زياد".ابن"فتاوىمنلنقلانتهىهعالىإ(1)

.(146)5/"المحتاج"نهاية:انظر2()
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عقبقرروهكماالمعتبر،السبببيانوشرطهاظاهر،فأمرهابالبينةماو

عدمأيضاويشترطبها")1(.عملبرقهبينةأقامومن":المتنقولعندمرما

عنالهروينقلهماعلى،الرقبينةعلىتقدمالحربينةفان،المعارضة

)2(.الدعاويبابفيالرمليذكرهكماخلافهالمعتمدكانوان،الاصحاب

البالغالمسترققولفالقول،معتبرةبينةتردولماليد،تعتبرلمواذا

بابفيحققوهكما،الاياديوتداولتهزمانااستخدمقدوإن،بيمينه

.الدعاوي

علىيعتمدلممابيمينهيدهفيهوالذيمسترقهقولفيمبلالصغيرماو

ذيغيرأما.الاصحعلىببينةإلايصدقلمالحريةوادعىبلغفاذا،الالتقاط

.معتبرةببينةإلايصدقفلااليد

ومنالرشد،شرطهبالمالالإقرارأنالمعلوممنفأولا:الاقراروأما

بعضتجوزوان،والمالالدينصلاحالرشدأنالشافعيمذهبأنالمعلوم

فيهيعتبرهلبالرقوالاقرار،لحاجةادعتحيثبهفيعملالمتأخرين

اللقيطبابفيالأصحابإطلاقمنوالرمليحجرابنفهمهالذيالرشد؟

سلطانقالوباعتباره،أميلاعتبارهلىإحجرابنأنعلى،اعتبارهعدم

ورجحه،تعالىاللهرحمهالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزالشيخالعلماء

لانهالظاهر؛وهوعمر،والسيدقاسموابنوالاذرعيوالزركشيالمغني

فيقيدوهقدأنهماللقيطبابفيالاصحاباطلاقعنوالعذر،بمالإقرار

لذلك.المعقودالبابوهوالاقرار،باب

.(5/264)نفسهلمصدوا(1)

.3(54)8/نفسهلمصدوا(2)



الفقهرسانل-ن!848

؟!الناساكثرمناليومالرشدفاينهذاتقررواذا

قولالقولأنعلىنصواوقد،الإكراهعدمأيضاالاقرارشروطومن

سيطرةتحتالشخصبحالوكفى،عليهأمارةقامتإذاالاكراهمدعي

الناسوجهلالزمانفسادمعكثير،بمالبيعهفيالطامععليهالمتغلب

.الاكراهعلىواضحةأمارةفإنها،ظلمهموشدة

تنبية:

.الامكانتحتداخلايكونكان،دليلبادنىالرقإثباتفيويشترط

أصلا.عليهالرقدعوىتسمعلمواسلامهحريتهعلمتفمن

قرروهكما،لحريةباإقراريسبقهلاأنأيضابالرقالاقرارفيويشترط

اللقيط.بابفي

؟بعدهالدعوىتسمعفهلالمعتبرالاقرارئبتفإذا

"إنهاالثمار:بيعبابقبيل)1(المحليعلى""حاشيتهفيالقليوبيقال

لاجلمطلقا"تقبل:قالحجرابننومحتملا،وجهالهيبيننإلاتسمعلا

".تعالىاللهحق

صزحأو،بالرققبلهاالعبداعترفإن"نعم)2(:الحوالةبابفيوقال

اعتمدهكما،دعواهمولابينتهمتسمعلم،بالملكقبلهاالثلاثةأحد

اللهحقالحريةلانمطلقا؛سماعهاونقل،الرمليشيخناكشرح]شيخنا[)3(

إغ.."..لىتعا

)1(.)2/224(

)2(.)2/322(

.المطبوعمنزيادة)3(
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بابفيإليهأشارواكماجزما،تقبلفإنهامحتملاوجهابينإذافأما

لحوالة.ا

بعد"التحفة"فيحجرلابنأرهفلمحجرابنعنذكرهماوأما

عدم"إن)1(:الحوالةبابفيقال،خلافهيفيدماكلامهفيبل،الفحص

الشيخين.يعني"مواضعفيلهماتناقضمع،الاصحهوسماعها

قالالعبد(،أقامها)أو:قوله":الحوالةبابفي")2(الداغستاني"وفي

،بالرقالعبدإقراريذكروالم:البلقينيلجلالاقال:"العبابشرح"في

فلا،لبينتهمكذببالرقإقرارهلأن؛حسبهبالبينةإقامةتعينيقتضيوالقياس

ماوالاذرعيالسبكيوعن،يوافقهماالاسنويعنونقل.انتهىيقيمها.

إذاالمتبايعينمنسماعهاامتناعوالاسنويلجلالاكلامويؤيد،يخالفه

العبدتصريحنظيربالملكتصريحهمافإن،بالملكالبيعحينصرحا

".بحذفسم،انتهى".بالملك

نإإلاسماعهابعدمقال:أي"،يوافقهماالاسنويعن"ونقل:فقوله

حسبة.كانت

مطلقا،بسماعهاقالا:أي"،يخالفهماوالاذرعيالسبكيوعن":وقوله

ظاهر.هوكما

.حالكلعلىتقامأنهافيهاشكلافإنهالحسبةوأما

.(238-5237/)داالمحتاجتحفة"(1)

المذكور.الموضعفيالتحفةعلىحاشيتهانظر،الشروانيهو2()
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وفيما،لىتعااللهحقوقفيالحسبةشهادة"وتقبل)1(:""المنهاجوفي

إلخ.."..وعتقكطلاقمؤكدحقفيهله

الادمي،برضايتأثرلابمامؤكد"حقله"وفيما:قوله)2(الشراحوفسر

كذلك.الحريةأنفيشكولا

فلاالنسبمشهوركانإنالزمانهذافيالمسترقفإنمرماعلمتإذا

أصلا.صسترقهدعوىتس!ع

لمما،بيمينهقولهفالقولبعيدقطرمنمجلوبالكونهمجهولاكانوان

الإكراه،أمارةلقيامجدا،عزيزوهو،للشروطمستكملبالرقإقرارمنهيسبق

بالرقإقرارهقبللحريةباأالرقدالمسترقأنبينةقامتولو.السفهوعلته

.بالرققرارهإوأبطلت،قبلت

تسمعفهل،النسبمشهوريكنولمبالرقالمعتبرإقرارهثبتإذافأما

لا؟أمالحريةدعواه

عنقاسمابنونقل،والرمليحجرابنعنالقليوبينقلسبققد

والاذرعي.السبكي

بقوله:عبرفهولهالإسنويوموافقةالبلقينيلجلالاكلامماو

هذافيالقياسويخالفالقواعدتنقضماوكثيرا،إلخ..."يقتضي"والقياس

الحرية.شأنلخطرالباب

.(437)3/"الطالبين"منهاج(1)

3(.60)8/"المحتاجو"نهاية237(/01)"المحتاجتحفة"انطر)2(
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وعدمالسفهلغلبة،لهحكملابالرقالاقرارأنتبينقررناهوبما

الرقوندور-الاصلوهي-لحريةاغلبةمع،الاكراهأمارةوقيام،المعرفة

المتيقن.

إقرارمنهسبقسواء،بيمينهقولهفالقوللحريةاادعىمسترقكلفعليه

تقومأنإلاالرقثبتأقامهافان،برقهبينةمسترقهيقيمنإلالا،أمبالرق

عنل()قونقله،السبكيعنمرماعلى-العبدأقامهاسواء،لحريةبابينة

علىتقدمالحريةبينةفان،حسبةاقيمتأم-توجيههومر،والرمليحجرابن

الزمانلفسادترجيحهويتجه،الاصحابعنالهروينقلهماعلى،الرقيةبينة

.الرقوندور-الاصلوهي-لحريةاوغلبة،العدوانوكثرة

إخباربعدإلايشتريهلاأنللمشتريفالاحوطمسترقاجلبإنسانوأي

يؤمنهئم،الشرطبخياريشتريهأنعليهفاللازموالاحقا،مملوكبانهموثوق

آمنفانتحراكنتإن:لهويقول،فزعهويسكن،(1.[)......]وبطمئنه

التعرلأضعنوأمنعهم،منهمحميكو،دراهميمنهمأقبضوانا،ضامن

وان.بهأثقمنمعأهلكلىإأرجعتكوالالديالبقاءأحببتإنثملك،

.تكذبفلامملوكاكنت

لىإيسلمهولا،عنهللبحثالحاكملىإرفعهلزمهحر،أنا:قالفان

جالبه.

معاليدظاهرعلىمعتمدايشتريهأنباسفلا،مملوكأنابل:قالوان

وتطمينه.تامينهبعد،إقراره

ضحتين.1وغيركلمتانهنا(1)
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كيفالخطر،أخطرمنفانههذا،فيالتساهلمنالحذرئموالحذر

غيرلىإالاولاد،واسترقاقكالتسزيكثير؟!المفاسدمنعليهيترتبوما

ذلك.

سيدنا،المطلقالمجتهد،الدينأودمقيم،المؤمنينأميرلمولانالنظرو

امين.،لىتعااللهحفظهإدرش!،بنعليبنمحمدالامام

لحواشي"و"ا"المنهجو"""المنهاجشزاحعباراتنقلاردتكنتوقد

فلام،والشهاداتوالدعاوي،واللقيط،لحوالةوالحجر،واالاقرار،بابفي

الوكيل.ونعماللهوحسبناكافيا.أوردتالذيورأيت،العزيمةتساعدني

الالالال!
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)2(

الرفيرالرتجرإلمحه

853

محمدورسولهنبيهعلىوالسلاموالصلاةهو،إلاإلهلاالذيللهالحمد

وصحبه.واله

،الناسبينلىتعااللهحقوقضياعفيهيخفىلاالزمانهذافانوبعد،

الاحرار،بيعمنشاعماذلكومن،بينهممالفحشاءوالسوءوفشو

،لهربباوإطماعهالثمنببعضبعضهمترغيبهمأوالاقرار،علىواكراههم

والتعب،الطلبمنواستراحتهومعيشتهمؤنتهتحملفيرغبهوبعضهم

شهادةجاءتأو،الحريةفادعىالمقرذلكالحكامبعضلىإحضروربما

المذهب.أهلكلامظاهرعلىاعتمادايسمعهافلم،حسبة

التحفة"و"""المنهاجكلاممنبالمسألةيلوحمابعضهنانقلناو

ني.للشروا"لحاشيةو"ا

1(:الإقرار)في

إلخ...الرشيد.المكلف:أي(التصرفمطلق)منالاقرار)يصح(

)2(:اللقيطبابوفي

به(أقروإنلرقه،بينةأحديقيمأنإلاحر،فهوبرقاللقيطيقرلم)إذا

أيضا،رشدهاعتباريقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهو،الرق:أي

35(45)5/الحواشيمع"المحتاجتحفة"(،177)2/"الطالبين"منهاج(1)

356(.)6/"المحتاج"تحفة31(،3134،)2/!"المنهاج)2(
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اللقيط:اي(إقرارهيسبقلمإنقبلفصدقهالشخص.خلافهكلامهموظاهر

إقرارهسبقأوبعدصدقهوإن،اكذبهإذامابخلافلاقارير،اكسائر()بحرية

والعباد،لىتعااللهبحقوقالمتعلقةالاقرارأحكامالنزمبهلاعسنه؛مكلفوهو

إسقاطها.علىيقدرفلم

".قاسمابنإليهومالعمر،والسيدالمغني"اعتمده(:1)الحاشيةوفي

وينبغي-ههنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:المغنيعبارة

لجواردااعترافيقبلفلاالاقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقالكما

وعدمالسفهعليهنالغالبلان؛السلامعبدابنعنحكيكمابالرق

منسيمالاالعبيد،غالبفيموجودةالعلة"وهذه:الاذرعيئقال،المعرفة

".بالبلوغعهدهقرب

سكتواإنما:يقالقد،خلافهكلامهمفظاهر:"قولهعمر:السيدوعبارة

فييكونإنماالشروطاستيعابالغالبإذ،نطائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

المحشيرأيتثمهنا،الاقراركبابالحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالباب

إلااللهمالرشد،وشرطه،بمالإقرارأنهيويدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قال

،المالعليهترتبوإن،بالمالالاقرارمنليسبالرقالإقرارأنيمنعأن

انتهى.

مايخفىفلاإلخ"إلا..."اللهم:قولهوأقا،عليهنبهنامالىإشارةوهو

مملوكأناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنىلاإذ،المكابرةبلالبعدمنفيه

هـ..الماليةفينصوهو،له

357(.356-)6/"المحتاجتحفة"معالمطبوعة"نيالشرو"حاشية(1)
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تسمع،لمالاصلبحريةثملمعيقبالرقأقرولوبعد:)1(الشرحوفي

مر.ماعلىرشيدا،الأولالاقرارحالكانإنلكن

الحجر)2(:بابفيوقال

منهمءاذمتم>فاق:لىتعالقولهرشيدا(ببلوغهيرتفعالصبي)حجر

ابنبهفسركمامعا،(والمالالدينصلاحلرشد)ولىإ6[...]النساء:(رشدا

فيوقوعهمثبتةنكرةأنهمعفيهالعمومووجه،السابقةالايةوغيرهعباس

.الشرطسياق

[)3(:الدعاوي]وفي

صر(أنا:)فقالسكرانولوالنسبمجهولعاقل(بالغرقادعي)ولو

قبيلمرماعلىرشيدوهو:قيل،بالملكلهأقرقديكنولم،الاصلفي

(.قوله)فالقولالجعالة

)4(:الشهاداتوفي

وهومؤكد(حقفيهلهوفيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل

حالا،إليهاالحاجةعندتسمعوإنما:قالأنلىإ...الادميبرضايتاثرلاما

)كطلاقيسترقهأنيريدوهوأعتقهأوينكحها،أنيريدوهورضاعاكاخيها

(.لىتعالهوحدوانقضائها،عدةوبقاء،قصاصعنوعفووعتق

)6/357(."المحتاج"تحفة)1(

166(.162-)5/نفسهالمصدر)2(

203(.103-)01/نفسهالمصدر)3(

923(.)01/237-نفسهالمصدر)4(
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بدليل،تعالىاللهحقفيهالمكلفلان:أي)كطلاق(علىالحاشيةوفي

هـ.أسنىالزوجينبتراضييرتفعلاأنه

مذهبالاشخر:عنالحجرفي)1("المسترشدينبغية"فينعم

مبطلامحرمايرتكبلابأن،والدينالمالصلاحالرشدأنالشافعي

عنحكاهاخروجهاذكرأنلىإصغائره،طاعاتهتغلبأنومنه،للعدالة

شاذ.وهو:قالتيسيرا،المتأخرونفيهتجوزوالبعض

نأالشافعيبمذهبقلناإذاهذاأيضا:الاشخرعن)2(الخلعبابوفي

إلخ...المالصلاحنهالشاذبالوجهقلناإذاأما،والمالالدينصلاحالرشد

مصلحةتبلغأنالمذهبعلىالرشدأنومعلوم:بافقيهعن)3(وفيه

إلخ....ودنياهالدينها

زياد)4(:ابنفتاويوفي

مستخدمبالملكلهمقرمالكيدتحترشيدبالغمسلمعبد:مسألة

عتقاالعلماءبعضبحضرةالسيدأعتقهثم،عبدهأنهالناسبينمستفاض

يقبللماخر،لشخصبىملكانهوأقرأخرىبلدلىإالعتيقفانتقلصحيحا،

إلخ...،.العتقثبوتبعدإقراره

913(.)ص)1(

217(.)ص)2(

218(.)ص)3(

.(441)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية4()
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:(الحجر)1وفي

رحمهالشافعيإمامنامذهبهذا،والمالالدينصلاحالرشد:مسألة

إلخ....المتوليحكاهوجهوفي،الله

اتجهلجواريابيعفياليومالناسأحوالوعرفتنقلناهماتقررإذا

وكم،عظيمةبهاالمتعلقةاللهحقوقلان؛الحريةعلىالبينةيسماعالجزم

.الرقعلىتترتبمفاسد

الزركشيعنقاسموابنعمروالسيد""المغنيعننقلمماوتبين

هناالرشدأنوغيرهمالعلماءسلطانالسلامعبدبنالدينعزوالشيخ

لاقارير.اكسائرمعتبر

....،الاصحابأنإطلاقهممجردهوفإنمايشترطهلممنحجةأما

وذلكونظائرها،المسألةأصلفيبذكرهاكتفاءهوإنماإطلاقهمأنتبينوقد

فيه.يمترىلابمالإقراراهناالاقراروكونالاقرار.باب

بعضفيهتجوزوانما،المذهبفهوالدينفيمعتبراالرشدكونوأما

ورودأو،لحريةاالمبيعادعاءقبلالتيسيريعتبرأنوينبغيتيسيرا،المتأخرين

فيوخوض،تعالىاللهلحقوقتفويتففيهعندهماوأما،الحسبةشهادة

اللهحقفيهالغالبلكونهنا؛سماعهاالظاهرالحسبةأنعلى،الاوحال

.الطلاقيرتفعلاكمابالتراضيالحريةترتفعلاإذ،لىتعا

صلاةمنهمتعرفلااذفمفقود؛اليوموالعبيدلجواريافيالرشدماو

علىيترتببماجهلهممعنادرا،إلالىتعااللهذكرولابلصيامولا

.(381)صنفسهلمصدرا(1)
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طلبمنيستريحواأنقصدهمعامةوانماالمفاسد،مناسترقاقهم

باعوافطالماعليها،تهموجرأبالمسالةالناساستخفافمعوهذا،المعاش

وأبالفرار،طمعوهموبمالرغبوهمأوالإقرار،علىوأكرهوهمالاحرار

المشتريبحملالمعاشطلبفيوالتعبالكدمناستراحتهمفيرغبوا

الاغنياء.منكانإذاولاسيما،لمونتهم

ماموراحكمهإن:أميرهطاعةوجوبيرىالذيالاعجميفيقيلوقد

عليه.هؤلاءقياسيبعدولامكرها،كحكمه

قلادةالدينإذ؛الذمةبهتبرأبمالجزمواالنظر-لىتعااللهأيلده-وللامام

أحقلحقواالاجتهاد،بمرتبةوالتحقيقالعلممناللهبحمدوهو،عنقهفي

اعلم.والله.ورسولهاللهإلاأحدكلاملحقايرفعولا،يتبعان

ال!!ال!
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آلرفيرلرآ!%لمحه

عبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

ورسوله.

منكثيروجرأةالارقاء،أحكاممنالناسعلىطرأماحملنيفقدوبعد،

ورغبتهم،بهترغيبهموالاقرارعلىإكراههممعالاحرار،بيععلىالناس

الاقراربمجرديقضيالحكامبعضفإنذلكومع،والمعيشةالمعرفةفي

لحسبة.اشهادةيسمعولا،لحريةادعواهيقبليعدلم،بالرق

وحاشية"التحفة"مع""المنهاجعباراتمنعليهاطلعتماوهذا

ني.الشروا

:وشرحمتن

.هـإلخ..الرشيد.المكلف:أي(التصرفمطلق)منالاقرار)يصج(

.(1الاقرار)من

)2(:اللقيطبابوقي

به(أقروان،برقهبينةأحديقيمأنإلاحر،فهوبرقاللقيطيقرلم)إذا

أيضا،رشدهاعتباريقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهوالرق:اي

اللقيط:أي(إقرارهيسبقلمإنقبلفصدقهالشخميى.خلافهكلامهموظاهر

354(.)5/"المنهاجبشرحالمحتاج"تحفة()1

356(.)6/نفسهالمصدر2()
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إقرارهسبقأوبعدصدقهوان،اأكذبهإذامابخلافالاقارير،كسائر()بحرية

اللهبحقوقالمتعلقةالاقرارأحكامالتزمبهلاع!نه؟مكلفوهولحريةبا

سقاطها.علىيقدرفلموالعباد،

والسيدالمغنياعتمده:"رشدهيقتضي"ما:قولهعند)1(الحاشيةوفي

قاسم.ابنليهومالعمر،

وينبغي-ههنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:المغنيعبارة

لجواريااعترافيقبلفلاالاقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقالكما

وعدمالسفهعليهنالغالبلان؛السلامعبدابنعنحكيكمابالرق

قربمنلاسيماالعبيد،فيموجودةالعلةوهذه:الاذرعيئقال.المعرفة

.بالبلوغعهده

سكتوانما:يقالقد،"خلافهكلامهموظاهر":قولهعمر:السيدوعبارة

يكونإنماالشروطاستيعابأنالغالبإذ؛نظائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

رأيتثمهنا،الاقراركباب،الحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالبابفي

الرشد،وشرطه،بمالأقرِانهيؤيدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قالالمحشد

عليهترتبوان،بالمالالإقرارمنليسبالرقالاقرارأنيمنعنإلااللهم

هـ.المال

عليه.نبهنامالىإإشارةوهو

ذإ؛المكابرةبلالبعدمنفيهمايخفىفلاإلخ،.".إلا.اللهم":قولهوأما

هـ.الماليةفينصوهو،لهمملوكاناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنىلا

357(.356-)6/"لتحفة"معالمطبوعة"نيالشروا"حاشية(1)
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تسمع،لمالاصلبحريةئملمعينبالرقأقرولوبعد:)1(الشرحوقي

مر.ماعلىرشيدا،الاولالاقرارحالكانإنلكن

الحجر)2(:وقي

(...رشدامنهمءالمحممغ>فاق:تعالىلقولهرشيدا(ببلوغهالصبي)وحجر

عباسابنبهفسركمامعا،(والمالالدينصلاح)والرشد:قالأنلىإ

سياقفيوقوعهمثبتةنكرةأنهمعفيهالعمومووجه،السابقةالايةوغيره

.الشرط

)3(:الدعاويوفي

حر(أنا:)فقالسكرانولوالنسبمجهولعاقل(بالغرقادعي)ولو

هـ.قولهفالقول

)4(:الشهاداتوفي

وهومؤكد(حقفيهلهوفيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل

حالا،إليهالحاجةاعندتسمعوإنما:قالأنلىإ...الادميبرضايتاثرلاما

)كطلاقيسترقهأنيريدوهوأعتقهأوينكحها،أنيريدوهورضاعاكأخيها

(.لىتعالهوحقوانقضائها،عدةوبقاِ،قصاصعنوعفووعتق

)6/357(."المحتاج"تحفة)1(

166(.162-)5/نفسهالمصدر)2(

203(.103-)01/نفسهالمصدر)3(

923(.)01/237-نفسهالمصدر)4(
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لى،تعااللهحقفيهالمكلفلان:أي"كطلاق"قولهعلىالحاشيةوفي

هـأسنى.الزوجينبتراضييرتفعلاانهبدليل

المالصلاحالرشدنالشافعيمذهب"الاشخر:عن")1("البغيةوفي

طاعاتهتغلبأنومنه،للعدالةمبطلامحرمايرتكبلابأن،والدين

شاذ".وهو:آخرهقالثم،البعضعنحكاهاخروجهاذكرانلىإ...صغائره

الشافعيبمذهبقلناإذا"هذاأيضا:الاشخرعن)2(الخلعبابوفي

"...المالصلاحانهالشاذبالوجهقلنااذاأما،والمالالدينصلاحالرشدان

.إلح

مصلحةتبلغأنالمذهبعلىالرشدأنومعلوم":بافقيهعن)3(وفيه

ودنياها".لدينها

4(:زياد)ابن"فتاوى"فيو

مستخدمهبالملكلهمقرمالكيدتحترشيدبالغمسلمعبد:مسألة

عتقاالعلماءبعضبحضرةالستدأعتقهثمعبد،نهالناسبينمستفاض

يقبللماخر،لشخمبىملكأنهوأقرأخرىبلدلىالعتيقفانتقلصحيحا،

...عليهالرقحدوبيتصورلاالمسلمالعتيقلان؟العتقثبوتبعدإقراره

.إلح

.(913)ص"المسترشدين"بغية(1)

2(.17)صنفسهالمصدر)2(

2(.18)صنفسهالمصدر)3(

.(441)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية(4)
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الحجر)1(:فيوفيها

رحمهالشافعيإمامنامذهبهذا،والمالالدينصلاحالرشد:مسألة

المتولي.حكاهوجهوفي،الله

اتجهلجواريابيعفياليومالناسأحوالوعرف،نقلناهماتقررإذا

وتعالى،سبحانهللهالحريةفيالحقلان؛الحريةعلىالبينةبسماعلجزما

ذلك.منباللهنعوذخطيرةمفاسدمنالرقيةعلىيترتبوكم

الدنيافيمعتبراالرشدكونالمذهبأنتقررفقدالاقرارصحةفاما

علىللتسهيلطلباالضعيفالوجهلىإالمتأخرينبعضذهبوإن،والدين

مطابقةمسألتنافيالمصلحةأنعلىالتيسير،تجلبالمشقةلان؛الناس

لاهلوصدا،الضياعمنلىتعااللهلحقوقحفظاالديناعتبارفيالمذهب

علىيترتبمايعرفونلاالناسفإن،بذلكالبلوىلعموم؛والاطماعالفجور

الدنيافيطمعاالاحراربيععلىلجرأةايرتكبونفهمالمفاسد،منالرق

بعد،الاكراهبينةعليهوتعتبرالاقرار،علىيكرهوهأنفإماالمبيعفأما،الفانية

منفيستريحمؤنته،المالكحملمنفيهلماالرقفيفيرغبيرغبوهأنوإما

الاقرار،علىوإكراههمالاحرار،نهبشاعوقد،للمعاشالطلبتعب

لئلايمسكهأو،للربحطلبافيبتاعهالمشتريذلكعلموربماللتجار،وبيعهم

همه.دراتذهب

الرشد،فيهيعتبرلاانهالمعتمدإن:قيلوانفانهلجوارياإقراروأما

بسائرلهلحاقاإعمروالسيدالمغنيعنحكيناهمماقيهماعرفتفقد

.لاقراراتا

.(381)صنفسهلمصدرا(1)
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المفاسدمنلحزااسترقاقعلىيترتبمايخفىفلالحسبةاشهادةوأما

أئهبدليلتعالىاللهحقإنه:الطلاقفيقيلوكما،تعالىاللهبحقوقالمخلة

فان،لجوارياإقرارفيالرشداعتبارمبعلمالقولأنعلى.بالتراضييرتفعلا

قبلمنالبئنةورودبعلمأما،اعتمادهينبغيالناسعلىفتخفيفاالبينةقبلكان

اعتبار-لىتعااللهلحقوقحفظا-القلبإليهيطمئنفالذيحسبةأوالمبيع

.الناسوسائروالحكامالإماملذمةتبريئاالرشد،

فان،الحقراهبمالجزماوعليهالنظر،-تعالىاللهحفظه-ولمولانا

أعلم.تعالىللهو،قائلقوليرفعهلاالحق

الال!الال!الال!
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لرنمرصآلمحهتجض

الاحرار،بيعمنالبلدانبعضفيالاناشتهرمافيالمذاكرةوقعت

مندعوىسماععدممنالحكامبعضبهيقضيوماالإقرار،علىوالاعتماد

كيف،ذلكعلىحسبةشهادةسماعوعدم،لحريةاادعىإذابالرقأقر

حكمه؟

لفظه:ماالثمار)2(بيعبابقبيللحعلىل)1(قفي:قول

إلا،دعواهتقبللمالحريةادعىثم،فبيعلشخصبالرقأقرلو:)تنبيهم

.هـتعالىاللهحقلاجلمطلقاتقبلحجر:ابنوقالمحتملا،وجهالهبينإن

صرحبلحجر،لابنذلكيفيدماعلىنعثرلملكن،أغنىصحإنفهذا

)3(:اللقيطبابفي""تحفتهفيعبارتهواليك،طلقوبعكسه

هـ."تسمعلمالأصلبحريةئملمعينبالرقأقر"ولو

هووالرشد،بالمالللاقرارالرشداشتراطالمذهبأنعرفقدنعم

بابفي""المنهاحقولعندحجرابنفعبارةهناماو،والمالالدينصلاح

الدينجلالشرحوهو،ل()حعلىحاشيةله،قليوبيللمحشيرمزل()ققوله(1)

.النوويمنهاجعلىالمحلي

2(.242/)قليوبي!حاشية"2()

")6/357(.المحتاج"تحفة)3(



866

)1(:اللقيط

الفقهرسانلمجمو!

يقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهوالرق:أيبه(أقر)وان

هـ..خلافهكلامهموظاهرأيضا،رشدهاعتبار

والسيدالمغنياعتمده"رشدهاعتباريقتضيما":قوله)2(:الحاشيةوفي

سم)3(.إليهومالعمر،

-كماوينبغيهنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:الاولعبارة

بالرقلجواريااعترافيقبلفلاالأقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقال

المعرفة.وعدم،السفهعليهنالغالبلان،السلامعبدابنعنحكيكما

عهدهقربمنسيمالاالعبيد،غالبفيموجودةالعلة"وهذه:الاذرعيقال

هـ."بالبلوغ

سكتواإنما:يقالقد،"خلافهكلامهم"وظاهر:قولهعمر:السيدوعبارة

تكونإنماالشروطاستيعابفيالغالبإذ؟نظائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

رأيتثمالاقرار،كباب،الحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالبابفي

الرشد،وشرطه،بمالإقرارانهيؤيدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قالالمحشد

عليهترتبوان،بالمالالاقرارمنليسبالرقالاقرارأنيمنعأنإلااللهم

انتهى.،لمالا

عليه.نبهنامالىإإشارةوهو

.3(357-65)6/نفسهلمصدرا(1)

السابق.الموضععلى"الشرواني"حاشية)2(

قاسم.ابنأي)3(
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لاإذ؛المكابرةبلالبعدمنفيهمايخفىفلا"إلخ..."اللهم:قولهماو

هـ.الماليةفينصوهذا،لهمملوكأناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنى

منكثيرفياليومالرشدوأينالرشد،اعتباريرجحلاهوفكلامه

ارادمنكلإذ،الناسعلىلشقهذااعتبرولوالارقاء؟عنفصلاالأحرار

دعوىذلكبعدفتسمعوعليه،رقهعلىشاهدينلىإاحتاجرقيقبيع

.دعواهفتردإقرارهعلىمبنيابرقهلحكمايكنلمإذ؛المبيع

عبارمنملخصمع""المنهاجعبارةفاليكالحسبةشهادةماو

حقفيهلهوقيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل")1(:"التحفة

حالا،إليهالحاجةاعندتسمعوانما...الادميبرضايتأثرلاماوهوموكد(

)كطلاقيسترقهأنيريدوهواعتقهأوينكحها،انيريدوهورضاعاكأخيها

بماأوالموتمعبالتدبيرأوالصفةوجودمعبالتعليقأوبهيشهدبأن(وعتق

هـ.يستلزمه

فرقولا،العتقمنأولىوالاصلية،لىتعااللهحقوقأعظممنوالحرية

الطاهر.هوكما،غيرهمنأويبيعهأويتملكهأنيريدممنوقعالعتقكونبين

برضايتأثرلامماهوإذهذا؛فيتردلاالحسبةشهادةأنيطهرفالذي

أعلم.لىتعاوالله،الادمي

!هحرده!

)1(0(/1-237.)238





لمثررنوالكأيهةالرسمالةا

المعاملاته!جوبةواأسئلة
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الر!صيرالرتج!إلمحه

871

البيع؟تعريفما:س

شيء.خذوشيءإعطاء:لغةالبيع:ج

أحدهما،بمثلمباحةمنفعةأو-الذمةفيولو-مالمبادلةوشرعا:

التأبيد.علىللملك

.بمالمالمعاوضة(:")1"العمدةوفي

بيعه؟يجوزلاالذيوما،بيعهيجوزالذيما:س

بيحيجوزولا،الكلبغير،مباحنفعفيهمملوككلبيعيجوز:ج

والميتة،كالخمر،محرمنفعهماولا،كالحشراتفيه،نفعلاماولا،الكلب

بيعولا،عليهدلالةأو،مالكهمنبإذنإلايملكهلاماالانسانبيعولا

تتقدملمالذيوالغائب،لحملكامجهولولا،شجرتهستثمرهكما،معدوم

ماإلا،قطيعمنكشاة،معينغيربيعولا،السلمفيياتيماإلارويته

تسليمه،عنالبائعيعجزمابيعولا،معينةصبرةمنكصاع،أجزاوهتتساوى

المغصوببيعولاالماء،فيو]لسمك1ء،الهوفيوالطيروالشارد،كالابق،

الغاصب.منأخذهعلىيقدرلمنأولغاصبهإلا

مباحا؟نفعافيهأنمعالكلببيعيجوزلاذالما:س

)2(.الكلبئمنعننهىلمجييمالنبيلان:ج

.(47)صقدامةلابن(1)

وفيمسعود.ابيحديثمن(1)567ومسلم576(534،1)6البخارياخرجه)2(

.أخرىاحاديثالباب
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الصيد،كلب:مثل،مباحنفعفيهالذيغيرهكلبالإنساناتلففان:س

تمنه؟يغرمالا

مطلقا.الكلبئمنعنللنهي؛ثمنهغرمعليهليس:ج

فصل2[ص1

هي؟وماعنها؟منهىبيوعثئمهل:س

:بيوععنع!ي!النبينهى:ج

الملامسة.بيع:الاول

المنابذة.بيع:الثاني

.الحصاةبيع:الثالث

أخيه.بيععلىالرجلبيع:الرابع

لباد.حاضربيع:الخامس

النجش.:السادس

بيعة.فيبيعتان:السابع

السلع.تلقي:الثامن

يستوفيه.أنقبلللطعامالمشتريبيع:التاممع

الربا.:شرالعا

؟البيوعهذهتفسيرما:س

بكذا.لكفهولمستهثوبأفي:يقولأن:الملامسة:ج

بكذا.عليئفهوليإنبذتهثوبأي:يقولأن:لمنابذةوا
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فهوعليهوقعتثوبفأي،الحصاةهذهارم:يقولأن:الحصاةوبيع

بكذا.لكفهوهذهأرضيمنبلغتهفما،الحصاةبهذهارمأو:بكذا.لك

:(1)اخيهبيععلىو[لبيع

الحضريفيكونببضاعةالبدوييجيءأن:للبادي[لحاضروبيع

دلالا.أي،لهسمسارا

شراءها.يريدلامنالسلعةفييزيدأن:و[لنجش

خمسةأوالنقد،هذامنبعشرةهذابعتك:يقولأن:بيعةفيو[لبيعتان

منهتشتريأوهذا،تبيعنيأنعلىهذابعتكأو:الاخر.النقدهذامنعشر

هذا.

بالسلع،3[]صالقادمينيتلقىالبلدةخارجلىإيخرجأن:[لسلعوتلقي

.السوقيوردوهاأنقبلمنهميشتريها

يقبضه.أنقبليبيعهثميشتريهأن:يستوفيهانقبل[لطعاموبيع

فسياتي.الرباماو

يتفرقالمالعقدمجلسفيوهماشيئارجليشتريأنوهو،المؤلفيفسرهلم(1)

اجودأوشترى1مامثلسلعةالمشتريعلىويعرضالرجلفياتيباق،وخيارهما

باعهالذيثمنهمنباكثرباعهمافيطلب،المائعلىإيجيءاورخص،و1ثمنهابمثل

.(171)8/"السنة"شرحانظرالعقد.فيفسخ،يمدمحتىالاولمن
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الربا؟تعريفما:س

مخصوصة.زيادةوشرعا:.الزيادة:لغةالربا:ج

بالنص؟الربويةالأموالهيما:س

لملح.واوالتمر،والشعير،والبر،،والفضة،الذهب:ج

فيها؟الرباكيف:س

،بتفاوتأو،نسيئةببر،وبر،بذهبكذهب،بجنسهمنهاشيءيباعأن:ج

وأ،نسيئةبالفضةالذهبيباعأو.وربعبصاعوصاع،وربعبأوقيةكأوقية

نسيئة.منهاباخرالأخرالأربعةأحد

والفضة،بالذهب"الذهب:لحديث؛بالتفاوتنقداهذامثليحرمولا

سواء،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضة

زادفمنبيد،يداكاناذاشئتمكيف1فبيعوالأجناس0هذاختلفتفاذابسواء،

.(1)"اربىفقداستزادأو

هو؟وماكيرها؟الأموالبهذهيلحقفهل:س

.يكالماكلالباقيةوبالاربعة،يوزنماكلبالنقدينيلحق:ج

بمثلهيوزنمما0كيرأوالذهبيباعأنالتماثلفييحلفهل:س4[]ص

نقدا؟وزنابمثلهيكالمما0كيراوالبريباعاونقدا؟كيلا

.يكالفيماوكيلا،يوزنفيماوزناالتماثلالمعتبروانمايحل،لا:ج

الصامت.بنعبادةحديثمن(1)587مسلمأخرجه1()
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نقد،أنهعلىفتبايعانقدا،يكونأنفيهيشترطبيغااثنانتبايعإذا:س

الحكم؟فمايتقابضا،أنقبلتفرقاولكنهما

قبلتفرقافإذا،التفرققبليتقابضاأنمنبذفلاالنقدفيهاشترطما:ج

بطلالاخر=قبضوقبلأحدهماقبضبعدأوله،الذيمنهماكليقبضأن

البيع.

نوعبيعيجوزفهلنقدا،متفاضلابالشعيرالبربيعيجوزأنهعرفنا:س

نقدا؟متفاضلامنهاخربنوعالتمرمن

إلاباخرمنهنوعبيعيجوزلاواحد،جنسكلهابانواعهالتمر:ج

متماثلا.

"كلبلاخر،بنوعالارزمنونوعاخر،بنوعالبرمنكنوع،غيرهوهكذا

واحد".جندسفهماخاصاسمجمعهماشيئين

لأنواحدا،جنسايعدانهلشعير،بدقيقبزدقيقفيالحكمفما:س

أصلهما؟باعتبارجنسينأم؟دقيقمنهما(1كل)

،جنسانالشعيرودقيقالبرفدقيقأصولها،الفروعفيالمعتبر:ج

وغيرها.الادهانوهكذا

أخضرهماأحدلكنواحد،جنسمنالشيئانكانفإذا:س[ه]ص

وأ،ممزوجلاخرواخالصهماأحدأو،وزبيبكعنب،يابسوالاخر

؟مطبوخوالاخر2(!نىهمااحد

العصب.لوجه1ومرفوعا.الاصلفيكذا(1)

لغة.وكلاهما،همزهوالمولفني"،":ويقال)2(



الفقهرسانلمجمو!687

فيالرطبشراءوهوالعرايا،إلاأصلا،هذامثلفيالبيعيجوزلا:ج

أوسق.خمسةدونكونهبشرطتمرا،بخرصهالنخلرووس

****
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والتمارالأصولىبيعباب

؟المثمرةالأشجاربيعفيالحكمما:س

للبائعفثمرتها-تلقح:أي-تؤبرأنبعدنخلاباعمن":لحديثافي:ج

فالثمرةالتابيرقبلباعهاإذاأنهمنهوفهم(.1(")لمبتاعايثعشرطهاأنإلا

هللمشتري

تكنلمفإن،الثمرةظهورعلىفالمدارظاهر،ثمرهمماالنخلغيرفاما

يشترطهاأنإلاللبائعفهيظهرتقدكانتوان،للمشتريفهيظهرت

.لمشتريا

؟نباتفيهاأرضبىبيعفيالحكمفما:س

فهو،ونحوهوالبصلكالزرع،مرةإلايحصدلامماالنباتكانإن:ج

كالكراث،خرىبعدمرةيجزمماكانوانالمبتاع،يشترطهلمماللبائع

يشترطهاأنإلاللبائعالبيعحينالظاهرةلجزةوا،للمشتريقالاصول

.لمشتريا

فصل

شجرها؟علىوحدهاالثمرةبيعيجوزهل:س

لحديث:اففي.ذلكقبليجوزولاصلاجها،بداقدكانإذايجوز:ج

)2(.صلاحها"يبدوحتىالثمرةبيععنب!علولالنبينهى"

عمرهابنحديثمن(51)43ومسلم2716(0،22)4البخارياخرجه(1)

عمر.ابنحديثمن(5341)ومسلم(1)486ي3البخالىاخرجه2()
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؟الصلاححدوما:س

،يتموهأنالعنبثمروصلاحيصفر،أويحمرأنالنخلثمرصلاح:ج

أكله.وبطيبالنضجقيهيبدوبانالثمروسائر

الجذاذ،وقتلتقطعتباعوقدحالا،لتقطعالثمرةتباعقد:س6[]ص

الحكم؟فما

جائز.كلاهما:ج

)الجائحة:جائحةفأصابتهاالجذاذ،الىتبقىأنعلىباعهافان:س

لحكم؟افما،بعضهأوالثمراتلفتوالجراد(كالبرد،السماويةالافة

منبعت"لو:لحديث؛البائععلىبهارجعجائحةأصابتهاإن:ج

مالتاخذبمشيئا،منهتأخذانلكيحلفلا،جائحةفاصابتهتمرا،أخيك

.(؟")1حقبغيراخيك

****

الله.عبدبنجابرحديثمن(551)4مسلمأخرجه(1)
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لخياراباب

987

لخيار؟اهوما:س

فسخه.شاءوانالعقدأمضىشاءإنمخيرا،العاقديكونأنالخيار::ج

هي؟وماالخيار؟أقسامكم:س

سبعة:الخيارأقسام:ج

وخيار،التدليسوخيار،العيبوخيار،الشرطوخيار،لمجلساخيار

الغبنوخيار،الثمنقدرفيالاختلافوخيار،المرابحةفيونحوهالغلط

الفاحش.

حكمه؟وما؟لمجلساخيارهوما:س

يتفرقالمماالمتبايعينمنلكلفيثبتالعقد،مجلسفيهوالخيار:ج

.بالتفرقوينتهيبأبدانهما،

حكمه؟وما؟الشرطخياروما:س

يسقطهبأنوينتهي،معلومةمدةالخيارأحدهماأويشترطاأنهو:ج

.[اشترطه]الذي

حكمه؟وما؟العيبخيارهوما:س7[]ص

يفسخأنلهفيكون،يعلمهلمعيبااشتراهبماحدهمايجدأنهو:ج

الثمن0منبسببهينقصماوهو،العيببأرشيطالبأوالعقد،

العيب.بأرشالمطالبةفلهالرد،تعذرأوالعبدعتقأوالسلعةتلفتفان
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التدليس؟خيارهوما:س

وأالناقةكتصريةلها،ليستصفةلهاأنبإيهامالبائعيدلسأنهو:ج

فيظنضرعها،فياللبنفيجتمع،مدةحلبهاالبائعيتركأنوهو،الشاة

وأشعرهايسودأولجاريةاوجهويحمرلها،عادةذلكأنالمشتري

لىإيعمدوكأن،تصنعغيرمنصفتهاتلكأنالمشتريفيظنيجعده،

علىعرضهاعنديرسلهثمفوقها،منالماءفيحيسبالماءتدورالتيالرحى

البائعيصفأنوكذلكتها،عادتلكفيحمسب،بشدةفتدور،المشتري

العبدأنيزعمكأنعدمها،فتبين،الثمنفيتزيدأنشانهامنبصفةالسلعة

وأصيودالفهدأنأو-،سريعةأي-هملاجةالدابةأنأو،كاتبأوصانع

ذلك.ونحو،مصوتالطائرأنأو،معلم

ذلك؟فيالحكمفما:س

درولهالعقد،وفسخردهالهكانالحلبقبلبالتصريةعلمإن:ج

التدليس.فيهوقعمماغيرها

المرابحة؟فيونحوهالغلطخيارهوما:س8[]ص

منه،فيطلبهااخرفيأتيه،سلعةاشترىقدالرجليكونأن:المرابحة:ج

اشتريتها:الاولالمشتريقالفإذامثلا،المائةفيعشرةيربحهأنعلى

إنماالاولأنتبينثم،وخمسينبخمسةمنهنيالثافاشتراها،بخمسين

بأربعين.اشتراها

ففي،الربحمنوحظهابالزيادةالرجوعنيللثاكانكذبالاولكانفاذا

عشر.بأحديرجع:المثال
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شاءوانالعقدفسخشاءإنله،الخياركانغلطاغلطالاولكانوان

الاوليبينولممؤجلالاولالثمنأنبانوان،الربحمنوحطهاالزيادةدفع

تأجيله.

حكمه؟وما؟الثمنقدرفيالاختلافخيارهوما:س

وقال،عشرونالثمن:البائعفقالاختلفا،ثمالشراء،وقعإذا:ج

فإنهما؟بينةولا،الاختلافمنذلكنحوأوعشر،خمسةبل:المشتري

.دعواهعلىمنهماكلفيحلف،يتحالفان

وحلفهذاحلفوانللحالف،حكمالاخروأبىأحدهماحلففإن

وإنالاخر،قالهالذيبالقدرالعقدأمضىشاءإنالخيار،منهمافلكلهذا

فسخ.شاء

رضيوانعشر،بخمسةالبيعأمضىالبائعرضيإن:المثالففي

يفسخ.أنلهكانأحدهمايرضلموإن.بعشرينالعقدأمضىالمشتري

الفاحش؟الفبنخيارهوما:س

لهفيكون،العادةبهتجرلمفاحشاغبناغبنأحدهماأنيتبينأنهو:ج

يفسخ.أن

****
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السلمباب
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السلم؟هوما:س

مثمنه.جلوثمنهعجلبيع-:أيضا،السلف:لهويقال-السلم:ج

حكمه؟ما:س

تمرفياسلفمن":لحديث؛معروفةبشروطلجواز،احكمه:ج

.(1)"معلومأجلإلىمعلوموزنأومعلومكيلفيفليسلف

؟الشروطهيوما:س

كالتمر.بها،فيضبط،بالصفةينضبطفيمايكونأن:الأولالشرط:ج

.ووزنككيل،بهيقدربماقدرهيذكرأن:نيالثا

.معلومأجللىيكونأن:الثالث

يتفرقا.أنقبلالعقدمجلسفيالثمنقبض:الرابع

فأكثر؟أجلينإلىالسلميجوزفهل:س

الاخرونصفهشهر،لىإنصفه:قيلكان،والاجالالاجزاءعينتإذا:ج

جاز.=شهرينلىإ

شيئين؟فيالسلميجوزفهل:س

فلا.واحدبثمنفأماثمنا،منهمالكلعينإذاشيئينفيالسلميجوز:ج

.عباسابنحديثمن(4061)ومسلم)9223(البخارياخرجه(1)
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،ونحوهببيعلمبيعافيالتصرفلمشترياأرادثمالسلمانعقدفاذا:س

بجوز؟فهل

وأحوالةأوببيعفيهالمسلمفيالتصرفللمشترييجوزلا:[ج01]ص

يقبضه.حتىغيرهما،

بعضه.فيأوفيهالاقالةتجوزنعم

****



884
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الفقهرسانلمجمولح

؟القرضهوما:س

ويرد،بهينتفعلمنمالدفع-:أيضا،السلف:لهويقال-القرض:ج

مثله.

الأجل؟قبلمطالبتهلهفهل،أجلالىمالارجلارجلأقرضاذا:س

يتأجل.لاالقرضفان؛ذلكله:ج

المثل؟ردغيربهينتقعشيئايشترطأنللمقرضهل:س

كفيلا.أورهنايشترطأنإلاشيئا،يشترطأنلهليس:ج

ذلك؟نحوأوأجود،اوأخذممااكثرلمقترضايردأنيجوزفمل:س

نفس!؟بطيبمنهتبرعاوكان،عليهمشروطايكنلمإذا،ذلكيجوز:ج

.(1)قضاء"أحسنممالناسخير":لحديث

نحوأو،طعامالىدعاهأو،هديةللمقرضلمقترضاأهدىفاذا:س

؟القبوليجوزفهلذلك،

عادةكانتبل،إمهالهلىإتوسلاليستوالدعوةالهديةأنعلمإذا:ج

فلا.والا،القبولجاز؛القرضفبلبينهما

****

رافع.أبيحديثمن(0061)مسلمأخرجه(1)
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الديناحكامباب
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ذلك؟قبلبطالبهأنلهفهلأجل،اخرإلىعلىدينلرجلكانإذا:س

[11]صاتفقكثمن،غيرهماو،يتأجللاأنهتقدمفقدالقرضأما:ج

حلولقبلبهالمطالبةللدائنفليس،معلومأجللىإتأجيلهعلىالمتبايعان

أجله.

مالهيتلفأنخث!يإذاالمديونعلىبالحجرلمطالبةاللدائنفهل:س

الأجل؟حلولقبل

بالحجرالمطالبةلهفليس،نفسهبالدينالمطالبةلهيكنلملما:ج

لاجله.

فهل،مؤجلدينعليهوكان،حالةبديونرجلعلىححرفاذا:س

ماله؟فيالدائنينبقيةصاحبهليشاركيحل؛

يحل.حتىبهالمطالبةلهليسبليحل،لا:ج

الدين؟يحلأفلا،الدينحلولقبللمديناماتفاذا:س

كفيل.أوبرهنيوثقوهبأنالورثةمطالبةلهولكنيحل،لا:ج

فهل،حلولهقبليسافرأنوأراد،أجلإلىدينالرجلعلىكا!فاذا:س

الدين؟يحل

وأالسفر،منالمدينبمنعالمطالبةللدائنولكن،الدينيحللا:ج

كفيل.أوبرهنيوثق
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الحكم؟فمامعسر،ولكنهحابردينعليهكانفاذا:س

]البقرة:ميسرحكأ(فنظريرءاليذوعسرةهـإنكا%>:لىتعااللهقال:ج

.]028

الحكم؟فماالاعسار،ادعىفان:س

ماللهعرفوان،سبيلهوخلىحلفذلاشقبلماللهيعرفلمإن:ج

ببينة.إلاقولهيقبللم[12]ص

الأداء؟عنوامتنعموسراكانفان:س

يوفيه.حتىالحاكميحبسه:ج

الحكم؟فما،مالهعنيزيدماالدينمنعليهكانفاذا:س

إجابتهم.فتلزمه،عليهلحجرالحاكمامنيطلبواأنلغرمائه:ج

ذلاب؟ثمرةفما،الحاكمعليهحجرفاذا:س

يقبلولا،المالمنشيءفيتصرفهيصحلاالحجربعدأنهثمرته:ج

.المالمنالديونقضاءالحاكميتولىثم،بينةبغيرمنهبشيءإقراره

وأهله؟نفسهبنفقةيصنعفكيف:س

تجبمنوعلى،المدينعلىمنهالحاكمفينفقباقيا،المالدامما:ج

نفقته.عليه

؟لمالامنالقضاءاستحقاقفيسواءالديونهل:س

اقلعليهالمجنيئلىإفيدفع،مملوكهبجنايةيتعلقبمايبدأبللا،:ج

لجاني.االعبلمقيمةأولجنايةاأرشمنالامرين
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حقهمقدارمنالامريقأقلإليهفيدفع،الدينأهلمنرهينلهبمنثم

يبقىهفيماالباقيويشارك،الرهنقيمةأو

ولاشيء،محهايتلفلمباقيةبقيمتهايطالبالتيمالهعيقكانتبمنثم

المطالبينفييكونكأنوذلكشيئا،ثمنهامنقبضولا،متصلةزيادةزادت

ولم،باقيةوهي،أيامقبلعليهالمحجورمنباعهادابةبقيمةيطالبمن

شيئا.ثمنهامنيقبض

حقه.بقدركل،الديونبقيةبينالباقييقسمهؤلاءتقديمبعدثم

واحد،ثهاههدوعليها،بمالاخرعلىدعوىلهكانتفادا:س[13]ص

لابلمليحلفوالهمالابهنأو،الحبهيثبتحتىبالحلفالزامهالغرماءفطلب

عنه؟

يحلفوا.أنلهميكونولا،يحلفانيلزمهلا:ج

****

(1)والضمانالحوالةباب

الاصل.انتهىهنالىإ(1)





لمثرونوالكألكةالرسألةا

ونعوهلتسعيرو[لإسلارو[

أجورالعقاروحول
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ونحوهوالتسعيرالإسلام

يفهمماالعلماهلبعضوكتبالعقار،اجورارتفاعمنالضجيجكثر

عليهم،حرامإماعندهفهو،مذمومعملالاجورزيادةفيالملاكغلوأنمنه

منه.قريبوإما

الشرعمنمعلوملحراماارتكابمنفالمنعحرامايراهكانفإن

.لضرورةبا

عظيممنتشرفاشبىانهريبفلا،منهقريبانهإلاذلكدونيراهكانوان

قال،طاعتهوعليهممنه،الناسمنععليهبلالامرليفلوكذلككانوماالضرر،

.[58:النساءسورة]مهومنكللامراوأوليالرشولوأطيعوأالله>أطيعوأ:لىوتعاتباركالله

!و:النبيعنعمرابنحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينوفي

بمعصية،يؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلملمرءاعلىوالطاعة"السمع

".طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفاذا

انه!والنبيعنهريرةأبيحديثمنوغيرهما)2(الصحيحينوفي

أميريأطاعومن،اللهعمىفقدنيعصاومن،اللهأطاعفقدأطاعني"من:قال

".عصانيفقدأميريعمىومن،أطاعنيفقد

.(9831)ومسلم(4417)ريلبخاا(1)

.(5831)ومسلم(7317)ريلبخاا(2)
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ريبولا،الوالدينطاعةوجبكماالامرلياوطاعةاللهأوجبفقد

بنصواجباكانفيماإلا)1(والوالدينالامرأوليطاعةيجبلملوانه

الشرعبنصواجباكانمافان2[]ص،فائدةلتخصيصهمظهرتلما،الشرع

إلاالامروليطاعةيجبلمولو،كانمنكائنابهآمركلطاعةيجبفانه

الفساد.وعمالمصالحلاختلتالشرعبنصواجباكانفيما

ادلهإليفردوهشئءفىننزغب>فإن:تقدمماعقبلىتعااللهقولفأما

يراهلابعملالاميرأمرإذافيماالسابقالحديثبينهكمافذلك<،والرسول

لله.معصيةانهيرىوالمأمور،للهمعصية

الشرعينصلم:يقولولكنه،للهبمعصيةليسانهالمأموريعترفمافأما

وجوبعلىالشرعنصقد:لهيقالأندفعهفيفيكفيعلي،وجوبهعلى

سدء.ذلكيعارضولمالامر،اوليطاعة

منطلبواالناسأنفيهاوانما،عنهنهيفيهافليسالتسعيرأحاديثوأما

وانيالمسعر،الرازقالباسطالقابضهواللهإن":فقاليسعرأن!النبي

ولادمفيإياهظلمتهابمظلمةأحديطلبنيولاوجلعزاللهألقىأنلارجو

الرازقالباسطالقابضهوالله"إن:ع!فهوقوله،حالواقعةفهذه(".مال

الواقعة.تلكفيالتسعيرعنللامتناعتعليلهوإنما..("المسعر.

مصطنعا،يكنلمحينئذحدثالذيالسعرغلاءيكونأنويحتمل

،المعروفعليهفيزيدغالبا،البعيدةالمواضعمنالماليجلبالتاجرفكان

حقوهذا.ربحبدونأوبخسارةيبيعبأنلإجبارهمبررهناكيكنفلم3[]ص

سهوا.جبين"لوو":الاصلفي(1)
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وتواطؤهم،التجارجشعلهيتبينحتىيسعرأنللامامفليس،عليهغبارلا

بذلك.الناسوتضرر،بالمعروفبالربحقناعتهموعدم

فيهايكنولمالعدو،حاصرهاالمسلمينبلادمنبلداأنولنفرض

يملكمابجميعإلاقوتهمنهملاحديبيعأنفابىواحد،رجلعندإلاطعام

هلونحوها،درهمألفبمائةدرهمقيمتهمافيبيع،وغيرهالبلدذلكفي

ذلك؟منالواقعةأميريمكنه

ع!ي!هالنبيامتناعأنتبينمثلاالواقعةهذهفيالتسعيروجوبتبينفإن

تستدعيه.لاحينتذالحاللانكانإنمامنه

نأإلابشيء،عنهايعتذرولم،معروفةالاحتكارعنالنهيوأحاديث

:فقالتحتكر،إنك:لهقيلمعمرعنالحديثروىلماالمسيببنسعيد

يحتكر.معمركان

غيروجهعلىوسعيدمعمراحتكاريحملأنهذامثلفيوالواجب

ويعرض،الموسمفييكترمثلاالتمرإن:يقالكان؛عنهالمنهيالوجه

لهم،يتيسرمابحسبحاجتهمالناسوسائرالبيوتأربابفيشتري،للبيع

دفعةسنتهقوتيشتريأنيرغبأويستطيعللقوتمحتاجكلوليس

نألىإدخارهوحينئذالتاجرفشراءالتجار،يشتريهالاكثرفيبقى،واحدة

فيخرجه،لجملةافيالأسعارترتفعوحينئذ،لقوتهالتمرلىإالناسيحتاج

حينئذالشراءمنالتجارمنعلوبل.مفسدةفيهتظهرلاعمل=للبيعحينئذ

ليقضواحينئذمنهكثيرايبيعوابأنتقضيمصلحتهملان؛النخلأهللتضرر

.الأخرىحاجاتهم
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سعيدوكانوسعيد،معمرمنيقعكانالذيهو-اعلموالله-فهذا

ويكون،السنةمنمعينموسمفيبكثرةيجلبوالزيت،الزيتفييتجر

سواء.التمربيعفيالنخلاربابكحالجالبيهحال

حسنيوجبهالذيوالتابعيالصحابيفعلفيمحتملاهذاكانواذا

العمللاجلهيتركفكيف،اللهشاءإنالواقعهوبلالظاهرهوبلبهما،الظن

البتة؟لحديثبا

!!!
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العقارأجورحولى

فضيلةذلكفيوكتبالعقار،أجورارتفاعمنالايامهذهالضجيجكثر

علميتحقيقلىإمفتقرةيشبههاوماوالقضية،وغيرهالخياطاللهعبدالشيخ

حافزايكونانعسىماكتابةساحاولولكنني،لهاهلنيأأزعملامشبع

فيها.القولوفصلالقضيةفيالنظرعلىلهأهلهولمن

بطيبةإلامالكهلغيرمنهاشيءيحللااموالنا،هذهالعقار:اربابيقول

الشيخذصدهـضهوقد-القطعيةالشرعيةبالنصوصذلكثبتكما،نفسهمن

نرضاها،باجرةإلانؤجرهابانأنفسناتطيبولا-بعضهاالخياطاللهعبد

معين.مقدارعلىنزيدلاأنعلينايوجبماالشرعفيوليس

:]الحجرات(إخوالمؤض!ون>إنما:لىوتعاتباركاللهقالقد:لهمفيقال

يحبهمالأخيهئحبحتىأحدكميؤمنلا":!ممالنبيوقال[،01

الشيخفضيلةذكرمامع.")2(،..المومنين"مثل:!كقيموقال)1(،"لنفسه

والرحمة.الفضلعلىالحثأدلةمنالخياطاللهعبد

ونحبيؤاخوننا،مابقدرالمستأجريننؤاخيإنناالعقار:أربابفيقول

مالك.بنأنسحديثمن(4)5ومسلم()13البخارياخرجه(1)

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفي"-:مشهوروهو-لحديثاوتتمة،بالاصلبياض2()

أخرجه."لحفىوابالسهرلجسداسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذالجسد،امثل

بشير.بنالنعمانحديثمن)2586(ومسلم6(110)البخاري
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عليهمونفضلعلينا،يعطفونمابقدرعليهمونعطفلنا،جبونهمالهم

ونحنيرحموننا،مابقدرونرحمهممكاننا،كانوالوعلينايفضلونمابمثل

مابمثللعاملوناالمستأجرينوكناالدورأربابكانوالوأنهمواثقون

الاقل.علىالانبهنعاملهم

النقصكانقدأليسالعقار،حريةالحكومةتعلنأنقبلرأيت

المستأجرونحاسبفهل؟الانالشاكينباعترافالملاكناللحيفوا

تستحقه؟العقاراتأنيرونمافزادوا،أنفسهم

أشدالعقارحريةإعلانمنالحكومةارتأتهماعارضوابل!هيهات

غايتهحقمنيزعمونهوما،الشرعيحتمهحقحقناأنمعهذا،.المعارضة

2[]ص.)1(......:الخياطادثهعبدالشيخفضيلةقالوقد!فيهمرغبايكونأن

منه.محيدلاالذيالحقهوفهذا

ولعلهم،الدكانأوالبيتذاكإلالهمموردلاوأراملفقراءومناهذا،

لهمنومناوالإيثار؟الفضلمنهميطلبفكيف،كفاهممازادوامازادوالو

تخفيضمنبهااحقهيمواضعللصدقةأنيرىولكنهبها،باسلاثروة

تركتالتيالشريعةمنأحكميكونأنعسىفمن.،.ومنا.ومنا.دارهكراء

وهو،نفسهلىإأحدكلووكلت،بالترغيبكتفتو،الملاكلىإالامر

.الناسسائرمنبهاأعرف

!هرد

الأصل.فيبياض()1



لمثرونوابعةلرااالرسألة

فيالقفماةبعضلعك!مناقشة

رجلانتنانهـفيهاقضية
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وصحبه.وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

بنلاحمد""باجلمحكمةمنصدرحكمصورةعلىالحقيروقف

:انتقاداتفيهفرأيتمغبوش،عليبنمحمدعلىمدابشاللهعبد

وفيها،مدابشاللهعبدبنأحمدالمدعيدعوىلحاكماحكىأولا:

منليسذلكأندليللىإيحتاجلاومما،الشرعيةالاحكاملبيانالتعرض

بشروطهالاجابةوالدعوىوظيفتهمابل،عليه]لمدعىولاالمدعيوظيفة

لمعروفة.ا

شاءإنبعدفيماسنبينهغلطفيهالشرعأحكامعنالمدعيحكاهماثم

لى.تعاالله

فلعطلبوهي،لنفسهلحقدعوىعلىاشتملتالدعوىوتلك

الصفةهدمطلبوهي،حسبةبصورةولكنأيضالنفسهودعوى،الاخشاب

السبيل.فيلكونها

غيرشهادتهافيهتقبلمافيقبولهاالمعتمدالحسبةدعوىأنبأسولا

لاممنكانتإذاإلا""حسبةتسمىلالكنها،المحضةلىتعااللهحقوق

بهايدفعونفعابهايجرممنأماضررا،بهايدفعأونفعا،لنفسهبهايجر

لما؛حسبةشهادةعليهاالمبنيةالشهادةولا،حسبةدعوىتسمىفلاضررا؛

للهحقمتمحض:نوعانالحسبةشهادة:"مسألةالاشخر:عن(")1("البغيةفي

286(.)ص"المسترشدينبغية"(1)
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لانها،حسبةإلاتكونلابهفالشهادة،بهالدعوىتسغلمحيثكالزنا،لىتعا

يأاحتسابا،الشاهدشهادةبل،مدعمنطلبأو1()بدعوىمسبوقةغير

وغيرأحد.رضىفيهايؤثرفلم،لىتعااللهلدينوحمية،للثوابطلبا

الدعوىالشهادةسبقتفان،والطلاق،القاذفادعاهحيثكالزنا:متمحض

انتهى.".حسبةفغيرالمذعيوطلبهاتاخرتوان،حسبةكان

عليهالمتشاجرأنتفيدوهي،عليهالمدعىوكيلإجابةلحاكماحكىثم

فيكونهالمدعىوالاخر،المدعيجدارفيخشبهالمغروزأحدهما،دكانان

والسامع،القارئيملهاوإجابةدعوىحكىلحاكماأنلحاصلوا.السبيل

منالمدعيوردهماذلكبعدحكىثمالمقصود.بينتاولاتطابقا،ولم

الساحةبهذهأعلمنيألىتعالله"أشهد:منهمكلشهادةولفظالشهود،

عمارتها".صارتكيفعلىأدريولاسبيلا،كانتأنهافيهاالمتشاجر

أنهالعلماءصرحقدإذصحتها،فيمنظورالشهادةاداءفيالعبارةوهذه

،-مثلا-فلانملكهذابأنأشهد:أي،"أشهد"لفظالشهادةلاداءيشترط

به.صرحواكما""أعلملفظيكفيولا،لهيمثلونكما

بانيشهدوالملانهم"الحاكمحكاهاالتيالصيغة-يطهرفيما-وكذا

.يعلمونبأنهمشهدواوإنماسبيلا،كانهذا

لشهادةو،بالسماعأو،بالمشاهدةذلكيعلمونلكونهممحتملةالعبارةثم

"ومعظم)2(:لفظهماحجرابنالشيخقالوقد.المحتملةالالفاظفيهاتقبللا

".البغية"منوالتصويب،"بدعوة":الأصلفي(1)

347(.)4/لكبرى"الفقهية"الفتاوى)2(
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وانالاستفسار،لىإلحاكمايحوج،وغيرهجهليشوبهاالناس[]شهادات

،وغيرهالرفعةابنقالوبه،للامامتبعاالشيخانقالكذاعدولأ.كانوا

".الحقإنه:وقال"المنهاج"شرحمنمواضعفيالاذرعيواختاره

يلزمهلموديانتهضبطهاشتهرإنأنه"والوجه")1(:"التحفةفيقالثم

اهـ.2(")لزمهوإلا،استفساره

تكونأنالمقامفيماغاية:يقاللا،الثانيالعامةكلاملىإالاقربثم

فيذكرهمامنهاشروطا،بالتسامعللشهادةفان،بالتسامعشهادة

:يقولونالناسسمعتالشاهد:يقولأنيكفيلا:"فرع:بقوله)3(""الروضة

نأيشترطبل.عليه)4(مبنيتالشهادةكانتوان،النسبفيوكذا،لفلانإنه

إلخ."ابنهبانهأو،لهبانهأشهد:يقول

المدعي.)5(طرفمنالموردةالشهادةبطلانتبينوبهذا

منهم:كلشهادةلفطوأن،عليهالمدعىطرفمنوردماحكىثم

ولدهوبعده،مغنيقاسمالسيدفيهمفرشكانالدكانهذاأنلىتعالله"اشهد

مغبوش".محمدواشتراهبهحرجبعدوفيما،عمرهقاسمالسيد

حاله.علىالسبيلنو،بالسبيليعلملاانه:أحدهموزاد

")01/237(.المحتاج"تحفة)1(

قلم.سبق"يلزمهلموالا،استفسارهلزمه":لاصلفي)2(

27(.11/0)"الطالبينروضة")3(

".الروضة"منو]لتصويب"،"متعيعة:الأصلفي(4)

هكذا.ولعلها،بالاصلواضحةغير)5(
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"أشهد:بقولهالباجليهرانمحمدبنعمراسمهشاهدشهادةوحكى

ولدهوبعده،مغنيقاسمالسيدملككانتأنهاالساحةهذهأنتعالىلله

والسبيل،ملكهوصارتالمغبوشاشتراهاذلكوبعد،قاسمأحمدالسيد

".حالهعلى

بمعنىعندله،عليبنوحسين،سالمبنعيسىمحمدشهادةحك!ثم

وهي،""ملكبدل"قاسمالسيدحق"قالا:أنهماإلامحمد،نجنظد-كأشيادة

.المصرحمعحلفذلكيكفلمفانلها.مرادفةالعامةلغةفي

الدكانبينفوجدا،المحلعلىللكشفأروينينبعثنهحكىئم

عرضهيوربعأذرعثلاثةلهالمقابلالدكانوبينالسبيل،فيأنهالمدعى

سبعهالطريققدرالشارعأنمع،بالمارةيضر-حلبفا-ذلكوأن،السبيل

.أذرع

.الدعوىهذهخلاصةهذا

الخبر،وبان!بيصحيصفيوقعالحكملىإلحاكماوصلولما

عليهنادتبألفاظهينمأنهإلا،المقامذلكفييقولمايدرفلمالغمر،وحار

بأهل.للقفطءليسأنهعلمتو،لجهلبا

ذلك:فيعندناماماو

فرضوعلىإبطالها،سبققدالمدعيطرفمنالواردةالشهادةفأولا:

ولاسيما،عليهالمدعىطرفمنالواردةالشهادةعارضتهافقدصحتها،

علمهاانتهىحيثلىإالشراءبتسلسللسببهالمبينة،بالملكالمصرحة

السبب.بيانالداخللبينةيشترطلاأنهمع،المدةلطول
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الواضحفمن،المرجحاتلىإفينظر،التعارضهنالكماوغايةهذا،

ولو-مقدمةالداخلةوأن،داخلةعليهالمدعىوبينة،خارجةالمدعيبينةأن

التواتر.حديبلغوالمماشهودها،كثرولوالخارجةعلى-ويميناشاهدا

متقدمةحكمفيالمدعيطرفمنالموردةالشهادةإن:يقالولا

مرجحالتاريخواسبقيةسبيلا،فيهيبئىأنقبلكانأنهأثبتتلانها،التاريح

يجورلاإذوققا،يكنلمإذا،الوقف--كملهالطريقأنمعالاظهر،في

يبي!ولم،المتأخرةصاحبمعاليد:نقولفانا(=.[)1..].علىالتعدي

وقعتكيفعلىنعلم"ولاقالوا:بلاعتداء،وقعالبناءأنالمتقدمةشهود

."العمارة

سابقةعلىاليدصاحببينةوتقدم2[]ص")2(:"الروضفيقالوقد

والمتأخرة،بوقفشاهدةالتاريخسابقةكانتفلو:""الشرحفيقال.التاريخ

البلقيني:قاليد.معهاالتيقدمتوقف=أوبملكشاهدةاديدمعهاالتي

صدربيععلىترتبهاباعتبار،عاديةاليدأنيظهرلمما،العملجرىوعليه

إلخ..شرعيسبببغيربعضهمأوالوقفأهلمن

يدالتاريخمتأخرةلصاحبكانلو:المتنقولبعد-)3(""التحفةفيو

كابنالمصنفبهفتىكما،ملكأوبوقفكلأشهدتسواء-:قدمت

كبينتي،يتعارضانوالوقفالملكبينتا:""الروضةقولواقتضاه،الصلاح

الاصل.فيظاهرةغير(1)

.(114)4/"الطالبروضشرحالمطالباسنى")2(

)01/333(."المحتاجتحفة")3(
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عن"الأنوار"وفي،غيرهواعتمده:قالثم،البلقينيكلامحكىثم.الملك

اهـ..يؤيدهماالقفالفتاوى

اللهبيوتمنبيتلصالحالموضعوقفقداليدواضعفانهذا،ومع

عليهالمدعىيدلثبوتالمدةأنمع.أنفعأوالسبيلمعنىفيوذلك،لىتعا

المدةطولفيالحنفيةمذهبوأن،طائلةإليهالمتسلسلةالايديبعد

.معلوم

،الدعوىشروطتعديدبعد،التحرير""على"الشرقاوي"حواشيوفي

عشرةخمسبهالمدعىالحقعلىيمضيلاأنوهو،سابع"ويزاد:لفظهما

ليولمنع،الزياديبهفتىكما،الدعوىتسمعلمذلكعليهمضىفانسنة،

إلخ..ذلكمنالقضاةالأمر

اللهعبدبنالرحمنعبدالعلامةللسيدرسالةعلىاطلعتوقد

وأناليد،جانبفيهاقوى،لىتعااللهأيلدهالامامسيدناإلىكتبها،القديمي

مذهباصارقدكونهمع،للمصلحةالمطابقهوالحنفيةمذهبإجراء

إلخ.الامر.ليوبامرللشافعية

دعوىتسمعلابأنالحكاميلزمالمؤمنينأميرسئدنافانهذا،ومع

ذلك.ونحووغيبةكصغرلعذر،إلاسنينعشرعليهامضت

عن)1("المسترشدين"بغيةصاحبحكاهمابقضيتنا:يتعلقومما

وجدت"ولو:ولفظه،بافقيهاللهعبدبنالحسينبناللهعبدالامامالسيد

142(.)ص)1(



509رجلانثيهاتنازناقضية.القضاةبعضلعكومناقشة2-!ا

لاحدفليسلاهلها،مستحقامحلها[]كانأصلها،يعرفولمشارعفيدكة

ابنبهصرحكماتعديا،وضعتبأنهابئنةتقملمماوغيرهبهدملهاالتعرض

اهـ.حجر.

مفروضفذلك"أذرعسبعةالطريقبهيقدرماأقل"إن:أخيراقولهوأما

،قدرهفيالاحياءعندالمحيوناختلفإذافيما

فيالاحياءعنداختلفإنأذرعسبعة"ولتجعل(:1)""الروضوعبارة

اهـ."تقديره

الشافعيمذهبأن-للأذرعيتبعا-الزركشيعنحكىذلكوبعد

الماورديبهوصرح،ذلكعلىمحمولالحديثوأن،لحاجةابقدرالتقدير

ني.والرويا

الدكاكينهدممنلحاكمابهحكممابطلان:أسلفناهممافتقرر

)2(.عليههيماعلىبقاؤهافيهريبلاالذيلحقابل،المذكورة

مذهبأندعواهفيذكرفالمدعي،الاخشابغرزمسالةواما3[]ص

الرجوعفائدةوأن،الاصحفيوبعدهالبناءقبلالرجوعللمعيرأنالشافعي

تكليفوله،بأجرةجدرهفيالمغرزةالاخشاببقاءالدكانلصاحبأن

بسببنقصماأرشالأخشابصاحبويغرمقلعها،الاخشابصاحب

الشافعيئ.الإماممذهبفيالمعتمدهوكما،المالكجدارفيالقلع

.("لمطالبا"اسنىشرحهمع-2022/)لاالطالب"روض(1)

عليه.مضووبلكلامتابعةانهايطهرحاشيةهناالصفحةطرففي)2(



الفقهرسانلمجمولح609

مقلداهذا،بمضمونحكمالحكملىإالحاكمجاءفلما!زعمهكذا

!!للدعوى

لحجة،اخصمتلقينالحاكمعلىيحرمأنهذكرواالعلماء،اللهفرحم

لحكم!االحاكميلقنمنالخصوممنانيخطرولم

يأتيكما،الغلطفيلهموافقتهبدليل؛المدعيقلدإنماالحاكمفان

بماحكمثم،للمدعيالدعوبدصورهوالحاكميكوننإلااللهم،بيانه

له.أحدتلقينغير(1]من[)واخراأولامنهالخطأفيكونفيها،قرره

الصلح.بابفي""المنهاجعبارةفهاكذلك،فيالخطأبيانوأما

فيه،يشتركانوقدأحدهما،بهيختصقدالمالكينبينلجدار"وقال)2(:

ولا-،لجديدافي-إذنبغيرعليهلجذوعاوضعللاخرليسفالمختص

عليه،البناءقبلالرجوعله،إعارةفهوعوضبلارضيفلو،المالكيجبر

يقلعأو،بأجرةيبقيهأنبينتخييرهالرجوعوفائدة،الاصحفيبعدهوكذا

".نقصهارشويغرم

انتهى..ومقلوعا"قائماقيمتهبينماوهو"وغيرها:)3(""التحفةفيقال

فهمهماعكسلجدار،اصاحبعلىالاخشابلصاحبفالغرامة

لاغمار!ا

غرزمسألةفيعليهالمدعىأوردهاالتيالشهادةلىإنظرناثم

.السياقيقتضيهازيادة(1)

.(136-135)2/"الطالبينمنهاج")2(

211(.)5/"المحتاج"تحفة)3(
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بينأصلحواالنزاعبعدلحاضريناأنيطلقبعضهمفإذا،الاخشاب

واحدوشاهدورسولهللهمحمدأمةقالوا:ثم:قالوبعضهم.المتنازعين

الاخر.دكانفيخشبتهمنهماكليغرزأنعلىاصطلحاأنهماشهد

فقد،كذلككانفإنمر.ماقيتناولا،علمزيادةعندهاهذافشهادة

ألغىقدلحاكماكانوإنالشاهد،هذايعدلأنإلايبقولمالامر،وضح

غرزباستحقادتىلهفسمضى،معهعليهالمدعىويحلفرأسا،التعديل

أبدا.الاخشاب

أي-وضعهعلىالصلحيجوز"و(:)1شرحهمعلفظهما""الروضففي

،إجارةأوبيعإماوهولجدار،باانتفاعلانه،بماللجدار،اعلى-لجذعا

اهـ.بيانهما"تيوسيأ

وألجداراعلىالبناءحقبيعمسألةفي:أي،إلخ""وسيأتي:قوله

للبناءالعلوإعادةتجوز:"فرع:بقولهذلكبعدالمتنفيذكرهاوقد.إجارته

استحقه،معلومبثمنعليهللبناءالعلوأوالبناءحقباعهفإن،واجارتهعليه

نإلحقاوتأبد،صحالإجارةبلفظعقدفلو،والاجارةالبيعبينمترددوهو

اهـ.("يوقتلم

وقد،عاريةيكونانمناقلفلا،ذلكعلىبينةلهتقملمانهفرضفلو

حكمها.بيانسبق

قدشرعيةوحججورافعدافعلهعليهالمدعىوكيلقولأنتبين:تنبيه

يقيملامسودةقراطيسإلا"حجج"لفظمنيفهملمالحاكمولكن،أورده

.(223)2/"الطالبروضشرحالمطالباسنى"(1)
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عدمفهوجهلايكنلمإذوهذا.الاحتجاجفيوزناالشافعيمذهبلها

معرفة!

سيدناعلىاللهوصلى،طريقأقوملىإوالهداية،التوفيقاللهفنسأل

وسلم.وصحبهوالهالأميالتبيمحمد

!هس!ه!



ؤيار!الككا!
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لفرسا

القرآنيةالأياتفهرس-1

البقرةسورة

[01عهدأ<]0>ئحهدو

[521]<إنبزهمئقاممنتخذواوأوأئائلئاسمابةالبيتجعلنا!و>

[521]<مصلىنبزهمثقاممنعذوأ>و

[21]5<للطايفينبيتىطهراأنرإشمعيلابزهصاك>وعهذنآ

[1]58(شعآدرأللهمنوالمروةالضفا!ان

018[](خنراتركإنانمؤتحضرأحدكمإذعليكم>كتب

[185](هدهـ!اسانالقرهفيهأذزلأتذي>شئهررضان

[1]87(لاسئودالخيطمنآلخئهـألأتيضل!يتبينحتئواشربر>وكلوأ

[002]<أللهفآذ!روا!سكىقضثتم>فاذا

"307[512](فللولدتنخيزمنأنفقتمماقلينفقونماذالمجمثلونف>

[]223(وتتقوأتبروأأتلاتمنحمعيضةدله>ولاتجعلو

[822](قروةثبثةبانفسهنيترتجصى%لمحطلقتوا>

[22]8(رادواإضكماذ!لكانفىيرزهنأص>وبعولنهن

[232-822](قروةثبثةبانفسهنيتربقى%والمطلقت>

9951"865[922](ب!حشزأودتئرلتمفإشساكم!ممضوفتانمشالظلق>

[032](غيرهزوطتنكححئئبعدمر!!رتحلفلاطلقهافان>

]231[<فأضكوهىأجلهنملفنألئشآءطلقتمذا>و
،958،006

139

695

437

464

794

596

953

806

515

407

064

614

674

585

،006

643

657

676
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231[]<-ذفسهظلمققدذ؟لمبيقعلومنلتقئدوأضراراتمشكوهن>ولا

[2]33<-بولده-لهمؤلودولابولدهامولدةتضمآر>لا

234[]<بانفسهنيتربصخنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنلذين>و

]236[<تمتوهنلتمماالئشاءطلمتمانعليكملاجناح>

[2]38(...الضلواتعلى>خففموا

(]238[قختمنلله>وقومو

>فرجالاأؤركبانا<]923[

[142]بالمغوف!(متغوللمققث>

[42]9غرفتما(اغترف>من

[082]<ميسرحلىفنظريرع!ترةصذول!إنكات>

[]286<وسعهاإلاذفساالدهيمبفلا>

]286[(أخطاناأؤثضميناانتؤاضذنالا>رشا

عمرانالسورة

[02]<ءأستلمتررالأتتنالكتنبأولوألفذين>رقل

[018]<وا!أرضىالسماواتميرث>ولله

النسا،سورة

]6[(رنبدامنهمءاثنتمخ>فبان

]7[.(..لافربونولمالوالدانتركممانصعيب>للرصال

]8[(...القربئاؤلوحضالممتممةوإذا>

]8[ضعروفبا(قولالهضوقولومانهفارزقوهموالمسين>والينذمئ

الفقهرسانلمج!لح

896

217

346

88

301

676

886

21،13

86

365

981

855

،496707

696،796

718



159لفرماا

917]9[(علنمخضففافافوأذرسهصحلفالممقتركولؤالذيىوليخش>

027[01](يأ!ونانماظلمااليئمئأضوليأصلونالذين!!إن

08428"0[11](الأنثيئنحظمثلللذكر!ماولدفيللهيوصيكل،>

97618"1[11](له-ولاي!نكانتركمضاالسدسمنهحاوحدل!كل>ولابوئه

408[1]2<اختاؤخوله،مراب!أوكنلةيورثربم>وإنكات

918[1]9(النساءكزهآترثوأأنلكميحللاامنوهالذينياايها>

2،643446[0]<زؤجمحانزوجاشتبدالتماؤ>لضان

496"555607<]33[جعلنامولى>ولحل

48[]43<وأذنمسبهرئالغنلؤةلاتقربرأءامنوأالذينياتها>

25"01]43[(ئغابطمنأحيمنكم>اوجا

"ظ!1[5]8<منكللأمروأؤلىلرسولاوأطيعوأالله>أطيعوأ

ا؟28[5]9<والرسولاللهالىفردوهشئءٍفيننازعنم>فان

"002"291"981[101](ذفصروأاننجاجعلتكمفلئسلأرضافىوإ%ضربغ>

522،373

"402"002"891[201].(..الصلؤةلهمفاتمتفيهخ>وإذاكنت

522،،374375

[135]<انفسكخعلىولوللهلثهداءيالقس!مين>قؤ

[161-016]55<احلتظينتعلتهمحرقناهادولينا>لمجظلغمن

[]176(ولابؤالايكنلتمإنيرثها>وهو

[]917<البهلةفىيفتيسماللهقل>يستفتونك

407

093

008،981

496،508



169

الماندة"رة

]3[(نعمتىعلتكغوأتممتدينكئملكماكملتلإاليوم

]6[(ألضلونلىتحتمذا>

]6[<وأتديكموجوهكم>فاعسلوأ

[101]<دشؤكئملكغتبدإنأشيا.عن!ئلو(لا.امنوالذلىيأيها>

[01]6..(.بتاكمشنهدةمنوءالذينيايها>

[511](أحدصاؤبهاغذ،ابمعذربه>أعذ

ورايانعاسورة

[09](بد!لهم>فبهد

الأموكسورة

[]43(لغملونبماكنتم>أورثتموها

[001](الأرضيرثونسلفذينأولنيقد>

[1]96(أهمحنفورثوأخلفبعدهممنفخلف>

[402]<وأنصتولهفامنتمعوأانالفؤقرئوإذا>

ايانفالسورة

[7275-]<الازطموأولوأ...وهاجروءامعوألذينن>

التوبةسورة

[42](...وأزؤج!وإخونكموأبناؤ!م.اباؤكنمكانإنقل>

[9]9<ألرسموليوصلوات>

[1]30<فئمسكنصلوتكإنعلي!غوصل>

[221](نيافةلينفرو(المؤمنون>وماكان

الفقهرسانلمجمولح

537

301

072

385،706

496

695

538

981

981

818

-3959

496

107

012
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528



لفرس1

يونسسورة

[52]<لسبمداراإلىيدعووالله>

]64[(الأخرحوفيألديخالحيةةفيانبمثرىلهم>

هودسورة

[84](معاممثنأمم>وعك

[لإسرا،سورة

]78[<الشمسلدلوكالصلؤهقم>

مومسورة

[56-]<يعقوبطءالمقولرثيرثتى!وءلخائدنثمنلى>فهمت

[04]<لارضىانرثنخنإنا>

[08]77-وولذا(مالالاوتينوقالئايتخا!فرالذىيتفره>

طهسورة

[]95<الرينةيوم>مؤعدكنم

الأنبياءسورة

[01]5(مالضنلحوتعبادىيرثهاالارض)أبر

العحسورة

[62]<شئاب!لالتمثزثأنالبتتتم!لإتجرصمنابويم>ل!د

المؤمنوقسورة

[11]<اثفزدوسيرثونلزيف>

النورسورة

[22]<لقرقاؤلىيوتوأنوألسعةمنكؤالقضلأولواولايأتل>

179

708

412

695

647

،208082

818

،208082

525

981

437

981

641



189

الفرقانسورة

[46]<لرقئماسجدالرئهميبيتونوالذين>

الثمعراءسورة

[58]<افعيمجانةورثةمنواجعلنى>

[412](الافزبعثيرتكوأنذز>

النملسورة

[]16(داودسليمن>ودرث

الفقهرسانلمجمولح

381

818

107،307،907

981

القصصسورة

921[92](ناراالظورَجانبمنالنىباهله-وسارالاضلموسىقضئفلما>

الأحزابسورة

538]25[(خ!%يالؤالزبغيظهمكؤواالذينالله>ورد

66843"0]37[<أضمكلخهوأنعمتعليهاللهأنغملفذىتقولداد>

912]37[<زوتجنبههاوطرازتإ"منهاقضئفلما>

"446"346"865[94](ثزطلقتموهنالمؤمنتنكحتمإذاءامنوأاتذيئ>يخأتها

676

021]56[وسلموا!تليما<عنهصلو>

سباسورة

246"182]8[<جتةمبه-ماللهكذئاعلىفترى>

الصافاقس!ة

[701-01]552<المحنامقأرئإقيبنئقالالسغىمعهبلغفائا>

الزخرفسورة

[81]<الفبديناولقأناولاءللزخمن>قلإنكان

414

104



الفرمه

معمدسووة

]38[<عتركمقؤئايسئتبدذتتولورإت>

العجراتسووة

[01](إخوةالمؤمنونإنما>

919

317

598

سووة[لقمر

[1]<الئماعةقتردت>

سووةق

[1]<المجيدانواتقرة>ث

[2،92]8(.55!بالوعيدإلي!قدمتوقدلدىتخئصمو>لا

المجادلةسووة

[]22<يوادوتالأخرواليومباللهيومرنقوئاتجد>لا

الممتعنةسووة

[01]الكوافر(بعصمتنسكوا>ولا

الجمعةسووة

،175341

341

412

107

066

513]3[(يلحقؤاجهئملماتمهموءاخرين>

316[01]9-<الجعةيوممنللضلؤةلؤديإذاءامنوالذين>جمايها

613[11:لجمعة]ا<إلتهاانفمخوأوقؤاتخر!راوذاو>

ا!قسووة

676"467"246"406[1]<لعذرفاللقوهنالنماطلقتملنبىإذا>ئايها

2346[-1](ا!هنبلغنفاذا!أمرالكذبعدتحدثاللهلعل>لاتدرى

3586[-1:]الطلاق(لعدتهىفالفقوهنألنساطققتمإذاآلنبئ>يائها



029

[2](بمعروففا.مسكوهنانجلهنبلغنفاذا>

[2]<ئه-نحرجائحعلاللهيتق>ومن

[4]يسر<هأمىمنلهتحعلاللهيئ>ومن

ذنسورة

]7[(اشتكبازا>واسيهبرو

المزملسورة

[02](القرءانمنتيسرماوفاقؤ

القيامةسون

[04]<نؤقئئحىأنيقدبىعلىلك1ذألنس

المرسلاتسورب

[05](يومنونوبعدهحديمخنجائ

الأبملىسورة

[1]<ايأغلىرنكاسم>سبح

[1](يغثىإذالل>وا

]3[والونز(لشفعوا>

الليلسورة

الفجرسورة

البلدسورة

]3[<ولدومالرووا>

[13-11]<رقبةفك!نعقبةماادرنكوما!لعقبةااقمحمفلا>

الشمىسورة

[1]ومحمها<>والثتض

الفقهرسانلمجمولح

106،476

006،657

756

695

382

99

99

،99172،892

173

124

896

843

173



ال!رس

القين5وة

]8[(الحبهمينباضكمأدئهأليس>

الكاهممقسورة

[1]<لفرونايايها>قل

الإخلاصسورة

[1](أحذاللههو>قل

!!!

219

99

892

892



229

النبويةالأحاديثفهرس-2

لحديثاطرف

برداأبرد

الطلاقاللهلىإلحلالاابغض

رفاعةلىإترجعيأناتريدين

حاختفيمجفي!النبيأتيت

هياحابستنا

المدينةفيفناداخرح

القبلةيستقبلفلاالغائطأحدكمأتىإذا

القبلةتستقبلوافلاالغائطأتيتمإذا

أجرانفلهفأصابالقاضياجتهدإذا

فأبردوالحرااشتدإذا

المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةاقيمتإذا

بسيفيهماالمسلمانالتقىإذا

استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا

معهمفصلالناسفوجدتالصلاةلىإجئتإذا

سجودونحنالصلاةلىإجئتمإذا

الامامخرحوقدلجمعةايومأحدكمجاءإذا

القبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكمجلسإذا

فليصلالمسجدأحدكمدخلإذا

القبلةيستقبلفلاالبولاوالغائطأحدكمذهبإذا

القبلةيستقبلفلاالخلاءلىإأحدكمذهبإذا

الفقهرسانلمجمولح

الصفحة

347

،635663

32

79

5،47

076

344

142

125

31

156

401،911

122

7

122

7

8



لفهارس

القبلةيستقبلفلاالبولأوالغائطلىإحدكمذهب1إذ

صلىكميدرفلمأحدكمشكإذا

أربعابعدهافليصللجمعةاأحدكمصلىإذا

!ك!يو(وتره)وصفوثلاثوستوثلاثأربع

لبنتينعلى!كفيواللهرسوليتفرلنابيتظهرعلىارتقيت

تجيءأنقبلركعتيناصليت

عنهأعتقوا

معهوطفنابالبيتفطافع!يمالنبياعتمر

هذامثلولدكسائرأعطيت

السكينةوعليهمج!رواللهرسولافاض

أنتأفتانأنتأفتان

معاذياأنتأفتان

معاذياافتان

الشفاعةالصدقةأفصل

يصليمعاذافوافقالليلجنحوقدبناضحينرجلأقبل

الرقاعبذاتكتاإذاحتى!ك!ي!النبيمعأقبلنا

الفرائضأهلبينالمالاقسموا

للقرآنجمعاأكثركم

نحلتقدبنيكاكل

ربهمناجكلكمإنالا

معهفيصليهذالىإيقومرجلألا

الصيفآيةيكفيكألا

بهنتقولونآلبر

،238

239

7

123

934

803

13

356

844

471

766

513

175

168

171

844

173

183

782

923

915

191

425



الفقهرسانلمجمولح429

782،783،978،297618،بأهلهاالفرائضلحقواأ

485إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومكأنتريألم

755الصيفايةيكفيكاما

1،22226ضامنالامام

79الكتاببفاتحةنقرأأنأمرنا

655بإحسانتسريجاوبمعروفإمساك

066أهلكعليكامسك

066اللهواتقزوجكعليكأمسك

927أباكثمأمكثمأمكثمامك

387شيءعنسألمنجرماالمسلمينأعظمإن

706جرماالمسلمينفيالمسلمينأعظمإن

093شىءعنسألمنجرماالناسأعظمإن

772يتوارثونالامبنيأعيانإن

87القرآنطرقأفواهكمإن

922ضامنالامامإن

604لهكتبينصرفحتىالاماممعقامإذاالرجلإن

443الدممجرىادمابنمنيجريالشيطانإن

87يصليقامثمتسوكإذاالعبدإن

014خمسونوهيخمسهن:قاللىتعااللهأن

053الجماليحبجميلاللهإن

976077،حقهحقذيكلاعطىقداللهإن

298الباسطالقابضهواللهإن

053نعمتهأثريرىأنيحباللهأن



ال!رس

نا

ان

إن
أن

ان

أن

ان

ان

ان

ان

ان

ان

أن

أن

ان

إن
أن

ان

ان

ان

ان

ان

ان

بالبيتملتصقابكربيأوزمانيك!ع!ماللهرسولزمانكانلمقام

البيتسقعلىإبم!مالنبيزمنفيكانالمقام

حصيرمنالمسجدفيحجرةعنب!راتخذالنبي

بركعةاوترجم!النبي

سلمثمركعتينبأصحابهصلىعذم!رالنبي

الخوففيبأصحابهصلىءلمجيمالنبي

!المغربصلاةالخوففيبالقومصلىع!م!رالنبي

الركعتينبهؤلاءصلىيث!م!مالنبي

الكتاببأمإلافيهايقرألمركعتينفصلىقاميكيحالنبي

المقاملىإيصليفكانالمدينةمنمكةقدميك!بروالنبي

بعسفانالعدومصافقيكانع!يروالنبي

بالعهاريبسطهحصيرلهكانع!روالنبي

الطيبيحبكان!ك!مالنبي

ركعاتبخمسيوتركانعنب!رالنبي

بغائطالقبلةتستقبلأننهىيك!مالنبي

لجمعةايومإلاتسجرجهنم

مج!رواللهرسولبهم...فدعامملوكينستةأعتقرجلا

الصبحصلاة!مالنبيمعصلىرجلا

رمضانفيحصيرمنحجرةاتخذعتم!راللهرسول

وجعوهوسعدعلىدخليك!بحاللهرسول

لخوفاصلاةباصحابهصلىيك!برواللهرسول

خلفهفصفهملخوفافيباصحابهصلىيك!ماللهرسول

لخوفاصلاةبهمصلىيكنبحاللهرسول

287

338

259

946

047

385

288

187

183

902

702

89

462

991

388

053

263

6

345

768

138

385

747

187

791

391



لفقه1رسائلمجمولح629

276الوترركعتيفييسلملاع!كاناللهرسولان

186الخوففيالظهرصلاةبالعاسيصليكانلمج!اللهرسولأن

423الاواخرالعشريعتكفكانلمج!اللهرسولأن

472البيتجاءحتىخرجالناسواطمانمكةنزللمالمج!اللهرسولان

338النهارنصفالصلاةعننهىمج!رواللهرسولأن

26الوجهينذوالناسشرإن

88لشغلاالصلاةفيإن

387العملليدعغ!يبماللهرسولكانإن

88!ونالنبيعهدعلىالصلاةفيلنتكلمكناإن

916ع!العشاءالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذان

916ياتيبمطثمالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذإن

222المغرب!ع!ي!اللهرسولمعيصليكانجبلبنمعاذان

167الاخرةع!عشاءاللهرسولمعيصليكانجبلبنمعاذان

174المغربصلاةفيقومهأممعاذاان

172البقرةفقرأباصحابهصلىمعاذاان

13،2،226253فاصنعوافهكذالكمسنقدمعاذاإن

174منفرينمنكمإن

188بعخلمحارببنيمحاصراع!كاناللهنبيان

68الناسكلاممنشيءفيهايصلجلاالصلاةهذهإن

01مكةاهللىإليرسوانت

907لابيكومالكانت

185الشاممناتيةقريشعيرنتلقىانطلقنا

1،22،226،227،232،234،235بهليؤتمالامامجعلإنما

،236237



لضرسا

الليلصلاةعليكمتكتبانخشيتإني

القرآنأهليااوتروا

بنذركأوف

هذاعلىيتجرايكم

أظهركمبينناواللهبكتابأيلعب

فسحةديننافيأنلنصارى1واليهودلتعلمرفدةبنيإيه

غافلاهذهليلتيللهلحمدوبتماواللهمالناس1أيها

اباكثمأمكئمامكثمامكبر

صلاةاذانينكلبين

بإحسانالتسريح

لهايستاكالتيالصلاةتفضل

دينارربعفياليدتقطع

صلىفدمالهتوتر

كثيروالثلثالثلث

محسرواديلىإانتهىحتىأفاضثم

مشهودةالصلاةفانصلثم

إبراهيممقاملىإنفذثم

وليهامنبنفسهاأحقالثيب

قليلافحركمحسربطناتىحتى

لحجرابهذاجاءالبناءارتفعإذاحتى

لحجارةانقلعنالشيخوضعفارتفعإذاحتى

عرفةلحجا

الصبحيصلونوهمالناس!النبيإدراكحديث

،285

،774،081

،347،351

،595،655

لأ

388

928

433

158

668

531

393

083

356

77

89

267

766

344

474

547

513

69

146



289

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

الفقهرسانلمجمولح

13،2253معاذلحراموالحلالباالامةأعلم

42النبويالمسجدقبلةجبريلإقامة

181،911،021مج!النبيصلاةصفةفيالبراء

776وكفرانهاالمرأةعوجعلىالصبر

79صلاتهالمسيء

238ع!م!رالنبيزمنفيقومهسلمةبنعمروإمامة

918ركعتينالهجرةقبلكانتالصلاةأن

355لجمعةاقبلالصلاةيطيلكانعشيوالنبيأن

968جم!محالمبيسألطلقاأن

968مج!ربالنبيمرعماراأن

402لخندقايومالصلاةمجشروالنبيتاخير

128الصلاةقبلغسلاعليهمجعنأنالنبيتذكر

20،7307ببيرحاءطلحةأبيتصدق

063،068،681،684،685.حائضوهيزوجتهعمرابنتطليق

688

ثلاثاقيسبنتفاطمةحفصأبيتطليقحديث

واحدمجلسفيثلاثاتهامرركانةتطليقحديث

الكعبةجم!النبيدخولحديث

الصلاةفي-لمجحالمبيسهوفياليدينذيحديث

<مرتانالظلق>:نزولسببحديث

(..ألاكانيضلخيهل!يتبينحتىواشربر>وكلو:نزولسببحديث

لجمعةاسورةنزولسببحديث

الاستخارةصلاةصفةحديث

0،62،636665

406،506

471

87

586

806

315

122



رمالف

636رفاعةامرأةطلاقحديث

مص!(ذبزهمئقاممن>والحذو:نزولوقصةعمرحديث

قباءواهلالقبلةتحويلقصةحديث

784عفيداللهرسولمنبميرائهالعباسمطالبةحديث

638664،،162زوجتهالعجلانيعويمرملاعنةحديث

قرابتهمابرالوالدينبرمنحديث

معهالصلاةإعادةعنليالعواأهليك!يدالنبينهيحديث

213العلماءأمامالقيامةيوممعاذياتيحديث

بالضمانالخراح

رمضانفيليلةذاتغ!يداللهرسولخرح

بعسفانالمشركينفلقيغزاةفي!يراللهرسولخرج

نجدلىإع!يماللهرسولمعخرجنا

الليلصلاةعليكمتكتبأنخشيت

قضاءأحسنهمالناسخير

لجمعةايومالشمسعليهطلعتيومخير

المنبرعلىع!معوالنبيلجمعةايومالمسجدرجلدخل

اثاركمتحسبدياركم

بفروجهمالقبلةيستقبلواأنيكرهوناناساأن!لمج!اللهلرسولذكر

بالفضةوالفضةبالذهبالذهب

ركانةأمراجع

صوامةفإنهاحفصةراجع

ركعتينأصليناو!ك!يماللهرسولرآني

الصيحصلاةبعديصليرجلامج!م!رالنبيرأى

929

،664

464

87

،978

،666

774

914

253،

831

593

102

938

884

532

364

924

3،55

874

068

068

138

137



الفقهرسانلمجمولح039

68الخطاامتيعنرفع

271الليلاخرمنركعة

122الدنيامنخيرالفجرركعتا

551،261،127تعدولاحرصااللهزادك

803مج!ي!ر(وتره)وصفركعةعشرةواحدىوتسعسبع

198المسلمالمرءعلىوالطاعةالسمع

77للفممطهرةالسواك

491صفينفصفناالخوفصلاةمج!راللهرسولمعشهدت

091عليكمبهااللهتصدقصدقة

153لوقتهاالصلاةصل

175ونحوهاوضحاها(ب)والشمسصل

122ركعتينصل

301قائماصل

261،272،275،276،028،292،مثنىمثنىالليلصلاة

،392،492،6920.03503

خلفهبعضهمفصفالظهرخوففيع!ي!النبيصلى

وثعلبةمحاربيوممج!ي!النبيصلى

بالناسانصرفثمالخوفصلاةلمجتاللهرسولصلى

صلىقدمالهتوترواحدةركعةصلى

العشاءباصحابهالانصاريجبلبنمعاذصلى

فطولالعشاءباصحابهالانصاريجبلبنمعاذصلى

الشهرمنسبعبقيحتىبنايصلفلمجم!يطاللهرسولمعصمنا

سلمةبنيفيبكربووعفي!اللهرسولعادني

802

291

187

274

172

017

693

765



لفرس

موقفكلهاعرفة

الخذفبحمىعليك

بالسكينةعليكم

الخذفبحمىعليكم

بنمرة.فنزله!مرو.اللهرسولغدا

بنخلخصفةمحارب!رواللهرسولغزا

شديداقتالافقاتلوناجهينةمنقوما!ي!النبيمعغزونا

القبلةيستقبلفلاالغائطاحدكماتىفإذا

ركعهصلىالصيحأحدكمخشيفإذا

بواحدةفاوترالصيحخشيتفإذا

الخلاءلىإاحدكمذهبفاذا

الغائطلىإأحدكمذهبفإذا

لبنتينعلى!ك!يطاددهبرسولأنافإذافاطلعت

منهتركوامالأريكفهلميبعدييبنوهاأنلقومكبدافإن

جهنمفيحمنالحرشدةفإن

المسجدفيركعتينفصلشيءبكعجلفان

بنذركفاوف

الرحلقادمةتصيبلتكادذفراهاإنحتى!شحراحلتهيكيحفجعل

أصحابهمنراكبمائتيفي!كشمطالنبيفخرج

جمعسهملهفذلك

كنيففي!شطفرأيته

بلبنعليهمحجوباحاجتهيقضي!رفرأيته

أربعاففرضت!ي!اللهرسولهاجرثمركعتينالصلاةفرضت

ث

517

518

518

184

8

123

8

8

486

345

934

،426432

302

156

23

23

534



الفقهرسانلمجمولح239

462بالمدينةوهوالميزابلىإفصلى

292فيهمااطالركعتينفصلى

288ركعتينثمركعتينثمركعتينفصلى

282003،فنامانصرفلمفيهمافاطالركعتينفصلى

272،283292،بينهنيسويانهليإيخيلركعاتثمانع!م!رفصلى

386بيوتكمفيبالصلاةفعليكم

154عليهيبنيالمقامعلىيقومإبراهيمفكان

115أعنقالناسعليهالتحمإذامج!حاللهرسولفكان

154لحجارةانقلعنالشيخوضعفالبناءارتفعفلما

283بسبعأوتراللحموأخذه!حاللهنبيأسنفلما

115جمغاأتىحتىهيئتهعلىيسيرزالفما

536عليأنزلوفيهولدتفيه

184بنخلخصفةمحاربجم!رواللهرسولقاتل

69عبديوبينبينيالصلاةقسمت:لىتعااللهقال

376طائفةمعهفقامتالعصرصلاةلىإلمجذحاللهرسولفام

172الاخرةالدثماءفصلىمعاذقام

938إليكمالخروجمنيمنعنيولمصنعتمالذيرأيتقد

047سبعابالبيتفطافع!يرالنبيقدم

000646(قطلقومرالنساطفقتمإذالنبئ>ي!يهامج!م!ر:اللهرسولقرأ

171،173بالبقرةالعشاءفيمعاذقرأ

122ركعتينفصلفم

262عائشةيافاوتريقومي

306واحدةالثلاث.طلاق.بكر.بيومج!م!راللهرسولعهدعلىالطلاقكان



لفهارما

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

بالصلاةبكرالبرداشتدإذا!ك!يحالنبي

بعسفانصحابهو!النبي

راقدةوأنايصليع!فهالنبي

يقعدلمركعاتبتسعأوترإذا!ك!ب!راللهرسول

القبلةنستدبرأننهاناقد!م!اللهرسول

وعسفانضجنانبيننازلا!حاللهرسول

الشمستميلحينالجمعةيصليجممحاللهرسول

العشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصليع!يداللهرسول

ركعاتتسعالليلمنيصليجبحاللهرسول

ركعةعشرةثلاثالليلمنيصليع!برواللهرسول

ركعةعشرةبثلاثيوتر!ك!م!راللهرسول

وبسبعبخمسيوترسك!يحاللهرسول

البعيرعلىيوترعتراللهرسول

جمالناإلىنذهبثميصليجرو

وثلاثباربعيوتر!ك!ي!

اخرهنفيإلايقعدلابثلاثيوتر!كفب!ر

العشاءعني!النبيمعيصليجبلبنمعاذ

يرجعثمعجفهالنبيمعيصليجبلبنمعاذ

العشاءع!يطالنبيمعيصليمعاذ

قومهيأتيثممج!يحالنبيمعيصليمعاذ

العشاءجم!م!ماللهرسولمعيصليمعاذ

يرجعثمالعشاءع!يداللهرسولمعيصليمعاذ

نصفجوةوجدفإذاالعنقيسير

282

،262283

927

916

339

343

273

،35

375

342

278

284

277

903

034

892

167

222

163

917

917

017



الفقهرسانلمجمولح349

284ركعةعشرةإحدىيصليكان

273192،ركعةعشرةثلاثيصليكان

352أربعالجمعةاقبليصليكان

513ركعتينلجمعةاقبليصليكان

348ركعتينالظهرقبليصليكان

276،927003،ركعةعشرةإحدىالليلمنيصليكان

283،284،288113،بسجدةويوترركعاتعشرا(طيلمنيصليكان

274وثلاثوستوثلاثباربعيوتركالت

278آخرهنفيإلايجلس!ولابخمسيوتركان

192ركعاتعشرالليلممقمجص!هاللهرسولصلاةكانت

491القبلةوبينبينناوالعدوبنخلع!يمالنبيمعكنا

891،373الوليدبنخالدالمشركينوعلىبعسفانلمجماللهرسولمعكنا

0.341،34342الشمسزالتإذاكصيهمعهنجمعكنا

043ننصرفثملجمعةا!رواللهرسولمعنصليكنا

248سلمةبعيناتيثمالمغربلمجماللهرسولمعنصليكنا

043نواضحنافنريحنرجعثملمجؤاللهرسولمعنصليكنا

923ع!رواللهرسولعلىوفدواالذينالوفدفيكنت

591بنخلالمشركينفلقينابم!هاللهرسولمعكنت

153الصلاةيؤخرونأمراءعليككانتإذاأنتكيف

448المسألةاعظمتلقدالخطبةأقصرتكنتلئن

765هذاوجعكفيتموتاراكلا

723جورعلىاشهدلا

264،274،433بالصيامإلااعتكافلا



لفرس

لهامانةلالمنإيمانلا

ابائكمعنترغبوالا

تستدبروهاولابولولابغائطالقبلةتستقبلوالا

شرقواولكنبولولابغائطالقبلةتستقبلوالا

بولولابغائطتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوالا

941،016،161،12،2122مرتينيومفيصلاةتصلوالا

061مرتينيومفيالصلاةتعادلا

216الناستفتنفتاناتكنلا

10،3303سبعأوبخمسأوتروابثلاثتوتروالا

0،26286بالمغربتشبهوابثلاثتوتروالا

792،103المغرببصلاةتشبهوابثلاثتوتروالا

الأولذاقكماعسيلتهايذوقحتىلا

المسجدفيإلاالمسجدلجارصلاةلا

69الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا

051،016مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا

اللهاسميذكرلملمنوضوءلا

لوجبتنعمقلتولولا

لاخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا

القملةمستقبلاحدكميبولنلا

مملوكايجدهأنإلاوالدهولديجزيلا

ويتطهرلجمعةايومرجليغتسللا

منهنشيءفييفصللا

الماءهرقت:احدكميقللا

بلا

942

62

6

4!،

7

254

245

!43

503

383

303

664

942

942

942

528

598

9

844

337

352



الفقهرسانلمجمولح639

513نسكهاأمتيلتأخذ

49إمامكمخلفتقروونلعلكم

668راجعتكقدطلقتكقدلامرأتهأحدكميقوللم

278بستصلىاللحموأخذهجم!اللهرسولأسنلما

20،2377بعسفانلقيتهالحديبيةلىإ!حالنبيخرجلما

513راحلتهرأس.كف..عرفةمندفعلما

307الصفا!دالنبيصعد(الافز!ب%عشيرتكوأنذز>نزلتلما

317اللهرسوليا:قالوا(غيركتمقؤمالمجمتتبدلتمولوأ>وإتنزلتلما

228للمرننينواغفرالأئمةأرشداللهم

878جائحةفأصابتهثمراأخيكمنبعتلو

976المسلمينمقابرفييدفنلميدفنأنقبلشهدتهلو

806لوجبتنعمقلتلو

317رجاللنالهالثرياعندالايمانكانلو

77العشاءبتاخيرلامرتهمأمتيعلىاشقأنلولا

87بالسواكلامرتهمأمتيعلىاشقأنلولا

26صدقةعبدهولافرسهفيالمسلمعلىليس

426،427،428،942،043،432433،صيامالمعتكفعلىليس

547أمرالثيبمعللوليليس

99لهاأعددتما

668اللهبحدوديلعبونرجالبالما

22قبلةوالمغربالمشرقبينما

77بالسواكأمرنيإلاقطالسلامعليهجبريلجاءنيما

143!ي!اللهرسولفيمنلاإ(المجيدانوالقرة>قىحفظتما



لفرس

فيهيوصيشيءلهامرئحقما

عليكميكتبأنخشيتحتىصنيعكممنرايتالذيبكمزالما

عليكمسيكتبأنهظننتحتىصنيعكمبكمزالما

عشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفيع!يزيداللهرسولكانما

943ركعتانيديهابينوإلامفروضةصلاةمنما

تصليأنمنعلبما

معناتصليانفلانيامنعكما

153معناتصليانمنعكماما

الركعتانهاتانما

(...توادهمفي)لمؤمنينامثل

ركعةفصلالصبحخشيتفاذامثنىمثنى

1،26،271،272276ركعةوالوترمثنىمثنى

المدينةحيطانمنبحائط!ك!ي!النبيمر

بقومهيصليوهوجبلبنبمعاذكعببنحزممر

مسهاطهرتفاذايراجعهاأنمره

671تطهرحتىليمسكهاثمفليراجعهامره

تطهرحتىيمسكهاثمفليراجعهامره

115الصبحمنركعةدرلبمن

501،411الصلاةمنركعةأدركمن

ركعهلجمعةامنأدرلبمن

0611ركعةالصيحمنأدرلبمن

62501،ركعةالصلاةمنأدركمن

سجدةالصلاةمندركمن

379

763

385

384

382

356

157

913

598

028

282

37

171

673

677

967

117

117

117

121

116



389

معلومكيلفيفليسلفتمرفياسلفمن

اللهاطاعفقداطاعنيمن

عضوامنهعضوبكلاللهأعتقمسلمةرقبةأعتقمن

فصلىالجمعةأتىثماغتسلمن

للباثعفثمرتهاتوبرانبعدنخلاباعمن

هذاوضوئينحوتوضامن

فليوترالليلاخرمنيقوملاأنخافمن

أربعافليصللجمعةامنكمشهدمن

ركعةعشرةاثنتيصلىمن

العصرمنركعةصلىمن

القرانبأمفيهايقرألمصلاةصلىمن

يخطبوالاماملجمعةايوملصاحبهقالمن

لهغفرواحتساباإيمانارمضانقاممن

لهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقاممن

أربعافليصلالجمعةبعدمصليامنكمكانمن

سبيلعلىماتوصيةعلىماتمن

لهكتبتيعملهالمبحسنةهممن

معاأصلاتانقيسيامهلا

بهاللهبدأبمانبدا

القيامةيومالسابقونالاخروننحن

أميةامةنحن

الايمانمنالنظافة

بيمينهاحدنايستنجيأنع!يدالنبينهانا

الفقهنلمجمولحرسا

882

198

448

337

877

183

553

123

611

381

381

934

763

076

913

533

22

952

،847



لفرس

القبلتيننستقبلأنسيهيهيواللهرسولنهانا

صلاجهايبدوحتىالثمرةبيععنسك!حالنبينهى

الكلبثمنعنيك!حالنبينهى

ببولالقبلتيننستقبلأنك!يحاللهرسولنهى

القبلةالغائطلىإيذهبالذييستقبلأنسك!عحاللهرسولنهى

بغائطالقبلةنستقبلأنك!يطنهى

القبلةهذه

منكمحدمعيقراهل

شفعبعضهاالصلاةهي

داودصلاةلىتعااللهلىإالصلاةواحب

فانصتواقرئ!اذا

الغداةصلاةعنلاتاخرنيإاللهرسولياوالله

مؤتمنوالمؤذن

القرآنينازعنيليماقولوأنا

926مسلمكلعلىحقالوتر

2،271،276،927،286آ2،9آ231،1الليلآخرمنركعةالوتر

خمسمنأقلفلاسبعالوتر

422صدقةأحدكمبضعوفي

الزمامللقصواءشنقوقد

ركعةعشرةإحدىيصليكانوقد

ركعتانكلهذلكمنيجزئو

283فيهايجلسلاركعاتتسعويصلي

فيهنيجلسلاركعاتتسعويصلي

ث

7

877

871

9

9

477

59

381

39

175

228

49

،286

،287

277

،431

284

123

392،

278



تطيقونماالاعمالمنعليكمالعاسيهايا

بالصلاةأرحنابلاليا

اثاركمتحتسبونألاسلمةبنييا

كلالةيرثنيإنمااللهرسوليا

اعتددتالصلاتينبايفلانيا

افتانافتانمعاذيا

فتاناتكنلاجبلبنمعاذيا

فتاناتكنلامعاذيا

منافعبدبنيياقريشمعشريا

وطولهنحسنهنعنتسالفلااربعايصلي

ثلاثانسكهقضاءبعدالمهاجريقيم

ايأغلى<ربكاسم>سبحبيوتر

بعسفانصحابهوع!يمالنبيكانيوم

!!!

الفقهرسانلمجمولح

388

74،7847

173

671،412

174

307

،276،092003

19

892

002



لفرسا

الاثارفهرس-3

الأثر

-!م!ماللهرسولعهدعلىيرددنكنثلاثاأنأتعلم

واحدةتجعلالثلاثكانتأنماأتعلم

صلاتهمفيلناس1وعمرابنعلىأتيت

المقامفيسمعناماأحق

رمضانفيإمامبهميصليمسجدناأهلركتاذ

الركعةبتلكتعتدلمركوعاالقومأدركتإذا

جماعةأدركثمبيتهفيالرجلصلى1إذ

اللهفليتقتطليقتينامرأتهالرجلطلقإذ]

الرجعةفلهاثنتينأوواحدةطلقإذا

فاذنينيطهرتإذا

واحدةفهيواحدبفمثلاثاطالقأنت:قالإذا

فليرددهاسورعشرالرجلمعكانإذا

أسألهثابتبنزيدلىإعباسابنأرسلني

قارلصييانفسكفيبهااقرأ

عشرابهاأقمنا

فاطمةبنالحسنلىإ

مرتينأومرةامرأتكطلقتنتأما

...ثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتما

الصحراءففيهريرةبيأقولأما

القائل

لجوزاءاأبو

الصهباءأبو

لاعرجا

جبيرسعيدبن

سليمبنأشعث

هريرةأبو

عمرابن

عباسابن

الضحاك

عوفبنالرحمنعبد

عكرمة،عباسابن

مجاهد

عكرمة

هريرةبوأ

نسأ

زياد

عمرابن

الصهباءأبو

الشعبي

419

الصفحة

406

306

151

452

104

013

152

655

595

063

612

804

،808835

013

19

94

506

613

32



ونميماًكعببنأبيالخطاببنعمرأمر

ركعةعشرةبإحدىللناسيقوماأنالداري

المقامبتحويلالسائببناللهعبدعمرأمر

المراجعةالإمساك

قومهمنرهطفيالمدينةقدمهريرةأباأن

فصلىلهببناءاشتغلعمرابنأن

والركعتينالركعةبينيسلمكانعمرابنن

بثلاثأونرواالعاليةباونسومسعودابنأن

الرباايةالقرانمننزلماآخرإن

إخوةالاخوينتسميالعربإن

البيتسقععندكانالمقامأن

موضعهفيردحينالمقامحلفصلىمنأولأن

بيتيفياصليإنيعمرابنسالرجلاان

عوفبنالرحمنوعبددعاهالانصارمنرجلاأن

طلاقيفبتطلقنيزوجيإن

بواحدةأوتروقاصبيأبنسعدأن

بينهنيقعدلابثلاثيوتركانأيوبأن

بينهنيقعدلابثلاثيونركانطاووساأن

غيرهزوجاتنكححتىتحلفلاثلاثاطلقهاإن

غيرهزوجاتنكححتىتحللاثلاثاطلقهاإن

آخرهنفيالايسلملمبثلاثأوترعمرأن

المقامرفعمنأولعمرإن

يزيدبنالسائب

صفوانبناللهعبد

الضحاك

عراك

فعنا

فعنا

عباسابن

ثابتبنزيد

عروة

السائببناللهعبد

نافع

طالبابيبن!لي

رفاعةةامر

سعد

زيدبنحمادعطاء،

طاووسابن

عباسابن

عباسابن

المسور

عطاء

الفقهرسانلمجمولح

،812

،027

،645

204

462

595

62

031

992

195

838

046

463

84

961

287

992

992

595

965

992

472



الفهارس

:فقالالموتعندأوصىالخطاببنعمرأن

قلتماالكلالة

الليثيواقدأباسألالخطاببنعمرإن

العامةتقومكانتالعزيزعبدبنعمرأن

رمضانفيبحضرته

الوترمنالثالثةفيينهضكانعمرأن

خلقفيهجمعلانهالجمعةيومسميإنما

السماوات

فناوهافهوالكعبةعلىنزلتمإنما

زرارةبناسعدعندالانصاراجتماعإنه

للوالدين(الوصية)ايةالايةهذهعنلمشلأنه

فيأصلينيإ:فقالالانصاريأيوباباسالأنه

بيتي

صلاةع!روالنبيمعصلىهلهريرةاباسألأنه

لخوفا

الكلالةعنعباسابنسألأنه

جماعغيرمنطاهراالسنةطلاقيرىكانأنه

الوالدفييشكونإنهم

الكلالةمنعنديأهمشيئابعديأدعلاإني

عمرموضعهلىإالمقامأخرمنأول

الخطاببنعمر-المقام-نقلهمنأول

وجههقبلتهقبلةكلهالبيت

قبلتهوهذهقبلةكلهالبيت

وتسعينوسبعاتسعمائةوتدعثلاثاتأخذ

عباسابن

اللهعبدبناللهعبيد

مهاجربنعمرو

لحسنا

مسعودابن،عباسابن

الخطاببنعمر

سيرينابن

عمرابن

أسدبنيمنرجل

انمرو

محمدبنالحسن

عباسابن

مرة

الخطاببنعمر

مجاهد

عطاء

عمرابن

عباسابن

عباسابن

439

752

968

804

992

328

705

327

765

156

502

753

067

752

091

465

465

471

478

606



وتسعينسبغاوتدعثلاثاتاخذ

مثنى()مثنىلحديثعمرابنتفسير

حماركانكخلفهتنصت

لطهرهاطلقتهاثم

ابنتينتحملمسكينةجاءتني

ثلاثاالطلاقاللهجعل

بتطليقةعليحسبت

عليناعليخرج

خالدبناللهعبددارمنعمرابنمعخرجت

المسجدلىإرمضانفيليلةعمرمعخرجت

فقيهفإنهدعه

عهد..فيإبراهيممقاممعاويةبننوفلروية

مصلاهعنفينمازلجمعةابعديصليعمرابنرأى

القبلةمستقبلراحلتهأناخعمرابنرأيت

ركعتينلجمعةابعدصلىعمرابنرأيت

الكلالةعنعباسابنسالت

غ!ي!اللهرسولسنة

مريضايعودلاأنالمعتكفعلىالسنة

طعاماعوفبنالرحمنعبدلناصنع

غيرفيطاهراامرأتهالرجليطلقأنالسنةطلاق

جماع

تطليقةطهركلفييطلقهاأنالسنةطلاق

جماعغيرمنطاهراللعدةالطلاق

الزوروقولوالريبالاوثانمنطهراه

الفقهرسانلمجمولح

عباسابن

عمرابن

عمرابن

عمرابن

عائشة

قتادة

عمرابن

مجاهد

مجاهد

عبدبنالرحمنعبد

عباسابن

معاويةبننوفل

عطاء

الاصفرمروان

عطاء

عطاء

عمرابن

عائشة

طالببيبنعلي

سووطا

مسعودابن

مسعودابن

عطاءجبير،سعيدبن

،295

،677

،027

606

928

804

281

57

495

678

37

493

287

354

91

354

753

091

424

84

672

966

671

438



لفرسا

امرأتكوقارقتربكعصيت

بإخوةليساقومبلسانفالاخوان

تطليقةلهاوحسبتفراجعتها

مراحيضفوجدنالشامفقدمنا

المواريثايةنسختهاحتىلذلكالوصيةفكانت

تناولهالشيخعلىوشقالبنيانارتفعفلما

عدتهنقبلفي

الناسأيهايا:فقاللحجراعلىإبراهيمقام

المقامخلفرمضانقييصليمليكةبيأابنكان

فصلىتقدمبمكةلجمعةاصلىإذاعمرابنكان

ركعتين

مؤخرفيرمضانفييصليمحيريزابنكان

المسجد

فصلىتقدملجمعةافصلىبمكةكانإذاكان

ركعتين

ارتجعهاثمامرأتهطلقإذاالرجلكان

للوالدينوالوصيةللولدالمالكان

المسجدجانبفييصلونالمجتهدونكان

البيتجنبلىإالمقامكان

الكعبةوجهفيالمقامكان

الخطاببنعمر

عباسابن

عمرابن

الأنصاريأيوبأبو

عباسابن

بنسعيد،عباسابن

جبير

عباسابن

عباسابن

عطاء

عمرابن

عروة

عباسابن

هيمبراإ

هدمجا

جبيرسعيدبن

459

606

812،838

282

11،38

764

452

646

452

354

204

354

،616،618

652

،396،407

763

204

466،483

947



469

رمضانفيعمرزمانفييقومونالناسكان

وعشرينبثلاث

ثمامرأتهأحدهميطلقلجاهليةاأهلكان

يراجعها

منأمهمحجبواإنماأنهميرونالعلمأهلكان

الثلث

المسجدفيلنفسهيصليجبيربنسعيدكان

الامامرمضانفيعديبنيفيالقراءصفكان

بالناسيصلي

ووترهشفعهبينيفصلعمربناللهعبدكان

يورثونهالرجلولدكان

رمضانفيبالناسيصليوثاببنيحمىكان

أربعالجمعةاقبليصليكان

(اممنختأوأخ)ولهيقروها:كان

النصفالاختتعطىانخت1وبنتفيينكركان

لحراماالمسجدتدخلالسيولكانت

بامرأتهأحقاولياؤهكانالرجلمابإذاكانوا

جم!مرواللهرسولمنيتلقفونكانوا

واحدةيطلقهاأنيستحبونكانوا

فيالخطاببنعمرعهدعلىيقومونكانوا

ركعةبعشرينرمضانشهر

بثلاثالوتركراهية

موقفمزدلفةكل

الولدعداماالكلالة

رسانلمجمولح

رومانبنيزيد

قتادة

قتادة

سويدبنإسحاق

لمسا

عباسابن

مسعودابن

وقاصابيبنسعد

عباسابن

وداعةبيأبنالمطلب

عباسابن

كعبمحمدبن

إبراهيم

السائب

عائشة،عباسابن

الزبيربناللهعبد

الخطاببنعمر

،208

،748

الفقه

304

653

697

311

764

352

743

756

458

835

59

672

304

892

517

751



الفهارس

لوالد1والولدعداماالكلالة

ماللشكم

عشرةثلاثرمضانفيعمرزمنفينصليكنا

ينزلوالقراننعزلكنا

المسجدفيفرقاعمرعهدفينقومكتا

(خنراترك>كان:لىتعااللهقالإنمالا

قائماًالامامتدركنإلايجزئكلا

القرانأميقرأحتىاحدكميركعلا

الكتاببفاتحةيقرأحتىاحدكميركعنلا

الفريضةالتطوعيشبهلا

ليتتبينلمفانهالهبينتهاكنتمناللهم

كذامنذبفرجيالقبلةستقبلت1ما

فندمالسنةطلاقرجلطلقما

لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكتاما

عجزتكنتوانبهااعتدلاليما

عرفةمازميمنأفضتإذاالمزدلفة

ابنأنأتهملامنيحدثنيسنةعشرينمكثت

ثلاثاامرأتهطلقعمر

فليطلقهالطلاق1هوالذيالطلاقرادمن

و]لريبالآفاتمن

الزوروقولو]لريبالاوثانمن

كانحيثالمقامبموضععلملهمن

اليومبههوالذيهذاالمقامموضع

بكرأبو

عائشة

يزيدبنالسائب

جابر

إياسبننوفل

طالببيبنعلي

هريرةأبو

سعيدبو

سعيدابو

يساربنسليمان

الخطاببنعمر

العزيزعبدبنعمر

علي

سعدبنسهل

عمرابن

عطاء

سيرينابن

مسعودابن

عميرعبيدبن

جبيربنسعيدمجاهد،

الخطاببنعمر

مليكةبياابن

479

748

596

204

212،706

596

117،013

013

131

892

975

1067

،933341

283

052

506

672

438

438

467

457



489

فتىفي(انالقزقرئوإذا>الايةهذهنزلت

هذهالبدعةنعمت

هناتكمنهات

بهاأعتدواحدة

كنففيهاليسيومئذوالبيوت

أجزأتالقرانأمعلىتزدلموإن

بثلاثيوترونأدركنامنذناساوراينا

واحدةتطليقةطلقهاعمربناللهعبدوكان

لسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلأناالنضرأبايا

يدعهاثمجماعقبلمنتطهربعدمايطلقها

تصدق:لهفيقالالموتيحضرهالرجليعني

مراجعةبينهماتطليقتينيعني

الاحموقةفيركبأحدكمينطلق

!!!

هريلزا

الخطاببنعمر

الصهباءابو

نافع

عائشة

هريرةأبو

القاسم

عمرابن

قتادة

مسعودابن

عباسابن

الضحاك

عباسابن

الفقهرسانلمجمولح

49

306

683

25

89

031

683

291

067

971

395

106



رمهلف

القافية
يغضب

الاباعد
باوراد

الدهارير
مقه1وو

مزمل

المتطاول

لامعأو

غمام

صيما

وضينها

بنينا

البحر

برمتقا

طويل

بسيط

بسيط

طويل

طويل

ملكا

رجز

كامل

طويل

رجز

فروا

4-فهرس

!!

الشعر

القائل

القطامي

الفرزدق

الاعشى

القيسامرؤ

مقبلابن

مالكابن

الداوديالقاسمابو

الخطاببنعمر

كلثومبنعمرو

!

949

الصفحة

751

757

325

227

062

944

325

796

096

325

515

208



059

الأعلامفهرس-5

الفقهرسانلمجمولح

أبان

صالحبنأبان

النخعيإبراهيم

672

،277

91،35

،204

لحارثابنإبراهيم

لحسنابنإبراهيم

637،،571سعدبنإبراهيم

لحميداعبدبنإبراهيم

الرحمنعبدبنإبراهيم

السعدياللهعبدبنإبراهيم

،166محمدبنإبراهيم

مرزوقبنإبراهيم

مهاجربنإبراهيم

ميسرةبنإبراهيم

يعقوببنإبراهيم

،414،514السلامعليهإبراهيم

437،943،484،944،

154،524،534،454،

564،664،474،،478

486،394،005،105

وفىابيابن

183

،36

،604

391

666

406

167

163

464

306

187

،416

،455

،485

471

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

،0،749،521،284حاتمبيأ

9،320،33438،574،634،

674،483،9،71467

036،613،688968،خيثمةأبي

6.638،666،677..5ذلببيا

،9670،68،684685،686

025زائدةبيا

046،462،463،464،عمرابي

،467483

قيسأبيبناللهقيس=عبدأبي

10،4،457406مليكةابي

002نجيحأبي

291وهبابنأخي

716،536،276إدريس

إسحاقبنمحمد=إسحاق

41لاخرما

661نيالاصبها

288لاميرا

952التين

986لحنفيةا

109الرفعة



رسالف

281،153السكنابن

358309،الصلاحابن

83العربيابن

574،576العمادابن

القاسمابن

19،29،20،3615،522القيمابن

المدينيبنالمديمي-عليابن

20،3234،264،467المنذرابن

343المنيرابن

348بطالابن

366522،تيميةابن

جريجبنالملك-عبدجريجابن

،185،291،391الطبريجريرابن

591،00،2،317،3280،33

،331214،438،484،154،

482،175.052،586.295،

395،495،895،176،546،

646.476،،6534،65655،

،656،657658،0،66166،

.6630،67،6719،714،76

،697827

944،608218،جنيابن

519

،9779،901،،9،3754،حبانابن

011،121،131،127،941،

531،451،571،178،991،

10،250،201،2،235،237

،923،9260،27،284،286

،287.288،89220،39،34

،355.356،375014،426،

954،475.51،6617

304حبيبابن

،1،203العسقلانيحجرابن

،33،34،36،3748،.52،62

.68،88،79،89011،111،

124،172،174،176،177،

591،791،20،230،2502،

0،2111،251،218،20،22

1،22،023،246،925،281

،5921،032،035،03315،

،3171،35،355،358،361

،362،193464،،466467،

047،،471،472477،،048

483،10،5،618،638،963

،646،655،665،666،671



529

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

،6861،071،72،974،764

،767077

432،948،094،الهيتميحجر

،555،556،955،561،563

،566.956،057،571،574

،575،576،874،848،984

،085،851،865،009509

36،38،45،214،253،حزم

،323،325،328،521522

حميدحميد-محمدبن

خزيمةبنإسحاقبنمحمد=خزيمة

2،325،32823دريد

64،45.2092العيددقيق

266267،رشد

5،84،856862زياد

653066.،295زيد

462سباع

سعدسعد=محمدبن

992،306614،647،طاووس

405العائذيجعفربنعباد

36131،البرعبد

بنالعزيزعبدالدين=عزالسلامعبد

السلامعبد

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

الفقهرسانلمجمولح

عجلانبنمحمد=عجلان

023،،33121،167،عدي

،935686

166عقدة

357عمار

904عون

عياشبنإسماعيل-عياش

عيينةبن=سفيانعيينة

947العمرياللهفضل

576،8470،85،854،قاسم

،857068

621قتيبة

سعيلىبنقيس-سعلى

932،033،331،438،كثير

،464،465،466،467،047

483

9502،لهيعةابن

78،،6،8،955،56،ماجهابن

،59137،9،22،926،271

،272،286،352،353،356

،357،361،362،363135،

،763،976077

696مالكابن



الفهارما

محيريزبن

،942مردويهبن

مسعودبناللهمسعود-عبدبن

مفوزبن

مقبلبن

913،923،مندهبن

مهديبنالرحمن-عبدمهديبن

نميربناللهنمير-عبدبن

هرمزبنالرحمنعبدهرمز=بن

186،هشامبن

،501،141،151وهببن

،677967

،9يونسابن

وقاصأبيبنسعدابنة

لحاكماحمدأابو

9660،67،السبيعيإسحاقأبو

،545الشيرازيإسحاقأبو

535.056،

9660،67،الاحوصأبو

،502لاسوداأبو

البقاءأبو

التياحأبو

لجوزاءاأبو

204

464

325

593

187

،291

112

747

077

671

،055

671

376

321

271

406

الخلعيأبوالحسن

القطانالحسنأبو

لخليلاأبو

الدرداءأبو

نيالزهراالربيعأبو

052

539

353

56

338

،253،027767

،917،018،181

،9،86،861،071،171لزبيراأبو

271،731،781،281،491،

591،691،63،3463،315،

815،915،025،225،646،

486،847،357،567

508،328لسعوداأبو

306،316لصهباءاأبو

992،40،3503العاليةأبو

913،528الاصمالعباسأبو

935طاهرابنالفضلأبو

687منيعبنتابنالقاسمأبو

096الداوديالقاسمأبو

173النضرأبو

781،613النعمانأبو

767077،،01،581أمامةأبو

،67،،5الانصاريأيوبأبو

11،22،42،،03،32،38،93



549

،47،51،156،926،027

،286،287،492592

07موسىبيابنبردةابو

184،185،186،422بشرأبو

686محمد(بنعياش)عنبكرابو

،193804،،951الصديقبكرأبو

554،574،946،194،306،

01،611،613،64.31516،

1،62،748،765،767788

163النيسابوريبكرأبو

،137،138شيبةبيابنبكرابو

041،151،521،951،183،

0،67،671،596764

41خلادبنبكربو

بنالرحمنعبدبنبكربو

07لحارثا

687الشافعياللهعبدبنمحمدبكرأبو

،501،601،421،521بكرةأبو

621،271،821،951،191،

702،802،902،012،112،

422

المدنياللهعبيدبنمحمد-ثابتابو

38433،ثورابو

الفقهرسانلمجمولح

،336،314،،01،91تمحاأبو

24،44،65،06،17،701،

681،881،102،882،953،

16.35،37634،464،674،

516،686

922حازمبو

،785،975،085ليلغزاامدحابوأ

285

002حذيفةابو

328البخاريحذيفةأبو

80،2012القرثدحرةأبو

حفصبنعمروعمرو-أبوبنحفصابو

،38،235،237266.حنيفةبو

423،433،642

151الاحمرخالدابو

43،3443خلدةابو

063خيثمةأبو

،3343،،89،81،،5داودأبو

5،34،8،879،849،59،79،

401،801،901،421،721،

821،371،931،641،941،

051،531،651،571،581،

681،961،071،171،471،



رمهالف

191،8

112،7

062،1

472،3

392،5

453،5

363،6

593،6

424،7

406،2

847،3

91،50

،2238

،2696

،2886

92،11

،3557

،3673

،9399

،4218

61،13

،7564

8،

9،

1،

7،

8،

1،

6،

7،

7،

4،

9،

9،

6،

2،

1،

2،

4،

3،

،2

،2

،2

،2

،3

،3

،3

،4

،6

،6

،7

844

،171،271،731الطيالسيداودابو

891،4،37068،568،257

،321،251،74،369،3793ذرأبو

604

43ءرجابوا

595،556،266رزينأبو

،4،36،317،211زرعةأبو

451،75.3516

867رينصالأازيدأبو

ثعلبةبنيليموزيدأبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

بو

أبو

ابو

ابو

559

،9،79،231لخدرياسعيد

013،131،321،851،402،

252،،3634،369،93264

0،361،36جابر()عنسفيان

،362،363463

607لحارثابنسفيان

607حرببنسفيان

،07501،الرحمنعبدبنسلمة

111،411،151،161،171،

183،185،191،691،802،

،273،192،792،323،388

،938،393،493593

366شامة

328،(عباسابن)عنصالح

9،32،033،331332

017،171جابر()عنصالح

لمدنياالسمان-ذكوانصالح

04طالب

20،7307طلحة

163،00،210،2686عاصم

26عبيد

357الاجريعبيد

915النهديعثمان



569

466نيالحراعروبةأبو

3630.62665،حفصبنعمروأبو

،24،55.031،581عوانةابو

681،731،471،481،851،

391،491،691

،691،791،991الزرقيعياشأبو

00،2102،20.260،2422،

،373374

338536،،221قتادةأبو

68672،الجرميقلابةأبو

04،44،55كامرابو

716كريبأبو

8،329.320.331،33مالكأبو

332

68،271،272927،مجلزأبو

175الانصاريمسعودأبو

917.685الدمتةيمسعودأبو

87الكجيمسلمأبو

362363.معاويةأبو

،18،5915عباسابنمولىمعبدأبو

522

62،59502،معشرأبو

917معمرابو

الفقهرسانلمجمولح

،581،502الاشعريموسىأبو

027.668،675

،291،691المصريموسىأبو

791،991

942نضرةأبو

78،923678،،5نعيمأبو

7،3246،58.1،6،62،هريرةأبو

،63،8759،69،79،،89

401.501،701،801،211،

411،511،611،171،121،

013،113،102،202،502،

0،2779،210،320،3131،

5،31،317،318،326،337

.3381،349،341،35352،

،356،935،362،363،375

،376،377،383،593806،

30،7،7674،84198

968الليثيواقدأبو

467السهميضبيرةبنوداعةابو

174،362يعلىابو

235،237505،يوسفبو



لفريىا

174،178،0،27كعببنابي

،89200،3،293،593104،

204،،64630،7743

352358،،14الأثرم

584،463،30.5025الأزرقيأحمد

291ثابتبنأحمد

284حرببنأحمد

،6،7،8،911،41،حنبلبنأحمد

18،،33،34،35،37،38،93

04،1،4،4244،45،،55،56

،57.950،6،61،62،6371،

،77،87،59،79011،121،

124،126،127،137،138،

041،157،581،167،168،

916،172،173،175،177،

018،184،185،891،991،

40،270،201،215،2922،

47،20،26،262،277،283

،292،592،932،331،933

،358،9350،36،362،363

،364،374،393،493،593

،693،993504،604،704،

،423،43350،5.9510،52

579

،406،506،615،637،638

،642،665،666،685،688

،968،747،748،754،765

،767،976077

998مدابشاللهعبدبنأحمد

614المروزيمحمدبنأحمد

209قاسمأحمد

412،125الأحنف

333،533،،5173،السلامعليهآدم

،787833

578،847،9840،85،الأذرعي

،8540،86،86610،9509

،524،574،584،046الأزرقي

461،462،463،464،،482

894،305،405،705.025

474،،01،472زيدبناسامة

477،115،513

328،033331،اسباط

285إبراهيمبنإسحاق

933،،34018،راهويهبنإسحاق

،366704،433،767

104سويدبنإسحاق

لأاللهعبدبنإسحاق



589

عيسىبنإسحاق

504،704معصوربنإسحاق

913،041موسىبنأسد

671إسرائيل

327زرارةبنسعد

،99670،7807،لجيراجياأسلم

4،715،716،71،7170،72

،7224،72.726،7289،72

،731،732،733،734،738

4.745.741،75،755757،

،758،9750،76،762،763

،977،782،783،784785

،175،591إبراهيمبنإسماعيل

1،36363

606نيجماالترإبراهيمبنإسماعيل

684عقبةبنإبراهيمبنإسماعيل

186.216عليةبنإبراهيمبنإسماعيل

684،685أميةبنإسماعيل

556سميعبنإسماعيل

033القرشيالرحمنعبدبنإسماعيل

591.077عياشبنإسماعيل

702مسعودبنإسماعيل

الفقهرسانلمجمولح

،414،514،614السلامعليهإسماعيل

943،154،524،534،005

443الإسماعيلي

،563،567.568الإسنوي

057،573،9.84058

0،7278يزيدبنالاسود

856،862998،الاشخر

104سليمبنأشعب

،127،702الملكعبدبناشعث

80،290،2012

455اشهب

الاصمالعباسابو-الاصم

215الاصمعي

هرمزبنالرحمن=عبدالاعرج

062،126الاعثى

421الاعلم

،37117،172،الاعمش

173،،3589،350،361،36

،362،363966،067،176

1،32738الالوسي

154،452السلامعليهإسماعيلأم

123حبيبةام

406،086ركانةام



الفرما

62،274،277،927،سلمةام

،284،285113

186اليشكريسليمانأم

953هانئأم

143هشامام

944القيسامرو

524،453السلامعليهإسماعيلامرأة

636،،916،635رفاعةامرأة

663.566

682،686،،068سيرينبنانس

688

،19581،175،مالكبنانس

177،،253،9924،03503،

،331،342،3434،34،693

.6550،6620،730.7507

637،642665،،433الاوزاعي

307ثابتبنأوس

،68961،178،السختيانيايوب

917،018،181،182،491،

923،992،،35521،6136،

416

493ساقريبنإسحاقبنأيوب

13،52،266،267،092الباجي

مامولىم1باذ

باققيه

،5البخاري

91،1

.371

1.55

،661

301،

211،

125،

132،

178،

291،

422،

0،27

803،

،337

0،35

،375

،388

524،

0،48

959

935هانئ

،856862

،11،13،14،15،18

،2،23،03،31،33،34

،4،42،43،44،45،47

،5،56،57،06،64،65

،7،77،97،87،8889،

،501،701،901،111

،113،114،115،911

،126،127،013،131

،156،916،171،173

،181،183،184،185

،591،102،502،021

،023،235،237،238

،277،028،284،392

،903،031،315،316

0،34،342،343،348

،352،355،358،361

،376،384،385،386

،093،193،004،451

،457،946،047،471

،485،486،4871،05

،19580،6،636،637



069

،638،663،664،665،666

،677،967،968،396،796

،207،307،407،907،071

،718،747،764،767،077

208،981

181،911،448عازببنالبراء

077البرقي

571،177بريدة

،78761،612،432،153،البزار

063

115سعيدبنبسر

155محجنبسربن

،126الخياطالملكعبدبنبشار

127،128

686،688عمربنبشر

145766.بشير

438564،البغوي

154بقية

904محمدبنبكار

291سوادةبنبكر

156،157اللهعبدبنبكر

البكراويحليفةبن-عمروالبكراوي

668بكير

الفقهرسانلمجمولح

524،473بلال

،865،965البلقيعي

075،948،058.309،409

224،134نيلبناا

974الربيعبنسعدبنتا

بشاربنمحمدبندار=

93،4455،حكيمبنبهز

125اسدبنبهز

77،،6،7،841،البيهقي

701،801،211،161،171،

138،913،451،168،017،

176،187،891،00،2502،

80،201،246،20،26،288

10،3،374،593304،946،

047،،668،966،6750،68

،685،688،96891،7743،

،748،7534،75،765،976

،812،836448

،22،3714،،601،الترمذي

،78،84.49،59138،913،

531،571،581،018،181،

182،91،2،22248،2942،

0،25،273،2851،31317،



لفرسا

253،353،453،363،315،

415،716،667،967،077

0،27204الداريتميم

186التيمي

186ثابت

215الثعالبي

323،896996،ئعلب

593مالكابيبنثعلب

612الثقفي

6،31،317616زيدبنثور

684685.(نافع)عنجابر

07زيدبنجابر

35،37،38،،991،اللهعبدبنجابر

،93122،915،163،164،

166،167،168،916،،017

171،172،173،174،،176

177،917.018،182،،183

184،185،186،187،،188

191،291،391،491،591،

691،791،891،60،2806،

1،21،212،9210،22،221

،223،224،238،248924،

،2520،34،342،356،036

619

1،36،362،363،373،381

،693،041،474،511،513

،706،646،747،748،974

0،75،753،765077

،531،541الاسودبنيزيدبنجابر

،4،2591السلامعليهجبريل

891،991،60،2.374375

207مطعمبنجبير

،171،891الحميدعبدبنجرير

00،2،373،374،617،653

067

795645.الجصاص

013،131ربيعةبنجعفر

034342،عليمحمدبنبنجعفر

184هاشمبنجعفر

431،،142،422المحليلجلالا

4.55555،،562.956،575

848

هريلجوا

لجيراجياأسلملجيراجي-ا

المحلي(لجلالا)اختصارلح

هشامبنلحارثا

324

865

062



629

زميلحاا

41،81،91،33،43لحاكما

48،901،111،931،

551،751،851،581،6

891،991،102،202،

922،062،962،472،

792،892،003،103،

92،30،332،33،373

624،984،816.356،

866،966،876،257

046،الاشرسبيبنحبيب

463

33ثابتبيابنحبيب

المنهالبنلحجاجا

173،محمدبنحجاج

اليمانبنحذيفة

،175،177حرام

،411حرملة

171،174،كعببيبنحزم

ثابتبنحسان

،68،501البصريلحسنا

521،261،271،151،

186،187،188،191،

43

،،35

،153

،،18

،902

،286

،203

،375

،066

،461

،34

923

391

027

214

178

307

،124

،915

،702

الفقهرسانلمجمولح

802،902،012،422،992،

04،324،3324،334،486

33،3453،،91ذكوانبنلحسنا

688سلامبنلحسنا

94عليبنالحسن

272محمدبنالحسن

753الحنفيةبنمحمدبنالحسن

175(بربدةبناللهعبد)عنحسين

245المعلمحسين

188إسماعيلبنلحسينا

914ذكوانبنلحسينا

209عندلةعليبنحسين

،175،177،416واقدبنحسين

516

902الحافظعليبنالحسين

357،358،361،غياببنحفص

،362،363،364،966076

41،425،068حفصة

277672،،151،391لحكما

86عتيبةبنالحكم

158عميربنالحكم

32الترمذيلحكيما

672(شعبة)عنهحماد



الفهارس

،178،917،018زيدبنحماد

181،182،،99221،6136،

461،617

،9304،14،42.سلمةبنحماد

43،44،،55،56.95128،

187،923

591مسعدةبنحماد

465الاعرجحميد

124مسعدةبنحميد

138،168الحميدي

677967،سفيانأبيبنحنظلة

157عليبنحنظلة

833حواء

502حيوة

07زيدبنخارجة

702(اشعث)عنخالد

،9304،14،24،43،لحذاءاخالد

44،55،56،58،95

،91،93،0441،الصلتبيخالدبن

،42،43،44،45،46،55،56

57،95

017لحارثابنخالد

639

،691،891،991الوليدبنخالد

20،230،2،373،377026

941،051،452ايمنبنخالد

768السلمياللهعبيدبنخالد

043مخلدبنخالد

26عراكبنخثيم

915يزيدبنخصيف

014،114،423،978الخطابي

186البغداديلخطيبا

،645،562،563الشربينيلخطيبا

465

79رافعبنخلاد

683عمروبنخلاس

،027،287،034الاربعةلخلفاءا

193

325الخليل

613الخليلي

285928،الخمسة

791خوات

405الخزاعيةسباعبنتخيرة

،32،3393،،41الدارقطني

24،55،65.501،801،211،

941،451،551،851،631،



649

،188،99190،2،926،287

،2881،03،362،363،423

،424،606،655،966،677

،967،068،684،685،686

،687،688976

994(الشافعي)الفقيهالدارمي

الرحمنعبدبناللهعبد-الدارمي

ني=الشروانيالداغستا

40،6076الحصينبنداود

3571،36،363463،رشيدبنداود

584،305الرحمنعبدبنداود

،611،041،141،431الدراوردي

441،51،3964

077بيالدولا

7،935،المدنيالسمانذكوان

1،36،362363

33،35،57.،41،18الذهبي

801.185،891،10،2902،

9،22.373،375،966،687

752

الذهلي

ليدينذو

لأصفهانيالراعس

288

،87،9809

،323328

الفقهرسانلمجموع

إسحاقبنرافع

645،578لرافعيا

632.562لربيعا

913سليمانبنالربيع

411،704ربيعة

156اسدبنيمنرجل

157الديلبنيمنرجل

548الرداد

123الاستراباذيالرضي

،635،636663،القرظيرفاعة

4.66665

،40.650،6906يزيدعبدبنركانة

1،624،66،672.674675

9،70،201،2112روج

509نيالرويا

323بكاربنالزبير

،255،735،748الزركشي

458،758.086،686.509

6،11،504نيالزعفرا

المنهج(شرح)صاحبالانصاريزكريا

9،03578

2،08،9810،82السلامعليهزكريا

834



ال!رس

،023،844،944مخشريلزا

054،647

الزهريشهاببنمحمد=الزهري

945046،محمدبنزهير

691معاويةبنزهير

94زياد

721،821لاعلمازياد

291نافعبنزياد

409الزيادي

701عتاببيأبنزيد

88أرقمبنزيد

68،611،551،517أسلمبنزيد

175الحباببنزيد

384،386،،013ثابتبنزيد

،387،938،293،693604،

704،014،،73280،8908،

2،81،8130،83،835838

066حارثةبنزيد

524،066زينب

204،304يزيدبنالسائب

331077،الساجي

316317،الغيثأبوسالم

68613،الجعدأبيبنسالم

659

،1،31704اللهعبدبنسالم

80،4،677،967،683684

845،9840،85518،السبكي

87السجزي

011،687السخاوي

328،932،033،السدي

،331،332.295،595،895

،656،657662

174،184السراج

01مالكبنسراقة

185سريج

406إبراهيمبنسعد

0،27،2870،34وقاصبيأبنسعد

70،6،743،747،766767

137،138،913،سعيدسعدبن

،014141

272،273،276،هشامبنسعد

،278،283،192392

،044سعودآلالعزيزعبدبنسعود

144،005

426سعيد

701،111المقبريسعيد

68،124،عروبةبيسعيدبن

،127291



669

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سفيان

سفيان

السائببن

07،المسيببن

،015،162،398498

104،438،جبيربن

،452،947.677678

زيدبن

عامربن

الجمحيالرحمنعبدبن

المخزوميالرحمنعبدبن

10،2،375الهنائيعبيدبن

،173مسروقبن

،59891،منصوربن

،37420،4،472478

،903يساربن

،491691.،672

974

،172،891التوري

767

5،6،8،11،عيينةبن

،014،141،167،168

،172،181،021،215

،243،254،354،036

،363،945،046،461

156

،914

،451

034

802

606

6

376

174

،373

031

،748

،374

،138

،017

،921

،362

،463

الفقهرسانلمجمولح

764،864،964،574،784،

974،834،216.667

317337،،847،الفارسيسلمان

0،341،34342الأكوعبنسلمة

466شبيببنسلمة

3561،36،362،الغطفانيسليك

،363،364،365366

176،177214،السلميسليم

916.181حيانبنسليم

462،463مسلمبنسليم

315سليمان

391إسحاقبيأبنسليمان

13،16،511،043بلالبنسليمان

،178،917،018حرببنسليمان

181،187

،184،185اليشكريقيسبنسليمان

186،918.191،291،791،

60،280،2،2234،22373

892يساربنسليمان

914ميمونةمولىسليمان

866(قاسمابن)اختصارسم

012جندببنسمرة

455عنانبنسند



رمهالف

791حثمةبيأبنسهل

01حنيفبنسهل

01،922،933،341،سعدبنسهل

،342،806،637،664،665

667

صالحأبيبنسهيل

326134،1،72،723،السهيلي

،3084،08،828،823834

746الشريفالسيد

83،الصيلميصالحالضياءالسيد

1،42431

38حيدربنمحمدالعربيالسيد

847،854،857،عمرالسيد

،086،863866

10،9209مغنيقاسمالسيد

84،033358،السيوطي

796(لخلاصةاشارحعقيل)ابنالشارح

103انجادي(العظيملحقا)شمسالشارح

،811،13،91،12،،6الشافعي

23،،3853،45.،77001،

138،141،451،631،461،

661،671،681،081،861،

191،232،235،237،632،

679

،264،266،267،268،316

،338،933،363،36550،4

60،4،423،427،942،433

،994،505،951،521،545

،546،547،557،561،562

،582،587،606،706،906

،611،612،614،616،617

،062،621،624،626،962

،063،631،632،634،635

،637،642،663،664،096

1،07،207،507،771،856

،857،862،863509،809

672سواربنشبابة

شبراملسيالشبراملسي-علي

002شبل

،512،61.2912العثمانيحمداشبير

26،227.2،232،236،237

47،2248

30،7768أوسبنشداد

524،624،409الشرقاوي

94،835،8958نيالشروا

464شريك



689

901،011،916،172،173،شعبة

،181،182،391،991،271

،036،361،374،104،461

،672،068،686،688752

28،32،07،684،الشعبي

،688،968748

،525،563.565الرمليالشهاب

566،572،574،576

688968،شيبان

173الشيباني

،9،185(ومسلم)البخاريالشيخان

691،891،90،2،262275،

،283،28429،289،2103،

20،31،31،316،3580،36

،373،493524،70،6752

،566(الشافعيةكتب)فيالشيخان

9،84109

188المغنيالتعليقصاحب

554(المدونة)مختصرالتهذيبصاحب

966النقيلجوهراصاحب

444الفروعصاحب

409المسترشدينبغيةصاحب

لفقه1رسانلمجمولح

،691،791،222خواتبنصالح

223

684685،كيسانبنصالح

077الأسديمحمدبنصالح

254المسيببنصدقة

33عيسىبنصفوان

35230،7978،،441صفية

151عثمانبنالضحاك

،595895،.395مزاحمبنالضحاك

،656،657662

968ضمرة

26ربيعةبنضمرة

158لمقدسياالضياء

174،178حميببنطالب

،37،6899،2306،طاووس

13،64،61،672،683767

028،352355،،87176،الطبراني

،941،176،51،2172الطحاوي

46،245،259،21،31604

8709،اللهعبيدبنطلحة

68928،نافعبنطلحة

896طلق

الطيالسيداود=أبوالطيالسي



لفرس1

الطيبي

25،9304،عائشة

46،55،56

،6171،72

،132،918

،266،267

،276،277

،283،284

،092،192

،792،892

،803،311

،388،938

،423،424

،047،475

،534،587

،664،968

عارم

صمعا

عثمانبنعاصم

عليبنعاصم

العوامبنعباد

الصامتبنعبادة

153

العبادي

الدوريعباس

،273592

،41،42،43،44،

،57،58،95،،06

،،122،013،131

،026،262،263

،027،272،274

،278،927،282

،285،287،288

،292،392،592

،003،503،603

،382،386،387

،393،69301،4

،425،427،946

،484،485،486

،617،653،663

596

،018،181185

272

353

44،58

،49،59،69،79

686

784،المطلبعبدبنالعباس

لاعلىاعبد

لحقاعبد

حواشي)صاحبالحميدعبد

574،576،(التحفة

جعفربنالحميدعبد

سليمانبنالحميدعبد

(سفيان)عنالرحمنعبد

الخدريسعيدبيبنالرحمنعبد

إسحاقبنالرحمنعبد

635،الزبيربنالرحمنعبد

،171،174جابربنالرحمنعبد

193،القاريعبدبنالرحمنعبد

القديمياللهعبدبنالرحمنعبد

عبيدبناللهعبدبنالرحمنعبد

84،عوفبنالرحمنعبد

،063،664675

مهديبنالرحمنعبد

،511هرمزبنالرحمنعبد

131،151،،792704

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

،9،913،631الرزاقعبد

182،291،691،891،

،374654،664،483

الوارثعبدبنالصمدعبد

9

978

187

957

673

922

491

402

131

663

178

493

09

701

،146

172

،013

433

،172

،352

967



079

بكرةبيابنالعزيز

128

سلمةأبيبنالعزيز

666

26

37

المغيرةبنالعزيز

صهيببنالعزيز

99الصمدعبدبنالعزيز

93محمدبنالعزيز

المخارقبيأبنالكريم

598،الخياطالله

26747،قيسابيبنالله

حنبلبنأحمدبنالله

الحارثبنالله

بافقيهالحسينبنالله

0،2710الزبيربندله

175،518

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

السائببن

الفضلبن

لمباركابن

بريدةبن

خالدبن

رجاءبن

سرجسبن

62

79

75

701،83

،1،127

،6،665

56

175

،1374

،1047

9،01

698

2،311

935

8

409

4،463

2،203

43

،1177

،1184

142

سلامبنلله

شقيقبنلله

،028،375

صالحبنلله

صفوانبنلله

عباسبنلله

10،2261،

،277،927

،287،288

0،03،328

1،34،352

،693804،

145،452،

472،،477

91،5152،

،695106،

60،6706،

،612136،

،6181،62

،645646،

،672،673

4،07907،

،728،732

الفقهرسانلمجمولح

264

102،172،272،

673

031،956

264

،926

،281

،092

،932

،375

،423

،453

،478

،547

،306

،906

،614

،624

،655

،396

،071

،738

2

2

7

3

9

7

8

37

،27

،28

،92

،33

،37

،43

،45

،95

،06

،61

،61

،62

،65

،96

،71

،74

،89

،27

،28

،92

،33

،38

،44

،47

،95

،06

،61

،61

،63

،67

،07

،71

،75



ال!رس

،753،756،763،764،767

0،77،782،978،297،397

،497،697،897،208،808

،908،812،818،981،825

6،820،83،835،836،837

،838،855186

،5الدارميالرحمنعبدبناللهعبد

01،41،،770،34342

عبيدبنالله-عبدعتيكبناللهعبد

151عثمانبناللهعبد

،11،13عمربناللهعمد

41،51،16،17،18،91،02،

،22،23،25،03،31،32،33

0،5،51123،013،941،

015،151،521،016،162،

091،191،1،2245،2253،

،254،255،261،926،027

،271،272،274،276،927

،028،281،286،287،928

،3920،039.030،31131،

،348،9340،35.354،355

،367،693704،423،426،

432،،433047،471،،473

29

03

73

97

84

67

بنالله

بنالله

بنالله

07

92

52

96

،4،514،518

،6،646،664

،6،674،675

،6،068،681

،6،685،686

،7198

381،عمرو

عيسى

88،مسعود

،2،992،403

،3،033،331

،3،384،693

،6،067،671

757

المزنيمغفلبنلله

137،نميربنلله

المقرئيزيدبنلله

يوسفبنلله

لمجيد

لمطلب

عطاء()عنلملك

سليمانابيبنلملك

،506

،668

،677

،682

،688

،382

،126

،013

،503

،332

،423

،672

،014

،163

719

،906

،671

،678

،683

،765

077

128

،153

،328

،034

433،

،743

347

152

502

13

263

138

461



729

،9جريجبنالملكعبد

163،164.165.166،

،263،354423،458،

462،463،465،305،

0،5230،640.6،637

،684686

86عميربنالملكعبد

قلابةأبومحمدبنالملكعبد

.687688

زيادبنالواحدعبد

،917سعيدبنالوارثعبد

،612967

،04،42الثقفيالوهابعبد

،55151،188

حميدعبدبن

،913.041سعيدبنربهعبد

ركانةابويزيدعبد

الأهوازيعبدان

683،،521(نافع)عناللهعبيد

اللهعبدبناللهعبيد

ثورابيبناللهعبدبناللهعبيد

473

الفقهرسانلمجمولح

،913

،022

،945

،951

،666

154،

،686

272

،186

،44

764

406

902

684

968

،472

،13،15عمربناللهعبيد

16.1،2،22،2594،0.551،

151.591.426

017ميسرةبنعمربناللهعبيد

802معاذبناللهعبيد

171،.166،916مقسمبناللهعبيد

173،176،51.246،2254

968موسىبناللهعبيد

438عميرعبيدبن

013يعيشعبيدبن

0،7672السلمانيعبيدة

747وقاصابيبنعتبة

452سليمانأبيبنعثمان

137،041.612شيبةأبيبنعثمان

686،687،الدقاقأحمدبنعثمان

688

473طلحةبنعثمان

،122،704،145عس!انبنعثمان

454،485،005.،646،732

،812838

العثمانيحمدأشبير-العثماني

688العجلي



رسالف

،78027،203،الدينزينالعراقي

0،35،353687

،9304،14،42،مالكبنعراك

43،44،46،55،56،،5795،

0.6،61،62،63.792103،

203

،04،14،42،06الزبيربنعروة

0،7،71،72،7350،2263،

،276،927282،،284192،

80،3،376،387،938،293

،493،593804،423،064،

946،047،115،175،،586

587،195،295،395،616،

17،618،6961،1،624،62

،652653،1،66968

847،السلامعبدبنالعزيزعبدالدينعز

،8534،85،857.9850،86

866

491ثابتبنعزرة

077نيلخراسااعطاء

،0،7138،141رباجبيأبنعطاء

641،491،691،891،992،

4،35،373438،954،654،

،466،946،472،475

،968،753764

يزيدبنعطاء

،151يساربنعطاء

عطية

القرظيعطية

،7128،176،183،عفان

272

،156السهميعمروبنعفينس

عقبة

حريثبنعقبة

638،،423عقيل

العقيلي

،10،2،375295،406عكرمة

4،615.610،67،673

،808835

68،عماربنعكرمة

قيسبنعلقمة

(عبيدة)عنعلي

النجارإبراهيمبنعلي

37،طالبأبيبنعلي

،78،84،9281،34

739

116

281

593

،184

157

228

928

666

112

،612

،764

968

07

672

902

،94

،352



749

،353،793،4234،51

،596،728،767077

595،طلحةبيبنعلي

الحسينبنعلي

5،9،3346،المديعيبنعلي

،66،71701.013،

541،186،188،012،

1،36077

،461واقدبنحسينبنعلي

04،42،34عاصمبنعلي

56،57،85

عباسبناللهعبدبنعلي

،563شبراملسيعلي

ياسربنعمار

،091،191الخطاببنعمر

،9920،034،03503،

،193،293،393،493

،893،993004،104،

304،604،704،804،

264،427،432،،433

544،554،574،584،

462،463،644،465،

467،468،964،472،

،636

965

646

،65،

،131

،922

615

،44،

928

575

968

،253

،338

،693

،204

،425

،046

،466

،476

الفقهرسانلمجمولح

784،974،084،184،284،

834،484،584،194،394،

005.105،205،305،705،

415.515،537،085،195،

306،506،606،016،116،

216،316،416،516،126،

167،467،776،967،086،

186،586،886،986،927،

173،473،54،7847،057،

157،257،557،957،،787

788،987

ثابتبنعمر

793حسينبنعمر

،9304،14،العزيزعبدبنعمر

804

209الباجليهرانمحمدبنعمر

183القطانعمران

157أنيسبيبنعمران

87421،768،حصينبنعمران

72،388.،14،44،55،95عمرة

،938293

766رواحةبنتعمرة

747القاريعمرو



لفرسا

،571لحارثابنعمرو

خارجةبنعمرو

33الواسطيخالدبنعمرو

،902البكراويحليفةبنعمرو

،68631،ديناربنعمرو

651،661،671،681،

017،171،173،917،

181،182،0،22،363

264،284،164،463

238،الجرميسلمةبنعمرو

شعيببنعمرو

عاصمبنعمرو

،187،491عليبنعمرو

70،2،374077

عبسةبنعمرو

كلثومبنعمرو

مرةبنعمرو

مهاجربنعمرو

يحيىبنعمرو

رائطةأبيبنعنبسة

سعيدبنعنبسة

621،637،العجلانيعويمر

،664665،667

ربيعةابيبنعياش

291

976

،34

021

،164

،916

،018

،364

923

914

187

،991

344

208

752

804

176

188

188

،963

062

759

686محمدبنعياش

002عيسى

23لحناطاعيسى

174جاريةبنعيسى

833السلامعليهمريمبنعيسى

362363،يونسبنعيسى

17،938العيني

جعفربنغندر=محمد

184لحارثابنغورث

،574،164،624،664،047الفاسي

474،478،947،483

79340،7907،الزهراءفاطمة

0،62،636،663قيسبنتفاطمة

،154،254،164،264الفاكهي

047،947

585،738الرازيالفخر

886،986فراس

525.538فرعون

027عبيدبنفضالة

،135.18،5915العباسبنالفضل

سليمانبنفضيل

الفلاسعليبن=عمروالفلاس

97



769

922،637666،فليح

القليوبي=لق

704،804القاسم

0،34342زكريابنالقاسم

،07،192392،محمدبنالقاسم

،492،9920.03013

42،55مطيببنالقاسم

،271.185،186.187،918قتادة

191،291.791،60،2802،

01،2،2234،22،271،272

،273295،495،17،6653،

0،660.67.697827

917،0180،02025.سعيدبنقتيبة

،501،111،121الرحمنعبدبنقرة

131،411

4،34304القسطلاني

36302،الحلبيالقطب

405،605القطبي

78،حكيمبنالقعقاع

13،61القعنبي

5،84409القفال

575،8480،85،القليوبي

1،85865

07حازمبيأبنقيس

الفقهرسانلمجمولح

992سعدبنقيس

968طلقبنقيس

،137.138،913عمروبنقيس

421،514

،458،954،046المطلببنكئير

305

452،458،945،كثيربنكثير

،046305

145146،الكشميري

3234،32،326327،لؤيبنكعب

935الكلبي

،013.131،913.041،017الليث

172.،355704،18،5642،

684

338سليمابيبنليث

،23،25،59501،،713،91،مالك

131،411،131،551،561،

157،،263،265،266،267

،2680،31،933،348،387

،938،793204،304،704،

،423433،454،554،946،

50،5،616،637،642،652

666

307النجاربنمالك



لفهارما1

509يوردلماا

857863،ليلمتوا

002لمثنىا

،91.53مجاهد

،36،3795.0،7151،791،

991.002،102،422،،338

،3734،37،377704،438،

254،464،564،664،674،

964،754،834،595.006،

64.6067،4.76077

203الفيروزآباديالدينمجد

،171،172،173دثاربنمحارب

174،178،182

184خصفةمحارب

،454،554،146الطبريالمحب

474،475،478،518

271محمد

،994،945،165،635الرمليمحمد

557،74،884،805،8158

494الشيخآلإبراهيمبنمحمد

،137،138التيميإبراهيمبنمحمد

913،،393493

917المقدميبكرأبيبنمحمد

779

35،.91إسحاقبنمحمد

،36،88013.131،571،

20،230،250.2.353،393

4،93204،4!2،473،406،

،638،963،666.6670،67

،677.967685

23،،18خريمةبنإسحاقبنمحمد

،35،89401،501،801،

211،531.551،571،902،

01،2،285،928014،،687

،688968

277إبراهيمبنإسماعيلبنمحمد

505الشيبانيالحسنبنمحمد

391،374المثنىبنمحمد

748المنكدربنمحمد

34المنهالبنمحمد

،185،916،991بشاربنمحمد

،271374

916،173،391،جعفرمحمدبن

،991374

472،473الزبيربنجعفربنمحمد

617،067671،حميدمحمدبن

688سابقبنمحمد



789

947العامريسراقةبنمحمد

502،352،358،سعدمحمدبن

،935،004،904،467686

،0،7،327506سيرينبنمحمد

528

68،.5الزهريشهاببنمحمد

49،501،111،131،411،

511،171،،387،938493،

234،424،274،،637،638

963،665،،666667،،683

684

681،462،463عبادبنمحمد

702الاعلىعبدبنمحمد

352،السهميالرحمنعبدبنمحمد

355

272613،الملكعبدبنمحمد

946047،المدنياللهعبيدبنمحمد

،8166،167،عجلانبنمحمد

916،017

852إدريسبنعليبنمحمد

043الحسينبنعليبنمحمد

،998109،مغبوشعليبنمحمد

209

الفقهرسانلمجمو!

الباهليعمروبنمحمد

عمروالبلخيبنمحمد

مذعوربيابنعمروبنمحمد

علقمةبنعمروبنمحمد

قدامةبنمحمد

قيسمحمدبن

كثيرمحمدبن

كعببنمحمد

361،محبوببنمحمد

السراجمحمودبنمحمد

مطرفبنمحمد

،902معمرالقيسيبنمحمد

،5منصوربنمحمد

026،281،نصرمحمدبن

،892،992،103،793

،304،504604،704

138

188

493

171

271

59

363

188

116

021

168

،792

،104

يحىبنمحملى

حبانبنيحيىبنمحمد

15،16

اللهعبدبنيحىبنمحمد

يوسفبنمحمد

حمزةالرزاقعبدمحمد

سالمبنعيسىمحمد

462

،13،14

271

204

301،041

209



الفهارس

668675،لبيدبنمحمود

668بكيربنمخرمة

328،932،033،نيالهمدامرة

،331،332752

780،32423،الزبيديلمرتضىا

523لمرزوقيا

502مروان

91،33الاصفرمروان

376لحكمابنمروان

264423،المزني

366لمزيا

5،917،184مسدد

803مسروق

173،174مسعر

391المسعودي

35،،7،813،41.51،18،،5مسلم

،3664،47،57،58،95.06،

16،4،6،65،66،71،72،86

،8739،69،701،131،411،

511.021،421،541،521،

531،581،671،681.017،

917.018،183.091،491،

691،791،51،2،922،236

432،472،05،21،26262،

979

،926،271،272،273،927

،028،282،283،285،286

،288،928،192،292،392

0،035،31،317،337،933

،034،341،342،344،348

،934،355،358،362،363

1،38،384،385،38822،4

،425،426،464،474،486

،511،513،518،951،052

،532،536،547،3065،06

،606،806،061،614،636

،637،646،663،664،665

بر966،681،974،76848،

،593،693052،خالدبنمسلم

125

138ثابتبنمسمع

992مخرمةبنالمسور

1،3233لمطرزيا

186مطرف

076طريفبنمطرف

07اللهعبدبنمطرف

،584،954وداعةبيابنالمطلب

064،466،684،482،483،

484،305



089

591،802العنبريمعاذ

43،254.2027لحارثابنمعاذ

184المثنىبنمعاذ

،915،162،163جملبنمعاذ

166،167،168،916،017،

171،172،173،174،175،

176،177،917،018،181،

182،12،213،241،2152،

16،217،218،291،2022،

1،22،222،226،227،233

،23843،245،247،2482،

94،20،251،25،252253،

،254،2550،27767

176،41،2247رقاعةبنمعاذ

185هشامبنمعاذ

0،27،287043سقيانأبيبنمعاوية

68الحكمبنمعاوية

8709.حديجبنمعاوية

183سلامبنمعاوية

965صالحبنمعاوية

معقلأبيبنمعقل

013مالكبنمعقل

306،398،،6291،465،معمر

498

الفقهرسانلمجمولح

146شعبةبنالمغيرة

672مقسمبنمغيرة

277892،مقسم

86مكحول

87مندل

401،901المعذري

73منصور

،791،891،991المعتمربنمنصور

،373374

167زاذانبنمنصور

،894،30،5405العباسيالمهدي

،14،44إسماعيلبنموسى

56،95،281،174

07طلحةبنموسى

،6830،2465،عقبةبنموسى

،648685

328هارونبنموسى

114،552،538السلامعليهموسى

277026،ميمونة

،32151،521.031،،01نافع

1،31.348،355804،،677

.9670،68،683،684،685

686



الفهارس

جابربننبيط

النجاشي

النحاس

،56،النسائي

،49،59

127،914

154،155

171،172

991،102

،261926

،276277

،284285

0،03113

472،513

.547615

،968748

،7

14

7،

7،

7،

1،

8،

6،

4،

8،

8،

8،،3377

،1،117

،15،152

،15،168

،18،391

،02،021

،27،273

،27،927

،28،287

،37،375

،51،951

،63،666

،76،976

307

88

764

،،84

،124

،153

،017

،491

،211

،274

،281

،892

،423

،052

،668

،077

844

الرحمنعبدبنعمر=النضرأبوالنضر

512شميلبنالنضر

،102الخزازحمنلر1عبدبنالنضر

20،2375

بشيربنالنعمان

صعصعةبننوح

145،766

156

819

1،93004إياسبننوفل

454الديليمعاويةبننوفل

،971،962،682،232النووي

7،3205،325،3994،915،

175.016

74،8158لهرويا

185الدستوائيهشام

591اللهعبدأبيبنهشام

58271،672،،43حسانبنهشام

،46،1،6،6271عروةبنهشام

،72،263046،946،،047

115،12،518،5،616176،

،652653

41،138،915هشيم

7127،271،همام

186.272يحيىبنهمام

025هناد

26عديبنالهيثم

13،41،51،61حبانبنواسع

،26،691،202،302الواقدي

،377482

قاءور

ضينلوا

،891374

78



829

34،93،42،4455،وكيع

،1720،36،671،672

مالكبنالوليد

شهاببنمسلمبنالوليد

،36495،4064

بقيةبنوهب

جريربنوهب

كيسانبنوهب

،14،44،95وهيب

ياقوت

يحى

سليمأبيبنيحى

،701سليمانأبيبنيحى

901،011،111،118

68،كثيرأبيبنيحعى

183،191،802

24إسحاقبنيحعى

بكيربنيحى

حبيببنيحى

حسانبنيحى

،501111،حميدبنيحى

،114115،118

لفقه1رسانلمجمولح

،،56

764

9

،362

43

271

691

176

325

271

،801

،115

،56

131

017

034

،112

،13،41الانصاريسعيدبنيحى

51،16،1،25،294،05،15،

511،913،041،141،704،

804

34،35،القطانسعيدبنيحى

916،017.186،702

65عبيدبنيحى

4255،مطربنيحى

33،34،معينبنيحى

،36،71،112،127،922

،357،036،693،612،613

،615،968077

104وثاببنيحى

5،7،891374،يحىبنيحى

391،791يزيدالفقير

614يزيدالنحوي

153الأسودبنيزيد

304خصيفةبنيزيد

304رومانبنيزيد

،43،44،58،95زرلعبنيزيد

421،391

156عامربنيزيد



839الفرس

091.191أميةبنيعلى،41.51.04،43هارونبنيزيد

617،653شبيببنيعلى44،55،677،967685،

531،451عطاءبنيعلى41،571إبراهيمبنيعقوب

،013.102،343بكيربنيونس58إسحاقبنيعقوب

047443كاسببنحميدبنيعقوب

50،6،683،684685جبيربنيونس077سفيانبنيعقوب

،126،511،186عبيدبنيونس357،613،،44شيبةبنيعقوب

،688968187.80،2012

6411.115،يزيدبنيونس561المسيببنعمروبنيعقوب

!!!
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الكتبفهرس-6

الفقهرسانلمجمولح

لصفحةالكتابا

87للسجزيالابانة

9320،33،331195،للسيوطيالاتقان

795.546للجصاصالقرآنأحكام

281نصربنلمحمدالوترأحكام

611،1،245،60،6643،للشافعيلحديثااختلاف

263سليمانبنللربيعوالشافعيمالكاختلاف

523للمرزوقيوالامكنةالازمنة

0.32746للزمخشريالبلاغةأساس

8449،للسيوطيالنزولأسباب

362.193593،،913حجرلابنالاصابة

34للحازميلاعتبارا

096للثعالبييجازوال!الاعجاز

203القيملابنالموقعينإعلام

،338152،،6،811،13،45،138،163،681،186،للشافعيالام

545،11.60.62،643107

323ثعلبليأما

409الانوار

466عروبةلابيالاوائل

25،3553نيللطبراالاوسط

266رشدلابنالمجتهدبداية



589الفهارس

856،862،998409،لباعلويالمسترشدينبغية

285،287928،حجرلابنالمرامبلوغ

164،305،405،705.025(مكة)أخبارالازرقيتاريخ

277للبخاريالصغيرالتاريخ

328482،الطبريتاريخ

405القطبيتاريخ

65561،185،291،.14،54،55،56للبخاريالكبيرالتاريخ

211يونسلابنمصرتاريخ

،551554،،356432،948،حجرالهيتميلابن)الشرح(المحتاجتحفة

،555،556،561،562،564

،566،567.956،057،571

،574،577،578،957،984

،853،855،985،861،865

،86710،930،9609

358للسيوطيالراويتدريب

801،188اباديللعظيمالدارقطنيعلىالتعليق

،185،291،591،00،2،317،331114،175الطبريجريرابنتفسير

052،586،295،395،895.617،564،647،

،653،656،6570،66663،0،67،671697

074كثيرابنتفسير

247،203978،،128حجرلابنالحبيرتلخيص

33،35531،902،للذهبيالمستدركتلخيص

011111،للمعلميالتنكيل



الفقهرسانلمجمولح689

554للبرادعي(لمدونةامختصر)لتهذيبا

322327.للنوويواللغاتالاسماءتهذيب

،58801،901.،33،3604،14،43،،91حجرلابنالتهذيبتهذيب

011،111،157،164،،923،277،284

.033،357،358.9350،36667

573574،العمادلابنالاحكامغوامضعلىلحكاماتوقيف

،45،901.121،131،127،154،178حبانلابنالثقات

10،201،2،284،375945،5،61617

،89301،131،411،511،126،013،للبخاريالامامخلفالقراءةجزء

131

322،325.دريدلابنلجمهرةا

ني!للكرماالفتاوىجواهر

،966التركمانيلابنالنقيلجوهرا

،422لجوامعالجمع.المحليشرحعلىالبنانيحاشية

850،86،862،؟8534،85،856،(لحاشية)االشروانيحاشية

الروضحواشي

السراجيةحواشي

،563النهايةعلىالشبراملسيحواشي

التحريرعلىالشرقاويحواشي

575،المحليعلىالقليوبيحواشي

574،576،التحفةعلىالحميدعبدحواشي

مالكلابنالخلاصة

للخزرجيالخلاصة

32

56

67

43

86

57

75

57

09

84

57

96

27



لفرس

للنوويلخلاصةا

للسيوطيالمنثورالدر

العامريسراقةبنلمحمدالقبلةدلائل

مكةلأهلداودبيارسالة

للالوسينيالمعاروح

للسهيليالأنفالروض

،552،555557.،475المقرئلابنالطالبروض

،573577

563،665،567،572للنووي(الطالبين)روضةالروضة

القيملابن(لهدي)االمعادزاد

للصنعانيالسلامسبل

للفيروزاباديالسعادةسفر

ماجهابنسنن

،9،9818،421،271،128،502،داودبيأسنن

،271،287،366،493،593،993

40،621،6416

الاربعةالسنن

الترمذيسنن

الدارقطنيسنن

للنسائيالصغرىالسنن

للبيهقيالكبرىالسنن

018،273

188

،114،124،127،187،391

003،513

،6،814،80،1،138،913،168

،8910،02،802،374،593

467

،056

309،

،576

29

8،9

،802

،424

748،

،285

902،

،991

518،

،017

،304

971،

321

326

،561

509،

109،

516،

،271

،238

،427

،753

،966

،702

951،

،176

،668

879

352

،764

947

901

،197

413،

،567

709،

309،

522،

068

203

513،

،923

،518

،764

693

617،

،684

،271

668،

،187

،068



889

منصوربنسعيدسنن

للكجيالسنن

إسحاقابنسيرة

هشامابنسيرة

الزبيديللمرتضىالاحياءشرح

)المنتقى(الموطاعلىالباجيشرح

للعراقيالترمذيشرح

للعراقيالتقريبشرح

الأنصاريلزكرياالروضشرح

الشريفللسيدالسراجيةشرح

الحلبيللقطبالسيرةشرح

حجرالهيتميلابنالعبابشرح

للزبيديالقاموسشرح

للاذرعيالمنهاجشرح

للمحليالمنهاجشرح

شرحالوهاب)فتحالمنهجشرح

الأنصاريلزكريا(الطلابمنهج

للنووي(لمجموع)االمهذبشرح

للمحليالجوامعجمعشرح

احمدلشبيرمسلمصحيحشرح

للنوويمسلمشرح

الفقهرسانلمجمو!

688،84،753،745،7218،836

59،478

78

274

186

،78423

31،25،662.092

353

78

745.525،455،755.065،165،675،

965.735،657،775،785،975،709

647

23

948

22،3007

109

،554،556،578،957058

،926،286994

،421431

215،226،247

917،061



989رسالف

77448،للبيهقيالايمانشعب

164،654،047،478،947للفاسيالغرامشفاء

923593،مندهلابنالصحابة

923نعيملأبيالصحابة

70،60.62،747974الصحيح

027،284،356014،945،.941،531.571،991حبانابنصحيح

،401،18،121.531،551،571.012خزيمةابنصحيح

014

168،173،174،917.391،491عوانةبيأصحيح

،34.77501،901،411،511.521.271،،11،12البخاريصحبح

961،171،173،178،183،291.591.023،،238

،3372،34،376.384،3851،93004،047،105،

80،6636،،637638،466،566،677،396،207،

4،7620،8918

،7،8.3647،57،58،95.06،16،5،6،71701،مسلمصحيح

131،411.511،021،241.541،521،671.017،

917،091،491،432،127،.3370.341،34434،

،348،358،381474،486،115،135،185،915،

532،536،475،30،6506،806،،636637،646،

663،4.66665،،6819،74448

،3847،19،69،411،121،231،،5.01.13.51،18الصحيحان

441،174،18309،12،222،942،162،492،،933

0،341،344.345،34،3471،35،356،363،381



الفقهرسانلمجمولح099

،3824،38،387،9389،93014،234،524،324،

115،533،453.058،963،636،466.167،677،

678،688،20،730،790،794،7،7634،78،978

29،744،8198

185291،جابرصحيفة

191اليشكريسليمانصحيفة

965عباسابنعنطلحةابيبنعليصحيفة

112للعقيليالضعفاء

004،904سعدابنطبقات

36،68124،حجرلابنالمدلسينطبقات

455عنانبنلسندالطراز

574،614للفاسيالثمينالعقد

14الترمذيعلل

288الدراقطنيعلل

361المدينيلابنالكبيرالعلل

871قدامةلابنالعمدة

432الغاية

215للزمخشريالفائق

5،84،856862زيادابنفتاوى

409القفالفتاوبد

،1،2،230،3،33،34،35،37،3848،52حجرلابن()الفتحالباريفتح

،8879،،89161،412،521،631،172،

174،176،177،184،591،791،102،



لفرس

للسخاويالمغيثفتح

مفلحلابنالفروع

للثعالبياللغةفقه

للكشميريالباريفيض

للفيرزآباديالقاموس

الطبريللمحبالقرى

للمروزيالليلقيام

مكة()أخبارالفاكهيكتاب

الستةالكتب

البغد]ديللخطيبالكفاية

للهنديالعمالكنز

منظورلابنالعربلسان

،302،502،211،214،215

،023،235،246،924،253

،926،028،281،286،288

،592،792،992،203،311

،323،324،3281،35،353

،938،204،404،041،451

،466،467،047،472،477

0،06،638،646،654،655

1،67،673،677،678،967

،6881،07،721،723،764

011،111،618،687

927

،454،471474

199

،022،221

،254،925

،928،492

،315،317

5،35،377

،452،464

،048،105

،665،666

،068،683

،767،978

،308821

،،688968

444

512

145،146

،،032007

478،518،

103

461

945

186

158

007



الفقهرسانل-ل!299

01،2463حجرلابنالميزانلسان

328البخاريحذيفةبيلاالمبتدا

243للهيثميالزوائدمجمع

645.055.555.065،165للرافعيلمحررا

125حزملابنالمحلى

158للضياء(المختارة)الاحاديثالمختارة

462لمزنيامختصر

793104،304،504،604،704،للمقريزيالليلقياممختصر

455القاسملابنالمدونة

0،7125حاتمبيالابنالمراسيل

947العمرياللهفضللابنالأبصارمسالك

،33،35901.111،531،551،571،185،،18،91للحاكمالمستدرك

891،10،290،2،92210،3،3179.320،33،373

،375،383،99340،617،618،6653،066

677967،وهبابنمسند

،62،63126،127.،37،93،5556،،6،7،8،941،أحمدمسند

128،137،913،571،167.168،916،172،173،

175،176،184.185،891،991،40،270،2482،

،374،393،693،993954،471،473،477،،478

11،513،541،5185،915،40،6.637.638665،

،666754

41الدارميمسند

418السراجمسند



لفرسا

لسيلطياامسند

حميدبنعبدمسند

شيبةابيابنمصنف

الرزاقعبدمصنف

للطحاويالاثارمعاني

لياقوتالبلدانمعجم

للطبرانيالصغيرالمعجم

للحاكملحديثاعلوممعرفة

للبيهقيالمعرفة

عقبةبنلموسىالمغازي

للمطرزيالمغرب

للشربيني(المحتاج)مغنيالمغني

،171172

،137،138،151152

163

،027،287،546،548

،563،564،956،572

،058،847،854،857086

هشاملابناللبيبمغني

حجرلابنالفتحمقدمة

تيميةابنمنسك

432،546،547،055،551،553،555،للنوويالمنهاج

،562،567،568،057،571،574،576

0،85،852،853،985865

الانصاريلزكرياالطلابمنهج

545،546،547،553،للشيرازيالمهذب

561،562

399

،،685752

327

،915،067

،466،483

604

325

،028281

186

701

465

1،32333

،554،556

،578،957

،،863866

366

34،358

522

،056،561

،577،846

867،609،

،556852

،555،056

،،567956



الفقهرسانلمجمو!499

573للاسنويالمهمات

،701،13،41،12،411،113،251،551،651،لمالكالموطا

49،3204،304،815.616،256،653

3557.801،902،634،687،،41للذهبيالاعتدالميزان

467داودلابيوالمنسوخالناسخ

467للعحاسوالمنسوخالناسخ

323بكاربنللزبيرالعسب

،563564،566،،561562،،994،554،556للرمليالمحتاجنهاية

.572575،،578.957058

322327،الاثيرلابنالحديثغريبفيالنهاية

304النوادر

203نيللشوكاالاوطارنيل

!!!



[لموفموعاتفهرس

الموفهوعاتفهرس

...........................................المحققمقدمة

............................وأصولهابالرسائلتعريف-

...............الحاجةوقضاءالقبلة:الأولىالرسالة*

.........رواتهاوسردالصحيحفيثابتةالنهيأحاديث-

..الابنيةإخراجيفيدهل"الغائطأحدكمأتى"إذا:قوله-

.................لحديثالفظفي)إذا(بالاتيانفائدة-

...وأسانيدهاألفاظهاوتحريرسردهاالرخصةأحاديث-

....................الصحيحينفيعمرابنحديث(1-

المقدبيت-الشام)مستقبلالفظفيالرواةخلاف.

..................0000000000000000000000055المؤلف

......المؤلفوترجيحالمسألةفيالفقهاءمذاهب.

ومناقشتها.الحديثفيالعلمأهلأقوالباقيإيراد.

..................المسألةفيالمؤلفيرخلاصة.

..........المسألةفيوالحكمالتعليلاتمنقيلما.

..............................الرخصةفيالثانيالباب-

.....................الصحيحفيأيوبأبيحديث2(-

.........غربوا"أوشرقواولكن":قولهعلىالكلام.

................الدارقطنيسننفيعمرابنحديث3(-

599

توجيهو(س

000000000000025

000000000000027

000000000000028
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00000000000000000000033وغيرهالمستدركفيالاصفرمروانحديث(4

000033ذكوانبنالحسنفيوالكلامللحديثالمصححينمناقشة.

00000000000000000000000000000035وغيرهالمستدركفيجابرحديث5(

جابر....0000000000000000036منسمعوهلمدلسا،مجاهدكانهل.

0000038.وترجيحهالمؤلفوتوجيهجابرحديثفيالعلمأهلرأي.

0000000000000000000000000000000093وغيرهالمسندفيعالشةحديث6(

00000000004عنهالرواةواختلافعائشةمنعراكسماععلىالكلام.

00000000000000000000045لرجالهالمؤلفوتتبعحبانابنعندالثقةمعنى

00000000000000045البخاريوتاريخحبانلابنالثقاتكتاببينالعلاقة

000000046لذلكالمؤلفومناقشةللحديثالمعاصرينبعضتصحيح

000000000047......!........................الحاجةوقضاءالقبلةحكم

0000000000000000000000047الصحيحينفيأيوبأبيحديثفيمباحث

00000000000000000000000000000000000000000000000000094الحديثهذافقه

0000500000000045غربوا"أوشرقوا":بقولهالمخاطبونهمالمدينةأهل

00000000000000000000000055وغيرهالمسندفيعائشةحديثفيمباحث

0005000000055الحديثهذافيلحذاءاخالدعلىةالرواختلافأوجه

0000000000000000056والتضعيفالتصحيحجهةمنالحديثفيالكلام

0000000000000000000000000000058ذلكوتحريرعاصمبنعليفيالقول

00095صحيحهفيعائشةعنعراكلحديثمسلمإخراجعنلجوابا

مسلمبمذهبعائشةعنعراكروايةلاثباتاحتجعمنلجوابا

0000006السماععلىعاصرهعمقالمدلسغيرالثقةعنعنةحملفي
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ئحل!

اللقاءثبوتاشتراطفيوالبخاريالمدينيابنمذهبتحرير

.........................................مسلمبمذهبومقارنته

............+بواسطةلمجي!!النبيعنالحديثروايةفيالصحابةحال

........"...........أقسامثلاثةلىإالمسألةفيالتابعينحالانقسام

.........،.........التدليسودونهالتابعينفيالخفيالارسالفشو

..محدثالمسألةفيالبخاريمذهبإن:قولهفيمسلمعلىالرد

..................................السواكفيفائدة:الثانيةلمسالةا

................................السواكفضلفيالواردةالاحاديث

..................................السواكفيالشارعترغيبحكمة

...القراءةفيالاياتبتغييرالصلاةبطلانمسالة:الثالثةالرسالة

.................،..............................الرسالةتأليفسبب

بكلمللاتيانأوالقراننظملتغييرتكوننإماالبطلاندعوى

.......................................................منهليست

..........................................الاولالاحتمالعلىالرد

..........................................الثانيالاحتمالعلىالرد-

........................خطا؟أوسهواولوالصلاةالكلاميبطلهل-

...................................الصلاةيبطلالذيالكلاممقدار-

...............القصرفيهايجوزالتيالاقامةمدةمسألةفياستطراد-

...............الجهريةالصلاةفيالامامحلفالقراءةحكمتحرير-

........................الجهريةالصلاةفيالامامقراءةحالالدعاء-
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معالركوعبادراكهالركعةالماموميدرلبهل:الرابعةالرسالة*-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ملاماا

000000000000000000000000000000000000000000000301...الرسالةتاليفسبب-

0000000000000000401الركوعبإدراكالركعةبإدراكالقائلتلخيمحجج-

ونحنالصلاةلىإجئتم"إذا:حديث:الاولىالحجةمناقشة-

000000000000000000000000000000000701إسنادهعلىوالكلام"...سجود

"..الصلاةمنركعةأدرك"من:حديث:الثانيةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000،0000000000111..إسنادهعلىوالكلام

"...ركعةالصلاةمنادرك"من:حديث:الثالثةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000000000000000411.إسنادهعلىوالكلام

000000000000000000000000000000000000000118الركوعفيحقيقةالركعةهل-

"..تعد.ولاحرصاالله"زادك:حديث:الرابعةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000421.............إسنادهعلىلكلامو

منجماعةعنبالإدراكالقولثبوت:الخامسةالحجةمناقشة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000031الصحابة

0000000000000000000000000000000000132المسالةفيالمؤلفرأيخلاصة-

قضاءفيعمروبنقيسحديثفيبحث:الخامسةالرسالةفي

0000000000000000000000000000000000000135.الفرصةبعدالفجرسنة

000000000000000000000000000000000000000000000000137الحديثطرقسرد-

.........................الحديثطرقفيالمختلفةالالفاظلحرير

...........!..........................الاختلاففيالاولالموضع

014

014



999لموضوعات1فهرس

000000000000000000000000000001000000000143الاختلاففيالثانيالموضع-

0000514.....الحديثفيلفظةتقديرفي"الباري"فيضصاحبمناقشة-

00000000147)000000000000000055000000.الصلاةاعادة:السادسةالرسالة*

00000000941."..وطرقهلفاظهوتحريرالصلاةإعادةفيعمرابنحديث

000000000000000000000000000000000000000151.عمر.ابنعنالنقلةاختلاف

0000000000000000000000000000،00000000152الاعادةمشروعيةدلةفىالنظر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061الادلةفقه

00000000000000000000000000000000000000000000000163إمامايعيدهل:فصل-

............................................:المجيزينأدلة-

...................معاذقصةفيجابرحديث:الاولالدليل-

.......000000000005وادراجهجريجابنتدليسفيالكلام.

.!...........................جابرعنرواهوممن:فصل.

...............الاخرينالثلاثةروايةفيالاختلاففصل.

منهماكلولفظالربيعوابنقتيبةطريقيتحريرفيفصل.

بينها.والجمعالمختلفةالحديثلالفاظالمؤلفتوجيه.

..............الخوفصلاةفيجابرحديث:الثانيالدليل-

.................!....عليهاوالكلاملحديثاطرقسرد.

...........!........ومناقشتهاجابرحديثاحتمالاوجه.

.......................جابر(صحيفةعلى)الكلامفصل.

...وجهمناكثرعلىالغزوةتلكفيمحك!ب!م!النبيصلىهل.

....................جابرعنالخوفلصلاةأخرىصفة.

0163

0163

0164

0916

0172

0178

0182

0183

0183

0188

0191

0291

0491



0001

.....(.صلاتهوشرعتالخوفايةنزلت)متىفصل.

......الخوفصلاةفيبكرةأبيحديث:الثالثالدليل

..................عليهاوالكلاملحديثاطرقسرد.

......................القصةبكرةأبوشهدهل:تنبيه.

.............................ومناقشتهاالمانعينأجوبة

..(ومناقشتهالهندفيالحنفيةأئمةبعض)جوابفصل

......!.........(.ومناقشتهالمانعينأجوبة)أجودفصل

بالمتنفل(.المفترضاقتداءلصحةبهيستدلمما)فصل

رضيجبلبنمعاذحديثفيبحث:السابعةالرسالة

.....................................بقومهصلاته

لفقه1رسانلمجمولح

000000000000791

000000000000702

000000000000702

00000000000212

000000000000222

00000000000226

000000000238!..

ذيعنهالله

00000000000241

0000000000000000000243........والتطويلللتأخيركانتمعاذقومشكوى

00000000000000000000000000542عنهالجوابواالاعادةعنالنهيأحاديث

كانإنمامعاذأنلىإالهندفيالحنفيةأئمةبعضذهاب)فيفصل

.!248.ء..................(بقومهالعشاءثم!أإالنبيمعالمغربيصلي

فدمنخلفالفريضةأداءبمنعالقائلينأدلةعن)الجوابفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000252أداها(

05000000000000000257الشرعفيومسماهالوترحقيقة:الثامنةالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000925.الرسالةتاليفسبب-

الوتر..00000000000000000000000000000000000000000000026حميمهفيمه ممد

000000000000000000000000005000000000263الوترحقيقةفي:الاولىالمقالة-

0926.!.........................................بواحدةالوترفىمبح!-
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...............الشرعفيومسماهالوترحقيقةفيبحث-

.........................الوترحقيقةفيالمؤلفاختيار-

.........................العشاءبعدبواحدةالوترمسألة-

......................الوترركعاتبينوالوصلالفصل-

......00000000005ثلاثعلىالاقتصارفي:المانيالفصل-

..........."بثلاثتوتروا"لا:حديثفيالكلامتحقيق-

..............الوتر(........يسبقالذيالشفع)فيتنبيه-

.......................................الوترصلاةحكم-

....تسميتهاوسببالجمعةفرضية:التاسعةالرسالةك!

.............................لجمعةاصلاةفرضتمتى-

.("لجمعة"الىإالصلاةأواليومكلمةإضافةفي)فصل-

............لجاهليةافيالاسبوعلايامالقديمةالاسماء-

قديماالعرببهتكلمتمماأمإسلاميةالايامأسماءهل-

..................(الجمعة)بيومالتسميةوجهما:فصل-

...........التفسيرمنالمسندةالسدينسخةفيالكلام-

............(.الجمعةلفظلىإالصلاةإضافة)فيفصل-

................القبليةالجمعةسنة:العاشرةالرسالةفي

...................المسألةفيالبحثيديبينمقدمتان-

.................لالزوقبللجمعةايومالتنفل:الأولى-

............................لجمعةاوقتتحقيق:الثانية-

.............................المسألةفيالمؤلفاختيار-
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927

286
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792
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931
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327

932

332

00335

00337

00337

00933

00347
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000000000000000000053عنهالجوابواللجمعةالقبليةبالسنةالقائلينأدلة-

00000000000000000000000000000000000000007للمثبتيننصيحهفيتمه:.-

صلاةايةونزولتشريعوقتفيبحث:عشرةالحاديةالرسالةفي

000000000000000000000000000000000000000000000000000001لخوفا

0000000000000000000000000000000رمضانقيام:عشرةالتانيةالرسالةفي

....000000000000000000000000000000000001الليلقيامفضلفيمكملات-

الليللمجم%النبيقيامقصةفيعائشةوحديثزيدحديثبينمقارنة-

000006......!...........................ذلكمنامتناعهثمباصحابه

فرضفيسببافاضلمشروععملعلىالمداومةتكونكيف-

00000000000000ء.............................................؟العقوبة

فيإليهصاروماالنبويالعهدفيرمضانقيامعليهكانمامجمل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000008عهدعمر

جماعة6امفرادىالمسجدفيأمالبيتفيأ:الافضلفيالاضلاف-

0000عنهلجوابوا،الخشيةهذهأصلالخطابياستشكالفي:ملحق-

0000009.الاعتكاففيالصوماشتراطمسالة:عشرةالتالثةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000001....الرسالةتاليفسبب-

حججعنلجوابواوحجتهمالمسألةفيالشافعيةمذهب-

36

37

38

38

38

93

93

41

42

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000124خرينلاا

00000000000000000431عليهاالاخيروردالصيلميلىإالمؤلفمنرسالة-

0000000000000000000000000000435.إبراهيممقام:عشرةالرابعةالرسالةة



3001الموضوعاتفهرما

000000000000000437البيتبتطهيروإسماعيللابراهيملىتعااللهأمرمعتى-

للمصلينتهيئتهمنأهمللطائفينالمسجدتهيئة

..............للحرمسعودالملكبتوسعةإشادة

.................المقامموضعتغييرإلىالحاجة

...................................مانعهناكهل

.....................المقامهوما:الاولالفصل

إبراهيممقام"الحجر"سميلماذا:نيالثاالفصل

..أخيراالمقامإبراهيموضعأين:الثالثالفصل

!ك!ي!النبيعهدفيموضعهكانأين:الرابعالفصل

................................ءالاولالقول.

.................................الثانىالقول

.................................الثالثالقول

........................الاقوالهذهتمحيص.

00441

00442

00444

00446

00448

00451

00454

00457

00457

00464

00465

00468

0000000000000476المقامعنهاللهرضيعمرحوللماذا:الخامسالفصل-

فدرهولماذا؟المقامعنهاللهرضيعمرحولمتى:السادسالفصل-

0000000000000000000000000000482.......تقديرهلىإعمرواحتاجالمطلب

00000000000000000000000000000000000000000000000000194وتوضيحتلخيص-

الصفابينلمسعىاتوسعةفيرسالة:عشرةلخامسةاالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000000000594لمروةوا

000000000000000000000000000000000000794....المسعىتوسعةلىإالحاجة-

00000000000000994المطافتوسعةفيكالقولالمسعىتوسعةفيالقول-
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000000000000000000000000105إبراهيممقامموضعتغتيرحكمفياستطراد-

0000000000000000000000000000000000000000000000705المؤلفرايخلاصة-

الحجفيع!ي!االنبيسيرفيرسالة:عشرةالسادسةالرسالة*

000000000000000000000000000000000905..محسرواديعلىوالكلام

15...............0000000000001ا!حفيع!ميماسيرهوصففيالاحاديث-

000000000000000000000000000000415محسرواديفيالإسراعمنالحكمة-

منفصلاأممزدلفةأملمنىتابعامحسروادييعتبر)هلفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000005000000000517عنهما؟(

0000000000523الإسلاموحكمةالأعيادفلسقة:عشرةالسابعةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000000000525..............العيدهوما-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000525الاعحاد.منشا-

00000000000000000000000000000000527.........!............الدينيةالاعياد-

0000000527.........ء!........................الاعيادفيالإسلامنظرية

0000000000000000000000000000532الاصطلاحيةللاعيادالشريعةتلتفتلم

000000000000000000000000000000000000000000000000000532عيديومالجمعة

000000000535..بصيامالجم!عةيومتخصيصعنالنهيحكمةفي:فائدة-

0000000000000000000000000537عيدامبعثهأو!يحامولدهيوميتخذلملماذا-

0000000000000000045الاعياد.فيالسياسيةالمقاصدلاهمالاسلاممراعاة-

00543موليتهبتزويجالمجبرغيرليالوتوكيل:عشرةالثامنةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000545المسألةفيتباعهوالشافعيكلام-

.....000000000000000000000000000000000000547المسألةفيالشافعيةحجج-



الموضوعاقفهرس

ذإقبلالمجبرغيرتوكيلبجوازالقائلبهايتمسكشبه-

......................عنهالجوابواالاولىالشبهة.

.......................عنهالجوابوالثانيةالشبهة.

......................،عنهالجوابواالثالثةالشبهة.

......................عنهالجوابواالرابعةالشبهة.

....................عنهالجوابواالخامسةالشبهة.

....................عنهالجوابواالسادسةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالسابعةالشبهة.

..............0000005..عنهالجوابواالثامنةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالتاسعةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالعاشرةالشبهة.

الطلاقفيلمشروعاالحكم:عشرةالتاسعةالرسالة*

..................وتفسيرهاالطلاقفيالواردةالايات-

5001

0000055ن!وليته

0000000000000055

0000000000000553

0000000000000554

0000000000000557

0000000000000056

0000000000000562

0000000000000565

0000000000000566

0000،00000000567

0000000000000577

0583المجموع

0000000000000585

00000000000000195<(عيلاناظنق>:لىتعاقولهعلىالكلامفي)فصل-

0000000000000000000000000695"طلقتان":عن<>عيتان:بقولهعدللماذا-

لفاوثلاثاطلقتك:قالمنأنيرىمنبهااحتجالتيالأحاديث-

بعدهالهتكونواحدةمرةفهيذلك،نحواوالعالمذراتكعددأو

00000000000000000606ومناقشتهلهوالاجتجاجالمسألةفيالشافعيكلام-

000000618وغيرهعروةبمرسلواحدةالثلاثجعلأحاديثنسختهل-



الفقهرسانلمجمولح6001

الثلاثتحسبأنتركعلىوغيرهعروةمرسلدلالةفيالنظر-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000621حدةو

و،واحدةطلقتك:يقولأنبينالشديدالضررحصولفيقرقلا-

....................................لمالعاذراتعددطلقتك:يقول

..فيهقاربهاطهرأوحيضفيالطلاقعنالنهيتعليلفيمناقشات-

......فيهاالرجوعيجوزالتيالهبةالمجموعبالطلاقشبهاالاقرب-

..........قيسبنتفاطمةوحديثرفاعةامرأةحديثعلىالكلام-

........،......................فيهالمأذونالطلاقفي:الأولالباب-

........................................المسألةفىالعلماءمذاهب-

.........................................ومناقشتهاالمذاهبحجج-

..............،...............................بالقرآنالاحتجاج.

........................................!.......بالسنةالاحتجاج.

...............................الثانيبالمذهبيختصماملحق.

............................!..............الوقوعفي:الثانيالباب-

.......................البدعيالطلاقوقوعفي:الأولىالمسألة.

.........الثلاثالطلاقفيالمؤلفعلىعرضتلمحضيهفي:-

........................لمواريثافيرسالة:العشرونالرسالة*

تعالىاللهأبطلوكيفلجاهليةافيالتوريثعليهكانفيما:.-

...................................................الجورمنفيهما
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لموتصرأحدكمإذاعلئكغ>نث:تعالىقولهفقهفيالكلام-

0000000000000000000000000000000000000000596الاية<الوصتةخئراتركإن



7001الموضوعاقفهرس

000000000000،000000000996كلهاالمواضعفي""الأقربينمعنىفي:فصل-

0707........!.........عليهالمؤلفورد""الأقربيندالجيراجيتفسير-

0000000713حالكلعلىالكبارالذكوريورثونيكونوالملجاهليةاأهل-

000000000027<أولد!مفىللهيوصيكل،>:تعالىقولهفقهفيالكلام-

000000000000000000000000000723البابفيودلالته"الأولاد":لفظتحرير-

000000000000000000000000000000727البابفيودلالته""الابلفظتحرير-

00000000000000000000000000000732البابفيودلالته""الاخوةلفظتحرير-

000000000000000000000000000000000000000000000973ضربينعلىالمواريث-

000000000000000000447...........البابفيودلالته""الكلالةلفظتحرير-

067....!.......................البابفيودلالته""الوصية:لفظتحرير-

000000000000000762ذلكفيالجيراجيومناقشةالوصيةنسخفيالكلام-

00000000000000000000000000000000000000000000000763.السنةمنالنسخأدلة-

00000000000000772...البابفيودلالته"الفروض"ذوو:مصطلحتحرير-

0000000000000000000،000977البابفيودلالته""العصبة:مصطلحتحرير-

000000000000000787...البابفيودلالتهالارحام""ذوو:مصطلحتحرير-

000000197الآية(الخ!دسمخهماؤحدلئى>ولأبويه:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000397الأمميراثفيعباسابنومذهبلجمهورامذهب-

0000000000000000000000000000000000000000908عباسابننظرترجيحأوجه-

118لجمهور(00000000000000000000000000انظرالمؤلفترجيحفي)فصل-

مئهماؤحدلئى>ولأبوته:لىتعاقولهتفسيرسياقلىإالعودة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000618الآية<لسدسا
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..........؟الايةفي(أبواؤ>وورثه:قولهزيادةفيلحكمةاما-

عباسابنمذهبعلىالمبنيلجواباعلىإيراداتفي)فصل-

................(مقامينفيلجمهوراطرفمن)الكلامفصل-

((السدس!فلأئهاخو7لا>فانكان:قولهعلى)الكلامفصل-

.........الأحراربيعمنعمسألة:والعشرونالحاديةالرسالة*

............الحريةخطروعظمالرسالةتأليفسببفيمقدمة-

.......قبلهفماالمؤلفعصرفيتحققهفيوالنظرالرقسبب-

...............................................الرقيثبتكيف-

0000000000000000000،8539المؤلفزمنفيالأحراربيعنشوء-

000000،8539لحريةاأوبالرقالرقيقإقرارفيالشافعيةأقوال-

....لمعاملاتافيوأجوبةأسئلة:والعشرونالثانيةالرسالة*

.............................................البيعفيمقدمات-

.................................عنهاالمنهيالبيوعفي:فصل-

......................................................الرباباب-

00000817

000825)

00000834

00000838

0000841

00000843

00000845

00000846

،85865

،85865

0000986

00000871

00000872

00000874

0000000000000000000000000000000،00000000000877والثمارالاصولبيعباب-

.............!...0000000000000000000877الشجرعلىالثمربيعفي:فصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000987الخيارباب-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000882السلمباب-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000884القرضباب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000885الديناحكامباب-



9001الموفموعاتفهرس

حولأوونحوهوالتسعيرالاسلام:والعشرونالثالثةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000000000000000988العقاراجور

0000000000000000000000000000000000000000000198ونحوهلتسعيروالاسلام-

00000000000000000000000000000000000000000000000000598العقارأجورحول-

فيالقضاةبعضلحكممناقشة:والعشرونالرابعةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000798.رجلانفيهاتنازعلضيه

0000000000000000000000000000998انتقاداتمنعليهاوماالدعوىخلاصة-

0000000000000209وحكمهاالواقعةوتحريرالدعوىعلىالمولفجواب-

00000000000000000000000000000000000000000000000909.الكتابفهارسك!-

000000000000000000000000000000000000000000000000000119اللفظيةالفهارس-

00000000000000000000000000000000000000000139..القرانيةالاياتفهرس.

0000000000005000000000050000000000000000229النبويةالاحاديثفهرس.

00000000000000000000000149الاثارفهرس.

000000000000000000000000000000000000000000000000000949الشعرفهرس.

00000000000000000000000000000000000000000000000000059الاعلامفهرس.

000000000000000000000000000000000000000000000000000849الكتبفهرس.

00000000000000000000000000000000000000000000000599الموضوعاتفهرس-



العلامةالشيخآثار
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همعتاصلإعا

الفقهرسائلمجموع

تأقف

ليمانيالمحعليئايجىبقلرح!عتدالعلامةالشتخا

تحقيق

محمد!يرمثقس

الثالثالمجلد

لعلاثةافميخألمغولك!اوفتألمنقبئ

تكأ"!1،1جم!

تعالى(الذرحمه)

قفوئل

نحريةاجيملراالمحزيزالمجدبننسل!امؤشلسة

الخ!ةلأيرأقأبئ

لثروالزرنجح



ابسزءهسازاخح

لإضلايخمااأتجملحمسد

لمترااللهعبذتجنسلتصان



الرتجصالرتج!إلمحه

الهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبه

بعدعليهاعثرناالتيالفقهيةالرسائلمنالثالثالمجلدفهذاوبعد،

لمبعضها،متفرقةواوراقمسوداتضمنالاولينالمجلدينمنالانتهاء

لبعضتكملةفيهاووجدنا،الانحتىالمكتبةفيتسجلولمتفهرس

إنهابحيث"الربا"،رسالةمنالثانيوالقسمالمقدمةهمهاأومن،الرسائل

تأليفها.سببوعرفنااكتملت

مقدمةفيتهامحتوياوالرسائلهذهبأصولالتعريفأصرجناوفد

إلمه.فليرجع86(،66-)صالفقهرسائلمجموعمنالاولالمجلد

اللهوصلىواخرا،أولاللهوالحمد.اخرهفيالمجلدهذافهارسوستأتي

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلى

شمسعزيرمحمد

-أ-



لمئرونوالخأمسةالرسالةا

الصلاةف!القراءةمممانل

الترمذجمالفكلاححداعلىوالرد



لترمذكل!1يث!زاعاحدعلىوالردلصلاة1القر1ءةسسانل25-

آلستجمصالرتج!إلمحه

ولالهشريلشلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد،العالمينربدلهالحمد

وسلماللهصلى،أجمعينالناسلىإورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،معين

الدين.يوملىإبإحسانوالتابعينوأصحابهالهوعلى،عليهوبارك

الحنفيةمنالعصرعلماءاجلةلبعضشرحعلىوقفتفانيبعد؛أما

وتنقيحهاالادلةوسرد،الخلافيةبالمسائلفيهاعتنى،"الترمذيجامع"ل

وان،والاستدلالالتأويلطرقفيالمتقدمينبأقواليتقيدولم،ودرايةرواية

.الاحكامفيبمذهبهتقيد

عندلييظهروكان،الصلاةكتاباواخرلىإأولهمنمنهطالعتوقد

ذلك.بعضفقيدت؛والمناقشةالتعقبتحتملمواضعالمطالعة

مرتبافأفردته؛يطولالصلاةفيالقراءةمسائلفيالكلامأنرايتثم

لممنوأن،كثيرةالمسائلهذهفيالتاليفأنعلمتوقد،الورقاتهذهفي

لييسددأنلابدوشعرهوبتأليفهبنفسهالانسانظنحسنمقداريعرف

بل؟يعذرنيأنعسىمنأعدملاأنأرجوولكني.الملامسهامليأمثاوالى

يشكرني.انلىإالإنصافاضطرههذهرسالتيطالعمنأناجزماكاد

ويخلص،والعصبيةالهوىمنقلبييطهرأنأضرعلىتعااللهلىوا

الوكيل.ونعمحسبيوهو،المرضيةشريعتهونصرةالكريملوجههكلهعملي

.[.............................................................(].1)

صفحة.عشرةإحدىهنامنسقط(1)
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نيالثاكانوإننصا،الفاتحةثبتتفقدالاولهوالواقعكانفان[12]ص

،الواجباتعلىاشتملإنمالحديثاهذاأن(1عرف)اصااستدلالا،فتثبت

يحتملوتمجيدوثناءحمدتيسرماوقراءةالاحرامتكبيرةبينوليس

ظاهر.وهذا،تحةالفاإلاالوجوب

عنه:اللهرضيهريرةبيأعن،وغيره)2(مسلمحديث:يؤيدهومما

وبينبينيالصلاة"قسمت:لىتعااللهقال:يقولب!ولاللهرسولسمعت

قال،لمينالعاربدلهالحمدالعبد:قالفاذا؛سالماولعبدي،نصفينعبدي

أثنى:تعالىاللهقال،الرحيمالرحمن:قالصماذا،عبديحمدني:تعالىالله

لحديث.ا"..عبدينيمجد:قال،الدينيوممالك:قالصماذا،عبديعلي

وتمجيد.وثناءحمد:الفاتحةأنعلىفيهنص

لحمدباالامروتارة،تحةبالفاالامرتارة)3(رفاعةحديثفيوجاء

فتدبر.،والتمجيدوالثناء

بناللهعبدبنبكيروهو:عمرو)4(،بنلمحمدمتابعاوجدتوقد

")5(،القراءة"جزءفيالبخاريأخرجه،يحيىبنعليعنرواه،الاشج

".عرف"كما:تحتمل()1

82(1)داودوابو85(84،/1)"الموطا،فيمالكايضاواخرجه)593(.رقم2()

.(2531،361/)والنسائي(92)53والترمذي

(203)والترمذي86(1)داودوابو(59918)المسند""فيحمدأاخرجه)3(

وغيرهم.(2/391)ليلنساوا

بنعليعنعمرو،بنمحمدروايةمنصلاتهءالصيبحديثمتعلقالكلام(4)

.()59918""مسندهفياحمدخرجهوقد.رافعبنرفاعةعنخلاد،بنيحمى

الهند..ط"الانامتحفة"بتعليقه236(234-)ص)5(



الترمذلميثمزاعأحدعلىوالردالصلاة.1ءةالقرسمانل25-

أبوقالكماصدوقوهوسويد،بناللهعبدإلأالصحبح،شرطعلىوسنده

لهما.مخالفولا)2(،"الثقات"فيحبانابنوذكره1(،)زرعة

أصحابمنرصل-السائبأبيعن،يحيىبنعليعن:فيهولكن

تركع"ثم،القرآنباموتقرا،اللهوتحمدفكبر،ابدأ":وفيه-بييهؤالنبي

لحديث.ا

فيهذاالسائبأباذكرمندهابنأن)3("الإصابة"فيالحافظوذكر

المدينة.أهلفيعداده:وقال،الصحابة

بنإسحاقروايةالمحفوظبأن)4(نعيمأبو"وتعقبه:الحافظقال

رافع.بنرفاعةعمهعنأبيهعنيحيىبنعليعنكلهموغيرهم...اللهعبد

".شيخانفيهيحيىبنلعلييكونأنيمتنعولا،انتهى

بلاتحةبالفامصرحةثالثصحابيروايةهذههذا،فعلى:أقول

.خلاف

فيالصريحةالاحاديثفإن؛النسخاحتمالهذا:بعدالاجوبةقوىو

وكان،وبم!جمؤالنبيمنبسماعههريرةأبوفيهصرحمامنهاالفاتحةيجابإ

ببضعذلكقبلكانتصلاتهالمسيءوقصة.سبعسنةهريرةأبيإسلام

بدريأنصاريمدنيالقصةصاحبلانبدر؛غزوةقبلأي،سنوات

66(.5/)"والتعديللجرح"اانظر(1)

()2/8(.)343

.(2509/)مندهلابن!الصحابة"معرفةوانظر.284(/21))3(

.(4294/)له"الصحابة"معرفةفي(4)



الفقهنلريمطمجمولح8

معه،ويصلي،يجالسه؛ب!جم!النبيمعيبقىأنيعقللاهذاومثلاتفاقا)1(،

سبعأوستعنفصلا،الصلاةيحسنولاسنتينأوسنةمعهويغزو

!سنوات

القصةصاحبإن:الكلبيابنقولعنمستغنجدا،واضحوهذا

ببدر)2(.استشهد

والثناءالحمدالواجبكانبالفاتحةالامرقبلقكأنهالنسخصحواذا

بنإسحاقيةروظاهرعلى؛القرآنمنتيسرماقراءةثممطلقا،والتمجيد

الفاتحة.فيالامرينلهمتعالىاللهجمعثم)3(.طلحةأبي

لآبماوتارة،لحديثابأصلتارةعبرذلكبعدهمنأورفاعةعلمولما

إنماتحةالفاأنظنا("شئتمااقرأ"ئمزاد:وانما،الفاتحةفرضمنالامرإليه

والتمجيد.والثناءالحمدعنبدلاجاءت

نأالفاتحةعلىالاقتصارفيالثابتةالاخرىالاحاديثبينتوقد

.والقراءةوالتمجيد،والثناءلحمدا:للأمرينجامعةتحةالفا

كانالذيمذهبه-لحديثاراوي-هريرةأباأن:قدمناهمايبينومما

غيرها.يجبولا،واجبةبعينهاالفاتحةأنبهيفتي

31(.1)3/""الإصابةوانظر277(.)2/""الفتحفيكما،رافعبنخلادهو(1)

31(:0)3/""الإصابةفيلحافظاقال(.1/442)الكبير"واليمنمعد"نسبانظر)2(

.غيرهالبدريينشهداءفييذكرهلم

والنسائي)858(داودوأبو2(54)ص"القراءة"جزءفيالبخاريأخرجهاالتي)3(

وغيرهم.(046)ماجهوابن2(252،226/)



الترمذلميفسزاحأحدعلىوالردالصلاةالقرا،ةمعانل-25

مأعلىتزدلم"وان:عنهوغيرهما(1)""الصحيحينوفي[13]ص

.خير"فهوزدتوإن،أجزأتالقرآن

أمرهجم!النبيأنهريرةبيأعنوغيره)2(داود"بيأسنن"وفي

زاد".فماالكتابتحةبفاالاصلاةلاان":فنادى

،ميمونبنجعفرسندهفيأنإلا؛النسخاحتماليقويمماوهذا

".عليهيتابعلا"هذا:حديثهفي)3(العقيليوقال،فيهمختلف

تدللاوأنها،زاد"فما":قولهعلىالكلام-لىتعاادلهشاءإن-وسيأتي

.الزيادةوجوبعلى

يحفظلاالرجلأنعلمكانقدبح!فىالنبيأنباحتماللجوابافاما

".معك"لفظساعدهوان،بذاكفليسالفاتحة

هوكما،عليهمواردلحديثوا،الحنفيةمعهوإنماالنزاعكانولما

شاءإنلحقالطالبكفايةقدمناهوفيما،التطويللىإحاجةفلاعليناوارد

تعالى.الله

وجوابهما:سؤالان[41]ص

النبيفقال:الصحيحة)4(رفاعةحديثرواياتبعضفيوقع:الأول

.(693)مسلمو(277)ريلبخاا(1)

32(1/1)والدارقطني(529)9لمسند""افيحمدأأيضاخرجهو82(.0)رقم2()

37(.)2/والبيهقي923(/1)المستدرك"فيوالحاكم

.(1/091)الكبير""الضعفاءقي)3(

وغيرهم.()79918حمدوأ(2391/)والنسائي)857(داودابواخرجه(4)



الفقهرسانلمجمولح01

فيو،لحديثاوذكريتوضا"حتىالناسمنلأحدصلاةتتئملاانه":ث!ول

".صلالهتمتفقدذلكفعل"فاذا-:(1)روايةفي-اخره

".ذلكيفعلحتىأحدكمصلاةتتملا")2(:روايةفيو

".صلاتهتتملمهكذايفعللمفاذا")3(:أخرىوفي

انتقصتوما،صلا-لكقضيتفقدذلكصنعتفاذا")4(:أخرىوفي

".صلالكمنتنقصهفانماذلكمن

"أن:رافعبنرفاعةعنجدهعنيحىبنعليبنيحتىروايةوفي

معه-ونحن:رفاعةقال-يوماالمسجدفيجالسهوبينماث!فىاللهرسول

نألىإ،لحديثاساقثم"،صلاتهفاخففصلى،كالبدويرجلجاءإذ

ثم،"يصللمصلاتهأخفمنيكونأنعليهموكبر،الناس"فخاف:قال

وان،صلاتكتمتفقدذلكفعلت"فإذا:اخرهفيوقال،الحديثذكر

منعليهمأهونهذاوكان":قال.صلالك"منانتقصتشيئامنهانتقصت

كلها".تذهبولم،صلاتهمنانتقصشيئاذلكمنانتقصمننه:الاول

حسن.حديثرفاعةحديث:عقبهوقال)5(،الترمذيرو]ه

وجه)6(.غيرمنلحديثاهذارفاعةعنرويوقد

)857(.داودبيأيةروهي(1)

)858(.داودبياعند2()

.(2622/)النسائيعند)3(

.(2391/)النساليععد(4)

3(.20)رقم(5)

.()59918"المسند"علىالمحققينتعليقانظر)6(
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شيبةأبيابنعندرافعبنرفاعةحديثفيوقع"")1(:الفتج"فيوقال

ولاركوعهايتملم،خفيفةصلاةفصلى،رجلدخل:القصةهذهفي

."سجودها

لا":يقلولملأحد"،صلاةتتم"لا:%النبيقالإنما:يقالفقد

؛نحوهأو"صلا"لكمنانتقصتشيئامنهانتقصتوان":لهوقالتصح"،

الصحابةفهموقدبدونها.الصلاةتصحأشياءبهأمرهفيماأنعلىيدلفهذا

يحيى.بنعليبنيحيىروايةفيبهصرحكماذلك؛

أخفمنيكونأنعليهموكبر":وقوله"،صلاته"فاخف:قولهمنويؤخذ

فيهافيدخل؛التخفيفقبيلمنكانماهيالأشياءتلكأنيصل"لمصلاته

.الاطمئنانبعدموالسجودالركوعوتخفيف،القراءةبتقصيرالقيامتخفيف

والسجود.الركوعفيالتخفيفمنهيظهرماشيبةأبيابنروايةوقي

لجهالته،؛حجةفيهازادهبماتقومفلاعليبنيحتىروايةأما:الجواب

حبانابنأصلمنلأن")2(؟الثقات"فيذكرهحبانابنأنلىإيلتفتولا

شاروهو،حيثمنلحديثاحسنإنماوالترمذيفيها.المجاهيلإيراد

بنيحيىتوثيقهذامنيلزمولا"،وجهغيرمنروي"وقد:بقولهذلكلىإ

الضابط.الثقةمنتقبلإنماوالزيادة.علي

الظهرمنصلىلمنيقالفانهذلك،يشبهوماتتم"لا"إنه:قولهوأما

صلىلمنويقال.صلاتهيتملمإنهعمدا:الصلاةقطعثم،ركعاتثلاث

287(.)1/""المصنففيوالحديث277(.)2/)1(

)2(/7(.)612
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هوالاولالمعنىأنليويطهر.صلاتهيتملم:المستحباتبعضوترك

المتبادر.

عندفهيصلالك"منتنقصهفإنماذلكمننتقصت1وما":قولهماو

كما؛يدلسعجلانوابن،يحيىبنعليعنعجلانابنروايةمنالنسائي

بهذهالحديثسمعيكونأنفيخشى.الإنصاتحديثفيذلكبيانيأتي

فيه.مامروقدعلي،بنيحيىمنالزيادة

مروقد،تمامالالعدممقابلفالانتقاصالزيادةهذهثبوتفرضوعلى

فيه.ما

-"صلاتكمنتنقصهفإنما":وقوله،"تتم"لا:قولهأنفرضوعلى

تبطللابهأمرهمماشيئاتركإذاأنهعلىيدلأويشعر-ثبوتهافرضعلى

به-مرهماجملةفي-أمرهقدلانهالإشعار؛هذاإلغاءفيجب،صلاته

قطعا.باطلةفصلاتهمنهاشيئاانتقصومنجماعا،إالقطعيةبالفرائض

ساقفانهمردودةالتخفيفقبيلمنكانماعلىهذاحملودعوى

الإشارةواسم،الاعمالجميع..."حتىمنكمأحدصلاةتتملا":قولهتحت

.الاعمالجميعلىيعود"ذلكمنانتقصتوما"قولهفي

الركوعفيالاطمئنانعدمهوالرجلهذافيهأساءالذيإنقلنا:واذا

بهيشعرفيماذلكيدخللاأنوجب=شيبةأبيابنيةروبدليلوالسجود،

الرواياتباتفاقلهقالقدلانه؛"صلاتكمنتنقصه":وقوله("،يتملا":قوله

نفيفيصريجللصلاةالشارعونفي".تصللمفانكفصل"ارجعكلها:

أعلم.والله.بصحتهايكونإنماوهو،الشرعيوجودها
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ني:التاالسؤال[1ه]ص

لهيبينلمفلمباطلةالرجلهذاصلاهاالتيالاولىالصلاةكانتإذا

باطلة؟عبادةيتعبدتركهوكيفأثنائها؟فيبهه!يمولالنبي

أولى.بل،والثالثةالثانيةفييقالوهكذا

صحتها؟علىدالافيهاالاستمرارعلىياهولجمفىالنبيإقراريكونلاأو

فيالحافطذكروقد،صعوبةمنيخلولاسؤالهذا:الجواب

اجوبة:(1)"الفتح"

لابلمطلقا؛الجوازعلىبدليلالتقرير"ليسالعيد:دقيقابنقولمنها:

بعدإليهيلقىماالمتعلمقبولزيادةفيأنشكولا،الموانعانتفاءمنبد

المبادرةوجوبمنمانعةمصلحنبسؤالهوتوجهنفسهواستجماعفعلهتكرار

وإما،لحالاظاهرعلىبنا!إما؛الفواتخوفعدممعلاسيما؛التعليملىإ

".خاصبوحي

الدلالةمنيلزملاولكنمنها؛مفرفلالجوازاعلىدلالتهأما:اقول

ابنعن)2(""الصحيحينفيماوشاهده،الصحةعلىالدلالةلجوازاعلى

،الدجالالصيادابنأنباللهيحلفاللهعبدبنجابررأيت:قالالمنكدر

ب!ول؛النبىعندذلكعلىيحلفعمرسمعتإني:قال؟!بادلهتحلف:قلت

بهلاول.النبيينكرهفلم

.(11)2/"الاحكام"فيالعيددقيقابنوكلام281(.2/)(1)

.(292)9ومسلم73(55)البخاري(2)
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مأالدجالأهوصيادابنفييشكاولاكانأنهث!ولالنبيعنصحوقد

لا)1(.

المتليسعلمإذامعصيةبهاالتلبسيكونإنماالباطلةالعبادةإن:فأقول

ث!جمؤالنبيأقرهفلذلك؛صلاتهالصسيءفيهذايتحققولم،باطلةأنهابها

بطلانها.لهبئنئمبها،التلئسعلى

نأويحتمل،صحيحةلانهايكونأنيحتمللانه؛مجملفالتقرير

ياتولم،كثيرةعليهوالحجججائز،هذامثلبيانوتأخيرذكرنا.لمايكون

بحجة.فيهنازعمن

وجهفيهيبينلملانه؟مجمل"فصللمفإنك"صل:بعلولقولهوهكذا

اخيرا.بينهثم،البطلان

مرة؟أوللهبينفهلا:قيلفإن

أرادبأنهالمازرياجاب")2(:"الفتحفينقلهاالتيالاجوبةفي:قلت

غافلا؛أوناسيافعلهيكونأنلاحتمال؛مراتيجهلهمابفعلاستدراجه

بلالخطأ؛علىالتقريربابمنذلكوليس،تعليمغيرمنفيفعلهفيتذكره

الخطأ.تحققبابمن

تعريفهفيأبلغليكونأولايعلمهلموانما:قال،نحوه)3(النوويوفال

المجزئةهالصلاةبصفةغيرهوتعريف

طمس.اصابهادقيقبخطعبارةالهامش!فيهنا1()

)2(/2(.)281

")4/901(.مسلمصحيح"شرح)3(
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وتعظيمهالامرلتفخيمترديدهيكونأنيحتمل(:1)لجوزياابنوقال

للمتروك.الفطنةإيقاظفرأىيفتهلمالوقتأنورأى،عليه

0000)2(.العيد:دقيقابنوقال

يستكشفلمرجعلمالأنهأولاتعليمهعنسكتإنما:التوربشتيوقال

تعليمه؛عنفسكت،العلممنعندهبمااغتروكأنه،الوحيموردمنلحالا

كشفطلبفلما،عليهاستبهممااستكشافلىإوارشاداوتأديبالهزجرا

إليه.أرشدموردهمنلحالا

.المازريقالفلماالأولىالمرةأما:أقول

العيد،دقيقوابنلجوزياوابنالنوويقالهفلماوالثالثةالثانيةفيوأما

أعلم.واللهمعا،التوربشتيقالهولما

وجوبعلىبالكلامالفاتحةركنيةمسألةعلىالكلامالشارحخلطوقد

يتعلقماهناوسألخص،المأمومعلىركنيتهاعلىالكلاممععليهاالزيادة

خاصة:المسالةبهذه

ركنيةيقتضيوأنه،ثابتعبادةحديثفي"فصاعدا"زيادةأنزعم

العملتركنو،باتفاقالعملمتروكبأنهالحديثهذاعلىكرثم.الزيادة

ذلكأنيريدوكأنه،رواتهبعضمنوقعخطأعلىأو،نسخه[]علىدليلبه

الفاتحة.ركنيةنسخعلىدليل

وجوبعلىيدللمثبتولو،ثابتغير"فصاعدا"زيادةأن:لجوابوا

939(./1)"الصحيحينمشكل"كشف(1)

مضىهفيمانقلهوقدالعيد.دقيقابنلكلامالمؤلفبيضهكذا2()
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كماالعلمأهلبعضبذلكقالفقدالزيادةوجوبعلىدلولو،الزيادة

الزيادةهوالمتروكولكن،والشافعيةالحنفيةباتفاقمتروكذاكنعم،يأتي

نسخعلىدلوإن،خاصةفيهاالخطأعلىيدذإنمابهاالاخذفترك.فقط

كماالخطا؛علىأخرىدلائلثملان؛أولىالخطاعلىودلالته،خاصةفلها

لى.تعااللهشاءإنيأتي

نسخباناعترافوهذاأولا،نسختالزيادةأنالشارحادعىوقد

عليه.المزيدنسخمنهيلزملاالزيادة

عبادةبحديثالفاتحةوجوبعلىالاحتجاجسقوطفرضلوثم

وجوبعدمعلىالاتفاقزعمأنعلى،كثيرةوجوبهاعلىفالاحاديث

الصحابةبعضعن")1("الفتحفيالحافظحكاهفقد؛مسلمغيرالزيادة

يجعلوهلموان،الحنفيةقولهوبلأحمد؛مذهبفيروايةوهو،وغيرهم

فرضا.

!!!

)1(5)2/243(



17اورتكل!حض1أ!ع!لردو1ا!ا!!ا

المسيءبحديثالفاتحةركنيةنسخعلىالشارجواستدل[16ص1

وأحاديثبدر،قبلكانتالقصةتلكأنوبينا،عليهالكلاممروقد،صلاته

الفاتحة،تعيينطرقهبعضفينو،التاريخهذاعنمتأخرةالفاتحةيجاب

هيتحةالفايجابإفأحاديثالنسخادعيناوان،فذاكالزيادةتلكثبتنافان

لتأخرها.الناسخة

عنصحيجبسندمسلم*1(رواهماعليهيدل)وأيضا:الشارحقالثم

"(.بقراءةإلاصلاةلا":هريرةبيأ

تحةالفايجابإوأحاديثمطلقأنهفيهماوغاية،مرفوعهو:أقول

.تقيده

لمفإنمتصلا،كانذاهذامثلفيبالتقييديقولإنماأنهزاعمزعمفان

فالترجيح.التاريخجهلفان،ناسخفالمتاخرمتصلايكن

علىنسخكاننيدلوذلك،الفاتحةتعيينهريرةأبيمذهب:لهقلنا

.المنسوخهوالمطلقأن

بالاطلاقيحتجمنلزمالناسخهوالمطلقإنقلنا:لوأنناهذاويؤكد

بتعييننسخثم،الاطلاقعلىكانالحكمأنصلاتهالصسيءحديثفي

الشريعةفيوجدإنهذاومثل.بالاطلاقالفاتحةتعييننسخثم،الفاتحة

أولى.الغالبعلىلحملوافنادر،

صلاةكلفي":قالهريرةأبيعن)2(مسلمروى)وأيضا:قالثم

42(.)693/رقم)1(

)693/44(.رقم)2(
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،القرانقراءةعناجزاتأراد:لعله"عنهأجزأتالقرانبامقرأومن،قراءة

(.روايتهنسخعلىدليلروايتهخلافالراويوفتوى

أسمعنافما؛قراءةصلاةكلفي:هريرةأبو"قال:مسلملفظ:أقول

فقدالكتاببأمقرأومن،منكمخفيناهمناأخفىوماأسمعناكم،ب!يمؤالنبي

".أفصلفهوزادومن،عنهأجزأت

يجزئانهعلىيدل"قراءةصلاةكلفي":قولهأنالشارحمرادوكان

بامقرأ"ومن:قولهنو،مطلق""قراءةلفظلان؛القراءةاسمبهيحصلما

.الاطلاقينافيلا"عنهأجزاتفقدالكتاب

وهذابغيرها،يحصلكما""قراءةيسمىمابهايحصلانه:المعنىوإنما

وزانهوإنما،الاحتمالهذايبطل"افصلفهوزاد"ومن:قولهولكن؛قريب

فهوزدتوإن،يكفيوحدهالعنبقاكهةلنااشتر:لخادمكقولكوزان

ويحسن،حالكلعلىمنهبدلاالعنبأن:الكلامهذافمدلول.احسن

معه.أخرىفاكهةزيادة

"اشتر:وقولك.للابهامتردوقد،للاطلاقتردقدالنكرةان:وتحريره

.هريرةبيأكلامفي"قراءة"لفظفكذا؛كلامكباخرفسرتهمبهم"فاكهةلنا

عنهوردفاذامشهور،الفاتحةتعيينفيهريرةأبيفمذهبذلكومع

مذهبه.منعرفبماتقييدهاوجم!الاطلاقبصورة[17]صفتوى

حديثعنالشافعيةأجوبةأقوىإنحجر:ابنقولالشارحذكرثم

حديث:وبينبينهجمعا؛الفاتحةتعلمعنالعاجزعلىحملهصلاتهالصسيء

.(1")القرآنبأئمفيهاالرجليقرألاصلاةتجزئلا"

.هريرةابيحديثمنوغيرهما(4917،)9178حبانبنو(094)خزيمةابنأخرجه(1)
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كماالامريكونأن)ويمكن:قال،ذلكيتعينلابانهالشارحاعترضهثم

وفيهالامر،أولفيكانالقرانمنمعهاشيءوضمالفاتحةركنيةنقلنا:

منوغيره("،القرآنبأمفيهاالرجليقرألاصلاةتجزيء"لا:حديث

جم!النبيمعالمنازعةوقعتلماثم.المعنىبهذاتدلالتيالاحاديث

علىوالاكتفاءالسورةبتركص!جمؤالنبيأمربم!جملأقراءتهفيلجةوالمخا

أمر2[40:]الاعرافالخ.(..انألقؤمرئوإدا>:نزلتلماثم.الفاتحة

بدونالاحاديثجميعتتوافقهذاوعلىمطلقا.القراءةبتركجم!النبي

الوقتهذاومن.يمكنلوالتعارضعندالمتعينهووالتوافقفيها،تعارض

]المزمل:(اناليمنتبزماو>فافر:فيهنزللماالفاتحةفرضيةنسخت

.("القرآنمنمعكتيسرما"واقرأللمسيء:بعدهب!ولالنبيفامر2[(،0

يغني،بماعليهالكلاممرفقدصلاتهالمسيءحديثأما:أقود18[]ص

لله.لحمدوا

(.الخبطةأنهفيهمافأقلالتوفيقمنالشارحأبداهماوأما

وشيءتحةالفاوجوبأحاديث:هكذاالاحكامنزولترتيبأنزعمفانه

بيو(1)عمرانحديثومنها،الزيادةعنالمأمومنهيأحاديثثممعها،

ب!عيهؤالنبينهيثم،الانصاتايةنزولثم،والمنازعةلجةالمخافيهريرة

صلاته.الصميءقصةثم،القراءةآيةنزولثممطلقا،القراءةعنالمأموم

هكذا:العلميةبالأدلةالثابتالصحبحلترتيبو

اتفاقا.مكيةالمزملوسورة،المزملسورةمنفانها؛القراءةاية

"."عبادةالصوابولعل،الأصلفيكذا(1)
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ن)ثم)اقرأ(،نزلماأول"أنزيد:بنجابرعن1(")الإتقان"وفي

ثم،سورةوئلاثينئلاثاذكرئم("،تحةالفاثمالمدثر،ثم،المزملثم(،والقلم

الباقي.وذكر("،الاعراف"ثم:قال

إني":جم!اللهرسولقال:قالجابرعن(")2("الصحيحينوفي

فنظرت،الواديفاستبطنت،نزلتجواريقضيتفلمابحراء؛جاورت

يعني:-هوفاذاالسماء؛الىنظرتتم،ليوشمايمينيوعن،وخلفيأمامي

اللهفانزل؛نيفدتروتهمفامر،يجةخدفاتيت،رجفةفاخذتني-جبريل

."[1،2:المدثر1فائذر<قئ!افذثر>ياتها:لىتعا

بنجابرقالوقد،النبوةأوائلفينزلتالمدثرسورةأنظاهروهذا

المدثر".سورةقبلنزلتالمزملسورةإن"زيد:

ذكرت:عائشةعنوغيرهماأحمد(")3(مسندو""مسلمصحبح"وفي

فقام؛السورةهذهأولفيالليلقيامافترضالله"فان:قالتثم،المزملسورة

السماء،فيشهراعشراثنيتمتهاخااللهوأمسكحولا،وأصحابهاللهنبي

تطوعا(".الليلقياموصار،التخفيفالسورةاخرفيلىتعااللهأنزلحتى

فيلحافظاذكرهمدني!؛بعدهاوماالقراءةايةأنبعضهمزعموقد

إليه.فارجعشئتفإن،ورده،الصلاةكتابأولفي4(")"الفتح

)1(.)1/168(

.(161/752)ومسلم(2294،4294)يرلبخاا(2)

عليه.المحققينتعليقوانظر2(.)9426و"المساند")746("مسلم"صحيح)3(

()4(1/.)465
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عنمتأخرةوهي،الأعرافسورةمنلانها؛الإنصاتايةبعدهاثم

يكونأنواحتمالزيد.بنجابرعنتقدمماعلىبكثير،المزملسورة

لاوالذيبعد.فيهالسورتيننزولترتيبعكسعلىالايتيننزولترتيب

قراءةمسالةفيذلكإيضاحتيوسيااتفاقا،مكيةالانصاتايةأنفيهنشك

لى.تعااللهشاءإن،الماموم

صلاته.المسيءوحديث،القنوتآيةثم

يذكرولم.الانصاتايةعلىالكلامفييأتيفلماالقنوتآيةأما

0للفائدةتتميمازدتهاوانما،القنوتآيةالشارح

تحقيقه،مركمابدر؛قبلوقعتفانهاصلاتهالمسيءقصةوأما

فالله؟صلاتهالمسيءقصةأمالقنوتآية:قبلكانهذينأيلييتبينولم

أعلم.

علىدليلعندييقمولم،الاحاديثوبقمةالفاتحةيجابإأحاديثثم

المسيءقصةعلىتقدمماتحةالفاوجوبأحاديثمنولعلترتيبها.

حديثفيبعينهابالفاتحةالأمرزيادة[91أصصحةعلىبناء؛صلاته

حديثعلىالكلامقيقدمناهماعلىذلك؛خلافويمكن،صلاتهالمسيء

صلاته.السسيء

لأنمتأخر؛الفاتحةوجوبفيهريرةأبيحديثأنفيهنشكلاوالذي

.بالسماعصرحوقدخيبر،أيامسبعسنةكانإسلامه

ابنعنوالحميديراهويهبنإسحاقطريقمن1()البيهقيعندولفظه

38(.2/)"الكبرى"السننفي(1)
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لاصلاةكل":يقولب!جمولاللهرسولسمعت:قالهريرةأبيعنيسندهعيينة

أبايا:فقال!.خداجهيثم،خداجهيثم،خداجفهيالكتاببأتفيهايقرأ

نفسك؛فيبهااقرأ!فارسييا:قال؟،الاماموراءأحياناأكوننيفا!هريرة

بينيالصلاة"قسمت:وجلعزاللهقال:يقولبئاللهرسولسمعتفإني

قال،لمينالعاربدئهالحمدالعبد:قالفاذا؛سألماولعبدي،عبديوبين

.(1)"مسلمصحيح"فيوهو،لحديثاوذكر."عبديحمدني:الله

أبيعنميمونبنجعفرطريقمنوغيرهداود)2(أبيحديثوفي

فيفناد،"اخرج:ب!جم!اللهرسولليقال:قالهريرةأبيعنالنهديعثمان

زاد".فماالكتاببفاتحةولو،بقرانإلاصلاةلاأنهلمدبنةا

صلاةلاأنهأناديأنب!فىاللهرسولأمرني"داود)3(:لابيروايةوفي

زاد".فماالكتابفاتحةبقراءةإلا

فيه.مختلفميمونبنوجعفر

"لا:ب!بئاللهرسولقال:قالعبادةعنوغيرهما)4(""الصحيحينوفي

".القرآنباميقرالملمنصلاة

بفاتحةفيهايقرألاصلاةتجزئلا":وغيره)5(حبانلابنروايةوفي

)593(.رقم)1(

)981(.رقم)2(

)082(.رقم)3(

.(493)ومسلم(657)ريلبخاا(4)

.وغيره(094)خزيمةابنوأخرجه(.4917،)9178رقم(5)
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ه"الكتاب

23الترمذكل!يف!زاححداعلىوالردالصلاة

1(،)"صحيحه"فيحبانوابنحمدووالترمذيداودلأبيروايةوفي

اللهرسولفقرأالفجر؛صلاةفيبلا!اللهرسولحلف"كتا:قالعبادةعن

إ("؟امامكمخلفتقرءونلعلكم":قالفرغفلما؛القراءةعليهفثقلتبيلا!

صلاةلافانه؛الكتاببقاتحةإلاتقعلوالا":قال،اللهرسولياهذانعمقلنا:

بها".يقرألملمن

؟بالقراءةجهرتإذاتقرءونهل...":وغيرهداود)2(لأبيروايةوفي

فلا،القرانينازعنيليما:أقولوأنافلا،":قال،ذلكنصنعإنا:بعضنافقال

".القرانبامإلاجهرتاذاالقرانمنبشيءتقرؤوا

رسولبناصلى":قالهريرةبيأعن:وغيره)3(داود"بيأسنن"وفي

فقالاحد؟"منكمقرأ"هل:قالقضاهافلما؛الصيحأنهانظنصلاةب!يئالله

أنازعمالي[قولاني"ث!:اللهرسولفقال،اللهرسولياأنانعم:رجل

."القران

بنا"صلىهو:فاذا؛عنديشيءٍفيفنظرت:سفيانعن)4(البيهقيوذكر

شك.بلا"؛الصبحصلاةبهيلا!اللهرسول

بنوا(54722،64722،05722)حمدو3(11)و[لترمذي8(32)داودأبو(1)

5(5781،2971،8481)حبان

.(164)2/!الكبرى"السننفيالبيهقيوأخرجه82(4)رقم)2(

)827(.رقم)3(

.(571)2/"الكبرى"السنن(4)
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وغيرهماالصحيحينفيالذيعبادةحديثأنيرونوالحفاظ2[0ص1

القصة.فيهذكرالذيحديثهمنمختصر

عبادةحديثواقعةفيهوالمنازعةفيهريرةأبيحديثإن:قيلوقد

فيهريرةأبيمذهبلذلكويشهدالامور.أكثرفيلاتفاقهمابعينها؛

كافيةالقرائنوهذهوغيرها،الجهريةفيالمأمومعلىالفاتحةقراءةوجوب

".نسلم"لا:الشارحقوللىإالتفاتفلا،العلمأهلعندالظنإفادةفي

صلاتهالصسيءحديثعنمتأخراعبادةحديثيكونتقدممافعلى

القصة.شهدهريرةأبالانجزما؛

لى.تعااللهشاءإنسياتيكمانظر؛الاتحادوفي

العاصبنعمروبناللهعبدحديثالرابعةالمسالةفيسيأتيولكن

فيمعيكنتماذاتقرءون"هل:قالانصرففلماجم!ء؛النبيمع"صلينا:قال

بناللهعبدوإسلام(.1")القرآنبامالأتفعلوا"فلا:قال،نعمقلنا:،؟"الصلاة

فيكافوذلك،عبادةقصةهيقصتهأنوالظاهرمتأخر،العاصبنعمرو

.عبادةحديثتأخرعلىالدلالة

تحة.الفاوجوبفيالاحاديثأشهرهريرةبيأوحديثعبادةوحديث

البخاريأكثرهاجمعقدالصحابةمنجماعةعنأخرىأحاديثوبقيت

".القراءة"جزءفيتعالىاللهرحمه

اية:الثلاثالاياتعنمتأخرةالفاتحةوجوبأحاديثأنثبتفقد

صلاته.الصسيءحديثعنومتأخرة،القنوتواية،الانصاتواية،القراءة

.(671-471ص)ريللبخا"ةءلقراجزء"(1)
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وقد،الفاتحةفرضيةأحاديثنسخعلىبهيستدلماالشارحبيديبقفلم

الفاتحةفرضيةفثبتت"؛بقراءةإلاصلاة"لا:مسلمحديثعنالجوابتقدم

.الإطلاقعلى

،القراءةعنالمأمومنهيفيوردوماوالمنازعةلجةالمخاأحاديثفأما

لى.تعااللهشاءإن،المأمومقراءةمسألةفيعليهافسنتكلم

بأنالاعترافمنبهلسمحتكانتبمانفسهتطبلمالشارحإنثم

بفاتحةالاصلاةلا":حديث)يحتمل:فقال،الركنيةعلىيدلعبادةحديث

)1(،مسلمرواهالذيعائشةحديثفيكما؛الركنيةمعنىغيرمعنى"الكتاب

وهوولا،الطعامبحضرةصلاةلا":يقولبلا!اللهرسولسمعت:قالت

علىجمعواأالبر:عبدابنقالالكبير")2(:"الشرحوفي".الأخبثانيدافعه

صلىإذاكذلك،تجزئهصلاتهأنصلاتهفاكملالطعامبحضرةصلىلوأنه

حاقنا(.

بفاتحةيقرألملمنصلاة"لا)3(:الترمذيعندالحديثلفظ:اقول

".الكتاب

فيصريحة(اللهإلاإلهالاالتوحيدكلمةأنمسلميرتابلاأنهاعلمئم

"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا":وقوله،تعالىاللهغيرإلهوجودنفي

الفاتحة.يقرالملمنصلاةوجودنفيفيصريحةفهيمثلها؛

)056(.رقم)1(

2(.60)6/و"الاستذكار"2(2/260)"التمهيد"وانظر.(595)3/لمقدسياللشمس2()

.(42)7رقم)3(



الفقهرسانلمجمولح62

بأنهاقلناوانيصحلاالفاتحةبدونالصلاةوجودنفيأنتوهمومن

غفلفقد=باطلةكانتوانالفاتحةبدونالخارجفيتوجدقدلانها،ركن

الصحيحةعلىتصدقإنماالشارعلسانفيالصلاةلان؛شديدةغفلة

.جماعإوهذا2[،1]ص

صحتها؛يقتضيمخصوصةصلاةعنالشارعنهيإن:الحنفيةقالخى

عنها؟ينهىفكيفتحصيلها،علىقدرالمكلفلماتصحلاكانتلولانها

الباطلة،الصلاةمنلظاهرةالصورةعنالشارعنهىإنما:لهمفقيل

علىمحمولةالشارعلسانفيالصلاةبأنفردُّوهتحصيلها.علىقادروهو

حجة.بغيرعنهاصرفهايجوزفلاحقيقتها،هذه،الصحيحة

وجودنفيفييقدحلاالباطلةالصورةوجودأنثبتهذاتقررإذا

جدا.ضحووهذا،الصلاة

،الكتابتحةفاقراءةبدونالصلاةوجودنفيفيصريحعبادةفحديث

بدونها.تصحلافيها،ركنأنهافيصريحوذلك

يدافعهوهوولا،الطعامبحضرةصلاةلا":حديثفينقولوهكذا

لموانما.الموضعينهذينفيتصحلاالصلاةأنفيصريحبانه"الأخبثان

نإفقالوا:؛خلافهعلىعندهمالقطعيجماعالالقياملحديثابهذايعملوا

كانتبهتكلملماب!ولالنبيأنعلىأو،الحديثنسخعلىيدلالاجماع

حقيقته.عناللفظصرف]لسامعونمنهافهمقرائنهناك

وقعتثملدليلحقيقتهاعنصرفتإذاالكلمةأنعلمذويرتابولا

دليل،لغيرفيهحقتقتهاعنصرفهايسوغلااخركلامفيبعينهاالكلمةتلك
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وقدإلاكلمةمنمالأنهكلها؛الكلامظواهرلسقطتذلكساغولو

علىالقرينةنصبمعظاهرهاخلاففياستعمالهايجوزأواستعملت

عاقل.ولابل،مسلمبذلكيقولولاذلك،

يصليلا":بلفظوردقد"الطعامبحضرةصلاةلا":حديثأنعلى

ذكره(،1)"حبانابنصحيح"فيهوكذا.إلخ"الطعامبحضرةأحدكم

إسماعيلبنحاتمطريقمنمسلمأخرجه":قالثم)2("الفتح"فيالحافظ

بنحسينطريقمنحبان.وابنالقاسمعنمجاهدبنيعقوبعنوغيره

حديثمنشاهداأيضا)3(حبانابنلهخرجو.بهيعقوبعنوغيرهعلي

".أحدكميصليلا":بلفظيعني"هاللفظبهذاهريرةأبي

فيصريحايكونفلا،النهيبمعنىنفيوإمانهيإما"يصليلا":وقوله

صلاةلا":لفظعليهويحمل،الصحةعلىالحنفيةعنديدلبل،البطلان

"،الكتابتحةبفاصلاةلا"بخلاف.الرواياتبينجمعا"الطعامبحضرة

عنصرفهيسوغدليليقمولم.اتفاقاللبطلانالمقتضيالنفيفيصريجفانه

أعلم.والله،النهيمعنىلىإظاهره

نفيوهوالمجاز،فياستعمالهشاعالشيءنفيأنبعضهمزعموقد

يجعلوكيف!عظيمبهتانوهذا،عرفيةحقيقةالمجازهذاصارحتى؛الكمال

التوحيديفيدلاظاهرهاكانإذاالتوحيدعنوان(اللهإلاإلهالالىوتعاتباركالله

)7402(.رقم)1(

)2(.)2/242(

النهي.بصيغة،يصل"لا:وفيه2(.)720رقم)3(
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هذا.مثللىإيؤديللمذهبحبمنباللهونعوذ؟القائلذلكزعمعلى

أولىالمستعملةالحقيقةأنتعالىاللهرحمهحنيفةأبيمذهبأنعلى

.()1أصولهمفيذكروهمنها،الاسبقالمتعارفالمجازمن

لاومنالأبكمفإناتفاقا،مخصوصالحديثعمومن:قيلفإن

منإن:يقولونالعلماءوجمهوربدونها،صلاتهماتصحالفاتحةيحسن

قدذلكإن:الشافعيةوقاليقرأ.لمأنهمعركعتهتصعراكعاالامامأدرك

كتبهم.فيموجودذلكوتصويركلها،الصلاةفييتفق

جهريةفيالمأمومعلىقراءةلا:يقولونأكثرهمأوالعلماءمنوكثير

العمومودلالةمطلقا.المأمومعلىقراءةلاقالوا:منهموطائفة.الامام

النظار.بعضردهاحتى22[]صضعيفةأفرادهبقيةعلىالمخصوص

الامامبهجهرمافيأومطلقاعليهقراءةلاالمأمومأندعوىأما:قلت

لى.تعااللهشاءإن،المسألةهذهبيانوسيأتي،نسلمهفلا

عنونقله،لىتعااللهرحمهالبخاريالاماماختارفقدالمسبوقماو

الشافعية،أصحابنامنجماعةقولوهو.الركعةيدركلاأنه:الصحابةبعض

2(.)أعملوبه

بهجهرمافيأومطلقاالمأمومعنالقراءةبسقوطفالقائلونذلكومع

هذاوعلى،المأمومذلكعنأجزأتالفاتحةالامامقراءةأنيرونالإمام

هذايكونفلا؛الكتاببفاتحةفيهاقرأأنهالمامومهذاصلاةعلىفيصدق

.(57)2/بادشاهلاميرالتحرير،"تيسيرانظر"التحرير".فيلهماماابنعليهنض(1)

.(133-1/101)المجموعةهذهضمننشرتالبابهذافيرسالةللمولف)2(
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قراءتهيعمبماالحديثفييقرا""تأويللزومفيهوانما،للحديثتخصيصا

لايقرأ"،"للفظتأويلوهذا،إمامهقراءةمنمقامهايقومومابنفسه

.للعمومتخصيص

لامتناع،بالعقلمستثنيانفإنهماالفاتحةيحسنلاومنالأبكموأما

وسهأ<إلانفساللهلاكبمت>:تعالىاللهقالوقدبطاق،لاماتكليف

286[.:]البقرة

يضعفلابالعقلالتخصيصأنالحنفيةأئمةمنالشريعةصدروحقق

فرق؛هناكيجبلكن"")1(:توضيحهو"""التنقيحفيوعبارته.العامدلالة

الاستثناء،حكمفيلأنهقطعيا؛يكونأنينبغيبالعقلالمخصوصأنوهو

لاحتىعنه)2(،مفروغأنهعلى،العقلعلىمعتمداالاستئناءحذفلكنه

<الضلوِإلىقصتمإذاءامنواالذيف>جمايها:لىتعاقولهإن:نقول

واجبوهوبه،تفردتقدفرقوهذا،شبهةفيهدليلونظائره6[:]المائدة

والمجنونالصبيمنهاخصالتيالشرعخطاباتأنيتوهملاحتىالذكر؛

معجاحدهايكفرفإنه،بالفرائضالواردةلخطاباتكا؛شبهةفيهدليلبالعقل

ماكلفإن،شبهةيورثلابالعقلالتخصيصفإنعقلا،مخصوصةكونها

فلا".لاومايخص،تخصيصهالعقليوجب

يدلولا،الفاتحةتلزمهلاالعاجزأنعلىيدلإنماالعقل:قلتفان

ناإما:حكمينباحديصدقالفاتحةتلزمهلاكونهلان،صلاتهصحةعلى

)1(.)1/44(

المذكور.المصلمرمنوالتصويب."فيه"مفرغ:الاصلفي2()



لفقه1وسانلمجمولح03

أصلا.الصلاةتلزمهلاأنوامابدونها،صلاتهتصح

خوطبواالذينالصحابةعندمنتفياكاننيالثاالاحتمال:قلت

الشرعيةالقاعدةمنعلموهبما؛الامةمنغيرهمعندوكذا،لحديثبا

يصلي،أنعليهكانأركانهامنشيءعنعجزمنأنوهي؛للصلاةالمقررة

لانهالاستثناء؟قوةفيفهوعندهممقرراهذاكانواذا.عليهقدربماويأتي

الشريعة.صدرذكرهفيماكالعقلفهو،للنصمقارندليل

:فقال،هريرةبيأحديثعنيجيبأن)1(بعضهمحاولوقد23[]ص

وهذا،"تمامغير":بقولهتفسيرهذلكويوضح،الناقصةمعناهاالخداجإن

صحيحة.أنهايدذ

تماملغيرولدهاالناقةإلقاء:اللغةأهلعندالخداجأن:لجوابوا

وقيل:.الوقتقبلناقصاإياهإلقاوها:وقيل.الخلقتامكانوان،الايام

قالشعر.عليهينبتلم،ملطإياهإلقاوها:وقيل.دماإياهإلقاوها

.خداجوهوخدجتقد:دماألقتهإذاويقال2(:)الازهري

رأيتفيمايصرحوالموميتا،إياهإلقاوها:فالمعنىحالكلوعلى

إذاإلاولدهاألقت:يقولونلافإنهم؛عليهيدلالالقاءلانميتا""بقولهم

ألقت:مجهضوهيإجهاضاالناقةأجهضت"")3(:اللسان"وفي.ميتاكان

التراثاحياءدار.ط2(52)3/العثمانياحمدشبيرللشيخ"الملهم"فتحانظر(1)

العربي.

.(54)7/"اللغةتهذيب"2()

.(004،104)8/"العرب"لسان)3(
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قيل:خلقهيستبينأنقبلولدهاالناقةألقتإذازيد:أبو...تماملغيرولدها

للمجهض".:وجهيض،وجهض،وخديج،خدج:الفراءوقال.أجهضت

لغمرألقته:مسقطوهىسقاطا،ولدهاالمرأة"سقطت".ولمحيه ء1)1(0.

ولدها".ألقتذاوغيرها:الناقةسقطتو...تمام

.)2(
لغيرألقته:مزلقوهي،أسقطت:والناقةالفرس"ازلقت:وديه

".تمام

..)3(.:
ينبتأنقبل،تماملغيرالقته:وغضنتبولدهاالناقةعصنت".واليه

".خلقهويستبينعليهالشعر

إذافأما.يخفىلاكماالموتفيينالا"الخلقتامكانوان":وقولهم

وضعت.،ولدت:يقولونفإنماحياكان

الناقة:أخدجت:يقالعبيد:أبو"قال)4(:للبخاري"القراءةجزء"وفي

".بهينتفعلاميت،والسقط،أسقطتإذا

السقطمثلالفاتحةفيهاتقرألاالتيالصلاةأن:الحديثفحاصل

ماعلىفأماصحتها.هيالصلاةحياةأنمنصفيرتابولاميتا،الملقى

أصرحالبطلانعلىفدلالتهدما"إياه"إلقاوهاالخداجانمنالازهريقاله

الظهرمنصلىلمنيقاللانه؛مجملفهو"تمام"غير:قولهفاما.وضجو

.(881/)9نفسهلمصدرا(1)

.(21/01)نفسهلمصدر[(2)

.(1/091)7نفسهلمصدرا)3(

66(./1)عبيدلابي"يثلحلما"غريبوانظر362(.)ص(4)
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"فما)1(:"الصحيحين"حديثومنه،صلاتهيتملمقطعها:ثمركعاتثلاث

لم:السننبعضوتركصلىلمنويقالفاتموا".فاتكمومافصلوا،ادركتم

معنىمن"خداحفهي":قولهاقتضاهماينافيفلاهذاوعلى.صلاتهييم

لذلك.الموافقالمعنىعلىحملهيجببل؛البطلان

اللهرسولسمعت:قالتعائشةعن:للبخاري")2(القراءةجزء"وفي

".خداجفهي،خداجفهيالقرانبامفيهايقرالمصلاةصلى"من:يقولب!في

:قالبه!ؤالنبيأن:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن)3(:وفيه

مخدجة".فهيالكتاببأمفيهايقرألمصلاةكل"

بيأحديثرواياتبعضفيوكذا."تمامغير"روايتهمافيليس

زادهاهريرةأبويكونأن-أعلموالله-فيحتمل."تمامغير"فيهاليسهريرة

أعلم.والله،الفاتحةوجوبفيمذهبهعلموقدتفسيرا،مرة

"عبديوبينبينيالصلاة"قسمت:لىتعااللهقولفيالاخروحديثه

الفاتحةأنيقتضيوهو،الصلاةهيالفاتحةجعللأنه؛الركنيةفيصريح

أعلم.والله،الاوللحديثاهريرةأبوبهأكدولهذا،الصلاةفيماأعظم

علىيحملالشارعكلامفي"صلاة"لفظلكن:يقولقائلاولعل

الصحيحة.

صحتها؟علىبذلكتحتبئأ"باطلةصلاة"هذه:قاللوأرأيت:فاقول

.هريرةأبيحديثمن6(20)ومسلم(809)636،البخاري(1)

.(173)ص2()

68(.67.)ص)3(
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لفظاستعملأنهعلىدليل""باطلة:قولهإن:أقولبللا،:قالفان

".باطلة":قولهبقرينة،الخارجةالصورةفيمجازا"صلاة"

مروقد،"خداجفهي":قولهبقرينة،الحديثفيتقولفكذلك:قلت

أعلمهوالله،"باطلةفهي":قولهقوةفيوأنه،معناه

علىيدللا"خداج":قولهأنعلىاحتج)1(الطحاويرأيتثم24[]ص

كلفيتشهد؛مثنىمثنىالصلاة":قالأنهبييهولالنبيعنرويبما"البطلان

لىإترفعهما:يقول،بيديكوتقنع،وتمسكن،ولضرع،وتخشع،ركعتين

ذلكيفعللمومن،ربياربيا:وتقول،وجهكببطونهمامستقبلاربك،

)2(."خداجفهو":روايةوفي.وكذا"كذافهو

ذلكبعضالطحاويبينقدشديدا،اضطرابامضطربحديثوهذا

بناللهعبدسندهففيذلكومع23()3(.ص2)جالاثار"مشكل"في

حديثه.يصجلم:البخاريوقال،مجهول:المدينيابنقالالعمياء؛بننافع

الحديث.هذايعني

منصلاةصحةعلىجمعتأالامةنو،صحالحديثأنفرضناو!ر

ولا،بدليلظاهرهعناللفظصرفقبيلمنفذلكفيه؛ذكرماجميعترك

الرسالة.مؤسسة.ط(421)3/الاثار""مشكلفي(1)

خرجهو.عباسبنالفضلحديثمن)385(والترمذي()17525احمدأخرجه)2(

بنالمطلبحديثمن(132)5ماجهوابن(1)692داودوأبو()17523أحمد

الامامكلاموانظر.مجهولوهوالعمياء،بننافعبناللهعبدإسنادهماوفي.ربيعة

.لترمذي1عندعليهالبخاري

الرسالة.مؤسسة.طبعدها(وما261)3/)3(
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دليلبغيرظاهرهعناخركلامفيوقعإذااللفظذلكصرفبذلكيسوغ

.قدمناهكما

وسنذكره،موتهمرضفيجم!النبيصلاةحديث(1)الطحاويوذكر

الرابعة.المسألةفيحججهمفياللهشاءإن

وذكر.(،..بركنليمستتحةالفاأنعلىأيضا)ويدل:الشارحقالثم

لىإيصلأنقبلفركع؛راكعوهوجموالنبيإلىانتهىأنهبكرةأبيحلميث

تعد")2(.ولا.حرصااللهزادك":ب!جمولالنبيلهفقال؛الصف

أدركفقدالركوعادركمنأنعلىدلالة)وفيه:الشارحقالتم

بركن،ليستتحةالفاأنثبتالركوعإدراكمنالركعةوبإدراك...الركعة

بفوتها.الركعةلفاتتركناكانتولو

فرضالقراءةلان؛الدليلهذابعينله؛قراءةالامامقراءةأنثبتوأيضا

مظلقا(.البعضوعند،الفاتحةالبعضعند،بالاتفاق

علىلحديثاهذايدلفكيفبالاتفاقفرضاالقراءةكانتفاذا:أقول

قدوالمسبوق،بركنليستالقراءةأنعلىيدلولا،بركنليستالفاتحةأن

تحة.الفاترككماالقراءةترك

ثانياذكرهماعلىلحديثابهذاالاستدلالفييقتصرأنفالصواب

إلخ."...ثبتوأيضا":بقوله

.(01)99الاثار""مشكلفي(1)

)783(.البخارياخرجه2()
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نأ:أي؛الالزامسبيلعلىالاولالاستدلالذكرلعله:قيلفإن

نأالشاقعيةمعشرفيلزمكم،الفاتحةيقرأولمركعتهصحتالمسبوق

وليسبدونها.المسبوقركعةصحةبدليل؛بركنليستالفاتحةإنتقولوا:

بأنتقولونلالانكم؛المسبوقعنالفاتحةالاماميحملتقولوا:أنلكم

للماموم.قراءةالامامقراءة

حقكانبلالاخر؛بالاستدلالأردفهلماهذامرادهكانلو:قلت

ليستالفاتحةأنإما:أمرينأحدالشاقعيةمعشريلزمكم:يقولأنالعبارة

للماموم.قراءةالامامقراءةأنوإما،بركن

الركعةأدركالركوعأدركمنإن:الشافعيةمنقالفمنهذاتقررإذا

للمأمومقراءةالامامفراءة:فيقولفقط،الصورةهذهفيالثانيالشقيختار

فهذاوغيرهالمسبوقبينبالفرقطولبفان.الركوعفيإلايدركهلمالدئ

لى.تعااللهشاءإنتيوستا،المامومقراءةمسالةموضوعمن

الامامخلفالقراءةفيجاءمابابفيالشارحوذكر26[)1(]ص

:قالثم.الامامخلفالقراءةعنالنهيعلىودلالتهأكيمة،ابنحديث

دليلوهو،الامامخلفالفاتحةقراءةعنالنهيهريرةأبيبحديث)فثبت

.جماعإهذاوعلىركنيتها،نسخعلى

ماأحمد:فال،جماعإفإنهيضاو)2(:"المغني"فيقدامةابنقال

تجزئلابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهلمنحداسمعنا

()26الورقةرأسوفيشيئا.الشيخفيهايكتبلمفارغة2()5ورقة:ملاحظة(1)

(.الامامخلفالصلاة)ذكرهو:عنوان

هجر..ط262()2/)2(
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،والتابعون،صحابهو!به!ووالنبيهذا:وقاليقرأ.لمإذاخلفهمنصلاة

الاوزاعيوهذا،العراقأهلفيالثوريوهذاالحجاز،أهلفيمالكوهذا

إمامهوقرأصلىلرجلقالوامامصر؛اهلفيالليثوهذا،الشامأهلفي

(.انتهى.باطلةصلاتههو:يقرأولم

اللهشاءإنالرابعةالمسالةفياكيمةابنحديثعلىالكلامسياتي:أقول

لووانه،الفاتحةقراءةعنالنهيفيهفليسصخإنأنهلكيتضحوهناك،لىتعا

منه.أرجحهومالمعارضتهمطرحا؛وامامنسوخاإمالكانذلكعلىدل

ولم،الفاتحةقراءةعنالمأمومنهيعلىودلصجلونههاهناوننبه

تبقىبلمطلقا؛الفاتحةركنيةنسخذلكمنلزملمامطرحاولامنسوخايكن

مطلقفيالحنفيةيقولكما؛إمامهفاتحةالمأموميكفيولكنركنيتها،على

.القراءة

اللهشاءإنالرابعةالمسألةفينقضهفسيأتيالمزعومجماعالاماو

فاتحةأنعلىالدلالةغايتهبل؛الركنيةنسخمنهلزملماثبتولو،تعالى

أيضا.القراءةفيالحنفيةيقولهكما؛الجهريةفيالمأمومتكفيالامام

خلفيقرألممنصلاةأنثبت)واذا:البابذلكفيالشارحقالثم

كانتلولانها؛بركنليستالفاتحةانبهفعلم،تبطللمالجهريةفيإمامه

سواءوالسريةالجهريةلأنأيضا؛الجهريةفييقرألممنصلاةلبطلركتا

خلفقراءتهاتجوزفلاركنيتهاعلىالفاتحةتبقلموإذا.الركنحقفي

هوكما؛الركنيةعلىمبنيةكانتالإمامخلفقراءتهالانمطلقا؛الامام

(.عبادةحديثفيمصرح
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إذاالماموملان؛بركنلي!ستالقراءةمطلقأنهذاعلىفيلزمك:أقول

الخ.صلاتهتبطللميقرألم

للمأموم.قراءةعندناالامامقراءة:قالفإن

قراءة:يقول،الجهريةفييقرألاالمأمومأنيزعممنيقولوهكذاقلنا:

للمأموم.قراءةالجهريةفيالامام

لادعوى"الركنحقفىسواءوالسريةالجهريةلان":وقولك

لك.يسلمونها

يكفيأنهعلىالدليلودل،ركنتحةالفاأنعلىالدليلدل:يقولونبل

هذهزالتالامامأسرفاذا،الاستماعلمصلحةجهرإذاإمامهتحةفاالماموم

الاصل.لىإفرجع؛المصلحة

لاالفاتحةقراءةأنلىتعااللهشاءإنسنثبتفاننامعه،النزاعنطيلولا

إمامه.جهروإنللمأموممنهابد

!!!
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التانيةلمسالةا28[]ص

الفقهرسانلمجمولح

ركعة؟كلفيالفاتحةتجبهل

قمت"إذاوغيرهما:")1("الصحيحينفيصلاتهالصسيءحديثفي

ثم،ركعةلهفوصف؛."..القرانمنمعكتيسرمااقرأثمفكبر،الصلاةلىإ

كلها".صلاتكفيذلكاصنعثم":قال

فيذلكافعل"ثم-:الفتج)2(في-كماحبانوابنلاحمدروايةوفي

".ركعةكل

بعضفيالفاتحةزيادةبيانالحديثهذاعلىالكلامفيتقدموقد

نصا؛الفاتحةذكربلاولالنبييكوننإماأنهوضحناو،الصحيحةالروايات

والثناءلحمداذكروانمايذكرها،لميكونأنوإما،الزيادةتلكبدليل

بالفاتحة.أخيرانسخذلكأنعلمالصحابيولكنتيسر.ماوقراءةوالتمجيد

الاحتمالعلىأما؛ركعةكلفيبالفاتحةالامريثبتالامرينكلاوعلى

والثناءالحمدعنبدلاجعلتالفاتحةفلأنالثانيعلىوأمافظاهر،الاول

،البدلفكذا؛ركعةكلفيثابتمنهوالمبدلتيسر.ماوقراءةوالتمجيد

ركعة،كلفيالفاتحةقراءةعلىمواظبتهمنبهلا!النبيعنتواترماويؤكده

أعلم.والله

الال!!الال!

تخريجه.سبق)1(

.()1787"حبانابنو"صحيح()59918"المسند"وانظر927(.)2/2()



الترمذكل!يفمزاححد1علىو[لردالصلاة!القراءةمعانل25-

الثالتةلمسالةا92[]ص

93

القاتحة؟علىالزيادةتجبهل

الس!صيرالرتج!%لمحه

بفاتحةإلاصلاةلاأنهجاءما)باب:الترمذييثرحفيقال)1(

:وزيادة،"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:حديثذكرثم(،الكتاب

وسكت")2(،صحيحه"قيذكرهامسلمالان؛صحيحةوانها"فصاعدا"،

داود)3(.أبوعليها

فاتحةأنعلىيدلالحديثفهذا؛فيهعلةعلىأقف)ولم:قالثم

الامامعننقلومابدونها،الصلاةلاتجوز،الصلاةركنفصاعداالكتاب

أنهففيهالفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفعوردبانهاللهرحمه)4(البخاري

هذا:علىيثالحلممعنىفيكون.ركنالفاتحةأنإلاحكميثالحلمفيليس

عليها؛زائدإلىعنهاتتجاوزبل؛تحةالفافيمنحصرةليستالركنيةأن

لها.ركتازائدمعالفاتحةفتكون

منلابدبل؛الفاتحةعلىمقصورةليستالقراءةنمعناهإن:قيلولو

عليها.ضربثم"لمفتي1مولانا"بعدهكتب(1)

37(.)493/رقم)2(

)822(.رقم)3(

تيوسيا2(.43)2/""الفتحفيلحافظاعبارةهوبل،البخاريكلاممنليسهذا(4)

المؤلف.منعليهالتنبيه
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يجوز.عليهازادولو،تحةلفاا

نأالحكمبلمطلقا؛الصلاةفيالفاتحةبقراءةههناالحكمليسقلنا:

بدونها(.الصلاةتجوزلا،الصلاةركنالقراءة

إسماعيلبنمحمدالفنإمامفيهاقال"فصاعدا"زيادة:أقول

يقرألملمنصلاةلا":الزهريعنمعمروقال":درجتهاللهرفع1()البخاري

مع،فصاعدا"":قولهفيمعمرايتابعلمالثقاتوعامة،فصاعدا"الكتاببأم

أريد]ماأردتهمامعروفغيرفصاعدا"":وقوله،الكتابتحةفاأثبتقدأنه

دينارربعفيإلااليدتقطعلا":كقولهيكونأنإلاذلك؛منكثروحرفا[به

:البخاريقالدينار.مناأكثروفيدينارفياليديقطعفقدفصاعدا")2(،

ربماالرحمنعبدوانمعمرا،تابعإسحاقبنالرحمنعبدإن:ويقال"

منهذاأننعلمولا،غيرهالزهريوبينبينهأدخلثم،الزهريعنروى

.(1صالقراءة)جزءلا".أمحديثهصحيح

أمورا:الزيادةهذهعلىاوردأنهوحاصله

منهأجلهومنومنهماكثر،يذكرهاولمبها،تفردمعمراأن:الاول

مثله.هومنومنهمفقه،و

فلا؛يدلسأنهمنهيعلمبماإسحاقبنالرحمنعبدمتابعةعنوأجاب

للمتابعة.يصلحلا،ضعيفالزهريوبينبينهيكونأنيؤمن

اخرجهامعمرورواية.سيأتيكما(15-64)ص"الامامخلفالقراءة"جزءفي(1)

المذكور.الموضعفيمسلم

عائشة.حديثمن(6841)مسلمالزيادةبهذهأخرجه2()
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الجزء)1(،هذامناخرموضعفيالرحمنعبدالبخاريذكروقد

.الثقاتفيهايخالف،مخالفاتعدةلهوأورد

بأنهذاويدفع،الثقةزيادةقبولمناشتهربماالامرهذاعنيجابو

ابن"وقيده88()2(:)ص"المغيثفتح"ففي؛عليهمتفقغيرمطلقاقبولها

وأعدداالساكتكانفلو،والاتقانالحفظفيالطرفينباستواءخزيمة

صرحوممنفلا،صدوقاكانولوحافظاهويكنلمأو،منهأحفظواحدا

أحفظراويهاكانإذاتقبل"إنما"التمهيد")3(:فيفقالالبر؛عبدابنبذلك

...".الحفظفيمثلهأوقصرممنوأتقن

سكوتأنينكرلاأكثرأوأحفظالمقصركانولوبقبولهاقالومن

معرفة.ذيعلىيخفىلامماوهذايوهنها،عنهاالاحفظأواكثر

هذافيالمجتهدعلىينكرلماخرموهنذلكلىإانضمفاذا؟وعليه

لامنهماكلكانوان،الامرين3[.]صبمجموعيردهاأنفيهالماهرالفن

.انفرادهعلىيكفي

.الزيادةلهذهاخرموهنااللهرحمهالبخاريذكروقد

أكثر؛أمواحدأحرف!يدرىلا،مجملمعناهاأن:نيالثاالامروهو

.الإجماللاالبيانشأنهوالشارع:يعني

الربيعبنمحمودعنالزهريروايةمنالحديثأن:ثالثموهنولها

.(بعدهاوما582)ص(1)

لهند.ا.ط(1/642،742)(2)

)3(/3(60)3.
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قصة،في)1(نفسهالاسنادبهذانفسهالحديثهذاثبتوقد،عبادةعن

:قالانصرففلما،القراءةعليهفثقلت؛الصبحبه!يئاللهرسولصلى:ولفظه

لا"أما:قال،اللهرسولياددهوإيقلنا::قال؟"إمامكموراءتقرءونأراكم"

بها".يقرالملمنصلاةلافانه؛القرانبأمإلاتفعلوا

عنتارةالراويجردهواحدحديثبانه)2(الحفاظبعضجزموقد

الحديث،صناعةمارسمنعلىيخفىولا.بقصتهأخرىوذكره،قصته

لا"إنه:يأتيفيماالشارحفقولالظاهر.هوهذانالرواةتصرفوعرف

لا"فصاعدا"زيادةأنعرفهذاعرففاذا.إليهيلتفتمماليس"عليهدليل

أعلم.واللهله،مناقضةهيبل،الحديثفيلهاموقع

هذهردفيالحكميبتلمتعالىاللهرحمهالبخاريالامامإنثم

لاأنهتقتضيفلاصحتإنالزيادةهذهأنوهو؛الثالثالامرذكربل؛الزيادة

الفاتحة.علىيزدلملمنصلاة

ربعفيالأاليدتقطع"لا:ب!جمولقولهفيثبتتقداللفظةهذهنكما

ربععلىيزدلمفيمااليدتقطعلاأنهاأحدمنهيفهمولمفصاعدا"،دينار

دينار.ربععلىزادفيمااودينارربعفيإلاتقطعلاأنهامنهفهموابلدينار؛

وكأنها،"الباري"فتحعبارةفتلكالبخاريعنالمفتينقلهماماو

)823(داودابورواهكما،عبادةعنالربيعبنمحمودعنمكحولطريقمنبل(1)

.3(11)والترمذي

31(:)1عبادةعنالربيعبنمحمودعنمكحولروايةعقبقال،الترمذيمنهم)2(

"فتحوانظر..!..عبادةعنالربيعبنمحمودعنالزهريالحديثهذا"وروى

.(2242،432/)!الباري
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القطع.حديثفيبهاالفاتحةحديثفيالزيادةالبخاريلتنظيرتفسير

زائدقدروجوبعلىبهواستدل..معمر.زاد"1(:")"الفتحلفظوهذا

قال.الفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفعوردبانهوتعقب،الفاتحةعلى

دينارربعفياليدتقطع":قولهنظيرهو)2(:"القراءةجزء"فيالبخاري

فصاعدا".

قاصرةليستالركنيةأنتقتضيبأنهاالعبارةتلكعلىالمفتيواعتراض

إنهاقيلإذاالزيادةتلكإن:فيقال،القطعحديثفيمثلهيجيءالفاتحةعلى

ليسالسرقةنصابأنذلكاقتضىدينار،ربععلىالحكمقصرتوهملدفع

دينار.ربععلىقاصرا

واللهأيضا،القطعحديثعلىالاعتراضعلىيقدمالمفتيولعل

.المستعان

قصرتوهم)دفعقولهمفيبالحكمالمرادليسأنه:الحقوتحقيق

.الصلاةبهتصحوما،فيهيقطعماالمرادبل؛والركنيةالنصابهو(الحكم

يتضمنه.المنصوصأنإلاالمنصوصالحكمهويكنلموانوهذا

ظاهرلكانتزدلملولانها؛ظاهرةالقطعحديثفيالزيادةهذهوفائدة

يقطع.لادينارربعمناأكثرسرقمنأناللفظ

لامكنبهايؤتلملوأنهوهوهكذا،يقالفقدالفاتحةحديثفيماو

منأنمنهفيفهم؛فقطالكتاببفاتحةيقرألممنالمرادأنمتوهميتوهمأن

)1(.)2/243(

48(.)ص)2(
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ضعف.هذافيولكن.لهصلاةفلاالكتابفاتحةعلىيقتصرلم

مرغبتحةالفاعلىالزيادةأنلىإالاشارةالفائدة:يقالأنوالأولى

فصاعدا".العصرلىإيعمللملمنأجرة"لا:لعمالكتقولكمافيها؛

لك،مرغوبالعصربعدالعملفيالزيادةنعلى)فصاعدا(بقولكتنبههم

.الاجرةلاستحقاقشرطايكنلموإن

نإ:نقوللاننا؛يفيدهلافذلكالمفتيذكرهماصحةفرضناولو

والتسع؛والثمانالسبعوهكذا،نصابوالست،نصابالابلمنالخمس

ومن،الشاةعليهوجبتخمسلهكانمن.فقطشاةذلككلفيوالواجب

تسععندهكانتومنبينهما،ماوهكذا،الشاةعليهوجبتتسععندهكان

فقط.منهاخمسعنلاجميعا،عنهافالشاة

تكونانيستلزملاالشاةفيهتجبنصاباالتسعكونأنترىفأنت

.الشاةفيهتجببنصاب31[]صليستالخمس

ثلثوإن،القطعسرقتهفييجبنصابدينارربعإن:نقولفهكذا

القطع.بسرقتهيجب،نصاب-مثلا-دينار

الفاتحةقراءةوإن،الصلاةبهتتمركنالفاتحةقراءةإن:نقولوهكذا

.الصلاةبهتتمركن-مثلا-البقرةوسورة

دقيقةمقدارقامإذاأنهفكما؛القياممثلالقراءة:نقولأنناهذافيوالسز

ب!علؤوكانه.القراءةفكذاركنا؛قيامهكانساعةمقدارقاموإذاركنا،قيامهكان

هيانهاالفاتحةتعيينمنيتوهملمادفعازادها-الكلمةبهذهتكلمكانإن-

الركن.حكمحكمهيكونلاالقرانمنشيئاعليهازادلوحتى،الركن
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تحةالفابعدالقرانمنقرئماوأن،طالوانركناكلهالقيامكونوثمرة

الفرضثوابفإن؛الثوابزيادةهي-تقدمماعلى-الركنحكمحكمه

أعلم.والله،النفلثوابمنأعظم

فيفصاعدا(""زيادةأنمنتقدمهمنوبعضالشارحفهمهماأنواعلم

اللغة.تأباهفهم=تحةالفاعلىالزيادةوجوبيقتضيتحةالفاحديث

علىينتصبمابابهذا"")1(:"كتابهفيسيبويهعمروأبوإمامهاقال

أخذته:قولكوذلك؛والنهيالامرغيرفيإظهارهالمتروكالفعلإضمار

،إياهلهماستعمالكثرةالفعلحذفوافزائدا،بدرهمأخذتهأوفصاعدا،بدرهم

كانفصاعد"بدرهمأخذته":قلتلولأنكالباء.علىيكونأنأمنواولأنهم

فزاد،بدرهمأخذته:قالكانه؛الاسمموضعفييكونولا،صفةلانهقبيحا؛

وصاعد"؛":تقولأنيجوزولاصاعدا.الثمنقذهبأوصاعدا،الثمن

بدرهم:كقولكلشيء؛ثمنصاعدمعالدرهمأنتخبرنتريدلالأنك

شيءبعدشيئاقررتثمأولا،فجعلته؛الثمنبأدنىأخبرتولكنك.وزيادة

."...شتىلاثمان

ماعلىيقالفصاعدا"بدرهمأخذته":قولهأن:عبارتهإيضاح:أقول

فكأن.بأكثر"والبواقي،بدرهمبعضهاأخذأجزاء"ذيفي)2(الرضيذكر

الارطالبعضنتريدفصاعدا؛بدرهمرطلاالزيتهذاأخذت:تقديره

.وزيادةبدرهمالرطلبحسابوبعضها،فقطبدرهمالرطلبحساب

عمرو.أبولا،عثمانبنعمروبشرابووسيبويه.بولاقطبعة(1/461،471)(1)

.الإمامجامعة.ط683(/1)"الكافيةعلىالرضي"شرح2()
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عندولكنواحد،شئفيالمذكورالمثاليقالأنويحتمل:أقول

فإذا.وزيادةبدرهمأو،فقطبدرهمأخذته:يقولكأنه؛التشكيكأوالشك

كأنكللتخيير؛كانواحد،شيءوهوفصاعدا،بدرهم32[ص1بعه:قلت

.وزيادةبدرهمأو،فقطبدرهمبعه:قلت

وجهين:منفرقالعبارتينبينكانوإن،المعنىأصلهذا

،عندكالامرينباستواءيشعرلافصاعدا"بدرهم"بعه:قولكأن:الاول

.الزيادةفيرغبتكتقتضيالمثالهذافيوالقرينة،القرائنلىإيرجعبل

عدمفيبرغبتكتشعرفصاعدا"بدرهم"اشتره:لوكيلكقولكوفي

.الزيادة

("فقطبدرهم"واشتره("،وزيادة"بدرهمأو"فقطبدرهم"بعه:وقولك

الامرين.باستواءيشعر("وزيادةبدرهم"أو

لىإقليلمنمترقيةزيادةيقتضيفصاعدا("":قولهمأن:الثانيالوجه

كانوان،بالترقي("زيادة"لفظيشعرلا"وزيادةبدرهمأو":وقولنا

له.صالحا

:ايفصاعدا؟وكذاكذابلغأوصنع:"وقولهم(:1(")العرب"لسانفيو

كقولهم:عليها؛زادفما:أي."..صلاةلا":الحديثوفيذلك،فوقفما

."...:سيبويهقالفصاعدا،اشتريته

.لاقبو.ط(4/142)(1)
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".دهلكقوقفما:أيفصاعدا؛كذاوبلغ"(:1")القاموس"وفي

قالوقدفصاعدا"،"بدل")2(فوقفما":بلفظالقطعحديثرويوقد

فمابعوضةمامثلايضمربأن-لمجئتخىلاألله>إن:لىوتعاتباركالله

فوقها.مامعبعوضةالمعنىوليس26[.:]البقرة(نوقهأ

"ما:ترفعهعنهااللهرضيعائشةعن")3(مسلمصحيح"قيماوهكذا

بهاعنهومحيت،درجةبهالهكتبتالافوقهافماشوكةيشاكمسلممن

شوكةتصيبه:المعنىوليسفوقها،هوماأوشوكةيصيبه:المعنى."خطيئة

وليسفقط،الشوكةبإصابةمتحققالمذكورالأجرأنأعنيفوقها،زيادةمع

.زيادةالشوكةلىإانضمإذاإلايتحققلاأنه:المعنى

وجهين:علىيجيء"فوفهفما":قولهمأنواعلم

مايتضمنأنبدونالفاء،قبلمماأعظمهوماالمراديكونأن:الاول

والحديث.الايةفيكماالفاء؛قبل

بحيث:أيالفاء؛قبلمماأزيدهومابهالمراديكونأن:والثاني

فيهديناربربعالمرادلان؛القطعحديثفيكما؛وزيادةالفاءقبلمايتضمن

دينارربع33[]صيساويمافوقيكونمالفكلاتفاقاهدينارربعيساويما

.زيادةمعدينارربعيساويعماعبارةفهو

منيعرفكما؛الثانيالوجهفيتصلجفإنما"فصاعدا":قولهمفأما

)1(.)1/703(

)1684/3(.عندمسلم)2(

)2572(.رقم)3(
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لها.استعماموارد

ذلكأنهب:لهقلناأيضاالاولالوجهعلىتستعملأنهازاعمزعمفان

الاحاديثبدليل؛الثانيالوجهعلىالفاتحةحديثفيأنهاإلأ؛كذلك

الفاتحةإماالواجببأنالقولتركعلىوالاجماع،تحةالفاتعينفيالكثيرة

أعلم.واللهمنها،أكبريكونسورةبعضأومنهاأكبرسورةواما

بيأعننضرةبيأعنقتادةعن(1داود)أبيحديثالشارحذكرثم

هذاعلىبهبطعنماوذكر،تيسر"وماالكتاببفاتحةنقرأأن"أمرناسعتد:

رواهقدمسلمةأبابأنعنهجابوعنعن،وقد،مدلسقتادةأنمنالحديث

.نضرةبيأعن

لحديثاروىمسلمةأباأنمن؛الجوابهذابهيدفعماوذكر

كونبئنتقتادةروايةأن:معناهبماالدفعهذاعنوأجابموقوفا)2(،

الحديث؛بهذاحدثنضرةأباأنبينتمسلمةأبيوروايةمرفوعا،الحديث

الخلل.منالاخرىفيماتجبرالروايتينمنفكل

مسلمةبيأيةروثبتتإذاأنهوهو؛واضحوزده،عجيمبجوابوهذا

يةوروموقوفا،الحديثهذاروىنضرةأباأنبهايثبتفانمانضرةأبيعن

رجلمنالحديثسمعقتادةيكوناننامنلالانناشيء؛بهايثبتلاقتادة

سمعهكماموقوفا،نضرةأبيمنلحديثاهذاسمعالضعيفوهذا،ضعيف

غلطا.أوكذباعندهمنالرفعزادولكنه؛مسلمةأبو

.قويسعده2(:43)2/""الفتحفيالحافظقال)818(.رقم(1)

32(.11/5)للدارقطعي"العلل"انظر2()
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فيكانماانذكر)1(النوويبانقتادةتدليسعنالشارحأجابوقد

.السماععلىمحمولالمدلسينعنعنةمنوشبههما""الصحيحين

جامعوهااقتصرالتيالكتب"وشبههما(":بقولهالنوويمرادبانويرد

معروفأمروهذا.ذلكمنداود"بيأ"سننوليسفيها،الصحيحإيرادعلى

كتبهم.فيمبين،الفنأهلبين

ذلكمن""الصحيحينفيماحملفيناقشالعيددقيقابنأنعلى

بيأترجمةفي؛ذلكفيالتوقفلىإأشارالذهبيوكذلك)2(،السماععلى

(")3(.لميزانا"منالزبير

فيطعنقدالبخاريإسماعيلبنمحمدالفنإمامأنهذامنوأوضح

"جزء.هذا"فينضرةابيمنسماعاقتادةيذكر"ولم:بقولهالحديثهذا

4(.()11)ص"القراءة

النبيأن:هريرةبيأعن؛وغيرهداود)5(بيأحديثالشارحذكرثم

زاد".فماالكتاببفاتحةالاصلاةلا"ان:فنادىأمره%

.(1/023)"الراويتدريب"شرحهمعانظره.والتيسير""التقريبفي(1)

636(.635،)2/حجرلابن"الصلاحابنكتابعلى"النكتانظر)2(

السماعالزبيرأبوفيهايوضحلممماحاديثعدةمسلمصحيح"وفي:قال93()4/)3(

لثيء".منهاالقلبففي،عنهالليثطريقغيرمنوهيجابر،عن

.0431الهند.ط24(1)ص)4(

فيلحاكمو32(1/1)والدارقطني529()9حمدايضاواخرجه82(.0)رقم)5(

.ميمونبنجعفرووثقفصححهلحاكماوتساهل923(./1)""المستدرك
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وقال)1(،حفظهجهةمنالمتقدمونضعفهجعفرابأن:عنهلجوابوا

)2(.عليهيتابعلاهذا:حديثهفيالعقملي

معناها،تقدموقد،فصاعدا"":قولهمعنىفيزاد""فما:قولهأنعلى

.الزيادةوجوبعلىتدللانهاو

يجبلاأنهبهيفتيكانالذيهريرةأبيمذهبأنلذلكويشهد

تحة.الفاإلا34[]ص

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن)3(ماجهابنحديثالشارجذكرثم

فريضةفيوسورةللهلحمدباركعةكلفييقرألملمنصلاة"لا:يرفعهعنه

غيرها".او

ضعفه،علىمجمع؛السعديسفيانأبيروايةمننه:عنهلجوابوا

4(.)حديثهيكتبولابشيء،ليسحمد:أالاماموعبارة

أحد.عنينقللمالفاتحةمعسورةووجوب

ثيلإ4النبياقتصارفيالصحيحةالاحاديثترده"ركعةكلفي":وقوله

الاخريين.الركعتينفيالفاتحةعلى

بهالاستدلاليتملاالاحاديثهذهمنحديثكلأنهب:قيلفان

بمجموعها؟الاستدلاليتمأفلا؛انفرادهعلى

.(2801،901/)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/091)الكبير""الضعفاء2()

)983(.رقم)3(

.(521/)"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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شاهدا.ولامتابعايصلجفلاماجهابنحديثأماكلا؛:قلت

وجوبعلىفيهادلالةفلازاد""فماوروايةفصاعدا(""زيادةوأما

أنهاعرفتقدمناماتأملتإذابل.المسالةلهذهبهايستشهدحتىالزيادة

.الوجوبعدمعلىتدذ

صحلوأنهعلىحجة،يصلحلاوهو،وحدهقتادةحديثإلايبقفلم

الموجب،الأمربينالمشتركالقدر"أمرنا(":بقولهالمرادبأن؛تأويلهلامكن

الفاتحة.علىالوجوبقصرأدلةمنثبتمابدليل؛المرغبوالامر

إليهاصارالتيالنسخدعوىمنالعلامأهلعندلىأوالتأويلوهذا

أعلم.والله،الشارح

.باتفاقالعملمتروكعبادةحديث:فقال(؛1بالفتكرين)الشارحجاءثم

علىالزيادةوجوبتقتضيوهي،"فصاعدا"زيادةفيهثبتقدأنهيريد

متروكاكلهلحديثايكونأنفلزم؛باتفاقمتروكالزيادةووجوب،الفاتحة

.ترىكماوهذا،باتفاق

تركعلىالاتفاقيكونأنالعلمأهلبينالمعروفالمستقيموالطريق

ماذلكلىإانضموقدكيففقط،سقوطهاعلىدليلاالزيادةبهذهالعمل

توهينها.منتقدم

العملتركمنلزملماالزيادةهذهإثباتعلىجميعاالرواةاتفقلوبل

وهنبهاالاحتجاجوهنمنولاكله،بالحديثالعملتركوحدهابها

""القاموسانظر،باوجهالكلمةهذهوتضبط.العظيمالعجب]لامرأوالداهيةأي(1)

/2(701).
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كله.لحديثباالاحتجاج

دليلحديثتركعلىالامةاتفاق)إن:قولهمالشارحذكرثم3[هص1

(.رواتهخطاأونسخه

الامةلأن؛تحةالفاعلىالزيادةوجوبلدفعهذايصلحإنما:اقول

الأمةفجمهورالفاتحةفأمابها.القولعدمعلى-الشارحزعمفيما-اتفقت

الأمةاتفاقالشارحدعوىأنمعبوجوبها؛الحنفيةوقالبفرضيتها،قائلون

مذهبفإن،عجيبالزيادةمنالاحاديثتلكتضفنتهبماالقولعدمعلى

واجبة.الفاتحةعلىالزيادةأنأنفسهمالحنفيةأصحابه

واحدخبرعندكمالحديث:قلت؛فرضأنهاالحديثظاهر:قالفإن

الفرضية.فينصاكانوإن،الوجوبإلابهيثبتلا

-تقدمكما-الصحابةبعضعنذلكيجابإ"وصح)1(:"الفتح"وفي

المالكية،منكتانةبنو،الحنفيةبعضبهوقال،العاصأبيبنعثمانوهو

أحمد".عنروايةالصغترالشرحفيالحنبليالفراءالقاضيوحكاه

بحديثواحتجأولا،نسختالزيادةأناختارالشارحإنثم

فيالظهرفييقرأكانب!عل!النبيأن":وفيه،قتادةبيأعن(")2(،"الصحيحين

لحديث.ا"الكتاببامالاخريينالركعتينفيو،وسورتينالكتاببامالاوليين

:تعقباتوعليه

ثبوتاتثبتلمالتيالروايةوتوهين،تقدمكماتثبتلمالزيادةأن:الاول

)1(.)2/252(

.(154)ومسلم(677)ريلبخاا(2)
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النسخ.دعوىمنلىوتأويلهاوواضخا

لإثباتالشارحساقهاالتيالاحاديثفيفليسثبتتلوأنها:الثاني

وفي،الصلاةجملةفيأنهاظاهرهابل؛ركعةكلفيبانهاتصريجالزيادة

هذا.يوافقماأنفسهمالحنفيةمذهب

فعلي.قتادةبيأوحديث،قوليةالاحاديثتلكأن:الثالث

ب!جمولاللهرسولصلى")1(:عبادةحديثوهواخر؛دليلاذكرثم

إمامكم؟وراءتقرءونأراكم:قالانصرففلما،القراءةعليهفثقلت؛الصبح

لافانه؛القرانبأمإلاتفعلوالاأما:قال،واللهإياللهرسولياقلنا::قال

بها".يقرألملمنصلاة

الظهر؛صلىب!جم!اللهرسول"أن:عمرانعن؛وغيره)2(مسلموحديث

:قالانصرففلما[؛1:]الاعلى(الأعلىاسروئبن>صح:خلفهيقرأرجلفجعل

بعضكمانظننت"قد:قالأنا،:رجلقال"،القارئايكماوقرا،ايكم"

لجنيها".خا

لا")4(:الرواياتبعضفيفلفظهعبادةحديثأما:أقود37[)3(]ص

42(.)صتخريجهسبق)1(

(2041/)والنسائي)828(داودبوو(8191)5حمدأايضاوأخرجه)893(.رقم2()

وغيرهم.

التالية.الصفحةفيفيهاسودهمانقحأنبعدالشيخعليهاضرب)36(ورقة:ملاحظة)3(

حسن،اسعادهذا:الدارقطنيقال(،651)2/والبيهقي32(1/0)الدارقطنيععد(4)

كلهم.ثقاتورجاله
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نأبينتالرواياتوبقية."القرآنبامالأبالقراءةجهرتاذااحدكميقران

لحديثفاة%النبيعلىئقلتالقراءةنو،جهريةكانتالصلاةتلك

.القرآنبأمإلاجهرإذايقرأواأنبهالمقتديننهىث!علولانهحجة

وهذا،الفاتحةبمرتبةليستالفاتحةعلىالزيادةأنذلكمنويطهر

أصلا،وجوبهيثبتلمالفاتحةعلىزيادةوجوبأنقدمناهلما؛مبينعندنا

الواجبكانأنهاحتمالمن؛صلاتهالص!يءحديثفيقدمنالماوشاهد

ذلكنسخثم،القرآنمنشيءوقراءةوالتمجيد،والثناءلحمداولا

وحدها.الواجبةهيفكانت؛بالفاتحة

تحة.الفاعلىبالزيادةالامرةالأحاديثناسخهذاأنفعندهالشارحوأما

عنالحديثهذاتأخرإئباتلىإمفتقر)1(النسخدعوىأنخبيرنتو

كانواأنهمالحديثهذادل:يقولنهلا؛دليلالشارحبيدوليستلك،

أنفيظهر؛شرعيبإذنإلايقرءواأنبهميطنولا،الفاتحةغيريقرءون

الاحاديث.تلكهوالاذن

علموالما؛يقرءونكانواأنهملاحتمالهذا،يتعينلا:يقولأنولقائل

علىقياساأو،لجملةافيلىتعااللهوذكرالقراءةموضعالصلاةأنمن

ذلك.غيرأو،الامام

"،امامكموراءتقرءوناراكم":بقولهإياهمث!علولسؤالههذاعلىويدل

لماصريحاذلكقبلبالقراءةأمرهمقدكانولو،اللهرسولياواللهإيقالوا:

بقراءةأمرتكمكنت:يقولأنالكلامحقكانبل؛الاستفهاملحالااقتضى

الكلمة.آخرفيالتانيثهاءعلىالمؤلفضربوقدبالتذكير،الاصلفيكذا(1)
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:قالكما؛القرانبأمإلاتفعلوافلا؛معيتصلونكنتمإذاتيسروماتحةالفا

.(1)لحديثافزوروها"القبور؟زيارةعننهيتكم"كنت

العمومبابمنالزيادةأحاديثوبينلحديثاهذابينفالتعارض

بالتاريخ.لجهلامع،والخصوص

نسخا.لاتخصيصا؛الخاصعلىالعامحملالجمهورومذهب

واالتوقفلىتعااللهرحمهمأصحابهوأكثرحنيفةابيالإمامومذهب

الترجبح.

يفيدإنماالزيادةأحاديثمنيصحالذيفإنلجمهوراقولوعلى

بلإؤاللهبرسولالمقتديعنهامخرجلها،مخصصالحديثوهذا،الندب

الحديث.هذاعليهيدلماهذا!،بهيجهرفيما

لأن؛بالقياسيصحفلاذلكفيمثلهث!ولالنبيغيرأنعلىدلالتهفاما

ندركولا!،النبييدركهكانروحانيأمروهذا،القراءةثقلهيالعلة

نحن.

عدموهو؛الاصللىإفيرجعبالتوقفالقولعلىوأما38[)2(]ص

الزيادةندبلعدمالمبينةفالاحاديثبالترجبحالقولعلىوأما،الوجوب

أعلم.والله،وأثبتأرجح

.بريدةحديثمن(1)779مسلمأخرجه(1)

هذينغيرفيهايبقولم)38(الورقةفيماأكثرعلىالشيخضرب:ملاحظة)2(

السطرين.
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بسئحقرأب!عل!أنهفيهوانما،نهيفيهفليسعمرانحديثماو93[]ص

قرأهاالمامومينبعضأنفعرففيها؟يخالجبانهفاحسالاعلىربكاسم

.المعجزةهذهلهملتظهرفسألهمأيضا،

حديثففي؛ب!جم!النبيبهيحسكاننيروحاأمرلجةالمخاوهذه

ولإخلالهالهابل،فقطلجةللمخالا،الفاتحةغيرقراءةعننهاهمعبادة

علمت.كماجهريةالصلاةلان؛موجبلغيرالقراءةباستماع

تامة،علةليستوحدهالجةالمخالان؛ينههملمعمرانحديثوفي

وهذاث!،النبييقروهاالتيالسورةعينالمأمومقرأإذاتحصلإنماولأنها

دائما.يتفقلا

روايةمنلحديثاهذا9()1(ع)("القراءة"جزءفيالبخاريذكروقد

كرههلو:فقال؛كرههكأنه:لقتادةفقلت:شعبةقال":قالثم،قتادةعنشعبة

عنه".لنهانا

رفعالقاربدذلكأنيدلماعمرانحديثرواياتبعضففيهذاومع

البيهقي:قولفيصحوعليه.لىتعااللهشاءإنذلك،بيانتيوسيأ،صوته

)سنن"بالقراءةالجهركرهشيئاخلفهالقاريءمنكرهإنبهيلأعيهؤالنبيوكأن"

.(162ع2ج

آية:ان-عبادةحديثيعني-لحديثاهذامن)وعلم:الشارحقالثم

هذا؛بعدنزلت2[40:]الاعراف<وأنصتولهفاستمعوانالقؤدردتوإذا>

الهاند.طبعة214()ص)1(
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القراءةالصحابةعنوبعيد،القرانقريءإذامطلقاالقراءةعننهيافيهالان

!هـ!قاا!قرانمدقراءةبم!علولإجازفو!زاجملا!قراءفحالالصلاةفي

.(...الايةنزولبعد

اتفاقا،بالمدينةوقعونحوهعبادةوحديثاتفاقا،مكيةالاية:أقهل

علىيردماهاهناأذكروانما.تعالىاللهشاءنمستقلافصلاللايةوسأعقد

الاية.نزولتأخرعلىالشارحاستدلال

وفاتهبعدالإمامخلفيقروونعنهماللهرضيالصحابةكانقد:فأقول

كانواأنهمالبينو]لظاهر.لىتعااللهشاءإنيأتيفيماذلكوسحثبتب!يمؤ،

نزولبعدذلكأنشكولا!،اللهتوفاهأنلىإبيهولالنبيخلفيقرؤون

وقوعه؟علىالدليلقامالذيالامرهذايستبعدفكيف؛الاية

؛صلاةفيليسبمنخاصةالايةأنفهموايكونواأنلجائزامنثم

الصلاةسمىحيث؟78[]الاسراء:الفبز(>وقرءان:لىتعاقولهبدليل

قرانا.

نفسها؛القراءةعنلاالاجنبيالكلامعنالانصاتالمرادأنفهمواأو

يقرأنفسهالسامعكانفاذا.وتدبرهالقرانفهمالانصاتمنالمقصودأنظنا

.التلاوةزيادةمعبنفسهيقرأهماتدبرلهحصلفقدالقران

واذكر>بعدها:لقوله؛الصوترفعتركبالانصاتالمرادأنفهمواأو

لى،تعااللهشاءإنبيانهيأتيكما2[،50:]الاعرافالاية(ننرفيزئث

.كثيرةوالاحتمالات
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فخيالالايةنزولبعدالفاتحةبقراءةجملاالنبييأمرأناستبعادوأما

>وقرهان:لىتعابقولهمخصصةالايةهذهأنعلمجم!يكونأولا،عجيب

وغيرها.(الفجر

لعظيم(انوالقزهالمثاقئنسبفاءاتنمكولقد>:لىتعاقولهمع[04]ص

فيكما؛الفاتحة:العظيموالقرانالمثانيبالسبعوالمراد87[،]الحجر:

")1(."الصحيح

وبينبينيالصلاةقسمت"المشهور:القدسيالحديثفيتعالىوقوله

بالفاتحة.فيهالصلاةفسر)2(.الحديث."..عبدي

.الصوترفعتركبالانصاتالمرادأنعلمأو

آيةعقبلىتعالقولهسرا؛تهابقراءمأمورفالمأمومتحةالفافأما

اللهشاءإنتحقيقهيأتيكما؛الاية<نفسكفيذكرزئبثو>:الانصات

لى.تعا

تخصيصيفيدبمارسولهأعلموجلعزاللهأنيمتنعلاكلههذاوفوق

بقيةعلىفدلالتهااتفاقامخصصةوالاية.قرانذلكعلىيدللمولو،الاية

بقيةعلىالمخصوصالعامدلالةإن:بعضهمقالحتى؛ضعيفةالافراد

يرجحبحيثضعمفة؛دلالةإنها:الحنفيةوقالأصلا،بهايحتجلاأفراده

عليها.الواحدخبر

ابيحديثمن(047و)4،المعلىبنسعيدابيحديثمن)3047(البخاري(1)

.هريرة

.هريرةبيأحديثمن593()مسلماخرجه2()
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،وخاصعامدليلانتعارضإذاأنهالشارحاستدلالفقضيةلجملةوبا

العلم،أهلأكثرقولعكسوهذامطلقا.العاميرجحالتاريخيعلمولم

.المستعانفالله،وأصحابهحنيفةأبيالإمامقولوخلاف

!!!
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الرابعةلمسالةا

تحةالقالماموماقراءة

(انانرمنبرماوأ>فاقز:وجلعزاللهبقولأوجبهامنيستدل

صلاته،الصصيءوبحديث(،القجران>وقز:وجلعزوقوله2[،0:]المزمل

بعضوفي"،القرانمنمعكتيسربمااقرأثم":هريرةأبيروايةفيفان

.(1(")ا!رانباماقرأثم":رفاعةحديثروايات

قدمناوقد،الصلاةفيالقراءةفرضيةعلىذكربمااحتجواالحنفيةفان

القرانتقييديلزمهم؛مشهورةوامامتواترةإماالفاتحةفرضيةأحاديثأن

عندبهاالقرانتقييدفيكافيةلكانتمشهورةولامتواترةتكنلمولوبها،

وغيرهم.الشافعتة

فقدوالا،فذاكالفاتحةذكرفيهثبتفإذاصلاتهالمسيءحديثوأما

مافراءةكانتولما.الفاتحةبقراءةنسختيسرماقراءةمنفيهماأنقدمنا

علمبيييهننوالنبي.ذلكمنبدللانها؛الفاتحةفكذلكركعةكلفيتيسر

يقرأ.لامأموماكانإذاأنهلهيبينولم،الصلاةأركانالرجل

هذهوعلى،."..حتىرجلصلاةتتملاإنها":الرواياتبعضفيوفيه

المأموم.صلاةيتناولعامااللفظيكونالرواية

الحديثين.تخريجسبق(1)
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عامةوهيبعضها،تقدموقد،تحةالفافرضيةأحاديثبهيستدلونومما

الماموم.صلاةتتناول

حمدألامامو"القراءةجزء"فيالبخاريرواهمابهيستدثونومما

عنقلابةأبيعن،صحيحبسندوغيرهم(")1("صحيحهفيحبانوابن

النبيصلى:قالصلا!النبيأصحابمنرجلعنعائشةأبيبنمحمد

:قال،لنفعلإنا:قالوا"يقرا؟والامام"اتقرؤون:قالصلاتهقضىفلما،بلات

(".نقسهفيالكتاببقاتحةأحدكميقراأنالاتفعلوا؛"فلا

قلابةأبيتصريح")2(البيهقي"سننوفي،مسلمشرطعلىالحديث

تدليسه.تهمةفزالت؛بالسماع

قلابةأبيلىإصحيحبسندوغيره)3(حبانابنخرجهما:ذلكومن

:فقال؛بوجههعليهمأقبلصلاتهقضىلمابهلإوالنبيأن:مالكبنأنسعن

فقال؛مراتثلاثلهمفقالفسكتوا؛يقرأ؟والامامصلاتكمفيأتقروون

تحةبفاأحدكمليقرأ[،42]صتفعلوافلا:قال،لنفعلإنا:قائلونأوقائل

نفسه.فيالكتاب

أنس،من-قلابةأبايعني-"سمعه")4(:"صحيحهفيحبانابنقال

)عقب"حبانابنو"صحبح2()7650و"المسند!(391-191)ص"القراءة"جزء(1)

.(2851لحديثا

بالعنعنة.الروايةبل،بالسماعالتصريحفيهوليس(.166)2/2()

والبيهقي34(1/0)الدارقطنيأيضاواخرجه(.4184،1852)""صحيحهفي)3(

(/2661).

.()1852الحديثعقب)4(
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".محفوظانفالطريقان؛عائشةأبيابنمنوسمعه

تهمةيرفعربماأنسمنسمعهقلابةأبابأنحبانابنوجزم:قلت

بنمحمدعنقلابةأبيروايةالمحفوظأنفزعم)1(البيهقيوأما،التدليس

إلابالغلطالثقةعلىلحكمايجوزولا،حبانابنكلاموالراجح.عائشةأبي

بينة.بحجة

الوليدبنشجاع"حدثنا")2(:القراءة"جزءفيالبخاريقال:ذلكومن

عنسعدبنعمروحدثني:قالعكرمةحدثنا:قالالنضرحدثنا:قال

حلفي؟تقروون:جم!ولاللهرسولقال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

".القرآنبامإلاتفعلوافلا:قالهذا،لنهذإنا،نعمقالوا:

عمار:ابنهووعكرمة.ثقة:الجرشيموسىبنمحمدابنهوالنضر

صزحوقد،تدليسهيخشىوانماكثير،بيأبنيحمىغيرعنحدّثإذاثقة

توثيقه،والراجح،كلامفيهجدهعنأبيهعنشعيببنوعمرو.بالسماعهنا

جدهصحيفةمنغالبهجدهعنأبيهعنحديثهإن:قالوهماصحوإن

ثم،جمفىالنبيبإذنكتبهاعمروبناللهعبدصحيفةفإنعمرو،بناللهعبد

شبهة.بلاحجةفهي؛ذريتهعندمحفوظةبقيت

منيرويانكانالانهما؛المدلسينمنباهوعمراحجر)3(ابنعدوقد

يعللولاحسنفالحديثيضر.لاالتدليسهذاومثل،يبينانولاالصحيفة

بينة.بحجةإلاالثقةتغليطيجوزلاإذ؛بعدهبالذيالحديثهذا

.(2661/)"الكبرى"السننفي(1)

.(176-174)ص2()

.(231،021)ص"التقديسأهل"تعريففي)3(
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بنعتبةحدثناأيضا:")1(القراءةجزء"فيالبخاريقال:ذلكومن

بنعبادةعنبيهعنشعيببنعمروعنالأوزاعيعنإسماعيلعنسعيد

إذاالقرانتقرؤون":لأصحابهث!جمولالنبيقال:قالعنهاللهرضيالصامت

الاتفعلوافلا":قالهذا،نهذاللهرسوليانعمقالوا:؟"الصلاةفيمعيكنتم

."القرانبأم

الشاميين،ثقاتعنرواهفيماالأئمةوثقه؛عياشابنهوإسماعيل

حسن.لحديثفا؛الشامأهلإماموهو،الاوزاعيعنهذاوحديثه

رواه:لحقاعبدوقال":قال)2("النقيلجوهرا"فيما:ومنها

:قالعمروبناللهعبدعن[حيوةبنرجاء]عنمكحولعنالأوزاعي

فيمعيكنتمإذاتقرؤونهل":قالانصرففلما؛جم!النبيمعصلينا

التمهيد":"وفي."القرانبامالاتقعلوافلا":قال،نعم:قلنا؟"،الصلاة

عنحيوةبنرجاءعنمكحولعنالأوزاعيفرواه؛إسحاقابنفيهخولف

.فذكرهعمرو؛بناللهعبد

يعني--سليمانأناهارونبنيزيدثناأحمد)3(:الامامقالومنها:

:قالب!وواللهرسولأنأبيهعنقتادةأبيبناللهعبدعنحدثت:قالالتيمي

."الكتابباملأاتفعلوافلا":قال،نعم:قالوا"؟خلفيتقرؤون"

091(.918-)ص)1(

بينماومنه377(،/1)لحق1لعبد"الوسطى"الأحكاموانظر(.641)2/)2(

"مسندفيالطبرانياخرجهلحديث1و(.11/46)و"التمهيد".المعكوفتين

.متروكوهو،عليبنمسلمةاسنادهوفي9355(.،02)99الشاميين!

)22625(."المسند!)3(
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.(1)أعلموالله.تقدمماعلىوالاعتماد،مبهمالتيميوشيخ

صالحبنيحيىحدثنا")2(:القراءة"جزءفيالبخاريقال:ذلكومن

السلميالحكمبنمعاويةعنيساربنعطاءعنهلالعنفليححدئناقال

،القرآنلقراءةالصلاةانما":فقال؛ب!عيه!النبيدعاني:قالعنهاللهرضي

".شانكذلكفليكنفيهاكنتفاذا؛رئهالىلمرءاولحاجة،اللهولذكر

وضعفه،"صحيحيهما"فيالشيخانعليهاعتمد،سليمانابنهوفليح

جماعة.

عنكثيرأبيبنيحيىطريقمن")3(مسلمصحيح"فيوالحديث

النبيمعصلىالحكمبنمعاويةأنوهو:،السبببيانوفيهمطولا.هلال

!الضالصحابةفزجره؛اللهيرحمه:الحكمبنمعاويةفقالرجل؛فعطسبحوعل!

يصلحلاالصلاةهذه"ان:فقال؛دعاهب!ووالنبيسلمفلما؛فسكت43[،ص1

كماأو"،القرآنوقراءةوالتكبيرالتسببحهوإنما،الناسكلاممنيثيءفيها

ثم!جميهؤ.اللهرسولقال

الصلاةتلكفيكانأنهمع،الصلاةفيبالقراءةأمرهالحديثففي

مأموما.

،4(4)ص/هامشفيملحقهناإلى.".هفيما"ومعها:قولهمن:ملاحظة)1(

بقوله:هعاكعليهاوأحال،(44ص)حاشية:بقولههنااللحقذلكلىإواشار

.(42صلىإ)ينقل

.(491،591)ص)2(

)537(.رقم)3(
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لعمومموكدةوهي،بالقراءةالمأمومأمرعلىتنصالاحاديثفهذه

الصلاةتعمالاحاديثوهذه.تقدممماوغيرهاالفاتحةيجابإأحاديث

لجهرية.واالسرية

>وإدا:وتعالىتياركاللهقولفمنها؛الجهريةعلىتنصأدلةولهم

فيذكرزئبنو!ترحمونلعلكغنضوولهفاستمعواالقرانقرئ

منتكنولالأصالوبالغدؤالقولمنالهرودونوجيفةتضزعانفسك

2[.40،250:]الاعراف<آلغفل!

ابنعن-نقلا-وفيهمفصلا،الاياتتفسيرلىتعااللهشاءإنتيوسيا

إذاللقرانالمنصتالمستمعأيهاذكر<و>:ذكرهلىتعايقول".جرير
(1).

(القؤلمنالجهرودون...نفسكفي>زفيخطبةأوصلاةفيقرئ

عنداللهذكرليكن:يقولجهار،لاخفاءفيللهباللسانودعاء:يقول

منخفاءفيولكنجهار؛غير-دعوتإن-دعاءفي؛القراناستماعك

".القول

مقابللجهرباالمرادأنزيدابنكلام"ويشعر)2(:"نيالمعاداروجوقي

اذكر:أيبالانصات؛المامورللمامومخطابعندهوالاية،النفسفيالذكر

بالذكر".تجهرولا،نفسكفيالمنصتأيهاربك

لجهر.اتركبالإنصاتالمراديكونهذاوعلى:أقول

1/667،668(.)50،"تفسير)1(

)2(.)9/154(
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منصتا،لجهراتاركتسفي"والعرب:قوله1()الواحديعنتيوسيأ

أحدا".يسمعلمإذا؛نفسهفييقرأكانوإن

كئرإذا-ب!علولاللهرسول"كان:قالهريرةأبيعن")2(الصحيحين"وفي

مي،وأنتبابي!اللهرسوليا:فقلتيقرأ؛أنقبلهنيةسكتالصلاةفي

بينيباعداللهم:"اقول:قال؟تقولماوالقراءةالتكبيربينسكوتكارايت

مسلم.لفطوهذا،لحديثا("خطايايوبين

إيضاحوسيأتيسزا،فيهايتكلمالتيلحالاعلىالسكوتإطلاقففيه

بقوله:المرادكانفاذابه،يجهرلمايكوننماوالانصاتالاستماعان

فالمراد-المف!رينأكثرعليهكما-الصلاةفيأي<القرانقرثوإذا>

نإكلههذاإيضاحوسيأتيقطعا،بالقراءةفيهاالاماميجهرالتيالصلاةبه

لى.تعااللهشاء

إمامهلجهروينصتيستمعأنالمامومأمرمعانههناوالمقصود

الجهر،ودونوخيفةتضزعا؛نفسهفيلىتعااللهيذكربأنأمرهبالقراءة

سواءالأذكارمنغيرهالأن؛الفاتحةقراءةعلىالذكرهذاحمليجبو

بالقراءةإمامهجهريسمعحين44[]صللمأمومينبغيلاغيرهأوقراناأكان

جماعا.إ

وقراءةوالتمجيدوالثناءلجهراكانالقيامفيأولاالواجبأنثبتفان

احتمالعلىذلكبعدوجبتإنماالفاتحةوأن،بالفاتحةمقيدغيرتيسرما

568(.)9/""البسيطفيوكلامه86(0)ص(1)

)895(.ومسلم74()4البخاري)2(
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يجابإقبلنزلتالايةوأن،صلاتهالمسيءحديثعلىالكلامفيتقدم

ولما،الواجبذلنههوالايةفيبهالمامورالذكر:نقولفإنا=بمدةالفاتحة

امامهجهرعندالمامومبهماموراكانفلما.محلهالفاتحةأحلتنسخ

أعلم.والله.تحةالفاوهوببدلهمأمورايكونفكذلك،بالقراءة

ثنايعقوبثنا(:1أحمد)الامامقال:الجهريةعلىتنصالتيالأدلةومن

عنالانصاريالربيعبنمحمودعنمكحولحدثنيإسحاقابنعنبيأ

فيهاعليهفثقلت،الصبحبواللهرسولبنا"صلى:قالالصامتبنعبادة

:فقالبوجههعليناأقبلصلاتهمنجملااللهرسولانصرففلما؛القراءة

ياإذنواللهأجل:قلنا:قالجهر"،اذاامامكمخلفتقرؤونلأراكماني"

لافانه؛القرانبأمإلاتفعلو["لا:بم!فىاللهرسولفقاللهذا؛إنه،اللهرسول

32(.2ص5)مسندجبها"الاصلاة

.إسحاقابنعنطرقمن2()الدارقطنيوأخرجه

ومكحول.بالسماعصرحوقد،تدليسهيخشىإنما،ثقةإسحاقوابن

علىبناء-البخاريمنوهذاسماعا،يذكرلمإنه:البخاريقالولكن؛إمام

مقدمةفيمسلمردوقدباللقاء.العلمللاتصاليشترطأنه-رأيه

لمإذااللقاءإمكانيكفيأنهعلىجماعالاوحكى،القولهذا")3(صحيحه"

مدلساهالراوييكن

"المسند")22745(.)1(

حسن.إسعادهذا:أولاهاعقبقال،اسحاقابنعنطرقباربعة31(3189-/1)2()

بعدها(.وما1/92))3(
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،الشامسكنمكحولالان؛واضحلمحمودمكحوللقاءوإمكان

بايلياء.كانومحمود

فيهاأدعفلمبمصر"عتقت:مكحولعن")1(التهذيبتهذيب"وفي

فذكر؛والشاموالمدينةالعراقأتيتثم،أدريفيماعليهاحتويتإلاعلما

:قالالزهريوعن(".العلمطلبفيكلهاالارض"طفت:قالوعنه(".كذلك

".بالشامومكحول-:فقال؟فذكرهم-اربعة"العلماء

حئان)3(ابنأنأشفها)2(واهيةبمطاعنالحديثهذافيطعنوقد

)4(.الذهبيوتبعه،دلس"ربمامكحولا"إن:قال

الشامي"مكحول")5(:المدلسين"طبقاتفيحجرابنالحافطفقال

قليل،نفرعنإلاالصحابةمنيسمعلمإنهيقال؛تابعيالمشهور،الفقيه

للمتقدمينأرهولم،يدلسكانأنهالذهبيواطلق،حئانابنبذلكووصفه

".حبانابنقولفيإلا

علماءف!ن؛يلقهلمعمنروىمكحولاأنحبانابنرادإنما:أقول

قوله:علىحبانابنواقتصرمفصلا،مكحولترجمةفيذلكذكرواالفن

تسمىيلقهلمعمنالروايةأنوالذهبيحبانابنوعنددلس"."وربما

تدليساه

)1(.)01/192(

الشفافية.مناوضحها،اووأقواهاأحسنها:المعنىولعل2()

.(5/474)""الثقات)3(

.(4177/)"الاعتدال"ميزانفي4()

.(561)صالتقدي!"أهل"تعريف(5)
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ولم،منهميسمعولممكحولعنهمروىالذينأسماءالائمةبينوقد

حيثيلقهلمعمنيرويكانإنمامكحولاأنيدلكوهذامحمودا؛يذكروا

.إيهامفيهليسإذ1(؛)المتعارفبالتدليسهذاوليس،يلقهلمأنهالناسيعلم

حبانابنوتصحيحوغيرهما،)2(لحاكمواحبانابنصححهوالحديث

علىأوقلنا،مابنحودلس"ربما":مكحولفيقولهتأويلعلىيدلكمماله

أعلم.والله،الحديثلهذامحمودمنمكحولسماععلىاطلعأنه

بنزيدعنصحيحبسندوغيره)3(الدارقطنيرواهماومنها:[4هص1

قال)4(ربيعةبنمحمودبننافععنومكحولحكيمبنحرامعنواقد

أبووكان،الصلاةالموذننعيمأبوفأقام؛الصبحصلاةعنعبادةأبطا":نافع

وأناعبادةوأقبل،نعيمأبوبالناسفصلى،المقدسبيتفيأذنمنأولنعيم

يقرأعبادةفجعل؛بالقراءةيجهرنعيمبوو،نعيمأبيخلفصففناحتى،معه

مأهيأسنةأدريفلاشيئا،صنعتقد:لعبادةقلتانصرففلما،القرانبأم

نعيموأبوالقرانبأمتقرأسمعتك:قال؟ذالبوما:قال؟منككانتسهو

فيهايجهرالتيالصلواتبعضب!جمولاللهرسولبناصلىأجل،:قاليجهر.

"هل:فقال؛بوجههعليناأقبلانصرففلما؛القراءةعليهفالتبست؛بالقراءة

تفعلوا،فلا":قال،ذلكلنصنعإنا:بعضنافقال"؟بالقراءةجهرتإذاتقرؤون

المحدثين.اصطلاحفيالخفيالارسالهوبل(1)

238(./1)"المستدركو"(2917،1848،)1785"حبانابن"صحبحانظر2()

)3((1/9،310.)32

نظر1و.عليهالتنبيهتيسياكماصوابوكلاهما"،"الربيع:"الدارقطني"سننفي(4)

."التقريب"
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بامإلاجهرتإذاالقرانمنبشيءتقرؤوافلا؛القرانأنازعليماأقولوأنا

ه"القران

طرقمنوواهئم،كلهمئقاتووجالهحسنإسنادهذا:الداوقطنيقال

ضعيفة.أخرى

ابن:ويقال-الربيعبنمحمودبننابانالسندهذافيتكلمواوقد

والداوقطني.حبانابنلايوثقهلم؛الحالمجهول-وبيعة

ولمفاكثر،ثقةعنهوووىفأكثر،ثقةعنووىمنكليوئقحبانوابن

"*1(.الثقات"كتابفيذلكبينكمامنكرا؛حديثهيكن

ثقتانعنهووىمن":قالأنه*2("المغيث"فتجفيعنهنقلوالداوقطني

".عدالتهوثبتت،جهالتهاوتفعتفقد

لحديثفاالمستوو؛توئيقفيالداوقطنييوافقونالحنفيةأنلجوابوا

منإليهانضممامعبهبل؛وحدهبهنحتجفلمنحنماو،عليهمحجةإذن

اعلم.والله،المتقدمةالحجج

أهلمن،وبيعةبنمحمودبن"نا"*3(:الثقات"فيحبانابنوقال

،ومكحولحكيمبنحرامعنهووى،الصامتبنعبادةعنيرويإيلياء،

عنالربيعبنمحمودخبرمتنيخالفالامامخلفالقراءةفيخبرهمتن

2(.201-1/80)"الميزان"لسانمقدمةفيعليهوالرد(.1/12،13)(1)

لجهالةااسم"وارتفاع(:174)3/[لدارقطني""سعنوفيالهندهطبعة5(1)2/)2(

".لجهالةااسمعنهارتفعصفتههذهكانفإذافصاعدا،رجلانعنهيرويأنعنه

)3(/5(047).
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جميعاالخبرانمكحولوعندالاخر،منأتمأحدهماحديثانكأنهما،عبادة

عنالخبرالزهريوعند،ربيعةبنمحمودبنونافعالربيعبنمحمودعن

مستقمى(".غيرمختصرالربيعبنمحمود

زاد"والذي(")1(:القراءةجزء"فيالبخاريقالهماالغريبومن

عبادةعنالربيعبنمحمودعنحيوةبنورجاءمعاويةبنوحراممكحول

لموهؤلاءمحمود،حدثنا:قالالزهريلأن؛الزهريروىلماتبعفهو

.("سماعايذكروا

لمولكنباللقاء؛العلماشتراطفيرأيهعلىبناءالبخاريمنوهذا

بنحرامأرادوكأنه،الحديثهذافيمعاويةبنحرامروايةعلىنقف

البخاريعندأنهماعلىهذافيدل.معاويةبنحرامفيهيقالفانه؛حكيم

(")2(."التاريخفيترجمتينلهمافصلوانواحد،رجل

")3(-:التهذيب"تهذيبفيكما-الخطيبقوليندفع46[]صوبهذا

لانه؛معاويةبنحراموبينحكيمبنحرامبينفصلهفيالبخاريوهم"

".أبيهاسمفيصالحبنمعاويةعلىاختلفواحد،رجل

عنروىوانما،ربيعةبنمحمودعنيرولمحكيمبنحرامأنبقي

ربيعةبنمحمودبننافعأنالبخارييرىفهل؛ربيعةبنمحمودبننافع

نألهذايشهدوقد؟اسمهفيالرواةبعضأخطأ؛الربيعبنمحمودهو

703(.)ص)1(

.(101،201)3/الكبير"التاريخ"2()

علىالمعلميتعليقوانظر1(.80)1/""الموضحفيالخطيبوفول222(.)2/)3(

(201،30102)3/الكبير""التاريخ
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فالحديثهذاصجفان.تاريخه""فيمحمودبننافعيذكرلمالبخاري

أعلم.واللهصحيح

حكيمبنحرامترجمةفيذكرفوجدته"البخاري"تاريخراجعتوقد

)1(.ربيعةبنمحمودعنروىأنه

حدثناالبخاريحدثنامحمود"حدثنا)2(:"القراءة"جزءفيووقع

ربيعةعنومكحولحكيمبنحرامعنواقدبنزيدحدثناخالدبنصدقة

."...الانصاري

البخاريبين،رجلاناورجلالنسخةمنسقطوقدقال)3(،كذا

سنة.عشرةباربعالبخارييولدانقبلماتصدقةفإن)4(؛وصدقة

ولا)5(،الانصاريلربيعةترجمة"البخاريإتاريخفياجدولم

حكيم-بنحرامترجمةفينهإلامحمود؛بنلنافعولا،ربيعةبنلمحمود

اعلم.فالله،ربيعةبنمحمودعنروىأنهذكر

غيرحدثنيمسلمبنالوليدطريقمنالحديث)6(الدارقطنيروىوقد

)1(.)3/101(

185-187(.)ص)2(

"."ربيعةمكان"ربيعة"ابي:النسخبعضوفي)3(

الهند.ومطبوعةالكتابمنالصحيحةالنسخةفيكماعمار"بن"هشامهوالساقط()4

ربيعة)عن"[:القراءة"جزءفي]"وقوله:الكتابهذامسوداتفيالمؤلفقال)5(

الدارقطنيسننفيكما(ربيعةبنمحمودبننافع)عن:الصواب(الانصاري

".النساختحريفمنوهذاوغيرها،

)6((1/9.)31
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أنهنعيمأبيعنمحمودعنمكحولعنالعزيزعبدبنسعيدمنهمواحد

معي؟الصلاةفيتقرؤونهل":قالجمفىالنبيعنالصامتبنعبادةسمع

".الكتاببفاتحةإلاتفعلوافلا:قالنعم،قلنا:

ابوكانإنما"نعيمأبيعن"قولهصاعد:ابنوقال":الدارقطنيقالثم

".عبادةعننعيمأبيعنالوليد:قالكماهووليس،المؤذننعيم

أعلم.فالله،نعيمأبوكنيتهالربيعبنمحمود:أقول

****
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امامهفيهيجهرفيمايقرألاالمامومبأنالقائلينحجج

نصتوولهفسنمعوانالقؤقرئوإذا>:لىوتعاتباركاللهقال

.[402:]الاعراف(ترحمونلعلكغ

ولما.الصلاةفيالقراءةفينزلتالايةهذهأنعلىالسلفاتفققالوا:

فيهجهربماخاصةأنهاعلمنا،يسمعلمايكونإنماوالانصاتالاستماعكان

.الامام

بنحطانعنجبيربنيونسعنقتادةحديث)1(مسلمأخرجوقد

ثم،صفوفكمفأقيمواصليتم"إذا:مرفوعاموسىبيأعنالرقاشياللهعبد

جماعة.عن،الحديثفكبروا"كبرفاذا؛أحدكمليؤمكم

وفي":قالثم،قتادةعنالتيميسليمانعنجريرطريقمن)2(رواهثم

."...فانصتوا"قرأوإذا":الزيادةمنقتادةعنسليمانعنجريرحديث

راويسفيانبنإبراهيمإسحاقأبوأدرجهازيادة)3(النسخبعضوفي

بيأأختابنبكرأبوقال:إسحاقأبو"قال:لفظها؛مسلمعن""الصحيح

أبولهفقال؟سليمانمنأحفطتريد:مسلمفقال،الحديثهذافيالنضر

فأنصتوا".قرأوإذا":يعني؛صحيحهو:فقال؟هريرةبيأفحديثبكر:

عنديشيءكلليس:قالههنا؟تضعهلملم:فقال.صحيحعنديهو:فقال

".عليهجمعواأماههناوضعتإنماههنا؛وضعتهصحيح

)404/62(.رقم)1(

)404/63(.رقم)2(

03(.4)1/الباقيعبدفؤادمحمدطبعةانظر)3(
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نوحبنلمساطريقمن1()الدارقطنيفرواه؛سليمانتوبعوقدقالوا:

جعلإنما":ومتنه،فذكرهقتادةعنعروبةأبيبنوسعيدعامربنعمرثنا

فأنصتوا".قرأواذافكبروا،كبرفاذا؛بهليؤتمالامام

وغيرهما.والنسائيداودأبوفرواههريرةأبيحديثماو

صالحأبيعنمحمدبنمصعبطريقمنالحديثداود)2(أبوفروى

خالدأبوثناالمصيميادمبنمحمد"حدثناقال*3(:ثم،الزيادةهذهبدون

النبيعنهريرةأبيعنصالحأبيعنأسلمبنزيدعنعجلانابنعن

فأنصتوا".قرأوإذا"زاد:الخبر،بهذابه"ليؤتمالامامجعلإنما":قالب!علول

الوهم،بمحفوظةليستفأنصتوا"قرأواذا"الزيادةوهذهداود:أبوقال

خالد".أبيمن

اللهعبدبنمحمدعن)4(النسائيفرواهخالد؛أبوتوبعقدقالوا:

ابنعن47[ص-1الأشهليالانصاريهو-سعدبنمحمدعنالمخرمي

ثقة.والاشهلي،بهعجلان

.بالقويلي!سنوحبنلمسا:الدارقطنيقال033(./1)(1)

الأصل:فيووقعالاسناد.بهذا85(0)2حمداايضاوأخرجه6(.)30رقم)2(

"خطا.مصعببن"محمد

ماجهوابن(141،241)2/والنسائي)4389(احمدأيضاخرجه1و6(.40)رقم)3(

به.خالدبيأطريقمنوغيرهم327(/1)والد[رقطني84()6

"تاريخفيوالخطيب328(/1)الدارفطنيالطريقبهذاايضاوأخرجه(.241)4/2()

32(.0)5/بغداد"
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1(.عليها)نعرجلاساقطةأخرىمتابعاتوذكروا

أبيعنالليثيأكيمةابنعنشهابابنعن)2(مالكروىوقدقالوا:

هل":فقال؛بالقراءةفيهاجهرصلاةمنانصرفبه!جمؤاللهرسولأن:هريرة

أقولني"ا:قال،اللهرسوليانعم:رجلفقالآنفا؟"منكمأحدمعيقرأ

فيماب!جمؤاللهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال".القرآنأنازعمالي

اللهرسولمنذلكسمعواحين؛الصلواتمنبالقراءةب!ولالنبيفيهجهر

مم!علظ.

عنسفيانثناقالوا:،السرحابنمنهمجماعةعنداود)3(أبو5ورو

أباسمعت:قالالمسيببنسعيديحدثأكيمةابنسمعت:قالالزهري

لىإبمعناه-الصبحأنهانظنصلاةب!عل!اللهرسولبنا"صلى:يقولهريرة

".القرآنأنازعليما-:قوله

."،..الناس"فانتهىمعمر:قال:حديثهفيمسددقالداود:أبوقال

"فانتهى:هريرةأبوقالالزهريعنمعمرقال:حديثهفيالسرحابنوقال

."...الناس

لدارقطنيو)9888(احمداخرجهاالصاغاني،ميسربنمحمدمتابعةمنها(1)

أبانبنإسماعيلومتابعة31(.)2"الامامخلف"القراءةفيوالبيهقي33(1/0)

.(2561/)"الكبرى"السننفيوالبيهقي32(1/9)الدارقطنياخرجها،لغنوي

ضعيف.هماوكلا

لنسائيو31()2والترمذي)826(داودابوطريقهومن86(./1)"الموطا،في)2(

/2(041،141).

)827(.رقم)3(
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سمعت:الزهريقولكفاك-:هووهو-معينبنيحمورقالوقدقالوا:

بنعمارة:يحيىعنالدوريوقال.المسيببنسعيديحدثأكيمةابن

:سفيانبنيعقوبوقال،مقبول،الحديثصالح:حاتمأبووقالثقة،اأكيمة

)1(.بالمدينةالتابعينمشاهيرمنهو

مذهبفإن؛بحديثه-الزهريالاماموهو-عنهالراويعملوقد

لمأمالقراءةأسمعسواء؛إمامهبهجهرفيماالماموميقرألاأنالزهري

ثقة.جمندهأكيمةابنأنيدذوهذا.يسمح

صحيحةباسانيدوغيرهما)2(ماجهوابنأحمدالامامأخرجوقدقالوا:

رضيعباسابنعنشرحبيلبنالارقمعنالسبيعيإسحاقأبيطريقمن

فذكر"،فيهماتالذيمرضهبلاتاللهرسولمرضلما":قالعنهماالله

منبهلإؤالنبيووجد،بالناسفصلىبكرأبو"فخرج:قالأنلىإالحديث

رآهفلما؛الارضفيتخطانورجلاه،رجلينبينيهادىفخرجخفة؛نفسه

بخالنبيفجاء؛مكانكأيإليهفأومأيتأخر،فذهببكر؛أباسثحواالناس

بخ،بالنبييأتثمبكرأبووكان،يمينهعنبكرأبووقام:قالجلس،حتى

منالقراءةمنبهلإؤالنبيخذو:عباسابنقالبكر،بيباتفونياوالناس

الحديث..بكر..أبوبلغحيث

قراءةعلىبنىبهلاولالنبينو،جهريةكانتالصلاةأنظاهرفهذاقالوا:

دلالةففيه.بعضهاأوتحةالفاقرأقدبكرأبويكونأنولابدبكر،بيأ

.(114)7/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

الاثار"ني"معافيالطحاويأيضاواخرجه(.1)235ماجهوابن335()5"المسند")2(

81(.)3/"الكبرى"الساننفيوالبيهقي4(1/50)
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قراءتهتكفيفان؛يستخلفهلمنكافيةالجهريةفيالإمامقراءةأنواضحة

أولى.بابمنالمأمومين

وعند،لخاصةاوتعارض،العامةأدلتكمتخصصالادلةفهذهقالوا:

الامة.جمهورعليهمايترخحالمعارضة

نإ:يقولالإسلامأهلمنحداسمعناماأحمد)1(:الامامقالوقد

النبي،هذا:وقال.خلفهمنصلاةتجزئلابالقراءةجهرإذاالامام

أهلفيالثوريوهذالحجاز،اأهلفيمالكوهذا،والتابعون،وأصحابه

قالوامامصرأهلفيالليثوهذا،الشامأهلفيالاوزاعيوهذا،العراق

باطلة.صلاتههو:يقرأولمإمامهوقرأصلىلرجل

ونسأل،الانصاتايةعلىالكلاموتقدم،الجوابفيولنشرع48[]ص

)2(.التوفيقلىتعاالله

94[فصل]ص

ماأتبعإنماقلاجتبيتهألولاقالوثايزبامملموإذا>:وجلعزاللهقال

وإذا!يؤمنونلقؤمورحمةوهدىزئجئممنبصإلرهذازفئمنالىيوحى+

فيذكررئثو!ترخمونلعلكغنصتووله-فاستمعولقؤانقرئ

منتكنولالأصالوبائغدوالقولمنالبهرودونوجيفةلضرعانفسك

وله-ويسمحونه-عبادتهعنلايسئتكبردنرئثعندينإنالغفلين!

262(.2/)قدامةلابن"لمغني"اانظر(1)

السطر.هذاغيرالصفحةهذهفيالشيخيكتبلم)2(
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.[602-302:فلاعراا]<لسجدوت

97

علىفالناسأحمد:قال)1(:"المغني"فيقدامةابن)قال:الشارحقال

بنومحمدوابراهيموالحسنالمسيببنسعيدوعن.الصلاةفيهذاأن

العالية:بووأسلمبنزيدوقال.الصلاةشأنفينزلتأنها:والترمرىكعب

جمع!أداود:أبيروايةفيأحمدوقال...فنزلتالامامخلفيقرؤونكانوا

(.الصلاةفينزلتالايةهذهانعلىالناس

فييقولكانأنهعباسابنعن)2("تفسيره"فيجريرابنروى:أقول

ماوأما،المكتوبةفيهذا<وجيقةتضرعانفسكفيذكررئبثو>:هذه

فيقرأب!فياللهنبيإن.نافلةهيفإنماذلكبعدقراءةأوقصصمنكان

وإذا>:القرآنفنزل:قال.عليهفخلطواوراءهأصحابهوقرأ،مكتوبةصلاة

المكتوبة.فيفهذا(.ترخمونلعلكغوأنصتوالهفاستمعواانالقؤمرئ

معنعنا.لهيعةابنسندهوقي

نزلت:قالالزهريعن-سوارابنهو-أشعثطريقمنخرج)3(و

،قرأهشيئاقرأكلماجم!اللهرسولكانالأنصار،منفتىفيالايةهذه

.(وأنصتوالهفاستمعواانالقؤقرئوإذا>:فنزلت

-كا.ضعيفسواربنأشعث

)1(.)2/261(

)2(.)01/664(

)3(.)01/965(
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اللهرسولكان:قالمجاهدعنجيدبسند(")1(البيهقي"سننفيولكن

!رث>لرإذا:فنزلتالأنصالر؛منفتىقراءةفسمع؛الصلاةفييقراب!جمول

ه<وأنصتولهفاستمعوأانالقؤ

فيمنصوربنسعيد"وقال:للسيوطي(")2(النزول"أسبابوفي

اللهرسولمنيتلقفونكانوا:قالكعببنمحمدعنمعشرأبوثنا(":"سننه

وإذا>:الاعراففيالتيالايةهذهنزلتحتىمعهقروواشيئاقرأذا؛بلاول

.<وأنصتولهفاستمعوأالقرانهرث

منكعببنمحمدعنيرويهفيماأنهإلأ؛ضعيفمعشرأبو:أقول

ذلك.غيرفيمنهحالاأحسنالتفسير

الايةأنهذاظاهر:قلت":يثلحلماهذاعقب)3(السيوطيوقال

.("مدنية

الأولالنوعفيذكروقد.مكيةأنهاالقرانعلماءبينوالمعروف:اقول

بعضهمواستثنى،مكيةالاعرافسورةأنعلىنصوصهم)4(""الاتقانمن

منها.هذهليساياتمنها

عياشبنبكرأبوثناقالأبوكريبحدثناجرير)5(:ابنقالوقد05[]ص

.)2/155()1(

تفسير(.-)789منصور"بنسعيد"سنننظرو(.01،601ه)ص!العقول"لباب2()

السابق.المصدرفي)3(

فهد.الملكمجمع.ط86(1،94/)(4)

658(./01)تفسيره""في)5(
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بعضنايسلمكنا:يقولاللهعبدكان:قالرافعبنالمسيبعنعاصمعن

فجاء:قال،فلانعلىوسلام،فلانعلىسلام،الصلاةفيبعضعلى

.<لهفانمعواانالقؤقرثوإدا>:القرآن

منهذاولكن؛حفظهمنحدثإذايغلطثقةعياشبنبكرأبو:أقول

فالظاهربها؛يتعلقمماوهذا،القراءةفيشيخه،بهدلةبنعاصمعنروايته

أبوقالهمسعود،ابنمنيسمعلمرافعبنالمسيب،منقطعأنهإلا،أتقنهانه

اللهعبدعنأخبرهعمنالمسيبعنالاثرهذاثبوتولكن)1(.وغيرهحاتم

المتقدمة.الاثارمعارضةفيكاف

وغيرهم)2(حبانوابنوصححهوالنسائيوأبوداودأحمدأخرجوقد

فينسلمكنا:قالمسعودابنعنوائلأبيعنبهدلةبنعاصمطريقمن

فسلمت،يصليوهوبهيه!اللهرسولعلىفقدمتبحاجتنا؛ونأمر،الصلاة

:قالصلاتهقضىفلما،حدثوماقدممافأخذني،السلامعلييردفلمعليه

فيتكلموالاأنأحدثقداللهوانشاء،ماأمرهمنيحدثاللهإن"

.("الصلاة

ويو!ئبعض،علىبعضناويسلم،الصلاةفينتكلم"كنا)3(:روايةوفي

لحديث.ا("لحاجةباأحدنا

.(01/531)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

،22)43حبانبن1و(91)3/والنسائي(429)داودبوو)3575("المسند!2()

والبيهقي(1/554)الاثار""معانيفيالطحاويأيضاوأخرجه22(.44

وغيرهماه3(2842،65/)

.(2842/)والبيهقي(5414)حمدعند)3(
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وفيه.تعالىاللهشاءإنوسيأتي")1(،"الصحيحينفيالحديثصلو

أعلم.والله،رافعبنالمسيبحديثصحةعلىدلالة

حدثناقالمقاتلبنمحمدحدثنا")2(:القراءةجزء"فيالبخاريوقال

:قالاللهعبدعنالاحوصبيأعنإسحاقأبيعنيونسأنبأناقالالنضر

".القرانعلي"خلطتم:فيجهرونالقرانيقروونكانوالقومجم!طالنبيقال

لشغلا".الصلاةفي"إنلنا:فقيل؛الصلاةفينسلموكنا

ثني:قالعامربناللهعبدلىإصحيحبسندأيضاجرير)3(ابنوروى

انالمؤمرئوإذا>:الايةهذهعنهريرةبيأعنأبيهعناسلمبنزيد

اللهرسولحلفوهمالاصواترفعفينزلت:قال(،وأنصتوالهفاسحمحو

.الصلاةفيب!في

ضعيف.الاسلمي،أظنهعامربناللهعبد:أقول

فييتكلمونكانوا:قالهريرةبيأعنوغيرهجرير)4(ابنخرجو

الأخرىوالاية<،انالقزمرئوإذا>:الايةهذهنزلتفلما؟الصلاة

.(835)ومسلم(9911،6121،5873)ريلبخاا(1)

وأبوزوالد(-4)88والبزار(043)9حمدأأيضاوأخرجه.(104-004)ص2()

وغيرهم.3(1/14)لدارقطني1و(7935)يعلى

(5164)5/""تفسيرهفيحاتمابيابنأيضاوأخرجه66(.0/10)""تفسيره)3(

32(.1/6)رقطنيوالد

فيوالبيهقي(501)3/""الاوسطفيالمنذرابنايضاوأخرجه965(./01)4()

.(2551/)"الكبرى"السنن
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.تنصالابامرواأ

ضعيف.الهجريوابراهيم

السيوطيذكره.نحوهمغفلبناللهعبدعن)1(حاتمأبيابنخرجو

")2(.النزولأسباب"في

انالقؤقرثوإدا>:قتادةعنصحيحبسندجرير)3(ابنوأخرج

كم:فيسالهم،الصلاةفيوهميأتيالرجلكان:قال<وأنصتولهفاستمعو

.<نصتوولهفآستمعواانالقزدرثوإذ>:اللهفأنزلبقي؟كم؟صليتم

قرثوإذا>:قوله:أيضاقتادةعنثقاترجالهبسند)4(وأخرج

بحوائجهمصلاتهمفييتكلمونكانوا:قال<نصتوولهفاستمعوانالقؤ

انالقزقرثوإذ>:تسمعونمااللهفأنزل؛عليهمفرضتماأول

.<نصنوولهفاسنمعوأ

سمعت:قالموسىبنعونعن)5("السنن"فيالبيهقيوأخرج

لهفآستمعواانالقزقرثوإذا>:الايةهذهاللهأنزل:قالقرةبنمعاوية

.الصلاةفييتكلمونالناسكان:قال<،نصتوو

5")5/1646(."تفسيرفي)1(

.(501)ص"النقول"لباب)2(

)3((01/.)662

()4(01/1.)66

)5((/2551).
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لها"فأنز:فيهوزاد،عونعنمنصوربنسعيدورواه:البيهقيقال

".القصصفيالقصاص

.()1""الثقاتفيحبانابنذكرهموسىبنوعون:أقول

.تقدممامجموعمنأثبتالآثارهذهومجموع51[]ص

الكلامتحريمعندنزلتالآيةهذهأنعلىالآثارهذهدلت:يقالأنبقي

نتكلمكنا:قالارقمبنزيدعن")2("الصحيحينفيثبتوقد.الصلاةفي

نزلت:حتى؛الصلاةفيجنبهلىإوهوصاحبهأحدنايكلم؛الصلاةفي

هذا.الكلامعنونهينا،بالسكوتفأمرنا238[:]البقرة(قنتينلله>وقومو

مسلم.لفط

الدلالةفيمتفقتانواحدوقتفيسورتينمنآيتانتنزلأنمانعلا

؛باتفاقمدنيةالقنوتواية،باتفاقمكيةالانصاتآيةولكن،حكمعلى

حتىذلكبعدحلالاويبقى،الكلاممنبالمنعالانصاتايةتنزلفكيف

؟القنوتآيةتنزل

فيكماأرقمبنزيدحديثتاولواالعلمأهلمنجماعةأن:لجوابوا

بثلاثالهجرةقبلبمكةكانالكلامتحريمأنورجحوا)3(،"الباري"فتح

مدنية.لانها؛بزمانالقنوتآيةنزولقبلسنين

)1(/7(.)028

.(935)ومسلم(0021،4354)يرلبخاا(2)

(3)/3(47).
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كنا:قالوغيرهما")1(الصحيحين"فيمسعودابنحديثوحجتهم

عليهسلمناالنجاشيعندمنرجعنافلماعلينا؛فيردب!مالنبيعلىنسلم

علينا؛فتردالصلاةفيعليكنسلمكنااللهرسوليافقلنا:علينا؛يردفلم

شغلأ".الصلاةفيإن":فقال

اللهان:قالصلاتهقصدفلما":وغيره)2(النسائيروايةفيتقدموقد

(".الصلاةفيتكلمواألأأحدثقداللهوإنشاء،ماأمرهمنيحدث

.إشكاللاهذافعلى

الحبشةلىإتوجهمسعودابنبأنالحديثينبينحجرابنجمعولكن

رجعثمأيضا،الحبشةلىإتوجهثم،الهجرةقبلالاولىمنرجع؛مرتين

ني.الثاهذاهوحديثهفيذكرهالذيفالرجوعبدر،قبلالهجرةبعدمنها

بحاله.الاشكاليبقىهذافعلى؛ظاهرهعلىأرقمبنزيدوحديث

"قال:قال(")3(،البيضاويعلىزادهالشيخحواشي"فيمالجوابوا

خلفالقراءةتركعلىالايةتدلولا")4(:الوسيط"فيالواحديالامام

عنلا،الصلاةفيالكلامعننهيبهالمأمورالانصاتهذالان؛الامام

)5(عباسابنعنرويكما.الامامخلفبالقراءةالجهرتركعنوالقراءة

رافعيوراءهأصحابهوقرأ،المكتوبةالصلاةفيب!جمماللهرسولقرأ:قالأنه

.(835)مسلمو(9911،6121)ريلبخاا(1)

تخريجه.سبق)2(

)3(.)2/393(

)9/568(."البسيط"وانظر44(.0)2/)4(

.ذكرهسبقوقد664(./01)""تفسيرهفيالطبريأخرجه5()
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تسميوالعرب.وأصحابهحنيفةبيأقولوهذا.الايةهذهفنزلت؛تهمأصوا

)ملحق.احدا"يسمعلماذانفسهفييقرأكانوان"منصتا"،لجهراتارك

392(.صالاولالجلد

مأ،بقراءةاأكانسواء؛الصوترفعمنمنعتانماالانصاتفايةوعليه

كلاممنمنعتالقنوتوايةبعضا.بعضهمالناسبكلامأمبدعاء،أمبذكر،

والدعاء.والذكرللقراءةتتعرضولممطلقابعضابعضهمالناس

فيواذكررئث>بعد:قولهبدليلالإسرار؛الايةفيبالإنصاتفالمراد

الآية.<نفسك

المنصتالمستمعأيهاواذكر:ذكرهلىتعا"يقول1(:جرير)ابنقال

منالجهر>ودون...نفسكفيرئك-خطبةأوصلاةفيقريءإذا-للقران

عنداللهذكرليكن:يقولجهار،لاخفاءفيللهباللسانودعاء:يقول<القول

".القولمنخفاءفيولكنجهار؛غيردعوتإندعاءفيالقراناستماعك

مقابللجهرباالمرادأنزيدابنكلام"ويشعر(")2(:المعاني"روحوفي

اذكر:أي؛بالانصاتالمامورللمامومخطابعندهوالاية،النفسفيالذكر

بالذكر".تجهرولا،نفسكفيالمنصتأيهاربك

ب!زاللهرسولكان:قالهريرةأبيعن")3("الصحيحينوفي:أقول

)1(0(.)1/667،668

)2(.)9/154(

.(895)مسلمو(447)ريلبخاا(3)
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أنتبابي!اللهرسوليا:فقلتيقرأ؛أنقبلهنيةسكتالصلاةفيكبرإذا

اللهم:اقول":قال؟تقولما؛والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،ميو

مسلم.لفطوهذا،لحديثافذكر"؛خطايايوبينبينيباعد

فيهايتكلمكانبطولبانهالعلاممعسكوتا؟الحالتلكعلىفاطلق

سرا.ولكن

أنهعلى-أعلموالله-ليدل(نصتوا>و:الايةفيقالوانما52[،]ص

نأبعدفأفرد(ننرفيذكررئثو>:وقالالاسرار.فيالمبالغةينبغي

بالاسرارالمبالغةينبغيأنهعلى-أعلموالله-ليدللجمعاعلىالكلامكان

أنفسكم"فيربكمواذكروا":قالولو.فحسبنفسهالإنسانيسمعحتى

أصحابه.يسمعبحيثقليلاصوتهيرفعبأنسبالاأنهلتوهم

المقصودلأنجنبهلىصاحبهأحدهميكلمأنهذابعدلهمجازوانما

والدعاء.والذكرالقراءةبخلافبهذا؛إلايحصللابعضابعضهمكلاممن

فييقولكانأنه)1(:المتقدمعباسابنأثرالمعنىلهذايشهدومما

الخ....(رفيذكرو>هذه

وراءهأصحابهوقرأ":فيهفقوله.الثانيةالايةذكرهفيالسزهووهذا

فتدبر!؛تهمأصوارافعينقروواأراد"عليهفخلطوا

إذاب!ؤ؛اللهرسولمنيتلقفونكانوا"كعب)2(:بنمحمدقولومثله

.ذكرهسبقوقد664(./01)"الطبري"تفسيرفي(1)

.ذكرهوسبقتفسير(.-)789""سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(



88

."معه1قرووشيئاقرأ

الفقهرسانلمجمو!

وقال":قالحيث")1(؛المغني"فيقدامةابنقالهمايحملوعليه

صحإنهذا."فنزلتالامامخلفيقروونكانوا:العاليةبووأسلمبنزيد

فيبعضعلىبعضنايسلم"كنامسعود)2(:ابنعنتقدمماوكذاعنهما.

إلخ."الصلاة

وهم،الاصواترفعفي"نزلت:قال)3(هريرةأبيعنتقدممافأما

فظاهر."؛الصلاةفيب!فىاللهرسولخلف

هذهنزلتفلما؛الصلاةفييتكلمونكانوا)4(:قولهمنعنهمرماوأما

فمراده؛بالانصاتأمرواالاخرىوالاية<،انالفمرثوإذا>:الاية

"و]لآية:قولههذاعلىويدل.الايةفيعليهحملناهماهوبالانصات

ذلك.علىظاهرةقرينةالاخرىالايةأنعلمتوقد،"الاخرى

)5(.مغفلابنقولونحوه

كم:لهمفيسأ،الصلاةفيوهميأتيالرجل"كان)6(:قتادةقولفأما

)1(.)2/261(

تخريجه.سبق)2(

326(./1)"الدارقطنيو"سنن66(01/0)"الطري"تفسيرفي)3(

.(551)2/لبيهقيو965(/01)"الطري"تفسيرفيهريرةابيقولاي4()

.(6641)5/"حاتمأبيابن"تفسيرفي)5(

.(01/266)"الطري"تفسيرفي)6(
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بحوائجهمصلاتهمفييتكلمون"كانوا)1(:وقوله.إلخ"بقيكم؟صليتم

فييتكلمونالناس"كانقرة)2(:بنمعاويةوقول".عليهمفرضتماأول

منهمنعتهمالذيوهوجهرا،والكلامالسؤالكلهبذلكفالمراد("=الصلاة

،القنوتايةنزلتحتىلهممباحامسارةالكلاموبقي،الايةهذه

("؛الصلاةفيجنبهإلىوهوصاحبهأحدنا"فيكلمزيد)3(:قالولذلك

المسارة.فيظاهروهذا

فسممع،الصلاةفييقرأص!فياللهرسولكانمجاهد)4(:عنمرمافأما

النبييكونأنفيحتملصحفإن-الايةوذكر:فنزلتالانصار؛منفتىقراءة

الايةتلاصوتهيرفعالفتىذلكسمعلماوسلمواله53[]صعليهاللهصلى

؛الصوترفععنالماموممنعتالالةبانالفتىلذلكتنبيها؛السلامبعد

حينئذ.نزلتنماالايةأنفظن،الصحابةصغاربعضفسمعه

الواحدةالايةنزولتعدديجيزومن.النزولأسبابفينظائرولهذا

أعلم.واللههنا،احتمالهيجيء

صع.ن)5(؛الزهريعنتقدمماوهكذا

خلفيقرألمإذامجاهد:"وقال)6(:"القراءة"جزءفيالبخاريوقال

661(./01)السابقالمصدرفي(1)

.(2551/)"الكبرى"السننفي2()

.()953ومسلم(0021)البخاريعند)3(

.(2551/)"الكبرى"السننفي(4)

662(.01/9،65)"الطبري"تفسيرفي5()

.(911)ص)6(
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".الصلاةأعادالامام

فسمعمسعودابنصلى:قالجابربنيسيرعنجرير)1(ابنواخرج

لكمانأماتفقهوا؟انلكماناما:قالانصرففلما؛الاماممعيقرؤونناسا

الله.مركمكما<وأنصتولهفاستمعوانالمؤقرثوإذا>تعقلوا؟ن

مخالفوالرفع،سمعهمحتىأصواتهمرفععليهمنكرانماأنهيحتمل

علمت.كماللآية

فيقالوا:الايةهذهفيوغيرهمجاهدعنطرقمنأيضاخرج)2(و

.الصلاة

مذهبأنعلى.اعلموالله،اخترناهلمامخالفةفيهليس،مجملوهذا

"جزءفيالبخاريذكره؛الصلاةيعيدالامامخلفيقرألممنأنمجاهد

مر.كما")3(؛القراءة

ولا،الامامبهسرأفيمايقرؤونالمامومينأنالزهريعنخرج)4(و

الاية.وتلا،علانيةولاسزابهجهرفيمايقرؤون

والله،عليهالايةحملفيوهموقدعنه،معروف!،الزهريمذهبوهذا

.المستعان

5")01/965(."تفسير)1(

)2(،01/066(.)661

911(.)ص)3(

664(./01)"تفسيره"فيجريرابناي(4)
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الحقتقة،بأنهللاستماعالسكوتالايةفيالإنصاتأنيرىمنويحتج

لا:يقول.فأنصتوا"قرأواذا":وفيه،"بهليوتمالامامجعلإنما":وبحديث

المامومحكملانسروا؛فاالمرادبأنفانصتوا"":قولهتاويليحتمل

فيالمرادأنثبتواذا؟قرأ"واذا":بقولهيقيدهفكيفمظلقا؛الإسرار

حقيقته؛علىالايةفىالإنصاتأنعلىهذادلالإنصاتحقتقةالحديث

الاية.إلىشارةذلكقالإنمابخأنهالظاهرلان

عنالصارفةلادلةوالقرائنبيانقدمناقدأننا:الاولعنلجوابوا

الحقيقة.

شاءإنتحقيقهيأتيكما؛صحتهفيمختلفالحديثبأن:الثانيوعن

تعالى.الله

نأعلىقرينةفذلكالايةلىإشارةإنهقلنا:فانبصحتهالقولوعلى

موضعلانه54[]صقرأ"واذا":بهـولقالوانماالإسرار،:بالإنصاتالمراد

فكبروا"كبرفإذا؛بهليؤتمالامامجعلإنما":لهمقاللمالانه؛الحاجة

زالةلىإفاحتيج؛فاجهروا"بالقراءةجهرواذا":ذلكمنيفهمواأناحتمل

الوهم.هذا

لجهرايتوهمواأنأمكنفإذا،بالتكبيراتيجهرالإمامفان:قيلفإن

.بالتكبيراتلجهرايتوهمواأنأمكنبالقراءة

لالأنه؛القراءةفياحتمالهدونالتكبيراتفيالوهماحتماللكن:قلت

يجهرولهذا؛بالانتقالاتللاعلامهونمابالتكبيراتالإمامجهرأنيخفى

.غيرهيعلمأنلىإيحتاجلاوالمأمومدائما،بهاالإمام
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يكونأنواحتمال،الاعلامبهالجهرباالمقصودفليسالقراءةفأما

نهموأيضا،يجهرالمنفردأنيدفعهالمقتدينإسماعبهالجهرباالمقصود

أيضا.يقرأالمؤتمأنعلمواقد

لاحتمالبالانصات؛بالامرنزولهاسبققدالايةأنالوهمهذايدفعولا

لىإبالنسبةللايةتخصيص"بهليوتمالامامجعلإنما":قولهأنيتوهمواأن

.القراءة

فيالانصاتكانإذا:لهيقالإذ؛المخالفعلىواردهذامثلأنمع

وهلا؟فانصتوا"قرأ"واذا:بلاولالنبيقالفلماذاسراالقراءةفييناالاية

نقولوهكذا.لهوتأكيدا،الدليلعلىتنبيهازادهبأنه:وجوابه؟بالايةاكتفى

.الايهامدفعزيادةمع

،تقدمماتأملتإذاولكنك؛التأويلهذالىإقلبكيطمئنلابكنيوكأ

بالمدينةكانإنماالصلاةفيالكلامتحريمنواتفاقا،مكيةالايةأنوعلمت

التأويل.لىإالاحتياجعلمت

الانصات:يقالأنوهو؛الاولمنأقربلعلهاخربمعنىعليفتحوقد

وبقيجهرا،الامامقراءةحالالكلاممنمنعتإنماوالاية،ظاهرهعلى

الركوعوحالسرا،قراءتهكحال،لحالاتامنذلكغيرفيمباحاالكلام

بالمدينة.ذلكحرمحتى؛ذلكوغيرلسجودو

وعن،الناسكلامعنالانصاتيعمبالانصاتالامر:فيقالهذاوعلى

الذكر.وعن،القراءة

اختصاصعلىإلخ(نسثفيذكررئثو>:لىتعاقولهدلولكن

أمرولكنعنه،ينهفلمغيرهاوبقرانلىتعااللهذكروأما،الناسبكلامالنهي
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به.سرارلابا

شيءمنفيهبقيولكن؟حقيقتهعلىاللفظلابقائهأقربهذا:قلتفان

الاماميقرأهماتفهمفائدتهإنماوالإنصاتالاستماعأنوهو،المعنىحيث

سزا.ولوبالذكربالاشتغالتزولالفائدةوهذه،وتدبره

يفهمذلكمعوهوسزاالانسانيقرأفقدنظر؛ففيهزوالهاأما:قلت

أتم.غيرهلكلامفهمهكانبالقراءةيشتغللمإذانعم.لجملةافيغيرهقراءة

قراءةتفهمأن<نقسثفيواذكرزئث>:قولهدل:يقالقدولكن

الاشتغاليريدمنفأما.الناسبكلامعنهالاشتغاليريدمنبهأمرإنماالامام

.الاستماعمنأتئمهومالهحصلقدلأنهفلا؛ذكرأوبقراءةعنه

اشتغللوحتى،بوجوبهأحديقللمالامامقراءةتفهمأنهذاويؤكد

فنحنهذاومع.آثمبأنهأحديقللممعاشهأمرمنشيءفيبالتفكرالمأموم

خبيرنتو،الفاتحةقراءةوهو،الواجبالذكرعلىبهالمأمورالذكرنقصر

المستحب.تحصيلمنأولىالواجبتحصيلأن

بلذكرنا،الذيالتخصيصعلىتساعدالفاتحةوجوبأدلةأنمعهذا

لى.تعااللهشاءإنهذاتقريرتيوسيأ.تعينه

فأما.السلفعننقلبماالتقيدمع؛الايةمعنىفيالكلامتحقيقهذا

:البيانودونك،أوضحبهاالاحتجاجفسقوظعنهمنقلعماالنظرصرفناإذا

عندالقرآنالرسولعليكمتلاواذا:معناه"وقيل)1(:""الكشاففيقال

لمعرفة.ادار.ط(2111/)(1)
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".لهفاستمعوانزوله

وأبهالمأمورالقولتماممنإماوالاية":قالثمالسعود،أبوقالوكذا

على<ننلفيواذكرزئث>:لىتعافقوله؛لىتعاجهتهمناستئناف

5()1(.64ص1)ج.(">قلعلىعطفالاول

يقولهأنجمفىالنبيأمرماجملةمنالايةأنذلكوحاصل[ه]صه

قالوا:بايةبملا!النبييأتهملمإذاأنهتقدمالذين،يطلبونالذينللكفار

لرحمون(لعلكموأنصتوله>فاستمعو:بقولهفالخطاب<.اجتبئيها>لولا

للكفار.

نإ:بعضهم"وقال:قال)2("المعاني"روحفيذلكأوضجوقد

يطهرلاورحمةوهدىبصائرالقرانكونأنوذلكللكفار؛فيهاالخطاب

القرانعليهمقرأإذاوالسلامالصلاةعليهالنبيأنوهومخصوصبشرطإلا

،بإعجازهفيعترفوا،ومزاياهمعانيهعلىليقفوانصتوا؛ولهاستمعوانزولهعند

لىوتعاسبحانهبقولههذاوأيلد.المعجزاتسائرطلبعنبذلكويستغنوا

يناسبإنماوهو،للترجيذلكأنعلىبناء<؛لرحمون>لعلكم:الايةاخرفي

قولهفيجزماالرحمةلهمحصلالذين؛المؤمنينحاللاالكفار،حال

.(يونونلقؤم>ورحمة:لىتعا

كونهاسلمولئن،الرحمةتلكغيرالمرجوةالرحمةهذهبانوأجيب

".فرقيبقفلم،واجبالكريممنفالاطماعإياها

الفكر.دار.ط31(0)3/"السليمالعقل"إرشاد(1)

)2(/9(531).
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يحتملكلامهمعليهيدلماعلىوالجملة"بأسطر)1(:ذلاشبعدوقال

".لىتعاجهتهمناستئنافاتكونأنويحتمل،بهالمأمورالقولمنتكونأن

أويتذكرلعفه-لعنالولاله->فقولا:لىتعاقالفقد"لعل"أما:أقول

وقيل:رجائكما.علىاذهبا:أي؛للترجيةإنها:فقيل4[4:]طه(يخشنى

نأراجينأي(؛ترحمون>لعلكغ:لىتعاقولهفييقالفهكذا.للتعليل

ترحموا.لكيأوترحموا،

تهم؟وانصااستماعهمبمجردللكفارالرحمةترجىوهل:قيلفإن

رحموا.امنوافاذايؤمنوا؛أنوانصاتهماستماعهممنيرجى:قلت

انالقزلهدالا!تمعواتذينكفروا>وقال:لىتعاقولهلىإإشارةالايةوفي

.[62:]فصدت<تغلبونلعلكملغؤافطو

تعالى:قولهمعجزةايةطلبواإذاالقرانعلىإحالتهمفيونظيرها

نذيرأن!وإنمااللهعندالأيتإنماقلرلهلهمنءايتلجهأنز!لؤلاوقالوا>

فىإتعفؤبتكالنيتفعلتكأنزفاأثايكفهمولم!مبب

51[.05،]العانكبوت:<يؤضمنونلقو2وذتحرىلرخةذلث

بقولهالمعنيإنالمفسرينأكثروقال،الرحمةذكرالايةهذهوفي

الحق؛لهمتبينإذاالإيمانعلىأنفسهمموطنينلقوم<:يؤضمنون>لقو/

المعاندين.بخلاف

)1(.)9/154(
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ذلك.مبرالاعرافايةفييقالأنوالظاهر:أقول

الفقهرسانلمجمولح

اولمزئهجمصئايةصيآتينالولاوقالوأ>:سبحانهقولهالايةنظائرومن

.[133:]طه<آلاوكلضححفمافىلئشةتاتهم

لأولونازسلتبمالايةص.ففسأئنا>..:اسمهتباركوفوله56[]ص

.[1-50]الانبياء<تغقلونافلاتجربمتمفيه!تئصاأنزلآإلتكغلنذ..!.

هكذا:القولهذاعلىالايةوتفسير:أقول

؛بمعجزة(!ثايو،عليهمتفقوهذا؛المشركينأي(تآتهملموإذا>

"روحفيماعلى؛مسلموأبيلجبائيواعباسابنعنرويكما

المتقدمة.الاياتلهويشهد")1(،المعاني

لترل!+أنقادوالئهإنقلزئهجمنءايةعليةنزللؤلالواوقا>:لىتعاوقوله

37[.:]الانعام(يعلمونلاأكزمتمولبهنءايةص

أنتإنمازبهئنءايهعلتهأنزللولاألذينكفرواولقول>:سبحانهوقوله

7[.:]الرعد(هادمورلرلئىر..

نزد5ءقلمنءايهٌعلتهأنزللولاآلذينكفروأويمول>:وجلعزوقوله

27[.:]الرعد(أنابمنإفهوكدىلمحثاءمنيضلألله

فقلرئهمنءايةعلةأنزللولاويقولون>:لىوتعاتباركوقوله

)1(.)9/914(
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2[.0]يونس:<لمننظرينمفمعكمإنيفافتظرؤاللهالغئبإنما

ربك.علىواقترحتهاواخترتهااصطفيتها(جتبتتهألولا>قالوأ

لولا:يقول!جتبئيهأ>لولا:قوله:عباسابنعنجرير)1(ابناخرج

ربك.منتلقيتهالولا:قتادةوعن.اللهمنتقبلتها

ماأتتبعإنما>قل:لىتعابقولهكلدوهواخترعتها؛لولا:اخرونوقال

نأليليس:اي؛للأولمناسبوهو2[،30:]الاعراف(زبئمنإكيوحى+

لي)2(.إيوحيهماأتبعأنعليوانماربي،علىأقترح

نحوتقدمكما؟طلبكبدونربكأنزلهافهلا:سيقولونأنهمعلمئم

يأ>هذا(:لىتعابقولهذلكعنفاجيبواتلوناها.التيالاياتفيذلك

لمنايةبهكفى:ي<يؤمنونلقومورحمةوهدىرئبئممن>بصإلر،القران

له.ظهرإذاالحقيتبعأنعلىنفسهموطناكان

نسلمولاذلك؟لنايحصللمبالنافما:سيقولونأنهملىتعااللهعلمثم

لعلكغنصتواولهفاستمعواانألقزقرئوإذا>:تعالىفقال؛معاندونأننا

لدليلو؛عنادكمهولكميحصللمذلككونفيالسببأن:أي(ترحمون

<لعلدنتغلبونوالغوافيهالقرءانالدا>لا!سمعوا:قولكمعنادكمعلى57[]ص

فعلتمفإنباللغو؛تأمرواولاتلغوا،فلانصتوا،ولهفاستمعوا26[.:]فصلت

5!)01/656(."تفسيرفي)1(

".اليه":الاصلفي2()
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الرحمةعلىواقتصر.والرحمةوالهدىالبصائرلكميحصلأنرجيذلك

.للانسانالاعظمالمقصودأنهامع،الباقيعلىلدلالتها

منالاطماعأنمن؛"المعانيروج"عنتقدمماتسليممنمانعولا

.والإنصاتبالاستماعمشروطالايةفيالاطماعفإن؛واجبالكريم

فتحصلللايمان؛لىتعااللهلهداهمنصتواواستمعوالو:نقولأنولنا

كذبأؤتبااللهعلىافترىمئنأظلمومن>:لىتعاقالقطعاهالرحمةلهم

فينانهدو(والذين!لت!فرينمثوك!جهنمفىليئىةجاقالإلحق

96[.68،:]الععكبوت<المخسنينلمحاللهو!نسبلنألنقديخهم

لا،أمحقأهوبهالعلمفيراغبا،إليهوأنصتللقرآناستمعإذاوالكافر

منشرحاذلك،علىنفسهموطنا،اتبعهالحقأنهعرفإذاأنهعلىمصمما

فهو=الحقنهلهيتبيبنلماعداوةنفسهفييجدلا،قلبهمطمئناصدره

ريب.بلااللهفيمجاهد

الحق،طلبفياجتهدإذاالكافرفيالمشهورةالمعضلةتنحلوبهذا

ظهرإذااتباعهعلىعازماله،محيا،معرفتهفيراغباذلك،فيوسعهوبذل

لا>:يقوللىتعااللهلانناجياأيكون-الإسلامحمبيةلهيطهرلمولكنهله،

لا؟أم<وسعهأنفسئاإلاللهيكف

وآية.العلمأهلبعضفيهوخالفينجو،لاأنهعلىالإجماعحكي

لىتعااللههداهالصفةبهذهكانإذالانهيوجد؛لاهذامثلأنتدذالمجاهدة

الحمد.ودئه،للاسلام

يأ،قبلهلماقيدا<لرخمون>لعلكم:لىتعاقولهيكونأنويحتمل
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فيرحمكم،للحقلىتعااللهيهديكمأنراجينله،وأنصتواللقراناستمعوا

الرضاعلىالنفوستوطينبدونوالانصاتالاستماعيكفيكملاأنهأي

أعلم.والله،تبينإذالحقبا

تعالىاللهأمرومن،تقدمممايفهمقدثلاولنبيهأنتعالىاللهعلمولما

عندههذاويؤكددائما،بالقراءةيجهرأنعليهأنبالتبليغكثيرةاياتفيله

نبه58[]صذلكلىتعااللهعلملما=قومهإيمانعلىحرصهشدةث!

تضرعانفسكفيذكررفيو>:سبحانهفقال؛ذلكيلزمهلاأنهعلىرسوله

منتكن>ولا:سبحانهوقوله<،لأصالوبالغدوالقؤلمنالهرودونوجيفة

بدعوتهمواشتغالكقومكإيمانعلىحرصكيحملكولا:أي(؛لغفلد

منهناكيكنلموان،كتابهوتلاوة،وذكرهربكمناجاةعنتغفلأنعلى

عنواستكبارهمكفرهمعلىواصرارهمالكفارإعراضيحزنكولا.يسمع

يعلاملامنبعبادتهوكلوقدشيئا.لىتعااللهيضرونلافإنهم؛ربهمعبادة

تهعباعنيسئتكبرلنلارفيعندينأإن>:جنودهمنغيرهعددهم

602[.]ثرف:(ه-وله-ثسجدوتويسبحونه

بقراءةيتعلقماالانصاتايةفييكونلاالتفسيرهذاعلىأنهيخفىولا

أعلم.والله،الصلاةفيالمأموم

وأالصلاةفينزلتالايةأنيعني-المعنىلهذا)ويشهد:الشارحقال

علمنا:قالموسىبيأعن(1)ومسلمحمدأرواهما-للصلاةشاملةلعمومها

الامامقراواذا،أحدكمفليومكمالصلاةالىقمتم"اذا:قالبلاولاللهرسول

)404(."مسلم)72391(و"صحيح"المسند")1(
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."فانصتوا

اللهرسولقال:قالهريرةبيأعنالترمذيسوى(1)الخمسةرواهوما

.(فانصتوا"قرأواذافكبروا،كبرفاذا؛بهليؤتمالأمامجعل"انما:وبلا!

هذا؛عنللجوابحاجةفلاالثانيالمعنىعلىالايةحملتإذا:أقول

الاتفاقيستلزملااللفظبعضفيوالاتفاقواد،فيوالحديثوادفيلانها

المعنى.في

واعتصاما،السلفبأقوالتمسكاالاولالمعنىعلىحملتوإذا

.لجوابامرفقدباثارهم

والتوفيق.الاعانةلىتعااللهونسأل،الحديثهذاصحةعنولنبحث

وهشامعوانةأبوعنهورواه،قتادةعلىفمدارهموسىبيأحديثأما

عنهورواه،الزيادةتلكبدونوغيرهملحجاجابنوالحجاجوهمامومعمر

كلمهلمنوقالذكرهافإنهإثباتها؛لىإ)3(مسلمفمالبها)2(.التيميسليمان

إ".سليمانمنأحفظتريد"فيها:

"من:قالاحمدالامامن:"الخلالعلل"عن")4(النقي"الجوهروفي

".التيميبهتفقدالتيميأخطأقال

ماجهوابن(2141،241/)لنسائي1و6(40)داودوأبو(9)438المسند!"(1)

6(4.)8

25(.2524-)7/"الدارقطني"عللانظر)2(

4(.40)رقمالحديثعقب)3(

4()/2(551).
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لم؛بمحفوظليس"فأنصتوا":وقوله(:1)"السنن"فيداودأبووقال

الحديثههذافيالتيميسليمانإلابهايجئ

فيهاالتيميسليمانيتابعلم95[]صاللفظةهذه)2(:الدارقطنيوقال

يذكروها.فلملحفاظاوخالفه،قتادةعن

وهمه.علىيدلمخالفتهعلىواجماعهم:قال

أصحابالتيميعنجريرخالف)3(:النيسابوريأبوعليلحافظاوقال

الدستواثيهشامروايةقتادةعنوالمحفوظ،لحديثاهذافيكلهمقتادة

؛قتادةعنعامربنوعمر،عروبةأبيابنعننوحبنسالمورواه...وهمام

فيه.فاخطا

مننوحبنسالمروايةذكرثم(")4(،"سننهفيالبيهقيكلههذاذكر

.بالقويليسنوحبنلمسا:الدارقطنيقولوذكر،الدارقطنيطريق

قالوإنهذالمسا":فقال)5("النقيلجوهر"اصاحباعترضه

."...حبانوابنخزيمةوابنمسلملهاخرجفقد،بالقويليس:الدارقطني

ابنعنالدوريقالفقد؛لمسابتوهينالدراقطنيينفردلم:أقول

النسائي:وقال،بهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال،بشيءٍليس:معين

)739(.رقمالحديثعقب(1)

331(./1)"الدارقطعيو"سنن2(45-522)7/""العللانظر2()

156(.)2/"السعن"فيالبيهقيعنهنقلكما)3(

المذكور.الموضعفي(4)

)5((/2551).
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محتملةحاديثهوفراد،وغرائبعنده:عديابنوقال،بالقويليس

.(1)متقاربة

أبيابنفأماعامر،بنوعمرعروبةأبيابنعنيرويهل!فساهذاومع

كانإن،لمسامنهسمعمتىيدرىولا،باخرةاختلطولكنه،ئقةفإنهعروبة

سمعيكونأنيومنفلا،مدلس-عروبةبيأابنأعني-هوئم.سمع

يذكرالتيميسمعثم،مسلمخرجهكماالزيادةهذهبدونقتادةمنلحديثا

فيه؛مختلفعامربنوعمر.ودلسهبهامنهفسمعه؛الزيادةبتلكالحديث

)2(.اخرونوقواه،وغيرهالنسائيضعفه

والمشهور،جماعةعلىثقةزيادةوهي،التيميزيادةفيالامرفانحصر

خزيمة.ابنمنهمقوم؛ذلكفيوخالفقبولها.

الوصلتعارضفصلفي)3("المغيث"فتحفيالسخاويوقال

مهديكابن-الفنمتقدميصنيعمنالاستقراءحسبلحقفا":والارسال

معدائرذلكبل؛كليحكماطرادعدم-والبخاريحمدووالقطان

الذواتعدديترجحوتارة،الارسالوتارة،الوصليترجحفتارة.الترجيح

...ذلكلهتبئنلجزئيةاأحكامهمتتبعومن.العكسوتارة،الصفاتعلى

حاصلهذا.الواحد..منبالحفطأولىالكثيرالعدد:يقولالشافعيأنمع

.زيادةمعشيخنافادهما

.(434)3/"التهذيبتهذيب"يراجع(1)

.(674)7/السابقالمصدرانظر2()

لهند.ا.ط(1/302،402))3(
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دقيقابنقبلهومن،العلائي:الائمةكلاممقتضىذلكلكونوسبقه

".وغيرهماالعيد

،زيادةالوصلفإن؛والنقصانالزيادةفييقالذلكومثل:أقول

.نقصانوالارسال

عندهمالعبرةأن؛المتقدمينصنيعمنيطهرالذيهووهذا6[.]ص

وتارةأكثر،يذكروهالمالذينكانوان،الزيادةتترجحفتارة؛بالترجبح

منلديهيقومفقد؛الفنفيالماهرالمجتهدبنظرمنوطوذلك.بالعكس

التعبيرالمجتهدعلىصعبربمابل؛درجتهفيليسمنيجهلهماالقرائن

المعلل.فيذكروهكما؛القرائنتلكعن

قرأ"واذا:زيادة؛الزيادةهذهفيلحفاظااختلففقدهذاتقررإذا

الموفق.واللهوردها،قبولهاعنالتوقفأختارهفالذي.فأنصتوا"

:الزيادةهذهعلىالكلامفي،للبخاري(")1القراءةجزء"فيرأيتثم

بنيونسمنقتادةولا،قتادةمنسماعاالزيادةهذهفيسليمانيذكر"ولم

.يدلسانوقتادةوسليمان:يعني.جبير"

عند،عنهالمعتمرابنهروايةفيبالتحديثصرحسليمانولكن:أقول

داود)2(.بيأ

بعضفيصزحكانفإن؛بالتحديثتصريحهعلىأقففلمقتادةفأما

يسمعأنيحتمللانهذلك؛يكفلمالزيادةهذهعنالخاليةالروايات

413(.)ص)1(

)739(.رقم2()
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لحديثاسمعقتادةفلعل.عنهآخرمنيسمعهثمالشيخمنلحديثاالراوي

بهذهمرةفرواه؛بالزيادةعنهاخرمنوسمعه،الزيادةبدونغلاببيأمن

فيعرفكما؛غلاببيأعنرجلحدثنييريد:؛غلابأبيعنالزيادة

التدليس.

فيكانماإنقالوا:وقد")1(،"صحيحهفيلهمسلمذكرفان:قيلفإن

)2(.السماععلىمحمولالمدلسينعنعةمن""الصحيحين

يخصهبذلكقالومن،وغيرهالعيددقيقابنذلكفيناقشقد:قلت

والشواهد.المتابعاتبغير

هذهفيالبخاريالفنإمامطعننبعد،ذلكلتفصيلحاجةفلاوبعد،

أعلم.والله،التدليسبتهمةالزيادة

؛الشارحذكرهكماهريرةبيأحديثفيبعينهاالزيادةهذهوقعتوقد

بنزيدعنعجلانابنعنالاحمرخالدبيطريقمنداود)3(أبوفرواه

.هريرةأبيعنصالحبيأعنأسلم

"إذاالزيادةوهذهداود:أبوقال،فأنصتوا"قرأواذا"زاد"داود:أبوقال

خالد(".بيأمنعندناالوهم،بمحفوظةليستفأنصتوا"قرأ

ابنوقال.بحجةوليس،صدوق:معينابنفيهقالخالدأبو:أقول

وهوويخطئئفيغلط؛حفظهسوءمناتيوانما،لحةصاأحاديثله:عدي

ياتي.ممامفهوم"ان"وخبر4(.0)4رقم(1)

23(.1/0)"الراويتدريب"2()

6(.40)رقم)3(
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فيالبزاربكرأبووقال.بحجةوليسصدوق:معينابنقالكماالاصلفي

لمأنهبالنقلالعلمأهللاتفاق؛حجةبزيادتهيلزمممنليس:""السننكتاب

عليها)1(.يتابعلموغيرهالاعمشعنأحاديثروىقدوأنهحافظا،يكن

عندالاشهليالانصاريسعدبنمحمدخالدأباتابعقدولكن

ثقة.لاشهليوا2(،)النسائي

ولكن)3(.البيهقيعند-الغنويهو-أبانبنإسماعيلأيضاوتابعه

وقال،الحديثبوضعحبانوابنمعينابنرماه؛تركهعلىمتفقإسماعيل

4(.كأابا)كان:داودأبووقال،موضوعةأحاديثروى:حمدأ

:وقال)5(،الدارقطنيعندالصاغانيميسربنمحمدسعدأبووتابعه

ضعيف.

.الانصاريمتابعةعلىفالعمدة

بنيحيىسمعت:قالالدوريعنالحاكمعن)6(البيهقيروىوقد

بشيء.ليس:فانصتوا"قرأ"إذاعجلانابنحديثفييقولمعين

حاتمأبيابنعنالشيخأبيعنالحارثبنمحمدبنأحمدوعن

.(4/181،182)"التهذيبتهذيب"(1)

()2(/2241)5

.(2561/)"الكبرى"السننفي)3(

.(1/271)"التهذيبتهذيب"(4)

33(.1/0)!"السننفي5()

.(2651،571/)"الكبرى"السعنفي)6(
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الكلمةهذهليست:أبيفقال؛الحديثهذاوذكرأبي،سمعت:قال

)1(.عجلانابنتخاليطمنهي؛محفوظة

تدل)2(حكايةالقطانعنهحكىولكن؛عندهمثقةعجلانابن:قلت

تدليس.وعلى،الجملةفيحفظهسوءعلى

عشرثلاثةكتابهفيمسلملهأخرج:الحاكمقال")3(:"الميزانوقي

حفظه.سوءفيأئمتنامنالمتأخرونتكلموقدشواهد،كلهاحديثا

دلسأوأنسا،شافههلأدريفما؛أنسعنروىوقد)4(:الذهبيوقال

الطبقةفي(")5(المدلسين"طبقاتفيحجرابنالحافطوذكره61[ص1

بماإلاأحاديثهممنالائمةيحتجفلم؛التدليسمنأكثرمنفيالثالثة

بالتدليس.حبانابنوصفه:وقال.بالسماعفيهصرحوا

تابعاالرازيالعلاءبنويحتىمصعببنخارجةأن)6(البيهقيوذكر

الحديثدلسعجلانابنولعل.هالكانفانهمايفيد؛لاوهذا،عجلانابن

غيرهما.اوأحدهماعن

السابق.لمصدرا(1)

34(.2)9/!التهذيبتهذيب"انظر2()

)3(/3(446).

بنانسعنروىإنه"قيل318(:)6/"السير"فيوقال647(.)3/""الميزانفي(4)

".صجإنممكنوذلك،مالك

.(051-941)ص)5(

.(2571/)"الكبرى"السننفي)6(
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.الزيادةهذهردفالراجح

زادهازيادة""صحيحهنسخبعضفيوقعفانه-اللهرحمه-مسلمفاما

.(1)التيميحديثذكربعد،سفيانبنإبراهيمإسحاقأبوعنهالراوي

التيمي؛زيادةفيتكلمالنضرأبي[]أختبنبكرأباأنوحاصلها:

يعني-هريرةبيأحديثعنفسأله؟سليمانمنأحفطتريد:مسلملهفقال

ههنا؟تضعهلملم:فقال،صحيحعنديهو:فقال-عجلانابنبزيادة

إنماههنا،وضعتهصحيحعنديشيءٍكلليس:فقال"الصحيح"؛فييعني

عليه.جمعواأماوضعت

فياحتياطهالمذاكرةفييحتاطلالموالعا،مذاكرةفهذه:أقول

عليه"جمعواأماههناوضعتإنما":فقولهذلكومع،ونحوهالتصنيف

مشكل.

عنهأجابالصلاحابنأن)2("مسلمشرح"مقدمةفيالنوويذكروقد

حاديثعلىكتابهاشتملفقدهذا"ومع:الصلاحابنقالثم،بجوابين

هذاعنمنهذهولذلكوفي،عندهلصحتهاومتنهاإسنادهافياختلفوا

".وعللتاستدركتوقداخر،سببأوالشرط

مندرجةأنزلعندهالزيادةهذهأنتدلالمذكورةمسلموعبارة:أقول

كماوهذاوالشواهد،المتابعةسبيلعلىحتى؛"الصحيح"فيذكرهماكل

.ترى

)404/63(.رقم)1(

.(13)ص"مسلمصحيح"صيانةوانظر(.1/16))2(
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أعلم.والله،الزيادةهذهردفالراجححالكلوعلى

هذهبدونطرقمن")1(الصحيح"فيهريرةأبيحديثاناعلمثم

نحووجابر)4(نس)3(و)2(عائشةحديثمنأيضا""الصحيحوفي،الزيادة

ث!علولالنبيأنحاصلهماهؤلاءحديثوفي،الزيادةهذهبدونحديثه

:قالسلمفلمايقعدوا،أنإليهمفأشار،خلفهفصلواجالسافصلى؛اشتكى

لحديث.افذكروا

شقهفجحشفرس؛عنسقطجملاأنهوهو،الشكوىسببأنسوبين

الايمن.

الحجةذيفيكانتالقصةهذهأنحبانابنفادو")5(:"الفتحفيقال

.الهجرةمنخمسسنة

سبع،سنةأسلمإنمالانه؛القصةيشهدلمهريرةفأبوهذاصحوإذا

ولمكثيرا.ذلكمثليقعكما؛المتقدمينالصحابةمنغيرهمنسمعهاوانما

جم!.النبيمنبالسماعهريرةأبوررصرح

المأمومنهيعلىدلالتهاوصحتالزيادةتلكصحتفلوهذاتقررإذ

منسوخةهي:يقالأنلأمكن،فقطالجهريةفيأومطلقا،القراءةعن

.(414)ومسلم(227،473)ريلبخاا(1)

.(214)ومسلم(886،3111،6321)ريلبخاا(2)

.(114)ومسلم(أخرىومواضع732،)968البخاري)3(

.(4)13مسلم(4)

.(294)5/"حبانابن"صحيحوانظر(.2178/)()5
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هذاعنمتأخرأنهيعلممامنهافإن62[؛]صالفاتحةيجابإبأحاديث

الاولى.المسألةفيتقدمكما؛التأريخ

قدمإنمالأنهحتما؛التاريخهذاعنمتأخرفهوموسىأبيحديثماو

اللهرسول"إن1(:)بقولهحديثهفيصرحوقدخيبر،أيامجم!النبيعلى

الحديث...."فقالصلاتنا؛وعلمناسنتنا،لنافبينخطبنا؛ب!عيهول

تركعلىيطلققداللغةأهلعندفالانصاتفيهالزيادةتلكصحتفان

.شواهدهمعالواحديعنتقدمكماالجهر؛

الدالةالقرينةبيانقدمناقدولكنمجازالاطلاقبهذاأتلهالظاهرنعم،

بينهجمعامجاز،-صحإن-الحديثفيبأنهنقولأنفلنا:،الايةفيعليه

النسخ.منأولىلجمعاهذاومثل.تحةالفاوجوبأدلةوبين

:نقولثم،الاستماعلأجلالسكوتوهي؛حقيقتهعلىأنهنسلمنولنا

فيأنصتوا"":فقوله.الكلامتركعنعبارةالانصاتتضمنهالذيالسكوت

تحةالفاقراءة،عامهذافيوالكلام.تسمعوا"لكيالكلاماتركوا":قولناقوة

به!يئالنبيعنعبادةعنونافعمحمودعنمكحولوحديث،أفرادهمنفر؟

عنهم؛اللهرضيالصحابةعنقدمناهوماكثيرةعموماتعضدهوقدخاص،

به.العملفوجب

الكلامتخصيصأيضالوجبمكحولحديثيصحلملوأنهعلى

لان؛الكثيرةالعموماتبتلك(نصتوا>و:قولهفيعنهنهيالذي

عموموتخصيص،دليلينعمومتخصيصمنأولىدليلعمومتخصيص

")404(.مسلم"صحيح)1(
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تحةبالفاالامرولانوهكذا.،أدلةثلاثةعمومتخصيصمنلىأودليلين

فيهمشددغيربالانصاتوالامر،ذلكونحوبها،إلاصلاةلابانهفيهمشدد

صلاته.تبطللمينصتلملوانهللاتفاق

أنهوهوأيضا؛مرجحابالانصاتعنهالمنهيالكلاملعمومإن:يقاللا

هذا.قبليخصصلم

فييثيءنابهمن"")1(:"الصحيحينبحديثخضصقدبل:نقولفاننا

.الامامعلىالفتحوأحاديث،"فليسئحصلاته

لمإذاالمأمومأنالشافعبةمنوجماعةالبخارياختارهمانختاراننامع

فتكونهذاوعلىراكعا)2(.الامامأدركوانالركعةيدركلاتحةالفايقرا

المتصلالالستثناءقوةفيهوبماإلامخصصةغيرالفاتحةيجابإأحاديث

يضر.لاوذلكذلك،قدمناكما

نأتسليمعلى؛الانصاتايةتخصيصفييجيءبعينهالكلاموهذا

والله،للامامبالانصاتالمأمومينأمرفيوأنها،حقيقتهعلىفيهاالانصات

أعلم.

نأ:هريرةبيأعنالليثيأكيمةابنعنشهابابنحديثوأما63[]ص

أحدمعيقراهل:فقال؛بالقرآنفيهاجهرصلاةمنانصرفبلاتالنبي

"إفي:ب!جمؤاللهرسولفقال؛اللهرسولياأنانعم،:رجلفقالانفا؟منكم

.الساعديسعدبنسهلحديثمن42(1)ومسلم(1234)684،البخاري(1)

المجموعة.هذهضمنرسالةالموضوعهذافيللمولف)2(
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.(1")القرانأنازعليماأقول

الصبح.كانتالصلاةتلكأن)2(:روايةفيوبين

بهجهرفيماالقراءةعنالناسفانتهى":زيادة)3(الرواياتبعضوفي

".بح!ؤاللهرسول

عنمالكعنالقعنبيعنلحديثاهذاداود)4(أبو64[]صخرجوقد

فيمابه!جمؤاللهرسولمعالقراءةعنالناس"فانتهى:آخرهفيقالشهابابن

اللهرسولمنذلكسمعواحين؛الصلواتمنبالقراءةبهيئالنبيفيهجهر

."بدجمول

بنومحمد،المروزيمحمدبنوأحمدمسدد،عن)5(اخرجهثم

سفيانعنالسرحوابن،الزهريمحمدبناللهوعبدحلف،أبيبنأحمد

قال:حديثهفيمسددقال:قالثم.الزيادةهذهبدونفدحكره؛الزهريعن

عنمعمرقال:حديثهفيالسرحابنوقال،..."الناس"فانتهىمعمر:

منالزهريمحمدبناللهعبدوقال."الناس"فانتهى:هريرةأبوقالالزهري

"إنهمعمر:فقال؛أسمعها"لمبكلمةالزهري"وتكلم:سفيانقال:بينهم

".الناسفانتهى:قال

تخريجه.سبق)1(

)827(.داودبياروايةهي2()

.وغيره8(1/6)الموطا""في)3(

.8(62)رقم(4)

)827(.داودابوأي5()
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وانتهى،الزهريعنإسحاقبنالرحمنعبدورواهداود:أبوقال

فيه:قالالزهريعنالاوزاعيورواه(".القرآنأنازعليداما:قولهلىإحديثه

يجهرفيمامعهيقروونيكونوافلم؛بذلكالمسلمونفاتعط":الزهريقال

."بم!مبه

"فانتهى:قوله:قالفارسبنيحيىبنمحمدسمعتداود:أبوقال

.الزهريكلاممن"الناس

عنمحمدبناللهعبدعن(")1(القراءة"جزءفيالبخاريخرجهو

.("...الناسفانتهى:"قال:وفيه،شهابابنعنيونسعنالليث

ليبئنهوقد،الزهريكلاممن"الناس"فانتهى:وقوله)2(:البخاريقال

فاتعط:الزهريقالالاوزاعيعنمبشرحدثنا:قالصباحبنالحسن

منكلامكفبينحدثت"إذا:للزهريربيعةقال:مالكوقال...المسلمون

".ب!يئالنبيكلام

تلكبدونفذكره؛الزهريعنالليثعنالوليد]أبي[عنرو]ه)3(ثم

.الزيادة

يقولسفيانسمعأنهوالظاهر،السرحابنقالهمافيالنظريبقى:أقول

تماممنالزيادةتلكأنذلكمنففهم.الزهريمحمدبناللهعبدذكرهما

الزيادةهذهأنذلكظاهريكونأنمسدد،قالكماقالإنوخشي،لحديثا

227(.)ص)1(

023(.)ص)2(

231(.)ص)3(
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بالمعنى.الروايةجوازعلىبناء،فهمهبماصريحةعبارةفعبرمعمر؛قولمن

الليثي،أكيمةابن"راويه)1(:البيهقيقال؛كلامالحديثهذاصحةوفي

غيرعنهيحدثولم،وحدهالحديثبهذاإلايحدثلممجهولرجلوهو

بنسعيديحدثراهأنمنأكثرمعرفتهمنالزهريعنديكنولم،الزهري

".المسيب

رواهحديث"هذا:قال6[ه]صالبخاريشيغلحميدياعنأسند)2(ثم

".قطغيرهعنهيروولم،مجهولرجل

فيحبانابنحديثه"أخرج:فقال)3(؛لجوهر""اصاحباعترضه

عمرو.:ويقال،عمارةاسمه:وقال5(،)الترمذيوحسنه4(،")"صحيحه

حسنهعلىدليلوذلكبشيء،لهيتعرضولمداود)6(،أبوأيضاخرجهو

.عرفكما؛عنده

بنومحمدمالكأكيمةابنعنروى:الغنيلعبد""الكمالوقي

وسبعين.تسعابنوهو،ومئةإحدىسنةتوفيسعد)7(:ابنوقالعمرو،

.(2951/)"الكبرى"السعن(1)

نفسه.لمصدرا2()

.(2581/)(النقيلجوهرا")3(

.(184)9رقم(4)

31(.)2رقملحديثاعقب)5(

)826(.رقم)6(

2(.94)5/""الطبقات)7(



الفقهرسانلمجمولح411

حديثه،الحديثصحيح:فقالعنه؛بيسألت)1(:حاتمأبيابنوقال

.مقبول

.ثقتانعمرخوهوهوعمرو،اسمه)2(""صحيحهفيحبانابنوقال

يةبرووحسبك،وغيرهعمروبنمحمدعنهروى)3(:معينابنوقال

عنه.شهابابن

وهو؛المسيببنسعيدمجلسفييحذثكان"التمهيد")4(:وفي

جلالتهعلىدليلوذلك)5(،شهابابنقالوبحديثه،حديثهلىإيصغي

)6(."وثقتهعندهم

ومنهمواحدا؛حديثاالزهريعنهروىسعد)7(:ابنعبارةوتتمة:قلت

.مجهول[]شيخهو:ويقول،بحديثهيحتجلامن

مشهوراليسأكيمةابنالبزار:بكرأبووقال(")8(:"التهذيبوفي

.الزهريإلاعنهيحدثولم،بالنقل

362(.)6/"لتعديلولجرح"ا(1)

()2/5(951).

9(.220./11)"التمهيد"انظر)3(

(4)(11/،22.)23

منوالتصويب"شهابابنهوقال"وتحديثه:النقيللجوهرتبعاالاصلفي)5(

"التمهيد".

".العقي"الجوهرمنالنقلانتهىهنالىإ)6(

2(.94)5/"الطبقات"في)7(

.(114)7/"التهذيبتهذيب")8(
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اسمهالزهريعنهروىالذيأن1((")التهذيبتهذيب"فيحققوقد

مالكعنهروىالذيماو،الزهريغيرعنهيروولمأكيمة،بنعمارة

.عمارةبنمسلمبنعمروحفيدهفذاكعمرو؛بنومحمد

شهرةمعذلكفان؛شهابابنإلاعنهيرولموإنأنهوالحق:أقول

حاله.جهالةوتبقى،عينهلجهالةرافع،معرفتهفيكافالرجل

يحدثأكيمةابنلسمعت:الزهريبقولكفاك:معينابنقالوقد

المسيب.بنسعيد

؛مقبولالحديثصالح:حاتمأبووقال،ئقة:يحمىعنالدوريوقال

)2(."التهذيبتهذيب"فيكذا

(".صالح":بدل("صحيح")3(:لجوهر"ا"صاحبوقال

وان(")5(،صحيحه"فيلهخرجو)4(،"الثقات"فيحبانابنوذكره

حديثه.الترمذفيوحسن.أخوهحفيدهأنوزعم،ونسبهاسمهفيخبط

:امرانهؤلاءقالهماومنشا

معينابنفاستدل؛المسيببنسعيديحدثسمعهالزهريأن:الأول

السابق.الموضعفي(1)

)2(/7(014،114).

".النقيلجوهرا"فيكما362()6/"والتعديللجرح"اوفي(.581)2/)3(

(4)(/542.)2

وهمااكيمة،بنعماربنمسلمبنعمرو:اكيمةابن"اسم:قال(.915)5/)5(

أحد.عليهيوافقهلمخطاوهذا."مسلمبنوعمرمسلمبنعمرو:اخوان
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المسيب.ابنعندمقبولاكانأنهعلىبهذا

الرجلهذاأنيطنكانمعينابنأنعليهافيردالدورييةروفأما

بنمحمدعنه"روى:قالولذلكواحد؛وحفيدههو-أكيمةابنعني-

بنمحمدعنهروىالذيفيالثقةعرفإنماأنهويحتمل".وغيرهعمرو

بتوثيقه.العملمنمانعالاحتمالوهذا.الزهريشيخوظنهعمرو،

بيأعبارةحاصلهوالامروهذا،حديثهيستنكروالمأنهم:الثاني

ويروي،ثقةعنيرويالذيالمجهوليوثقفانه؛حبانابنوعمدة،حاتم

الترمذيوأما("."صحيحهفيلهويخرجمنكر،غيرحديثهكانإذا؛ثقةعنه

.قالماوتحسينهتصحيحهفيالذهبيقالحتى؛التحسينفيمتساهلفانه

التوثيق؛فييكفيلامثلهنيعلامفالمنصفالاولالأمرفاما66[]ص

نأيمكنحديثهأنورأى،الرجلهذاحاليجهلالمسيبابنيكونفقد

وكرمتواضعهومنعه،لىتعااللهشاءإنسنذكرهالذيبالتأويلصحيحايكون

حديثه.صحةاحتمالمعيكرهبماأكيمةابنيستقبلأنأخلاقه

روىفقدتوثيقا؛ذلكيعدفلملهوقعكماأكيمةابنلغيروقعوقد

وغيرهما.ذروأبيأيوبأبيعنليثبنيمولىالاحوصأبيعنالزهري

مولىالاحوصأباسمعت:عنهالصحيحةالرواياتبعضفيالزهريوقال

معين:ابنعنالدوريقالذلكومع،المسيبابنمجلسفيليثبني

بشيء.ليس

أكيمة؛ابنفيقولهوذكر،معينابنتناقضقدالبر)1(:عبدابنفقال

5(./1)2"التهذيبتهذيب"فيكما(1)
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الاحوص.أبيفيهذامثلفيلزمه:قال

أنهوهو،أولىالعكس!بل؛عكسهمنبأولىاللزومهذاليس:أقول

أعلم.واللهالاحوص،بيأفيقولهمثلأكيمةابنفييقولأنيلزمه

الضعيففإنجدا؛ضعيفالتوثيقفيإليهفالاستنادالثانيالامرماو

واحدا،حديثاإلاالرجليرولمفاذابمنكر.ليسحديثايرويقدوالكذاب

ثقة؟أنهبذلكيعلمفائىمنكر؛غيروكان

العالميستنكرلاوقد،بالنكرةالحكمفيتختلفالافهامأنعلى

منفيجيء؛ذلكعلىبناءفيصححه،معروفمعنىعلىينزلهلانه؛الحديث

اخر.معنىعلىوينزلهبالحديثيتمسك

"فانتهىزيادةأنعلمتفقدكيمةابنبتوثيقحكمناوان67[]ص

أصحابه:به!جم!النبيسؤالإلايبقىفلا؛الزهريقولمنمدرجإلخ"الناس

وقوله،اللهرسولياأنا،نعم:أحدهموقول،انفا؟"منكمأحدمعيقرأهل"

".القرانأنازعليماأقول"وأنا:جملا

ذلكقبليكونوالمأنهمفيصريحإلخ،..."قرأهل"ثيلاء:فقوله

للسؤالكانلمامأمورينكانوالوإذعنها؛لهمساالتيبالقراءةمامورين

عليهم.واجبهومايذرونلانهميعلمب!جم!لانهوجه؛

ظاهربل؛مأمورينيكونوالمأنهمظاهرف!نه"أحد"،:قولههذاويؤيد

لاأنهمثدفيالنبيعلمولهذاعنها.سألهمالتيالقراءةعنمنهيينكانواأنهم

نسي.أوالنهييبلغهلمبعضهمأنظنوانما،القراءةتلكيقروون

الله.رسولياأنانعم،:قالواحد،رجلإلايجبهلمأنهذلكويؤكد
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هذافإن"؛القرانانازعليماأقولوانا":جملاقولهوضوحاويزيده

فقاللطئر>وتند:تعالىقولهفيوغيرهمالمعانياهلقالهكما؛تعجب

02[.:النمل1<الهذهدرىماهـلا

فلو،المنازعةتقتضيمعهالقراءةأنيعلمكانث!ولالنبيأنيخفىولا

حصلتالمنازعةوأن،قرأونهملعلامبالقراءةمامورونأنهميعلمكان

يتعجب.فكيف؛قراءتهميسبب

لمقراءةعنهاوسألهمالمنازعةبهاحصلتالتيالقراءةأنبانفقد

ذلك.قبلبهامأمورينيكونوا

فيغيرهأوهويقولوقدللانكار،الاولالاستفهامأنالشارحزعموقد

أيضا.للانكارإنه->ماهـ(:قولهأعني-الثاني

بدونحقيقتهعنللاستفهامإخراجفلأنهالاولفيأما؛مدفوعوهذا

الله؛رسولياأنانعم،:بقولهأحدهمأجابهلماإنكارياكانلوولانه،حجة

.لجوابايستدعيلاالانكاريالاستفهاملان

:ظاهرهلانالانكار؛احتماليدفع"أقول"وأنا:قولهفلأنالثانيماو

التعجب.فيظاهروذلك،نفسيفيالمنازعةحالأقولوأنا

يكونوالمبأنهمالقولمنبدفلاللانكارالاستفهامينأنوهب

ضربين.علىالانكاريالاستفهاملان؛القراءةبتلكمأمورين

نو،واقعغيرالاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهولي،الابطا:الاول

.كاذبمذعيه
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واقع،الاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهوالتوبيخي؛:الثانيوالضرب

معلوموهو.وغيره")1(المغني"فيهشامابنقاله68[،ص1ملومفاعلهنو

.العربوكلاموالسنةالكتابفيالانكاريالاستفهاممواردتتيعمن

ولا،الثانيالضربإلايبقفلامهنا؛لادعائهمعنىلاالاولوالضرب

استحقوالماالمنازعةأوجيتالتيالقراءةبتلكمأمورينكانوالوأنهمريب

فلاأمرتكم"كنت:به!فيلهميقولحينئؤالنسخظرأإذابلعليها.يوبخواأن

2(.فزوروها")القبورزيارةعننهيتكمكنت":كقوله؛ذلكنحوأوتفعلوا"

يكونوالمانهمذلكمنيلزمإنكارياالاستفهامتقديرعلىانهفتبين

.القراءةبتلكمامورين

:احتمالانفهناكهذاتقررإذا

يصدقماقرأ""هل:قولهفيبالقراءةالمراديكونأنأحدهما:

قديكونواأوأصلا،جهرإذامعهتحةالفابقراءةيؤمروالمويكونوا،تحةبالفا

الواقعة.هذهقبلعنهالهواثمأولا،امروا

الفاتحة.غيربالقراءةالمراديكونأن:نيالثا

الصرفبانويرد،الاطلاقالسؤالظاهربانالاولالاحتماليرججقد

قرينة.هناككانتإذامتعينالظاهرهذامثلعن

القرينة؟وما:قيلفإن

)1(.)1/11،12(

.بريدةحديثمن(1)779مسلمأخرجه2()
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جهروانالمأمومعلىالفاتحةوجوبعلىالأدلةمنقدمناهما:قلت

به!عيهولالنبينو،عليهمواجبةالفاتحةبأنعالمينالصحابةكانفاذا.إمامه

ذلكويتعجبالسوالذلكلهميسأسمعوهثميدعونها،لاأنهميعلم

يكونوالمقراءةيريدوانما،الفاتحةيريدلاأنهيفهمونفإنهم؛التعجب

بها.مامورين

يخصصنصالواقعةهذهقبلسبققديكونأنيجوزقد:قيلفان

الخاصة.وينسخالعامةالادلة

لى:تعاقولهالخاصةالنصوصمنأنمح؛احتمالمجرد:قلت

الواحدبخبرينسخلاوالقرآن،تقدمكما<ننرفيواذكرزتبن>

،حرجفلاالايةدلالةتسلملالعلك.الاحتمالمجردعنفصلا؛الصريح

الأدلةتلكوتخصيص،إنكارهتستطيعلاالعامةالادلةعمومولكن

.يسوغلاالاحتمالهذابمجرِدالمتضافرة

اللفط.إطلاقيؤيدهالاحتمالهذالكن:قلتفإن

منكانإذااللفظظاهرعلىالمحاقظةفيالتشدديلزمناإنما:قلت

"،الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:كقوله؛العامةالتشريعيةالقواعد

مافاما.ذلكونحو("،خداجفهيالقرآنبامفيهايقرألاصلاة"كل:وقوله

فلا.السؤالهذامثلالمخاطبينمعمحاورةكان

لهايحتاطالعامةالتشريعيةالنصوصولكنحق؟كلهب!ولالنبيوكلام

علىهذهفييعتمدب!ولفانه96[]ص.الخاصةللمحاوراتيحتاطلاما

عليها.دلالةاللفطظاهرفييكنلموان،المخاطبيعلمهاالتيالقرائن
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لبينها.قرينةهناككانتلوأنهبالراويالظن:قيلفان

ثبتوقد.اللفطظاهرخالفلماقرينةتكنلملوأنهبهوالظن:قلت

القراءةبوجوبيفتيكاننههريرةأبيعنوغيره")1(مسلم"صحيحفي

المتضافرةالادلةعلىاتكلفلعلهذلكومع،الامامجهروانالمأمومعلى

القرينة.عنتغنيأنهافرأىتحةالفاوجوبفي

القرينة.عدمالاصل:قيلفان

والنسخ.التخصيصعدموالاصل:قلت

إلاالواقعةتلكفيالقراءةتلكيقرألمأنهالقصةمنعلموقدهذا،

أظنك؛الواقعةهذهبعدعنهماللهرضيبالصحابةظنكفماواحد؛رجل

:الانفاسمع،منهمأحدالقراءةلتلكيعودلابأنهتجزم

ويفتونيقرؤونكانواأنهمعنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنثبت

هريرةأبو:منهم)2(.ص!جمولالنبيوفاةبعدالجهريةفيالامامبعدبالقراءة

والحراملحلالباوأعلمهم،الخطاببنعمرالمؤمنينوأمير،القصةراوي

"الكتاببقاتحةيقرالملمنصلاة"لا:حديثوراويجبل،بنمعاذ

النقباء.أحدوهووالمشاهد،وبدراالعقبتينشهد؛الصامتبنعبادة

الإمامخلفالقراءة-عنهماللهرضي-الصحابةمنجماعةوعن

وسيد،عائشةالمؤمنينوأم،طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير:منهممطلقا.

)593(و)693(5رقم)1(

صفحتين.بعدمجتمعةالاثارهذهمصادرذكرسياتي)2(



الفقهرسانلمجمع221

سعيدوأبو،اليمانبنحذيفةالسروصاحب،كعببنابيالمسلمين

عامر.بنوهشام،مالكبنوأنس،الخدري

ماينفواولموالعصر،الظهرفيالامامخلفالقراءةمنهمجماعةوعن

بناللهوعبدالزبير،بنللهوعبد،مغفلبناللهعبد:منهم.ذلكسوى

.العاصبنعمرو

بناللهعبدوالبحرمسعود،بناللهعبدالحبرعنالروايةواختلفت

بيو،اللهعبدبنوجابر،الخطاببنعمربناللهعبدوالقانت،عباس

.الدرداء

شيء"،فيالاماممعقراءةلا":قالنهوحدهثابتبنزيدعنوجاء

الفاتحة.عداماقراءةأرادأنهيحتملوقدذلك،خلافعنهينقلولم

لمأوجهر؛الامامحلفيقرألاعمرابنكانمحمد:بنالقاسموقال

.الاماموراءيقروونأئمةرجالوكانيجهر.

الرواية،عنهاختلفتممنفهي؛القراءةعمرابنعنرويوقد:قلت

ابنعننقلمايحتملوكذا.الفاتحةعلىزيادةيقرألاأراد:أنهيحتملوقد

الدرداء.بيوعباسوابنمسعود

القرآنبأمفيهايقرألمركعةصلىمن":قولهمنجابرعنصحمافأما

المسبوقبالاستثناءأراديكونأنيجوزفقد"؛الاماموراءإلا،يصلفلم

ثبتمابينجمعاارتكابهيجوزولكنالظاهر؛خلافالحملوهذا.فقط

بهلاول.النبيعنثبتماوبينقولهمبينوتوفمقا،غيرهموعنعنهم
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خلفأقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابن"وقال)1(:البخاريوقال

لممااحدثواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنتواننعم،:قال07[،ص1؟الامام

حتىأنصتثمكبرالناساحدهمأمذاكانالسلفإن،يصنعونهيكونوا

وأنصتوا".قرأثم،الكتاببفاتحةقرأخلفهمنانيطن

و"سنن)2(للبخاري"القراءة"جزءفيالاثارهذهأسانيدانظر

)4(.للبيهقي"الكبرىو"السنن)3("الدارقطني

إذاالامامخلفالفاتحةقراءةعنلنهواقدكانواأتراهم:الانليفقل

إلاالصلاةتلكفييقرألمحتىفامتئلواأكيمة؛ابنحديثواقعةقبلجهر

رأيت؟كماخالفوهثم،الحديثذلكفيالنهيأكدثمواحد،رجل

بيانعنأحدهميسكتانتمنععقلفبأيعليهمذلكجوزتفان

ذلكيخالفماعلىالادلةمنوتضافرتكاثرماعلىاتكالا،الصارفةالقرينة

؟غيرهومذهبمذهبهمنعرفماوعلى،الضعيفالظاهر

إلايحدثلمالذيالرجلذلكاأكيمةابنأهملهاولكنالقرينةذكرولعله

مجلسفيحدثكونهمناأكثرعدالتهمنيعرفولمالواحد،الحديثبهذا

ضبطه.علىيدللاوالتياللتيابعدعدالتهعلىدلإنوهذا،المسيببنسعيد

.(824)ص"القراءةجزء"في(1)

.بعدها(وما741وص،بعدهاوما511)ص(2)

"حربو"مسائل(6374)9/"الكوسج"مسائلوانظربعدها(.وما1/173))3(

.(131)ص

بعدها(وما1/373)شيبةأبيلابن""المصنفأيضانظر1وبعدها(.وما167)2/(4)

بعدها(.وما09)صللبيهقي"الإمامخلف"والقراءة
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!هيهات،هيهات؟الملةأركانوترجم،الأدلةجبالتنطحهذابمثل

حديثأنفيهذكركلامالحميدياعن1("الاعتبار")فيالحازميونقل

؛عبادةبحديثمنسوخ-صحتهفرضعلىيعني-هريرةبيعنأكيمةابن

جهرولوالامامخلفالقراءةبوجوببهلا!النبيبعدهريرةابيفتوىلان

.عبادةحديثعلىحديثهتقدمعلىدليل

الصحابةجمهوروكذا،حديثهطبقوفتواه،عبادةعملويؤيده:أقول

.تقدمكماعنهماللهرضي

أنهمفيهلانمتأخرا؛عبادةحديثيكونأنيبعدأنهالشارحزعموقد

بعدذلكيفعلواأنبهميطنفكيفهذا؛وغيرهاالفاتحةيقروونكانوا

أكيمة.ابنحديث

الجهريةفيولوبهاويأمرونالفاتحةيقرؤونبقواقدبأنهم:لجوابوا

بالفعل،منهمذلكوقعفإذا.نفسههريرةأبوومنهم،بمالنبيوفاةبعد

فكيف؛ينسخلممطلقامتأخراأكيمةابنحديثيكونأنتجوزنتو

ذلك؟مثلبعضهممنيقعانتستبعد

فلما؛متقدمعبادةحديثأنمنهويظهر،قدمناهمالىفالاوهذاومع

فيجم!لقوله؛الفاتحةعلىوحافظواالفاتحةغيرقراءةعنانتهواسمعوه

؛الكتاببفاتحةإلا-بهجهرتفيماتقرؤوالاأي-تفعلوا"لا:عبادةحديث

كلهمقرأواأكيمةابنحديثواقعةفيثم،بها"يقرألملمنصلاةلافإنه

بعدها؛قرأهاالتيالسورةجملاالنبيمعغيرهافقرأأحدهموزاد،الفاتحة

75(.73-)ص)1(
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النبيفأحس؛عنهغفلأوعبادةحديثيبلغهلمالرجلهذاكأن71[]ص

معهيقرأبعدهممنرجلاأنعلىذلكفدله؛السورةفيينازعبانهبه!عل!

"صحيحفيحصينبنعمرانحديثفيذلكنظيروقعكما.السورة

قرا"ايكم:فقالالعصر؛أوالظهرصلاةجم!اللهرسولبناصلى(:)1"مسلم

الخير،إلابهاأردولمأنا،:رجلفقال؛؟"الأعلىربكاسمبسبحخلفي

ابنحديثواقعةفيولولكنهخالجنيها".بعضكمأنعلمت"قد:قال

ذلكعننهاهمأنبعدبهايجهروهوالسورةأحدمعهيقرأأناستبعدأكيمة

المنازعة.منتعجبفلهذا؛عبادةحديثواقعةفي

كانتالصلاةلان؛السورةعينعلىعمرانحديثفينصوانما

اكتفىفلو،يسمعوهولمسرا،الاعلىربكاسمبسبحقرأثدبئوالنبي،سرية

بالفاتحةقرأمنهمكلالانالمقصود؛يعلموالممعي؟"قرأ"أيكم:بقوله

واستدلقرأها،التيالسورةنفسعلىلهمينصأنفاحتاجوغيرها؛

معه.قرأهابعضهمنعلىبالمخالجة

التيالسورةعلمواقد؛جهريةالصلاةفكانتأكيمةابنواقعةفيماو

منكمأحدمعيقرأ"هل:بقولهفاكتفى،الفاتحةبعدب!جمولاللهنبيبهاقرأ

قراءةعنيسألهمإنمانهو،تقدملماالفاتحةعنيسألهملاأنهفعلمواانفا"؟

الله.رسولياأنا،نعم:قرأالذيفأجابهبها؛قرأالتيالسورة

عينها؛ثظالنبيقرأهاالتيالسورةقرأالقارئذلكإن:قلتوانما

لامرين:

)893(.رقم)1(
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قرأإذاإلاتحصلتكنلمالمنازعةأنيدلفإنه؛عمرانحديث:الاول

تحصلكانتلوإذ.الفاتحةبعدبدجمولالنبيقرأهاالتيالسورةالمأموم

نأعلىإلألجةبالمخابيولالنبياستدللما،الفاتحةبعدالقراءةبمطلق

نأعلمناالسورةعلىنمقفلماً؛الفاتحةبعدماسورةقرأخلفهمنبعض

ب!بئ.النبيبهاقرأالتيالسورةالمأمومقرأذاتحصلكانتإنماالمنازعة

ذلك.فيظاهرخالجنيها"":ب!يئوقوله

قرأت:قلتإذافإنك،"معي"قرأ:اكيمةابنحديثفيقوله:الثاني

قرأتها.التيالسورةتلكمعكقرأأنهالظاهركانفلانمعيوقرأكذا،سورة

دعوىومن،بالصحابةالظنسوءمنونسلم،الادلةتتفققدمناهوبما

،تقدمكماتصحلمالفاتحةعلىالزيادةأحاديثفإن؛ونحوه72[]صالنسخ

وأإماماعليهاويزيد،الفاتحةيقرأكانإذ؛ث!جم!فعلهمنالزيادةعلمتوانما

والمنفرد؛الامامعلىالمأمومقاسواعنهماللهرضيأصحابهفكأنمنفردا.

السرئة؛فيذلكعلىفأقرهم،ب!يئخلفهالفاتحةعلىزيادةيقروونفكانوا

.عمرانحديثفيكما

شعبةطريقمن،عمرانحديث()1"القراءة"جزءفيالبخاريروىفقد

لنهاناكرههلو:فقال،كرههكأنه:لقتادةفقلت:شعبة"قالوزاد:،قتادةعن

".عنه

لى.تعااللهشاءإنيؤيدهماوسيأتي

.عبادةحديثفيوذلك،بهجهرفيماالقياسذلكبطلانلهموبين

214(.)ص)1(
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النبيمعالمأمومقراءةفإن؛الفارقمعقياسأنه-أعلموالله-ذلكووجه

قراءته؛فيمنازعتهوتوجب،بح!جمولقراءتهباستماعتخلبهيجهرفيماب!جم!

إخلاللافإنهالسريةفيفأمافاقترقا.والمنفرد؛الامامقراءةبخلاف

لقراءةالماموممنتعمدبدوننادراإلاالمنازعةتحصلولا،بالاستماع

يمكنحتىب!فيالنبيقراءةيسمعلالأنه؛ب!يئالنبيبهايقرأالتيالسورة

عمد.فبلاذلكاتفقفان،السورةتلكقراءةتعمدمنه

عبادةحديثوقيلجة،بالمخاجمفىالنبيعبر-أعلموالله-ولهذا

المنازعة.منأخفلجةوالمخا،بالمنازعة

.المعجزةتلكليعلمواعمرانحديثفيث!فيالنبيأخبرهموانما

الجهريةفيالفاتحةعلىزيادةعنهماللهرضيالصحابةقراءةأنفعلم

أخطأوامنهماجتهاداكانإنماعبادةحديثواقعةفيكماث!ولالنبيخلف

،القياسلخطابيانهووانما،تخصيصولابنسخليسجملافنهيه.فيه

اجتهادا،ذلكيفعلونكانوالانهم؛بالصحابةظنسوءذكرفيماوليس

مأجورا.معذوراكانأخطأإذاوالمجتهد

به؛جهرفيمابل!!النبيمعالفاتحةغيرقراءةعنانتهوانهاهملماثم

حديثيبلغهلمكأنهمنهمرجلذلكففعل؛أكيمةابنواقعةكانتحتى

لحكم.اب!يمؤالنبيلهفبينأولا؛اجتهدواكمافاجتهد؛عبادة

الروايةكانتإن"تقرؤونأراكماني":عبادةحديثفيجملاوقوله

وكلاهما.أظنكم:فمعناهبضمها؛أو.أعلمكم:فمعناهأراكم"داهمزةبفتج

المعنى.حيثمنمحتمل
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الفاتحةأنيعلموننهميعلامفلأنهيقروون؛أنهمبعلمكونهأما

معهقرأواأنهمعلىالمنازعةودلتهيذرونها.لانهمو73[،]صعليهمفرض

ذلك.عننهواقديكونوالملانهم؛ذلكيستبعدولمغيرها،

لمامومووالمنفردالامامعلىالجهريةفيالمأمومقاسواأنهموعلم

السرية.في

("القرانأنازعليماأقولنا"و:زيادةمنالرواياتبعضفيجاءوما

يقرأواأناولااستبعدثدجمولأنهعلى-صحإن-محمولعبادةحديثفي

ذكرنا.كماقاسواأنهملهتبئنثم،بذلكيأمرهمولم،الفاتحةغيرمعه

دليلايكنلمالقراءةثقلفكأن،فقطظنامعهقرأواأنهمظنكونهوأما

وقد،ذلكبسببيحصلقدكانكأنه؛الفاتحةغيرمعهبقراءتهمللعلمكافيا

اخر.لسببيحصل

وإنما"،تقرأونأراكم"اني:قولهفيداخلةالفاتحةتكونفلاهذاوعلى

احتياطافاستثناهابها("الاصلاةلافإنه؛القرانبأئمالأتقعلوا"فلا:ب!يه!قال

علىتنبيهابها"إلاصلاةلا"فإنه:وقال،النهيفيدخولهايتوهموالئلا

غيرها.وبينبينهاالفرق

فيهالفاتحةدخوليتوهمصريجنهيفيهفليسأكيمةابنحديثفأما

الاستثناء.إلىيحتاجحتى

منوظهرغيرها،علىقياسهايصحلاأنهعبادةبحديثعلمواوقد

صلا!النبيأنفهمواأنهم-الواحدالرجلذلكإلأ-لجواباعنسكوتهم

يعلموننهيافهمواإذاأنهمبهلاتفعلم؛معهالفاتحةغيرقراءةعنسألهمإنما
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أعلم.والله،فقطذلكلىإمتوجهأنه

عنأكيمةابنوحديثعبادةحديثأنلىإالعلمأهلبعضذهبوقد

الصلاةأنمنهماكلفيلان؛واحدةقصةعنحكايةكلاهماهريرةبيأ

بعضهموأن،معهالقراءةعنسالهمب!جمؤالنبيوأن،الصبحصلاةكانت

".القرانأنازعليماأقولوأنا":قالص!يئالنبيوأن،بنعماجاب

بها".الاصلاةلافانه؛القرانبأمالاتفعلوافلا":جم!تقولهعبادةوزاد

فساقبها؛علمقدنهإلاالكلمةهذهيسمعفلمبعيداكانهريرةأباوكأن

وبما،الاخرىالادلةبمعونةدونها،غيرهاعنالنهيمنهيفهمسياقاالحديث

مذهبه.منعرف

يظهرفالذي.لجوابواالسؤالاختلافيبعدهولكن،محتملوهذا

وغيرهعبادةلحديثموافقأكيمةابنحديثأنعلمتوقد،واقعتانأنهما

حجة،بغيرالطاهرعنخروجولاتخصيصولانسخبلاالثابتةالادلةمن

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيددهوالحمد

شرحبيلبنالارقمعن)1(السبيعيإسحاقبيأحديثوأما74[]ص

جلالتهعلىفالسبيعي=موتهمرضفيب!يئالنبيصلاةفيعباسابنعن

الطبريبوجعفروالمدينيوابنشعبةبذلكوصفه؛بالتدليسمشهور

)2(:""العللفيالمدينيابنقال.وغيرهمحبانوابنالكرابيسيوحسين

بحديث؛الأزمعبنالحارثعنيحدثإسحاقأباسمعت:شعبةقال

المؤلفهعندعليهالكلاميبداهناومن77(،)صيجهتخرسبق(1)

66(.)8/"التهذيبتهذيب"انظر2()
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عنه.الشعبيعنمجالدبهحدثني:فقالمنه؟سمعت:لهفقلت

عنوغيرهما)1(الصحيحينفيماالحديثهذاضعفيبينومما

تحدثينيألا:فقلت،عائشةعلىدخلت:قالعتبةبناللهعبدبناللهعبيد

الحديثفذكرت؛ب!يئالنبيثقلبلى،:قالت؟بلاولاللهرسولمرضعن

رجلينبينفخرجخفة،نفسهمنوجد-لح!النبيإنثم:قالتأنلىإ

بكرأبوراهفلما.بالناسيصليبكروأبوالظهر،لصلاةالعباسأحدهما

جنبه؛لىإأجلساني:قاليتاخر.لاأنبخالنبيإليهفاوماليتاخر،ذهب

لحديث.ابكر،بيأنجبمالىإفأجلساه

أعرضألا:لهفقلت،عباسبناللهعبدعلىفدخلت:اللهعبيدقال

فعرضت؛هات:قال-ط!؟اللهرسولمرضعنعائشةحدثتنيماعليك

معكانالذيالرجللكأسمت:قالأنهغيرشيئا؛منهأنكرفماحديثها؛عليه

عنه.اللهرضيظالبأبيبنعليهو:قاللا،:قلت؟العباس

ثلاول؟النبيقرأكيفيعلمفأنىسريةالظهروصلاة

سلمةعنسفيانتناوكيعثنا234()2(:ص1)جأحمد""مسندوفي

اللهرسولاأكانندريداما:عباسابنقال:قال-العرنييعني-الحسنعن

نقرأ".ولكناوالعصر؛الظهرفييقرأث!

)3(.أخرىظرقمننحوهخرجو

.(814)ومسلم(876)ريلبخاا(1)

.(5802)قمر(2)

.(6422،2332)قمبر(3)
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السبيعيإسحاقأبيحديثفيالمذكورةالواقعةتكونأنيحتملوقد

لهتتكلفحتىيصجلمحديثهولكن؛"الصحيحين"فيالثابتةالواقعةغير

.الاحتمالات

الصلاةتكونأنيجوزفقد،الفاتحةنفيالحديثفيفليسهذاومع

ولمنفسهفيالفاتحةقرأالصلاةفيدخللماب!ولالنبيويكون،جهرية

السورةقراءةفيبيهولالنبيأخذثمبها،جهرقدقبلهالاماملانبها؛يجهر

بكر.أبووقفحيثمن

يسمعهلملانه7[]صه؟الفاتحةجم!النبيقراءةعباسابنيذكرولم

النبيكانهل:سئلأنهعباسابنعنصحفقدهذا؛يستبعدولايقرأهاه

:فقال؟نفسهفييقرأكانفلعله:فقيللا،:قالوالعصر؟الظهرفييقرأسيهول

مسند".الحديثبه،مرمابلغمأمورا،عبداكانبطولاللهرسولإنخمشا؟

2()1(.94ص1)جأحمد"

منحداسمعناما":قولهفاما؛اللهرحمهأحمدالامامعننقلمابقي

"؛حلفهمنصلاةتجزئلابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهل

".والتابعونصحابهوالنبي"هذا:قالثم.يقرألمإذا:يعني

نصوصهتقدمتفقدبدووالنبيأما؛اللهعبدأبالكاللهيغفر:لهفيقال

وأن،صلاتهتجزئهولاله،صلاةلاالرجلهذابأنالقاضيةوالخاصةالعامة

فيبهينتفعولاله،حياةلامستقذراميتاالناقةتلقيهالذيكالخدجصلاته

ذلك.غيرلىإشيء،

)2238(.رقم)1(
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لاتهامهمداعيولابها،وأفتواأحاديثهرووافقدوالتابعونأصحابهوأما

صحفقديخالفهامابعضهمعنصحفان.تقتضيهماغيرعلىحملوهابأنهم

يوافقها.ماجمهورهمعن

جهروإنالفاتحةيقرالممنصلاةبطلانتقتضيالأدلةكانتواذا

وجوبعلىبهاواحتجوا،عنهماللهرضيالصحابةرواهاوقد،إمامه

الصورةهذهفيالفاتحةبقراءةوأمرواوغيرها،الصورةهذهفيالفاتحة

جهروإنبها،يقرألممنبطلانيرونكانواأنهمذلكمنظهرفقدوغيرها-

.البيانفعليهخلافهادعىفمن؛ذلكإثباتفيكافوهذا،إمامه

احتجثم،الجهريةفيالامامخلفالفاتحةقرأانه)1(عبادةحديثوفي

بها.إلاصلاةلا:وقال،الجهريةفيالإمامخلفبقراءتهاأمرب!جمزالنبيبان

يجزلمأنهالمدينيابنعليعن")2(القراءة"جزءفيالبخاريوحكى

يرىلاكانمنإلاالصحابةمنالاماممعالركوعبإدراكالركعةإدراك

.الامامحلفالقراءة

كانواالامامخلفالفاتحةقراءةيرونكانواالذينأنهذامنفيؤخذ

بعضهم.ذكرتقدموقدبدونها،الصلاةتجزئلاأنهايرون

جبيربنوسعيدالحسن"وقال")3(:القراءة"جزءفيالبخاريوقال

خلفيقرأإنه:العلمهلوالتابعينمنحميلاومامهرانبنوميمون

تخريجه.سبق)1(

027(.926،)ص)2(

.(117،911)ص)3(
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...الامامخلفبالقراءةتأمرعنهااللهرضيعائشةوكانتجهر.وإنالإمام

بناللهعبدقالوكذلك.الصلاةأعادالامامخلفيقرألمإذامجاهد:وقال

الزبير".

التابعين:منجهروانالامامخلفالقراءةيرىكانممنوذكر

بنوعطاءهلالبنوحميدالرحمنعبدبنسلمةوأبامحمدبنالقاسم

.رباحبيأ

وظاهر(".العلموأهلالتابعينمنأحميلا"ومن:البخاريقولمروقد

مقتضيةوهي؛العامةالنصوصفيداخلبأنهيعترفيقرأ،:قالمنأن

بها.إلاتصحلاالصلاةأنالموجبةللفرضية

أجزأتهيقرألملوبأنهالتصريحمعبالقراءةالأمربعضهمعنصحوان

يقولونكلهمبالقراءةالقائلينبانللجزممسوغاذلكيكنلم-صلاته

الظاهر.خلافذلكلان76[]ص؛بذلك

عدةمنهمواحدكلمعكانفقدوالليثوسفيانوالاوزاعيمالكفاما

.المتباعدةالمسلمينأقطارمنغيرهاعنفصلا؛بلدهفيالمجتهدينمن

مماهؤلاءعننقلمامثلالعصرذلكفيكانعالمكلعننقلفهل

تقدمت؟التيلخاصةواالعامةالادلةيخالف

.جماعإذلكأنفادعىقدامةابنزادوقد

كذب،فهوالاجماعالرجلفيهيدعي"ما:نفسهأحمدالامامقالوقد

إليه؟ينتهولم،يدريهمااختلفوا،النالسلعل؛كاذبفهوجماعالاادعىمن

ولكنهوالاصم،المريسيبشردعوىهذهاختلفوا،الناسنعلملا:فليقل



الفقهرسانلمجمولح431

1)ج"الموقعينإعلام"".ذلكيبلغنيولماختلفوا،الناسنعلملا:يقول

33()1(.ص

يسمىماإبطالوفيهذا،معنىفيكلامتعالىاللهرحمهوللشافعي

()2(.134-135ص1)ج"الأمداانظر،السكوتيالاجماع

فيعنهماللهرضيالصحابةواثاروالسنةالكتابمنجاءماتتبعتوقد

منليفتحررحمد؛والشافعيالامامينعننقلماتأملتثم،الاجماع

الصلواتكفرضيةالقطعيةالفرائضفييتحققإنماجماعالاأن:كلهذلك

العلمعدمعلىمنهالعالميحصلفانماذلكعداماوأماونحوها.الخمس

بمخالف.

اضطرارية؛حجةالاماميننصوصفيثمالصحابةنصوصفيوهذا

حجة.رسولهسنةولالىتعااللهكتابمنيوجدلمإذاحجةيكونأنه:أي

إليه،يلتفتلملهمخالفةحجةرسولهسنةأوتعالىاللهكتابمنثبتفان

متظافرة،معنىفيظاهرةكثيرةنصوصلسنةوالكتابمنوجدتإذاولكنه

ذلككانالظاهر=ذلكعنصرفهاالسلفمنأحدانعلملمثم،عليه

ذلك،يخالفمنيكفرحتى،القطعدرجةيبلغهربماالظواهر؛لتلكعاضدا

أعلم.والله

****

لحميد.عبدلدين1محميمحمدهط03()1/)1(

الوفاء.دار.ط(131-01/901)"لحديثا"اختلافضمن2()
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مطلقايقرألاالمأمومبأنيقولىمنبهيحتجما

بيأحديثفي]فانصتوا"قرأ"واذاوبزيادة،الانصاتبايةاحتجوا

مظلقا.السكوتهوالانصاتأنعلىبناء[؛هريرةبيأوحديثموسى

الجهريةيعمالنهيمنبهيشعرماأنعلىبناء؛اكيمةابنوبحديث

هل":السؤالفيقالوانما.عنهسألهمماإلىمتوجهالنهيلأن؛والسرية

منفيؤخذ؛مأموموهوإماموأنا:أيآنفا""فقولهانفا؟".منكماحدمعيقرا

إمامه.معيقرأأنالمأمومنهيهذا

قوةفيهذافان؛؟"القرانانازعليمااقولوانا":قولههذاويؤيد:قالوا

بدليل؛السريةفيخلفهبالقراءةتحصلوالمنازعة،بالمنازعةالنهيتعليل

.عمرانحديث

قلتم.كما؟الزهريكلاممن"إلخ...الناسفانتهى"وزيادة:قالوا

وعسى؛شرحبيلبنالارقمعنالسبيعياسحاقبيأبحديثواحتجوا

ولعل".الصحيحين"فيكماالظهر؛هي77[]صالصلاةتلكفانيقولوا:أن

صوتهفرفع؟الأولقراءةعلىالثانيالاماميبنيأنالسنةأنيعلمكانبكرأبا

بالايةصوتهرفعببه!النبيولعل.قراءتهعلىفيبني!،النبيليسمعهبالاية

ذلك.بلغهأوعباسابنفسمعهاذلك،فيالسنةالناسليعلمبعدها؛التي

نسخعلىيدللانهقالوا:.قدامةابنادعاهالذيجماعبالاواحتجوا

الفاتحةبقراءةأمرهمب!جمؤالنبيأنعبادةحديثفيلان؛الفاتحةفرضية

نسخعلىالاجماعدلوقدبها.إلاصلاةلابانهذلكمعللاجهر؛إذاخلفه

علته.زوالعلىذلكفدل؛الحكمهذا
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.الإجماعبهذاالشارحاستدلالتوضيحهذا

علىيدلعنهفسقوطهاقالوا:،المسبوقعنالفاتحةبسقوطواحتجوا

لاكماعنهتحملهالماعليهفرضاكانتلوإذأصلا؛عليهفرضاليستأنها

غيرها.عنهيتحمل

عن-لىتعااللهرحمه-)1(حنيفةأبوالإمامرواهبماواحتجوا

نأ:اللهعبدبنجابرعنالهادبنشدادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسى

منرجلفجعليقرأ؛خلفهورجلصلىوسدبموالهعليهالهصلىالنبي

عليهأقبلانصرففلما،الصلاةفيالقراءةعنينهاهص!جمؤالنبيأصحاب

ذكرحتىفتنازعا،!ب!؟اللهرسولخلفالقراءةعننيأتنها:قال؛الرجل

".قراءةلهالامامقراءةفانامامخلفصلى"من:جملافقال،ث!ولللنبيذلك

اللهرسولخلفقرأرجلاأن:اللهرحمه)2(حنيفةأبيعنروايةوفي

أتنهاني؟:قالانصرففلما؛فنهاهرجلإليهفأومأالعصر؛أوالظهرفيبيجمؤ

لحديث.ا

وشريك.سفيانوصلهعلىحنيفةأباتابعوقدقالوا:

الازرقإسحاقأخبرنا:"منيعبنأحمد"مسندعن)3(الهمامابننقل

عنشدادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنوشريكسفيانحدثنا

،الكبرى"السننفيوالبيهقي32(1/4،325)الدارقطعيطريقهمناخرجه(1)

المؤلف.عندلحديثاهذاعلىالكلاموسياتي(.951)2/

3(.1/52)الدارقطنياخرجها2()

بهذاموصولاكونهوان،عليهالمؤلفكلاموسياتي338(./1)القدير""فتحفي)3(

خطأ.الاساناد
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".قراءةلهالامامفقراءةإماملهكانمن":نظاللهرسولعنجابر

فذكره؛صلاولالنبيعناللهعبدعنموسىعنجريروحدثنا:قالثم

جابرا.يذكرولم

وروىعامر،بنأسودعن(1)"مسنده"فيأحمدالامامروىوقدقالوا:

فيشيبةأبيابنوروى،نعيمأبيعن")2(مسنده"فيحميدبنعبد

78[]صصالحبنالحسنعنثلاثتهم-إسماعيلبنمالكعن")3("مصنفه

لهالامامفقراءةاماملهكان"من:صم!جم!النبيعنجابرعنالزبيرأبيعن

".قراءة

أنهجابرعنكيسانبنوهبعن)4(مالكروايةمنصحوقدقالوا:

".الإماموراءإلايصل؛فلمالقرانبامفيهايقرألمركعةصلى"من:قال

رفعهوقد)6(:البيهقيقالمرفوغا)5(.جابرعنهذارويوقدقالوا:

)14643(.رقم)1(

)0501(.رقم)2(

جابرفيهبينهماالزبير،ابيمنيسمعهلمصالجبنلحسن1و377(.)1/)3(

المسند""تعليقفيعليهاوالكلاملحديثاطرقانظر.ضعيفوهو،الجعفي

43(461).

84(./1)"الموطا"في4()

خلف"القراءةفيوالبيهقي327(/1)والدارقطني228(/1)الطحاويأخرجه5()

سلامبنيحيى:الدارقطنيقال.مالكعنسلامبنيحعىطريقمن)934("الامام

.موقوفوالصواب،ضعيف

.(2016/)"الكبر!"السننفي)6(
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مالك.عنالضعفاءمنوغيرهسلامبنيحمى

أنه"الخلافيات("فيالبيهقي"ذكر")1(:النقيلجوهر"اصاحبقال

واسماعيلمرفوعا،مالكعنأيضاالسديموسىبنإسماعيلعنروي

وروواالناساحتمله:عديابنوقال،باسبهليس:النسائيوقال،صدوق

".التشئعفيالغلوعليهأنكرواوانماعنه،

عثمانبنالضحاكعنوكيعثنا")2(:المصنف"فيشيبةأبيابنوقال

(".الامامخلفيقرأ"لا:قالجابرعنمقسمبناللهعبيدعن

شرطعلىمتصلصحيحسندأيضاوهذا)3(:"النقيلجوهرا"فيقال

مسلم.

ب!عيهول.النبيعنعنهتقدممابصحةيشهدقولهمنوهذاقالوا:

:لجوابا

عليها.الكلامتقدمفقدفانصتوا("،قرأ"واذاوزيادةالانصاتايةأما

وانما،صحيحغيرمطلقاالسكوت:اللغةهلعندالانصاتإنوقولهم

:يقالولهذا،اللغةفيالمعروفهوهذا.للاستماعالسكوت:الانصات

سكت:يقالولا،إليهواستمعلهاستمع:يقالكما؛إليهوأنصت،لهأنصت

إليه.سكتولا،له

)1(.)2/016(

)2((1/.)376

)3(.)2/161(
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إذاللهو:أنصتقالوا:قدلانهم؛إليهأصغى:قولهممنويقرب97[]ص

يشكلمفيها،وذوقبالعربيةدربةلهوكان،اللفظةهذهمواردتتبعومن.مال

.الاستماعلاجلالسكوتهوالانصاتأن

كلامهبعضفيأطلقمنومنهم،ذلكأوضحمنمنهماللغةئمةو

السكوتانهكلامهمنآخرموضعفيوبين،بالسكوتالانصاتتفسير

علىاعتمادامقيدهومايطلقون؛ذلكيفعلونماكثيرااللغةهلو.للاستماع

يعرفمنعندمشهورالتقييدبأناكتفاءأوآخر،موضعفيقيدواقدأنهم

القيدبدونالمعنىذلكفيتستعملقدالكلمةأنلىإإشارةأو،اللغة

مجازا.

مجازا،السكوتمطلقفييستعملقدالانصاتأنننكرلاونحن

الحقيقة.الاصلولكن

ابنسمعت:مريمأبو"وقال(:1")القراءة"جزءفيالبخاريوقال

مسعود:ابنعنوائلأبووقال.الامامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعود

لجهر".افيهذاأندل:المباركابنقال."للامامأنصت"

.الامامجهرإذايكونإنماأنهالانصاتمنفهمالمباركابنترىفأنت

كثير.ذلكفيالسلفوكلام

المتقدمة.الاية:الاول؛القرآنمنموضعينفيالانصاتجاءوقد

فلماالفنرءانيستمعونالجقمننفراالكصرفنا>دماذ:لىتعاقوله:نيالثا

92[.:لاحقاف]1<قنذرينقومهمإكوثوقضىفاتاأنصحتوقالوأح!وه

116(.)ص)1(
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الايةفيماو،للاستماعمتضفنالاحقافايةفيمعناهانوواضح

:(نصتوا>وقولهمعنىكانالسلفبتفسيرتقئدناإذاأنناقدمنافقدالمتقدمة

مارجحناالقرانظاهرلىإنظرناوانتستمعوا.لكيبالكلاملجهراودعوا

مستمعين.واسكتوا:عليهالمعنىفيكون؛الخلفبعضقاله

؟(>فماشتمعوا:قالنبعد<نصتو>و:قالفلماذا:قيلفإن

وإن،سكوتهأوكلامهالمستمعإخفاءمنهيلزملاالاستماعلان:قلت

حضورهمعندالناسترىنتو.الاستماعفيالخللوقوعالكلاممنلزم

.يستمعونوهميتكلمونوالقصصالخطب

بعد(نصتوا>ولذكرفيكونالثانيالمعنىعلىلايةحملناوإذا

لىتعااللهحكاهالذيقولهملىالاشارةوهي؛أخرىنكتة<>فاستمعو

<تغلبونلعلكمفيهلغؤوانالقؤلهدالا!عوأالذينكفرؤاوقال>:بقولهعنهم

26[.:]فصلت

<.انالقؤلهدا>لا!تمعو:قولهممقابلفي(>فاستمعوا:فقوله

.<لغؤأفبه>و:قولهممقابلفي<نصتو>و:وقوله

غيركم=يسمعهولاتسمعوهلملا<لغؤأفبه>و:كلامهممعنىكانولما

وغيركم.انتملتسمعوهواسكتوا<:نصتو>و:معنىيكونانوجب

تلكنومطلقا،السكوتهوالانصاتمعنىأنفرضولو81[)1(]ص

كلها.08()صفحةعلىاللهرحمهالمولفضرب(1)
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عنونافعمحمودعنمكحولبحديثتخصيصهافيجب،صحيحةالزيادة

العامة.النصوصمنبهاعتضدمامع،عبادة

يقرأحينبالسكوتالمأمومأمرمعناهاأنفرضلوالانصاتايةوكذا

بدليلسراقراءتهمنهافتخص.تقدمكمااتفاقامخصصعمومهافان،إمامه

،الاستماعهيإنماالسكوتفائدةأنالقتاسمع.وشواهدهعمرانحديث

السرية.فيالمأموملسكوتمعنىولا

منبهاعتضدمامع،مكحوللحديثمطلقاالفاتحةمنهاوتخص

ل!دنسنلتسوان>:لىتعاقولهوعموم،تحةالفايجابإفيالعامةالنصوص

286[،:]البقرة(ماكسبث>لها:لىتعاوقوله93[،:]النجم(سعىماإلا

والله،إمامهيصنعهماللماموميحسبلاأنهتقتضيالتيالايات،منوغيرها

أعلم.

الجهريةيعمإنهوقولهم،عليهالكلاممرفقدأكيمةابنحديثوأما

لى.تعااللهشاءإنالخامسةالمسألةفييأتيكماخطأ؛والسرية

الذيجماعالاوعلى،السبيعيحديثعلىأيضاالكلامومر82[]ص

قدامة.ابنادعاه

مالنفسيأختارهفالذي،المسبوقعنالفاتحةبسقوطاستدلالهمماو

هوونقله،البخاريالامامواختاره،الشافعيةأصحابنامنجماعةاختاره

منقالمنكلإنقال)1(:بل.الصحابةبعضعنالمدينيابنعليوشيخه

قراءةبدونالركعةيدركلابأنهقائلتحةالفايقرأالمأمومبأنالصحابة

.(962،072ص)"ةلقراءاجزء"(1)
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جمهورقولهوتحةالفايقرأالمأمومبأنالقولأنتقدموقد،الفاتحة

الصحابة.

بأيديهمماأقوىفإن،الركوعبإدراكالركعةإدراكعلىحجةتقمولم

عندلفظهوهذا.الصفدونركوعهفيبكرةأبيعنالحسنحديث

وهوجم!النبيلىإانتهىأنهبكرةبيأعن")1(:داصحيحهفيالبخاري

زادك":فقال؟ث!علولللنبيذلكفذكر؟الصفلىايصلنقبلفركعراكغ؛

تعد".ولاحرصا،الله

فيسهوحجرابنللحافطووقع،بمعناهوغيرهداود)2(أبوورواه

به.يغتزفلا؛الزيلعيفيهتبع")3(،الرايةنصب"

الصحابييكونقدلانه؛الركعةإدراكعلىدلالةلحديثافيوليس

فيالامامأدركمنفإن.ث!جمولالنبيمعالركوعفضيلةإدراكعلىحرص

فكذا،الركعةلهتحسبلموانذلكأجرلهكانمعه،فسجدمثلاالسجود

)783(.رقم(1)

(181)2/والنسائي2(040)5حمدأيضاخرجهو684(.)683،ر!م2()

(601)3/"الكبرى"السعنفيو[لبيهقي593(1/)الاثار""معانيفيوالطحاوي

وز.

الراية""نصبنظر1و.العنوانبهذاالهندفيطبعفقد(1/171)""الدرايةيقصد)3(

هذانقلالزيلعيأنهوالمولفاليهأشارالذيوالسهو93(.2/)للزيلعي

لهوجودولا،""الصحيحفيالبخاريلىإوعزاه،طويلغريببسياقلحديثا

"نصبمختصروهو،الوهمهذافي"الدراية"فيلحافظاوتبعه.السياقبهذافيه

.زياداتمع(الراية
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لاالفضيلةإدراكعلىلحرصوا.قطعاالفضيلةبهتحصلالركوعإدراك

النبيقولمعبالصحابيالظنحسنيقتضيهالذيهوهذالعلهبلينكر؛

إدراكلاجلالر!عادراكعلىحرصلوفإنهحرصا("؛الله"زادكجملا

الركوعبعدأعمالهتذهبلئلاذلكفعلإنماأنهتهمةذلكفيلكانالركعة

تامة.ركعةالسلامبعدويلزمهله،محسوبةغير

طريقمنالطبرانيروايةفيأن()1"الفتح"فيلحافظاذكرنعم

النفس؟هذاصاحبأيكم:"فقال:بكرةأبيعنالحسنعنعبيدبنيونس

.إسنادهفيالنظرفيجب("؛معكالركعةتفوتنيأنخشيت:قال

قالصعبا.تدليسايدلسكان-وامامتهجلالتهعلى-الحسنأنعلى

حدثواالذينقومه:يعنيوخطبنا("؛حدثنا":فيقوليتأولكان2(:البزار)

.بالبصرةوخطبوا

الحديث،منمكثرا"كان)3(:"المدلسينطبقات"فيحجر:ابنوقال

".وغيرهالنسائيالاسنادبتدليسوصفهأحد،كلعنكثيرايرسلوكان

...:حبانابنوقال":لحسناترجمةفى)4("التهذيبتهذيب"وفي

(".يدلسوكان

)1(.)2/268(

926(.)2/"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(201)ص)3(

(4)(/20.)27
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الاحاديث؟هذهتحدثعمن:لهقلت:عونابن"قال:قال.و!يه
..)1(

ذا".وعنذا،وعن،عنك:قال

"سننفي"ووقعأيضا:")2(التهذيب"تهذيبفيترجمتهوفي

قالالمختلعات،فيهريرةأبيعنالحسنعنأيوبطريقمن"النسائي

بنإسحاقعنأخرجه.لحديثاهذاغيرهريرةأبيعنأسمعلم:لحسنا

فيمطعنلاإسنادوهذا،أيوبعنوهيبعنسلمةبنالمغيرةعنراهويه

".رواتهمنأحد

هووهذا،بالعنعنةأحاديثعدةهريرةبيأعنروىوقد:أقول

التدليس.

بعضهمأعلهوقد":الحديثهذاعلىالكلامفي)3("الفتج"فيوقال

عنيرويوإنما،بكرةأبيمنيسمعلمإنه:وقيل،عنعنهلحسنابان

:قالالأعلمعنعروبةبيأبنسعيدبروايةالإعلالهذاورد.عنهالاحنف

".والنسائيداودأبوأخرجه،حدّثهبكرةأباأنلحسناحدثني

هاء،بدون"حدثبكرةأبا"أن)4(:داود"أبيستن"فيالذي:قلت

أيضا.مدلسعروبةبيأبنفسعيدهذاومع،تدليسصيغةوهذه

السابق.الموضع(1)

غيرمنأسمعهلم"(:168،916)6/"النسائي"سننوفي027(.926،)2/)2(

شيئا".هريرةابيمنيسمعلم:الرحمنعبدابوقال.هريرةأبي

)3((/2.)268

)683(.رقم(4)
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عنفضالةبنالمباركطريقمنأحاديث)1(أحمد"مسند"وفي

.بكرةأبيمنبسماعهفيهامصرح؛الحسن

ثناالحسنعنرواياتهعليهنكرواوفيه،مختلففضالةبنوالمبارك

معقل.وثنا،حصينبنعمران

أبووقال.يدلسكانالمباركأنجماعةوذكر.ذاكمنفهذا:قلت

التدليس.شديدكانداود:

:قال-إسرائيللهويقال-موسىبيأعنسفيانئنا"المسند")2(:وقي

فذكر؛بكرةأبيعن:مرةسفيانوقال.بكرةأباسمعت:قالالحسنسمعت

حديثا.

أعلم.واللهشلن،سفيانفكأن:قلت

")3(،"صحيحهفيالحديثهذاأخرجقدالبخاريفإن:قيلفإن

ولااللقاءبعدمالحديثإعلاليقبلفلااللقاء؛ثبوتاشتراطومذهبه

.عرفكما؛بالتدليس

تقدمفقدالتدليسوأما.تقدممااعتمدفلعلهاللقاءثبوتأما:قلت

هذا.فيالكلام

عنحجرابننقلهاالتيالزيادةتلانيخرجلمفالبخاريتسليمهوعلى

بدون،بكرةبيمنالحديثسمعالحسنيكونأنلجائزاومن،الطبراني

.(19302،92402،84402،61502)مقابار(1)

.(29302)قمر(2)

.(837)قمر(3)
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عنتقدمكما83[]ص؛الزيادةبتلكعنهغيرهمنوسمعها،الزيادةتلك

)1(.غلابأبيعنقتادةحديثفيالبخاري

الاحنف،هوالواسطةأنعلمفقددلسهالحسنهب:قيلفإن

ثقة.والأحنف

كانوان،الاحنفهوالواسطةأنبعتنهلحديثاهذافييعلملم:قلت

منيلزملاإذ.بكرةأبيعنالاحنفعنأخربأحاديثحدثقدالحسن

.بكرةأبيعنيحدثالاحنفغيريسمعلمأنهذلك

عباسابن"خطبناالحسنقولفيحاتمبووزرعةأبوقالوقد

)2(.البصرةأهلخطبأرادنما:"بالبصرة

نأ:الحسنعنجدعانبنزيدبنعليعنروي:المدينيابنوقال

منسمعالحسنيكونأن؛القلبعنهينبوإسنادوهذا،حدثهمسراقة

أشبه.فهذا،الناسحدث:""حدثهممعنىيكوننإلا؟سراقة

بنمسلمحدثهحديثاوذكريقولأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال

أبوحدثنا:يقولالحسنسمعت:قالكلثومبنربيعةئنا:قال،إبراهيم

شيئا".هريرةأبيمنلحسنايسمعلمشيئا،ربيعةيعمللم:بيأقال.هريرة

المختلعاتحديثغيرلحديثاهذاكانإنفالظاهر؛ثقةوربيعة:أقول

وأالناسحدثيريد؛هريرةبوحدئنا:قاللحسناأن)3(النسائيعندالذي

.(314ص)"ةلقراءاجزء"نظرا(1)

الاتية.لالاقووفيه267(.)2/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

)3(/6(168).
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ته.كعاد،لكذنحو

الطبقةفيعروبةأبيوابنالحسنذكرحجرابنالحافطفان:قلتفإن

احتمل"من1(:)بقولهالطبقةهذهترجموقد،المدلسينطبقاتمنالثانية

ماجنبفيتدليسهوقلةلامامته،الصحيحفيلهخرجواوتدليسهالائمة

هذاوعلى."عيينةكابن؛ثقةعنإلايدلسلاكانأو،كالثوري؛روى

كانأنهلىإيلتفتولابها،ويحتج،وتصحح،الحسنعنعنةفتحتمل

عروبة.أبيابنوكذا،يدلس

نصوقدالقواعد.84[ص1علىيتمشىلاجدا،مشكلهذا:قلت

"ومن)2(:وعبارته،بمرةيثبتالتدليسأنعلى""الرسالةفيالشافعي

بكذبالعورةتلكوليست،روايتهفيعورتهلناأبانفقدمرةدلسعرفناه

النصيحةأهلمنقبلنامامنهفنقبل؛الصدقفيالنصيحةولا،حديثهبهافنزد

وأحدئني:فيهيقولحتىحديثا،مدثسمننقبللافقلنا:،الصدقفي

".سمعت

رجلايدلسأنفيتنالابالتدليسعرفإذاوامامتهالرجلوجلالة

ممالان؛بالتدليسالتهمةوتقوي،مجروحأنهيعرفوغيرهبه،الظنيحسن

الرجلجلالةكانتولو.الناسعندمرضيغيرالشيخيكونأنعليهيبعث

مذهبهذاوليس،إرسالهاغتفارلاوجبتتدليسهاغتفارتوجبوامامته

لحديث.اأهل

62(.)ص)1(

937(.ص)"لةلرساا"(2)
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البخاريأنمع)1(؛الثانيةالطبقةفيالتيميسليمانحجرابنعذوقد

سليمانيذكر"ولم:بقوله؛غلابأبيعنقتادةحديثفيزيادتهفيطعن

فيذكره.جبير"بنيونسمنقتادةولا،قتادةمنسماعاالزيادةهذهفي

2(.)"القراءةجزء"

يسمعلمجماعةعنيحدث":عروبةأبيبنسعيدفيالبزار)3(وقال

".قالماعلىماموناكانوحدثنا"سمعت":قالفاذا؛منهم

عنعنه.فيمامأموناليسأنهمفهومه

دلسمنإلا؛عنهروىمنكلعنثبتا"كانعدي)4(:ابنفيهوقال

".عنهم

دلس.إذاثبتغيرفجعله

ذكرفانهحجر؛ابنشيخهكلام"المغيث"فتحفيالسخاويتأولوقد

قال)5(:ئم"،"الصحيحينفيوقعتإذاالمدثسعنعنةاغتفارفيعباراتهم

العلماءأكثر:"المعلىالقدح"فيالحلبيالقطبقولكلههذامنحسن"و

لمجيئهاإما:يعني؛السماعمنزلةمتزلة""الصحيحينفيالتيالمعنعناتأن

بعضعنأوئقةعنإلايدثسلاالمعنعنلكونأوبالتصريج،آخروجهمن

117(.)ص)1(

413(.)ص)2(

6(.4/4)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(4/66)نفسهلمصدرا(4)

لهند.ا.ط(1/812،912)(5)
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سماعالمحققينالنقادلحفاظابعضجهةمنلوقوعهاأو،شيوخه

".المعنعن

أصحابتخريجإطلاقمنشيخناإليهأشاروما":ذلكبعدقالئم

وخرجوا،تدليسهالأئمةاحتملقسمامنهمجعلحيثمنهملطائفةالصحيح

وقدلاسيماهذا؛علىيتنزلكالثوري،تدليسهوقلةلامامتهالصحيحفيله

الحاكموكلام.عيينةكابنئقةعنإلايدلسلاكانمن:القسمهذامنجعل

والمتأخرين،المتقدمينالمحدثينمنجماعةومنهم:قالفانه؛يساعده

سمعوهمابينيميزالعلمهذافيالمتبحرلان؛الصحيحفيحديثهممخرج

دلسوه".ماوبين

مخصوصالطبقةتلكعنعنةاغتفارأنعلىينبهكالسخاويفكلام

"."الصحيحينفيالتيبأحاديثهم

صاحببأنللظنهوإنماالاغتفارأنفيظاهرلحاكمواالحلبيوكلام

إلايدلسلاالمعنعنيكونأو.بالسماعفيهامصرحروايةعلىاطلعالصحيح

خاصهذاأنحبانابنذكروقد،بهصرحواكماعليهمتفقثقة:يعنيئقة؛عن

يدلسيكنولمأي،شيوخهبعضعنإلايدلسلاكانأنهعلىاو.عيينةبابن

صرحواالذينأيالنقاد؛لحفاظابعضجهةمنلوقوعهاأوهذا.شيخهعن

سمعه.أنهعلىاطلعواماإلاالمدلسذلكعنيروونلابأنهم

أصلهامنالمسألةفيوغيرهالعيددقيقابنناقشفقدهذاومع:أقول

جهالة،علىإحالةهذه"(:1قال)أنهعنهنقلوقد.السخاويذكرهكما

635(.)2/!الصلاحابنعلى"النكتفيالعيددقيقابنعنالحافظنقله(1)



الفقهرسانلمجمولح051

".الاحتمالبمجردأمرواثبات

علىيطلعلمالصحيحصاحبأنالمواضعبعضفييجوزوقد:أقول

يدلس.كانالشيخأن

عروبةبيوابنالحسنعنعنةاغتفاراختصاص)1(يقالقد:والحاصبل

منوقعماذلكفييدخلفلا"؛الصحيحين"فيوقعبماالطبقةتلكوأهل

أعلم.والله،الطبرانيومعاجموالمسانيدكالسننغيرهما؛فيعنعنتهم

الزيادةبتلكلحديثالهذاالطبرانيإسنادعلىاطلعنالوولعلنا

)2(.التطويلهذاعنلاستغنينا

مردالسبنمحمدحدثنا:للبخاري)3("القراءة"جزءفيرأيتثم

عنالخزازحلفأبوعيسىبناللهعبدحدثنا:قالالانصارياللهعبدأبو

فسمع،الصبحصلاةصلىب!ولالنبيأن:بكرةأبيعنالحسنعنيونس

لابيقالالصلاةببهولاللهرسولقضىفلما،خلفهمنبهرااوشديدانفسا

نأخشيت،فداءكاللهجعلنينعم،:قال؟النفسهذاصاحبأنت:بكرة

الله"زادك:ب!جمولاللهرسولفقال؛المشيفاسرعت،معكركعةتفوتني

".سبقماواقضأدركتماصلتعد،ولاحرصا

4(.)الطريقهذهمنرواهإنمانيالطبراوأظن

:يتبين.)1(تحتمل

الكبير"."المعجممنبكرةابيمسندإلينايصللم)2(

34(..)ص)3(

"فيه-:وقال76()2/الزوائد"مجمع"فيالهيثميإليهعزاهفقد،كذلكهو(4)
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ابنذكرذلكيدفعولا،حاتمأبوقاله؟مجهولمرداسبنومحمد

عرف)1(.كما"الثقات"فيإياهحبان

النسائي:وقال،الحديثمنكر:زرعةأبوقال)2(؛عيسىبناللهوعبد

موثقا.لهأعلملا:القطانابنوقال،بثقةليس

فلاعون؛ابنعنهشيمقالهكما؛بالمعانييرويكانالحسنإنثم

القصةمنفهمولكنه،اللفظبذلكالزيادةتلكعندهتثبتيكونلاأنيبعد

،العبارةتلكجاءتبالمعنىروىفلما؛كثيرونمنهافهمهكما؛المعنىذلك

أعلم.والله

والنبيجاءبكرةأباأنبكرةأبيبنالعزيزعبدعن)3(:المسند""وفي

وهو،بكرةأبينعلصوتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسمع،راكعب!في

قال،الساعيمن:قال!النبيانصرففلما؛الركعةيدركأنيريديحضر

تعدلما.ولاحرضاالله"زادك:قالأنا،:بكرةأبو

،الإرسالظاهرهأنعلى،معينابنضعفه)4(الخياطبشارسندهوفي

أعلم.والله

الفاتحةالامامويتحمل،الركوعبادراكتدركالركعةبانقالومنهذا،

الاسناد.هذافينرىكماوهو".ضعيفوهوالخزازعيسىبن[دثهعبد

.(701)9/"و"الثقات(434)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

353(.5/)"التهذيبتهذيب"2()

.(43502)رقم)3(

منلجديدةاالطبعةوفي"،المنتبهو"تبصير"المسندلممنالقديمةالطبعةفيهكذا)4(

ضبطه.علىنض1أحدنجدولم.لم"الحناط":المنفعةو"تعجيل"المسند"
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:يقولأنلهفان.الواضحللفرق؛الموافقعنيتحفلالإمامأنيلزمهلا،عنه

الامامأكانسواءفورا،الصلاةفييدخلانالمسبوقأمرلماالشارعإن

الامامأدركإذاالمسبوقهذاألزمفقدذلك،غيرأمجالساأمساجداأمراكعا

الاركانوأدرك،الركعةمعظمأدركقدهوفاذانظرثم،معهيركعأنراكعا

الشارعوعلاملسجود،والركوعوهيواضحا؛تمئزاالصلاةبهاتتميزالتي

وهذه،عليهيشقالركعةتلكبقضاءوتكليفه،بالموافقةالمسبوقتكليفهأن

نأفناسب،يومكلمراراتكزرهايحتملأنهإلأخفيفةكانتوإنالمشقة

الابكمعنالقراءةأسقطكماركنا؛كانتوان،الركعةتلكتحةفاعنهيسقط

لاالإمامكانإذاالمامومينعنالقيامأسقطوكمامنفردا،كانوإنوالامي

يلزمولمالعاجز.عنوالسجودوالركوعالقيامأسقطوكما،القياميستطيع

الركوعفيالموافقةعليهكانإذابدللهيمكنلالانه؛الفاتحةبدلالمسبوق

.أخرىباعمالذلكبعدمشغولافكانفورا؛

نأمعركعةلهتحسبلاالاعتدالفيالامامأدركمنفإن:قيلفان

.الركوعفيدركهمنعلىالمشقةمنقريبعليهالمشقة

وحدها؛المشقةهيالعلةفليسذلكومع،بالنسبةأخفولكنها:قلت

الصلاةبهاتتميزالتيالاركانوإدراك،الركعةمعظمإدراكمعالمشقةبل

؟المسبوقعلىيقاسفكيف؛عليهمشقةفلاالموافقوأماواضحا.تميزا

فقدشذادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىحديثماو85[]ص

الامامروايةمنإلاجابربذكرموصولايجئلمأنهالمتقدمونالحفاظأطلق

أحدذلكفييناقشولم،عمارةبنوالحسن-تعالىاللهرحمه-حنيفةأبي

وغيرهم.الحنفيةالحفاظمن
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بدون1(كتب)عدةفيوشريكسفيانطريقمنالحديثرويوقد

جابر.ذكر

البعدغايةفيبعد؛بينهممتداولامشهورا("منيعبنأحمدمسند"كانوقد

منأحدعليهينئهولا،وشريكسفيانعنموصولاالحديثفيهيكونأن

("منيعبنأحمدمسند"عن)2(الهمامابننقلهماأنيبينفهذا.المتقدمين

حالها؟وكيفهي،منبخطيعلمولا،النسخةتلكفيخطا

وقعالذي-الازرقإسحاقفان؟تحريفأوسقطفيهاوقعأنهوالظاهر

عنبعينهالحديثهذايروي-وشريكسفيانعنعنهالروايةالنسخةفي

لى.تعااللهرحمهحنيفةأبيالامام

بنمحمدثنامبشربناللهعبدبنعلي"حدثنا)3(:الدارقطنيقال

عائشةأبيبنموسىعنحنيفةأبيعنالازرقإسحاقثناالواسطيحرب

إماملهكان"من:ب!جم!اللهرسولقال:قالجابرعنشدادبناللهعبدعن

(".قراءةلهالإمامفقراءة

ذلك،منكبرو،مأمونرضاعدللىتعااللهرحمهحنيفةأبووالامام

الاجتهادوالارسالالوصلتعارضإذاأصلهممنلحديثاأئمةولكن

(1/172)للطحاويالاثار("و"معاني376(/1)"شيبةابيابن"مصنفانظر(1)

.(2061/)للبيهقي"الكبرىالسننو"

بانالقائلينحججضمنالحديثنقلسبقوقد338(./1)القدير""فتحفي)2(

مطلقا.يقرألاالماموم

323(./1)""السننفي)3(
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.الكثرةعندهمالمرجحاتومن(.1)"المغيثفتح"عنتقدمكما؛بالترجيح

ثناعميثناوهبابنأخيابنطريقمن)2(الدارقطنيرواهوقد

عنعائشةأبيبنموسىعنالنعمانعنيعقوبعنسعدبنالليث

ستأتي.قصةفي،فذكرهجابر؛عنالوليدأبيعنشدادبناللهعبد

".مجهولهذاالوليدأبو":الدارقطنيقالثم

عنوالصواب،زالدةالوليد"أبيإعنقولهفي(""عنأنوالظاهر

ناوالوليد.أبوكنيتهشدادبناللهعبدفإنالوليد؛أبيشدادبناللهعبد

شداد".بناللهعبدعن"قولهمنبدلالوليد"أبي"عنقوله

بكرةأبيعنالاثار")3("معانيفيالحديثاخرجالطحاويرايتثم

بناللهعبدعنعائشةبيبنموسىعنإسرائيلثنا:قالأحمدأبوثنا:قال

.نحوهجم!اللهرسولعنالبصرةأهلمنرجلعنشداد

.البصرةأهلمنيكنلمالانصاريحرامبناللهعبدبنوجابر

الراسبي،اللهعبدبن"جابرلفظها:ترجمة(")4("الاصابةفيوجدتثم

وروىشداد.أبوعنهروىعمر)5(:أبووقال.البصرةنزل:جزرةصالحقال

)1(.)1/302(

)2(/1(.)325

)3(.)1/217(

التركي.0)2/124(ط)4(

.(1/122)"ستيعابلاا"في(5)
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اللهعبدبنجابرعنشدادأبيعن)1(برقانبنعمرطريقمنمندهابن

:قال")2(.الجنةدخلقاتلهعنعفامن":قالحديثاجملاالنبيعنالراسبي

وهم،"الراسبي"قوله:نعيمأبوقالمحفوظا.كانإن،غريبحديثهذا

".الانصاريهوصمانما

منالحديثسندفيوقعالذياللهعبدبنجابريكونأنفاخشى

يتمالتقديروبهذا.البصريهذاهولىتعااللهرحمهحنيفةأبيالامامرواية

كنيةتكونأنيجوزو."البصرةأهلمنرجلعن":إسرائيلروايةفيقوله

زيادةكانوانظاهرها،علىالدارقطنيروايةفتكونالوليد؛أباالرجلهذا

ذلك.علىيعكرجابر"عن"

هذاترجمةفيالمذكورالسندفيالواقعشداد"بي"ألفظأنوأخشى

شداد".ابن"صوابهالرجل

)4(يعلىأبووأخرج.مجاهد..عنشدادأبو")3(:"الميزانلسان"وفي

مأهذاهوأدريفماحديثا؛جابرعنشدادأبيعننبهانبنعمرطريقمن

أحمد".أبيالحاكمعندترجمتهعلىأقفولملا؟

نأيبعدفلا؛ونحوهالبصريالحسنعنيروينبهانبنوعمر:قلت

شداد.بناللهعبدعنيروي

"."نبهانالنسخبعضوفي(1)

.(51)43"الصحابة"معرفةفينعيموأبو()4917""مسندهفييعلىأبواخرجه2()

)3(/9(29).

يجه.تخروسبقالمذكور،لحديثاهو(4)
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بناللهعبدبنجابرعنبالرو]يةمعروفغيرشدادبناللهوعبد

وخمسينربعفيأحمد""مسندفيجابروحديث86[]ص،حرامبنعمرو

عنه.شدادابنروايةمنشيءفيهليس1()ورقة

رجلوهو،صحبةلهتثبتلمالبصريالراسبياللهعبدبنوجابر

.مجهول

الانصاريهوحنيفةأبيالامامروايةفيالواقعجابريكونأنويحتمل

سمعهبل؛منهالحديثهذايسمعلمشدادابنويكونالمتبادر،هوماعلى

عائشةأبيابنولعلجابر.عنالوليدأبولهيقالالبصرةأهلمنرجلعن

يشلش.كانلانهأو،الاحتمالينهذينلاحدغالباالارسالاختارإنما

لجماعة؛كامرسلا)2(حنيفةابيعنالحديثالمباركابنروىوقد

كمافيهعائشةأبيابنلاضطراببوصلهالحكميصجولا،المتيقنفهو

رأيت.

أخرجفقد،مدرجةإلالهاإخافماالعصر"أوالظهرفي"زيادةفأما

بناللهعبدعن،المتقدمبسندهوهبابنأخيابنطريق)3(منالدارقطني

ب!جمؤاللهرسولخلفقرأرجلاأناللهعبدبنجابرعنالهادبنشداد

ب>سبحمنكمقرأمن":قالفيالنبيانصرففلما<،الأعلىرئبنأشصب>سبح

ثم،يسكتونذلككل،مراتثلاثلهمفسا،القومفسكت<؟"الاعلىرئبنأشص

.1313سنةالميمنيةالطبعةمن4(29200-)3/(1)

.(016)2/للبيهقي"الكبرى"السمنفيكما)2(

)3((1/.)325
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خالجنيها(".بعضكمأنعلمتقد":قالأنا،:رجلقال

رجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالوليدأبيعنشدادبناللهعبد)1(وقال

انصرففلما،فنهاهرجلإليهفاوماوالعصر،الظهرفيبيلا!النبيخلفقرأ

جمفى،النبيسمعحتىذلكفتذاكرا؛جم!النبيخلفأقرأأنتنهاني:قال

".قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلى"منولجمفىاللهرسولفقال

عندولفظه،عينهالحصينبنعمرانحديثهوالاوللحديثفا

بيلإؤاللهرسولبناصلى:قالحصينبنعمرانعن:روايةفي)2(مسلم

،"(؟الأعلىرئكأسرب>سبحخلفيقراأيكم":فقالالعصر؛أوالظهرصلاة

بعضكمأنعلمت"قد:قالالخير،إلابهاأردولمأنا،:رجلفقال

خالجنيها".

فيوأدرج،الأولشدادابنحديثمنالعصرأوالظهرذكروسقط

فيمدرجوالعصر"الظهرفي":لفطأن-أعلموالله-الأصلفكان.الثاني

.الاولفيموضعهوأصل،الثاني

فيالثانيالحديثأخرجالحسنبنمحمدأنهذاعلىيدلومما

لعصر".1أوالظهرفي":لفطفيهوليسالاثار")3(،"كتاب

أبيعنإبراهيمبنمكيطريقمن)4(والبيهقيالحاكمرواهوكذلك

السابق.الحديثعقب"رقطني1الد"سننفي(1)

)893(.رقم)2(

النوادر.دار.ط)86(رقم)3(

طريقه.من(951)2/"الكبرى"السعنفيوهو"،"المستدركفيلحاكمايخرجهلم(4)
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بدونها.أخرىطرقمنرويوهكذا.العصراوالظهرذكرفيهوليس،حنيفة

أبيعنصالحبنالحسنعنمعهومنعامربنالاسودروايةواما

عنوغيرهمامنصوربنواسحاقبكيرأبيبنيحتىرواهفقدالزبير)1(؛

الزبير)2(،أبيعنسليمأبيبنوليثالجعفيجابرعنصالحبنالحسن

الراجح.هووهذا

)3(:الإرسالخفيئفيالعراقيقال

الخفاءذوالارسالبهيبدوواللقاءالسماعفعدم

وردفيهبعنحذفهكانإنالسندفيراواسمزيادةكذا

كانوانالزبير،أبيلقاءلهيثبتلمصالحبنالحسنأنويؤكده

دركه.أ

بالاتصالالحكمفييكفيإنه:اللهرحمه87[]صمسلمقولوأما

أخرىجهةمنلحديثايردلمإذابماخاصفذاك؛المدلسلغيرالمعاصرة

هنا.كماواسطةبذكر

يلقلمأنهيعلمونوافقهومنالاسودأنعلمصالحبنالحسنولعل

الزبير.أبيعنلحديثاأرسلفلذلانالزبير؛أبا

(1)050حميد"بنعبدو"مسند)14643(احمد""مسعدمنتخريجهاسبق)1(

377(.)1/"شيبةابيابنو"مصنف

"السننفيوالبيهقي331(/1)لدارقطني1و2(1/17)الطحاويكذلكأخرجه2()

34(.5)343."الامامخلف"القراءةوفي(2061/)"الكبرى

96(./4)"المغيث"فتحبشرحها""الفيتهفي)3(
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عنيدلسفإنه؛"عن"قالإذاخصوصا،متروكالجعفيوجابر

الوضاعين.

رسولفجاءهجابرعندكنت:قالمسعرعن(")1التهذيبتهذيب"وفي

وفلانامحمدبنالقاسمسمعت:قالوكذا؟كذافيتقولما:حنيفةأبي

قالوا.كانواإنجابر:قالالرسولمضىفلما؛سبعةعدحتىوقلانا،

مناأكذبلقيتفيمنلقيتما:حنيفةأبيعنالحمانييحيىأبووقال

بأئر)2(.فيهنيجاءإلأرأبيمنبشيءأتيتهما،الجعفيجابر

.بأخرةواختلط،الغلطكثيرفصدوق،سليمأبيبنليثوأما

وقد،بالتدليسمشهورالزبيرفأبوالزبيربيأعنلحديثاتبتولو

عنعن.

عنهعنعنتهفتحملجابر؛عنمكثرالزبيرأبابأنهذاعنالشارحوأجاب

ولفظه:الاعمش،ترجمةفي")3(الميزان"فيالذهبيقالكما؛السماععلى

ثنا":قالفمتى؛بهيدريولا،ضعيفعندلسوربما،مدلسهو:قلت"

شيوخفيإلا؛التدليساحتمالإليهتطرقعن"":قالومتى،كلامفلا"فلان

هذاعنروايتهفإن؛السمانصالحبيووائلوأبيكإبراهيم؛عنهمأكثرله

".الاتصالعلىمحمولةالصنف

علىالزبيرأبيقياسيصحفلاذلكومعنظر،الذهبيقالهفيما:قلت

)1(.)2/51(

.(248/)"التهذيبتهذيب"2()

)3((/242.)2
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بنالليثعنمريمأبيابنقالجابر.عنالتدليسعنهثبتقدلانهذلك؛

قلتثمبهما،فانقلبت،كتابينليإفدفعالزبير،أبافجئت،مكةقدمتسعد:

مامنه:فقالجابر؟منكلههذاسمعهلفسألتهعاودتهلو:نفسيفي

ليفأعلم،سمعتماعلىليأعلم:لهفقلتعنه،حدثتماومنه،سمعت

)1(.عنديالذيهذاعلى

منصحيحفهوجابرعنكيسانبنوهبعن)2(مالكرواهماوأما

لا"الخلافيات"فيالبيهقيعن"الجوهر")3(صاحبذكرهوما،قوله

بنيحيىطريقمنالاثار")4(معانيشرح"فيالطحاويأخرجفقد.يصح

فرفعه.،مالكعنسلام

بنوهبعنحدثهمالكاأنوهبابنأناقاليونسحدثنا":قالثم

جم!ول.النبييذكرولم،مثلهجابرعنكيسان

مالك،ئنا:قالالسديابنةابنموسىبنإسماعيلثنا:قالفهدحدثنا

".برجلهخذو:فقال؟أرفعه:لمالكفقلت:قال.لاسنادهمثلهفذكر

صدوقاكانوإنفإسماعيل،مالكعنرفعهإسماعيلأنفرضولو

أعلم.والله،الحفاظمالكأصحابعلىيزيدهفيمايقبلبالذيمثلهفليس

.(424)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

84(./1)الموطا""في2()

.(2061/)"الانقيلجوهرا")3(

برفعهسلامبنيحىانفرد48(:1/)1"التمهيد"فيلبرعبدابنقال2(.18)1/)4(

جابر.قولمنأنهفيهلصحيحوذلك،علىيتابعولم،مالكعن
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؛عثمانبنالضحاكسندهففيجابر)1(،عنالاخرالاثرماو88[]ص

ولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال،بقويلتس:زرعةأبووقال.الاكثروثقه

)2(.بحجةليسالخطا،كثيركانالبر:عبدابنوقال.صدوقوهو،بهيحتج

وهو-الفقيريزيدعنصحيحبسند)3(والبيهقيماجهابنأخرجوقد

فينقرأ"كنا:قالاللهعبدبنجابرعن-وغيرهماالشيخانبهاحتجثقة،

،وسورةالكتاببفاتحةالاوليينالركعتينفيالامامخلفوالعصرالظهر

(".الكتاببفاتحةالاخرلمحمنوفي

ولفظه:أيضا،صحبحبسنداخر)4(موضعفيالبيهقيوأخرجه

يعني-الركعتينفييقرأ:يقولعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرسمعت"

وكنا:قال،الكتاببفاتحةالاخرلمحمنوفي،وسورةالكتاببفاتحة-الاوليين

منأكثرما:قالأوذاك،فوقفماالكتاببفاتحةإلاصلاةلاأنهنتحدث

(".ذاك

(".المتنمضطرب")5(:"النقيلجوهرا"صاحبقال3

،مرةاللفظهذاجابرمنيزيدسمعبل؟باضطرابهذاليس:أقول

.مضطرب:يقالحتىتناقضاللفظينبينوليس،أخرىمرةالاخرواللفظ

إ.الامامخلفيقرأ"لا:ولفظه376(،/1)""المصنففيشيبةابيابناخرجه(1)

.(4/474)"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(2071/)داالكبرىو"السنن8()43ماجهابن)3(

(4)(/2.)63

()5(/2161).
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خلفالقراءةيرىكانبأنهجابرعنرويمابين)1(البيهقيجمعوقد

فيه.يجهرفيمايراهاولافيه،يجهرلافيماالامام

بدليل؛الفاتحةدونفيماهذايكونأنويحتمل،محتملوهذا:أقول

".الكتاببفاتحةإلاصلاةلاأنهنتحدثوكتا":قوله

بامفيهايقرألمركعةصلىمن":كيسانبنوهبروايةفيقولهفأما

على"الإماموراء"إلا:قولهيحملأنفيمكنالاماموراءإلاالقران

أعلم.والله،المسبوق

اوالظهرفي":زيادةبطلانعلىيدلماجابرعنمربماعلموقد

ذإالمشهور.جابرروايةمنكونهصحإنشداد؛ابنحديثفيالعصر"

فينقرأ"كنا:يقولثمجابر،عنالزيادةبتلكالحديثهذايكونكيف

يخالفه؟مايبينولااخره،لىإ"الامامخلفوالعصرالظهر

صلاةفيكانتانها-القصةتلكصحةفرضعلى-يترجحذكروبما

("قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكان"من:قولهأنبالقرائنجابروعلم،جهرية

لجهرية.باخاص

للأدلة؛الفاتحةعداماعلى-وغيرهالبخاريقالهكما-يحملئم

عنمكحولحديثومنهاالمأموم،علىتحةالفاوجوبعلىالمتكاثرة

حديثيعضدمامعهذاعمومبهيخصصنصوهو،عبادةعنمحمود

أعلم.واللهبعضها،تقدمالتيوالخاصةالعامةالنصوصمنعبادة

.(016)2/"الكبرى"السننفي(1)
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فيه.ماعلمتوقد،الحديثصحةفرضعلىهذا

السنن"معرفة"عننقلا")1(،الدارقطنيسننعلىالمغني"التعليقوفي

الفقيهمحمدبنسلمةسمعتقال:الحافظاللهعبدبوأخبرنا:للبيهقي

إماملهكان"من:حديثعنالحافظالرازيموسىأباسألت:يقول98[]ص

اعتمدإنماشيء؛فيهبلاولالنبيعنيصحلم:فقال؛"قراءةلهالامامفقراءة

قال.الصحابةمنوغيرهمامسعودوابنعليعنالرواياتعلىفيهمشايخنا

رأينامنأحفظموسىأبافإن؟سمعتهلماهذاأعجبني:لحافظااللهعبدأبو

.الارضأديمعلىالرأيأصحابمن

خلفبالقراءةالامرعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنوالثابت:أقول

2(.)الامام

لناوقال")3(:"القراءةجزء"فيالبخاريفقالمسعودابنوأما

مريم:أبيعنالشعثاءأبيبنأشعثعنشريكحدثنا:أبانبنإسماعيل

".الامامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعودابنسمعت

بنأشعثعنشريكثناحجربنعليطريقمن)4(البيهقيخرجهو

بناللهعبدجنبلىإصليت:قالالاسديزيادبناللهعبدعنسليم

والعصر.الظهرفييقرأفسمعته؛الامامخلفعنهاللهرضيمسعود

8(.970،)3/والاثار"السنن"معرفةوانظر32(.1/6)(1)

39(.-29)صللبيهقي"الامامحلفو"القراءة(168)2/"الكبرى"السننانظر)2(

.(163،164)ص)3(

(4)/2(916).
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عنالاحوصأبوثناشيبةبيأابن"وقال(:1")النقيلجوهر"اوقي

؟الإمامخلفأقرأ:فقالاللهعبدلىإرجلجاء:قالوائلابيعنمنصور

".الإمامقراءةوسيكفيكشغلا،الصلاةفيإن:فقال

وذكرشريكا،سندهفيبانالاولالأثرفيالجوهر")2("صاحبوقدح

فيه.البيهقيكلام

الاحوص.بيأمنليئإأححثهو:معينابنقال.إمامشريك:أقول

ثقة.ثقةوهوبشيء،-القطانيعني-يحمىعندشريكيكنولمأيضا:وقال

أحبيهماأالاحوصوأبيشريكعنبيأسألت:حاتمبيأابنوقال

اغاليط)3(.لهكانوقد،شريك:قال؟إليك

وخالفه،فيهأخطأوقد.الثانيالاثرسندفيالواقعهوالاحوصبوو

بيأعنمنصورعنطريقهمامن)4(البيهقيرواه؛وشعبةسفيانالطودان

أنصت:فقال؛الإمامخلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلاأنوائل

.الإمامذاكوسيكفيكشغلا،الصلاةفيفإن؛للقران

مسعود:ابنعن،وائلأبو"وقال")5(:القراءة"جزءفيالبخاريقال

خلفيقرأوإنماالجهر،فيهذاأندل:المباركابنوقال.للامامأنصت

.(1/673)"لمصنفا"نظروا.(2/071)(1)

(2)(2/071).

335(.4،334/)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

(4)/2(061).

.(611،171)ص()5
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".الامامسكتفيماالامام

أراديكونأنيجوزفقد،الفاتحةتركفينصافليسذلكومع:أقول

بوجوبها.للعلمعداهاعماالانصات

بشاربنمحمدثناالبزار:قال")1(:النقيلجوهرا"صاحبوقال

أبيعنأبيهعنإسحاقأبيبنيونسأناأحمدأبوثناقالا:عليبنوعمرو

"خلطتم:فقالالسحلا؛النبيحلفيقرؤونكانوا:قالاللهعبدعنالأحوص

".القرانعلي

جزء"عنالحديثهذانقلالانصاتايةعلىالكلامفيتقدمقد:أقول

أنبأناقالالنضرحدثنا:قالمقاتلبنمحمدعنرواه،للبخاري(")2(القراءة

،القرانيقروونكانوالقوم9[0]صبلاولالنبيقال:ولفظههذا،بسندهيونس

في"إنلنا:فقيل،الصلاةفينسلموكنا".القرانعليحلطتم":بهفيجهرون

لشغلا(".الصلاة

!ال!!

)1(.)2/162(

004،104(.)2()ص
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الخامسةلمسالةا19[]ص

القاتحةعلىوالعصرالظهرمنالأوليينفيلمامومايزيدهل

الرابعة.المسألةأوائلفي(1)المتقدمةبالاحاديثالمنععلىيستدلقد

:قالصلاتهقضىفلما؛ب!جمولالنبيصلىمنها:الاولالحديثولفظ

يقرأأنإلأتقعلوافلا":قال،لنفعلإنا:قالوا"يقرأ؟لامامواأتقرؤون"

".نفسهفيالكتاببفاتحةأحدكم

.نحوهالثانيفيوقال

فلا":قالهذا،لنهذإنا،نعمقالوا:؟"خلفيتقرؤون":الثالثوفي

".القرانبامالأتقعلوا

يانعمقالوا:؟"الصلاةفيمعيكنتماذاالقران"تقرؤون:الرابعوفي

(".القرانبامالاتفعلوافلا":قالهذا،لنهذإنا،اللهرسول

:قال،نعم:قلنا؟"الصلاةفيمعيكنتماذاتقرؤونهل":الخامسوفي

".القرانبامالأتفعلوا"فلا

بامالاتفعلوا"فلا:قال،نعمقالوا:؟"خلفي"تقرؤون:السادسوفي

."الكتاب

خلفتقرؤونلاراكماني":عبادةحديثفيبانهذاعنيجابو

؟"بالقراءةجهرتاذاتقرؤون"هل:الاخرىالروايةفيو."جهرإذاامامكم

يجهاهوتخرالاحاديثهذهذكرسبق(1)
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،القرانأنازعليما:أقولىوأناتفعلوا،فلا":قال،ذلكلنصنعإنا:بعضنافقال

إذابماالنهيفقيد.("القرانبأملأإ؛جهرتاذاالقرانمنبشيءتقرؤوافلا

المطلقة.الاحاديثتلكعليهفتحملجهر؛

المعنىحيثمنفهوجهرإذابمامقيداكانوإنعبادةحديث:قيلفان

معللا؛الفاتحةواستثنى،بالمنازعةعلللانهأسر؟إذاماذلكمثلأنيدل

ثبتوقد.فرضلانهاتحةبالفاالمنازعةتغتفر:يقولىكانه؛فرضبانها

السريةفيوالزيادةأيضا،السريةفيتكونالمنازعةأنعمرانبحديث

منها.المنعهذامنفيفهماتفاقا؛المأمومعلىفرضاليست

لجة،المخاتلكوانما،السريةفيتكونالمنازعةأننسلملا:قلت

لنا.دليلعمرانوحديث.المنازعةمنأخفوهي

بمطلقتحصلكانتالمنازعةأننسلملاولكنواحد،أنهماسلمنا

بعديقرأهاالتيالسورةنفسبقراءةتحصلكانتوانما،بهجم!خلفهالقراءة

لجةبالمخااستدلبفيالنبيلانذلك؛فيواضحعمرانوحديث.الفاتحة

كانتولو.الاعلىربكاسمسبحبسورةقرأبهالمقتدينبعضأنعلى

بعضهمقراءةعلىإلالجةالمخادلتهلمامطلقابالقراءةتحصللجةالمخا

فقط.

قرأها،ب!عيهولالنبيأنفيظاهرفانهخالجنيها"؛9:قولههذاويوضح

لجاها!فتخا؛معهيقروهاالرجلوذلك

منكمأحدمعيقرأ"هل:اكيمةابنحديثفيقولهوهكذا29[]ص

انفا".
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ألاقرأتها.التيالسورةنفسمعيقرأالمراد:أنيدذ""معي:فقوله

فلاناأنالسامعفهم؛فلانمعيوقرأ،الكهفسووةقرأت:قلتلوأنكترى

عينها.الكهفسووةمعكقرأ

عمرانحديثفيسماهاكماالسووةأكيمةابنحديثفييسملموانما

قراءةسمعوافقد؛جهريةوهيالصبحصلاةفيأكيمةابنحديثقصةلان

أحدمعيقرأهل":بقولهفاكتفىقرأها.التيالسورةوعلموا،ب!ولالنبي

قرأهاالذيفاجابهولجملاهوقرأهاالتيالسورةنفسأرادأنهفعلم"؛منكم

الله.وسولياأنا،نعم:بقولهمعه

"من:قولهعلىاقتصرفلو؛سريةالصلاةفكانتعمرانحديثفيماو

فلهذا؛بسورةقرأقدمنهمواحدوكلقرأ،سورةأيعلموالما"معيقرأ

فتدبر.،لهمسفاها

غيرقراءةمنالسريةفيالمأموميمنعأنالكلامهذافمقتضى:قلتفإن

ولا.به!عل!النبييقرأهاالتيالسورةيقرألعلهيدويلالانهمطلقا؟الفاتحة

يقرأأنولهجملاولالنبييقروهاالتيالسورةقراءةمنإلاالجهريةفييمنع

غيرها.

ذلك،نقولولسنا،العلةهيالمنازعةإنقلناإذاهذايأتيإنما:قلت

به!جمولذكروانما.موجبلغيرالقراءةباستماعالاخلالهيعندناالعلةوانما

معه.قرأبعضهمأنعلىبهاستدلالذيبالدليللهمإعلاماالمنازعة

لغيرهتحصللاالمنازعةفإنعليها،الاطلاعيفيدهممعجزةذلكوفي
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إياهمإخبارهنظيروذلك.ميوهوبابي،بهختصروحمانيأمروالي،جمفى

.عمرانحديثفيلجةبالمخا

به!يئالنبيبغيرالمقتدييمنعلاأنللزمالمنازعةهيالعلةكانتولو

معيدوروالحكم،به!جم!لغيرهتحصللاالمنازعةلأنمطلقا؟القراءةمن

أعلم.والله،علته

الظهرفينقرأكنا:"قالجابر:عن)1(الصحيحلحديثاأدلتناومن

وفي،وسورةالكتابتحةبفاالأوليينالركعتينفيالامامخلفوالعصر

".الكتاببفاتحةالاخريين

بذلك.يامركانأنهعليالمؤمنينأميرعنوصحتقدموقد

خلفيقرأالعاصبنعمروبناللهعبدسمعت:قالمجاهدعنوصح

*2(.مريمسورةمنالظهرصلاةفيالامام

أنسعنثابتعن)4(حمزةبنالعوامطريقمن)3(البيهقيوروى

جنبلىإأقوموكنت:قال39[]ص.الامامحلفبالقراءةيامرناكانقال)5(:/

عنه.لناخذقراءتهويسمعنا،المفصلمنوسورةالكتاببفاتحةفيقرأأنس؛

عليه.لكلام1وذكرهسبق(1)

.(916)2/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)2(

)3(/2(017).

"العوام:وفيهآخرإسناداذكرثم".حوشببن"العوامالاساناد:هذافيالبيهقيعند4()

اصح.هذا:وقال"،حمزةابنوهو

الاتي.""قالوكذا،..يامرنا.أنسكان:ثابتأي()5
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فيلجوزياابنفيهقالحمزةبنالعوامبأن)1(التركمانياعترضه

أحاديثلهأحمد:وقالبندء،حديثهليس:يحمىقال:الضعفاء""كتاب

مناكير.

فيقالإذامعينابنأنالقطانابنعن(")2(:المغيثفتح"في:قلت

كثيرا.حديثايرولمأنهيريدإنمابندء""ليس:الراوي

بنمسعودمنأقربهما:القطانيحىعن")3(التهذيبتهذيب"وفي

وعنمناكير.أحاديثثلاثةلهحمد:أوعن.بأسبهيكنلمومسعود،علي

شيخ،:زرعةبيأوعن.ثقةبصري:راهويهبنإسحاقوقال.لين:معينابن

عنالاجرفيوقالخيرا.إلاأعلملا:قال؟حديثهاستقامةترىفكيف:قيل

به.بأسلا:النسائيوقال.ثقة:مرِةوقالمنكرا،حديثالهنعرفماداود:بيأ

منعلىفيهالحملاكانمناكير("احاديثثلائة"لهحمدأوقول:اقول

والله،الحسندرجةعنينزللاالرجلفحديثداود.بيأقولبدليل؛فوقه

اعلم.

!!!!

)1(/2(.)172

)2(.)2/123(

)3(.)8/163(
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السادسةلمسالةا49[]ص

يقرأفهل؛قراءتهيسمعلاالامامعنبعيداأواصمالمامومكاناذا

يجهر؟والإمامالفاتحةغير

ألفاظها.حيثمنهذا؛ذلكمنالمنعالمتقدمةالأحاديثظواهر

-كماهيالمنععلةلان؛المنععدمفالظاهرالمعنىحيثمنماو

ومنههنا.منتفيةالعلةوهذه،الامامقراءةباستماعتخلالقراءة-كونتقدم

لغيرتحصللاالمنازعةنقدمنالماأظهر،المنعفعدمالمنازعةالعلة:قال

ب!يئ.النبي

علته.لخصوصالحكمتخصيصبابمنهناالمعنىدلالةوترجبح

ذلك.فييترددونلىتعااللهرحمهموالعلماء

سأل:قالالمهريشيبةأبيعنصحيحبسند")1(البيهقيسنن"وقي

تحةبفافاقرأقرأإذا:قال،الامامخلفالقراءةعنجبلبنمعاذرجل

عنمنتؤذيولا،نفسكفيفاقرأتسمعلموإذاأحد،اللههووقلالكتاب

شمالك.عنمنولايمينك

الاحاديث،لظواهر؛تحةالفابغيرالقراءةعدملنفسيأختارهوالذي

فيظاهروهذا،يسمعونالذينالمقتدينمنغيرهباستماعيخلقدولأنه

البعيد.فيوممكن،الأصم

)1(.)2/916(
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والله.الذريعةولسد.سمعالانصاتتمامأنصتإذاأنهيرجىولانه

أعلم.لىوتعاتبارك
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كانلماجم!النبيسمعهحتىصوتهرفعقرأالذيكانولو9[ص1

أعلم.والله،وجهوالتعجبللاستفهام

حديثمنمختصرهريرةبيأحديثبانالقول)وكذا:الشارحقالثم

(.دليلبلاقوللأنه؛يصحلا-واحدةوالواقعة،عبادة

أمور:فيالحديثيناتفاقرأىذلكالقائل:أقول

الصبح.كانتالصلاةأن:منها

أكيمةابنحديثوفيلتباسها،والقراءةثقلعبادةحديثفيومنها:

.والالتباسالثقلتوجبلمنازعةالانواحد؛والمعنى،لمنازعةا

ناو":ثيعلزاللهرسولفقال:عبادةحديثرواياتمنروايةفيأنمع

لا؛جهرتإذاالقرانمنشيئامنكمأحديقرأنفلا،القرانأنازعليما:أقول

ثقاتورجالهحسن،إسنادهذا:وقال،الدارقطنيأخرجه."القرانبأم

عينهو-"القرانأنازعليما:قولنا"و:قولهأعني-اللفطوهذا.كلهم

أكيمة.ابنحديثفيالواقعاللفظ

.القراءةعنالاستفهام:ومنها

.بالاثباتلجوابا:ومنها

الترمذيشارحعلىالردفيالمولفكتبهامتفرقةأوراق2(01)صلىإهنامن(1)

كلورقمنا،بآخرهلحقناهاوأفافردناها،مواضعفيالكتاباثناءفيووضعها

نعيدها.فلايجها،تخرسبقفقدوالاثارالاحاديثاما،مستقلبرقممجموعة
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بذلكيشعرأكيمةابنوحديثتفعلوا("،"فلا:عبادةحديثفيومنها:

.تقدمكما

ولكن،أكيمةابنحديثفيذلكوليس،الفاتحةاستثناءعبادةوزاد

لماأكيمةابنحديثأنعلى.هريرةأبيمذهبمنعرفبماينجبرذلك

تعالى.اللهشاءإنتحقيقهيأتيكماأصلا،الفاتحةفيهتدخل

الحديثينبانالظنغلبةبهيحصلالاتفاقهذاأنالقائلذلكفرأى

دليله.هذا،واحدةواقعة

رواية:فيعبادةحديثفيلان؛ذلكمنشيءالنفسففيذلكومع

لنفعلإنا،اللهرسولياواللهأجل:قلنا،إمامكموراءتقروونأراكمني"إ

رجل:فقالانفا؟منكمأحدمعيقرأ"هل:اأكيمةابنحديثوفي.هذا"

وسيتضح،مختلفلجوابوا،مختلففالالستفهام."اللهرسولياأنا،نعم

لى.تعااللهشاءإنقريباذلك

تعسف،الفاتحةعداماعلىهريرةابيحديث)وحمل:الشارحقالثم

علةوبينمطلقا،القراءةعنمنعالشارعلان؛العمومفيهالشارععلةبل

فيها،سواءالمنازعةفيمشتركةوغيرهاالفاتحةوقراءة،المنازعةالنهي

غيرهاقراءةفيتجريكماالفاتحةقراءةفيتجريالعلةفهذهفرق؛بدون

بسواء(.سواء

فيكمابهيفتيكانالذيومذهبه،هريرةأبيروايةمنلحديثا:أقول

مأالامامأسرسواءالمأمومعلىالقراءةوجوبوغيره"مسلم"صحيح

خلافعلىالراويفتوىأناللهرحمهحنيفةابيالامامومذهبجهر،



571الترمذل!شزاححداعلىلردو1الصلاة.ءةلقرا1مسانل-25

كماهذابمثلاحتجوقد،حنفياللهعافاهوالشارح.رواهمافيقادحروايته

ياتي.

لافإنهم؛رأىمادونروىبماالعبرةقالوا:وانوالمحدثونوالشافعي

فإذا،روىفيماماشبهةتورثروىمابخلافالراويفتوىأنينكرون

حدلىإتبلغفقد؛الشبهةقويتنحوهأوالسندفيوهنذلكلىإانضم

تأويلها.أوالروايةردبسببهيتعين

لحميدياقالفقد.أكيمةابنلينهريرةبيأفتوىلىإانضموقد

.وحدهلحديثاهذاشهابابنإلاعنهيرولم،مجهول:وغيره

بنسعيديحدثسمعهالزهريأنلىإاستندواإنماقووهوالذين

سعيد.عندمقبولاكانأنهعلى[01]صبذلكفاستدلوا؛المسيب

نسخمنهيلزمحديثتثبيتفيمثلهيكفيلاالاستدلالوهذا

الصحيحة.الاحاديث

أكثرفيعبادةحديثمعالحديثهذااتفاقأيضاذلكلىإوانضم

حديثفيالقراءةحملوجوبفيكافيالكانهذاإلايكنلمفلوالامور.

الحمللهذايقالأنمنعفيالاقلعلىأو،الفاتحةغيرعلىأكيمةابن

فدونكه:،لحملاهذاعلىواضحبرهانوعندنافكيف،تعسف

نالشارجقولعلىالكلامفيقدمناهاالتيالثلاثةبالاوجهثبتقد

نبأ.لهاسيكونإنهوقلنا:بها،التحفطمنكوالتمسناللانكار،الاستفهام

لمأنهمعلىيدلالحديثهذافيوالتعجبلجوابواالاستفهامإن

يؤمروالميكونوانإمابلعنها،لهمسأالتيبالقراءةمأمورينقبلهيكونوا
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فارجع؛الحديثهذاقبلعنهالنهواثماولابهامروايكونوانواماقط،بها

جيدا.وتدئرها،الاوجهتلكلىإ

جهروانالمأمومتتناولعامةالفاتحةوجوبأحاديثأنتعلمإنكثم

.وشواهدهعبادةبحديثنصاذلكئبتوقد،الإمام

بعدها.اوقبلهايكوننيخلولااأكيمةابنفحديث

.النزاعوانقطععليها،محمولأوبهامنسوخفهوقبلهاكانفان

توجبالمتقدمةالثلاثةفالاوجه-الشارحاختارهكما-بعدهاكانوإن

أمرين:أحد

ويكون،بالفاتحةيصدقعنهاسألهمالتيبالقراءةالمراديكوننإما

والتعجب.لجوابواالاستفهامذلكصخحتىلوجوبها؛ناسخسبقهقد

يبلغهلمالرجلذلكوكأن؛الفاتحةغيرقراءةالمراديكونانوإما

وتكونجهر،إذاالاماموراءالقرآنأمغيرقراءةعنالنهيفيعبادةحديث

يدعونهالاوأنهم،عليهمواجبةالفاتحةأنيعلمبعلولالنبيأنعلمهمالقرينة

ماويريدآنفا؛منكماحدمعيقرأهل:لهميقوللاأنهفيعلمون،كلهم

الفاتحةبقراءتهمتحصلالتيالمنازعةمنيتعخبلاوأنه،بالفاتحةيصدق

غيرقراءةأرادإنمابيدرزأنهتدلهم؛واضحةقرينةفهذهبها.تحصلكانتإن

جيدا.الكلامهذافتدبر؟الفاتحة

ننظرأنإلأعلينابقيفماالاحتمالينهذينفيالواقعانحصرقدواذ

التوفيق.لىتعااللهسائلين،أرجحيهماأ

إطلاقه.علىقرأ""لفظإبقاءفيهبانالاوليرجحقد
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لمالسؤالهذاوقعلماأنهتدلالصحابةعنالاثاربأنالثانيويرجح

القرينة.لقيامذلكوإنما،الاطلاقمنهيفهموا

القراءةوجوب-تقدمكما-نفسههريرةأبيمذهبأن:ذلكوبيان

أميرمنهم؛الصحابةجمهورذلكعلىووافقهجهر.ولوالامامحلف

بنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهم[11]ص،الخطاببنعمرالمؤمنين

بنعبادة"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:حديثوراويجبل،

النقباء.أحدوهووبدرا،العقبتينشهد،الصامت

أميرمنهممطلقا؛الامامخلفالقراءةالصحابةمنجماعةعنوجاء

بنأبيالمسلمينوسيد،عائشةالمؤميننوأم،طالبأبيبنعليالمؤمنين

بنوأنس،الخدريسعيدبوو،اليمانبنحذيفةالسروصاحبكعب،

عامر.بنوهشام،مالك

ماينفواولموالعصر،الظهرفيالامامخلفالقراءةبعضهمعنوجاء

بناللهوعبدالزبير،بناللهوعبد،مغفلبناللهعبد:منهمذلك؛سوى

.العاصبنعمرو

بناللهعبدوالبحرمسعود،بناللهعبدالحبرعنالروايةواختلفت

الدرداء.وأبيوجابر،عمر،بناللهعبدوالناسك،عباس

ينقلولمشيءلما،فيالاماممعقراءة"لا:قالأنهثابتبنزيدعنوجاء

ذلك.خلافعنه

أولمجهرالامامحلفيقرألاعمرابنكانمحمد:بنالقاسموقال

.الاماموراءيقروونأئمةرجالوكانيجهر،
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هذا.خلافعمرابنعنرويوقد:قلت

خلفأقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابنوقال:البخاريوقال

يكونوالمماأحدئواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنتوإننعم:قال؟الامام

نأيطنحتى،أنصتثمكبرالناسأحدهمأمإذاكانالسلفإن،يصنعونه

وأنصتوا.قرأثم،الكتاببفاتحةقرأخلفهمن

("الكبرىالسننو"،للبخاري"القراءةجزء"فيالاثارهذهأسانيدانظر

للبيهقي.

تلكالواقعةتلكفييقرألمأنهمنهيعلمماأكيمةابنحديثوفي

ذلكبعدبهمظنكفما؛الصحابةمنواحدرجلإلاعنهاسألالتيالقراءة

منهمأحديعودلاأنبهمالظنأنترتابأراكلا؟الحديثهذاسمعواوقد

جملا.النبيعنهاسألالتيالقراءةلتلك

"فانتهى:زيادةالرواياتبعضفيأكيمةابنحديثآخرفيجاءوقد

يجهرلافيماسراانفسهمفيوقرووا،الإمامفيهجهرفيماالقراءةعنالناس

منهذاأنوغيرهماوالبخارييحمىبنمحمدالائمةحققوقد."الإمامفيه

.الزهريكلام

تجمعفكيف.الظنذلكيؤكدفانههريرةأبيكلاممنهبه:قولناو

جمهوروعننفسهالحديثهذاراويعنسمعتهماوبينهذابين

حديثفيالقراءةعنالسؤالإن:يقالأنغيرجامعهناكفهل؟الصحابة

عنهماللهرضيالصحابةعندوكانت؟الفاتحةغيرقراءةلىإمتوخهكيمةابن

،تقدمماهوالقرائنظهرو.لذلكمبينةقرينةب!فىالنبيخاطبهمعندما
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الناسفانتهى:والمعنى،لذلكتبعثبتتلوإلخ."..الناس"فانتهىوزيادة

الفاتحة.بغيرالقراءةعن

الاحتمالىبهيرجحماسقطالاطلاقعنالصارفةالقرينةثبتتواذا

إطلاقه.علىاللفظإبقاءمنالاولى

تحصلوهي؛المنازعةهيالنهيعلة)إن:الشارحقولىفأما[16]ص

نظر.ففيهبغيرها(تحصلكمابالفاتحة

سماهاوان،عمرانحديثفيحصلتقدالمنازعةأن:لجوابفا

نتيجةوذلكوالتباسها؛القراءةلثقلعبادةحديثوفي"،لجةالمخا"

اللهرسولىفقالى...":عبادةحديثفييةروفيجاءقدأنهمع.المنازعة

اذاالقرآنمنشيئامنكمأحديقرأنفلا،القرآنانازعليطأقولوأ!ا":بدجمول

ورجاله،حسنإسنادهذا:وقالى،الدارقطنيأخرجه."القرآنبأمإلاجهرت

كلهم.تقات

تحة؛الفايقروونكانواوعبادةعمرانواقعتيفيأنهميوافقناوالشارح

لا؟ملهابقراءتهمالمنازعةتحصلكانتفهل

لجةالمخاحصولىفيهوإنماذلك،علىفيهدليلفلاعمرانحديثأما

تحةالفاغيربقراءةلمنازعةاحصولىمنيلزمولا<،الاعلىاسصرئك>سبح:بقراءة

.بالقياسيدركلانيروحاأمرلمنازعةالان؛تحةالفابقراءةحصولها

مطلق("تقرؤوناراكمائي":جمفىقولهإن:يقالىفقدعبادةحديثماو

وقد".القرانبامإلاتفعلوافلا":قالىلمااستثناهاولذلك،الفاتحةيتناولى

وقد،المنازعةدليلوذلك؛به!يئالنبيعلىالتبستالقراءةإن:الراويقال



الفقهرسانلمجمولح081

بسببحصلتالمنازعةكانتفلما.السابقةالدارقطنيروايةذلكأوضحت

شاملةالقراءةوهذه"،تقرؤونأراكمني"إ:بقولهعنهالهمسأالتيالقراءة

قراءةبسببتحصلكانتالمنازعةأنمنهيؤخذفقدمر،كماللفاتحة

مقدمالواجبداءو،واجبةكانتلانهاالنهيمناستثناهاوانما،الفاتحة

لمنصلاةلافانه":بقولهالعلةهذهعلىبه!جمولنصوقد.المنازعةتركعلى

بها".يقرألم

ذلكبعدوفيه،الفاتحةبقراءةالمنازعةلحصولبهيحتبئماأقمىهذا

بالتأمل.يطهرنظر

أثبتناقدفاننا؛الفاتحةبقراءةتحصلكانتالمنازعةهب:نقولولكننا

الفاتحة.غيرقراءةعنوقعإنمااأكيمةابنحديثفيالسؤالأنتقدمفيما

ذلك.إلىمتوجهفالنهينهىأنهثبتفإن

نلناولالهميكنلمبالمنازعةمعللاالفاتحةغيرقراءةعننهىواذا

علىبالنصعبادةحديثلتقدم؛المنازعةبجامعغيرهاعلىالفاتحةنقيس

قراءةلالانهفلا،الفاتحةفأما.الفاتحةبغيرالقراءةتمنعإنماالمنازعةأن

مبطلنطزفهذا.المنازعةمنهلزموان.منهبدلافأداوهابها؛يقرألملمن

الواضج.للفرقمبين،للقياس

فرضيةمنعلموهماالقياسمنعفيلكفىعبادةحديثيتقدململوبل

القراءةمنلهممنعهلان؛القياسلمنعكاففهذاغيرها،دونالفاتحة

للفرق؛الواجبةالقراءةمنلهممنعهمنهيلزملاالمنازعةلمفسدةالمندوبة

أعلم.واللهجدا،واضجوهذا،والنفلالفرضبينالمعلوم
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لحفاظفا("قراءةلهالامامفقراءةاماملهكان"من:حديثوأما7[]ص

يمسلابمالىتعااللهشاءإنذلكتوجيهوسيأتي،ضعفهعلىمجمعون

تعالى.اللهرحمهحنيفةأبيالامامعظمة

عامبأنه:صحتهفرضعلىلىتعااللهرحمهالبخاريتأولهوقد

الفاتحة.منهفتخرج،عبادةبحديثمخصوص

بنعمرانبحديثالسريةفيالفاتحةعلىالزيادةأيضاوتخرج:اقول

.تقدمالذيحصين

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنحنيفةأبوالامامروىوقد

ص!يمولاللهرسولخلفقرأرجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالهادبنشداد

ب>سبحمنكمقرأمن:قالبهلإوالنبيانصرففلما<؛ألأعلىربكاشصب>سبح

ثم،يسكتونذلككل،مراتثلاثفسالهم،القومفسكت<؛لأعلىرئكاسص

لجنيها.خابعضكمأنعلمتقد:قالأنا،:رجلقال

رجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالوليدأبيعنشدادبناللهعبدوقال

انصرففلما؛فنهاهرجلإليهفأومأوالعصرالظهرفيبخالنبيخلفقرأ

ثيه!؛النبيسمعحتىذلكفتذاكراثيييهؤ،النبيخلفأقرأأنأتنهاني:قال

.قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلىمن:بهلإواللهرسولفقال

بنحمدأعنالنيسابوريبكرابوحدثنا:"الدارقطنيسنن"فيهكذا

،النعمانعنيعقوبعنسعدبنالليثثناعميثناوهببنالرحمنعبد

.فذكره
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.مجهولهذاالوليدأبو:الدارقطنيقالئم

أعلم.فاللهالوليد،أبوشدادبناللهعبدكنية:أقول

ولفظه:،الاثار"نيمعاشرح"فيالثانيالحديثالطحاويأخرجوقد

أخبرنيقالوهببناللهعبدعميثناقالالرحمنعبدبنأحمدحدثنا

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنالنعمانعنيعقوبعنالليث

الامامفقراءةإماملهكان"من:قالث!النبيأناللهعبدبنجابرعنشداد

".قراءةله

جابر.يذكرولم،الثوريطريقمنأخرجه

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنإسرائيلطريقمنخرجهو

.نحوهث!جمولاللهرسولعنالبصرةأهلمنرجلعنشداد

بنعمرانحديثهوالاعلىربكاسمسبحقراءةفيالاولفالحديث

بناصلى:قالحصينبنعمرانعن:مسلمعندولفظه.بعينهالحصين

سصب>سحخلفيقرأأيكم:فقالالعصر؛أوالظهرصلاةث!وواللهرسول

نأعلمتقد:قالالخير،إلابهااردولمأنا،:رجلفقال<؟اي!علىرفي

خالجنيها.بعضكم

أبيعنالثانيالحديثالاثار""كتابفيالحسنبنمحمدروىوقد

منوغيرهالبيهقيرواهوكذاوالعصر.الظهرذكرفيهوليس،اللهرحمهحنيفة

حنيفة.أبيعنإبراهيمبنمكيطريق

فيهيإنماوالعصر"الظهرفي"قولهأنالذهنعلىيغلبوالذي
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الاولالحديثمنفحذفها؛عمرانحديثفيثبتتكما،الاولالحديث

بكرأبيمنأووهب،ابنأخيابنمن8[]صلعلهسهوالثانيفيوادراجها

أعلم.واللهغيرهما،أو،النيسابوري

قراءةجوازمنعمرانحديثعليهدلمامثلعلىيدلالأوللحديثفا

السرية.فيالفاتحةغيرالمأموم

أوالظهر"ذكرنمنظنناهماالأمركانفانالثانيالحديثماو

حديثمععمرانوحديثعامأنهعليهالكلامتقدمفقد،مدرجفيهالعصر"

غيريقرألمإذاالمامومبانالحديثينبينلجمعفاوالا.خاصالاولجابر

.حرجفلاقرأوان،الثوابحصولفيالامامقراءةكفتهالسريةفيالفاتحة

،بالصلاةتخلأنهالهذكرولا،القراءةعنالرجل!النبيينهلمولهذا

،القراءةعنبالنهييشعرلاوهذا،"قراءةلهالإمامقراءة":قولهعلىواقتصر

كماتحةالفاسوىفيما:أي؛الامامقراءةكفتهيقرألمإذابأنهيشعروانما

أعلم.والله.علمت

لاكانممن)و:قولهالكبير""الشرحفيقدامةابنعنالشارححكىثم

بنوزيدسعيدوأبومسعودوابنعباسوابنعلي:الإمامخلفالقراءةيرى

الثورييقولوبه.اليمانبنوحذيفةعمروابنوجابرعامربنوعقبةثابت

بنوسعيدوإبراهيموالأسودوالزهريومالكالرأيصحابوعيينةوابن

جبير(.

يجابإبعضهمعنفروي؛عنهمالروايةاختلفتهؤلاءأكثر:قلت

السريةفييجابهاإبعضهموعن.الجهريةفيولوالمأمومعلىتحةالفا

ذكر.منغيرالصحابةمنجماعةعنالجهريةفيولوإيجابهاوروي.فقط
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خلفاقرأ:الخطاببنعمر)وقال:"القراءةجزء"فيالبخاريقال

.قراتواننعم:قال،قرأتوان:قلت،الإمام

عنهم.اللهرضيوعبادةاليمانبنوحذيفةكعببنأبيقالوكذلك

الخدريسعيدبيوعمروبناللهوعبدطالبأبيبنعليعنويذكر

جم!.النبيأصحابمنوعدة

.الامامخلفيقرؤونأئمةرجالكانمحمد:بنالقاسموقال

.الإمامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعودابنسمعت:مريمأبووقال

.للامامأنصتمسعود:ابنعنوائلأبووقال

فيماالإمامخلفيقرأوانماالجهر،فيهذاأندذ:المباركابنوقال

.الإمامسكت

منحصيلاومامهرانبنوميمونجبيربنوسعيدالحسنوقال

جهر.وانالامامحلفيقرأإنه:العلموأهلالتابعين

...الامامخلفبالقراءةتأمرعنهااللهرضيعائشةوكانت

.الصلاةأعادالإمامخلفيقرألمإذامجاهد:وقال

الزبير...بناللهعبدقالوكذلك

واننعم:قال؟الإمامخلفاقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابنوقال

كانالسلفإن،يصنعونهيكونوالمماأحدثواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنت

بفاتحةقرأخلفهمنأنيطنحتىأنصتثمكبر،الناسحدهمأئمإذا

وأنصتوا.قرأثم،الكتاب
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سكتيقرأأنأرادإذاوبعيه!النبيكان:عنهاللهرضيهريرةأبووقال

سكتة.

بنوسعيدوغيرهممهرانبنوميمونالرحمنعبدبنسلمةأبووكان

..<.>شبدنونلىإالامامسكوتعندالقراءةيرونجبير

يومبالحمداقرأ:هلالبنوحميد6[]صجبيربنوسعيدالحسنوقال

الجمعة.

الله،عبدبناللهوعبيد،والشعبي،وعروة،المسيببنسعيدوكان

،ومكحولمجلز،وأبومحمد،بنوالقاسم،وأبوالمليحجبير،بنونافع

.القراءةيرون=عروبةبيأبنوسعيد،عونوابن،ومالك

(.الامامخلفيسبحانالانصارييزيدبناللهوعبدأنسوكان

عمرابنوعن،الإمامخلفوالعصرالظهرفياقرأجابر:عنأسندثم

بفاتحةيقرأأنباسايرونكانواما:فقال؛الإمامخلفالقراءةعنسئلوقد

نفسه.فيالكتاب

علي:المؤمنينأميرعنوأسندالاثار،هذهمنكثيراذلكبعدأسندثم

الكتاببفاتحةوالعصرالظهرفيالامامخلفيقرأأنويحبيأمركانأنه

.الكتابتحةبفاالاخريينفيو،سورةوسورة

ذلك.يفعلكانأنهمغفلبناللهعبدعنسندو

قالجمغ؛إفإنهوايضا":المغني"فيقدامةابن)وقال:الشارحقالثم

لابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهلمنأحدّاسمعناماأحمد:
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،والتابعونوأصحابهالنبيهذا:وقال.يقرألمإذاخلفهمنصلاةتجزئ

الأوزاعيوهذا،العراقأهلفيالثوريوهذاالحجاز،أهلفيمالكوهذا

إمامهوقرأصلىلرجلقالواما=مصرأهلفيالليثوهذا،الشامأهلفي

(.باطلةصلاتههو:يقرأولم

عنالسنةتواترتأنوبعد.يخفىلاكماجهرا،إمامهوقرأيريد::أقول

مايثبتولم،بالفاتحةيقرألممنصلاةتجزئلاأنهعلىالدالةب!جمولالنبي

وثبتفيه،داخلأنهعلىينصماثبتبل؟العمومهذامنالمأموميخرج

منجماعةعنذلكمثلوثبتذلك،علىالنصالصحابةمنجماعةعن

لمإذاالمامومصلاةأنعلىينصوالملكونهممعنىفلا،التابعينأئمة

بها.احتجواالتيالمتوترةالسنةمنذلكلأن؛باطلةالجهريةفييقرأها

تركهاإذاذلكمعويقولونبوجوبها،يقولونكانواكلهمأنهمزعمفمن

خصمه.بيدفالظاهروالا،البيانفعليه=الصلاةيعيدلاالجهريةفيالماموم

مسائلمنالمسالةأنلعلمهميقرأ؛لارأوهمنعلىيشددونيكونوالمنعم،

الاجتهاد.

أعادالامامحلفيقرألمإذامجاهد:"وقال:البخاريقولتقدموقد

إذامجاهد:عنليثعنعليةابن"وقالاخر:موضعفيوقال،"الصلاة

".الركعةتلكتعدلا:الكتابفاتحةنسي

فمشهور.هريرةبيأمذهبماو:أقول

به،العلميمكنلاجماعالاأن:عنهالثابتأحمدالامامأصلمنإنئم

يردحجةيكونلاهذاأن:أصلهومنمخالفا،أعلملا:يقولأنلمللعاوانما

أعلم.لىتعاواللهب!،رسولهوسنةلىتعااللهكتاببها



187الترمذكل!يفكلاححد1علىوالردالصلاةالقراءةسطنل25-

فلم؟المسبوقعلىتجبلاقراءةولانها":قدامةابنقالثم[]صه

(".كالسورة،غيرهعلىتجب

إلألهعلةلاالمسبوقعنالسقوطأنثبتلوالقماسيصخإنما:أقول

المسبوقعنالفاتحةسقوطفيالعلةبل؟بمسلمهذاوليس،الوجوبعدم

معظمأدركقدأنهمع،المشقةتلزمهلئلاعنه،التخفيفهيبهيقولمنعند

الاعتبار.فاسدفهو؛للنصمعارضالقياسفهذاحالكلوعلى.الاركان

فركعراكعاالامامأدركمنأناختارلىتعااللهرحمهالبخاريانمع

نإتحقيقهوسيأتي،الصحابةمنجماعةعنونقله،ركعةلهتحسبلممعه

تعالى.اللهشاء

،الاحكامسائرفيسواءالقرآنوسائرالفاتحة)ولأن:الشارحقال

(.الصلاةفيفكذلك

منسبفاانئمك5ولقد>:قالالذيمنالقياسهذاجوابيطلب:اقول

والقراننيالمثابالسبعوالمراد87[،]الحجر:<لعظيمانوالفنزهالمحئافى

وبينبينيالصلاة"قسمت:والقائل.الصحيحفيكماتحةالفا:العظيم

تجزيلا":القائلومن.تحةبالفاالصلاةفسرثم("،سالماولعبدي،عبدي

.("القرانبامفيهايقرألاصلاة

نأيستحبإنه:وغيرهاللهرحمهحمدأالإمام)وقال:الشارحقال3

يجهرفيمايقرأأنلىإذهبواوإنما،فيهيجهرلاوفيماالإمامسكتاتفييقرأ

يطلعلمالسروفي.الامامقراءةحينالقراءةتلزملئلا،الإمامسكتاتفي

لانهمطلقا؛السرفييقرألاأنعليهفيجبالامامسكتاتعلىالمأموم
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عنه(.نهيوقد،الامامقراءةوقتفيقراءتهتقعانيمكن

إلاالقراءةمنالماموممنععلىدليليثبتلمأنهتقدمفيمابيناقد:قلت

الأ،جهرتاذاالقرانمنبثسيءتقرؤوالا":قالجملاالنبيأن:عبادةحديث

بها".يقرألملمنصلاةلافانه؛القرانبام

استحبابفذلكالامامسكتاتفييقرؤهاأنهلىإذهبمنذهابماو

مستحبأمرالتدئرمعالقرانواستماع-التامالتدئرمعالامامقراءةلاستماع

التيالاحاديثبعضأوالايةفيأنولظنهم-الصلاةغيرفيولوجماعاإ

.الانصاتيجابإعلىدلالةمتتقلم

نأبهفالمراد،الانصاتوجوبعلىدلالةالايةفيكانإنأنهبئناوقد

بالانصاتالمامورفامرذلك،ببيانعقبهاوقديجهر،ولاالامامجهريستمع

قرأ"واذا:الزيادةتلكوكذلكالجهر.دوننفسهفيلىتعااللهيذكرأن

فيالامامقضرإذاولكنذلك،نستحمثونحن.صحتإنفأنصتوا"

المستحب.لاجلالفريضةنتركلمالسكوت

الال!!الال!
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87[-86:بين]الاوراق

الرحيمالرحمناللهبسم1[]ص

لى،الاوالمسألةعلىالكلامفيالشارحدرجهماعلىالكلامقدمناقد

لهترجمالذيبابهافيثانياعليهاتكلموقد.الرابعةالمسالةعلىالكلاممن

يليه،الذيوالباب(الامامخلفالقراءةفيجاءما)باب:بقولهالترمذي

التوفيق.لىتعااللهوأسأل،البابينهذينفيأثرهفسأقتص

كانواأنهمعلىدلالةفيه"القرآنبامالاتقعلوالا":)قوله:[للهعافاهقال

مأغيرقراءةاليومهذامنفنسخ.،..القرآنأمغيرالامامخلفيقروون

قبلفرضاقراءتهكانالذيالقرآنأمغيرفرضية:أعني؛الامامخلفالقرآن

هذا(.

قط.فرضايكنلمالفاتحةمعالقرانمنشيءقراءةأنتقدمقد:أقول

جهرإذاالقرآنأمغيرقراءةعن(1فيه)لنهيإنماعبادةحديثأنوتقدم

بموجم!.النبى

عميثناسعدبناللهعبيدثناصاعدابنأخبرنا:"الدارقطنيسنن"وفي

تقرؤونلأراكمنيإ":فيهوقالبهذا،مكحولحدثنيإسحاقابنعنبيأثنا

تفعلوافلا":قالهذا،،اللهرسولياواللهأجلقلنا:جهر؟"إذاامامكمخلف

بها".يقرألملمنصلاةلافانه؛القرآنبامالا

"فيها".:الاصلفي(1)
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لجهر.باالتقييدأخرىرواياتفيوكذا

تعالى.اللهشاءإنمستقلا،فصلاالحديثلهذاوسنعقد

اللهشاءإنقريبا،سياتيكلامفيه،ناسخالحديثهذاأنالشارحوزعم

لى.تعا

مأقراءةأنعلىدلالةفيهإلخ؛..".صلاةلا"فإنه:)قوله:الشارحقال

فيأيضافرضيتهانسختثمفرضا...لكونهاهونماالامامخلفالقرآن

منانصرفبه!وواللهرسولأن":هريرةأبيعن...رواهكمابعد؟فيماالصلاة

نعم:رجلقالآنفا؟منكمأحدمعيقرأهل:فقال؛بالقراءةفيهاجهرصلاة

(.النسائيلفظهذا."القرانأنازعليمااقولإني:قال،اللهرسوليا

كلامهناوساتتبع،عليهالكلامتقدموقد،أكيمةابنحديثهذا:أقول

.الشارح

للانكار(.فيه)الاستفهام:قال

نعم،:بقولهالرجلأجابهوقد،دليلبلاحقيقتهعنلهإخراجهذا:أقول

.لجوابايستدعيلاالانكاريوالاستفهام.اللهرسولياأنا

أخر.وجوهمنلحديثامنالنهيفهمواإنماوالمتقدمون

ذإ؛ذلكقبلبالقراءةمأمورينيكونوالمأنهميدذالاستفهامأنأحدها:

يستفهمهم؟فكيفيقروون،بأنهمعالماب!فيلكانبهامأمورينكانوالو

ينكركيفإذ؛إنكاريالاستفهامهذاأنالشارحدعوىيردالوجهوهذا

أمرتكم"كنت:لقالالنسخأرادفلو،ورسولهللهطاعةعملوهأمراعليهم

ذلك.نحوأوتفعلوا"فلابالقراءة
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قبلمأمورينكانواولو،"منكمأحدمعيقرأهل":قوله:نيالثاالوجه

أحدمعيقراهل":يقولفكيف؛كلهمقرأواأنهمبه!وللعلمبالقراءةذلك

؟".منكم

كما؛تعجبوهذا؛"القرآنأنازعليماقولوأنا":قوله:الثالثالوجه

الهدهد<أرىماهـلا>فقال:تعالىقولهفيوغيرهمالمعانيأهلقاله

02[.]العمل:

أنهميعلمبلاولكانلوإذقبل؛منمامورينيكونوالمأنهميدلوهذا

معيقروونأنهمعلمولو،يقروون2[]صبأنهملعلمبالقراءةمأمورينكانوا

للتعجب.وجههناككانلماالمنازعةتوجبالقراءةأنعلمه

قبل.بالقراءةمأمورينيكونوالمأنهمعلىتدلالوجوهفهذه

قبلذلكنسخثماولاامروايكونواأنواما،قطأمروايكونوالاأنفاما

لا،ناسخسبقعلىدليلالحديثاهذافيكونالثانيوعلى.الواقعةهذه

.الشارحزعمهكمابنفسهناسخا

المعنىهذالكانالشارحقالهكماانكارياالاستفهامكانلوأنهعلى

معنيين:فيبطلقالانكاريالاستفهاملان؛بحاله

واقع،الاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهو؛ليالابطاالانكار:الاول

.كاذبمدعيهنو

واقع،الالستفهاماداةبعدماأنيقتضيوهو؛التوبيخيالانكار:نيالثا

.وغيره"المغني"فيهشامابنقاله؛ملومفاعلهوأن
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توبيخفيهلكانالشارحقالهكماإنكازحياالحديثفيالاستفهامكانفلو

أعلمواالتيالقراءةعلىويلومهميوئخهمأنيجوزوكيفللقاريء.وملامة

؟الاستفهاموقتلىإعنهاينهواولم،عليهمبوجوبهاذلكقبل

نأواما،قطبالقراءةأمروايكونوالانإماأنه؛قدمناهماإذنفيجب

أعلم.والله،الواقعةهذهقبلذلكنسخثمأولاأمروايكونوا

،القرآنينازعلانموجبةبم!جمولمعهقراءتهمأنمنفيهما:الرابعالوجه

قولهلكانوإلانظر،الانحيرهذاوفي.بالنهييشعرربمابهذالهمواعلامه

أيضا،بالنهيمشعرالجنيها"خابعضكمأنعلمت"قد:عمرانحديثفي

عنها".لنهىكرهها"لو:قتادةقولمروقد.بذلكيقوللاوالشارح

لى.تعااللهشاءإنالخامسةالمسألةفيسيأتيفرقابينهماأنوعندي

مطلقا(.القراءةعنالنهي)وفيه:الشارحقالثم

لى.تعااللهشاءإنقريباهذاعلىالكلامسياتي:اقول

لولانه؟عبادةحديثبعديكونأنبدلاهذاهريرةأبي)وحديث:قال

خلفيقروونالصحابةأنيلزمعبادةحديثقبلهريرةأبيحديثكان

بعيد(.وهومطلقا،عنهانهيهبعدعح!جملأالنبي

مطلقا؟القراءةعنأكيمةابنحديثفيالنهيأنثبتومتى:أقول

]لاإسرارهمعلاالموتمجهرمعتكونإنماالمنازعةبأن)والقول:قال

تكونالظهرفيوالقراءة...،حصينبنعمرانعنمسلمروىلما[؛يصخ

(.الامةباتفاقسرا
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يقرأالمؤتمبأنالقائلينفان؛الاستدلالهذالىإحاجةلا:أقول

المأمومجهرإذاتكونإنماالمنازعةبأنوالقائل.مطلقاسرايقرأ:يقولون

صوته.فيرفعالسنةالمأموميخالفقد:يقول

رسول"كانمجاهد:عنرويماالانصاتايةعلىالكلامفيمروقد

الانصار...".منفتىقراءةفسمعالصلاةفيبيقرأالله

القرانيقروونكانوالقومبهيلا!النبيقالمسعود:ابنعنرويوما

".القرانعليخلطتم":فيجهرون

؛بالقراءةفجهرصلىحذافةابنأنهريرةأبيعن:"البيهقيسنن"وقي

(".وجلعزاللهسمعوتسمعنيلا!حذافةابنيا":ب!ولاللهرسوللهفقال

بأنيشعرما"مسلمصحيح"قيعمرانحديثرواياتبعضوفي

ب!جمؤاللهرسولن:عمرانقال<،الأعلىرئكأسصب>سبحصوتهرفعالرجل

لحديث.ا<الأعلىرئكسصب>سبحيقرأرجلفجعلالظهر،صلى

هيالمنازعةأنالمأمومجهرإذاإلاتكونلاالمنازعةبأنالقائلورأى

يسمعهبحيثيقرأاخررجلوكانقرأإذاالرجلأن،العادةبهجرتما

.القراءةعليهتختلط

والالتباسلمنازعةوالجةالمخاأنيطهروالذينطر.هذاوفي

يعرضكانروحانيأمروعبادةأكيمةوابنعمرانحديثفيالمذكورات

خلفه.يصليممنأحدمعهوقرأها،الفاتحةغيرسورةقرأإذابهلاولللنبي

لى.تعااللهشاءإنقريبا،هذاإيضاحوسيأتي
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المأموميرفعلمولويحصلكانالروحانيالامرذلكأنعلىوالدليل

وقي؟"بالقراءةجهرتإذاتقرؤونداهل:عبادةحديثفيبهلاولقولهصوته

ليمااقولوانا":قولهثمانفا؟"منكماحدمعيقرأهل":أكيمةابنحديث

"القرانانازع

واذا":وقوله،تحةالفاسوىعمافأنصتوا-:أعلموالله-يريد3[]ص

فإن"فأنصتوا"،:قولهبقرينة؛صوتهتسمعونبحيثجهرا؛:أيقرأ"

شاءإنتحقيقهياتيكما،للاستماعالسكوتهواللغةأهلعندالانصات

لى.تعاالله

لحمد.اودله،الادلةتتفقوبهذا

أصلايقرالاالمامومان:قالمنبهيحتجما

بيأحديثفيفانصتوا"قرأ"واذا:وبزيادة،الانصاتبايةاحتجوا

.هريرةبيأوحديثموسى

منمختصرهريرةأبيحديثبانالقول)وكذا:الشارحقالثم2[]ص

(.دليلبلاقوللانه؛يصخلا=واحدةوالواقعة،عبادةحديث

أمور:فيالحديثيناتفاقدليله:أقول

الصبح.كانتالصلاةأنفي:الاول

جم!،النبىعلىالتبستأوثقلتالقراءةأن:عبادةحديثفي:الثاني

".القرآنأنازعليمافولوأنا":!قولههريرةبيأحديثوفي

فيها.نوزعنهو،عليهالتبستأوثقلتأنهافيواحد؛والمعنى
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امامكم؟وراءتقرءوناراكمنيا":عبادةحديثفي:والرابعالثالث

هذا".لنفعلإنا،اللهرسولياواللهأجل:قلنا:قال

إذاتقرءونهل:فقال؛بوجههعليناأقبلانصرففلما":روايةوفي

".ذلكنصنعإنا:بعضنافقال؛بالقراءةجهرت

قلنا:معي؟،الصلاةفيتقرءونهل":قالأنه!النبيعنروايةوفي

نعم".

إذاالقرانمنشيئايقرأأحدمنمنكم:قالانصرف"فلما:روايؤوفي

".نعم:قلنا؟بالقراءةجهرت

نعم،:رجلقالانفا؟،منكمأحدمعيقرأهل":هريرةأبيحديثوفي

".اللهرسولياأنا

".اللهرسوليانعم:فقالواأحد؟؛منكمقرأهل":روايةوفي

وأفأجابوالهمسأبييمزالنبينهوواحد.المعنىأنترىأنتفها

بنعم.بعضهم

".القراءةعليهفثقلت":عبادةحديثفي:الخامس

".القراءةعليهفالتبست":روايؤوفي

،.القرانانازعليمااقولوانا":عبادةحديثفيو

والتبست.القراءةعليهثقلتالقراننوخإذالانهواحد؛والمعنى

وأنا":هريرةبيأحديثوفيتفعلوا"،فلا":عبادةحديثفي:السادس

التعجبهذانقدمنالما؛متقاربوالمعنى؟إ؛القرانأنازعماليأقول
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لنهي.بامشعر

عبادةحديثفيانوهوواحد؛أمرفيإلاالحديثانيختلفولم

.هريرةابيحديثفيهذايذكرولم،الفاتحةاستثناء

أحدقرأهل:سالهمإنماثهلاولالنبينبينهريرةأبيحديثولكن

الفاتحة؟بعدالسورةمعهمنهم

الحمد.وللهعلي،بهاللهفتحمماوهذا

علىمفروضةكانتتحةالفاقراءةأنوذلكجدا،واضحوهو

بهذا.معترفوالشارح،ذلكقبلالمأمومين

ومع،عليهممفروضةالفاتحةانيعلمب!فىالنبييكونانالمحالفمن

غيرها.أوتحةالفاقرأهليريدانفا؛معيمنكمأحدقرأهل:لهميسأذلك

لملانهم؛الفاتحةبعدقرأتهمامعيمنكمأحدقرأهلالمراد:انفتعين

قبل.منبيناهكما،الفاتحةغيربقراءةمأمورينيكونوا

ذلكبهجم!النبيسألهمفلهذاقرأ؛بعضهمأنفقطمحتملافكان

هلليسألهميكنلمثهيهولالنبيأنعنهماللهرضيالصحابةفعلم،السؤال

نأبدلا،عليهمفرضالفاتحةأنيعلمثلإؤوهوكيفمطلقا،قراءةقرووا

يقرؤوها.

فقال؛الفاتحةبعدقراتهمامعيمنكمأحدقرأهليريد:إنماأنهفعلموا

هذافاشعر؛القرآنأنازعليما:أقولناو:فقال؛اللهرسولياانانعم:رجل

الفاتحة.بعديقرأهمابه!علولالنبيمعفيقراإنسانيتحرىأنعنبالنهي
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تقدمماذلكويؤيد،قرأتهماعينقرأالمراد:بأنيشعر"معي"قولهفان

.عمرانحديثعلىالكلامفي

سصب>صغمنكمأحدقرأهل":بقولهعمرانحديثفيصرحوانما

هل:قالفلوظهرا،كانتالصلاةلانسرا،قرأهاب!فيلانه("ال!علىرئك

المقصود.علملمامعي؟منكمأحد]قرأ[

بقوله:فاكتفىجهرا،كانتبه!علولقراءتهفإنهريرةأبيحديثفيماو

أميههوبيباقرأ،مايعلمونلانهممعي؛منكمأحدقرأهل

لابيفقيل...":"مسلمصحيح"وفي،مذهبهمنعرفبماذلكينجبر

."...نفسكفيبهااقرأ:قال؟الاماموراءنكونإنا:هريرة

إني:هريرةأباياقلت...":مسلمشرطعلىللحميديروايةوفي

".نفسكفيبهااقرأ،الفارسيابنياأو،فارسييا:فقال،الامامقراءةأسمع

مشهور.ذلكفيومذهبه

روىمابخلافالراويفتوىأنلىتعااللهرحمهحنيفةأبيومذهب

.روىبماالاستدلاليمنع

لاولكنهمروى،بماعندهمفالعبرةلحديثاوأئمةالشاقعيوأما

شبهة.فيهتورثلمرويهمخالفتهأنينكرون

[19-09:بينالاوراق1

تأويلها.أوحينتمذروايتهردمنيمتنعوالماخردليلرأيهلىانضمفإذا

القصة،باتحادالظنغلبةبدونهاأوبهايحصلقدمناهاالتيوالقرائن

العلم.أهلعندالدلالةفيكافذلكومثل
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يفتيكانولكنه،هريرةأبوعنهاسكتزيادةزادعبادةأنالامروغاية

بمقتضاها.

بالمشهور.ليسأكيمةابنأنمعهذا

لامنومنهمواحدا،حديثاالزهريعنهروى"سعد:ابنفيهقالوقد

".مجهولهوويقول،بحديثهيحتج

عنهيحدثولم،بالنقلمشهوراليسأمميمة"ابنالبزار:بكرأبووقال

".مجهولرجلهو:الحميديوقال،الزهريإلا

بنسعيدحدثأنهوهو؛ضعيفمستندلىإاستندقواهمنأنوقدمنا

يسمع.والزهريالمسيب

مخالفالحديثاذلكوكان،صحابيعنحديثاروىإذاهذافمثل

يشكلمثابتدليلالصحابيذلكلمذهبوكان،الصحابيذلكلمذهب

قريب.هناوالتأويلتاويلها،أوالروايةتلكردوجوبفيمتدبر

جم!،النبيكلامبعضفسمع؛القصةتلكفيبعيداكانهريرةأباوكأن

بحاصله.الصحابةمنغيرهفأخبره،اخرهعليهوخفي

أصحابهعنهيروهافلمالقصةروايةترك-أعلموالله-ولذلك

الحديث.كتببهامملوءةعنهوروايتهم،يحمىلاوعددهم،المشهورون

نأوعسىسمعها،كانإنالرجلهذامنهسمعهاواحدةمرةبهاوحدب

يحفظهفلم،الفاتحةاستثناءعلىيدلمامعهاذكرذكرهالماهريرةأبويكون

أعلم.والله،أكيمةابن
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لمامعارضةزيادةعبادةحديثفيفإنواحدةالقصةأنهب:قيلفإن

.الاطلاقمنهريرةأبيحديثمنيفهم

أرجح؛عبادةحديثأنريبولابينهما،الترجيحيجبأنهغايته:قلت

وأبو،وفقهعلىويفتييعملكان-عبادةوهو-راويهولان،أثبتسندهلان

حديثه.إطلاقخلافعلىويفتييعملكانهريرة

نفسك<فيذكررئبو>:لىتعالقولهموافقعبادةوحديث

.الانصاتايةعلىالكلامفيتقدمماعلى2[،50:]الاعراف

الحصين.بنعمرانلحديثوموافق

ذلك.وغير،تحةالفاوجوبدلائللعموموموافق

سنذكرهاوغيرهما،عمرو،بناللهوعبدأنس،حديثمنشواهدوله

لى.تعااللهشاءإنبعدفيما

أكيمةابنروايةرذأوالقصةاتحادعلىالمتقدمةالدلائلتقنعكلمفإن

ثابت،أكيمةابنحديثأنهب:فنقولذلك؛فينجاريكأنعلينافلا

.واقعتاننهماوأ

متأخرا.أومتقدماعبادةحديثيكونأنيخلوفلا

الشافعيةقولعلى؛هريرةبيألحديثمخصصفهومتقدماكانفإن

معا،بهمايعملبل؛المتقدمالخاصينسخلاالمتأخرالعامإنلجمهوروا

بقي.ماعلىوالعام،خصوصهعلىالخاصفيحمل

عندهريرةبيألحديثناسخفهومتأخراعبادةحديثكانوان
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غيرهم.عندمخصصأووناسخ،الحنفية

المتأخرالعامأن؛الحنفيةبمذهبقولو،متقدمأنهأختارأنا:قلتفان

.المتقدم2[.]صالخاصينسخ

؟عبادةحديثتقدمعلىدليلاشفماقلنا:

الصحابةانيلزمعبادةحديثقبلهريرةأبوكانلوالانه:الشارحقال

بعيد(.وهوعنها،نهيهبعدب!جمولالنبيخلفيقروون

وهوهذابم!جمؤ،النبيبعدبالقراءةيفتينفسههريرةأبوبقيفقدقلنا:

مافيالإماموراءيقرأث!ووالنبيبعدبقي؟عبادةوهكذا.لحديثاراوي

بغيرهما؟بالكفما.بذلكويفتي،الامامفيهيجهر

منولعل.بصريحليسلانهنهيا؟هريرةأبورواهممايفهموالمولعلهم

وقد،هريرةأبورواهالذيالحديثسمعيكنلمعبادةحديثفيمنهمقرأ

وسئدعمر،المومنينأميرمنهم-الصحابةجلةمنطائفةب!يه!النبيبعدبقي

بذلك.ويفتونأئمتهمخلفيقروون-وغيرهماكعب،بنبيأالمسلمين

اللهشاءإنعليهزيادةتيوسيأ،لىتعااللهرحمهالبخاريكلامتقدموقد

لى.تعا

نافيهأوضح،لحميدياعننقلهفصلللحازمي"الاعتبار"كتابوفي

شئت.إنفيهفانظره؛هريرةأبيلحديثالناسخهوعبادةحديث

عنتتوقفأنمنأقلفلالحقاواثرتذكرناهماتدئرتإذانتو

.بالتقدمالحديثينلأحدالحكم

حملتعالىاللهرحمهمالعلماءوجمهورالشافعيفمذهبهذاوعلى
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سواه،فيماوبالعام،خصوصهفيبالخاصفيعمل؛الخاصعلىالعام

هوعبادةحديثأنقدمناوقد.بالراجحوالعمل،التوقفالحنفيةومذهب

الراجح.

،واحدةقصةعنالحديثينأن:قدمناهماوالصواب،مجاراةكلههذا

أعلم.والله

تعسف؛الفاتحةعداماعلىهريرةأبيحديث)وحمل:الشارحقالثم

علةوبينمطلقا،القراءةعنمنعالشارعلأن؛العمومفيهالشارععلةبل

فيهاسواء؛المنازعةفيمشتركةوغيرهاتحةالفاوقراءة.المنازعةالنهي

غيرها،قراءةفيتجريكماالفاتحةقراءةفيتجريالعلةفهذهفرق،بدون

بسواء(.سواء

ولوذلك،فيالحجةقدمناوقد،حجةبغيركانماالتعسفإنما:أقول

لكانهريرةأبيفتوىمنعرفماإلادليلالمذكورالحملعلىيكنلم

الراويفتوىأنإمامهمذهبلأن؛تعسف:يقولأنعنالشارحلمنعكافيا

هذا؛بمثلاحتجقدنفسهوالشارح.بمرويهالاحتجاجتمنعمرويهبخلاف

تعالى.اللهشاءإننقلهسيأتيكما

قراءةفيموجودةوهي،المنازعةالعلةأنبينالشارع)إن:قولهوأما

صنيعيقتضيهماعلىالمنازعةلانعليها؟دليللادعوىفهذه(؛الفاتحة

ب!جمولللنبييعرضكانروحانيامرلييطهرالذيوهومر،فيماالشارح

معه.المامومونيقراعندما

لاكانأم،الفاتحةالمأمومونقرأإذالهيعرضكانهلندريولسنا

المأمومينأحدقرأإذاإلالهيعرضلاكانأمغيرها،قرأواإذاإلالهيعرض
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حديثمنيؤخذكما؛الفاتحةبعدبيولالنبييقرأهاالتيالسورةعين

أينفمن.سزاقرأها<لأعلىارئكأسص>سبحقرأالذيبانالقولعلى،عمران

بغيرها؟تقعكماالفاتحةبقراءةتقعالمنازعةبأنلجزماله

معيقرأهل:لهمسأفانه،الحديثإطلاقمنأخذته:قالفان[91]ص

أنازعليماأقولنيإ:قال،اللهرسوليانعم:رجلفقالآنفا؟منكمحد

.نالقرآ

السوال)1(.هذاليسألهمبيولالنبيأن:لجوابفا

ال!الال!!ال!

الصفحة.بقيةفيكبيربياضبعده(1)
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فيلهممخاطبةانفا("منكمأحدمعيقرا"هل:جم!قولهأنمع12[]ص

شرعي،أصلتأسيسبهيقصدالذيالكلاممنوليس،عرضتقضية

يقرألاصلاةكل":وقوله،"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا":كقوله

ذلك.ونحو("،خداجفهيالقرانبامفيها

شرعيةقاعدةبهتؤسس!الذيالكلامولكنحق،كلهب!جم!النبيوكلام

فييعتمدقدفإنه.العارضةالمخاطباتمنكانلمايحتاطمالالهيحتاط

اللفظ.عليهايدللموان،المخاطبيعلمهاقرائنعلىهذه

ناسخافتراضيستدعيإطلاقهعلى"قرأ"لفظتركأنعلمتوقد

بمجرديثبتلاالافتراضهذاومثل.الكليةالشرعيةالقواعدتلكينسخ

عينين.لذيالصبحبانفقد؛الضعيفالظاهرذلك

تستبعدلمإذاأنكتعلمأنعليكيجبمافأقلذكرنامايقنعكلمفان

،الاماموراءعنهاوناهيا،تحةالفالوجوبناسخااكيمةابنحديثيكونأن

يقروونبعدهيزالوالم-راويههريرةأبوومنهم-الصحابةجمهورأنمع

بعضهميبقىأنتستبعدأنلكفليس=بذلكويفتونالاماموراءالفاتحة

يبقلمهذاتستبعدأنلكيكنلمواذا،الامامبعدالفاتحةغيريقروونبعده

إنمالانك؛عبادةحديثعناكيمةابنحديثتأخرعلىدليلبيدك

حديثقبلهريرةأبيحديثكانلوالأنه:بقولكتأخرهعلىاحتججت

وهومطلقا،عنهانهيهبعد!النبيخلفيقروونالصحابةأنيلزمعبادة

بعيد(.
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نقلهكما-تقدمهعلىالحميدياحتبئفقدتأخرهعلىدليلكسقطوإذا

ويقويه،تقدمهعلىيدلهريرةبيأراويهمذهببأن-الاعتبارفيالحازمي

له.الصحابةجمهورموافقةمنعرفتما

به.أقنعلمالذيالاولالدليلهوهذا:تقوللعلك

يرجعفانهتاخره؛ولاتقدمهعلىدليليقملمأنههبحرج،لا:فنقول

يعضدهمامعأرججوشواهدهعبادةحديثأنشكولا.الترجيحلىإحينئذ

حدهماهأوالصحيحينفيالثابتةالعامةالنصوصمن

كمابالفاتحةتحصلوهي،المنازعةالنهيعلة)إن:الشارحقولفأما

مطلق،قرأ""لفظأنمنقالهماتاكيدمقصودهكانفإنبغيرها(؛تحصل

نأمع.وضحوأقوىتحةالفاغيرقراءةبهالمرادأنمنقدمناهفالذي

تحة.الفاباستثناءفيهصزحوقد،عبادةحديثفيموجودةكانتالمنازعة

الفاتحة؛غيرقراءةبهعنى"قرأ"لفظأنسلمإنأنهمقصودهكانوإن

فيموجودةوهي،المنازعةالنهيعلةلانقياسا؛بالنهيالفاتحةفتلحق

النهي.علةهيالمنازعةأننشلملا:لجوابفا.تحةالفاقراءة

ذكروانما،موجبلغيربالاستماعالاخلالهيالعلةتكونلالم

بغيرقرأخلفهمنبعضأنعلىبهاالستدللانهالحديثفيالمنازعة

الفاتحة.

والعلة،علةجزءالمذكوروالاخلالالمنازعةمنكليكونأو

مجموعهما.

المنصوصةالقراءةأنأثبتناقد:فنقولالعلةهيالمنازعةأنسلمناولو
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هذايلحطنفينبغي؛واجبةغيرالفاتحةغيروقراءة،الفاتحةغيرقراءةهي

موجب.لغيرالمنازعة:فيقال؛الوصف

فلامطلقاالمنازعةهيالعلةأنوثبوت،الوصفهذاإلغاءسلمناولو

الفاتحة.قراءةبسببمنازعةتحصلكانتأنهانسلم

لان؛بالفاتحةحصولهاالفاتحةبغيرالمنازعةحصولمنيلزمولا

.بالقياسيدركلاروحانيامرالمنازعة

ولكنه،القياسينتظمأنفغايتهبالفاتحةالمنازعةحصولسلمناولو

وجوبعلىعبادةحديثفيالنصلمعارضتهالاعتبار؛فاسديكون

النص.ينسخلاوالقياس،المنازعةلىإأدتولو،تحةالفا

ذلكمعللاالفاتحةقراءةعنبهالمقتديننهىبه!جمؤالنبينفرضناولو

مطلقا؛المأمومعلىالفاتحةوجوبعدمذلكمنيلزمفلابالمنازعة

العاجز.عنالقياميسقطكما،للمنازعةدفعاعنهمسقطتأنهالاحتمال

برسولالمقتديعنالفاتحةسقوطعلىإلاذلكيدلفلاهذاوعلى

بمنازعة،يحس!لافانهغيرهفأماجم!،بهمخصوصةالمنازعةلان؛ب!ووالله

مشاهد.هوكما

أعلم.واللهوعدما،وجوداعلتهمعيدورلحكموا

بينالمايصح؛لاهريرةبيأحديثبنسخالقول)وكذا:[لشارحقالثم

(.عبادةحديثبعدهريرةأبيحديثأن

علىيدلهريرةبيأحديثتاخرعلىبهاستدلماأنتقدمقد:اقول

أوضح.هذاعلىدلالتهبل؛الفاتحةدونماعلىحملهوجوب
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دونماعلىالحديثحمللزمهالدليلبذلكالاستدلالعلىأصرفان

وأتاويلهوهريرةأبيحديثنسخلزمهالاستدلالتركوان،الفاتحة

تأخرتعقر(.وانتنحر،تقدمإن)أشقر،معارضهلرجحانسقوطه

ففيهالإمامخلفالفاتحةبقراءةأفتىهريرةأباإنقيلما)وأما:قالثم

الراويعمليكونولا،المرفوعالحديثبمقابلةأحدقولفيحجةلاأن

.(...ضعفهعلىدليلاروايتهخلاف

استدلوانما،الصحابيبقولالحديثالقائلذلكيعارضلم:أقول

نسخه.أوتاويلهأولحديثاضعفعلىهريرةبيأبمذهب

تعالى.اللهرحمهحنيفةبيعندصحيحالاستدلالهذاومثل

ولكنهم،رأىمادونروىبماعندهمفالعبرةوالمحدثونالشافعيوأما

انضمفإذاما؛وهناالروايةيورثروايتهبخلافالراويفتوىأنينكرونلا

هذاتقدموقد،تؤولأوالروايةتسقطأنلىإ،الوهنقوياخرموهنإليه

المعنى.

،الامامخلفالفاتحةقراءةعنالنهيهريرةأبيبحديث)فثبت:قالثم

ركنيتها(.نسخعلىدليلوهو

المسألةعلىالكلامأواخرفيأسلفناوقد،جوابهعلمتقد:أقول

علىذلكدللماالفاتحةقراءةعنالمأمومنهيثبوتفرضلوأنهالاولى

الحنفية.عندالقراءةكمطلقمطلقا؛ركنيتهانسخ

وأيضا:المغنيفيقدامةابنقال،جماعإهذا)وعلى:قالثم31[]ص

.(...الإسلامأهلمنحداسمعناماأحمد:قال،جماعإفإنه
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وجوابه.الكلامهذانقلتقدمقد:اقول

لمالجهريةفيإمامهخلفيقرألممنصلاةأنثبت)واذا:قالثم

(.بركنليستالفاتحةأنبهفعلمتبطل

الاولى.المسألةعلىالكلامفيجوابهمروقد

فانصتوا".قرأواذا":زيادةذكرثم

هريرةأبيحديثفيصحتلووأنها،الطريقينمنضعفهابيانمروقد

أصولفعلىموسىبيأحديثفيوأما،وغيرهعبادةبحديثمنسوخةتكون

الفاتحة،يجابإفيالصحيحةالاحاديثلعموملمعارضتهاتسقطالحنفية

بالانصاتالأمرفيكونوغيرهمالشافعيةأصولعلىماو.مجهولوالتاريخ

سمعإذاالانصاتيكونوانما،تحةالفاغيرعنالانصاتعلىمحمولا

هقدمناهكماالامامقراءة

فيالامامصوتيسمعكانإذاالمأمومإنبهذا:يقولونوالشافعية

.الاماملقراءةينصتثم،فقطتحةالفايقرأالجهرية

الادلة،سائروبينصحتإنالزيادةهذهبينلجمعايحصلوبذللش

أعلم.والله

وحديث،صلاتهالمسيءوحديث،الانصاتبايةالاستدلالأعادثم

تحة.الفاركنيةنسخعلى"بقراءةإلاصلاةلا":هريرةبيأ

كله.ذلكعلىالكلاممروقد

".1ءةقرلهالامام1ءةفقراماملهكان"من:حديثذكرثم
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إليك:يلقىماالانفاستمع

يكونوالمأنهميدلالحديثهذاأنالاولىالوجوهبالثلائةثبتقد

يكونواأنواما،قطبهاامروايكونوالاأنإمابل؛بالقراءةمأمورينقبله

الحديث.هذاقبلعنهالنهواثمأولا،بهاأمروا

تتناولعامةالفاتحةوجوبأحاديثانعلمتفقدهذاتقررإذا

.الامامجهروانالماموم

.عبادةحديثفيالإمامجهروانالمأمومعلىوجوبهاعلىنضوقد

فهوقبلهاكانفإنبعدها؛أوقبلهايكونأنيخلولاأكيمةابنفحديث

فلا.بعدهاكانوإنقطعا،بهامنسوخ

مرين:أحدتوجبالمتقدمةالوجوهفالثلائة

الفاتحة،علىيصدقماعنهاسألهمالتيبالقراءةالمراديكوننما

الفاتحة.لوجوبناسخسبقهقدويكون

الفاتحة،غيرقراءةعلى"منكماحدمعيقراداهل:قولهيحملأنوإما

عليهم،واجبةكانتالفاتحةأنيعلمب!جمولالنبيبأنعلمهمالقرينةوتكون

يدعونها.لاوأنهم

يصدقماأوالفاتحةويريدمنهمأحدقرهليستفهمهمأنيمنعفهذا

الفاتحة.بقراءتهمتحصلالتيالمنازعةمنيتعخبأنويمنعبها،

جيدا.الكلامهذافتدبر؛الفاتحةغيرعنىإنماب!ولأنهيعلمونواذن
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اللهسائلين،أرجحيهماأفلننطرالاحتمالينهذينحدتعينقدوإذ

التوفيق.لىتعا

إطلاقه.علىقرأ""لفظإبقاءفيهأنالاوليرجحمما:يقالقد

وجهين:مننظروفيه

"لا:كقوله؛العامالتشريعمساقيساقماب!ولكلامهمنأن:الاول

".الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة

ذلك.ونحو"،خداجفهيالكتابتحةبفافيهايقرألاصلاة"كل:وقوله

لحديث.اكهذا؛أصحابهلبعضمحاورةيكونماومنه

وعمومهإطلاقهعلىيحافظأنينبغيالذيفهوالاولقبيلمنكانفما

ذلك.وغير

عندكانتالتيبالقرائنالعلمعلىفيهفالمدارنيالثامنكانوما

المخاطب.

ناسختقدمافتراضعلىيتوقفإطلاقهعلىإبقاءهأن:نيالثاالوجه

.النصوصتلكينسخ

.الافتراضذلكمنأهونإطلاقهعنصرفهأنشكولا

بوجوبيفتيممنالحديثراويهريرةأباأنالثانييرجحومما

جهر.وإنالامامخلفتحةالفا

.الاطلاقعنصارفةقرينةسماعهحينعندهكانأنهيدلوهذا

المؤمنينوأميرعمر،المؤمنينأميرمنهم؛الصحابةمنجماعةووافقه
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بنأبيالمسلمينوسيد،عائشةالمومنينوأمعنه،الروايتينحدىفيعلي

لجليلاوالامام،جبلبنمعاذلحراموبالحلالوأعلمهم،كعب

،عباسبناللهعبدالامةوحبر،الروايتينإحدىفيمسعودبناللهعبد

مغفل.بناللهوعبدعمرو،بناللهوعبد،مالكبنوأنس

!!ه!



لمئرونوالسأدسةالرسألةا

صفىمقدونا!ةالإما!رإعادةه!مسألة

الجهاعةف!يراءه



-
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:[يليماالمعلميالشيخإلىالعلماءأحد]كتب

،عمرهوطولاللهحفظهالمعلميالرحمنعبدالشيخالمحققعمدتي

امين.

الاعادةلزمتهبجماعةصلىوقدالصلاةبعدالامامحدثبان"لو

فيوراجعتطالعتوقد-أبداالقولهذادليلعلىأقففلم."دونهم

دونصلاتهتصحالمأموملاعتقادنظرا:كقولهم،تعليلاتسوى-محله

وصلاةلصلاتهحاملهوبل،بصلاتهمستقلغيرالامامأنمعمامه،صلاة

وبطلانهاصلاتهبصحةخلفهمنصلاةصحةالقماسوكان.خلفهمن

ببطلانها.

إعادةلزوميقتضي"خطؤهالبينالخطأفيعبرة"لاقولهمنيضاو

.خطؤهالبينالخطألهمتبينإنهحيث،الامامخلفمنصلاة

منبدليللهاوقفتولاالمسالةهذهتوجيهعرفتما!سيديياوالله

بللصحتها،قائلفغيرالقياسماوجماعا.إيكونأنإلااللهم،وسنةكتاب

لذلك.أهلازلتملالنا،فحققواللحقيرظهرماعلىبطلانهايقتضي

منكتبهمفيالعلماءأوردتمافعلى"وسنةكتاب"منقوليماو

والسنة.الكتابنفسلا،النصوص

:[يليبماالشيخ]فأجاب

لله.الحمد

يجبفلا،الوجوبعدمالاعمالجميعفيالأصلأنعليكميخفىلا

عليهاللهصلىالنبيوعلمنا،الصلاةعلينااوجبتوقد.بدليلإلاشيءعلينا
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الدليلجاءولكن،حالةكلعلىتصحأنهاالاصلفكانكيفيتها،وسلمواله

سترواشتراطومكانا،وبدناثوباوالنجسلحدثينامنالطهارةباشتراط

نهاوذلك،بدونصلاةتصخلاأنهافعلمونحوها،القبلةواستقبالالعورة

تفصيل.منفيهاماعلىأبطلتها،أثنائهافيعرضتواذامعها،تنعقدلا

الإماميتحمللاأنالأصلوكان.فشرعت،جماعةشرععدمالاصلوكان

ادركمنأنهفورد،الربطمجردهيإنماالصلاةفائدةنوشيئا،المامومعن

وورد،تحةالفاعنهتحفلأنهفعلمنا،الركعةأدركمعهفركعراكعاالإمام

.المسبوقحقفيإلاعنهيحمللاأنهفعلمناالفاتحةبقراءةالمامومإلزام

حقفيشرطاختلالإلايبطلهالاالصلاةانعقدتإذاأنهاالاصلثم

الدليلوقام.تفصيلوفيها،والعملواكلكالكلامغيرها،فورد،المصلي

نعلمبمنالصلاةربطنفعلمنا،باطلالفاسدةبالعبادةالتليسأنعلى

بهلحقو،الصلاةتنعقدلمالتلاعبمنهلزمولما،باطلصلاتهبطلان

انتفىوحيث،المقتديلتقصيرالظاهرةالنجاسةوذووالمرأةمطلقاالكافر

بقيالخفيةالنجاسةوذيبالمحدثالمقتديحقفيوالتقصيرالتلاعب

ألحقأنهإلا،الدليلفعليهالبطلانادعىفمن،البطلانعدمفيالاصلعلى

لاكونهمعالكفر،شأنلغلظلكفرهالمخفيبالكافرالاقتداءبالبطلان

تيفمه،حالةفيمنهتصعفإنهاالمحدثبخلافأصلا،إمامةمنهيتصور

لىوبالاوالنظر،منحظللنزاعلكانالتقصيرلمجردبطلانهافينازعناولو

.لكفرهالمخفيالكافرحقفي

خلافية.فالمسألة،جماعفلاالاجماعأما

يكتفونالحواشيوأهل،الحواشيأهلبكلاميكتفيفمثلناالدليلماو
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والشيخان،الشيخينبكلاميكتفونوالشراح،ونحوه""المنهاحشرحبكلام

اللهرضيالشافعيالامامبكلاموالأصحاب،الاصحاببكلاميكتفيان

عليه.والعهدةعنه،لىتعا

الانعام:1<اخرمم!وزروازريرلزر>ؤلا:وتعالىسبحانهاللهقال:نقولولكننا

وقعحيثإلاالمأمومصلاةبطلانالامامصلاةبطلانمنيلزمفلا164[،

.ظاهرةنجاسةذاأومعلناكافراأوامرأةامامهكانكأنتقصير،الماموممن

وقولالمنصوصالاصحقلت)1(:"منهاجه"فيالنوويالامامقالنعم

كمعلنه.هناالكفرمخفيأنالجمهور

لابأنهالكافرمسألةعنهاللهرضيالشافعيعلل")2(:عميرةالشيخقال

".تيممهحالةفيكمالجنبابخلافإماما،يكونأنيجوز

اللهصلىاللهرسولأنبكرةأبيعنداود)3(أبورواهبماأيضاويستدل

ورأسهجاءتممكابمم،نبيدهفاوماالفجر،صلاةفيدخلوسلموالهعليه

فكئر"،":أولهفيقال)4(أخرىطريقمنأيضاورواه.بهمفصلىيقطر،

ورواه.جنبا"كنتإنيبشر،أناإنما:قالالصلاةقضى"فلما:اخرهفيوقال

حكىثم."لخ...بيدهأوماثمفكبر":فيهاقالمرسلا،)5(أخرىطريقمن

)1(/1(.)234

232(.)1/"المحليشرجعلى"حاشيته)2(

)233(.رقم)3(

)234(.رقم)4(

)234(.الحديثعقب)5(



الفقهرسانلمجمولح612

وان،دليلالطرقبهذهيقومفربماللتكبير)1(.مثبتتينروايتينمالكعن

يكبر.أنقبلانصرفأنهتثبتالصحيحةالطرقكانت

وسلموآلهعليهاللهصلىأنهالطرقتلكمنيؤخذأنهالاستدلالووجه

واذاإيماء،عليهمأومأإنماأنهبدليل،والتحريمالنيةباستئنافيأمرهملم

لىوبالاو،مانعولاكلها،صحتلجنباخلفالصلاةمنجزءصح

ونحوها.والنجاسةالاصغرلحدثا

فاستخلفطعنحينعنهاللهرضيعمرسيدناقصةأيضالهيدذومما

ولم،عليهماللهرضوانالصحابةأكابروفيهم،تهمصلاالمسلمونوأمضى

صلاته.بطلتقدإمامهمبكونيبالوا

بالظنعبرة"لاهو:فإنما،"خطوهالبينبالخطأعبرة"لا:قولكمماو

فيالعبرة:بقولهمعنهعترواكماالعقود،فيمعتبروهذا."خطؤهالبئن

مورثهمالباعلو:ومثاله.المكلفظنفيبمالاالامرنفسفيلماالعقود

بماالعبرةفقالوا:العباداتفيوأما.فيصحمات،قدكانأنهفبان،حياتهظانا

يطنهإنسانخلفصلىفلومعا.المكلفظنفيوبماالامرنفس!في

الامرنفسفيماوأما.باطلةالمؤتمفصلاةمتوضئا،كانأنهفبانمحدثا،

منيطهركما،البحثعنالتقصيرانتفىحيثإلاالعباداتفيفيعتبر

عدممعاعتبروهلكفرهالمخفيالكافرمسألةفيلكنهمهنا.كلامهم

أعلم.والله.التقصير

فان:معناهما"خلفهمنوصلاةلصلاتهحاملالإمامإن":قولكمفعم

234(.)لحديثاعقب(1)
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إلا،الفاتحةوقراءةوالتحرمكالنية،الاركانجميعبأداءمكلفونالمأمومين

لمالامامحدثبانإذاوكذلك.المسبوقعنالفاتحةيتحملالامامأن

ولا.للتحملأهلايكنلمحينئذالاماملان،الركعةتلكالمسبوقتجزئ

لىالامامصلاةتماميؤديبحيث،قويةرايطةوالمأمومالامامبينأنينكر

رواهمابدليل،العكسوكذانقصها،لىإونقصهاالمأمومصلاةتمام

فقرأ،الصبحصلاةصلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأن)1(النسائي

يحسنونلامعنايصلوناقوامبال"ما:قالصلىفلما،عليهفالتيس،الروم

اجتنيناهبحثلحديثاهذاوفي".أولئكالقرانعلينايلبسوانماالطهور،

فلابطلانهالىإبطلانهايؤدينهأما.اللهأيلده)2(الاماممولاناكلاممن

أعلم.واللهمر.لما،ذلكيطلق

حردى

حديثوهو!ه.النميأصحابمنرجلعنروجبياشبيبحديثمن(561)2/(1)

حسن.

الادرشي.هو2()





لمئرونوالسأبعةالرسالةا

ينموالمقاياورستةصياور
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الر!صمصالرتجإلمحه[1]ص

221

لاأنشهدومزيده،ويكافئنعمهيوافيحمداالعالمينربللهالحمد

اللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهالنهإلاإله

وصحبه.آلهوعلىعليهوباركوسلم

رجلعنليوذكر،شوالمنأيامستةصيامعنسئلتفاننيبعد،أما

،موضوعحديثهاوان،بدعةصيامهاإن:يقولأنهوالصلاحالفضلذويمن

لحديث.اأئمةفيهطعنوقد،الانصاريسعيدبنسعدبهتفردلانه

صحةمنستعلمهمافيبطله"بدعةصيامها"إن:قولهأما:فأقول

علىالمذاهبواطباق،بهوالتابعينالصحابةبعضوعمللحديثا

صيامها.استحباب

منمنهمالحديثأئمةفإن،فعجيب"موضوعالحديث"إن:قولهماو

ومنهم،لهتصحيحهذلكواقتصدوأفتىبهعملمنومنهم،بصحتهصرح

إلااللهم،لهإنكارعنهياتولمذلكبلغهمنومنهم،رواتهووثقرواهمن

كتبفيأرولم.ذلكتخالفلانهابتدبرهايعلماللهرحمهلمالكعبارة

عنفصلاالحديثصحةأنكرأنهالعلمأهلمنأحدعننقلالحديثافقه

التقيقالنعم.طرقهلىإبالنظربعضهمفيهيترددأنإلا،ضعيفبأنهالقول

إنه:الترمذيبقولمغتراله،فهملامنالحديثهذافيطعنقد":السبكي

لمالترمذيأنالاغترارفوجه:قالثم(")1(،السلامسبل"فيذكرهحسن"ه

لفكر.ادار.ط(2/671)(1)
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سنن"فيرأيناهوالذي،نسخةفيوكانه،لحسنبابلبالصحةيصفه

1(.")صحيححسنحديثأيوبأبيحديث..."":الترمذي

حسن"طبعها:اختلافعلىالمطبوعةالنسخفيهووهكذا:أقول

علىاغترارهبنىإنماالمغتروكأن.ذلكعلىالنسخاتفاقوالظاهره"صحيح

أنهاوالصواب،فقط"صحيح"كلمةدون"صحيححسن"كلمةإن:قيلما

اخر.موضعلهذلكوتقريرمنها.أعلىبلمثلها

لحديث،باعارفعنيصدرأنيتصورفلاموضوعبانهالقولفاما

حالوستعلمسعيد.بنسعدبهتفردبانهوضعهتوجيهذلكمنعجبو

الحديث.طرقوتعلمسعد

عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنلحديثاهذارويقد:فأقول

،الانصاريأيوبأبو:وهم،منهمعشرةروايةعلىوقفت،ب!زالنبيعن

الله،عبدبنوجابر،الامةحافظهريرةوأبو،ب!جمولاللهرسولمولىوثوبان

بنالرحمنعبدوالدوغنام،عباسوابنعمر،وابن،عازببنوالبراء

:فصولعلىالكلاموأرتب.عائشةالمؤمنينوأم،يسملمورجل،غنام

[.]المؤلف236(.ص1)ج"السلامسبل"(1)
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الأولالفصل

ايوبابيحديثفي

223

أيوببنيحىحدثنا")1(:صحيحه"فيالحجاجبنمسلمالامامقال

حدثنا:أيوبابنقال،إسماعيلعنجميعاحجربنوعليسعيدبنوقتيبة

بنثابتبنعمرعنقيسبنسعيدبنسعدأخبرنيجعفربنإسماعيل

نأحدثهأنهعنهاللهرضيالأنصاريأيوبأبيعنالخزرجيلحارثا

كصيامكانشوالمنستااتبعهثمرمضانصاممن":قالجملااللهرسول

".الدهر

سعيدبنيحيىأخوسعيدبنسعدحدثناأبيحدثنانميرابنوحدثنا

سمعت:قالعنهاللهرضيالانصاريأيوبأبوأخبرناثابتبنعمرأخبرنا

بمثله.يقولبلاولاللهرسول

بنسعدعنالمباركبناللهعبدحدثناشيبةأبيبنبكرأبووحدثناه

:يقولعنهاللهرضيأيوبأباسمعت:قالثابتبنعمرسمعت:قالسعيد

*2(.بمثله!اللهرسولقال

ثقةوهو!ب!ووالنبيعهدفيولدفتابعي،ثابتبنعمرأما:أقول

أبوشيخنااعتنى"وقد:السبكيقالسعد،لىإمتواترلحديثوا.باتفاقهم

عنرووهرجلاوعشرينبضعةعنفأسنده،طرقهبجمعالدمياطيمحمد

)1164(.رقم)1(

.(916ص3)جالمعارفنظارةنظرتحتبإسلامبولالعامرةطبع"مسلم"صحيح)2(

[.]المؤلف
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)1(."السفيانانمنهم،ثقاتحفاظواأكثرهمسعيد،بنسعد

عرفوهالذينعصرهأئمةبهاحتج،فتابعيسعيدبنسعدماو2[]ص

الحديثهذاعنهروى،المباركبناللهعبدالجليلالإماممنهم،وصحبوه

الكبيرالامامومنهم.الترمذيعنيأتيكمابهوأفتىإليهوذهب،تقدمكما

التعنتحدلىإالرجالنقدفيبالتشددالمعروفوالتعديللجرحاأبو

فاذاأي،ثقةعنإلايرويلاأنهعنهعرفمامععنهروى،الحجاجبنشعبة

)2(.السخاويتشكيانبيندفعوبهذا.حالهبينضعيفعنروى

وغيرهالحديثهذاعنهوأخذوا،الائمةمنجماعببسعدمنسمعوقد

وثقهفقديدركوهلمالذينماو.منهمأحافيهيطعنولم،بذلكوحدّثوا

ذكره،العجليصالحبناللهعبدبنأحمدالاماممنهم)3(:جماعةمنهم

ومنهم)4(.معينبنويحيىأحمدمثلنعدهكنا:فقالالدوريعباس

وقال،يقدمهالمدينيبنعليالإمامكانالذيعماربناللهعبدبنمحمد

صاحبسعدبنمحمدومنهم)5(.المدينيابنعليمثلهو:الحفاظبعض

حديثهصخحمنمنهميعدأنوينبغي.الثقاتالائمةمنوهو،""الطبقات

هوالترمذيكمسلم

.(167)2/الفكردارطبعةفيوهو]المولف[.236(.ص1)ج"السلام"سبل(1)

.(42)2/السلفيةالجامعةطبعةانظر[.]المؤلف(134)ص"المغيث"فتحفي)2(

.(047،471)3/،التهذيبتهذيب"راجع)3(

المولفبتحقيقالتيالطبعةانظر[ه]المؤلف(.127ص2)ج"الحفاظتذكرة"()4

/2(1.)56

266(.)9/فيوالعص]المولف[.265(.ص9)جلتهذيب""تهذيبراجع)5(
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الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوقال.جماعةمنهمولينه

بنسعد:أبيقالقالأحمدبنصالحنا"")1(:والتعديلالجرح"كتابفي

عنمنصوربنإسحاقعنأبيذكره)2(.ضعيفسعيدبنيحىأخوسعيد

:يقولأبيسمعت)3(.صالحسعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيى

يحفظ،لاكانأنهيعنيمحمد:أبوقال.موديالانصاريسعيدبنسعد

)4(."سمعمايؤدي

ابنقالوكذا":قالثم""ضعيفأحمدقول")5("التهذيبفيوذكر

ليس:النسائيوقال.صالح:أخرىروايةفيوقال،روايةفيمعين

الانصاريسعيدبنسعد:يقولأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال...بالقوي

أحاديثله:عديابنوقال.سمعماويؤدييحفطلاكانأنهيعني،يؤدي

وذكره.يرويهمابمقدارباسابحديثهأرىولا،الاستقامةمنتقربلحةصا

".يخطئكان:وقال"الثقات"فيحبانابن

فلذلك،خطاوهيفحشلم-حبانابنيعني-"وزاد:حجرابنزاد

)1(/4(.)84

المولف.عنالراويزيادةمنوهي."قالالرحمنعبد"نازيادةهناالنسخةفي2()

[.]المعلمي.المولفهوالرحمنعبد

التعليقانلىإللاشارةالرقمنفسالسابقةلحاشيةاموضعوفيهناالمولفوضع)3(

واحد.الموضعينفي

بإسلامبول.نسخةعنالشص!يبالتصويرماخوذةلمعارفدائرةفينمسخة4()

[.]المولف

937(.6/و4/892)""الثقاتنظرو(.047)5/3()
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ذكر:"والتعديللجرحا"فيحاتمأبيابنوقال....العدولمسلكسلكناه

سعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنأبي

هذهضبطفياختلف:الفاسيالقطانابنالحسنأبوقال.مؤديالانصاري

الاداء.حسنأييشددهامنومنهم،هالكأييخففهامنفمنهم،اللفظة

)1(."حفظهقبلمنفيهتكلموا:الترمذيوقال

يأ،النسبيالضعفأرادأنهفيحتمل"ضعيف"حمدأقولأما:أقول

"ومما:السخاويقالوقد.وأثبتأوئقيحيىفإن،يحمىأخيهلىإبالنسبة

فلان:يقولونفقدومخارجها،المزكينأقوالتتأملأنينبغيأنهعليهينبه

ذلكوانمايرد،ممنولابحديثهيحتحممنأنهيريدونولا،ضعيفأوثقة

)2(.لذلكشاهداذكرثممعه".قرنلمنبالنسبة

صالج"،"مرةقولهبدليل""ضعيفمرةمعينابنقوليحملهذاوعلى

يحملهذا"وعلى)3(:تقدممابعدالسخاويقالفقدأظهر،هناوالحمل

فيرجلاوثقممنوالتعديللجرحاأئمةكلاماختلافمنوردماأكثر

اخر".فيوجرحهوقت

التوثيقيفيدبماسمعتكماابنهفسرهافقد""موديحاتمأبيقولوأما

ابيهمنسمعهاأنهفيصريحبذلكلهاابنهوتفسيريضر.لايسيرتليينمع

"،الميزان"فيالذهبيقالهماعلىيردوبذلك.مشددةودالمفتوحةبهمزة

[.لمؤلف]ا.(471-047ص3)ج"التهذيبتهذيب"(1)

،127)2/السلفيةلجامعةاطبعةانظر]المولف[.(.163)ص"المغيث"فتح)2(

128).

السابق.المصدر)3(
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فياختلفالعيد:دقيقابنشيخناقالمود،سعيدبنسعد:حاتمأبو"قال:قال

.(1)الاداء"حسنأيشددهامنومنهم،هالكأيخففهامنفمنهممود،ضبط

الذيابنهتفسيربدليل،مشددةلهاقاإنماحاتمأباأنعلمتوقد3[ص1

بقوله:("التهذيب"أصلعلىحجرابنزادهمافاما.عنهوحكاهامنهسمعها

منصوربنإسحاقعنبيأذكر:"والتعديللجرحا"فيحاتمأبيابنوقال"

هذافليس("=مؤديالانصاريسعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعن

عنهنقلهممعحجر،ابنتقدمممنأحدعنهنقلهولا،"والتعديلالجرح"في

)2(يهملونفكيف،فيهالترجمةهذهراجعوافقد.تقدمكماالعبارةهذهغير

أنهاعلى("يؤدي"أو"مؤدي"همنقلواوإنما؟فيهكانتلوكهذهمهمةعبارة

فيكانفكانه.""التهذيبصلو""الميزانعنتقدمكما،حاتمأبيقولمن

عنبيأ"ذكرهفيها:كانكأنه،سقط("والتعديللجرح"امنحجرابننسخة

)سقط(سعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاق

بيأسمعت.صالح":الاتيةالعبارة"سعيد("بعدفسقط."مؤديالانصاري

بن"سعدمنالنظربانتقالالسقطمظنةوالعبارة.سعيد"بنسعد:يقول

عنحاتمبيأروايةمنهي""صالحكلمةأنذلكويؤيد.مثلهالىإسعيد("

معينابنعنسحاقعندكانفلو،معينبنيحتىعنمنصوربنإسحاق

مرةيحيىقال:فيقوليقرنهماأنالظاهرلكانلهامخالفةأخرىكلمة

حاتم.أبويقرنهماالاقلعلىأو("،"مؤديومرة"صالح"

ذكرتكماسقطالعسقلانيحجرابننسخةفيكانلو:قلتفإن

.(2021/)البجاويطبعةانظر[.]المؤلف372(.ص1)جمصرطبع""الميزان(1)

سهوا.""يعملونالأصلفي2()
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كتابفيأرهالم:يقولبأن،"التهذيب"أصلفيالتيالعبارةعلىلاعترض

حاتم.أبيابن

تكونأنواحتمال(،1)السقطلاحتمالذلكلىإبالاشارةاكتفى:قلت

لجرح"اغيراخركتابعنمنقولة""التهذيبأصلفيالتيالعبارة

فتدبر.."والتعديل

لجرحا"فيثابتةهيحجربنذكرهاالتيالعبارةأنفرضنالوانناعلى

الكلمةتلكحاتمأبياختيار:نقولفإننانسختنا،منوسقطت"والتعديل

حاتمأباأنعرفتوقد.معينلابناتباعاحينئذيكونإنما"مود"الغريبة

منسمعهاانهبذلكفيظهر،الدالوتشديدالمفتوحةبالهمزةقالها

وهذا.كذلكمعينابنمنسمعهاإسحاقوان،كذلكمنصوربنسحاق

وبين،"صالج"مرةقالقدفانه،معينابنعنصحتهافرضعلىالمتعينهو

ولمبعيد،بون-بمرةهالكيالواوبسكون-""موديوبينالكلمةهذه

عبارةمرتوقدفتدبر،.منهقريباولاذلكمثلسعدفيقالأنهاحدعنينفل

".والتعديللجرحا"

بنسعدفيالحديثأهلبعضتكلموقد"قال)2(:فإنماالترمذيماو

لحديثاصححأنهمعفرق،العبارتينوبين.يأتيكما"حفظهقبلمنسعيد

الرجل.ثقةفييقدحماتكلممنكلامفييرىلاأنهذلكفدل،وثئته

يجوزلا:حاتمأبووقال":دحيةابنعن"السلامسبل"وفيهذا،

.أخرىصفحةركنفيبعدهالذيالكلام(1)

)975(.رقملحديثاعقب)2(
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سعيد")1(.بنسعدبحديثالاشتغال

"الميزان"فيترجمةله،الحسنبنعمراسمهدحيةابن:اقول

ابنوقالالضياء.الحافظوجرحه.نقلهفيمتهم":الذهبيقالو"لسانه")2(.

متهمالهالكثيروحفظهلحديثبامعرفتهفرطمحدحيةابنكان:واصل

كثير)3(.فيهوالكلام.ذلكعلىتدلقصةذكرثم".النقلفيبالمجازفة

ضعيف""كلمةمنأرفعالكلمةفهذه"بالقويليس"النساليقولماو

ونحوها"ضعيف"كلمةإن:يقالوقد)4(.عليهنصواوقد،يخفىلاكما

هنا.كماتوثيقعارضهإذايقبللاانهعندهموالمرجحمفسر،غيرجرح

لحفظاضعفالإطلاقعندونحوهاالكلمةهذهومعنىمفسر،أنهوالحق

وقولالترمذيوقولابنهبتفسيرحاتمابيقولهناذلكبينوقد،والضبط

.عديابنوقولحبانابن

بعدولدواوانماادركوه،ولايصحبوهلمكلهملسعدالملينونوهؤلاء

الثقاتبرواياتواعتبروهارواياتهتتبعواأنهمعندهممافغاية،بمدةوفاته

رايت.كمااجتهادهماختلفوقدخطأ،رواياتهفيأنلهمفظهر،الاثبات

ألمةعنقدمنابماالموثقينقولوتا!ند،الموثقينمنمعاصروهموخالفهم

عنه.وأخذواوعرفوهصحبوهالذينعصره

.(2671/)الفكرداروطبعة[.]المؤلف(.136ص1)ج!السلام"سبل(1)

هغدةبيا.ط88(8-0)6/"الميزانو"لسان(981-861)3/""الميزان2()

[.]المؤلف.2(89-292ص4)ج"الميزان"لسانراجع)3(

لحديث"او"علوم23()ص"و"الكفاية37(2/)"والتعديللجرح"اانظر(4)

.(1/4)"لميزاناو"(311)ص
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نيالثاالفصل

الحديثحكمفي

الفقهرسانلمجمولح

ثبتإذا:يقالأنالنظرومقتضىوغيرهما،والترمذيمسلمصححهقد

فصنيعالتليينلموضعالترددبقيوإذا،صحتهفيكلامفلاالتوثيقرجحان

ينظرأنينبغيسعدفيقيلماجميعفيالنظربعدأنهيقتضيالحديثئمة

فإن،بهانفرد[]أنهبانوالا،صحوشواهدمتابعاتلهكانفإذا،لحديثافي

صح،صحتهعلىقرينةقامتوان،الحديثضعفخطائهعلىقرينةقامت

بعضهم.فيهيتوقفوقد،بحسنهحكموإلا

فيه،خطائهعلىقرينةتقمفلمالحديثبهذاتفردسعداأنفرضفعلى

قال"1(:قال)ثمالترمذيساقه.المتابعاتسوىبوجوهالعلمأهلأيلدهوقد

صيامقوماستحبقد.صحيححسنحديثأيوبابيحديث:عيسىابو

صياممثلهوحسن،هو:المباركابنقال.الحديثبهذاشوالمنأيامستة

لحديث:ابعضفيويروى:المباركابنقالشهر.كلمنأيامثلاثة

منأيامستةتكونانالمباركابنختار1و."برمضانالصيامهذا"ويلحق

شوالمنأيامستةصامإن:قالأنهالمباركابنعنرويوقدالشهر.أول

سليمبننصفوعنمحمدبنالعزيزعبدروىوقد:قالجائز.فهومتفرقا

وروىهذا.ب!يمؤالنبيعنأيوبأبيعنثابتبنعمرعنسعيدبنوسعد

أهلبعضتكلاموقدهذا.سعيدبنسعدعنعمربنورقاءعنشعبة

)975(.رقمالحديثعقب(1)
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")1(.حفظهقبل]من[سعمدبنسعدفيالحديث

ابنوخاصةبه،العلمأهلمنقومباحتجاجالحديثصحةفالد

صحبممن-وامامتهوجلالتهونقدهوتثبتهوققههعلمهمع-فانه،المبارك

مر.كماوغيرهلحديثاهذامنهوسمع،وخبرهسعدا

تي.وستأ،صفوانبمتابعةإلدهثم

علىشعبةأنمعله،سعدعنورقاءعنشعبةبروايةوإلده4[]ص

الحديثهذاروىثم،سعد؟نفسهعنروىقدومعرفتهنقدهوشدةجلالته

بنمحمد"ثنا:قال،احمد"مسند"فيهذهشعبةورواية.عنهرجلعن

سعيد...(")2(.بنسعدعنيحدثورقاءسمعت:قالشعبةثناجعفر

لممماالحديثهذا"فكان:قالثمهذهشعبةروايةالطحاويوذكر

الحديثأهلعندالروايةفيمثلهسعيدبنسعدمنقلوبنافيبالقوييكن

منعنهإياهأخذهذكرناقدمنعنهأخذهقدوجدناهحتىعنه،رغبتهمومن

)3(."والتثبتالروايةفيلجلالةاأهل

نأوعسى،الرحمنعبدبنقرةأيضا:عنهبهحدثوممن":قالثم

".عيينةبنسفيانعنهبهحدثوممن...كسنهسنهيكون

وانظر[.]المؤلف(.461ص1)ج2921سنةمصرطبع"الترمذي"سعن(1)

الباقي.عبدفوادمحمدبتحقبق133(132-)3/

وبهذا.الرسالة.ط235()56رقم[.لمؤلف]ا.(914ص5)جحمد"ا"مسند2()

الاثار""مشكلفيوالطحاوي)2877(""الكبرىفيالنسائيأخرجهالطريق

)3093(."الكبير"فيوالطبراني234(0)

الرسالة..ط(121)6/وانظر.[لمؤلفا](.171ص3)جالاثار""مشكل)3(
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تي.وستأوالشواهد،المتابعاتذكرثم،غياثبنحفصروايةذكرثم

طرقه،بجمعالدمياطيمحمدأبوشيخنااعتنى"وقد:السبكيوقال

حفاظوأكثرهمسعيد،بنسعدعنرووهرجلاوعشرينبضعةعنفاسنده

)1(."السفيانانمنهم،ئقات

النقدأئمةمنأنهمالأثباتلحفاظاروايةفيالتأييدوموضع:أقول

الامتناعمنهمكثيرعادةمنكانوقد،وعللهلحديثوابالرجالوالمعرفة

مارسمنذلكيعرفخطأ،يكونأنخافإذالحديثبايحدثأنعن

وسكوتهمالرجلهذاعنالحديثهذاروايةعلىفاتفاقهم.الرجالكتب

يدل-بهبالاحتجاجبعضهمتصريحمعبل-الشكأوفيهالطعنبيانعن

علىفاتفاقهم،يستنكروهولمالحديثفييشكوالمأنهمواضحةدلالة

واضج.تأييدفيهذلك

!!!

.(671)2/الفكرداروطبعة[.]المؤلف236(.ص1)ج"السلام"سبل(1)
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الثالثالفصل

لمتابعاتافي

233

أبووأخرجه،سليمبنصفوانمتابعةعنهتقدمكماالترمذيذكرقد

بنصفوانعنمحمدبنالعزيزعبدناالنفيلي"حدثنا:"سننه"فيداود

...")1(.ثابتبنعمرعنسعيدبنوسعدسليم

ربهوعبديحيىأخواهروايتهعلىسعدا"وتابع:السبكيوقال

)2(."وغيرهمسليمبنوصفوان

بنعمروبنمحمدوأسلمبنزيدوزاد:هؤلاءالطحاويوذكر

ثابتبنعمروعنبهحدثقدأيضاالحديثهذا"ووجدنا:قال.علقمة

ثنا:قاليزيدبنيوسفحدثناكما،أسلمبنوزيدسليمبنصفوان

بنصفوانأخبرني:قالمحمدبنالعزيزعبدثنا:قالمنصوربنسعيد

...")3(.ثابتبنعمروعنأسلمبنوزيدسليم

وقعأنه""التهذيبوفي."عمر"هووانما)4(،"عمرو"كتابهفييقعكذا

:قالخطأ،أنهعلىونبه":قال،النسائيعندالطرقبعضفيكذلك

رقم[.]المولف27215سنةالهندبدهليالفاروقيالمطبعطبعةداود"بيا"سنن(1)

433(.)2

.(167)2/الفكرداروطبعة[.]المولف236(.ص1)ج"السلام"سبل)2(

.(221)6/الرسالةوطبعة[.]المولف(.181ص3)جالاثار""مشكل)3(

الاتية.المواضعجميعوفيهناالصوابعلى"عمر"الرسالةطبعةفي(4)
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1(.")ئابتبنعمروالصواب

ثناقالالحميديثناالبرقياللهعبدبنأحمدحدثناوكما"قال)2(:

عنسعيدبنوسعدسليمبنصفوانعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبد

."...ئابتبنعمرو

ثنامحمدبنالعزيزعبدثناحمادبننعيمحدثنا":الدارميوقال

)3(.فذكره."..ئابتبنعمروعنسعيدبنوسعدصفوان

بنيحيى:ثابتبنعمروعنرواهممنووجدنا")4(:الطحاويقال

ثنا:قال-النسائيالامامهو-شعيببنحمدحدثناكما،الانصاريسعيد

حدثنيبكرابيبنالملكعبدحدثني)5(عتبةثناصدقةعنعماربنهشام

أيوبأبيمعيعنيغزونا:قالثابتبنعمروعنسعيدبنيحيى

إني:فقالالناسفيقامأفطرنافلماوصمنا،رمضانفصام،الانصاري

)2875(رقم"الكبرى"السنننظرو[.][لمؤلف(.01ص8)ج"التهذيبتهذيب"(1)

.(901)6/لا"العللفيلدارقطعي1ايضاعليهونبه.العسائيذلكعلىنبهحيث

برقم"الحميدي"مسندفيوهو234(.)4رقمالاثار""مشكلفيالطحاويأي)2(

(.)381

اللهعبدطبعة(1176)رقم[.]المؤلف(.12ص2)جدمشقطبعداالدارمي"مسند)3(

.الصوابعلى"عمر"وفيها،اليمانيهاشم

)9287(للنسائي"الكبرى"السننفيوالحديث(123،412)6/الاثار""مشكل4()

الاساناد.بهذا

وهو.الرسالةطبعةالاثاردا"مشكلمنوالتصويب.تحريف"عبيد"الاصلفي(5)

هذاحكيمأبيبنعتبة)9287(:""الكبرىفيالنسائيقال.حكيمابيبنعتبة

.بالقويليس
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."...رمضانصاممن:يقولبيلإؤاللهرسولسمعت

بن)كذا()2(اللهعبدهذاعمروعنأيضارواهممن"ووجدنا(:1قال)

بناللهعبدبنمحمدثنا:قالشعيببنأحمدحدثناكما،الانصاريسعيد

عنالحجاجبنشعبةثناقالالمقرئالرحمنعبدأبوثناقالالحكمعبد

يرفعه-ولم-الانصاريأيوبأبيعنثابتبنعمروعنسعيدبنربهعبد

."...صاممن:قالأنه

طريقين:منعمروبنمحمدمتابعةذلكقبل)3(الطحاويوذكر

بنإبراهيموالثانية،المنهالبنحجاج5[]صعنخزيمةابنالاولى

عنسلمةبنحمادسلمةأبيعنكلاهما،هلالبنحبانعنمرزوق

سعدا.يذكرولم:قالثابتبنعمروعنعمروبنمحمد

بن)سعدعنمرةرواهعمروبنمحمدأناخر)4(موضعفيوذكر

ثابت.بنعمرعنسعيد

كثير،عليهماوالثناء،مامونانثقتانفتابعيانأسلمبنوزيدصفوانفاما

بهذا)2878(للنسائي"الكبرى"السننفيلحديثوا(.412)6/الاثار""مشكل(1)

الاسناد.

الاثار"،"مشكلمنالمعارفدائرةطبعةقيخطاأنهلىإإشارة،المؤلفمن2()

الرسالة.طبعةفيالصوابعلىوهوالاسناد.فيسياتيكما"ربه"عبدوالصواب

مذكورغيروسعد،الطريقينلمؤلفااختصر92330(،)2338رقمالآثار""مشكل)3(

كذلكوهو،سعداًذكرالمنهالبنفحجاجالاول]لطريقاما،فقطالثانيالطريقفي

093(.)4"الكبير"فيالطبرانيعندطريقهمن

السابق.المنهالبنلحجاجاطريقلىإإشارة(112)6/الآثار""مشكل(4)
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:يقالفلاسماعا،لهمايذكرواولمسعد،منوفاةقدموسناأكبروهما

منه.الحديثهذاسمعاإنمالعلهما

ابنأنإلا،كذلكوزيد،البتةبتدليسيوصفلمصفوانأنمعهذا،

بالبين.ذلكوليس(.1حديثا)دلسبأنهتشعرإنها:قالقصةذكرحجر

بغاية-الدراورديمحمدبنالعزيزعبدوهو-عنهماالراويلىإيةوالرو

الصحة.

والشافعي.مهديوابنوالثوريشعبةعنهروىفقدالعزيزعبدوأما

:قالالزبيريمصعبعنالصحيحةبأسانيده)2(حاتمبيأابنوروى

الدراوردي:قالأنهمعينبنيحيىوعن.الدراوردييوثقأنسبنمالك

العزيزعبد:أيضاوعنه.أويسبيوالزنادبيأوابنفليحمنأئبت

عنسئلأنهحنبلبنحمدوعن.بأسبهليسصالجالدراوردي

فهوكتابهمنحدثواذا،بالطلبمعروف:فقالالدراورديالعزيزعبد

فيخطئ،الناسكتبمنيقرأكانوهم،الناسكتبمنحدثواذا،صحيح

عمر.بناللهعبيدعنيرويهالعمريعمربناللهعبد[]حديثقلبوربما

بنويوسفمحمدبنلعزيزعبدعنأبيسئل:حاتمأبيابنقال

زرعةأباسمعت.شيخويوسف،محدثالعزيزعبد:فقالالماجشون

الشيءحفظهمنحدثفربما،الحفظسيئالدراورديالعزيزعبد:يقول

فيخطئ.

المباركي.تحقيق81()ص"التقديسأهل"تعريف(1)

693(.593،)5/"والتعديللجرح"افي2()
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وعن.حجةثقة:معينابنعنوزاد(،1)"التهذيب"فيهذاونحو

عنوحديثه،باسبهليساخر:موضعوفي،بالقويليسالنسائي

وذكر.يغلطالحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوعنمنكر.عمربناللهعبيد

هذا:العجليوقال.يخطئكان:وقال)2(""الثقاتفيذكرهحبانابنأن

انتهى..الوهمكثيرأنهإلا،والامانةالصدقأهلمنكان:الساجيوقال.ثقة

يلحن.كانأنهوذكروا

وأن،وثقهالمدينيابنأنوذكر")3(،الفتحمقدمة"فيلحافظاوذكره

به.يحتجلا:قالحاتمأبا

منحدثإذا":حنبلبنأحمدقال(")4(:الميزان"فيالذهبيوقال

ببواطيل(".جاءحدّثواذا،فنعمكتابهمنحدثواذابشيء،ليسيهمحفظه

ثبت.ثقة:فقالالمدينيابنماو:وقال

فيالبخاريلهخرجو("،صحيحه"فيمسلمبهواحتجهذا،

بهواحتج،المتابعاتفيالتعليقبصيغةومفردابغيرهمقرونا"صحيحه"

(".الفتحمقدمة"فيكذا.الباقون

وأما.اتفافاالرجللهذافثابتةوالامانةوالصدقالعدالةأما:أقول

غيرهكتابمنقرأهوما،فيهشكفلاكتابهمنرواهفماوالضبطالحفط

ذلك.وشبه"اللهعبيد""اللهعبد"يقرأكان،والتحريفالتصحيففيهيخشى

35(.4.355)6/"التهذيبتهذيب"(1)

()2/7(611).

.(024)ص"الساري"هدى)3(

(4)(/2،633.)634
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يحملهذاوعلى.زرعةأبوقالكما،فيخطئالشيءحفظهمنحدثوربما

وغيرهما.والنسائيسعدكابن،أطلقمنكلام

صاحبلانلا،أمأيصخأدريفلاأحمدعن""الميزانفيماماو

أعلم.فالله،حاتمأبيابنأسندهماذكرإنمايذكرها،لم""التهذيب

حجة،ثقةأنهمعينبنيحمىوالتعديلالجرحإمامفإطلاقلجملةوبا

نإما:أمرينأحدعلىيدلثبت-ثقةأنهعصرهحافظالمدينيابنواطلاق

حفظهمنحدثإذاكانأنهصماما،حفظهمنيحدثيكادلاكانالعزيزعبد

،الاولفيصريحةزرعةأبيوعبارة.وهمربماكانوإنما،وهمهيكثرلا

لاأنهوالغالب،قليلذلكأنفدل"،حفظهمنحدث"فربما:قالفإنه

.كتابمنإلايحدث

حدثأنهفالغالبقليلاإلاحفظهمنيحدثلاكانأنهثبتواذا6[]ص

غيرهكتابمنكانوان،كلامفلاكتابهمنكانفإن،كتابمنالحديثبهذا

رووهالذينأنهذاويؤكد.والتحريفالتصحيفمظنةليسلانه،فكذلك

متثبتون)1(:حفاظأئمةعنه

وابن.مرتوقدالترمذيعبارةمنيطهرماعلى)2(،المباركابن:منهم

2(،411)خزيمةابنععدعبدةبنأحمد:المؤلفيذكرهولمعنهرواهممن(1)

]لنسائيعمدأسلمبنوخلاد3634(،)حبانابنعند(راهويه)ابنإبراهيمبنواسحاق

""مسعدهفيالثاشيكليببنالهيثمعندعبادبنومحمد)2876(،""الكبرىفي

93(.11)"الكبير"فيالطبرانيعندصردبنوضرارلحمانياويحمى(،11)43

من(1)164رقم822()2/ومسلم79()3/""المصنففيشيبةأبيابناخرجه)2(

العزيز.عبدعنوليس.بهسعيدبنسعدعنالمباركابنطريق
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.المباركابنالمبارك

بنمحمدبناللهعبدواسمهمر،كماداود)1(أبيعندالنفيلي:ومنهم

رأيتماداود:ابووقال.يعظمهحمدأوكانباحمد،يقرنكان،نفيلبنعلي

منه)2(.أحفط

بناللهعبدواسمهمر،كما)3(الطحاويعندالحميدي:ومنهم

:سفيانبنيعقوبوقال.إمامعندناالحميديأحمد:قال.عيسىبنالزبير

منه)4(.هلهوللاسلامأنصحلقيتما

السنة،فيإمامونعيممر.كما)5(الدارميعندحمادبننعيم:ومنهم

حديثه.صحيحمنوهذا)6(.أوهاملهثقة

وسعد.صفوانعنالعزيزعبدعنرووهكلهمهؤلاء

أسلم.بنوزيدصفوانعنالعزيزعبدعنمنصور)7(بنسعيدورواه

ثقة،:حاتمأبووقال.أمرهويفخمعليهالثناءيحسنحمدأكان،إماموسعيد

)8(.الاثباتالمتقنينمن

)2433(.رقم)1(

.(17)6/!التهذيبتهذيب"انظر2()

381(.)"الحميدي"مسندفيوهو234(.4)الاثار""مشكلفي)3(

2(.51)5/"التهذيبتهذيب"انظر4()

.(1176)"سننه"في)5(

بعدها(.وما01/584)داالتهذيبتهذيب"انظر)6(

)2343(.الاثار!"مشكلفيكما)7(

.8(4/9)دالتهذيباتهذيب"انظر)8(
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العزيز،عبدحالعرفاقدومسلمالبخاريالصحيحفصاحبالجملةوبا

بهفيحتجمسلمأما.الصحيحفيلهالاخراجعلىفاتفقا،فيهقيلماوعرفا

وحديثهوالشواهد،المتابعاتفيويفرده،بغيرهفيقرنهالبخاريوأمامطلقا،

متابعة.هذا

لعله:يقالفقدسعدلاخيه)1(الأنصاريسعيدبنيحتىمتابعةماو

لوجهين:نظروفيهقدلسه)2(،سعدمنسمعهإنما

إليه.نسبقدكانوان،بالتدليسيشتهرلميحتىأن:الاول

يعلامكما،أخيهعنالمتواترةالروايةعلىزيادةروايتهفيأن:الثاني

بمقابلتهما.

منلأنها،الصحةبغايةفهيلاخيهسعيد)3(بنربهعبدمتابعةوأما

وليس،البتةتدليسلىإينسبلمثقتهمعربهوعبدربه،عبدعنشعبةرواية

هذامثللانهنا،يضرلاوهذاجم!،النبيلىإبالرفعيصرحلمأنهإلافيها

رواهنعمحكما.مرفوعفهو،برأيهعنهاللهرضيأيوبأبويقولهأنيمكنلا

ورفعه.،بسندهسعدأخيهعنربهعبدعنلهيعةابنطريقمن)4(الطحاوي

والطحاوي)9287(""الكبرىفيوالنسائي)382(""مسندهفيالحميديأخرجها(1)

193(.1935.)4"الكبير"فيوالطبراني)2346(الاثار""مشكلفي

"الكبير"فياخرجهالطبرانيانسعد:أخيهمنسمعهيحيىأنعلىيدذمما)2(

سعيدبنيحيىعنغياببنحفصطريقمن)7694("و"الاوسط)1293(

به.سعيدبنسعدعنالانصاري

)2347(.الاثار""مشكلفيوالطحاوي)2878(""الكبرىفيالنسائيأخرجها)3(

)2337(.الاثار""مشكلفي(4)
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عليه.يعتمدلاضعيفلهيعةوابن

والراوي.لينقدمحمدافاننظر،ففيهاعمرو)1(بنمحمدمتابعةوأما

روىفقدذلكومعباخؤ.ضعفحفظهإن:قيلوقد،سلمةبنحمادعنه

أعلم.واللهسعد)2(.عنمرةلحديثامحمد

تتمة:

بنمسلمالامامبهحكمكماالحديثصحةئبوتتقدمممايتلخص

وغيرهما.والترمذيلحجاجا

!!!

)9233(.الائار""مشكلفيالطحاويأخرجها(1)

و"مسند)2338(الاثار!و"مشكل093()4للطبرانيالكبيرا"المعجمفيكما)2(

.(1،1451)142الشاشي!كليببنالهيثم
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الرابعالقصل

ثوبارحدنبث

بنيحيىثناحمزةبنيحيىثناحسانبنيحمىحدثنا:الدارميقال

:قالب!يئاللهرسولأنثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارث

يعني"سنةتمامفذلك،بشهرينبعدهناياموستةأشهر،بعشرةشهرصيام"

)1(.بعدهأياموستةرمضانشهر

جليل.صحابيثوبان

تابعيشامي:العجليقالمرثد،بنعمرواسمهالرحبيأسماءوأبو

وابنخزيمةوابنمسلملهوأخرج)2(."الثقات"فيحبانابنوذكره.ئقة

أحد)3(.فيهيقدجولم،صحاجهمفيحبان

الاسقعبنوائلةعنروىأيضا،تابعيالذماريالحارثبنويحعى

كانداود:أبووقال.ودحيممعينابنووثقه.القرآنعليهوقرأ،عنهاللهرضي

ولمصحيحهما،فيحبانوابنخزيمةابنلهخرجو.بالقراءةعالمائقة

أحد)4(.فيهيقدح

طريقمنايضاواخرجه(.1762)برقم]المولف[.2(.1ص2)ج"الدارمي"مسند(1)

بنو)2873(""الكبرىفيوالانسائي(4)178دا"مسندهفيالبزار:حمزةبنيحى

"السننفيوالبيهقي)2348(الاثار،"مشكلفيوالطحاوي2(11)5خزيمة

362(.2/)بغداد""تاريخفيلخطيبو2(4/39)داالكبرى

()2/5(917).

99(.)8/"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(11/391،491)السابقالمصندر(4)
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داودوأبووالعجليودحيممعينابنوثقهحمزةبنويحيى7[]ص

لىإن!سبوانماأحد،روايتهفييقدحولم،شيبةبنويعقوبوالنسائي

أئمةمنجماعةالقدرلىإنسسبفقد،روايتهفيذلكيقدحولا1(،القدر)

بنوسعيدعطيةبنوحسانكقتادة،عليهمالمجمعالسنةوأركانالسلف

يأتي.كماجماعةتابعهوقد.وغيرهمالوارثوعبدعروبةأبي

أحمدوثقه،الصحيحينرجالمنالتنيسي،هوحسانبنويحيى

الشافعيالامامويروي)2(.وغيرهميونسوابنومطينوالنسائيوالعجلي

يعني:الشافعيصاحبسليمانبنالربيعفقالسعد،بنالليثعنالثقةعن

)3(.حسانبنيحيىبالثقةالشافعي

:لمتابعات[

:الحارثبنيحعىعنرووهجماعةحمزةبنيحمىتابع

بنأحمدحدثنا:الطحاويقالشابور،بنشعيببنمحمد:منهم

شابوربنشعيببنمحمدثنا:قالخالدبنمحمودأخبرني:قالشعيب

مولىثوبانعنالرحبيسماءبوحدثناالحارثبنيحيىأنا:قال

بعشر،الحسنةاللهجعل":يقولجمفىاللهرسولسمعأنهب!جمولاللهرسول

4(.")السنةتمامالفطربعدأياموستةأشهر،بعشرةفشهر

2(.11/002،10)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(11/791)السابقالمصدر2()

3(.1/21)"الراويو"تدريب37(2/)"المغيث"فتجانظر)3(

234(.)9برقمالرسالةطبعةانظر[.]المؤلف(.911ص3)جالاثار""مشكل4()

2874(.)للنسائي"الكبرى"السننفيو[لحديث
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".السنن"صاحبالنسائيالامامهوشعيببنأحمد

توئيقه)1(.علىمتفقرضائقببخالدبنومحمود

وثقهوكذا،ووثقهالمباركابنعنهروىشابوربنشعيببنومحمد

بأس)2(.الحديثفيبهوليسمرجئا،كان:قالمعينابنأنإلا،غيره

فييقدحلاخفيفالسلفعلماءلىإينمسبالذيالارجاء:أقول

موضعه.فيمقررهوكما،الرواية

ثنانافعبنالحكمثناأحمد:الامامقال،عياشبنإسماعيل:ومنهم

ثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارثبنيحيىعنعياشابن

ايامستةوصيامأشهر،بعشرةفشهررمضانصاممن":قالب!زالنبيعن

")3(.السنةصيامتمامفذلك[لفطربعد

قيل:أنهإلاتوئيقه،علىمتفقالصحيحينرجالمنهونافعبنالحكم

ولهذايضر،لاصحنوذلكبالاجازة،حمزةأبيبنشعيبكتابروىإنه

)4(.وغيرهشعيبعنحديثهتصحيحعلىالائمةاتفق

،الشامأهلعنحدثذابهيحتججليلثقةعياشبنوإسماعيل

ففيهغيرهمعنروىذافأما،وأتقنهأهلهاحديثحفظ،بلدهأنهاوذلك

6(.01/1)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(232/)9السابقلمصدرا2()

الطبرانيايضاوأخرجه224(.1)2رقم[.]المؤلف028(.ص5)جحمد""مسند)3(

به.عياشبنإسماعيلطريقمن9()30الثاميين""مسعدفي

.(144،244)2/"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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بنيحيىلأن،شاميهذاوحديثهفيه)1(.يهمفكان،يتقنهلملانهلين،

شامي.لحارثا

ثنابقيةثناعماربنهشامثنا:ماجهابنقالخالد،بنصد!ة:ومنهم

سماءأباسمعت:قالالذماريالحارثبنيحيىثناخالدبنصدقة

اللهرسولعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمولىثوبانعنالرحبي

باطسنةصاء>من،السنةتمامكانالفطربعدايامستةصاممن":قالص!جم!

.2()["061:الانعام1(أمثاصلهآعمثرفد"

أبووغمزه.وغيرهمعينابنوثقه،البخاريشيوخمنعماربنهشام

فيتلقن)3(.يلقنكانكبرلمابأنهوغيرهداود

والمحققون.طويلكلاموفيه،مسلمرجالمنالوليد،ابنهووبقية

فهوبالسماعصرحفإذاالضعفاء،عنيدلسلكنهنفسهفيثقةأنه[]على

.بالسماعهناصرحوقدحجة)4(.

معينوابنأحمدوثقه،البخاريرجالفمنخالدبنصدقةأما

بشيء)5(.فيهيقدحولم،وجماعة

أخبرنا:"صحيحه"فيحبانابنقال،مسلمبنالوليد:ومنهم8[ص1

.(بعدهاوما1/123)[لسابقلمصدرا(1)

.(171)5رقم[.المؤلف9261(0ص1)جمصرطبع"ماجهابن"سنن)2(

بعدها(.وما11/52)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

بعدها(.وما1/474)السابقالمصدرانظر(4)

.(4414،514/)السابقلمصدرا(5)



لفقه1رسانلمجمولح642

ئنامسلمبنالوليدحدثناعفاربنهشامثناالانصاريإدريسبنالحسين

اللهرسولعنثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارثبنيحيى

.(1)"السنةصامفقدشوالمنوستارمضانصاممن":قالث!وو

ابنلهروى)2(،"الحفاظ"تذكرةفيترجمةلهإدريسبنالحسين

منركناكان:وقال""الثقاتفيوذكره،رأيتكما"صحيحه"فيحبان

منكانماكولا:ابنوقال.الدارقطنيووثقه)3(.بلدهفيالسنةأركان

4(.)المكثرينلحفاظا

.تقدمعماربنوهشام

.بالسماعصرحوقد)5(،يدلسإماممسلمبنوالوليد

حمزةبنيحيى:الذماريالحارثبنيحمىعنرووهخمسةفهؤلاء

خالد،بنوصدقة،عياثزبنواسماعيلشابور،بنشعيببنومحمد

)6(.غيرهموجدتفتشتلوولعلك.مسلمبنوالوليد

.(017ص،الاصفيةبالمكتبةقلمية)نسخة"حبانابنئدزولىاالظمان"موارد(1)

ابنبترتيب!حبانابن"صحبحوفي)289(،برقملمطبوعةفيوهو[.المؤلف1

3635(.)برقمبلبان

596(.)2/المعلميبتحقيقالتيالطبعةفيوهو[.]المؤلف238(.)2/)2(

المطموعةفيوهو[.]المؤلفالاصفية(.للمكتبةقلمية)نسخة""الثقات)3(

/8(391).

.(471،841)3/غدةبياوطبعة[.]المؤلف272(.ص2)ج"الميزان"لسانراجع4()

.(017)ص"التقديسأهلتعريف"انظر5()

طريقه.من(1541)الكبير""المعجمفيالطبرانيأخرجهيزيد،بنثورمنهم)6(



247يثموالمقياورأسقلأصياور27-

بسندرواه)1(،البيهقيعنديوسفبناللهعبدحسانبنيحىوتابع

.بسندهحمزةبنيحيىعنيوسفبناللهعبدعنصحبح

ثبت)2(.ثقةأنهعلىمتفق،البخاريشيوخمنيوسفبناللهوعبد

شعيببنسليمان-:المتابعةعنغنياكانوان-الدارميتابعوممن

ثنا:قالالكيسانيشعيببنسليمانحدثنا:الطحاويقال،الكيساني

..0)3(.حسانبنيحى

،184سنةبمصرمولده:وقالالسمعانيابنذكرهشعيببنسليمان

ثقة)4(.وكان273،سنةصفرفيوتوفي

المعاركبننصربنوالحسينالحكمعبدبناللهعبدبنسعد:ومنهم

فيخزيمةبنإسحاقبنمحمدالائمةإمامعنهماأخرجه،المصري

.حسانبنيحىعن"صحيحه")5(كلاهما

وهووبمصر،بمكةمنهسمعت:حاتمأبيابنفقالسعدفأما

من(4)178""مسندهفيالبزاروأخرجه[.]المؤلف2(.39ص4)ج"البيهقي"سنن(1)

به.يحتىعنكلاهمايوسفبنلله1وعبدحسانبنيحىطريق

88(.86-)6/"التهذيبتهذيب"انظرالتنيسي،هو2()

)2348(.برقمالرسالةطبعةفي[.]المؤلف(.911ص3)جالاثار""مشكل)3(

.(11/591)الهندطبعةفيهو[.]المؤلف(.الاولالوجه394)الورقة""الانساب(4)

وهو"،[لمباركبن...":وفيه.تصحيفوهو"اللهعبدبن"سعيدوفيه2(:11)5رقم)5(

مصادريليوفيما.تصحيف"نصر"بدل"نصير":الاصلوفي.تحريفأيضا

خم.تر
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.(1)صدوق:فقالعنهبيأسئل...صدوق

)2(.الصدقومحله،منهسمعت:حاتمأبيابنفقالالحسينماو

كانأنهوزعم،خزيمةابنعنهحدثنا:وقال""الثقاتفيحبانابنوذكره

صدوقا)3(.

الحديث:حكم

واضحةوصحتهوغيرهما،حبانوابنخزيمةابنصححهثوبانحديث

لحمدلله.،وجلية

ال!!ال!

إليها(.الاشارةتقدمت،لمعارفبدائرةمحفوظة)نسخةحاتمابيابنكتاب(1)

29(.)4/المطبوعةفيوهو[.]المؤلف

66(.)3/المطبوعةفيوهو[.]المولف.(...)نسخةحاتمأبيابنكتاب)2(

فيترجمةوله(.291)8/المطبوعةفيوهو]المولف[.(.قلمية)نسخة""الثقات)3(

.(431)8/بغداد"تاريخ"



يف!والمقياوراستلأصياور27-

الخامسالفصل

هريرةبيأجدت

924

عنزهيرثناعامرأبوثناالشيبانيعمربنحفصحدثناالبزار:قال

وأتبعهرمضانصاممن":قالجم!النبيعنهريرةبيأعنأبيهعنالعلاء

بنعمروورواهعامر،أبورواههكذا.الدهر"صامفكانماشوالمنبست

مسكينبنمحمدثناه،هريرةأبيعنأبيهعنسهيلعنزهيرعنسلمةبي

حفص،بنعمرمنإلاعامرأبيعنأسمعهولمالبزار:قال.بهعمروثنا

عامر)1(.بوعلينايقرأهلم:فقالمكتوباثابتبنحمدكتابفيورأيته

بنعمر"وئانياعمر"بنحفص"أولاالنسخةفيوقعكذا:أقول

بنعمر(:434)7/"التهذيب"وفي)2(.الصوابهونيالثاوكأن،"حفص

الحسنأبو،وصبيححفصبين"عمر"بزيادةويقال،صبيحبنحفص

حدودفيمات")3(."الثقاتفيحبانابنذكره...البصرياليمانيالشيباني

"."صحيحهفيخزيمةابنبهواحتح،ومائتينخمسينسنة

جليلثقة،البصريالعقديعمروبنالملكعبدهوعامربوو

حديثمنأنهعلىكتابهفيالحديثثابتبنأحمدوكتابة)4(.باتفاقهم

انظر[.]المؤلف(.013صالاصفيةبالمكتبةقلمية)نسخةالبزار"مسند"زوائد(1)

8334(.)البزار"و)مسند(0601)الاستار"و)كشف(،1/504)المطبوعة

البزار".و"مسندالاستار!"كشففيالصوابعلىهو)2(

)3(/8(474).

.(904،014)6/"التهذيبتهذيب)انظر(4)



الفقهرسانل-نا052

عليهم"يقرأهلمعامرأباإن"ئابتبنأحمدوقول.قويةمتابعةعامربيأ

إما،عنهتوقفأنهيحتملوقد،عليهميقرأهأنسؤالهلهميتيسرلملانهكأنه

لزهيريجدلملانهواما،روايتهبخلافزهيرعنروىغيرهأنبلغهلانه

زهير.عنعامرأبيحديثمنالحديثأنثبتفقدحالكلوعلىمتابعا.

به،بأسلا:ومرة،ثقة:مرةأحمدقال)1(،التميميمحمدابنهووزهير

العقديعامرأبيروايةصححئم.مقاربه:ومرة،لحديثامستقيم:ومرة

قال.عنهالشامهلوسلمة]أبي[بنعمروروايةوضعفعنه،وأشباهه

ثممناكير،عنهيروونزهير:عنالشاميينروايةفي9[]صأحمدعنالائرم

عامر.بيوأمهديبنالرحمنعبدفمستقيمة،عنهأصحابناروايةأما:قال

فتلكعنهالتنيسيذاك(سلمةأبيبنعمرو)هوحفصبيأأحاديثوأما

قال:البخاريوقال.قالهفقدبواطيلأما-،ذلكنحوأوموضوعة-بواطيل

ما:البخاريقالاخر.زهيرالشامأهلعنهروىالذيزهيراكأنحمد:أ

صحيح.فانهالبصرةأهلعنهروىومامناكير،فإنهالشامأهلعنهروى

قالزهير.عنرواهفيماولالسيمايخطئئثقةسلمةبيأبنوعمرو

الله،عبدبنصدقةمنسمعهاكأنهبواطيلأحاديثزهيرعنروىأحمد:

زهير)2(.عنفقلبهافغلط

عنالحديثصجفقدصحبح،زهيرعنعامرأبورواهماأنبانفقد

وأماأحد،فيهيقدجفلمأبوهأما،ئقتانتابعيانوأبوهوالعلاء.أبيهعنالعلاء

35(.3480-)3/"التهذيبتهذيب"(1)

.(43،44)8/السابقالمصدرانظر2()
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وقال.وغيرهمعينابنولينه.بسوءٍذكرهأحدّاأسمعلمثقةأحمد:فقالهو

)1(.الحديثأهلعندثقةهو:الترمذي

حسن.واماصحيحإماخطائهعلىقرينةتقملمإذاحديثهأنوالحاصل

عندهطرقهواحدىالبزار،رواه":لحديثاهذافيالمنذريقالوقد

الطريق.هذهيعنيكانه69()2(.)3/"صحيحة

بنمحمدوهو-سلمةأبيبنعمروعنفالراويالأخرىالطريقوأما

اتفافا)3(.ثقة-مسكين

لاأنهعلىزهير.عنروايتهفيالكلامعلمتقد،سلمةأبيبنوعمرو

عنسهيلوعن،هريرةبيأعنأبيهعنالعلاءعن:طريقانلزهيريكونأنمانع

احتجوقد،يسقطهلاكلامسهيلوفيثقتان،بوهووسهيل.هريرةأبيعنأبيه

4(.به)الاحتجاجعدمالبخاريعلىالنسائيوعاب،"صحيحه"فيمسلمبه

الصباج-بنالمثنىطريقمننعيمأبوخرجهو")5(:التلخيص"وفي

فيالطبرانيورواه.أبيهعنهريرةأبيبنالمحررعن-الضعفاءأحد

)6(.ضعيفةأخرىأوجهمن"الاوسط"

.(8186،187/و103)6/!التهذيبتهذيب"(1)

.المعارفمكتبة.ط(.41)95رقم"والترهيب"الترغيب2()

.(943،044)9/"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(4/263،264)"التهذيبتهذيب"راجع(4)

227(.)2/الحبير""التلخيص)5(

ابنحديثومن،عليهالكلاموسياتي9798(31،)29جابرحديثمنأخرجه)6(

)8622(.عمرابنحديثومن4(64)2وجابرعباس
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مرةمعينابنوثقهوقدالعباد،منكانالصباحبنالمثنى:أقول

البزار،لحديثتقويةعنروايتهتخلولاولكن)1(،ضعيفأنهوالصحيح

لمإنهذاهريرةأبيفحديث.الحافطذكرهاالتيالاخرىالوجوهوكذلك

أعلم.والله.لحسنادرجةعنينزلفلاالصحيحدرجةلىإيرتق

الال!الال!ال!

37(.35-/01)"التهذيبتهذيب"انظر(1)
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السادسالفصل[01ص1

جابرحديثفي

253

يعنيسعيدثنايزيدبناللهعبدثناأحمد:الامامفقالجابرحديثأما

بنجابرسمعت:قالالحضرميجابربنعمروحدثنيأيوبأبيابن

رمضانصاممن":يقولب!جمؤاللهرسوللسمعت:يقولالانصارياللهعبد

كلها".السنةصامفكانماشوالمنوستا

سعيد...ثناالرحمنعبدابوثنااخر:موضعفيأعادهئم

أبيبنسعيدثناالرحمنعبدأبوثنا:ثالثموضعفيأعادهثم

.(01)0.رب

)2(،باتفاقهمثقة،المقرئالرحمنعبدأبوهويزيدبناللهوعبد

،20341)مبارقا.[لمولفا].3(44و423و803ص3)جحمد"امسند"(1)

لحسنا"حدثناه:فقالاخرإسنادالهذكرالاولالموضعوفي(.47741،04711

.(1)3043برقم"معناهفذكر...الحضرميجابربنعمروحدثنالهيعةبناخبرنا

"الكبرى"السننفيوالبيهقي(11)16""مسندهفيحميدبنعبدأخرجهوقد

البيهقيوأخرجهالاسنادهبهذاالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن292()4/

فيكماالبزارخرجهو.بهأيوبأبيبنسعيدعنوهبابنطريقمن292()4/

لبيهقيو9798()2931،""الاوسطفيلطبرانيو(01)62الاستار""كشف

البيهقيخرجهو.بهجابربنعمروعنمضربنبكرطريقمن292()4/

فيماوسياتي.بهجابربنعمروعنلهيعةابنعنوهبابنطريقمن292()4/

.الطرقهذهمنالاثار""مشكل

8(.834،)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()
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.(1)أيوبأبيبنسعيدوكذلك

:قالوهببناللهعبدثناقالالمراديالربيعحدثنا)2(:الطحاويوقال

بنعمروعنأيوبأبيبنوسعيدمضربنوبكرلهيعةابنأخبرني

.فذكره،...جابر

ثنا:قالحسانبنيحيىثنا:قالشعيببنسليمانحدثناقال)3(:ثم

)4(.فذكرهجابر....،بنعمروعنكلاهمامضربنوبكرلهيعةابن

)5(.باتفاقهمثقتانمضربنوبكرالربيع

.إماموهببناللهوعبد

تقدما.حسانبنويحىشعيببنوسليمان

جابر.بنعمروعنشكبلاثابتلحديثفا

عنهاللهرضيعلياإن:يقولكانأنهذكروافيه،مختلفجابربنوعمرو

ذكره.الحديثفياخرونووثقهمطلقا،جماعةفجرحه.السحابفي

فيسفيانبنيعقوبوذكره.ثقةوهوالتشيعبسببضغففيمنالبرقي

بنعمروأنبلغنيأحمد:وقال.حديثهالترمذيوصحج.الثقاتجملة

فيكذامناكير.أحاديثجابرعنوروى:قال،يكذبكانجابر

8(.7،/4)"التهذيبتهذيب"(1)

235(05)الاثار""مشكلفي)2(

235(.1)برقم)3(

.(126)6/الرسالةطبعةفيوهو[.]المؤلف(.012ص3)جالاثار""مشكل4()

.(1/487،488و542،642)3/"التهذيبتهذيب"انظر(5)
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.(1)"لتهذيبا"

لاوجهمنذلاشبلغهإنما.".."وبلغنيأحمدقولأنالظاهر:أقول

مابالكذبأرادلعلهأو.رأيتكما"مسنده"فيحديثهأخرجولذلك،يصح

فقد.السحابةهذهفيمرقدعليهذا:فيقولالسحابةتمركانتانهحكي

الشعبيعليهأثنىثمكذابا.كانالأعور:الحارثفيوغيرهالشعبيعنجاءلا

كانإنه:الشعبيقالفقد:لهفقيل،المصريصالحبنأحمدووثقه،وغيره

يعني.رأيهفيكذبهكانإنما،الحديثفييكذبيكنلم:قال،يكذب

نظالر.ولهذا[(.1]47-451)2/"التهذيب".التشيعفيإفراطه

وقد.عنهالراويمنلعلهاأو،خفيفةفيهاالنكارةفلعلالمناكيرواما

اللهعبدلابيذكر:قالاحمدصاحبالاثرمعن)2(حاتمابيابناخرج

ابنمناكيرأحاديثيروي":فقال،الحضرميجابربنعمروحنبلبناحمد

سألت:حاتمأبيابنقال.ومدلسعندهمضعيفلهيعةوابن."عنهلهيعة

الحديث.صالحهوحديثا،عشريننحوهعنده:فقالجابربنعمروعنأبي

من"الفار:مرفوعاجابرعنحديثه)3("الميزان"منترجمتهوقي

شهيد[".كاجرلهكانفيهصبرومن،الزحفيوم]كالقارالطاعون

المعنى.لهذايشهدماصحتهاعلىالمتفقالطاعونأحاديثوفي

كانف!ذا.روىماأنكرالرجلترجمةفييذكرأن"الميزان"صاحبوعادة

)1(.)8/11(

22(.4)6/"لتعديل1ولجرح"افي)2(

بياضا.هناالمؤلفتركوقد،منهالمعكوفتينبينوما25(.0)3/)3(
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مناكير.يرويبأنهفيهللطعنوجهفلاالرجلهذاروىماأنكرهذا

وهو.عليهيعتمدلاواهنفسهفالازدي("،كذاب":الازديقولوأما

()1(،913)5/"الميزانلسان"فيترجمةلهالازدي،الحسينبنمحمد

شئت.إنفراجعها

فأمر"السحابفي"إنه:عنهاللهرضيعليفيجابربنعمروقولوأما

اللهرضيالصحابةفيطعنأومفرطغلؤفيهمماغيرهعنهينقلولمتوفمه،

عنهم.

حديثروىاللهرحمهأنهأحمدالامامكلامفيذكرتهمايؤيدومما

فيماغيرهمعبهاحتجئم،رأيتكمامرارا"المسند"فيوكررههذاعمرو

النبيعنهذاروي":شوالمنأيامستةصيامفيقالأنهعنهأصحابهحكى

()2(.59)3/""المغنيفيقدامةابنذكره".أوجهبثلائةب!جم!

فانهاجابر،وحديثئوبانوحديثأيوببيأحديث:بالثلائةومراده

"."مسندهفيخرجهاالتيهي

الأقل.علىشاهدايصلحهذافحديثهلجملةوبا

!!!

.غدةبيا.ط9(09،1)7/(1)

التركي..ط(4/943)2()
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السابعالفصل

الأحاديثبقيةفي

257

4)ج"العمال"كنزفيكمالفظهالبراء،حديث1[1ص01

كلها،السنةكصيامكانشوالمنأياموستةرمضانصاممن"(:321()0ص

ونسبهالبناء"،ابنمشيخةو"النجارابنلىإونسبهأمثالها".بعشرالحسنة

الدارقطني.لىإوغيره")2(التلخيص"فيحجرابن

للمنذري:)3("والترهيبالترغيب"فيكمالفظهعمر،ابنوحديث.

".أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجشوالمنستاوأتبعهرمضانصاممن"

للطبراني)4(."الاوسطالمعجم"لىإونسبه

"المعجملىونسبوه،لفظهعلىأقفلم،عباسابنوحديث.

أيضا.ني)5(للطبرا"الاوسط

الرسالة.مؤسسة.ط57(0)8/(1)

عنفروةبيابنإسحاق"رواه(:801)6/!"العللفيالدارقطنيقال327(.)2/2()

والصوابقبيخا،وهمافيهووهمالبراء،عنثابتبنعديعنسعيدبنيحتى

".اوأبيحن

.(0641)رقم)3(

عليبنمسلمةفيه184(:)3/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال)8622(.برقم)4(

ضعيف.وهولخشعي

عنمجاهدعنديناربنعمروعنالمازنيسعيدبنيحتىطريقمن)4642(برقم)5(

السعةصامشوالمنستاواتبعهرمضانصام"من:قال-!م!مالعبيأنوجابرعباسابن

سعيدبنيحيىإلاديناربنعمروعنالحديثهذايرولم:الطبرانيقال.كلها"
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"،والتعديللجرحا"كتابهفيحاتمأبيابنإليهأشارغناموحديث.

النبيعنروى،غنامبنالرحمنعبدوالدددغنام:غنامترجمةفيولفظه

عنإسماعيلبنحاتمروى"....شوالمنايامستةصاممن":قالأنهجم!ول

)1(."أبيهعنغنامبنالرحمنعبدعنالمؤذنإسماعيل

فيأبيهعنحاتمأبيابنذكره:وقال")2(،الإصابةدافيترجمةولغنام

مولىالمؤذنإسماعيلعنإسماعيلبنحاتمرواه.،..الصحابة

أبيه.عنغنامبنالرحمنعبدعنغنامبنالرحمنعبد

"من:ولفظه،حاتمروايةمنمندةابنووصله:"قلت:الحافطقالثم

)3(نعيمأبوخرجهو".السنةصامفكانماشوالمنستاواتبعهرمضانصام

النبيعنوروىالمدينةسكن،الأنصاريغنام:البغويعندووقع.بنحوه

حديثا...".ب!يمول

له،الصحابةمنرجل"وعنانآخر)4(:موضعفي"الاصابة"فيوذكره

إسماعيلطريقمنوساق،العسكريسعمدبنعليذكرهكذاواحد.حديث

الفطريومبعدستاصام"من:رفعهأبيهعنعنانبنالرحمنعبدعنالمؤذن

المعجمةبالغينغنامهووانما،تصحيفوهوقال،كذاالدهر"صامفكانما

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوفال.الضبيالوليدبنبكاربهتفرد،المازني

.متروكوهولمازني1سعيدبنيحتىفيه(:184)3/

]المولف[.58(.ص2قسم3)جمطبوعلتعديل"1ولجرح"ا(1)

)2(/8(485،.)486

.(5681)"الصحابة"معرفةفي)3(

(4)/8(462).
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".مكانهفيالصوابعلىتيوسيأ،ميمواخرهالنونوتشديد

".غريبحديثهإسناد":وقال1(التجريد")"فيالذهبيوذكره

)2(.الصحيحينرجالمنمشهورفثقةإسماعيلبنحاتمأما:أقول

هو.منأدريفلاالمؤذنإسماعيلماو

منعليهوقفتفيماترجمةلهأجدلمغنامبنالرحمنوعبد

أعلم.والله)3(.الكتب

فإن"،الدمياطيجزء"فيحديثهافكأنالمؤمنينأمعائشةوأما.

فأسنده،طرقهبجمعالدمياطيمحمدأبو]شيخنااعتنىوقد":قالالسبكي

...ثقاتحفاظواكثرهمسعيد،بنسعدعنرووهرجلاوعشرينبضعةعن

بنوالبراءعباسوابنوجابرهريرةوأبوثوبان:ءلمجت!مالنبيعنأيضاورواه

4(.[)وعائشةعازب

.)2/3()1(

.(128)2/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

أعرفه.لمغنامبنالرحمنعبد(:184)3/الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال)3(

.(167)2/"السلام"سبلعننقلاواضفناه.المؤلفلهبيضالمعكوفتينبينما4()

هذاروى"وقد(:الهجرةدارطبعة752)5/المنير""البدرفيالملقنابنوقال

وقد،اثباتحفاظثقاتأكثرهمرجلاوعشرونتسعةسعيدبنسعدعنلحديثا

عمنب1الجومع"،المهذبلاحاديث"تخريجيفيموضحاععهمذلككلذكرت

شواهد،ثمانلهوذكرت.عليهوتوبعبهينفردلموأنهسعيد،بنسعدفيطعن

منفإنه،منهجميعهذلكفراجع.فيهطعنفانهلحافظادحيةابنكلامعنجبتو

إليهاإ.يرحلالتيلمهمات
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الشيخقال()1(:187)3/"مسلمصحيحشرحالملهم"فتحوفي

النبيعنأيضاورواه....صحتهفييشكلاهذاأيوبأبيحديث:الجزري

وعائشة.عباسوابنعازببنوالبراءوثوبانوجابرهريرةأبو!!يم

منوستارمضانصام"من:حديث)2(الصغير"لجامعا"فيورأيت

رجل.عنمح)3(."الجنةدخللخميسواوالأربعاءشوال

حديثمنالمسند")4("فيورأيت،أحمد"د"مسندعلامةمج"و"

والأربعاءوشوالارمضانصام"من:ابيهعنقريشعرفاءمنعريف

".الجنةدخلوالخميس

والله.كفايةذكروفيماجمالا،إشوالصومفيأخرىأحاديثوهناك

لموفق.ا

للقاري"المفاتيح"مرقاةعنالمذكورالكلامنقلوفد.القلمدارطبعة327(/)5(1)

الجزريبابنلشهيرمحمدبنمحمدالدينشمسهولجزريو542(.)2/

ثلاثةفيللبغويداالسنة"مصابيحشرحممنوهو.زمانهفيالاقراءشيخ833()ت

انظر:".المصابيحشرحفي"التوضيح)أو("المصابيح"تصحبحوسماه،مجلدات

الشخصيةالمكتباتاحدىفينسخةمنهانوبلغني(.9916)2/"الظنون"كشف

بالهعد.

القدير"(."فيضبشرحه161)2/6()

السيوطيصرحوقد،المعروفوهو"."حمالصغير":لجامع"اوفي.الاصلفيكذا)3(

25(./1)"لجامع"ااولفيبذلك

(1671)4المسند!"زوائدفيأحمدبناللهعبدايضاوأخرجه(.)15434رقم)4(

الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال0387(.)"الإيمان"شعبفيوالبيهقي

".ثقاترجالهوبقيةيستم،لممن"فيه(:091)3/
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التامنالقصل[12ص1

الاثارفي

261

النبيعنالسنةهذهروايةعنهماللهرضيالصحابةاثارمنبحسبك

اللهرضييوبأباأنالأنصاريسعيدبنيحيىروايةفيتقدموقد،ث!علول

.الصومفييرغبهمالحديثبهذافخطبهمالفطر،عقبالناسفيقامعنه

وروى.سمعتكماالسنةروايةاثارهممنفبحسبكالتابعونماو

شوالمنأيامستةصيامعندهذكرإذا"كانالبصريالحسنعنالترمذي

()1(.1/141)كلها"السنةعنالشهرهذابصياماللهرضيلقدوالله:فيقول

يرىلانهو،الحسنزمنفيالسنةهذهاستفاضةعلىيدلالاثروهذا

:معناه..".اللهرضيلقد":قولهفإن،بفرضليستأنهابينوانمابأسا،بها

رضياللهأنمعنىعلىكلامهيحملأنيصحولا.للفرضأداءبهااللهرضي

قطعا،صومهامشروعرمضانغيرأياماهناكلانغيرها،يشرعفلمبها

وغيرهاهشهركلمنأياموثلاثةعرفةويوموالخميسكالاثنين

يعدلرمضانمعصومهاأنلحديثاإنكارأرادأنهيحتمل:قيلفان

رضيلىتعااللهأنبهمراد."..اللهرضيلقد":قولهفيكون،السنةصوم

السنة.صياميعدلصيامهفجعل،وحدهبرمضان

صياميعدلوحدهرمضانصيامأنعلىحجةفأي،باطلهذا:قلت

فيشيبةابيابنأيضاوأخرجه.الباقيعبدفوادمحمدتحقيق(133)3/(1)

79(.)3/!"المصنف
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وتشهدذلك،تنافيأمثالهابعشرالحسنةأنفيالقطعيةالادلةبل؟السنة

وأسبعمئةلىإالعشرعلىتزيدقدالمضاعفةأنمنوردوما.الستلحديث

وجل،عزاللهفضللىإموكولبلباتا،وعدابهموعودغيرفذلكاأكثر

.مبتوتبهاالوعدفانالعشربخلاف

حديثمنافاةفيصريحاذلككانلماحجةذلكعلىكانلوأنهعلى

الدهر".صام"فكأنماروايةولاسيما،الست

مستحبالستصومأنذلك"وجملة:"المغني"فيقدامةابنوقال

بنوميمونوالشعبيالاحباركعبعنذلكروي،العلمأهلمنكثيرعند

.(1()59)3/."...مهران

!!!!

لتركي.ا.ط(4/834)(1)
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التاسعالفصل

الفقهاءمذاهبفي

263

مجتهدونوفيهم-صحابهموالظاهريوداودحمدوالشافعيأما

فيخلاففلا-وغيرهمالمنذروابنحبانوابنخزيمةوابنجريركابن

عندهم.استحبابها

أصحابهعندوالصحيحبكراهيتها،روايةعنهذكرتفقدحنيفةأبوماو

ثماستحبابهاعلىكتبهممننصوصعدةمنهمعابدينابنوذكراستحبابها،

"شوالمنالمستصومفيالأقوالتحرير"رسالةفيذلكوتمام":قال

عزوهمنوشرجها"التبانيمنظومة"فيماعلىفيهاردوقد،قاسمللعلامة

نهو،الاصولروايةغيرعلىبأنه،الأصحوأنهحنيفةأبيلىإمطلقاالكراهة

لىإوعمدالضعيفصحجوأنه،تصحيحهلىإأحديسبقهلمماصحج

منكثيراساقثم،دليلبلاكاذبةبدعوىلجزيلاالثوابفيهماتعطيل

()1(.136)2/"المذهبكتبنصوص

سمعت")2(:الأندلسييحيىبنيحيىقالفقدأنسبنمالكوأما

)كذا()3(يرلمإني:رمضانمنالفطربعدأيامستةصيامفييقولمالكا

السلف،منأحدعنذلكيبلغنيولميصومها،والفقهالعلمأهلمنأحدا

الفكر.دار.ط(435)2/"عابدينابن"حاشية(1)

.3(1/11)بروايته"لموطاا"في(2)

فؤادمحمدطبعةوفياليها.رجعالتيالنسخةفيمالىإللاشارةالمولفمن)3(

.الصوابعلىير!لم"إنه:الباقيعبد
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ليسمابرمضانيلحقنو،بدعتهويخافونذلكيكرهونالعلمأهلوان

ورأوهم)1(العلمأهلعلىخفةذلكفيرأوالولجفاء،والجهالةاأهلمنه

".ذلكيعملون

المرادأنظاهره"رمضانمنالفطربعدأيامستةصيامفي":قوله:أقول

وأن":ذلكبعدقولهلهويشهد،سابعهلىإشوالئانييصامبأنالفطر،عقب

نأالعامةتوهمفإن،لجفاء"والجهالةاأهلمنهليسمابرمضانيلحق

الفطر.عقبصيمتإذايقربإنماالفرضيةفيرمضانحكمحكمها

عياضالقاضيقال،مالككلامالمالكيةمنكثيرحملهذاوعلى

فيصامهالووأماالفطر،بيومصومهاوصلكرهإنماأنهويحتمل":المالكي

الفطر"يومبعدأيامستةصام:قولهفيكلامهظاهروهوفلا،الشهرأثناء

/3(.)2()927

.وغيرهالباجيعننحوهتيوسيأ

أحدعنبلغهولايصومها،والفقهالعلمأهلمنأحدايرلمإنهوقوله

يصومونهاكانوامنهمجماعةأنلاحتمالحاصر،غيرنفي=السلفمن

.التطوعصيامفيالمشروعهوكماذلك،ويخفون

نفيفيهفليسالفطر،عقبصومهافيالكلامكانإنئم13[ص1

كانواجماعةفلعلإطلاقهعلىكانوانالشهر.أثناءفياياهاصومهم

".العلماهلعند"رخصة:الماقيعبددفومحمدطبعةفي)1(

طبعةفيوالنصالموطا".علىالزرقاني"شرجمنطبعةلىإهنااحالالمولفلعل)2(

.(041)4/"المعلم"إكمالفيوأصله2(.30)2/منهالفكردار
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لاكانومن.المدينةأهلغيرمنولالسيمامالكا،يبلغولميصومونها

اثنينكليصومونوجماعة،الصوميسردونمنهمجماعةكانفقد:يصومها

منيصومونوبعضهمشهر،كلمنايامثلاثةيصومونوجماعة،وخميس

.أيامستةعلىيزيدماوغيرهماوالمحرملحجةاذي

صيامهم.فيالستصومدخلفقديسردونالذينفأما

اشتراطيرونلاكانوافلعلهموخميساثنينكليصومونالذينوأما

الاثنينبصياملهميحصلأنهورأوا،شوالمنتكونأنيكفيبلتتابعها،

.وزيادةالستصياموالخميس

لحجةاذيفييصومونأوشهر،كلمنأيامثلاثةيصومونالذينماو

نأعلىالحديثحملوافلعلهم=أيامستةعلىيزيدماوغيرهماوالمحرم

للأجراختصاصلانهو،السنةبقيةمنأيامستةصيامالمطلوبأصل

إنالعاشرالفصلفيتقريرهيأتيماعلى،شوالمنبرمضانمتبعهببكونها

تعالى.اللهشاء

يتركونكانواإنمابأنهمعنهمالاعتذارنفسهمالككلامفيأنعلى

لجفاءوالجهالةاأهلبعضيلحقبأن،البدعةخوفويكرهونهصومها

.كرمضانفرضصومهاأنفيظنون،منهليسمابرمضان

إعلامامستحبنفسهفيهوالذيالعمليتركربماثلإرالنبيكانوقد

وربماالتأكيد،بغايةاستحبابهيكونبأن،منهقريباولابفرضليسنهللناس

شديدولابحرامليسأنهللناسإعلافامكروهنفسهفيالذيالشيءيفعل

لاعباسوابنوعمربكرأبوفكان،أصحابهبهواقتدى.الكراهة
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الناسيعتقدأنويخافون،مندوبةالاضحيةيرونكانوالانهم(،1)يضحون

عليهم.ذلكويشقعليهاويواظبونتأكدها،أووجوبها

ليسصيامهاأنيرونكانوالوإذ"،بدعته"ويخافون:قولهلذلكويشهد

:يقالأنعنهالتعبيروحق،البتةبدعةعندهمصيامهالكانأصلابسنة

بدعة،صيامهايرونلاأنهمعلم.".."ويخافون:قالفلما".بدعة"ويرونه

حكمحكمهاأناعتقادوهي،البدعةلىإالامرينجرأنيخشونولكن

فتدبر..الفرضيةفيرمضان

يدللا-عذرلهميطهرلمولو-بالشيءالعملالناسأكثرفتركوبعد،

الناستركهالصلاةفيوالرفعالخفضعندالتكبيرهذا.بسنةليسأنهعلى

صلاةعلي"ذكرنا:موسىأبوفقال،بالكوفةعليأحياهحتى،عثمانعهدفي

وقالعمدا")2(.تركناهاوامانسيناهاإما!ب!وواللهرسولمعنصليهاكتا

ص!يه!،اللهرسولمعنصليهاكناصلاةالرجلهذا"ذكرنا:حصينبن!ران

"فتحشرحهمعالبخاري)راجع*3(."وضعوكلمارفعكلمايكبركان

هريرةأبووأحياه(.الركوعفيالتكبيرتمامإباب،الصلاةكتاب)4("الباري

ابنفقال،أحمقإنه:عباسابنلمولاهقالحتىعكرمةفانكره،بمكة

265(.)9/للبيهقي"الكبرىو"السعن382(381،/4)"الرزاقعبد"مصعفانظر(1)

(1/122)الاثار"ني"معافيوالطحاوي(49491)"المسند"فيأحمداخرجه2()

وغيرهما.

784(.)البخاريأخرجه)3(

السلفية..ط(2962.027/)(4)
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التكبيرباب)أيضا")1(.ب!علولالقاسمأبيصلاةتلك!أمك"بملتك:عباس

السجود(.منقامإذا

فيهما:يبالغأصلانلهاللهرحمهومالك

لحراماومن،السنةتركفييقعربماحتىالبدعمنالتحرزشدة:الاول

الذرائع.بسدالمعروفالاصلهووهذا،لحلالاتحريمفييقعربماحتى

السننبعضمخالفةفييقعحتىالمدينةأهلبعملالاحتجاج:الثاني

المدينةأهلمنكثيرعملويكونالمدينةأهلبعمليحتجوربما،الثابتة

.قالماخلافعلى

هوأو-أشدهمومنأصحابهأجلهومنالاصلينهذينفينازعهوقد

الشافعي.وهو،بقدرهومعرفةلهحبا-أشدهم

صياماستحبابفقررواكفونا،قدمالكأصحابفانحالكلوعلى

يكرهإنمافقالوا:،مالككلاممنأخذوهاقيوداوذكروا،لجملةافيالست

أمور:خمسةفيهيجتمعلمنصومها

به.مقتدىيكونأن:الاول

صومها.يطهرأن:الثاني

.برمضانمتصلةيصومهاأن:الثالث

يتابعها.ان:الرابع

الاربعةاجتماعمع-حقهفيأي-اتصالهاسنيةيعتقدأن:الخامس

لى.الاو

.(2272/)""الفتحوانظر)788(.البخاريأخرجه(1)
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بلأيصومها،يكرهلمالخمسةهذهمنفأكثرواحدانتفىفاذاقالوا:

يأتي.كمايستحب

قاله،الحديثمالكايبلغلملعله:قالمنفمنهممنهمالمحدثونفأما

منيبلغهلملعله:قالمنومنهم.وغيرهالبر)1(عبدابنعمرأبوالحافظ

سعيد،بنسعدعنبلغهإنمالعله:قالمنومنهم.غيرهبلغوقد،يصحوجه

أهلمنأحدولاسعيدبنسعدفيهويتكلملمكانوان،عليهيعتمدفلم

مر.كماعصره

كلام[14]ص")2(مسلمصحيح"شرحفيالمالكيالمازريوذكر

صومهاماولهذا،صومهاكرهإنمامالكاولعلشيوخنا:قال":قالثم،مالك

يثبتلمأوالحديثيبلغهلملعله:اخرونوقالفجائز.الشرعأرادهماعلى

)3(.الابيعنهنقله".بخلافهالعملوجدوانما،عنده

منخافلمامالكذلككره"وانما:الموطأ"شرح"فيالباجيوقال

يعتقدواحتىوبينهبينهايميزوالاوأن،برمضانذلكالناسعواملحاقإ

سعيدبن"وسعد:قالثمسعيدبنسعدروايةذكرثمفرضا".ذلكجميع

هذا،مثلعلىالحديثوردفلماهذا،بمثلالانفراديحتمللاممنهذا

يكونلملافتركه.احتاطبهذاالعملمنكرينالمدينةعلماءمالكووجد

،4/913)"المعلامو"إكمال.العلميةالكتبدار.ط038()3/"الاستذكار"انظر(1)

.(2302/)الموطأ"علىنيالزرقاشرحو"(،041

فينقلهعياضالقاضيولكن.المطبوع"مسلمبفوائد"المعلمفيكلامهأجدلم)2(

.(4/913،041)"لمعلما"إكمال

[.المؤلف9271(0ص3)جالمالكيللأبي"مسلم"شرح)3(
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الجهلأهليلحقلئلاصيامهامالككرهإنما:مطرفقال.قالهلماسببا

أعلموالله،ينههفلمفيهجاءلماذلكفيرغبمنوأما،برمضانذلك

كلمنأيامثلاثةالتطوعصيامأفضل:إسحاقأبوالشيخقالوقد.وأحكم

.(1)الدهر"كصيامذلكالفطر،بعدمتواليةأيامستةوصيامشهر،

!!!

"المفهم"نظر1و[.]المؤلف76(.ص2)جالمالكيللباجيالموطا"شرح"المنتقى(1)

238(.237،)3/للقرطبي
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شرالعاالفصل

الحديثمعنىفي

لفقه1رسانلمجمولح

عزاللهأنوحاصلهئوبان،حديثفيفسرقد"السنةصام"فكأنما:قوله

منهفعلام[،016:الانعامسورة1<امثالهآعتثرفد-ياطسنةج!>من:قالوجل

تضعيف،بغيرأشهرعشرةصامفكأنهأمثالهعشرةرمضانشهرصاممنأن

أمثالها،بعشرةكانتشوالمنأيامستةصامفاذا،شهرانالسنةمنفيبقى

..السنةتمامفذلكيوما،ستونوذلك

تكليفهحينمنعمرههنابالدهرفالمرادالدهر("صام"فكأنما:قولهوأما

وستةرمضانعمرهمنسنةكلفييصومبأنلهيحصلوذلك،وفاتهلىإ

.ايام

فرقها،أوالشهورمنشوالغيرمنأيامستةصامفلو:يقالأنبقي

بقوله:الحديثفيقيدتفلماذا،الايةبمقتضىستونأيضالهلحصل

("؟شوالمنبستتبعه"و

مع
نأفيسواءكانتوانلحسناتاأن:حاصلهبماهذاعناجيبوقد

كانوانرمضانمنفاليومالقدر،فيتتفاوتفانهاأمثالها،بعشرمنهاكلا

عظيمة،حسنةرمضانمناليوملكنالجزاء،تعشيرفيجمادىمنكاليوم

فعشرةتلك،دونحسنةجمادىمنواليوم،عظيمةكلهاأمثالهبعشرةفهو

تلك.دونكلهالهاأمثا

منستصومفجعلعبادهعلىتفضلوجلعزاللهأنالحديثفمعنى
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فيلاالفضلفيرمضانمنستايساويالسنةفيوردمابحسبشوال

غيرهاأيامستةفصيامهذاوعلىالقدر.فيكالثوابالثوابأنأي،الفرض

لمالمنصوصةعلىمشتملةغيرستينصاملوبلالمقصود،بهايحصللا

المنصوصة.الستصاممنثوابمثللهيحصل

قائل:"فقال:الطحاويقال،الحديثاستشكلالمعنىهذاعلىوبناء

غيرصومأنفيهممابلاولاللهرسولعنهذامثلتقبلواأنلكميجوزوكيف

.(1()021)3/."..رمضانصوميعدلرمضان

حجرلا،واسعوجلعزاللهفضلأن:حاصلهبماذلكعنأجابثم

عليه.

تكونوقد،البدنزكاةالصيامإن:ذلكحكمةفييقالوقد:أقول

نأوجلعزاللهعلمفيفكأنهوالثمار،الزروعزكاةفيكماالعشرالزكاة

كانولما[1]صه.عمرهعشرصيامالمكلفعلىيفرضأنتقتضيلحكمةا

ولكن،برمضانوصلهالوجبوجبتفلو،التتابعالصيامفيالمشروع

ستةسبحانهفخفف،التخفيفاقتضىماوالحكمةالرحمةمنذلكعارض

الحكمةاقتضتلماولكنصيامها.لىإالناسندببليفرضها،فلمأيام

فضلهواقتضى،عقبهصيامهالىإوندبهم،فطرهأوجبالعيدفطريجابإ

كانتلوأجرهامثللهيكونصامهامنبلثوابها،منيخففلاأنوكرمه

مفروضة.

وقد،النفلفضلمنسبعينيعدلالفرضفضلأنوردماذلكونظير

.(3632،372/)طميللقر"لمفهما"نظروا.لةلرساا.ط(6/621)(1)
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حقكانأنه:وسره)1(.سواكبغيرصلاةسبعينتعدلبسواكصلاةأنورد

امتيعلىأشقانلولا":قالأنهبلاولعنهصحكما،الوجوبالسواك

وجلعزاللهفخفف،يجابإأمرأي")2(ضهكلعندبالسواكلأمرتهم

واجبا.كانلوحالهعلىجرهأبقىولكنهالسواكيوجبفلم،الامةعلى

زينةيومالعيدأنحاصلها:)3(مقالهيفيهكتبتوقدالعيد،شأنمنهوقريب

منعرفوقداللهو،يلحقهاوالزينةوجل)4(،عزاللهكتابفيسميكما

وغيرفيهريبةلاالذيوالغناءالدفكضرب-اللهوفيرخصتأنهاالشريعة

هذهأن:ذلكفيوالسر.الغزومنوالقدوموالختانالنكاجفي-ذلك

لهميرخصأنالحكمةفاقتضت،ظبيعيفرحلاصحابهايحصلالمواضع

نأالحكمةاقتضتولهوزينةيومالعيديومكانولما.فرجهميقتضيهفيما

الفظر،عيدفيمتحققوهذاعام،فرحالحالبطبيعةفيهيحدبيوملهيختار

.الصومحبسمنالناسلخروجعام،فرحالحالبطبيعةفيهيحدبفانه

،للحجاجإلاذلكفيهيتحققأرهفلم،الاضحىعيدفينظرتثم

خطببلماالنبيانصحماذكرتثم.الاحرامضيقمنلخروجهم

ياعاماكل:رجلقالفحخوا(".الحجعليكمفرضقدالله"ان:فقالالناس

ولولا،":قالالثالثةكانتحتى،الرجلفعادعادثم،فسكت؟اللهرسول

،1/541)""المستدركفيلحاكموا()137خزيمةوابن2634(0)احمداخرجه(1)

ضعيف.وإسناده.عائشةحديثمن38(/1)"الكبرى"السننفيلبيهقيو(641

.هريرةبياحديثمن)252(ومسلم)887(البخاريأخرجه)2(

المجموعة.هذهضمن"الاسلامفيالاعياد"فلسفةبعنوان)3(

.<الرلهنةيومموجمدكئمقال>95:طهسورةفي(4)
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")1(.لوجبتنعمقلت

كلمسلمكلعلىالحجوجوبتقتضيكانتالحكمةأنليفظهر

يومكللجماعةافيالمحلةأهلعلىالاجتماعيجابإذلكوأيلدسنة،

يجابإذلكيناسبفكان،لجمعةافيالبلدةأهلوعلى،مراتخمس

ذلكعارضولكن،الحجوذلكالسنةفيمرةولوالمسلمينجميعاجتماع

عنهموجلعزاللهفخفف،المصالحمنكثيروضياعالمشقةمنفيهما

جمعاجتماعبذلكيحصللانهالعمر،فيمرةمنهمكلعلىالفرضوجعل

غيريمنعلاأنوكرمهفضلهواقتضى.جهةكلمنجماعةعلىمشتملكبير

الحجعليهموجبلو-فيهالترخيصيستحقونكانوامماالحجاج

واللهو.الزينةمن-فحجوا

اقتضاءفيالحكمةلتعارضأنهلحجواالسواكقضيةمنويطهر

اختارشاءإن:لرسولهالخيرةلىوتعاتباركاللهجعلوعدمهالوجوب

ب!فىفاختار.خففشاءوإن،لىتعااللهيجابباواجباذلكفيكونالوجوب

فتدبر.،وقولهأمرهمجردعلىفيهماالوجوبجم!علقولذلك،التخفيف

العيد.مقالةفيهذاوتمام

حجرولا،الفريضةحجأجرمثلالتطوعحجأجرأنهذامنيطهروقد

الحج،فضلفيالاحاديثإطلاقعليهويدل.وجلعزاللهفضلعلى

فيحاديثوالفرضفضلفيأحاديثفيهافان،والصيامالصلاةبخلاف

أعلم.والله،النفلفصل

.هريرةبياحديثمن()1337مسلمأخرجه(1)
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الرباحقيقةعقالإستفتاءجواب
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اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،ددهلحمدا

الهند-مدنإحدى-الدكنحيدرابادفيالفصلاءبعضنشرسنينقبل

لتحليلورجلهبخيلهفيهاأجلبالربا"حقيقةفيالاستفتاء"بعنوانرسالة

في(الاسلام)مشيخةالعاليةالصدارةطرفمنرسلتو.القرضربا

منالمقصودعلىمطلعناوفيها،يهمرأليبدواالافاقعلماءلىإحيدراباد

ذلك.ذكرلىإالانحاجةولاونشرها،تاليفها

جواباجمعأأنردتو،المباحثبعضفيمؤلفهاحينئذوراجعت

عليهااطلعتماجودو،الافاقعلماءمنالأجوبةبعضوردتثمعنها.

بذلك.فاستغنيت*1(،التهانويعليشرفمولانالجليلاالعلامةجواب

علىأخيراوقفتحتى،وحكمهالرباأحكامفيلدقائقذلكبعدتنبهتثم

سالو.ليظهرماتقييدلىإهمتيتجهتفا"موافقاته"،فيللشاطبيكلام

وكرمه.بمنهالسبيلسواءلىإلهدايةواالتوفيقلىوتعاتباركالله

****

تحتالتهانويحمداظفرالشيخحررهوقدالربا"،وجهعنالدجى"كشفبعنوان(1)

فتاواهمجموعةضمنوهو.1347سنةالحجةذيمن24فيمنهوفرغ،إشرافه

كراتشي..ط3(10-917)3/!الفتاوىإمداد"
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واحدةحكمةلهيكون[)1(]7[]ص

غيرهعلىوتخفى،حكمةأحدهميدركفقد،لحكماإدراكفي[

الاخر،منلهاإدراكاتمأحدهماولكن،الحكمةالرجلان[يدرك]وقد

عنها[.]للبحثيتفرغمالكثرةوذلك

فالمفاهـ]ول،بالانسابلجهلاالزنامفاسدمنأنذلكومثال

دراكها،فيمتفاوتونوالناس،كثيرةبالأنساب[

تخفىقدأخرىمفاسدللزناو[،للناسيطهر]مامامنهايكونأنوعسى

معلومةتكنلمالخبيثةب]الامراضفالعدوى،جميعهمأوالناسبعضعلى

أخيرا.علمتوإنما،[الماضيفي

أصلا.حكمةلهالناسيدركلاماالاحكامومن

بواعث:الحكمعنوللبحث

ماعلىفيهنصلاماقياسلاجلالعلماءبحثأعظمها،وهو:الأول

فيبتمامهاالحكمةتلكوجدثم،شئفي[الحكمة]وجدفاذاض،فيه

.[وه!]رزا،بتحريمهحكممنصوصغيراخرشيء

فيراسخاالباحثكانإذامحمودوهذا،الإيمانليتأكدالبحث:الثاني

أحاللهتظهرلموإنطمأنينة،زادتهالحكمةلهظهرت[إنفانهال]حلم،

لجمل،والكلماتمنكثيرفسقطتفهما،اطرذهبتالاصلمنالاوليانالورقتان(1)

الكلماتبعضحياناواقترحناالمواضعهذهلىإل!شارةالمعكوفتينوضعناوقد

النقص.ممملالتي
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لى،وتعاسبحانهالشارععلملىإ[الحكمةوأحالحه،فهـ1قصورعلىذلك

ماالحكم[عز]وجلأنهالمحققالمعلوممنوأنه

.الناسأفهامإليهتصللا

هو.هوأو،كالثانيوهذا،علمهليزدادالبحث:التالث

المعاصيمنوتحذيرهم،الطاعاتفيالناسلترغيبالبحث:الرابع

أدعىذلككان،عنهالمنهيومفاسد،بهالمامورمصالحعلموا[فإذا1

حكمةيدركونالذينالربانيينلحكماءامنالباعث[معرفةفإن،لانقياد]هم

الاظهار.يكونأنينبغي[والنهيالامر1فيلىتعاالله

العدوىمن[الوقاية]الزناتحريمحكمةإن:الواعظقالإذافانه

]يقولأنأوشك،الخبيثةبالامراض

لهاشهدوقد[

.[]الطبيب

إجلاله،[]8[]ص

بالانسابلجهلا[]فيعذبهم

يحملن1لاأنعلى[1

ضعفلىإيؤديالتناسلبعلة[]أولاد

1].

نأواما[]البتةيتزوجلاأنإما[1مفاسدهومن

الزوجين1بينمايفسدوبذلكللزنا،ويذهب،زوجتهيترك

نأويوشك1،مهوباهووأطفالهامرأتهالرجليدعأنويوشك،الوفاقمحل
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وجيرانه.وبنوهامرأتهتقلدهنوعسىالبغايا،لاحدىماله[يدفع

الزنا.صوربجميعيحيط[بحيث]ويسترسل

لاحكما[هناكنوحكم]،بقيتقدأنهافيذكر،بهبدأمابنحوويختم

ينطويماليظهرلعبادهوجلعزاللهابتلاءهوالاعظمالمقصدوأنيعلمها،

ذلك.عدمأومنه،والخوفله،والمحبةالإجلالمن[القلب]عليه

كالطاعنين،الإسلامفيالطاعنينعلىللردالحكمة[تعرفأن]وينبغي

وشرع،جأزوأربعمن[]والزواجالصلاقوإباحةالخنزير،لحمبتحريم

ذلك.ونحو،الرق

عندناثبتقدأنهأولاالمجيبيقررأنشرط[

ب!،محمدونبوة[]بصفاتهوجلعزالخالقوجودبالقواطع

الحكم]بهذاجاءوأنهقطعا،حقفهوربهعنبهجاءماكلأن

علماً.شيءبكلالمحيط،الحاكمينأحكملىتعاواللهقطعا،اللهعن

،عبيدهابتلاءذلك[وحكمة]،لىتعااللهعنثابتالخنزيرلحمفحرمة

عزالخالقعلممنعلمهميكونفأين،أخرىحكمةالبشريعرفلمفإذا

وجل.

هذهفيالاسلامعلماءيناظرأنللطاعن[

.تلمقدماا

مستعدونفإنهماخرها،لىإبعدهاالتي[

أصله.[]أثبتوهافإذا،بالقواطعلإثباتها

تقنعهلموانالخنزير،لحمأكلفيمضرةيعلملا[

وأمضرةأكلهفيأنيطهرأن[]المقدماتتلكعلىبراهينهم
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مضار.

لحمأكلفيالمفاسدمنذكرهاستطاعمايذكر[1

لخنزير.ا

فيبقى،الطاعنتقنعلافقدأكثر،وأمضرة[1

.الاسلامفيطعنقدأنهزعمهعلىمصرا

المسلمينعواممنلجوابوا،الطعنعلىطلع[1

علىيدلنهو،متوجهطعن[]فيقع،الجوابيقنعهلاقد،وغيرهم

لهذا.فليتنبه.الاسلامبطلان

كاالمشتريوان،منهلهوخيرا،للمبيعمكافئا(1)الثمن[ه]ص

1].

متكا]فئانالعوضينبأنحكمالرضاتحققفإذاهذاوعلى

.]

1والحاليقتضيهمالىإننطرأن:الثانية

مثلابهالجهلهالمثلقيمةبدونباعهاسلعةالرجلبيد

متكافئين.غيرالعوضينبأنحكم[

أرضلرجلكانإذا:فنقولهذا،منأدقهومالىإننطرأن:الثالثة

نأينبغي:يقالفقدثمرتها،[1فزرعها

أثناءفيمنهااستفادهماذلكمنويحط،العملجرةوالبذرقيمةيحسب

ورقتين.أوورقةبقدرخرماهناأنيمدو(1)
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فإنذلك،منبأكثريبيعهاأنلهفليس،الثمرةقيمةفهو]بقي[فما،السنة

اشتراهاكانفإنيبيعها،أنوأراداخر،بلدلىوجلبها،منهتاجراشتراها

والنقلوالحملالابتياعفيأجرتهمقدارإليهايضمأنفله،بالقيمة

ذلك.منأكثر[

صاحب[]القممةمنبأنقصاشتراهاكانوإن

يحسبه.لاأنيلزمهفلاله،منهتبرعالزرع

به.يتبرعأنفعليه[]تبرعمن:يقالأنويمكن

بها]ظلمزيادةفتلكالقممةمنبأكثراشتراهاكانوان

ظلمه.من[عهير

الثانيةوأن،المحضالعدلهيالثالثالطريقأنللناظريطهرفقد

.[]وان،العدلعنبعيدة

تؤديبهالحكماواناطة،الانضباطوعدمالخفاءفيهايكثرالثالثةولكن

عنالنا]سرعهبةلىإ[]المعاملةضيقلىإ

أدىربمابل،لحضارةاتأخرلىإذلكويؤدي،والتجارةوالصناعة[الزراعة

الدنياهخرابلىإ

دونشدهءفييكونعليهاوالانضباطالظهوروامكان،الثانيةوهكدها

اخر.

فيأنعلى،بالتراضدهالحكميناطأنالحكمةحقالحكمةكانفلهدها

.العقولوتربية[]منها:،أخرىمصالحبهالحكمنوط

والافهام،العقولباختلافتختلفالمكافأةعلىالرضادلالةولكن
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بالبلوغالحكمفنيط[ص]ينفلااختلافوذلك

والعقل.

لىإمضطرا[المشتري]يكونلاأنذلكلىإيضممنالعلماءومن

نألحالوابدينار،رغيفافاشترى،لجوعابهاشتدكمنالعوض

مثلا.دانقالبقعةتلكفي[

ومنهم]،بهفيردالفاحشالغبنيستثنيمنومنهم

يغبنه،أنيحاوللنأنهفيرى،بصاحبهالظنيحسنمنوهو،المسترسل

ربا".المسترسل"غبن[:قيلو!]ط

مالمندراهمعشرة[]6[]ص

.[]لمشتريا

بالباطل.مالمنهم[]الثانيةوباعتبار

يأكل]لمالاولىالطريقةوباعتبار

اقالأبالنطل]بئنحمأمولكمتآ!لولاءامنواالذلىيائها>

.<ترانن[عنتجشرةتكون

.[]أنالايةفافهمت

البيع.فيتقدممانحوفيهايأتي:الاجارة

الزيادةوهوربا،عليهيطلقماأشهرونقدمالربا،فيالانولننظر

نأبشرطدراهمعشرة[]،القرضفيالمشروطة

عشر.أحديقضي
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إنما[]اعتبارلىإههناملجئولا،وباطلطلمالدرهمفهذا

ينشأوما،الاخريينالطريقينفيالانضباطوعدمللخفاء،البيعفياعتبر

.القرضفيموجودغير[]المفسدةمنعنهما

بطلم.ليسالربانأإثباتبهايحاول[

مالهالرجلوهبلوأرأيت:بعضهمويقولرضا،[

ظلما؟الاخذأيكون،فاخذهلاخر،

الرجلأنترىلا[]،الهبةفيكالرضاليسهناالرضاأن:]والب[!اب

المربي،منأخذلماربابغيريعطيهمنوجدولومضطرا،إلابالربايأخذلا

الاعطاء.عدملاختار،يعطيلاأوربايعطيأنبين]ال![غرضخيرهولو

المثالفيالبائعفانسواء،البيعفيكالرضاهناالرضاولكن:قبلفان

ولو،العشرةلاختار،عشرينأوعشرةيعطيأنبينالمشتريخيرلوالمتقدم

الثلاثين.لاختار،ثلاثينأوعشرينأخذبينالمشتريخئره

البيعفيالعدلمقتضىكانأنهوهوانفا،الفرققررناقدأننا:والجواب

انضباطهماوعدملخفائهماولكن،فالثانيةتكنلمفإن،الثالثةالطريقةاعتبار

فيمنتفالمعنىوهذابالرضا.الحكمنيطالمفاسدمنعليهماينبنيوما

.القرض

منالمنعأنوهو،المعنىهذايشبهماالقرضفييوجدفإنه:قيلفان

.الاقراضعنالناسامتناعلىإيؤديالربا

القرضعنفيهايمتنعوالمالمسلمينعلىزاهرةقرونمضتفقلمقلنا:

ربا.بدون
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لاخيه،دفعهاعلىدراهمهكنزالربامنالممنوعالرجليؤئرولماذا

وأبرهناستوئقكأنبالقضاء،لدافعوثوقمعوقتها،فيويردهابهاينتفع

الاجرمنللمقرضذلكفييحصلمامع.أخيهبوفاءوثقأو،ضامن

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكما،المنافعمنذلكوغيروالشكر

عنتقاعدهمخشيةيوازيلاالقرضعنالناسامتناعخشيةأنعلى

فيانضباطهوعدم،المناطخفاءمنيلزموما،والتجارةوالصناعةالزراعة

ذلك.وغير،لحكاماوتحير،والتنازعالتشاجركثرةمنالبيع

منللمستقرضتحصلان1فائدتينهناكأن:الثانيةالشبهة9[]ص

ذلك1نحوأو[القرض

.[1القرضبذلك[

النفع1منللمقرضحصلماأن:الأولىالفائدةعنالجواب

استقرضه.الذيالمال[

فرضولو[فالقضاءوحينئذ[1

فإن1مالا،وجدحتىوالعريلجوعاعلىصبرأنه

وسائر،الإسلاميوجبهمماالمضطرحاجةدفعأنوهوآخر:وجواب

نقصانايوجبلاحاجتهدفعكانإذا[1تقتضيهالشرائع

يقرضلملومالهخزنيريدكانإنالدافعفإن،كذلكوههنا،الدافععلىما

كماللمستقرضأنفعالقرضإنبل،خزانةفيكأنهالمستقرضعندفهو

،القرضمدةمثلفيفيهأيربحيدريفلافيه،يتجرنيريدكانوإنسياتي،
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فييصرفهأنيريدكانوإن.وضمانهيدهفيالماليتلفلعلهبليخسر؟أم

محفوظاهيبقىلانهله؛نفعإقراضهأنفواضححوائجه

ليتجر.استقرضإذابماخاصةانها:الثانيةالفائدةعنوالجواب

فيالربحفهذاربجفإنيخسر،نأويربحأنالمحتملمن:نقولثم

ضمانهفيفيهوالتصرف،المالذللشبأخذمخاطرتهمقابلوفي،تعبهمقابل

لىإذلكمعويضطر،أملهويخيب،تعبهفيضيع،عليهيتلفأناحتمالمع

دينه.ليوفيبيتهأوعقارهأوزوجتهحلييبيعأن

أوضح.فالامرخسروان

:القرضبسببالمقرضيتحملهمامضرتينهناكأن:الثالثةالشبهة

عندالماليتلفوربما،يدهعنمالهبإخراجمخاطرته:الأولى

.المالفيضيع،ويموتويفلس،المستقرض

لنفسهفيهاتجرفربماالمالذلكيقرضلملوالمقرضأن:الثانية

وربح.

ضمانة،أو،رهنبأخذمنهاالتخلصيمكنأنه:الأولىعنالجواب

فهوذلكيمكنهوكانياخذهلموإن،المخاطرةزالتذلكأخذفان

يمكنأموالاللمستقرضأنيعلمكانفإنيمكنهيكنلموانالمقصر.

المستقرضمخاطرةمقابلفيالمخاطرةفهذهوالا،مخاطرةفلامنهاالاداء

تقدمت.التي

مخاطرلانهأشد،المستقرضمخاطرةنجدبينهماوازناوإذا

المالعلىقاصرةالمقرضومخاطرة،ونحوهوالبيتكالعقار،بضرورياته
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ضرورياته.عنفاضلايكونأنهوالغالب،أقرضهالذي

بذلكيتجرأنيريدالمقرضيكونأنيخلولاأنه:[لثانيةعنوالجواب

يفتهفلميخزنهأنيريدكانفإن،يخزنهأنيريدأو،يقرضهلملوالمال

أصلا.ربحبالقرض

يربح،أنبينمخاطراتجاربالايكونفانهفيهيتجرأنيريدكانوان

الماليتلفأو،المالرأسمنويخسر،أملهويخيب،تعبهيضيعأنوبين

أصلا.

أخرىفوائدمع،المخاطرةومن،التعب[منالمقرض1

سيأتي.كمالهحصلت

.[]هذافليكن

من][]01[]ص

.[وغيرهالمستقرض

.والقبولالجاهمنذلكعنينشأما4-

تحمى.لامنافعمنذلكعنيترتبما5-

.[]الاستقراضلىإمستقبلهفييحتاجربماآ-

أحدلهيضمنهلموتلفعندهبقيفإن،للتلفمعرضالمال7-

[.ذمتهفيمضموناكانالمستقرض

يصرفه]فيهلوقعالمقرضيدتحت[]8-

ذلك.عنمحفوظاكان[
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]من[]المالصاحبيحتاجماكثيرا9-

إذايضمنهلاالوديععندأمانةكانأودعهوإذاذلك،غيرأو[نهبأوسرقة

المستقرض.علىمضموناكان[]تلف

وألفسدبعينهبقيلوعتيقايكونأنيكثرفإنهطعاماالمالكانإذا-01

حينمثلهيردأنبدفلامنهأجودالمستقرضلهيردلمفإنأقرضهوإذاتلف،

.أخذه

أعلم.والله.كفايةذكروفتما،بالتأملتدركأخرىأموروهناك

****
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الربامفاسد

تمهيد

928

تحصدلاالجزئياتولكن،العدلتطبيقالاحكامشرعمنالمقصود

فيفتخفى،الجزئياتفيتختلفللحكمالمقتضيةوالحكمة،تتناهىولا

ينضبطولاأخر،[فيوتخفبعضها،فيوتشتد]أخر،فيوتظهربعضها،

مقدارها.

جرماتارةيكونولكنه،العقوبةيوجبجرمفإنهالزنا،:ذلكمثال

أخف.يكونوتارةجدا،شديدا

فسعىيحبها،لاقبيحةامرأةإلىعمدغنيالشهوةضعيفشائبفرجل

بها.زنىحتىبعدها

جميلة،امرأةعشق،يزوجهمنيجدلافقير،الشهوةقويشابواخر

وقعأنيصبرفلامخال،مكانفيصادفهاأنفاتفقلقاءها،يتجنبفكان

عليها.

يزدادوهكذا،تحمىلادرجاتوبينهمابعيد،بونلجرمينافبين

شرفها،واسقاط،المرأةإفسادمنالزناعنينشأمالىإنظرناإذاالاختلاف

،الناسفيالزناانتشارمنيخشىوماالولد،وتضييعباهلها،العاروالحاق

ذلك.وغير

:طرقأربعأمامهكانللزناعقوبةسنعاقلكلففلو

اختلافمنيمكنمابعددتفصيلاالقانونيفصلأن:الاولى

.لجزئياتا
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التيلجزئيةافيحاكمكلليقرر،الحكاملىإالامريكلأن:التاتية

لها.مناسبايراهماعليهتعرض

وأأشدها،أوجرما،لجزئياتاأخنسعلىتنطبقعقوبةيقررأن:التالثة

الجزديات.جميعفييطلقهاأوسطها،

.[]لجزئياتامنالغالبعلىتنطبقعقوبةيقررأن:الرابعة

بممكنة:فليست:الأولىفأما[11]ص

[.]حصرهيصعببحيثالاختلافلكثرةأولا:

باختلافها]لجرمامقداريختلفالتيالاحوالمنلانثانيا:

]والمفاسدالمضارمنالزناعنينشأماومقدار[

]جزئيةكلفيإليهمويوحي،الحكامهميكونواحتىالناسفيالانبياء[

.]

القيامةيوملىإالزناوقائعفيهيحميكتابارسولهلىإيوحينوإما

تشتبهلابحيث[]الرجلباسم

.بأخرىواقعة

ما1ينافيولكنهممكنا،فكان:الاولفأما

نأيقتضيانهعلمناإذاولاسيما،ذلكوغيروالاختبار،[

الزنا،عقوبةلاجل[]لانهانبياء،كلهمالناسيكون

نفسهحاكمإنسانكلفيهايكونالتيحتىالاحكاملجميعاختيارهلزم

.]
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اقتضاوهالفهملىإأقربها،وجوهمنللحكمةمناففلأنه:نيالثاوأما

منذلكمنوأكثروملايينالافايبلغقرانوحدهاالزناعقوبةفييكونأن

منحكمكلفيوهكذا؟وكشفهوحفظهنقلهيسهلفكيف،المجلدات

الزنا.عقوبةغيرالاحكام

ففيها:الثانيةالطريقةواما

،لجرمااختلافتوجبالتيالصفاتبعضلخفاء،تغنيلاأنهاأولا:

.تقدمكما

وهذا،يداهنفهذا،لحكاماوتلاعب،الظلملبابفتحأنهوثانيا:

منيلزمهمامع،يتهموهذا،يخافوهذا،الشفاعاتعليهتؤثروهذا،يرتشي

سيماولا،الحكامكثرةذلكفيستدعي،الحاكمبهيكلفالذيالعملكثرة

منغيرهافييختارأنانبغىالزناعقوبةفيذلكاختيرلوأنهعلمناإذا

ويتعذر،ويتعسرويتأخر،القضايافيالفصلفيصعبذلكومع،الاحكام

.العامالفسادعينذلكوفي

الزجرمنالمقصودلىإيؤديلاالعقوباتأخففتعيين:التالثةوأما

فيكوننادرا،استحقاقهيكونأنيصادفقدأشدهاوتعيين،والتأديب

يكونقدأوسطهاوتعيينيستحقها،لامنعلىالعقوباتوقوعالغالب

الاخف.استحقاقأوالاشد،استحقاقهوالغالبأنفرضإذاغلطا،

العاقلفان،الغالبمعرفةيبقىولكن،الممكنالعدلفهي:الرابعةوأما

ويبقى،العقوبةتعيينأيضاويبقى.غيرهيخالفهوقد،يغلطوقد،فيهيترددقد

بغيربهإضرارفيهالغالبغيرمنكانمنعلىالعقوبةتطبيقأنأيضا

.استحقاق
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ستراه.كماالنقائصهذهتزولوجلعزاللههوالشارعكانإذاولكنه

ومنع،لمرأةواللرجل[][12]ص

منالقحشةياتب>والنئ:تعالىقالكما]وذلك،الخروجمنالمرأة

فىفامسكوهىشهدوافانمنحخأزبعةعلتهنفاستشهدوأ[لمحسائم

ياتيتهارالذان!سبيلالهناللهتحعل[أؤاتمؤتيموفنهنحتى]الببرت

صاناللهإن[عنهمآفأغرضوأواصلحا]يمدافإنفاذوهمامن!م

.[16-15لنساء]زحيما<تؤاجما

قعةوا

بنمحمدالامامالسيد[

وكانوتفكر،بتدبرالقرانمنجزءايومكليتلوأناللهرحمهإدرش!بنعلي

ني،دعاثم،الاياتهذهيوماتلاهفيمافكان،يشكل[

راجعثمفيها،تأملنهو(رالذان>:[لىتعا]قولهمعنىفيترددهليفذكر

بهماالمراد:قالمنمنهملان،قالوهمماقوللىإقلبهيطمئنولمالتفاسير

قوله:فيحكمهاسبققدالمرأةلانبعد،فيهوهذا:قال،والمرأةالرجل

الاصل.خلافوهو،التغليبذلكمعوفيه(>والنئ

اللواطة.فيوالمفعولالفاعلبهماالمراد:قالمنومنهم

ماالشرعمنذلكبعديردولم،عظيمجرماللواطةلانأبعد؛وهذا:قال

لذلك.ناسخايكونأنيةوى

الزاني.الرجللحكمتتعرضلمالاياتتكونانذلكمعوفيه
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ههنااحكيهفيماولعل،معناهبنحوسأوردهبحثااللهرحمهمعهفبحثت

نقصاهأوزيادة

خاصة،الزناةالرجالحكمفيالايةهذهتكونأنيحتملأفلا:قلت

خاصة؟النساءحكمفيالاولىأنكما

عنالعدولوجهفما،"هيأتونهاه"والذين:لقيلهذاأريدلوالسيد:فقال

التثنية؟لىإذلك

وغيرمحصن:نوعينعلىالزناةالرجالأنباعتبارإنها:يقالقد:فقلت

النوعين.باعتبارفثني،محصن

هذا؟مثلجوازعلىالدليلوما:فقال

:(1الشاعر)وقول(،ااحريزمحألذى>وهو:لىتعاقولهفذكرت

الحمامهببيضتهاعيتكمابأمرهمعيوا

ثمامهمنواخرنشممنعودينلهاجعلت

يفسدفسفيههموسفيها،حليمافيهمأن:المعنىبأنالشعرفسرفقد

كالنشم،القويفيهاعيدانمنبيتهانسجتإذاكالحمامةحليمهم،على

نشم،منعودا:عودينلهاجعلتوالتقدير:قالوا:.كالثمامةوالضعيف

ثمامة.منواخر

النوعين،باعتبارهيإنمابهوالممثلالمثلفيالتثنيةأنالمعلومومن

(918)3/"و"الحيوان(138)ص"ديوانه"فيو[لميتانالابرص،بنعبيدهو(1)

وغيرها.عيا()حيا،"العربو"لسان85()2/الاخبار"و"عيون
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الحمامةأنولاسفيها،واحداورجلاحليما،واحدارجلافيهمأنيردفلم

ثمامة.منواحداواخر،نشممنواحداعوداجعلت

الاية؟هذهفيالمفسرينمنأحديهقالهلولكن،قريبهذا:فقال

هما:قالمجاهدعنبعضها:فيفإذاالتفاسيرفراجعنا.أدريلا:قلت

.(1)الزانيانالرجلان

علىومررت،اليومالتفسيرهذاأناراجعتقد:اللهرحمهالسيدفقال

بذهني.يعلقولم،إليهألتفتلمولكني،القول]هذا[

الجبائيكقوللي،ظهرمايؤيدماعلىذلكبعدوقفتثم]أقول:[

<[.ألله]دعواأثقلت>فلئآ:تعالىقولهفيوغيره

وهو]،قدمتهماالايةفيعنديترجحولكنه[13]ص

فليس]،البيتفيالمرأةإمساكوأما،والمرأةللرجل

فتدبر..عقوبتانالمرأةعلىتجمعأن[

]ولالحدؤمأئةمنهماؤحدكلفألجدواوال!الىل!اية>:تعالىقولهنزلتثم

قدعني،خذواعني،"خذوا:به!ولالنبيفقال[،<اللهدينفىتمفة!بهماتأخذلم

بالثيبوالثيبعام[،وتغرببمائةجلد]بالبكرالبكرسبيلا،لهناللهجعل

)2(.مسلمرواه"والرجممائةجلد

حاتمبيأوابن(4721)المنذروابن(994،005)6/"الطبريتفسير"انظر(1)

/3(.)598

الصامت.بنعبادةعن(0916)رقم)2(
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وحد،الشهوةشديدشابايكونأنالغالبلانخفيفا؛البكرحدجعل

الحكميعلقولمشيخا،أومتزوجايكونأنالغالبلانشديدا[؛]الثيب

لحكبم:زوجةذابكونه

ليزني،زوجتهيفارقانلىإبالرجلالزناحبيوديلا[ن]منها:

الفساد.منفيهماذلكوفي،عقوبتهوتخف

بأوسطها.وليس،العقوباتأشدالرجمإن:قيلفإن

بعضقالكما،الشنيعلجرماهذامقابلفيوسطهو:يقالقد:قلت

هوولكن،الجرملهذاعقوبةيكفيلاالقتلإن:العقوباتبعضفيالقدماء

يمكن!ماأقمى

هذا،فيستر،وقدرهبقضائهالعدليتمموجلعزالربفإنذلكوفوق

إذافيماهذاويعوض،العقوبةمنيستحقهماتتمةهذاويزيدهذا،ويفضج

حقائقوههنا.وهكذا.،جرمهيستوجبهمماأشدالعقوبةمننالهالذيكان

فيهاهندركهمابسطموضعهذاليس،ودقائق

تلاوتها)1(،نسختثم،الرجمفيايةأنزلتعالىاللهأنصحقدأنهبقي

.(...البتةهماجموفارزنياإذاوالشيخة>الشيخ:وهي

."،..عني"خذوا:جم!والنبيفقاللجلد،اايةنزولعندنزولهاكانفهل

الثيبين؟عنكنايةوالشيخةالشيخويكون

سبيلافبينتالايذاء،آيةنزولوبعد،الرجمايةنزولقبلنزلتكانتأو

.الخطاببنعمرعن(1916)مسلمأخرجه(1)
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الجلد،ايةنزلتأنلىإالشبانعلىالتخفيفوترك،والشيخةللشيخ

البكر،علىلجلدابفرضمعاالايذاءوايةوالشيخةالشيخايةفنسخت

الثيب؟علىوالرجم

الشيخعلىالرجمفكانمعها،أوالايذاءايةقبلنزولهاكانأو

؟بالشبانخاصاوالايذاء،والشيخة

فشرعبينهما،نزلتتكونأنالاحكامتدريجفيلىتعااللهيسنةالاشبه

والشيخة،الشيخرجمشرعثم،لجاهليةباالعهدلقرب،فقطالإيذاءأولا

وأبدل،والشبابالشيخوخةاعتبارتركثمالايذاء،علىالشبانحكموابقي

وشدد،الشيخمعنىفيالشبانمنالمتزوجلان،وعدمهالاحصانباعتبار

اعلم.واللهالحد،في

كفاية،ذكروفيماهذا،منأزيدبسطلىإتحتاجالمسألةوهذه

فقط.الغالبعلىالحكمبناءيكونأنتقتضيلحكمةاأنوالمقصود

التملكاسباب

بمالأحقيكونالابنأنفالغالب،التملكاسباب[

له،وهبلماالامرنفسفيمستحقايكون[]أبيه

جمعحتىأسباب[]يكونأنيتفققدولكن

يضرمماذلكونحو[]عاقسفيهابنلهويكون،كثيرةأموالا

سفيهلشخصمالهيهب[]فيرثه،الابيموتثم،الناس

فيه،مافيهالماللذلكلهالموهوبأوالابناستحقاقأنيرى[

أهلمنالمقلينيعطيالرجل[]مباحاالرباكانفلوذلكومع
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بسعيه.الناسوينتفعويتعنى،منهمكلفيسعىبالربا،مالهوالعمللجدا

شيءلهيزيدلاأو،تافهشيءإلالهيزيدولابالربا،يفيمايربحفقد

ويخيب،تعبهفيضيعشيئا،يربحلاأوبالربا،يفيليسمايربحأوأصلا،

عليهيتلفأو،المالرأسمنعليهينقصوربما،مالهمنالرباويغرم،أمله

بيته،أوعقارهأوأهلهحلييبيعوالربا،المالرأسفيغرم،كلهالمالرأس

كلمامروعا،يومكلبقيأطلقإنثم.وسجنأهينشيءعندهيكنلمفان

.ويتوعدهويهينه،يتقاضاهالطلبقامدريهماتلهفحصلواجتهدكد

يبقى،فيهماوفيه،السفيهذلكلىإوصلالذيالماليبقىوهكذا

والعمل،الكدأهلدماءمنيمتصهاأموالاشهركلفيهيربحوهوله،سالما

حركاتهبل،الناستنفعحركةمنهيكونأنبدونفيهاويسرفبها،ويترفه

بيوتهم.وتخرب،أخلاقهموتفسد،تضرهم

يعيشواأنيريدونالذينهؤلاءهملمراباةبايتكسبونالذينأنوالغالب

رووسوتبقىعناء،ولاتعببدونالعمالدماءيمتصون،ورفاهيةراحةفي

.التجارةأرباحمنوثقرباحافيهايربحونبل،محفوطةأموالهم

ليما:قالمال،بيدهوقعمنفكل،البلوىتعممأنيوشكثم

هذا؟تجارةأوصناعةأوبزراعةوالعناءالتعبمعالمالبرأسوللمخاطرة

ولا،محققربحفيهويحصلغالبا،محفوطاالمالرأسفيهيبقىالرباباب

عناء.ولاتعب

السفهاءأيديفيالاموالتنحصرأنيلبثفلا،ذلكعلىفيطبقون

لهم.عبيداوالعمللجداأهلويصير،واللعباللهوإلالهمشغللاالذين
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نشيطا،عاملاعضوايكونأنلىإالافرادمنفردكليضطرالربافمنع

الأموالويستخرجوالعناء،الكدلاهلالغنىبابويفتح،وينتفعالناسينفع

يستحقها.لامنأيديمن

واجتهد،وجدفاعملرجلا،كن:ماليدهفيحصللمنالشرعيقول

()الزكاةعليهضريبةسنةكل3وأ،منهوكلفاكنزهأبيتفان،الربحواطلب

الناسفأقرض،الجملةفيالخيرصنعذلكمعأردت[]وإن.يفنىحتى

حسنا.قرضا

وجهواتضحوالربا،البيعبينالفرقبانقد:قائلقالإن[151/]ص

وهوشيء،فبقيالتفصيلفأما،الجملةفيلكنالربا،وتحريمالبيعإحلال

فيهاالسلم[]ويحللونثمنهامنبأكثرنساءالسلعةبيعيحللونالفقهاءأن

لاجل.وعندالعقد،عندثمنهامنأقليدفعأجللىإ

كانوإننساء،درهماعشربخمسةطعامااصععشرةبيعفيجوزون

عشرخمسةفيدراهمعشرةالرجليسلمأن[]ويجوزونعشرةنقداقيمتها

]بعشرة[آصععشرةالعقدحينالسعرأنمعمثلا،لحصادالىإصاعا

دراهم.بعشرةصاعاعشراثناالحصادعنديكونوقد،،دراهم

دربشرطآصععشرةإقراضوبين،المسألتينهاتينبينالفرقفما

درهما.عشرخمسةردبشرطدراهمعشرةوإقراضعشر،خمسة

أجوبة:ذلكفعن

،القرضوشرعنقداالبيعشرعلىإيحتاجونكماالناسأن:الأول

لىإيحتاحماكثيراالانسانلان؛المسلملىوانساءالبيعشرعلىإفكذلك
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بنسيئة،اشترائهلىإفيحتاج،يقرضهمنيجدولا،ثمنهعندهوليس،الطعام

فيه،يسلمنفيحتاج،السوقفييجدهفلامخصوصطعامإلىيحتاجوقد

الناسيسبقهأنيخشىوقدالربج،قيطمعاعنهفيفتش،إليهالمسلمليذهب

نأليامن،فيهبالاسلامفيبادرالتجار،ولاسيما،حصادهعندالطعاملىإ

يقرضه،منيجدفلادراهملىإالارضصاحبويحتاج،غيرهيسبقه

الحصاد.لىإطعامفيإليهيسلممنفيطلب

نقدا،ثمنهبمثلإلانسيئةالسلعمنوغيرهالطعاميباعأنحرمفلو

التيالعشرةالاصعهذه:للطالبيقولأحدهملأنذلك؛منالباعةلامتنع

الأمرينفاينقدا،دراهمبعشرةغيركفيهايرغبنساء،دراهمبعشرةتطلبها

طعاماأخرىسلعةبالدراهمأشتريثم،دراهمبعشرةنقدابيعها:ليإأنفع

فيربحتوقدإلاالحصاديجيءلافقدوهكذا..بربج،أبيعثم،غيرهأو

لحصاد؟الىإدراهمبعشرةإياهاأبيعكأمحلالا،ربحاعشرةالعشرة

أشتريلي،خيريهماأ:الارضللصاحبالدراهمصاحبويقول

يجيءلافقدبيع،وأشتريثمأبيعها،ثمنقدااصععشرةالدراهمبالعشرة

منكأشتريوحينئذحلالا،ربحاعشرةالعشرةفيربحتوقدإلاالحصاد

منواكثرذلكمنقلأوصاعا،عشرخمسةدراهمبعشرةغيركمنو

الحصاد؟لىإاصععشرةفيإليكأسلمهاأم،عشرة

وفي،والسلمالنساءبيعانقطاعلىإذلكأدىالزيادةمنمنعفلو:أقول

حرمهماارتكابلىإحينئذيضطرونالناسولعلفيه،ماالضيقمنذلك

منذلكوفي،غيرهارتكابعلىيجرئواحدحراموارتكاب،الشرع

فيه.ماالفساد
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الناسلان؛انقطاعهلىإيؤديلاالزيادةمنفيهالمنعفإنالقرضفأما

.والطعامالنقدوهو،إقراضهلىإلحاجةاتغلبماكنزعلىحريصون

من[]القرضيتبعمامعهذاالكنز،منلهمأنفعالتوثقمعوالقرض

ذكرهاهتقدمالتيالفوائد

وللبائع،يقرضلملوللمقرضيرجىالذيالربحأن:الثانيالجواب

وباعوااتجرواإذالهميرجىإنما،يسلململووللمسلمبنقد،باعلوبنسيئة

لوأنهميعلمفمنهذا،وأسلم،بنسيئة]هذا[وباع،ذاكأقرضواشتروا،فاذا

[1/2ه]ص.يكنزونأم،ويشترونويبيعونيتجرون[]ذلكيفعلوالم

الحكمبهيناطأنيتصورماوأقرب،وجلعزاللهلايعلمهلاغيبذلك

ينبغيولا،جهتهممنإلايعلملالانهأيضا؟خفيأمرالنيةولكن،نيتهم

لانهعلامذاولكنالكنز،أحدهمنيةيكونفقد،يتهمونلانهم؛تصديقهم

،ويشتريويبيعيتجرأنيريد[ن]إلابالزيادةلهيحكم

ذلك.دعوىعلىالربححبحمله

العاقدانعليهيطلعظاهربضابطالحكميناط[أنذلك!ىفاقظ

،العوضاعتبار[تابهـ1يفيماأقربفكان،وغيرهملحكامواوالشهود

ربا؛الزيادةشرطكانمنهيقربماأوالمدقوعجنسمنالعوضكانفإذا

هذاكنزينويانهعلىقرينةكذلكالعوضيكونأنالمعطيتحريلأن

لجنس.ا

الضابطلانتفاءحلالا؛الربحكانللمدفوعمبايناالعوضكانوإن

الكنز.نيةمقامالقائم
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علىجرتلوكانتإذافأماطبيعئا،سيراالمعاملةسارتإذاهذا

صوراهاحتىأحدهماأوالعاقداناحتالولكن،الاولمنلكانتطبيعتها

الطريق،سواءلىإتردأنيجبفإنه-العينةفييأتيكما-الثانيبصورة

.الاولبحكمفيهافيحكم

لىإوصييعمدكأن،تهمةهناككانتإذاذلكعكسفيينبغيوهكذا

يغرمأنفينبغيأجل،إلىثمنهاولدهيقرضثمفيبيعها،يتيمهمالمنسلعة

.القرضأجلمثللىإباعهالوالسلعةثمنمننقصما

له:فيقولقرضا،عمرومنزيديلتمسكانفلا،تهمةلاحيثفاما

ويسلمنقدا،بدراهمثالثرجلمنسلعةيبيعثم،ساعةبعدليإارجع

حسنا.قرضازيدلىإالدراهم

فلا،والمعروفالخيرفعلبهايقصدحيلةفهيحيلةهذهسميتفان

لها.إبطاينبغي

والمقرض،زيادةعليهوشرط،دراهمرجلاتاجرأقرضفاذا:قلتفإن

بذلك.المستقرضواعترف،همهبدرايتجرأنيريدكانأنهيدعي

يمهدبانهمتهمنفسهلانهالمستقرض؛اعترافلىاالتفاتلا:قلت

لمإنويخافوهكذا،وثالثاثانياصاحبهمنيقترضلانهذاباعترافه

بالربا،الاخذالشارعحرموقد،أخرىمرةيقرضهلاأنالمرةتلكلهيعترف

وانماتحقيقا،المستقرضيدركهالاغيبالنيةأنمعبه،الاعطاءحرمكما

والقرينة،مصطنعةالقرائنتلكتكونوقد،بقرائنعليهاالاستدلاليمكن

.نادرةالواضحة
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وناط،النيةعنلحكمةااقتضتهكماعدلقدفالشارعذلكوفوق

.الاصولفيتقرركماالمعتبرهوفصار،علمتكماالعوضبصفةلحكما

نيطانضباطهالعدمولكن،المشقةحكمتهالطويلالسفرفيفالقصر

لارفاهيةسفرسافرمنحقفيحتىالحكمفاستمر،الطويلبالسفرالحكم

فيه.مشقة

يعلمكانإذازيادةبشرطالمقرضانيتوهمقدعمالجواباعلموبهذا

بينهفيماالزيادةأخذلهيحلفربما،بالدراهميتجرأنيريدكانأنهنفسهمن

الظاهر.الحكمفيلهيحللموان،اللهوبين

الحيل،تبطلونفلماذا،العوضصفةعلىالمدارصارإذا:قيلفان

وغيرها؟كالعينة

لانهاأبطلناهاوانماالكنز،نيةعلىلدلالتهانبطلهالمأننا:لجوابفا

الطبيعيمجراهاعنبالمعاملةوعدول،عليهواحتيال،الشرعحكممنفرار

منكللتحراهاأبيحتولو،النفسلهوىذلككل،مصطنعةصورةبتكلف

فائدته.عنمعزولا،غايتهعنمعطلاالشرعيلحكمافيبقىالربا،يريد

نأيريدسلعةعندهكانفيمننقولفاننابها،نعتدفلموحدهاالنيةفأما

بخمسةالسعلةتلكفيراغباوجدلوإنه:العشرةويكتنزنقدا،بعشرةيبيعها

حراما.ولارباذلكيكنلم،منهفباعهانساء،عشر

فيراغبجاءهئماكتنازها،يريددراهمعشرةعندهكانتفيمنونقول

حالالموجودالسعرعن[]فيإليهفأسلمها،السلم

حراما.ولارباذلكيكنلم،الأجلوعندالعقد
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لمجرديحللاالصلاةقصرأنالشريعةفيتقرركماوهذا3[1/ه]ص

فتدبر!سفر.بدونالمشقة

نيتهكانتمنفان،بهيفيلاالحكموهذا،العدلهوالمقصود:قيلفان

الامرنفسفيهوحالاالمستقرضلحاجةالقرضاثرولكنه،التجارة

نساء،باعولكنهالكنزنيتهكانتومن،الربحمنفاتهعماللتعويضمستحق

للتعويض.مستحقايكنلم،الجهةهذهمنالربحفيطمعاأسلمأو

رضيقدفانه،إشكالفلازيادةيشترطلمفإن؛المقرضأما:قلت

التي.القرضفوائدمنلهحصلبمايرجوهكانالذيربحهعنعوضا

المستقرض.لىإالمعروفوصنعالاجر،ومنها،تقدمت

عقوبةالزيادةمنفحرمانهلحكمباعلمقدكانفانالزيادةاشترطوان

يعلملمكانوان،يقرضأنعليهتحتملمأنهامع،الشريعةمخالفةعلىله

جوابه.تيفسيأ

عماعوضايكونربحمنينالهمافإنسلما؛والمعطي،نسيئةالبائحماو

منيحرمبالحكمجاهلابزيادةالمقرضأنكما،القرضفيالربحمنيفوته

ولمسلم،أونساءباعإذايربحهمامقابلفيذلكويكونحكما،الزيادة

.التجارةيريديكن

ولاينسئولا،التجارةيريدوهويقرضالإنسانيكونقد:قلتفان

وقدأبدا،يقرضولاالكنز،ينويكانأنهمعويسلمينسئيكونوقد،يسلم

هذا؟فكيفمغربيا،وينسئمشرقيا،يقرض

لاثم،منضبطظاهربأمرتناطأنلابدالقوانينأنسابقاقررناقد:قلت

.النادرةالصوربعضفيالحكمةتخلفيضرها
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أوقاتفيتعلنفالحكوماتالعقلاء،عندبهمعمولىمعقولأمروهذا

ولا،المصلحةوققذلكبانالعقلاءويعترفليلا،الخروجمنعالخوف

يلتمسوذهبجياعا،أطفالهتركقدرجليكونأناحتمالذلكمنيمنعهم

بعضبيتفيوهوالليلعليهجنحتىبالطعاميطفرفلمطعاما،لهم

أطفاله.هلاكذلكوفي،بيتهلىإالرجوعمنالحكومةحكمفيمنعه،معارفه

عليهافجنخرجتقدمرضعامرأةوتكونوالنساء،الرجالالمنعيعموقد

فيموتبيتها،لىإالرجوعمنالحكمفيمنعهامعارفها،بعضبيتفيالليل

جوعا.طفلها

الطرقفيالشرطةراهمنأن:الخوفأوقاتفيالحكوماتوتعلن

رجليكونأنيصادففقد،بالرصاصضربوهبهارتابوافان،ينذرونهليلا

وألنفسهقوتايلتمسفخرح،بالإعلانيعلمولمأصم،لكنه،مسالمضعتف

كثير.هذاوأمثال.لصممهيسمعفلم،الشرطةعليهفصاح،لاطفاله

لحياةضروريفالمطر،المعنىبهذاهوماالفطريةالقوانينفيبل

المساقر،طفلويقتلالتاجر،بضاعةويفسدالعجوز،بيتيهدموقد،لمالعا

ذلك.وأشباه

قدماوتعالىسبحانهواضعهايجبرالشرعيةالقوانينأنقدمناقدلكننا

بكلالمحيطسبحانهوهو،العدلبهيتمماويقدرفيقضي،خللمنعنهاينشأ

فيكورنبهنلهبنولنشئاأرادإذا-!يانمماأمره،وقدرةعلماشيء

83[.82-]ي!<تزجعونوإلئهثىملكوتصبحدهالديفخن
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المغصوبلمالوابهلممطولاالدين4[1/ه]ص

قدأجلمقابلفيكانإذاالرباتبطلإنماالمتقدمةالحجج:يقالقد

فيهيظهرفلاالمغصوبوالمالبهالممطولالدينفأما،الطالببهرضي

يؤخرهلاأنشرطعلىطعاماأودراهمرجلاأقرضإذاالتاجرفانذلك،

بدونالتاجريلحقشديدضررذلكففيمثلا،سنةفاخرهمثلا،شهرعن

المالربجالماطلعلىيفرضأنالعدلمنأفليس،الشرعرضاولارضاه

؟عندهكانلوالربحمنالتاجرفاتلماوجبراله،عقوبةالمطلمدة

الاجل،بعدصاحبهفمطلهأجل،لىإأسلمأوباعفيمنيقالهذاومثل

وأدابةغصبمنعلىإن)1(:الشافعيقالوقد،الغاصبفييقالوهكذا

يستعملها.لموإن،الغصبمدةأجرتهافعليهدارا

فلالعذره،إنظارهلىتعااللهفرضفقدالدينفيالمعسرأما:الجواب

.إشكال

فلو،ينضبطلاالربحلانربحا؛الشريعةتضمنهلمفإنماالموسرماو

تجراوانلا؟أمفيهيتجراأكانيعلمفمن،صاحبهلىإدفعالدينأنفرضنا

مقداروما؟الربحمقدارفماربحوإن؟الماليتلفأميخسرأمأفيربح

قدمناهمماتعلمالمدينذمةفيالدينبقاءمنفوائدلهحصلوقد؟التعب

.المقرضفوائدفي

الماطلعقوبةشرعلىإعنهالشريعةعدلتينضبطلاهذاكانفلما

سبحانهفهوخفى،والسرعالملىإالاستقصاءوتركوالتعزير،لحيسبا

.(4/325)"لاما"نظرا(1)
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فوته.أنهعلمعماالماطلويعاقب،فاتهأنهعلمعماالممطوليعوض

الربا،فيالعرفبهجرىبمايضبطهإنمابالربجيقضيالذيوالطاغوت

به.يضبطأنيصحفلا،باطلالشريعةفيوالربا

تعويضعنفيهايعدلونالتيالأحكاممنكثيرالطاغوتيةالقوانينوفي

برعلىيستبعدوالانوجهفلا،الظالمعقوبةلىإالنقصعليهحصلمن

قانونوضعيمكنلاأنهنعلمفيما،الضربهذامنبشدءيقضيأنالعالمين

تطبيقه.ويستطيعون،الناسيعرفهأنيمكنللعدلمطابق

،والتقوىالبرعلىبالتعاونلىتعااللهأمرفقدهذاومع5[/1ه]ص

واقامة،لحكامانصبذلكومنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر

متمكنفالممطول،الحقتقيمحكومةالمتداينينبلدفيكانفان،الاحكام

فهوقدرتهمعأخرفإن،الدينحلولوقتالحاكملىإالشكوىمن

المقصر.

عنالممطوليتراخىأنيوشكمالابربجالماطلتضمينشرعولو

الربا،بشرطأقرضكأنهفصارالربا،ليأخذفيها،لجداعنأوالمطالبة

فقط،أيامثلاثةأجللىإالديناكتب:يداينهلمنالرجليقولأنويوشك

الرباأعطيتنيفانبربا،ولكنمثلا،ثلاثةأوشهرينتؤخرهأنلكذلكومع

بالربا.عليكفيحكممطلتني،أنك:الحاكمعندعليكادعيتوإلا،فذاك

يؤجل،لاإنه:يقولونالعلماءأكثرفإنأظهر،فيهفالامرالقرضماو

بعدإلايطالبهلاأنيؤملوصاحبه،صاحبهالرجلاقرضربماهذافعلى

فلا،طلبهثمالمالالمستقرضأنفقحتىالمقرضفتربصمثلا،شهرين

الربا.منهطلبفأنامطلني،قد:فيقولحينئذ،قضائهمنالمستقرضيتمكن
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،مقصرونكلهمفأهلها،بالحققائمةحكومةالبلدفييكنلمإذاوأما

بل،منهمخرجلهيجعللاأنينبغيتقصيرهبسببضررعليهدخلومن

أعلم.والله.بالواجبوالقيامالتقصيرعنالرجوععلىلهحملاعليهيشدد

يختلفمسائلهناكأنإلا،الغصبفيالكلاميكونالقياسهذاوعلى

بعضفمذهب،فيربحبالمغصوبالغاصبيتجرأنمنها:العلماء،فيها

ومذهب،للغاصبلاالماللصاحبالربحأن-أحمدكالإمام-العلماء

عليهيجببلله،يحللاولكن،للغاصبأنه-حنيفةأبي-كالإمامبعضهم

به.التصدق

يلزمناوانمابينها،الترجيحولااستيفائها،بصددلسناأخر،أقوالوهناك

هذهفيالغاصبأنعندهمالفرق:فنقول،والدينالغصببينالفرقههنا

فيفالدينالمدينوأمافيها،وربح،المغصوبةالمالبعينتجراالمسألة

العينفييتجرلمإذاجميعا:فيقولونذلكومع،معينةعيناهووليس،ذمته

الاجرةبوجوب-كالشافعي-بعضهميقولوانما،ربحيلزملاالمغصوبة

الذيالنقصلانيستعملها؛لموانونحوها،والدابةالدارغاصبعلى

الذيكالربحفليس،المثلبأجرةضبطهيمكنبالغصبالمالكعلىدخل

أعلم.واللهمر.كماينضبطلا

****
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الحربيمعالربا

معالحربدارفيالمستأمنالمسلميربيأناللهرحمهحنيفةأبوأجاز

مالبأنأصحابهوعللهيهاجر،ولمفيهاأسلممسلمأو،حربيمنفيهامن

وأخذ،بهميغدرأنالمستأمنعلىيحرموانما،مباجلحرباداراهل

بغدر.ليسبرضاهمأموالهم

الرباتحريمأنحجتهمومن،يوسفأبوصاحبهحتىلجمهوراوخالفه

لاولذلك،تعالىللهحقافيهأنالادلةدلتوقد،الشرعيةالادلةفيمطلق

اتفاقا.الاسلامدارفيمعطيهرضايحله

لوكما،برضاهولويجوزلاالحربيوظلمظلماً،الربااللهسمىوقد

المستامن.يقتلهبأنحربيرضي

كانب!يمؤالنبيعمالعباسأنرويبمااللهرحمهحنيفةلابياحتجوقد

ينهه.ولمبذلكيعلمب!ولالنبيوكانمكة)1(،فتحقبلالمشركينمعيربي

عنهاللهرضيالعباسإسلامأنحكيمالاننظر؛الحجةهذهوفي

أعلم.والله.بسطهالىإالانبناحاجةلااخرولوجوه،يثبتلم)2(قديم

****

فإنه،المطلبعبدبنلعباسربارباناضعربا"اول:يك!النبيقولعليهيدل(1)

الله.عبدبنجابرحديثمن(21)18مسلمأخرجه".كثهموضوع

التمريض.بصيغة578()5/""الاصابةفيالحافطذكره)2(
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ربةلمضاا[1/6]صه

نأيمكنهملىوالكساالعجزةمنالامواللذويطريقاالشريعةسنت

يدفعأنوهي،المضاربةوهي،غيرهمعلىضرربدونولكنفيها،يربحوا

نإولكنهبينهما،الربحكانربحإنأنهعلىفيها،يتجردراهماخرلىإالرجل

يلزملمكلهأوالمالرأسبعضتلفإنبلشيء،يلزمهلمشيئايربحلم

أمله.وخيبة،تعبهضياعيكفيهبلشيء،العامل

فيدورهالتلعبالغنييدمنالدراهملخروجبابافتحتالطريقوهذه

.تقدمكماالناسبهافينتفع،المعاملات

خطرفيهالان؛التنعمفيوالانهماكالكسللىإتوديأنيخشىولا

الحقيقةعلىعاجزوهوإلايختارهالاالمالفصاحب،المالرأسضياع

هضم.ولاظلمفيهاوليسغالبا،

وكذلك،مضاربةمالهللمعطيتحصللاتقدمتالتيالمقرضوفوائد

المضاربةفيفيكون،المضاربةفيتكونلاالربافيتكونالتيالمضار

يخاطرالمالكمنهما،كلمنوالمخاطرة،والعاملالمالكمنالربحرجاء

بعمله.يخاطروالعامل،بماله

برددهلحمدوا،المستقيملقسطاسو،القويمالعدلهووهذا

العالمين.

****
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الرباوجوه

زيادةبشرطيقرضأو،واحدةدفعةالزيادةبشرطيقرضأنبينفرقلا

بالقضاء،يطالبثم،زيادةشرطبلايقرضأومثلا،شهركلفيمقررة

غيرمندينرجلعندلهيكوناو،زيادةبشرطفيمهلهالمستقرضفيستمهل

آخرأجللىإأمهلهالاجلحلفإذاذلك،ونحوواجرةكثمن،القرض

.زيادةبشرط

واحد.فيهوالمعنى،تحقيقهسياتيكماالرباايةفيداخلكلههذا

:إيضاحلىإتحتاجأخرىصوروهناك

يقرضهمنيجدفلاالقرضلىإالرجليحتاجانوهي،العينةمنها:

المالصاحبمنالمحتاجيشتريأنعلىنسانمعفيتواطأحسنا،قرضا

نقدابتسعينالماللصاحبالمحتاجيبيعهائماجل،إلىدرهمبمائةسلعة

مثلا.

عينهووهذا،مائةيردأنعلىدرهماتسعينأخذأنهذلكوتأويل

الربا.

الشافعيالامامفأما،المعاملةهذهتصحيحالشافعيةعناشتهروقد

نيةيعلاملمحيثالبيعينتصحيحنصوصهفييوجدفإنماتعالىاللهرحمه

سالتهاامراة"ان:عائشةأئر(1)""الاممنالاجالبيعبابفيذكرالسوء،

منبأقلمنهاشترتهثمالعطاء،إلىوكذابكذاأرقمبنزيدمنباعتهبيحعن

)1(.)4/016(



113الرباحقيقلأعقالاستفتاهجواب28-

بنزيدأخبري،ابتعتماوبئس،اشتريتمابئس:عائشةفقالتنقدا،ذلك

نأإلا!اللهرسولمعجهادهأبطلقدوجلعزاللهأن[16]صأرقم

لما.يتوب

قالفإن":قالثمزيد،فعليوافقالقماسأنوفيه،عليهالكلامساقثم

زيد؟قولمعالقياسأينفمن:قائل

تاما؟الثمنعليهبهاثبتقدأليسالأولىالبيعةأرأيت:قلت

بلى.:قالفان

لى؟الاوأهيالثانيةالبيعةأفرأيت:قيل

لا.:قالفان

أجل؟لىإاشتراهكانوانبنقد،مالهيبيعأنعليهأفحرام:قيل

.غيرهمنباعهاذالا،:!الفان

منه؟حرمهفمن:قيل

نقدا.منهبأقلديناشيئااشترىأو،السلعةاليهرجعتكأنها:قالفإن

منك،يقبلهنلاحدينبغلمبكائنهوليسلما"كأن":قلتاذاقيل:

وأبمئةواشتراهاديناديناربمئةباعهافكانبحالها،المسألةكانتلوأرأيت

نقدا؟بمئتين

جائز.:قالفإن

نألهيجوزلالانهههنا؛أوثم""كأنأخطاتتكوننبدفلا:قيل

نقدا.ديناربمئتيدينادينارمئةيشتري
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السلعة.منهاشتريتإنما:قلتفإن

هوليسلما""كان:تقولولاأولا،تقولأنينبغيكانفهكذا:قيل

بكائن.

الدينويكون،السلعةتردأليسانتقضتلوبالنقدالاخرةالبيعةأرأيت

البيعة؟تلكغيربيعةهذهأنفتعلمهو،كماثابتا

اتهمته.إنما:قلتفان

تحرمئمخطأ،كانإنعليهتركنفلامنك،مالهعلىتهمةأقلهوقلنا:

وليسبيعوهذاالربا،وحزمالبيعأحلوجلعزاللهلأن؛لهاللهأحلماعليه

.(1()96-68ص3)ج"لام"ا.بربا"

لمإذابماخاصاللهرحمهالشافعيكلامأنفيصريحالسياق:أقول

ذلكوصورة،الاحتيالقصدعلىظاهرةدلالةقامتولا،مواطاةبينهماتقع

يعودثم،يتفرقانثم،أجللىإدراهمبعشرةثوبافيشتريرجليعمدأنمثلا

منه.فيشتريهنقدا،دراهمبتسعةالثوبعليهفيعرض،البائعلىإالمشتري

بأنهالاولالمشتريلاتهاموجهلا:يقولتعالىاللهرحمهفالشافعي

نأوهو،اتهامهيبعدماوهناكبالربا،الاخذلىإتوصلااشترىإنما

الرجلهذااتهمناوإذا،مالهبضياعيرضىلاأنهالإنسانحالمنالمعروف

ماله،مندرهمضياعالامرأولمنأرادبأنهاتهمناهقدكناالمذكورةبالنية

وأ،حاجةلهعرضتثم،فيهرغبةالثوباشترىأنهعلىيحملأنلىفالاو

فباعه.فعادغبن،علىاطلع

.الوفاءدار.ط(4/061-161)(1)
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وهو،الزكنمن"،عليهتزكن"فلا:صوابه"عليهتركنفلا":وقوله

عليه.لكدليللاخطازكنككانانشهمهلا:أي،الظن

اعترفاأوالربا،لىإالتوصلعلىتواطؤهماعلملوأنهتقدممماويعلم

بحرمته.الحكمصحذلك،نيتهمابأن

ثابتةالحرمةفإن،ذلكلنايظهرولم،التوصلالنيةكانتإذاوكذلك

.الناويعلى

ببطلانهمالحكما،الثانيةوصورتهلىالاوالبيعصورةفيالنظرويبقى

العقدفيالاثممنيلزملاأنه"والتحقيق:"الباري"فتحففيحدهما،أو

ويقولونظاهرها،علىالعقوديجوزونفالشافعية،الحكمظاهرفيبطلانه

12)ج"الباطنفييأثموالخديعةبالمكرالحيلعملمنإن:ذلكمع

274()1(.ص

الشافعيتنزيهفيهكلاما)2("الموقعين"إعلامعننقلأنبعدذلكذكر

يبيعأنجوزإنما،العينةمسألةفي"وكذاوفيها:،أصحابهإليهينسبهعما

المسلمينعقودظاهرأنعلىمنهجريايشتريها،ممنالسلعة[17]ص

علىيتواطانالمتعاقدينأنقطيجوزولم،والخديعةالمكرمنسلامتها

يقصلملمإنولاسيماالربا،تحللسلعةيحضرانثم،ومئتينبألفألف

شراءها".المشتريولابيعها،البائع

فيالحيلتعاطيكراهةعلىالشافعي"نصأيضا:""الفتحفيوقال

السلفية.0ط337(1/)2)1(

)2(.)3/392(
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منكثيروقال،تنزيهكراهةهي:أصحابهبعضوقال،لحقوقاتفويت

ب!علول:قولهعليهويدل،بقصدهويأئم،تحريمكراهةهي:ليكالغزامحققيهم

ولاالربا،فيوقعالرباالبيعبعقدنوىفمن"،نوىماامرئلكل"وانما

محللا،كانالتحليلالنكاجبعقدنوىومن،البيعصورةالائممنيخلصه

النكاج،صورةذلكمنيخلصهولا،باللعنذلكعلىالوعيدفيودخل

فرقولاإثما،كاناللهحرمماتحليلأواللهأحلماتحريمبهقصدشيءوكل

لهالموضوعالفعلبينالحرامالفعلعلىالتحيلفيالاثمحصولفي

12)ج"الباري"فتح."لهذريعةجعلإذالغيرهالموضوعوالفعل

.(2671()ص

الشافعيةقالوقد،البطلانيثبتأنأوشكلحرمةائبتتإذا:أقول

وأ،متقدمسببلهماواستثنواوبطلانها،الكراهةوقتفيالصلاةبحرمة

فيالصلاةلاجلالمسجددخللولكنقالوا:ثمالمسجد،كتحيةمقارن

وهكذا،للشرعمعاندلانه؛تصحولم،الصلاةعليهحرمتالكراهةوقت

صلاته.بطلتسجدإذاأنهليسجدالسجدةايةالصلاةفيقرأمنفيقالوا

هوفيهاالبيعصورةمنالمقصودكانإذاالعينةإبطاليلزمهمهذافعلى

ومئتين.بألفألفأخذ

والشافعية،لحرمةاإثباتههناالمقصودولكن،كثيرةالبطلانودلائل

مر.كماعليهايوافقون

البخاريقال،الصريحالرباحرمةمنشدأنهاعلمالمعنىتدبرومن

السلفية.0)12/328(ط)1(
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فيالخداعمنعنهينهىما"باب)1(:صحيحهمنالحيلكتابفي

الامرآلوالوادميا،يخادعونكانمااللهيخادعون:أيوبوقال)2(،البيوع

".عليأهونكانعيانا

الزائدباخذأعلنوالوأيعيانا"":قوله:الكرمانيقال":الفتج""فيقال

.للخداعالةالدينجعلمالانه؛أسهللكانتدليسبلامعاينةالثمنعلى

عندأبغضالمعصيةيفعلحتىوالخديعةالمكرسالككانثمومن.انتهى

فتح"".نفرةأشدعنهوهم،أوضعقلوبهموفيبها،يتظاهرممنالناس

()3(.732ص21)ج"الباري

للهمحاربةيكونوقدكفرا،يكونقدالمعاملةهذهعلىوالباعث:أقول

جازفمايغرنكولاجهلا،يكونوقدالربا،باصلمحاربتهفوقوجلعز

حرمهالذيالربامنفرارلانها؛محمودةالمعاملةهذهإن":فقالبعضهمبه

يأتيالتيالبيعصورةلان؛محضةمغالطةفإنها،"أحلهالذيالبيعلىإالله

وهو،محرمقصدهووانماصحيحا،قصدالهمامقصودةغيرالمتعاينانبها

لشرعه.والعناد،عليهوالاحتيال،وجلعزللهالمخادعة

تجارةتكونأنإلابالباطلالناسأموالأكللىتعاادلهحرموقدهذا،

كمابربجليبيعهاالسلعةيشترلمالاخذفإن،بتجارةهذهولتس،تراضعن

،التجارةفيالتغابنلاجلهأحلالذيالمعنىبيانتقدموقدالتاجر،دأبهو

ههنا.موجوداوليس

الفتح.مع336()12/)1(

.البخاريمنوالتصويب"،"العيوب:الاصلفي2()

السلفية..ط336(/21))3(
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يقرضك،أنرجلمنتطلبأنمنهاالحنفيةعدوقدصور،للعينة

بنقد،السوقفيوبعهاأنتوخذها،بنسيئةالسلعةهذهأبيعكبل:لكفيقول

.السوقفيويبيعهافيأخذها

منكثيرفعلهلانه؛البيعهذايكرهلا":قالأنهيوسفأبيعنونقلوا

بألفكاغذةباعلوحتىالربا،منيعدوهولم،ذلكعلىوحمدوا،الصحابة

.(1")يكرهولايجوز،

عشرةأعطاهالتيالسلعةئمنكانفاذا؛تفصيلمنبدلا:أقول[18ص1

هوفهذانسيئةبعشرةإياهاأعطاهفان،نسيئةدرهماعشرواثنينقدا،دراهم

أقرضه.كأنهلانهمحمودا؛يكونأنيمكنالذي

لملوأنهمحققاكانإذا:يقالوقدنظر،ففيهعشربائنيإياهاأعطاهوان

الثمنبذلكاخرمنهلطلبهاأجلإلىدرهماعشربائنيالسلعةتلكيعطه

الاخذ،فيالنظريبقىولكن،المعطيإثميطهرفلا،الاجلذلكمثلإلى

عشر،اثناذمتهفىوتكوننقدا،عشرةيأخذأنبنيةاشتراهاإنماإنه:يقالفقد

إذاماوالاخذ،بنيةعلمإذاأيضاالمعطيعلىالإئمرجعالاخذأثمفان

.ظاهرةلحرمةفامثلاعشربثلاثةإياهاأعطاه

عنرويماإلامتصلا،ينقللمالصحابةعنيوسفأبوحكاهوماهذا،

ذكرهاوقد،العينةيقصدلمأنهتدلنفسهاوالقصة،فيهماعلىأرقمبنزيد

العطاءلىإعبدابعتهفإني:"قالتوفيها:الموطأ")2(،"شرحفيالباجي

326(.5،32)5/"عابدينابن"حاشيةانظر(1)

.(4661/)""المنتقى)2(
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".درهممتةيستالاجلمحلقبلفاشتريتهفاحتاج،درهممتةبثمان

كانأنهيذكرولم،القصةفيكمازيد،ولدأمهيالمرأةهذهأنمعهذا

والعلماء،ملكهفيحينئذباقيةفهيأعتقهاقديكنلموإذاأعتقها،قد

مملوكه.وبينالسيدبينربالاأنهعلىمصرحون

معوفيه،مقالسندهوفيعمر)1(،ابنعنأثراوغيرهالبيهقيوذكر

العينة.بنيةيكنلمالبيعبأنيصرحماذلك

ذميم،لجبالاكأمثالقلبيفيالبيع"هذا:الحسنبنمحمدقالوقد

الكفالة.أواخر)2(المختار""الدرانظر"...الرباأكلةاخترعه

منوافرامقدارايشتريالرباعلىالمحتالينبعضأنبقي[18ص]مدحق

قريبأجللىإأونقدامثلهبقيمةنقدابيعهمنهطلبوإذا،رائجةبضاعة

،القرضلىإللمحتاجينيرصدهوانما،امتنع،الاجلذلكلىإمثلهبقيمة

يكونماوكثيرا-دراهمعنديليس:فيقول،القرضفيسألهأحدهميجيء

فيقولمثلا،شهرينلىإنسيئةبعشرةالسلعةهذهأبيعكولكن-كاذبا

فتبيعهابهاتخرج:فيقولفيها؟ليحاجةولابهااصنعوماذا:الطالب

ثمانية،السوقفينقدامثلهاقيمة:الطالبفيقولبها،فتنتفعنقدا،بدراهم

منييشتريهامنأجدحتىفيهاتعبووأحملها،بعشرةمنكأشتريهافكيف

فاذهب.والافخذ،أحببتفان،ذلكإلاعنديليس:فيقول؟بثمانية

ذلكعلىمنهفيشتري،القرضطالبيجيئهفربمابهذااشتهرواذا

317(.)5/"الكبرى"السنن(1)

326(.)5/عابدينابنحاشيةمعالمختار""الدر2()
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قرضا.يذكرلاو،لوجها

نأفرأيت،حرفتههذهحضرميبرجلسمعتبجيزانقاضياكنتولما

رأسلىإالديونمنلهبقيمافيردهو،المعاملةهذهمنمنعهوأعزره

رحمهإدريسبنعليبنمحمدالامامشيخناعلىذلكعرضتثم،ماله

ذلك.علىنيفأقر،الله

الذيالتاجرأنفأجبتالثمنفيبزيادةالنساءبيععنمراراسئلتثم

إذاالتاجرغيرومثلهحراما،أراهفلابنسيئةسلعةمنهطلبتإذابنقديبيع

لباعهابنقدمنهطلبتلوبثمنفباعهابنسيئةمنهفطلبتسلعةعندهكانت

بقيمةقريبأجللىإبنسيئةأوبنقدالسلعةمنهطلبتإذامنماو،منهبأقل

إلاأراهفلاقدر،لهازيادةلهلتحصل؛للنسيئةيرصدهاوانمايبع،لممثلها

يجدلمولما،القرضيريدإنماالمشتريأنظنأوعلمإذاولاسيماحراما،

بربا،يعطيهمنيجدلمأوالظاهرالرباواستشنعحسنا،قرضايقرضهمن

منوطلببحملها،ويتعبمثلا،شهرينلىإبعشرةسلعةيشتريأناضطر

حاجته.بهافيسدالثمانيةليأخذنقدابثمانيةمنهيشتريها

الفقراءهمالحضرميذلكمثلمنيأخذونالذينأنوالغالبهذا

ولغيرهم،لهمظالمأنهيرونلانهميمطلونه؛فانهم،بالمطلعرفواوالذين

مروقدفيه،والتشديد،التقاضيفيالالحاجاعتادقدلانه؛يباليلاولكنه

أعلم.والله.فيهحيلةلاالذيالنساءبيعوبينالعينةبينالفرق

بالرهن:الانتفاع:الثانيةالصورة

الدابةرهنفيبعضهمأجازوانماربا،لانه؛تحريمهعلىالعلماءاتفق

العلملمتحرياعليهانفقمابقدريحلبهاأوويركبهاالمرتهنعليهاينفقأن
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نفقتها.بقدرويسترضعهاعليها،ينفقالامةوكذلك،ذلكفي

أسماوهكثرتبيعبصورةالربامنالنوعهذاعلىالناساحتالوقد

الاطاعة،وبيع،الأمانةوبيعالوفاء،وبيع،العهدةبيع:فيقال،مسماهلخبث

المعاد،والرهنالمعاد،والبيع،المعاملةوبيعلجائز،اوالبيع،الطاعةوبيع

ذلك.وغير

نأعلىيقرضهمنفيلتمس،القرضلىإرجليحتاجأنوحاصله

أنا:إنسانلهفيقول،ذلكيقبلمسلمايجدفلاشرعيا،رهناأرضهيرهنه

الديندامماليمنافعهاتكونأنشرطعلىأرضكواسترهنأعطيك

العقدصورةيجعلواأنالشيطانإليهمفأوحىربا،هذا:لهمفقيل،عندك

بيعا.

أنهعلى،بألفالارضهذهبعتك:كقوله،الشرطمعالعقديقعتارةثم

وأورثتهمأوورثتيأوأناجئتمتىوأنه،ملككمنتخرجهاأنلكليس

عنويستغنى.ملكنالىإالارضرجعتالثمنبمثلوهكذايرثهممن

الاسماءمنذلكغيرأو،عهدةبيعأووفاء،بيع:بقولهمالشروطتفصيل

الخبيثة.المعاملةبهذهالخاصة

البيعأناشهدواالاخذ:مريديقولكأنالعقد،علىالشرطيتقدموتارة

مثلا.عهدةبيعبينناسيقعالذي

للهالاخذ:مريديقولكأنالنذر،بلفظالشرطجعلواوربمايتأخر،وتارة

ورثتهأوهوالاقالةطلبإذااقيلهأنفلانمنالارضهذهاشتريتإذاعلي

العقد.بعدالنذرصورةتقعوقدسفلوا،وان
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وأنكرها،المتاخرةالقرونفيحدثتنماالحيلةوهذه91[]ص

الشافعيةفأمافيها.الفقهاءمنالمتاخرينكلامعلىاطلعتوقدالعلماء،

ذكرولا،البيعبصفةالعقدوقعثم،والشرطالمواطأةوقعتإذا:فقالوا

الشرطكانوإننافذ.صحيحوالبيعلغو،السابقفالشرط،عقدهفيللشرط

يفيأنللمشتريوعد،والشرطنافذ،صحيحفالبيعولزومهالعقدانعقادبعد

وإن،بهالوفاءلزمهالمشتريمننذربصيغةالشرطكانولو.يفيلاوانبه

وا،عهدةبيع:يقالانالشرطومن،البيعبطلالعقدصلبفيالشرطوقع

.نحوهاووفاء،بيع

.والشرطالبيعبصحةأفتواحضرموتفقهاءبعضولكن

وغيرها،حضرموتبجهةالمعروفالعهدةبيع"(:1"القلائد")فيقال

الثمنبمثلأتىإليهالمبيعرجوعأرادمتىالبائعأنالمتبايعانيتفقأنوهو

اتفقاإنوكذالا.أمالمشتريرضي،عليهيفسخأو،البيعوفسخبه،المعقود

نإفاسدوهوالفقهاء،بعضبهصرحكما،ذلكفلهالبعضفكأرادإنأنه

أنالخيارفيوسيأتيالخيار،زمنفيبعدهأوالعقدنفسفيالشرطوقع

وهولهيتأبدوأنهمطلقا،العاقدينلاحدشرطهجوازوغيرهأحمدمذهب

ثمبالمواطأةالعقدقبلوقعفان،عندهمولزومههنا،فعلاهمالصحةمقتض

لى،تعااللهرحمهالشافعيمذهبعلىلايلزموعدفهوذلكمضمرينعقدا

كمابالوعد،الوفاءوجوبعلىبناءتنفيذهالعلمأهلمنجماعةرأىولكن

اللازمةالحقوقمقامذلكوأقاموا،وغيرهلىتعااللهرحمهمالكمذهبهو

.3(1/71)لحضرميالباقشيرلخرائد"اقلائد"(1)
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".امتنعأوالمشتريغابحيثقبولهأوالفسخفيالحاكمينوبحتى

وهو،وشرطبيعصحةلىإقوم"وذهب:بكلامذلكبعدقالئم

".ويلزمواحدّا،شرطاكانإذاحمدأمذهب

صلبفيالمذكورالشرطمعالبيعجوازأسندأنهالحاصل:أقول

امرين:لىإالعقد

مطلقاً،العاقدينلاحدشرطهجوازوغيرهأحمدمذهب"إن:قوله:الاول

ويتابد".مطلقا،واسحاقأحمد"وجوزه:لخيابىافيوقال."لهيتابدوأنه

أحمدمذهبوهو،وشرطبيعصحةلىإجماعة"وذهب:قوله:الثاني

واحدّا(".شرطاكانإذا

فيمالكمذهبلىإالعقدقبلكانإذاولزومهالشرطوجوبوأسند

بالوعد.الوفاءوجوب

وأشرطا"فإن")1(:الباري"فتحقيمالىإمستندفكانه:الأولفاما

باطل،شرطهو:ليلىأبيوابنالأوزاعيفقالمطلفا،الخيارأحدهما

أيضا.البيعيبطل:الرأيوأصحابوالشافعيالثوريوقال.جائزوالبيع

أبدا".لخياراشرطللذي:واسحاقحمدأوقال

صحابه،عندضعيفةروايةفكأنهعنههذاصحفانأحمد:الإمامفأما

العقدفييشترطاه"أن:الشرطخيارفيكتبهممنالمستقنع""زادفيفان

(".طويلةولو،معلومةمدة

)1(.)4/328(
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العقد،لزومبعداشتراطهيصج"ولا":المربع"الروضشرحهفيقال

يصجولا،فيحرمقرضفيليربححيلةعقدفيولا،مجهولأجللىإولا

()1(.091)ص"البيع

خيارهانقطعقبلهاالشارطماتإذاالطويلةوالمدة:أقول2[0]ص

".خيارهبطلمنهماماتومن"":المستقنع"زادففي،عندهم

()2(.191)ص("موتهقبلبهطالبيكنلمإنيورث"فلا:الشارحقال

ولوحينئذ،منالعقدفينفسخفسخا،تكونموتهقبلبهومطالبته:أقول

الثمن،يدفعلمولوحينئذ،منالعقدانفسخبساعةالعقدعقببهطالب

.العهدةبيعلمقصودمخالفوهذا

والشرطالبيعفيكون،الحيلةهوالعهدةببيعفالمقصودهذاوفوق

علمت.كمامطلقاالحنابلةعندباطلا

يكونالاولأن:لحيلةوشرطهحيلةلغيرالخيارشرطبينوالفرق

لهيبدوأنيخافولكنهبتاتا،ملكهمنالمبيعإخراجالبيععندالبائعمقصود

الخيار.شرطهذافلأجلذلك،بعدفيندم

لىإحاجتهوانما،ملكهعنالمبيعإخراجالبائعيقصدلانيوالثا

قضاءلهيتيسرأنلىإمعاملهيدتحتأرضهيضعأنلىإألجأتهالدراهم

المثل،ثمنمنأقلبدراهمالارضصاحبيرضىولهذا،الدراهمتلك

عندأرضيرهنت:البائعفيقولرهن،بأنهيصرحونحضرموتفيوتجدهم

قاسم.ابنبحاشية42(1)4/(1)
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فيذلكوتجد،عنديمرهونةالأرضهذه:المشتريويقول،فلان

كتابيعلمهمكماالعقد،حالبيعاعليهيطلقونوانماوغيرها،وصاياهم

هذافيوثيقةيكتبونكيفتعلمواأو،الفقهمنطرفاعرفواالذينالعقود

.الباب

فلا،المطلقالخياربصحةروايةأحمدمذهبفيكانفاذاهذاوعلى

أعلم.والله.ذلكولغيرالربا،علىلحيلةامقصودهملان؛العهدةأهلتفيد

كخمر،فاسد،رهنشرطوكذا":الشروطأحكامفي"الشرح"وفي

ويفسد،البيعفيصحذلك،ونحو،مجهولينأجلأووخيار،ومجهول

.(1()881)ص"الشرط

اعلم.والله.تقدمكما،حيلةالعقديكنلممايصحأنهلمرادو

يكونأنوعسى،مذهبهتفصيلعلىأقففلمإسحاققولوأما

.تقليدهيمكنلامفسرامفصلاقولهيعلملمومااحمد،كمذهب

مذهبوهو،وشرطبيعصحةلىإقوموذهب":قولهوهو:الثانيوأما

حمدأمذهبففي،إطلاقهعلىفليسواحدا"،الشرطكانإذاحمدأ

العقد،مقتضىوافقماوهومطلقا،يصحمامذهبهفيالشروطفمن؛تفصيل

وأ،الثمنتأجيلكاشتراطالعقد،مصلحةمنكانأو،الثمنحلولكاشتراط

كأنللمشتريأو،معينموضعلىإالدابةكركوبه،للبائعمعلومةمنفعةفيه

.معلومموضعلىيحملهأنالبائععلىويشترطحطبا،يشتري

قاسم.ابنبحاشية(4/404)"المربع"الروض(1)
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-للمشتريأوللبائعمعلومةمنفعةفيهالذيأعني-الثالثالنوعفهذا

وفسروا.شرطينكانإذاالبيعويبطلواحدا،شرطاكانإذاعندهميصح

حطب"كحمل:"المربعالروضدافيقالمنفعتين،باشتراطالشرطين

.(1")وتفصيلهثوبوخياطة،وتكسيره

فتارةالعقد،مقتضىفييناماوهوفاسد،هومامذهبهفيالشروطومن

وأرده،المبيعينفقلمإذاأنهالمشتريكاشتراطالعقد،ويصحالشرطيبطل

عقدكاشتراطأيضا،العقديبطلوتارة،يعتقهولايهبهولاالمبيعيبيعلاان

أصله،منالبيعينعقدلاوتارة،تقرضنيأنبشرطبعتك:يقولكاناخر،

علىعلقبيعكلوكذا،لكفالرهنوالا،بحقكجئتكإن:الراهنكقول

كتبهمهفيالتفصيلوتمام21[]ص،مستقبلشرط

البيعويبطلواحدا،كانإذاعندهميجوزالذيالشرطأن:والحاصل

لاحدمعلومةمنفعةوفيه،البيعمصلحةفيكانماهو=شرطينكانإذا

موضعلىإحملهالبائععلىويشترطحطبا،يشتريبأنومثلوه.العاقدين

خياطته،أوتفصيلهالبائععلىويشترطثوبا،يشتريأو،تكسيرهأومعلوم

مشتريشترطأو،وتكسيرهحملهالحطبمشترياشترطولو.فيصح

البيع.فيبطل،شرطينجمعقدكان،وخياطتهتفصيلهالثوب

منولا،البيعمقتضىمنليسالعهدةبيعتضمنهالذيوالشرط

ويصحالشرطيلغوتارةعندهمفيالمناوفي،فيالمنامنهوبل،مصلحته

لخيارايطهرفيماومثله،تقدمكماالمجهوللخياراعندهمأمثلتهومن،البيع

مقامه.ورثتهيقومماتإذاالمشتريأنشرطمعمعينةمدةلىإ

)1(.)4/993(
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،خاصلدليلأجيزوانما،للبيعمنافأصلهمنالخيارأنذلكووجه

يقتضيفهذا،بعدهمنلورثتهالخياريكونأنيتناوللاالخاصالدليلوذلك

ليسالعهدةبيعتضمنهالذيالشرطولكن،البيعوصحةالشرطبطلان

.تقدمكماعندهمباطلوهوالربا،علىلحيلةابهالمقصودوإنماخيارا،

يخرجأنالبيعحالقصدهيكونلمنموضوعالشرطخيارأنوتحقيقه

منليسالعهدةوبيع،فيندملهيبدوأنيخافولكنهبتاتا،ملكهمنالسلعة

مشتريا،يسمىمنبيدرهناالسلعةتكونأنمنهالمقصودوإنماقطعا،هذا

أرادوا.متىورثتهأوهوبائعايسمىمنليفكه

نأأريد:الرجلفيقول"،الرهن"لفظعليهيطلقونولهذا،حقيقتههذه

ويقولان،أرضه(1إعندييرهنأنفلانيريدالاخر:ويقول،أرضيأرهن

.تقدمكما،رهنعنديالارضوهذه،فلانعندأرضيرهنتالعقد:بعد

وحرمته،أحمدمذهبفيالعهدةبيعبطلانتبينفقدحالكلوعلى

اعلم.والله.رباوأنه

وجوبعلىبناءالعقد،قبلبالمواطأةالالزاموهو:الثالثالسندوأما

بقوله:ذلكبعدالقلائد"إ2("فيوفسره،مالكمذهبفيبالوعدالوفاء

القدرةمعبهالاخلافنو،متأكدةمكرمةبالوعدالوفاءأنأيضامذهبنا"

نإيجب:المالكيةوقالتالوفاء،يجبقوموعندجدا،مكروهالضرروعدم

وبيعكذا.أعطيكناوتسبنيلااحلفأوكذا،أعطني:كقوله،يسببارتبط

"."عني:الاصلفي(11
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والذينالمتأخرينأصحابنامنكثيرجمعواختار..هذا.منعندناالعهدة

أوجبهمنمذهببمقتضىالوعدوالزامقبل،المواطأةمنذكرناهماقبلهم

كثير،بغبنإلاالمبيعفيالراغبقلةمع،الثمنلىإالحاجةفيللضرورة

ذلكعلىومشوا،قدرتهعنديفكهأنلهأنبشرطمنهالتخلصفقصدوا

".الأحكامعليهورتبوا،لحكامابهألزمتحتى

ومن،المعاملةهذهمنبريئوناللهرحمهمصحابهومالك:أقول

الإلزامللحكامليس:يقولونولكنبها،بالوفاءيأمرونماعندهمالمواعيد

ذلكفيالشرطمنزلةعندهمينزللعقدتمهيداكانإذاماومنهاقضاء،بها

إلابهيلزملاعندهمالنذربل.ذلكغيرومنها:.ويحرمالعقدفيبطلالعقد،

قربة.إلاوقوعهيصحلاما

ندب(".)ماالنذرأي(بهيلزم")وانما:المتنمعالكبير""الشرحوفي

ماماو،قربةإلايقعأنيصجلامما"يعني:حواشيهفيالدسوقيقال

مندوبا،كانوإنبالنذر،يلزمقلاغيرهاوتارة،قربةتارةوقوعهيصج

.(441ص2)ج.]هـبن["والهبةكالنكاح

كلفةفيهبسببارتبطفيمافمحلهعنهمالقلائد"دأصاحبذكرهماوأما

لجعالة.أوالاجارةمعنىفيصارلانهالموعود؛على

الوعدوقعفان،البيعمعنىفيكذا"أعطيكوأناكذا،"أعطني:وقوله

وان،المالكيةعنسيأتيكما،مفسدةمواطأةفهيالعقدقبلالوفاءبيعفي

وعدبأنهصرحوافقدالعقدلزومبعدوقعوانلى،فأوالعقدصلبفيوقع

سيأتي.كما،بهالوفاءيلزملا
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،الاحتياطأشدالربامحاربةفييحتاطتعالىاللهرحمهومالك22[]ص

الزيادةالمستقرضعادةمنعرفإذا،الزيادةفيطمعاالاقراضحرمحتى

.عادةأووعدعنكانتإذاالزيادةقبولوحرمالقضاء،في

أحديستفتواأو،المالكيةكتبيراجعواأنالعهدةبيعأنصارعلىفكان

والله.مجملةنقولعلىبناءوالتحريمالتحليلعلىيقدمواولا،علمائهم

.المستعان

ووجوبالوفاء،بيعأو،العهدةبيعحرمةعلىالمالكيةنصوقدهذا

وأالعقد،صلبفيالشرطكانإذابالمبيعالمشتريانتفاعوحرمةإبطاله

فالبيعصلامواطاةولاشرطهناكيكنلمإذاوأنهالعقد،قبلعليهتواطا

ليإرددتمتى":قولهبنحوالبيعلزومبعدالمشتريتبرعولو،صحيح

.يلزمولا،بهالوفاءيستحبوعداكان"المبيعلكدفعتالثمن

الثنياوبيع":للمالكيةالكبير"الشرح"حواشيفيالدسوقيعبارةوهذه

أتىمتىأنهالمشتريعلىالبائعيشترطبأنالمعاد،ببيعبمصرالمعروفهو

كانقبلهعليهتواطاأوالعقد،حينالشرطذلكوقعفان،المبيعردبالثمنله

إذاوأما...والثمنيةالسلفيةبينالثمنلتردد،الشرطسقطولوفاسداالبيع

رددتمتى:البيعالتزامبعدلهقالبأنالبيعبعدبذلكللبائعالمشتريتبرع

الوفاءالمشترييلزمولاصحيحا،البيعكان،المبيعلكدفعتالثمنليإ

62(.ص3)ج."فقطيستحببلالوعد،بذلك

وجوبا،يفتلمإنلربهفاسدابيعاالمبيع")ورد(:والشرحالمتنوفي

قائما(".داممابهالمشتريانتفاعويحرم

يردالبيعبهذاالمشتريأنالزرقانيأحمدالشيخعنالمحشيوحكى
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فيها.لهحقولا،المبيعمعالغلة

يفوزالبائعبرضاالمبيعقبضإذاالمشتريأنورجحه)ح(عنوحكى

فهوهكذا،المذهبفيالفاسدالبيعحكمأنعلىبناء،عندهداممابغلته

كلهذلكمعولكنبه،الانتفاعالمشتريعلىويحرم،نقضهيجبحرام

.بالضمانوالخراج،ضمانهفيلانه؛بغلتهيفوز

لالهفالغلة،البائععندبقيبل()المشترييقبضهلم"وإن:قال

لانهبمصر؟يقعكما،بأجرةالبائععندأبقاهالمشتريكانولو،للمشتري

".يقبضهولمفاسد،

ويحرم،ردهيجبويحرمأنههكذا،عندهمالفاسدالبيعحكم:أقول

البائع؛برضاقبضهإذاللمشتريفغلتهذلكومعبه،الانتفاعالمشتريعلى

فيكونهو،فاسدأبيع:البيعهذافيالشأنوانما،بالضمانالخراجلان

ذلك؟غيرأم)ح(،قالكماحكمه

المذكورالشرطلأن،معهوالحقرهنا،جعلهالزرقانيأنيطهروالذي

انتفاعبشرطالرهنحقيقةمنوجعله،البيعحقمقةعنالعقدهذاسلخ

به.المرتهن

أنهوذكرواالثنيا،بيعالمالكيةسلفسماهالذيلبيعو22[صأملحق

بعتهاإنأنكالمشتريعلىمثلالجاريةابائعيشرطننحوهوإنمافاسد،

"الموطأ(")1(.فيكمابه،تبيعهاالذيبالثمنليفهي

"بانهجوازهعدمعللانهسحنونعن""المنتقىفيالباجيحكىوقد

)1(.)2/616(
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".المبيعباستغلالهولينتفع؛الثمنيسملفهأنهوذلك،منفعةيجرسلف

()1(.012ص4)جالموطأ"على"المنتقى

منفعةلانها؛للمشتريالغلةتكونلاأنسحنونتعليلوقضية:أقول

القرضبابفيتراهكماجدا،ذلكفييشددونوالمالكية،القرضجرها

كتبهم.منوغيرهالكبير"الشرح"من

فييكونلانفيهاالعقديتمحضلمالمتقدمةالصورةأنمعهذا

حقيتأبدأناشترطولامطلقا،عليهردهيشترطلملانهورهنا؛سلفاالمعنى

دفعه،الذيالثمنبمثللهيردهأناشترطولاموتهما،بعدحتىالاسترداد

يريدالذيبالثمنبهأحقفالبائعبيعهأرادإذاالمشتريأناشترطبل

يه.يبيعانالمشتري

وفيهالوفاء؟ببيعبالكفما،منفعةجرسلفاسحنونعندهذاكانفإذا

عنالعقدهذاانسلخفقد،المدفوعالثمنبمثلمؤبدامطلقاالرداشتراط

ينتفعأنشرطعلىوالرهنالسلفحقيقةلىإالمعنىفيالبيعحقيقة

.بالمرهونالمرتهن

سدفيإمعانهورأىاللهرحمهمالكمذهبتدبرفمنلجملةوبا

الحيل،بإبطالواهتمامه،المعانيلىإوالتفاتهالربا،ذرائعسيماولا،الذرائع

يسعهلا،قصدهبنقيضالشرعطريقعنالخارحمعاقبةوجوبلىإوذهابه

الزرقاني.قالهبمالجزماإلا

لمولوترث،الموتمرضفيالمطلقةأناللهرحمهمالكمذهبفمن

العلمية.الكتبدار.ط(912)6/(1)
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إذاالرجلإن:وقال،أزواجبعدةوتزوجتعدتها،انقضتحتىالزوجيمت

علىلهعقوبةأبدانكاجهابهيحللاثمبينهما،فرقعدتهافيامراةتزوج

استعجاله.

البائعيقضيأنهوإنماالوفاءبيعفيالمقصودأنعلمقدواذ:أقول

وتلك،الثمنلهيرجعحتىبالمبيعالمشتريينتفعنو،بالثمنحاجته

للمشتريقضىإذأنهخفاءفلا،سحنونعنمرماأفادهكماالربا،حقيقة

المعاملةهذهفيانهماكهملىإذلكدىو،المرابينمقصودحصلبالغلة

يقالأنالناسلزجريكفييعدلمالتيالازمانهذهفيولاسيما،الخبيثة

،حراملمبيعباالمشتريوانتفاع،حرامإبطالهوعدم،حرامالعقدهذا:لهم

منعنامنيتمكنونلاالحكامولكن،حرامفيحرامفيحرام:يقولونفإنهم

يقضيكانإذالحرامباوسهلافأهلا،بالغلاتلنايحكمونبلمقصودنا،من

.الحكامبه

حتى،للمعتدينالحاكمعقوبةجوازمنكثيرمالكمذهبوفيهذا،

ذلك.ونحو،المغشوشالمالإتلافجوز

؟بالضمانالخراجبقاعدةنيالزرقايصنعفما:يقالأنبقي

عنتييأكما-ورهناسلفايكونالعقدهذاأنيرىكانإنأما:أقول

فلا-تيسيأكماالناسبينالمعروفالمعقولالمعنىوهو،الحنفية

.مضمونغيرالرهنلان؛إشكال

نإ:يقولفلعله،المشتريضمانفييكونالمبيعأنيرىكانوإن

العقوبةوقاعدة،الذرائعسدقاعدةعارضتهاقدبالضمانلخراجقاعدة

القصد.بنقيض
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فيشريكانجميعاأنهمامعبالمشتريالعقوبةتختصولماذا:قيلفإن

الاثم؟

أنهعلىمحتاجا.يكونأنالبائععلىالغالبإن:يقالأنيمكن:قلت

عقوبة،هناكفليس-الحقيقةفيالمعاملةهذهمعنىهو-كمارهناجعلإذا

الغلة،منحرمانهالمشتريفعقوبةمعا،عليهماعقوبةصورةهناكبل

.المشتريضمانفيالمبيعيكونأنمنحرمانهالبائعوعقوبة

نأأراداممالهمااللهشرعهمالىإرجعناهماقدالحكمبهذاونكون

.المستعانوالله.منهيفرا

يلزم)وانما":والشرحالمتنقولبعدالنذرفيالدسوقيحاشيةوفي

ماماو،قربةإلايقعأنيصجلاممايعني":لفظهماندب(")ماالنذرأيبه(

مندوبا،كانوإنبالنذر،يلزمفلاغيرها،وتارة،قربةتارةوقوعهيصح

.(441ص2)ج("لهبةواكالنكاح

ويستحبيضر،لاالعقدبعدبالوعدالتبرعأنمنعنهمتقدموماهذا،

محضا.تبرعايكونأنعندهمشرطه،بهالوفاء

وملكهالعقد،كمالبعدالمبتاعتطوعإنماو:مسألة":الباجيقال

المنتمى""جائز(".فذلكمواعدةأومداهنةمنسلماإذا:أصبغفقال،للمبيع

.(21()11ص4)ج

فإن،بالإقالةيعدهالبيعهذامثللهباعمنأنعادةللمشتريكانإذافأما

انظرالعقد.صلبفيالشرطبمنزلةالعادةبأنهذايشبهمافينصمالكا

العلمية.الكتبدار.ط(131)6/(1)
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.(79-69ص5)ج"لمنتقىا"

وضعفه،جماعةصححهحديثاصلها"بالضمان"الخراجوقاعدة

ضعيف،وهو،الزنجيخالدبنمسلمسندهفيلانداود؛بووالبخاري

مدةبعدثمغلاما،اشترىرجلانبالعيبالردفيموردهأنففيهذلكومع

استعمله.قد:عليهالمقضيفقال،بردهبدولالنبيفقضىعيب،علىفيهاطلع

")1(.بالضمانالخراج"بيميهؤ:النبيفقال

عهد،يتحققلمإذاإلايعملا""البالمحلىأنالاصولفيتقرروقد

الذيبالضمانبهتطالبالذيالخراجفالمراد:وعليه،متحققههناوالعهد

.المشتريعلىكان

فيليسالفاسدبالبيعوالمشتري.معناهقيماهذاعلىيقاسنعم

وليسشرعا،فيهماذونبحقيدهوضععنضمانهنشأالاوللأن؛معناه

،حرامبعضهوتأخير،حرامفيهالعقدلان؛كذلكالفاسدالبيعفيالامر

اعلم.والله.حرامفيهالمشتريوانتفاع

التمسكيجوزفلابالوعد،الوفاءبوجوبقالممنمالكغيرماو

بعضعنذلكمنشيءوسيأتي،مذهبهمتفصيليعلمحتىبقولهم

الحنفية.متاخري

عائشةحديثمن22()43ماجهبنو(1)286والترمذي35(01)داودابوأخرجه(1)

البخاريعنالترمذيونقل،بذاكليسإسعادهذاداود:ابوقالعنهاهاللهرضي

""المستدركفيلحاكمواموارد(-121،1261)5حبانابنوصححه.تضعيفه

الذهبي.ووافقه(،251/)
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فسياتي."،هالثمنلىإلحاجةافيللضرورة"القلائد:صاحبقولماو

لى.تعااللهشاءإنفيهالبحث

الحنفيةراي23[]ص

الوفاء،بيعويسمونها،المعاملةهذهفيشديدخبطالحنفيةكتبفي

مبيعاسميوالذيقرض،ثمناسميفالذي،ورهنقرضأنهعلىفأكثرهم

رهنهووإنماوالفوائد،المنافعمنسدءمشتريايسمىلمنوليسرهن،

الرهن.معنىبكل

".الصحيح"وهو:منهم("الفتاوىجواهر"صاحبقال

للامامقلت:الامامالسيدقال"(:1)المختار"الدر[]حاشية"وفي

وفتواك،عظيمةمفسدةوفيه،الناسبينالبيعهذافشاقد:الماتريديالحسن

هذاعلىونتفقالائمةنجمعأنفالصوابذلك،علىيضاناورهن،أنه

،الناسبينذلكظهروقدفتوانا،اليومالمعتبر:فقال،الناسبينوتظهره

اهـ"دليلهولممم،نفسهفليبرزخالفنافمن

النسفي:لفتاوىرامزافقال،الفصولين""جامعفيصدروبهقلت)2(:

فيرهنهوالوفاء،بيعوسموهللربا،احتيالازمانناأهلتعارفهالذيالبيع

ص4)ج"الاحكاممنحكمفيالرهنوبينبينهعندنافرقلا...الحقيقة

.)3()274

276(.)5/"عابدينابن"حاشية(1)

عابدين.ابنهوالقائل)2(

الفكر.دار.ط276()5/"عابدينابن"حاشية)3(
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منها:؛احكامعندهمالفاسدوللبيعفاسد،بيعهو:منهمجماعةوقال

أجبرهماذلكلىإيبادرالمفإن،فسخهمنهماكلعلىفيجب،حرامأنه

ملكاملكهالبائعبرضاالمبيعالمشتريقبضإذا:يقولونذلكومع،القاضي

نأوله،أمةكانتإذاوطؤهاولا،لبسهولااأكلهلهيحلفلاحراما،خبيثا

المبيعتلففإن،التصرفاتمنذلكوغير،يقفهأو،يعتقهأو،يهبهأو،يبيعه

يومبقيمتهللبائعالمشتريضمنه(كتبهمفيذلك)وتفصيلردهتعذرأو

المنفصلةزوائدهمعللبائعردهوجبردهيتعذرولميتلفلموإذا،قبضه

ونحوها.الثمرةومثلهكالولد،

أتلفهاوان،المنفصلةالزوائدورد،ضمنهالمبيعالمشتريأتلففان

كتبهم.فيالتفصيلوبقيةضمنها.

،للمشتريرجوعولابات،بيعأنهبعضها:فيأخر،أقوالكتبهموفي

يملكولا،بالمبيعالانتفاعالمشتريويملكيصج،أنهبعضها:وفي

ينقطعإنه:قيلثمفسخ،الفسخالمشتريطلبمتىبل،رقبتهفيالتصرف

ينقطع.لا:وقتل،بالموتذلك

البيععقدكانإذابماخاصةبأنهابعضهافيصرحالاقوالهذهولكن

العقد.بعدالوعدوقعأوذلك،علىتواطاوإنما،الشرطعنسالما

نأ:مذهبهمأصولعلىالمسالةوتحريرشديد،لخبطفالجملةوبا

علماوقد،عهدةأووفاءبيع:يقالأنومنهالعقد،صلبفيوقعإذاالشرط

:احتمالانففيه،معناه

أكثرهم،عليهالذيهووهذارهنا،فيجعل،المعنىلىإينظرأن:الاول

فيالمنظومةصاحب"ذكر:"البزازية"فيقال،كتبهمفييصلمرونوبه
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البائع،بإذنإلابهينتفعولا،المشترييملكهلا،الحقيقةفيرهنأنهفتاواه

ولا،بهلاكهالدينويسقط،شجرهمنتلفو،نزلهمناأدرماويضمن

بأغراضالاعتبارلان؛الدينقضاءعندويسترد،كالامانةزادمايضمن

ارتهنت:يقولوالمشتري،ملكيرهنت:يقولالبائعفإن،لمتعاقدينا

.(1()344ص4)ج"لهنديةا"هامش."...ملكه

ومن،بشرطبيعهو:فيقال"يع"بلفظلىإينظرأن:نيالثاالاحتمال

ولم،يلائمهولاالعقديقتضيهلابشرطوقعإذاالبيعأنمذهبهمفيالمقرر

بشرطلهومثلوافاسد.فالبيع،بجوازهالشرعوردولا،بهالعامالعرفيجر

علىيبقىأنالعبدبائعوشرط،يخيطهأوالبائعيفصلهأنللثوبالمشتري

ذلك.ونحو،ملكهعنالمشترييخرجهلانأوشهرا،خدمته

البيعوقعإذ]قالوا:سلفهمفإنالظاهر،هوالاولوالاحتمال:أقول

وقعوانما،ومعنىلفظا،حقيقةموجوداالبيعيكونأنذلكوظاهر،بشرط

وأمثلتهم،أخرىحقيقةفيويدخله،حقيقتهيبطللاولكنه،يلائمهلاشرط

ذلك.تبين

بموجودفليسلفظا،البيعفيهوجدوانفإنههذا،منليسالوفاءوبيع

لحقهو،حقيقتهعنالبيعأخرجقدفيهالذيالشرطلان؛معنىولاحقيقة

به.المرتهنانتفاعشرطمعالرهنبحقيقة

فييذكراولمتبايعاثم[]المعنىهذاعلىتواطاكاناإذاماو24[]ص

اتفقإذاأنهللعقدالمتقدمةالمواطأةفي[مذ]هبهمفملخصشرطا،العقد

الفكر.دارطبعة4(50)4/(1)
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وقوعحكمفيذلككانعليهتواطآماعلىالعقدبنياأنهماالمتعاقدان

عليهتواطآقدكاناعماأعرضاانهماعلىاتفقاوإنالعقد،صلبفيالشرط

تحضرنالمقالا:وإن،للمواطأةأثرفلاالاعراضبعدوعقدايعقدا،أنقبل

.خلافففيهذلك،عدمعلىولاالمواطأة،علىبنائهعلىلاالعقد،حالنية

حتىأثرهالهابل:صاحباهوقال.للمواطاةاثرلاأنه:الامامعنفنقل

عنأعرضناأحدهما:فقالاختلفا،إذاوكذاعنها،الاعراضيتحقق

فعلىفيهما.الاخروخالفه.نيةتحضرنيلم:قالأو،بينةولا،المواطاة

وقال.الذهولاوالاعراضمدعيقولالقولأنالامامعنالمنقول

والمرجح،واضحببيانإلاحكمهايزولفلا،المواطأةثبتتقد:صاحباه

فيشرطولامواطأةهناكتكنلمواذا.الصاحبينقولهوهناالحنفيةعند

بعضأفتى،الشرطذلكعلىأنهالعقدحالنيتهماكانتالعقد،ولكنصلب

.آخرونوخالفهشرط،ولامواطأةلاإذالنيةلىالتفاتلابأنهالحنفية

أيضاهذهففيالعقد،بعدالشرطوقعولكنذكر،مماشيءيكنلموإذا

الصاحبين:وعن،صلبهفيوقعكانهبالعقد،يلتحقأنه:الامامفعن،خلاف

عندهم.الاصحهوالصاحبينوقول.يلتحقلا

فيمؤثربأنهحكمحيثوالوفاءالعهدةشرطأنوالمعقول:أقول

حكموإن.حكمهتقدموقدالعقد،صلبفيوقعلوكماحكمهكانالعقد،

البتة.لهحكملالاغفالشرطالعقد،فيمؤثرغيربانه

وجهعلىالشرطذكرثمشرطبلاالبيعذكرإن:بعضهمقالولكن

لحاجةلازماهنافيجعلالوعديلزموقدالوفاء،ولزم،البيعجازالمواعدة

إليه.الناس



337الرباحقيقةعقالاستفتاءجواب28-

لىإفيحتاجالوعدلزوموأماعنها،البحثفسيأتيالحاجةأما:أقول

لا؟أمفيههذاأيدخلينظر:حتى،عندهميلزمالذيالوعدضابطمعرفة

كتابأولفي"البزازية"في"قال:المختار"الدر["]حاشيةفيقال

،ونحوهإليكدفعهفأنافلانيؤدلمإن:قالبأنمعلقا،كفلإذا:الكفالة

فإن،لازمةتكونالتعليقصورباكتساءالمواعيدأنعلملماكفالةيكون

أحج،فأناالداردحلتإن:وقالعلقولوشيء،بهيلزملا"أحجأنا":قوله

.(275()1ص4)ج"الحجيلزم

صورباكتساء"المواعيد:قولهأنالحجبمسألةاستدلالهظاهر:أقول

نأأرادوانما،المذهبفيمقررةقاعدةليست"لازمةتكونالتعليق

المسألة.هذهمنيستنبطها

عوفيت"إنالنذر:بابفيكتبهممن"البزازية"ففيهذااتضحإذا

لموانيجب،الاستحسانوفي.عليلله:يقللممايجبلمكذا،صمت

ولوشيء،فلاحجأنا:قالإذ]كماواستحسانا،قياسايجبلاتعليقايكن

أصومولديسلموإن.الحجعليهيجبففعل،حجفأناكذافعلتإن:قال

31()2(.4ص4)ج""الهنديةهامش.وعد"فهذا،عشتما

76()3(.ص3)جأيضاالنذربابفيالمختار"الدر"فيونقله

نقلهكما،عليهوالدالبالنذرإلايكونلاعندهمالمقاموتحقيق2[]صه

الفكر.دارهط277()5/عابدينابنحاشية(1)

الفكر.دار.ط272(/4)2()

الفكر.دار.ط74(0)3/عابدينابنحاشية)3(
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علىالصيغةدلالةعلىعندهمالمدارأنالدرر""شرحعن("الدر(")1في

وإنلزم،ظاهرةدلالةعليهدلتوان،لزومفلاعليهدالةتكنلمفاذاالنذر،

.يلزمالاستحسانوفي،يلزملافالقياساحتملت

إذاسيصومبأنمنهإخبارايكونأنيحتمل("صمتعوفيت"إن:فقوله

سبيلعلىإنشاءيكونأنويحتمل.بهالوفاءيجبلاوعدافيكون،عوفي

الذمة،براءةالاصللانكانه،يلزمهلاالقياسفقالوا:به،الوفاءفيجبالنذر،

.الاحتماللقوةاستحساناوألزموه

الفعل،رفعلانهوعد"فهذا،عشتماأصومولديسلم"إن:وقوله

لملوومثله،يلزملاوعدفهوالاخبار،فيظاهرافكان""أصوم:قولهوهو

يوما.سأصوم:قالكأن،تعليقيكن

فأناكذافعلتإن:قالولوشيء،فلاأحج،أنا:قالإذا"كما:قولهفأما

".الحجعليهيجبففعلأحج،

محالة،لاوعدفهومحض،إخبارأحج،أناابتداء:قولهأنفواضح

النذر.فيظاهرحج،فأناكذافعلتإن:وقوله

فيالصيغةظهورعلىالمداروإنما،التعليقصورةعلىالمدارفليس

استحسانا.ويلزمقياسا،يلزمفلامساويا،احتمالالهاحتمالهاأو،فيلزمالنذر

تلزملاالعقدبعدالمشترييطلقهاالتيالصيغةأنفاعلمهذاتقررإذا

لاذلكأنعلمتفقدالوعدفيظاهرةكانتنلانهاأصلا؛مذهبهمعلى

ظاهرةأومحتملةكانتوان،التعليقصورةوجدتوإن،مذهبهمفييلزم

74(.0)3/عابدينابنحاشية(1)
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لاأنهاصلهممنلانأيضا؛مذهبهمعلىتلزمفلاصريحا،نذراأوالنذرفي

.الشرعبأصلفرضجنسهمنمقصودةعبادةكانماإلابالنذريجب

فلا،مقصودةقربةيكونأنشروطهومن":"البدايع"عنالدر""وفي

،والاغتسالوالوضوء،،لجنازةاوتشييع،المريضبعيادةالنذريصج

والمساجد".الرباطاتوبناء،والاذان،المصحفومسالمسجد،ودخول

.(731()ص3)جلمختار"االدر"

كعيادةفرض،جنسهمنليسمايلزمولم")2(:الابصار"تنوير"وفي

مسجد".ودخول،جنازةوتشييع،مريض

]بائا[صحيحابيعاالمبيعردفيمنتفالشرطينفكلاهذاعلمتإذا

.قرضجنسهوالدين،مقصودةقربةليسإذ؛المشتريعلى

نأفيالرجليطمعفقد،يخفىلاكماالربالىإذريعةفهوهذاوفوق

معهأجريمنكلأنعلىعادتهفيجريبها،وينتفعالناسأمواليرتهن

يقبلهبانلهينذر،المثلتمنمنأقلوالثمن،شرطولامواطاةبلابيعصورة

مواطاةبلابيعصورةالرجلهذامعيجريأنعلىالمالصاحبطلبإذا

ينذرلمانلانهالنذر؛إلايسعهلابأنهعلما،لهسينذربانهثقةشرطولا

.كثيرةمنافعفتفوته،معاملتهمنفامتنعوابذلكالناستسامع

فيواقعاالشرطويصيرالربا،لىإوصلةالنذرهذايكونهذافعلى

العقد.صلبفيالواقعمعنىفيفهو،والعادةالعرف

735(.)3/"عابدينابن"حاشية(1)

وحاشيته.المختار""الدرمع736()2/3()
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صارتالمذكورةالعبارةأنفوجههاصحتإن:الكفالةمسألةماو

معناهيكونالذيوالالتزام،للالتزامقويااحتمالامحتملةالتعلتقبسبب

وقدالنذر،جهةمنيكونفإنماالاقالةالتزامماو،الكفالةكلزوميلزمكفالة

أعلم.والله.فيهماعلمت

يكونالعقدبعدالواقعأنفأطلقالحنفيةبعضتوسعوقد26[]ص

.الشرطمخرجخارجاكانوإنالوعد،حكمحكمه

هذاتعطيالعقدقبلالمواطأةأنمنهيفهمقدمابعضهمكلاموفي

الشرطكانولوذلكبمثليحكمانهبعضهمإطلاقمنيؤخذوقد،الحكم

العقد.صلبفي

فيجوزهممنالوفاءبيعتجويزأنبعضهمصرحفقدحالكلوعلى

المتأخرين.مناستحسانهوإنماكانتصورةأي

بيعيصحلمولهذا":البيعهذافي[]البحثأئناءفي""البزازيةفيقال

"هامش."المتأخرينبعضباستحسانالعقارفيوصح،المنقولفيالوفاء

.(1()474ص4)ج"لهنديةا

لحاجةاأنزعمعلىمبنيهوإنماالمتأخرينبعضواستحسان:أقول

"وجعلناه:قالالزاهدالفخرعننقلا""البزازيةفيذلكوأوضح،إليهداعية

وهي،والاجارةالديناعتادوافبلخالربا،منفراراإليهالناسلحاجةكذلك

الاشجار،فيتلكيمكنولا،الطويلةالاجارةوبخارى،الكرمفيتصحلا

"هامش".حكمهاتسعالناسعلىضاقوماوفاء،بيعهالىإفاضطروا

.بولاق.ط(4/094)(1)
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.(1()644ص4)ج"لهنديةا

خلافإليهالمالىإالحنفيةمنالمتأخرينهؤلاءخلافآلفقد:أقول

واضطرارهمالناساحتياجدعوىوهو،الشافعيةالحضارمةمنالمتأخرين

حكمها.وعن،الضرورةهذهعنفلنبحث،الربويةالمعاملةهذهلىإ

فصل

وانماثر،ولاعينمنهافليس،المحرماتمعهاتحلالتيالضرورةأما

بهذهالعقارياخذانيرضىالذيالرجلفانتهويلا،القومهؤلاءبهاهول

مع،قليلبعدبائعهايستردهاأنخطرعلىفيكونمثلا،بألفالمعاملة

باتاشراءالفمنباكثرشرائهامنيمتنعأنيعقللاللاثم،نفسهتعريضه

يرتكبلمذلكمعنهوقطعا،ورثتهوملكملكهتصيرالارضأنمعهيعلم

شبهة.ولاحراما

الأرضفيراغبايجدلاالمالكأنمن"القلائد"صاحببههولوما

أمور:فيهكثير،بغبنإلا

مفقودهب-القوتلىإكالضرورة-شرعاالمعتبرةالضرورةأن:الأول

مسوغايكونلاوالنادر،نادرهبأوالمعاملةبهذهفيهايتعاملونالتيالبلادفي

.عاملحكم

،العادةفيمعروفغيرالرغبةقلةمنادعاهالذيهذاأن:الثانيالامر

المثلبثمنالعقارشراءعلىالحرصهيأرضكلفيالناسعادةفان

زيد.و

)1(.)4/804(
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لىإبالنسبةأرادإنكثير""بغبن:فقوله،وينقصيزيدالمثلثمنإننعم

يكونلاوالنادرفنادرا،وقعفإنفمردود،والمكانالزمانفيالمثلثمن

فلا،الثمنمنالبائعيطلبمالىإبالنسبةأرادوإن،عاملحكممسوغا

ذلك.لىإالتفات

أينفمن،بكثرةواقعهونادرإنهقلنا:ماأنفرضعلىأنه:الثالثالامر

ثمنهاأرضقطعةوعندهأحد،يقرضهولمالقوتلىإاضطرمنأنلكم

لهتحلمضطرايكونأنه،بخمسمائةإلاأحدفيهايرغبفلمفعرضهاألف،

هذا؟الشريعةفيوأين؟بخمسمائةأرضهيبيعولا،المحرمات

ذلككانلماهذا،علىشرعيةحجةهناكانفرضنالوأنه:الرابعالامر

لاولمن،وغيرهالقوتلىللمضطرعاماحكماهذاتجعلوالانمسوغا

يناطبل،منهوأكثرالمثلبثمنراغبايجدومن،فاحشبغبنإلاراغبايجد

27[]صراغبوجودعدممعالاضطرارأعني،المعنىهذابتحققلحكما

فقط.كذلككانلمنفيرخص،فاحشبغبنإلا

تتصورنما-بهاالقولجوازفرضعلى-الرخصةأن:الخامسالامر

هذهلهمحدبامكمونفذ،للمشترينرخصتمبالكمفما،المالكحقفي

المعاملة؟

فيتضرربه،المعاملةعنامتنعواذلكالحكاملهمتنفذلملوقالوا:فإن

.المضطرون

معوإنكم،بهالاخذوإثم،ذلكبحرمةتعلنواأنعليكمكانفقد:قلت

البائع.اضطرارتحققإذاالمعاملةتبطلونلاذلك
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فيتضررعنه،الناسيمتنعأنخشينابحرمتهأعلناإذاقالوا:فإن

.المضطرون

منهالتوثقمعالمضطرإقراضفيالترغيببكثرةدفعهيمكنكم:قلت

لاالذيلحراماعنيكفهمماالايمانمنعندهمكانإذاالناسفإن،برهن

المضطرإقراضفيللرغبةيكفيالايمانهذافمثل،الحكامفيهيعارضهم

فيه.الترغيبفيوالصلاحبالعلمالمشهورونبالغإذابرهنمنهالتوئقمع

المشتري)يعنيشرطفلو":لفظهما1()القلائد""صاحبقالوقد

بعضبهعملوقد..كثر.أوأقلأو،سنتينبعدالايفكلاأنه(بالعهدة

عهدةشراءفيبافضلالرحمنعبدبناللهعبدالوجودإمامشيخناوكلاء

".ذلكشهدممنناوفقرره،،بذلكلمعاوهوله،

لا)2(قلاوإلاهكذاهكذا

)3(الرقصكلهمالدارلاهلفحقضارئابالدفالدارربكانإذا

الديناعتادوبلخأهلإن":الحنفيالزاهدالفخرقالهماوأما

الطويلة،الاجارةاعتادوابخارىوأهل،الكرمفيتصحلاوهيوالاجارة،

وفاءلما.بيعهالىإفاضطرواالاشجار،فيتصحولا

معاملة،يعاملأناعتادمنفإن،الضرورةلتحقيقيكفيلاهذاأنففيه

.3(381-1/71)لخرائد"اقلائد"(1)

:وصدره2(،45)3/""ديوانهفيللمتعبيبيتشطر)2(

تعالىمنفليعلونليالمعاذي

2(475)ص"ديوانه"فيالتعاويذيابنلسبطالبيت)3(
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مضطرا.يعدلاالاشياءبعضفيالمعاملةتلكتمكنهلمثم

اضطرواالتيالإجارةتجويزينبغيفكان،الضرورةتحققفرضولو

بيعجوازعممتمبالكمفما،بعامةليستالضرورةفهذهذلكوفوقإليها،

.البلدانوجميعالاشخاصجميعفيالوفاء

أحكامسائرفيمثلهلزمالمعاذير،هذهلمثلالرباجازفلووبعد،

الشريعة.

الناسلاحتياج؛والدينالقرضفيالرباتجويزمنبدلا:قائلفقال

يمهلهمأويقرضهممنيجدونولا،الدينفيوالمهلةالاستقراضلىإ

.فائدةبدون

لان؛الرسميالبغاءتجويزمنالاسلاميةللحكوماتبدلا:قائلوقال

إفسادلىإاضطروارسميبغاءهناكيكنلمفاذاالزنا،عنينتهونلاالناس

وضياعالزنا،منالحملوكذا،الخبيثةبالامراضبالمبتلياتوالزنا،البيوت

الرسمي.البغاءمفاسدمنجدااعطمذلكومفاسد،قتلهمأو،الاطفال

الأعمالفيحلللىإيوديلانه؛الصيامتركبجواز:ثالثوقال

العصرهذافيالأعمالهذهفيوالخلل،والحكوميةوالصناعيةالتجارية

عطيمة.مفسدة

وتأخير،لجماعاتوالجمعاتركيجوزالقياسهذاوعلىآخر:وقال

أوقاتها.عنالصلوات

ذلك.منأولىفالحجاخر:وقال

...المنوالهذاوعلى
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الحاجة

وانما،المتعارفةالضرورةنريدفلسنا،بالضرورةعبرناوانإننا:يقولون

لحاجة.اأردنا

التحريمعلةوجودمعالتحريممنصوراستثناءالشريعةمنعهدوقد

فيبالقرضلذلكالعلماءمثلوقدإليها،تدعولحاجةالانولكنفيها،

معالسلموكذلك،نسيئهببمثلهالربويبيعالمعنىفيفانه،الربويةالاموال

أخرىأمورفي،بديندينيبيعأنهامعالحوالةوكذلك،مجهولبيعأنه

بل،حاجةولاضرورةتحققذلكمنشيءفييشترطولموغيرها،كالعرايا

تقللاالعهدةبيعلىإالحاجةوعروض،حاجةلغيركانتولوصحتهاأطلق

بعضهاهعلىتزدلمإن،المعاملاتهذهلبعضالحاجةعن

لجوابا28[]ص

؟تريدونحاجةأي:نحننقور

وأ،أهلهوقوتلقوتهالنقدلىإالارضصاح!بحاجة:هميقولون

إذابيتهليعمرأو،إليهاحتاجسقراليسافرأو،بنيهأحديزوجأو،ليتزوج

ذلك.لغيرأو،انهدم

النبويالعهدفيالعقاراتلملاكيعرضالاحتياجهذاكانوهل:نحن

البيع؟هذااخترعأنلىإبعدهوما

نعم!:هم

لسد؛العقاراتلملاكالوفاءبيعبجوازتعلنلمالشريعةبالفما:نحن

بعدهم،ومنالمجتهدونوالائمةوالتابعونالصحابةوهكذا،الحاجةهذه
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أخيرا؟بهالقولنشأحتى

قلتالقرونتلكوبعدالاستقراض،بإمكانعنهمستغنىكان:هم

.الاقراض(1عن)الناسرغبة

الشرعي!البيعوإمكان:نحن

لمنوالاستقراض،الاستقراضعلىيوثرهلمنالباتالبيعإمكان:هم

به.ضاراالبيعيرىكانإذا،الباتالبيعيريدلا

؟ويودييستقرضالمستقرضكانوهل:نحن

لا.نعم:هم

أرضه؟ببيعإلاالاداءيمكنهلمإذايصنعكانفكيف:نحن

.(يتحيرون):هم

كماجبرا،القاضيباعهايبعهالموإذابيعها،لىإيضطركانأليس:نحن

المفلس،أموالوبيع،الرهنبيعفيكتبهمفيالعلماءثبتهو،الشريعةقررته

بابا؟ذلكمنلكلوعقدوا

الانظار.فيالناسلرغبةهذا؛مثلوقوعيقلكانولكنبلى،:هم

لقولهبه،تعالىاللهأمرهمالذيالإنظارفييرغبونكانواإنمانحن:

البةرة:028[.ومالكميسرؤ<1لىفنظريروع!ره:>ر!ابئكا%سبحانه

معاذ.ومعاذمعاذ،أموالجم!ولالنبيباعوقدبمعسر،ليسالعقار

غرماوهضايقهإذاالمفلسأوالراهنوكانكثيرا،ذلكيقعيكنلم:هم

".في":والصواب،الاصلفيكذا(1)
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وينظره.،دينهبهيؤديمايقرضهمنالمسلمينفيوجدأرضهليبيع

ذلكقلوانما،وينظرونيقرضونالانلىإالناسيزلولم:نحن

لامور:

أحدهمظفرإذاالانالناسفغالبالمستقرض،فيالامانةقلةاولها:

بمماطلته،يهتمبقضائهيهتمأنفبدل،غنيمةالقرضذلكعديقرضهبمن

سريطى"الأخذ:القديمالمثلفيقيلولذلكقديما،هذامثليقعكانوقد

.(1)"ضريطىوالقضاء

تجدتكادلابلأكثر،-المسلمينفيولالسيما-الانوقوعهولكن

المسلمين.فيإلاذلك

الناسمنفكثير،القرضلتيسيرالربا؛أبوابسدتالشريعةأن:الثاني

سدتفإذا،فيهيتجرأنيريدولا،الحالفيحاجتهعنزائدماللديهيكون

لهخيروالاقراض،يقرضهأويكنزهنإلاأمامهيبقلمالربا،أبوابعليه

.المقرضفوائدفيقدمناكما،وأنفع

ومنوالمعاذير،لحيلباالرباأبوابالفقهاءمنالنظرقصارفتحفلما

،الاقراضفيالناسرغبةعزت،بصددهنحنالذيالبيعهذاذلكجملة

وأيكنزهأنبينمحصورافيهيتجرأنيريدلامالىبيدهمن-سابقا-فكان

.الاقراضترجيحعلىتحملهالتيالفوائدقدمناوقدشرعيا،قرضايقرضه

يأخذ:والمعنى.أوجهضبطهوفي(،)سرط"العروسو"تاج"العرب"لسانانظر(1)

مثلبفيهعملأي،بهأضرطصاحبهتقاضاهاوللقضاءطولبفإذا،ويبتلعهالدين

.الضراط
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مندنياهمفيلهمأنفعهوئالثاطريقاوجدوالربابابلهمفتحفلما

الشرعي.الاقراض

وأكثرها،للانفاقكثيرةأبوابلهمفتحتالمسلمينأن:الثالث92[]ص

الدينمنبأنهالعامةوأفهموا،والصلاحالعلاملىإالمنسوبونشرعهمما

أنهأذهانهمفيرسخحتىالعامةأذهانفيذلكيرئونيزالواولم،والايمان

الاولياءوزياراتلحضراتوالموالدكاوذلك،الاسلامأركانمناهم

الميتأهليقيمهاالتيوالولائملها،والنذور،قبورهموعمارة،وأحوالهم

منعلىوالانفاق،عامكليكررهاوبعضهم،الاربعينولتمام،موتهثالث

ومسرفا،الاكتسابعلىقادراقويّاكانوان،والتصوفالصلاحلىإينتسب

المترفهين،عيشةمعهويعمشونالبظالين،منجماعةحولهيجمعمبذرا،

الضعفاء.العمالعلىونفقتهم

مثلا،سنواتلعشرالهندفيالمتوسطالمسلمنفقةأحصيتأنكولو

.المصارفهذهفيصرفتاكثرأونصفهالوجدت

،النكاحكولائمالامور،هذهغيرفيالمسلمينتبذيرهذالىإويضاف

ذلك.وغير،الحاجةفوقوالملبسالمأكلفيوالتومتع

يكادلاأحدهماستقرضإذاالمسلمينمنالوسطىالطبقةفأصبح

والاغنياء(،المحتمة)الفرائضهذهفييصرفهاكتسبهمالانالوفاء؛يستطيع

هؤلاء.إقراضمنفيمتنعون،ذلكيعرفون

يبخلونانفسهمهمالعهدةبيعأجازواالذينالعلماءاولئكأن:الرابع

لىأونحنقالوا:العامةراهمفإذا،مادينفعبغيريقرضوهاأنبأموالهم

منهم.بذلك
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بخلقدالوجود،إمامشيخهعن"القلائد"صاحبذكرهماسمعتوقد

أرضهبرهنمنهويستوثقحسنا،قرضاالمحتاجذلكيقرضأنالوجودإمام

بذلكيكتفولمبغلتها،الوجودإمامليفوز؛بالعهدةأخذهابلشرعيا،رهنا

لاغلتها،الوجودإماميحوزحتىالارضيفكلاأنالراهنعلىشرطحتى

أكثر!أوسنةأدري

العامةيرغبفكيفالوجود،إمامحالهذاكانإذا،بربكليفقل

عمله؟منخيرايعملواأنمنههذاعلمواالذين

واذا،تركهيستطيعونالمستقرضينمنتقصيرفهو:الاولالسببفأما

فليسما،ضررالهفأثمرتوعقلا،شرعامذمومةقبيحةصفةالرجلاعتاد

هذاعنالضررلدفعوتغيرالشريعةتبدلأنالمعقولولاالمشروعمن

علىغيرهويحمل،العادةتلكعلىالاستمرارعلىذلكفيحمله،الرجل

أيضا.اعتيادها

فلا،عليهالتشديدفييبالغوالمإذاالعلماءأنوالمعقولالمشروعبل

جلبتأنت:الرجللهذاويقولوا،وردتماعلىالشريعةيقرواأنمنأقل

الخبيثة.العادةتلكمناعتدتهبمانفسكعلىالضرر

وأداء،بالامانةعرفإذاالرجلأنبلاد:كلفيالمعروفالمشاهدومن

ناله،إلاحسناقرضايستقرضيكدلمذلك،علىوالحرص،الناسديون

".أموالهمفيالناسشاركدىوأخذمن":العاميالمثلوفي

يستطيع،وغيرهمالعلماءمنتقصيركلهافهي:الاخرىالاسبابماو

علىيقروهاأنالمعقولولاالمشروعمنفليسإزالتها،فيالسعيالعلماء

فيبدلوهاالشريعةلىإيعمدواثموتفحش،تنموويدعوها،عليههيما
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الضرر.منعنهاينشأماليدفعواويغئروها؛

مر،كماالتقصيرجملةمننفسههوالوفاءبيعتجويزأنعلى03[]ص

اخر.وجهمنشددهوجه،منالضرردفعإنفهو

أحلهاوانمافيها،موجودةالتحريمعلةأنذكرواالتيالمعاملاتماو

وعروض"،الموقعينإعلام"صاحبعنهاجابفقد،للحاجةالشارع

تقصير.عنناشئاليسفيهاالحاجة

بالنسبةخفيفةالمعاملاتتلكعلىتترتبالتيفالمفاسدهذا،وفوق

فان،كذلكههناالامروليس،منعتلومنعهاعلىتترتبالتيالمفسدةلىإ

أنهوأشدهابعضها،تقدموقد،شديدةالوقاءبيبععلىتترتبالتيالمفاسد

تعالى:اللهقالالتشديد،أعظمفيهالشارعشددوقد.القرضفيربا

منألشيطانيتختطهألذممىيقوملاكمايقومونلاألربرأيا!لون>الذدى

-5خآفمنالربوأوحزماتبيعأللهوأحلالربؤمثلالبيعإنما!الوابأنقملكذالصتن

أصخبفأولحكعادومفادثهإلىوأرب-سلففله-ماذاشهئربهمنموعظة

لحمثكللاواللهالضدقم!ويرئيلربزأاللهيمض!خلدونفيهاهمافار

نإالربوامنبقىماوذروأاللهائقوءانوالذيفيهايها>:قولهلىإ(أثيمكفار

ظحمتبتموإن-ورسولهاللهمنبحر7بخذنوتفعلولتمفان!مؤ-منينكعتم

.[275927-:لبقرة]<ظدونولاظدونلااثؤل!مرءوس

الرجلينكحانمثلأيسرهابابا،وسبعونثلاثةالربا":لحديثاوفي

حاديث.معناهوفي(،1)وغيرهلحاكماصححه."أمه

من-55()91""الشعبفيوالبيهقي37()2/""المستدركفيلحاكمااخرجه(1)
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والكفر،،والمحقالنار،فيوالخلود،الشيطانتخبطمر:ماففي

أمه،الرجلينكحأنومثل،ورسولهاللهمحاربةو،الايمانوعدم،والائم

ذلك.منشدو

لىإالارضصاحبيحتاجأنهيإنماكلههذاتقابلالتيوالمفسدة

بتاتا!بيعها

ذلك،بكراهيةالشريعةتصرحفلام،مفسدةهذهيعدلمالشرعأنعلى

الميتة،ياكلأو،أرضهببيعيحصلهأنوقدرالقوتلىإاضطرمنأنوبينت

بقيمتهايحصلأرضلهكانومن.الميتةلهتحلولا،أرضهبيععليهوجب

بيعهاهعليهوجبببيعها،إلاالحجنفقةيجدولم،الحجلوجوبيكفيما

علىيجبولا،الارضبيعوجب،أرضللمدينوكان،دينلهحلومن

ذلك.وأمثالالإنظار،الدائن

قدالارضصاحبأنمنها:،أخرىمفاسدالبيعهذاتجويزوفي

نأنفسهفتطيب،وإسرافتبذيرهيوإنما،ضروريةغيرنفقةلىإيحتاج

لهتحصللعلهئم،قربعنفكهايستطيعأنفيطمعاالبيعهذايبيعها

متىفكهاستطيعأناقائلا:الارضويدع،الفضولفيإنفاقهافيؤثرأموال

يبقىأو،رأيعلىباتاالبيعفيصير،يموتأنلىإهكذايبقىوقد،أردت

منه.أعجزيكونونولعلهم،لورئتهالفكحق

باتا،بيعايبيعهاأنبأرضهيضنالرجلهذافان،البيعهذايجوزلموإذا

منكروالمتنصحيحإسناده:البيهقيوفال،لحاكماوصححهمسعود.ابنحديث

.إسنادهفيالاسنادرواةلبعضدروكأنهوهما،إلاأعلمهرلاالاسناد،بهذا
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لجهتين.امنلهخيروهذا،الإنفاقفضولعنيك!أنذلكعلىويؤثر

حيلةفيهفيكونرأي،علىالبيعهذافيالشفعةتثبتلاأنهاومنها:

لى.تعااللهأحكاملإبطال

ويردوا،الشريعةعلىيحافظواانالعلمأهلعلىفالحقلجملةوبا

بل،ذلكعلىويساعدوهممنها،يخرجونالناسيتركوانلاإليها،الناس

الشريعة،علىالتبعةجعلواضررذلكعننشأإذاثم،عليهويحملوهم

ودنياهم.دينهملىتعااللهفيمزقيمزقونها،فعادواعليها،والغرامة

(1)نرقعماولايبقىديننافلاديننابتمزيقدنيانانرقع

31[فصل]ص

أرادفإذاكلها،لهاإبطالحقوا،القرضرباعلىأخرىحيلوهناك

الشريعة،بجادةأنفسهمفليأخذواودنياهمدينهمعزلهميرجعأنالمسلمون

الطريق.بنياتدون

ورضيتمالبقر،أذنابواخذتم،بالععنةتبايعتم"إذا:لحديثافيو

لىإترجعواحتىينزعهلاذلأعليكماللهسلطالجهاد،وتركتم،بالزرع

وغيرهما)2(.حمداوالامامداودابورواه."دينكم

،(176)3/الفريد"و"العقد33(0)2/الاخبار""عيونفيادهمبنلابراهيمالبيت(1)

والتبيين"البيان9فينسبةوبلا5(،60)6/"لحيوان"فيالمخانولبعض

2(.68)6/الفريد"وأالعقد2(1/06)

-عطاءطريقمن316()4/"الكبرى"السعنفيلبيهقيو)3462(داودابواخرجه2()
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البيعربا

سواء،بمثلمثلاإلا،بالذهبالذهببيععنبالنهيالاحاديثتواترت

والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةالفضةوهكذابيد،يدابسواء،

أربى.فقدازدادأوزادمننو،لملحباوالملحبالتمر،

نقدا.متفاضلابالفضةالذهببيعجوازأحاديثعدةمنوصح

ناأحمدبناللهعبدناالحسنبنأحمدبنمحمدثنا:الدارقطنيوقال

أسماءأبيعنقلابةأبيعنقتادةعنيحيىبنهمامناخالدبنهدبة

الخليلأبوصالحوحدثنا:(قتادة)قال.الصنعانيالاشعثبيأعنالرحبي

بنعبادةخطبةشهدانهالاشعثأبيعنالمكييسار()بنمسلمعن

بالذهب،الذهبيباعأنب!جمؤاللهرسول"نهى:يقولسمعته:قالالصامت

الشعيروذكر،وعينهتبره،بوزنوزنالاإبالورقوالورق،بوزنوزناإلا

بالبربالشعيربأسولا،لملحباوالملحبالتمر،والتمربالبر،والبربالشعير،

الله:عبدقال."أربىفقدازدادأوزادفمنبيد،يداأكثرهماوالشعيربيد،يدا

1(.692())ص"الدارقطني"سنن.فاستحسنهأبيالحديثبهذافحدثت

واخرجه.ويدلسويرسلكثيرايهموعطاء.مرفوعاعمرابنعننافععننيالخراسا

"الشعب"فيوالبيهقي()13585"الكبير("فيوالطبراني)9565(يعلىابو

ابنمنيسمعلموعطاءعمر.ابنعنرباجابيبنعطاءعنطريقينمن(87101)

بنشهرعنجنابابيطريقمن5562(،05)70مسندهفياحمدخرجهوعمر.

حوشب.بنوشهرجناببيألضعفضعيفواسناده.عمرابنعنحوشب

(1)/3(18).
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أحمدبناللهوعبد،الدينوريهوالحسنبنأحمدبنمحمد:أقول

وقتادة،الشيخينشرطعلىالسندوبقية،حنبلبنأحمدالامامابنهو

الخليل.أبيمنبالسماعصرحنهإلا؛يدلس

بيأعنقتادةعنهمامطريقمنلحديثاهذاداودأبوأخرجوقد

والفضةوعينها،تبرها:بالذهبالذهب"داود:أبيولفظ.بهلخليلا

،بمديمديبالتمروالتمر،بمديمديبالبروالبروعينها،تبرها:بالفضة

الذهبببيعبأسولا،أربىفقدازدادأوزادمن،بمديمديبالملحوالملح

بالشعيرالبرببيحبأسولافلا،نسيئةماوبيد،يداأكثرهماوالفضةبالفضة

فلا".نسيئةوأمابيد،يداأكثرهماوالشعير

الدستوائيوهشامعروبةأبيبنسعيدلحديثاهذاروىداود:أبوقال

.(()0211ص2)جداود"أبيداسنن.بإسنادهيساربنمسلمعنقتادةعن

ولم،"أربى"فقد:قولهلىإبنحوهالطريقهذهمن)2(النسائيوأخرجه

.بعدهمايذكر

]عنيساربنمسلمعنقتادةعنعروبةأبيابنطريقمنخرجه)3(و

إنكم،الناس"أيها:فقالخطيباقامأنهعبادةعن[)4(الصنعانيالاشعثأبي

يعني--بالسولا...بالذهبالذهبإنألاهي،مادريلابيوعاأحدثتمقد

)9334(.رقم)1(

)2(/7(.)277

276(.)7/النسائيسانن)3(

النسائي.منلاستدراك1و،الاصلمنسقط4()
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البرإنألا،النسيئةتصلجولاأكثرهما،والفضةبيديدابالذهبالفضةببيع

بيد،يدابالحنطةالشعيرببيعبأسولا،بمديمديابالشعيروالشعيربالبر،

حتى،بمديمديابالتمرالتمروانألا،نسيئةيصلحولاأكثرهما،والشعير

ربى".فقداستزادأوزادفمنبمد،مداًالملحذكر

بنسلمةعنالشيخينشرطعلىبسندأحمدوالامامهوأيضاوأخرجه

قالا:عبيدبنوعبداللهيساربنمسلمحدثني:قالسيرينابنعنعلقمة

نهانا:قالعبادةحدثهم،ومعاويةالصامتبنعبادةبينالمنزلجمع

بالبر،والبر،بالورقوالورق،بالذهبالذهببيععنب!يئاللهرسول

يقلهولم،بالملحوالملحأحدهما:قال-بالتمروالتمربالشعير،والشعير

والورق،بالورقالذهبنبيعنوأمرنابيد،يدا،بمثلمثلاإلا-الاخر

منهما:أحدقالشئنا.كيفبيد،يدابالبر،والشعيربالشعير،والبر،بالذهب

،(21()2222-1ص2)ج"النسائي"سنن."أربىفقدازدادأوزاد

32()2(.0ص5)ج"المسند"

ابنويدعى،عتيقوابنعبيد،ابن:ويقال،عتيكبناللهعبد:أقول

بنوعبادةمعاويةعنروى":فقال)3(،"التهذيبتهذيب"فيذكرههرمز،

")4(.الثقاتفيحبانابنذكره،سيرينبنمحمدوعنه،الصامت

274(.)7/النسائيسننانظر:(1)

.(2722)9المسند:انظر2()

)3(/5(2.)31

36(./)5""الثقات(4)
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بنمسلمعنأيوبعنالثقفيالوهابعبدعنالشافعيالامامخرجو

ولا،بالورقالورقولا،بالذهبالذهبتبيعوالا":ولفظهاخر،ورجليسار

عينا32[]صبسواء،سواءإلا،بالملحالملحولابالشعير،الشعيرولابالبر،البر

بالشعير،والبر،بالذهبوالورق،بالورقالذهببيعواولكنبيد،يدا،بعين

ونقصشسم،كيفبيد،يدابالتمر،والملح،بالملحوالتمربالبر،لشعيرو

بهامش"الشافعيمسندو"1(،()21ص3)ج"الام"التمر".أوالملحأحدهما

ايوب:بيكتافي:الاصمالعباسأبوقال":فيهوزاد2(،()551ص6)ج"الام"

".الربيعيعني،الشيخكتابفيينظر،عليهضربثم،سيرينابنعن

عنالاصمالعباسأبيطريقمن""السننفيالبيهقيوأخرجه:اقول

سيرينبنمحمدعنتميمةأبيبنأيوب"عن:وفيه،الشافعيعنالربيع

التمر"ولا:بالشعير"الشعير"ولابعدوزاد"،ورجليساربنمسلمعن

سنن"."أربىفقدازدادأوزادمن:أحدهماوزاد":اخرهفيوزاد،بالتمر"

276(.ص5)ج"البيهقي

-43)صالمزنيعنالطحاويرواية"الشافعيسنن"فيوالحديث

البيهقي.ذكرهكما4()3(4

علىيدلسيرينبنمحمدعنعلقمةبنسلمةروايةسياق:أفول

قوله:وهو،القصةوذكر،عتيكبناللهعبدالاخر:الرجلسمىفانه،حفظه

.ءالوفاارد.ط3(4/1،32)(1)

العلمية.الكتبدار.ط(471)ص)2(

القبلة.دار.ط(122)رقم)3(
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".بالملحوالملج"وهو:أحدهما،نقصهماوضبطإلخ،...المنزلجمع

لمفانه،الاتقانعدمعلىيدلسيرينابنعنأيوبعنالثقفيروايةوسياق

أحدهما"ونقص:قالبل،الناقصضبطولاالقصةذكرولاالرجليسم

"والتمر:قولهوهيزادها،التيزيادتهفيالشكيوقعوهذا".الملحأوالتمر

".شئتمكيفبيد،يدابالتمر،والملح،بالملح

شيئا.حفظهفيأنذكرواولكن،جليلثقةالوهابوعبد

أبيمنسمعولكنه،عبادةمنيسمعلمأنهفذكروايساربنمسلمماو

قلابةأبيعنأيوبعنوغيره")1(مسلم"صحبحفيجاءوقد،الاشعث

:قال،الاشعثأبوفجاءيسار،بنمسلمفيهاحلقةفيبالشامكنت:قال

)يعنيأخاناحدث:لهفقلت،فجلس،الاشعثأبوالأشعثبو:قالوا

فبلغ...غزاةغزونا.نعم:قال،الصامتبنعبادةحديثيسار(بنمسلم

الذهببيععنينهىبلأجمؤاللهرسولسمعتني:فقالالصامتبنعبادة

بالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب

".أربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءإلا،بالملحوالملح

علىعروبةأبيابنبهقصروإن،جمفىالنبيمنسمعهعبادةأنتبينفقد

متفقوذلك،عبادةمنسمعهالاشدثأباوأن،"النسائيسنن"فيوقعما

سمعهأنهالدارقطنيروايةودلتالاشعث،أبيمنسمعهقلابةأبانو،عليه

بيمنسمعهقلابةأبافكأن،الاشعثأبيعنالرحبيأسماءأبيمنأيضا

بنومسلممفسرا،الاشعثأبيعنأسماءأبيمنوسمعهمجملا،الاشعث

)1587(.رقم)1(



الفقهرسانلمجمولح853

أبيعنالخليلأبيصالحمنسمعهوقتادة،الاشعثبيأمنسمعهيسار

ولكنه،الاشعثأبيومنمسلممنسمعهقدوقتادة،مسلمعنالاشعث

مسلم،عنفرواه،دلسوهشامعروبةبيأابنروايةفيفكأنه،يدلس

رجلين.ستطو

عتيك.بناللهعبدبروايةالمفسرةالصحيحةالروايةهذهاعتضدتوقد

الاشجعيعنالليثأبيبنبراهيمطريقمنالبيهقيخرجهمافأما

"فاذا:وفيهالاشعث،أبيعنقلابةأبيعنالحذاءخالدعنسفيانعن

بالفضةالذهب،بهباسلاشئتمكيفبيديدافبيعوهاالاصنافهذهاختلفت

)وفيبالتمروالملح،شئتمكيفبيديدابالشعيروالبر،شئتمكيفبيديدا

صحيحةروايةوهذه":البيهقيوقال".شئتمكيفبيديدابالبر(نسخة

لىإالاشجعيمنصحيحةفهي282(=ص5)ج"البيهقيسنن""مفسرة

انظر.بالكذبيرمى،متروكالليثبيأبنإبراهيمفإن،فقطفوقمن

")1(.الميزان"لسانفيترجمته

أبيبنسعيد(بنمحمد)بناللهعبدطريقمن)2(البيهقيوأخرج

.بنحوهسفيانعنالفريابيعنمريم

:قالثمبالبواطيل،بيالفرياعنحدث:عديابنقال،واههذااللهوعبد

()3(.الميزانالسانمناكير.لهرأيتنيفإمتعمدا،أومغفلايكوننإما

(1)(1/.)337

277(.5/)"الكبرى"السننفي2()

2(.4/55)""الكاملوانظر.(4/562))3(
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سفيانعنوكيععنجماعةروايةمن)1("مسلم"صحيحفيوالحديث

والشعيربالبر،والبر،بالقضةوالفضة،بالذهبالذهب":ولفظه،بسنده

فإذابيد،يدابسواء،سواء،بمثلمثلا،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،

.(44ص5)جبيد"يداكاناذاشئتمكيففبيعواالأصنافهذهاختلقت

بدل"الاوصاففيهاختلففاذا":وفيه،وكيععنحمدأالاماموأخرجه

32()2(.0ص5)ج"المسند""الاصنافهذهاختلفت"فاذا

أباسمعقلابةأبيعنأيوبطريقمنوغيره)3(مسلمخرجهو33[]ص

بالذهب،الذهببيععنينهىجم!اللهرسولسمعت":عبادةسمعالاشعث

بالملح،والملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةلفضةو

.(43ص5)ج."أربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءلاإ

روايةفيكما،]لاصنافمعناهاوكيععنحمدأروايةفيوالاوصاف

:وغيره4()مسلمعندهريرةبيأحديثفيالالوانوهكذا،وكيععنغيره

مثلا،بالملحوالملحبالشعير،والشعير،لحنطةباوالحنطةبالتمر،"التمر

".ألوانهاختلفتماإلاأربىفقداستزادأوزادفمنبيد،يدا،بمثل

وغيرهما")5("الصحيحينحديث-جماعالامع-ذلكعلىيدلومما

81(.)1587/رقم)1(

".الاصاناففيهاختلفت"فإذا)22727(:رقمالمحققةوفي،القديمةالطبعةفيكذا2()

8(.1/0)587رقم)3(

.(1)588رقم4()

سعيدبيوأهريرةأبيعن(51)39ومسلم2(1022،202)البخاريأخرجه(5)

.لخدريا
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التمر،منلونانأنهمامعمتفاضلا،لجنيببالجمعابيععنالنهيفي

.أخرىوأدلة،مختلفةوأوصافهما

عندعبادةحديثظاهرإن:المتاخرينبعضقالفقدهذاتقررإذا

هذهاختلفت"فإذا:قالثمواحدا،مساقاالستةفيهساقالذيمسلم

حتىنسيئةيحللاأنهظاهرهبيد"يداكانإذاشئتمكيففبيعوا،الاصناف

خلافه.علىالاجماعثبتإنإلا،بالفضةالملح

فجعلت،المفصلةالرواياتفسرتهقدالروايةهذهجملتهأما:أقول

خر.باباوالشعيروالبربابا،لفضةوالذهب

والبر،نسيئةومنعهنقدا،متفاضلابالفضةالذهببيعجوازمنهافعلم

نأإلالجوازاعلىفكانمثلا،بالذهبالبربيععنوسكتت،كذلكبالشعير

منعه.علىدليليقوم

ذلكعلىووافقتهاثالثا،باباوالملحالتمرجعلتالشافعيروايةإنثم

فيالشافعيروايةتوافقالاخرىوالروايات،للمتابعةتصلحانلاروايتان

أنهمامنهايطهرلاولكنوالشعير،البربابمنليساوالملحالتمرأنظهور

.حدةعلىبابمنهماكلأوواحد،باب

الاحاديثإطلاقأنإلا،السنةمنذلكفيالحكميبينبماأظفرولم

قد"النسيئةفي]إلا[ربالا"وغيرهما:)1(""الصحيحينحديثمعرباانه

الحق.لىإيهدينا

زيد.بناسامةعن(1)695ومسلم2(2917،)178البخارياخرجه(1)
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35[فصل]ص

منأزيدأجللىإبثمنالسلعةبيعوبينبرباالقرضبينالفرققدمناقد

نقدا.ثمنهامنبأقلأجللىإسلعةفيوالسلمنقدا،ثمنها

ليعوضحالامالهدفعلمنيكونأنيعقلإنماأنهموضحا:وحاصله

ربحأجللىإالاعطاءبسببفاتهأنهعلمإذا،للربحاستحقاقمؤجلاعنه

فيهلتصرفأجللىإالمالذلكيعطلملوكانإذاهذايتصوروانمااخر،

الربح.مظنةهوالذيوالشراءبالبيع

علىالمعطينيةإلىالنظرهوبهيتعرفماوأقرب،غينيأمروهذا

كانأم،بهيحتفظأنينويأكان؛أجللىإالمالمنهيطلبلملوأنهفرض

والشراء.بالبيعفيهيتصرفأنينوي

تخفىوقد،والحكاموالشهودالاخذلىإبالنظرخفيأمرالنيةولكن

له،تصديقناينبغيلاالتصرفنيةادعائهفرضوعلى،نفسهالمعطيعلى

ذلك.مثلمعطكليدعيأنلاوشكوالا

فمن،العوضينبينالنسبةلىإبالنظرالحكميناطأنالحكمةفاقتضست

له.مثلهاأوهمهدراتعودأنأرادفقددراهمأقرض

لكنزها،يقرضهالمفلو،بالدراهمالاحتفاظيريدأنهدلالةذلكففي

.الجبرانفيلهحقفلا،ربحالاعطاءبسببيفتهلمأنهبذلكفظهر

الاحتفاظيريديكنلمأنهدلالةذلكففي،بدراهمثوباباعومن

يشتريأنيمكنثمبنقد،لباعهبنسيئةيبعهلملوأنهالمظنونفمن.بالثوب

.لجبرانافاستحق،الربحمظنةوذلكوهكذا،ويبيعها،أخرىسلعةبالنقد
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يريديكنلمأنهدلالةذلكففي؛ثوبفيدراهمأسلممنومثله

نقدا،سلعةبهالاشترىيسلمهالملوأنهالمحتملفمن،بالدراهمالاحتفاظ

.لجبرانافاستحق،الربحمظنةوذلكوهكذا،باعها،ثم

بماضبطهناولكنه،جبرانهينضبطفلا،ينضبطلاالفائتوالربح

عليه.تراضيا

النسبةفيالنظرلىإالاناحتجناولكن،واضحمستقيماللهبحمدوهذا

الدراهموبين،المماثلةوالدراهمالدراهمبينالنسبةفإن،العوضينبين

الذيوما،بذاكمنهايلحقالذيفما،مختلفةنسمبوبينهما،المباينةوالثوب

بهذا؟يلحق

فيالبيوعمنكانمافكل،القرضمعنىهوالفاصللعل:يقالقد

حكمه.فحكمهبربا،القرضمعنى

فيدينارفاسلامأيضا،فيهالاشتباهيقعقدولكن،أرىفيماحقوهذا

إسلاممعنىفيهوبل،القرضمعنىفيليسأنهيتراءىقدذهبخاتم

.ثوبفيدينار

رجلذهبلوكما،منفعةباشتراطالقرضمعنىفيبل:قلتفإن

إليهويدفعتما،خاويصوغهليكسرهإليهليدفعه؛صائغعنيبحثبدينار

ديناركفأقرضنيدينار،لىإمحتاجأنا:فقال،فأخبرهرجلفلقيه،أجرته

صائغ،عنفابحث،بهأذهبديناربيدييحصلوعندما،حاجتيفياصرفه

أجرته،أنادفعوتريد،التيالصفةعلىتماخاويصوغهفيكسره،عطيهو

.شهرانوالاجل،لخاتمباواتيك
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يذهب،الثوبفيالسلمفيهذامثليجيءقد:يقولأنفلمخالفك

عندماأنهعلىالدينارمنهفيستقرضآخر،فيلقاهثوبا،يلتمسبديناررجل

إلايحصللمفإن،الصفةعلىثوبابهفيشترييذهبدينار،بعدهيحصل

لىإبالثوبيأتيثم،عندهمنالزيادةالمستقرضدفعدينارمنبأزيد

.شهرانوالأجل،المقرض

جهتين:منفرقبينهما:قلتفإن

نأبدولاالقضاء،الدينارعينيكونأنيمكنالذهبخاتمأن:الاول

نأيمكنفلا36[ص1الثوبوأماالدينار،مقدارعلىزائدةالأجرةتكون

دينار.منبأقليشترىنويمكنالدينار،عينمنيكون

يصنعهبأنبيع،توسطبغيرتحصيلهيمكنالذهبخاتمأن:الثاني

بيع.بتوسطإلايحصللاوالثوب،الأجرةويدفع

فقد،فضةخليةالمبيعوافرض،الذهبخاتمدع:يقولأنفلمخالفك

لاالفضةوحليةالربا،مننسيئهببالفضةالذهبأنعلىالاحاديثدلت

وبينبينهافرقفأيدينار،منبأقلتحصلوقدالدينار،عينمنتكون

؟الثوب

والفضة.الذهببينالنسبةقرببينهماالفرق:قلتفإن

قدمنا.كماالتحقيقلىإمحتاجةوهي،النسبةلىإالامررجعفقد:قلت

فيالاخرغناءأحدهمايغنيبحيثالعوضانكانإذا:يقالأنيمكن

الدينارمنفكلالمتمائلين،حكمفيفهما،صنعةبتوسطولو،لجملةا

واحدمعمنهاوكل،صنعةبتوسطالاخرغناءيغنيوحليتهالذهبوسبيكة
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ولو،الجملةفيالاخرغناءيغنيوحليتهاالفضةوسبيكةالدراهممن

صنعة.بتوسط

بتوسطلجملةافيالاخرغناءمنهماكليغنيالذهبوحليةفالدنانير

الذهبوسبيكةدنانير،لحليةاتضربأو،حليةالدنانيرتصاغبأن،صنعة

تضربأو،حليةالسبيكةتصاغبأنالاخر،غناءمنهماكليغنيالفضةوحلية

ذلك.علىوقس،دراهمالفضةحليةوتضربدنانير،

منهمولكن،الحليةلىإينظروالمأنهمالعلماءمذاهبمنيطهروالذي

نساء.بالفضةالذهببيعتحريمفيالعلةفجعلهاالثمنية،لىإنظرمن

الاعراضتبايعمنالاسلامصدرفيكانماعلىبنىيكونأنفاما

مضروبين.غيركاناوان،والفضةبالذهب

النقدلىتحويلهمايمكنوالحليةالسبيكةأنعلىبنىيكوننواما

مفتوحةالضربدارتكونأنالاسلامفيوالمشروعولايسيما،بالصنعة

،الضربدارلىإدفعهانقدافضتهاوذهبهيضربأنأرادمن،كلهمللناس

لى.الاوالقرونفيكانوهكذا.لهفضربوا،تعبهمأجرةوأعطاهم

منالدينارينوزنلتشتريظلما؛الضربدورلحكوماتاتحجرتوإنما

وأدنانير،ثلاثةوتضربه،الذهبتغشثم،مغشوشبدينارلخالصاالذهب

إلايعلمهلاماوالفسادالظلممنذلكمنونشا.الفضةفيومثلهذلك،نحو

وايطاليا،كالمانيا،،الاممبعضفيشديدةماليةأزماتوقعتوقدلى،تعاالله

جمع.أالعالمتهددحتىمنهاالازمةاشتدتوربماأساسها،هذاوفرنسا،

مالكوهو-الثمنيةهيبالفضةالذهببيعفيالعلةإن:القائلنظرهل
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كلاأنأعنيأولا،قررناهالذيالمعنىلىإ-لىتعااللهرحمهماوالشافعي

معنىفينساءبالاخرأحدهمابيعقصار،لجملةافيالاخرغناءيغنيمنهما

،القرضمعنىفيوذلكنساء،بالفضةوالفضةنساء،بالذهبالذهب

الربا؟فيهفتحقق

جنسهمنباخرالشيءبيعأجازفانهحتما،هذالىاينظرفلمالشافعيأما

لحديد،بالحديدكاوذلك،والمطعوماتوالفضةالذهبغيرفينساء

يعتدفكيف،بالمماثلةيعتدلمفإذا،ذلكوغير،بالنحاسوالنحاس

الاخر.غناءأحدهميغنيأنأعني؟بالمقارنة

البربيعمنعحتىووسعه،الطعمهيالباقيةالاربعةفيالعلةوجعل

والسقمونيا،قوتالبرفإن،التباينبينهماالنسبةأنيخفىولابالسقمونيا.

مسهل.

لىإنظرأنهأصحابهمنالمحققينبعضظنفقدمالكوأما37[ص1

فيالعوضاناتفقإذامافينساءالبيعيحرملانه؛قررناهالذيالمعنى

وغيرها.والانيةالثيابفيولو،الجنس

المنفعةفيالاتفاقلجنسافيالاتفاقمعيشترطأنهذلكوأكد

أنهيدلوهذا،الابلحاشيةمنبالبعيرالنجيبالبعيربيعفأجاز،المقصودة

.قدمناهالذيالمعنىلىإنظر

بعضوفسرالادخار،معالقوتهيالباقيةالاربعةفيالعلةوجعل

القوتوهي،المقصودةالمنفعةفياتفقالماوالتمرالبربأنذلكأصحابه

جنساجعلهمافإنهوالشعيرالبرفأماالواحد،لجنسكاصاراالادخار،مع

بمثل.مثلاإلانقداتبايعهمايجوزلاحتىواحدا
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لوجهين:نظرقدمناهالذيالمعنىلىإنظركونهففيهذاومع

ممااخربشيءالبروهكذانساء،بالملحالبربيع)1(يمنعأنه:الاول

الملحأنمع،والكمونكالفلفلوالابزار،لادمكا،للطعامإصلاحفيهيكون

البر.غناءيغنيلاوالفلفلالبر،غناءيغنيلا

والفضةالذهبغيرفينساءغناءهيغنيبماالشيءبيعيجيزأنه:الثاني

ومصلحاتها.المدخرةوالاقوات

رباذكرأنبعدفقال،ذلكالمالكيالشاطبيالمحققاستشكلوقد

علىزيادةكونهأجلمنهوإنمافيهالمنعوكان،كذلككانواذا":القران

".المعنىبذلكزيادةفيهماكلبهالسنةلحقتأعوض،غير

اختلفتإذاالنساءبيعذلكعلىزاد"ثم:قالثم،عبادةحديثذكرئم

منلجنسافيبمثلهلجنساهذابيعلأنوذلكالربا...منوعده،الأصناف

منذلكعلىفالزيادةمنها،يرادفيماالمنافعلتقارببنفسهالشيءبدلباب

مثلجازلمالنظرويبقى...ممنوعوهوشيء،غيرعلىعوضإعطاءباب

وجههيخفىنظرمحلفيهما؟يجزولموالمطعوماتالنقدينغيرفيهذا

لىإمعناهايتضحلمالتيالامورأخفىمنوهذا،المجتهدينعلى

.(23-22ص4)ج"لموافقاتا"."...اليوم

الفضةبيعنحوبهيريد("الجنسفيبمثلهالجنسهذا"بيع:وقوله

أبافإن،لجنسااتحدإذافأما.السياقإليهيرشدكمابالتمر،والبر،بالذهب

يشترطنهإلا،مالكوهكذامطلقا،ذلكفيالنساءيحرماللهرحمهحنيفة

.سهو""بين:الاصلفي(1)
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.المقصودةالمنافعفيالاتفاقلجنسافيالاتفاقمع

الحكمطردعنمنعهإنمالىتعااللهرحمهمالكاأنليظهرقد:أقول

فيالاخرغناءمنهماكليغنيبحيثبينهما،النسبةتقاربتشيئينكلفي

لىإبفضةذهباباعمنفإن،بالقويليسالربامعنىأنرأىأنه،لجملةا

كانأنهالامرغاية،عينهبالذهبالاحتفاطيريديكنلمأنهتبينقدأجل،

بعينه.لاباحدهما،الاحتفاظينوي

لىإبفضةالذهبيعطلملوأنهاحتمالقامفقدكذلكالامركانوإذا

وذلكوهكذا،نقدا،بذهبالفضةيعطيثمنقدا،بفضةيعطيهأنيمكنأجل

الربح.مظنة

ثلاثة:مورأحديحتملثم

والفضةالذهبفييقوىضعفهمعبالرباالتعليلرأىيكونأن:الأول

وقوةالاشياء،هذهفيبالقرضالتعامللغلبة؛ببعضبعضهاالاقواتوفي

منيقاربمابخلافالربا،علىحيلهبجعلإنمانساءبهاالتبايعأناحتمال

لمفلهذافيها،بالرباولابتقارضها،العادةتجرفلم،والانيةوالادويةالثياب

لحكم.ايطرد

العلةوإنماأصلا،للعليةيصلحلاالرباأنرأىيكونأن:التاني38[]ص

إنماالاحتكارأنورأى،لىتعااللهشاءإنإيضاحهيأتيماعلىالاحتكار

ومصلحاتها.والاقواتالنقدينفيضررهيشتد

الربامعنىلان،الأمرينمجموعهوالعلةأنراىيكونأن:التالث

كماضعفعنيخلولاالاحتكارومعنى،تقدمكمابالقويليسوحده
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تعالى.اللهشاءإنتفصيلهفيستعلمه

تقوىلايدخرلامالانالادخار؟اشترطفإنماالثلاثةمنكلوعلى

.باحتكارهولابهالاحتفاظبإرادةالتهمة

فيالاخرغناءمنهماكليغنيبحيثيتقاربالموإنلملحووالبر

لحيلةامعنىفقويكثيرا،فيهبالتقارضالعادةجرتممالكنهما،لجملةا

سيأتي.كماالتقاربفيهيشترطفلاالاحتكار،لىإبالنظروأماالربا،على

هونساءبالذهبالفضةبيععنالنهيفيالعلةرأىأنهفالراجحوبعد،

لامور:؛فقطالربا

وهاء،هاءإلاربابالورق"الذهب:بلفظعمرحديثروىأنه:الأول

بالتمروالتمروهاء،هاءإلاربابالشعيروالشعيروهاء،هاءلاربابالبروالبر

فذكر،أوسبنمالكعنشهابابنعن1()مالكرواه.وهاء"هاءإلاربا

.فذكره،وب!جمولاللهرسولقالعمر:قولذكرثم،قصة

فيه،مالكعلىيختلفلمالبر:عبدابنقال":"الباريفتح"وفي

مالك،عنالاوزاعيعنكثيرأبيبنيحمىرواهحتى،الحفاظعنهوحمله

والليثمعمر(هكذاالزهريعنروايتهفيمالكاتابع)يعنيوتابعه

نعيمأبووشذ(،الزهري)عنعيينةابنعنلحفاظارواهوكذلكوغيرهما،

إسحاقابنرواهوكذلك"،بالذهبالذهب":فقال(عيينةابنعن)أيعنه

2()2(.95ص4)ج""الفتج."الزهريعن

637(.2،636/)"الموطا"في(1)

.(428-282)6/"التمهيد"وانظر.السلفية.ط378(/4)2()
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نأتشهدالقصةأنعلى،فيهخالففيمابحجةليسإسحاقوابن:أقولى

معه.ومنمالكذكرهكماالرواية

صرفأرادمنعلىإنكارالحديثاهذاذكرإنماعمرأن:وحاصلها

فذكر"منهتأخذحتىتفارقهلاوالله":فقالى،مؤجلوالورق،بورقذهب

لحديث.ا

والبروهاء،هاءإلاربابالذهبالذهب":لحديثالفظكانفلو

للانكار.ظاهرشاهدفيهكانلمابالبر..."

بأنمصرحاصحيحاحديثاأجدولم")1(،"الصحيحينفيوالحديث

ربا.جلإلىالتمرأوبالشعيرالبر

نسبةومانساء،بالدراهمالدنانيرفيجداظاهرالربامعنىأن:الثاني

لىإالذهبمنالمضروبةالصغارالقطعكنسبةإلاالدينارلىإالدراهم

دينار،ثمنمنهاكلالذهبمنصغارقطعضربتلوكما،الكبيرةالقطعة

ربا-مؤجلةوالقطع-بدينارمنهاعشراشتراءيكونفكمادينار،منهافالثمان

ربياتعشرفاشترى،ربياتنيثماالدينارصرفكانلوفهكذاظاهرا،

يمكنلانه؛للمضروبتبعمضروبايكنلموما،مؤجلةوالربياتبدينار،

.تقدمكما،ضربه

أعلم.للهو.الثلاثةالاحتمالابعلىفهي،ببعضبعضهاالأقواتفأما

بابين:الستةهذهلاحكامولنعقد93[]ص

.(6851)مسلمو(4712)ريلبخاا(1)
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الأولالباب

النسيئةمعتبايعهافي

الفقهرسانلمجمو!

:فصلانوفيه

العوضينجنسفيهاتحدفيما:الأولالفصل

:فرعانوفيه

شيءيقابلهالاالمؤجلالعوضفيمازيادةفيهتظهرفيما:الاولالفرع

صور:وله،المعجلفي

كدرهم،الصفاتفيتساويهمامعالقدرفيالمؤجلزيادة-1

مثله.منهماوكل،بدرهمين

منه.اجودتمربصاعتمركصاع،الوصففيزيادته2-

بشرطالقرضمعنىوالمعنى،متحققالصورتينهاتينفيوالربا

.لجودةاأوالزيادة

الموجلوزيادةجهة،منزيادةالعوضينمنكلفييكونأن3-

وقيمةاجل،إلىجيدتمربصاعينقدارديءٍتمرمناصعكثلاثة،أرغب

.درهمانلجيدوا،درهمالرديءالصاع

المنسا.فيالزيادةلتحقق؛متحققهذهفيوالربا

عزيزالمؤجلولكنأجود،المعجلويكونالقدر،فييستوياأن-4

الوجود.عزيزأنهإلارديءتمربصاعنقداجيلمتمركصاعالوجود،
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وجدهلوالرديء،ذلكفيغرضالجيدالصاحبانهنافالظاهر

فيزيادةالوجودفعزة.فيهلرغبتهبأكثرأونقداجيدبصاعمنهالصاعلاشترى

رباهفيكون،المؤجل

منهاكلوهكذابالاخر،منهاكلوحليته،الذهبوسبيكةالدينار5-

بسبيكةمربعةوسبيكةجديد،بدينارعتيقكديناراخر،بوصفبمثله

وزنا،القدرتحادامع،منهأضيقذهببخاتمذهبوخاتم،مستطيلة

.الرداءةأولجودةافيوالاتفاق

صورةعلىذهبهيكونأنرغبالمعجلصاحبلانربا؛كلههذا

وأصائغعنالبحثلىإلاحتاجالصورةبتلكيصورهأنأرادولو،المؤجل

نأفاثر،أجرتهويدفعيريدها،التيبالصورةليصورهإليهذهبهودفع،ضارب

والاجرة.التعبمنالسلامةليربحيريد؛التيالصورةعلىبذهبيبيعه

فيه،زيادةالمؤجلالذهبفيلهالمرغوبةالصفةكانتالاعتبارفبهذا

تأمل،لىإيحتاجوقد.أجللىإحليةاوبدينارنقداكسبيكةهذا:يتضحوقد

أوضحنا.وقد.أجللىإبسبيكةنقداحليةأوكدينار

البرمنكلوهكذاوحليتها،الفضةوسبيكةالدراهمذلكومثل

وزانعلىالخبزونحووالدقيقالحبلان؛خبزهونحو،دقيقهمعوالشعير

الخبزونحوالدقيقردالعادةفييمكنلموان،والحليةوالسبيكةالدينار

حبا.

مابائعفكأن،نواهينزعلمالذيالتمرمعالنوىالمتزوعالتمروهكذا

فباعه؛،مشقةذلكوفي،تمرهنوىنزعيريدنواهنزعبمانواهينزعلم

نواهنرخمابائعوكان،المشقةمنالسلامةويربح،النوىمنزوعلهليحصل
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ينزعلممالهليحصل؛فباعه،مشقةذلكوفي،إليهتمرهنوىرديريدبغيره

ذلك.علىوقس.المشقةمنالسلامةويربح،نواه

صور:وله،المؤجلفيمازيادةفيهتظهرلمما:الثانيالفرع4[0ص1

بدينارودينار،مثلهبدرهمدرهمكبيع،وجهكلمنيستوياأن-1

مثله.بربصاعبروصاع،مثله

مثلفتحريم،الصحيحالقرضمعنىالمعنىبلربا،هذهفييطهرفلا

الربا.غيرأخرىعلةلىإيحتاجالبيعبلفطوقعإذاذلك

ويمكن،المؤجلفيشئيقابلهالازيادةالمعجلفييكونأن2-

نسيئة.أحدهمامثلبدرهمنقداكدرهمين،أخرىبصيغةالمعاملةتصحيع

والقرضالصحيحةالهبةمعنىالمعنىبلربا،هذهفييطهرفلا

درهما،قرضهودرهما،لصاحبهوهبالدرهمينصاحبكأن،الصحيج

الربا.غيرأخرىعلةلىإيحتاجالبيعبلفطوقعإذاذلكمثلفتحريم

وليسأجل،لىإمتسخبدينارنقدانظيفجديدديناربيعهذاومثل

ليصرفهجديدبدينارإنسانذهبكأن،المتسخفيغرضلجديدالصاحب

وأنالي،النظيفلجديداالدينارهذادع:لهفقالاخر،فراه،يكسرهأو

فتبايعا.غد،بعدأوغدا،متسخاديناراأعطيك

قرضاالدينارهذاخذ:لصاحبهيقولأنلجديداصاحبيمكنكانفقد

منك.أقبلهفأنامتسخاديناراقضيتنيواذاغد،بعدأوغد،لىإ

كان،اخرىبصيغةالمعاملةتصحيحيمكنلاإنهإلاكالثانية3-

وليسيومافجاءك،دونهفضةخاتملكولصاحبفضة،خاتملكيكون
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إليهتدفعأنعلى،تمهبخاتمكخاتبيعهأنعليكألحثم،تمهخامعه

مثلا.أسبوعبعدتمهبخايجيئكثم،خاتمك

فيالأخرىفيماتكافئزيادةالعوضينمنكلفييكونأن-4

وقيمةشهر،لىإجيدتمرمنبصاعنقدارديءتمرمنكصاعين،القيمة

صاعشهرلىإالسوقفيلجيداوقيمة،بدرهمصاعالسوقفينقداالرديء

بدرهمين.

.أخرىعلةمنللتحريمبدفلاالربا،فيهمايطهرلاالصورتانفهاتان

بالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيههيالاوليينفيالعلةأنليويطهر

الممنوعة.

شرعا،فيهالمرغبالقرضصيغةعنالعاقدانعدلى:الأولىففي

أعني،الشريعةفيذمهعرفالذيالبيعصيغةإلىوعرفا،عقلاالمحمود

.ونحوهنسيئةبالذهبالذهب

المرغبالمحمودينالمشروعينوالقرضالهبةعنعدلا:الثانيةوفي

.ونحوهنسيئةبالذهبالذهببيعصيغةلىإفيهما،

فيإيضاحهيأتيماعلىالاحتكار،هيالأخريينفيالعلةأنلهويطهر

أعلم.واللهنقدا.جنسهمنمنهبأكثرالستةمنواحدبيعمنعتعليل

****
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نسيئةمنهاباخرالستةمنواحدبيعفي:الثانيالفصل4[1]ص

بابفيالرباوأن،القرضرباهوالحقيقيالرباأنتقدممماعلمتقد

صاعكبيع،الامثلةفيتقدمكمابربا،القرضمعنىفيلانهوردإنماالبيع

الصور.منذلكوغيرأجل،لىإتمربصاعينقداتمر

إما،جنسهمنهومالهليردالشيءإعطاءهوإنماالقرضفيوالمعروف

وهوالقضاء،فيزيادةمعواما،الشرعيالقرضوهوتماما،دفعهمامثل

الربا.

موضوعمنهذافليسبالدينار،كالثوب،يخالفهبماالمثيءمبادلةفأما

بيع.هوبل،القرض

جذا،الربامعنىفيهيقوىنسيئةبالفضةالذهبأنقدمناقدولكننا

يكفي.بماذلكوقسرنا

العلةتكونأنحتمالقدمنافقد،ببعضبعضهاالاخرىالاربعةفاما

الأمرين،مجموعتكوننوالاحتكار،هيتكونأنواحتمالالربا،هي

إياها.الناستقارضلكثرةفيها؛الربااحتمالقوةوبينا

لى.تعااللهشاءإنقريبابيانهفستعلمالاحتكاروأما

****
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نيالثاالباب

نقداتبايعهافي

375

احدهمارجحانمعبالذهبالذهبهوذلكمنالشارعحرمهالذي

بالفضة.الفضةوهكذاوزنا،

الشعيروهكذا،الكيلفيأحدهمازيادةمعبالبرالبرحرموكذلك

بالملح.والملحبالتمر،والتمربالشعير،

وازادفمن":الحكمهذابيانبعدقالأنهب!علولعنهطرقعدةمنوصج

.(1")أربىفقد-ازدادأو:روايةفيو-استزاد

ربا")2(.فهو":روايةوفي

سواء")3(.فيهلمعطيوا"الاخذ:روايةفيزاد

4(.)الربا"عين0أؤ":فقالمتفاضلابالتمرالتمربشراءوأخبر

)5(.الربا"عينالربا،عين0،أؤأؤه":روايةفيو

)6(."فردوهالربا،هذا":روايةفيو

.(4851/2،88751،5881،6951)مسلمخرجهاا(1)

.8(51/4)88مسلمأخرجها(2)

.8(4581/2)مسلمخرجهاأ)3(

.وجوه""اوهضبطوفي(.4951/69)مسلماخرجها4()

23(.21)البخارياخرجها(5)

.(4951/79)مسلمخرجهاأ(6)
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اشترثم،بالدراهمالحمع"بع:بقولهذلكمنالمخلصلىإرشدو

.(1)جنيبا"بالدراهم

الثانيمنالصاعيبتاعونكانواجيد،تمرلجنيبوارديء،تمرلجمعوا

صاعايبيعأنالجنيبصاحبيرضىولا.ونحوه،الاولمنبالصاعين

.بصاع

شئتمكيففبيعوا،الأصنافهذهاختلقتفاذا":عبادةحديثفيوجاء

بيد")2(.يداكانإذا

وبيعأكثرهما،والفضةبالفضةالذهبببيعالمفصلةالرواياتفيوفسر

.الرواياتذكرتقدموقدأكثرهما،والشعيربالشعترالبر

العلة.فيالنظرهوإنماههناوالمقصود

إطلاقفيالسنةاتبعواالربا،بابفيالحكميذكرونفإنهمالفقهاءأما

"لا:قالانهب!جم!عنهوغيرهما")3("الصحيحينفيثبتولكن،الكلمةهذه

".النسيئةفيالاربا

المتقدمةالاحاديثوبينالحديثهذابينالعلمأهلوجمع42[]ص

:بطرق

سعيدبيوهريرةابيعن(1)395ومسلم22(10.2220)البخارياخرجه(1)

.الخدري

81(./1)587مسلماخرجه)2(

زيد.بنأسامةحديثمن(1)695ومسلم2()917البخاري)3(
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يكونلافهو،الحقيقيالربابهأريدالحديثهذافيالرباأنأصحها:

يكونأنفامامجاز.فهوالنقدمنمنعفيماالرباإطلاقماو،النسيئةفيإلا

فيالمخصوصةالزيادةلىإالشارعونقلهمطلقا،الزيادة:اللغةفيالرباأصل

ذلك.غيرواما،اللغةأصلعلىالنقدفيالزيادةفيالرباأطلقثم،النسيئة

القراندلوقد،بالنسيئةخاصاللغةعرففيالرباأنليتبينوالذي

سيأتيكما،كذلكالشرعفيأنهعلى"النسيئةفيإلاربالا":وحديث

لى.تعااللهشاءإنتحقيقه

والجامع،التشبيهبابمنهوإنمانقداالمحرمالبيعفيالرباوإطلاق

محرمة.زيادةمنهماكلاأنبينهما

يقولهكماالمجاز،ينافي1()الربا"عينالربا،"عين:قولهلكن:قيلفان

التوكيد.فيالنحاة

بأنهالنحاةصرحوقد،اللفظيالتوكيدبابمنفهوالتكرارأما:قلت

المخاطبينبعضيكونلاأنالمتكلميخشىكانالتجوز،نفيلغيريجيء

يرمي،أسدارأيت:تقولكما،السماعليتحققفيكرر،ينبغيكماالاولسمع

يرمي.أسدارأيت

:النحاةقالوقد"،عينهالربا"بمتزلةإنه:قيلإذاالربا"عين":قولهماو

تقملمحيثذلكفمحلالتجوز،احتماللدفعوالعينبالنفسالتوكيدإن

فانما،عينهحنيفةأبويوسفأبو:يقالكأنقامتإذافاماالمجاز،علىقرينة

أعلم.واللههذا.منلحديثوا،للمبالغةيكون

يجه.تخرتقدم(1)
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ظلمأنهالرباتحريمفيالمعنىأنلىإأوماالقرانأنهذايوضحومما

ذهبمنبديناريندرهماعشرونصرفهجيدذهبمنديناروبيع،تقدمكما

نقدا.حراموهوظلم،فيهيظهرلا،دراهمعشرةمنهماالواحدصرفرديء

وهوظلما،يكونأنلىإأقربالرديئينالدينارينبأحدلجيداالديناروبيع

يكونأنالظاهرلكانالربا،هوالتحريمفيالمعنىكانفلونقدا.حلال

بديناريندرهماعشرونصرفهجيدديناربيعفيحل،تقدممابعكسالحكم

بأحدهمالجيداالديناربيعويحرم،دراهمعشرةمنهماكلصرف،رديئين

هوحده

تشبيههينقدا:متفاضلاحرمفيماالعلةأنليظهروالذيهذا،

الاحتكار.أو،بالممنوعةالمشروعةالمعاملة

كبيعوذلك،أخرىبصيغةالمعاملةتصحيحيمكنبماخاصةلىفالاو

يهبأنهوهذامنالمعقولفالمقصودأحدهما.مثلبدرهمدرهمين

فلمادرهما،لهيهبأنيمكنهفكاندرهما،لصاحبهالدرهمينصاحب

بالفضةالفضةبيعصورةإلىفيهاالمرغبالمحمودةالصورةهذهعنعدلا

وابطاله.اعتمدهمابتحريمالتأديباستحقامتفاضلا،

ذلك.عدافيماالعلةفهوالاحتكارماو

****
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فصل43[]ص

الحكمبهذاعلاقتهوايضاحالاحتكارفي

7[.]الحشر:<منكتمجالاعنهنيابيندولهيميكون>!لا:وجلعزاللهقال

الستةمنكلوتبايع،الاقواتواحتكار،والفضةالذهبوحبس

الاغنياءبيندولةيكونأنلىإيؤديبالبر،والبر،بالذهبكالذهب،بجنسه

وجهوستعلم،بينهمدولةيكونلئلا؛عليهملىتعااللهفضيق،والمحتكرين

الله.شاءإنالتضييق

والفضةالذهب

التيالمفاسدبعضنبيانوالفضةالذهبزكاةعلىالكلامفيتقدموقد

اللهقالوقداحتكارهما،:نقولأووكنزهما،حبسهماعلىتترتب

سب!يلولايخققونهافيوالفضةالذهبيكنزوندن]>وا:وجلعز

.(1[)34[:]التوبة<أليمبعذا+فبمثئزهملله

أنهعنهماللهرضيالصحابةأجلةأحدالغفاريذرأبيعنتواتروقد

)2(،القيامةيوملىإباقحكمهانوظاهرها،علىالايةهذهأنيرىكان

الامة.هذهجمهوروخالفه

و]ضح.فيهوتشديدهالحبسهماالشريعةفحظر:قولهعلىفأما

يكتبها.ولم،للايةلمؤلفابيض(1)

وراجع)299(.مسلموصحبح(041،7041،0466)6"البخاري"صحيحانظر2()

273(.)3/"الباري"فتح
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أحكاممنيظهرلحبسهماالشريعةكراهيةفانالجمهور،قولعلىماو

.اخرى

الحلي،فيخلافعلىحليا،كاناولوعليهما،الزكاةفرضمنها:

.الوجوبوالراجح

نحوإلاعليهمالفضةوتحريم،البتةالرجالعلىالذهبتحريمومنها:

الخاتم.

سائربحقالعلماءبهلحقواوانيهما،فيوالشربالاكلتحريمومنها:

تستعمل.لموانمنهماالاوانياتخاذوكذا،الاستعمالات

بالذهبوالذهببالفضةالفضةبيعتحريممن؛بصددهنحنماومنها:

بمثل.مثلاإلا

الذهب،تكتنزعصرنافيلحكوماتا:فنقولهذافائدةولتوضيح

كانتفلو،الفضةسبائكشراءلىإفتضطر،الدراهمضربلىإوتحتاج

،الوزنفيبسواءسواءإلابدراهمالفضةشراءمنالاسلاملمنعهامسلمة

الفضةسبائكشراءلىإفتضطرعليها،خسارةفيهلان؛بذلكرضيتولما

المقصود.فيحصلبالدنانير،

فتارة،فضةحليلىإيحتاجونثمالدنانير،يكنزونماكثيراوالاغنياء

أنفسهمتطيبولافيصوغوها،الصاغةليعطوهافضة،سبائكشراءيريدون

فيحصلبدنانير،شرائهالىإفيضطرون،دراهمبوزنهاالسبائكيشترواأن

لمقصود.ا

يتاتىلاأنهوالغالب،الفضةمنالمصنوعالمصوغشراءيريدونوتارة
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دراهم،وزنهقيمةمنأقلالمصوغذلكقيمةلأنإما،دراهمبوزنهشراوه

عكسه.واما

فيضطرون،البائعيرضىلاالثانيوعلى،المشترييرضىلاالأولفعلى

المقصود.فيحصلبالدنانير،الشراءلىإ

إخراجلىإالمشترياضطرارفيوخليهالذهبسبائكهذاعلىوقس

الدراهم.

الفضةفيسيماولا،الصياغةفيالصاغةرغبةيقلأيضاالحكموبهذا

يأ:يقولفالصائغتلاعبا،بهاأشدوالصاغة،وأرخصوجوداأكثرهيالتي

ثمفيها،تعبوأصوغهاثم،دراهمبوزنهاالفضةسبائكأشتريأنليفائدة

فيبراغبأظفرأأدريلاالوجود،عزيزوالذهب،دراهمبوزنهاأبيعها

لا؟أمدنانير،عندهيكونالشراء

بوزنهأبيغهثمحليا،أصوغهاثم،الدراهمأكسرأنفيليفائدةيو

دراهم.

عرضمنتجيءماأغلباستعمالهكثرةلان؛الحلياستعماليقلوبهذا

فيها.فيرغبونونساوهمالمثرونفيراهاونحوها،نيوالاوالحلياالصاغة

لهيصوغهاالصائغلىإويسلمها،السبائكيشتريالرجلتجدوقلما

ويأخذويصوغها،ليكسرهادنانيرأودراهمالصائغيعطيأو،أجرتهويعطيه

عنالنهيجاءوقدأيضا،هذافيعليهميضيقالحكمهذاأنمع.أجرته

.(1والدنانير)الدراهمكسر

حديث=من22()63ماجهبن1و34(4)9داودوابو(451)57حمدأأخرجه(1)
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سبيكةأوبدراهمالفضةحليشراءجوزمنخطألكيظهرقررناهوبما

منالمنعفيلمايتنبهولم.الصنعةمقابلفيالزيادةإنقائلا:،وزنهمنأكثر

أعلم.والله.البالغةالحكمةمنالشريعةظاهرهوكماذلك

نقدا،يبحلمماالنسيئةفيأبيحلوفانه:بالنسيئةالاحتكارعلاقةوأما

وصفيةزيادةمعنقدايصحوما،قليلةمدةالعوضينأحدإنساءالناسلتعمد

بتاجيللهيحتالكوزنها،ذهببسبيكةذهبكحلية،العوضينأحدفي

فمهالرباتحققمعفهذا،الصنعةمقابلالاجلليكون،طويلةمدةالحلية

أيضا.الاحتكارفيهتحقق

الأصنافبقية[44]ص

رواهمامنها،تحريمهفيأحاديثوردتوقد،معروفالاقواتاحتكار

خافى"الايحتكر"لا:قالأنهع!ي!دالنبيعنوغيرهصحيحهفيمسلم

56()1(.ص5)ج

والرديء.لجيدافيهاويكوناحتكارها،يكثرالاصنافالاربعةوهذه

وحنطة،جيدةأحدهماوحنطةمثلا،للحنطةمحتكرانرجلانيكونفقد

وأ،وخدمهأهلهلقوترديئةلىإالجيدةصاحبفيحتاج،رديئةالاخر

بالتفاضليبيعاأنمنمكنافلو،لنفسهجيدةلىإالرديئةصاحبيحتاج

يفضلاالتبايعهذاأنمطمئنوكلاهمامثلا،بالصاعالصاعلتبايعا

لجائزةاالمسلمينسكةممسرأنيك!اللهرسول"نهى:قالابيهعن[دلهعبدبنعلقمة

الإسناد،رجالأحدفضاءبنمحمدلضعفضعيفواسعاده".باسمنإلابينهم

.مجهولوابوه

.(016)5رقم(1)



383الرباحقيقةعقالاستفتاهجوال!28-

لابالبرالبربيعيحللالهما:قيلفإذا،محتكرانجميعالانهماالاحتكار،

قيمتهبصاعدرهمقيمتهصاغاأشتريوكيفلجيد:اصاحبقال،بمثلمثلا

كمابهااشترثم،بدراهمفبعه،السوقلىإبركأخرج:لهفيقال؟درهمان

قيمتهصاعايبيعنيأنيرضىلاصاحبيإن:الرديئةصاحبويقولتريد.

اشترثمفبعه،السوقلىبركفأخرج:لهفيقال.درهمقيمتهبصاعدرهمان

لاحتكار.قيدانفصمالسوقلىإالبرخرجفاذاتريد.كما

وإنمافضة،أوبذهببيعإذاللذهبالاحتكارمظنةيقوىإنما:قلت

.كالقوتهوماأو،بقوتبيعإذاللقوتمظنتهيقوى

جدا.تضعفالاحتكارمظنةفإن،الفضةأوبالذهبالقوتبيعإذافأما

ليسيكونأنأجللىإفضةأوبذهبالقوتيشتريفيمنوالغالب

الثمن.بزيادةرضاهبدليل،فضةولاذهببيده

يكونلاأنأجللىإقوتفيفضةأوذهبااستسلممنعلىوالغالب

.الحالفيقوتعنده

ينقضبنقدنقدابالشعيرفشراوهالبر،تقتاتالبلدةأنفرضناإذا:قلت

الاحتكار.ينتقضفلممؤجلاالبركانإذاوأماحتما.الاحتكار

الاحتكار،ينقضبنقدنقدابالبرفشراوهالشعير،تقتاتأنهافرضناواذا

فلامؤجلاالبركانإذاماو

معجلابريحلأنالبرتقتاتالبلدةكانتإذاينبغيهذافعلى:قيلفان

مؤجلا.ببرمعجلاشعيريحلأنالشعيرتقتاتكانتواذامؤجلا،بشعير
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للبرمحتكراالتاجريكونقلمالانه-أعلموالله-ذلكأحلإنما:قلت

الشعير.يحتكرأنوإماالبر،يحتكرأنإمابلمعا،والشعير

البرمحتكرلانمعا؛احتكاوهماانفضفقدنقدا،تبايعافاذاهذاوعلى

الشعيرومحتكرالشعير،محتكرعلىحتىجميعاالناسعلىيحتكره

البر.محتكرعلىحتىجميعاالناسعلىيحتكره

النسيئة؟فيضيقولماذا:قيلفان

احتكارينقضوإنمامعا،احتكارهماينقضلابالنسيئةالبيعلان:قلت

حاله.علىالاخراحتكاوويبقى،المعجلالعوضصاحب
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الر!حممصالرتجإلمحه[54ص1

385

فصل

يكونوقد،فقطالستةمنلواحدمحتكرايكونقدالرجلأناعلم

ثلاثةأو،الباقيةللأربعةمحتكرايكونوقدمعا،والفضةللذهبمحتكرا

وبينكليهما،أوالفضةأوالذهباحتكاربينيجمعأنويبعد،اثنينأومنها،

بعضها.أوالاخرىالاربعةاحتكار

فليس،الاربعةمنواحداوالاخر،فضةأوذهباالعوضينأحدكانفاذا

بهذاانتقضفقدالاحتكاراتفقفانأصلا،الاحتكارعلىيدلماهذافي

انتقض.وقدالاحتكار،نقضهوالتضييقمنوالمقصودالعقد،

كانفانمنها،بآخرالباقيةالاربعةمنوواحد،بالفضةالذهببيعوأما

للذهب،محتكرأحدهماأنفرضناإذالانناالاحتكار؛عدمفالظاهربيديدا

احتكارهما.انتقضفقد،للفضةمحتكروالاخر

الذهبفمحتكرمعا،لفضةوللذهبمحتكرمنهماكلاأنفرضناوإن

ربحلهحصلإذاإلا،بذهبفضةأوبفضةذهبايبيعأنيبعدمعاوالفضة

بيد.يدالتبايعفيعادةيحصللاالوافروالربحالمحتكر،شأنهذاوافر،

بيد.يدامنهابآخرالباقيةالاربعةأحدعليهوقس

عادةيصحبهاالنسيئةلان؛أقوىالاحتكارفاحتمالنسيئةكانوإن

السوقفيصرفهدينارايدفعأنيرضىوالفضةالذهبفمحتكرالوافر،الربح

بديناردراهمعشرةيدفعاو،اجللىإدرهمابعشريندرهماعشرخمسة

وأ،مدةبعددرهماعشرينليدفعنقدادينارايأخذأنيرضىوقدأجل،لىإ
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إذاأنهلرجائهوبحا؛الأجليعدلأنه؛مدةبعدديناواليدفعدواهمعشرةيأخذ

الديناومنهيأخذمنيجدأشهر،ستةبعددوهماعشرينليدفعالديناوأخذ

أشهرستةلىإبديناودواهمعشرةأخذواذاأشهر،أوبعةلىإدوهمابعشرين

الأوبعةأحدذلكعلىوقس.أشهرأوبعةلىإبديناومنهيأخذهامنيجد

منها.باخر

غير،مؤجلحدهماوبالفضةالذهبمتبايعايكونأناتفقفإن

منولا،الزيادةجهةمنوبحاأحدهماقصدولا،والفضةللذهبمحتكرين

أولفيقروناهكماالحكمعمومتمنعلا،خاصةجزئياتفهذه،الأجلجهة

الزنا.بحدومثلناه،الرسالة

،أقوىالاحتكاوفاحتمالبجنسهالستةأحدبيعماو46[]ص

لمإذ،الذهبجنسعلىمنهماكلحرصظهرقدبذهبذهبافالمتبايعان

مثله.بذهبإلاذهبهيد

مثله،بديناوكديناو،وجهكلمنمتماثلينكانافانبيد،يداكانإذالكنه

ولو،فيهضرولالأنه؛الشاوعأباحهوانماالعقلاء،مقاصدمنليسفهذا

أحدهما.علىولاعليهما،تضييقذلكمنيلزملممنعه

لمإنطالقتيامرأ:وجليقولكأن،والتضييقالقصديتفققد:قيلفان

فإذا،،ملكهمنإخراجهفيغرضفله،اليومملكيمنالديناوهذاأخرج

وأ،يصرفهأنلاضطرمنهمنعولو،غرضهحصلاخربديناويبدلهأنلهأبيح

عليه.تضييقالمنعفيكانمحتكراكانفإذامثلا،يهبهأوعرضا،بهيشتري

،العامالحكمبهينتقضلاالذيالنادومنومثلهاالصووةهذه:قلت

الرسالة.أولفيقروناهكما
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فيوزناقدرا:يستوياأنفإما،وجهكلمنمتماثلينيكونالموان

يختلفا.أنواما،الباقيفيوكيلا،والفضةالذهب

وأجودة:وصفاأفضلأحدهمايكونأنفالغالبقدرا،استويافاذا

شأنمنإذبمحتكر،ليسأنهيدلبالخسرانالافضلصاحبفرضا،صنعة

.الخسارةوتجنبالربععلىالحرصالمحتكر

فيذهب،بخاتمكدينارالاخر،فيليسفضلمنهماكلفيكانفإن

تتعادللمفإن،الصنعةفضيلةالخاتموقي،الضربفضيلةالدينار

وصرفدرهما،عشرينبدراهمبيعلوالخاتمقيمةكانكأن،الفضيلتان

قبله.فكالذي،ذلكعكسأودرهما،عشرسبعةالدينار

قبله.بمالحقا-أعلموالله-فلهذا،ينضبطيكادولافنادر،تعادلهماأما

بيديداوقعلوالعقدذلككانفانمؤجلا،العوضينأحدكانإذاوأما

نسيئةذلكبعضأجيزولو،نسيئةكانإذايصحلاأنلىفبالاوصح،لما

أحدفأخرانقدا،يحللابمايتعاقداأنيريدانمتعاقدينكللاحتال

العقد.لتصحيححيلة،يومينأويوماالعوضين

هناكلجوازاأنقدمنافقدلجاز،بيديداوقعلوالعقدذلككانوان

كانفإذابمحتكر،ليسأنهدليلوذلك،بالخسارةأحدهمالرضاهوإنما

ذهبكخاتمبالاجل،النقصانجبرولكنهمحتكرا،يكونأنفيمكننساء

،الوزنفيمثلهبديناربيعدرهما،عشرونالسوقفيوقيمتهدينار،وزنه

لىإالديناروأجلادرهما،عشرخمسةالسوقفيالدينارصرفولكن

بالاجل.الخسارةجبرالدينارصاحبفكأنمثلا،شهرين
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الغالب.يتبعفنادر،اتفقفان،المؤجلهوالافضليكونأنيتفقوقلما

حاب!سعلىالتضييقهوإنماالحكمهذامنفالمقصود،لجملةوبا

الشيءيتبايعوالاأنعليهمفضيق،الاقواتمحتكريو،والفضةالذهب

بيد.يداإلايقاربهبمامنهاالشيءولابيد،يدا،بمثلمثلاإلابجنسه

وقوعمنأقلوقوعهأنبدليل،إليهالناساحتياجيقلبالنسيئةفالتبايع

قليلة.إليهلحاجةالان؛البتةمنعهالتضييقفاقتضىبيد،يداالتبايع

الجنس،اتحدإذاالقدرفيالمثليةباشتراطفاكتفىبيد،يداالتبايعماو

يشترطولم،حاجتهاشتدتمنعلىيضيقأنيبلغلاتضييقذلكوقي

الحكمة.تقتضيهمماأشدذلكفيالضيقلشدة؛جنسهاختلففيماالمثلية

أعلم.والله

كماالممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيهأنواعلم48[]ص

مثلبدرهمدرهمينباعفمنأيضا،النقدفيتدخلالنسيئةفييدخل

ذإ،يحللم،كذلكبربصاعبرصاعيأو،كذلكبديناردينارينأوأحدهما،

صاعا،أوديناراأودرهماللاخرالزائدصاحبيهبأنالمشروعكان

الهبة.وتصح

نأالزائدصاحبفأرادأحدهما،منأجودالدرهم(1[)]كانإذافأما

حيلةههناالهبةلانيحل؛فلا،بدرهمينالاخرويبيعهدرهما،للاخريهب

أعلم.والله.ذلكعلىوقس،المحرمالبيعلاستحلال

الاصل.فيليست)1(
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فصل

،والعدوانالظلمعلىيتعاونان،أخوانوالاحتكارالرباأنواعلم

،التجارةتقليبفيتعبكثرةبدونوافراربحايربحأنيريدفكلاهما

.الناسينفعمماذلكوغير،البعيدةالبلدانمنالبضائعوجلب

ويتركهو،يستريحثمدينا،للمحتاجينمالهيعطيأنيريدفالمربي

يثمرلمفإن،وتعبهمكدهمثمرةهووياخذ،عليهموالعناءوالتعبالكد

حتىضايقهمشيءلهميكنلمفإن،أموالهمصلبأخذوتعبهمكدهم

.الموتيتمنوا

ويدع،ويناميستريحثم،والقوتالنقدعلىيستوليأنيريدوالمحتكر

يريد"الذيالربحيربحوهحتى،والشدةالضرفيالناس

الربا،فيإلايصرفهماولا،والفضةالذهبحيسلىإيعمدوالمربي

منيريدهالذيالقدرفيهلهيبذلحتىبهويتربصمثلا،القوتويحتكر

الربا.

ويتعنى،فيتعب،شرعيةتجارةيتجرأنيخافوالفضةالذهبوحابس

نأويكرهخسر،فربما،شرعيةمضاربةيضاربأنويخافخسر،وربما

كانإنالزكاةوفي،حاجتهفيبالانفاقيفنيهمالئلاأبدا؛يدهفييبقيهما

عناء.ولاتعببدونمضمونوافرربحلانهالربا؛لىافيعمدمسلما،

يتوقعه،كانالذيالقدرلىإالسعريرتفعلمربمامثلاالبرومحتكر

فيخيبوقتهبسعريبيعهأو،فيتلفيبقيهأنفيكره،بيدهالذيالبروسوس

ثم،بالدراهمأولايطالببأنتعبلىإفيحتاج،نسيئةبدراهميبيعهأو،أمله
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يمطلهالمشتريولعل،أخرىمرهويحتكرهحينئذ،البرويشترييأخذها

فيمرضهبالربا،يعطيهأنهوعندهالطرقفأوثقالبر،رخصوقتبالدراهم

وإن،أخرىمرةفيحتكرهحيمئذ،ليأخذه،زيادةبشرطلحصاداوقتلىإ

.[له]مصلحة[ذلكفي]لان،بذلكفرحالحصادوقتالمشتريمطله

أنهالاحتكارلاجلالبيوعمنحرمماعلىالشريعةتطلقأنينكرفلا

أعلم.والله.بالرباالمعاملةلتشبيهحرمفيماالرباإطلاقهاوهكذاربا،

****
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94[خاتمة]ص

193

هذاشرعالذيالمعنىهوأنهفمرادناالاحتكار،هيالعلةإنقلنا:حيث

أهله.علىللتضييقالحكم

احتكارهيضرمماالعوضينكونوهي،ضابطةفهي:الفقهيةالعلةوأما

متفقينأو،النسيئةمعالمقصودةالمنفعةفيمتقاربينشديداضررابالناس

القدر.فيالفضلمعالجنسفي

الستة.هذهمبايعاتفيحرمماكلتعمالعلةهذهأنترىفانت

إذافيماودخوله،الشارععليهنصكمابالنسيئة،خاصقهوالرباوأما

واضح.الوصفأوبالقدرالمؤجلفيفضلمعنسيئةبجنسهأحدهمابيع

.تقدمكماوالفضةالذهبفيقوينهإلانظر،ففيهذلكعدافيماماو

حرمبماخاصفهوالممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيهوأما

لاوهذه.جائزةأخرىمعاملةالمعنىفيوهو،الستةهذهفيالمبايعاتمن

فيهاتتخلفالتيالنادرةالصورتقليلجهةمنإلاالاحتكارمعإليهايحتاج

بعضفيالبيعوبينوالهبةالقرضبينالفرقجهةومن،المقصودةالحكمة

الصور.

متفاضلابجنسهالستةمنكلمنعالعلةأنمن-وصفناهماوبمقتصد

هينسيئةمنهاباخرالباقيةالاربعةوأحد،نسيئةبالفضةالذهبومنعنقدا،

ومنعنقدا،التفاضلمنعفيالحكميعدفلم.اللهرحمهمالكقال-الاحتكار

ومصلحاتها.الاقواتلىإإلا،لجنسااختلافمعالنسيئة
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فيمعروفهوماعلىفيهاضررهيشتدنماالاحتكارأنراىكأنه

نصايصادمولا،المناسبةظاهرمذهبهكانولماالاحتكار،تحريمفيمذهبه

عليه.الاقتصاررأيتظاهرا،

هينسيئةبجنسهالستةمنكلبيعفيالعلةأنمنذكرناهماوبمقتضى

الاشياء،جميعلىإالحكمفعديا،اللهرحمهماومالكحنيفةأبوقالالربا،

إذا:يقوللىتعااللهرحمهمالكاأنإلاذلك،وغير،بجنسهالثوببيعفمنعا

بالبعيرالنجيبكالبعير،الجنساتحدوانجازالمقصودةالمنفعةاختلفت

لجنسايصيرالمقصودةالمنفعةاختلافأنوحجته.الابلحاشيةمن

جنسين.

وخالفه،المعجلهوالافضلكانإذابماأصحابهبعضذلكوقيد

.غيره

بقولقالومن.وأولىأضبطاللهرحمهحنيفةأبيمذهبأنرىو

حاشيةمنالبعيربيعفيالربالظهورالمذكور؛بالقيديقئدأنلهفيتبغيمالك

أجل.لىإنجيبببعيرالحالفيمسلماالابل

أعلم.والله.محلههذاأرىلابسطاتستدعيوالمسالة

رأيتالراججهومالكمذهبثمهذافيحنيفةأبيمذهبكانولما

.الأولالقسماخرهذاولتكن،عليهالاقتصار

!!!
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نيالثالقس!ا

الاستفتاءصاحبمعالبحثفي

393

الاستفتاءخلاصة

مقاصد:أربعةفيرسالتهالاستفتاءصاحبلخص

وغيرهم،الحنفيةعندمجملالقرآنفيعنهالمنهيالرباأن:الأول

الامة.عليهاتفقت:يقالأنيصجحتى

،(1")...بالحنطة"الحنطة:وغيرهعبادةبحديثفسرتهالسنةأن:نيالثا

مدمقابلفيالدينأجلحلولعندالزيادةوهو،لجاهليةاربافيوبالأثار

هذافعلىالفقهاء،عندأجللىإيكونلالأنه،بدينليسوالقرض.الأجل

البيع.قيإلاالربايكونلا

.منصوصبرباليسالقرضفيالمشروطالنفعأن:الثالث

المنصوصالرباعلىقياسهيصجلاالبيعفيالمشروطالنفعأن:الرابع

تحليلهمنمحيصفلا،الزمانبتغيرللتغيرقابلةالقياسيةفالأحكامصحولو

والأذانالقرآنتعليمعلىالاستئجاربجوازقالواكما،الزمانهذافي

بالنص.ئابتذلكبعضفيالاستئجارحرمةأنمعوغيرها،والامامة

****

.عبادةحديثمن(1)587ونحوه،هريرةبياحديثمن(1)588مسلمأخرجه(1)
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لاول1لمقصداعلىالكلام6[]ق

مجمل:القرانفيالربا""لفظأنعلىحجاجثلاثللمستفتي

وغيرهم.الحنفيةكتبمنعباراتعدةونقل،جماعالا:الاولى

،الزياداتبعضبجوازوردتجماعوالإوالسنةالكتابأن:الثانية

القضاء.عندتفضلاوالزيادة،البيعفيكالربح

علىلىتعااللهأنزلمااخرمن"كان:قالأنهعمرعنرويما:الثالثة

الربافدعوالنا،يفسرهاولم!اللهرسولفتوفيالربا،ايةرسوله

.(1")والريبة

الاستفتاءصاحبنقلوقدكيف،الاجماعبمنعالأولىعنوالجواب

وقد":لفظهما(14ص3ج)بحوالة"المالكيرشدابنمقدمات"عننفسه

يفهمالعامةالالفاظمنهوهل،القرانفيالواردالربالفطفياختلف

الالفاظمنأويخصها،مايأتيحتىعمومهاعلىوتحملبهاالمراد

."..؟.المجملة

المالكي:العربيلابن)2("القرانأحكام"كتابعنأيضاونقل

منإلالهابيانلامجملةأوربا،كلتحريمفيعامةهيهل"اختلفوا

."...عامةأنهاوالصحيحغيرها؟

عندعليهالكلامتيوسيأ.وغيرهما)2276(ماجهبنو35(42،0)6حمدااخرجه(1)

المؤلف.

()2(1/14.)2
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تيوسيأ،بمجملةليستعندهأنهامنهيعلمماالطحاويعنأيضاونقل

أحكام"كتابهفيالشافعي(1[)الهراسي]إلكياوقال.اللهشاءإنذلك

احتمالاأورث،معلومغيركانلماالربالفظأنالشافعيعن]ونقل":القران

[.ذكرناهكماالبيعولا،مجملغيرالرباأنوالصحيح،البيعفي

نأيمنعلافهذا،مجملةغيربأنهاالقولأحدعنينقللمأنهوهب

ينبنيحكمفيإجماعهميخرقلمدامماجمالهاإعدملىإذاهبيذهب

علماءنصوقد،تأويلأودليلإحداثبابمنذلكيكونوانماعليها.

.للاجماعخرقايكونلاأنهالأصول

فيالمشترطةالزيادةتحريممجملةغيركونهاعلىينبنيفإنه:قيلفان

عنها.المستفتىالمسألةوهي،القرض

الاجماععلىالعلماءونصوصذلك،تحريمعلىمجمعونهم:قلت

")2(،الباريفتح"فيحجرابنالحاقط:بهصرحوممنهتحمىلاذلكفي

فقهفي")4("المنهاجوشراحالموطأ")3(،شرح"فيالمالكيوالباجي

)5(.وغيرهم،لحنابلةواالحنفيةمنوغيرهم،الشافعية

"احكاممنفاثبتناه،كتابهمنالمقتبسولكلامهالمؤلفلاسمالاصلفيبيض(1)

يمي.الهر1لكيالا(1/332)"نالقرا

(2)(4/313).

5(/)"لمنتقىا"(3)

4(.42)3/"المحتاج"نهايةانظر4()

،(436)6/قدامةلابن"و"المغني(،21/54،135)للعيني"القاري"عمدةانظر)5(

.(684-77674،)8/حزملابن"و"المحلى



الفقهرسانل!ل!693

مخالفةيمتنعأفليس،جمالالالىإالذاهبينمخالفةيمتنعأنهوهب

الاجماعأنعلمتوقد؟القرضفيالمشروطةالزيادةتحريمعلىالاجماع

القولومخالفة،معلومالتحريمعلىجماعوالا،موهومجمالالاعلى

خرقبالتحريمالقولومخالفة،تاويلأودليلإحداثبابمنجمالبالا

اخر.حكمبإحداثعمليشرعيحكمفيلإجماع

لفطإن:يقولجمالبالاالقائلأنالثانيةالحجةعنوالجواب7[ق1

هو:يقولاللغةأصلعلىببقائهيقولومن.شرعيمعنىلىإنقل"الربا("

الربا.عموممنخصتبجوازهادليلصحزيادةفكل،مخصوصعام

والعمومات،النقلمنأولىالتخصيصأنالاصولفيتقرروقد

كانفلوخص،وقدإلاعاممنما:قيلحتىالشريعةفيكثيرةالمخصوصة

فيذلكيقالأنلوجب،والنقلالإجمالعلىيحملخصقدعامكل

حتما.باطلوهذا،المخصوصةالعامةالالفاظجميع

منوغيره(1)ماجهابنأخرجهالأئرهذاأنالثالثةالحجةعنوالجواب

وسعيدعمر.عنالمسيببنسعيدعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريق

فينصايكنلمصحولو.منقطععمرعنالمسيبوابن،مدلسانوقتادة

ولكنهالفظا،الرباأفرادمنليستأموراهناكأنعلىيحملبل،الاجمال

ذلك.بهيتضحماالاولالقسمفيتقدموقد،المعنىحيثمنتشبهه

النبيبهافيلحق،معروفةأمورعلىنصوصالقرانفييردماوكثيرا

الأمحرمةعلىالقراننمقمعناها.فيولكنهنصا،منهاليسماب!عيه!

يجه.تخرسبقوقد)2276(رقم(1)
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الرضاعةمنيحرم":بقولهغيرهماجموالنبيلحقفأ،الرضاعةمنوالأخش

")1(.النسبمنيحرمما

لجمعابهلاولالنبيلحقفا،الأختينبينلجمعاحرمةعلىالقرآنونص

كثير.ذلكمثالوخالتها)2(،أووعمتهاالمرأةبين

ب!ووالنبيتوفي،المعنىقيالربامنشبافيهاأشياءهناكأنعمرفرأند

الربافدعوا"الاثر:آخرفيوقوله.تلحقلاأوبالرباتلحقأنهايبينأنقبل

فتدبر.هذا،فيصريح"والريبة

الصحابيقولأنوهب،صحابيقولفهو،جمالالاأرادأنهوهب

كماالقرضفيالزيادةتحريمالصحابةمنوجماعةعمرعنجاءفقد،حجة

القولينفأفي.غيرهممنولابل،الصحابةمنمخالفلهميعلمولا.سيأتي

.المستعانواللهحخة؟يكونبانأحق

الاحتجاجفي"القرآنأحكام"كتابفيالجصاصسلكوقد8[]ق

تعرفهالعربكانتالذي"والربا:فقال،تقدمممادقمسلكاجمالللا

مامقدارعلىبزيادةأجللىإوالدنانيرالدراهمقرضكانإنماوتفعله

كانإذابالنقدالبيعيعرفونيكونواولم.بهيتراضونماعلىاستقرض

اللهقالولذلك،بينهمالمشهورالمتعارفكانهذاواحد.جنسمنمتفاضلا

93[،:]الروم(اللهعنديربوافلاالئاسأقوالفيليزلوزباءاتتنروما>:لىتعا

.عباسابنحديثمن(41)47ومسلم26(4)5البخارياخرجه(1)

البابوفيههريرةأبيحديثمن(041)8ومسلم5(01)9البخاريأخرجه2()

.اخرىاحاديث
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عوضلالانه،العينالمالفيرباكانتإنماالمشروطةالزيادةتلكأنفأخبر

أضععائفئعفة<الربرتأحلو!لا:تعالىوقال.المقرضجهةمنلها

ضروباوأبطل،بهيتعاملونكانواالذيالربالىتعااللهفأبطل[،013:عمرانل1

275[:البقرة1<الربرأ>وحرم:لىتعاقولهفانتظمربا،سفاهاالبياعاتمن

.(465ص1)ج".الشرعطريقمنعليهاالاسملشمولجميعهاتحريم

أجللىإالقرضإلامعنىللرباتعرفتكنلمالعربأن:وحاصله

فيالرباأنفعلمربا،نهاأخرىبياعاتفي!ت!مالنبيبئنوقد.زيادةبشرط

.والاجمالالنقلفثبت،اللغةأهلعرففيمنهأعمالشرععرف

بمقدمتين:إلايتملاالاستدلالهذاأن:لجوابوا

البياعاتيعملاالقراننزولسابقاعرفاأولغةالربالفظأن:الاولى

ربا.أنهاالسنةنصتالتي

البياعاتتلكأنمنهيعلمماعلىنصتالسنةتكونأن)1(:الثاني

لفظه.بعمومالقرانفيالربالفظيتناولها

صاحبونقلهتقدم-كماالجصاصادعىفقد،لىالاوالمقدمةفأما

الدراهمقرضكان"إنماالعرببينمتعارفاكانالذيالرباأن-الاستفتاء

".استقرضمامقدارعلىبزيادةأجللىإوالدنانير

أيضا:الاستفتاءصاحبنقلهكما"تفسيره")2(فيالرازيالفخروقال

بالتذكير.الاصلفيكذا(1)

الفكر.دار.ط6(2)2/7()
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وذلك.لجاهليةافيمتعارفامشهوراكانالذيالأمرفهوالنسيئةرباأما"

رأسويكونمعئناً،قدراشهركليأخذواأنعلىالماليدفعونكانواأنهم

عليهتعذرفان،المالبرأسالمديونطالبواالدينحلإذاثمباقيا،المال

".بهيتعاملون]كانوا[الذيالرباهوفهذا.والأجللحقافيزادواالاداء

الاستفتاءصاصمانقلهكما)1("القرانأحكام"فيالعربيابنوقال

فإذاأجل،لىإالرجلالرجليبايعمعروفا،عندهمالربا"وكان9[ق1:أيضا

وأصبر،عليكليماعلىتزيدنيأميعني؟تربيأمأتقضي:قالالأجلحل

.آخر"أجلا

الاستفتاءصاصمانقلهكماالاثار")2(معانيشرح"فيالطحاويوقال

ربابهعنىإنما-"النسيئةفي"الرباحديثفييعني-الرباذلكإن"أيضا:

علىلهيكونكانالرجلأنوذلك،النسيئةفيأصلهكانالذيالقران

درهماوكذا()3(كذا)علىوكذاكذالىإمنهأجلني:لهفيقولالدينصاحبه

".دينكفيأزيدها

الانلىإيتبينلم":فقاللجاهليةاربافيقيلماكلالمستفتيردوقد

".مجهولفهوكان؟شيءأيفيلجاهليةاربامرفوعبسند

الرباتحقيقلناينبغي،نعرفهلمأملجاهليةارباعرفناسواءعلينا:قول

الرباهوكونهعنيخرجلالجاهليةاربامعرفةفرضعلىفإنه،اللغةفي

)1(.)1/241(

.)4/65()2(

وكذا"."بكذا:الطحاويوعند،لمؤلفامنالقوسينبينما)3(
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وإن،كلامفلاأنواعهبجميعكانفان.انواعهببعضأوأنواعهبجميعاللغوي

لتخصيصهوجهفلا-وغيرهايعفهاالقرانقيالرباولفظ-أنواعهببعضكان

بعمومالعبرةأنالاصولفيتقررلما،يستعملونهالمشركونكانالذيبالنوع

،القرانفيلحمهحزمالخنزير""لفظهذاونظير.السبببخصوصلااللفظ

موجوداكانلماالصورةفيمخالفالخنازيرمنضرببأمريكاوجدفلو

منوردماوهكذااتفاقا.القرانعموميشملهممالكانالعربأرضفيمنها

سنامانمنهاللبعيريكونالتيإفريقيةإبليعم"الإبل"فيالشرعيةالاحكام

تحمى.أنمناكثرهذاوأمثلة.العربأرضفيذلكيكنلمصمان

اللغةفيالربا

وغيرهملفقهاءوالمفسرينمنعنها)1(حكىومناللغةأهلأكثر

،المالرأسعلىالزيادة")2(:فقالالراغبوقيده.الزيادةالربا::يقولون

".وجهدونوجهعلىبالزيادةالشريعةفيخصلكن

الاسماءتهذيب"فيالنووينقله-كمافقالقيداالثعلبيوزاد

هذاأنوالظاهر."بيعغيرمنالمالأصلعلىزيادة"الربا-:)3("واللغات

اللغةفي"الرباقال)4(:الواحديعننقلالنوويولكن،لغويتفسير

".بيعغيرمنالمالأصلعلىللزيادةاسمالشرعقيوالربا:قال...الزيادة

"."عنهمالصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

3(.04)ص"القرآنألفاظ"مفردات2()

)3((/21/711).

(21/811/)نفسهالمصدر(4)
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نميته.:ربيتهو.ونمازاد:ورباءربوايربولشيءاربا":(1)"اللسان"فيو

.لحراماالرباأخذومنه276[،:]البقرة(ال!حدلمحت>ويربىالعزيز:التنزيلوفي

الله<عنديربوافلاالثاسأقوالفىليزلؤأرباءاتتتتروما>:لىتعااللهقال

هومابهليعوضالشيءالانساندفعبهيعني)2(:إسحاقأبوقال93[.:الروم1

ماعلىزادلمنثوابلاولكن،بحرامليسالتفسيرأكثرفيوذلكمنه،اأكثر

بهتجرأومنهأكثربهيؤخذقرضكللحرامفا:ربوانوالربا:قالأخذ.

وأاأكثر،هومابهيستدعيالانسانيهبهأنبحرامليسوالذي.فحرام،منفعة

قرأ:فمن...الفراء)3(:قالمنها.أكثرهومالهليهدىالهديةيهدي

ليربو:فمعناه>ليربو<:قرأهاومن..خوطبوا.الذينللقومفالفعل>لتربو<

".ربوهفذلك،منهأكثرلتأخذواشيءمنأعطيتمما

المشروطةالزيادةعلىالربايطلقونالانلىإيزالونلاوالعرب:أقول

عنسألتهولو،بذلكلكلفسرهالرباعنأحدهمسألتولو.القرضفي

لماونحوهامصرأهلأنغيرالربا.هذا:لكلقالاسمها؟ماالمعاملةهذه

يسميهوربما("،الفائض"فقالوا:اسمهبغيرسموهالربااستحلالحاولوا

هذالكلفسروهالرباعنعامتهمسألتلوذلكومع،"فائدة"بعضهم

.العربمنغيرهمعندالمعروفالتفسير

لغتهم.تغيرتقدالعربمنالعوام:قلتفان

.بولاق.ط(91/71)(1)

.(187)4/له"القران"معانيفيوكلامه،الزجاجهو)2(

32(.5)2/له"القرانني"معاانظر)3(
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أعجمية.كلماتدخولأوالكلماتبعضبتحريفتغيرتإنما:قلت

عمقدمنهاكلمةتكادفلابهايتكلمونيزالونلاالتيالعربيةالكلماتفاما

المقلوبالاستصحابطريقوعلى.الأصليوضعهاغيرفياستعمالها

الانالعربفيهيستعملالتيالمعنىنالظاهر:نقولالأصولفيالمعروف

.الاسلامقبلفيهيستعملونهاأجدادهمكانالتيالمعنىهوالرباكلمة

والاجارةكالبيعالاخرىالمعاملاتألفاظأنذلكيويدومما[01]ق

الصحيحة.العربيةمعانيهافييستعملونهاالعربيزاللاوغيرهاوالهبة

زيادةهوفيهالمذكورالرباأنعلىالدلالةفيهفوجدناالقرانتدبرناثم

بيعغيرمنإليهدفعهالذيالمالرأسعلىصاحبهمنالانسانيستزيدها

بيد.يداعوضأخذولا

الأقوالبعضمنيطهرماعلىلذلكموافقاللغةفيالرباإنقلنا:فان

هويكونكأنذلكمنأعماللغةفيالرباإنقلنا:وان،كلامفلاالسابقة

منيلزمولاالربا،لفطلعموممخصصةتكونالقرانيةفالدلائلمطلقاالزيادة

]او[منقولامخصوصعامكليكونأنلزموالا،جمالإولانقلذلك

بطلانههتقدموقدمجملا،

فيه،مبينالقرانفيالربا:يقالبل،الاجماليلزمهلمالنقلثبتولو

إلخ....لإنسانيستزيدهازيادةوهو

ذلك:بيان

سريمواتربالئللهمأننؤيعفقونالزب>:لىوتعاتباركاللهقال

يحزنوتهتمولاعلنهخوفولارتجهغعندأجرمممفلهضوعلايخة
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منلشئطانالذهـيتخئطهيقومالاكمايقومونلاألربرأياكلون!الذدى

-هطفمنالربوأوحزمالبتعأدلهوأ!لالربةمثلائبيعإنمادائومىأبائهملكذالصى

أ!حبعادبمولائكومفاللهالىواثؤ،سلففله-مامانئهىزئهمنموعظه

يحمثفيلاوأللهالضدفثويربالربراادلهيضحق!خلدونقيهاهئمانلر

اتووالضلؤةوافامواالضبختوعملوءامنوالذيفإن!أثيمكفار

جأئها!يخزنونهتمولاعلئهغصثولارئهمعندأجرهملهضالزحوة

تقعلوألم!فانئؤضمنينانكنتمالربوامنبقىماوذروأاللهاتقوءامنوالذجمت

ولاتطلموبئلاأثولحموسرظحمتبتؤوإن-ورسولهاللهمنبحر7بخذنوأ

ضإل!ضتصذقووأنميسرإكفنظرةذوع!رة%!إنكا!تظدون

.[082-472:البقرة]<تغدونكنتون

البيع.غيرمعاملةالرباأنفينلاهر<الربةمثلالبيع!ءانما:فقوله

فيصوريةزيادةالرباأنفيظاهر(الضدقتويزبىالربرااللهيمحق>:وقوله

منمابقى>وذروأ:وقوله.المالفيصورينقصالصدقةأنكما،المال

المربيويبقى،المعاملةعقدعنتتأخرالزيادةتلكأنفينلاهر<الربو

ولاقطدونلاأتولنموسورظحمتتتؤ>وإن:وقوله.معاملهبهابطالب

يستزيدهاالمالرأسعلىزيادةهيالزيادةتلكأنفيصريح<تطلمون

عندالمالرأسيتأخرأنالمعاملةتلكشأنمنوأن،معاملهمنالمربي

.وبالزيادةبهبطالبالمعطيويبقى،المطلوب

يستزيدهازيادةهوالرباأنعلىالدلالةالقرآنفيأنتقررقدوإذ[11]ق

عوضولابيعغيرمنإليهدفعهالذيالمالرأسعلىصاحبهمنالإنسان
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حديثذلكفأشهرربا.أنهعلىالسنةدلتفيمافلننظربيد،يدا

والبروهاء،هاءالاربابالذهب"الورقمرفوعا:عمرعن()1""الصحيحين

الاربابالتمروالتمروهاء،هاءإلاربابالشعيروالشعيروهاء،هاءالاربابالبر

43(.ص5("جمسلم)"صحيح.وهاء"هاء

الذهببيععنينهىب!ولاللهرسول"سمعت:عبادةعنوحديثهما)2(

بالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب

".ربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءإلابالملحوالملح

.(43ص5ج"مسلم)"صحيح

بيد،يدا،بمثل"مثلا:اخرهوفي)3(،الخدريسعيدأبيحديثونحوه

مسلم")"صحبح.سواء"فيهوالمعطيالاخذربى،فقداستزادأوزادفمن

.(44ص5ج

وأزادفمنبيد،يدابمثل"مثلا:وفمه)4(،هريرةبيأحديثونحوه

)أيضا(."أربىفقداستزاد

بالذهبالورقبيعفي)5(أرقمبنوزيدعازببنالبراءوحديث

ربا"فهونسيئةكانومابألس،فلابيديداكان"مامرفوعا:وفيه،نسيئة

.(6851)مسلمو(4312)ريلبخاا(1)

.البخاريعندأجدهلمو(،1)587مسلماخرجه2()

.(5841)ومسلم(1)176المخاريأخرجه)3(

.(1)588مسلمأخرجه(4)

.(1)958ومسلم93(04)9393،المخارياخرجه()5
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.(54[ص5أج"مسلمصحيح")

جم!4:اللهرسوللهفقال،برنيبتمربلالجاء"سعيد)1(:أبيوحديث

بصاعصاعينمنهفبعترديءعندناكانتمر:بلالفقالهذ[؟"أينمن"

"..الربا.عيناوه،":ذلكعندب!علولاللهرسولفقال.بوجم!النبيلمطعم

48(.ص5ج"مسلمصحبح)"

ولم،البيعفييكونالرباأنالاحاديثهذهدلت)2(:يقوللجصاصفا

نقدامتفاضلابجنسهالستةمنواحدبيعأنوفيها.ذلكتعرفالعربتكن

معناهعننقلقدالربالفظأنهذافدل.ذلكتعرفالعربتكنولمربا،

السنة.تبينهمجملاالقرانفيفيكون،شرعيمعنىلىإاللغوي

فيالربامنفليساللغويالربامنليسهذاأنكماأنهلجوابوا

إنمانهو،البيعغيرذكرهالذيالرباأنيدلالقرانسياقأنقدمنالما،القران

الاحاديثهذهتكونأنيمكنفلاهكذاالأمركانوإذاالنسيئةفييكون

،وغيرهالطحاويإليهنحاماالصواببل،القرانفيالذيللربابيانا

ربا،وسماهالبيوعمنجم!4النبيحرمهماأن-وتكميلإيضاجمع-وحاصله

بينهفرقلاإذ،نسيئةجنسهمنمنهبأزيدالشيءكبيعالربامعنىفيهومامنه

يغيرلااللفظاختلافومجرد؛البيعلفطإلاالقرانفيالمذكورالرباوبين

]نسيئة[بالفضةالذهببيعوكذا.والأرضالسماواتلفسدتوالا،لحكما

لي.ظهرماعلى

.(4951)ومسلم23(21)البخاريأخرجه(1)

مضى.فيماالنصسبقوقد.بمعناه(1/644،654)"القران"أحكامفي)2(
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القسمفيإيضاحهتقدمماعلىكالربانهربابتسميتهارادماومنها

.لاولا

****
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منصوصرباالقرنرفيالمشروطةالزيادة[12]ق

والسنةالكتابفي

704

اللغة،طبقعلىوأنه،فيهالذيالرباتفسيرعلىالقراندلالةعلمتقد

القرانأنهناكماغايةإذ؟الزيادةمطلقهولغةالربابأنالقولعلىحتى

،الزيادةمطلقبمعنىالربا""مطلقمنالمحرمالرباتخصبقرائنحفه

نفسهبالقرانتبينفقدحالكلوعلى.اللغويةالحقيقةعنيخرجهلاوذلك

لاكماالقرضفيالمشروطةبالزيادةيصدقالمعنىوذلكفيه،الربامعنى

.القرانبنصربافهيهذاوعلى.يخفى

ذلكفىانويقدزيثماءلمناق!يئقيئش!اللهاقيروأولم>:تعالىوقال

!خذلكالسبيلأوابنلمشاكينوحقه-القرلىذائات!يؤفونلقوصملأيمز

فىليزبرازجمامنءاتئتموما!المفلحونهمواولبهكاللهوضهلرلدونلئ!يرر

همفاوليهكاللهوجهلرلدونبمةقرمنءاليتمومااللهعنديربوافلاآتجاسأمول

93[.37-:]الروم<المضعفون

عباسابنعنفجاء،الايةهذهفيالرباتفسيرفيالناساختلف

،(1منها)أكثرعوضفيطمعالهديةباتفسيرهوغيرهمالتابعينمنوجماعة

الحسنوعن)2(،اللهوجهلغيرقريبهالرجلبإعطاءتفسيرهجماعةوعن

.(505-1/305)8"الطبريتفسير"نظرا(1)

.(1/605)8نفسهلمصدرا(2)
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المعروفةالزيادةأنه-)1("المعاني"روحفيكماالجبائيواختاره-والسدي

.الشارعحرمهاالتيالمعاملةفي

الانفاققسمفكأنه،الانفاقفيالسياقأنالأولينالقولينحجةومن

الثانيوسمى.بخلافهوقسم،اللهوجهبهيرادقسم:قسمينلىإعوضبغير

فمه.ترغيبا()زكاةالاولوسمى،لهتشنيعا)ربا(

الرباالمرادكانولو<.اللهعنديربوأ>فلا:قالأنهوهو،أخرىوحجة

ووعيد.زجرفيهبمايصرحأنيطهرفيماالمناسبلكانالحرام

سواء،الحرامالرباهوالربامنالمتبادرأن:الثالثالقولحجةومن

فيذكرإنمااللفظهذاأنتبادرهفيويكفيلا.أملغويةحقيقةإنهأقلنا

المواضع.بسائرالموضعهذافيلحاقهإفالأولى،الحرامالربافيالقران

قطعا،لحراماالربافيالبقرةآياتبأنالأولىلحجةاعنوجوابهم

وذكرنا،ذلكوجهتقدموقدالاياتتقدمتوقد.الانفاقسياقوالسياق

الراغب.عننحوه

الربوأتأصلولاهامنوالذفييهايها>وجل:عزقولهذلكومثل

أعدتالتىافارواتقوأ!!لحونلعلكخاللهوائقومفنهعفةأضععا

اليوسارعوا!!قئحمونلعلنبخوالرسولالله!واطيعولقكفرين

الذين!للمتقينأعدتلأرضولئممؤتعخيهاوجنؤرئ!خمنمغفرؤ

134[.013-:عمران<]ا!والضراءالشزافييعققون

37(./41)"القرطميتفسير"وانظر.(12/54)(1)
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والتشديدالرباوتحريم،مكيةوهيالرومسورةمنالايةبأنالثانيةوعن

علىتحريمهوقوعفيالخمرسبيلالربافسبيل،بالمدينةكانإنمافيه

غزوةعقبنزلتثم<،اللهعنديربوأ>فلا:قولهعلىأولافاقتصر،التدريج

،<مفئهعفةأضعفاالرلبرأتأ!لولاءامنواآلذفييهايها>:تعالىقولهأحد

.الحاليقتضيهماحسبعلىبالربايتعلقمابعضيبينبه!علولالنبيكانثم

.البقرةآياتنزلتثم

كماوروي.أنزلتآيةآخرأنهاعباسابنعنوغيره(1)""البخاريوفي

،ليالتسع:وقيل،وعشرينإحدىإلابعدهايعشلمبفىأنه")2("الفتحفي

سبغا.:وقيل

آخرمنالاياتنزلتلما":عائشةحديثمنوغيره)3(""البخاريوفي

فيالتجارةحرِمثم،الناسعلىب!جم!اللهرسولفقرأهاالربافيالبقرةسورة

ذلك،قبلكانقدالخمرفيالتجارةتحريمأنعلىيدلماوثمالخمر".

بينهما.المشابهةعلىتنبيهاالرباآيةنزولعندأعادهإنمابه!يئالنبيفكأن

أعلم.والله

بالهدية،الملتمسة[13]قالزيادةيشملاللغةفيالرباكانإنأنهعلى

فيتقدممالىإوارجع.النوعينيعمالرومآيةفيالرباإن:يقالأنلىفالاو

.("اللسان"عبارة

)4544(.رقم)1(

)2(.)8/502(

)0454(.رقم)3(
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بيانه:فهذاالقرضفيالمشروطةالزيادةفيالايةظهورأما

منالربافيهالمالراسانفيظاهرزبا<ءالجتممنوما>:لىتعاقوله

ديناخرعلىللرجليكونأنهوهناالربايكونفلا،إعطائهأي،إيتائهحين

رأسعلىيزيدهأنعلىفيهلهمدالاجلحالفاذاأجل،لىإحقوجهمن

فتدبر.،إعطائهحينرباالمالرأسيكنلمهذاعلىفانه.المال

نفسهالمعطىالمالأنفيظاهر(افاسانولفى!ليزدؤا:لىتعاوقوله

يكافاأنطمععلىثوبإهداءعلىيصدقلاوهذاالاخذ،مالفييبقى

باقكأنهالمأخوذفالدينارأجل،لىإبديناريندينارفأما.ثمنهمنبأكثرعليه

دينارلن.يصيرحتىفيهيربوالاخرمالفي

لهمأ!تطيبفعلتهمحرقناهادوالذلينمرفبظلم>:وجلعزاللهوقال

توالالتاس!طهموعنهنهووقدالربزاوأخذهم!كثيرااللهسبيلعنوبصذهم

.[161-016]النساء:<أليماعذابامنهخللبهفرينوأعتدنابالنطل

أخاكتقرضلا":الانوالنصارىاليهودبأيديالموجودةالتوراةفيو

تقرضللأجنبي.بربايقرضمماماشيءرباأوطعامرباأوفضةربابربا

الفقرة23،الاصحاج،التثنية)سفربربا"تقرضلالاخيكولكن(،1]بربا[)

91(2)
اليهودنو،القرضفيالربابأنمصرحةأخرىمواضعوفيها2(.0-

تحت)3(نيللبستا"لمعارفا"دائرةانظر.وغيرهمإخوتهممنخذوهوعصوا

".القديم"العهدمنزيادة(1)

قلم.سبق"-"16:الاصلفي)2(

)3(/8(13.)5
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."ربا"كلمة

تقويةففيهبأيديهم،التيبالتوراةالوثوقلعدمحجةيكنلموانوهذا

الله.رحمهالفاروقيالفداءأبومحمدنورالفاضلعليهنبهني.تقدملما

الأحاديثوثانيا:الربا.ذمفيالمطلقةالأحاديثفأولا:،السنةوأما

ومنها.بيعذكربدونونحوهابالدينار"الدينار""بالذهب"الذهبفيهاالتي

بمتل،مثلابوزنوزنابالذهبالذهب":مرفوغا(1)هريرةبيأحديث

)صحيح"أربىفقداستزادأوزادفمن،بمثلمثلابوزنوزنابالفضةوالفضة

بينهما،فضللابالدينارالدينار":مرفوعا2()وحديثه.(54ص5جمسلم

بينهما".فضللابالدرهموالدرهم

صحيحا،وجهالهأرى،ولاالبيععلىذلكيحملونالحديثوشراح

بينهمافضللابدينارليضدالدينارقرضفان،الثانيلحديثافيولاسيما

فتدبر.بينهما،فضللابدينارديناربيعبخلاف،مألوفمعروفأمر

:قاللي،ظهرماعلىالموطأ"شرح"فينبهقدالباجيرأيتثم

المبايعة:أشياءثلاثةيقتضي،بالدرهموالدرهمبالدينار،الدينار:وقوله"

غيرعنوقضاءسلفعنقضاءيكونفقدالقضاءفأما..والقضاء.والمبادلة

.(062ص4جالمنتقى)("...سلف

طيبعنالأداءعندزادإذاالمستقرضبانهذاعلىيعترضأنويمكن

احسنكمخياركم":لحديثمستحبهوبلربا،ذلكيكنلمنفس

تخريجه.سبق)1(

85(./1)588مسلماخرجه2()
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.وغيره(1)"قضاء

عنالاداءعندالزائدوالمستقرض،عامزاد""فمنقولهأن:لجوابوا

الباقي.فيحجةالعامويبقى،الخاصعلىالعامفيحملخاص،نفسطيب

الفضةبيعفيالزيادةوبينجازتحيثالزيادةهذهبينالفرقوسيأتي

فانتظر)2(.،النفسطابتوان،منعتسطبيديدابالفضة

مثلاإلابالذهبالذهببيععنالنهيأحاديثأيضاالسنةومن[1]ملحق

والشعيروالبرالفضةوهكذا،أربىفقدازدادأوزادمنوأنهبيد،يدابمثل

معناهافيماقرضأوبقرضهاخاصالدليلوهذا.والملحوالزبيبوالتمر

بمالالمالتمليكهووشرعالغةالبيعإن:الحنفيةبقولقلنافان،زيادةبشرط

)3("القران"أحكامفيالجصاصحدهكما-منهماتراضعنوقبوليجاببإ

اللفط،بعمومربازيادةبشرطالقرضأنعلىالاحاديثهذهدلالةكانت-

ولوالقرضيتناوللاوإنه،قالوهمماأخصوشرعالغةالبيعإنقلنا:وإذا

أنهاأعني،المعنىجهةمنذكرماعلىالاحاديثدلالةكانت=زيادةبشرط

الله.شاءإنتحريرهيأتيماعلىالاقيسةأعلىمنقياس

الشارعسلخهإنمازيادةشرطبلاأدطالمطلتطالقرضأنالدلالةووجه

"من")4(:الموقعين"إعلامعنالاستفتاءصاحبنقلهكمالانه؛البيععن

.هريرةبياحديثمن(1061)ومسلم)3923(البخاريأخرجه(1)

اخر.مكانمنالاتيالكلاموهو333(.صطويل)ملحق:بعدهاالمؤلفكتب2()

)3((1/964).

(4)/3(111).
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بابفإن،المعاوضاتبابمنلا...كالعاريةبالمنافعالتبرعجنس

وباب،إليهيعودلاوجهعلىالمالأصلمنهماكليعطيأنالمعاوضات

المالأصلفيهيعطىمماالظهر،وافقاروالمنحةالعاريةجنسمنالقرض

فنظيره".والا،أمكنإنبعينهإليهيعيدهثم،منهيستخلفبمالينتفع

البيعبينالتفرقةفيالحنفيةكتبعنعباراتالمستفتيونقل

معنىفيهاليسبالتراضيبمالمالمبادلةالبيعأنحاصلها:،والقرض

فيهمرغوبشيءمبادلةوالبيع.التبرعوجهعلىلا:بعضهموقال،التبرع

وتبرع"،أعرتك"بلفظيصححتىفإعاربه،القرضماو.فيهمرغوببشيء

منمنهمثم.وصلةمعروفاصطناعوهو،صورةمبادلةكانوانحكما،

لانوانتهاء؛ابتداءتبرع:قالمنومنهمانتهاء.مبادلةابتداءتبرعهو:قال

ربا.لكانذلكولولا،المقبوضعينكأنهبدله

وفيركن،البيعفيالمبادلةأنوالحق":قولهالاستفتاءصاحبوزاد

مقصودلان؛واللزومالالتزامبينماوفرق،يستلزمهنعم،بركنليسالقرض

ماإخراجمنهماكلوغرض،الثمنهوالبائعومقصود،المبيعهوالمشتري

".اللزومعلىلاالالتزامعلىتترتبوالاحكام،عوضهوتحصيلملكهفي

نأوشرطرديئا،تمرااصعخمسةالقرضباسمالرجلأعطيإذا:أقول

لابالتراضيبمالمالمبادلةهذهكانتمثلا،جيداتمرااصعخمسةلهيرد

.عوضبلامجاناالشيءإعطاءهوالتبرعحقيقةلان،التبرعوجهعلى

الهبةبأنالحنفيةقالفقدذلكومع،تبرعالهبةإن:قلتفان2[]ص

الموهوبيعطيهأنمنها:صور،فيإلافيهاالرجوعلصاحبهايكونالمطلقة
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عوضها.له

ويدلكمبتدأة،هبةهووانما،حقيقهنبعوضليسبأنهصزحواقد:قلت

تصرفبنحوالرجوعحقسقوطمعاوضةتصرلمذلكمعالهبةأنعلى

الهبة.فيلهالموهوب

الهبةعوضذكرفي()1المختار"الدرشرحهمعالابصار"تنويروفي

ولوشيوعوعدموافرازكقبفبى(لهبةاشرائطفيه)ويشترط":المطلقة

يسيرا".أومجانساالعوض

ببدلليسالعوضلأن"وذلك)2(:الأخيار"عيون"قرةحاشيةفيقال

لهالموهوبأنذلكيحققللربا،بالاقلجازلماكذلككانلوإذ،حقيقة

فيحقهليسقطعوضهوانمالغتره،ملكهبدليعطيلاوالإنسان،للهبةمالك

المبتدأ،الهبةمعنىوفيهجديدا،تمليكاالعوضكانلمافإنهيضاو.الرجوع

بينفرقلا،جنسهمنولوالموهوبمنبأقلفيجوزشرائطها،فيهشرطولذا

الربويةالاموالفيلامتنعوجهكلمنعوضاكانولووغيرها،الربويةلالامو

.(438ص2الاخيارجعيون)قرة"لجنسااتحادعندبيديدابمثلمثلاإلا

ابتداء.تبرعإنها:العوضبشرطالهبةفيقالوافقد:قلتفان

بيعإنهافقالوا:،وغيرهموالشافعيةمنهمزفرذلكفيخالف:قلت

بأنهاوالقول،بيعأنهاالقياسبأن)3("فتاويه"فيقاضيخانواعترفمطلقا.

الاخيار".عيون"قرةبحاشية(472،473)8/(1)

.ببيروتالفكردار.ط(734)8/(2)

)3(/3(9)27.
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فقط.استحسانابتداءتبرع

عدةالاصولفيفسروقد،حجيتهفيمختلفوالاستحسان:أقول

ماهوههناوكأنهبعضها.علىيبطلأوويضعفبعضهاعلىيقوىتفاسير

الثوبهذابعتك:القائلقولبينفرقاستشعارمنالعالمنفسفييقع

دراهم.عشرةتعطينيأنعلىالثوبهذاوهبتك:وقوله،دراهمبعشرة

فهوالمعنىوأما،الالفاظتخييلاتمنهوإنماالاستشعارهذاأنوفيه

وما،للقياسمخالففالاستحسانذلكوفوقبه،اعترضواكماالبيععلى

يصحفلا،الاصولفيتقرركماعليهيقاسلاالقياسسننعنبهعدل

الهبة.علىالقرضقياس

القرضلفظوليس،التبرعفيصريحالهبةلفظأنوهوفرقا،هناكأنعلى

فأما،كالعاريةالمعنىفيلأنهالتبرعمنزلةالمطلقالقرضنزلوانما،كذلك

.التبرععدمعلىوالمعنىاللفظفيهتضافرفقدزيادةبشرطالقرض

هذالكوهبت:قاللوأنهالحنفيةكتبمنليظهرفالذيهذاومع

لم-قلأودرهممناكثرووزنه-الفضيلخاتماهذاتعطينيأنعلىالدرهم

انتهاء.بيعفهيابتداءتبرعاعندهمكانتوإنالمعاملةهذهلانذلك؛يصج

في":المشروطالعوضعلىالكلامعند)1("القرة"فيماماو

جنسها،منوهومنهاأقلوهوالعوضيصحأنهالبرجنديعنالشرنبلالية

".فيهرباولا

(1)/8(.)487
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جنسهامنوهو:والمعنى،حاليةجملة"فيهرباولا":قولهانفارى

محفه،غيرفيالنقلهذايكونربماأو.فيهربالالجنسايكونانبشرط

.تقدمماعلىيشرطلمالذيالعوضفيالمسألةهذهوتكون

جنسهامنواكثراقلعوضبشرطالهبةبطلانعلىيدلومما

رديءتمرمناصعايعطيأنأرادمن!شرو3[]صإرشاده:ربويلجنسوا

تمرِابالدراهميشتريثمبالدراهمتمرهيبيعأنلىإجيد،تمرمنبصاع

وغيرهما)1(.""الصحيحينفيوالحديثجيدا.

أيسرلانهاإليها؛لارشدهللربامسقطةالعوضبشرطالهبةكانتولو

بدراهمهيذهبثم،بدراهمتمرهمنهيشتريمنفيلتمسيذهبأنمن

جيدا.تمرابهافيشتري

راغبالطالبلان؟بمرغوبمرغوبمبادلةالسابقالمثالوفيهذا،

لجودته.المؤجلالتمرفيراغبوالمعطي،لحاجتهالحاضرالتمرفي

المثالفيمنهاشيءيوجدلاالقرضخصائصمنذكروهماوكذلك

المنافعتمليك")2(الحنفيةكتبفيكماالاعارةلان؟بإعارةفليس،السابق

شرطعنوخلوها،للانتفاعالمستعارقابلية"وشرطهاقالوا:،مجانا"

وصرحاتفاقا،المعاوضاتمنلاجارةو."إجارةتصيرلانهاالعوض

بلفظبعضهموأجازها،للمنفعةثمنالاجرةوأن،للمنفعةبيعبأنهاالحنفية

.المجهولبيعيصحلاأنهبحجة4[]صاخرونومنعهالبيع

.هريرةبيوالخدريسعيدابيعن(51)39ومسلم2(102،2202)البخارياخرجه(1)

الاخيار!.عيون"قرةبحاشيته383(382،)8/المختار!"الدرانظر2()
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المنافع،بيعفيعدمهايستلزملاالاعيانبيعفيالصحةعدمبأنويرد

القرضكانإذاالحكميالتبرعوإنماحكما،تبرعالمذكورالمثالفيوليس

حينئذلانه؛أعطىمامثلردإلاالمقرضيشترطلمبان،الاعارةمعنىفي

درإلاعليهيشترطولمالمعير،يبيحكمابالمالينتفعأنللمستقرضأباج

نأتعذرلماأنهغايته.أعطىماردإلاالمعيريشترطلاكما،أعطاهمامثل

المذكورالمثالفيفامامثلها،الردفياعتبرالعينبقاءمعبالقرضينتفع

ذلكلىإضرورةولا،بالعاريةالشبهفبطل،المثلغيررداشترطفقد

نتفىوبالعاريةالشبهبطلفقد،المثلردجوازلىإتدعوالتيكالضرورة

والبيع.المعاوضةلىإالمعاملةورجعتالحكمي،التبرع

المعروفلانصلة،ولامعروفاصطناعالمذكورالمثالفيوليس

أصلاتبرعفيهوليس،المعطيمنعوضطلببدونتفصلاكانماوالصلة

أخذ،مماأفضليردأنبشرطابتدأهفلأنهالابتداءفيأماانتهاء،ولاابتداءلا

فييمكنلافلأنهالانتهاءفيماو،الهبةشبهةعنأجبناوقد،التبرعفأمن

.المقبوضعينكأنهالبدل:يقالأنالمثال

العوضفيمسلم"إلخ...المبادلةأن"والحق:المستفتيوقول

.الزيادةفيهيشترطلمماوهو،الشرعي

القرضعينكأنهقضاءالمدفوعاعتبرلماالشارعأنذلكفيوالوجه

فيالمقرضيشترطلمإذبه،المنفعةوإباحةالمنفعةلىإالمعاملةانصرفت

دربمنزلةهووإنما،المنفعةعنعوضاليسالمثلوردشيئا،مقابلها

العارية.وزانعلىالمأخوذ
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الثمن"البائعومقصود،البيعهوالمشتريمقصودلان":وقوله

منآصعإقراضأعنيالمذكور،المثالفيموجودالمعنىوهذا،صحيع

الحاضرالتمرمقصودهفالاخذجيد،تمرمنقدرهاردبشرطرديءتمر

لجودته.الموجلالتمرمقصودهوالمعطي،حاجتهلسد

نأفيه،"عوضهوتحصيلملكهفيماإخراجمنهماكل"وغرض:وقوله

الملكفيماإخراجوأما،العوضتحصيلهوالبيعفيالحقيقيالمقصود

أعطىوانما،الثوبتحصيلفمقصودهبدينارثوبااشترىفمن.لهتبعفهو

وإنماالدينار،تحصيلالبائعومقصود.بهإلاالثوبلهيحصللالانهالدينار

المعنىوهذا.واضحوهذابه،إلاالدينارلهيحصللالانهالثوباعطى

السابق.المثالفيموجود

تسليمهبعد"اللزومعلىلاالالتزامعلىتبنى"والاحكام:وقوله

نأبشرطالرديءالتمرإعطاءالتزمالمعطيلأن؛السابقالمثالفيموجود

بقدرهليأخذمؤجلا،جيداتمرايردأنالتزمقدوالاخذجيدا،بقدرهلهيرد

ضرا.حارديئاتمرا

نأنحوهأويأتيمالهفذكرتالاستفتاء،صاحبراجعتكنتوقد

المثل،ردإلايشترطلاالمقرضلأنبيعايكنلمإنماالشرعيالقرض

أجوداشترطإذافأما.المقبوضعينكأنهبدلهعتبرو،عاريةالشارعفاعتبره

بيعا.المعاملةوصارت،المعنىهذابطلفقدزيدأو

الأعيانبعضسدبم"وقدالاستفتاء:فيقالولكنه،أجابنيأنهأذكرولا

المطلقالقرضأنالمسألةهذهفيشافهتهملما[راجعهأيضاغيري]لعل
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كونهفيهيفوتحيمئذلأنهبيعا؛يصيرالنفعشرطفيهزيدإذالكن،ببيعليس

بيعأحكامجميعفيهيجريبيعاصارواذابيعا،يكونفاذا،وصدقةتبرعا

".الفضلفيكون،الربويةالأموال

ابتداءمعاوضةأنهعليهيصدقأننسلملااناأولاوفيه":قالثم[هص1

العلماء(".ملكعنمركما،الحالفيلهعوضلالأنهوانتهاء؛

وحيمئذ،كذلكأجللىإبيعكلكانوإلاقطعا،باطلهذا:أقول

أطلقوقد.أجللىإبدرهميندرهمبيعفيالنسيئةرباتجوزأنيلزمك

وعليها.بمالهاإجارةوتكون،الاعارةبلفظتصحالاجارةأنالحنفية

ليستأنهابدليلالبيععنبالعوضالهبةالعلماءملكأخرجوقد":قال

الابتداء...".فيبمعاوضة

هذا.إبطالقدمناقد:أقول

...".القبضعلىيقففيهاالملكأنبدليل":قال

لاوغيرهموالشافعيةمنكموزفر،مجردةدعوىالدليلهذا:أقول

يدلكما،الاحتياطقصدانمافاراهابتداءهبةتكونإنها:قالومن.بهيقولون

العوضين،فيالتقابضاشتراطمن،القولهذاعلىببنائهصرحواماعليه

منيحاولالاستفتاءوصاحب.ذلكونحوالقبضقبلالملكثبوتوعدم

الربا.منلىتعااللهحرممايحللأنبالهبةالزيادةبشرطالقرضتشبيه

الهبةعلىالكلامأئناءفي)1(الاخيار"عيونقرة"صاحبقالهمافأما

)1(/8(.)487
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وهو،العوضيصحنهالبرجنديعنالشرنبلاليةفي"إن:العوضبشرط

جملة"فيهربا"ولا:قولهفلعل"،فيهرباولاجنسها،منوهومنهاأقل

منكانإذامابخلافيفيه،ربالاالذيجنسهامنوهو:والمعنى،حالية

محليكونأنويمكنالجملةفيبيعلأنهايصح؛فلا،ربويوهوجنسها

اقل،كانوإنيصحعوضهاانذكروافانهم،المطلقةالهبةفيالمسألةهذه

مجانساالعوض"ولو:."ه.الهبةشرائطفيه"ويشترط:المتنقولبعدفقال

الهبةجنسمنأي":هناك(1)الأخبار"عيون"قرةصاحبقال.يسيرا"أو

.ويسيرا"

شيءمبادلةفهوالبيعركناماذكر:قدالعلماءملكأن"وثانيا::قال

مفقودالطرفينفيوالرغبةالطلبالقرضوفي،مرغوببشيءمرغوب

يعطيالقرضفيأنعلى.ركنهفواتعندلبيعيوجدأنيمكنفلا،البتة

منهماكلالان؛البيعبخلاف،اعطىماإليهيعودلاأنيريدولاالمقرض

".يدهعنخرجماإليهيعودلاأنوينوييريد

القرضأنعلى،السابقالمثالفيالجانبينمنالرغبةبيانمرقد:أقول

الاجرالتماسيقرضالمقرضف!ن،الجانبينمنرغبةفيهالشرعي

فأماقريبا،يأتيكماذلكبعضلفاتهأعطاهمانفسعليهردولو،والمعروف

استقرض.مارغبتهولولا،فواضحةالمستقرضرغبة

قرضاالمقرضأنقريبامرقدإلخ"،...القرضفيأن"على:وقوله

مافواتذلكفيلان؛يدهعنخرجماإليهيعودلاأنوينوييريدشرعيا

)1(/8(.)473
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الأجرمنذلكيتبعوماالمستقرض،وانتفاعوالصلةالمعروفمنقصده

ليردرديئاتمرايعطيفالذي،أوضحفالأمرالزيادةاشترطإذافأما.والثواب

لجيد.اويفوتهرديئهإليهيعودأنيريدلاأنهيخفىلاجيدابقدرهإليه

أيضابيعايصيرفلاالزيادةفيهاشترطوانالقرضأن"وثالثا::قالثم

علىالقرضمبنىلأنالعقد،مقتضىخلافالشرطهذاأنالاوللامور:

الشرطأنالأصولومنتبرعا،كونهعنهفاتالزيادةفيهاشترطواذا،التبرع

تفسدلاالتيالعقودمنالقرضولكن،يفسدهالعقدمقتضىخلافكانإذا

القرضبقيفإذاصحيحا،والعقدملغىيصيرالشرطبل،الفاسدةبالشروط

بذلك.يصرحماالحنفيةكتبمننقلثمبيعا...".يصرلمصحتهعلى

كماتبرعاكونهفاتالزيادةفيهاشترطتإذاالقرضكانفإذا:فأقول

الحفظةوشغلتالعلمأهلتعبتونفسكأتعبتبالكفماهنا،بهاعترفت

بمجردومعاوضةبيعايصيرلاأنهبقي؟فيهوالشغبذلكإنكارمنتقدمبما

فهذهبيعا،لاوتبرعاشرعيا،قرضاالقرضفيبقى،الشرطيلغىبل،الشرط

بيع،الأزيدأوالأجودردشرطمعالقرضنادعينافإنما،أخرىمسالة

فيتحاولهالذيالامروهوقائما،الشرطدامماواضحهوكمابذلكوعنينا

يخفى.لاكماالمشروطولزومالشرطتصحيحتحاولفإنك،هذهرسالتك

اعترفتكماتبرعا،كونهلفوات،محالةلابيعتحاولهالذيالامرفهذا

نأبشرطاصعخمسةأعطاهفإذاحتما.البيوعأحكامعليهفتجريانفا،به

النسيئة،ورباالفضلورباالقرضربا:أوجهثلاثةمنالربافيهكانستةيرد

والفضةبالذهبالذهببيعفيالمتواترةالاحاديثفيداخلاويكون

ويدخل،بالزبيبوالزبيببالتمروالتمربالشعيروالشعيربالبروالبربالفضة
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حتما.(1")أربىفقداستزاداوزاد"فمن:جمفىالنبيقولتحت

ولكنه،المعاملةيفسدلاالشرطهذامثلأنأعني-الاخرىالمسالةأما

تبطل:يقولونوغيرهمفالشاقعيةالعلماء،فيهااختلففقد-الشرطيلغى

العقدلمجبقىالشرطيلغىبل:يقولونلحنفيةواأصلا،المعاملةهذه

موليها.هووجهةولكلصحيحا،

فيالمشروطالنفعأنيصرحونالفقهاءأن:الثانيوالامر":قالثم

هذالصارالبيعلىإالنفعبشرطالقرضيستحيلفلوبالربا،شبيهالقرض

به".شبيهالا،حقيقةرباالنفع

دفعناوقدرشد،ابنوعنالعلماءملكعنالقولهذانقلتإنما:أقول

هوعمناستفتائكفيأنتنقلتوقد.حقيقةرباأنهوبئنا،تقدمفيماذلك

ماالشريعةوأسرارالائمةوفقهرسولهوسنةاللهبكتابهذينمنأعلم

أنهوغيرهمالحنفيةمنوغيرهالحنفيالجصاصعننقلت،ذلكيخالف

ثم.الحقيقيالرباهوأنهاللهوليوالشاهالقيمابنعنونقلتبل،حقيقيربا

أنهوبيناتبرعا،.كونهعنهفاتالزيادةفيهاشترط"واذا:بقولكآنفااعترفت

هناالمحتملةوالمعاوضة.بالضرورةمعاوضةصارتبرعاكونهعنهفاتإذا

بشرطالهبةأنحققناوقد،العوضبشرطالهبةوإماالاجارةواماالبيعإما

بقاءمعالمنافععلىتكونإنمالانهالها؛وجهلاوالاجارة،بيعالعوض

تلفلىإيلتفتولم،المنافعإباحةمنزلةالقرضنزلإنماوالشارع،العين

معروفولاتبرعالشرطمعوليس،والصلةوالمعروفللتبرعتسهيلا،العين

تخريجه.سبق)1(
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فلاأصلها،لىإالمعاملةرجعتلتسهيلوالتنزيلسببزالوإذا.صلةولا

فلم،العينبقاءالاجارةشرطمنإذ،إجارهيالمذكورةالمعاملةاعتباريصح

البيع.إلايبق

بيعلكانبيعاالنفعبشرطالقرضصارلو:الثالث"والأمر:قالثم

يكونأوالمجلسفيالبدلينتقابضفيهيكنلمإذاالصرفوبيع،الصرف

فلاالصرفبيعفسدواذا-الصرففيالنقدويتعينيفسد،الزيادةشرطفيه

والمنفعةالربحيكونفلاللمستقرض،ملكاوالدنانيرالدراهم(1هذه)تكون

عنالطيبنقلثم."طيببأنهصرحواالفقهاءأنمعطيبا،منهالحاصلة

الحنفية.فتاوىبعض

فالحنفيةبيعا،يكونلاالحنفيةيقولكماالشرطألغيإذاأنهبيناقد:أقول

فالشرط،الشرطيلغيولكنه،القرضيفسلمولاالبيعيفسدالشرطإن:يقولون

فلمقرضعلىوردالقرضفي[والشرط،]فأفسدهبيععلىوردالصرففي

بيعاكانلو:يقالفحينئذ2([)........]يتموانما،الشرطيلغوولكنه،يفسلمه

كذلككانلوإذ،حقيقةببدلليسالعوضلانوذلك.[....].وردإذالكان

يعطيلاوالانسان،للهبةمالكلهالموهوبأنذلكيحقق.بالاقلجازلما

."..هالرجوعفيحقهليسقطعوضهوانما،لغيرهملكهبدل

ماو،المشروطالغيرالعوض"ومراده)3(:"الدر"مناخرموضعوفي

هذا".يكون"فلا:ضرفي(1)

النقط.مكانفيالاصلفيخرميوجد)2(

.(477)8/عابدينابنحاشيةتكملةمعالمختار""الدر)3(
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التمرشراءيريدلمنمرشدابهدجمولقالىوقدسيجيء".كمافمبادلةالمشروط

.(1)جنيبا"بالدراهمابتعثم،بالدراهمالجمع"جمتفاضلا:بالرديءلجيدا

نأمنسهللانهاإليها،لارشدهالرباتسقطالعوضبشرطالهبةكانتفلو

فقدهذاووراءجيدا.تمرابالدراهمفيشترييرجعثم،ثمرهفيبيعيذهب

أعلم.والله،البتةبيعالعوضبشرطالهبةأنأثبتنا

القرضإنقلنا:وانما،بيعالشرعيالقرضإن:نقللمونحن7[أص

فتدبر.،بيعالزيادةبشرط

عندمكروهايكونالنفعفيهاشترطإذاالقرضأن:الرابع"والامر:قالى

اللهرضيحنيفةأباإن:الصرفكتابفيعليهاللهرحمةمحمدقالىالفقهاء،

المنفعةكانتإذاهذا:الكرخيقالى.منفعةجرقرضكليكرهكانعنه

فإنذلك،أشبهماأوصحاحا،عليهليردغلةأقرضبأنالعقد،فيمشروطة

فلا،عليهمماأجودالمستقرضفأعطاهالعقد،فيمشروطةالمنفعةتكنلم

2(.()لمكيري)عا.باس

فلو.منفعةجرقرضكليكرهونكانواعطاء:عن)3(الزيلعيوأخرج

لاربا،لكونهحرامانفعهلكانالبيعلىإالنفعشرطمنالقرضينقلب

)5(:العينيقالى.متغايرانودليلهما)4(،لحراماغيرالمكروهلانمكروها؛

تخريجه.سبق)1(

2(.20)3/"الهندية"الفتاوى)2(

6(.4/0)"الراية"نصب)3(

"الاستفتاء".عننقلاالاصلفيكذا4()

كلامه.منالماورديعننقلا2(11/00)"القاري"عمدة)5(
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."..الكبائر.منوأنهالرباتحريمعلىالمسلمونجمعأ

قالمايشبهتمويهفيوقعتلقد!الصديقأيهاعليكاللهتاب:أقول

:()1الجنديك

نارهالحفيظاناخافذكرتإذاعظيمةكلالوزرعظيممنونل

ولاسيماالعلماءواأكثرالعلاموطلبةالانالمسلمينعامةانلتعلمإنك

المعنى:أن،بحراموليسمكروههذا:قيلإذايفهمونالحنفيةغيرمن

السلفأنأنتتعلمهمايعلمونولا،عليهإثمولا،يفسقولافاعلهيلام

بعدوجلعزاللهقالكما،اللغةأصلعلىبناءلحراماعلىالمكروهيطلقون

الوالدين،وئقر،غيرهيعبدواوأناخر،إلهمعهيجعلأنعننهىن

اليتيم،مالكلو،اللهحرمالتيالنفسوقتلوالزنا،الاولاد،وقتلوالتبذير،

بعدسبحانهقالمرخا،الارضفيوالصثي،علمبهلهليسماوقفو

-22:الاسراءسورة]اقرأمكرومما(رلبنعندسيئه-ذلككانكل>:ذلكذكر

.]38

"كل:قالأنهالحسنبنمحمدعنالاصولكتبفيأصحابكموذكر

إذا:حنيفةبيلاقاليوسفأباأن""المبسوطفيذكروأنه")2(،حراممكروه

اصطلاحللحنفيةنعم،.التحريم:قالفيه؟رأيكفما،أكرههشيء:فيقلت

قطعي،بدليلتحريمهثبتماالحرامأنوهو،غيرهميعرفهيكادلا

.(801ص)"نهايود"(1)

.(2/431)"يرلتحراتيسير"نظرا(2)
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فاعلهيأثملافيمايستعملوقدظني)1(،بدليلتحريمهثبتمالمكروهو

أشرتوقد.تنزيهكراهةأوتحريمكراهةقالوا:بينواواذامحمود،غيرولكنه

لدفعتكفيلاالاشارةهذهولكن،"متغايرانودليلهما":بقولكهذالىإ

.المستعانواللهيهام،الاهذاتعمدالعبارةصوغمنيظهرالذيبلالايهام،

يرىالاستفتاءصاحبأنالإيهامهذاعنالنظرصرفمعوالمقصود

قطعيليسمنفعةيجرالذيالقرضبانيشعروصاحبهالامامعننقلهماان

علىلنصارباعندهماكانولو،اللهرحمهماومحمدحنيفةأبيعندالتحريم

التحريم.قطعيأنه

يثبته:بلالتحريمأصلينفيلاهذابأنالعلمبعدفنقول

:وجوهمنلجوابا

كتبوفي،القطعيالتحريمفيالكراهيةيطلقونماكثيرا].......[

،حرامالقرضفيالزيادةاشتراطبأنكتبهم.[...].ذلكمنأمثلةالحنفية

الحنفيةمحدثصرححتى،التحريمقطعييعنون8[]صأنهمواصطلاحهم

النبيعننقلاالمسلمونجمعأ":بقوله")2(البخاريشرح"فيالعينيالبدر

فيالاستفتاءصاحبنقلهوقد.ربا"السلففيالزيادةاشتراطأن!!ر

اعتراضه.بطلانوسنبين،واعترضه،17صفحة

فيالرباأن)3("القران"أحكامفيالجصاصالحنفيةكبشوصرح

قلم.سبقوهو"،"قطعي:الاصلفي(1)

.(21/54،135)،القاري"عمدة2()

)3((1/654،674).
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نقلهوقد.السلففيالزيادةاشتراطيتناول(الربرأ>وحرم:لىتعاقوله

أيضا.الاستفتاءصاحب

الرباهوذلكبأن()1الدهلوياللهوليالشاهالحنفيةحكيموصرح

أيضا.الاستفتاءصاحبونقله.حقيقيغيرربافهوعداهوما،الحقيقي

التحريمبهاأرادمحمدكلامفيالكراهيةأنفيظاهرهؤلاءوكلام

القطعي.

حرامأنهعندهمايثبتلمالذييكونأنالمحتملمنأنه:نيالثاالوجه

الذهنلىإوالمتبادر،المنفعةاشتراطهوظني،حرامأنهثبتوانما،قطعي

نأنحوهووانما،الصفةقيولاالعينفيبزيادةليسماهوالمنفعةلفطمن

منأعئمالمنفعةأنسلمناواذا.بيتهلىإمتاعامعهيحملأنعليهيشترط

القطعيالتحريممنأعملغةهيالتيبالكراهيةعبراإنمافلعلهماذلك

المنفعة.كلمةلعمومقابلة،والظني

ثبتإنمااللهرحمهماومحمداحنيفةأباأنسلمنالو:الثالثالوجه

أنهعلىيدللافهذاظني،بدليلالقرضفيالزيادةاشتراطحرمةعندهما

علىالاجماعيستيقنالموكأنهماغيرهما.عليهاطلعقطعيدليلعليهليس

علماءمنيحصونلاجماعةنقلهكما،الاجماعبعدهماوتحقق،تحريمه

بحثوسيأتي.قريبالعينيونص،ذلكبعضتقدمكما،المذاهب

لى.تعااللهشاءإنجماعالا

علىقطعيدليلعندهمايثبتلمأنهفرضعلىأنه:الرابعالوجه

.(601)2/"البالغةالله"حجة(1)
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لغيرهماولالهماليسفانهربا،عندهماأنهينافيلافذلك،التحريم

رباهأنهقطعيبدليلئبتقيماإلاالربايطلقلاأنهاصطلاح

ماوالسلفالصحابةعنهناماحسنو)1(:الهمامابن"قال:قالثم

حجاجعنالاحمرخالد]أبو[)3(حدثنا)2(:""مصنفهفيشيبةأبيابنرواه

يكرهونالصحابةأي.منفعةجرقرضكليكرهونكانوا:قالعطاءعن

بينيفرقونأيضاالصحابةأنعلىدليلفهذا،القرضمنالمستحصلالنفع

مكروهاالاوليجعلونحيثالربا،وبينالقرضمنالمستحصلالنفع

حراما".نيوالثا

أطلقهاوقداصطلاحكم،منأعماللغةفيالكراهةأنقدمناقد:أقول

عنيحكلموعطاءالكبائر،منوغيرهالشركمقابلفيسمعتكماالقران

الذيواصطلاحكم"يكرهون"كانوا:قالوانما،نكرهقالوا:أنهمالصحابة

الوجهفيقدمناهماههناوياتي.بزمانعطاءبعدنشأإنماائمتكميلنزمهلم

".والريبةالربا"فدعو:وفيهعمر،عنتقدممالذلكويشهدقريبا،الثاني

تيوسيأ.أنتنقلتهكما،خبيثوأنهرباذلكأنالصحابةعنجاءقدأنهعلى

تعالى.اللهشاءإن

فلابد،النفعبشرطأوبيعمطلقاالقرضأنادعى"ومن:قالثم9[]ص

".مسموعغيرالخلافموضعفيالبداهةودعوى،البيانمنعليه

2(.15)7/القدير""فتح(1)

2(.01)77رقم2()

"فتحمنوسقط.""المصنففيكذلكوهو،المولفمنالمعكوفتينبينما)3(

المدير".
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البيعإن":")1القرآن"أحكامفيالجصاصقالهماعلىأما:أقول

دخوليخفىفلامنهما"تراضعنوقبوليجاببإبمالالمالتمليك"

تلفلىإينظرلمالشارعبأنالقرضأخرجواالعلماءولكنمطلقا،القرض

لمقائمةفكأنها،المأخوذةالعينمتزلةالمستقرضيردهمانزلبلالعتن،

صاحبأكثروقدسواء.كالعاريةردهاثمبهاالمستقرضانتفعوانما،تتلف

الشارعإعراضأنوبيئا،تقدمفيماذلكلخصناو،عنهمالنقلمنالاستفتاء

إنماعنها=بدلاغيرهاالمردودوكونالمعطاةالعينتلفمنواقعهوعما

والصلةالمعروفانتفىفإذاالخير.وقعلوالصلةللمعروفتسهيلاكان

ضرورةالمقرضاغتناموهويناقضها،مامحلهاوحلالخير،وفعل

قال،ذلكلىإالقرآنأشاروقد،العامةتقولكمافيذبحه،المستقرض

اقإلابالنطلبئنحمأمولكمتا!لولاءامنوانذلررئائها>:لىتعا

.<رحيمابكمكاناللهإنأنفسكختقتلوأولامنئئتراض!عنتجو!تكون

ملةأهلوأنتمبعضابعضكميقتل"ولا)2":بقولهجريرابنفسرها

كلهمالإسلامأهلثناوهجلفجعلواحد،ودينواحدةودعوةواحدة

قتلمنبمنزلةمنهمإياهقتلهفيقتيلامنهمالقاتلوجعلبعض،منبعضهم

وعطاء.السديعنذلكمعنىروىثم."نفسه

غيربمنزلةالواقعالشارعنزللأجلهالذيالسببانتفىفإذا:أقول

لنايكنلمأثرهيبقلمواذا؟أثرهيبقىفكيف،يناقضهمامحلهوحل،الواقع

)1(."1/946(

هجر.ارد.ط.(6/637)تفسيره(2)
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الواقع.لىإالنظرمنبد

غيرمنزلةالواقعنزلالشرعيالقرضفيالشارعإنأوضجوبعبارة

ماووجدالسببذلكفيهانتفىماعليهيقاسأنيصحفكيف،لسببالواقع

يناقضه؟

فيماذلكلخصناوونقصوا،الجصاصتعريفعلىالحنفيةزادوقد

فيداخل،للقرضتعريفاتهمعنخارجالزيادةبشرطالقرضنوبينا،تقدم

للبيع.تهمتعريفا

لفظيشملهلازيادةبشرطولوالقرضأنمنعندناالمختارعلىوأما

زيادةبشرطالقرضيكونالقولهذاعلىأنهقدمنافقدشرعا،ولالغةالبيع

الاحاديثعمومفيفيدخل،أحكامهجميعفيستحقفرق،بلاالبيعمعنىفي

أعلىهذاويكون،المعنىجهةمنمعهومابالذهبالذهببيععنالنهيفي

لى.تعااللهشاءنالقياسبحثذلكإيضاحومحل،القياسات

ربايكونربابيبست)1(ربابيخمسبيعأنبعضهمظن"وقد:قالثم

لاكيفربابيستعليهيردأنبشرطربابيخمساقرضإذالكن،بالاتفاق

مجاللابانهويزال.اللفظفيإلابينهمافرقلاأنهمعربا،هذايكون

لاوربابيعاالاولجعلالسلامعليهالشارعلان،النصبهوردفيماللقياس

الدرهموبيعالقرضصورة"وكذلك)2(:الجوزيةقيمابنقال.نيالثا

معصيةوهذا[،صحيحةقربةوهذا،واحدةصورتهما،أجللى!بالدرهم1

الهند.بلادعملةربيةجمع(1)

.(221)3/لالموقعيناإعلام"(2)
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بالقصد".باطلة

القرضبانوردالنصأن"نيالثالا...مجال"لا:قولهظاهر:أقول

للبيعالحنفيةتعريفعلىأما،باطلةدعوىوهذهبربا،ليسالزيادةبشرط

النصوصفيفدخل،بيعالزيادةبشرطالقرضأن9علمتفقدوالقرض

تلكفييدخلفإنهنختارهماعلىماو.سلفكماالنسيئةربافيالواردة

قدبلهذا،يخالفنصهناكوليسقدمنا،كماالمعنىجهةمنالنصوص

عليه.ويزيديوافقهماالنصوصمنسبق

ربابيخمسباعكمن"مثاله:لفظهمابالهامشفكتبعادولكنه

بعدليعيدهاربابيخمسأقرضمنبخلافيجوز،لا،نسيئةربابيبخمس

وليس،ببيعليسنيوالثا،ومعصيةحراموهوربا،وفيهبيعفيهفالاول،أيام

".وصدقةقربةهوبلربا،فيه

نسيئةبمثلهاالدراهمبيعبينبالفرقوردالشرعأنكلامهفحاصل

معهذافيالقرضيحرملمفكما،فأحلهمثلهاليردإقراضهاوبين،فحرمه

.الزيادةبشرطأقرضإذافيمافكذلك،لحرمبيعاكانلوأنه

تعريفعلىحقيقةبيعإماالزيادةبشرطالقرضبأنهذاعنويجاب

فليسالشرعيالقرضبخلاف،اخترناهماعلىمعناهفيوإما،للبيعالحنفية

هقدمناهماعلىالبيعمعنىقيولابيعا

لىإبمثلهاالدراهم"بيع:صورتههذهاخردليلمثالهمنيؤخذ،نعم

فيأوبيعفالثانيبيعاالاولكانفإنسواء،همامثلهاليردوإقراضهاأجل

ومع،القرضمعنىفيأوقرضفالاولقرضانيالثاكانوان،البيعمعنى
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،الفرقفيأثراللفظأنعلىذلكفدل،للفظمراعاةبينهماالشارعفزقذلك

الدراهمبيعبينفرقلاإنه:قولكمبطلالفرقفيأثراللفظأنثبتواذا

فيأوبيعانيالثايكونبلمنها،أكثرليردإقراضهاوبين،أجللىإمنهاباكثر

".البيعحكمحكمهيكونأنفيجب،البيعمعنى

مثلهاليردإقراضهاوبينأجللىإبمثلهاالدراهمبيعبينأنلجوابوا

فروقا:

ووعد،فيهورغب،إليهوندبالقرضاستحمثالشارعأن:الاول

اعتبارهايصحالمعاملةوهذه.البيعفيذلكمثليأتولم،عليهبالثواب

المستحبةالصيغةعنالمتعاقدانعدلفإذابيعا،اعتبارهاويصحقرضا

عليهما.يشذدناستحقا،كذلكليستالتيالصيغةلىإفيهاالمرغب

منزلةبتنزيلهالبيععنالقرضسلخالشارعأنتقدمقدأنه:الثانيالفرق

للمعروفتسهيلاذلكفعلوإنماالماخوذ،عينهوالمردودوكان،العارية

التسهيل.يستحقانفلا،التنزيلذلكخالفافقد.......[أ..،والصلة

بذلك.تشعرفصيغته،للمغابنةموضوعالبيعأن:الثالثالفرق[11]ص

إنماوالشارع.بذلكتشعروصيغته،والصلةللمعروفموضوعوالقرض

المتعاقدانعدلفإذا،والصلةللمعروفتسهيلاالعاريةمنزلةالقرضنزل

التسهيل.هذايستحقالمذلكبخلافتشعرالتيالصيغةإلى

الواقع،فيوصلةمعروفاتكونلاقدالمعاملةهذهأن:الرابعالفرق

إنفاقعنيصبرلانأوغصبا،أوسرقةيخافأوسفراالمعطييريدكأن

علىيكونفلايتلفأنأودعهاإذاويخاف،يدهتحتبقيتإذاالدراهم
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.الاقراضبخلافالزكاةتسقطلاوالوديعة،الزكاةيخافأو،ضمانالمودع

بالتتزيلالبيععنالقرضسلخإنماوالشارع[.]الفروقتلكبعضهذه

أما،منضبطوغيرخفيمروالقصد،والاحسانللمعروفتسهيلاالمعلوم

قصدوهو-القصديناجتماعفعندانضباطهعدمماو،فواضحخفاؤه

بهيناطحتىمنهماالغالبينضبطلافانه-الفوائدمنغيرهوقصدالمعروف

غيرأوخفياكانإذاالحقيقيالسببأنالأصولفيتقرروقد.الحكم

غالبا.عليهيشتملضابطلىإعنهيعدلمنضبط

صيغةالمتعاقداناختارفإن،الصيغةهوهناالضابطجعلفالشارع

والصيغةالظاهر،لانه،والاحسانالمعروفإرادةضابطذلككانالقرض

غيرفائدةإرادةضابطذلككانالبيعصيغةلىإعدلاوان.بهتشعر

بذلك.تشعرالصيغةلان،والاحسانالمعروف

عنهنقلهاالتيعبارتهفانبالقصد،القيمابنعنهعبرالذيهوهذاولعل

مراعاةوجوبفيهاحقق،نفيسطويلمبحثفيهيالاستفتاءصاحب

والصيغ،الالفاظمعيوقفلاوأن،وانضبطتظهرتإذاالعقودفيالقصود

يكن[لمالربافإن،الربوية]الحيل"وهكذا)1(:البحثهذافيقالومما

حقيقةعنبهاامتازالتيلحقيقتهحراماكانوانما،ولفظهلصورتهحراما

ركبت،صورةأيفي،التحريموجدوجدتحيث[الحقيقة]فتلك،البيع

الشأنوإنماالعقود،وصورالأسماءفي]الشأنفليسعنها،عبرلفظوبأي

مرارا.المعنىهذاوكرر[12]ص."لهعقدتوماومقاصدهاحقائقها[في

.(261)3/!لموقعينا"إعلام(1)
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فرقمنهايوجدلاانهنبئنأنعلينابقي.الفروقهذهعلىولنقتصر

إقراضهاوبينأجللىإمنهابازيدالدراهمبيعبينمايشبههماولاواحد

منها.ازيدر؟بشرط

منفيهلمافيهورغبالقرضاستحبإنماالشارعفإن:الاولالفرقأما

،والمعروفالإحساننقيضالمعاملةوهذه،والمعروفالإحسان

لماوضعبلفطلىتعااللهيبغضهاالتيالمعاملةعنعئراإنمافالمتعاقدان

التسهيل.لاالتشديديوجم!مماذلكأنيخفىولا،يحبه

صيغةلىإصيغتهعنعدلافإذا،تنزيلبغيرحرامهنافالبيعالثانيماو

يستحقاحتىالبيعحرمةعليهبنيتلتتزيلمخالفينيكونالمالقرض

التحليل.

ينفيفالشرط،والصلةبالمعروفأشعروانالقرضفلفظالثالثماو

المغابنة.المقصودأنويحققذلك

نأيوضحالشرطلان؛متضبطغيروخفيالمسهنافالقصدالرابعماو

المعطى.ذبحالمعطيمقصود

للشافعيكلاماللبيهقي""المعرفةكتابمنالاستفتاءصاس!نقلوقد

"قال:لفظهوهذا،باطلبيععندهالزيادةبشرطالقرضأنعلىيدل

فيحل،الدينالرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةاربامنوكان:الشافعي

...خرهوعليهزادأخرهفان؟تربيأمآلقضي:الدينصاس!لهفيقول،الدين

الذيللبيعفسخاذلككانأموالهمرؤوسلىإالناسردفلما:الشافعيقال

.()1الربا"علىوقع

92(.)8/والاثار"السننمعرفة9(1)
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بيعا،الدينفيالزيادةبشرطالامهالعلىاتفاقهماالشافعيفسمى

فإنه،الأجللزومعدمفيبينهمالجمعه،كالقرضأوقرضعندهوالامهال

المطالبةلهبل،بالاجلالوفاءالمقرضيلزملاأجللىإأقرضهلوأنهيرى

فيقال.بهالوفاءيلزمهلااخرأجلاالدائنفجددالدينحللووكذلك،قبله

للرجلكانواذا:لىتعااللهرحمهالشافعيقال":"العراقيين"اختلافكتاب

صاحبفأنظرهكان،وجهيأوبيعمنأوسلفمنحالمالىالرجلعلى

شاء...(".متىالنظرةفييرجعأنلهكانالمدد،منمدةلىإبالمالالمال

.(1()29ص7)ج"الام"

("للبيعفسخاذلك"كان:الشافعيقولأنالاستفتاءصاحبتوهموقد

ثم،أجللىإدراهمبعشرةثوباالرجليبيعأننحوفي،الأولالعقدبهيريد

مرادأنفتوهم.الدينفيوالزيادةالامهالعلىيتفقانالاجلحلولعند

علىيدندنوراح،الثوببيعهو("للبيعفسخاذلك"كان:بقولهالشافعي

فيذكرواالذينكلامفيالمرادأنعلىالقويةلحجةوا":عبارتهوهذههذا،

قولهمشراحأنهي:المؤجلالثمنهومطلقاالدينلفظلجاهليةارباتفسير

ظهر.،...لجاهليةاربامنوكان:الشافعيقال:البيهقيقال.بهفسروهقد

نأوالثاني.البيعفيكانلجاهليةارباأنالاول:أمرانالشافعيكلاممن

ابتداءفيجعلالذيالمالهوالقرانفيوردالذيالمالبرأسالمراد

".المؤجلالثمنهوأجللىإحقمنالمرادوكذلك،البيع

الشافعيفإنيتدبر،لمالاستفتاءصاحبفكانالاولالامراما:اقول

.لوفاءاردا.ط(032)8/(1)
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فأفهم.["لجاهليةاربا]كان":يقلولم،"لجاهليةاربامن"كان:قالإنما

نواع.أواخرنوعوهناك،رباهممننوعهذاأنكلامه

البيعابتداءفيجعلالذيالثمنلىإالناسردأنخبيرفأنتالثانيماو

فسخاذلككانبلربا،علىالثوببيعوقعولا،الثوبلبيعفسخفيهليس

.المستعانوالله،وتعخبفتدئرالربا،علىوقعالذيللبيع

****
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ودفعهاشبهة[14]ق

فيقالمجاهدعننجيحأبيابنطريقمنوغيرهجرير)1(ابنأخرج

الدين،الرجلعلىللرجليكونلجاهليةافيكانوا:عنهاللهنهىالذيالربا

".عنهفيوخر،عنيوتؤخروكذاكذالك:فيقول

وذكرهمجاهد،منالتفسيرنجيحأبيابنيسمعلم:القطانيحتىقال

)2(.يدلسكانفيمنالنسائي

أهلربا"أن:قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنخرج)3(و

عنديكنولمالأجلحلفاذا،مسمىأجللىإالبيعالرجليبيع:لجاهليةا

خرعنه".وزادقضاءصاحبه

مدلس.عروبةأبيبنسعيد

جبيربنسعيدعنفيهأن)4(المنثور""الدرعنالاستفتاءصاحبونقل

هذا.معنىقيما

صحته؟مادريولا

والبيهقي5(48)2/""تفسيرهفيحاتمبياابنأيضاوأخرجه38(.)5/""تفسيره(1)

275(.5/)"الكبرى"السننفي

.(45.55)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()

38(./5)"الطبريتفسير")3(

بعدها(.وما445)2/""تفسيرهفيحاتمأبيابنواخرجه367(.)4/3()
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نألجاهليةافيالربا"كان:قالأنهأسلمبنزيدعنالموطأ")1("وفي

مأأتقضي:قالالاجلحلفإذا،أجللىإلحقاالرجلعلىللرجليكون

)هامش"الاجلفيعنهخروحقهفيزادهوالااخذ،قضىفإن؟تربي

65(.ص5ج""المنتقى

فيه.مطعنلاصحيحالمقطوعهذا

علىيدلوذلكهذا،فيالجاهليةرباحصرتالمقاطيعهذه:فيقال

أمرين:

التابعين.هؤلاءعندبذلكخاصالقرآنفيالمنصوصالرباأن:الاول

اهللان،عندهمبرباليستالقرضفيالمشروطةالزيادةان:الثاني

منلهممانعلاإذ،الزيادةويشترطونيقرضونيطهرفيماكانوالجاهليةا

الدين.علىالزيادةلىإتدعوكماإليهتدعولحاجةوا.ذلك

لجوابا

أرادواوانماالحصر،يريدوالمالتابعونهؤلاءيكونأنالمحتملمن

الحصر،يرونكانواأنهمفرضوعلى.مضاعفةأضعافايبلغالذيالربابيان

بأنعلمواالتابعينهؤلاءأنيثبتلمفإذا،نيالثاعلىمبنيالاولفالامر

أهلأنظنوايكونواأنجاز،الزيادةبشرطيقرضونكانوالجاهليةاأهل

كانواالذيفالرباذلكيفعلوالموإذا.ذلكيفعلونيكونوالملجاهليةا

لااللفظبعموموالعبرة،عامةوالايات.الاياتلنزولسبباكانإنمايفعلونه

)1(/2(.)672
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السببهبخصوص

بالهديةيفسرونهاجبيربنوسعيدوقتادةمجاهدافإنالرومايةفأما

يقولأسلمبنزيدولعل)1(.جرير"ابنتفسير"فيكما،الزيادةالتماس

ذلك.

عندالقرضفيالمشروطةالزيادةتكونلاأنيلزمفإنماالثانيوأما

أهلبأنعلموانهموالحصرأرادواأنهمعنهمثبتلورباالتابعينأولتك

ذلك.ثبوتلىإسبيلولا،الزيادةبشرطيقرضونكانوالجاهليةا

"كان)2(:قولهالشافعيعن4(1)صفيالاستفتاء""صاحبنقلوقد

لهفيقولالدينفيحلالدينالرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةاربامن

صريح"لجاهليةاربامنوكان":فقوله"...؟تربيأمأتقضي:الدينصاحب

الحصر.يرىلاأنهفي

الزيادةاشتراطعنيتكرمونكانوالجاهليةاأهلكونمنمانعولاهذا،

ومكرمةمعروفعندهمالقرضأن[1ه]قذلكفيوالسبب.القرضفي

.الزيادةيشترطواأنالعارمنيرونكانوافكأنهم،وإحسان

نأوهو،العينةتفسيرفيوغيرهماللغةأهلقالهمالهذايشهدومما

معفيتواطأحسنا،قرضايقرضهمنيجدولامثلادراهملىإإنسانيحتاج

فظاهرنقدا.بتسعينلهيردهثممثلاأجللىإبمئةسلعةمنهفيشتريرجل

لمفلوبها.يتعاملونكانوالجاهليةاأهلأنيدلبذلكلهااللغةأهلتفسير

)1(.)18/305-505(

92(.)8/والاثار"السانن"معرفةفيالبيهقينقله)2(
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لحيلة.اهذهلىإاحتاجواماالقرضفيالزيادةشرطمنيانفونيكونوا

تبايعتم"اذا:ولفظهمرفوعا،عمرابنعنحديثفيالعينةذكروردوقد

اللهسلطلجهاد=اوتركتم،بالزرعورضيتمالبقر،أذنابواخذتم،بالعينة

رواه1(:)"المرام"بلوغفيقال"دينكمالىترجعواحتىينزعهلاذلاعليكم

مننحوهحمد)3(ولا.مقالإسنادهوفي،عنهنافعروايةمنداود)2(ابو

.القطانابنوصححه.ثقاتورجالهعطاء،رواية

الصحابةيكنلموأنهحينئذ،معروفةكانتالعينةأنعلىدليلوفيه

بها.يتعاملونكانواالجاهليةاهلأنهذامنفيعلمحينئذ،بهايتعاملون

(الرفيامنبىما>وذرو:لىتعاقولهتفسيرفيجرير)4(ابناخرجنعم

بنالعباسفيالايةهذه"نزلت:قالالسديعناسباططريقمن

الربافيسلفالجاهليةافيشريكينكاناالمغيرةبنيمنورجلالمطلبعبد

."...ثقيفمناناسلىإ

:قال<أثؤل!خرءوس>فلحخ:تعالىقولهفييضاعنهخرج)5(و

"(.السلام"سبلمع14)3/(1)

ليسشيخ:حاتمابوقال،الرحمنعبدابوإسحاقإسنادهفيو3462(.)رقم(2)

كان:حبانابنوقال.مجهول:لحاكمااحمدأبووقال.بهيشتغللابالمشهور

ويدلس.ويرسلكثيرايهم،نيالخراساعطاءايضاإسنادهوفي.يخطئ

إسنادهوفيعمر.ابنمنيسمعلم،رباحبياابنهووعطاء(.)4825"المساند"في)3(

حفظه.ساءكبرلما،عياشبنبكربوايضا

94(.)5/!"تفسيرهفي)4(

54(.)5/نفسهالمصدر)5(
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الربا.وسقط،أسلفتمالذي

كانواقدلجاهليةاأهلأنيدلفهذا،يخفىلاكماالقرضهووالسلف

ايةفيللرباوالسديالحسنتفسيرمنيؤخذذلكومثلبالربا،يقرضون

كما،الزيادةبشرطالقرضفيظاهرةوهي،تقدمكماالمحرمالربابأنهالروم

مر.فيماأوضحناه

فيالزيادةاشتراطعنيتكرمونكانوالجاهليةاأهلغالبفكأن

يطلعولم.بالعينةعليهيحتالوصراخايفعلهبعضهموكان،القرض

لحصر-اأرادواكانواإن-جبيربنوسعيدأسلمبنوزيدوقتادةمجاهد

الزيادةعلىاقتصروافلهذا،ذلكيفعلمنلجاهليةاأهلمنكانقدأنهعلى

واطلع.الزيادةالتماسبالهديةالرومايةفيالرباوفسروا،الدينعلى

لممنعلىحجةحفظومن.أولئكعليهيطلعلمماعلىوالسديالحسن

أعلم.والله،يحفط

رباتفسيرفيلاحظأسلمبنزيديكونأنالمحتملمنانهعلى

فبين<،تصعفةأضعماالرلبىتأ!لوأ>لا:وجلعزاللهقولالجاهلية

فتدبر.)1(،مضاعفةضعافاالربايصيرحتىيصنعونكانواكيف

****

.(6/05،15)"الطبريتفسير"انظر(1)
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ورفعهااخرىشبهة

فقدازدادأوزاد"فمن:فيهاالتيالأحاديثالاستفتاءصاحبذكر

بكربيأعنائراوذكر(.1)سواء"فيهلمعطيواالاخذ":بعضهاوفي،"أربى

رافع:أبوفقال،الدراهمفرجحتفوزنت،بدراهمورقارافعبيأمنباعأنه

ثملي)2(.يحلهلماللهفإنأحللتهإنبكر:أبوفقال،لكأحلهأنالك،هو

"خياركم:وقولهرباعثا،وقضائهبكرابهيولالنبياستسلافحديثذكر

ابنعنوأثراالقضاء،فيالزيادةفيأخرىوأحاديثقضاء")3(.أحسنكم

الموطأ")4(."فيمالكأخرجهعمر

يعني-الربافيالزيادةأنثبتفقد:حاصلهماالاستفتاءصاحبقالثم

كانفلو،النفسبهاوطابتتشرطلموإن،حرام-بورقالورقبيعنحوفي

فلما.النفسبهاوطابتتشرطلموانأيضالحرمترباالقرضفيالزيادة

أنهاعلمناالنفسبهاوطابتتشرطلمذاجوازهاعلىالأحاديثدلت

شرطت.وانبرباليست

تخريجها.سبق)1(

وعزاه)6(.""مسندهفيحميدبنوعبد(1)9456""مصنفهفيالرزاقعبداخرجه)2(

اسعادهوفيوالبزار.يعلىأبيلىا(4/511)ئد"1الزومجمع"فيالهيثمي

الكلبي.السائببنمحمد

)3(تقدم.

خيزادراهمقضاهثم،دراهمرجلمنعمربناللهعبد"استسلف:وفيه681(.)2/()4

فقالأسلفتك،التيدراهميمنخيرهذه!الرحمنعبدبايا:الرجلفقالمعها،

".طيبةبذلكنفسيولكن،علمتقدعمر:بناللهعبد
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لجوابوا

بينأنعلىالاعتبار.فاسدفهو،النصمقابلفيقياسهذاأن

نشيرأنناعلى.تعالىاللهشاءإنالقياسفصلفيسنوضحهفرفاالموضعين

هوعليهنصالذيالرباحرمةفيالعلةأنلىإالقرانأومأقد:فنقولهناإليه

لمفإذا<.ولاتطمون>لاقذدون:وجلعزقال،لغريمهالمربيظلم

بيعوأما.بمظلومفليسفزاد،يزيدأنإلاالمستقرضوأبى،شرطهناكيكن

جهةمنالزيادةحلتولهذابطلم،ليستفيهفالزيادةنقذابالورقالورق

عشرقيمتهتمربصاعدرهمقيمتهتمرصاعيباعأنفجاز،والصنعةالجودة

بدنانير.تقومصنعةوفيهديناروزنهخاتمبالديناريباعوأن،دراهم

،الاولالقسمفيتقدمكما،أخرىلعلةالقدرفيالزيادةمنعتوانما

عللها.معتدوروالاحكام،القرضقضاءفيالزيادةفيتوجدلاالعلةوتلاب

شاب"لا)2(:رقم23()صحاشيةفيالاستفتاءصاحبقالوقدهذا،

الاثارعنيطهرولم،تعيينهفيالكلاملكن،العربفيشائعاكانالرباأن

".الدينأوالبيعكانأنهالتابعينعنالمنقولة

رباأنإنكارلا"نفسها:الصفحةمن()4رقمالحاشيةفيقالثم

المرادلكن،التابعينرواياتبعضعليهيدلكما،الديونفيكانلجاهليةا

منوقتهمفيثبتفما،نسيئةابتاعواإذاالبيعديونكلامهمفيالديونمن

.."..الدينهوالموجلالثمن

البيع،بدينالديناختصاصمنادعاهمافيالبحثسيأتي:أقول

وقد.لجاهليةاربامنرباالبيعدينعلىالزيادةأنسلمقدأنههناوالمقصود
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فيشرطبدونكانماجوازلىإالجمهور"ذهب(:18)صفحةفيقال

بإعطاءبهاالمحتجلحسانوالصحيحةالاحاديثعليهدلتلماالعقد

فيوغيرهما()1الصحيحينحديثذكرثم."والقرضالبيعديونفيالزيادة

وفيقيراطا،وزيادته،لجملاقيمةمنذمتهفيتأخرماجابرا!النبيقضاء

".الميزانفي"فارجح:رواية

أثبتثم،الجاهليةربامنرباالبيعدينفيالزيادةأنسلمتقد:فنقول

بغيركانتالزيادةأنإلاجواببيدكوليس،البيعدينفيزادب!ولالنبيبأن

إذاربايكونلاأنهناذلكجوازمنيلزملمفإذنفس،بطيبوكانت،شرط

يكونلاأنالقرضفيشرطوبغيرنفسبطيبجوازهامنيلزملم،شرطت

)2(.شرطتإذاربافيه

مقابلفيكانتإذارباالبيعدينقضاءفيالزيادةتكونإنما:قالفان

عندالقضاءفيالزيادةفيوالاحاديثالاثار،بهوردتكماجديداجل

ربالجديداالاجلعقبالزيادةأنألتزمفأناهذافعلى.الاولالاجلخلول

مطلقا.

يقيدهلممطلققضا!"احسشكم"خيركم:لج!ولقولهأنلجوابفا

يطهرولا.التفرقةهذهفرقالعلمأهلمنأحدانعلمولا،الاولبالأجل

فلأنالاولالاجلعقبالزيادةحسنتإذاأنهاالظاهربل،للفرقوجه

إليهيومئكماالشكرلاجلحسنتإنمالانها،لىأوالثانيعقبتحسن

جابر.حديثمن(5/71111)ومسلم(023،7902)9البخاري(1)

.(42)صالدفتراخرفيووجدته"،"ملحقبعدها:المؤلفكتب)2(
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إنما":وفيهمرفوعا،وغيره)1(البيهقيعندربيعةأبيبناللهعبدحديث

،وغيره)2(مالكعندعمرابنأثربهويصرحوالوفاء".[لحمدالسلفجزاء

".لكشكرهشكرفذلكنفسهبهطيبةأسلفتهمماأفصلأعطاكإن":وقيه

فيولاسيما،الاولالاجلشكرمناكدالثانيالاجلشكرأنريبولا

النسيئة.لاجلالثمنفيزادقدالبائعلعلإذ،البيعدين

أرىلاوتدقيقتعمقلىإوردهسردهيؤديبماالتفريقيتخيلوقد

لى.تعااللهشاءإنالقياسبحثفيلهنتعرضولعلناطائلا،تحته

تقدمتالتيعبارتهفياعترافوانالاستفتاءصاحبإن:يقالقد،نعم

أثرردلىإوأشاراخر،موضعفيأنكرهفقد،معروفلجاهليةاربابأن

تكونفلامقاطيعأنهايعني،مرفوعةليستبأنهامعهومن)3(أسلمبنزيد

كانواذا،مجملالرباأناختياروهواخر،دفعكلامهمنويؤخذ.حجة

فيه.داخلالجاهليةاربايكونأنيلزملممجملا

بنزيدأثرفليسقط:نقولأنعلىفلنقتصر،يطوللجواباوتفصيل

منالأولىالشبهةسقوطنربحبلشيئا،ذلكيضرناولا،معناهفيوماأسلم

أعلم.والله.أصلها

****

والنسائي(01164)""مسندهفيأحمدايضاخرجهو355(.)5/"الكبرى"السنن(1)

صحيح.واسناده2(،424)ماجهوابن31(4)7/

682(.2/)"الموطا"2()

.ذكرهسبقوقد672(.)2/"الموطا"فيالذي)3(
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وجوابهامعارضة16[]ق

فيوداخل،حقيقةرباالقرضنفعأنظنما"الاستفتاء:صاحبقال

امراكانلوبأنهمدفوع=البيانلىإيحتاجلابديهيأمروهو،القراننص

نصفيالنفعهذادخولوالفقهاءالائمةعلىيخفىأنيمكنلابديهيا

،تارةالضعيفبالحديثعليهالاستدلاللىإيحتاجواولم،القران

حينا.وبالائار،مرةلجاهليةارباعلىوبالقياس،تارةالبيعرباعلىوبالقياس

دليلكلهفهذا،الدعوىهذهيعارضومسائلهحدهفييختارونماوكذلك

النقلورودعدمأيضاويؤيده.عندهمالقراننصفيبمندرجليسأنهعلى

".منصوصرباهوالنفعهذابأنالائمةمنواحدعن

نصفيوداخلاحقيقةرباالقرضفيالمشروطةالزيادةكونأما:أقول

عوامعندإنهقلعمريبديهياأمراذلككونوأما.بيانهسبقفقدالقران

قبلمنهمتشككومنلكذلك،العلمأهلكثروالعلموطلبةالمسلمين

حقيقةرباأنهفييتشككفلمالعصرأهلمنوأضرابهالاستفتاءصاحب

لفظا.القراننصفيدخولهفيتشككوانما،معنىالقراننصفيداخل

ربافيغيرهعنورويأسلمبنزيدقالهماالتشكيكهذاعلىحملهوانما

لبيع،رباعلىمقيسأنه)1(الكاسانيفزعم.توجيههتقدموقد،لجاهليةا

أنهرشد)2(ابنوزعم.البيعغيرفيهالذيالرباأنفيعلمالقرانيقرألمكأنه

لتبينالنظرأمعنولو،وغيرهاسلمبنزيدفسرهالذيالدينرباعلىمقتس

593(.)7/"الصنائع"بدائعفي(1)

.(941)3/"الممهداتالمقدمات"في)2(
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لااللفطبعموموالعبرة،للنوعينالقرانعموممعالقياسلىإحاجةلاأنهله

،القرضفيالمشروطبالنفعالرومايةاختصاصمع،السبببخصوص

بيانه.تقدمماعلى

معربا")1(فهونفعاجرقرض"كلبحديثمنهمكثيراحتجاجفاما

بالنظربالقبوللهالأمةلتلقي،بصحتهمقطوغاأوصحيخايراهفلعلهضعفه

لاالمشروطةغيرفيلعمومهمنهمجماعةومخالفة،المشروطةالمنفعةإلى

يمنعولم،مخصوصةوالسنيةالقرانيةالعموماتأكثرفان،ذلكفيتقدح

وحجيتها.صحتهاذلك

الأدلةمنالتفصدفيرديئامسلكاالحنفيةمتأخريبعضسلكوقد

يبينثمالدليليذكرأحدهمأنوذلك،والسنةالكتابمنتخالفهمالتي

نهويرىجماعْا،إالظاهرمتروكهذا:ويقولعمومهمنخصتقدصورة

صاحبيسلكهماوكثيرا.البتةالدليلبذلكالاستدلالاسقطقدبذلك

علىالعلماءفيقفينشرولعله"،الترمذيسنن"شرحفيستاذهوالاستفتاء

.المستعانوالله،العجائبمنفيهما

علىاحتجاجهمبدونالحديثبهذااحتجاجهمفليسلجملةوبا[17]ق

الاحتجاجوتركوا،ضعفهمع)2("لوارثوصيةلا"بحديثالوصيةايةنسخ

من)436("الباحث"بغيةفيكما"مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثأخرجه1()

موقوفاوروي.لحديثامتروكمصعببنسوارإسنادهوفيمرفوعا،عليحديث

35(.0)5/للبيهقي"الكبرى"السننفيعبيدبنفضالةعن

والترمذي35(0287،56)داودوابو2(4922)!"مسندهفيحمدأأخرجه2()

"وفي-:الترمذيقال.الباهليأمامةبيأحديثمن)2713(ماجهوابن2(021)
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يوصيكلء>:بقولهالوصيةايةنسخعلىدلالتهاوضوحمعالمواريثبآية

الوصية.منبهامرتمكنتممامحلتحلاللهمنوصيةهذهبانفأشعر!،لله

نإادلةمففريضةنفعألكمأفربأيفخلاتدرونو؟شاؤكم>ءالاؤكم:قالثم

يتملاالوصيةمنبهامرواكانواماأنفبين[،11]النساء:(عليماحكيماكانالله

ذلك:بعدوقال،وحكمتهبعلمهمتهوصيةذلابمقامفأقام،لجهلهمالعدلبه

،[12النساء:1<اللهمنوصئةضازغيزأؤدئزبهايوصئوصئهبغد>من

ذلكقبلوصيتهبينوقدمنه،وصيةيضارلاأنوصيتهمفيفشرط

المعنى.هذاعلىاخرىدلائلالاياتوقي.بالمواريث

لا"بحديثالايةنسخعلىالاحتجاجفيواقتصرواعتها،أكثرهمفغفل

فإننظرا،هناالاجماعفيانمع،بالاجماعلهمؤيدين"،لوارثوصية

بخلاف.للوارثالوصيةيجيزونباليمنالزيديةالبيتأهلأئمةمنالهدوية

يعلمونوالعوامأصلا،حرمتهفيمخالففلا،الزيادةفيهالمشروطالقرض

لوارثالوصيةوحديثيعلمونها.فلالوارثالوصيةمتعبخلاف،حرمته

الورثة.بقيةيجزلمإذابمامخصوص

كأنهم،جماعبالاالاحتجاجبابمنهوفإنمابالاثاراحتجاجهموأما

لهم.مخالفولاكذاهولاءقالقد:يقولون

هذابأنالائمةمنواحدعنالنقلورودعدمأيضاويؤيده":وقوله

".متصوصرباهوالنفع

".صحيححسنحديثوهو،نسوخارجةبنعمروعنلباب
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وبعضوتابعيهموالتابعينالصحابةمنجماعةعنئبتقد:أقول

عنونقلأحد.عنذلكخلافينقلولمربا،أنهوغيرهمالاربعةالأئمة

أنهوغيرهمالاربعةالأئمةوبقيةوتابعيهموالتابعينالصحابةمنجماعة

كبارمنجماعةعنوصحبربا.ليس:قالأنهمنهمأحدعنينقلولم،حرام

تدبرنافلما،مقيسىأنهبعضهموزعم،منصوصرباأنهبعدهمالعلماء

رئاأنهأطلقمنعلىردذلكفيوليس،منصوصأنهعلمناوالسنةالكتاب

فيهوانما.منصوصغيرقالوا:ولا،منصوصيقولوا:لملانهم،حرامأنهأو

ذلك.فيضيرولا،مقيسأنهزعممنردُّعلى

مندليلالهيجدوالمولكنحرامأنهعلىاجتمعتلوالامةأنهعلى

والسنة=الكتابمنبيندليللىإفاهتدىمتأخرلمعافقام،والسنةالكتاب

منمانعلاأنهالأصولفيعليهنصلما؛الاجماعخرقمنذلككانلما

فيجمعأالامةمخالفةهوالمحظورالخرقوانما.تعليلأودليلإحداث

الزيادةأنعلىوعامتهاعلماوهاالأمةاتفقتكما[18]ق،الأحكاممنحكم

والعامة-وغيرهمالصحابةمنجماعةوقال،حرامالقرضفيالمشروطة

منهو-:اليوملىإمعهموالعامة-جماعةوقالربا،هو-:اليوملىإمعهم

كلا،:يقولالاستفتاءصاحبفقاموجل؛عزاللهكتابفيالمنصوصالربا

علمماإنكاربل،جماعالاخرقهوفهذا=إلتهللحاجةيجوزومكروههوبل

.المستعانوالله،بالضرورةالدينمن



الفقهرسانل-ل!045

الربالفظفيهاوليسالتحريمتقتفيىأدلة

أئولكمتآ!لولاءامنواالذلرنيخائها>:لىوتعاتباركاللهقال

نأنفسكغتقتلواولامنكخلراضىعنبخرةتكوناقإلابافطلبينم

نارأنضليهفسوفناوظلمازرلكدبغلومن!رحيمالبهخكانالله

03[.92-]النساء:(يسيزاالئهعلىلفذو!ان

منيشتريالرجلفيعباسابنعنحسنبسندجرير)1(ابناخرج

:قالدرهما،معهرددترددتهواناخذتهرضيتهإن:فيقولالثوبالرجل

.(بافطلبينحمأمولكم!لاتآ!لو:اللهقالالذيهو

بغيركانمابالباطلالمرادانفيظاهرعباسابنقولمنهذا:أقول

نفس.طيبولاعوض

بالباطلبينهماموالهماكلهمعننهى:قالالسديعنخرج)2(و

ألفاالدرهمفيليربحتجارةتكونأنإلا،والظلموالبخسوبالقماروبالربا

.استطاعن

ذلك،شانهمامنلأنوالقمارالرباذكروانما،الاوليخالفلاوهذا

نفس.طيبولاعوضبغيرالغيرمالأخذاي

يغبنالتاجرفإن،الاصلهوكمامتصلفالاستثناءالقولهذاوعلى

لهاليسالحقيقةفيالزيادةوتلك،المثلثمنعنزيادةمنهمفيربحالناس

)6/627(.5""تفسير)1(

)2(.)6/626(
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أحلهاوانما،عليهزادلماالمثلبثمنعلملوالمغبونلان،طيبولاعوض

أعطىمافأما91[]ق.الأولالقسمفيسبقكما،غالبةلمصلحةوجلعزالله

عوضالهفإن-ذلكوغيروالضياقةوالهديةوالهبة-كالصدقةنفسبطيب

والدياتوالنفقاتالزكواتوهكذا،ذلكنحوأومكافأةأوحمدأوأجرمن

.الأولالقسمفيمركماعوضلهاالواجبة

الاستثناءإنيقولوا:أنلىإفاحتاجوا،لحرامبا""الباطلجماعةوفسر

.بعدهيخفىولا.منقطع

حقبغيرالمالأخذأنلىإكالاشارة<انفسكغققتلوا>ولا:قولهوفي

"ذبح:يقولونوالناس،كقتله-إعطائهلىإباضطرارهكانإذاسيماولا-

مثلا.ثلاثينيردأنبشرطصاعاعشرينفأقرضهحاجتهاغتنمإذفلانا"فلان

بدفىالنبيبهخطبالذيالمتواتربلالمشهورالحديثالسنةومن

عليكموأعراضكموأموالكمدماءكم"فان(:1)وفيه،الوداعحجةفيبمنى

فيو.لحديثاهذا"بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكمكحرمةحرام

عدوقد".نفسهمنبطيبالامسلمامرئماليحللا"ألا)2(:طرقهبعض

ظنصحاحاأحاديثبعضهمردحتى،القطعيةالقواعدمنهذاالفقهاء

وفي.بكرةبيأحديثمن(1)967ومسلم(اخرىومواضع)67البخاريأخرجه(1)

الصحابة.منجماعةعنالباب

حرةأبيعمحديثمن26()3/لدارقطني1و2(0)596""مسندهفيأحمدأخرجه2()

79(،)6/والبيهقي()15488حمدعنديثربيبنعمروعنالبابوفي.الرقايثي

الترمذيععدالاحوصبنعمرووعن79(،)6/البيهقيعندعباسابنوعن

.)8703(
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منالاكلوحديث1(،)الخشبةغرزحديثمنها،القاعدةلهذهمخالفتها

وغيرها.)3(الضيافةوجوبوأحاديث)2(،لحوائطا

كماباطلاالمقرضيأخذهاالقرضفيالمشروطةفالزيادةهذاتقررإذا

هوكمانفسهمنبطيبالمستقرضيعطيهاولا،الاولالقسمفيتقدم

بها.المقطوعوالسنةالقرآنبنصحرامفهي،معلوم

خطبب!روأنهوغيرهاعائشةعنوغيرهما)4("الصحيحين"وحديث

رجالبالفمابعد،"أما:قالثمعليهثنىواللهفحمدالمنبر،علىالناس

فيليسشرطمنكانما.تعالىاللهكتابفيليستشروطاينبترطون

اللهشرطو،أحقاللهقضاء.شرطمئةكانوانباطلفهوتعالىاللهكتاب

".أعتقلمنالولاءوانما،أوتق

الاجماع

الحنفيالعتنيللبدر")5(البخاريشرح"عنالاستفتاءصاحبنقل

يمنعلا"مرفوغا:هريرةبيأحديثمن(061)9ومسلم2(4)63البخاريأخرجه(1)

".دافيخشبةيغرزأنجارهاحدكم

ولافلياكلحائطادخل"منمرفوعا:عمرابنحديثمن(1)287الترمذيأخرجه)2(

منإلاالوجههذامننعرفهلاغريبحديثعمرابنحديث:وفال".خبعةيتخذ

ورافع،شرحبيلبنوعئادعمرو،بناللهعبدعنالبابوفي.سليمبنيحتىحديث

.هريرةبيو،اللحمابيمولىوعميرعمرو،بن

.(791)9/للبيهقي"الكبرى"الساننانظرحاديث،عدةفيهورد)3(

8(./4051)ومسلم(0652)البخاري(4)

.ذكرهوسبق(.21/54،135)"القاري"عمدة()5
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فيالزيادةاشتراطأنجموالنبيعننقلاالمسلمونجمعأ"قدوفيها:،عبارة

متاخروهو-(1")الهدايةشرح"فياعترفالعينيباناعترضهثم.ربا"السلف

به!جمؤ.النبيعنالنهيالبابهذافييثبتلمبانه-"البخاريشرح"عن

يثبتلمأنهأرادوانما،الموضعينفيكلامهبينمنافاةلا:أقول

النقلئبوتوعدمبلئبوتهوعدمربا"،فهومنفغةجرقرنو"كل:حديث

.الاجماعثبوتينافيلاحدتهعلىالحجةبهتقوموجهمن

ولاالعد]لةبهالمخبرينفييشترطلاإنهالمتواتر:فيقالواكماوهذا

المذاهبجميعمنيحصونلاجماعةالاجماعنقلوقد،الاسلام

الرباينتظمالقرانفيالربالفظأنثبتو)2(الجصاصفنقله،الاسلامية

عنه.تقدمكماوبغيرها،القرضفيالمشروطةبالزيادة

فيلحنابلةواالشافعيةونقلهالموطا")3(،"شرحفيالباجيأيضاونقله

وسائرلخوارحواوالاماميةوالزيديةالاربعةالمذاهبواتفقت،كتبهم

فيه.خالفبالاسلاميتسمىممنأحديعلمولا،عليهالمسلمين

والتابعينالصحابةعنالاثاربعض2[0ق1

قالأنهسلامبناللهعبدمناقبفي")4(داصحيحهفيالبخاريأخرج

رجلعلىلككانإذافاش،فيهاالربابأرضإنك:موسىأبيبنبردةلابي

الفكر.دار.ط(263-163)7/"البناية"(1)

.(1/674)"القران"أحكامفي2()

79(.65،)5/""المنتقى)3(

.الدوابعلف:لقتو381(.4)رقم(4)
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فانهتاخذهفلا،قتحملأوشعيرحملأوتبنحملإليكفاهدىحق،

اللفظهذاوقبل،أبيهعنبردةأبيبنسعيدعنشعبةطريقمنرواه.ربا"

قصة.

بيعنكريبأبيعنالقصةالاعتصامكتابفي)1(البخاريوأخرج

قولهيذكرولمالقصةفذكر،جدهعنبردةأبيبناللهعبدبنبريدعنسامة

الربا.في

ذكرسلامبناللهعبدمناقبفي"زاد:"الفتح"فيحجرابنقال

أخرجهكماأيضا،أسامةبيأروايةفيالزيادةهذهووقعت....الربا

باختصارلكن،فيهالبخاريشيخكريبأبيعناخروجهمنالاسماعيلي

2()2(.42ص13)جالفتج"".حذفها"البخاريفكأن

أسامة،أبيعنالحارثيالحميدعبدبنأحمدطريقمنالبيهةيورواه

يقرضأحدكمأنالرباأبوابمنوان،فاشفيهاالرباأرضفي"إنك:وفيه

وماالسلةتلكفاتق،هديةفيهاوبسلةبهأتاهبلغفإذا،أجللىإالقرض

934(.ص5)ج"البيهقي"سننفيها".

الامامقالوقداحد،فيهيتكلملماتفاقا،ثقةبردةأبيبنسعيد:أقول

)3(.الحديثفيثبتبغأحمد:

أحمد:الامامقال.اخرونفيهتكلمفقدجماعةوثقهوإنفانهبريدماو

)7342(.رقم)1(

السلفية.0)13/311(ط)2(

8(./4)"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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بالمتين.ليس:حاتمأبووقال.منهليإأحبيحيىبنوطلحةمناكير،يروي

يخطئ.:حبانابنوقال.القويبذاكليس:الضعفاء""فيالنسائيوقال

.القويبذاكليساللهعبدبنبريد:يقولحمادابنسمعت":عديابنوقال

.(1)"البخاري()عنذكرهأظنه

بريدأثرمنالرباذكرحذفإنمااللهرحمهالبخاريوكان:أقول

معرفةمنببعيدهذاوليسسعيد،وهومنهأثبتهومنسياقهفيلمخالفته

.نظرهوبعدالبخاري

ثمالاسماء،بعضفيوخلطالاثرهذاالالستفتاءصاحبذكروقد

:بوجوهعنهأجاب

.المرفوعحكمفيليسموقوفأنه:الأول

الأمة.باتفاقالعملمتروكأنه:الثاني

الصحيحة.الأحاديثيعارضهأنه:الثالث

القاطعبيانتفسيرفيللبزدوي)2(الاسرار""كشفشرحفيأن:الرابع3

لاحتى،دلالةأوثبوتابقاطعليسعما"احتراز:المجمل)كذا(تلحقالتي

الاثرهذايصلحفلا:يعني.الواحد..."بخبرمفسراالمجمل)كذا(تصير

.القرانفيالمذكورالربالبيان

فيكذلكوهي،المؤلفمن""عنوزيادة(.1/431،432)نفسهالمصدر(1)

62(.2/)عديلابن""الكامل

()2(1/0.)5
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ولا،الصحابةمنغيرهوافقهقدصحابيقولولكنه،فمسلمالاولفأما

.جماعإقومعندوهو،الحجةبهتقومذلكومثل.مخالفلهميعلم

بعدالهديةقبولجوازعلىاتفقتالامةأنفمقصودهالثانيماو

:جوابانهذاوعن.القضاء

ماو.علمتكمامرجوحةوهيبريد،بروايةخاصهذاأن:الاول

الامة،باتفاقحراموهيالقضاء،قبلالهديةفيظاهرةفهيسعيديةرو

بينكانتإذاكماالربا،عنبريئةأنهاتبينإذاالعلماءبعضأجازهاوانما

أنهاتفقثمالاخر،لىإبالاهداءأحدهماعادةوجرت،صداقةرجلين

سابقا.إليهيهديكانكماإليهأهدىالقضاءقبلثمقرضا،منهاستقرض

".فاشفيهالربابأرضإنك":قولهبدليلالصورةهذهعدافيماظاهروالاثر

ذهبإنمابعدهأوالقضاءعندالهديةأحلمنأن:نيالثالجوابا

بالاهداءالمستقرضعادةجرتفإذاهذاوعلى،منتفيةالتهمةأنلىإ21[]ق

يهديإنماوكأنهمتهما،كانإذاولاسيما،باقيةالتهمةكانتيقرضهمنلىإ

.اخرىمرةمنهيستقرضلانتمهيداإليه

منشيئااسلفمنيقبضبانباس"لا:اللهرحمه)1(مالكقالوقد

أسلفه،مماأفضلذلكأسلفهممنالحيوانأوالطعامأوالور!تىأوالذهب

علىذلككانفإن،عادةأووأي)2(أومنهماشرطعلىذلكيكنلمإذا

طيبعلىذلككانفان...فيهخيرولا،مكروهفذلكعادةأويوأوشرط

68(.21/)"الموطا"في(1)

هلمواعدةا:يالوا(2)
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ذلككانعادةولاوأيولاشرطعلىذلكيكنولمالمستسلفمننفس

به".باسلاحلالا

العادةوأما،منعهفيخلاففلاالشرطفاما":"شرحه"فيالباجيقال

يريانهولافيكرهانه،والشاقعيحنيفةبووأمايضاهمالكذلكمنمنعفقد

79(.ص5)ج"المنتقى".."..مالكإليهذهبماصحةعلىوالدليلحراما.

لاكاناأنهماوالحس!نالمسيبابنعن)1("شيبةأبيابنمصنف"وفي

وعنشرطا.يكنلمماالسودالدراهممنالبيضالدراهمبقضاءبأسايريان

الشعبي:وعن.نيةأوشرطايكنلمماباسابذلكيرىيكنلمأنهإبراهيم

مابأسلا:قالمنها،خيراأعطىعطاوهخرجفإذايستقرض،الرجل:لهقيل

نوىيكنلمإنقالا:وحمادالحكموعن.ذلكالتماسيعطيهأويشترطلم

يقضىأنوينويالقرضالرجل)2(يقرض:لهقيل:الشعبيوعن.باسفلا

أخبث.ذلك:قال،منهأجود

النية.تصحبهاأنأوشك،لهديةااوبالزيادةالعادةجرتفإذا:أقول

فيهاالرباأرضفيإنك":قولهبدليلصحت،لوبريدروايةمحملوهذا

واذا،والنيةبذلكالعادةفيهاتجريأنأوشكالبلدفيالربافشاواذا،فاش"

.الأولالقسمفيتقدمتالتيالربامفاسدجاءتالعادةثبتت

الاحاديثالصحيحةبالاحاديثالاستفتاءصاحبفيعنيالثالثوأما

روايةماوبريد،روايةتعارضإنماأنهالجوابواالقضاء.حسنفيالواردة

)1(/7(،26،177.)178

"."المصنفمنلتصويب1و.""يقضي:الأصلفي2()
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بريديةرووبينالاحاديثبينلجمعايمكن:نقولأنناعلى.فسالمةسعيد

ولم،عادةبهاتجرلمإذاوالهديةالزيادةتحلإنماأنه،السلفعنتقدمبما

فإنه،بذلكيصرحماالبعمرقضاءحديثوفي،للزيادةملتزماوب!فىالنبييكن

للنبيفذكروارباعيا،إلايجدوافلمفطلبوا،بكرهالرجليقضوابأنأمرهم

أولا،بالزيادةيامرهملمولح!ولأنهذلكمنفظهر.!اعطاف!امرهم،ذ!كوعم!ؤ

النبيعادةمنعلمواولو،إياهلقضوهبكرهوجدوافلو،بقضائهأمرهموانما

.راجعوهلماالافضلقضاءوبيهول

مجمل،القرانرباأنعلىمبنيأنه:الاول:أمرانففيهالرابعالوجهوأما

بحيثبهالمرادوضحماهوالحنفيةعندالمفسرأن:الثاني.ردهتقدموقد

لاالمجملأن""الكشفشارحفقول،تخصيصولاتأويلاحتماليبقىلا

يعلمكما،المعنىبهذامفسرايصيرلا:عنىإنماالواحد،بخبرمفسرايصير

خبرأنعلىمتفقونوهم،الحنفيةأصولمنغيرهومراجعةمراجعتهمن

مفسرايصرلموإن،الحجةبهتقومبحيثالمجمللبيانكافالواحد

المجملبين"إذا:"الهمامابنتحرير"فيكماقالوابلالمذكور،بالمعنى

:قالثم.قطعيا"فيكون،بهثابتافيصير،إليهنسبو]حدبخبرالثبوتالقطعي

.(04ص3)جوالتقرير"التحرير"انظر.حق"وهوالتحقيقصاحب"ومنعه

القعدةإن:قولهمفيعليهمأوردعمابعضهمأجابالمعنىوبهذا

وخبرواحد،بخبرإلاعليهايحتجوالمأنهممع،الصلاةفيفرضالاخيرة

خبربينهالذيالمعنىبقطعتةولقولهم.أصلهمعلىالفرضيةيفيدلاالواحد

"العملرسالةفيقررتهممايوخذوجهقطعيلمجملالمبينالواحد
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هاهنا.بهأطيلفلا،"بالضعيف

شارحقولأنتوهمأوأوهمالاستفتاءصاحبأنوالمقصود

خطأوهذا.القطعيللمجملبيانايصلحلاالواحدخبرأنيدل""الكشف

الواحدخبرأنيريدإنماأنهعلمكتبهموتدبراصطلاجهمعرفومنقطعا.

معنىهووهذاتخصيصا،ولاتاويلايحتمللابحيثالمعنىبهيصيرلا

فأمرالمعنىبذلكالحجةتقومبحيثمبيناصيرورتهفأما،عندهمالمفسر

أعلم.والله.اتفاقاعندهمثابت

بنزرعنالاقمربنكلثومطريقمنوغيرهالبيهقيوروى22[]ق

العراقفاتيلجهاداأريدإنيالمنذر!بايا:كعببنلابيقلت:قالحبيش

فاهدىرجلاأقرضتفاذا.فاشكثيرفيهاالربابارضٍ"إنك:قالفاقرض،

34(.9ص5)جالبيهقيسنن"."هديتهإليهوارددقرضكفخذ،هديةإليك

فجاء)2(قرضاأقرضت"إذا:بلفظ")1(شيبةأبيابن"مصنففيوهو

".هديتهعليهوردقرضك)3(منهفخذ،هديةومعهيحملهالقرضصاحب

.مجهولالاقمربنكلثومالاستفتاء:صاحبقال

منجماعةعنروى:وقال)4(""الثقاتفيحبانابنذكره:قلت

الاقمر".بنعليأخووهو،الكوفةأهلعنهروى،الصحابة

)1(.)6/176(

لا."المصنفمنوالتصويب،"جاء":الاصلفي2()

"."المصنفمنوالتصويب.""قرضه:الاصلفي)3(

(4)/5(.)336
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القضاءعندالمستقرضيهديهاالتيالهديةردمنالامرهذاتضمنهوما

فيهاالربابأرضإنك":بقولهذلكعللأنهوهو،تقدممماوجههعرفتقد

دلتعماخرجوبهذا.ذلكأوجبتوالتهمةوالنيةفالعادة:أي("فاشكثعر

أعلم.واللهسبق،كماالقضاءحسنفيالاحاديثعليه

مضطربسلامبناللهعبدأثراخر:موضعفيالاستفتاءصاحبوقال

.ومعلول

يعمد،"الترمذيشرح"فيولاستاذهلهأخرىقاعدةوهذهقال،كذا

وألفظيااختلافافيذكر،الصحةبغايةوتكونتخالفهالتيالاحاديثلىإ

هذاوليسقادحا.اضطراباذلكفيزعم،ممكنوالترجيحمعنويّاأومنهقريبا

بريدروايةمخالفةمنقدمناهماهنابالاضطرابأرادوكأنه،العلمأهلسبيل

مروقدالقضاء.حسنلاحاديثبريدروايةمخالفةوبالعلةسعتد،لرواية

أعلم.واللهعنها،لجوابا

لىإأهدىكعببنبيأأنسيرينابنطريقمنالبيهقيوأخرج

هديتيعليرددتلم:أبيفقالفردها،أرضهثمرةمنالخطاببنعمر

هديتي.عليتردماعنيخذ؟تمرةالمدينةأهلأطيبمنأنيعلمتوقد

منقطع.هذا:البيهقيقال.درهمالافعشرةأسلفهعنهاللهرضيعمروكان

934(.ص5)ج"البيهقي"سنن

فيشيبةأبيابنأخرجهوقدعمر.يدركلمسيرينابنأنوانقطاعه

ولكنه،حسنةزيادةفيهوزاد،سيرينابنعنأخرىطريقمن(1)"مصنفه"

)1(.)6/177(
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فردها،هديةإليهفأهدىدين،عمرعلىلهكانأبياأن:ولفظه،متنهانقلب

وينسأ.يربيأنأرادمنعلىالرباإنماعمر:فقال

مضى.لماقويشاهدانقطاعهمعوهو:أقول

عباسابنعنصالجأبيعنكثيرأبيبنيحيىطريقمنأيضاخرجو

وجعل،إليهيهديفجعلدرهما،عشرونرجلعلىلهكانرجلفيقالأنه

ابنفقالدرهما،عشرثلاثةثمنهابلغحتىباعها،هديةإليهأهدىكلما

35(.340-9ص5)ج"البيهقيسنن".دراهمسبعةإلامنهتأخذلا:عباس

هعباسابنمنيسمعلمصالجأبابأنالاستفتاءصاحبرده23[]ق

أبايكنىممنجماعةهناكفإنهذا،صالجأبومنلييتبينلم:أقول

بأنهالاستفتاءصاحبجزمأينمنأدريولا،عباسابنعنويرويصالج

يسمعلمإنه)1(:حبانابنقالالذيهوفإنه؟هانئأممولىباذامصالجأبو

.عباسابنمن

وهو-الجعدابيبنسالمعنمسلمشرطعلىبسندالبيهقيخرجو

خمسونلرجلعليهسماكجارلناكان:قال-""الصحيحينرجالمن

:فقالذلك،عنفسألهعباسابنفأتى،السمكإليهيهديفكاندرهما،

35(.0ص5)ج.إليكأهدىبماقاصه

عكرمةعن[أيوب]عنإبراهيمبنإسماعيلثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

.(1/581)"حينلمجروا"في(1)

فيالسقوطلىاالمولفاشاروقد.منهالمعكوفتينبينوما(.174)6/""المصنف)2(

منها.نقلالتيالنسخة
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".دابةهديةولاكراعهديةتهدينفلاقرضاأقرضتإذا":عباسابنقال

رجل.وعكرمةسماعيلبينسقطوقد،النسخةفيكذا

أبيبنحبيبعنبرقانبنجعفرعنحيانبنخالدثناأيضا)1(:وقال

مكانهفقضىعتيقا،طعامااستقرضرجلعنعباسابنسئل:قالمرزوق

به".باسفلاشرطبينهمايكنلم"إن:قالحديثا،

.عباسابنيدركلمحبيب

يعني-اللهعبدعنسيرينابنعنصحيحيسندوغيرهالبيهقيخرجو

نإثم،دراهمرجلمنالستقرضرجلعنسئلأنه-مسعودابن

دابتهظهرمنأصاب"ما:اللهعبدفقال،دابتهظهرالمقرضأفقرالمستقرض

35(.0ص5)ج"البيهقي"سنن.ربا"فهو

منقطع.اللهعبدعنسيرينابن:قالثم35(1)صبنحوهعادهو

عثمانأبيعنالتيميعنعليةبنإسماعيلثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

منها.خيرايأخذأندراهمأقرضذايكرهكانمسعودابنأن

الشيخين.شرطعلىصحيحسندهذا:أقول

عنسئلعلياأنأنيسةأبيبنزيدطريقمن)3(شيبةأبيابنوأخرج

.العجلانالرباذلك:قال،إليهويهدىالقرضيقرضالرجل

274(.")7/"المصنف)1(

.(761)7/نفسهلمصدرا2()

.(771)6/"لمصنفا!3()
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.السلامعليهعليايدركلمزيد

بنيحيىعن-عليةابنوهو-ابراهيمبنإسماعيلثناأيضا)1(:وقال

كانإن:فقال،غريمهلهيهديالرجلعنمالكبنأنسسألتالهنائييزيد

يصلح.فلاذلكقبللهيهدييكنلموانبأس[،]فلاذلكقبللهيهدي

ديناربنمحمدوشعبةورواه:قالئممرفوعا،مطولاالبيهقيوأخرجه

.3(05ص5)ج"السنن".فوقفاه

من:يقولعمربناللهعبدسمعأنهنافععنمالك"الموطا")2(:وفي

.قضاءهالايشترطفلاسلفاأسلف

لانأخذ،وبهذا:قالثم")3("موطئهفيالحسنبنمحمدأخرجهوقد

فيالشرطفإن،منهأحسنعليهيشترطولا،منهأفضليشترطأنلهينبغي

فقهائناهمنوالعامةحنيفةأبيقولوهو.ينبغيلاهذا

الصحة.درجاتأعلىفيموقوفوهذا:أقول

أسلف"من:يقولكانمسعودبناللهعبدأنبلغهأنهمالك)4(:وفيه

ربا(".فهوعلفمنقبضةكانتوانمنه،أفضليشترطفلاسلفا

بايا:فقالعمربناللهعبدأتىرجلاأنبلغهأنهمالك)5(:وفيه

منه.المعكوفتينبينوما(.175)6/نفسهالمصدر(1)

)2(/2(.)682

)828(.رقم)3(

682(.)2/"الموطا"4()

682(.681،)2/نفسهالمصدر)5(
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أسلفته،مماأفضلعليهواشترطتسلفارجلاأسلفتني!الرحمنعبد

تسلفهسلف:وجوهثلاثةعلىالسلفالربا...فذلك"عمر:بناللهعبدفقال

فلكصاحبكوجهبهتريدتسلفهوسلف،اللهوجهفلكاللهوجهبهتريد

الربا".فذلكبطيبخبيثالتأخذتسلفهوسلف،صاحبكوجه

فهومنفعةجرقرض"كل:قالانهعبيدبنفضالةعنالبيهقيوأخرج

35(.0ص5)ج"السنن".الربا"وجوه[]منوجه

ضعيف.سنده")1(:المرامبلوغ"فيحجرابنقال

رسولقال:قالالسلامعليهعليعن)2(أسامةأبيبنلحارثاوروى

ربا".فهومنفعةجرقرض"كل:بخالله

ساقط.إسناده")3(:المرامبلوغ"فيقال

عنالحكمعنأشعثعنحفصثنا)4(:شيبةأبيابنوقال24[]ق

ربا".فهومنفعةجرقرض"كل:قالإبراهيم

حمادعنحنيفةأبيعن"الاثار")5(فيالحسنبنمحمداخرجهوقد

قولوهومحمد:قال."فيهخيرفلامنفعةجرقرض"كل:بلفطإبراهيمعن

حنيفة.أبي

"(.السلام"سبلمع53)3/()1

.()436"الباحث"بغيةفيكما)2(

"(."السبلمع53)3/)3(

.(018)6/""المصنف4()

در.النودار.ط76(0)برقم)5(
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كرهأنهإبراهيمعنمغيرةعنسفيانثناوكيعثنا)1(:شيبةبيأابنوقال

منفعة.جرقرضكل

فيإبراهيمعنحمادعنحنيفةأبيعنالاثار")2("فيمحمدخرجو

قال.أكرههنيفا:قالمنها،خيرايوفيهأنعلىالدراهمالرجليقرضالرجل

حنيفة.أبيقولوهوناخذ،وبهمحمد:

ورقارجلاأقرضرجلفيإبراهيمعنحمادعن)3(حنيفةأبيوعن

بمثلها.يأتيحتىالفضللهأكره،بالورقالورق:قالمنها،بأفضلفجاءه

فاذا،عليهاشترطبشرطيكنلممابأسلابهذا،نأخذولسنامحمد:قال

حنيفة.أبيقولوهو،فيهخيرفلاعليهاشترطكان

:قالعلقمةعنإبراهيمعنمنصورعنجريرثنا)4(:شيبةأبيابنوقال

دينه.منفليحسبه،عنهليؤخرلهفأهدىالدينالرجلعلىللرجلكانإذا

جرىقدذلانبكانإذا:قالإبراهيمعنومغيرةمنصورعنجرير)5(ثنا

يحسبهولا،بذلكباسفلا،ويكافئهالاخرويدعوهيدعوهالدينقبلبينهما

دينه.من

")6/181(."المصنف)1(

".أكرهه:قال،بالري"يوفيه:بلفظ75()29()

)3(.)758(

.(176)6/""المصنف(4)

.(176)6/نفسهالمصدر5()
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أنهمامحمدوالحسنعنهشامعنإدريس[]ابنثناأيضا)1(:وقال

منفعة.جزسقرضكليكرهانكانا

الحكمعنأبيهعنغنيةأبيبنالملكعبدبنيحيىثناأيضا)2(:وقال

يحسبهأنإلادين،عليهولهالرجلبيتمنالرجليأكلأنيكرهكان:قال

دينه.من

يقاضه.:قالعمرابنعنإسحابسأبيعنشعبةعن)3(وكيعثنا

فلاالدينالرجلعلىلككانإن:قالأنهالشعبيعن)4(وأخرج!

تضيفه.

أجلمنذلكيفعلإنما:فقالالسفتجةعنسئلأنه)5(الحسنوعن

منفعة.جرقرضفيخيرلا،اللصوص

منهيقربوماصحيحبينماوالتابعينالصحابةنصوصفهذه25[]ق

بأنمصرحةوبعضهاوتحريمها،المشروطةالزيادةمنالمنععلىمتفقةكلها

قبلالمستقرضيهديهاالتيالهديةبذلكتلحقوبعضهاالربا،هوذلك

المطالبة.فيعليهيعجلفلا)6(،المقرضيمهلهأنفيطمعاالاداء

منه.المعكوفتينبينوما(.018)6/""المصنف(1)

5(178)6/نفسهالمصدر2()

.(177)6/نفسهالمصدر)3(

.(178)6/نفسهالمصدر(4)

28(.0)6/نفسهالمصدر(5)

سهوا.""المستقرض:الاصلفي)6(
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فيهاالربا]يكون[بأرضكانإذاالوفاءعندلهديةابذلكلحقأوبعضها

تلكأهدىإنمابأنهالمستقرضاتهامهوذلكفيالوجهنوبينافاشيا،

عندتقوىإنماالتهمةوهذه،أخرىمرةيقرضهأنفيللمقرضترغيباالمرة

الدابةكركوبقدر،لهامنفعةكلالزيادةمعنىفيأنبينوبعضهاالربا.فشو

.ونحوه

رباهفهومنفعةجرقرضكلأنأطلقوبعضها

القضاء،بحسنالأمرمنالسنةبهصحتماعداماعلىمحمولوهو

القضاء،حسنيتناوللاإنه:يقالأنواما،مخصوصعامهو:يقالأنفاما

علىالمجروريقسرلجرافانقسرا،اجتلبهابأنهيشعر"جر"قولهلان

فيأومشروطةكانتإذاالمجيءعلىالمنفعةيقسرإنماوالقرضالمجيء،

،القرضيقسرهفلمالمستقرضبهيتبرعالذيالشكرفأما.المشروطةقوة

لأنيكفيلاالجملةفيعليهباعثاالقرضوكون.يطلبهلمالمقرضلان

بل،بالبعثيستقللمالقرضلان،المعنىحقيقةمراعاةمعجرهإنه:يقال

وهوالشكرالمستقرضإرادةهوالحقيقيالباعثوانما.ذلكفيهيلحطلم

به.مطالبولاإليهملجأغير

منبعضهافيمالمجردالاثارهذهدفعيحاولالاستفتاءوصاحب

العلمسبيلعنخارجالدوهذاالقضاء،حسنلاحاديثمامخالفة

لدنمنوالائرلحديثابهذايتمسكوالمالفقهاءأنعلى":قالوالعلماء.

مطلقا،المنافعهذهأمثالبحرمةيفتواولمهذا،زماننالىإجم!اللهرسول

خلافوهذاالعقد،فيمشروطةتكونأنإلاربايكونلاأنهعلىاتفقوابل

لانهافيها،ماعلىالبابهذافيالواردةوالاحاديثالائارهذهعليهدلتما
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الشرطبدونأنهامع،تشترطلمأوشرطتسواءمنفعةكلحرمةعلىتدل

".بالاتفاقجائزة

اتفقتفيماوالاثاربالاحاديثالعملهووالعلماءالعلمفسبيل:أقول

علىهذاالقضاء.حسنوهو،إخراجهعلىالدليلقامماوإخراج،عليه

فأما.سلفكماكذلكالامروليس،عامةكلهاوالاثارالاحاديثأنفرض

الصور،بعضفيموافقتهاعلىالإجماعقياممعوالاثارالاحاديثتردأن

نأويلزمه.شئفيالعلممنهذافليسذلك-فييخالفهاماوجودوعدم

يسقط1()تقييدهأوتخصيصهعلىدليلقامقدمطلقأوعامدليلكل

وافقهوانعوالمقيدالخاعدافيمابهيحتجفلا،جملةبهالاستدلال

.ضلالفيضلالوهذا!الإجماع

حكىمايدفعلمالاستفتاءصاحبأنويبكييضحكومما26[]ق

حديثايحكيأنيستطعفلامبشيء،والإجماعوالاثارالاحاديثمنأكثره

الزيادةأنعلىيدذفقيهأوتابعيأوصحابيعنأثراولا-موضوعاولو-

القضاءحسنأحاديثبيدهوإنمابربا،ليستمعناهافيوماالمشروطة

ههنا.ذلكعنلجوابااعجلأنرأيتوقد،ساقطوقياس!

****

قلم.سمق""إطلاقه:الأصلفي(1)
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القضاءحسنأحاديث

946

جابر،عنوغيرهما)1(""الصحيحينحديثالاستفتاءصاحبذكر

ذهبمنأوقية"اعطه:لبلالجم!اللهرسولقال":مسلملفطمنهفذكر

ليفوزن":البخاريولفط.قيراطا"وزادنيذهبمنأوقيهيفأعطاني("وزده

(".الميزانفيفارجحبلالى

لرجلفإن:قلت":مسلمعندعينهالحديثهذافيأنعنهوالجواب

:قال.المدينةلىإعليهفتبلغبه،أخذتهقد:قالبها،لكفهوذهبأوقيةعلي

مسلم"صحيح".إلخ.("..ث!جمولاللهرسولقالالمدينةقدمتفلما

52(.ص5)ج

فامر...باوقيةمنيفاشتراه":ذكرهالذياللفطقبلالبخاريعندوفيه

صحيح"(".الميزانفيفارجحبلالليفوزن،أوقيةلييزنأنبلالا

.(26ص3)ج("البخاري

السفر،فيوهمابأوقيةصيجمزالنبيمنجملهباعجابراأنوالمقصود

ولامحض،تفضلهنافالزيادة.وزادهقضاهالمدينةب!علولالنبيقدمفلما

.القرضفيمشروطةزيادةتكونأنتحتمل

إبلفجاءتهبكرا،ث!جمولاللهرسولاستسلف")2(:رافعأبيحديثوذكر

إلاأجدلا:فقلت،بكرهالرجلاقضيأنفامرني:رافعأبوقال،الصدقةمن

.(32221/)جومسلم(7902)ريلبخاا(1)

لفظه.المؤلفوسيذكر(.0061)مسلماخرجه()2
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الناسخيرفإن،اياهأعطه":ب!فياللهرسولفقالرباعيا،خياراجملا

قضاء".احسنهم

رجلمناستسلفب!جمولاللهرسولأنرافعأبي"عن:مسلملفظ:أقول

،بكرهالرجليقضيأنرافعأبافأمر،الصدقةإبلمنإبلعليهفقدمتبكرا،

نإ،إياه"أعطه:فقالرباعيا،خيراإلافيهاأجدلم:فقالرافعأبوإليهفرجع

54(.ص5)ج"مسلم"صحيحقضاء".أحسنهمالناسخيار

أولاأمرهب!بم!انهفيظاهر("بكرهالرجليقضيانرافعأبا"فامر:فقوله

تكنلمالزيادةأنفيصريحوهذا،بكرهمثلبكراالرجليقضيأن

شرطه.ب!ووالنبيأخلفلمامشروطةكانتلوإذ،مشروطة

محض.تفضل"اياه"اعطه:وقوله

الزيادةكانتإذامايتناوللاقضاء"احسنهمالناس"خيار:وقوله

يحاولهكمالازمالشرطأنوالفرض-مشروطةكانتمتىلانها،مشروطة

إنه:يقالأنيناسبلايلزمهماأدىومن،لازمةكانت-الاستفتاءصاحب

ألزماإذاوالسسيءالشريرلانقضاء،أحسنهممنوانه27[]قالناسخيارمن

الثمنأدىثمقيمتهبضعففاشتراهثوبفيغبنمنأنترىألاأدياه،بشدء

أحسنهممنولاالناسخيارمنإنه:يقالأنيناسبلابه=اشترىالذي

التيبالزيادةخاصققضاء"احسنهمالناس"خيار:جمفىقولهأنفثبتقضاء.

نأعلىبكرارجلمناستسلفأنهالقصةفيوقعكمامحض،تفضلهي

تفصلا.بكرهمنخيرافقضاه،السلفشأنهوكمامثلهيقضيه
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تقاضىرجلاأنهريرةبيأعن(1")الصحيحين"حديثوذكر

بعيرا،لهواشتروامقالا،الحقلصاحبفإن"دعوه:فقال...بلاولاللهرسول

،اياهفاعطوه"اشتروه:قال،سنهمنأفضلإلانجدلا:قالوا،"اياهفاعطوه

قضاء".أحسنكمخيركمفان

منسنبه!جم!النبيعلىلرجل"كان:البخاريعندروايةفي:أفول

سناإلالهيجدوافلمسنهفطلبوا"اعطوه":ثلاولفقال،يتقاضاهفجاءه،الابل

2(.()171ص3)ج"البخاريصحيح""..."اعطوه:فقالفوقها،

هوكما،سنهمثلأعطوهالمراد:أنفيظاهر""أعطوهأولا:ثلاولفقوله

فهي،مشروطةتكنلمالزيادةأنفيظاهروهذا.الاطلاقعندالسلفشأن

محض.تفضل

عليه.الكلامتقدمقدقضاء"أحسنكم"خيركم:وقوله

:فقالبعيرا،ث!ؤاللهرسوليتقاضىرجل"جاء)3(:لمسلمروايةوقي

.مختصرةوهي"...سنهفوقسنا"أعطوه

قديتقاضاهرجلجم!النبيأتى":هريرةبياعنالبزار)4(حديثوذكر

.(1061)مسلمو(0932)ريلبخاا(1)

.(5032)قمر(2)

.(1061/221)قمر(3)

إلاهكذاحبيبعنرواهنعلاملاالبزار:قال(.013)6الاستار""كشففيكما(4)

فيه"(:4141/)الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال.المباركابنإلاعنهولا،حمزة

الصحبح.رجالرجالهوبقية.أعرفهولمالفراء،صالحابو
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ونصف،لكوسقنصف:فقالوسقا،فاعطاهوسق،شطرمنهاستسلف

فقال،وسقينفأعطاه،يتقاضاهالوسقصاحبجاءثم.عنديمنوسق

"هعنديمنووسق]لك["وسقث:اللهرسول

فيظاهر"عنديمنوسقونصفلكوسق"نصف:به!جمولقوله:أقول

يحاولهكمالازماشرطامشروطةكانتولومحصل،تفضلالزيادةهذهأن

يكونفلا،الشرطبمقتضىللمسلفحقاكلهالوسقلكانالاستفتاءصاحب

.بثعندهمنالاخرالنصفويكونفقطالنصفله

منبثالنبياستسلف":عباسابنعنأيضاالبزار)1(حديثوذكر

سلفه،ربعينوفضلاأربعينفاعطاه..صاعا.أربعينالانصارمنرجل

".ثمانينفأعطاه

ولممحض،تفضلأنهفيظاهرفصلا"أربعين"فاعطاه:!رله:أقول

مشروطة.تكن

بد!اللهرسولرجل"أتى:قالهريرةأبيعنالبيهقيحديثوذكر

الرجلفجاء،إياهفأعطاهوسق،شطرثدجمولاللهرسوللهفاستسلف،يساله

("عنديمننائللكونصف!قضا!،لك"نصف!:وقالوسقافاعطاه،يتقاضاه

351(.ص5)ج("البيهقي"سنن

محض.تفضلأنهعلىنص"عنديمننائل"ولجمفىقوله:أقول28[]ق

ولمبهذا،إلامتصلبإسنادنعلمهلاالبزار:قال(.13.)7الاستار""كشففيكما(1)

رجالرجاله(:4/141)الهيثميوقال.ثقةوكان[خزيمة]بنحمدامنإلانسمعه

ئقة.وهوالبزار،شيخخلاالصحيح
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وجهين:منالأحاديثبهذهالاستفتاءصاحبتمسك

فيالزيادةب!4النبيعنثبت"2(:0)صحاشيةفيقالأنه:الأول

لحرمةاادعىفمن،شرطبدونأوشرطمعكانأنهفيهوليس،القرض

يجوزولا،مطلقةالبابهذافيالأحاديثلان،بيانمنعليهلابدبالشرط

".مخصصبدونتقييدها

روي)1(لماأيضا،يصجلافهوالشرطعندرباكونهوأما":قال:الثاني

فقال،الدراهمفرجحترافعأباراطلعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنمن

لي،يحلهلماللهفإنأحللتهإنبكر:أبوفقاللك،احلهأنالك،هو:رافعأبو

فيهلأنهكذا.أوالنار"فيلمزادواالزائد":يقولجم!اللهرسولسمعت

الرباهيالتيالزيادةأنأعني،حرامأيضاشرطبغيرالزيادةأنعلىدلالة

لكانترباالقرضفيالزيادةكانتفلو،تشترطلمأوشرطت،حرامشرعا

باتفاقمباحالشرطبدونالقرضفيالزيادةأنمعأيضا،شرطبدونحراما

بربا".ليستانهافثبت،الامة

إنماالاحاديثأنبإيضاحجوابهعلمتفقدالاولالوجهأما:أقول

لكانمطلقةكانتولو.المحضوالنائلالتفضلوجهعلىبالزيادةوردت

العملمتروكةأنهاقاعدتهعلىبناءبردهايحكمأنالاستفتاءصاحبعلى

مطلقةأوعامةكانتلو:فيقولونوالإيمانالعلمأهلماو،الامةباتفاق

الصحابةواثاروالسنةالكتاببنصوصتقميدهاأوتخصيصهاوجب

المحضالتفضلفيواردةأنهابوضوحهذالىتعااللهكفاناوقد،والإجماع

تخريجه.سبق1()
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كماعلمت.

الزيادةحرمةوهو،مسلملحكموا،ساقطقياسفهوالثانيالوجهوأما

عنه.اللهرضيبكرأبيأثريثبتلموانبيد،يدابالفضةالفضةفي

،القرانبدلالةحقيقيبرباليسبيديدابالفضةالفضةنقدمناوقد

وإنما،ذلكوغير"النسيئةفيالاربالا"(:1)"الصحيحين"حديثوبدلالة

الممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةوتشبيهبعض،فيالاحتكارفيهالعلة

.الاولالقسمفيإيضاحهتقدمكما،بعضفي

فيالرباانتفىكما،النفسوطيببالرضاينتفيلاوالتشبيهوالاحتكار

،القرانإليهأومأكماالظلمهوالرباتحريمفيالمعنىلانالقضاء؛حسن

نفسهمنبطيبيزيدإنماالمستقرضفإنظلم،القضاءحسنفيوليس

شيءفيهولاظلمذلاشفيوليسمؤتنفا،تفصلاأوالمقرضلاحسانشكرا

الربا.مفاسدمن

النصوصلمخالفتهالاعتبار،ساقطفهوالقياساستقامةفرضنالوثم

نفسه.الاستفتاءصاحببهاعترفالذيجماعلاو،تقدمفيمابيناهاالتي

عنالاثارلاكثرذكرهمعالاستفتاءصاحبأنوالمقصود92[]ق

لىإب!جم!اللهرسوللدن"منالفقهاءباتفاقواعترافه،والتابعينالصحابة

والله.فقيهأوتابعيأوصحابيعنبأثريعارضهاأنيستطعلمهذا("=يومنا

.المستعان

سبق.وقدزيد.بناسامةعن(1)695ومسلم2(2917،)178البخاري(1)
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القياس

مسألةأعني-المسألةهذهفيالقياسعنلىوتعاتباركاللهأغناناقد

الكتابمنالواضحةبالنصوص-القرضفيالمشروطةالزيادةحرمة

القسمفيبيناقدأننامع،الامةوإجماعوالتابعينالصحابةواثاروالسنة

الحقيقية.والمصالحالصحيحللعقلذلكمطابقةالاول

الفقهاءبعضإليهاستندالذيللقياستعرضالاستفتاءصاحبولكن

زاعماالاستفتاءصاحبردهثم،والسنةالكتابتدبرنفسهيكلفلمممن

فيالمشروطةالزيادةحرمةعلىصحيحدليليوجدلاأنهأثبتقدبذلكأنه

ربا.وأنهاالقرض

"اتبع:اليمنفيالمشهوربالمثلعملالذلكأتعرضأنفرأيت

".بيتهبابلىإالكذاب

بيععلىقياسارباتكونالقرضفيالزيادةأن)1(الكاسانيعنذكر

متفاضلا.بجنسهالشيء

للرجليكونأنوهو،لجاهليةارباعلىقياسارباأنهارشد)2(ابنوعن

تربي،نوإماتقضينإما:قالالاجلحلفإذاأجل،لىإديناخرعلى

الدين.علىويزيدالاجلفيفيمده

البيعأنوهوفرقا،بينهمابأنالاولالقياسالاستفتاءصاحبودفع

593(.)7/"الصنائع"بدائع(1)

(941)3/"الممهدات"المقدمات2()
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.تقدمماعلىمبادلةالقرضوليس،مبادلة

بعدكانتالجاهليةفيالزيادة"لانفرقا،بينهمابأنالثانيودفع.3[]ق

أولمنتكونالتيالزيادةفيوالكلامالعقد،ابتداءفيلاالاجلحلول

".ذاكمنهذاوليسالعقد،

لاعليهولكنهحق،فهوالاولالقياسفيالفرقمنأبداهماأما:أقول

منأنمع-المبادلةفيوباوكانتالزيادةحرمتإذاأنهذلكوبيان،له

بابمنالقرضفيكذلكيكونفلأن-المغابنةجوازلجملةافيشأنها

بالعينينتفعالمستعيرأنفكما،العاريةمنزلةنزلهالشارعلان،اولى

بعينينتفعالمستقرضكأن،القرضنزلفكذلكنفسها،ويردهاالمستعاوة

منعهامنأولىالعينودفيالزيادةفمنع،نفسهيردهئمالمستقرضالديناو

منوليس،عنهوينقصغيرهعلىيزيدنالشيءشأنمنإذالغير،ردفي

نفسه.علىيزيدأنشانه

يشترطلمماالمبادلةمنيخرجإنماالقرضأنوهواخر،وجواب

بطلبهالذيأنثبتفقدذلكاشترطإذاالمقرضلأنوصفا،أوقدوازيادة

العينتنزيلمبناهالذيالشرعيللتنزيلمخالفوهذا،يدفعهللذيمغاير

انتفاعهبعدالاخذيردهاحتىبعينها،تبقىالتيالمعاوةالعينمنزلةالمقرضة

بهاه

عنبهافيخرجللعقدلازمةتعتبرهلالمخالفةهذهفيالنظرويبقى

ذهب؟دونههيفتبطلالعقدعنخارجةتعتبرأو،المعاملةوتبطلالقرض

بقيألغيإذاالشرطأنفيخفاءولا.الاوللىإوغيرهم،نيالثالىإالحنفية

نأريبولا،الشرطيلغلمإذافيماالكلاموإنما،المبادلةمنسالماالعقد
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واضح.اللهبحمدوهو،ذلكإيضاحقدمناوقدحتما،مبادلةحينئذالعقد

مبادلةفيهليسالقرضإن":بقولكأردتإنالاستفتاء:لصاحبفنقول

الذهبإقراضجازولهذا،فمسلمالشرعيالقرض"الشارععندأصلا

ونحونسيئةبالفضةوالفضة،نسيئةبالذهبالذهببيعمنعمعوالفضة

معكانفإن،والوصفالقدرفيالزيادةشرطمعالقرضأردتوان.ذلك

تحاولهكمااعتبارهمعكانوانأيضا،فمسلموابطالهالشرطبإلغاءالحكم

قطعا.فباطل

لان،بصحيحفليسالثانيالقياسفيالفرقمنبداهماماو31[ق1

وعليهاخر،عقدالزيادةبشرطجديدأجلعلىالاجلحلولعنداتفاقهما

هوبلالمعنىفيقرضالثانيالعقدوهذاأيضا،عقدابتداءفيالزيادةفهذه

"حاشيتهفيالمالكيالدسوقيقال،بذلكالفقهاءبعضصرحوقدهو.

لفظه:ما"منفعةجرالقرضفي"وحرم:قولهعندالكبير")1(الشرحعلى

وأناالمدينأخر:الدينلربشخصيقولأنوهو،مالكفرعذلك"ومن

".سلفالتأخيرلان،تحتاجهماأعطيك

نأ:ذلكوبيان،لهلاالاستفتاءصاحبعلىالفرقهذاإن:أقولبل

بالدائنيلحقبذلكوهوماطلا،كانالاجلحلولعندالدينيؤدلمإذاالمدين

فيرباوكانتالزيادةحرمتفاذا،فيهنفسهيوقعولمالدائنبهيرضلمضررا

منهيقعلمالمستقرضلانالمبتدأ،القرضفيكذلكتكونأنلىفأوهذا

التيلمفاسدوا.باختيارهالتأجيلضرربنفسهيلحقوالدائن،مطلحينئذ

)1(.)3/225(
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منأشدالمبتدأالقرضفيالزيادةاشتراطفيتتحققالاولالقسمفيقذمناها

جديدا.أجلاالدينتأجيلعنداشتراطهافيتحققها

أنهعلىقويةدلالةيدلالمبتدأالقرضفيالزيادةالرجلفاشتراط

بخلاف،يتعبأنبدونوعنائهمالعمالكدمنيربحأنيريد،كسلان

عاملانشيطارجلاالدائنيكونفقدجديد،لاجلالدينحلولبعداشتراطها

اثرولكنه،الناسينفعمماالربحطلبفيوالسعيوالتعبالكديألف

علىمصمماًالمدينوجدالاجلحلفلما،أنساهأوفاقرضهأولا،المدين

يمكنهلمفلما،وربحونصبفيهلتعبحينئذإليهدفعهفلو،الدينتأخير

.الزيادةاشتراطلىإاضطرذلك

تطويلايستدعيوذلكوالرد،الإيرادفييقالأنيمكنكلامبقيوقد

لله.لحمدوإليهبناحاجةلاوتدقيقا

تقبلالقياسيةالاحكامأنففيهالقياسصحةسلم"ولو:قالثم32[]ق

حالعلىوقوفلهكانومن،موضعهفيثابتهوكما،الازمانبتغيرالتغير

فيكما،بجوازهيفتيأنبدونلهمحيصفلابأهلهوخبرةالزمانهذا

حرمةأنمعوغيرها،والإمامةوالاذانالقرانتعليمعلىالايستئجار

الفقهاءأفتىالناسحاجةبحسبولكن،منصوصالبعضفيالاستئجار

،بجوازهيفتىبأنأولىالقرضفيالمشروطالنفعهذافعلى.بجوازهالكرام

.(1)زمانوالزمانناسالناسإذ[1،لحرمةباعليهمنصوصاليسلأنه

وضمن321(،)4/""الاغانيفيهشامبنمحمدبنمسلمةكلامضمنبيتشطر1()

الحمدونية"و"التذكرة27(4/0)الدهر""يتبمةفيالهمذانيالبديعرسالة

/6(433).
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علىمبنيالتعاملأنففيه،السلفعنوالتوارثبالتعاملعليهوالاستدلالط

أعلموالله،البيانفعليهادعىومن،الأدلةمنغيرهعلىلا،القياس

."بالصواب

إلاكذبم(بمولوتانفوههممنتخرجنيلمة!برت:الجواب

بنصرباالقرضفيالمشروطةالزيادةأنتقدممماعلمتقد5[.]ادط:

منهمأحدعنينقللموالتابعينالصحابةمنجماعةوقولط،والسنةالقران

،جماعبالايريد."..بالتعاملعليهوالاستدلالط":فقوله.الأمةواتفاق،خلافه

علىلاالقياسعلىمبني":وقوله،لغرضهيجاتروالكلمةهذهتحاشىوان

تحقيقه.فدونكالاحكامتغيرحديثفأما.كذبهعلمتقد("غيره

نعمتىعليكغوأتممتدينكئملكمأكملتنيوم>:وتعالىتباركاللهقالط

3[.]الماندة:(ديناالإسلغلكمورضيت

من":بخاللهرسولطقالط:]قالتعائشةعن[)1(]الصحيحينوقي

عملمن":لمسلمرواية]وقيهردُّ"فهومنه[ليسماهذ[امرنافياحدث

ردُّ"[.فهوأمرناعليهليسعملا

بنجعفرالامامعنكثيرةطرقمنوغيره(")2(مسلم"صحيحوقي

كان:]قالعنهاللهرضياللهعبدبنجابرعنابيهعنالصادقمحمد

خيرفإنبعد،أما":ويقولط...عيناهاحمرتخطبإذاجم!طاللهرسولط

المعكوفتين.بينلماالبياضالمولفوترك(.)1718ومسلم)7926(البخاري(1)

والدارمي(4)5ماجهوابن(881،918)3/النسائيايضاوأخرجه)867(.رقم2()

(21.)2
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وكلتها،محدثاالأموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكتابالحديث

[.ياضلالةبدعة

)2(ساريةبنلعرباضومسعود)1(ابنحديثمنثابتةشواهدوله

[)5(.]رسالةقيذكرناهاقد،وغيرهم(4ومعاذ)عمر)3(وكلام

خاتمبه!علؤمحمداأنعلىالامةجمعتوأوالأدلةالبراهينوتواترت

لىإسبيللاحديبقلموأنه،الشرائعآخروشريعته،الكتبآخروكتابهالأنبياء،

منوأن،والقياسوالاجماعوالسنةالكتابطريقمنإلاالدينفييقولان

كافر.كاذبلىتعااللهعلىمفترفهو33[]قذلكبغيرلىتعااللهدينفيقال

فذاالكذبال!نئحمتصفلماتقولوا>ولا:وتعالىتباركاللهقال

لاالاكذباللهعلىيفزونالذينإنالكذفياللهعلىلمفزوأحراموهذاحنل

.[171-611:]العحل(أليم!عذابولهئمقليلمتغ!!لحون

فالإلحقأؤكذب!ذبااللهعلىأفنريمضنظلمومن>:سبحانهوقال

[.العنكبرتسررة]خاتمة<للنيفرينمثويجهنمفىأليئىجآءة

موقوفا.)7277(البخارياخرجه(1)

والترمذي(064)7داودوابو(24171،44117.54117)حمدااخرجه2()

.وغيرهالترمذيوصححه.طرقمن(43،44،)42ماجهبنو)2676(

.(001)"لسنة"فيواللالكائي)56(عنها"والعهي"الباعفيوضاجابناخرجه)3(

)63(""الباعفيوضاحوابن2(0)5والدارمي(1461)داودأبواخرجه(4)

.(1871)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن(0/2411)"الكبير"فيوالطبراني

التالية.الصفحةفيذكرهاتيوسيا22(،0-912)ص""العبادةرسالةلعلها5()
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لف!سقهـإنه-عليهادلهاشمقيبهرلؤساتأ!لوارلا>:لىوتعاتباركوقال

<لممتريهون!تكمأطعتموهئموإنليخدلوكئمأولايهزإلى+ليوصنالشيطبوإن

.[121:]الأنعام

فيالمعنىهذافيالعلماءوأقوالوالاحاديثالاياتذكرتوقد

."العبادة"رسالة

محدودا،شيئابهيريدونالعلماءبعضألسنةعلىجرىالاحكاموتغير

قواعدبهيزلزلونبحيثدائرتهيوسعواأنعصرنافيالصلالةدعاةفأراد

أساسها.منالشريعة

ترتبهثبتذاالحكمبأنذلكيوجهالاحكامبعضبتغيريقولمنإن

العهدفيالامورمنأمرفيموجودةالعلةتكونفقد،معروفةعلةعلى

ذلكعنالعلةتلكزواليتفققدثم،الحكمذلكلهالشارعفيثبت،النبوي

يكونوقد.الحكمذلكعنهينتفيأنحينثذفينبغي،النبويالعهدبعدالامر

ثمآخر،حكماًالشارعلهفيثبت،النبويالعهدفيالعلةتلكمنسالفاالامر

الحكملهيثبتأنحيئمذفينبغيالنبويالعهدبعدالعلةلهتحدثقد

لها.المناسب

فييزدولمالزجر،منهالمقصودالخمر،حدلذلكبهيمثلقدومما

الناستهاونفلما،للزيادةالمقتضىلعدمجلدةأربعينعلىالنبويالعهد

المقصود،ليحصلأخرىأربعينزيادةعلىالصحابةاتفقبالاربعينبعده

الزجر.وهو

،المالإلىالحاجةلغلبةالنبويالعهدفييمنعلمالاولاد،أمهاتوبيع
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منعه.لىإالصحابةأكثرذهببعدهالامشغاناءغلبفلما

تكنلملانها،طلقةالنبويالعهدفيتعدكانتالمجموعةوالطلقات

كثرفلماعنه،والردعلجمعاعنللزجرمقتضهناكيكنفلمنادرا،إلاتقع

نإ1(:عمر)فقال،وردعهمزجرهملىإاحتيجعمرعهدفيالطلقاتجمع

فأمضاه!عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالنامو

أكثرهم.أوالصحابةووافقه

لمنعهنالنساءأحدثمارأى!يخماللهرسولأن]لو)2(:عائشةوقالت

[.إسرائيلبنينساءمنعتكماالمسجد

كانواإنما:قلوبهمالمؤلفةأنواعبعضفيالعلماء)3(بعضوقال

.يعطونفلاالمسلمونقويوقد،المسلمينلضعفيعطون

بحثالاحكامتغييرمنكونهاوفي،خلافالامثلةهذهوفي34[]ق

موضعه.هذاليس

الحكمهذاأنشرعيةبحجةثبتإذاأنهاعتمادهينبغيالذيوالاصل

فيالامرهذافيموجودةكانتأنهاوثبت،فقطالعلةهذهعلىبنيإنما

أيبقىللنظر:مجالىهناككانذلك=بعدعنهانتفتنهاو،النبويالعهد

.عباسابنحديثمن(1)472مسلمأخرجه(1)

لهبيضالمعكوفتينبينوما.لهو[للفظ4(54)ومسلم)986(البخاريأخرجه)2(

المؤلف.

شيبة"أبيابنو"مصعف(1822،1823)6/"حاتمأبيابن"تفسيرانظر)3(

/3(.)223
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واذا؟تغييرهينبغيأم،الطواففيالرملبقيكماعليههوماعلىالحكم

عنمنتفيةكانتوأنها،الحكملهذامقتضيةالعلةهذهأنشرعيةبحجةثبت

مابهيقملموأنهذلك،بعدلهحدثتوأنها،النبويالعهدفيالامرهذا

لحكم.اتغئرساغيعارضها=

فإن،المعنىهذافيهراعواقدأنهمنعتقدفإنناالصحابةعنثبتمافكل

الأمر،نفسفيثابتاكانالمعنىهذاأننعتقدفإنناشيءعلىإجماعهمثبت

وقدثابتا،المعنىهذايرىكانبالتغيرقالمنأننعتقدفاننااختلفواوان

كانأنهبهفالظنمجتهداكانفإنبعدهمعمنجاءماماومخطئا.يكون

لىإفامرهمجتهدغيركانوان،ذلكقيأخطاولعلهثابتا،المعنىهذايرى

.تقليدهيجوزولا،الله

ولكنهمامه،مذهبيخالفقولاالمقلدالفقيهاختيارهذامنوليس

لهيجوزمخير،المقلدأنعلىمنهمبناءهذاوانمااخر،إمامعنثابت

داعيةلحاجةارأىإذاولاسيما،الفروعبعضفيإمامهمذهبعنالخروج

ومن،الشرعيةالاحكامتغيرأمثلةفيإيرادهايصحلاالاختياراتفهذه.إليه

علىالاستثجارالحنفيةمتأخريتجويزمنالاستفتاءصاحبذكرهماهذا

مذهبذلكفياختارواإنمافإنهموغيرها،والامامةوالاذانالقرانتعليم

رأواذلكلىإداعيةلحاجةارأوافلمامطلقا،ذلكيجوزأنهوغيرهالشافعي

القبيلهذامناختياراتالشافعيةولمتأخري.بذلكقالمنتقليدالمصلحة

ذكرهاهلىإحاجةلا

****
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العصرهذاأحوال3[ه]ق

:درجاتثلاثبالرباالمتعلقةالاحوال

الاقتصاد.علمفيللماهرينإلامعرفتهتتيسرلاما:الاولى

الواسعة.التجاريةالمعاملاتأصحابمعرفتهفييشاركهمما:الثانية

الاقتصادعلميتعلملمممنأيضاالفريقينلغيرمعرفتهيتيسرما:الثالثة

واسعة.تجاريةمعاملةلهولا

فلم،أعرفهكماالثالثالفريقمنالاستفتاءصاحبالفاضلوالاخ

لايعرفهاالتيفالاحوالتاجر،هوولا،بهاعتنىولاالاقتصاد،علميتعلم

كافيةوحدهاهيالاحوالتلكأنيريدكانفان.ليمثاوأناعرفهعماتزيد

التيالاحوالأنيريدكانوان.ستراهكمابيناخطأأخطأفقد،لحكمالتغيير

هذافيمقلدفهو،الأولانالفريقانيعرفهاالتيهيلحكماتغييرتقتضي

يدعونكماالدعاةوهؤلاءلاوربا،الاعمىالتقليددعاةبلالتجديدلدعاة

الشرعية.الاحكامأكثرتغييرلىإيدعونالرباحكمتغييرلىإ

****
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نعرففاالتيالأحوال

لهمنكلالوسطىبالطبقةعنيو،القرضلىإالوسطىالطبقةحاجة

كفايته.عنيفضللامورد

السفروالتزوجأرادولكنه،بكفايتهيقومشهريمرتبللرجليكونقد

على،لذلكيكفيهمااستقراضلىإفاحتاج،عنهبهغنىلامماذلكنحوأو

ولكنه،حرفةللرجليكونوقد.مرتبهمنيقتصدهمماذلكبعديقضيهأن

ليحترفمالرأسيجعلهمااستقراضلىإفاحتاج،مالرأسعندهليس

،نحوهوالتزوجأرادولكنه،يكفيهماعليهتدرحرفةلهأو.ويقضيويكتسب

منيقتصدهمماذلكبعديقضيهأنعلىلذلكيكفيمااقتراضلىإفاحتاج

كسبه.

بربا،لاإيقرضهممنيجدونولا،القرضأخذلىإيحتاجونفهؤلاء

بالربا؟الاخذلهميجوزأفلا

أكثرهمفوجدتهؤلاء،أحوالمنكثيراسبرتقدأننيلجوابا

يأخذونهفيماويبذرونيستقرضونثم،المالمنلهميردمافييبذرون

القضاء.فييماطلونثمقرضا،

بربالاأصلا،القرضفيلهميرخصلاأنهؤلاءحقفيفالمصلحة

فيوالترخيص36[]ق.أنفسهمإصلاحلىإذلكليضطرهمربا،بدونولا

لماإقراضهمعنيمتنعالتقيالمسلمفإنهؤلاء،أفسدالذيهوبرباالقرض

نأولخوفه،ضامنيأوبرهننالتوثقعنولاستحيائه،تبذيرهممنيعلمه

والمحاكمة.المخاصمةلىإالتقاضيفييحتاج
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نايحبفهو،الصفاتهذهسلبهقدالربافيطمعهفإنالمربيماو

يستحمىولابالربا،منهالاخذلىإليحتاجوامبذرين،كلهمالمسلمونيكون

فيواستفاداعتادهاقدلانه،والمحاكمةبالمخاصمةلييباولا،التوثقعن

الربا.مقابلها

.العضالالداءهوالربافيفالترخيص

وأغنياوهم،مبذرونأكثرهمالهندفيالمسلمينحالرأيتوقد

الوثنيينمن)طائفةالهندويهود،السابقةللأسبابالاقراضعنيمتنعون

أراضيفاصبحت،ويتوثقونبالربايقرضون(مارواريلواحدهميقال

فقصار.مخيفةبسرعةالمارواريينلىتنتقلوحليهموبيوتهمالمسلمين

المسلمينلاغنياءالترخيصلىإداعيةالضرورةيرونالمسلمينمنالنظر

مسلميدلىفإمسلميدمنالاملاكانتقلتإذاحتىبالربا،الاقراضفي

قاله.ماعلىالاستفتاءصاحبحملمماهذاولعلاخر.

:العلاجهذانتالج37[]ق

الشريعة.تبديل-1

ومحاربته.اللهلغضبالتعرض2-

دينهم،لىإيرجعواحتىعنهمينزعهلاذلاالمسلمينعلىيسلطأن3-

1(.*الحديثفيجاءكما

"السننفيوالبيهقي)3462(داودبوو5562(،7005،)4825أحمداخرجه(1)

ضعف.اسانيدهوفيعمر،ابنحديثمنوغيرهم31(6)5/"الكبرى
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والملاهيالمحرماتفيتبذيرهمعلىالمتوسطةالطبقةإقرار-4

الفارغة.(1)والرسوموالمعيشة

.الحلالطلبعنوالتوانيالكسلعلىإقرارهم-5

.بالديونوالمماطلةالوعدواخلافالأمانةعدمعلىإقرارهم6-

الحسن.بالقرضلمحتاجيهمالمعونةعدمعلىأغنيائهمإقرار7-

وهذابالربا،الاستقراضعنيتورعونالمسلمينمنكثيريزاللا8-

فيه.الامعانعلىفيحملهم،لهميبيحهالعلاج

بالربا،الاقراضعنيتورعونالمسلمينأغنياءمنكثيريزاللا-9

الربا،لهميبيحالعلاجوهذاربا.بدونالاقراضقليلغيرمنهمويقع

به.الايقرضوالاأنفيوشك

الكافرلرضاالتجارةميدانفيالمسلمينهزمواالكفارأنكما-01

فسيهزمونهمالكثير،الربحإلايرضيهلاالمسلمأنحينفياليسير،بالربح

المتخيلة.الفائدةتلكمنالعلاجهذاقيمايرتفعوبذلكالربا،ميدانفي

خوفاالكفارمعاملةعنيتورعونالوسطىالطبقةمنكثيريزاللا-11

عنمنهمكثيرينكفولهذاالكفار،لىإوعقاراتهمبيوتهمتنتقلأنمن

يصبحأنوأوشكالقدر،هذاارتفعالمراباةللمسلمينابيحفاذاالتبذير،

شيئا.يملكونلاعالةالمسملمينمنالمئةفيوتسعونخمسة

تنتقلأنالعلاجذلكواضعتوقعهمانتيجتهوكانتالربا،أحلإذا-21

والتقاليد.العاداتاي(1)
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المئةفي(1)وتسعونخمسةيصبحأنفيوشك،المسلمينلىإالمسلمينأموال

منسلمواإنالخمسةوهولاءأغنياء،المئةفيوخمسةشيئا،يملكونلافقراء

نأيوشكبل،ورثتهممنهيسلملم-والكسلالتبذيروهو-الحقيقيلمرضا

ويوشك،والتجارةوالصناعةالزراعةويدعوا،المراباةعلىورثتهميقتصر

المبير.الهلاكذلكووراء،باهظبرباإلايقرضوافلاالربافييشتطواأن

الشرعي:النظر38[]ق

ونتيجتهماأخبثهما،والتبذير،والكسلالتبذيرهوالحقيقيلمرضا

الوعد،وإخلاف،الأمانةكعدم:أخرىأمراضالفقرعنينشأثمالفقر،

امتناعوهوآخر،مرضالامراضهذهعنينشأثم.بالديونوالمماطلة

شرعية.مضاربةمضاربتهمأوشرعياقرضاالمحتاجينقراضعنالاغنياء

هلاكهم.ثموتقاطعهمالمسلمينجماعةفقرذلكعنينشأثم

جماعةفقروهوواحد،أمرلىإنظرإنماالربافييرخصوالذي

جماعةففقرهذاوفوقأيضا،ذلكفييغنيلاهذاوعلاجه،المسلمين

يعقلولا.عليهمفالتبعةوتوابعهما،والكسلالتبذيرعننشأإنماالمسلمين

شأنهمنالرباتحريمأنمع،الشريعةعلىوالغرامةمنهمالتقصيريكونأن

.تقدمكماالمرضوطأةيخففنماحدلىإ

:لمرضاتحليل

الهند،فيالعظمىالإسلامية)2(الرياسةدكنبحيدرابادمقيمالانأنا

سهوا.""وتسعين:الاصلفي(1)

.والامارةالدولةبمعنىلأرديةفيالرياسة)2(
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فيها.المسلمينمرضبتحليلقأبدأ

المعيشة.فيوسدسه،الملاهيفيوثلثه،الرسومفيفنصفهالتبذيرأما

السنةرأسعلىثم،العقيقةدعوةفهناكالولدولدإذافانهالرسومأما

)بسمبعنوانكبيرةدعوةثم،سنةكلرأسعلىوهكذا(،1()كره)سالدعوة

اللهبسمالولدقراءةتكونماوكثيرا،القرانقراءةفيشرعالولدأنأي(،الله

عازمينغيرأهلهيكونماوكثيرا!واخرهاقراءتهأولهيالدعوةتلكفي

جزءيقرأمافأولقرأإذائم.لازمةاللهبسمدعوةولكن،القرانإقرائهعلى

ختمإذاثم.أخرىدعوةوهناك،القرانأولمنإقرائهفييشرعثم،عم

،كبيرةدعوةيجعلونهويومايصومونهالصوميستطيعماولو.دعوةالقران

عندثم،دعوةالبنتبلغتإذاثم!واخرهصيامهأوليكوناليومذلكولعل

تمامعلىئم،دعوةالعشرتمامعلىئم،دعوهبموتهئالثئم،دعواتالزواج

سنة.كلتتكررثم،دعوةموتهمنالسنةوفاءعلىثم،دعوةالأربعين

عودهعندأو،صديقهأوقريبهسفرإرادةعنديقيمهاالتيالدعواتدع

الحكومة،فيخدمةعلىحصولهأو،الامتحانفيفوزهعندأوالسفر،من

ذلك.غيرأومرضمنشفائهأو،الخدمةفيترقيتهأو

منأربعاءواخر،شعبانونصف،والمعراجالمولد،دعواتوهناك

وهيوالاولياءوالائمةالخلفاءوفياتوأيام،رمضانفيودعواتصفر،

ذلك.غيرلىإالأولياء،لزيارةينشئونهاالتيوالأسفار،كثيرة

أركانهيعندهمأكثرهاوالاحتفالاتالدعواتهذهأنوالغريب

الطفل.ميلادعيداي(1)
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مرتكبالحجواوالصياموالزكاةللصلاةتاركاالرجلفتجد،الدين

!الدعواتهذهعلىيحافظولكنه،للمحرمات

غيرهما.وقليل(لحاكي)اوالفونوغرافالسينما:الملاهي93[]ق

وأكاملأسبوعللرجليمضيوقدلها،كثيرةمواضعفههناالسينما،أما

معوفيها،روايتينبينواحديومفييجمعوقدسينما،فيليلةكلوهوأكثر

والاضرار،السرقةوتعليم،الاخلاقكافساد:أخرىمفاسدالماليةلخسارةا

،ساعاتثلاثالواحدةالروايةتستغرقفقد،الاوقاتوتضييع،بالصحة

لاكسلانالرجلفيصبح،الليلنصفبعدساعتينأوساعةلىإتبقىوقد

النافع.للعملينشط

الغروبوعندالعصرفبلفيهايشرعالرواياتفبعضكلهذلكوفوق

قبلفيهيشرعوبعضهاالعشاء،إلىويمتدالمغربقبلفيهيشرعوبعضها

فوتواوربمارأسا،الصلاةالناظرونفوتفربما،الليلثلثلىإويمتدالعشاء

أصلا!يصلونلاهناالمسلمينغالبنعلمناإذايهونهذاولكن،لجماعةا

لىإالحاجةتستمرثم،شرائهلىيحتاجفالرجلالفونوغرافوأما

تغتر.إذاصلاحهإلىو!،والاسطواناتا؟براشراء

الغالب.فيالاغنياءبهيبتلىوإنماههنا،قليلفهوهذينعداماماو

المعبشة:

وعامة،الوسطىالطبقةفيخفيفهنافهوالمعيشةفيالاسرافما

فيفهوبعضهممنوقعفان،والملاهيوالرسومالدعواتفيهوإسرافهم

الإسرافولكن،الرخيصةالمسكراتيعتادمنهموكثيرالنساء،لباس
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والاثاثوالسياراتالبيوتعمارةفيولاسيماالامراء،علىمستحوذ

ويكثر،الرقاصاتمعويميل،المسكراتيتعاطىمنومنهم.النساءولباس

منفيهموتجد.باهظةنفقاتهناكوإقامتهسفرهفيفينفقأوربا،لىإالسفر

بالربايدانذلكمعوهو،جنيهألفلىإجنيهمئةبينالشهريدخلهيتراوح

بادده.والعياذ

العلاج[04]ق

نأفلو(،الطرق)مشايخوالمرشدينالعلماءبيدفعلاجهاالرسومأما

لهخيرالكانذلكفيواجتهدفيهاالنظرلىإدعاهمالاستفتاءصاحب

وللمسملمين.

لابعضهافسيجدون،الرسومتلكفيينظرواأنوالمرشدينالعلماءفعلى

ولكنفائدةلهوبعضهاالشديد،ضررهلولابهبأسلاوبعضهاأصلا،إليهحاجة

،إسرافبلاولكن-العرسكوليمة-ضروريوبعضها،نفعهمناأكبرضرره

الوليمةفيكبيرامالايصرفوالذي،مسرفالوليمةليوسمعيستقرضفالذي

.مسرف-الماللىإمحتاجةالعامةالاسلاميةوالمصالح-غنيوهو

بالنظرنيالثاوكذلكأصلا،الاولالنوعوقفوالمرشدونالعلماءفيقرر

بحيثجدا،الثالثفيالانفاقتخفيفويقررون،لحاضرةاالأحواللىإ

وتخفيف.وحدهالشاهيسقيهموعلىمعدودينقراددعوةعلىيقتصر

دخلالوليمةنفقةتتجاوزولا،القرضلىإالداعييحتاحلابحيثالرابع

فليتركالكباروالأغنياءالامراءفاما.مثلاربيةمئةتجاوزولا،دخلهمنشهر

أمكن.ماالوليمةليخففواونصحهمبوعظهمويكتفىلهم،الاختيار
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علىلىتعااللهعاهدوانحوهأوهذاوالمرشدونالعلماءقررواذا

ولا،لهمقويسمعمنبهويلزمون،أنفسهمذاتفيهمفيلتزمونه،تنفيذه

فيحذوهميحذوأنلهميسمعمنويلزمونذلك،خالفمندعوةيجيبون

العصرأحواللىإبالنظرفهوقرروهماخالفمنأنللناسويعلنونذلك،

فيوأوليائهورسولهاللهرضانو،وأوليائهورسولهللهمخالفاثمعاص

نأوللمسلمينولدينهللهنصحواإذاويمكنهمالعصر.هذافيالاقتصاد

هذا.منباكثريقوموا

ناوالمرشدينالعلماءفعلىالسينما،ههنافامهاالملاهيوأما41[]ق

لحكومة:امطالبةويقرروا،الامةأعيانيدعوا

دولةقررتهكما،البتةالسينمادخولمنالبلوغدونالذينالاطفالبمنع

بلغني.فيماجاوهفيهولندا

،المغرببعدإلاتفتحولانهارا،تفتحفلاالسينما،أوقاتوبتحديد

واحد.دورعلىوتقتصر

،بالاخلاقمضرفلمكلعرضتحظرصارمةأخلاقيةمراقبةتقيموبان

غرامتها.معيتناسببقدرالبطاقاتقيمةفتحددالسينمادخلعلىوتشرف

ذلك.وغير

إنفاقومفاسدالسينمامضاروبيان،والنصعالوعظفييبالغونثم

يعملواأنلىتعااللهوفقهمإذاوسعهموفي.ذلكوغيرلمشاهدتها،المال

هذا.مناأكثر



لمثرونوالتأسعةالرسمالةا

الوفا،بيححك!عقالخفا،كشف





لوثاء1بيعحكصعقالغفاءكثسف92-

الرتجصالرتج!إلمحه

594

اقتضتهماعلىأقواتهافيهاوقدر،للأنامالارضيسطالذيللهلحمدا

فقال،بشريعتهبينهمفيهاماوقسمةقسمتهاوتولى،النظاممنحكمته

!الميزانفىالآتطغو!الميزانووضعرفعهاوالئمماء>:سبحانه

إلهلاأنشهدو7-9[.]خمر:(الميزانتخـروولابالدالوز%قيموو

عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلا

كثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلى

بيعلهيقالالذيالبيعحكمعنالاخوانبعضسألنيفقدبعد،أما

حضرموتبلادفيشائعوهوالأسماء،منذلكغيرلىإالعهدةوبيعالوفاء

،حضرموتعلماءكتبمنليتيسرمابعضفراجعت.البلدانمنوكثير

بافقيه:الحسمينبناللهعبدالحفيدفتاوىعن"المسترشدين"بغيةفيفرأيت

علىوعرفاشرعالحجةابهوتثبتجائز،صحيح]المعروفالعهدة"بيع

زمنمنالمسلمينجهاتغالبفيالعملعليهجرىوقدبه،القائلينقول

مع،الاسلامعلماءمنبهيقولمنقرهو،الحكامبمقتضاهوحكمت،قديم

مذاهبمنولفقهاختارهمناختارهوانماالشاقعي،مذهبمنليسأنه

التفريعفيأصلهمنصحتهفيفالاختلافذلكومع،اليهالماسةللضرورة

.(133)ص[)1("بالفقهإلماملهمنعلىيخفىلاعليه

"ترشيجفيفوجدتالمذكور،التلفيقحقيقةأعرفأنفأحببت

لمذكور.1المصدرمنالعبارةكملتوقدنقطا،هعاالمؤلفوضع(1)
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اختلافذكرثم23(.0)ص"الراجحعلى..هاعلام:"تنبيه:"المستفيدين

تي.وسيأ،لحنفيةا

ثم.لمابذلكشهدممن...العهدةبيع:"مسألةلباقشير:القلائد""فيو

ثم."المنصوص..."تنبيه:قالثم،."..الشافعي...أثبتومن:"مسألة:قال

تعالى،اللهرحمهالشافعيمذهبعلىبانياالاحكاممنتوابعهفيأفاض

لازمة.ولكنهاإقالةالمعاملةهذهأنوعلى

أمور:تقدممماليفتلخص

المواطأة،تقدممن-ذكروهماعلىكانتذاالمعاملةهذهأن:الاول

العقدنفاذمنقدمتماالشافعيمذهبفيحكمها-باتاالعقدووقوع

لهيستحبمنهوعداعليهتواطأبماالعقدقبلالمشتريرضاويكونوبتاته،

جب.ولابهالوفاء

الإمامتقليدهوبالوفاءالمشتريإلزامفيالعمدةان:الثانيالامر

مالك.

البيعجوازفيأحمدمذهبعلىذلكفيالاعتماديمكنأنه:الثالث

.بشرط

الخيار.تأبيدجوازفيمذهبهعلىالاعتمادإمكان:الرابع

حنيفة.أبيمذهبعلىالاعتمادإمكان:الخامس

.بالضرورةالمذهبعنالخروجعنالعذر:السادس

وكفى.العلماءمنقبلهممنعملعلىالمتاخريناعتماد:السابع
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واحدّا.واحداالأمورهذهفيانظرأنفأحب

خروجاالتواطؤعدميستحبأنهإلا،عليهغبارلافحقالأولالأمرفاما

بهفيبطلبالعقد،كالمشروطبالمواطأةالمشروطيجعلمنخلافمن

الله.شاءإنإيضاحهتيوسيأ.ويحرمالعقد

فوجدت،المالكيةكتبمنليتيسرماراجعتفقدالثانيلأمر1ماو

بناللهعبدانمسعودبنعتبةبن[الله]عبدبناللهعبيدعن"الموطا")1(في

بعتهاإنأنكعليهواشترطت،الثقفيةزينبامرأته]منجاريةابتاعمسعود

بنعمرذلكعنمسعودبناللهعبدفسأل.بهتبيعهاالذيبالثمنليفهي

لأحد.[شرطوقيهاتقربهالا:الخطاببنعمرفقال،الخطاب

شاءإنوليدةإلاوليدةالرجليطا]لا":يقولكانأنهعمرابنوعن

شاء".مابها[صنعشاءوانامسكها،شاءوانوهبها،شاءوانباعها،

نإأنكعليه]"وشرطتقولهظاهر")2(:"المنتقى"فيالباجيقال

،الشرطوجهعلىالعقدنفسفيكانذلكأنيقتضي"بالثمنليفهيبعتها

الثنيا،العلماءيسميهوهذاالعقد،كمالبعدمنهالتطوعوجهعلىيكنولم

النقد(".معفاسد[بيعوهوالثنيا،بيعالشرطبهذاالمنعقدالبيعويسمون

أبوقال،لاحد"شرط]وفيهاتقربها"لاعمر"وقولذلك)3(:بعدوقال

ومعنىلاحد،شرطوفيهاتبتعهالاذلكمعنى:""المبسوطفيمصعب

المعكوفتين.بينمازيادةومنه6(.61)2/(1)

المعكوفتين.بينمازيادةومنه.العلميةالكتبدار.ط(921)2/6()

)3(/6(131).
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[(".لفسادهالابتياعهذامنمنعهيقتضيوهذا،الشرطبهذاتشترهالا:ذلك

المعروف]هوالثنياوبيع"الكبير(":الشرحعلىالدسوقي"حواشيوفي

دوبالثمنلهأتىمتىأنهالمشتريعلىالبائعيشترطبأنالمعاد،ببيعبمصر

فاسداالبيعكانقبلهعليهتواطاأوالعقدحينالشرطذلكوقعفإن،المبيع

المشتريتبرعإذاوأما،والثمنيةالسلفيةبينالثمنلتردد،الشرطأسقطولو

الثمنليإوددتمتى:البيعالتزامبعدلهقالبأنالبيعبعدبذلكللبائع

الوعد،بذلكالوفاءالمشترييلزمولاصحيحا،البيعكان،المبيعلكدفعت

62(.ص3)ج"فقط[)1(يستحببل

!حرسه!

بياضا.هاناالمولفتركوقدالمصدر،منالمعكوفتينبينما(1)



لثلالونالرسألةا

قرارإي!قةفأالنظر
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الحمدلله.

وقعماماو،بالاشتراكإقرارأنهاالتأملعندالورقةهذهمنيظهرالذي

فيبصريحةفليستالاقرارمناقضةمنهايفهمالتيالالفاظبعضمنفيها

ألفاظهم،فيالعوامتسامجلىوابعدهاوماقبلهامالىإنظرإذابل.ذلك

لم=الورقةهذهعليهتدلماعلىواخوتهالمقربينالاشتراككيفيةلىوا

ماعلىمحمولةهيبلالاقرار،يناقضفيماظاهرةالالفاظتلكتكن

فيهايكونولا،الورقةهذهفيالمقرألفاظجميعتتفقذلكوعلى،يوافقه

ملغى.شيء

هومابيانفيهليس"وغيرهالهندأرضفيليهومايقبضون":فقوله

مشتركة.نهابعداعترفالتيالاموالجميعمننصيبهعلىذلكفيحمل،له

نأعلىيدلمافيهليس"صندوقيفيالبيوتقوابل"وخطوط:وقوله

لهالصندوقأنيفيدظاهراكانوان"صندوقي"وقوله.خاصةملكهالبيوت

يقولكما،بهلاختصاصهإليهأضافهإنماأنهيدلبالاشتراكفالاعترافملكا،

الحكومة:دورفيوالموظف،سيدهبيتفيوالخادم،أبيهبيتفيالولد

هذاإننعم،ملكهيكنلموان،لجلوسهالمخصصللكرسي"كرسعى"

الكلامحملمنأولىالقرائنتعينهالذيالمجازعلىالحملولكنمجاز،

".داريفيفهو"ذلكبعدقولهوهكذا.بعضهوالغاءالتناقضعلى

إلاالنبىبيوتندخلولاءامنواالذيفيائها>:لىوتعاتباركاللهقالوفد

:]الأحزاب<جمابزوراءمنفشلوهررمتعاسألتموهنذاو...لكميؤذنأن

خطابفيذلكقبلتعالىقالوقد.بلاولالنبيإلىالبيوتفأضاف53[.
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اللهءايختمنبيو!نفىشكماواذكرت>:المؤمنينأمهات

34[.:]الاحزاب<والمحمة

زيدعلىالذيدينياوثوبيأوداري:قال"فلو)1(:"المنهاج"قولفاما

بلللاقرار،يتعينلادالعمرو"قولهانيظهرفيمافوجهه،لغو"فهولعمرو،

وليس.ذلكنحوأو،مالهكأنهليفماصديقيأنهأرادأنهأو،الهبةيحتمل

العبارةبأنحكمفلهذا"لعمرو"،قولهتاويلمنلىبأو(""داريقولهتأويل

زيددامالكهمناستعرته،عاريةهذا"ثوبيمثلا:قالإذافأمالغو،المذكورة

القواعد.عنبعيدالاقرارفإلغاء،ذلكنحوأو

نإإلايصحلملعمرو=زيدعلىليالذيالدين"أو)2(:""التحفةوفي

".عاريةالكتابفيوادمي:قال

ماالمكلفكلاملغاءيجوزلاأنهالمعروفةالقاعدةذلكيؤيدومما

الاضافةلان":لفظهماالسابقةدا"المنهاجعبارةعقب""التحفةوفي.أمكن

".بالهبةالوعدعلىفحمل،لغيرهبهإقرارهفيفتناله،الملكتقتضيإليه

الاضافةتأويلقربمعالاقرارلفطتأويلبعداوتعذرإذاأنههذامنفيؤخذ

وجدعليهاالمتكلمالورقةتأملومنالاقرار.بصحةالحكموجبالمتقدمة

جدا.واضحةالاقرارعلىدلالتها

الاقرارتلغيأنهاأوأقوىالملكعلىالاضافةدلالةأنفرضعلىثم

الورقة،هذهفيالمضافاتوالكساءوالداربالصندوقهذافيختصمطلقا،

البشائر.دار.ط(2/181-821)(1)

(.والعباديالشروانيحواشيمع371-)2/5()
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قوابلوخطوط":قولهذلكومنصريحا.ذلكعدافيماالاقرارويبقى

هووماالدار...عنوووسلاحوفضةذهبمنشياءوصندوقيفيالبيوت

وفي."سنغافوره...عقاراتورهائنومشاريأملاكخطوطمنباسمي

صج،لعمرو،زيدعلىباسميأوكتبتهالذيالدين:قالولو"(:1)"التحفة"

".منافاةلااذ

مافيهيجيء"ومطروحبدنيعلىالذيوكسائي":الورقةكاتبوقول

".وداري"صندوقيفيمر

ما،فقطبالسويةورثتيوبينإخوتيبينتركةفهو":كلهذلكبعدوقوله

لالغائه.وجهفلا،قدمتهفيماظاهر"عليهمزائدليشيء

مورثهتركهاتركةأصلهأنيريد"ورثتيوبينإخوتيبينتركة":وقوله

يدلكما،الاشتراكعلىضربايعملونبينهممشتركةوبقيت،إخوتهومورث

يقولوهوكيفأنا،أتركهاأيلي،تركةالمراديكونأنوينفي،السياقعليه

"؟عليهمزائدليءماشي":ذلكبعد

ومامال،يسمىماوجميعوغير،أملاكمنمعهمكانوما":قالثم

علىأنهمفيجداصريح"بالسويةوبينهمبينيفهو=المالاسمعليهيطلق

ويوضحه.السابقالاقراريقررأنهإلادعوىظاهرهكانوانوهو،الاشتراك

ذهبأسيارمنوالدتهممعوالذي"هذا:بعدقولهذلكويوكد

فلو.وسعيد"محمدالاخوانمننفس!بطيبويكونلها...فهو...وفضة

طيبيشترطلانوجهفأي،أخويهعلىالتبرعالورقةبهذهأرادإنماكان

)1(/5(.)371



الفقهرسانلمجمو!405

به.لهاأوصىولهاوهبهأولزوجتهبهأقرفيماأنفسهم

مالفيجاءحضرموتفيمعيمتروكهكانمايضاو":قولهفاما

اعتراففهو."تركةإخوانيوبينبينيفهو...فاطمةتيوالدمنبالارث

بقولهيشكلهناللارادةأثرلا"الانوار""وقول(:1)""التحفةفيو.صريح

بينفرقلاإذ،أرادهإنإقرارإنه:لفلانأبيمنورثتهاالتيالدارفيأيضا

مرادهأنتبينبذلكالاقرارإرادتهبأنذلكويوجه.وورثتهامثلااشتريت

الظاهر(".فيوالارثالشراء

فيوالإرثالشراء"قوله)2(:""التحفةعلىحواشيهفيعمرالسيدقال

والشراء،بالإرثالاقرارحالأنهفرضعندإليهيحتاجإنما،إلخالظاهر

لاالماضيانوالإرثفالشراءوإلا،النقلفيهيمكنزمنيمضلمبحيث

حالا".الإقرارينافيان

فيالمقروقول،واضجهوكماماصرالمقرعبارةفيالمذكوروالإرث

مرادهأنقدمتهمايوضج"تركةنيإخواوبين"بيني:الماضيةالعبارةآخر

يأ،الاصليةالتركة"ورثتيوبينإخوانيبين"تركةالسابققولهفيبتركة

بالسوية،فيهيعملونمشتركابينهموبقي،إخوتهومورثمورثهتركهالذي

ذلك.لىإضموهاستحدثوهماوكل

فيهايشاركهالتيالتركةجملةمنأمهمنورثهمايكونوكيف:قيلفان

بيه؟منإخوته

)1(/5(-037.)371

السابق.لمصدرا(2)
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التركةمنحصصهممقدارأمهمنورثهمماملكهمأنهيحتمل:قلت

فصار،المشتركةالاصليةالتركةلىإأمهمنورثهمافانضم،المشتركة

الوجه.هذااحتمالعلىالعبارةتصحيحفيجبظاهر،وهذا.منهامعدودا

أعلم.والله





لثلالونوالمحأد.يةالرسمالةا

عقعلدهالمدعىسكو!هأ!فمده

ال!!راروالإنكار
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الحمددله.

صحيحة،دعوىوعدواناعمدااخرقتلعليهماادعيرجلان:مسألة

سكينافاستل،يضربانهخذاو،قتلهلاضربهلقصدعليههجمانهمافأجابا

جانبفيطعنةبهفوقعت،السكينوتجاذبا،يدهفأمسكاأحدهما،حزاممن

أناأحدهما:قالثم،الطعنةممنأدريلا:قالمنهماوكلالايسر.ظهره

ممن.أدريلا:قولهعلىفأصرينكر،أويقرأنعلىالاخرروجعثم،القاتل

بهاأظفرفلم،المذهبكتبمنوجدتهمماالمسألةمظانتتبعتقد

إقرار:قسمينلىإالدعوىبعدعليهالمدعىحالةقسمواأنهمإلا،صريحة

.الدعوىإلزامنقضفهوالإنكاروأما،مخصوصبابفلهالاقرارأماوإنكار.

.الدعوىجوابعنالسكوتعلىعليهالمدعىإصراروبالنكولبهلحقواوأ

النطق،مقابلوهو،لمطلقاالسكوتمرادهمليسأنهعباراتهممنوالظاهر

بشرطلجواباأي،إطلاقهمنالمفهومالدعوىجوابعنالسكوتبل

يقولمايثبت:كقولهجوابا،يصحلابمانطقلومايدخلحتى،صحته

وىاما،الدعوىبهألزمتهبمابالاقرارإمايبينأنيلزمهبل،بهيكتفىفلا،ونحوه

وإلا،واضحفالامربينفإنإليهما.راجعوهو،التفصيلأو،لذلكبالانكار

ينسبأنفروعهمنملزمةالدعوىكونوشرطالناكل،المنكرمنزلةنزل

.اللزوموليسشيء،بقتلهيلزمهمنإلىأو،نفسهعليهالمدعىلىإمثلاالقتل

يسمع.لم،يلزمماذلكعلىيزدولم،أخوهقتله:قالفلو

فقالقاض،لىإتقدمارجلينأنحكي")1(:الرضا"عماد"فيقال

35(.1/0)الرضا""عمادعلىشرحهفيالمعاويكلاممنالنقل(1)
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هذاأخاإن:فقال؟تقولما:القاضيفقال،أخيقتلهذاأخاإنأحدهما:

نأصحتهامنوكان،الدعوىفسادعنصحيحجوابوهو.غيريقتله

المعلومومن."المطالبةلهلتتوجه،عاقلتهمنوهذاوارثهوأناأخيقتلأخاه

وأإنكارهأوبهألزمبماالاقرارعليهالمدعىمنلجواباطلبمنالقصدأن

عليهالدعوىعنجوابا"أدريلا"فلفظ.مركماإليهماراجعوهو،التفصيل

نكر.ولا،القتلوهوالدعوىألزمتهبمايقرلملأنه،يكفيلامثلاقتلأنه

يحلفأنلابد:اليمينفيوقالوا،للاجابةمطابقتهااليمينفيشرطواوقد

نفيماوغيرهفعلإثباتعلىوكذانفيا،أوإثباتافعلهعلىيمينكلفيبها

نألزمجوابالا"أوقتلتهنيأأدري"لااعتبرنافلو.العلمنفيفعلىغيرهفعل

فعلفيالعلمنفيعلىلانهيعتبرلاكذلكوحلفه،طبقهيحلف:نقول

بينةتكنلمإنالاقراربغيرالاجابةلان،الملزومبطلاللازمبطلوإذا،نفسه

اليمين.تقتضيفهي

لانظاهر،فغيرإقرارايعتبرنفسهفعلفي"أدري"لالفظةكونماو

قدلكنها،عليهتقاسالاقراربابفيلهانظيرولا،اليقينعلىالاقرارمبنى

القاضيفيحكم،عليهالمدعىيصربأنالاقرار،حكمفيهومالىإتؤدي

منيسمعوهل.المردودةاليمينالمدعيويحلفالناكل،كالمنكربأنه

لا؟)1(.وبعدالانكارقائلها

المسالة.منالموجودنتهىهنا(1)



الكلالونالكأنهةالرسألة

بالإعسارالفسخ
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الحمدلله.

نألناظهرعلتهعنبحثناوإذا،المذهبفيثابتبالإعسارالفسخ

الصداقمقابللىإبالبضعالانتفاعإباحةفهو،كالبيعبمقابلعقدالنكاح

كانإذاكما،الانتفاعحالغيرفيالنفقةتجبأنهعلينايردولا.والانفاق

ضمانه.منفهييده،تحتتلفتالمنفعةإن:نقولفإنناغائبا.أوعنينا

يدهتحتكانتوانإنها:نقولفاننامالكها.يدتحتإنها:يقاللا

قطعا،الزوجضمانمنفهيفيها،التصرفمنوممنوعلهاباذلىفهوصورة

التمكين.منصاحبهاأبىإذامابخلاف

قصر،بمسافةغائبامالهكانأو،بالثمنأعسرإذاالمشتريأنوالمذهب

البائعووجدالرجلأفلسإذا"(:1)"الصحيحين"لخبر،الفسخفللبائع

المعاوضاتسائرعليهوقيسالفرماءلما.منبهاأحقفهوبعينها،سلعته

لتجدد،أولىهوبل،النكاحيكونفكذاالاعسار.الفلسوعلى،كالاجارة

الاخر.بالضررواعتضادهيومكلالضرر

،العوضتسليمتعذرانهالناظهربالاعسارالفسخعلةعنبحثناوإذا

ضبطه.علىيقدرولمامتنعأو،منقطعةغيبةغابإذافيماموجودةوالعلة

وفي،يرجعأنالغيبةمنقطعفييمكنأنهوهو،فارقثم:قيلفإن

يمتثل.أنالممتنع

إمكانلان،لىأوهوبل،عليهيتصدقأنيمكنالمعسروكذا:قلنا

لمسلم.واللفظ،هريرةبياحديثمن(551)9ومسلم2(204)[لبخاريأخرجه(1)



الفقهرسانلبخا415

قدأنهممع،الممتنعوامتثالالغيبةمنقطعرجوعإمكانمنأقربيساره

النكاحأنخبيرنتوقصرهبمسافةمالهكانإذابالفسخالبيعفيصرحوا

منالنكاحلفسخولكنالاكبر،بالضررواعتضادهالضررلتجدد،لىأو

غيبةفيكماخفيفا،الضررداممايجوزفلا،البيعلفسخليسماالاهمية

عليها،ينفقمنوجودأوالزوجةغنىالفسخيمنعولاالقصر.بمسافةالمال

والمؤجر.البائعفيذلكيمنعلاكما

!ردحه!



لكلاثونوالكألكةالرسالةا

والالتزاورالفممانه!مسألتان





2517والالتزالضمان1دمسالتان-22

يقبل،فلمامعيسىحسينأحضرأنحوذزينأحمدالشريفشهد

التوكل.حرفتهأنمع،الدعوىفيوكيلاكانلكونه

وفي:لفظهماسليمانبنالرحمنعبدبنمحمدالسيدفتاوىوفي

أفتى:لىتعااللهرحمهماسليمانبنالرحمنعبدلشيديالفوائد"فرائد"

ذلكيقدجإنماالخصوممنازعةفيالتوكلحرفتهمنأنالسانهأحمدالفقيه

لىوتعاسبحانهوالله،انتهى.القاضيوكلاءمنشهادةتقبلولا،شهادتهفي

اعلم.

كفالةالعقدأنعلىبناهأنهاللهعافاهالقاضيحكممنلناظهرثمنعم،

بأنهلدينامعترفامعيسىحسينأنذلكعنأولاللفهموالصارف،ببدن

عندلحضوراقبلإليهيعزمكانسودانأبابأنشهادةووردت،بالمالىملترم

وفهمنا.امعيسىحسينوصادقها،بذلكلهفيلتزمالمالىمنهويطلبالقاضي

كفالة،الالتزاملفظأنعلىذلكبنىأنهاللهعافاهاللهعبدالقاضيكلاممن

تجوزوالابراء،حصلبأنهأجابخاطبناهفلما.البدنبكفالةمخصوصنهو

الحيس.إلىبهالمكفولىتسليمعنبه

كان،بالالتزاميشعرلفظالضمانفييكفيبلظن،كماالامروليس

")الركن1(:)شرحهمع(""الروضوعبارة.كفيلأوزعيمأوضمينبالمالى

الرضى،علىلتدلى(الالتزام[)]صيغةللكفالةالشاملللضمان(الخامس

،الاخرسوإشارةوالكتابةاللفظفيشمل،بالالتزاميشعرمابهاوالمراد

وأبالمالى(أوبدنهباحضارأناأوببدنهتكفلتأوفلانعلىمالك)كضمنت

)1(.)2/244(
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ضامنأوزعيمأوكفيلالشخصبإحضار)أوالاصلبهعبركمابإحضاره

".صرائحوكلها،كافلأوضمينأوصبيرأو(قبيلأوحميلأو

وضميناضامنالذلكالملتزمويسمى:البابأول(1)"الشرح"فيو

العرفأنغير:الماورديقالوقبيلا.وصبيراوكفيلاوكافلاوزعيماوحميلا

فيوالزعيم،الدياتفيوالحميل،لالاموفييستعملالضمينبأنجار

فيماوكالضمين.الجميعفيوالصبير،النفسفيوالكفيل،العظامالاموال

فيحبانابنقال.القبيلوكالصبير،الكافلوكالكفيل،الضامنقاله

والكفيلمصر،أهللغةلحميلوا،المدينةأهللغةوالزعيم")2(:"صحيحه

اهـ.العراقأهللغة

بالنفسالملتزمعلىالكفيلاستعمالالعرفأنالماورديذكرهماوأما

أيضا.الديةفياستعمالهاليمنفيالانفالعرف

ذلك-بعدبالمالللالتزامفتجديده،بالبدنكفالهالعقدأنفرضناولو

ولامستقلا.ضمانايعد-امعيسىحسينبهواعترفالشهادةبهشهدتكما

.بأخرىبالمالوضمينابصيغةبالبدنكفيلاالشخصيكونأنفيضير

يطالب)ولا")3(-:"منهجهفيالاسلاملشيخ-واللفطقولهمماو

واحدا،عقداكانإذامافيفذلكيصح(،لميغرمهأنهشرطولو،بمالكفيل

ريبفلاآخربالتزامكانإذاأما،يغرمأنهبشرطكفلأو،فقطببدنهكفلبأن

)1(/2(.)235

)2(.)01/048(

(.الجملحاشيةمع385386-)3/"الطلابمنهجشرحالوهاب"فتح)3(
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.يلزمأنه

ضمانه،وضحهبالذيامعيسىحسينالتزاملديناثبتقد:لحاصلفا

علىالعرضبعدحكمتوبذلك،بضمانهالوفاءفيلزمهالابراء،يثبتولم

.1337سنةنيالثاربيعفيوحرر.لىتعااللهإلدهلحقاإمامومولاناسيدنا

!!!
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[الضمانفياخرى]قضية

حسينمعهالحاضرعلىوادعىباسودانالرحمنعبدلديناحضر

منهاتسلموقد،ريال...المداحعليالسيدعلىلهضمنبانهالعيسىعيسى

بتسليمها.ضبطهيطلب،ريال...وبقيريال...

اللهعبدالقاضيلدىأقيمتقدالدعوىهذهبأنعليهالمدعىأجاب

السيدحضرالشرعيبالمجلس:ولفظه،لحكمابرزوفيها،وحكمالعمودي

له:الغرماءبحضورهوحضر،الاصلالحوثيالصعديمحمدبنعلي

،باسودانالرحمنوعبد،حسينعليوحمدهرملي،عيسىأحمدالشيخ

علىامعيسىحسينكفالةشأنفيلهمالخطابوصار.باعيسىوسالم

حسينمنعليالسيدكفالةعلىعليالسيدباطلاقإمالهم،عليالسيد

فاختاروا.الكفالةعنامعيسىحسينوخروجالحبسفيبقائهأوامعيسى،

حسينوبرئالحيس،فيعليالسيدفأرجعنا.الحبسفيعليالسيدبقاء

فيتفرغالحيس،فيببقائهالغرماءلرضاعليالسيدعلىكفالتهمنامعيسى

لانالغرماء،منوغيرهحسينعليحمديمنكلامعيسىحسينعن

إلخ....اللزوممحلمنلهالغرماءسلمهقدبهالمكفول

الضمين،التزامأوالغريمالتزامبينالغرماءخيرأولاالقاضيفوجدنا

ثممعا،مطالبتهمامنالشرعيمكنهملابأنهلهمإفهاممنههذاأنريبولا

وبنى،الضمانمنبالبراءةللضمينحكمالحبسفيالغريمبقاءاختاروالما

توهمالقاضيأنذكرمافظاهر.الحبسفيالغريمبقاءاختيارهمعلىذلك

الغريممطالبةاختارإذابلمعا،والزعيمالغريممطالبةلهللمضمونليسأنه

الطلبسقوطهيالضمانفائدةأنلظنه،لضمانهكالنفيلانهالضمين،برئ
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الغريم.عن

وتوزيعا،وانفرادااجتماعالهمامطالبةالحقلصاحببل،باطلوهذا

فوقه.فما"شجاعبيمختصر"فيذلكحرركما

الغرماءمنالابراءوقعنهعلينافأجاب،القاضيراجعناولذلك

بهاالممثلالقصاصعنالعفونظيرةالمسألةهذهنو،معهموالمدعي

إلخ.."..كلهكاختياربعضهفاختيارالتبعيضيقبللا"ما:المشهورةللقاعدة

المطلب،هذادونالغرماءبعضمنصدرالابراءأنهذافحوىمنففهمنا

.البطلانواضحوذلكلهم،تبعاعليهحكموانما

فإنبالابراء،حينئذالمطالبهذانطقهلوسالناه،أخرىمرةفراجعناه

قولبعد")1(الروض"شرحفيقالهبمامناعملاالابراء؟صيغفباينطق

بلاقبل،القريةنساءبطلاقحكمت:ولايتهمحلفيوهوقالوان":المتن

فلاالاخبار،سبيلعلىقالهلومابخلافحينئذ،الانشاءعلىلقدرته:حجة"

يكونأنوينبغي.الاصلكلاممقتف!وهو،البغويبهصرحكذا.قولهيقبل

قولهقبولمنقالوهوما.الأذرعيقاله،ولايتهقبلمالىإأسندهلومامحله

قبولففيغيرهماأما،إمامهمذهبفيأومطلقاالمجتهدالقاضيفيظاهر

عنالعصرقضاةمنسئلمنفيفتيتواللهاستخرتوقد.وقفةقوله

هوكمامستندابمستندليسمايظنقدلانه،بيانهيلزمهأنه:قضاثهمستند

غالب.أوكثير

سالهف!ن،يساللمإذاهذا:الخادمقال:الأذرعيقولعلىحاشيتهوفي

)1(.)4/292(
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بأنهالرويانيوتبعه""الحاويصاحبفجزمالسببعنعليهالمحكوم

بيانه.يلزمه

لالحاكماإنالاصحابقولتخصيصهذامنوخرج:قالأنلىإ

علىفيتعيننفسهعنالدفعمطلبفيسؤالأما،اعتراضسؤالأييسأل

تخلصا.عليهالمحكومبسجنالابداءالحاكم

.وأحرىلىفأوعزلهبعدفأما،ولايتهأثناءالقاضيفيهذا

الغرماء،تكلمكماتكلاملديهحضورهعندالمطالببانعلينافاجاب

كلامهإنحيث،هذهشهادتهفيفارتبنا،الصيغةيعينولم،لزمهمماولزمه

للزعيم.إبراءالغريمحبساختيارهمجعلأنهفيصريحالحكمورقةفي

نهانفاالمذكورةالقاعدةمنالقصاصبمسألةتنظيرهأفهمراجعناهنوبعد

الاخيروجوابه.لجميعاالحكمفألزمالغرماء،بعضمنإلاالبراءةتقعلم

ولزمهالغرماءتكلمكماتكلمالمطالبهذاإن:قالحيث،ذلكيوافقعلينا

لزمهم.ما

قدلانه،متهمالانأنهمع،الوهمعنبعيدغير-اللهعاقاه-والقاضي

")1("الروضةفيقالوقد،الواضحالغلطعارنفسهعنالشهادةبهذهيدفع

عارنفسهعنبالشهادةيدفعأن:الخامس"السبب:الشهادةبهيردمابابفي

فشهادته،التوبةبشرطتابثمشهادتهالقاضيوردفاسقشهدفإذا،الكذب

".تقبللمردتالتيالشهادةتلكأعادولو.ذلكبعدمقبولةالمستأنفة

الكتب.لمعادار.ط2(61)8/الطالبينروضة(1)
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فيقادحاهذافليسلديهوقعتبقضيةيشهدمعزولاقاضياكونهوأما

فانهامجلسهفيوقعإقراربنحوشهدإذاأماحكم،بأنهشهدإذاإلا،الشهادة

حكمتكنت:الانعزالبعدالقاضيقالإذا")1(:"الروضةفيقال.تقبل

قال:وجهاناخر؟معبذلكشهادتهتقبلوهل.ببينةإلايقبللمبكذا،لفلان

فعلعلىشهدلانه،المنعالاصحابباتفاقوالصحيح.نعم:الاصطخري

"هنفسه

فيأقرهفلاناوأن،فلانملكأنهالمعزولشهد"ولو:قالأنلىإ

".قبلتبهذا،حكميمجلس

واشتدت،صيغتهلنايبينولميذكرهالذيالإبراءهذالنايفسرلمولما

فيفعثرنا،ونحوهذلكحكمعنبحثنا،التهمأسبابوتضافرتالريبة

هل،"فائدة)2(:لفظهماعلىاللهرحمهزكرياالاسلاملشيخالرضا""عماد

كأن،سببهعرفإذادرهماعمروعلىزيدباستحقاقيشهدأنللشاهديجوز

فيه:الدمأبيابنقال:الرفعةابنقالدرهما؟عليهلهأنفشهد،بهلهأقر

قدالشاهدلان؛مذهبهفيوافقهوانشهادتهتسمعلااشهرهما:،وجهان

بلأسبابها،علىالاحكاميرتبأنلهليسولانهسببا،بسببليسمايطن

ثم.الافعالمنشاهدهماأو،غيرهأوعقدأوإقرارمنسمعهمانقلوظيفته

""الامنصظاهروهذا.مقتضاهعليهرتبسبباراهفان،فيهينظرالحاكم

تسمعالنصعلىاطلاعهبعد:وغيره""الشاملصاحبوقال.المختصر"و"

.كأصلها""الروضة"كلاممقتضىوهو،شهادته

)1(.)8/111(

.المناويشرحمع2(141-251/))2(
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،الصلاحابنأفتىوبذلك:الأولالوجهبعدشرحهفيالمناويقال

كيفماالسبببيانوعليه،تسمعلاأنهاأراهالذي:فقالالرفعةابنواعتمده

المضافالمحصورالنفيفيكما،للريبونفياالاحتماللبابسداكان،

الماورديكلامقضيةعنفصلنبعدمحصور،مخصوصزمنلىإ

يشهدأنلهجازعليهمجمعاالسببكانإنأنهوهوحسنا،تفصيلا

فلا.والا،بالاستحقاق

ياوهو:""التوسطفيالأذرعيقال:الثانيالوجهبعدالشارحوقال

منعمروأبوذكرهماالمختارلكن،المنصوصالمذهبظاهرسماعها

خلافه.المذهبظاهركانوانالأحوطأنهشكولا،المنع

القياسهوالاولأنالزركشيوتلميذه""الغنيةصاحبعننقلثم

.المنقولالمذهبهووالاولوالمختار،دليلاوالراجح

بانالاولىفهوو"المختصر"""الاممنصوصهوالاولأنصحقدواذ

قويةتهمالقضيةفيحدثتإن:يقالبأنيفصلوقد،المذهبيكون

فتعينفيها،التيالتهمبيانسبققدالحادثةوقضيتنا.فالثانيوالا،فالاول

وهذهكثيرا،ويهمالاجتهاديدعيممن-اللهعافاه-والقاضي.الابراء

الابراءصدورفرضنالونعم...صحةوعدمالضمانببقاءلحكمواالشهادة

أنهالغرماءيفهمالذيالتخييربعدصدروانما،الحكمورقةبصريحفهو

ويبرئونأحدهمايختارونبل،والزعيمالغريممنكلمطالبةلهمليس

علىمبنياإبراوهميكونفحينئذ،بمالهمالضبطلىإيتوصلوالموالاالاخر،

الزعيم.إبراءبعدإلاالغريممطالبةلهمليسأنهظنهم
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ظاناالغريمالمطالبأبرأإذامامسألةفيالجاريالخلافلىتعاوقد

نأقاسمابنرجحهوالذيهذه،فييجرىالزعيمذمةلىإانتقلقدحقهأن

.هذهفيفكذايصح،لاالابراء

سقوطهمظنونحقعنتلكفيالابراءفإنظاهر،الفرق:قيلفإن

الضامنذمةأنيجهللاالمطالبفإنهنا،كذلكولا،هناكبالضمان

بدينه.متعلقة

إلاهذاينافيلاولكن،الغريمبقاءباختيارسقوطهمظنونهوبلقلنا:

السجن.فيالغريمبقاءاختياربعدالابراءكانإذا

!رب





لكلالونوابتالرالرسالةا

الموقمرضفيالوقفمسألة
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فيأموالهميقفونأنهملكثيرينيقع)فرع(")1(:المحتاجتحفة"]في

تكرروقد،إناثهم)2(حرمان[بذلكقاصدينأولادهمذكورعلىصحتهم

الوجهبلظاهر،نظروفيهحينئذ،الوقفببطلانالافتاءواحدغيرمن

إلخ....الصحة

فلاالمرضحالفيأماأي(صحتهم)فيقوله")3(:الحاشيةوفي

الورثةبعضعلىالموتمرضفيالتبرعلان،الاناثبإجازةإلايصج

":النهاية"عبارةواحد(غيرمنتكرر)وقد:قوله.الباقينرضاعلىيتوقف

".ببطلانهالقولبعضهمعننقلوان،الصحةوالأوجه

الوصيةشملت،تنبيه")ولوارث(:المتنقولعند)4(القليوبيوفي

كلحصةتمييزمعلكن،حصتهقدرولو،مثليةولوبعينكانتلوماللوارث

لونعم.عليهوالوقفلهلهبةواإبراوهالاجازةاعتبارفيوكالوصية،منهم

لهوليس،إجازةلىإيحتجلمنصيبهقدرعلىالثلثمنيخرجماعليهوقف

علىوئلثهاابنهعلىثلثيهافوقف،مالهثلثقدردارلهكانلوكما،إبطاله

إلخ."...غيرهماوارثولا،ابنته

علىئلثهمنيخرجماوقفلو)فرع(")5(:عميرةالشيخحاشيةوفي

.الاجازةلىإاحتياجغيرمنصح،الموتمرضفيأنصبائهمبقدرورثته

)1(.)6/247(

المذكور.المصدرمنالمعكوفتينبينوماهالمسوداتفيقبلهمانجدلم)2(

السابق.الموضعفيني"1الشرو"حاشية)3(

.(061-951)3/"وعميرةالقليوبيحاشيتيمعالطالبينمنهاجعلىالمحلي"شرح(4)

.(951)3/السابقلمصدرا(5)
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إلخ."...الزركشيذكره

مأالقبول)شرطنا:المتنقولعندالوقففي)1(عميرةحاشيةوفي

مرضفيذلكوكان،مالهثلثقدرهيداراابنهعلىوقف(")فرعلا(:

الزركشيفيكذا.إجازةلىإويحتاجالولد،بردترتدولا،وصيةفهو،موته

".الشيخينعننقلا

فيالمتنقولعندالتحرير")2("شرحعلىالشرقاويحاشيةوفي

أوصىلوحتى،التصرفالمطلقينالورثةباقيأجازإن)ولوارثالوصايا:

الاجازةبشرط:الشرحوفيصحت(.نصيبهبقدربعينبنيهمنلكل

أجاز"ن"قوله:الشرقاويقالومنافعها.الاعيانفيالاغراضلاختلاف

عليهموقفلونعم.عليهوالوقفوهبتهالدينمنإبراوهللوارثكالوصية

نقضه،لهمفليس،إجازةغيرمننفذنصيبهمقدرعلىالثلثمنيخرجما

رملي.محمدأفاده.عينهاوفيهالمجازقدرمعرفةمنالاجازةلصحةولابد

وإباحةوعتقوهبةوصيةالتبرع:الوقفبابفي"التحرير(")3(وفي

لخ....ووقف

لماإلاعبثا،النقلإطالةتكنولمبه،أجيببماقاضيةالنقولهذهفكل

المتن:قولعندالوقفبابفي"المحليعلى)4(القليوبيحاشية"فيرأيته

.(201)3/السابقلمصدرا(1)

(2)(2/)77.

)3((2/731).

(4)/3(101).
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قوله:نصهماحقه(بطلردولو،قبولهيشترطمعينعلىالوقفن)و

.فلانولديعلىكوقفت،الواقفولدومنهالمعتمد،هو"قبولهفيهيشترط"

حصصهم،بعددمالهثلثالحائزينورثتهعلىموتهمرضفيوقفلونعم،

فيهما،بردهميرتدولا،عليهمقهرانفذمالهثلثقدرعيناورثتهأحدعلىأو

كالوصية.إجازتهمعلىتوقفالثلثعلىزادفإن

فمشكل،الثانيةماو،السابقةللنقولموافقةفهيالاولىالصورةفأما

فيالمتنقولعندفقالالتحرير")1(،"حواشيفيالشرقاويعنهنقلهاوقد

عوض،بلافيهماتصرفإذاالورثةغيرمعالثلثينفيمرض)وحجرالحجر

دونولومنهجزءكلأي"المالكلوفي"قوله(:الورثةمعلمالاكلوفي

منيخرجشيئاوقفكأنهوأما،الوقفغيرفيوهذا،الوارثمعالثلث

الوصية.بخلاف،بقيتهمإجازةلىإيحتاجفلا،الورثةبعضعلىالثلث

وكالوصية.لهللموصدالثانيةوفي،لىتعاللهالاولفيالملكأنوالفرق

علىالبرماويوذكر.القليوبيأفاده.الورثةبقيةإجازةعلىفيتوقفالابراء،

ذلك.فراجع،كغترهالوقفأنالغزي

ليسأنهعلى،مشكلالشرقاويونقلهاللهرحمهالقليوبيذكرهما:أقول

اخر.موضعفييكونأنإلااللهم،نقلتهماإلاالمحليعلىحاشيتهفي

نقوللاننامعتبر،غيرفالفرقعنهالمنقولأوالناقلهوالمفرقكانوسواء

عليه،للموقفأنهالمذهبفيالثالثخلافا،الموقوفملكفيإنأولا:

هوكمالىتعاللهالملكأنسلمنا.بهصرحواكماأحمدالإماممذهبوهو

)1(.)2/185(
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عليهللموقوففهيالمنافعماو،الرقبةفيإلاليسالملكفذلكالاظهر،

منافعها.لأجلالعينتقصلمفإنما،المقصودةهيوالمناقطعا،

لوأنهالوصايا:في)ولوارث(المتنقولعقب")1("التحفةفيأنعلى

المنفعةلان،للاجازةيحتاجفإنهأولادهبعضبخدمةعبدهعتقعلق

التركة.جملةمنللمخدومالمصروفة

لغيرتبرعلانه،الثلثمنبنصهمطلقاالوقفأنتفيدالقليوبيفعبارة

لكن،تعالىللهالرقبةفيالملكأنالاظهرأنلىنظرعليهكانوإنالوارث

ولا،بالنسبةولوالانتفاعمدوالموقوفةالعينشرطإذظاهر،ذلكضعف

لا؟المنفعةمسلوبةرقبتهافيفائدةفأي،للمنفعةلاالعينتقصد

علىأبدابالمنافعالوصيةذكرعند)2(عميرةالشيخحاشيةفيرأيتثم

بنالدينعزالشيخقال:لفظهما(للوارثالرقبةملكيبقىنه)والمتنقول

الذيما:وأقول،المنفعةدونالرقبةملكأستشكلزلتما:السلامعبد

فيظهرلو:يقولالنومفيقائلارأيتحتىملكها؟منلهويحصليستفيده

المنفعة.دونالرقبةمالكملكهمعدنالارض

بيعهيصحأنهفالاصحاصلدوإن:بالمنافعالوصيةفي")3("المنهاجوفي

بمنفعتهأوصىإنالثلثمنكلهاالعبدقيمةتعتبرنهو،غيرهدونلهللموصى

أبدا.

15(.")7/المحتاج"تحفة)1(

)2(/3(5)172

68(.66-)7/"المحتاجتحفة"شرحهمع)3(
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وبينالوارثبينحالالموصيبأنالتعليلوغيرها(1)"التحفة"وقي

تقويمفيتعين"":التحفة"فيقال.للجهالةالمنفعةتقويمويتعذر،المنفعة

ففيماوالا،الجميعفيالوصيةلزمتالثلثاحتملهافإنمنفعتها،معالرقبة

منكلهاالمئةاعتبرت،عشرةوبدونهامئةبمنافعهالعبدساوىفلو،يحتمله

المنفعةنصفصاربنصفهاإلايفلمكانوالا،فواضحبهاوفىفان،الثلث

)2(.يتهايانها"نهمااستيفائهاكيفيةفييتجهوالذي،للوارث

إليها،ووسيلةلهاالةإلافليتستالعينوأما،المقصودةهيفالمنفعة

والمنفعة،الرقبةبقيمةقوموهاحتى،الرقبةمعمقامهاالمنفعةأقاموافهاهم

الرقبة.لاالمنفعةالوقففيفلتعتبرفيها.فائدةلاإذالرقبةلىإينظرواولم

نوالأولاد،بعضبخدمةالعبدعتقتعليقفي"التحفة"مسألةرأيتواذا

.وأحرىلىأوهذاأنعلمت=الاجازةلىايحتاجذلك

وانمافيها،يتصرفأنعنالرقبةحيسهوليسالوقفمنوالمقصود

لحديث،افسرواوبه،نصوصهمتوضحهكماالجاريةالصدقةهوالمقصود

وسيلةالعينوحبس،بالمنفعةتحصلإنمالجاريةاالصدقةأنيخفىولا

السابقة،النقولتقتضيهبمانصنعفكيفالفرقصحةسلمناولولها.

".فرع"بقولهالشيخينعنالزركشيعنعميرةالشيخذكرهماولاسيما

يتمسكالامامذلكمثلفإن،المقاملاقتضاءالكلامفيأطنبناوقد

،الاعلامالعلماءسادتنانظرعلىمعروضوهذا،والعامالخاصبعبارته

.والسلام،المقاموتوضبحالاهتماموعليهم

68(.)7/!المحتاجتحفة"شرحهمع(1)

وفتية.بصفةالتعاقبعلىالمعافعقسمةالتهايؤ:)2(





لثلالؤنواالخأمسةلرسألها

الزوجاقوتعددالدينيةالفوفى
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عليها،وتوثبهمالدينيةبالمسائلالمتفرنجينتحككالايامهذهكثر

وأأميفيههوفنفيللتحكمالانسانيتصدىأنهوإنماالحقيسوءوالذي

الكتب،بعضمطالعةالاالطبمنلهحطلاالذيالعاقلإنصغير.تلميذ

فييتحكمأنالعاقليمتنعالفنونعامةوهكذا،التطببعنعقلهليحجزه

أحداتجدتكادفلا،الكليةهذهعنشذالدينولكن.فنهليسمنهافن

فيه.الكلاملهميحقممنليسأنهيعرفأويعترف

نأالفكرحريةامنولكنالفكر،حريةحبذا!الفكرحريةانها:يقولون

غوامضهاولاوعللها،أسبابهاولاأصولها،يتقنلملقضيةالانسانيصمد

يكونأنأحبإذاالعاقلعلىحقاإن؟خيلتماعلىفيهافيعبرودقائمها،

دقائقه.فيويتغلغل،أعماقهإلىفكرهينفذموضوعالهيختارأنالفكرحر

و،الطبأصولفييناقشكبدوياعترضكوأنه،طبيبأنكافرض

وكلاهما-،فيهينازعكعاميلكوعرض،لحديثاالفلكبعلمعارفأنك

فييستطيعلاأو،الحججلهتوضححتىإليكيصغيلا-والعاميالبدوي

ذلكمعولكنه،الفنذلكمقدماتيتعلململانهيفهمها،أنالراهنةحاله

الفكر؟حرتعدهفهل،والغفلةلجهلباويرميك،لهظهربمايجزم

فيالنظرأغفلواأنلىإالفكربحريةالاشتهارحببالناسبلغلقد

عليهكانعماللخروجمرادفةالفكرحريةوأصبحت،وخطائهالفكرصواب

هووأجدادهاباوهعليهكانماأنأحدهميعلمولقدوالاجداد.الاباء

يستحقفهل.مخالفتهلىإيضطرهالفكرحريقالبأنشغفهولكن،الصواب

الفكر؟حرلهيقالأنهذامثل
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هذاخرجفهل،الملحدينبعضويقلدأسلافهتقليديدعمنهموكثير

.رقلىإرقمنخرجبلكلا،؟الحريةلىإالرقمن

حيثويكفهالانطلاقيستطيعحيثفكرهيطلقالذيهوالفكرحر

الانكفاف.يحب

هوالحقأنظهرفاذا،كانأينماالحقعلىيحرصالذيهوالفكرحر

مقلد.جامد:يقالبأنيبالولم،لزمهأسلافهعليهكانما

عليهكانالذيالمبدعلىالثباتعلىيحرصالذيهوالفكرحر

الواضحة.الحجةتقهرهحتى،أسلافه

دينمنمعلومةمسألة،الزوجاتتعددمسألةالمسائلتللشمنأمامنا

حينبينيزاللاثم،المصلحةومنالفطرةومنبل،بالضرورةالاسلام

عبيدمنعبدوهوالفكر،بحريةالشهرةعشاقمنعاشقفيهايخوضواخر

مخادنةلىإمضطرابعلهايبقىأنإحداهنتؤثرتياللا،الافرنجيات

لهأبيحلوأنهوترىالفجار،بمخادنةلهاالسماحلىإيضطرحتىالعواهر،

ومنعهامراقبتهامنيمنعهمانعيبقىفلاالزنا،عنيستغنيقدالزوجاتتعدد

الزناألفواأنبعدالافرنجرجالأنكما.الطبيعيةالغيرةبمقتضدالفجورعن

الزناأنصارقلالتعددأباحإذاالقانونأنلعلمهم،الزوجاتتعدديعادون

منمقدماتهوإباحةإباحتهعليهابنيالتيالشبهاتوضعفت،خصومهوكثر

المريب.والاختلاطلخلوةواالرقص

لعداوتهأوللدينلعداوته،الزوجاتتعددخلافالكاتبيكتبولقد

منالمتبرجاتبذلكليرخصأو،الاخلاقشرفلهايحبلافهو،للأمة

...منثمقلوبهنمننصيبلهليكونالنساء
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مصالجفيالنظرقاصر،بالدينالمعرفةقليليكونمنذنباخفهمو

ولا،النقائصمنالزوجاتتعددفيمالىإهذافينظرالباه،ضعيفالعباد،

المفاسد.منمنعهفيمالىإيلتفت

الدين:فيالزوجاتتعدد

بعضأثارولكن،بالضرورةالاسلامدينمنمعلومالتعددجواز

<فؤحدةلعدلوالآضفئتم>ف!ق:قالوجلعزاللهأنوهي،شبهةالمتأخرين

ولولنساتعدلوأبينأنتحممتطيعواولن>اخر:موضعفيوقال3[،النساء:1

912[.العساء:1<حرضتخ

علىيقتصرأنالعدلعدمخافإذاالمسلمألزمتالاولىفالاية

لاأنهيعلموجلعزاللهبخبرمصدقمسلمكلأنالثانيةبالايةوعلم.واحدة

؟العدلعدميخافلاأنيتصورفاأنى،العدليستطيع

يجزلمالمنععلىالايتيندلالةصحةقرضلوأنهذلنبعنوالجواب

يجمعونكانواثيلإزالنبيأصحابأنقطعاتواترلما،الدلالةبهذهالعمل

العمليزللمثم،واقرارهب!علولعلمهمع،الايةنزولبعدورباعوثلاثمثنى

البتة.أحدذلكفييخالفولم،الامةعليهوأطبقت،الانلىإذلكعلى

.القرانظاهرفيهيخدشلاقطعيةحجةالمعنىوهذا

علىيدلبل،المنععلىيدللاالقرانظاهرأنالصوابأنمع

:البيانودونكلجواز،ا

منلكمطابمافانكوااليئمىفىلقسطوالاضقغنو>:وجلعراللهقال
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3[.دنساء:11<فؤحدةتعددوالأضفئنمف!قوريغوثئثمثىالنسا

نأ:حاصلهماعائشةالمومنينأمعنوغيرهما)1(""الصحيحينفي

الرجلحجرفياليتيمةتكونالنساء،مناليتامىالايةفيبالمتامىالمراد

لها،يقسطفلاشيء،قلبهمنلهاوليسمالها،لأجلفيتزوجهامال،ولها

مناليتامىفيتقسطواألاخفتم"وانهكذا:الايةوتقديرذلك،عنفنهوا

ماوانكحوا،تنكحوهنفلا،نكحتموهنإذاحجوركمفياللاتيالنساء

لنفسهالهمحبوبةالمرأةتكونأنبالطيبوالمراد.النساء..."منلكمطاب

لها.يقسطأنأحرىكانيحبهامنتزوجإذافانهلمالها،لا

فقولك:،عليهنصواكماالنكرةقوةفيوالفعلفعل،)تعدلوا(:وقوله

سياقفيوالنكرة،"عدلزيدمنيقعلم":قولكقوةفيزيد"يعدللم"

قوةفيكانرجل"اليومجاءنيما":قلتإذا.عليهنصواكماتعمالنفي

يستوعبحتى.".بكر.ولاخالدولاعمروولازيداليومجاءني"ما:قولك

.الرجالأفرادجميع

مامنكميقعلاأنخفتم"فان:قولكقوةفينعددوأ<ألاضفئتم>ف!ن:فقوله

علىلاحداهمافضللاتمرتانالرجلبيدكانولو.عدلى"لهيقالنيصح

فخوفعدلا،هذالكانحدة=ومنكماكللتاخذ:لزوجتيهفقال،الاخرى

يكادلامماعدلايسمىشيءزوجاتهأوزوجتيهبينمنهيقعلاأنالرجل

يتحقق.

إن""وضعأنالمعانيفيتقررماالمعنىهذاالمرادأنيؤيدومما

.(8103)ومسلم(7354،4754)ريلبخاا(1)
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منه.قربوماالممتنعلفرضالشرطية

العدلمنكميقعلاأنخفتموان"المراد:كانلونهأيضاويؤيده

ممتنعالكاملالعدللان،معنى(وريغوثنث>مثتى:لقولهبقيلما"الكامل

فيهابالعدلالمرادفإن،الاية000(!مئتطيحوولن>:قولهعليهدلكما

ذلك:تقريروهاك،الكاملالعدل

علضحمافلابخاجإعراضاأوفث!وزابعطمنخاقتامرأ"ن>و:لىتعاقال

ولولسابينتعدلوأنقمئتطيعوولن!....صلحأنثنهمايضحلحاأن

ط.
وتتقوأتصدحواوإنكالمعلقةقتذروهاالميل!لقميثوافلاحرضتخ

.[912-128]النساء:<رحيماغفوراكاناللهفان

يصدقالجهةهذهمنفهو،النفيسياقفيفعل>تعدلوأ<:قوله

كاملا.عدلاالمراد:أنأدلةهناولكنوالشديد،لخفيفبا

يعدلأنيستطيعالرجلأننعلمفاننا،والمشاهدةلحسا:الأولالدليل

وذلك،أربعأوثلاثأوثنتينعنفصلا،زوجةألفبينالعدلمنأنواعا

فيتقرروقدمرارا.أومرتينأوواحدةمرةنحوهأوتمرابينهنيقسمكأن

ماتقديروجبللواقعمخالفابظاهرهكانإذاالشرعيالنصأنالاصول

له.مطابقايجعله

قولهومنها،الزوجاتبينبالعدل(1[)]القاضيةالاوامر:نيالثاالدليل

كالمعلقة(فتذروهاالمفرنرنميسلو>فلانفسها:الايةهذهفي

اثبتناه.ماولعلهامطموسةكلمةهنا(1)
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.فائدةالاوامرلتلككانلماوكثيرهقليلهممتنعابينهنالعدلكانولو

فان<ضاإعئأوفشوزابعلهامنمرأ"خافت>فئن:قوله:الثالثالدليل

لانه،فقطمحتملوالاعراضالنشوزأنيدل<خافتامرأ">فئن:قوله

سياقفينكرةلانها،عامالايةفي"و"امرأةفرضا.منهالخوففرض

بقوله:الايةهذهوتعقيبلها.ضرةلاومنضرةلهاكانمنيتناول،الشرط

وأضرةلهاكانلمن""امرأةتناولعلىيدلالاية!تحطيعو(<ولن>

المؤمنينأمقصةأنهجاءفقد،النزولسببذلكعلىويدلضرائر،

وقدمتحققا،والاعراضالنشوزلكانالتتةممتنعاالعدلكانلهدة)1(. هـ.وسو
فقط.محتملأنهالايةأولمنعلم

يقعأنفلابدوحينمذ،ممتنعالكاملالعدلأناعترفتفقد:قيلفإن

فقط؟محتملاهذايكونفكيفما،إعراضأومانشوز

وعليه،للمرأةيظهرلابحيثخفياوالإعراضالنشوزيكونقد:قلت

إعراضا.ولانشوزاتخافلاأنفيمكن

فيهاوالعدلتغددوا(،الأضفننم>فان:السابقةالايةفيقوله:الرابعالدليل

البعيد،المحتملفرضعدمهمنالخوفامتناعفرضوقد،تقدمكماعام

حتما.متحققايكونأنينفيوذلك

لىإحاجةلااخرىأدلةوئم،الزوجاتالاربعتقابلادلةأربعةفهذه

ذكرها.

"السننفيوالبيهقي(186)2/""المستدركفيلحاكموا2()135داودابوأخرجه(1)

عائشة.حديثمن75(74،)7/"الكبرى
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نأوزعمت،لىالاوالايةفيالعدلعموملىإنفسكتطمئنلمفإن

نسلمأنفلنا،العدلمننوعولاالكاملالعدللاالمعروفالعدلالمراد

قطعا،للوجوبوليسأمر،صيغة>فانكوأ<:قوله:نقولثمذلكلك

،المتعذرةالحقيقةلىإالمحتملاتأقربلانه؛الاستحبابعلىفيحمل

فانكحواأي(،>فؤحدة:قولهفيمثلهثبتهذاثبتوإذا.الوجوبوهي

فياللاتياليتامىتنكحواأنلكمالمستحبهكذا:الايةفتوضيح.واحدة

تنكحواأنلكمفالمستحب،إليهنتقسطوالاأنتخافوانإلا.حجوركم

بينتعدلوالاأنتخافواأنإلا،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنغيرهن

فقط.واحدةتنكحواأنلكمفالمستحب،المعروفالعدلالزوجات

،واحدةمنأكثرنكاحيستحبلاالخوفعندأنهالايةفيمافغاية

الاديانمنالاسلامغيرفأما.الاباحةعدميستلزملاالاستحبابوعدم

كما،زوجاتعدةلهكانوالسلامالصلاةعليهاللهخليلإبراهيمأنفحسبك

أعلم.والله.التوراةبهتعترف

:والفطرةالزوجاتتعدد

نأتستطيعلاوالمرأة،التناسلهوالزواجمنالأصليالمقصود-1

ليلةفييحبلأنيستطيعوالرجلتقريبا،السنةفيواحدةمرةإلاتحبل

ليلةفيجامعأنهمعمربناللهعبيدبنعمرعننقلوقدنساء.عدةواحدة

إلاالافرنجييستطيعفلمتباريا،وحبشياإفرنجياأنوحكي،مرةعشرةسبع

.مرةثلاثينالحبشيوأتملجهد،ابعدمراتثلاث

حملتأوجومعتواذا،أمهإلاترضعهلاأنتقتضيالطفلمصلحة2-
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لهشأنفلاالرجلماو.حملتإذاولاسيما،بالطفلذلكأضزالرضاعقبل

يضزلاولدهترضعأخرىامرأةأنحالفيلامرأةجماعهأنأي،بذلك

بالطفل.

عنمولاتهعنمسلمةأبيبنالربيععنصحيحبسندداود)1(أبوروى

أولادكمتقتلوالا":يقولب!جمولاللهرسولسمعت:قالتيزيدبنتأسماء

".فيدعثرهالفارسيدركالغيلفانسزا،

الغيلة:فيب!ؤقولهعنمتأخرايكونأنفلابدصحإذاالحديثوهذا

عنأنهىأنهممت"لقد:وقوله"،والرومفارسضزضاراذلككان"لو

أولادهميضزفلا،أولادهميغيلونهمفاذا،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلة

)2(.مسلمرواهماشيثا"ذلك

"لقد:الثالثالحديثفيقولهأنالنهيحديثتأخرعلىوالدليل

نهيالاولوالحديثنهي،منهيتقدملمأنهفيصريح"انهىأنهممت

صريح.

هوكماوظناجتهادعنكاناالاخيرينالحديثينأنوهواخر،ودليل

يقولهلامثلهأنوظاهرحين،بعدولوبالضررجرنالنهيوحديث،واضح

وحي.عنإلاص!يم!

يجامعالرجلأنذلكحاصلكانالغيلةتركوالمرأةالرجلالتزمفاذا

لمإذامعطلاسنينثلاثنحويبقىثم،النسلوهوالأصليللغرضمرة

)3881(.رقم)1(

)1442،1443(رقم)2(
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خرى.زوجةلهيكن

تورثأوالحملتمنعالتيالامراضللنساءتعرضماكثيرا3-

عمرهامنلخمسينابعدوالمرأة.العقمللرجليعرضوقلما،الاسقاط

هعمرهآخرلىإالتوليدقوةلهتبقىفانهالرجلبخلاف،الحملمنتياس

هـامابتعطلها،التوليدعنمعطلاالمدةهذهمعالرجليبقىأنفاماهذاوعلى

لى؟أوهذهفأيغيرها،يتزوجأنهـامامنها،بذلكيشعرعندمايطلقهاأن

وتلدوتحبلوتمرضتحيضوالمرأة،التعففالنكاحمقاصدومن-4

أيطلقها:الاحوالهذهفيطم....يصلحفماذا،الزوجعنهاويرغب،وترضع

إذالمرأةاأما[؟لى]أوهذهأيعليها؟يتزوجأم،يزنيأمغيرها،ليتزوج

بسؤالإلالهامخلصفلاإعفافهاعنقاصراجعلهمالزوجهاعرض

إباحةمنالسفهاءبعضيتخيلهقدماأوالزناإلاغيرهمخلصلاإذ،الطلاق

ويضيع،والرحمةالشفقةوتذهب،الانسابفتختلط،زوجينبينتجمعأن

العظيمة.المفاسدمنذلكغيرإلى،الاطفال

لمصالح:واالزوجاتتعدد

لىإالرجليحتاجوقد،العائلتينبينالارتباطالنكاحمقاصدمن-1

العائلةهذهمنامرأةيتزوجبأنإلاذلكلهيتمولافأكثر،بعائلتينالارتباط

.الاخرىمنوامرأة

نفستطيبولا،المرأةبنفقةالرجلقيامالنكاحمقاصدومن2-

بها.لهعلاقةلاامرأةبنفقةيقومبأنغالباالانسان

بحمايةالرجليهتموقلما،المرأةبحمايةالرجلقياممقاصدهومن3-

رحمه.ذاتأوزوجتهغير



الفقهرسانلمجمولح645

كثيرغنياالرجلكانواذا،الرجلمنزلبتدبيرالمرأةفيامومنها-4

،الخدماتخاذعلىفيضطر،منزلهلتدبيرالواحدةالمرأةتكفلمالمال

زوجته.تهتمكمابمصالحهيهتمونلالخدمو

:الزوجاتتعددمفاسد

منأنجماعالاينعقدكادوقدالافرنج،عندمعيبأنهمفاسدهاعظم

الوسامذلكالمتعلمونمنحهقضيةفيالإفرنجبموافقةالمسلمينمنتظاهر

ضعيفالهمةساقطمنافقإماالحقيقةفيوهوالفكر،حريةوسامالمحبوب

كانإذالانه.الرقدرجاتأسفلفيالفكررقوإما،النفسخسيسالإرادة

الغرضهذاورخحالفكر،حرليقالبمخالفتهاتظاهرولكنه،الحقيقةيعلم

أسلافهيفتخرأنيحقالذي،المصلحيالفطريالدينيالحقعلىالادنى

واغتز،لحقايجهلكانوان.الاولالضربمنفهو=بموافقتهوقومه

فهوالامر-نفسفيمعيبايكونعابوهماأنوتوهم،الصوريةالافرنحبعظمة

الثاني.الضربمن

وماله.زوجهانفسفيلهاغيرهابمشاركةالمرأةتضرر-1

عائلتيهما.تعاديلىإجرِربماالذيالمرأتينتعاديمنيخشىما-2

موته،بعداختصمواهذهمنولادوهذهمنأولادللرجلولدإذا3-

اتفةواربما،واحدةامرأةأبناءكلهم(1كانوا[)إذاما]بخلاف،تركتهومزقوا

مشتركة.محفوظةالتركةبقواو

الاصل.فيمطمرس1()
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مخلوهذا،كثيرةنفقةلىإاحتاجزوجاتعدةللرجلكانإذا-4

بالاقتصاد.

ويهوينه،يهواهنمنمنهنفيحرمالحسانالنساءالغنيتتئعربما5-

هواحدةامرأةفيالاذلكمنيتمكنلمالتعددمنمنعواذا

أنهلعلمها،مالهحفظعلىحرصتواحدةزوجةللرجلكانإذا6-

فيتبذرواحدةكلأخذتاأكثرأوزوجتانلهكانواذاأولادها،لىائل

عدوتها.أولادلىإائلأنهلعلمها،المال

فيضر،كلهنمعاشرتهنلىإاحتاجفأكثرزوجتانللرجلكانإذا7-

بصحته.ذلك

منهماكللعلامبينهما،المودةتأكدتواحدةزوجةللرجلكانإذا8-

تضعف.المودةفانفأكثرزوجتانلهكانإذاماو،لهوصاحبهلصاحبهأنه

فوائدوبينبينهاقابلتإذانتو.أتصورهاالتيالمفاسدهيهذه

الاوجهمنالاولىالاوجهالثلاثةفيتخدشلاهذهوجدتالتعدد

تعارضولكنها.ذلكجوابسبقوقد،الرابعتعارضوربما،الفطرية

منفكم،الاشخاصباختلافيختلفوالترجيح،المصلحيةالاوجه

منعفاذابها،يستغنيلاواحدةزوجةعندهكانإذابالنساءمغرمغنيشخص

فانالزنا،فييقعأنواماغيرها،ويتزوجبطلقهاأنفاماعليهاالتزوجمن

والثانيةالاولىالمفسدةمنأشدمفاسدوقعتغيرهاوتزوجطلقها

لخامسة.واالثالثةالمفاسدوحصلت،والرابعة
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تكونالمرأةلان،الطلاققبلحاصلتانفإنهماوالثامنةالسادسةفاما

هذاالقوانينبعضلاحظتوقدغيرها.وينكحيطلقهاأنخطرعلىدائما

وقوعمنها:،اعظممفاسدذلكعلىفترتب،الطلاقفحظرتوحدهالمعنى

قمل(،)غللانها،المراةوبينبينهالعداوةواستحكامالزنافيالرجل

ولذلكيضا.الزنافيالوقوعلىإيحتاجأنلىإويضطهدهافيظلمها

زوجهاقتلفيالمراةسعتربمابل،الطلاقبشرعيطالبنالنساءأصبحت

علىالموتقبلمنهماوكل،الزواجمنمنهماكلليتمكنقتلها،فيسعىاو

يتزوجأنالرجليمنعبغضهاولعل،فيتزوجالاخرفيذهبيموتأنخطر

المفاسدتلكولتخفيف.شديدةمفاسدذلكعنفنشأت.زوجتهموتبعد

بامرأته،يؤتىجثتهتحرقمافعندماتإذاالزوجأنلهنداوثنيواشرع

.تموتحتىمعهفتحرق

أشدمفاسدتحصلفانهاالزنافيووقعالطلاقعنالزوجعدلنماو

:الثمانالمفاسدمن

يشاركنهاالبغايامنمحصورغيرعددابأنتشعرالمرأةفإنالاولىاما

شرعي.حقبغيرومالهزوجهانفسفي

تعاديلىإذلكفيجرِ،لزوجتهعدوايصيرالرجلفإنالثانيةوأما

عائلتيهما.

الفجور.فيموتهقبلتركتهيمزقالرجلفإنالثالثةماو

يحتاجهمماكثرالبغايالاسترضاءالرجليحتاجهمافانالرابعةوأما

شرعية.زوجةلنفقة
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فيفسدهن[)1(لجميلاتا]النساءيتتبعالزانيالغنيفانالخامسةوأما

.مزوجاتكنلىان

]الفجور[)2(،فيمالهيبذرزوجهاأنتعلمالمرأةفإنالسادسةواما

متعذرا.لحفطاترىلانهاأيضا،تبذرهيفتشرع

أشدالفجوراعتادإذاالرجلصحةيلحقالذيفالضررالسابعةوأما

.الزوجاتتعددفييلحقهمما

لىإويذهبيدعهاالذيلزوجهالمرأةامنمودةتبقىفا"نىالثامنةواما

الفجور.

الدينوخرابالاخلاقفسادمنخبثوأخبثمفاسدذلكووراء

ذلاب.وغير

الاصل.فيمطموس(1)

مطموسة.الكلمة2()





لكلاثونوالسالسةالرسألةا

مهاأبولايةصغيرةتروجحنفبمرجله!مسألة
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الحمددئه.

اللهوفقه،النظاميةالمدرسةمفتيالحسينيمخدوممحمدالسيدمولانا

.رضاهفيهلماواياي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

صغيرةتزوجحنفيرجلفيقولكمما":فيهذكرتمالذيالسؤالوصل

".الخ...أمهابولاية

الزو]جأنلىتعااللهرحمهالشافعيمذهبمنأنلديكممعلوم:فأقول

لحرةاوأنابنتها،عقدتليلاالامنو،الولايةصحيحبوليإلايصجلا

مذهبهمنمشهوروهذا.فقدهعندأبوهوأبوهاإلايزوجهالاالصغيرة

كلامه.بعضبنقلباسلاولكن،النقلعنمستغن

الشافعيقال":لفظهماللشافعي"العراقييناختلاف"كتابفيجاء

يزوجهنأنإلاالنساءمنولاالرجالمنالصغارنكاحيجوزولا:اللهرحمه

سواهمأحدزوجهنواذااباء.فانهماباءلهنيكنلمإذاوالأجدادالاباء،

مفسوخ.فالنكاح

ويفرقالمهر،فلهافأصابهاعليهادخلفانكبرا.وانفيهيتوارثانولا

إيلاوه،ولاظهارهولاظلاقهيقعلمالنكاحيفسخأنقبلطلقهاولوبينهما.

()1(.471ص7("جالام)"قط"زوجةتكنلملأنها

زوجةتكنلمأنهاوهو،جوابهعلمقدولدا"وولدتفبلغت":وقولكم

لولادتهاهولالتمكينهاولالبلوغهاأثرفلا،قط

.لوفاءادار.ط36(4)8/(1)
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زوجها"مننكاجهاتفسخاأنوخالتهاأمهاتريدفالان":وقولكم

أصله،منمفسوخالنكاحهذاأنالشافعيكلاممنعرفتمقدأنكمفجوابه

فيوالخالةللأمكانلماالنكاحصحخولو،زوجةتكنلملانها،باطلأي

لهكانتلمنأونفسهاللبنتفهوحقكانإنبل،فسخهالشافعيمذهب

بشرطه.كفءغيرالمتزوجكانإذافيماعليها،صحيحةولاية

مذهبفيولزمصخالنكاحإن:يقولالحنفيوالزوج":قولكموأما

فقدالنكاحهذابصحةمعتبرقاضقضىقدكانإنأنهفجوابه،الاحناف"

حكموأنبالاجتهاد،ينقضلاالاجتهادأنالاصولفيتقررلما،ولزمصح

يكنلموانظهر.فيمامنهاهذاليسصوراواستثنوا،الخلافيقطعالحاكم

فانهالقاضيفأمامفتيا،أوقاضيايكونأنالشافعيلمالعايخلوفلاقضاء

ماو.عليكميخفىلاكماالخصوممذهبلىإيلتفتولا،بمذهبهيقضي

والامالمتزوجكانإذاأنهفجوابهالمسألةهذهعنسئلإذاالشافعيالمفتي

حنيفةبيأمذهببمقتضىوالامالزوجعملوكانحنفيون،كلهموالبنت

التقليد.لاجلالنكاحصحفقد=تعالىاللهرحمه

قضىقدكانفإن،للشافعيتقليداذلكبعدالنكاحإبطالأريدإذاثم

الأملذلكالمريدكانفإنوالا،الابطاليجوزفلاالنكاحبصحةقاض

الشافعيتقليدعلىمعاوالبنتالمتزوجاتفقوانلها،أثرفلاوحدها

ذلكمثلجوازالمتأخرينعندوالراجح،خلافالمسألةففيالنكاحلابطال

الحاجبابنقولذلكينافي"ولا:"التحفة"فيقالالتقليد.عدمبشرط

غيرهبقولفيهاالعمللهيجوزلاإمامبقولمسألةفيعملمن":كالامدي

مععليهيلزمماالاولالعملاثارمنبقىإذاماعلىحملهلتعين،اتفاقا"
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فيالسبكيرأيتثم...الامامينمنكلبهايقوللاحقيقةتركبالثاني

جمععليهوتبعهفيه،بسطزيادةمعذلكنحوذكر"فتاويه"منالصلاة

يأمثلها،لانفسهاالحادثةتلكفيالعملبعدالغيرتقليديمتنعإنمافقالوا:

أختها،فنكح،تعليقنحوفيزوجتهببينونةأفتىكأن،المحليللجلالخلافا

غيرمنالثانيةعنويعرضللاولىيرجعأنفأراد،بينونةلابانأفتىثم

.(94-48ص1جنيالشرواحواشيبهامش"التحفة)".إبانتها"

رجعنهيريدزوجيتها،قطعغيرمنأيإبانتها"غير"من:بقولهومراده

هذهفيفانهيريد،عندمالهايرجعأنعزمهمع،الثانيةعنوأعرضللأولى

فيمبينوهذاواحد.وقتفيلهزوجةالأختينكلتاناعتقدقدالصورة

بالنقل.نطيلفلا،"التحفةحواشيو""الرمليفتاوىو"وحواشيها"النهاية"

الشافعيتقليدعلىاتفقاإذامسألتنافيوالبنتالمتروجأنلحاصلوا

التقليدبارادةأحدهماانفردإذافإماههنا.تلفيقلاإذصح،النكاحلابطال

علىقياساذلك،لهافليسالمريدةهيالزوجةكانتفان،النكاحليبطل

تكنلموإن...بوهاستلحقهاثمالنسبمجهولةالحاكمزوجهلو":قولهم

النهاية")"...".الزوجلحقالنكاحينفسخلم-فقطالزوجةوصدقته،بينة

2(.70ص5ج

أحدهماأوالأمأوالزوجكانإذافيماكلهالتفصيلهذايجريو

تقليدعلىالعقدعندوالأمالزوجواتفقلأبيها،تبعاحنفيةوالبنتشافعمتن

ولكنلابيها،تبعاشافعيةالبنتكانتإذاوكذاهلىتعااللهرحمهحنيفةأبي

لمصلحةاللهرحمهحنيفةلابيتقليداتزويجهابجوازمعتبرمفتأفتى

منالحكمفيطلب،المسألةهذهفيحنفيةحنيئذالبنتوتصيرلها،محققة
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متأخريمنجماعةفتوىمنمأخوذوهذا.اللهرحمهحنيفةأبيمذهب

لافقالوا:آخرونوخالفهم،الصغيرةلجدواالابغيرإنكاحبجوازالشافعية

حنيفةبيأمذهبمراعاةمنفلابدالتقليدجوزناوإذا،ذلكقيالتقليديجوز

لموالا،كفءٍغيرالمتزوجيكونلاأنذلكومن.لىتعااللهرحمه

!)1(
يصح

الاصل.انتهىهناإلى1()



لكلالونوالسأبتالرسألةا

ول!

الكنيسةرنيساخذههامسلمينصبيين!

أسلماث!وتروجاعليهوبلغادينهعلىفنشآ
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الحمدلله.

مسألة)1(

الكنيسةرئيسأخذهما،الصومالالمسلمينأولادمنوصبيةصبي

يعقدهكماالنكاحعقدلهمافعقد،عليهوبلغادينهعلىفنشاورباهما،بعدن

سلمتالمرأةإنثمأولاد.لهماولدحتىكذلكواستمرا،ملتهأهلبين

ذلك؟حكمفما،العدةانقضاءقبلالرجلفتبعها

لجوابا

:حالاتخمسالصبيينلهذينإن

الكنيسة.دخولهماقبلصغرهماحالة:الاولى

بالنصرانية.والتلبسدخولهماحالة:الثانية

ذلك.علىبلوغهماحالة:الثالثة

بينهما.الزواجعقدحالة:الرابعة

.الاسلاملىإعودهماحالة:الخامسة

)2(:شرحهمع"المنهاج"قولمنيعلمحكمهمافإنصغرهماحالةفأما

الشاملالصغيرأيالصبيأيفهو(العلوقوقتمسلماًأبويهأحدكان)فإذا"

بعديطرأمايضرولا،للاسلاموتغليبا،جماعبإ()مسلموالخنثىللأنثى

كثيرعلىشطبفقد،مسودةكانهالىوالاو،مرتينالمسألةهذهجوابالشيخكتب(1)

منالنصوصذكرمعأكثر،تفصيلعلىتحتويكاملةوالثانية،ناقصةوهيمنها،

.هذهوهي،الفقهكتب

)2/423(."المحتاج"مغني)2(
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".ردةمن-الابوينمنأي-منهماالعلوق

أولىفهما،وبعدهالعلوقحالمسلميناباؤهمايزللمالصبيانوهذان

مسلمانأنهمافحكمهما،الثانيةعنفصلاالاولىالصورةفيذكربما

جماعا.إ

منيعلامحكمهمافانبالنصرانيةوتلبسهماالكنيسةدخولهماحالةوأما

ردةلا)و(مميزاولو(صبيردةتصخ")ولا(:1)وشرحه"المنهاج"قول

واعتقادهما".بقولهمااعتدادفلاتكليفهما،لعدم(مجنون)

دوامينافيلالغو،صغرهماحالبالنصرانيةالصبيينتلبسأنعلمومنه

بإسلامهما.لحكما

يعلامحكمهمافانبالنصرانيةالتلبسعلىودوامهمابلوغهماحالةوأما

لاحدبالتبعيةالمسلمالصغيربلغ(")فإن)2(:وشرحه""المنهاجقولمن

لانه)فمرتد(المحرر""فيكمانفسهعنبهأعرببانكفرا()ووصفابويه

وباطنا".ظاهرامسلم

فهماردة،بلوغهمابعدالنصرانيةعلىالصبيينهذيندوامأنيعلمومنه

مرتدان.الحالةتلكفي

صور:ثلاثعلىوالردة

حالفيمباشرةبهتلبسأنبعدللاسلامالعاقلالبالغقطعأحدها:

كماله.

)4/137(."المحتاج"مغني)1(

)2/423(.نفسهالمصدر)2(
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كمسالتنا.،بالتبعيةلهاللازمإسلامهالعاقلالبالغقطح:الثانية

فمرتد()مرتدونأصوله)أو("(:1)بقولهالاسلامشيخذكرها:الثالثة

فإنويستتاب،يبلغحتىيقتلولايسترقفلا،أصليكافرولامسلملاتبعا،

قتل".يتبلم

صزحواوقد،الاحكاممنشيءفيالاقسامهذهبينأصحابنايفرقولم

الكمرمنخلقأنهمعأصليا،كافرايجعلوهفلمترى،بماالثالثةالصورةفي

فرقولا.لحالاواقعةعليهاالتيالثانيةالصورةمنهلىفأو،عليهونشأفيهوولد

وقدظاهر.هوكماغيرهافييكونوأنالإسلامدارفيالصبييكونأنبين

بحيثسطوتنا،تحتالاسلامدارفيالذيأنالامرغاية.ذلكعلىيصر

يسقطلاوهذاذلك،يمكننالاغيرهافيوالذي،عليهالاحكامتنفيذيمكننا

أمامنا.الفصلفيومنتمكنلموانأجريناها،الدنياقيتمكناإنبل،الاحكام

مرتدان،أنهماالثالثةالحالةفيالصوماليينهذينحكمأنلحاصلوا

المعروقة.الردةأحكامعليهماتجري

يعلمحكمهافإن-بينهماالنكاحعقدحالةوهي-الرابعةلحالةاوأما

المسلمينمنلالاحد،مرتدةتحلولا")2(:وشروحه"المنهاج"قولمن

مثلها،لمرتدولافيها،الإسلامعلقةلبقاءالكفارمنولاتقر،لاكافرةلانها

لهما".دواملالانهما

(.لجملاحاشيةمع261)5/الانصاريلزكريا"الطلابمنهجشرجالوهاب"فتح(1)

.(091)3/"المحتاجو"مغني327(،)7/"المحتاج"تحفةانظر)2(
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يليفلاالمرتدما"والكافر:ولايةذكرعند)1(رمليمحمدوقال

".يتزوجولا،أمتهيزوجولا،بحال

باطل،الردةحالةفيالصوماليينبينالمعقودالنكاجعقدأنيعلموبه

)2("المنهج"فيذكروقدمرهكمامعامرتدينكاناالعقدحاللكونهماأثرولا

...معا.ارتذاالمسلمينالزوجين

كانلوحتى،الزوجينبينالقائمللمانعباطلاالعقدهذاكانوانما

رئيسيدعلىلوقوعهبطلانهوليس.قاضيهماوالمسلمينإمامالعاقد

كعقود،صحيحةالأصليينملتهأهلبينالكنيسةرئيسعقودفان،الكنيسة

كادوا.أوالمسلمونعليهجمعأكما،الاخرىالدياناتأهلسائر

دامتحلكتابيةعلىاسلم...دا)3(:وشرحه"المنهجدافيذكروقد

الدخولقبلذلككانفان،وتخلفسلمتأووتخلفتغيرهاأو،نكاحه

فكردة.معناهفيوما

لخبرنكاجهما)دام(بعدهأوالدخولقبلمعا(أسلما)أو":قالثم

ارتدالومابخلافللتقرير،المناسبالإسلامفييهماولتساوفيه،صحيح

لاالإسلاميحصلبهلأن(لفظ)بآخرالاسلامفي()والمعيةمركمامعا

[.تبعيةام]استقلالاالإسلامأكانذكرفيماوسواء،باثنائهولاباوله

أقسامبينفرقلاأنهذكرناهمايوهم"إلخ..ذكر.فيماوسواء":وقوله

2(.04)6/"المحتاج"نهاية(1)

(.لحاشيةواالشرحمع991)4/)2(

)3(/4(991-00.)2
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.ةلردا

عقدباننعلمهمانفعليناتوبتهماحالةوهي-الخامسةالحالةماو

نعقدأنونجهدصحيحا،يكنلمالردةحالةفيبينهماعقدالذيالنكاح

معالاولاد،لمكانولاسيما،التفرقةمنأولىلانهصحيحا،عقدابينهما

يجوزو.الاسلامدارغيردارفييزالالمحيثولاسيماالتاليف،وجوب

هولانه،شبهةوطءالردةحالفيالوطءبانقيلوان.عدةبلابينهماالعقد

مانع.ولا،العدةصاحب

التوفيق،وبالله،الحالفيالكتبوعدمالقصورمعكتابتهتيسرماهذا

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

!رد





لكلالونوالثأملةالرسألةا

بعث

!يالهالنبيمواستند!انهصالمغيرةبقهشاوبنيمقممة!

عنهاللهرفميعليايزوجواان



-
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الر!صجمىالرتجثلمحه

567

وسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستعينهنحمدهلله،لحمداإن

إلهلاأنوأشهد.لههاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

علىصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلا

محمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدالوعلىمحمد

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلى

واستئذانهمالمغيرةبنهشامبنيقصةمنجاءفيمابحثفهذابعد،أما

.السلامعليهعليايزوجواأنثطولالنبي

بنعليروايةمن")1(الصحيحين"فيثبتلحديثاأنفاعلم

أبيابنروايةومن،مخرمةبنالمسورعنالسلامعليهمعليبنالحسين

323()2()4/المسند(""فيأحمدالامامخرجوأيضاهالمسورعنمليكة

عبيدطريقمنلحديثامنطرفا(451)3/لما"المستدركفيلحاكموا

صحيح،:الحاكموقالالمسور.عنالسلامعليهعليكاتبرافعأبيبنالله

الذهبي.وأقره

أيضامنهطرف(451)3/"و"المستدرك332()3(/4)"المسند("وفي

المسور.عنرافعأبيابنعنمحمدبنجعفرطريقمن

.(9442/69)ومسلم(9273)ريلبخاا(1)

.(70981)رقم(2)

.(03981)رقم3()
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بنإسماعيلحدثنا1(:5()/4)""المسنلمفيأحمدالإماموأخرجه

علياأنالزبيربناللهعبدعنمليكةأبيبناللهعبدعنيوبأناقالإبراهيم

مايؤذينيمني،بضعةفاطمةانها":!شفقالالنبيفبلغجهل،أبيابنةذكر

أنصبها".ماوينصبنياذاها

حديثمنأخرجهثمالمسور،حديثمنلحديثا)2(الترمذيخرحو

الإمامشيخوهو-عليةبنإسماعيلعنمنيعبنأحمدعنرواهالزبير،ابن

:أيوبقالهكذا،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال،فذكره-أحمد

عنمليكةأبيابن"عنواحد:غيروقال،الزبير"ابنعنمليكةبيابن"عن

جميغا.عنهماروىمليكةأبيابنيكونأنويحتمل."مخرمةبنالمسور

المسور:عنمليكةبيأابنعنرواهأنه")3("الفتحفيلحافظاوذكر

عنمليكةأبيابنعنأيوبورواهوغيرهما،سعدبنوالليثديناربنعمرو

."...الليثروايةترجيحيظهر"والذي4(:النكاح)فيلحافظاوقالالزبير.ابن

نأيحتملنعم..المسور.طريقوغيرهالدارقطني"رجح)5(:المناقبفيوقال

فأرسلها".المسورمنسمعهاأو،فقطالقطعةهذهسمحالزبيرابنيكون

برقمفيهوهو.المسعد""لىإبالرجوعوالتصويب.232(5/):الاصلفي(1)

23(161).

)9386(.رقم2()

)3(/7(501).

327(.)9/"الفتح"(4)

()5/7(501).
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أبيابنفإن،الطريقينصحةالنظروفيالاصولعلىلجاريا:أقول

وأيوب.وضبطهحفظهفيماوهنعلىيدلبمايغمزلم،جليلثقةمليكة

شكك:لهفقالفيه،أشك:فقالحديثعنشعبةسأله.الجبالمنجبل

)1(.غيركيقينمنليئإأحب

.بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليهأحمد:قال،كذلكعليةبنواسماعيل

ماداود:أبووقال.لحروفايعدعليةابن:يقالكان:أيوببنزيادوقال

)2(.المفضلبنوبشرعليةبنإسماعيلإلاأخطاقدإلاالمحدثينمنأحد

لفظغيرولفظهمختصر،الزبيرابنحديثأنالطريقينصحةويؤيد

مخرمة.حديث

عن"صحبحبسندالقصة(951)3/"المستدرك"فيالحاكموأخرج

قال.عليا..."أنمكةهلمنرجلحنظلةأبيعنخالدأبيبنإسماعيل

مرسل.:الذهبي

غفلةبنسويدعنالشعبيعن"صحيحبسند(581)3/أيضاوأخرجه

وقال.الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقال...."عليئخطب:قال

.قويمرسل:الذهبي

وأنه،ب!ولالنبيرأىأنهعنهوجاء،جموالنبيعهدفيسلموسويد

ذلك)3(.يصجلم:وغيرهالمزيقالولكنمرارا.وراءهصلى

893(./1)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/276)السابقلمصدرا(2)

.(4/278)"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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فيأخرجبكاربنالزبيرأن3()1(80)5/"المعاني"روحوفي

إشارةفذكر،عنهاللهرضيعمرليقال:قالعباسابنعن"الموفقيات"

عليها.عباسابنوموافقةالقصةلىإعمر

طريقمن()2(661)صالصغير"المعجم"فيالطبرانيوأخرج

القصة.فذكر،عباسابنعنعكرمةعنالحذاءخالدعنتمامبناللهعبيد

")3(الميزان"لسانمنترجمتهوفي.ضعيفتمامبناللهوعبيد

الرواية.هذهلىإالإشارة

:(4)مباحثوههنا

المدينةبهوقدم،بسنتينالهجرةبعدولدالمسورأنذكرواأنهم:الاول

فيحكاه،سنينستابنأيفعغلاموهوثمالاسنةالحجةذيفي

عليبنعمروعن")6("التهذيبوفيبكير،بنيحيىعن")5("الاصابة

.(01/842)لمعثور"الدرا"وانظر.لمنيريةا.ط(61/072)(1)

.المنورةبالمدينةالسلفيةالمكتبة.ط(16)2/)2(

)3(/5(0.)32

صغر:الثانيالزبير،بن1والمسورفيالطعن:"الأول:الصفحةآخرفيالمؤلفكتب4()

للنبيوإجلالهعليفصلمنعرفلما،ذلكاستبعاد:الرابعالتفرد،:الثالثسنهما،

نيالثاالمبحثمنهاوالموجود".وحزبهجهللأبيوبغضه،لفاطمةوإكرامه)ص(

932(.327-9/،85501،)7/"الباري"فتحللبقيةوينظر،فقط

الكبير"و"المعجم35(4)5/للبغوي"الصحابة"معجمو[نظر(.01/177))5(

6(.0/2)نيللطبرا

.(01/151)"التهذيبتهذيب")6(
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لمالمؤرخين...")1(:"التهذيبتهذيب"فيحجرابنوقال.الفلاتروهو

مولدبعدكانتعلينتطبةوقصة،الهجرةبعدكانمولدهأنيختلفوا

فالغالبالسنهذافيكانومن".سنينسبعأوسنينستمنبنحوتالمسور

يضبط.لاأنه

بطريقنقلهنجدلمعليهالمؤرخينإطباةتادعواماأنأولا:لجوابوا

بنويحيى.معاصريهمنشانهيعرفبمنأو،نفسهبالمسورمتصلصحيح

يبيناولمسنة،مئةنحوالمسوروفاةوبينمولدهمابينعليبنوعمروبكير

،الولادةضبطفيالسلفوتهاونالمؤرخينتسامحعرفوقدمستندهما.

علىوقاتهتاريخولاب!ولالنبيمولديضبطوالمالمؤرخينأنوحسبك

خطأ.أنهوتبين،الاولربيع21اأتثرهمقالبات،التحقيق

هذهفيعنهأحمد")3(مسندو"")2(الصحيحين"فيثبتوقدهذا،

الناسيخطبوهو!ت!ماللهرسول"فسمعت:قالالمسورعننفسهاالقصة

(".محتلميومئؤوأناهذا،منبرهعلىذلكفي

بنيعقوبعن326()4()4/المسند""فيأحمدالامامرواه

حلحلةبنعمروبنمحمدعنكثيربنالوليدعنأبيهعنسعدبنإبراهيم

أحمدالامامطريقومنالمسور.عنالحسينبنعليعنثتهابابنعن

.)01/151()1(

.(9442/59)ومسلم(0113)ريلبخاا(2)

.(31981)رقم3()

.(31981)رقم(4)



الفقهرسانلمجمو!275

")2("صحيحهفيالبخاريأخرجهوكذلك1(،")صحيحه"فيمسلمأخرجه

البخاريرواةبعضعندووقع.يعقوبعنالجرميمحمدبنسعيدعن

الكلمةوفيه-لحديثا4()البخاريأخرج")3(.المحتلميومئذوأنا"

منذكرمابابلجهاد:اكتابعقبالخمسفرضأبوابفي-المذكورة

!ه.النبيدوع

حكاهلماخطا،أنهالناسسيدابنعن"الفتج")5(فيالحافظونقل

فيوقعكذلكنهو،"كالمحتلم"بالصونوالمسور،عمرفيالمؤرخون

.يعقوبعنمعينبنيحمىطريقمنالاسماعيلي""مستخرج

بالمتابعةأحمدالاماموروايةحالها.تقدمقدالمؤرخينحكاية:أقول

كالمحتلم""الصوابأنفرضوعلى،أرجح(""الصحيحصاحبيوتخريج

علىفالردالعشر.فوقيكونبلنحوها،أوسبعلابنيقاللافهذا

سلففأخطأ"،بسنتينالهجرةقبلولدالمسورولعل.بحالهالمؤرخين

.غيرهوتبعه،يسنتين"الهجرةبعد":فقالالمؤرخين

"صحيحيهما"فيوالشيخين"مسنده"فيالحديثأحمدالاماموتخريج

حكاهماأنعلىظاهرةدلالةيدل"محتلم"وأناالكلمةلهذهإنكاربدون

فيالبخاريإضرابذلكويؤئد.ثابتأساسلهيعرفلاالمؤرخون

)9244/59(.رقم)1(

)0311(.رقم)2(

327(.)9/""الفتحانظر)3(

3(.011)رقم(4)

()5/9(.)327



573علئايزؤجواانالنبي1واستنذانهرالمنيرةبقهشاكلبنيتصلأثمبعث28-

ذلك.فيكلامهمحكايةعنتواريخه""

هوكمايضبطقدالثمانأوالسبعابنأنبيانعنيغنيماذكرناهوفيما

وغيرهم.الصحابةفيمعروف

وأسنينب!ستالمسورمولدبعدكانتالقصةإنحجر)1(ابنقولماو

إنماجهلأبياللانيقينا؛مكةفتحبعدكانتالقصةأنفبيانه،سنينسبع

وكان،وفاتهوبينالمدينةلىإب!روالنبيمرجعبينفهي،الفتحيومأسلموا

.ثمانسنةأواخرفيالمدينةلىإمرجعه

إسلامعقبيكونأنيبعدفانه،تأخرتالقصةتكونأنيتجهوالذي

كلامصحلو-والمسور.به!جم!النبيوفاةقربتكونفانهاوعليه،القوم

سنةبعدولديكونأنجوزناإذافوقها،أوسنينثمانابن-المؤرخين

منمعروفهوكماالكسربجبر"بسنتين"فقالواوشيء،بسنةالهجرة

ماابنتهعنالرجلذببابفيالنكاحكتابفي")2(الفتح"وفي.عادتهم

الموفق.واللههذا.يلاقي

.(01/151)"التهذيبتهذيب"في(1)

)2(/9(.)327
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الفهارس

القرانيةالاياتفهرس-1

البقرةسورة

[2]6<مثلأيضرب(ن،لمجمتتخىلاآلنه>إن

<]238[قنتينلله>وقوموأ

[082-472](...والئهاويالئلأقؤررينفقونالذب>

]028[<ميسرهإكفنظرةذوع!رة>ل!إنكان

[]268(وسعهأإلانفساللهلايكف>

عمراقالسورة

[431-031](...أضعفالردبرااتا!لولامنوااءلذفيايكأيفا>

النساءسورة

]3[<النسامنلكمطابمافانكواالينئىفىنقسطواالاضفتتموإن>

[11]<نقعأل!أقرب(تهملاتدرونو؟نناؤكم>ءابماؤكم

[1]2(وصئةضآرغئرأودئزبهآيوصئوصئزبضد>منما

[16-]15...<دضمآبخمنالفخشةياتبلئ>و

[03]92-.(..أمولكمتا!لولاءامنوالذلىئأئها>

[912-]128...(إغساضماأومنمابنلهانسثوزاض!أهـخافت>وإدق

[161-061](...طئنتعليمحرتناهادواالذلينضنفبظتن>

الماثدةسورة

]3[(نعمتىعلتكغو(تممتدينكملكمأكملت>اتوم

957

47

84

،035،893

104،304

346

92،141

،893804

953

448

448

292

،283،942

،953541

947



058

]6[<الضلؤِإلىلحضترإذاءامنوالذجمت>ياأيها

الأنعامسورة

]37[(رئهحمنءاية!عليؤنزللؤلالواوقا>

[112](-لفسنوإنهعليهللهثيهراشملزمضاتأصلو>ولا

[1061<امالهاعشرفالوياطسانةجاء>من

[461](أخرئوت!وازريرتزر>ولا

الأعرذسورة

[]918<صطحاءاتيتنالبنرنجهماأللهدعوااثقلت>فلنا

[2]30(ئقمنإكيوص+ماأتئعإنما>قل

[602-02]3(...تجتبتتهألولاقالو(ثايزتأتهملموإذا>

[2502-40].(..له-وانصتوفاستمعوالقرانمرثرإذ>

<

<

<

<

<

[02]5<ويخيفةتضز،نفسثفيواذكرزفي

التوبةسورة

]34[<ولاينفقونهالفضةولذهبيكنزونوائذين

يونسسورة

[2.](رد5بمنءايةعليهأنزللولاويقولون

الرعدسورة

]7[<يئهءمنءايةءعلةأنزللولاالذينكفروليدقول

]27[(ربهمنءاية!علةأنزللولاالذين!ط(ليلقول

الفقهرسانلمجمولح

92

69

184

542،072

512

492

79

97،99

،91،56،65

،74،08،81

،8283

57،58،991

937

69

69

69



رسالف

العجرسورة

]87[<العظيماتؤألقؤافثاقننسبفااطتك5ولقد>

الفعلسورة

]87[<فذاحئلالكذبأد!نتحمتصفلماولاتقولوأ>

الإسراءسورة

]38[<مكرومماعندرئكسئئهذلككان>كل

78[](مشهو،ا%الفخركاانقرةإنالفبزان>وقؤ

الكفسورة

]5[<الاكذبايقولوتناقواههغمنتخرجكلمة!برت

طهسورة

[44](يخشئأؤيتذكرلعفه-لئناقولأله->فقولا

]133[<زفي-منياتينانايهلولا>وقالو

الأنبياء5رة

[01-5](...!لاولوناأرسل!مايايةص>فليأئنا

الفورسورة

[2](لجدؤمأثةمنهماؤح!كلفاتجداإوال!ابألرابة>

الفرتانسورة

[]53<اجاجمقخوهذافراتعذديفذاالبخريزمرجالن!>وهو

النملسورة

[02]<الهدهدأرىماهـلافقالالظير>وتفقد

العنكبوتسووة

[15-05](...ردة!منءايتأدزهـعلئهلولآوقالؤا>

،58

،5758

،118

581

187

048

425

06،

947

59

69

69

492

392

191

59



582

[86]<يال!اؤكذبباتاللهكلافزىمتنأظلمومن>

[96-86](....يال!اؤكذبباتاللهكلافزىممنأظلمومن>

المح!مسورة

93[]37-(...ويقدريثماءلمنألررقينس!اللهأنيزأولم>

]93[<الاسأتزلفىيزبرأربامنءاتتتموما>

الأحزابسورة

[43](ألله.ايتمنبيوتجنفىيتكماواذكرن>

[]53<ألتئبيوتئذنولاءامنواالذينجأيها>

دنسسورة

83[82-](...يختنوتلهبهنيقولأنسثئاأرادذآ-أمره!ياتمما

!ملتسورة

[2]6<انالقزلهدلا!سحواتذينكفروااوقال>

الأحقا!سورة

[192<انآلقؤيستمعونألجنمننفزصرئنا،تك>لاذ

الفجرسورة

[]93(سىماإلال!لنشنلنسوأن>

الرحمقسورة

[9]7-..(.ألاتطغو!الميزانووضحرفعهالنمما>و

الععرسورة

]7[<مبهئماقلأغانيابيندولهيملايكؤن!ق

المزملسورة

[02](القر.انمنتيسرما>فاترءو

رسافيمجمو!

7

،7931

،59،790

،91

لفقه1

48

89

04

04

05

05

03

14

13

14

94

37

06



الفرس

المدثر"رة

[2-11<فائذزقئ!لمدثرايأيها>

الأعلى"رة

[11<لأعلىارنكاشم>سغ

!!!

583

02

53
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النبويةالأحاديثفهرس-2

لحديثاطرف

اللهوتحمدفكبرابدأ

يقرألامام1وصلاتكمفياتقروون

يقرألامام1وأتقروون

بقرانإلاصلاةلاأنه:المديبةفيفناداخرج

سلعتهالبائعووجدالرجلأفلسإذا

البقرناباذواخذتمبالعينةتبايعتمإذا

صفوفكمفأقيمواصليتمإذا

احدكمفليؤمكمالصلاةلىإقمتمإذا

إمامكموراءتقروونأراكم

صاغااربعينالانصارمنرجلمن!النبياستسلف

ذهبمناوقيةأعطه

قضاءأحسنهمالناسخيرفإنإياهأعطه

سنهفوقسنااعطوه

الكتاببفاتحةنقرأنأمرنا

ووقراءةإلاصلاةلاأنه:أناديأنغ!ب!مالدهرسولأمرني

فحجوالحجاعليكمفرضقداللهإن

شاءماأمرهمنيحدثاللهإن

سنتنالنافبينخطبنايك!رواللهرسولإن

بيدهفاوماالفجرصلاةفيدخل!اللهرسولان

خلفهيقرأرجلفجعلالظهرصلىمج!م!داللهرسولأن

لفقه1رسانلمجمولح

الصفحة

7

61

61،166

513

352،044

74

99

472

946

047

471

48

272

81،85

901

215

53



الفرس

شغلاالصلاةفيإن

لشغلاالصلاةفيإن

الكتاببفاتحةالاصلاةلاأن:فنادىأمرهيالنبيأن

الكتاببأمالاوليينفيالظهرفييقرأكانيهالنبيأن

وراءهاصحا،وقرامكتوبةصلاهفيقرا!ك!ب!اللهنبيإن

الناسكلامهنشيءفيهايصلحلاالصلاةهذهإن

يهليؤتمالامامجعلإنما

القرانلقراءةالصلاةإنما

منيبضعةفاطمةإنها

نزلتجواريقضيتفلمابحراءجاورتنيإ

بالذهبالذهببيععنينهى-كلحاللهرسولسمعتنيإ

يكفووالنبيعندذلابعلىيحلفعمرسمعتإني

إمامكمخلفتقرؤونلاراكمنيإ

النفسهذاصاحبأيكم

ب)سبح(خلفيقرأأيكم

بالدراهماشترثمبالدراهملجمعابع

خلفيتقرؤون

معيكنتم1إذالقرآنتقرؤون

بالحنطةوالحنطةبالتمرالتمر

ص!النبيثقل

بعشرالحسنةالدهجعل

والحمدبالفاتحةالامرفيرفاعةحديث

جابرجمل!مطالنبيشراءحديث

75

،357935

166

125،175

376،504

،6263

63

6،0

444

585

85

82

94،

97

64

64

568

13

918

143

182

166

935

013

243

946



586

موتهمرضفيجم!النبيصلاةحديث

لحنطةباالحنطة

عنيخذوعنيخذوا

بالضمانالخراح

القرآنعليخلطتم

قضاءاحسنكمخياركم

مقالالحقالصاحبفإندعوه

بينهمافضللابالدينارالدينار

وعينهاتبرهابالذهبالذهب

بالفضةو]لفضةبالذهبالذهب

بوزنوزنابالذهبالذهب

وهاءهاءالاربابالورقالذهب

باباوسبعونثلاثةالربا

النارفيوالمزادالزائد

تعدولاحرصااللهزادك

<فشوزابعلهامنماخافتأعرأه>وإفي:لىتعاقولهنزولسبب

البتةجموهمافارزنياإذو]لشيخةالشيخ

ركعتينكلفيتشهدمثنىمثنىالصلاة

فيهاعليهفثقلتالصبحع!رراللهرسولبناصلى

لصبح1صلاةيك!حاللهرسولبناصلى

الصبحانهانظنصلاةيئاللهرسولبناصلى

القراءةعليهفثقلتالصبحيك!رواللهرسولصلى

أشهربعشرةشهرصيام

الفقهرسانلمجمك2

34

393

492

332

28،561،391

174

453

953

368

035

473

34،142،015،151

542

592

33

67

23

76

53

242



الفرس

الزحفيومكالفارالطاعونمنالفار

فصلواأدركتمفما

قراءةصلاةكلفي

لمكتوبة1الصلاةفييككباللهرسولقرأ

عبديوبينبينيالصلاةقسمت

عيناهاحمرتخطبإذالمجيهمرواللهرسولكان

هنيةسكتالصلاةفيكبرإذائك!رواللهرسولكان

فتىقراءةفسمعالصلاةفييقرأ!ك!ب!اللهرسولكان

سكتةسكتيقرأأنأرادجمقإذاالنبيكان

خداجفهيالكتاببامفيهايقرألاصلاةكل

خداجفهيالكتاببفاتحةفيهايقرألاصلاةكل

الكتاببامفيهايقرألمصلاةكل

ربافهونفعاجرقرضكل

لقبورزيارةعننهيتكمكنت

القرآنبأمفيهاالرجليقرالاصلاةتجزئلا

الكتاببفاتحةفيهايقرالاصلاةتجزئلا

سراأولادكمتقتلوالا

جهرتإذاالقرآنمنبشيءتقرووالا

دينارربعفي]لااليدتقطعلا

النسيئةفيالاربالا

الكتاببفاتحةالاصلاةلا

بقراءةإلاصلاةلا

الطعامبحضرةصلاةلا

،6،2232

66

،447

،55

18

0،36،376،377

25

،17،25

25،26

587

32

17

85

58،

947

،86

08

185

22

902

32

453

911

91،

22

188

42

474

،27

702

،27
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القرآنبأميقرألملمنصلاةلا

الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا

للهبالحمدركعةكلفييقرألملمنصلاةلا

خاطئإلايحتكرلا

الطعامبحضرةاحدكميصليلا

بالقراءةجهرتإذاأحدكميقرانلا

اعمامكمخلفتقروونلعلكم

الغيلةعنأنهىأنهممتلقد

تأحلولا.امعوأالذفييهايها>اية-بعدهايكفع!ديعشلم

وعشرينإحدىإلا<الزلبر

فيهماتالذيمرضهكأاللهرسولمرضلما

فقرأهاالربافيالبقرةسورةآخرمنالاياتننعلتلما

الناسعلىع!بروادلهرسول

والرومفارسضرضاراذلككانلو

بالسواكلامرتهممتيعلىأشقانلولا

الطهوريحسنونلامعنايصلوناقوامبالما

بأسفلابيديداكانما

شوكةيشاكمسلممنما

بيديذابمثلمثلا

منهليسماهذاأمرنافياحدثمن

شوالمنستاأتبعهثمرمضانصاممن

أشهربعشرةفشهررمضانصاممن

شوالمنبستوأتبعهرمضانصاممن

رساذلمجمولح

25،93،9

الفقه

22

02

38

27

53

23

54

77

27

21

47

47

22

24

24



985الفرس

257ذنوبهمنخرجشوالمنستاواتبعهرمضانصاممن

258السنةصامفكانماشوالمنستاوأتبعهرمضانصاممن

246شوالمنوستارمضانصاممن

253السنةصامفكانماشوالمنوستارمضانصاممن

062والاربعاءشوالمنوستارمضانصاممن

257شوالمنأياموستةرمضانصاممن

062والاربعاءوشوالارمضانصاممن

258الفطريومبعدستاصاممن

245الفطربعدأيامستةصاممن

258شوالمنأيامستةصاممن

136قراءةلهالامامقراءةفإنامامخلفصلىمن

157،181قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلىمن

23القرانبامفيهايقرألمصلاةصلىمن

155الجنةدخلقاتلهعنعفامن

947أمرناعليهليسعملاعملمن

561،181(الاعلىربكاسمب)سبحمنكمقرأمن

137،531،181،182،702قراءةلهالامامفقراءةاماملهكانمن

011فليسيحصلاتهفيشئنابهمن

97الانصارمنفتىفي<فاستمعوانالقؤقرئر)ذا>نزلت

472نائللكونصفقضاءلكنصف

355بالذهبالذهبببععن!ك!مرواللهرسولنهانا

353بالذهبالذهبيباعان!كذمرواللهرسولنهى

23،96بالقراءةجهرتاذاتقرؤونهل



معيكنتمإذاتقروونهل

معيالصلاةفيتقروونهل

منكمأحدمعيقرأهل

انامنكمأحدمعيقرأهل

احدمنكمقرأهل

أجزأتالقرانأمعلىتزدلموان

ربابالذهبالورق

عنديمنووسقلكوسق

اللهسمعوتسمعنيلاحذافةابنيا

النسبمنيحرمماالرضاعةمنيحرم

ال!الال!الال!

الفقهرسانلمجمو!

42،63،661

73

671،091

6.7011

23

274

391

793



لفهارس

الأثارفهرس-3

الأثر

هديةتهدينفلاقرضاأقرضتإذا

الكتاببفاتحةفاقرأقرأإذا

يدعوهالدينقبلبينهماجرىقدذلككانإذا

لهفاهدىدينالرجلعلىللرجلكان1إذ

أعادالإمامخلفيقرألمإذا

الركعةتلكتعدلاالكتابفاتحةنسي1إذ

لجمعةايوملحمدبااقرأ

الامامخلفاقرأ

نعم:قال؟الامامخلفقرأ

تفقهواأنلكمانأما

لييحلهلماللهفإنأحللتهإن

أسلفتهمماأفضلأعطاكإن

أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالناسإن

)اقرأ(نزلمااولإن

الصلاةشأنفينزلت(القرانقرئ)واذاايةإن

أجللىإالبيعالرجليبيع:لجاهليةاأهلرباأن

درهمامعهرددترددتهوانأخذتهرضيتهإن

شغلاالصلاةفيإن

ئلالقا

عباسبناللهعبد

جبلبنمعاذ

إبراهيممنصور،

علقمة

مجاهد

مجاهد

جبير،ابن،لحسنا

هلالابن

الخطاببنعمر

جبيرسعيدبن

مسعودبناللهعبد

بكرأبو

عمربناللهعبد

الخطاببنعمر

فلدبنجابر

المسيب،بنسعيد

إبراهيم،الحسن

قتادة

عباسبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

195

الصفحة

462

171

465

465

184،186

186

185

184

123

09

442

482

02

97

437

164



295

تضيفهفلاالدينالرجلعلىلككانإن

للامامأنصت

شغلاالصلاةفيفإنللقرآنأنصت

فاشفيهاالربابأرضإنك

يربيأنأرادمنعلىالرباإنما

لحمداالسلفجزاءإنما

منفعةجرقرضكلكرهانه

(الرلبىاتانبو>لانزلتآيةآخرنهاأ

بيوعااحدثتمقدإنكمالناسايها

ابتعتماوبئساشتريتمابئس

اجتبيتها<>لولا:لىتعاقولهتفسير

اليتمى<فىنمبسطو(ألاضفغوإن>:لىتعاقولهتفسير

جمزالقاسمابيصلاةتلكامكثكلتك

نصليهاكناصلاةعليذكرنا

نصليهاكناصلاةالرجلهذاذكرنا

خيرايوفيهأنعلىالدراهمالرجليقرضالرجل

إليهويهدىالقرضيقرضالرجلعنسئل

طعامااستقرضرجلعنسئل

دراهمرجلمناستقرضرجلعنستل

غريمهلهيهديالرجلعنمالكبنانسسألت

وجوهثلاثةعلىالسلف

الفقهرسانلمجم!2

الشعبي

،913مسعودبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

سلامبناللهعبد

الخطاببنعمر

ابيبناللهعبد

ربيعة

ابراهيم

عباسبناللهعبد

عبادة

عائشة

عباسبناللهعبد

عائشة

عباسبناللهعبد

موسىابو

حصينبنعمران

ابراهيم

طالبأبيبنعلي

عباسبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

يزيدبنيحمى

عمربناللهعبد

453

466

،164

184

164

461

465

904

354

031

79

267

266

266

465

462

462

462

463

464



لضرس

الامامحلفيقرامسعودابنسمعت

الامامحلفيقراعمروبناللهعبدسمعت

الإمامخلفمسعودبناللهعبدجنبلىاصليت

يقرأفسمعته

العلمطلبفيكلهاالارضطفت

علمافيهااحفلمبمصرعتقت

الليلقيامافترضاللهفإن

قراءةصلاةكلفي

إليكأهديبماقاصه

الامامحلفاقرأجبير:بنلسعيدقلت

الامامحلفبالقراءةيأمرنا)أنس(كان

الإمامحلفيقرالاعمرابنكان

يضحونلاعباسوابنوعمربكرأبوكان

الرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةافيالرباكان

الصلاةفييتكلمونالناسكان

الامامحلفيقروونأئمةرجالكان

الربااية!ك!رسولهعلىاللهأنزلمااخرمنكان

منهاخيرايأخذأندراهماقرضإذايكرهكان

الرجلبيتمنالرجليأكلأنيكرهكان

البيضالدراهمبقضاءباسايريانلاكانا

منفعةجرقرضكليكرهانكانا

مريمابو

مجاهد

زيادبناللهعبد

مكحول

مكحول

عائشة

هريرةبوا

عباسبناللهعبد

خثيمابن

البنانيثابت

محمدبنالقاسم

اسلمبنزيد

قرةبنمعاوية

محمدبنالقاسم

الخطاببنعمر

مسعودبناللهعبد

لحكما

المسيب،ابن

لحسنا

لحسنامحمد،

395

،913،163

184

916

،178

83

16

68

68

02

18

46

18

16

26

43

98

18

93

46

46

457

466



الدينالرجلعلىللرجليكونلجاهليةافيكانوا

الصلاةفييتكلمونكانوا

شيئاقر1إذيك!اللهرسولمنيتلقفونكانوا

قرئوإذا>:فنزلتالامامحلفيقرؤونكانوا

(انالقؤ

منفعةجرقرضكليكرهونكانوا

فيهخيرفلامنفعةجرقرضكل

ربافهومنفعةجرقرضكل

الرباوجوهمنوجهفهومنفعةجرقرضكل

الصلاةفينتكلمكنا

لله>وقوموا:نزلتحتىالصلاةفينتكلمكنا

قنتين(

الصلاةفينسلمكنا

الامامخلفوالعصرالظهرفينقرأكنا

الصلاةفيبعضعلىبعضانايسلمكنا

دراهمسبعةإلامنهتاخذلا

لاحدشرطوفيهاتقربهالا

شيءفيالاماممعقراءةلا

باعهاشاءإنوليدةإلاوليدةالرجليطألا

الامامخلفيقرألا

أطيبمنانيعلمتوفدهديتيعليرددتلم

ثمرةالمدينةأهل

شرطايكنلممابأسابذلكيرىيكنلم

الفقهرسانلمجمولح

مجاهد

هريرةأبو

كعببنمحمد

أبو،أسلمبنزيد

العالية

عطاء

هيمبراإ

هيمبراإ

عبيدبنفضالة

مسعودبناللهعبد

أرقمبنفلد

مسعودبناللهعبد

اللهعبدبنجابر

مسعودبناللهعبد

عباسبناللهعبد

الخطاببنعمر

ثابتبنزيد

عمربناللهعبد

اللهعبدبنجابر

كعببنأبي

الشعبي

437

82

08،87

،9788

424،428

464

464

464

81

،8498

81

161،916

،8188

461

794

122

794

138

046

457



لفرس

لمنعهنالنساءأحدثمارأى!ك!بماللهرسولأنلو

الكتابتحةبفايقرأأنبأسايرونكانواما

والعصرالظهرفييكحيقرأاللهرسولأكانندريما

منهأفضليشترطفلاسلفاأسلفمن

قضاءهإلايشترطفلاسلفاأسلفمن

القرانبأمفيهايقرألمركعةصلىمن

يصلفلمالقرانبأمفيهايقرألمركعةصلىمن

الاصواترفعفي<انالقؤقرثرإذا>نزلت

!ك!يهاللهرسولخلفوهم

والعصرالظهرفييقرأيك!حالنبيكانهل

السنةعنالشهرهذابصياماللهرضيلقدوالله

الفضللهأكرهبالورقالورق

لجهادابذللشأريدنيإالمنذرأبايا

يقاصه

الكتابتحةبفا-الأوليينيعني-الركعتينفييقرأ

!!!

عائشة

عمربناللهعبد

عباسبن]لتهعبد

مسعودبنلثه1عبد

عمربناللهعبد

عباسبناللهعبد

اللهعبدبنجابر

هريرةبوأ

عباسبناللهعبد

الحسن

هيمبراإ

حبيشبنزر

عمربناللهعبد

اللهعبدبنجابر

ت

482

185

013

463

463

137

،8288

131

261

465

945

466

161



695

القافية

نارها

لرقصا

نرقع

لافلا

لحمامها

زمان

الشعرفهرس-4

البحر

طويل

طويل

طويل

خفيف

مللكاامجزوء

طويل

القائل

لجنادين

التعاويذيابنسبط

المتنبي

الأبرصبنعبيد

!!!!

الفقهرسانلمجمولح

الصفحة

343

352

343

392

478



لفرسا

الأعلامفهرس-5

795

هيمبراا

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراا

هيمبراإ

هيمبراا

براهيمإ

هيمبراا

ابيابن

ابيابن

464،465)؟(

97951،183،574،النخعي

38الهجري

358الليثأبيبن

571سعدبن

74701،سفيانبن

235مرزوقبن

543السلامعليه

236الزناد

،83501،411.461،حاتم

164.،225،226،227228،

،922،236،23847،2482،

،255258

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

138،.11،12،137شيبةأبي

164،،223،428،457945،

0،46،461،462،464465

321ليليأبي

061مريمأبي

437نجيحأبي

466إدريس

368936،،63،67918.إسحاق

35،36،اأديمة=عمرو-عمارة

،76،77011،131،141،151،

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

بن

ابن

ابن

ابن

،116،117،123،124

،126،127،128،912

1،14،167،168،173

،175،176،178،018

،291،391،491،891

302،802

البناء

لجوهرا-صاحبنيالتركما

131.511،138.016،

641.165،017

،125

،135

،174

،091

،991

257

،161

51،071لجوزيا

455لحاجبا

76111،211.السرح

247نيالسمعا

701،425الصلاح

13،41الصياد

151،017.62،2044القطان

0،35الموقعينإعلام=صاحبالقيم

422،043،433

الكلبي

263المنذر

31المنكدر

257الانجار



895

136،531،428،458الهمامبن

4،6،97الطبريجريرابن

0،8،82،83،860،9،79921،

63،2924،437،943،044،

054

711،2،2،23،27،38،حبانابن

1،6،62،68،960،7،8184،

101،501،601،801،131،

411،511،611،921،431،

941،151،52،292،2،237

24،254،264.248،2942،

،263،355،455،945،461

518

،713،16.18،لحافظحجر=اابن

0،2،27،62.68،85201،

601،421،431،541،471،

481،941،5،22،227268،

،236،23752،2،257258،

،593454،464،568،،571

572،573

455حمادابن

123،178184،خثيمابن

235،.14،101،201خزيمةابن

24،247،2482،94،2263

228922،الحسنبن-عمردحيةابن

ابن

ابن

بن1

ابن

ابن

بن1

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

الفقهرسانلمجمولح

،13،51،94،301،401العيددقيق

941،227

6568،زيد

،131،411،891،422سعد

،237238

572لناس1سيد

73918،صاعد

263عابدين

،5،214،451،161البرعبد

68،2368

12،75،401،501،عجلان

601،701

201،401،138،عدي

،148225،922

186علية

144،151،185عون

525قاسم

183الكبير(الشرج)صاحبقدامة

،35،97،88133،135،قدامة

141،851.871،60،2652،

262

كمانة

ماجه

لاماكر

منده

52

،05،51،77،161،245693

246

7،155،258



الفارس

911،191هشامابن

922صل1وابن

243يونسابن

94،137،581،951،061الزبيرأبو

451،561أحمدأبو

551لحاكماأحمدأبو

454أسامةابو

962(؟)اسحاقابو

104(لزجاجا)إسحاقأبو

466عمر(ابن)عنإسحاقأبو

،77،82921،113،السبيعيإسحاقأبو

135،141،516

،24،243،2442الرحبيأسماءأبو

54،264،253،2357

82461،165،الأحوصأبو

161،117ليثبنيمولىالأحوصأبو

3534،35،نيالصنعاالأشعثأبو

،357،358953

ءالدرداابو

ئبالساأبو

لسعوداأبو

لشيخاابو

ليةلعااأبو

الأصمالعباسأبو

المليحأبو

122،177

7

49

،9788

356

185

،211لوليداأبو

181،218

أويسأبو

،611أيوبأبو

432،532،

،154

،222

،024

،156

،223

،256

،157

236

،023

،026

261

موصىابيبنبردةابو

النضرأبيأختابنبكرأبو

،501،411البزاربكرأبو

561،891،942،

147،472

77،الصديقبكرأبو

513،56،2244،37

النيسابوريبكرأبو

عياشبنبكرأبو

،4،3241،431بكرةأبو

،641،051،151،45

،7718،حاتمأبو

411،511،611،

161،461،522،

282،922،236،

،248،255،25855

حنظلةأبو

،2855،95،حنيفةأبو

521،531،551،

453،454

74،701

،143،148

،251،252

،013،131

،4474

181،183

08،81

،144،145

1،215

،101،601

،146،151

،226،227

،237،923

4

956

،86،136

،156،157



أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

06

،915،174،181،182،791

60،2،263،703،803،336

،366،377،293،424،425

،426،427،457،463،464

،465،694554،555،556

75خالد

401،501،824لاحمراخالد

،9،22،23،93نيالسجستاداود

84،94،5،76،79،71،8101،

301،401،501،111،211،

311،241،441،541،071،

512،233،932،242،342،

542،،33225،345،3044،

445،965

611ذر

،7641،151،161،071،زرعة

236،238

31فلد

،84،05،221،771لخدرياسعيد

831،481

05السعديسفيان

133،185الرحمنعبدبنسلمة

715سودان

451،551شداد

171المهريشيبة

أبو

ابو

أبو

أبو

بو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

بو

أبو

أبو

ابو

أبو

الفقهرسانلمجمولح

5،7401صالح

915السمانصالح

164مباذصالح

235لمقرئعبدالرحمن

13عبيد

22النهديعثمان

101النيسابوريعلي

001عوانة

401،641،841غلاب

25،53،36قتادة

16،26،53،357،3953قلابة

0،8454كريب

185مجلز

931،631،418مريم

69مسلم

84مسلمة

794مصعب

08معشر

541(ئيلسراا)موسى

،4،799،001الاشعريموسى

901.135،491،70،2266

163الرازيموسى

48،94نضرة

،7137،551،152،582،نعيم

368



الفوس

9637،المؤذننعيمابو

،7،89،17،81،91،،6هريرةابو

12،22،23،42،27.0،332،

5،394،05.06.66،4،757،

،76.82،86،88001،401،

701،801،011،121،421،

521،921،513،441،641،

731،471،571،771،781،

581،861،091،291،391،

491،591،691،791،891،

991،002،102،302،402،

502،602،702،902،222،

942،152،952،062،662،

95،3404،114،174،472

1،8913،461،481وئلأبو

915الحمانييحتىأبو

551يعلىأبو

،80،361،3،377524يوسفأبو

624

918)؟(بيأ

268الاي

،221،177،184كعببنأبي

00،201،2954،046،614

05،2552الأثرم

071الاجري

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

احمد

106

723،82،392،3033نيتالزرا

715نةالسا

924025،ثابتبن

16،0،2،23،35حنبلبن

،380،5،52،61،63،67،77

،78،97،81،99001،201،

501،131013،133،،134

137.145.،156017،،185

186،187.60،2،224،225

،226،231،236،237،238

،923،243.244.245،025

254،255،256،هـ2513،2،

،026،263،7030،32،321

.323،325،352،353،355

،9350،44،454،694،531

،567،568.956،571572

255المصريصالحبن

454الحميدعبدبن

وهب-بنالرحمنعبدبن

،451وهبابنأخيابن

561،181،182،183

234البرقىدئه1عبدبن

،422-العجليالعجلياللهعبدبن

،23742،2243

111المروزيصحمدبن



206

501الحارثبنمحمدبناحمد

136،153،568منيعبناحمد

517حوذفلنأحمد

441،146الاحعف

152،425الاذرعي

77921،135،شرحبيلبنالارقم

0،313لازهريا

044أسباط

136،153الازرقإسحاق

طلحةأبيبنإسحاق

،1،2441،017راهويهبنإسحاق

1،32323

اللهعبدبنإسحاق

،225226،،581منصوربنإسحاق

،227228

451،551،182سرائيلإ

28اسلم

445يزيدبنتأسماء

58،2952المؤذنإسماعيل

501،163الغنويأبانبنإسماعيل

،461،462عليةبنإبراهيمبنإسماعيل

463،،568956

956خالدأبيبنإسماعيل

323جعفربنإسماعيل

6344،2246،عياشبنإسماعيل

الفقهرسانل!جمولح

138،061السديموسىبنإسماعيل

454،572الاسماعيلي

183لاسودا

137،158عامربنأسود

358الاشجعي

277التهانويعلياشرف

464أشعث

163الشعثاءابيبنأشعث

97سواربنأشعث

313أصغ

523لاصطخري1

133الاصم
441لاعلم1

501،915الاعمش

593الهراسيإلكيا

317زيدولدأم

217)؟(لامام1

555الثافعية()عندالامامان

455الامدي

،1،6،62601،801مالكبنأنس

122،916،177،185،991،

01،2463

،36،63،78211،133،الاوزاعي

186،1،32368

568956،(مليكةأبيابن)عنايوب



الفارس

441،513،164بأيو

356،357935،تميمةأبيبنأيوب

46،2،26861،3،3281،33الباجي

5،93114،534،574،794

694باقشير

64،2،28،31.32،33،البخاري

،9304،14،24،43،94،65،

1،6،62،634،6،671،7،72

،82،9809،201،301،401،

011،211.131،231،621،

132،133،913،141،241،

541،641،481،051،621،

631،461،561،178،811،

841،186،187.00،2،237

04،254،247،205،2152،

66،241،3،332904،624،

254،534،454،554،964،

147،572

،22،257،2952عازببنالبراء

06،2404

514،024البرجندي

452البرقي

135البرماوي

،54،4554،456اللهعبدبنبريد

584،064

306

554البزدوي

014نيالبستا

151لخياطابشار

133المريسيبشر

956المفضلبنبشر

258(المعجم)صاحبالغوي

125البغوي

542بقية

254مضربنبكر

الاشجبناللهعمدبنبكير

504،946بلال

58البيضاوي

1،2،23،56،61،62،08،83البيهقي

،84101،501،601،131،

123،137،138،571،016،

161،162،163،164،916،

171،178،182،391،247،

،317،356،358434،،435

544،544،954،046،461،

462،463،464،472

263التباني

23،25،97،،501،11.الترمذي

001،131،151،161،918،

1،22،222،224،226228،

،922،023،233،238124،



406

،251،254261،68

،122،223السبكيالتقي

925

التورتبتشي

التيمي

نيالبناثابت

الثعلبي

ثياللهرسوللىموثوبان

432،442،542،

256،95،20،2607

الجعفيجابر

زيدبنجابر

،13،02اللهعبدبنجابر

136.137.،138

154،156.157،

162،916،177،

183،185،222،

،255،256925،

946،947

415الراسبياللهعبدبنجابر

69الجبالي

جبريل

74101،جرير

الجزري

793،893،لجصاص

،232

،222

،246

2

158

،801

،152

،016

،181

،253

،026

155،

492،

،137

،504

الفقهرسانلمجمولح

224،624،924،034،453

،233

462

916

،242

،248

915،

2،21

،122

،153

،161

،182

،254

،444

156،

804،

02

465،

026

،412

05جعفر

462برقانبنجعفر

567محمدجعفربن

947الصادقمحمدبنجعفر

922،ميمونبنجعفر

328)؟(ح

27،58،2925إسماعيلبنحاتم

255الاعورلحارثا

464أسامةأبيبنلحارثا

912لازمعبنالحارث

421،00،2402لحازميا

،9،6501.601،941لحاكما

571،631.0،35675،965

235هلالبنحبان

462مرزوقابيبنحبيب

428)؟(حجاج

001الحجاجبنالحجاج

235المنهالبنحجاج

122،177،183،184اليمانبنحذيفة

96،07،7127،حكيمبنحرام

17معاويةبنحرام

243عطيةبنحسان

،97132،421،431،لحسنا

441،541،461،471،015،



الفرس

151،551،481،581،162،

144،754،664

031العرنيلحسنا

333الماتريديلحسنا

112الصباحبنلحسنا

137،158صالحبنالحسن

152عمارةبنلحسنا

921الكرابيسيحسين

517،518.951025،امعيسىحسين

246إدرش!بنلحسينا

72عليبنحسين

247248،نصربنالحسين

47الرقايثياللهعبدبنحطان

464حفص

924عمربنحفص

232غياثبنحفص

457،464،466الحكم

442نافعبنلحكما

457،464،465)؟(حماد

235142،سلمةبنحماد

133،185هلالبنحميد

،1،2131،412،175،791لحميديا

891،00،240،2،234923

601مصعببنخارجة

358057،لحذاءخالد

506

462حيانبنخالد

02يجةخد

17البغداديالخطيب

001الخلال

679،60.7،72،الدارقطعي

.73،75101،501،231،531،

451،551،651،631،173،

917،081،181،821،981،

64،257،2،353،357568

234،92324،2247،الدارمي

263الظاهريداود

31،41لالدجا

242،342دحيم

33ا6.327،32الدسوقي

232،232،952الدمياطي

،77101،501،511،611،الدوري

422

،94،68،601،611،951الذهبي

622،922،237،952،675،

965

653الربيع

452المراديالربيع

445سلمةأبيبنالربيع

243سليمانبنالربيع

211ربيعة



606

27الانصاريربيعة

641كلثومبنربيعة

63،17حيويةبنرجاء

54الرضي

7،89،01،11،06،،6رفاعة

555الرملي

075بكاربنالزبير

425.053،533الزركي

414،914زفر

924،025251،محمدبنزهير

956أيوببنزياد

،84،85.980،31131،أرقمبنزيد

6،31404

،75،97،82،88401،أسلمبنزيد

،233235،،236923

122،177،183ثابتبنزيد

9627،واقدبنزيد

421،424الزيلعي

237الساجي

75101،201،نوحبنسالم

555السبكي

328،932033،سحنون

،201،481،941،422السخاوي

226،

146سراقة

لفقه1رسانلمجمولح

،1،22222الانصاريسعيدبنسعد

،223422،،225،226227،

،228922،،023،231،232

،233234،،235236،،923

04،2142،952،268

223قيسبنسعيدبنسعد

247الحكمعبدبناللهعبدبنسعد

305)؟(سعيد

53،2452أيوبأبيبنسعيد

،75101،عروبةأبيبنسعيد

201،441،471،481،051،

185،43،24،35،357،358

،693437

76،77،المسيببنسعيد

،97131،411،151،161،

123،175،185،891،693

123،132،178،جبيرسعيدبن

،183،184185

37العزيزعبدبنسعيد

572الجرميمحمدبنسعيد

08،84،233923،معصوربنسعيد

،23013،136،541،)؟(سفيان

531،164،358

76111،112،(الزهري)عنسفيان

564(مغيرة)عنسفيان



رسالف

،36،78133،471،الثوريسفيان

941،182،831.861،422،

،232،236123

،1،2471،941عيينةبنسفيان

183،4،22،231،232368

013سلمة

355356،علقمةبنسلمة

163محمدبنسلمة

،63،64،74،75001،التيميسليمان

101،201،301،701،148

247254،شعيببنسليمان

94،2152سهيل

542سودة

956غفلةبنسويد

54،64سيبويه

392492،318،)؟(السيد

333)؟(الامامالسيد

0،838السيوطي

،5،3.3654،84،94)؟(الشارح

05،15،25،53،45،65،57،

95،،9799،401،811،421،

136،951،731،471،751،

176،971،831،851،871،

981،091،191،291،491،

691،002،102،402،502

706

223(تيلبهوا)رحلشاا

772،663طبيلشاا

،201،741،571،791فعيلشاا

002،602،512،632،342،

632،762،503،703،013،

213،313،023،123،653،

063،563،593،434،534،

934،754،834،594،694،

26الوليدبنشجاع

053،531الشرقاوي

555نيالشروا

461"136،531،631شريك

،65.621،921،461،422شعبة

023،1،23،235236،042،

454،634،664،956

255،262466،،013،185الشعبي

6236،شعيب

244حمزةأبيبنشعيب

518)؟(الاسلامشيخ

58زادهالشيخ

،4،6161(ومسلم)البخاريالشيخان

4،35553

51،20،53(الشافعية)عندالشيخان

533



806

458التحقيقصاحب

523الثاملصاحب

425الغنيةصاحب

326،333،341،لقلائدصاحب

،343934

343لمنظومةاصاحب

333الفتاوىجواهرصاحب

336حنيفةبيصاحبا

3534،35358،الخليلابوصالح

522حمدأبنصالح

451جزرةصالح

9،203الشريعةصدر

234صدقة

7245،2246،خالدبنصدقة

052اللهعبدبنصدقة

023،231،233،سليمبنصفوان

،234،235،236923

138،161عثمانبنالضحاك

922لمقدسياالضياء

431،541،051،572،075نيالطبرا

،3343،الطحاوي

451،061،821،123،233،

423،235،923،042،432،

742،152،452،127،653،

5،9399،3504

لفقه1رسانلمجمولح

،3247،801،121،،02،52عالشة

013،133،771،481،012،

222،952،062،01،3113،

904،254،947،824،045

18بهدلةبنعاصم

،51،61الصامتبنعبادة

2،2،234،25،226،،3642،

15،53،56،57،،63،6796،

0،7،71،73901،121،421،

521،126،271،281،921،

132،141،621،166،167،

173،174،175،176،177،

917،018،181،184،188،

918،291،391،491،591،

691،891،991،0،2102،

30،2402،50،270،2802،

،3534،355،35357

013،8،03044العباس

36لحقاعبد

213المعلميالرحمنعبد

04،14،112إسحاقبنالرحمنعبد

517سليمانبنالرحمنعبد

258925،غنامبنالرحمنعبد

236052،مهديبنالرحمنعبد

151بكرةابيبنالعزيزعبد



لفرسا

023،محمدبنالعزيزعبد

،236،238،92304

المقدسيالغنيعبد

قتادةأبيبناللهعبد

567مليكةابيبناللهعبد

أحمدبناللهعبد

،122الزبيربناللهعبد

184،،568956

،913المباركبناللهعبد

184،،223422،

،238،923442

حذافةبناللهعبد

الاسديزيادبناللهعبد

سويدبناللهعبد

،136شدادبناللهعبد

153،541.561،

181،182

عامربناللهعبد

عباسبناللهعبد

،85،87،69،79

013،131،،135

183،01،2222،

0،26،265،266

بافضلالرحمنعبدبناللهعبد

،233،234

2

113

63

،568،956

353،354

،123،177

،156،164

،023،231

391

163

7

137،521،

،157،162

82

،77،97

،122،912

،146،177

،257،925

،704،904

343،934

عملى

عملى

عملى

عبلى

الله

الله

الله

الله

الله

دله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

906

355،356،عتيكبنعبيد-بن

358

،122،177،178عمربن

183،185،،222،257317،

044

236العمريعمربن

،24،62،63122،عمروبن

916،177،184،991.012

015،151عيسىبن

970،241،24،254.لهيعةبن

محمدبن

،111الزهريمحمدبن

النفيليمحمدبن

سعيدبنمحمدبن

81،82،85،مسعودبن

،09122.138،163،

165،177،183،184،

01،2462،463

،83،88122،مغفلبن

185،012

مهديبن

العمياءبننافعبن

نميربن

،154،016وهببن

112

112

923

358

،88

،164

،391

،177

201

33

223

،181



061

،182254

يزيدبناللهعبد

الانصارييزيدبناللهعبد

يوسفبناللهعبد

بكرأبيبنالملكعبد

غنيةأبيبنلملكعبد

عمروبنالملكعبد

الوارثعبد

الثقفيالوهابعبد

حميدعبدبن

223سعيدبنربهعبد

رافعأبيبناللهعبيد

تمامبناللهعبيد

سعدبناللهعبيد

اللهعبدبناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

عمربناللهعبيد

مقسمبناللهعبيد

حكيمأبيبنعتبة

سعيدبنعبنبة

العاصأبيبنعثمان

عفانبنعثمان

العراقي

عروة

السلامعبدبنالدينعز

،924

،356

،235

236

الفقهرسانل-ل!

253

185

247

234

466

025

243

357

137

024،

567

057

918

185

013

،237

138

234

63

52

266

158

185

532

135العزي

133رباجأبيبنعطاء

46يساربنعطاء

183عامربنعقبة

905،العقيلي

266146،462،057،عكرمة

26عماربنعكرمة

94،205،2152العلاء

301العلائي

،112.013،163طالبأبيبنعلي

916.177.183،184.185،

01،2،254،255،256266،

462،463،464،،567568،

.956571

567571،عليبنالحسينبنعلي

،33912،132،المدينيبنعلي

141،461،4،22،237238

163،223حجربنعلي

146جدعانبنزيدبنعلي

258العسكريسعيدبنعلي

153مبشربناللهعبدبنعلي

6،712،يحمىبنعلي

،13،112.177،184الخطاببنعمر

00،290،216،2،265368

155برقانبنعمر



الفرس

ثابتبنعمر

235

،223،023،233،234

924حفصبنعمر

75101،201،عامربنعمر

543اللهعبيدبنعمر

155نبهانبنعمر

،91،53،56.251حصينبنعمران

126،127،135.541،571،

167،681،916،917،181،

182،183،291،391،791،

991،20،2226

924عمرو)؟(

9240،25152،سلمةابيبنعمرو

25345.2،255256،جابربنعمرو

568ديناربنعمرو

26سعدبنعمرو

36شعيببنعمرو

3226،جدهعنابيهعنشعيببنعمرو

165،057،571الفلاسعليبنعمرو

511عمارةبنمسلمبنعمرو

918)؟(عمي

51،2952.053،532،533عميرة

916،017حمزةبنالعوام

8348،موسىبنعون

413ليالغزا

222،غمام

،22(؟)سيرلفاا

(؟)طمةفا

الزهراءفاطمة

الرازيالفخر

،043الزاهدالفخر

،1،325الفراء

بيالفريا

عبيدبنفضالة

،64سليمانبنفليج

فهد

)حنفي(قاصم

القاصم

133،،122محمدبنالقاصم

177،184،185

اللهعبدالقاضي

عياضالقاضي

قاضيخان

7457،،48،94،15،56قبنادة

،8879،001،101،201،

401،621،641،481،

43،2،3534،35،358

437،943،144

سعيدبنقتيبة

الرحمنعبدبنقرة

611

258

791

568

893

343

358

464

236

016

263

27

،915

517

264

،83،

،301

،291

،693

223

231



612

148914،الحلبيلقطب

111لقععبي

952،053،531532.القليوبي

446475،الكاساني

424الكرخي

315الكرماني

262الاحباركعب

945الاقمربنكلثوم

،36،78121،133،415،016،الليث

181،182،186،43،2،368

568

سليمابيبنليث

المازري

،36،76،78111،مالك

511،133،،137

183،185،186،

،236،263264،

،268،9260،32

،326،327،932

،332.364،365

،368،936،193

45،4،456457،

694

إسماعيلبنمالك

اوسبنمالك

،158

،112

،138

،216

،265

،321

،033

،366

،293

،463

915

268

،113

،016

،221

،267

،325

،331

،367

،442

،477

137

368

الفقهرسانلمجمولح

815،225،425لماورديا

514فضالةبنالمبارك

112مبشر

1،25252الصباجبنالمثنى

013مجالد

،0،8،9809،133،551،916مجاهد

184،186،391،،492،437

943،144
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.............................حلفهمنصلاةتجزكئىلابالقراءةجهر

...................................................عليهالمولفتعقيب-

.....................................تصحلاذلكعلىالاجماعدعوى-

يحصلفإنماهاعدماوأما،القطعيةالفرائضفييتحققإنماالإجماع-

.................................بمخالفالعلمعدمعلىمنهالعالم

.........................مطلقايقرألاالمأمومإن:يقولمنحجج)3(-

....اللغةهلعندالإنصاتومعنى،الانصاتبايةالاستدلالعلىالرد-

.........................الركوعبإدراكالركعةإدراكعلىحجةتقملم-
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0142
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.............فيهرويتالتيوالزيادة،ومعناهبكرةبيأحديثعلىالكلام-

.......("قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكانمن"حديثعلىالكلامتفصيل-

يقرألمركعةصلى"منجابرعنكيسانبنوهبعنمالكحديث-

......رفعهيصحلا،موقوف"الاماموراءإلا،يصاهلمالقرانبأمفيها

........................يصخلا("الامامحلفيقرألا"جابر:عنآخرأثر-

..........0005.....مسعودوابنعليعنالامامحلفبالقراءةالامرثبوت-

علىوالعصرالظهرمنالأوليينفيالماهموميزيدهل:الخامسةلمسالةا.

..................................................00000000000005؟تحةالفا

............................05المتقدمةبالاحاديثالمنععلىالاستدلال-

....................................00000000055..............عنهلجوابا-

يسمعلاالامامعنبعيدااواصمالماهمومكانإذا:السادسةلمسألةا.

.............................يجهر؟والإمامالفاتحةغيريقرأفهل،قراءته

........................................المنعالمتقدمةالاحاديثظواهر-

ملاحق:.

؟واحدةلواقعةوعبادةحديثمنمختصرهريرةأبيحديثهل(1

.......................................................؟النهيعلةوما

ودعوى("قراءةلهالامامفقراءةإماملهكانمن"حديثعلىالكلام2(

...........................................منهيستفادماعلىالاجماع

..............هريرةبيوأعبادةحديثعلىكلامهفيالشارحمناقشة3(

...................0000000000000000005..المنازعةمعنىعلىالكلامفي(4

...................ههه......هالبابفيالمختلفةالاحاديثبينالجمع5(

الفقه
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166

166
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173

181

918

302

802
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دونالصلاةالأمامإعادةفيمسألة:والعشرونالسادسةالرسالةك!

962

...........000000000555الجماعةفيوراءهصلىمن

.............المسألةهذهفيالعلماءلاحدالمولفجواب-

ذإإلا،المأمومصلاةبطلانالامامصلاةيطلانمنيلزملا-

.........................................تقصيرالمأموم

شوالمنأيامستةصيام:والعشرونالسابعةالرسالة*

..............................................تاليفهامناسبة-

.موضوعحديثهاوإن،بدعةصيامهاإن:يقولمنعلىالرد-

....الحديثصحةأنكرأنهالعلمأهلمنأحدعنينقللم-

...........لحديثاهذاعنهمرويالصحابةمنعشرةذكر-

.......................أيوببيأحديثفي:الأولالقصل.

...........الانصاريسعيدبنسعدرواتهأحدعلىالكلام-

..........................لحديثاحكمفي:الثانيالفصل.

...............................الائمةعنالحديثتصحيح-

................................وغيرهالترمذيالامامكلام

..............................المتابعاتفي:الثالثالفصل

......................................عليهاوالكلامسردها

منحصلا

00000000000921

50000000000000222

00000000000000223

00000000000000224

00000000000000233

00000000000000233

000000000000000000000000000000000000000000000242ثوبانحديث:الرابعالفصل

000000000000000000000000243ومتابعاته،حمزةبنيحيىرواتهأحدعلىالكلام

00000000000000000000000000000000000000942هريرةبياحديث:الخامسالفصل

0000000000000000000000000000000000000000253جابرحديثفي:السادسالقصل

000000000000000000000000000000000000000257الاحاديثبقيةفي:السابعالقصل.
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0000000000000000000000000000000000000000000000000162الا.دارفي:الثامنالفصل.

000000000000000000000000000000000000000263الفقهاءمذاهبفي:التاسعالفصل.

00000000000263يصومهاوالفقهالعلمأهلمنأحدّايرلمإنه:مالكالامامقول-

وء

000000550000000000266بسنةليسانهعلىيدللابالشيءالعملالناساكثرترك-

000000000000000000500000500000000000000072الحديثمعنىفيالعاشر:الفصل.

00000275الرباحقيقةعن[لاستفتاءجو[ب:والعشرونالتامنةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000277التاليفمناسبة-

000000000000000000000000000000278[وأنواعهالرباحقيقةبيانفي:الأول]القسم-

00000000000000000000000000000000000000278وبواعثه،الاحكامحكمعنالبحث-

0000000000000000000000000000000000000000283رباالقرضفيالمشروطةالزيادة-

ِ،،
0000000000000000000000000000000000000000000284عليهالرد1والربايجيزمنشبه-

0000000000000000000000000000000000000000000000000287ربابدونالاقراضفوائد-

00000000000000000000000000000000000005500000000000000050500000928الربامفاسد-

مفاسدمنفيهاماوبيان،نين1لقو1والاحكامتشريعطرقفيتمهيد-

0000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000928ومصالح

.ا-0000000000.92.....5555000الغالبعلىالحكمبناءيكونأنالحكمةاقتضاء-

0000000000000000000000000000000000055500000000000000000000692التملكأسباب-

00000000000000000000000050000000000000000000000000000000000892الربامنعفائدة-

000000000892فيهاوالسلمثمنهامنبأكثرنساءالسلعةبيعوبينالربابينالفرق-

000000000000000000000000000000000000503المغصوبوالمالبهالممطولالدين-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803الحربيمعالربا-
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013...الربا:وجوه-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005000031العينة-

0000000000000000000000000318الوفاء(وبيع،العهدةبيع)وهوبالرهنالانتفاع-

00000،00000000000023المتأخرينالفقهاءأقوالومناقشة،عليهالكلامتفصيل-

0000000000000000000000000000333فيهواضطرابهمالوفاء،بيعفيالحنفيةرأي-

00000000000000000000000000543عليهالمؤلفورد،إليهلحاجةابعضهمادعاء-

000000000000000000000000000000000000000000000000000347الاقراضقلةسباب-

000000000000000000000000000000000000053الوفاءبيععلىتترتبالتيالمفاسد-

000000000000000000000000000000353تحريمهفيالواردةلاحاديث1و،لبيع1ربا-

منبأكثرنسيئةالسلعةبيعوبينبرباالقرضبينالفرقتوضيحلىإعودة-

0000000000000000000000000000000000000000000000361فيهاوالسلمنقداثمنها

000000000000000000463فيهاالائمةواختلاف،الربويةالاشياءتحريمفيالعلة-

0000000000000000000000000000000000000000000073الستةالربويةالاشياءأحكام-

0000000000000000000000000000000000000073النسيئةمعتبايعهافي:الأولالباب-

000000000000000000000073......العوضينجنسفيهاتحدفيما:الاولالفصل-

يقابلهالاالمؤجلالعوضفيمازيادةفيهتظهرفيما:الأولالفرع(1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000037المعجلفيشيء

0000000000000000000372المؤجلفيمازيادةفيهتظهرلمما:الثانيالفرع2(

0000000000000000374..نسيئةمنهابآخرالستةمنواحدبيعفي:الثانيالفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000375نقداتبايعهافي:نيالثاالباب-

الاحاديثوبينبينهوالتوفيقلما،النسيئةفيإلاربالا"حديثمعنى-

000000000000000000000000000000000000000376الفضلرباتحريمعلىالدالة

0000000000000000000000937لحكمابهذاعلاقتهوايضاحالاحتكار،في:فصل-
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00000000937وكنزهماوالفضةالذهباحتكارعلىتترتبالتىالمفاسدبعض-

................................الاصنافبقيةاحتكار

...............الستةالاجناسهذهاحتكارفي:فصل

..............005اخوانوالاحتكارالرباانفي:فصل

.....................الاحتكارتحريمعلةفي:تمةخا

.......الاستفتاءصاحبمعالبحثفي:نيالثاالقسم

..................مقاصداربعةفيالاستفتاءخلاصة

نأالمستفتيدعوىوهو:الاولالمقصدعلىالكلام

..........بالإجماعذلكعلىاحتجاجهعنلجوابا

....................والثالمةالثانيةحجتهعنلجوابا

القرانفي"(الربا"

00382

00385

00938

00193

00393

00393

00493

00493

00693

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004اللغةفيالربا

00005550500000000000000000000000000000000000000204ه.....القرآنفيالربامعنى

00005000000000000000500000000000000000000000000000000000000404.السنةفيالربا

00000000000704والسنةالكتابفيمنصوصرباالقرضفيالمشروطةالزيادة

0413القرضفيوالزيادةالبيعفيالزيادةبينالفرقالمستفتيادعاءعلىالرذ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000437ودفعهاشبهه

0000000000000000000000050000000000000000000005000000000000000943العينةتفسير

005500000000244قضاء("أحسنكمخيركم"حديثومعنىورفعها،أخرىشبهة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000446وجوابهامعارضة-

000000000000000000000000000000000000447ربا("فهومنفعةجزقرض"كلحديث

000000000000000000000000000000000054الربالفظفيهاوليسالتحريمتقتضيأدلة
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0000000000000000054(بالنطلبينحمأمولكم>لاتا!لوايةعلىالكلام-

00000000000000000000000000452رباالقرضفيالزيادةاشتراطانعلىجماعالا-

00000000000000000000000000000000000000453والتابعينالصحابةعنالاثاربعض-

00000000000000000000000000000467..القضاءحسناحاديثوبينبينهاخلافلا-

00000000000000000000000000000000000000946معناهاوبيانالقضاءحسناحاديث-

فيالزيادةجوازعلىبهاالاحتجاجفيالاستفتاءصاحبعلىالرد-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000473.القرض

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000475القياس-

0000000000000000004785عليهاوالرد،الزمانبتغيرالشرعيةالاحكامتغيردعوى-

ءو
0000000000000000000000000000000000000000000000000481ذلكفيهادعىمماامثلة-

0000000000000000000000050000000000000000000000000000000484العصرهذاأحوال-

00000000000000000000000000000000000500000000000000000485نعرفهاالتىالاحوال-

0000000000000000000000000000000000000486العضالالداءهوالربافىالترخيص-

000500486برباالاقراضفيالمسلمينلاغنياءالترخيصضرورةيرىمنعلىالرد-

00000000000000000000000486.لامراهذامفاسد-

00000000000000000488..الفقرونتيجتهما،والكسلالتبذيرهوالحقيقيالمرض-

000000488.......بالهند.الدكنحيدرابادمسلميفيالموجودالمرضتحليل-

0000،00000000000948والاحتفالاتوالدعواتوالعاداتالرسومفيالتبذير(1

00000000000000000000000000000000000000000000000000094الملاهيفيالتبذير2(

000000000000000000000000000000000000000000000000094المعيشةفيالاسراف3(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000194العلاج-
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00394الوفاءبيعحكمعنالخقاء:كشفوالعشرونالتاسعةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000000000000000005500594التاليفسبب-

0000000000000000000000000000000694جوازهعلىالفقهاءبهااستدلالتيالامور-

000500000000000000000000000000050000500794واحداحدا1والامورهذهفيالنظر-

00000000000000000000000000994اقرارورقةفيالنظر:الثلاثونالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000105بالاشتراكإقرارانهايظهرالذي-

000000000000000000000000105ذلكفيصريحاليسالاقرارمناقضةمنهيفهمما-

00000000000000205البابهذافيالفقهكتبعنالنقولوذكرعباراتهفيالنظر-

عنعليهالمدعىسكوتفيقضية:والتلالونالحاديةالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000805رلانكاوالاقرارا

000000000000000000000000000905الشافعيالمذهبكتبفيالمسألةمظانتتبع-

00000000000000000000000000000000000000000015إقرارا؟يعتبرهل"أدريلا"قول-

0000000000000000000000215بالاعسارالفسخ:والثلالونالثانيةالرسالة*

00000000000000000000000000000513الشافعيالمذهبفيثابتبالاعسارالفسخ-

000000000000000000000000000000000000000000000000513العوضتسليمتعذرعلته-

000000000615والالتزامالضمانفيمسالتان:والتلالونالثالتةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000517بالالتزاميشعرلفظالضمانفييكفي-

0000000000000000000000000000000000000000000000000025الضمانفيأخرىقضية-

000000527لموتامرضفيالوقفمسالة:و[لثلالونالرابعةالرسالة*

.000000000000000000000000000952المسألةهذهفيالشافعيالفقهكتبعننقول-

0000535الزوجاتوتعددالدينيةالفوضى:ةالتلالونلخامسةاالرسالة*

000000000000000000537الفكرحريةباسمالدينيةالمسائلفيالمتفرنجينكلام-
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حقا؟........................................الفكرحرهومن-

،بالضرورةالدينمنمعلومةمسالةالزوجاتتعددمسالة-

.....................................المصلحةومنالفطرة

0000000000000000000000000005الزوجاتتعددضدالكتابةأسباب-

عنهالجوابوا،حولهالشبهةوإثارة،الدينفيالزوجاتتعدد-

00000000000000005(فؤحد!تعدلوأألاخقئئم>ف!ق:لىتعاقولهمعنى-

000000000000000000000000000050الكاملالعدلهنابالعدلالمراد-

......................................والفطرةالزوجاتتعدد-

....................................لمصالحوالزوجاتتعدد-

........................................الزوجاتتعددمفاسد-

ومن

00000000000000000000000000007السابقةوالمصالحالمفاسدهذهبينالمقارنة-

صغيرةتزوجحنفيرجلفيمسالة:والثلا8لونالسادسةالرسالة*

500000000000000000000000000000000000000000000000000025أمهابولاية

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

0000000000553...الولايةصحيحبولايةإلايصحلاالزواجأنالشافعيمذهب-

000000000000000000000000000000000000455القاضدعندصحتهبعدالنكاجإبطال-

لجدواالأبغيرإنكاجبجوازالشافعيةمتاخريمنجماعةفتوى-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000655الصغيرة

أخذهمامسلمينصبيينفيمسالة:والثلاثونالسابعةالرسالة*

0000557أسلماثموتزوجا،عليهوبلغادينهعلىفنشاالكنيسةرئيس

0000000000000000000000000000955...حالاتخمسالصبيينلهذينأنلجوابا-

000000000000000000000000000000955الكنيسةدخولقبلصغرهماحالةحكم(1

000000000000،00000000065بالنصرانيةوالتليسالكنيسةدخولهماحالةحكم2(
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00000000000000000065بالنصرانيةالتلبسعلىودوامهمابلوغهماحالةحكم3(

615.ـ...00.000000000000000..000505بينهما.00...00.00النكاحعقدحالةحكم4(

0000000000000000000000000000000000005635الاسلاملىإعودهماحالةحكم5(

المغيرةبنهشامبنيقصةفيبحث:والثلاثونالثامنةالرسالة*

0000000000000566.عنهاللهرضيعليايزوجواأن!ي!النبينهمواستئذا

00000000000000000000000000000000000000000567البابهذافيالواردةالاحاديث

000000000000000000000000000000000000000000000550000057بهاالمتعلقةالمباحث

السنهذهفىكانومن(،القصة)راويمخرمةبنالمسورسنصغر

0000000000005000000000000500000000050000000000000571يضبطلاأنهفالغالب

0000000000000000000000000000000000000000000571المسورسنفيالكلامتحقيق-

00000000000005000000000000000000000575.*...................الكتابفهارس*

00000000000050000500000000000000000000000000000000000000577اللفظيةالفهارس-

000000000000000000000000000000000000000000000000957القرآنيةالاياتفهرس(1

0000000000000000000000000000000000000000584......النبويةالاحاديثفهرس2(

000000000000000000005500000000000000000000000000000000000195الاثارفهرس3(

00000000000000000000000000000000000000000000000000695.......الشعرفهرس(4

0000000000000000000000005000000000000000000000000000000795الاعلامفهرس5(

00550000000000000000000000000000000000000000000000000000617الكتبفهرس6(

0500000000000000000000000000000000000000000000000000526لموضوعاتافهرس-
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