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سالة
ِّ
ص الر

َّ
  ملخ

سالة*  حابة ﴿ : عنوان الرِّ  .﴾ مجعًا ودراسة − املسائل الفقهية التي ُحكَِي فيها رجوع الصَّ

مة, وفصل متهيدي, وسبعة عرش فصًال, وخامتة  * سالة عىل مقدِّ  .اشتملت الرِّ

حابة مجع فيها الباحث املسائل التي رجع عنها *  بها عىل أبواب الفقه, مبتدئًا بكتاب الطهارة الصَّ , ورتَّ
 .للعالء املرداوي» اإلنصاف«إىل آخر أبواب الفقه, وجعل ذلك الرتتيب عىل كتاب 

 ).٥١(يف املوضوع إحدى ومخسني مسألة  بلغ جمموع املسائل التي حرصها البحث* 

حابة ظهر من خالل مجع ودراسة املسائل التي ُحكي فيها ر*  ; أمهية هذا املوضوع, حتى ال جوع الصَّ
 .ُينسب قول أو فتوى لصحايبٍّ َرَجَع عنها

راسةتبنيَّ  * حابة  من خالل البحث والدِّ , وركوهنم إليه, وعدم تقديم أي يشء  حرص الصَّ عىل احلقِّ
لهم عام قالوا به أول األمر  . قول كلِّ أحدعىل ^عىل تقديم قول النبي  كذلك حرصهم  .عليه; مع تنصُّ

حابة  * , , يليه يف ذلك عبد اهللا بن مسعود رجوعًا عن أقواله وآرائه ; عمر بن اخلطاب  أكثر الصَّ
 .−ريض اهللا عنهام  –, يليهم ابن عبَّاس فابن عمر 

حابة  *  عت أسباب رجوع الصَّ  :وتباينت عن آرائهم وأقواهلم تنوَّ

نَّة ا − ١  .عندهم يف املسألة الواردة عليهم^ لثَّابتة عن رسول اهللا فقد يكون سببه خفاء السُّ

حايبُّ ُنِسَخ ومل يبلغه الناسخ, فإذا بلغه َرَجَع إليه − ٢  .وقد يكون احلكم الذي قال به الصَّ

يعة − ٣      .وقد يكون سبب رجوعه مراعاة املصلحة التي راعتها الرشَّ

حابة  * , ويف فقههم, وعلمهم; وترتَّب عىل هذا تباين ^ هللا متفاوتون يف أخذهم عن رسول ا أنَّ الصَّ
 .م املقلُّونمنهمراتبهم يف الفتوى; فمنهم املكثرون, ومنهم املتوسطون, و

 ,,,,,, وصىلَّ اهللا عىل سيِّدنا حممد, وعىل آله وصحبه وسلَّم أمجعني                         
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  شـــكر وثنــــاء
عىل ما أسدى إيلَّ من عظيم نعمه, ووافر  –وهو صاحب الفضل واملنِّ  −ارك وتعاىل يف البداية أشكر اهللا تب* 

, ^عطاياه; وأعظمها نعمة اإلسالم, ثم ما منَّ به عيلَّ من سلوك سبيل طلب العلم, واألخذ من مرياث النبي 
 ., كام أسأله املزيد من فضلهفله احلمد والشكر عىل ذلك كثريًا, ظاهرًا وباطناً .. الذي من أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر 

Èβ... ﴿: كام أشكر بعد شكر اهللا تعاىل والديَّ الكريمني, امتثاالً لقول احلقِّ سبحانه*  r& öà6ô© $# ’Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ ... ﴾]فلقد ربَّياين وتعاهداين منذ نعومة أظفاري صغريًا, ورعياين وأحاطاين بعطفهام , ]١٤: لقامن
 .   امها اهللا عني خريًا, وأحسن هلام العاقبة, بعد طول عمر وُحسن عملودعائهام كبريًا, فجز

, عىل جهودهم املتواصلة يف خدمة العلم )جامعة ُأم القرى(كام أشكر القائمني عىل جامعتنا الفتية *  
ت يل طلب العلم يف رحاهبا, فاحلمد هللا عىل . ذلك وطالبه, فلقد احتضنتني اجلامعة يف مراحلها الثالث, ويرسَّ

وأخصُّ بالشكر  القائمني عىل واسطة عقد الكليات باجلامعة, ومنارِة العلم هبا, الكليِة العتيقة, كلية الرشيعة, 
 .   الذين مل يألوا جهدًا يف خدمة طالب العلم, وتذليل الصعاب التي تواجههم

يخ األُستاذ الدكتور*  ياسني بن نارص اخلطيب  /كام أشكر ُأستاذي وشيخي ووالدي, صاحَب الفضيلة الشَّ
د, −حفظه اهللا تعاىل  – ه وَنَصَح وسدَّ , األستاذ بقسم الدراسات العليا الرشعية بجامعة ُأم القرى; عىل ما وجَّ

ل عيلَّ وقبل باإلرشاف عىل الرسالة;  ٠٠فلقد رعى البحث منذ أن كان فكرًة يف فرتة اإلرشاد األكاديمي ثم تفضَّ
سالة هبذه املثابة, فجزاه ففتح يل بيته, ووهبني من وق ته; رغم كثرة أعبائه العلمية والوظيفية; إىل أن خرجت الرِّ

ته, وحسن عاقبته يَّ  .اهللا خري ما جزى شيخًا عن تلميذه, وله مني دعوة صاحلة يف ظهر الغيب, بصالح ذرِّ

عبد اهللا امليامن, األستاذ نارص بن / يخني اجلليلني, واألُستاذين الفاضلني; األستاذ الدكتوركام أشكر الشَّ * 
محود بن عوض السهيل, / الدكتورو ,بقسم الرشيعة بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة ُأم القرى

; أشكرمها عىل قبوهلام مناقشَة وفحَص  عة اإلسالمية باملدينة املنورةبكلية الرشيعة باجلاماملشارك أستاذ الفقه 
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العلمية, وأعبائهام الوظيفية والعملية ; فجزامها اهللا خريًا, وأجزل هلام املثوبة, وأحسن سالة, رغم كثرة أشغاهلام الرِّ 
 . هلام العاقبة

زايد /كام أشكر سعادة عميد معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي باجلامعة, األستاذ الدكتور* 
الذي ساعد يف رسعة إنجاز البحث يف وقت بن عجري احلارثي, عىل تفريغه يل طيلة فصلني دراسيني ; األمر ا

 .قيايس, فجزاه اهللا خرياً 

, فلقد صربا طيلة مدة −جزامها اهللا خريًا  –كام ال يفوتني أن أشكر زوجتيَّ الغاليتني ُأمَّ معاوية وُأمَّ أمحد *  
كر ُأمَّ أمحد عىل قراءهتا أجزاء  كثرية من جتارب إنجاز البحث عىل تقصريي يف بعض حقوقهام, وأخصُّ بالشُّ

 .الطباعة للبحث, ومراجعتها للفهرسة, فجزاها اهللا خرياً 

م يل مشورًة ; َعِلَم بذلك أم مل يعلم; فجزى اهللا *  وأخريًا أشكر كلَّ من أعانني, أو أسدى إيلَّ معروفًا, أو قدَّ
 .)١(»من ال يشكر النَّاس ال يشكر اهللا تعاىل«اجلميع خريًا, و
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  .أمحد والرتمذيرواه   )١(
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سالة
ِّ
  بني يدي الر

إنَّ احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, ومن سيئات 
 . أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي

 .ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا, وحده ال رشيك له, وأشهد أنَّ حممدًا عبده

﴿ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ ﴾)١(. 

﴿ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ 

# Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ ﴾)٢(. 

﴿  $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 t/θçΡèŒ  3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪  ﴾)٣(. 

ا َبْعُد   :أمَّ

يعة, الذين  و^ فإنَّ أصحاب رسول اهللا  هم أعالم الفضيلة, ودعاة اهلداية, وعلامء الرشَّ
من أغالل الوثنية, وأرسوا قواعد احلق  البرشية سالم يف أنحاء املعمورة, وأنقذ اهللا هبممحلوا نور اإل

                                                                                                  
  ).١٠٢: آية( آل عمران سورة  )١(
  ).١: آية( النساء سورة  )٢(
  ).٧١−٧٠: تانياآل( األحزاب سورة  )٣(
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وقد أثنى اهللا عليهم ثناًء عاطرًا يف قرآٍن ُيتىل إىل يوم القيامة, يقول . واخلري والعدل لإلنسانية
≈šχθà)Î6 ®:سبحانه ¡¡9$# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Νèδθ ãèt7̈? $# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã 

(#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζ y_ “ Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$Î#≈yz !$pκÏù # Y‰ t/ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã— öθxø9 $# ãΛ⎧Ïàyèø9 $# 〈)١(. 

حابة األخيار من املهاجرين واألنصار عىل مالزمة النبي  حتى أخذوا عنه  ^ولقد حرص الصَّ
نَّة, واجتهدوا يف  حفظهام وفهمهام فهًام متقنًا, ثم بلَّغومها إىل من جاء بعدهم كام الكتاب والسُّ
ومها, من غري زيادة وال نقصان  .تلقَّ

يف األقوال واألفعال, باذلني الغايل والنفيس يف تعليم الناس  ^ولقد كانوا متَّبعني طريقة النبي 
اشدين ما حيتاجون إليه, خصوصًا بعد اتِّساع رقعة الدولة اإلسالمية يف عرص ا , بعد خللفاء الرَّ

ق والغرب ومعلوٌم أنَّ تلك األرايض التي . أن بسط اإلسالم سلطانه عىل أقاليم جديدة يف الرشَّ
حابة فيها نظم وأعراف وتقاليد وعادات خمتلفة, وأشياء ال عهد للمسلمني هبا; وألجل  هادخل الصَّ

حابة رضوان اهللا عليهم لتلك الوقائع واحل ى الصَّ ف عىل ذا تصدَّ أحكام وادث, وقاموا بمهمة التَّعرُّ
العامة, ومعرفتهم  يعة وقواعدها, واجتهدوا واستعملوا آراءهم عىل ضوء الرشَّ وقائعتلك ال

 .بمقاصدها

حابة  إنَّ : ومن البدهي أن ُيقال نَّة وإحاطتهم هبا, ولذا  الصَّ كانوا خيتلفون يف علمهم بالسُّ
 . هم بناًء عىل ذلكاختلفت أحكام

فإن اإلحاطة بحديث ... «: حول هذا املعنى –رمحه اهللا تعاىل  –ل شيخ اإلسالم ابن تيمية اق

                                                                                                  
  ).١٠٠: آية(سورة التوبة   )١(
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ث, أو يفتي, أو يقيض, أو يفعل  ^وقد كان النبي  ,مل تكن ألحد من األمة ^رسول اهللا  حيدِّ
ذلك اليشء فيسمعه أو يراه من يكون حارضًا, ويبلِّغه أولئك أو بعضهم ملن يبلِّغونه ; فينتهي علم 

ث أو يفتي  حابة والتَّابعني ومن بعدهم, ثم يف جملس آخر قد حيدِّ إىل من يشاء اهللا من العلامء, من الصَّ
أو يقيض أو يفعل شيئًا ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك املجلس, ويبلِّغونه ملن أمكنهم, 

ء, وإنام يتفاضل فيكون عند هؤالء من العلم ما ليس عند هؤالء, وعند هؤالء ما ليس عند هؤال
حابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته  .)١(»العلامء من الصَّ

وبناًء عىل ذلك ; اختلفت فتاواهم وأقضيتهم, ومن هنا فالبدَّ من رجوع بعضهم عام أفتى به, 
نَّة عن رسول اهللا  ورجوعهم عام قضوا به  .^بعد أن علموا السُّ

سالة  كام –يف هذا الباب  ومن الوقائع املشهورة كان  أن عمر بن اخلطاب : −سرتاه يف الرِّ
ية بحسب منافعها, حتى َبَلَغْتُه سنَّة النبي  القاضية بمساواة  ^يرى أن أصابع اليد تتفاضل يف الدِّ

 . )٢(عن رأيه أصابع اليد; فرجع 

حابة األجالء  :ومن املعلوم أيضاً  فيه, كانوا خيتلفون بسبب اجتهادهم فيام ال نصَّ  أن الصَّ
 .لورود املسائل املختلفة عليهم مما مل يقع يف زمن النبوة

يق وعمر بن : يف هذا الباب أيضاً  ومن املسائل املشهورة دِّ ما وقع فيه اخلالف بني أيب بكر الصِّ
يق يرى أنه يلزم  −ريض اهللا عنهام  − اخلطاب  دِّ يف شأن ديات القتىل يف حروب املرتدين, فكان الصِّ

ع أبو ديات القتىل يف احلرب, وعمر بن اخلطاب يرى أن ال دية عليهم يف ذلك; فرجاملحاربني دفع 

                                                                                                  
  ).٢٠/٢٣٥( »جمموع الفتاوى«مطبوع ضمن  »رفع املالم عن األئمة األعالم«: انظر  )١(
 ).٤٥(املسألة رقم  انظر  )٢(
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 . )١(−ريض اهللا عنهام  − عمر  بكر إىل قول

أن تطول جدًا, وكذلك أسباب اختالفهم يف : انظر املطلب الثاينو . واألمثلة يف هذا الشَّ
 .)٢(من املبحث الثالث يف الفصل التمهيدي..  أسباب اختالف الصحابة

فاحصة, يكون فيها مجع  علميةدراسته دراسة اء التفكري يف بحث هذا املوضوع, ووهلذا ج
حابة, أو أفتوا فيها برأهيم, ثم رجعوا  −حسب اإلمكان  –واستقصاء  لتلك املسائل التي قال هبا الصَّ

يف , أو إىل ما رأوه األصوب ^عن تلك األقوال والفتاوى إىل ما بلغهم من حديث رسول اهللا 
 .املسألة

دهم للحقِّ ورجوعهم إليه متى ما اتَّضح هلم ; ما جاء يف كتاب عمر بن  ومما يدلُّ عىل جترُّ
وال يمنعك قضاء قضيَت ... «: ; وفيه−ريض اهللا عنهام  −اخلطاب املشهور إىل أيب موسى األشعريِّ 

; فإنَّ احلقَّ قديم, وال يبطله  فيه اليوم, فراجعَت فيه رأيك فُهِديَت فيه لرشدك أن تراجَع فيه احلقَّ
 .)٣(»يشء, ومراجعة احلقِّ خري من التامدي يف الباطل

*  *  * 

                                                                                                  
 ).٤٧(رقم  راجع املسألة)   ١(
 ).وما بعدها ٨٦ص(  )   ٢(
عن سفيان بن عيينة, عن إدريس  :األول: من طريقني) ١٥و١٦(, رقم )٢٠٧و ٤/٢٠٦( »سننه«أخرجه الدارقطني يف   )٣(

والطريق . عن عيسى بن يونس, عن عبيد اهللا بن أيب محيد, عن أيب املليح اهلذيل :والثاين. األودي, عن سعيد بن أيب بردة
 ). ٤/٨١( »نصب الراية«كام قال الزيلعي يف ) ضعيف(يه ابن أيب محيد الثاين ف

, كام هل الشامأو ,ل العراقأهو ,هل احلجازأمن وجوه كثرية من رواية  روي عن عمر بن اخلطاب وهو أثر مشهور,  
, كام ذكره الكاساين )سةكتاب السيا(ُيسميه  وكان حممد بن احلسن الشيباين ).٧/١٠٣( »االستذكار«يقوله ابن عبد الرب يف 

 ).٧/٩( »بدائع الصنائع«يف 
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ج  *  :وع عن األقوال واآلراء والفتاوى ـكلمة يف الرُّ
ه, ما رواه أصحاب واأو املفتي عن قوله أو حكمه أو فتاألصل يف رجوع العامل أو القايض 

نن« , فقطعه له, )١(َح لْ استقطعه املِ  ,^أنه وفد إىل رسول اهللا  أبيض بن محَّال , من حديث »السُّ
 .)٣(»; فرجعه عنه)٢(أتدري ما قطعَت له? إنام قطعَت له املاء الِعدَّ ! يا رسول اهللا: فلامَّ وىلَّ قال رجٌل 

وفيه أنه ... أقطع القطائع  ^أنَّ النبي : ويف احلديث من الفقه«: قال أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم
ة للحاكم إذا حكم حكًام, ثم تبنيَّ له أنَّ احلقَّ يف غريه أن ينقض َحكَ  َم بيشء ثم َرَجَع عنه, وهذا حجَّ

 .)٤(»حكمه ذلك ويرجع عنه
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معرض الكالم عن بعض املسائل التي رجع عنها عمر بن 

حابة عن يرجع عن أقوال كثرية إذا تبنيَّ له احلقُّ يف... «: اخلطاب   خالف ما قال, ويسأل الصَّ

                                                                                                  
ضه منه ^موضع بسهل مأرب باليمن, أقطعه رسول   )١( للبكري  »معجم ما استعجم«: انظر .أبيض بن محَّال, ثم عوَّ

)٤/١٢٥٣.( 
غريب «: انظر. ومجعه أعداد هو املاء الدائم الذي ال انقطاع له, مثل ماء العني, وماء البئر, :−بكرس العني  – املاء الِعـدُّ   )٢(

 ). د.د.ع(, مادة )١/٢٧٣(أليب عبيد » احلديث
, والرتمذي يف )٣٠٦٤(, رقم )٣/١٧٤(باب يف إقطاع األرضني  –أخرجه أبو داود يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء   )٣(

باب  –كتاب إحياء املوات يف  »الكربى«, والنسائي يف )١٣٨٠(, رقم )٣/٦٦٤(باب ما جاء يف القطائع  –كتاب األحكام 
 ,مريَش عن  ,بن قيس ّي مَ عن ُس  ,ثاممة بن رشاحيلطريق من , بأسانيدهم واللفظ له) ٥٧٦٨(, رقم )٣/٤٠٦(اإلقطاع 

نه , »صححه ابن حبان, وضعفه ابن القطان«): ٣/٧٤(» تلخيص احلبري«قال احلافظ يف  . عن أبيض بن محال وحسَّ
 ).١١١٥(, برقم )٢/٥١(» صحيح سنن الرتمذي«, ويف )٢٦٣٤(برقم ) ٢/٥٩٣( »صحيح سنن أيب داود«األلباين يف 

   ﴿  ﴾ : انظر. هو األقرع بن حابسعن إقطاعه ;  ^أفاد احلافظ ابن حجر أنَّ الرجل الذي قال ما قال, فرجع النبي :
 ).٣/٧٤(» تلخيص احلبري«

 ., بترصف يسري)١/٢٧٣( »غريب احلديث«: انظر  )٤(
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نَّة حتى يستفيدها منهم, ويقول يف مواضع . واهللا ما يدري عمر; أصاب احلقَّ أو أخطأه: بعض السُّ
 .)١(»امرأة أصابت ورجل أخطأ: ويقول

 –يعنى الكوفة  –كان يقيض يف بالده  ونقل ابن عبد الرب عن حييى بن سعيد, أنَّ ابن مسعود 
 –رمحه اهللا  –ما قىض به فريجع إليه; ثم عقَّب  جاء إىل املدينة وجد القضاء عىل غري بأشياء, فإذا

وهذا مل يسلم منه أحد, قد كان عمر باملدينة ُيعرض له مثل هذا يف أشياء يرجع فيها إىل قول «: بقوله
 .)٢(»عيلٍّ وغريه; عىل جاللة عمر وعلمه

 : ئمة األربعة ومن األمثلة عىل رجوع العلامء ; ما نقل عن األ

من نذر نذرًا مطلقًا فعليه الوفاء به, وإن «: عن قوله –رمحه اهللا تعاىل  –فقد رجع أبو حنيفة * 
ط; فعليه الوفاء بنفس النَّذر  . )٣(إىل القول بأنه جيزئه كفارة يمني.. » !علَّق نذره برشط فوجد الرشَّ

                                                                                                  
 ).٤/٢٧١( »جمموع الفتاوى«: انظر  )١(
 ).٦/٥١٩( »االستذكار«: انظر  )٢(
 ).٢١٠ص( »خمترص الُقُدوري«: انظر  )٣(

 :ومن املسائل التي ُحكي فيها رجوع اإلمام أيب حنيفة كذلك*   
 الفتاوى«, )١/١٤٤(» البحر الرائق«. رجوعه عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ إىل القول بأنه يتيمم وال يتوضأ به −١  

 ).١/٢٢(» اهلندية
.. رجوعه عن القول بأن املرأة إذا ُزّوجت عىل عرشة من اإلبل بأعياهنا وهي سائمة, ثم قبضتها بعد حول; فإهنا ُتزكيها −٢  

 ).٢/١٦(للشيباين » املبسوط«. إىل القول بأنه ال زكاة عليها
ثم جاء الزوج األول حيا ; كان األوالد  رجوعه عن القول بأن املنعي إليها زوجها لو تزوجت ثم ولدت أوالدًا, −٣  

 ).٣٢١ص(» لسان احلكام«, و)٤/١٤٧(» البحر الرائق«. األوالد للثاين: ثم رجع عن ذلك وقال.. لألول
كالمها للشيباين » املبسوط«, و)٤٨٦و ٤٥٩ص(» اجلامع الصغري«: وانظر أمثلة عىل رجوع صاحبه القايض أيب يوسف*   
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; رجوعه يف مسألة امرأة  –هللا تعاىل رمحه ا –ومن املسائل التي َرَجَع عنها اإلمام مالك * 
 . »إذا دخل هبا زوجها اآلخر قبل أن يدركها األول فال سبيل له إليها«: املفقود, حيث قال أوالً 

 .)١(»زوجها األول أحقُّ هبا: ثم رجع مالك عن ذلك, وقال«: قال ابن القاسم
عن إباحة القراءة عىل  ورجوعه ;−رمحه اهللا تعاىل  –ومن املسائل التي َرَجَع عنها اإلمام أمحد * 

 . )٢(القرب إىل النهي عن ذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» جممع الضامنات«, و)٤/٢٦٢(, )٣/١٥٩(, )١٣٦و ٢/٦(» البحر الرائق«, و)٤/٣٣٧(, )٣/٣٧٦(, )١/١٢(
 ).٥/١٩٠(» الفتاوى اهلندية«,  و)٨/١٠٥(, )٥/١١٣(» حاشية ابن عابدين«, و)٢/٨٣٣(

» البحر الرائق«, و)٣/١٨٣(» حتفة الفقهاء«, و)٤٠٠ص(» امع الصغرياجل«: ويف أمثلة رجوع حممد بن احلسن* 
 ).٥/٢٤٥(» الفتاوى اهلندية«, و)٥/١١٣(» حاشية ابن عابدين«و  ,)٥/١٠٣(, )١/٨٠(

 ., وقد رجع إىل هذا قبل موته بعام)٤/١٥٨( »التاج واإلكليل«: انظر  )١(
 :كذلك ومن املسائل التي ُحكي فيها رجوع اإلمام مالك*   
  ).١/١٩٤(» كليلالتاج واإل«. رجوعه عن إنكار ختليل أصابع اليدين يف الوضوء إىل وجوب ختليلها −١  
التاج «. ورجوعه عن القول بعدم إجزاء الزكاة لعتق مكاتب غريه أو مدبره أو أم ولده إىل القول بأنه جيزئه ذلك −٢

 ). ٢/٣٥٠( »واإلكليل
إىل القول إىل أنه ينرش احلرمة, فمن زنى بأم زوجته أو ابنتها .. ورجوعه عن القول بأن وطء الزنا ال ينرش التحريم −٣

  ).٣/٢٠٩(» رشح خمترص خليل«! ارقهافليف
 – ٧/٢٧١(» التمهيد«, و)٤/٩٠(و) ٣٤٢و ٣/٢١٥(, و)٢/٢٦٨(و) ٣٧٦و ١/٣١٩(» التاج واإلكليل«وراجع 
  ).املغربية

  ).٢/٥٥٧(» اإلنصاف«: انظر  )٢(
 :كذلك ومن املسائل التي ُحكي فيها رجوع اإلمام أمحد*   
 ). ٢/٧٢(» اإلنصاف«, )١/٣١١(» املغني«. سة االسرتاحة إىل القول هبارجوعه عن القول بعدم جلوس املصيل جلل −١  
 ). ٢/١٧٠(» اإلنصاف«. عن ترك القنوت يف غري النصف األخري من رمضانورجوعه  −٢
تدبَّرت «: , وذلك أنه كان يرى مجع الثالث جائزًا, ثم َرَجَع عن ذلك وقال)طالق الثالث(رجوعه عن رأيه يف مسألة و −٣
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افعيُّ *  ا اإلمام الشَّ , )القديم واجلديد(; فمن املعروف أنَّ له مذهبني  −رمحه اهللا تعاىل  –أمَّ
فجميع أقواله وآرائه بمرص تعترب رجوعًا عام كان يقول به ببغداد, وهو الذي عليه العمل والفتوى 

افعي  .)١(ة, إال يف مسائل قليلة; العمل فيها عىل القول القديمعند الشَّ
واهد املشهورة يف رجوع العلامء عن أقواهلم   : ومن الشَّ

كان ابن هرمز رجًال كنت «: −رمحه اهللا تعاىل  –ما ذكره اإلمام مالك عن ابن هرمز; قال * 
جل ثم أحّب أن أقتدي به, وكان قليل الكالم, قليل الُفْتيا, شديد التحفُّظ , وكان كثريًا ما ُيفتي الرَّ

ه إليه, حتى ُخيربه بغري ما أفتاه  . )٢(»!يبعث يف إثره من يردُّ
يف مسألة فأخطأ ; فلم  −وهو أحد أصحاب أيب حنيفة  –وُأستفتي احلسن بن زياد اللؤلؤيُّ * 

! كذا يف مسألة فأخطأإنَّ احلسن بن زياد اسُتفتي يوم كذا و«: يعرف الذي أفتاه, فاكرتى مناديًا ُينادي
فمكث أيامًا ال ُيفتي حتى وجد صاحب الفتوى; ! فمن كان أفتاه احلسن بن زياد بيشء فلريجع إليه

واب كذا وكذا  .)٣(»فأعلمه أنه قد أخطأ, وأنَّ الصَّ
در األول, وكام قال احلافظ ابن رجب احلنبيلُّ  رمحه اهللا  –فهذا هو حال علامئنا وأخيارنا منذ الصَّ

ين كلُّهم جممعون عىل قصد إظهار احلقِّ الذي بعث اهللا به رسوله ... «:  −تعاىل , وأن ^علامء الدِّ
ين كلُّه هللا, وأن تكون كلمته هي العليا من  –وكلُّهم معرتفون بأنَّ اإلحاطة بالعلم كلِّه . يكون الدِّ

مني وال من املتأخرين; منهم, وال ادَّعاه أحٌد من املتقدِّ  ليس هو مرتبة أحدٍ  –غري شذوذ يشء منه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
جعيَّ القرآن   ).٣/١٦٩(» اإلنصاف«: وراجع). ٣٣/٨٧( »جمموع فتاوى ابن تيمية« .»فوجدت الطالق الذي فيه هو الرَّ

 ).٦٥ص(ملحمد الطيب  »املذهب عند الشافعية«: انظر  )١(
 ., باب رجوع املفتي عن فتواه إذا تبني له أن احلق يف غريها)٢/٤٢٣( »الفقيه واملتفقه«: انظر  )٢(
 ).٦١ص(البن الصالح  »أدب الفتوى«, )٢/٤٢٤( »ه واملتفقهالفقي«: انظر  )٣(
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لف املجمع عىل علمهم وفضلهم يقبلون احلقَّ ممن أورده عليهم, وإن كان  فلهذا كان أئمة السَّ
 .)١(»صغريًا, وُيوصون أصحاهبم وأتباعهم بقول احلقِّ إذا ظهر يف غري قوهلم

سالة عىل :وختاماً   هذا النحو, وأسأله فإين أشكر اهللا تعاىل عىل ما منَّ به عيلَّ من إمتام هذه الرِّ
ارين, إنه خري مسؤول, وهو وحده ويل ذلك والقادر عليه  .تعاىل أن ينفعني هبذا العمل يف الدَّ

 .وسلَّم أمجعني ,وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممد, وعىل آله, وصحبه
א ,,,,, 

*  *  *  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                  
 ). ٢/٤٠٤(» جمموع رسائل احلافظ ابن رجب«, مطبوع ضمن  »الفرق بني النصيحة والتعيري«: انظر  )١(

واهد عىل كالمهابن رجب وقد أورد  يف مسألة املغاالة يف مهور النساء, واستشهد يف  عمر بن اخلطاب  رجوعَ  ;من الشَّ
ياق هذا ا , وآخر ألمحد أيضًا لسِّ افعيِّ  .انظره يف املوضع املشار إليه أعاله .−رمحهام اهللا تعاىل  –بكالم نفيس لإلمام الشَّ
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 ــاملق
ِّ
  ةــــمد

 :وتشتمل عىل مخس نقاط
 .أمهية املوضوع :ىلاألو
 .أسباب ودواعي اختياري للموضوع :الثَّانية
ابقة :الثَّالثة راسات السَّ راسة, والدِّ  .حدود الدِّ
ابعة  .ة البحثخطَّ  :الرَّ
 .منهج البحث :اخلامسة

*  *  * 
א 

 :تيةيمكن تلخيص أمهية املوضوع يف األمور اآل
حابة  – ١ هنم خري الناس, وأبرهم وأتقاهم هللا, ; إذ إالكرام اتِّصال املوضوع بفقه الصَّ

 . وأعلمهم باحلالل واحلرام, وأبعدهم عن اجلدال والتكلف واملراء
ابقني األولني كان منهم, وهم «:  −رمحه اهللا تعاىل  –شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال من اتَّبع السَّ

للناس, وأولئك خري ُأمة حممد, كام ثبت يف خري الناس بعد األنبياء, فإنَّ أمة حممد خري ُأمة أخرجت 
حاح من غري وجه, أنَّ النبي  خري القرون القرن الذي بعثُت فيهم, ثم الذين يلوهنم, «: قال ^الصِّ

 . )١(»ثم الذين يلوهنم

                                                                                                  
حابة ): ٣٦٥٠(, رقم )مع الفتح –٧/٣(» صحيح البخاري«: أخرجه البخاري ومسلم بنحو لفظه  )١(  –كتاب فضائل الصَّ



אאאא  

 

وهلذا كان معرفة أقواهلم يف العلم والدين, وأعامهلم خريًا وأنفَع من معرفة أقوال املتأخرين 
ومعرفة إمجاعهم ونزاعهم يف ... فإهنم أفضل ممن بعدهم ... ع علوم الدين وأعامله وأعامهلم يف مجي

 .)١(»العلم والدين خري وأنفع من معرفة ما يذكر من إمجاع غريهم ونزاعهم

فبعثه  فاختار حممداً  ; يف قلوب العباد رَ ظَ نَ  وجلَّ  اهللا عزَّ  إنَّ «: فيهم وقال ابن مسعود 
 ,فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ; يف قلوب الناس بعده رَ ظَ ثم نَ  ,وانتخبه بعلمه ,برساالته

 . )٢(»فهو عند اهللا قبيح ه قبيحاً , وما رأوفهو عند اهللا حسن فام رآه املؤمنون حسناً  ,^ه ووزراء نبيِّ 
استقيموا وخذوا طريق من كان ! يا معرش القراء«: −ريض اهللا عنهام  −وقال حذيفة بن اليامن 

م, فواهللا لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا, ولئن أخذتم يمينًا وشامالً لقد ضللتم ضالالً قبلك
 .)٣(»بعيداً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
خري ُأمتي قرين, ثم الذين «: بلفظ, رآه من املسلمني فهو من أصحابه ومن صحب النبي أو ^فضائل أصحاب النبي باب 

حابة ): ٢٥٣٥و٢٥٣٣(, رقم )١٩٦٤و٤/١٩٦٣(» صحيح مسلم«و .»يلوهنم, ثم الذين يلوهنم  −  كتاب فضائل الصَّ
حابة ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم  . باب فضل الصَّ

 ., بترصف)١٣/٢٣( »جمموع الفتاوى«)   ١(
, رقم )٥/١١٩(» البحر الزخار«, والبزار كام يف واللفظ له) ٢٤٦(, رقم )٣٣ص(» مسنده«رجه أبو داود الطياليس يف أخ  )٢(

» البحر الزخار«, والبزار كام يف )١/٣٧٩(» مسنده«وأخرجه اإلمام أمحد يف . عبد اهللا عن ,أيب وائل من طريق) ١٧٠٢(
 . بد اهللا موقوفًا عليهمن طريق زر بن ُحبيش, عن ع) ١٨١٦(, رقم )٥/٢١٢(

): ١/١٧٨(» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . »هذا إسناد حسن«): ٦٥ص(» األمايل املطلقة«قال احلافظ ابن حجر يف 
 اهـ » رجاله موثقون«

    ).١/٢٨١(البن اجلوزي » العلل املتناهية«: انظر. ^وال يصح مرفوعًا إىل النبي  :قلت
. من طريق عبد اهللا بن عون, عن إبراهيم بن مهام, عن حذيفة) ٤٧(, رقم )١٦ص( »الزهد«ك يف أخرجه عبد اهللا بن املبار  )٣(

, )٢٩٥٦(, رقم )٧/٣٥٨( »البحر الزخار«, والبزار كام يف )٣٤٧٩٠(, رقم )٧/١٥٣( »املصنف«وابن أيب شيبة يف 
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حابة  – ٢ واب من آراء َمْن جاء بعدهم أنَّ فقه الصَّ  . وأقواهلم أقرب إىل الصَّ
ح«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ابة أفقَه األمة وقد تأملت من هذا الباب ما شاء اهللا, فرأيت الصَّ

وأعلمها, واعترب هذا بمسائل األيامن بالنذر, والعتق, والطالق, وغري ذلك, ومسائل تعليق الطالق 
حابة هو أصّح األقوال قضاء . بالرشوط, ونحو ذلك وقد بينت فيام كتبت أن املنقول فيها عن الصَّ

... كذلك يف مسائل غري هذه و... وقياسًا, وعليه يدل الكتاب والسنة, وعليه يدل القياس اجليل 
حابة  .)١(»وما شاء اهللا من املسائل, مل أجد أجود األقوال فيها إال األقوال املنقولة عن الصَّ

حابة َفْهٌم يف القرآن خيفى عىل أكثر املتأخرين, كام أنَّ هلم معرفة «: وقال يف موضع آخر وللصَّ
سول والتنزيل, وعاينوا  سول ال يعرفها أكثرة وأحوال الرَّ نَّ من السُّ  بأمورٍ  املتأخرين, فإهنم شهدوا الرَّ

سول, وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به عىل مرادهم ما مل يعرفه أكثر املتأخرين  الرَّ
 .)٢(»الذين مل يعرفوا ذلك, فطلبوا احلكَم مما اعتقدوه من إمجاع أو قياس

حابة إنَّ دراسة املسائل التي َرَجَع عنها  – ٣ ُز فقَه املجتهدين, وكبار املفتني منهم,  الصَّ ُتْربِ
كعمر بن اخلطاب, وعثامن بن عفان, وعيل بن أيب طالب, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر, 

حابة وفتاواهم دائرة عىل هؤالء وزيد بن ثابت   .; فإنَّ أكثر أقاويل الصَّ

حابة  −عاىل بمشيئة اهللا ت −إنَّ مما ستربزه الدراسة  – ٤ عىل اتِّباع  التأكيد عىل حرص الصَّ
واب يف غري ما اختاره من رأي,  ريورة إليه, وترك ما سواه ; فام أن يتبنيَّ ألحدهم أنَّ الصَّ , والصَّ احلقِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. كالمها من طريق األعمش, عن إبراهيم بن مهام به

 ).٣/٢٣( »جمموع رسائل ابن رجب«البن رجب, مطبوع ضمن  »فضل علم السلف عىل علم اخللف«وانظر رسالة 
 ., بترصف يسري)٢٠/٥٨٢( »جمموع الفتاوى«: انظر  )١(
  ).١٩/٢٠٠( »السابق املصدر«  )٢(
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فإنه رسعان ما يرجع عنه, ويصري إىل احلقِّ احلقيق, وهذا ما حيتاجه املسلمون بعامة, والعلامء, 
بهات, واختلطت فيه اآلراء,  وطلبة العلم, وأهل الفكر والرأي بخاصة ; يف زمٍن كُثرت فيه الشُّ

 .وال معصوم إال من عصمه اهللا.. وساءت فيه األفهام, وتداخلت فيه الثقافات 

حابة  – ٥ وفتاواهم من األصول  أنَّ بعض املذاهب الفقهية املعتربة جعلت أقوال الصَّ
 – )١(إذا مل ُيعرف هلم خمالف, كام هو صنيع اإلمام أمحد املعتمدة عندهم يف االستدالل, خصوصاً 

حابة التي رجعوا عنها مفيد جدا يف هذا الباب−رمحه اهللا تعاىل   ., فمعرفة أقوال الصَّ

حابة  – ٦ سيجدون من خالل هذه الدراسة  أنَّ كثريًا من الباحثني الذين يستدلون بفعل الصَّ
حايب أو ذاك قد رجع ع ن قوله وفتواه ; وعندئذ فال جيوز أن ُينسب القول إليه بعد أن أن هذا الصَّ

 .رجع عنه

*  *  * 

אא 

البواعث (الشكَّ أنَّ اإلنسان ال ُيقدم عىل عمل ما إال بنيَّة تدفعه للقيام به, وهو ما ُيعرف بـ 
وافع غبة يف ا)والدَّ  :لكتابة فيه األسباب التالية , وقد دفعني الختيار هذا املوضوع, والرَّ

حابة  – ١  . , وقد سبق اإلشارة إليهأنَّ املوضوع من األمهية بمكان, لعالقته بالصَّ

مل يسبق أن قام أحٌد بدراستها يف  ^أنَّ البحث يف املسائل التي َرَجَع عنها أصحاب النبي  – ٢
عليها, بجمع ما أمكن منها,  رسالة علمية ; فأردت الكشَف عن تلك املسائل, وتسليَط األضواء

                                                                                                  
  ).١/١٥٤(» املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد«, و)٤٢ص(البن بدران » املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد«: انظر  )١(
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نَّة واآلثا جوع إىل كتب السُّ  .ر, ثم دراستها دراسة فقهية متأنيةوتتبُّعها يف مظاهنا بالرُّ

حابة  ُحكي فيها رجوعمجع املسائل التي  − ٣ يف رسالة مفردة, وحتقيق القول يف  الصَّ
سواهم يف رضورة  نْ ذلك يفيد طالب العلم ومَ  كلُّ .. من عدمه  رجوعهم عن تلك األقوال

 .واالنصياع إليه ,ليلباع الدَّ د له, واتِّ جرُّ والتَّ  ,ك باحلقِّ مسُّ التَّ 

حابة  – ٤ عن قرب, وذلك بالنظر يف كتب الفقه, وكتب  رغبتي يف الوقوف عىل فقه الصَّ
جوع لرُّ اآلثار املعنية بأقواهلم ; فكانت فكرة املوضوع بحث املسائل التي ذكر عنهم اإلفتاء فيها ثم ا

 . عنها

, فهؤالء −إال من عصمه اهللا  −ليعلم كلُّ أحد أْن ليس هناك من هو معصوم من اخلطأ  – ٥
وهم خري القرون, وقع بعضهم يف اخلطأ, وقالوا بأقواٍل; رجعوا عنها ملَّا ^ أصحاب رسول اهللا 

واب خالف ما قالوا به  .تبنيَّ هلم أنَّ الصَّ

*  *  * 

אאאאא 

حابة  , كام يبدو من عنوان  تناولت يف البحث املسائل الفقهية التي ُحكي فيها رجوع الصَّ
سالة, وذلك بجمع واستقصاء املسائل ما أمكنني ذلك, بحيث رجعت إىل املصادر األصيلة التي  الرِّ

حابة  الكتاب «,  و»الرزاقمصنَّف عبد «, كــ جتمع اآلثار, واألقوال, والفتاوى املروية عن الصَّ
سنن سعيد بن «البن حزم, و» املحــىل باآلثار«البن أيب شيبة, و »املصنَّف يف األحاديث واآلثار

, وكذلك كتب رشوح احلديث, واخلالف, والفتاوى, وغريها ; »سنن البيهقي الكربى«, و»منصور
حابة,  وإنام حسبي أين بذلت جهدي عىل أين ال أدَّعى حرص مجيع املسائل التي ُحكي فيها رجوع الصَّ
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 .يف ذلك قدَر استطاعتي

حابة  ا ما اختلف فيه الصَّ يف املسائل العقدية, أو يف مسائل التفسري, أو يف القراءات ;  أمَّ
جوع عن تلك األقوال واآلراء     .فليست جماالً لبحثي, ولو اشُتهر عنهم الرُّ

אאאאW 

حابة  −علمي القارص  يف حدود –ال توجد  قد عن أقواهلم, و دراسة خاصة يف رجوع الصَّ
ودان بعنوانجامعة ُأم درمان اإلسالمية ب , نوقشت يف)ماجستري(رسالة علمية  رأيت : السُّ

حابة انفرادات ابن عبَّاس« ها حممد سميعي الرستاقي; , »األحكام الفقهيةيف  عن مجهور الصَّ أعدَّ
 .عن قوله –ريض اهللا عنهام  –ُحكي من رجوع ابن عبَّاس  ناقش يف بعض مسائلها ما

حابة بصفة عامة احة, ولعلَّ ; فهناك عدة دراسات موجودة يف السَّ وعىل صعيد فقه الصَّ
حابةالدكتور حممد رواس قلعجي يف فقه  املوسوعات التي أصدرها موسوعة فقه «, كــ منها الصَّ

, »موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود«, و»فانموسوعة فقه عثامن بن ع«, و»عمر بن اخلطاب
 . »موسوعة فقه عبد اهللا بن عبَّاس«و

لف«: ومنها كتاب*  للدكتور حممد املنترص الكتاين; » عرتًة وصحابًة وتابعني: معجم فقه السَّ
 .وكلها مطبوعة متداولة

وراه يف حييل, وأصله رسالة دكتللدكتور رويعي الرَّ  »فقه عمر بن اخلطاب«: ومنها كتاب* 
 ., وهو مطبوع متداولجامعة ُأم القرى

حابة   :وهناك عدة رسائل ماجستري نوقشت يف جامعة ُأم القرى يف فقه الصَّ

جلمعان الغامدي, نوقشت عام » يف النكاح فقه عمر بن اخلطاب «: منها رسالة بعنوان* 
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 ). هـ١٤١٤(

ألسد اهللا حنيف, نوقشت عام » يف أحكام األرسة فقه عثامن بن عفان «: ورسالة بعنوان* 
 ). هـ١٤١٥(

لعبد العليم » يف احلدود واجلنايات والديات والتعازير فقه عثامن بن عفان «: بعنوان ثالثةو* 
 ).               هـ١٤١٥(خان, نوقشت عام 

*  *  * 
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 ):متةة عرش فصًال, وخامقدمة, وفصل متهيدي, وسبع(حثي عىل تشتمل خطة ب
مة*   ا املقدِّ  :فاشتملت عىل النقاط التالية :أمَّ

 .أمهية املوضوع: األوىل
 .أسباب ودواعي اختياري للموضوع: الثَّانية
راسة والدراسات السابقة: الثَّالثة  .حدود الدِّ
ابعة  .خطة البحث: الرَّ
 .منهج البحث: اخلامسة

ا الفصل التَّمهيديُّ   *   : وأمَّ

 :ففيه ثالثة مباحث

  ملبحث األولا
 
ِّ
حابي

َّ
ة قولهوعدالته تعريف الص

َّ
ي
ِّ
  وحج

 :وفيه ثالثة مطالب* 
حايبِّ لغًة واصطالحاً : املطلب األول  .يف تعريف الصَّ

حايبِّ : ملطلب الثاينا  .يف عدالة الصَّ
حايبِّ : املطلب الثالث يَّة قول الصَّ  .يف حجِّ
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اني
َّ
 املبحث الث

حابة
َّ
 ومناذج من ذلك وتعريف باملفتني منهم يف استنباط األحكام  منهج الص

 :وفيه ثالثة مطالب*  
حابة يف استنباط األحكام: املطلب األول  .منهج الصَّ
 .نامذج ملسائل طبَّقوا فيها ذلك املنهج: املطلب الثاين
حابة: املطلب الثالث  .الـُمْفُتون من الصَّ

الث
َّ
  املبحث الث

حابة
َّ
 ج من ذلكومناذ يف الفروع  أسباب اختالف الص

 :ة مطالبوفيه ثالث*  
حابة : املطلب األول  .أسباب اختالف الصَّ
حابة : املطلب الثاين  .نامذج ألشهر املسائل التي أمجع عليها الصَّ
حابة : املطلب الثالث  .نامذج ألشهر املسائل التي اختلف فيها الصَّ

  الفصل األول
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   الطهارة وابأب يف  املسائل التي ح

 :وفيه مخس مسائل* 
حابة  :املسألة األوىل عن القول بعدم وجوب الُغْسل عند  رجوع ُأيبِّ بِن كعٍب ومجاعٍة من الصَّ

 . التقاء اِخلَتانني وعدم اإلنـزال
عن القول بعدم جواز  −ريض اهللا عنهام  −رجوع عمر بن اخلطاب وابن مسعود  :املسألة الثانية

م للجُ   .نُِب التَّيمُّ
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ْني  رجوع عائشَة وابِن عبَّاس وأيب هريرة  :املسألة الثالثة  .  عن إنكارهم املسَح عىل اخلُفَّ
عن القول باملسح عىل  − ريض اهللا عنهام  − رجوع عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا  :املسألة الرابعة

ْني بال توقيت  . اخلُفَّ
ِني يف  −نهام ريض اهللا ع − رجوُع ابِن عمَر   :املسألة اخلامسة عن رأيه بِعدِم جواِز املسِح عىل اخلُفَّ

 .احلََرض 
  الفصل الثاني

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
كاةال أبواب يف  املسائل التي ح

َّ
   ز

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
 .عن القول بوجوب دفع الزكاة للوالة −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عمر 

  الفصل الثالث

كِي
ُ
حابة املسائل التي ح

َّ
يامال أبوابيف   فيها رجوع الص

َّ
 ص

 :وفيه مسألتان* 
  عن فتواه بأنه ال صوم ملن َأصبح ُجنًُبا رجوع أيب هريرة  :املسألة األوىل

ائم −ريض اهللا عنهام  − رجوع ابن عمر  :املسألة الثانية  . عن قوله بجواز احلجامة للصَّ
  الفصل الرابع

 
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   املناسك أبواب يف  حابةاملسائل التي ح

 :وفيه ست مسائل* 
 .عن هنيه عن ُمْتَعِة احلجِّ  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة األوىل
عن اإلفتاء باُملْتَعِة يف احلجِّ إىل قول عمر بن  رجوع أيب موسى األشعريِّ  :املسألة الثانية
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 .يف النهي عنها اخلطاب 
ْني أسفَل الكعبني −ريض اهللا عنهام  − رجوع ابن عمر  :املسألة الثالثة  . عن أمر اُملْحِرَمة قطَع اخلُفَّ
عن هني اُملْحِرِم عن التَّطيُّب قبل اإلحرام  − ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عمر  :املسألة الرابعة

 . وقبل اإلفاضة إىل مكـة
 .رشيك يف اهلَْديعن قوله بعدم جواز التَّ  −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عمر  :املسألة اخلامسة
عن القول بوجوب طواف الوداع يف احلجِّ  رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت  :املسألة السادسة

 .عىل احلائض
  الفصل اخلامس

حابة 
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  اجلهاد أبواب يف املسائل التي ح

 :وفيه أربع مسائل* 
يق رجوع عمر بن اخلطاب عن معارضة أيب بكر ال :املسألة األوىل دِّ بشأن  −ريض اهللا عنهام  − صِّ

كاة  .قتال مانعي الزَّ
عن رأيه يف قسمة الفيء بني النَّاس بحسب الَفْضل  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة الثانية

ـابقة  . والسَّ
 .عن توقُّفه يف أخذ اجلزية من املُجوس  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة الثالثة
 .عن قسمة األرايض التي ُفتحت َعنَْوة  اخلطاب  رجوع عمر بن :املسألة الرابعة

  الفصل السادس
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   البيوع أبواب يف  املسائل التي ح

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
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 .عن أقواهلم بإباحة ربا الَفْضل رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس وغريهم 
  الفصل السابع

كِي فيها رج
ُ
حابةاملسائل التي ح

َّ
  أبواب يف  وع الص

َّ
  ركةالش

 :وفيه مسألة واحدة وهي* 
 .عن القول بجواز املزارعة واملخابرة −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عمر 

  الفصل الثامن
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
   الفرائض أبواب يف  املسائل التي ح

 :وفيه سبع مسائل* 
يق  :املسألة األوىل دِّ ة^ إىل قول النبي  رجوع أيب بكر الصِّ  .يف مرياث اجلدَّ
يق  :املسألة الثانية دِّ ُدسِ  رجوع أيب بكر الصِّ تني يف السُّ  .إىل التَّرشيك بني اجلدَّ
إىل القول بالتَّرشيك بني اإلخوة ألُمٍّ واإلخوة ألبوين  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة الثالثة

كة  .يف الفريضـة املشـرَّ
 .عن رأيه بحجب اجلدِّ لإلخوة عمر بن اخلطاب  رجوع :املسألة الرابعة
ُدِس إىل الثُُّلِث  رجوع ابن مسعود  :املسألة اخلامسة عن مقاسمة اجلدِّ مع اإلخوة من السُّ

ُدسِ  وعيل بن أيب طالب   .من الثَُّلث إىل السُّ
 .عن قضاء له يف مسألة َفَرِضيَّة رجوع أيب موسى األشعريِّ  :املسألة السادسة

 .عن قضاء له يف مسألة َفَرِضيَّة −ريض اهللا عنهام  −رجوع عبد اهللا بن الزبري  :سألة السابعةامل
  الفصل التاسع

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  العتق أبواب يف  املسائل التي ح
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 : وفيه مسألتان* 
 .هي عنهعن القول بجواز بيع ُأمهات األوالد إىل النَّ  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة األوىل
 .عن القول بمنع بيعهنَّ إىل جواز ذلك رجوع عيل بن أيب طالب  :املسألة الثانية

  الفصل العاشر
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  النكاح أبواب يف  املسائل التي ح

 :وفيه مخس مسائل* 
داق رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة األوىل  .عن رأيه منع املغاالة يف الصَّ
خول بالبنت رجوع ابن مسعود  :يةاملسألة الثان  .عن فتواه بجواز نكاح األُمِّ قبل الدُّ

غرى اخلفيَّة رجوع ابن مسعود  :املسألة الثالثة  .عن رأيه يف الَعْزِل بأنه املوءودة الصُّ
 .عن القول بإباحة نكاح اُملْتَعة رجـوع ابن مسعود وابن عبَّاس  :املسألة الرابعة
 .عن القول بكراهة نكاح الكتابيات −ريض اهللا عنهام  −وع ابن عمر رجـ :املسألة اخلامسة

  شرالفصل احلادي ع
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  الطالق أبوابيف   املسائل التي ح

 :وفيه ثالث مسائل* 
وجة يقع به ثالث  رجوع عيل بن أيب طالب  :املسألة األوىل عن القول بأنَّ حتريم الزَّ

 .تطليقات
ة رجوع عيل بن أيب طالب  :انيةاملسألة الث  .عن قوله يف املخـريَّ

عن القول بأنَّ طالق الثالث بلفظ واحد  −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عبَّاس  :املسألة الثالثة
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 .يقع طلقًة واحدةً 
  ي عشرالفصل الثان

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
د أبواب يف  املسائل التي ح

َ
  العِد

 :وفيه أربع مسائل* 
ة امرأة املفقود رجوع عمر بن اخلطاب  :سألة األوىلامل  .عن رأيه يف عدَّ

هتا فإهنا حترم عليه  رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة الثانية ج امرأًة يف عدَّ عن رأيه بأنَّ من تزوَّ
 .عىل التَّأبيد

 .ة احلملعن رأهيام يف حتديد أقلِّ مدَّ  −ريض اهللا عنهام  −رجوع عمر وعثامن  :املسألة الثالثة
 . عن رأيه بأنَّ املتوىف عنها زوجها تعتدُّ حيث شاءت رجوع عثامن بن عفان  :املسألة الرابعة

  
  عشر الفصل الثالث

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
ضاع أبواب يف  املسائل التي ح

َّ
  الر

 :وفيه مسألة واحدة هي* 
 . عن فتواه يف رضاع الكبري رجوع أيب موسى األشعريِّ 

  عشر ل الرابعالفص
حابة

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
يات أبواب يف  املسائل التي ح

ِّ
  الد

 :وفيه ثالث مسائل* 
 .عن رأيه بعدم توريث املرأة من دية زوجها رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة األوىل
 .عن رأيه يف املفاضلة بني دية األصابع رجوع عمر بن اخلطاب  :املسألة الثانية
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 .عن رأيه يف دية اجلَنِني رجوع عمر بن اخلطاب  :ثةاملسألة الثال
  عشر الفصل اخلامس

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  احلدود أبواب يف  املسائل التي ح

 :وفيه مسألتان* 
يق  :املسألة األوىل دِّ  .عن رأيه تضمني املحاربني ما أتلفوه من دم أو مال رجوع أيب بكر الصِّ
جل إىل  بن اخلطاب رجوع عمر  :املسألة الثانية عن القول بقطع السارق أقطع اليد والرِّ

 .القول بحبسه
  عشر الفصل السادس

حابة
َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  األطعمة أبواب يف  املسائل التي ح

 :وفيه مسألتان* 
 . عن القول بإباحة أكل حلوم اُحلُمِر اإلْنِسيَّة −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عبَّاس  :املسألة األوىل
 .النهي عن أكل ما َلَفَظُه البحر عن –ريض اهللا عنهام  –رجوع ابن عمر  :املسألة الثانية

  عشر الفصل السابع
حابة املسائل

َّ
كِي فيها رجوع الص

ُ
  األميان والنذور أبوابيف   التي ح

 :وفيه مسألة واحدة هي* 
 . بأنَّ عليه ذبح مائة َبَدَنة نفسه أن ينحر عن فتواه فيمن َنَذرَ  −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عبَّاس 

  الـخـامتــــة

لت إليها يف هذا البحث, مع اإلشارة  −بحمد اهللا تعاىل  –وذكرت فيها  أبرز النتائج التي توصَّ
 .إىل أهم التَّوصيات التي يمكن اإلفادة منها يف مشاريع علمية الحقة
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א 

هلذا املوضوع عىل منهج علميٍّ واضح املعامل,  يف بحثي ودراستي −بحمد اهللا وتوفيقه  −مشيت 
 :متثَّل فيام ييل

, وذلك :أوالً  حايبِّ  :مجعت املسائل التي ُحِكي فيها رجوع الصَّ

حايبُّ )  أ (  ح الصَّ  :رأيه ; إما بقوله أو فعله برجوعه عن أن ُيرصِّ

مع ها ثم حججت جلعلتُ  ,تنيلو اعتمرت يف عام مرَّ «: كقول عمر بن اخلطاب * 
 .; مع هنيه عن اُملْتَعة)١(»يتحجَّ 

باملدينة عن إباحته ربا ^ بعد أن هناه أصحاب النبي  وكام فعل عبد اهللا بن مسعود * 
يارفة فقال هلم الفضل, فلامَّ قدم  يارفة«: الكوفة أتى الصَّ إن الذي كنت ُأبايعكم ال ! يا معرش الصَّ

; ال حتلُّ الفضة بالفضة إال وزنًا بوز  .)٢(»نحيلُّ

أتوب إىل اهللا «: يف إباحته ربا الفضل أيضاً  وكقول ابن عبَّاس ملَّا ناظره أبو سعيد اخلُْدِريُّ * 
 .    )٣(» عزَّ وجلَّ مما كنت ُأْفتِي به

                                                                                                  
. من طريق شعبة, عن سلمة بن كهيل, عن طاوس, عن ابن عبَّاس) ٢/١٤٧( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ١(

حه ابـن تيميـة, وتلميـذه ابـن القـيم .وسنده صـحيح ). ٢/١٨٨( »زاد املعـاد«, )٢/٥٢٥( »رشح العمـدة«: انظـر. صـحَّ
 ).٩(وراجع املسألة رقم 

, من طريق إرسائيل, عن أيب إسحاق, عن أيب عمرو )١٠٥٠١(, رقم )٥/٤٦٢( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )   ٢(
 ).١٩(وراجع املسألة رقم  .»إسناده كله ثقات مشهورون« ):١٠/٣٩( »املجموع تكملة«بكي يف قال السُّ . الشيباين به

قال . أيب ُنعم, عن أيب سعيد اخلدري  , من طريق ابن)٤٥٤(, رقم )١/١٧٦( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين  )  ٣(
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يف مسألة طواف  −ريض اهللا عنهام  –ملَّا تناظر هو وابن عبَّاس  وكقول زيد بن ثابت  *
: فقال له ابن عبَّاس! َر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيتُتفتي أن َتْصدُ «: الوداع للحائض

ا ال َفَرَجَع زيد بن ثابت إىل ابن : قال ?^ ; َفَسْل فالنًة األنصارية; هل أمرها بذلك رسول اهللا)١(إِمَّ
 .)٢(»ما أراك إال قد صدقَت : وهو يقول! عبَّاس يضحك

حايبِّ ) ب (  ح أحد التابعني برجوع الصَّ  :عن قوله الذي قاله به, أو رأيه الذي رآه أن ُيرصِّ

ف «:  −رمحه اهللا  –كام قال زياد بن أيب زياد *  كنت مع ابن عبَّاس بالطائف, َفَرَجَع عن الرصَّ
 .)٣(»قبل أن يموت بسبعني يوماً 

إنَّ أبا هريرة رجع عن ُفْتياه ; من أصبح ُجنبًا فال «: −رمحه اهللا  –وكقول سعيد بن املسيب * 
  .)٥( »...إنَّ أبا هريرة َرَجَع عن الذي كان ُيفتي «: ويف لفظٍ . )٤(»لهصوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  .»بإسناد صحيح«): ١٠/٣٦( »التكملة«السبكي يف 

ا ال(  ) ١( ـ ,وباإلمالـة اخلفيفـة ,بكرسـ اهلمـزة وفـتح الـالم) إِمَّ , )مـا( وَ  )نَّ إ(صـل هـذه الكلمـة وأ. واب املشـهورهـذا هـو الصَّ
هـذا  مل تفعـْل  نْ إِ  :ومعناه .خفيفة مالةً إ )ال(وقد أمالت العرب  ,زائدة يف اللفظ ال حكم هلا )ما(و ,دغمت النون يف امليمأُ ف
 ).٩/٧٩( »رشح مسلم«قاله النووي يف   ; هذا نْ كُ يلْ فَ 

باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض,  –, كتاب احلج )٣٨١(, رقم )٢/٩٦٣( »صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) ٢(
 . همن طريق ابن جريج, عن احلسن بن مسلم, عن  طاوس ب

. من طريق الثوري, عن أيب هاشم الواسطي, عن زياد به )١٤٥٤٨(, رقم )٨/١١٨(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف    ) ٣(
 »قريبالت«) ثقة عابد(, وزياد بن أيب زياد )١٢١٧ص( »تقريبال«) ثقة(أبو هاشم الواسطي  وهو هبذا اإلسناد صحيح,

 ). ٣٤٥ص(
 ., من طريق يزيد, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن املسيب)٩٥٨١(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٤(
 ., بنفس اإلسناد املتقدم)١/٢٤٢( »أحكام القرآن«أخرجه اجلصاص يف   ) ٥(
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حًا برجوع ابن عمر قوله بوجوب طواف الوداع  –رمحه اهللا  –وكقول طاوس بن كيسان *  مرصِّ
ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكون آخره عهده «: جلست إىل ابن عمر فسمعُته يقول«: عىل املرأة احلائض

زعموا «: ثم جلسُت إليه من العام املقبل فسمعُته يقول! َأَما سمع أصحابه! لهما : فقلت. »بالبيت
ص للمرأة احلائض   .)١(»أنه ُرخِّ

: طاوس, أنه سمع ابَن عمر قبل أن يموت بعام أو بعامني يقول ويف رواية أخرب الزهري عن
ص هلنَّ « ا النساء فقد ُرخِّ  .)٢(»َأمَّ

حايبِّ عن رأيه يف مسألة فقهية  أن حيكي أحٌد من العلامء رجوع)   ج(   : الصَّ

عن القول بقطع السارق أقطع اليد  كحكاية ابن قدامة املقديسِّ رجوع عمر بن اخلطاب * 
جل إىل القول بحبسه  . )٣(والرِّ

حتريم الرجل المرأته يقع به عن رأيه بأنَّ  وكحكاية ابن قتيبة رجوع عيل بن أيب طالب * 
 .)٤(ثالث تطليقات

ح مذهب احلنابلة »اإلنصـاف«رتَّبت املسائل التي درستها عىل ترتيب كتاب  : ثانياً  ق ومنقِّ , ملحقِّ
كاةعالء الدين املرداويِّ ; مبتدئًا بكتاب الطهارة, ثم  حابة ; لعدم وجود مسائل رجع عنها ا الزَّ لصَّ

                                                                                                  
 .من طريق عمرو بن دينار وإبـراهيم بـن ميرسـة, عـن طـاوس بـه) املحققة −٢/١٩٨( »األم«أخرجه اإلمام الشافعي يف   ) ١(

 .وسنده صحيح
م, ) ١٧/٢٦٥( »التمهيد«أورده ابن عبد الرب يف   ) ٢(  .وهو صحيحباإلسناد املتقدِّ
 ).٤٨(املسألة رقم  انظر  ) ٣(
 ).٣٥(املسألة رقم  انظر  ) ٤(
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 الة  .وهكذا ...  يف الصَّ

, كام أين رقَّمتها ترقيًام متتابعًا )٥١(إىل آخر مسألة ) ١(رقَّمت املسائل ترقيًام تسلسليا من  :ثالثًا 
 ). وهكذا... املسألة الثانية .. املسألة األوىل ... (يف الفصل الواحد

رت من خالهلا املسألة,  :ًا رابع مة خمترصة, صوَّ مت لكلِّ مسألة من مسائل البحث بمقدِّ قدَّ
در  حابة والصَّ  .فيها األول وذلك بتلخيصها, وذكر اختالف الصَّ

حايبِّ يف املسألة :ًا خامس وايات الثابتة عنهأثبتُّ يف البداية القول القديم للصَّ  .; وذلك بذكر الرِّ

حايبِّ عن قوله يف املسألة أو عدمه :سًا ساد وذلك .. حاولت بعد ذلك إثبات رجوع الصَّ
جوع  كتب الفقه املقارن, والناسخ إىل كتب اآلثار, ورشوح األحاديث, و −احلالتني  يف كلتا –بالرُّ

حايبِّ عن .. واملنسوخ, وغريها مما يفيد يف هذا اجلانب  مع تتبُّع ما حكاه أهل العلم يف رجوع الصَّ
 . قوله يف املسألة

حايب عن قوله :ًا بعسا بب يف سياق بيَّنت عقب ذلك سبب رجوع الصَّ , وقد أجعل ذكر السَّ
الة عىل رجوعه دون إب وايات الدَّ  .رازه بعنوان بارزالرِّ

سم العثامين, مع عزوها إىل مواضعها من املصحف  :ثامنًا  التزمت بكتابة اآليات الكريمة بالرَّ
ورة, ورقم اآلية يف, بذكر اسم السُّ  .الرشَّ

 .علَّقت عىل بعض املسائل فيام يناسب املقام ويقتضيه : تاسعاً 

حايب الذي َرَجعَ  : عارشاً  من القرآن  −ألنه هو القول املعتمد  −إليه  ُعنيت بذكر أدلة قول الصَّ
نَّة املطهَّ  حابة رة, الكريم أوالً, ثم من السُّ لة من اآلية أو مع ذكر وجه الدال – ثم من آثـار الصَّ
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ة إمجاع يف املسألة  –ثم اإلمجاع  احلديث أو األثر,  ., ثم من املعقول−إْن كان ثمَّ

دراسة فقهية مقارنة, بذكر أقوال الفقهاء يف  ليس من منهجي دراسة املسألة :حادي عرش 
 .املسألة, واالستدالل لكلِّ قول, أو مناقشة تلك األقوال, وذكر االعرتاضات واألجوبة عنها

حايبِّ القديم واجلديد : ثاين عرش حات ختمت املسألة بالرتجيح بني قول الصَّ , وقد أذكر مرجِّ
 . املسالةالقول الذي أختاره إذا كان اخلالف قويا يف

 :ختريج األحاديث واآلثـار   *

سالة, وذلك عىل النحو التايل : عرش ثالث جت األحاديث واآلثـار الواردة يف الرِّ  :خرَّ

حيحني«إْن كان احلديث أو األثر يف ) أ (  امها إىل » الصَّ أو أحدمها ; اكتفيت بذلك وال أتعدَّ
 .حة, ورقم احلديثغريمها, حيث أذكر الكتاب, والباب, واجلزء, والصف

جته منها, بذكر الكتاب, والباب, واجلزء, ) ب( وإْن كان يف غريمها من الكتب الستة خرَّ
والصفحة, ورقم احلديث, وسياق طرف من اإلسناد, ثم ذيَّلت التَّخريج بام ُيفيد احلكم عىل 

واة عىل حكم احلافظ ابن حجر العسقال تقريب «ينِّ يف احلديث واألثر; معتمدًا يف احلكم عىل الرُّ
ثني قديًام وحديثًا, يف األعم األغلب »التهذيب , وقد أنقل تصحيح أو تضعيف بعض املحدِّ

, واحلاكم, واكا مذيِّ , وابن تيمية, لرتِّ , بن حزم, والنَّوويِّ هبيِّ , والذَّ بكيِّ واأللباينِّ وابن حجر, والسُّ
 .− رمحهم اهللا تعاىل  –

نن«يف بقية وإْن كان احلديث أو األثر ) ج (  , أو »سنن سعيد بن منصور«, كـ »السُّ ارقطنيِّ , أو الدَّ
; فإين أكتفي يف العزو إىل اجلزء, والصفحة, » ابن أيب شيبة«, و»مصنف عبد الرزاق«أو يف .. البيهقيِّ 

 . ورقم احلديث فقط
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 :تراجم األعالم   *

سالة, وراعيت يف : رشرابع ع  : الرتمجة األمور التاليةترمجت األعالم الوارد ذكرهم يف الرِّ

أن يكون الَعَلُم غري مشهور; فإْن كان من البارزين واملشهورين فإين ُأغفله, كاخللفاء ) أ ( 
حابة كأيب هريرة, وعائشة  اشدين, وبقية العرشة املبرشين باجلنة, ومشاهري الصَّ أو . أمجعني الرَّ

عوة  كاألئمة األربعة, أو من جاء بعدهم, كشيخ اإلسالم ابن تيمية, وتلميذه ابن القيِّم, وإمام الدَّ
يخ ابن باز,  يخ حممد بن عبد الوهاب, أو من مشاهري املعارصين كسامحة الشَّ اإلصالحية الشَّ

 .−رمحهم اهللا تعاىل –والعالَّمة الُعثيمني 

حابة ذكرت اسمه ونسبه, وأمرًا اشتُ ) ب (  هر أن تكون الرتمجة موفية للغرض; فإْن كان من الصَّ
حابة, كــ −إْن ُذكر يف املصادر  –به  , »االستيعاب«, وذلك من مصدر أصيل يعتني برتاجم الصَّ
 .; مكتفيًا بمصدرين فقط» اإلصابة«, و»ُأْسد الغابة«و

وإْن كان الَعَلُم من العلامء استوفيت ترمجته, بحيث تشمل اسمه, ونسبه, ومولده, وذكر ) ج ( 
ممن أخذوا عنه ; فإْن كان من املصنِّفني أوردت له كتابًا أو أكثر, ثم اثنني ممن أخذ عنهم, وآخرْين 

 .أعزو الرتمجة إىل مصدرين يف الغالب

الم) د (  الة والسَّ سل عليهم الصَّ  .مل ُأترجم لألنبياء والرُّ

مة, وإنام ابتدأت بذلك بدءًا من الفصل ) هـ( كام أين مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف املقدِّ
 .هيديالتم

واة, كقويل) و (  أو » من حديث فالن«مثًال, أو » عن نافع, عن ابن عمر«: كذلك مل ُأترجم للرُّ
 .»من رواية فالن«
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جوع للكتب التي هتتم هبذا  : عرش خامس فت باملصطلحات الفقهية واألُصولية, وذلك بالرُّ عرَّ
, » التعريفات«للقونوي, و» أنيس الفقهاء«اجلانب, كـ  , أو » حترير ألفاظ التنبيه«وللجرجاينِّ للنَّوويِّ

 .إىل كتب األُصول املعروفة بالنسبة للمصطلح األُصويل

النهاية يف «, معتمدًا عىل واآلثار رشحت الكلامت الغريبة الواردة يف األحاديث :عرش سادس 
, وقد رجعت إ» الفائق يف غريب احلديث«البن األثري, و» غريب احلديث واألثر خمرشيِّ ىل للزَّ

 .البن منظور» لسان العرب«غريمها من كتب اللغة بعامة, كــ 

كل, وباحلروف يف مواضع  −التي قد يقع فيها الوهم  −ضبطت الكلامت  :سابع عرش  بالشَّ
 .كثرية

 .ُعنيت بعالمات الرتقيم, وتوثيق النُّصوص واألقوال واآلراء من مصادرها :عرش ثامن

فت باألماكن واملواض :عرش تاسع جوع إىل عرَّ لياقوت, » معجم البلدان«ع والبلدان; وذلك بالرُّ
, كام حاولت حتديد املوضع والبلد يف العرص احلارض; ليكون » معجم ما استعجم«و للبكريِّ

جوع إىل بعض كتب من هيتم هبذا اجلانب من املعارصين, كــ  معجم األمكنة «التَّعريف به دقيقًا, بالرُّ
عىل الشبكة العاملية » ويكيبيديا –املوسوعة احلرة «نيدل, أو موقع جل» الواردة يف صحيح البخاري

 ). اإلنرتنت(

لت إليها من خالل  :عرشون نتها أهم النتائج التي توصَّ سالة بخامتة موجزة, ضمَّ ختمت الرِّ
راسة, مع ذكر بعض التوصيات التي قد ُيفيد منها من يطَّلع عليها  .البحث والدِّ

سالة, وُتيرسِّ عىل املطَّلع الوصول إىل صنعت فه :حادي وعرشون  ارس علمية متنوعة ختدم الرِّ
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م الفائدة منها, وقد قيل , وهي )١(»الفهارس كاملفاتيح للخزائن«: أحاديثها وآثارها ومسائلها, وُتعمِّ
 :متعددة

 .فهرس اآليات القرآنية الكريمة: األول
 .فهرس األحاديث النَّبويَّة: الثاين
 .ثـار املوقوفةفهرس اآل: الثالث
 .فهرس األعالم املرتجم هلم: الرابع

 .فهرس املصطلحات الفقهية واألُصولية: اخلامس
 .فهرس القواعد الفقهية: السادس
 .فهرس الكلامت الغريبة: السابع
 .  واألماكن واملواضع والبلدانوالقبائل فهرس الفرق : الثامن

 .فهرس املصادر واملراجع: التاسع 
 .املوضوعاتفهرس : العارش

*  *  * 
 

 :فإىل الفصل التَّمهيديِّ 

  

  

                                                                                                  
 ).٢٧٧ص(للدكتور موفق عبد اهللا  »توثيق النصوص وضبطها«  )١(
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  املطلب األول
 واصطالحاً 

ً
حابي لغة

َّ
  فـي تعريف الص

 يف 
ِّ
حابي

َّ
  :اللغة تعريف الص

وهم . عارشه: َصِحَبُه, كسمعه, َصَحابًة, وُيكرس, وُصْحَبةً «: )١(»القاموس املحيط«جاء يف 
دعاه إىل : واستصحبه. احيُب وُصْحباٌن وِصَحاٌب وَصَحابٌة وِصَحاَبٌة وَصْحٌب أصحاٌب وأص
حبة والزمه  . »الصُّ

ْحُب «: )٢(»لسان العرب«ويف  احب, مثل راكب, وركب: الصَّ مجاعة : واألصحاب. مجع الصَّ
ْحِب, مثل َفْرخ وأفراخ اِحُب . الصَّ  .»اُملعاِرش : والصَّ

ح«وهبذا يتَّضح أنَّ معنى   . يف اللغة يطلق عىل من طالت صحبته أو قرصت »ايبالصَّ

خاويُّ  وهو لغًة يقع عىل من صحب أقّل ما ُيطلق عليه اسم صحبة, فضًال عمن «: )٣(قال السَّ
 .)٤(»طالت صحبته, وكثرت جمالسته

                                                                                                  
  ).ب.ح.ص(, مادة )٩٧ص(  )١(
  ).ب.ح.ص(, مادة )١/٥١٩(  )٢(
خاوي القاهري الشافعيهو حممد بن    )٣( . , ونشأ نشأة صاحلة منذ نعومة أظفاره)هـ٨٣١(ولد سنة . عبد الرمحن بن حممد السَّ

الضوء «, و»فتح املغيث«: من أشهر مؤلفاته. وعنه ابن فهد املكي, والقسطالين. أخذ عن احلافظ ابن حجر, والزين العقبي
 ).٢/١٨٤(» البدر الطالع«, )٨/٢(» الضوء الالمع«: انظر). هـ٩٠٢(مات باملدينة النبوية, وُدفن بالبقيع سنة . »الالمع

  ).٣/٧٩(» فتح املغيث«: انظر  )٤(
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مشتق من  »صحايب«القول يف أنَّ ال خالف بني أهل اللغة «: )١(الباقالينُّ وقال القايض أبو بكر 
كان  عىل كل من صحب غريه قليالً  بل هو جارٍ , وأنه ليس بمشتق من قدر منها خمصوص, حبةالصُّ 

فيوقع اسم  ,وساعةً  ويوماً  وشهراً  وسنةً  ودهراً  حوالً  فالناً  صحبُت  :وكذلك يقال ... أو كثرياً 
جراء هذا عىل من صحب النبي , وذلك يوجب يف حكم اللغة إاملصاحبة بقليل ما يقع منها وكثريه

 .)٢(»هذا هو األصل يف اشتقاق االسم ,ولو ساعة من هنار ^

 يف االصطالح   *
ِّ
حابي

َّ
ا تعريف الص

َّ
 :أم

عت  :آراء العلامء يف ذلك, وسأذكر أشهرها, ثم ُأورد التعريف املختار  فقد تنوَّ

حايبَّ بقوله ف اإلماُم البخاريُّ الصَّ من , أو رآه من املسلمني فهو ^من صحب النبي «: فقد عرَّ
    .)٣(»أصحابه

وأفضل الناس بعد هؤالء أصحاب «:  − وقد ُذكر عنده أصحاب بدر  –وقال اإلمام أمحد 
, القرن الذي ُبعث فيهم; كلُّ من صحبه سنًة, أو شهرًا, أو يومًا, أو ساعة, أو رآه فهو ^رسول اهللا 

حبة عىل قدر ما صحبه, وكانت سابقته معه, وسمع من  .)٤(»ه, ونظر إليهمن أصحابه, له من الصُّ

                                                                                                  
صاحب  ,القايض أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد ابن الباقالين ,مقدم األصوليني ,أوحد املتكلمني ,اإلمام العالمةهو   )١(

كان ثقة  .السمناين وأبو جعفر ,أبو ذر اهلروي ث عنهحدَّ  .ائفةوط ,وأبا حممد بن مايس ,القطيعيسمع أبا بكر  .التصانيف
 ).١٧/١٩٠( »النبالء«: انظر). هـ٤٠٣( سنة مات.  الرافضة, واملعتزلة وغريهمف يف الرد عىلصنَّ  ,بارعاً  إماماً 

  ).٣/٧٩( »فتح املغيث«, و)٥١ص(للخطيب البغدادي » الكفاية يف علم الرواية«: انظر  )٢(
  ).مع الفتح – ٧/٣(» يح البخاريصح«: انظر  )٣(
  ).٣/٧٩( »فتح املغيث«, )٥١ص(» الكفاية يف علم الرواية«: انظر  )٤(
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أو رآه ولو ساعة من هنار, فهو من أصحاب  ^من صحب النبي «: )١(وقال عيل بن املدينيِّ 
 .)٢(»^النبي 

وسمع  ,ولو ساعة ^من جالس النبي  كلُّ  :فهو حابة أما الصَّ «: )٣(وقال ابن حزم الظَّاهريُّ 
صل ومل يكن من املنافقني الذين اتَّ  ,يهيع الم أمراً أو شاهد منه عليه السَّ  ,منه ولو كلمة فام فوقها

فمن كان كام  ...الم باستحقاقهوال مثل من نفاه عليه السَّ نفاقهم واشتهر حتى ماتوا عىل ذلك, 
 .اهـ )٤(»وصفنا أوال فهو صاحب

ا األُصوليون فإنَّ  ثني, أمَّ حايبِّ إنام هي يف اصطالح مجهور املحدِّ ابقة للصَّ ومجيع التَّعريفات السَّ
حايبَّ يف اصطالحهمال , متَّبعًا له مدًة يثبت معها من غري حتديٍد ^هو َمْن طالْت صحبته للنبي : صَّ

ره بعضهم بسنة أو غزوة , وقدَّ  .)٥(بزمن معنيَّ

*  *  * 

 

                                                                                                  
ولد  .أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن جعفر بن نجيح السعدي موالهم املديني ,حافظ العرصهو أمري املؤمنني يف احلديث, و  )١(

يف الناس يف معرفة احلديث  علامً  كان .مموأُ , وأبو داود ,البخاريه وعن .وابن عيينة وطبقتهم ,سمع أباهو ,)هـ١٦١(سنة 
 ). ١١/٤١( »النبالء«, )٢/٤٢٩( »التذكرة«: انظر). هـ٢٣٤(سنة مات . , مطبوع متداول»كتاب العلل«له . والعلل

  ).٣/٧٩(» فتح املغيث«: انظر  )٢(
ن حييى بن مسعود, وأمحد بن روى ع). هـ٣٨٤(رطبة سنة ولد بق. الظاهري األندليس حزمبن  أبو حممد عيل بن أمحدهو   )٣(

م ورفاهية, وُرزق ذكاًء مفرطاً . ه أبو رافع الفضل, واحلميدي, ومجاعةعنه ابنو ., وغريمهاحممد بن اجلسور  نشأ يف تنعُّ
 ).٣/٢٩٩( »شذراتال«, )١٨/١٨٤(»النبالء« :انظر ).هـ٤٥٦(سنة  مات. »املحىل«: من أشهر مؤلفاته. وذهنًا سيَّاالً 

  ).٥/٨٥(» اإلحكام يف أصول األحكام«: انظر  )٤(
  ).٢٢٣ص(للشيخ حممد اخلرضي بك » أصول الفقه«, )٣/١٨١(لإلسنوي  »هناية السول يف رشح منهاج األصول« :انظر  )٥(
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 : التعريف املختار * 

حايبِّ هو تعريف احلافظ ابِن حجر العسقالينِّ  حه مجاعة من – IQHالتعريف املختار للصَّ  وقد رجَّ
حايبَّ «: , فإنه قال−العلامء والباحثني  مؤمنًا به  ^من لقي النبي : وأصحُّ ما وقفُت من ذلك أنَّ الصَّ
 .)٢(»ومات عىل ذلك

 :يف رشح التعريف وبيان حمرتزاته, فقال –رمحه اهللا تعاىل  –ثم رشع 

من غزا من طالت جمالسته له أو قرصت, ومن روى عنه أو مل يرو, و): لقيه(فيدخل فيمن «  *
 .»معه أو مل يغُز, ومن رآه رؤية ومل جيالسه, ومن مل يره لعارٍض كالعمى

 ...خيرج من لقيه مؤمنًا بغريه, كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة): به(وقولنا «   *

 ...كلُّ مكلَّف من اجلن واإلنس ): مؤمنًا به(ويدخل يف قولنا  *

ته والعياذ  ):ومات عىل اإلسالم(وخرج بقولنا  * من لقيه مؤمنًا به, ثم ارتدَّ ومات عىل ردَّ
مرة أخرى أم  ^ويدخل فيه من ارتدَّ وعاد إىل اإلسالم قبل أن يموت, سواء اجتمع به ... باهللا
 .وباهللا تعاىل التَّوفيق. اهـ )٣(»ال

*  *  * 

                                                                                                  
طلب ). هـ٧٧٣(نة إمام احلفاظ يف زمانه, شهاب الدين, أبو الفضل, أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين, ولد س هو  )  ١(

فتح «: من أشهر مؤلفاته. كاحلافظ السخاوي كبارٌ  أئمةٌ  أخذ عنه العلمَ . والزم شيخه العراقي ,احلديث, وسمع الكثري
   ). ٥٥٢ص( »طبقات احلفاظ«, )٢/٣٦( »الضوء الالمع«: انظر). هـ٨٥٢(مات سنة  .»الباري برشح صحيح البخاري

حابة«  )٢(   ).١/١٥٨(» اإلصابة يف متييز الصَّ
  ., بترصف)١٥٩−١/١٥٨(» اإلصابة«: انظر  )٣(



אאאא  

 

 

  الثانياملطلب 
ـحابة 

َّ
  فـي عــدالـة الص

حابةاتَّفق مجهور العلامء سلفًا وخل وأهنا ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم, , )١(فًا عىل عدالة الصَّ
أهل  وغريه إمجاعَ  )٣(وحكاه ابن عبد الرب. )٢(وإخباره عن طهارهتم, واختياره هلم يف نصِّ القرآن

نَّة واجلامعة وليس املراد بكوهنم عدوالً العصمَة, واستحالَة املعصية عليهم, وإنام املراد أن « .)٤(السُّ
 .)٥(» نتكلَّف البحث عن عدالتهم, وال طلب التزكية فيهمال

الة على عدالتهم، والثناء عليهم يف كتاب اهللا كثرية، منها
َّ
  :واآليات الد

y7 ﴿: قوله تعاىل*  Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3  ...﴾)٦( . 

                                                                                                  
» الباعث احلثيث«, و)٢/١٠٢(لآلمدي » اإلحكام يف أصول األحكام«, و)١٠٥ص(البن قدامة » روضة الناظر«: انظر  )١(

  ).١/٢٧٤(للشوكاين » إرشاد الفحول«, و)١٧٦ص(البن كثري 
  ).٤٦ص(» الكفاية«: انظر  )٢(
ث عن خلف بن القاسم, )هـ٣٦٨(ولد سنة . النِّمري األندليس عمر, يوسف بن عبد اهللا بوهو حافظ املغرب أ  )٣( , وحدَّ

نًا صيِّنًا ثقةً . ةالدالئي, وأبو حممد بن أيب قحاف عبَّاسأبو ال وعنه. وعبد الوارث بن سفيان من . , صاحَب سنٍة واتباعٍ كان ديِّ
 ).٤٤٠ص( »الديباج املذهب«, )٣/١١٢٨( »ذكرة احلفاظت«: انظر). هـ٤٦٣(مات سنة . »التمهيد«: أشهر مؤلفاته

عقيدة «: وقد عقد الدكتور نارص الشيخ يف كتابه املاتع ).١/١٢٩(البن عبد الرب » االستيعاب يف معرفة األصحاب«: انظر  )٤(
 .هللا خرياً مبحثًا يف اإلمجاع عىل عدالة الصحابة ; فجزاه ا) ٨١٤−٢/٨١١(» أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام

  ).٢/٤٧٧(البن النجار » رشح الكوكب املنري«  )٥(
  ).١٤٣: آية(سورة البقرة   )٦(
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ًة خيار أخرب أنه َجَعَلهم أنه تعاىل: اآليةب جه االستداللوو«: قال ابن القيِّم هذا  ,ُعُدوالً  اً ُأمَّ
وا أن  حقيقة الوسط, فهم خري األُمم, وأعدهلا يف أقواهلم, وأعامهلم, وإرادهتم, ونيَّاهتم, وهبذا استحقُّ

سل عىل ُأمم  .)١(»هامة, واهللا تعاىل يقبل شهادهتم عليهم, فهم شهداؤهم يوم القييكونوا شهداء للرُّ

≈šχθà)Î6 ﴿: وقال تعاىل*  ¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7̈? $# 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ 

ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζ y_ “ Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# ﴾)٢(. 

فريض اهللا عن السابقني من غري اشرتاط إحسان, ومل يرض ... «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)٣(»عن التابعني إال أن يتَّبعوهم بإحسان

‰ ﴿: وقال تعاىل*  s) ©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $#uρ Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθ ãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$ y™ 

Íο tó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çµ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇∠∪ ’n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θà Ïk=äz #© ¨L ym # sŒÎ) ôM s%$|Ê ãΝÍκön=tã ÞÚö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6ãmu‘ ôMs%$|Êuρ óΟÎγøŠn=tæ óΟßγÝ¡ àΡ r& (#þθ‘Ζ sßuρ βr& ω r'yfù=tΒ z⎯ ÏΒ 

«!$# HωÎ) Ïµø‹s9 Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγøŠn=tæ (#þθç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇⊇∇∪  ﴾)٤(. 

حابة الذين غزوا مع رسول اهللا  يف غزوة تبوك سنة ثامن للهجرة,  ^واآليات تنصُّ عىل الصَّ
. عليه النفاق )٥(وقد كان عَدُدهم كبريًا, ومل يتخلَّف عن تلك الغزوة إال معذوٌر, أو رجٌل َمْغُموٌص 

                                                                                                  
 ).٤/١٣٣(» إعالم املوقعني عن رب العاملني«: انظر  )١(
  ).١٠٠: آية(سورة التوبة   )٢(
  ).٥٧٢ص(» الصارم املسلول«: انظر  )٣(
  ).١١٨− ١١٧: اآليتان(سورة التوبة   )٤(
 ).٦٦٧ص(» النهاية يف غريب احلديث واألثر«; قاله ابن األثري يف  هم بالنفاقمتَّ  ,ينهي مطعون يف دأ  )٥(
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 . فريض اهللا عنهم وأرضاهم

‰ô * ﴿: وقال تعاىل*  s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) š tΡθãèÎƒ$t7ãƒ |M øtrB Íο tyf¤±9 $# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θè= è% 

tΑ t“Ρ r'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝ Íκön=tã öΝßγt6≈ rO r& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌs% ﴾)كنا «:  −ريض اهللا عنهام  – )٢(قال جابر بن عبد اهللا. )١
 .)٣(»ألفًا وأربعامئة

ضا من اهللا صفة قديمة, فال يرىض إال عن عبد علم أنه والرِّ «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ضا ; ومن ريض اهللا عنه مل يسخط عليه أبدًا, فكلُّ من أخرب اهللا عنه أنه ريض  يوافيه عىل موجبات الرِّ
عنه فإنه من أهل اجلنة, وإن كان رضاه عنه بعد إيامنه وعمله الصالح; فإنه يذكر ذلك يف معرض 

ب مل يكن من أهل ذلك الثناء عليه واملدح له,  .)٤(»فلو علم أنه يتعقب بام ُيسخط الرَّ

‰Ó ﴿: وقال سبحانه*  £ϑpt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â™!# £‰ Ï©r& ’n? tã Í‘$ ¤ ä3ø9$# â™!$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1ts? $Yè©. â‘ # Y‰ £∨ß™ 

tβθ äótGö6tƒ WξôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àS è=sVtΒ uρ ’Îû 

È≅ŠÅgΥ M}$# ?íö‘ t“ x. ylt÷z r& …çµ t↔ ôÜx© …çν u‘ y—$t↔ sù xá n=øótGó™ $$sù 3“uθtFó™$$sù 4’n? tã ⎯ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷èãƒ tí#§‘ –“9 $# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9 $# 3 y‰ tã uρ 

ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷] ÏΒ Zο tÏ øó̈Β # ·ô_r& uρ $Jϑ‹Ïàtã ﴾)٥(. 

                                                                                                  
  ).١٨: آية(سورة الفتح   )١(
. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي. بن عمرو بن حرام األنصاري, صحايب جليل, وهو راوي أكثر أحاديث املعجزاتا  )٢(

مات باملدينة سنة . أحاديث كثرية ^روى عن رسول اهللا . أبيه يف أحدبعد مقتل  ^وشهد مجيع الغزوات مع النبي 
 ).١/٥٤٦( »اإلصابة«, )١/٤٩٢( »أسد الغابة«: انظر). هـ٩٤(, وكان عمره )هـ٧٧(, وقيل )هـ٧٤(

 .باب غزوة احلديبية –, كتاب املغازي )٤١٥٤(, رقم )مع الفتح – ٧/٥٠٧(» الصحيح«أخرجه البخاري يف   )٣(
  ).٥٧٣− ٥٧٢ص(» الصارم املسلول«: انظر  )٤(
  ).٢٩: آية(سورة الفتح   )٥(
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حابة «: قال اإلمام مالك ام يقولون بلغني أنَّ النصارى كانوا إذا رأوا الصَّ : الذين فتحوا الشَّ
ة معظَّمة يف الكتب ! واهللا هلؤالء خري من احلواريني فيام بلغنا وصدقوا يف ذلك; فإنَّ هذه األُمَّ

مة, وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اهللا   .)١(»^املتقدِّ

#!™Ï ﴿ :وقال سبحانه*  ts)à ù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θã_Ì÷z é& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r&uρ tβθ äótGö6 tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# 

$ZΡ≡ uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖ tƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ è%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∇∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘#¤$! $# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7s% tβθ ™7Ïtä† 

ô⎯ tΒ ty_$ yδ öΝÍκös9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρãÏO ÷σãƒuρ #’n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 

⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïµ Å¡ ø tΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ šχθßsÎ=øßϑø9 $# ∩®∪ ﴾)٢(. 

 . , الذين هاجروا, والذين آووا ونرصواملهاجرين واألنصار ففي هاتني اآليتني ذكر ا

عديُّ  محن السَّ يخ عبد الرَّ حابة الكرام, «: )٣(قال الشَّ كيَّان, هم الصَّ نفان الفاضالن الزَّ فهذان الصِّ
وابق والفضائل واملناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من  واألئمة األعالم, الذين حازوا السَّ

 .)٤(»فصاروا أعيان املؤمنني, وسادات املسلمني, وقادات املتقنيقبلهم, 

*  *  * 

                                                                                                  
  ).٦/٣٦٥(للحافظ ابن كثري » تفسري القرآن العظيم«: انظر  )١(
  ).٩−٨: اآليتان(سورة احلرش   )٢(
يخني وأخذ عن الش .يتيامً  ونشأ ,)هـ١٣٠٧(سنة  عنيزة محن بن نارص آل سعدي, ولد يفعبد الر ,أبو عبد اهللالعالَّمة هو   )٣(

له مؤلفات يف غاية . الشيخ حممد العثيمني, والشيخ عبد اهللا البسام :تالمذته شهرومن أ. اجلارس, وصالح القايض إبراهيم
). هـ١٣٧٦(مات سنة . »القول السديد يف مقاصد التوحيد«, و»الرمحن يف تفسري كالم املنان الكريم ريتيس« :احلسن, منها

 ).وما بعدها ٩ص(للطيار » من حياة عالمة القصيم صفحات« ,)٣/٣٤٠(» األعالم« :انظر
  ).٧٩٠ص(» تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان«: انظر  )٤(
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حابة 
َّ
الة على عدالة الص

َّ
  : األحاديث الد

نَّة فإهنا دلَّت داللة واضحة عىل عدالتهم, وطهارهتم, ونزاهتهم, وُعُلو َكْعبِهم ا السُّ يف  )١(أمَّ
سول   :ومن ذلك ٠٠ وأطنب يف تعظيمهم ^الفضائل, وقد أثنى عليهم الرَّ

لو أنَّ أحدكم أنفق مثل ُأحد ذهبًا ما أدرك ! ال تسبوا أصحايب, فوالذي نفيس بيده«: ^قوله  *
حيحني«أخرجاه يف . »ُمدَّ أحدهم وال نصيفه  .)٢(»الصَّ

خري ُأمتي قرين, ثم الذين يلوهنم, ثم «: ^قال رسول اهللا : قال وعن عمران بن حصني  *
حيحني« أخرجاه يف. »الذين يلوهنم  .)٣(أيضاً » الصَّ

أنَّ خري القرون قرنه مطلقًا, وذلك يقتيض تقديمهم يف كلِّ ^ فأخرب النبي ... «: قال ابن القيِّم

                                                                                                  
ف والظَّفر)  ُعُلو الكعب(  )١( لسان «: انظر. كرعايل الذِّ  ,فثابت الرشَّ  ,رشيف, أي )رجل عايل الكعب: (ُيقال. وصٌف بالرشَّ

    ).ا.ل.ع(, مادة )١٥/٨٣(و). ب.ع.ك(, مادة ) ١/٧١٨(» العرب
 .متفٌق عليه  )٢(

حابة ): ٣٦٧٣(, رقم )مع الفتح –٧/٢١(» صحيح البخاري« لو  كنت متخذًا «: ^باب قول النبي  –كتاب فضائل الصَّ
 .من حديث أيب سعيد اخلدري . »خليالً 

حابة ): ٢٥٤٠(, رقم )٤/١٩٦٧(» صحيح مسلم« , من حديث حابة باب حتريم سب الصَّ  − كتاب فضائل الصَّ
 .واللفظ له, أيب هريرة 

 .متفٌق عليه  )٣(
حابة ): ٣٦٥٠(, رقم )مع الفتح –٧/٣(» صحيح البخاري« ومن  ^فضائل أصحاب النبي باب  –كتاب فضائل الصَّ

 .واللفظ له .صحب النبي أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه
حابةباب فضل  −  حابة كتاب فضائل الصَّ ): ٢٥٣٥(, رقم )٤/١٩٦٤(» صحيح مسلم« ثم الذين يلوهنم ثم  الصَّ

 .− ريض اهللا عنهام  –ويف الباب عن ابن مسعود, وأيب هريرة  .الذين يلوهنم
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 .)١(»باب من أبواب اخلري, وإال لو كانوا خريًا من بعض الوجوه, فال يكونون خري القرون مطلقاً 

جوم أتى فإذا ذهبت النُّ  ,امءنة للسَّ وم أمالنُّج«: قال ^, عن النبي وعن أيب بردة, عن أبيه  *
 ,تيمَّ منة ألُ , وأصحايب أوعدونفإذا ذهبت أتى أصحايب ما يُ  ,منة ألصحايب, وأنا أوعدامء ما تُ السَّ 

 .)٢(»وعدونمتي ما يُ فإذا ذهب أصحايب أتى أُ 
فبعثه  ختار حممداً فا ; يف قلوب العباد رَ ظَ نَ  وجلَّ  اهللا عزَّ  إنَّ « :)٣(وقال عبد اهللا بن مسعود * 

 ,فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ; يف قلوب الناس بعده رَ ظَ ثم نَ  ,وانتخبه بعلمه ,برساالته
  .)٤(»فهو عند اهللا قبيح ه قبيحاً , وما رأوفهو عند اهللا حسن فام رآه املؤمنون حسناً  ,^ه ووزراء نبيِّ 
 ةُ لَ قَ حابة هم نَ الصَّ  أنَّ  ; لذي أتاح اهللا اإلمجاع ألجلهبب االسَّ  ولعلَّ « :)٥(أبو املعايل اجلُوينيُّ  قال

, وملا ^يعة عىل عرص رسول اهللا النحرصت الرشَّ  ,يف رواياهتم ٌف ولو ثبت توقُّ  ,يعةالرشَّ 
 .)٦(»اسرتسلت عىل سائر األعصار

                                                                                                  
 ). ٤/١٣٦(» إعالم املوقعني«: انظر  )١(
حابة )٢٥٣١(, رقم )٤/١٩٦١(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٢( أمان  ^بيان أن بقاء النبي باب  −  , كتاب فضائل الصَّ

  .صحابه وبقاء أصحابه أمان لألمةأل
من كبار علامء الصحابة, أسلم قديًام, وهاجر اهلجرتني, . هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلُذيل, أبو عبد الرمحن  ) ٣(

روى عنه علقمة, . وهو صاحب النعلني, وأول من جهر بالقرآن بمكة. ^وقد الزم النبي . وشهد بدرًا واملشاهد بعدها
 ).٤/١٩٨(» اإلصابة«, )٣/٣٨١( »أسد الغابة«: انظر). هـ٣٢(مات سنة . ومرسوق, واألسود

    ).١٦ص(مىض خترجيه يف املقدمة   )٤(
). هـ٤١٩(ولد سنة . , شيخ الشافعية)إمام احلرمني(هو إمام احلرمني, عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني, امللقب بـ   )٥(

: من مؤلفاته. فقيه, وُأصويل, وعامل. وزاهر الشحامي ,اهللا الفراوي روى عنه أبو عبدو. كياملز حسان اوأبسمع أباه, 
                                                 ).١٨/٤٦٨(» النبالء«: انظر). هـ٤٧٨(مات سنة . »الربهان يف أصول الفقه«, و»الورقات يف أصول الفقه«

 ). ١/٤٠٧(» ًأصول الفقهالربهان يف «: انظر  )٦(
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حابة, وف )١(وقال اخلطيب البغداديُّ  ضلهم, عقب إيراد مجلة من األحاديث املرويَّة يف عدالة الصَّ
 : وُسُمو منازهلم

طهارة  , ومجيع ذلك يقتيضالقرآن مطابقة ملا ورد يف نصِّ  سع, وكلُّهاواألخبار يف هذا املعنى تتَّ «
حابة, لع عىل املطَّ  ,منهم مع تعديل اهللا تعاىل هلم فال حيتاج أحدٌ  ,والقطع عىل تعديلهم ونزاهتهم الصَّ
عىل أحد ارتكاب ما ال  ن يثبَت هذه الصفة إال أ عىل مفه ,ىل تعديل أحد من اخللق لهبواطنهم إ
أهم اهللا من وقد برَّ  ,حكم بسقوط العدالةفيُ  ,واخلروج من باب التأويل ,ال قصد املعصيةحيتمل إ
جلَّ ورسوله فيهم يشء مما ذكرناه و من اهللا عزَّ  دْ رِ نه لو مل يَ , عىل أهدقدارهم عن, ورفع أذلك
, وقتل موالج, واألهَ وبذل املُ  ,رصةوالنُّ  ,واجلهاد ,ن اهلجرةوجبت احلال التي كانوا عليها مأل

واالعتقاد  ,القطع عىل عدالتهم, وقوة اإليامن واليقني; ينواملناصحة يف الدِّ  ,والداآلباء واأل
هذا ني الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين; لني واملزكِّ هنم أفضل من مجيع املعدِّ , وألنزاهتهم

 .)٢(»بقوله من الفقهاء ومن يعتدُّ  ,مذهب كافة العلامء

حابة  هذا, إذا ُعلِمَ َ , أو البحث يف عدالتهم; ألنَّ فال ُيعتدُّ بقول أهل البدع يف الطعن يف الصَّ
رة  نَّة املطهَّ دالٌة عىل سالمة أحواهلم, وبراءهتم عن  –كام سبق  –آيات القرآن الكريم, والسُّ

ن هبم, وأن نرتىضَّ عليهم, وأن نذبَّ عن أعراضهم; فالواجب علينا أن نحسن الظ ٠٠املطاعن

                                                                                                  
 سمع أبا احلسن, )هـ٣٩٢(ولد سنة  .أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي ,ث الشام والعراقحمدِّ  ,احلافظ الكبريهو   )١(

له . مل يكن للبغداديني بعد الدارقطني مثله: قيل. بن ماكوالوا ,أبو عبد اهللا احلميديومنه  .وأبا عمر بن مهدي ,األهوازي
  ). ١٨/٢٧٠(» النبالء«, )٣/١١٣٥(» التذكرة«: انظر ).هـ٤٦٣( مات سنة. »تاريخ بغداد«: نافعة, من أشهرها مؤلفات

  ).٤٩− ٤٨ص(» الكفاية يف علم الرواية«: انظر  )٢(
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 .)١(فريض اهللا عنهم وأرضاهم

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).وما بعدها ١/٢٧٦(» إرشاد الفحول«, )١٧٧ص(» الباعث احلثيث«: انظر  )١(
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  املطلب الثالث
ـحابي

َّ
ة قول الص

َّ
ي
ِّ
  فـي حج

حايبِّ هاهنا حابة يف مسألة اجتهادية رأي أو فتوى واحد أو مجاعة من: نريد بقول الصَّ مل يرد  الصَّ
حابة قوالً أم فعالً فيها نصٌّ من الكتاب أو ال حايبِّ أو الصَّ نَّة, سواء أكان ما ُنقل عن الصَّ  . )١(سُّ

حايبِّ من حيُث حجيَُّته قسامنو  :قول الصَّ

ة باتِّفاق; وهو عىل أنواع) أ (   :ما هو حجَّ

حابة  :األول ة باالتفاق ما أمجع عليه الصَّ  .فهو حجَّ

حايبُّ مما ال جمال فيه ل :الثاين ة ; ألنه قد سمع فيه حديثًا عن النبي ما قاله الصَّ , ^لرأي, فهو حجَّ
 .وهذا حملُّ اتفاق

ة عىل صحايبٍّ آخر, ولو كان أعلم,  :الثالث حايبُّ يف مسائل االجتهاد, فهو ليس بحجَّ ما قاله الصَّ
 .)٢(أو إمامًا, أو حاكًام, وهذا باالتفاق أيضاً 

حايبِّ . ما هو خمتلف يف حجيَّته) ب (   عىل َمْن بعدهم من التَّابعني, وَمْن جاء وهو قول الصَّ
 :بعدهم من املجتهدين; وذلك عىل مخسة مذاهب

                                                                                                  
» القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني«, )٥١و٤٠ص(ور عيل مجعة للدكت »قول الصحايب عند األصوليني«: انظر  )١(

  ).٢٤١ص(للدكتور حممود عثامن 
اإلهباج يف «, )٣/٣٢٣(للعالء البخاري » كشف األرسار عن أصول البزدوي«, )٤/١٥٥(لآلمدي  »اإلحكام«: انظر  )٢(

  ).٢٩٥ص(احلنبيل للبعيل » القواعد والفوائد األصولية«, )٣/١٩٢(للسبكي » رشح املنهاج
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ة مطلقًا, سواء خالف القياس أم وافقه :املذهب األول  .أنه حجَّ

افعيِّ يف القديم)١(وهو مذهب اإلمام مالك , وبعض )٣(, وأمحد يف رواية)٢(, وقول الشَّ
 .)٤(احلنفية

نَّة, واملعقول واستدلَّ أصحاب هذا ا  :لقول بالكتاب, والسُّ

ا الكتاب – ١ (šχθà ﴿: فقوله تعاىل: أمَّ Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ν èδθãèt7 ¨?$# 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã ... ٥(﴾ اآلية( . 

 تعاىل أثنى عىل من اتبعهم, فإذا قالوا قوالً فاتَّبعهم متَّبع قبل أن أنَّ اهللا« :ووجه الداللة من اآلية
يعرف صحته; فهو متَّبع هلم, فيجب أن يكون حممودًا عىل ذلك, وأن يستحق الرضوان, ولو كان 
ا يًا, فأمَّ باعهم تقليدًا حمضًا, كتقليد بعض املفتني مل يستحق من اتَّبعهم بالرضوان إال أن يكون عامِّ  اتِّ

باعهم  حينئذ  .)٦(»العلامء فال جيوز هلم اتِّ

öΝ ﴿: وقوله تعاىل – ٢ çGΖ ä. u ö yz >π̈Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# 

                                                                                                  
 ).١/١٥٣(» حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين«, )١/١٤٩(للقرايف  »الذخرية«: انظر  )١(
 ).٣/١٩٢(» اإلهباج يف رشح املنهاج« ,)٤/١٥٥(لآلمدي  »اإلحكام«, )١٧٠ص(للغزايل » املستصفى«: انظر  )٢(
 ).٢٩٥ص(» صوليةالقواعد والفوائد األ«, )٤/١٢٣(» إعالم املوقعني«: انظر  )٣(
للمحبويب » رشح التلويح عىل التوضيح«, و)٣/٣٢٣(» كشف األرسار«, ورشحه )٢٣٤ص(» أصول البزدوي«: انظر  )٤(

)٢/٣٧.( 
  ).١٠٠: آية(سورة التوبة   )٥(
  ).٤/١٢٣( »إعالم املوقعني«  )٦(
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tβθãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3...١(﴾ اآلية(. 

حابة فيام يأمرون به وينهون أنَّ اخلطاب خطاب مشافهة خيتصُّ با :ووجه الداللة من اآلية لصَّ
عنه, فيكون كّل ما أمروا به معروفًا, وما هنوا عنه منكرًا ; وعليه فاألخذ بقوهلم أو مذهبهم واجٌب ; 

 .)٢(ألنَّ األمر باملعروف واجب القبول, والنهي عن املنكر واجب االمتثال

≅ö ﴿: وقوله تعاىل – ٣ è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yèt6 ¨?$# ( z...﴾ اآلية)٣(. 

سول يدعو إىل اهللا, ومن دعا إىل اهللا عىل بصرية وجب اتباعه; « :ووجه الداللة أنَّ من اتَّبع الرَّ
uΖ$! ﴿: لقوله تعاىل فيام حكاه عن اجلنِّ وَرِضَيهُ  tΒöθs)≈ tƒ (#θç7Š Å_r& z© Åç# yŠ «!$# (#θãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯ Ïµ Î/ ö... ﴾)وألنَّ من )٤ ;

من دعا إىل اهللا عىل بصرية فقد دعا إىل احلقِّ عاملًا به, والدعاء إىل أحكام اهللا دعاء إىل اهللا; ألنه دعا إىل 
حابة  سول  –رضوان اهللا عليهم  –طاعته فيام أمر وهنى; وإذًا فالصَّ باعهم ^قد اتَّبعوا الرَّ , فيجب اتِّ

 . )٥(»إذا دعوا إىل اهللا

نَّة*  ا السُّ حابة :وأمَّ ابق يف عدالة الصَّ مناها يف املطلب السَّ وا باألحاديث التي قدَّ  .فقد احتجُّ

ا أدلتهم من و*   :من وجهنيفاملعقول أمَّ

أو  ,فإما أن ال يكون له فيام قال مستندخيالف القياس;  إذا قال قوالً  حايبَّ الصَّ  أنَّ   :الوجه األول

                                                                                                  
  ).١١٠: آية(سورة آل عمران   )١(
 ).٤/١٣١(» إعالم املوقعني«: وراجع ).٥٧ص(للعالئي » إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة«: انظر  )٢(
  ).١٠٨: آية(سورة يوسف   )٣(
  ).٣١: آية(سورة األحقاف   )٤(
  ).٤/١٣٠( »إعالم املوقعني«: انظر  )٥(



אאאא  

 

وحال  ;وهو حمرم ,ال دليل عليه يعة بحكمٍ يف الرشَّ  وإال كان قائالً  ,ليكون ال جائز أن يقال باألو
ابق  – حايبِّ الصَّ  منا يف املطلب السَّ وإن كان الثاين فال مستند وراء  .ينايف ذلك , وهولدْ العَ  –كام قدَّ

 .)١(بعةة متَّ قل فكان حجَّ القياس سوى النَّ 

 ,ةفإن كان األول كان حجَّ ; أو اجتهاد  ,يكون عن نقلا أن إمَّ ; حايبِّ مذهب الصَّ  أنَّ  :الوجه الثاين
 ,حه بمشاهدة التنزيللرتجُّ  ;ومن بعده ابعيِّ التَّ  عىل اجتهاد ٌح مرجَّ  حايبِّ وإن كان الثاين فاجتهاد الصَّ 

  .)٢(^ هأحوال عىلووقوفه  ,^وبركة صحبة النبي  ,ينيف الدِّ  مهولتقدِّ  ,ومعرفة التأويل

ة مطلقاً أنه لي :املذهب الثاين  . س بحجَّ

افعيُّ يف اجلديد , واختاره ابن )٥(, وقال به بعض احلنفية)٤(, وهو رواية عن أمحد)٣(وقال به الشَّ
 .)٦(حزم الظاهريُّ 

 :واستدلَّ أصحاب هذا القول بالكتاب, واملعقول

ا الكتاب – ١ *βÎ ...﴿ : فقوله تعاىل: أمَّ sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

                                                                                                  
  ).٢/١١٠( »أصول الرسخيس«, )١٥٩− ٤/١٥٨(لآلمدي » اإلحكام«: انظر  )١(
  ).٢/٣٧(للمحبويب » يح عىل التوضيحرشح التلو«, )١٥٩− ٤/١٥٨(لآلمدي » اإلحكام«: انظر  )٢(
  ).٦/١٧٩(» املحصول«, )١٦٨ص(» املستصفى«: انظر  )٣(
  ).٣٣٧ص(البن تيمية  »املسودة«: انظر  )٤(
  ).٣/٣٢٣(» كشف األرسار«, )٢/٣٧(» رشح التلويح عىل التوضيح«: انظر  )٥(
 ).٦/٢٣٧(البن حزم  »اإلحكام«: انظر  )٦(
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«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 ... ﴾)١(. 

دُّ إىل مذ دَّ الرَّ أنَّ اآلية أوجبت  :وجه الداللة نَّة عند االختالف; والرَّ هب إىل الكتاب والسُّ
 !)٢(, وهو ممتنعهلذا الواجب تركاً  يكون حايبِّ الصَّ 

يف الكتاب أو  سول إنام يكون إذا كان احلكم املطلوب موجوداً  اهللا والرَّ إىل دَّ الرَّ  أنَّ ب :وُأجيب عنه
عليه فال  منصوصاً  هاما إذا مل يوجد ذلك فيفأمَّ  ,للواجب عنهام كان تركاً  َل دَ وحينئذ متى عَ  ,ةنَّ السُّ 

 .)٣(للواجب حابة تركٌ جوع إىل أقوال الصَّ يكون يف الرُّ 

ρç#)...  ﴿: وقوله تعاىل – ٢ É9tFôã $$sù ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/ F{ $#  ﴾)٤(. 

وذلك ينايف وجوب , ))٥(وهو القياس(أهنا أمرت بالنظر واالعتبار  :ووجه الداللة من اآلية
ةوتقديمه عىل القياس حايبِّ اتباع مذهب الصَّ    .)٦(; وعليه فال يكون حجَّ

ا استدالهلم باملعقول فمن وجهني*    :وأمَّ

حابة واحد من آحاد الصَّ  عىل جواز خمالفة كلِّ  حابة عت الصَّ أمج :قالواأهنم  :الوجه األول

                                                                                                  
  ).٥٩: آية(سورة النساء   )١(
  ).٦٧ص(» إمجال اإلصابة«, )٤/١٥٦(لآلمدي  »اإلحكام«: انظر  )٢(
  ).٦٨ص(» إمجال اإلصابة«: انظر  )٣(
  ).٢: آية(سورة احلرش   )٤(
إرشـاد «: انظـر.  هو محل معلوم عىل معلوم يف إثبات حكم هلام, أو نفيه عنهام بأمر جامع بينهام من حكم أو صـفة :القياس  )   ٥(

 ). ٢/١٢٥( »إرشاد الفحول«
  ).٦٩ص(» إمجال اإلصابة«, )٤/١٥٧(لآلمدي » اإلحكام«, )٦/١٧٤(للرازي » املحصول يف علم األصول«: انظر  )٦(
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واحد منهم  وكان جيب عىل كلِّ  !ة ملا كان كذلكحايب حجَّ الصَّ  قولولو كان  ;املجتهدين لآلخر
 .)١(وهو حمال ;اتباع اآلخر

هو واخلطأ  ;من أهل االجتهاد حايبَّ أن الصَّ  :الوجه الثاين ابع التَّ  فال جيب عىل ,ممكن عليهوالسَّ
 .)٢(ابعينيحابيني والتَّ كالصَّ  ,املجتهد العمل بمذهبه

جة  :املذهب الثالث ة فيام ال دخل للقياس والرأي فيه, وليس بحَّ حايبِّ حجَّ التَّفصيل; فقول الصَّ
 .إن وافق القياس

افعيِّ  مني واملتأخرين)٣(وهو قول للشَّ  .)٤(, وعليه عمل احلنفية املتقدِّ

م االستد ا االستدالل عىل نفي حجية قول وقد تقدَّ الل عىل حجيته إذا خالف القياس, وأمَّ
حايبِّ فيام وافق القياس بأن ُيقال حايبِّ عن رأي واجتهاد; : الصَّ إنَّ الظاهر أن يكون مذهب الصَّ

: واملجتهد خيطئ ويصيب, بل جيوز أن يكون اجتهاده أضعف من اجتهاد غريه, وقد جاء يف احلديث
 .)٥(»قه إىل من هو أفقه منهُربَّ حامل ف«

                                                                                                  
  ).٤/١٥٦(لآلمدي » اإلحكام«: انظر  )١(
  ).٤/١٥٦(» اإلحكام«, )١٦٨ص(» املستصفى«: انظر  )٢(
  ).٦/٥٨(لإلسنوي  »عىل األصول التمهيد يف ختريج الفروع«, )وما بعدها ٥٩٦ص(للشافعي  »الرسالة«: انظر  )٣(
 ).٣/٣٢٥(» كشف األرسار«, ورشحه )٢٣٤ص(» أصول البزدوي«, )٢/١١٠( »أصول الرسخيس«: انظر  )٤(
 ).٤/١٦٠(لآلمدي  »اإلحكام«: انظر  )٥(

, والرتمذي يف كتاب العلم )٣٦٦٠(, رقم )٣/٣٢٢(باب فضل نرش العلم  –واحلديث أخرجه أبو داود يف كتاب العلم *   
, كالمها من طريق عبد الرمحن بن )٢٦٥٦(, رقم )٥/٣٣(باب ما جاء يف احلث عىل تبليغ السامع  − ^عن رسول اهللا 

, )١/٨٤(باب من بلَّغ علًام  –وابن ماجه يف املقدمة . »حديث حسن«: قال الرتمذي. أبان, عن أبيه, عن زيد بن ثابت 
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اشدين دون غريهم :املذهب الرابع ة يف قول اخللفاء الرَّ  .)١(أنَّ احلجَّ

  .)٢(»اشدين من بعدية اخللفاء الرَّ تي وسنَّ ليكم بسنَّ ع« :^ول النبي بقهؤالء  احتجَّ و

 .)٣(وهو عام ,لإلجياب;  »عليكم«: ^أنَّ قوله  :ووجه الداللة منه

 .)٤(نقضيُ  ال أن جيب , وحكمهمحابة حكماخللفاء من الصَّ  قول إنَّ  :وقالوا

ة يف قول أيب بكر وعمر  :املذهب اخلامس  .دون غريمها –ريض اهللا عنهام  –أنَّ احلجَّ

وا  .)٥(»اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر« :^ بقوله واحتجُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
صحيح سنن أيب «وصححه األلباين يف  .اري, عن أبيه, عن زيد من طريق حييى بن عباد أيب هبرية األنص) ٢٣٠(رقم 
 ).١٨٧(, رقم )١/٤٥(» صحيح سنن ابن ماجه«, ويف )٣١٠٧(, رقم )٢/٦٩٧(» داود

  ).٦/٢٣٧(البن حزم  »اإلحكام«: انظر  )١(
يف ) ٢٦٧٦(رقم , )٥/٤٣(والرتمذي . باب يف لزوم السنة –يف كتاب السنة ) ٤٦٠٧(, رقم )٤/٤٠٠(أخرجه أبو داود   )٢(

 .»حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي. باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع –كتاب العلم عن رسول اهللا 
 »املستدرك عىل الصحيحني«واحلاكم يف . باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين –يف املقدمة ) ٤٢(, رقم )١/١٥(وابن ماجه 

طريق خالد بن معدان, عن عبد الرمحن السلمي وحجر بن حجر, عن وصححه ; مجيعهم من ) ٣٣٢(, رقم )١/١٧٤(
صحيح سنن «, ويف )٣٨٥١(, رقم )٣/٨٧١(» صحيح سنن أيب داود«وصححه األلباين يف .  العرباض بن سارية

 ).٤٠(, رقم )١/١٣(» صحيح سنن ابن ماجه«, ويف )٢٨٢٨(, رقم )٢/٣٤١(» الرتمذي
  ).٦/١٧٦( »صولاملح«, )١٦٩ص(» املستصفى«: انظر  )٣(
  ).٦/٢٣٧(البن حزم  »إحكام األحكام يف أصول الفقه«: انظر  )٤(
باب ما جاء يف مناقب أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام  –يف كتاب املناقب ) ٣٦٦٢(, رقم )٥/٦٠٩(أخرجه الرتمذي   )٥(

واحلاكم يف . أيب بكر الصديقباب فضل  –يف املقدمة ) ٩٧(, رقم )١/٣٧(وابن ماجه . »هذا حديث حسن«: وقال. كليهام
; كلهم من طريق موىل لربعي بن حراش, عن ربعي, عن حذيفة بن اليامن )٤٤٥١(, رقم )٣/٩٧(وصححه  »املستدرك«
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يخني ^ أنَّ النبي  :وجه الداللة ة − عنهام ريض اهللا  –أمر باالقتداء بالشَّ ; فدلَّ عىل أنَّ قوهلام حجَّ
 .دون غريمها

اجح من تلك املذاهب  ة, خصوصًا فيام خالف  −واهللا تعاىل أعلم  –والرَّ حايبِّ حجَّ أنَّ قول الصَّ
يخني أيب بكر . )١(القياس; فإنه توقيف, وكذا ما انترش من أقواهلم ومل ُينكر يف زماهنم وأنَّ أقوال الشَّ

حابة  –نهام ريض اهللا ع –وعمر   .أوىل باألخذ من غريمها من اخللفاء وبقية الصَّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
.   ٨٠(, رقم )١/٢٣(» صحيح سنن ابن ماجه«وصححه األلباين يف.( 

 ).١/١٣٦(» كشاف القناع«, )١/٤٨٦(» الفتاوى الكربى«  )١(
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  املطلب األول
حابة 

َّ
  يف استنباط األحكام منهج الص

من املسلَّامت لدى مجيع املسلمني; أنَّ اهللا أكمل لنا الدين, وأتمَّ علينا النعمة, وريض لنا اإلسالم 
tΠöθu‹ø9... ﴿: دينًا, قال اهللا تعاىل $# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. ⎯ ÏΒ öΝä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝ èδöθt± øƒrB Èβöθt± ÷z $#uρ 4 tΠöθu‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 

öΝ ä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3ø‹n=tæ ©ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 ...﴾)إال وقد تمَّ ^ ومل ينقِض عرص النبي . )١
نَّة, ومها األصالن العظيامن اللذان ينبني عليهام التَّرشيع كّلهفيه التَّ   . رشيع اإلهلي يف الكتاب والسُّ

حابة  وقائَع وأحداثًا ما كان هلم هبا عهد أيام النبي ^ بعد وفاة النبي  وقد واجه فقهاء الصَّ
عت وما نتج عنها من كام أنَّ احلروب التي وق. , وكان البدَّ هلم من معرفة حكم اهللا تعاىل فيها^

 .قضايا وعالقات بني املسلمني وغريهم يف أثناء احلرب وبعدها أدَّت إىل كثرة املسائل املستجدة

َأِضْف إىل ذلك الفتوحات اإلسالمية, وما ترتَّب عليها من امتداد سلطان اإلسالم عىل بالد 
أعرافه, وعاداته,  –وف كام هو معر –كثرية, واتصال املسلمني بأهل تلك البالد, ولكلِّ بلد 

ع فيها.. وتقاليده, ونظمه  .كلُّ ذلك أدَّى إىل ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الرشَّ

حابة  بام جيب عليهم يف ذلك ; فاجتهدوا, واستعملوا آراءهم عىل ضوء قواعد  وقد قام الصَّ
 .)٢(الرشيعة, ومبادئها العامة, ومعرفتهم بمقاصدها

ر  حابة وقد قرَّ عية يف عرص الصَّ الباحثون يف تأريخ التَّرشيع اإلسالميِّ أنَّ استنباط األحكام الرشَّ

                                                                                                  
  ).٣: آية(سورة املائدة   )١(

  ).٦٤ص(لألشقر  »تاريخ الفقه اإلسالمي«, و)٩٩ص(لزيدان » املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية«: انظر  )٢(
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 ويف الوقت نفسه . نزلت هبم كان قارصًا عىل فتاوى ُيفتيها من ُسئل يف حادثة معينة, أو عىل نازلة
عون يف تقدير املسائل واإلجابة عنها, بل كانوا يكرهون ذلك, و مل يكونوا  ال ُيبدون رأيًا يف يتوسَّ

 . )١(يشء مل حيدث أو يقع, فإن وقع اجتهدوا يف استنباط حكمه

 − منهجًا علميا دقيقًا, جتىلَّ هذا املنهج يف معامل بارزة لألحكام  هماستنباطوالشكَّ أنَّ هلم يف 
ا إبرازه , ولعيل أجعل بني يدي ذلك املنهج اآلثار التالية التي يمكن من خالهل−سيأيت ذكرها الحقًا 

 :بوضوح

كيف تقيض إذا «: ملا أراد أن يبعثه إىل اليمن قال له^ , أنَّ رسول اهللا عن معاذ بن جبل  − ١
فبسنة رسول اهللا : قال. »فإن مل جتد يف كتاب اهللا?«: قال. أقيض بكتاب اهللا: قال. »عرض لك قضاء?

! )٢(أجتهد رأيي وال آلو: قال. », وال يف كتاب اهللا?^فإن مل جتد يف سنَّة رسول اهللا «: قال. ^
اهللا ملَِا ُيريض رسول  رسولِ  احلمد هللا الذي وفَّق رسوَل « :وقال صدره,^  ب رسول اهللارضف

 .)٣(»اهللا

                                                                                                  
الترشيع «, و)٩٩ص(» املدخل لدراسة الرشيعة«, و)٨٢ص(ملحمد اخلرضي بك  »تاريخ الترشيع اإلسالمي«: انظر  )١(

تاريخ «, و)وما بعدها ١/١٨٥(ملصطفى الزرقا » فقهي العاماملدخل ال«, و)١٢٧ص(ملناع القطان » والفقه يف اإلسالم
ملحمد مصطفى شلبي » املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي«و, )٦٣ص(لعمر سليامن األشقر » الفقه اإلسالمي

   ).١٠٧ص(

, مادة )١٤/٤٢( »لسان العرب«: انظر. ; فهو من األضداد االستطاعة: وهو أيضاً  .التقصري: واألَْلو. ُأقرصِّ : يعني  ) ٢(
      ). ا.ل.أ(

والرتمذي يف . واللفظ له, )٣٥٩٢(, رقم )٣/٣٠٣(باب اجتهاد الرأي يف القضاء  –أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية   )٣(
; من طريق احلارث بن عمرو, عن أناس )١٣٢٧(, رقم )٣/٦١٦(باب ما جاء يف القايض كيف يقيض  –كتاب األحكام 

 .  اذ, عن معاذ من أهل محص من أصحاب مع
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فإن  ,يف كتاب اهللا رَ ظَ إذا ورد عليه خصم نَ  كان أبو بكر « :ران قالهْ ميمون بن مِ  وعن – ٢
فإن فيه سنة, ^ هل كانت من النبي , رَ ظَ يف الكتاب نَ  فإن مل جيد ,وجد فيه ما يقيض به قىض به بينهم

 ,يف كتاب اهللا فنظرُت أتاين كذا وكذا, « :فقال ,وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني ,علمها قىض هبا
قىض يف ذلك  ^نبي اهللا  فهل تعلمون أنَّ  ,فلم أجد يف ذلك شيئاً  ,^ويف سنة رسول اهللا 

 .^فيأخذ بقضاء رسول اهللا  ,قىض فيه بكذا وكذانعم, : الواهط فقفربام قام إليه الرَّ  .»?بقضاء

ث غريه نا مد هللا الذي جعل فينا من حيفظ عن نبيِّ احل«: كان يقول عند ذلك أبا بكر  أنَّ  :وحدَّ
فإذا اجتمع رأهيم عىل األمر  ,وعلامءهم فاستشارهم ,وإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني. »^

هل كان  ;رَ ظَ ة نَ نَّ فإن أعياه أن جيد يف القرآن والسُّ  ,كان يفعل ذلك  عمر بن اخلطاب أنَّ و .قىض به
وإال دعا رؤوس  ,قىض به قد قىض فيه بقضاءٍ  فإن وجد أبا بكر فيه قضاء,  أليب بكر 
 .)١(»فإذا اجتمعوا عىل األمر قىض بينهم ,وعلامءهم فاستشارهم ,املسلمني

وال  ,فاقض به ;جاءك يشء يف كتاب اهللا نْ إ«: )٢(القايض يحُرش  إىل جاء يف كتاب عمر و − ٣

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»صلتموليس إسناده عندي ب ,نعرفه إال من هذا الوجه هذا حديث ال«: قال الرتمذي

بوا إرساله :قلت , )٤/٦٣(للزيلعي » نصب الراية«: انظر. فاإلسناد ضعيف, تكلَّم عليه احلفاظ من حيث اإلسناد , وصوَّ
  ).٤/٢٠١(البن حجر » تلخيص احلبري«

» معجم شيوخه«, وأبو بكر اإلسامعييل يف واللفظ له) ٢٠٣٤١(, رقم )١٠/١٩٦(» لسنن الكربىا«أخرجه البيهقي يف   )١(
 . جعفر بن برقان, عن ميمون به , عنعمر بن أيوب , عنداود بن رشيدمن طريق ) ٧٩(, رقم )١/٤١٧(

). ثقة فقيه(ون وميم). صدوق هيم(وجعفر بن برقان ). صدوق له أوهام(وعمر بن أيوب ). ثقة(داود  وإسناده حسن,
  ).٥٥٦و ١٤٠و ٤١٠و ١٩٨ص( »التقريب«: انظر

اجلاهلية  أدرك. , واملشهور أنه تابعيهخمتلف يف صحبت ,أبو أمية القايض الكندي,رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم هو   )٢(
 ,كان أعلم الناس بالقضاء .اجمن احلجَّ  عفين وعيل فمن بعدهم إىل أن استُ القضاء لعمر وعثامويل  ,ويعد يف كبار التابعني
  ).٣/٣٣٤( »اإلصابة«, )٢/٧٠٢( »االستيعاب«: انظر). هـ٨٧(مات سنة  .وعقل ورصانة ومعرفة ,وكان ذا فطنة وذكاء
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 فإنْ  ,فاقض هبا ^ة رسول اهللا فانظر سنَّ  ;جاءك ما ليس يف كتاب اهللا فإنْ  ,عنه الرجال َك تْ فِ تَ لْ يَ 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ  ;^رسول اهللا من ة ومل يكن فيه سنَّ  ,جاءك ما ليس يف كتاب اهللا

فاخرت  ;قبلك م فيه أحدٌ ومل يتكلَّ  ,^ة رسول اهللا ومل يكن يف سنَّ  ,تاب اهللاجاءك ما ليس يف ك فإنْ  ,به
, وال أرى رفتأخَّ  ن تتأخرَ , وإْن شئَت أمم فتقدَّ برأيك ثم تقدَّ  ن جتتهدَ شئَت أ نْ إ: أي األمرين شئت

ر إ   .)١(»لك ال خرياً التَّأخُّ

, ولسنا هنالك, ثم ولسنا نقيضإنه قد أتى علينا زمان «: لقا وعن عبد اهللا بن مسعود  – ٤
بام يف فليقِض فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم  !بلغنا ما ترون ر علينا أنْ قدَّ  وجلَّ  اهللا عزَّ  نَّ إ

ليس يف كتاب  فإن جاء أمرٌ  ,^ليس يف كتاب اهللا فليقض بام قىض به نبيه  فإن جاء أمرٌ  ,كتاب اهللا
وال قىض  ,ليس يف كتاب اهللا فإن جاء أمرٌ  ,احلونبه الصَّ بام قىض  فليقضِ  ,^وال قىض به نبيه  ,اهللا

احلالل  فإنَّ  ;وإين أخاف ,إين أخاف :وال يقول ,فليجتهد رأيه ,احلونوال قىض به الصَّ  ,^ه به نبيُّ 
 . )٢(»فدع ما يريبك إىل ماال يريبك ,مشتبهات وبني ذلك أمورٌ  ,واحلرام بنيِّ  ,بنيِّ 

إذا سئل  −ريض اهللا عنهام  −  )٣(عبَّاسسمعت عبد اهللا بن « :د قالعن عبيد اهللا بن أيب يزيو − ٥

                                                                                                  
, فظ لهلوال) ١٦٧(, رقم )١/٧١(» سننه«, والدارمي يف )٢٢٩٩٠(, رقم )٤/٥٤٣(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )١(

بأسانيدهم ) ١٣٤(, رقم )١/٣٣٩( »املختارة«, والضياء يف )٢٠٣٤٢(, رقم )١٠/١٩٦(» سننه الكربى«والبيهقي يف 
 .وهو صحيح اإلسناد كام قال الضياء املقديس .من طريق الشعبي, عن رشيح, عن عمر 

باب احلكم باتفاق أهل العلم,  –, يف كتاب آداب القضاة )٥٣٩٧(, رقم )٨/٢٣٠(» سننه الصغرى«أخرجه النسائي يف   )٢(
. »هذا احلديث جيد جيد«: قال النسائي عقبه. , عن ابن مسعود عن عبد الرمحن بن يزيد ,بن عمري عامرة من طريق

 .وصححه) ٧٠٣٠(, رقم )٤/١٠٦( »املستدرك«وأخرجه احلاكم يف 
ين وأن بالفق ^دعا له النبي  ., احلرب البحر^ القريش اهلاشمي, ابن عمِّ رسول اهللا بن هاشم بن عبد املطلبا   )٣( ه يف الدِّ

نعم «: قال فيه ابن مسعود . رباح, وعكرمة الرببري من املكثرين من الرواية, سمع منه عطاء بن أيب. يعلِّمه التأويل
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وإن مل يكن  ,قال به ^وإذا مل يكن يف كتاب اهللا وقاله رسول اهللا  ,عن يشء هو يف كتاب اهللا قال به
وإال اجتهد  ,قال به − ريض اهللا عنهام  −وقاله أبو بكر وعمر  ^يف كتاب اهللا ومل يقله رسول اهللا 

 .)١(»رأيه

 :يف استنباط األحكام يتمثَّل يف التايل  وخالصة منهجهم * 

 .النظر يف كتاب اهللا تعاىل: أوالً 
ين, ومصدر األحكام, ولقد كانوا  يفهمونه فهًام واضحًا ; ألنه نزل بلساهنم,  فهو أساس الدِّ

 .عربمع ما امتازوا به من معرفٍة أسباب نزوله, ومل يكن دخل فيهم إذ ذاك أحٌد من غري ال
 .^ النظر يف سنة رسول اهللا:  ثانياً 

كون إليها متى ظفروا هبا, ووثقوا من صدق روايتها ; ألهنا  وقد اتَّفقوا  باعها, والرُّ عىل اتِّ
 .الوحي الثاين

ورى: ثالثًا   .األخذ بمبدأ الشُّ
ل احللِّ , اجتمع أه^بحكم املسألة يف كتاب اهللا, أو يف سنة رسول اهللا يظفروامل  حيث إهنم إنْ 

والعقد منهم, وتبادلوا وجهات النَّظر يف املسألة املعروضة, ثم خرجوا برأي موحد; ُعرف فيام بعد 
  .         )٢()اإلمجاع(بـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٤/١٢١(» اإلصابة«, )٣/٦٦(» االستيعاب«: انظر). هـ٦٨(سنة  مات بالطائف. »ترمجان القرآن ابن عبَّاس

واحلاكم يف . , من طريق ابن وهب, عن سفيان)١٠١٣٣(, رقم )١٠/١١٥(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(
صحيح عىل رشط «: وقال. عن سفيان, عن عبيد اهللا بن أيب بريدة: ; لكنه قال)٤٣٩(, رقم )١/٢١٦( »املستدرك«

 .»الشيخني
ه . م واقعة من الوقائعيف عرص من األعصار عىل حك^ والعقد من أمة حممد  مجلة أهل احللِّ هو عبارة عن اتِّفاق   )٢( وخصَّ

» املستصفى يف علم األصول«, و)١/٢٥٤(لآلمدي » اإلحكام يف أصول األحكام«: انظر. الغزايل  بأمر من األمور الدينية
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 ).)١(االجتهاد(األخذ بالرأي : رابعًا 

نَّة, ومل يكن يف  حيث إهنم يستعملون آراءهم واجتهادهم إذا مل يظفروا بنصٍّ من القرآن أو السُّ
 .سألة إمجاٌع ممن سبقهمامل

حابة  بت إليه املسائل, وما  والشكَّ أنَّ الصَّ معذورون يف هذا االجتهاد; لكثرة ما تشعَّ
هلم باالجتهاد يف حياته, سواء يف ^ استحدثه الناس من قضايا, ولعلَّهم فهموا من إذن رسول اهللا 

ته)٢(َغْيبته  ................................................ )٤(, ومن حديث معاذ بن جبل )٣(, أو يف َحْرضَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٣٤ص(

 .بذل الُوْسعِ  :االجتهاد يف اللغة  )١(
 .استفراغ الفقيه الُوْسَع ليحصل له ظنٌّ بحكم رشعي :ويف االصطالح

   ).١٠ص(للجرجاين » التعريفات«: انظر. املجهود يف طلب املقصود من جهة االستداللهو بذل  :وقيل  

ٌد ال يصلِّنيَّ أح :رجع من األحزاب امللنا  ^قال النبي «: »الصحيحني«يف  − ريض اهللا عنهام  −كام يف حديث ابن عمر   )٢(
مل  ,بل نصيلِّ  :وقال بعضهم .نصيلِّ حتى نأتيها ال بعضهم :فقال ;يف الطريق لعَرص ا فأدرك بعضهم ,ُقريظةي إال يف بن العَرص 

 .»الظهر«: , وعند مسلمهذا لفظ البخاري. »منهم اً فلم ُيعنِّف واحد ^ فُذكر للنبي ;رد منا ذلكيُ 
 )٩٤٦(, رقم )مع الفتح − ٢/٤٣٦(باب صالة الطالب واملطلوب راكبًا وإيامًء  –أخرجه البخاري يف كتاب صالة اخلوف   

 ).١٧٧٠(, رقم )٣/١٣٩١( باب املبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين املتعارضني –تاب اجلهاد والسري ومسلم  يف ك
 ,إليه فجاء ^النبي  فأرسل ,وا عىل حكم سعدلأنَّ أهل قريظة نز«: »الصحيحني«يف  كام يف حديث أيب سعيد اخلدري   )٣(

فإين أحكم أن  :قال .»زلوا عىل حكمكن هؤالء« :فقال ^النبي  فقعد عند .»خريكم :و قالأ ,قوموا إىل سيدكم« :فقال
 .»كبه املل حكمَت بام حكملقد « :فقال .سبى ذرارهيموتُ  ,تهملقتَل مقاتتُ 
 ).٦٢٦٢(, رقم )مع الفتح −١١/٤٩(» قوموا إىل سيدكم«: ^باب قول النبي  –أخرجه البخاري يف كتاب االستئذان   
واز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل احلصن عىل حكم حاكم عدل أهل باب ج –ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري   

 ).١٧٦٨(, رقم )٣/٣٨٨(للحكم 
م يف علم احلالل واحلرام, معاذ بن جبل بن عمرو, أبو عبد الرمحن األنصاري اخل  ) ٤( صحايب جليل, . زرجيهو اإلمام املقدَّ
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م  .; أنَّ االجتهاد حيث ال يوجد نصٌّ أمر سائغ ومرشوع)١(املتقدِّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ه ابن وروى عن. أحاديث ^د املشاهد كلها, وروى عن النبي شه. الوجه, براق الثنايا, أكحل العينني ءكان أبيض ويض
 ). ٦/١٣٦(» اإلصابة«, )٣/٤٥٩(» االستيعاب«: انظر. )هـ١٨(ة مات بالطاعون يف الشام سن. عبَّاس, وابن عمر

 .مىض خترجيه قريباً   )١(
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  الثانياملطلب 
قوا فيها منهجهم يف االستنباط 

َّ
  مناذج ملسائل طب

حابة  ابق عىل منهج الصَّ فنا يف املطلب السَّ م, يف األخذ بالكتاب, يف استنباط األحكا تعرَّ
نَّة, واإلمجاع, ثم الرأي  مثَّلوا الوقائع  –كام يقول ابن القيِّم  –; وهذا يدلُّ عىل أهنم )االجتهاد(والسُّ

وا بعضها إىل بعض يف أحكامها, وفتحوا للعلامء باب االجتهاد,  بنظائرها, وشبَّهوها بأمثاهلا, وردُّ
 .)١(وهنجوا هلم طريقه, وبيَّنوا هلم سبيله

حابة ذلك املنهج العلمي  وسريى القارئ ذلك جليا بعد سياق النامذج التالية ملسائل طبَّق الصَّ
 :الدقيق, وذلك عىل وجه االختصار

  املسـألة األولـى

  املرأة )٢(حكم إمالص

  :قال −ريض اهللا عنهام  – بن عباساعن وغريه, » املصنف«روى عبد الرزاق يف 
ويف رواية  − »قىض يف اجلنني^ سمع رسول اهللا  اهللا امرءاً  رذكِّ أُ « :قام عمر عىل املنرب فقال

يا « :فقال )٤(يلُّ ذَ مالك بن النابغة اهلُ  بنُ  َمحَُل فقام  −)٣(»كيف ذل ^قضاء النبي  دَ َش أنه نَ « :النسائي

                                                                                                  
  ).٢١٧−١/٢١٦( »إعالم املوقعني«: انظر  )١(

: انظر. وكلُّ ما  زلق من يدك فقد ملص. ألقته مليصًا ومليطاً : قت ولدها ومل تشعراإلزالق, ُيقال للناقة إذا أل :اإلمالص  )٢(
 ).ص.ل.م(, مادة )٣٧٢ص(» الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي«, )٣/٢٥٦(» الفائق يف  غريب احلديث«

 .به بن دينار ومرعن ع باب قتل املرأة, من طريق ابن جريج, –كتاب القسامة ) ٦٩٤١(رقم , )٤/٢١٨( »السنن الكربى«  )٣(
أبو  ,اهلذيل − ) ١/٢٦٢(» تبصري املنتبه بتحرير املشتبه«هكذا ضبطه احلافظ ابن حجر يف  –بحاء مهملة وفتحتني  – هو َمحَل  )٤(
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بت إحدامها األخرى أو رض ,فجرحت – )١(تنييعني رضَّ  −كنت بني جاريتني  !أمري املؤمنني
فقال  .»أو أمةٍ  عبدٍ  )٣(ةٍ رَّ غُ بِ  ^فقىض النبي  !فقتلتها وقتلت ما يف بطنها − عمود ظلتها − )٢(حباملِْسطَ 
 .)٤(»لو مل نسمع بمثل هذا قضينا بغريه! اهللا أكرب« :عمر

 ^املنهج الذي أرشنا إليه, فهو ملَّا مل يسمع بقضاء رسول اهللا  فهاهنا طبَّق عمر بن اخلطاب 
وعبارته . انتهى إليه ^لناس عن ذلك, فلامَّ أخربه َمحَُل باخلرب عن رسول اهللا فيام سئل عنه ; سأل ا

  ِّ٥(»إْن ِكْدنا أن نقيض يف مثل هذا برأينا«: كام يف لفظ البيهقي(. 
  املسألة الثانية

  بالواحد قتل اجلماعة حكم
إذ اشرتك  ; ^حادثٌة مل يقع هلا مثيل يف عهد رسول اهللا  حصل يف زمن أمري املؤمنني عمر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وهو دال عىل أنه عاش إىل  .يف قصة اجلنني »الصحيح«جاء ذكره يف حديث أيب هريرة يف  .وله هبا دار ,نزل البرصة .نضلة

 ).٢/١٢٥(» اإلصابة«, )١/٣٧٦( »االستيعاب«: انظر .عىل صدقات هذيل ^النبي استعمله .  خالفة عمر
َّ «: قال النووي  )١( » حترير ألفاظ التنبيه«: انظر. »انألهنام تتضارَّ ; ة وقيل من املضارَّ  ,ر هباألهنا تترضَّ ; امرأة زوجها  :ةالرضَّ

 ).٢٥٩ص(
 ).ح.ط.س(, مادة )٢/٣٦٥(» النهاية«ء; قاله ابن األثري يف عود من أعواد اخلبا :− بالكرس – املِْسطح  )٢(
وليس البياض  .بيضاء أو أمةٌ  ,أبيض عبدٌ  )ةرَّ الغُ ( :أبو عمرو بن العالء قال .ة البياض يف وجه الفرسأصل الغرَّ  :ةرَّ ـالغُ   )٣(

فإن  ;إضافة اجلنس إىل النوع وجيوز اإلضافة عىل تأويل ,بدل من غرة وعبدٌ  ,ةواجليد تنوين غرَّ  .عند الفقهاء رشطاً 
املطلع «: انظر. ةرَّ صت الغُ ختصَّ  ;عبدٌ  غرةٌ  :فإذا قال .وبياض يف وجه الفرس ,واألمة ,والعبد ,وخياره ,أول اليشء ):ةرَّ الغُ (

 ).٣٦٤ص( »عىل أبواب املقنع
, عن طاوس, عن ابن اربن دين وعن عمر بن عيينة, سفيان, من طريق )١٨٣٤٣(رقم , )١٠/٥٨( »مصنف عبد الرزاق«  )٤(

 .»هذا إسناد يف غاية الصحة«): ١٠/٣٨٣( »املحلـى«ابن حزم يف  قال .وسنده صحيح  .عباس, عن عمر
 .)١٦١٨٧(, رقم )٨/١١٤( »السنن الكربى«  )٥(

 .عن رأيه يف دية اجلنني يف رجوع عمر ) ٤٥(وراجع املسألة رقم  −   
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يف ذلك قضاء, فاجتهد عمر  ^يف قتل غالم من الغلامن, ومل ُيْؤثر عن رسول اهللا  )١(مجاعٌة بَِصنَْعاء
  د يف األمر, حتى قال له عيلُّ بن أيب طالب أرأيت لو ! يا أمري املؤمنني«: يف ذلك بعد أن تردَّ

. »نعم«: قال. »ا عضوًا; أكنَت قاطعهم?, فأخذ هذا عضوًا, وهذ)٢(أنَّ نفرًا اشرتكوا يف رسقة َجُزورٍ 
 .)٣(»!أْن اقتلهم, فلو اشرتك فيه أهل صنعاء كّلهم لقتلتهم«: فأرسل عمر إىل عامله

عنها امرأة بصنعاء غاب  أنَّ « :نعاينِّ حكيم الصَّ عن  »سننه الكربى«والقصة رواها البيهقيُّ يف 
! فاختذت املرأة بعد زوجها خليالً  ,أصيل :هغالم يقال ل ,له من غريها وترك يف حجرها ابناً زوجها, 

واجتمع عىل قتله ! فطاوعها منه فأبى فامتنعْت  !فاقتله ;ناهذا الغالم يفضحُ  إنَّ  :فقالت خلليلها
 ,مٍ دَ من أَ  )٤(ةٍ بَ يْ وجعلوه يف عَ  ,ثم قطعوه أعضاءً  ,فقتلوه ,وخادمها ,واملرأة ,ورجل آخرالرجل, 

فاجتمع الناس فخرجوا  !ثم صاحت املرأة ,وليس فيها ماء ,القرية يف ناحية )٥(ةٍ يَّ كِ فطرحوه يف رَ 

                                                                                                  
نعة يف  : َصنَْعاء  )١( أول من نزهلا صنعاء بن َأزال بن يقطن بن : قيل. ذاهتا, وهي مدينة معروفة باليمنمنسوبة إىل جودة الصَّ

يت به , وتفسريه !)َصنْعة ٠٠َصنْعة : (إن احلبشة ملا دخلتها فرأهتا مبنية باحلجارة قالوا: وقيل. عابر بن شالخ, فسمِّ
يت بذلك)حصينة ٠٠حصينة : (بلساهنم  ).٣/٨٤٣(» معجم ما استعجم«, و)٣/٤٢٥(» معجم البلدان«: انظر. , فسمِّ

معجم «: انظر. وهي مدينة مشهورة بقدمها وتارخيها, وبطيب هوائها, وكثرة مائها, وهي عاصمة بالد اليمن قديًام وحديثاً   
 ).٣٠٣ص(لسعد بن جنيدل » األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري

 ).ر.ز.ج(, مادة )١/٢٦٦( »النهاية«: انظر. وجزائر ,رٌ زُ واجلمع ُج , كان أو أنثى البعري ذكراً  : الـَجُزورُ   ) ٢(
, من طريق ابن جريج, عن عمرو, عن حي بن )١٨٠٧٧(, رقم )٩/٤٧٧( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق بنحو لفظه يف   )٣(

فيه ومل يذكر ) ٣/٢٧٤(» اجلرح والتعديل«وحي بن يعىل أورده ابن أيب حاتم يف وسنده حسن, . يعىل, عن يعىل بن ُأمية به
ثقة فقيه فاضل, (وابن جريج ). ٧٣٤ص(» التقريب«). ثقة ثبت(وأما عمرو, فهو عمرو, ابن دينار . جرحًا وال تعديالً 

 ). ٦٢٤ص(» التقريب«). وكان يدلس ويرسل
 »لسان العرب«: انظر. يكون فيها املتاع, واجلمع ِعياب, وِعَيب وعاء من أدم : −العني املهملة وسكون الياءبفتح   – الَعْيَبةُ   )٤(

 ).ب.ي.ع(, مادة )١/٦٣٤(
كِيَُّة   )٥( : وانظر). ا.ك.ر(, مادة )٣٧٣ص(» النهاية« ., ومجعها ركاياهي البئر: −بفتح الراء وكرس الكاف وتشديد الياء  −الرَّ
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  .يطلبون الغالمَ 
يف هذه  واهللا إنَّ  :فقلنا !باب األخرضفخرج منها الذُّ  ,التي فيها الغالم ةِ يَّ كِ رجل بالرَّ  فمرَّ  :قال

فأخذنا  ,مَ فأخرج الغال وأرسلنا رجالً  ,فذهبنا به فحبسناه ,ه رعدةٌ فأخذتْ ومعنا خليلها, ! جليفةً 
وهو  − )١(فكتب يعىل !وخادمها, والرجل اآلخر, فاعرتفت املرأة ,ا اخلربَ نَ َربَ فأْخ  !الرجل فاعرتف

كوا رتشاأهل صنعاء  لو أنَّ  !واهللا« :وقال !بقتلهم مجيعاً  فكتب إليه عمر  .بشأهنم –يومئذ أمري 
 .)٢(»يف قتله لقتلتهم أمجعني

قًا بصيغة اجلزم, من رواية ابن عمرمع »صحيح البخاري«وأصل احلديث يف  ريض اهللا  –لَّ
 .)٤(»لو اشرتك فيها أهل َصنَْعاء لقتلتهم به: فقال عمر! )٣(ُقتل ِغيلةً أنَّ غالمًا «:  −عنهام

  املسألة الثالثة
ضة فتوى ابن مسعود 

ِّ
  )٥(يف املفو

فتويف قبل أن يدخل  ,اومل يفرض هل ج امرأةً عبد اهللا يف رجل تزوَّ  يتأُ « :عن علقمة واألسود قاال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢٤/٥٦( »عمدة القاري«

 .وعن عمر, ^روى عن النبي . تبوكو ,والطائف ,شهد حنيناً  .حليف قريش ,مية بن أيب عبيدة التميمي احلنظيلأُ ابن   )١(
 فحمى لنفسه محًى  ,ثم عمل لعمر عىل بعض اليمن ,أبو بكر عىل حلوان يف الردة هاستعمل. وجماهد ,وعطاء ,عنه أوالدهو

  ).٦/٦٨٥( »اإلصابة«, )٤/١٥٨٥( »االستيعاب«: انظر).هـ٤٧(مات سنة  .ثم عمل لعثامن عىل صنعاء اليمن ,فعزله
, من طريق ابن وهب, عن جرير بن حازم, عن املغرية بن )١٥٧٥٤(, رقم )٨/٤١( »السنن الكربى«يف  أخرجه البيهقي  )٢(

 ).١٢/٢٢٧( »الفتح«وصححه احلافظ يف .  حكيم الصنعاين, عن أبيه به
قتل يف موضع ال دع ويُ ن ُخيْ أوهو  ,ية واغتيالفْ يف ُخ واملعنى أهنم قتلوه . فِْعَلة من االغتيال: − املعجمة غنيكرس الب − الِغـيلةُ   )٣(

 ).ل.ي.غ(, مادة )٦٧٤ص( »النهاية«: انظر .حدأيراه 
 ).٦٨٩٦(, رقم )٥/٢٥٠( »تغليق التعليق«, ووصله ابن حجر يف )مع الفتح − ١٢/٢٢٧( »صحيح البخاري«  )٤(
م− بكرس الواو وفتحها  –وِّ َضة ـاملف  )٥( . ومن فتح أضافه إىل وليها.. ة, فمن كرسها أضاف الفعل إليها عىل أهنا فاعلة, مثل مقوِّ

ه ; قاله ابن قدامة يف  :ومعنى التفويض  ).٧/١٨٣( »املغــني«اإلمهال, كأهنا أمهلت أمر املهر حيث مل تسمِّ
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 − يعني أثراً  −ما نجد فيها! يا أبا عبد الرمحن :قالوا .»?سلوا هل جتدون فيها أثراً « :فقال عبد اهللا .هبا
 ,وهلا املرياث ,)١(طَ طَ وال َش  َس كْ ال وَ , هلا كمهر نسائها, فمن اهللا فإن كان صواباً  ,أقول برأيي« :قال

 :فينا يف امرأة يقال ^يف مثل هذا قىض رسول اهللا « :فقال )٢(عجَ من أْش  فقام رجٌل  .»ةوعليها العدَّ 
بمثل  ^فقىض هلا رسول اهللا  ,فامت قبل أن يدخل هبا جت رجالً تزوَّ  ,)٣(ع بنت واشقوَ رْ هلا بَ 

 .)٤(»!فرفع عبد اهللا يديه وكربَّ  .»ةوعليها العدَّ , وهلا املرياث, صداق نسائها
 !من هذه عيلَّ  أشدّ  ^ئلت منذ فارقت رسول اهللا ما ُس «: ويف روايٍة أخرى قال ابن مسعود 

وأنت من من نسأل إن مل نسألك, : , ثم قالوا له يف آخر ذلكفاختلفوا إليه فيها شهراً  .»فأتوا غريي
 فإن كان صواباً  ,سأقول فيها بجهد رأيي« :الق. , وال نجد غريكهبذا البلد ^ة أصحاب حممد لَّ جِ 

 .)٥(»واهللا ورسوله منه براء ,يطانفمني ومن الشَّ  وإن كان خطأً  ,فمن اهللا وحده ال رشيك له

                                                                                                  
» النهاية«. والظلم, والبعد عن احلق ,روْ فهو اجلَ  :ططوأما الشَّ ). س.ك.و(, مادة )٥/٢١٨(» النهاية«. النَّقص :سكْ الوَ   )١(

» رشح مسلم«: انظر. »وال بزيادة م بقيمة عدل ال بنقصواملراد يقوَّ « :قال النووي). ط.ط.ش(دة , ما)٢/٤٧٥(
)١١/١٣٨.( 

هناية األرب «: انظر. وسيدهم معقل بن يسار الصحايب. هم بنو أشجع بن ريث بن غلفان, حي من العدنانية): بنو أشجع(  )٢(
 ).٥٠ص(للقلقشندي » يف معرفة أنساب العرب

 ^فقىض هلا رسول اهللا  ,فتويف قبل أن جيامعها ,ضت اهللاوفوَّ  هنكحت, زوج هالل بن مرة ,أو األشجعية ,سية الكالبيةالرؤا  )٣(
 ).٧/٥٣٤( »اإلصابة«, )٤/١٧٩٥( »االستيعاب«: انظر .وحديثها مشهور يف كتب السنة. بصداق نسائها

زائدة باب التزوج بغري صداق, من طريق  –النكاح  , كتاب)٣٣٥٤(, رقم )٦/٢١٢( »سننه الصغرى«أخرجه النسائي يف   )٤(
باب فيمن تزوج ومل يسم صداقًا حتى مات  –وأبو داود يف كتاب النكاح أيضًا . , عنهام بهعن منصور ,بن قدامةا
باب ما جاء يف الرجل  –والرتمذي يف النكاح أيضًا . , من طريق عبد اهللا بن عتبة بن مسعود به)٢١١٦(, رقم )٢/٢٣٧(
 . , من طريق علقمة به)١١٤٥(, رقم )٣/٤٥٠(وج املرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا يتز

 .»والعمل عىل هذا عند أهل العلم... حسن صحيح «: قال الرتمذي
 ).٣٣٥٨(, رقم )٦/٢١٢( »سنن النسائي«  )٥(
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, ثم فرح بتوفيق اهللا  –كام رأيَت  –فقد أفتى ابن مسعود  برأيه بعد أن أعياه الوصول إىل النَّصِّ
 .إياه حني وجد النَّصَّ وفق ما رأى

*  *  *  
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  الثالثاملطلب 
ـحابة 

َّ
ون من الص

ُ
ت
ْ
ـف
ُ
  الـم

t“﴿: يف قول اهللا عزَّ وجلَّ  − رمحه اهللا تعاىل  – )١(تادةقال ق tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9 $# ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ uθèδ ¨, ysø9  .)٣(»^أصحاب حممد «: ;  )٢(﴾... #$

حابة  مل َيُشْبُه  ينقلون العلم واإليامن من مشكاة النبوة غضا َطِريا وهذا بنيِّ ظاهر, فالصَّ
, وقد متيَّزت فتاواهم بميزات ليست لغريهم من املفتني; فإنَّ الفتوى التي )٤(إشكال وال خالف

 :)٥(يفتي هبا أحدهم ال خترج عن ستة أوجه كام يقول ابن القيِّم

 .^أن يكون سمعها من النبي  :أحدها
 .أن يكون سمعها ممن سمعها منه :الثاين
 .آية يف كتاب اهللا; فهًام َخِفي عليناأن يكون فهمها من  :الثالث

                                                                                                  
, أبو اخلطاب البرصي دعامة بن قتادةابن   )١( دويسُّ يروي عن أنس بن مالـك, ). هـ٦١(ة ُيقال إنه ولد أكمه, وذلك سن. السُّ

مـات سـنة . »ثقـة ثبـت«: قـال ابـن حجـر. وعنه معمر بن راشد, ومقاتـل بـن حيـان, وُأمـم. وعطاء بن أيب رباح, ومجاعة
 ).٤٥٣ص( »تقريب التهذيب«, )٢٣/٤٩٨( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ١١٨(وقيل ) هـ١١٧(

 ).٦: آية(سورة سبأ   )٢(
 −٤/٢٦٥(» التمهيـد«وعـزاه ابـن عبـد الـرب يف . »تفسريمها«يف )  ١٠/٣١٦١(وابن أيب حاتم  ,)٢٢/٦٢(رواه الطربي   )٣(

  .إىل جماهد بن جرب من قوله) ٤/٨(» االستذكار«, و)املغربية

 ).١/٨١(» إعالم املوقعني«: انظر   ) ٤(
 ).٤/١٤٨(» املصدر السابق«: انظر   ) ٥(
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 .أن يكون اتَّفق عليها َمَلُؤهم, ومل ُينقل إلينا إال قول املفتي هبا وحده :الرابع
أن يكون لكامل علمه باللغة وداللة اللفظ عىل الوجه الذي انفرد به علينا, أو لقرائن  :اخلامس

, ومشاهدة أفعاله, ^ن من رؤية النبي اقرتنت باخلطاب, أو ملجموع أمور فهموها عىل طول الزما
وأحواله, وسريته, وسامع كالمه, والعلم بمقاصده, وشهوده تنزيل الوحي, ومشاهدة تأويله 

 .بالفعل; فيكون َفِهَم ما ال نفهمه نحن
باعها«: قال ابن القيِّم ة جيب اتِّ  .»وعىل هذه التقادير اخلمسة تكون فتواه حجَّ

 .  , وأخطأ يف فهمه, واملراد غري ما فهمه^مل يرده الرسول أن يكون َفِهَم ما  :السادس

هم اهللا به من توقُّد األذهان, وفصاحة اللسان, وَسَعة العلم, وسهولة  أضف إىل ذلك ما خصَّ
بِّ    .)١(األخذ, وحسن اإلدراك ورسعته, وقلة املعارض أو عدمه, وحسن القصد, وتقوى الرَّ

امليزات والصفات, ويف علمهم, وفقههم, وما أخذوه عن مع كلِّ هذا ; فهم متفاوتون يف تلك 
 . ^رسول اهللا 

يروي  )٣(اذفكانوا كاإلَخ , ^جالست أصحاب رسول اهللا «:−رمحه اهللا تعاىل –)٢(قال مرسوق
واإلخاذ لو نزل به أهل األرض  ,واإلخاذ يروي العرشة ,اكبنيواإلخاذ يروي الرَّ  ,اكبالرَّ 

                                                                                                  
 ).٤/١٤٩(» إعالم املوقعني«: انظر   ) ١(
 ,روى عن أيب بكر تابعي ثقة جليل,. أبو عائشة الفقيه ,عي الكويف العابددامالك بن أمية اهلمداين الو األجدع بن بنا  )٢(

 ,كان مرسوق أعلم بالفتوى من رشيح: قال الشعبي. , وُأممالنخعيو ,الشعبيوعنه . ريض اهللا عنهام, وغريمها وعمر
                               ).١٠/١٠٠(» هتذيب التهذيب«, )٢٧/٤٥١(» هتذيب الكامل«: انظر .)هـ٦٣(مات سنة . وكان رشيح أعلم بالقضاء

 »النهايـة«: انظـر. وهو مصنع للامء جيتمع فيـه ,وقيل هو مجع اإلخاذة. بتُ كُ : ككتاٍب  ,ذٌ ُخ ومجعه أُ  ,هو جمتمع املاء :اذُ َخ اإلِ   )٣(
 ).ذ.خ.أ(, مادة )١/٢٨(
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 .)٢(»من تلك اإلخاذ )١(عبد اهللا وإنَّ  ,همرَ دَ ْص ألَ 

; وخصوصًا اخللفاء ^وقد احتاج الناس إىل علمهم, وفقههم, وفتاواهم بعد وفاة النبي 
ق منهم يف األمصاراألربعة  , وأيب موسى )٤(بالكوفة , كعبد اهللا بن مسعود)٣(, ومن تفرَّ

رداء)٧(بالبرصة )٦(, وعمران بن ُحصني)٥(األشعريِّ  ام )٨(, ومعاذ بن جبل, وأيب الدَّ   .بالشَّ

                                                                                                  
 .يعني عبد اهللا بن مسعود    ) ١(
وأورده ابـن القـيم يف . , مـن طريـق األعمـش, عـن مسـلم, عـن مرسـوق)٣/١٥٦(» تاريخ دمشـق«رواه ابن عساكر يف   ) ٢(

 ).١/١٦(» إعالم املوقعني«
 ).١٤٦و ١٣٨و ١٢٢ص(للنسائي » ^تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا «: انظر   ) ٣(
مِّ با − الُكوفة   )   ٤( يت املرص املشهور, بأرض با : −  لضَّ  .الجتامع الناس هبا: وقيل. ; الستدارهتابذلكبل من سواد العراق, سمِّ

ها وخطَّطها عمر بن اخلطاب    ).٤/٤٩٠( »معجم البلدان«: انظر .)هـ١٧(سنة  أول من مرصَّ
كيًال جنوب ) ١٧٠(ط غربًا, عىل ُبْعد وهي اليوم إحدى املدن التابعة ملحافظة النجف, وتقع عىل جانب الفرات األوس

  ).اإلنرتنت(عىل الشبكة العاملية ) املوسوعة احلرة − ويكيبيديا (موقع : ُينظر. بغداد
عبد اهللا بن قيس بن سليم األشعري, مشهور باسمه وكنيته, أسلم وهاجر إىل احلبشة, قدم املدينة بعد  ,هو الصحايب اجلليل  )   ٥(

كان  .وعنه أوالده موسى, وإبراهيم, وأبو بردة, وأبو بكر, وغريهم. , وعن اخللفاء األربعة^ي روى عن النب. فتح خيرب
 ).       ٤/٢١١( »اإلصابة«, )٣/٩٧٩( »االستيعاب«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٤٢(مات سنة . حسن الصوت بالقرآن

عدة أحاديث, وكان إسالمه عام خيرب,  عن النبي روى . − بنون وجيم مصغرًا  −, ويكنى أبا ُنجيد بيد اخلزاعيِّ بن عُ ا  )٦(
حابة وفقهائهم. روى عنه ابنه ُنجيد, وأبو األسود الدؤيل  −  اعتزل الفتنة بني عيل ومعاويةوهو ممن . كان من فضالء الصَّ

 ).٤/٧٠٥( »اإلصابة«, )٣/١٢٠٨( »االستيعاب«: انظر  ).هـ٥٢(مات سنة . فلم يقاتل فيها − ريض اهللا عنهام 
ة   )٧( , وهـو أول  يف األصل هي األرض الغليظة, وهي املرص املشهور بالعراق, ُفتحت يف خالفة عمر بن اخلطاب  :الَبْرصَ

ها  ). ١/٤٣٠( »معجم البلدان«: انظر. من مرصَّ
عاصـمة وهي اليوم إحدى مدن اجلمهورية العراقية, تقع يف اجلنوب عىل رأس اخلليج العريب, وتعترب املدينة الثانيـة بعـد ال

 .عىل  اإلنرتنت)  املوسوعة احلرة –ويكيبيديا (موقع : ُينظر. بغداد من حيث األمهية, فهي تشتهر بغناها بحقول النفط
مشهور بكنيته  ,بن قيس بن أمية األنصاري اخلزرجيأو عامر  مالك أو ثعلبة أو عبد اهللا أو زيد بن أو عامر عويمرهو   )  ٨(
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بًا هلم بحسب كثرة  –رمحه اهللا  –وقد تتبَّع ابن حزم  روا للفتوى, مرتِّ حابة الذين تصدَّ أسامء الصَّ
يف املرتبة  –ريض اهللا عنها  –الفتوى عنهم, وبلغ هبم مائة ونيفًا وثالثني, وجعل عائشَة ُأمَّ املؤمنني 

حابة  −عفا اهللا عنه  –; عىل أنَّ أبا حممد )١(األُوىل ع كثريًا, وتسامح بذكر أسامء عدد من الصَّ , توسَّ
هم من املفتني قبه العالَّمة ابن القيِّم يف ! وعدَّ  .)٢(يف بعض َمْن ذكر »إعالم املوقعني«وقد تعَّ

 : )٣(عىل ثالث طبقات −رمحهام اهللا تعاىل  –وقد جعلهم ابن حزم, وتبعه ابن القيِّم * 

 . املكثرون:  الطبقة األوىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
واله  .وزوجته أم الدرداء ,عنه ابنه باللو .وعن زيد بن ثابت ,^روى عن النبي  .حداً وشهد أ ,أسلم يوم بدر .وباسمه

 . )٤/٧٤٧( »إلصابةا«, )٢/٨٠٧( »الستيعابا«: انظر). هـ٣٢(سنة ات م معاوية قضاء دمشق يف خالفة عمر
−٤/٥٦٣(» صول األحكـاماإلحكام يف أ«, و)وما بعدها ٤٠ص(» أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعني«: انظر كتابيه  )١(

 ).٨٩−٥/٨٧(, ويف )٥٦٤
ا اإلمام النسائي فقد جعل عمر بن اخلطـاب    تسـمية فقهـاء األمصـار مـن أصـحاب «: انظـر كتابـه. يف املرتبـة األوىل أمَّ

 ).١/١٢(» إعالم املوقعني«وكذا ابن القيم يف ). ٩٨ص(» ومن بعدهم^ رسول اهللا 
ولعلـه ختيَّـل أن إقـدامهام عـىل جـواز ! أي طريـق عـدَّ أبـو حممـد الغامديـَة ومـاعزًا?وما أدري ب«): ١/١٤(من ذلك قوله   )٢(

ا عليه ^اإلقرار بالزنا من استئذان لرسول اهللا  فإن كان ختيَّـل هـذا ! يف ذلك ; هو فتوى ألنفسهام بجواز اإلقرار, وقد ُأِقرَّ
 .اهـ» أو لعلَّه ظفر عنهام بفتوى يف يشء من األحكام! فام أبعده من خيال

عه يف هذا الباب ; أنه جعل يف املفتني من الصحابة كلَّ من روى عن النبي  :قلت   ! ولو حديثًا واحداً  ^ومن تساحمه وتوسُّ
, وأيب السـنابل )٩٥ص(, وسهلة بنت سهيل )٩٧ص(ولو مل يكن معروفًا باشتغاله بالعلم واحلفظ والرواية, كأيب منيب 

فكيـف . »^ال أعلـم أنـه عـاش بعـد النبـي «: ؤلفة قلوهبم, وقـال فيـه البخـاريوكان شاعرًا من امل) ٩٨ص(ابن بعكك 
 . أمجعني ) ٩٢ص(, وأيب الغادية )١٠٤ص(وثاممة بن َأثال ! ?^يكون مفتيًا يف زمن رسول اهللا 

 ). ١/١٢(» إعالم املوقعني«, )٨٩−٥/٨٧(» اإلحكام يف أصول األحكام«: انظر  )٣(
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عمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب, وعبد اهللا بن مسعود, وعائشة ُأمُّ املؤمنني, : هم سبعةو
)٢(, وعبد اهللا بن عباس, وعبد اهللا بن عمر)١(وزيد بن ثابت

  . وأشار ابن حزم إىل أنه يمكن أن
  .ُجيمع من فتوى كلِّ واحد منهم ِسْفٌر ضخمٌ 

 .املتوسطون:  الطبقة الثانية

يق, وعثامن بن عفان, وطلحة بن عبيد اهللا, والزبري بن العوام, أ: وهم عرشون دِّ بو بكر الصِّ
, وأبو سعيد )٤(, وأنس بن مالك)٣(وعبد الرمحن بن عوف, وعمران بن ُحصني, وُأمُّ سلمة

, وعبد اهللا بن عمرو بن )٥(اخلُْدِريُّ   ..........................., وأبو هريرة, وأبو موسى األشعريُّ

                                                                                                  
 ة مشهورة,ومناقبه كثري. اسُتصغر يوم بدر, ويقال إنه شهد أحداً . يف كنيته رجي, خمتلٌف بن الضحاك األنصاري اخلزا  )١(

أبو هريرة, وأبو  ةحابمن الصَّ روى عنه . أعلمهم بالفرائض, ومن كتبة الوحي, وهو الذي مجع القرآن يف عهد أيب بكر 
 ).٢/٥٩٢(» اإلصابة« ,)٢/١١١(» االستيعاب«: انظر. عىل قول األكثرين) هـ٤٥(مات سنة . سعيد

البعثة, وأسلم مع أبيه, وهـاجر إىل املدينـة وهـو ابـن عرشـ  ولد يف السنة الثالثة من. العدويبن اخلطاب بن نفيل القريش ا  )٢(
 ,املشهورين بـالورع علامء الصحابة الكبار نكان م. وعن أبيه, وعنه جابر, وابن عبَّاس, ونافع^ روى عن النبي . سنني

 ).٤/١٥٥(» اإلصابة«, )٣/٣٣٦(» أسد الغابة«: انظر). هـ٧٣(سنة  مات . , واتباع السنةقهوالف ,والعبادة
 دبن عمها أيب سلمة بن عباوكانت زوج , اسمها هندو ,م املؤمننيأُ  ,م سلمة بنت أيب أمية بن املغرية القرشية املخزوميةأُ هي   )٣(

 روى عنها ابناهاو .وفاطمة الزهراء, ^روت عن النبي . كانت ممن أسلم قديامً . ^ فتزوجها النبيفامت عنها,  األسد
 ).١٥٠و٨/٢٢١( »اإلصابة«,)١٩٣٩و٤/١٩٢٠( »االستيعاب«:انظر. خمتلف يف تاريخ وفاهتا. وابن عباسوزينب  عمر

الروايـة  حـد املكثـرين مـنأو ,أبو محزة األنصاري اخلزرجي  ي,ارجَّ أنس بن مالك بن النرض النَّ , ^خادم رسول اهللا هو   )   ٤(
كـان . اوفضائله كثرية جـد  هومناقب. بكثرة املال والولد ودخول اجلنة ^دعا له النبي . روى عنه ثابت البناين, وقتادة. عنه

حابة موتًا بالبرصة, سنة   ). ١/١٢٦( »صابةاإل«, )١/١٠٩( »ستيعاباال«: انظر). هـ٩٣أو٩٢هـ أو٩١(من آخر الصَّ
. اخلزرجي, أبو سعيد اخلدري, مشهور بكنيته األنصاري −  وهو ُخْدَرة بن عوف −  األبجر و سعد بن مالك بن سنان بنه  ) ٥(

روى عنه ابن . ^من املكثرين لرواية احلديث عن رسول اهللا . اسُتْصِغر بأحد واستشهد أبوه هبا, وغزا هو ما بعدها
 ).٣/٦٥( »اإلصابة«, )٢/١٦٧( »باالستيعا«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٧٤(مات سنة . املسيِّب, والشعبي, ونافع
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بري)١(صالعا , وجابر بن عبد اهللا, )٣(, وسعد بن أيب وقاص, وسلامن الفاريسُّ )٢(, وعبد اهللا بن الزُّ
امت)٤(ومعاذ بن جبل, وأبو بكرة وأشار . أمجعني  )٦(, ومعاوية بن أيب سفيان)٥(, وعبادة بن الصَّ

 .وأشار ابن حزم إىل أنه يمكن أن ُجيمع من ُفْتيا كلِّ واحد منهم جزء صغري جدا

 .جدا املقلُّون:  قة الثالثةالطب

أيب : وهم من ال ُينقل عن الواحد منهم إال املسألة واملسألتان, والزيادة اليسرية عىل ذلك, مثل

                                                                                                  
ث عنه.وأيب الدرداء ,وعن عمر ,كثرياً  ^روى عن النبي . كنيته أبو حممد عند األكثر ,بن وائل القريش السهميا  )١( بن ا حدَّ

 خمتلف. أبيض الرأس واللحية ,عظيم الساقني ,أمحر كان طواالً كان كثري العبادة, و. , وطائفة من التابعنيوأبو أمامة ,عمر
 ).٤/١٩٢( »اإلصابة«, )٣/٩٥٧( »االستيعاب«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٦٥(يف وفاته, قيل مات سنة 

وعنـه  .وعـن أبيـه ,^روى عـن النبـي . من اهلجـرةيف السنة األوىل  ولد. ويقال أبو خبيب ,أبو بكر ,بن العوام األسديا  )  ٢(
وكانـت  .ومرصـ ,والـيمن ,والعـراقني ,غلـب عـىل احلجـاز, ف)هــ٦٤(سـنة  وبويع له باخلالفـة .وثابت البناين ,ه عباددول

 ).٤/٨٩( »اإلصابة«, )٣/٩٠٥( »االستيعاب«: انظر .)هـ٧٣(سنة يف احلرم  اجاحلجَّ  قتله. سنني )٩(واليته 
 − خلندق أول مشاهده ا ).سلامن اخلري(ـ عرف بويُ  ,^ يقال إنه موىل رسول اهللا الفاريس, أبو عبد اهللا ,سِ رْ الفُ هو سابق   )٣(

النبي  آخى .متقشفاً  زاهداً , عاملاً  حرباً , فاضالً  اً وكان خريِّ  ,^النبي ومل يفته بعد ذلك مشهد مع , −وهو الذي أشار بحفره 
 ).٣/١٤١( »اإلصابة«, )هـ٦٣٤( »االستيعاب«: انظر. عىل قول األكثرين) هـ٣٥(, مات سنة بينه وبني أيب الدرداء ^

للحارث بن كلدة الثقفي فاستلحقه  كان أبوه عبداً  ,أبو بكرة الثقفي − عىل قول األكثر – لدةنفيع بن احلارث بن كهو   )٤(
, وعنه أبو عثامن النهدي, ^روى عن النبي . ببكرة من حصن الطائف ^ألنه تدىل إىل النبي ; ةبكر أيبب ُكنّي .احلارث

 ).٦/٤٦٧( »اإلصابة«, )٤/١٥٣٠( »االستيعاب«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٥١(مات سنة . واألحنف بن قيس
وأنس من  ,روى عنه أبو أمامةو. كثرياً  ^روى عن النبي  .الوليد اأب ,بن قيس بن أرصم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجيا  )  ٥(

مات سنة . وشهد املشاهد كلها بعد بدر ,كان أحد النقباء بالعقبة. من كبار التابعني وأبو إدريس اخلوالين .الصحابة
 . )٣/٦٢٤( »إلصابةا«, )٢/٨٠٧( »الستيعابا«: انظر ).هـ٤٣(

 .أسلم عام الفتح, وكان من كتبة الوحي. هو أمري املؤمنني, معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية القريش األُموي  ) ٦(
, فاجتمع عليه )هـ٤٠( ها عامعن بعدما تنازل له احلسن) سنة ٢٠(ألمراستقلَّ با قبل اخلالفة, ثم) سنة ٢٠(كان أمريًا للشام 

  .)٦/١٢٠(» اإلصابة« ,)٥/٢٠١(» أسد الغابة« :انظر). هـ٦٠(يف رجب سنة  مات . , فُسّمي عام اجلامعةالناس قاطبةً 
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اح, وأيب الَيَرس  رداء, وأيب عبيدة بن اجلرَّ , )٣(, وأيب أيُّوب األنصاريِّ )٢(, وُأيبِّ بن كعب)١(الدَّ
ن ُجيمع من ُفْتيا مجيعهم جزء صغري بعد التقيص وأشار ابن حزم إىل أنه يمكن أ. وغريهم 
 .والبحث

حابة   !كانوا يتدافعون الُفْتيا, وال يتجارسون عليها جتدر اإلشارة ; أنَّ الصَّ

ع يف الفتوى, ويودُّ كلُّ «: يقول ابن القيِّم حابة والتَّابعني يكرهون التَّرسُّ لف من الصَّ وكان السَّ
ه; فإذا رأى أهنا قد تعيَّنت عليه بذل اجتهاده إىل معرفة حكمها من واحد منهم أن يكفيه إياها غري

اشدين, ثم أفتى نَّة, أو قول اخللفاء الرَّ  . )٤(»الكتاب والسُّ

محن بن أيب ليىل أراه قال  −^ أدركت عرشين ومائة من أصحاب رسول اهللا «: )٥(وقال عبد الرَّ

                                                                                                  
وهو  ,وبدراً  ,شهد العقبة .مشهور باسمه وكنيته ,اسمه كعب بن عمرو بن عباد ,األنصاري –بفتحتني  − َرس أبو اليَ هو    )١(

» االستيعاب«: انظر ).هـ٥٥(مات باملدينة سنة . وى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتر .الذي أرس العباس
 ).٧/٤٦٨( »اإلصابة«, )٤/١٧٧٦(

 ,راً من أصحاب العقبة الثانية, وشهد بد. هو سيد القراء, أيب بن كعب بن قيس األنصاري, أبو املنذر, وأبو الطفيل  ) ٢(
 − يف املعضالت ويتحاكم إليه  ,وكان يسأله عن النوازل − روى عنه عمر ). يد املسلمنيس(كان عمر يسميه . واملشاهد كلها
 ).١/٢٧(» اإلصابة«, )١/٦٥( » االستيعاب«: انظر). هـ٣٠(سنة مات . األنصاري وأبو أيوب

. وعن أيب بن كعب, ^روى عن النبي . , أبو أيوب األنصاري, معروف باسمه وكنيتههو خالد بن زيد بن كليب النَّجاريُّ   )  ٣(
 لزم . ملا قدم املدينة ^ونزل عليه النبي . شهد العقبة, وبدرًا وما بعدها. روى عنه الرباء بن عازب, وزيد بن خالد

 ).٢/٢٣٤( » اإلصابة«, )٢/٩(» االستيعاب« :انظر). هـ٥٠(ة القسطنطينية سنة إىل أن تويف يف غزا ^اجلهاد بعد النبي 
 ).١/٣٤(» قعنيإعالم املو«: انظر   ) ٤(
ث وحدَّ . وطائفة ,وعيل ,روى عن عثامن. يف أثناء خالفة عمر باملدينة ولد .أبو عيسى الفقيه ,األنصاري الكويف ابن بالل  ) ٥(

يف  كـان ثبتـاً  .ا عليـ ثـم رضبـه ليسـبَّ  ,ثـم عزلـه ,عـىل القضـاء ه احلجـاجاسـتعمل .دوعلقمة بن مرث ,عنه أبو إسحاق
 ). ١/٥٨( »التذكرة«, )٤/٢٦٢( »النبالء«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٨٣(مات  .ويف احلديث ,القراءة
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ث إال ودَّ أنَّ −قال يف املسجد  أخاه كفاه احلديث, وال مفتي إال ودَّ أنَّ أخاه كفاه , فام كان منهم حمدِّ
 .واحلمد هللا ربِّ العاملني..   )١(»الُفْتيا

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ٢١٩٩(, رقم )٢/١١٢٠(» جامع بيان العلم وفضله«رواه ابن عبد الرب يف   )١(
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  ولاملطلب األ
ـحابة

َّ
    أسباب اختالف الص

نًا, ومل يكن البحث يف األحكام يومئذ كبحث الفقهاء, ^ مل يكن الفقه زمن رسول اهللا  مدوَّ
ون ما يقبل احلّد, حيث يُ  ور التي مل تقع, وحيدُّ بيِّنون األركان والرشوط واآلداب, ويفرضون الصُّ

 .وحيرصون ما يقبل احلرص, إىل غري ذلك

يتوضأ فريى أصحابه وُضوءه, ^ يؤخذ بالتلقي, فكان ^ وإنام كان الفقه زمن رسول اهللا 
ن ُيصيلِّ فريون صالته, فيصلُّون كام وكا. فيأخذون به, من غري أن ُيبنيِّ أن هذا ركن, وذلك أدب

ه, ففعلوا كام فعل; وهذا كان غالب حاله . رأوه يصيلِّ    .)١(^وحجَّ فَرَمَق الناس حجَّ

حابة   −أيضًا  –ومن املعلوم  دائًام, وهلذا تفاوتوا ^ مل يكونوا مالزمني لرسول اهللا  أنَّ الصَّ
إنكم «: إىل هذا بقوله وقد أشار أبو هريرة . يف حفظ سنته, فكان عند أحدهم ما ليس عند اآلخر

أخدم  ,اً رجًال مسكينكنت  عد,و, واهللا امل^ أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا نَّ تزعمون أ
ْفُق  ,يعىل مْلِء بطن^  رسول اهللا باألسواق, وكانت األنصار  )٢(وكان املهاجرون يشغُلهم الصَّ

 .  )٣(»ميشغُلهم القيام عىل أمواهل

                                                                                                  
 ).٢٦− ٢٥ص(لويل اهللا الدهلوي » اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف«: انظر  )١(
 ).١٤/١٣٤(» رشح مسلم«لنووي يف ; قاله ااألسواق التجارة واملعاملة يف يأ  )٢(
 .متَّفق عليه  )٣(

: باب احلجة عىل من قال –كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ): ٧٣٥٣(, رقم )مع الفتح – ١٣/٣٢٠(أخرجه البخاري   
 .وأمور اإلسالم^ كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ^ إن أحكام النبي 

 .واللفظ له .باب من فضائل أيب هريرة الدويس  –كتاب فضائل الصحابة ): ٢٤٩٢(, رقم )٤/١٩٣٩(ومسلم   
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خفي عيلَّ «: −ريض اهللا عنهام  –عمر بن اخلطاب يف قصة استئذان أيب موسى األشعريِّ  وقال
ْفُق باألسواق^هذا من أمر رسول اهللا   .)١(», أهلاين عنه الصَّ

حابة*   : )٢(دائرة عىل ثالثة أشياء  وجممل أسباب اختالف الصَّ

نَّة وثبوهتا − ١  .ما ينشأ بسبب اختالف السُّ

 .بب الفهم عند التَّطبيقما ينشأ بس − ٢

 .أي فيام ال نصَّ فيهما ينشأ بسبب الرَّ  − ٣

نَّة وثبوهتا: أوالً   :وذلك ألمور ٠٠ ما ينشأ بسبب اختالف السُّ

 .فقد ينسى أحد حديثًا كان حيفظه, فيعمل أو ُيفتي بخالفه: النِّسيان – ١

م اجلُنُب ومن ذلك ما حصل لعمر  * ن بن َأْبَزى أنَّ رجًال أتى عبد الرمحفعن . يف حكم تيمُّ
ر. »ال ُتَصلِّ «:  فقال. إين أجنبُت فلم أجد ماءً : عمر فقال َأَما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا : )٣(فقال عامَّ

                                                                                                  
 .متَّفق عليه  )١(

 .باب اخلروج يف التجارة –كتاب البيوع ): ٢٠٦٢(, رقم )مع الفتح – ٤/٢٩٨(أخرجه البخاري   
 .واللفظ له. باب االستئذان –كتاب اآلداب ): ٢١٥٣(, رقم )٣/١٦٩٥(ومسلم   

اإلنصاف يف «, )٢٠/٢٣٥( »جمموع الفتاوى«مطبوع ضمن البن تيمية,  »املالم عن األئمة األعالم رفع«: انظر يف ذلك  )٢(
). ٩٢−٩١ص(للخرضي بك » تاريخ الترشيع اإلسالمي«و ).٥٦−٢٥ص(لويل اهللا الدهلوي » بيان أسباب االختالف

−١٥٩ص(ملناع القطان » مالترشيع والفقه يف اإلسال«و). ٢٢−١٥ص(للدكتور الرتكي » أسباب اختالف الفقهاء«و
 ).٤٤− ٣٣ص(س وزميله ألمحد دعب» هداية األنام ملعرفة أسباب اختالف الصحابة والفقهاء يف األحكام«و). ١٦٣

ب يف اهللا, . بن يارس بن عامر الَعنْيس, أبو اليقظان, حليف بني خمزوما)   ٣( كان من السابقني األولني هو وأبوه, وكانوا ممن ُيعذَّ
أبو  دة أحاديث, وروى عنهع ^روى عن النبي . »صربا آل يارس, موعدكم اجلنة  «: يمرُّ عليهم فيقول ^فكان النبي 
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يَّة ,فَأْجنَْبنَا فلم نجد ماًء, )١(وأنت يف َرسِ ا أنَت فلم ُتَصلِّ كُت  ا أنامَّ وأ فأمَّ يف الرتاب  )٢(فتمعَّ
إنام كان يكفيك أن ترضب بيديك األرض, ثم تنفخ ثم متسح هبام وجهك «: بي وصليُت, فقال الن

ر«: فقال عمر. »وكفيك ث به: قال. »!اتق اهللا يا عامَّ يَك ما «: فقال عمر. إن شئَت مل أحدِّ ُنَولِّ
ْيَت   .)٣(»َتَولَّ

سول «: يف قوله –ريض اهللا عنهام  –ومنه ما حصل البن عمر *  , »!رجباعتمر يف ^ إنَّ الرَّ
محن«: قالت –ريض اهللا عنها  –فلام سمعته عائشة  ما اعتمر عمرًة إال وهو ! يرحم اهللا أبا عبد الرَّ

 .)٤(»معه, وما اعتمر يف رجب قطُّ 

حايبِّ أصالً  – ٢  :عدم وصول احلديث إىل الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).       ٤/٥٧٥( »اإلصابة«, )٣/١١٣٥( »االستيعاب«: انظر). هـ٣٧(ُقتل مع عيلٍّ بّصّفني سنة  .عبَّاس موسى, وابن

ةُ   )  ١( يَّ ِ وا بذلك; ألهنم يكوُنون ُخالصَة )رسايا(مجُعها . ئة, ُتْبعث إىل الَعدوِّ طائفٌة من اجليش يبلُغ أقصاها أربَعام :الرسَّ , ُسمُّ
ء ا يِّ النَِّفيسالعْسكر وخياَرهم, من اليشَّ ِ  ).ي.ر.س(, مادة )٤٢٢ص( »يف غريب احلديث واألثر النهاية«  :انظر. لرسَّ

ْغُت,   )  ٢( ْلُك, َمَعَكُه يف الرتاب يم: والتَّمعُّكأي َمتَرَّ َغُه فيه: وَمَعَكُه متعيكاً . َعكه َمْعكًا; َدَلَكهُ الدَّ , )٨٦١ص( »النهاية«: انظر. َمرَّ
 .)ك.ع.م(مادة 

 .متفٌق عليه  ) ٣(
ومسلم يف كتاب ). ٣٣٨(, رقم )مع الفتح – ١/٤٤٣(باب املتيمم هل ينفخ فيهام?  –أخرجه البخاري يف كتاب التيمم 

 .هاللفظ لو). ٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(باب التيمم  –احليض 
 .التيمم للجنب جواز عن القول بعدم يف رجوع عمر بن اخلطاب  )٢( وراجع املسألة الثانية

 .متفٌق عليه  ) ٤(
^ باب بيان عدد ُعَمر النبي  – احلج ومسلم يف كتاب). ١٧٧٦(, رقم )مع الفتح −  ٣/٥٩٩(أخرجه البخاري يف كتاب 

  ).١٢٥٥(, رقم )٢/٩١٧(وزماهنن 
  ).١١٤ص(ر الدين الزركيش دلب »ابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابةاإلج«: وانظر − 
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م قريباً  حكم االستئذان, وجهل عمر : ومن أمثلته*   .له; وقد تقدَّ

ذلك, حتى أخربه عبد  اجلزية من املجوس, فقد خفي عىل عمر  حكم أخذ: ومن ذلك* 
الم )١(»ُسنُّوا هبم سنَّة أهل الكتاب«: ^الرمحن بن عوف بقول النبي  الة والسَّ , وأنه عليه الصَّ

 . )٢(أخذها من جموس َهَجر

حايبُّ بحفظ من نقل إليه احلديث – ٣  :أن ال يثق الصَّ

 − ريض اهللا عنها  – )٣(يف خرب فاطمة بنت قيس اخلطاب ما فعله عمر بن : ومن أمثلة ذلك* 
ال نرتك كتاب اهللا وسنَّة نبيِّنا «: إذ قال عمر . »مل جيعل هلا سكنى وال نفقة ^أنَّ رسول اهللا «

كنى والنَّفق ;نسيْت لقول امرأة; ال ندري لعلَّها حفظْت أو   Ÿω ﴿ :وجلَّ  قال اهللا عزَّ  .ةُ هلا السُّ

                                                                                                  
 ).١٧(وسيأيت الكالم عليه مفصًال يف املسألة رقم . , وغريه)١/٢٧٨( »املوطأ«أخرجه مالك يف   )  ١(
زية واملوادعـة باب اجل  –, كتاب اجلزية واملوادعة )٣١٥٧(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )  ٢(

 . مع أهل الذمة واحلرب
وهي معرفة ال تدخلها األلـف والـالم, وهـو اسـم فـاريس . مدينة البحرين ; معروفة:  −بفتح أوله وثانيه  −): َهَجرُ (و* 

ب, أصله   ). ٤/١٣٤٦( »معجم ما استعجم«: انظر). هكر(معرَّ
, فهـي )هجـر(زيـرة العربيـة, وال زال الـبعض ُيسـّميها اليوم اسٌم ملنطقة األحسـاء الواقعـة يف رشق اجل) َهَجر(و: قلت

, وقصبتها مدينة اهلفوف, وهي بالد واسعة, كثرية التمور, هلا أسـواق جتاريـة, ومـن )األحساء –هجر: (معروفة باسميها
 )املنطقـة الرشـقية(وهي واقعة يف منطقة البحـرين التـي أصـبحت يف هـذا العهـد تسـمى . أشهر صناعاهتا صناعة املشالح
 ).٤٤٩ص( نيدلجل» معجم األمكنة«: انظر. بالنسبة للملكة العربية السعودية

 ,ولكانـت مـن املهـاجرات األُ  .منـه وكانـت أسـنَّ , خت الضحاك بن قيسأُ  ,القرشية الفهرية ,األكرب بن وهب بن خالدا  )  ٣(
ويف بيتهـا  .سـامة بـن زيـدفتزوجـت بعـده أ ,وكانت عند أيب بكر بن حفص املخزومي فطلقهـا ,وكانت ذات مجال وعقل

 ).٨/٦٩(» اإلصابة«, )٤/١٩٠١(» االستيعاب«: انظر.  اجتمع أهل الشورى ملا قتل عمر
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 ∅èδθã_Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã øƒ s† HωÎ) βr& t⎦⎫ Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 ﴾)٢(رواه مسلم. » )١(. 

 :وذلك ألمور ٠٠ ما ينشأ بسبب الفهم عند التَّطبيق: ثانيًا 
≈àM ﴿: يف قوله تعاىل) ُقْرءٍ (وجود لفظ مشرتك حيتمل أكثر من معنى, مثل كلمة  – ١ s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ 

š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è% 4﴾)٤(, فالكلمة مشرتكة بني احليض والطُّهر)٣( . 
حابة  املراد : يف معناها, فقالت عائشة, وزيد بن ثابت, وطائفة وبناًء عليه اختلفت أقوال الصَّ

حابة. به احليض  .الُقْرء الطُّهر: وقال عمر, وابن مسعود, ونفٌر من الصَّ

ني متعارضني, أو نسخ أحدمها باآلخراخلالف يف  – ٢  :اجلمع بني نصَّ

ôM ﴿: قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك*  tΒÌh ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ ٠٠٠ ﴿: , إىل قوله﴾٠٠٠ 

βr& uρ (#θãèyϑôfs? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ ⎪⎦t ﴿: , مع قوله تعاىل )٥(﴾٠٠٠ #$ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρã à Ï9 tβθÝà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) 

                                                                                                  
 ).١: آية(سورة الطالق   )  ١(
 .باب املطلقة ثالثًا ال نفقة هلا –, كتاب الطالق )١٤٢٨٠(, رقم )٢/١١١٨(  )  ٢(

بائنًا تستحق النفقة والسكن, خالفًا ملا دلَّ عليه حديث فاطمة  ومن وافقه أنَّ املطلقة طالقاً  وهلذا كان مذهب عمر * 
واآلية التي استدلَّ هبا عمر فيها النهي عن إخراج النساء املطلقات من بيوهتن, وهو دليل عىل وجـوب النفقـة . بنت قيس

 .والسكنى هلا
 ).٢٢٨: آية(سورة البقرة   )  ٣(
الُقْرء يف احلقيقة اسم للدخول «: −بترصف يسري −)٤١٣ص(» ت ألفاظ القرآنمعجم مفردا«قال الراغب األصفهاينُّ يف   )  ٤(

ى كـل )الطُّهر واحليض املتعقِّب له(يف احليض عن طهر, وهو اسم جامع لألمرين  , يطلق عىل كل واحد منهام, وقـد ُيسـمَّ
داً ) الُقْرء(منهام بانفراده به, فليس  دًا, وال للحيض جمرَّ   ).أ.ر.ق(من مادة . هـا .»اسًام للطُّهر جمرَّ

 ).٢٣: آية(سورة النساء   )٥(
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#’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ ﴾)١(. 

م اجلمع بني األُختني مطلقًا بعقد النكاح, أو بملك اليمني; واآلية  فاآلية األوىل بعمومها حترِّ
فكان هذا التعارض بني  ٠٠ني فقطالثانية بعموم االستثناء فيها جتيز اجلمع بني األُختني بملك اليم

حابة   ., ثم الفقهاء من بعدهمعموم اآليتني, ويف هذا وقع االختالف بني الصَّ

حابة يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها; فإهنا مرتددة بني أن تشملها آية *  ومنه اختالف الصَّ
⎪⎦t﴿: معتدة الوفاة, وهي قوله تعاىل Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 

9 åκ ô− r& #Z ô³ tã uρ ( ...﴾)وآية معتدة الطالق التي جعلت عدة احلامل وضع احلمل, وهي قوله تعاىل)٢ ,         :
﴿... àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq ...﴾)٣(. 

 .أي فيام ال نصَّ فيهسبب الرَّ ما ينشأ ب: ثالثًا 

, )٤(يف مسائل املرياث, كام اختلفوا يف مرياث اجلدِّ مع اإلخوة اختالفهم : ومن أمثلة ذلك* 
يق )٥(ومسائل الَعْول دِّ ي بني  , واختالفهم يف التَّفضيل يف العطاء ; إذ كان أبو بكر الصِّ ُيسوِّ

                                                                                                  
 ).٩−٨: اآليتان(سورة املؤمنون   )١(
  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٢(

 ). ٤: آية(سورة الطالق   )٣(
 .يف رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة احلامل أبعد األجلني) ٤٢(وراجع املسألة رقم  − 

ورجوع ابن مسعود وعيل يف مقاسمة . عن رأيه بحجب اجلد لإلخوة ع عمر , يف رجو)٢٥و ٢٤(راجع املسألتني رقم   )٤(
  .اجلد مع اإلخوة

فيدخل  ,سهام الفريضةعىل فتعول املسألة  ,هام عىل الفريضةزيادة السِّ  :عويف الرشَّ  .يف اللغة امليل إىل اجلور والرفع :ُل وْ ـالعَ   )٥(
د. النقصان عليهم بقدر حصصهم  ).١٥٩ص(للجرجاين » التعريفات«: انظر. وهو عكس الرَّ
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 .)١(ُيفاضل بينهم الناس, وكان عمر 

*  *  * 

حابة  : َبْعُد و الختالف وجهاهتم واجتهاداهتم; إذ مل  فهذه املسائل وغريها اختلف فيها الصَّ
, ولكلٍّ وجهته ومستنده فيام يفهم من ُعمومات ^يكن فيها نصوٌص خاصة عن رسول اهللا 

يعة ومقاصدها  .الرشَّ

ددهذا وجتدر اإلشارة يف  حابة كان قليالً إىل الصَّ ; ألهنم يكرهون ; أنَّ االختالف بني الصَّ
يخني أيب بكر وعمر  ريض اهللا عنهام, ثم حصل بينهم اختالف يف  –اخلالف, وبخاصة زمن الشَّ

 ., حتى اشتدَّ االختالف زمن عيل بن أيب طالب مسائل يسرية زمن عثامن 

, ^ ختالف َأشدَّ يشء عىل رسول اهللاوكان التَّنازع واال«: −رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن القيِّم 
حابة اخمن  وكان إذا رأى نَّام ُفِقَئ فيه أ, حتى كهيف وجه هرالنُّصوص يظْهِم يف ف اً يسري اً فالتالصَّ

انِ ح مَّ ا ,  ختالَف من عمرومل يكن أحٌد بعده أشدَّ عليه اال .)٢(»!تمرأهبذا ُأم« :, ويقولبُّ الرُّ وأمَّ
يق دِّ ين ختالف املستقرِّ يف حكمعن اال خالفته فصان اهللا الصِّ  . واحد من أحكام الدِّ

ا خالفة عمر حابُة ت َتنَاَزعَ ف وأمَّ عىل  اً بعضهم بعض رَّ سائل جدا, وأقيف قليل من امل اً يسري اً ازعنالصَّ

                                                                                                  
  .يف قسمة الفيء بني الناس بحسب الفضل والسابقة يف رجوع عمر ) ١٦(راجع املسألة رقم   )١(

 عن ,عن أبيه ,عمرو بن شعيبباب يف القدر, من طريق  –يف املقدمة ) ٨٥(, رقم )١/٣٣(» سننه«أخرج ابن ماجه يف   )٢(
ه قال اِن من الغضب هفكأنام ُيْفَقُأ يف وجه !هم خيتصمون يف القدرو ,بهعىل أصحا ^ خرج رسول اهللا« :جدِّ مَّ  !حبُّ الرُّ

 :بن عمرو قال فقال عبد اهللا .»!مهبذا هلكت األُمم قبلك ,ترضبون القرآن بعضه ببعض !أو هلذا ُخلقتم ,ُأمرتمهبذا « :فقال
 .»ي عنهاملجلس وختلُّف بذلك ما غبطت نفيس ^ ما غبطت نفيس بمجلس ختلَّفُت فيه عن رسول اهللا«
  ).٦٩(, رقم )١/٢١(» صحيح سنن ابن ماجه«: انظر. »حسن صحيح«: قال األلباين  
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  . َطْعنٍ , من غري ذمٍّ والادهاجته

وم, اللَّ الَف فيها بعض الكالم وتسائل يسرية, َصِحَب االخوا يف ماختلف فلامَّ كانت خالفة عثامن
ر بن يارس, وعائشة يف بعض مسائل قسمة  ,ايف أمر اْملُْتَعِة وغريه َالَم عيلٌّ عثامنَ  كام والَمُه عامَّ

صار االختالف  −م اهللا وجهه يف اجلنة رَّ ك − فلامَّ أفضت اخلالفة إىل عيلٍّ ت, ااألموال والوالي
ي   .اهـ )١(»!فبالسَّ

*  *  * 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 − ١٤/١٥٧(» جمموع الفتاوى«وقارنه بام ذكره شيخ اإلسالم يف ). ١/٢٥٩(» إعالم املوقعني عن رب العاملني«: انظر  )١(

١٥٨.( 
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  الثانياملطلب 
حابةمناذج ألشهر املسائ

َّ
    ل التي أمجع عليها الص

حابة  اشدين جيد أنَّ الصَّ قد أمجعوا عىل  املتتبِّع لتأريخ الترشيع اإلسالمي يف عرص اخللفاء الرَّ
مسائل كثرية بحمد اهللا, وذلك لتيرسُّ اإلمجاع يف زمنهم, حيث إنَّ الفقهاء منهم كانوا متوافرين يف 

يخني أيب بكر وع ورى كام  –ريض اهللا عنهام  –مراملدينة, وسياسة الشَّ معتمدة يف املقام األول عىل الشُّ
 .هو معروف

حابة −عىل وجه االختصار  –وسُأورد يف هذا السياق    :ثالث مسائل اتِّفق عليها الصَّ

  ىـألة األولـاملس
يق

ِّ
د
ِّ
فاقهم على إمامة أبي بكر الص

ِّ
   ات

حابة كانت قضية اخلالفة هي القضية األوىل التي واجهها ال , حيث كان ^إثر وفاة النبي  صَّ
اخلالف بني املهاجرين واألنصار يف سقيفة بني ساعدة; إذ أراد األنصار هذا األمر ألنفسهم, 

يف الذهاب  من قبلهم; ولكن مبادرة أيب بكر وعمر وأيب ُعبيدة   )١(واختاروا سعَد بَن عبادة
يق ..  إىل األنصار َحَسَمْت هذا اخلالف بعد حوار وتفاهم دِّ , ثم ومتت البيعة أليب بكر الصِّ

 ., واحلمد هللا ربِّ العاملني)٢(حصلت البيعة العامة يف اليوم الذي تاله; واجتمعت كلمة املسلمني

                                                                                                  
 كان سيداً , وشهد العقبة وبدراً من النقباء,  كان نقيباً . يكنى أبا ثابتو ,يَّ اعدالسَّ  بن دليم بن كعب بن اخلزرج األنصاريَّ ا  )١(

وقيل ) هـ١٤(وقيل ) هـ١٥(سنة م الشابمات بحوران  .اسة وسيادة يعرتف قومه له هبائله ر ,وجيهاً  ماً مقدَّ  ,يف األنصار
 ).٣/٦٥(» اإلصابة«, )٢/٥٩٤(» االستيعاب«: انظر). هـ١٦(

 ).١٣٣ص(» والفقه يف اإلسالمالترشيع «: انظر  )٢(
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ريض اهللا  −عن عائشة , من حديث )١(»صحيحه«وقد روى البخاريُّ أحداث هذه البيعة يف 
واهللا ما مات « :فقام عمر يقول .)٢(ِح نْ بكر بالسُّ مات وأبو  ^رسول اهللا  أنَّ  ^زوج النبي  −عنها 

 فليقطعنَّ  ,ه اهللاوليبعثنَّ اهللا ما كان يقع يف نفيس إال ذاك, و« :وقال عمر :قالت .»!^رسول اهللا 
  .»أيدي رجال وأرجلهم

والذي  ,ا وميتاً طبت حي  ,بأيب أنت وأمي« :قال .لهفقبَّ  ^فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا 
م أبو لام تكلَّ ف. »!أهيا احلالف عىل رسلك« :ثم خرج فقال .»ال يذيقك اهللا املوتتني أبداً  !دهنفيس بي

قد  حممداً  فإنَّ  ;^ أال من كان يعبد حممداً « :وأثنى عليه وقال ,فحمد اهللا أبو بكر ,بكر جلس عمر
y7̈Ρ﴿ :وقال. »اهللا حي ال يموت فإنَّ  ;ومن كان يعبد اهللا ,مات Î) ×MÍh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθ çFÍh‹̈Β ﴾)وقال ,)٣:  ﴿$tΒ uρ 

î‰ £ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”9 $# 4 ⎦'⎪ Î* sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λ ä⎢ö6n=s)Ρ $# #’n? tã öΝä3Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµø‹t6É) tã 

⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ ø‹x© 3 “ Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ ÌÅ6≈¤±9   !الناس يبكون َج َش نَ فَ  .)٤(﴾ #$

منا أمري ومنكم « :فقالوا ,واجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بني ساعدة :قال
 ; فذهب عمر يتكلَّم,وأبو عبيدة بن اجلراح ,وعمر بن اخلطاب ,فذهب إليهم أبو بكر ,»أمري

 ,قد أعجبني ت كالماً واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هيأ« :وكان عمر يقول ,فأسكته أبو بكر
 ,نحن األمراء :فقال يف كالمه ,أبلغ الناسم أبو بكر فتكلَّم ثم تكلَّ  ,خشيت أن ال يبلغه أبو بكر

                                                                                                  
 . »لو كنت متخذًا خليالً «: ^باب قول النبي  –, يف كتاب فضائل الصحابة )٣٦٦٧(, رقم )مع الفتح − ٧/١٩(  )١(
 يف, تقع  كان هبا منزل أيب بكر الصديق ,املدينة إحدى حماّل :  −  بضم أوله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة −  ُح ـْنسُّ ال  )٢(

حي من أحياء املدينة ما زال )  العوايل(و). ٣/٢٦٥(» معجم البلدان«: انظر. ميل ^بينها وبني منزل النبي  ,عوايل املدينة
 ).٢٨٨ص(» معجم األمكنة«: انظر. معروفًا باسمه, يقع يف اجلنوب الرشقي من املدينة

 ).٣٠: آية(سورة الزمر   )٣(
 ).١٤٤: آية(سورة آل عمران   )٤(
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 .»!, ومنكم أمريمنا أمري ,ال واهللا ال نفعل« :)١(باب بن املنذرفقال ُح  .»وأنتم الوزراء

 ,وأعرهبم أحساباً  ,لعرب داراً هم أوسط ا ,وأنتم الوزراء ,ا األمراءولكنَّ  ,ال« :فقال أبو بكر
نا وأحبُّ  ,وخرينا ,دنافأنت سيُّ  ,بل نبايعك أنت« :فقال عمر .»أو أبا عبيدة بن اجلراح ,وا عمرعُ فبايِ 

 .وبايعه الناس ,عمر بيده فبايعه فأخذ ;»^ إىل رسول اهللا

  ألة الثانيةـاملس
فاقهم على قتال املرتدين ومانعي الزكاة

ِّ
  ات

حابة وكانت القضية الثا هي امتناع مجاعة من العرب عن أداء الزكاة,  نية التي واجهها الصَّ
بادئ األمر قتال هؤالء; ألهنم  أمره عىل قتاهلم, ومل يكن من رأي عمر  فعزم أبو بكر 

يشهدون أن ال إله إال اهللا, وأنَّ حممدًا رسول اهللا, فظلَّ أبو بكر يراجعه حتى رشح اهللا صدره للقتال, 
حابة مجيعًا عىل ذلكثم اتَّ   .)٢(فق الصَّ

َر من َكَفَر من العرب, قال َوَكفَ  واْسُتْخِلَف أبو بكر,^ َملَّا توىف النبي « :قال  عن أيب هريرة
ُأمرُت أن ُأقاتَل الناس حتى يقولوا ال «: ^ كيف ُتقاتل الناس, وقد قال رسول اهللا! يا أبا بكر: عمر

ه, وحسابه عىل اهللاإله إال اهللا, فمن قال ال إله إال  : قال أبو بكر .»اهللا َعَصَم مني ماله ونفسه إال بحقِّ
كنَّ من واهللا ألُقاتل« الة والزَّ ق بني الصَّ كاة حقُّ املال,افرَّ ا وكان )٣(هللا لو منُعوين َعناقاً وا ة; فإنَّ الزَّ

                                                                                                  
أن ^ أشار عىل رسول  يوهو الذ ي,ذو الرأ :وكان يقال له ,شهد بدراً  .يكنى أبا عمرو ي,لسلمبن اجلموح بن زيد اا  )١(

روى عنه أبو الطفيل عامر بن . ^واملشاهد كلها مع رسول اهللا  ,واخلندق ,حداً وشهد أُ  .ينزل عىل ماء بدر للقاء القوم
 ).٢/١٠(» اإلصابة«, )١/٣١٦(» االستيعاب«: انظر .خالفة عمر  يفمات  .لةثوا

 ).١٣٥ص(» الترشيع والفقه يف اإلسالم«: انظر  )٢(
 ). ق.ن.ع(, مادة )٦٣٥ص( »النهاية«: انظر. هي األنثى من أوالد املعز ما مل يتمَّ له سنة :الَعنَاُق    )٣(
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 أن رأيُت أن قد رشحفواهللا ما هو إال «: مرقال ع .»القاتلتهم عىل منعه^  يؤدُّوهنا إىل رسول اهللا
حيحني«أخرجاه يف . »قُّ أنه احلُت أيب بكر للقتال; فعرف اهللا َصْدرَ   .)١(»الصَّ

  ألة الثالثةـاملس
فاقهم على مجع القرآن الكريم

ِّ
  ات

حابة  مجع القرآن الكريم, فمن املعلوم أنَّ القرآن مل يكن  ومن القضايا التي اتَّفق عليها الصَّ
ل تباعًا فيحفظه القراء, ويكتبه الكتبة, ومل تدع جمموعًا يف مصحف عام,  حيث كان الوحي يتنزَّ

حايبِّ من القرآن ما ليس عند اآلخر,  احلاجة إىل تدوينه يف مصحف واحد; ولكن عند هذا الصَّ
حابة, آياته ^ وُقبض رسول اهللا  قًا بني الصَّ حف مفرَّ دور, ومكتوب يف الصُّ والقرآن حمفوظ يف الصُّ

 .قة, أو مرتَّب اآليات فقط, وكلُّ سورة يف صحيفة عىل حدةوسوره مفرَّ 

يق  دِّ وحصل ارتداد مجهرة العرب, وكانت معركة الياممة سنة  حتى جاء زمن أيب بكر الصِّ
حابة )هـ١٢( فهال ! , وقد استشهد فيها منهم سبعون قارئاً , وكان فيها عدد كبري من قراء الصَّ

, وأشار عليه بجمع القرآن −ريض اهللا عنهام  –ل عىل أيب بكر ذاك األمُر عمَر بَن اخلطاب, فدخ
وكتابته خشية الضياع, ألنَّ القتل قد استحرَّ يوم الياممة بالقراء, وخيشى إن استمرَّ هبم يف املواطن 

َفنَفَر أبو بكر من هذه املقالة, وَكُربَ عليه أن يفعل ما مل يفعله ! األخرى أن يضيع القرآن وُينسى

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  )١(

ة باب قتل من أبـى قبـول الفـرائض ومـا ُنسـبوا إىل ا –كتاب اجلزية واملوادعة : »صحيح البخاري« دَّ مـع  – ١٢/٢٧٥(لـرِّ
 .ويف غريه من املواضع). ٦٩٢٤(, رقم )الفتح

, رقـم )١/٥١(باب األمر بقتال النـاس حتـى يقولـوا ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا  –كتاب اإليامن : »صحيح مسلم«و
)٢٠.(  
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يق ^ رسول اهللا دِّ هلذا  −ريض اهللا عنهام  –, وظلَّ عمر يراوده حتى رشح اهللا َصْدَر أيب بكر الصِّ
 .األمر

ملكانته يف القراءة والكتابة والفهم والعقل, وشهوده الَعْرَضة  ثم أرسل إىل زيد بن ثابت 
! من قبل – عنهام ريض اهللا –األخرية, وقصَّ عليه قول عمر; َفنََفَر زيد من ذلك كام َنَفَر أبو بكر 

للكتابة, وبدأ يف مهمته الشاقة معتمدًا عىل املحفوظ يف صدور  وتراجعا حتى طابت نفس زيد 
القراء, واملكتوب لدى الكتبة, حتى فرغ من ذلك العمل املبارك بعد أن اتفقوا مجيعًا عىل كتابته يف 

 . ^املصاحف عىل نحو مل يكن عىل عهد رسول اهللا 

يق, فلام تويف صارت بعده إىل عمر, وظلَّت عنده وقد بقيت هذه ال دِّ حف عند أيب بكر الصِّ صُّ
, حتى طلبها منها من أجل َصْدرًا من خالفة عثامن  )١(حتى مات, ثم كانت عند ابنته حفصة

حابة واملسلمون مجيعًا, حيث اتَّسعت الفتوحات  اجلمع الثاين للقرآن الذي أمجع عليه الصَّ
ق القراء يف األمصار, وأخذ أهل كلِّ مرص عمن وفد إليهم قراءته, فكانوا  اإلسالمية يف زمنهم وتفرَّ

هم جممع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا االختالف األمر الذي ! إذا ضمَّ
 !قد يؤدي إىل اللجاج والتأثيم

تلك النُّسخ عىل عىل كتابة القرآن املوجود عند حفصة, وَنَسَخ عدة ُنسخ وجعل  فعزم عثامن 
لسان قريش; ألنَّ القرآن نزل بلساهنم, ثم أرسل إىل كلِّ ُأفق بمصحف من تلك النُّسخ اجلديدة, 

حابة  وهذا الذي صنعه عثامن  ٠٠وأمر بام سواه من القرآن أن ُحيرق  كلُّهم  أمجع عليه الصَّ

                                                                                                  
عنـد خنـيس بـن  ^تزوجها النبي كانت قبل أن يهي ُأم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشية العدوية,   )١(

قيـل ماتـت ملـا بـايع . دبيـوزوجته صفية بنـت أيب عُ  ,وى عنها أخوها عبد اهللاور. روعن عم ,^ روت عن النبي. حذافة
 ).٧/٥٨١(» اإلصابة«, )٤/١٨١١(» االستيعاب«: انظر. غريهوقيل , )هـ٤١(األول سنة  ىيف مجاد ,احلسن معاوية



אאאא  

 

. )٢(»املصحف اإلمام«ما ُيعرف بـ , بل أمجعت عليه األُمة مجعاء, وهو )١(أمجعون أْكَتُعون أْبَصُعون
⎯ΡÎ) ß̄$﴿: وهو مصداق قول اهللا تعاىل øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ﴾)٣(. 

حابة  –بقي أن نشري  ث عن إمجاعات الصَّ إىل ما قاله احلافظ أبو عمر بن عبد  −ونحن نتحدَّ
 : )٤(»جامع بيان العلم وفضله«يف  الرب

حابة ال جيوز خالفهم; ألنه ال جيوز عىل مجيعهم جهل التأويل, ويف قول وعندي أ« نَّ إمجاع الصَّ
y7 اهللا تعاىل ﴿ Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 عىل أنَّ  دليٌل ؛  )٥(﴾٠٠٠ #$

ة عىل مجيعهم, ودالئل اإلمجاع من  نَّة ك الكتابمجاعتهم إذا اجتمعوا حجَّ  .اهـ »ةريثوالسُّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
العرب تؤكد الكلمة بأربعة «: قال أبو اهليثم الرازي. كلمتان جتيئان يف التوكيد إتباعًا ردفًا ألمجع): أْكَتُعون أْبَصُعون(  )١(

 . »مررت بالقوم أمجعني أكتعني أبصعني أبتعني: تواكيد, فتقول
» اللسان« ,)٤/١٤٩(» النهاية«: انظر. جاء اجليش أمجع أكتع, ورأيت القوم ُمجََع ُكَتعَ : أكتع, ُيقال: واحدها) أكتعون(و
 ).ع.ت.ك(, مادة )٨/٣٠٥(
وأبصع نعت تابع ألكتع, وإنام جاؤوا بأبصع وأكتع وأبتع إتباعًا «: قال ابن سيده. فالَبْصُع هو اجلمع): أْبَصُعون(وأما   

مه ) أْبَصُعون(وال يقولون «: قال األزهري. »ألمجع  ).ع.ص.ب(, مادة )٨/١٢(» اللسان«: انظر. »)أْكَتُعون(حتى يتقدَّ
, كالهــا ملنــاع )١٣٢−١٢٨ص(» الترشــيع والفقــه يف اإلســالم«, و)١٣٣−١٢٦ص( »مباحــث يف علــوم القــرآن«: انظــر  )٢(

 ). ٧٠−٦٦ص(لألشقر  »تاريخ الفقه اإلسالمي«القطان رمحه اهللا, و
 ).٩: آية(سورة احلجر   )٣(
 ., حتقيق الزهريي)١/٧٦٠(  )٤(
 ).١٤٣: آية(سورة البقرة   )٥(
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  الثالثاملطلب 
حابة

َّ
    مناذج ألشهر املسائل التي اختلف فيها الص

م معنا أنَّ أصحاب النبي  وقع منهم خالٌف يف مسائل عدة, وهذا االختالف من طبيعة ^ تقدَّ
م خمتلفون يف ألواهنم, وألسنتهم, البرش التي َجَبَلُهم اهللا عليها, وهو سنَّة اهللا عزَّ وجلَّ يف خلقه, فه

 . )١(وطبائعهم, وُمدركاهتم, ومعارفهم, وعقوهلم, وأشكاهلم

öθs9﴿ : قال اهللا تعاىل uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ 

y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3  ...﴾)٢( . 
حابة  لف من رمحة اهللا تعاىل هبذه األُمة; ألهنم لو مل خيتلفوا  بل إنَّ اختالف الصَّ ه بعض السَّ عدَّ

يف املسائل الفرعية لشقَّ األمر عىل الناس, وصاروا يف ضيق وحرج إذا خالفوا ما قاله أو أفتى به 
حايب  .الصَّ

مل خيتلفوا ; ألنه ^ أنَّ أصحاب النبي  ما أحبُّ «: −رمحه اهللا تعاىل  – )٣(قال عمر بن عبد العزيز
لو كان قوالً واحدًا كان الناس يف ضيق, وإهنم أئمة ُيقتدى هبم, وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان 

                                                                                                  
, )٦− ٥ص(للشيخ صالح بن محيد » أدب اخلالف«ورسالة ).  ١٥ص(للشيخ الرتكي » اختالف الفقهاءأسباب «: انظر  )١(

 .وهي رسالة صغرية يف حجمها, كبرية يف مضموهنا
 ).١١٩ − ١١٨:  اآليتان(سورة هود   )٢(
روى ). هــ٦٣(ولد عـام  .اإلمام العادل ,أمري املؤمنني ,أبو حفص ,األموي القريش ,ان بن احلكم بن أيب العاصبن مروا  )  ٣(

ويل اخلالفـة بعـد  .كـان مـن أئمـة العـدل. وأيـوب السـختياين ,بـن أيب عبلـةاعنه و .والسائب بن يزيد ,عن أنس بن مالك
  ).٨/٣٧٥( »التهذيب«, )٢١/٤٣٢( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٠١(مات سنة . , ومل تطل مدتهسليامن بن عبد امللك
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 .)١(»يف َسَعة
ع اهللا عىل الناس باختالف أصحاب حممد «: )٢(وقال القاسم بن حممد , أّي ذلك ^لقد وسَّ

 .)٣(»أخذت مل يكن يف نفيس منه يشء
حابة  ; ومن املهم تسجيله يف هذا ولقد أورد العلامء مجلًة من املسائل التي اختلف فيها الصَّ

ياق; أنَّ تلك املسائل التي اختلفوا فيها قليلة إذا ما قورنت بالعصور التي تلت عرص كبار املفتني  السِّ
حابة, كاخللفاء األربعة   .من الصَّ

 : أسباب ذلك إىل عدة أمور نالباحثون يف تأريخ الترشيع يرجعوو* 
حابة  :أوهلا  .الفقه العظيم الذي كان يتمتع به الصَّ
ياسة; ألنَّ األُمة  :ثانيها ياسة يف عرصهم كانت تابعة للدين, ومل يكن الدين تابعًا للسِّ أنَّ السِّ

 . كانت شورية دستورية
حابة أنفسهم به, املتمثِّل يف إلزا :ثالثاً  يخني أيب بكر وعمر املنهج الذي أخذ الصَّ ريض اهللا  –م الشَّ

ور العقلية يف اجتهادهم يف استنباط  –عنهام  حابة بالبقاء يف املدينة, وعدم فرض الصُّ كبار الصَّ
حابة, وقلة رواية  ورى يف الوصول لألحكام بعد عرضها عىل الصَّ األحكام, واستخدام نظام الشُّ

عهم يف إبداء الرأي  .احلديث, مع عدم ترسُّ

                                                                                                  
  ).٨٠ص(للعالئي » وال الصحابةإمجال اإلصابة يف أق«: انظر  )١(

, وابن عبَّـاس ,ته عائشةسمع عمَّ  أحد الفقهاء السبعة, .املدين الفقيه يأبو عبد الرمحن القريش التيم ,بن أيب بكر الصديقا  )٢(
 :بـن عيينـةاقـال  .ه هبـافتفقَّ عائشة ته يف حجر عمَّ  يتيامً  يبِّ تل أبوه فرُ قُ . , وغريمها, وربيعة الرأيابن املنكدر  وعنه. وغريمها

 .)١/٩٦( »تذكرة احلفاظ«, )٢٣/٤٢٧( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٠٧(مات سنة . »علم أهل زمانهأكان القاسم «
  ).٨٠ص(» إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة«: انظر  )٣(
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 .)١(قلة الوقائع واملشكالت يف عهدهم مقارنة ملا حدث يف العصور التي تلت عرصهم :اً عراب
حابة −عىل وجه االختصار  –وسُأورد يف هذا السياق   :ثالث مسائل اختلف فيها الصَّ

  املسـألة األولـى
^اختالفهم يف موضع دفن النبي 

y7﴿: يقول احلقُّ تبارك وتعاىل ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ﴾)وقال سبحانه. )٢ :﴿ $tΒuρ $uΖ ù= yèy_ 9 |³ t6 Ï9 ⎯ ÏiΒ 

šÎ=ö6 s% t$ ù#ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø:$# ﴾)حابة . )٣ , وكان ذلك ^بموت النبي  ولقد ُفِجَع الصَّ
إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته يب, «: مصيبة من أعظم املصائب, وقد جاء يف احلديث

الم من بني أظهر هذه األُمة, . )٤(»إهنا من أعظم املصائبف الة والسَّ وذلك لفقد النبي عليه الصَّ
ب املنافقني, وكان موته  اموي, وظهور الرشَّ بارتداد العرب, وحتزُّ وانقطاع الوحي, واإلمداد السَّ

 .)٥(أول نقصان اخلري^ 

ثم اختلفوا بعد ذلك يف موضع دفن ... «: )٦(»الفرق بني الفرق«قال عبد القاهر البغداديُّ يف 

                                                                                                  
− ١١٧ص(بي ملحمد شل» املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي«, )٧٦ص(لألشقر » تاريخ الفقه اإلسالمي«: انظر  )١(

  .)وما بعدها ٨٢ص(للخرضي بك » تاريخ الترشيع اإلسالمي«, )١١٨

 ).٣٠: آية(سورة الزمر   )٢(
 ).٣٤: آية(سورة األنبياء   )٣(
عن فطر بن خليفة, عـن رشحبيـل  :األول: , من طريقني)١٠١٥٢(, رقم )٧/٢٣٩(» شعب اإليامن«أخرجه البيهقي يف   )٤(

مـن ُأصـيب «: عن علقمة بن مرثـد, عـن ابـن سـابط, عـن أبيـه مرفوعـًا بلفـظ :لثاينوا. ابن سعد, عن ابن عباس مرفوعاً 
حه الشيخ األلباين يف  .احلديث» ...بمصيبة صحيح اجلامع «ويف  ,)١١٠٦(برقم  ,)٣/٩٧(» السلسلة الصحيحة«وصحَّ
  ). ٣٤٧(برقم » الصغري

  ).١/٢٨٦(للمناوي » فيض القدير«: انظر  )٥(
  ).١/١٢(للشهرستاين » امللل والنحل«: , وانظر)١٣−١٢ص(  )٦(
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ه إىل مكة ; ألهنا مولده, ومبعثه, وقبلته, وموضع نسله, وهبا  الم, فأراد أهل مكة ردَّ النبي عليه السَّ
الم ه إسامعيل عليه السَّ  .   وأراد أهل املدينة دفنه هبا ; ألهنا دار هجرته, ودار أنصاره. قرب جدِّ

ه إبراهيم اخلليل عليه وقال آخرون بنقله إىل أرض القد س ودفنه ببيت املقدس عند قرب جدِّ
الم يق عن النبي . السَّ دِّ إنَّ األنبياء ُيدفنون حيث «: ^وزال هذا اخلالف بأن روى هلم أبو بكر الصَّ
 .اهـ» ; فدفنوه يف حجرته باملدينة )١(»ُيقبضون

  ألة الثانيةـاملس
 )٢(تقسيم أراضي سواد العراقاختالفهم يف 

حابة هذه ا , وذلك عقب فتح سواد العراق ملسألة من أهم املسائل والقضايا التي نزلت بالصَّ
ام; إذ عرض عليهم سؤاٌل ُمِلحٌّ  ? إذ أهنم لو )٣(كيف يفعلون هبذه األرض التي ُفتحت َعنْوة: والشَّ

                                                                                                  
ما ُقبض نبـي إال «: , بلفظ^باب ذكر وفاته ودفنه  –, يف املقدمة )١٦٢٨(, رقم )١/٥٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )١(

. مطـوالً وخمترصـاً ) ٢٣و٢٢(رقـم ) ١/٣١(» مسـنده«وأبـو يعـىل يف . , وهو حديث طويل وفيه قصـة»ُدفن حيث ُيقبض
; بأسانيدهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني حسـني  بـن عبـد اهللا, )١٨(, رقم )١/٧١(» البحر الزخار«والبزار كام يف 

  .عن عكرمة, عن ابن عباس, عن أيب بكر الصديق
). ١/٥٢٩(» فـتح البـاري«, مداره عـىل حسـني بـن عبـد اهللا اهلاشـمي, كـام يقـول احلـافظ ابـن حجـر يف وإسناده ضعيف  

فه البوصريي يف   ).١/٥٤٢(» باح الزجاجةمص«وضعَّ
فـأين : وأشار ابن حجر إىل طريق أخرى من رواية سامل بن عبيد األشجعي الصـحايب, عـن أيب بكـر الصـديق أنـه قيـل لـه  

: قال احلافظ. »يف املكان الذي قبض اهللا فيه روحه, فإنَّ اهللا  ال يقبض روحه إال يف مكان طيب: ? قال^يدفن رسول اهللا 
 .»موقوفإسناده صحيح; لكنه «

ي  :سواد العراق  )٢( ي . لكثرة زرعه وشجره, وذلك ألنَّ اخلُرضة ُترى من ُبْعـٍد سـوداء) سواداً (هي أرض العراق, سمِّ وُسـمِّ
للنــووي » حتريــر ألفــاظ التنبيــه«: انظــر. الســتواء أرضــه وخلوهــا مــن اجلبــال واألوديــة; إذ العــراق االســتواء) عراقــاً (
 ).٨/٨٧( للرميل» هناية املحتاج«, )٣٢٢ص(

. هي األرايض التي فتحت بالغلبة والقهر: واألرايض التي فتحت َعنَْوة .إذا ذلَّ وخضع: مأخوذة من َعنَا َيْعنُو: الَعـنْوةُ   )٣(
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خلُمس أخذوا بظواهر النُّصوص العتربوها غنيمة من الغنائم, وجلعلوا أربعة أمخاسها للُغزاة, وا
#)﴿: للمصالح العامة املذكورة يف قوله تعاىل þθßϑn=÷æ$# uρ $yϑ̄Ρr& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr' sù ¬! … çµ |¡çΗ è~ ÉΑθß™ §=Ï9 uρ 

“Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $#  ...﴾)١( . 
حابة, منهم عبد الرمح ر بن )٢(ن بن عوف, وبالل بن رباحوقد طالب بذلك مجاعة من الصَّ , وعامَّ

رأى أن تبقى تلك البالد يف أيدي  يارس, وأحلُّوا يف طلبهم; لكن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
أصحاهبا, وُيرضب عليها اخلراج, وال يقسمها بني الفاحتني من أجل أن ُيبقي ملن يأيت من املسلمني 

 .شيئاً 
حابة املطالبني بالتقسيم استشار املهاجرين واألنصار, ثم أبان هلم وبعد أخٍذ وردٍّ بينه وبني ال صَّ

رأيه بأن حيبس تلك األرض, وأن يضع عىل أهلها اخلراج, ويف رقاهبم اجلزية; لكي تكون فيئًا 
باعًا للرأي  ٠٠للمسلمني املقاتلة والذرية, وملن يأيت من بعدهم فام كان من املخالفني إال السكوت اتِّ

, وطلحة, وابن عمر, ومعاذ بن جبلالغالب, و  .    )٣(قد رأى رأَي عمر; عثامُن, وعيلٌّ
  املسألة الثالثة

 
ِّ
  شارب اخلمر اختالفهم يف حد

ب باأليدي, والنِّعال,  كان العمل قبل خالفة عمر  يف عقوبة شارب اخلمر عىل الرضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢١٧ص(» املطلع عىل أبواب املقنع«: انظر

  ).٤١: آية(سورة األنفال   )١(
فأعتقـه  ;ه عـىل التوحيـدبـيعذِّ  ملـا كـان ُأّيب بن خلـف من يق دِّ اشرتاه أبو بكر الصِّ  .^مؤذن رسول اهللا  ,احلبيش املؤذن  )٢(

إىل  جماهداً  ^بعد النبي  ثم خرج ,بينه وبني أيب عبيدة  ^ وآخى النبي  .وشهد معه مجيع املشاهد ,ن لهوأذَّ  ,^فلزم النبي 
 ).١/٤٥٥(» ةاإلصاب«, )١/٢٥٨(» االستيعاب«: انظر. , وقيل يف طاعون عمواس)هـ٢٠(سنة أن مات بالشام 

  .عن قسمة األرايض التي فتحت عنوة يف رجوع عمر بن اخلطاب ) ١٨(راجع املسألة رقم   )٣(



אאאא  

 

ر, حيث إنَّ النبي   . مر حدا, ومل َيُسنَّ فيه سنَّةمل يفرض يف اخل^ وأطراف الثياب دون حدٍّ مقدَّ

ائب بن يزيد قال ارب عىل عهد رسول «: عن السَّ , وإمرة أيب بكر, فَصْدرًا من ^كنا نؤتى بالشَّ
خالفة عمر, فنقوم إليه بأيدينا, ونعالنا, وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر َفَجَلَد أربعني, حتى إذا 

 .)٢(»وفسقوا َجَلَد ثامنني )١(َعَتْوا

حيحني«كام يف  قال عيلُّ بن أيب طالب و ما كنت ألُقيم حدا عىل أحٍد فيموت فأجَد «: )٣(»الصَّ
 . »)٥(مل َيُسنَّهُ ^ , وذلك أنَّ رسول اهللا )٤(يف نفيس, إال صاحب اخلمر; فإنه لو مات َوَدْيُتهُ 

ارب ن يقصكمل ي^  واترًة أنَّ رسول اهللاتجاءت اآلثار م«: )٦(حتى قال الطَّحاويُّ  د يف حدِّ الشَّ
ب معل  .)٧(»ومإىل عدد من الرضَّ

                                                                                                  
: واملراد هنا«: قال ابن حجر ).ا.ت.ع(, مادة )٣/١٨١(» النهاية«. فهو عاٍت  ,او تُ و عُ تُ عْ ا يَ تَ وقد عَ  ,كرب والتَّ جربُّ التَّ  :الُعُتـوُّ   )١(

  ).١٢/٦٩(» الفتح«: انظر .»لغة يف الفساد يف رشب اخلمر; ألنه ينشأ عنه الفساداهنامكهم يف الطغيان واملبا
  ).٦٧٧٩(, رقم )مع الفتح −١٢/٦٦(باب الرضب باجلريد والنعال  –أخرجه البخاري يف كتاب احلدود   )٢(
 . يف الكتاب والباب السابقني)٦٧٧٨(, رقم )مع الفتح −١٢/٦٦( »صحيح البخاري«  )٣(

  .باب حد اخلمر –كتاب احلدود ): ١٧٠٧(, رقم )٣/١٣٣٢( »صحيح مسلم«و
واهلـاء فيهـا  ,ديتـه أي أخـذُت  : هديُتـواتَّ  ,ديتـه إذا أعطيـَت  ,يـه ديـةً دِ أَ  ,القتيل ُت ديْ وَ  :يقال ملن يستحقها, هُ تَ يَ دِ  يتأي أعط  )٤(

  ).ا.د.و(, مادة )٩٥٣ص(» النهاية«: انظر .ومجعها ديات .عوض من الواو املحذوفة
  ).١٢/٦٨(» الفتح«أي مل يسنَّ فيه عددًا معينًا ; قاله ابن حجر يف   )٥(
ث هو العالَّمة الفقيه  )  ٦(  , وسمع)هـ٢٣٠هـ أو٢٢٩(ولد سنة . , أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفياملحدِّ

من , كان إمامًا فقيهًا كبري الشأن. ين, والطرباالقاسموروى عنه أمحد بن . األييل, وعبد الغني بن رفاعة, وطبقتهم هارون
 ).٣١ص( »الفوائد البهية«, )٣/٨٠٨( »تذكرة احلفاظ«: انظر). هـ٣٢١(مات سنة . »العقيدة الطحاوية«: أشهر مؤلفاته

  ).٣/١٥٥(» رشح معاين اآلثار«  )٧(
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ب يف زمن عمر  وا بعقوبته, وهلذا إذا ُعِلَم هذا ; فقد كثر الرشَّ , واهنمكوا فيه, واستخفُّ
كعادته يف ذلك, فأشار بعضهم باجللد ثامنني; ألنه أخفُّ ^ أصحاب النبي  استشار عمر 

 .احلدود, وهو حدُّ القذف, فأمر به عمر 
ُأيت برجل قد رشب اخلمر ^ أنَّ النبي «, من حديث أنس بن مالك » الصحيحني«اء يف ج

وفعله أبو بكر, فلامَّ كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرمحن بن : قال. فجلده بجريدة نحو أربعني
 .)٢(»; فأمر به عمر)١(أخفُّ احلدود ثامنون: عوف

حابة عىل ذلك, فقد , فإنه َجَلَد الوليد بَن خالف فيه عيلُّ بن أيب طالب  ومع ذلك مل يتَّفق الصَّ
, وعمر نيأربعني, وَجَلَد أبو بكر أربع^ َجَلَد النبي «: أربعني, وقال يف زمن عثامن  )٣(عقبة

 .)٤(»نَّةثامنني; وكلٌّ س

*  *  * 

                                                                                                  
نـرى «: ,  وفيهـا بن أيب طالـب ما يدل عىل أنَّ الذي أشار بالثامنني هو عيل) ١٥٣٣(, رقم )٢/٨٤٢(» املوطأ«جاء يف   )١(

فها احلـافظ ابـن حجـر يف  .»أن جتلده ثامنني, فإنه إذا رشب سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هـذى افـرتى وهـذه الروايـة ضـعَّ
 .          بأن الذي أشار بالثامنني هو عبد الرمحن بن عوف » الصحيح«ولذا فإنَّ الثابت ما سبق يف ). ١٢/٦٩(» الفتح«

 .عليه متفٌق   )٢(
 ).٦٧٧٣(, رقم )مع الفتح – ١٢/٦٣(باب ما جاء يف رضب شارب اخلمر  –أخرجه البخاري يف احلدود 

  .واللفظ له ,)١٧٠٦(, رقم )٣/١٣٣٠(باب حد اخلمر  –ومسلم يف احلدود أيضًا 
وكـان لـه  ,يش وشـعرائهارجال قر, وكان من أسلم يوم الفتح .مهعثامن بن عفان ألُ  اأخ, بن أيب معيط أبان بن أيب عمروا  )٣(

لـه أخبـار فيهـا «: قال أبو عمر! ثم رفعوا عليه فعزله عنهم ,فحمدوه وقتاً  ,عىل الكوفة ثامن عاستعمله  .ةوءخلق ومر
» االسـتيعاب«: انظـر. مـات يف خالفـة معاويـة. »غفـر اهللا لنـا ولـه, وقـبح أفعالـه ,تقطع عـىل سـوء حالـه ,نكارة وشناعة

 ).٦/٦١٤(» اإلصابة«, )٤/١٥٥٢(
  ., يف املوضع السابق)١٧٠٦(, رقم )٣/١٣٣٠(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٤(
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  : وَبْعُد 

حابة  ; لكن اختالفهم يف مسائل مهمة, وأمور خطرية ^اختلفوا بعد رسول اهللا  فإنَّ الصَّ
ح, أو يفصل اخلليفة يف األمر, أو أهل احللِّ والعقد,  كان ينتهي إما باإلمجاع, أو العمل عىل ما يرتجَّ

ين, وال االفرتاق .. أو يبقى اخلالف سائغًا  ويف ذلك كلِّه مل يصل األمر عندهم إىل حدِّ التنازع يف الدِّ
 .لعاملنيواحلمد هللا ربِّ ا..   )١(واخلروج عىل اجلامعة

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).١١٦ص(للعقل » دراسات يف األهواء والفرق والبدع«: انظر  )١(
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  ىـألة األولـاملس – ١
 بنِ رجوع 

ِّ
  ومجاعةٍ  كعبٍ  ُأبي

َّ
ل عن   حابةمن الص

ْ
س
ُ
  القول بعدم وجوب الغ

 عند التقاء اخلِ 
َ
   زالـناإل وعدم )١(اننيت

W 

, والتقاء اِخلتانني, : افق عليه; أربعة متَّ  موجبات الُغسل عند الفقهاء ستة وهي خروج املنيِّ
 .ومها املوت, وإسالم الكافر: واثنان خمتلف فيهام .واحليض, والنِّفاس

ـدر األول  فيـهممـا اختلـف  ووجوب الغسـل عنـد التقـاء اخلتـانني  قـديم وخالفهـم فيـه ,الصَّ
ان, وعيلُّ بنُ فذهب ُأيبُّ بُن كعٍب  ,)٢(مشهور بري بنُ أيب طال , وعثامُن بُن عفَّ العـوام, وطلحـة  ب, والزُّ

, وأبـو )٣(وقَّاص, وابن مسعود, ورافع بن َخِديجعبيد اهللا, وسعد بن أيب  بنُ ا , وأبـو سـعيد اخلُـْدِريُّ
  ........................وزيد بن ثابـت, وِرفاعـة بـن  ,)٤(, والنُّعامن بن بشريعبَّاس, وابن أيُّوب األنصاريُّ 

                                                                                                  
قطع جليدة يف أعىل الفرج بينها وبني مدخل الذكر جلدة رقيقة, وُثنّيا : ِختان الرجل وِخفاض املرأة, واخلفض :ناتاناخلِ   )   ١(

 ).١/٣٩٥( »الفتح«: انظر .واحد تغليباً بلفظ 
فإذا غابت  ,بتحاذي اخلتانني اء كانا خمتونني أو ال, وذلكيف الفرج, سو تغييب احلََشَفةب :عند الفقهاء حيصلتانني والتقاء اخلِ   

 ).٢/١٣١( للنووي »املجموع«و ,)١/٣٥٩( »لعمدةابن تيمية لرشح «: انظر .ه حتاذى اخلتاناناحلََشَفُة في
 ). ٣/٢٤٧( »عمدة القاري« ,)١/٣٩٨( »فتحال«, و)٢/١٥٤(للنووي  »املجموع رشح املهذب«: انظر  )   ٢(
, أحدأول غزوة غزاها غزوة . بن رافع األنصاري, أبو عبد اهللا أو أبو َخِديج − بمعجمة مفتوحة  − هو رافع بن َخِديج   ) ٣(

مات سنة . بعنه حممود بن لبيد, وسعيد بن املسيو. ن عمه ظهري بن رافع, وع^روى عن النبي . وشهد ما بعدها
 ).١/٤١٨(» تبصري املنتبه بتحرير املشتبه«, )٢/٣٦٢(» اإلصابة«, )٢/٢٣٢(» أسد الغابة«: انظر). هـ٩٤(

كان أول مولود يف اإلسالم من . له وألبيه صحبة. هو النُّعامن بن بشري بن سعد األنصاري اخلزرجي, يكنى أبا عبد اهللا  ) ٤(
كان قايض . الشعبي, وآخرونوروى عنه عروة, و. , وعمر^روى عن النبي . نصار بعد اهلجرة بأربعة عرش شهراً األ
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ومل ُينزل فلـيس عليـه إال  )٢(; إىل أن اُملِجامع إذا َأْكَسَل  ومجهور األنصار , ومعاذ بن جبل, )١(رافع
 .)٣(الوضوء

, وأبو سلمة بـن عبـد الـرمحن )٥(, وعطاء بن أيب رباح)٤(بريعروة بن الزُّ  :وممن قال به من التَّابعني
 ....................................................................................., )٧(, وهشــام بــن عــروة)٦(بــن عــوفا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٦/٤٤٠(» اإلصابة«, )٤/٦٠(» االستيعاب«: انظر). هـ٦٥(وُقتل سنة . عىل الكوفة , استعمله معاوية دمشق

هو وأبوه, وكان من  شهد بدرًا مع النبي . و معاذ املدينهو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري الزرقي, أب  )  ١(
بن اهلاد الليثي, وابنه روى عنه عبد اهللا بن شداد . صديق, وعن عبادة بن الصامت, وأيب بكر ال^روى عن النبي . النقباء

   ).٢/٤٨٩( » اإلصابة«, )٢/٤٩٧(» االستيعاب«: انظر. مات يف أول خالفة معاوية. عبيد بن رفاعة بن رافع
. إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ُينزل: َأْكَسَل الرجل: ُيقال. أن جيامع الرجل ثم َيْفُرتُ َذَكُرُه بعد اإليالج فال ُينزل :اِإلْكَساُل   )  ٢(

 ). ل.س.ك(, مادة )٧٨٩ص(البن األثري  »النهاية يف غريب احلديث واألثر«: انظر. ومعناه صار ذا َكَسلٍ 
 ).٢/١٣٦( »املجموع«, )١/٢٤٩( »املحىل«, )١/١٤٧(للخطايب  »معامل السنن«, )٢/٧٧( »األوسط«: انظر  ) ٣(
ولد سنة   .هو عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي, أبو عبد اهللا املدين, أحد الفقهاء السبعة, وأحد علامء التابعني  )  ٤(

كان ثقة كثري . بن عتبة بن مسعود, وجعفر الصادق وعنه عبد اهللا. , وروى عن أسامة بن زيد, وجابر بن عبد اهللا)هـ٢٣(
 ). ٢٠/١١( »هتذيب الكامل«  ,)٥/١٧٨( »طبقات ابن سعد«: انظر. )هـ٩٢(مات سنة . اً احلديث, فقيهًا عاملًا مأمونًا ثبت

 ابعني وخيارهم,من فضالء الت. , أبو حممد موىل آل أيب خثيم القريش الفهري املكي − واسمه يسار  –هو عطاء بن أيب رباح   ) ٥(
ن كا, وكان عامل مكة ومفتيها. , وخلق كثريمشوروى عنه عمرو بن دينار, واألع. , وطائفةعبَّاسسمع أبا هريرة, وابن 

 ).٣/٣١٠( »حلية األولياء«  ,)٦/٤٦٣( »التاريخ الكبري«: انظر). هـ١١٥هـ أو ١١٤(مات سنة  .ثقة فقيهًا فاضالً 
روى عن عثامن, وأيب قتادة, . ن عوف الزهري, املدين احلافظ, اسمه كنيته, وقيل عبد اهللاهو أبو سلمة بن عبد الرمحن ب  ) ٦(

كان يتفقه ويناظر . كان من كبار أئمة التابعني, غزير العلم, ثقة عاملاً . وعنه أبو الزناد, والزهري, وهشام بن عروة. وعدة
 ).١/٣٠( »طبقات احلفاظ«, )١/٦٣( »كرة احلفاظتذ«: انظر). هـ١٠٤(, وقيل )هـ٩٤(مات سنة . ويراجعه عبَّاسابن 

. رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له. هو هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي, أبو املنذر, وقيل أبو عبد اهللا  ) ٧(
, حافظًا, ثقة ثبتًا, كان متقنًا, ورعًا, فاضالً . وعنه ابن جريج, وشعبة بن احلجاج.  سلمة بن عبد الرمحنروى عن أبيه, وأيب

 ).٣٠/٢٣٢( »هتذيب الكامل«, )٧/٣٢١( »طبقات ابن سعد«: انظر). هـ١٤٦(وقيل ) هـ١٤٥(مات سنة   .كثري احلديث
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 .)٣(وبعض أهل الظاهر )٢(وهو قول داود بن عيل الظاهري. )١(واألعمش

حابة  جميـع مجـيعهم إىل القـول بوجـوب الُغسـل, أنـزل اُملجـامع أم مل ُينـزل, ف وقد َرَجَع الصَّ
 ., كام سيأيت بيانه)٤(سخقالوا هبا قبل أن يبلغهم النَّ  – مما سُأورده –اآلثار املروية عنهم 

*  *  * 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
ثني, سليامن بن مهران  )  ١( ولد بقرية ُأمه من أعامل طربستان سنة . دي الكاهيل موالهمأبو حممد األس ,هو شيخ املقرئني واملحدِّ

كان صاحب قرآن, . وروى عنه احلكم بن عتيبة, وأبو إسحاق السبيعي. لشيباينيب وائل, وأيب عمرو اروى عن أ). هـ٦١(
 ).٦/٢٢٦( »النبالء«, )١٢/٧٦( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٤٨(مات بالكوفة سنة . وفرائض, وعلم باحلديث

ولد سنة . , املعروف باالصبهاينبو سليامنعيل بن خلف, أ العالمة, داود بن مهو فقيه أهل الظاهر ورئيسهم, اإلما  )  ٢(
ث عنه الساجي, و. ن بن حرب, سمع القعنبي, وسليام)هـ٢٠٠(  .يمهكان بصريًا باحلديث صحيحه وسق. الداووديحدَّ

 ). ١٣/٩٧( »النبالء«, )٢/٥٧٢( »تذكرةال«: انظر). هـ٢٧٠(مات سنة . »إبطال القياس« :صنَّف التصانيف, ومنها
البن اجلوزي  »التحقيق يف أحاديث اخلالف«, )١/٢٤٩( »املحىل«, )٢/٧٧( »األوسط«, )١/١٤٧( » السننمعامل«: انظر  ) ٣(

 »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )١/١٣١( »املغني«, )٤٦ص( البن رشد »بداية املجتهد وهناية املقتصد«, )١/٢٢١(
 ).١/٢٥١( »عون املعبود«, )٣/٢٤٧( »الفتح«, )٣/٢٤٧( »عمدة القاري«, )٢/١٣٦( »املجموع«, )١/١١٩(

 ). ١/٢٥١( »عون املعبود«, )١/١٤٧( »معامل السنن«, )٢/١٣٧( »املجموع«: انظر  )  ٤(
 . اإلزالة :والنَّسخ لغة* 

فه الغزايل بقوله). ٣/٥٢٥( »رشح الكوكب املنري«: انظر. رفع حكم رشعي بدليل رشعي مرتاخ :ورشعاً  اخلطاب : وعرَّ
 ). ٨٦ص( »املستصفى«. كم الثابت باخلطاب املتقدم عىل وجه لواله لكان ثابتًا به مع تراخيه عنهالدال عىل ارتفاع احل
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אאW 

ةر اآلثـا
َّ
حابة عن  احملكـي

َّ
  :يف املسألة  الص

ةار ـاآلث - ١
َّ
  عن احملكـي

ِّ
 كعبٍ  بنِ  ُأبي

َ
  بنِ  ، وعثمان

ِّ
ان، وعلي

َّ
بري بنِ  بنِ  عف

ُّ
 أبي طالب، والز

 
َ
ام، وطلحة

َّ
وب األنصارعبيد اهللا بنِ  العو

ُّ
 ، وأبي أي

ِّ
   :  ي

 )٢(خالد اجلُهنيَّ  يسار, أنَّ زيد بنَ  عن عطاء بن )١(»امهيصحيح«يف  ومسلم روى البخاري −  ١
أ «: قال عثامن. أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم ُيْمنِ : أخربه أنه سأل عثامن بن عفان فقال يتوضَّ

الة ويغسل َذَكَرهُ  أ للصَّ فسألُت عن ذلك «: قال. ^ سمعُته من رسول اهللا: قال عثامن. »كام يتوضَّ
بري, وطلحة, وُأيبَّ بَن كعٍب  وذكر البخاري أنَّ عروة بن الزبري أخرب  .», فأمروه بذلكعليا, والزُّ

  .)٣(^أخربه أنه سمع ذلك من رسول اهللا أبا أيُّوب األنصاريَّ أنَّ 

                                                                                                  
بر –, كتاب الوضوء )١٧٩(, رقم )مع الفتح − ١/٢٨٣(البخاري   ) ١( . باب من مل ير الوضوء إال يف املخرجني من الُقُبل والدُّ

 ومسلم. , واللفظ له)٢٩٢(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٦( باب َغسل ما ُيصيب من فرج املرأة –ويف كتاب الُغسل 
 . ومل يذكر يف روايته سؤال زيد بن خالد أحدًا غري عثامن. باب إنام املاء من املاء –, كتاب احليض )٣٤٧(, رقم )١/٢٧٠(

, وعن عثامن, بي روى عن الن. هو زيد بن خالد اجلُهني, خمتلف يف كنيته, فقيل أبو زرعة, وأبو عبد الرمحن, وأبو طلحة)   ٢(
مات . شهد احلديبية, وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. وروى عنه ابناه خالد وأبو حرب, وآخرون. وأيب طلحة, وعائشة

 ).١٠/٦٣( »هتذيب الكامل«, )٢/٦٠٣( »اإلصابة«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ٧٨(سنة 
 : »الصحيحني«روايات يف غري  وجاء عن عيل بن أيب طالب   ) ٣(

,سألت مخسًا من املهاجرين األولني : منها عن زيد بن خالد قال*  أخرجه . » إنَّام املاء من املاء «: فكلٌّ منهم يقول منهم عيلٌّ
 .»مصنفيهام«يف ) ٩٥٧(, رقم )١/٨٦(, وابن أيب شيبة )٩٦٨(, رقم )١/٢٥٢(عبد الرزاق 

ها به: جلامع إذا مل ُينْزل فلم يغتسل, قيلعن َخَرَشَة بِن حبيٍب, عن عيلٍّ أنه قال يف الُغسل من او*  ها «: قال! وإْن هزَّ وإْن هزَّ
د«: قال البوصريي). ٩٦٢(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أيب شيبة . »به حتى هيتزَّ ُقْرَطاها بسند ضعيف, جلهالة  رواه مسدَّ
 ). ١/٢٥١( »خمترص إحتاف السادة املهرة«: انظر. »خرشة بن حبيب
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سوى عليه ل ال جيب ُيفتون بأنَّ املجامع الذي مل ُينز ^من كبار أصحاب النبي  ةسـت فهؤالء
َكر والوضوء, و   .^إىل النبي  رفعه عثامن غسل الذَّ

إذا جامع الرجل املرأة ! يا رسول اهللا: قال عن ُأيبِّ بن كعب  :أيضاً  )١(»حيحنيالصَّ «يف و − ٢
أ وُيصيلِّ «: فلم ُينْزل? قال : مسلم ولفظ ., هذا لفظ البخاري»َيْغِسُل ما مسَّ املرأة منه, ثم يتوضَّ

أ«   .)٢(»َيْغِسُل َذَكَرُه ويتوضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).ط.ر.ق(, مادة )٧٣٠ص(» نهايةال«. حّيل األُذن معروف, وُجيمع عىل أقراط, وِقَرطة, وأْقِرطة نوع من :ْرطُ ـقُ وال

 .متفٌق عليه  )١(
 ومسلم .وهذا لفظه, )٢٩٣(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٨(باب غسل ما ُيصيب من فرج املرأة  –البخاري يف كتاب الُغسل 

 ).٣٤٦(, رقم )١/٢٧٠(باب إنام املاء من املاء  –يف كتاب احليض 
ْأ ثم لُيَصلِّ «): ١١٧٠(, رقم )ابن بلبان – ٣/٤٤٥(ويف لفظ عند ابن حبان   ) ٢(  . »لَيْغِسْل َذَكَرُه وُأْنَثَيْيِه, وْلَيَتوضَّ

 .)ث.ن.أ(, مادة )٢/١١٢( »لسان العرب«: انظر. اخلُْصَيتان :واألُنثيان
الةإذا جامع أحدكم َفَأْكَسَل فليتوضَّ «: ولفظ ابن شاهني    »ناسخ احلديث ومنسوخه«أخرجه يف . »ْأ وضوءه للصَّ

 ).١٤(, رقم )١١٥ص(
, )٩٦٤(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أيب شيبة . »ليس يف اِإلْكَسال إِال الطَُّهور«: قال ^, أن رسول اهللا عن ُأيبِّ بِن كعبو *  

 .وغريه
أخرجه . »املاُء من املاءِ «: ^ثم ُيْكِسُل, فقال النبي  أحدنا يأيت املرأة: فقال ^أيضًا أنَّه سأل النبي  وعن ُأيبٍّ  *  

 ).٩٥٩(, رقم )١/٢٤٥(» املصنف«الرزاق يف عبد
محن بن ُسَعاد, عن أيب أيوب األنصاري *    أخرجه النسائي . » ِاملاُء من املاء«: قال ^, أنَّ رسول اهللا وعن عبد الرَّ

, كتاب )٦٠٧(, رقم )١/١٩٩(وابن ماجه يف . وال يرى املاء باب الذي حيتلم –, كتاب الطهارة )١٩٩(, رقم )١/١١٥(
وعبد الرزاق . باب املاء من املاء –, كتاب الطهارة )٧٥٨(, رقم )١/٢١٢(والدارمي . باب املاء من املاء –الطهارة وسننها 

 ).٥/٤٢١(» املسند«, ومن طريقه أمحُد يف )١/٢٥١(
ثته) ٥٧٤( , رقم)٢/٧٨(» األوسط«وروى ابن املنذر يف  *    ج امرأة أيب أيُّوَب أهنا حدَّ ن تزوَّ أنَّ أبا أيُّوَب كان يأيتها, « :عمَّ

 .»فإذا مل ُينزل مل يغتسل
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 بنِ 
ِّ
    :  كعب رجوع ُأبي

حية القاضية برجوع ٌأيبٍّ األدلة  دلَّت  :ما ييل من ذلكو عن مذهبه األول, الرصَّ

, أنه سأل زيد بن ثابت عن  من طريق حممود بن َلبِيد )١(»املوطأ«روى مالك يف  − ١ األنصاريِّ
بَن كعب كان ال اإنَّ ُأيبَّ : فقال له حممود. يغتسل: نزل? فقال زيدالرجل ُيصيب أهله ثم ُيْكِسُل وال يُ 

  .»قبل أن يموت )٢(َنَزَع عن ذلك إنَّ ُأيبَّ بَن كعٍب «: فقال له زيد بن ثابت. يرى الُغسل
 .)٣(»قامها من وراء اخلتان وجب الُغسلإذا التقى ُملت«: قال ئل عن ذلكإذا ُس كان و – ٢

فتي بهعما كان  سبب رجوعه و
ُ
   .برتك االغتسال احلكمِ  نسَخ  هبلوغ : ي

الم ورواه عنه «: الرب ابن عبدقال  ويف رجوع ُأيبِّ بن كعب عن القول بام سمعه من النبي عليه السَّ
نَّة ال جيوز  ما يدلُّ عىل أنه كان منُسوخًا, ولو ال ذلك ما رجع عنه; ألنَّ ما مل ُينسخ من الكتاب والسُّ

  .)٤(»نه ألحٍد صحَّ عندهوال الرجوع ع تركه

 رجوع 
ٍّ
 وعلي

َ
  عثمان

َ
بري وطلحة

ُّ
  :  والز

  :األدلة عىل ذلك ما ييلو ٠٠ثابت ال مرية فيه  ا بهعام أفتي −ريض اهللا عنهام  –رجوع عثامن وعيل 

                                                                                                  
م , رق)١/٢٥٠(ورواه عبد الرزاق . نباب واجب الُغسل إذا التقى اخلتانا –, كتاب الطهارة )٧٤(, رقم )١/٤٧(  )  ١(

 ).٢/١٣٧( »املجموع«حه النووي يف وصحَّ ). ٩٤٩(, رقم )١/٨٦(, وابن أيب شيبة )٩٦٠(
 .)ع.ز.ن(, مادة )٨/٣٤٩( »لسان العرب«: انظر. كفَّ وانتهى: ُيقال َنَزَع عن األمرِ   )   ٢(
ييل, عن عمرو )٩٤٨(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ٣( , من طريق سيف بن وهب, عن أيب حرب بن أيب األسود الدِّ

فه اإلمام أمحد, وشعبة, وحييى بن سعيد ه ضعيف ألجل سيف بن وهب التميمي,وإسناد. بن يثريب, عن ُأيبٍّ ا . ضعَّ
 .»لنيِّ احلديث«): ٤٢٨ص( »التقريب«قال يف ). ٣/٣٥٦( »هتذيب الكامل«: انظر

 ).١/٥٧( »رشح معاين اآلثار«, وقارنه بام قاله الطحاوي يف )١/٢٧٧( »االستذكار«: انظر  )   ٤(



אאאא  

 

 ;واملهاجرون األولون ,وعائشة ,وعثامن ,كان عمر بن اخلطاب«: عن ابن املسيِّب قال − ١
 .)١(»الُغسلتاَن فقد وجب تاُن اخلِ خلِ إذا مسَّ ا: يقولون

وعثامن, أبو بكر, وعمر, : اجتمع املهاجرون واألنصار«: قالحممد بن عيل وعن أيب جعفر  − ٢
جَم أوجب الغُ  وعيلٌّ  ْين احلدَّ والرَّ   .)٢(»سل; أنَّ ما أوجب احلدَّ

 .)٣(»كذلك جيب الُغسلكام جيب احلدُّ «: قال أنَّ عليا  وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل – ٣

ُيوِجُب احلدَّ وال ُيوجب َقَدحًا «: أنه كان يقول وعن أيب جعفر, عن عيل بن أيب طالب  − ٤
  .)٤(»!?من املاء

إذا «: ويف لفظ. )٥(»التقى اِخلتاناِن فقد وجب الُغسلإذا «: وعن زرِّ بن ُحَبْيش, عن عيلٍّ قال −  ٥

                                                                                                  
وعبد الرزاق يف . باب واجب الُغسل إذا التقى اخلتانان –, كتاب الطهارة )٧١(, رقم )١/٤٥( »وطأامل«أخرجه مالك يف   ) ١(

 .)٥٧٦(, رقم )١/٧٩( »وسطاأل«, ومن طريقه ابُن املنذر يف )٩٣٦(, رقم )١/٢٤٥( »صنفامل«
 »رشح معاين اآلثار«يف , والطحاوي )٩٤٢(, رقم )١/٢٤٦(, وعبد الرزاق )٩٤١(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ٢(

ف املعرو) الصادق(عيل هو أبو جعفر , وهو خطأ; ألن حممد بن !)عن أيب جعفر, عن حممد بن عيل: (; ووقع فيه) ١/٦٠(
م أنه ضعيف, لتدليسه وقد عنعنه واإلسناد ضعيف;. )الباقر(بـ  هتذيب «: وانظر. ألن الراوي عنه احلجاج بن أرطأة, وتقدَّ

  ).٢/٥٧( »الكامل
 ., وفيه انقطاع)٩٣٧(, رقم )١/٢٤٥(أخرجه عبد الرزاق   )  ٣(
ه األعىل ألن حممدًا الباقر مل ُيدركوإسناده منقطع ; ). ٩٤٣(, رقم )١/٢٤٦(أخرجه عبد الرزاق   )  ٤( جامع « :انظر. عليا جدَّ

 زرعة العراقي أليب »يف ذكر رواة املراسيل حتفة التحصيل« ,)٣٢٧ص(للعالئي » التحصيل يف أحكام املراسيل
م). ٤٥٧ص(  .ويشهد له ما تقدَّ

من طريق ) ٥٧٨(, رقم )٢/٨٠(» األوسط«, وابن املنذر يف )٩٣٣(, رقم )١/٨٤(» املصنف«يف  ابن أيب شيبةأخرجه   )٥(
, عن عيل موقوفًا عليه  ). ٤٧١ص( »التقريب«). صدوق له أوهام(وعاصم بن أيب النجود . عاصم, عن زرٍّ
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 .)١(احلديث » ... جاوز اِخلتانان

كان املهاجرون يأمرون بالُغسل, «: أخربين من سمع أبا جعفر يقول: وعن َمْعَمر قال − ٦
إذا مسَّ اِخلتان : وقال املهاجرون! املاء من املاء, فمن يفصل بني هؤالء: وكانت األنصار يقولون

موا بينهم  و رأيتم أرأيتم ل: فاختصُموا إليه, فقال عيلَّ بَن أيب طالباِخلتان فقد وجب الُغسل; فحكَّ
فقىض  !فُيوِجُب احلدَّ وال ُيوِجُب عليه صاعًا من ماء: قال. ; أجيب عليه احلدُّ  رجًال ُيْدِخُل وُخيِْرُج 

 . )٢(»فُقمنا واغتسلنا^ ربَّام فعلنا ذلك أنا ورسول اهللا : فبلغ ذلك عائشة فقالت. للمهاجرين

ح برجوع عثامَن, وعيلٍّ    .)٤(»األوسط«يف  )٣(بُن املنذركر ; أبو ب −ريض اهللا عنهام  – وقد رصَّ

بري *  ا ما يتعلَّق برجوع طلحة والزُّ , فلم أقف عىل ما يدلُّ عىل رجوعهام, − ريض اهللا عنهام −أمَّ
ومجهور املهاجرين عىل  وهلام وتركاه; فهام من املهاجرين;إهنام رجعا عن ق :ولعلَّ األوفق أن ُيقال

  .لو مل ُينزلبمجرد التقاء اخلتانني و وجوب الُغسل

                                                                                                  
وإسناده . من طريق معبد بن خالد, َو إبراهيم النََّخعي كالمها عن عيل ) ٩٣٩(رقم  − ) ١/٨٤(يب شيبة أخرجه ابن أ  )  ١(

ى بام قبله. معبد اجلديل والنخعي وإن كانا ثقتني إال أهنام ُيرسالن مرسل,  .ويتقوَّ
, بمثل لفظه) ٩٣٨(, رقم )١/٢٤٥(وأخرج عبد الرزاق    به (ن عبد اهللا األعور واحلارث ب. نحوه عن احلارث عن عيلٍّ كذَّ

 ضعيف(وفيه أيضًا جابر بن يزيد اجلُْعفي ). ٢١١ص( »التقريب«). الشعبي يف رأيه, وُرِمي بالرفض, ويف حديثه ضعف
  ).  ١٩٢ص( »التقريب«, )رافيض

 . وفيه انقطاع). ٩٥٥(, رقم )١/٢٤٩(أخرجه عبد الرزاق   )  ٢(
حممد  , وسمع)هـ٢٤١(ولد يف حدود سنة . النيسابوري, شيخ احلرمبن املنذر اهيم الفقية, أبو بكر حممد بن إبر احلافظهو   )٣(

ث عنه . خلقًا كثرياً الصائغ, و ابن ميمون, وحممد له كتاب . وكان جمتهدًا ال يقلِّد أحداً . ابن املقرئ والدمياطيحدَّ
 ).١٤/٤٩( »النبالء«, )٣/٧٨٢( »تذكرةال«: انظر. )هـ٣١٨(مات سنة . »األوسط«و .»اإلرشاف يف اختالف العلامء«

 ).١/٢٥٣(» عون املعبود رشح سنن أيب داود«وتابعه شمس احلق آبادي يف   ).٢/٧٩(  )  ٤(
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ُّ
 رجوع أبي أي

َ
  وب

ِّ
  :  األنصاري

مع  .عن قوله بعد فشّو نسخ ترك االغتسال عند اإلكسال عَ َج أنَّ أبا أيُّوَب رَ  –واهللا أعلم  –يبدو 
حابة عىل  )١(أين مل أجد روايًة رصحيًة تدلُّ عىل رجوعه, بل جزم اخلطَّايبُّ  بأنه ممن بقي من الصَّ

 . )٢(ة أنه مل يبلغه حديث التقاء اخلتاننياملذهب األول, وذلك بحجَّ 

ل هو ما كان عليه رأي مجهور بأنَّ مذهب أيب أيُّوَب األنصاريِّ األوَّ  ; ويمكن أن ُجياب عنه
, ثم رجوعهم )٣(األنصار الذي ُخيالفون به رأي املهاجرين من وجوب الُغسل عند التقاء اِخلتانني

   .)٤(خلطاب مجيعًا إىل قول أمري املؤمنني عمر بن ا

                                                                                                  
ث, أ  )  ١( ُولَِد سنة بضع عرشة وثالثامئة, وسمع أبا سعيد بن . بو سليامن محد بن حممد الُبستي اخلطايبهو العالَّمة املفيد املحدِّ

غريب «و ,»معامل السنن« :, منهانافعةكثرية تصانيفه  له. إلسفرايينياروى عنه احلاكم, و. سهعرايب, وأبا بكر بن دااأل
 ).١٧/٢٣( »النبالء«, )٣/١٠١٨( »تذكرة احلفاظ«: انظر). هـ٣٨٨(مات سنة . كان ثقة متثبتا من أوعية العلم, »احلديث

نن«: انظر  )  ٢(  ). ١/١٤٧(» معامل السُّ
اختلف يف ذلك رهط من «: وفيه) ٣٤٩(, رقم )١/٢٧١(» صحيح مسلم«يف  وسى األشعري يدل عليه حديث أيب م  )  ٣(

ْفق أو من املاء: فقال األنصاريون. املهاجرين واألنصار بل إذا خالط فقد : رونوقال املهاج. ال جيب الُغسل إال من الدَّ
 . »وجب الُغسل

يف   عبيد بن رفاعة, وفيه بعد اختالف الناس بني يدي عمرمن طريق ) ١/٥٨(» رشح معاين اآلثار«روى الطحاوي يف   )  ٤(
ال أعلم أحدًا فعله ثم مل «: وسؤاهلن عن ذلك ^وجوب الُغسل من عدمه عند عدم اإلنزال, ثم إرساله إىل أزواج النبي 

 . »يغتسل إال جعلته نكاالً 
 . »ثم ال يغتسل ألهنكته عقوبةً لئن ُأخربت بأحد يفعله «: من رواية رفاعة بن رافع; قال عمر ) ١/٥٩(ويف 
 . »نكاالً  إال جعلته) املاء من املاء(ل ال أسمع أحدًا يقو«: من رواية عبيد اهللا بن عدي بن اخليار; قال عمر ) ١/٥٩(ويف 

من املهاجرين واألنصار,  ^بحرضة أصحاب رسول اهللا  كشف ذلك عمر بن اخلطاب  ... «: قال أبو جعفر الطحاوي
فذلك ك عنده, فحمل الناس عىل غريه وأمرهم بالُغسل, ومل يعرتض عليه يف ذلك أحد, وسلَّموا ذلك له, فلم يثبت ذل
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   : م عما أفتوا به وقالوهوعهسبب رج

النَّسخ عن رسول  مبلوغهوهو  سبب رجوع ُأيبِّ بن كعب, ه يفُيقال يف ذلك ما سبق اإلشارة إلي
فهذا عثامن أيضًا يقول هذا, وقد «: عىل رجوع عثامن  معلِّقاً  قال أبو جعفر الطَّحاويُّ . ^اهللا 

  .اهـ)١(»وز هذا إال وقد ثبت النَّسخ عندهجيخالفه, فال  ^روى عن رسول اهللا 

 ^, وال رأى هذا الرأي إال وقد سمع من النبي بقولهقال ما  ن عليا إ :ُيقال يف هذا املقامو
ولعلَّ هذا السبب مطَّرد يف رجوع مجيع  ., وما قاله ورآه مما ال ُيقال بالرأيما ينسُخه وُيزيل حكمه

 .غني ذلك عن تكراره, فيُ  املهاجرين حابةمن ُحِكي عنه هذا القول من الصَّ 

*  *  *  

  

ةار ـاآلث – ٢
َّ
  سعدِ بنِ عن  احملكـي

َّ
  :  اصأبي وق

 : وقفت عىل أثرين يدالن عىل ما ذهب إليه

عن امرأة, فإذا مل ُتنزل مل  )٢(ُل زِ عْ تَ «: , أنه كان يقولعن مصعب بن سعد, عن أبيه  − ١
 .)٣(»تغتسل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »إىل قوله − أيضًا  – دليل رجوعهم

 .)١/٥٧( »رشح معاين اآلثار«   ) ١(
َفه, واملراد به عزل املاء  :ْزُل ـالعَ   )  ٢( اه وَرصَ  » النهاية«: انظر. ن النساء حذر احلملع) املني(ُيقال عزل اليشء يعزله عزالً إذا نحَّ

 ).  ل.ز.ع(, مادة )٦٠٠ص(
من طريق إسحاق, عن جرير, عن منصور, عن جماهد, عن  ,)٥٧٣(, رقم )٢/٧٨(» األوسط«أخرجه ابن املنذر يف   )  ٣(



אאאא  

 

أنَّ سعدًا كان يأتيها, فإذا مل ُينْزل مل «عن ُأمِّ ولٍد لسعد بن أيب وقَّاص, , عن اُملرقِّعِ و − ٢
  .)١(»يغتسل

  : فعلهعن   رجوعه
حابة  , التِّفاقعن قوله عَ َج رَ  أيب وقَّاص أنَّ سعد بنَ  –واهللا أعلم  – الذي يظهرو عىل  الصَّ

م  − , وهو نسخ حكمه بوجوب الُغسل   .مذهب املهاجرين −كام تقدَّ
حابة عىل  .)٣(»اجلامعة عىل الُغسل«: )٢(ال سفيان الثَّوريُّ ق ه ممن بقي من الصَّ أما اخلطَّايبُّ فقد عدَّ

 . )٤(املذهب األول, وأنه مل يرجع لعدم بلوغه خرب التقاء اخلتانني
  .فاهللا أعلم ;)٥(يف رجوع أيب أيُّوَب األنصاريِّ  وُجياب عن كالم اخلطايب بام سبق

*  *  * 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
د بن جرب إمام جماهو ,)ثقة ثبت(ومنصور بن املعتمر ). ثقة(جرير بن عبد اهللا الضبي  وإسناده صحيح,. مصعب, عنه أبيه

 ).٥٣٣و٥٢٠و ٥٤٧و ١٣٩ص(  »التهذيب تقريب« :انظر. )ثقة(ومصعب بن سعد . )ثقة(التفسري 
. , من طريق شعبة, عن منصور بن املعتمر, عن هالل بن َيساف, عن املرقِّع)٩٦٣(, رقم )١/٨٧(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ١(

 ).٩٣٠و ١٠٢٨و ٩٧٣و ٤٣٦ص(» تقريب التهذيب«: انظر .وهذا إسناد رجال ثقات
ث عن . ؤمنني يف احلديثشيخ اإلسالم, أمري امل ,هو سفيان بن سعيد بن مرسوق, أبو عبد اهللا الثوري, الفقيه اإلمام  )  ٢( حدَّ

كان إمامًا من أئمة املسلمني, وعلًام من . وعنه ابن املبارك, وحييى القطان. بن احلارث, وحبيب بن أيب ثابت وطبقتهمزبيد 
 ). ١/٢٠٣( »تذكرة احلفاظ«, )١١/١٥٤(» هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٦١(مات سنة . ن, جممعًا عىل أمانتهأعالم الدي

 ).٩٤٧(, رقم )١/٢٤٧(» مصنف عبد الرزاق«  )  ٣(
 ).١/١٤٧(» معامل السنن«: انظر  )  ٤(
 ).١١٩ص: (راجع  )  ٥(
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  :يف املسألة   مسعودٍ  ابنِ  قول كايةح -  ٣

ابن أيب ذلك  روى; عدم وجوب الُغسل عند اإليالج وعدم اإلنزالُحِكَي عنه القول ب فهو ممن
    .)١(»املاء املاء من« :قال عبد اهللا: عن أبيه قال ,إبراهيم بن يزيد شيبة من طريق

 :عىل ذلكأثرين يدالن   هعن بن قيس علقمة, فقد روى ورجوعه عنه ثابت

 .)٢(»إذا جاوز اخلتاُن اخلتاَن فقد وجب الُغسل«: بلفظ :األول

  .)٣(» اغتسلُت «: ويف رواية. » إذا بلغُت أغتسُل  «: فقال عن ذلك سئل  أنه :الثاينو

ح برجوعه ابنُ    .)٤(»األوسط«املنذر يف  وقد رصَّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
د وقال) ١/٢٥١( »خمترص إحتاف السادة املهرة« وعزاه البوصريي يف). ٩٥٩(, رقم )١/٨٦(» مصنف ابن أيب شيبة«  )  ١( : ملسدَّ

 .» ربا إال يدًا بيد, واملاء من املاءال«: بلفظ) ٤٣٨و ٧/٤٢٨( »املحىل«وروى نحوه ابن حزم يف . »رجاله ثقات«
ة ورجاله أئم. , من طريق الثوري, عن جابر, عن الشعبي, عن علقمة به)٩٣٨(, رقم )١/٢٤٥(أخرجه عبد الرزاق   )  ٢(

م قريبًا يف حديث عيل بن أيب طالب أنه  : انظر). ضعيف رافيض(ثقات مشهورون, إال جابر, وهو ابن يزيد اجلُْعفي, تقدَّ
 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥١(» خمترص اإلحتاف«, و)١/٢٦٧: (»املجمع«وقال اهليتمي يف ). ١٩٢ص( »التقريب«

والطحاوي يف ). ٥٨٠(, رقم )٢/٨٠(» األوسط«ه ابُن املنذر يف , ومن طريق)٩٤٧(, رقم )١/٢٤٧(أخرجه عبد الرزاق   )  ٣(
وأخرجه ابن أيب شيبة . , كلُّهم من طريق الثوري, عن األعمش, عن إبراهيم عنه به)١/٦٠(» رشح معاين اآلثار«
اده وإسن .»أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت«: ولفظه. من طريق أيب معاوية عن األعمش به) ٩٣٨(, رقم )١/٨٤(

 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥١(» خمترص اإلحتاف«, و)١/٢٦٧: (»املجمع«قال اهليتمي يف  صحيح,
 .)١/٢٥٣( »عون املعبود رشح سنن أيب داود« يف مس احلق آباديوجزم به ش ).٢/٧٩(  )  ٤(
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ةار ـاآلث – ٤
َّ
  بنِ  رافعِ عن  احملكـي

َ
   :سألة يف امل  ِديجٍ خ

وأنا عىل بطن امرأيت,  ناداين رسول اهللا   :َخِديٍج, َعْن أبيه قال بنِ  عن بعض ولد رافعِ  – ١
, فأخربته أنك دعوتني وأنا عىل بطن امرأيت ^فقمت ومل ُأنزل فاغتسلُت وخرجُت إىل رسول اهللا 

 . )١(احلديث »...ال عليك, املاء من املاء«: ^فقال رسول اهللا . فقمت ومل ُأنزل فاغتسلُت 
يج فأخربْتُه دِ لرافع بن َخ  , أنه نكح امرأةً )٢(رو بن دينار, عن رجل من بني َشْيَبانمْ عَ  عنو − ٢

 .)٣(, وكان هبا ُقُروح»ال تغتسيل«: أنَّ رافعًا كان ُيصيُبها فال ُينزل فيقول
يباينُّ : قال رو بن دينارمْ عَ  عنويف روايٍة  – ٣ عىل امرأة لرافع  )٤(َف لَ , أنه َخ أخربين إسامعيل الشَّ

ْتُه أنَّ رافعًا كان َيْعِزُل عنها من أجل ُقُروٍح كانت هبابن َخِديٍج ا وكان  ...ْن ال تغتسل أل ; , فأْخَربَ
 .)٥(»يلأنِت أعلم, إِْن َأنزلِت فاغتس«: يقول هلا
ذي الديث احلففي آخر وهو سبب رجوعه,  ,وقال بالنَّسخ ,عن قوله عَ َج أنه رَ  املرويُّ عنهو

   .)٦(»سلبعد ذلك بالغُ  ^ثم أمرنا رسول اهللا «: قال أوالً ذكرناه 

                                                                                                  
فيه رشدين بن سعد, «): ١/٢٦٥(» جممع الزوائد«قال اهليتمي يف ). ١٧٣٢٧(, رقم )٤/١٤٣(» املسند«أخرجه أمحد يف   )  ١(

 . »وبعض ولد رافع جمهول العني واحلال  «): ١/٨٤( »نصب الراية«وقال الزيلعي يف . »وهو ضعيف
 » تعجيل املنفعة«: انظر. سيأيت الترصيح باسمه يف األثر الذي يليه, وأنه إسامعيل بن إبراهيم الشيباين, وهو تابعي ثقة  )  ٢(

. ومنهم بطن من محري القحطانية. لكربى, منهم بطن من بكر بن وائل من العدنانيةمن القبائل ا :وبنو شيبان).  ١/٣٤(
 ).٢٨٣ص(» هناية األرب يف معرفة أنساب العرب«: انظر

 ).٩٦٥(, رقم )١/٢٥١(أخرجه عبد الرزاق واألثر  ).ح.ر.ق(, مادة )٧٢٨ص( » النهاية«: انظر. اجلروح :الُقُروُح   )  ٣(
 » النهاية«: انظر. كل من جييء بعد من مىض : − بالتحريك  –افع ومضيِّه ; ألنَّ اخلََلَف أي تزوجها بعد موت ر  )  ٤(

 ).  ف.ل.خ(, مادة )٢٨٠ص(
 ).٥٧٢(, رقم )٢/٧٨(» األوسط«وابن املنذر يف ). ٩٦٦(, رقم )١/٢٥٢(أخرجه عبد الرزاق   )  ٥(
م خترجيه قريباً   )  ٦( ح بذلك الرتمذي. تقدَّ ) ١/١٤٧(» املعامل«وجعله اخلطايب يف ). ١/١٨٥(» الرتمذي جامع«انظر . وقد رصَّ
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ةاآلثـار  – ٥
َّ
رِ عن أبي  احملكـي

ْ
د
ُ
 سعيدٍ اخل

ِّ
           :  ي

فقال ! أنه أرسل إىل رجل من األنصار فجاء ورأُسُه يقطر ^فهو يروي عن رسول اهللا  − ١
نا أَ «: ^النبي   – )١(أو ُقِحْطَت  –إذا ُأْعِجْلَت «: ^رسول اهللا  فقال. نعم: فقال .»?ْعَجْلنَاكَ لعلَّ

 .)٢(»فعليك الوضوء
 )٤(ا يف بني سامل, حتى إذا كنَّ )٣(ءايوم االثنني إىل ُقبَ  ^خرجُت مع رسول اهللا  :قال وعنه  – ٢

 اَأْعَجْلنَ «: ^فقال رسول اهللا ! فرصخ به, فخرج جيرُّ إِزاره )٥(عىل باب ِعْتَبانَ  ^رسول اهللا  َف قَ وَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .فيمن بقي من الصحابة عىل املذهب األول فلم يرجع عن قوله, ولعلَّه سبق قلم منه رمحه اهللا

: انظر .مأخوذ من قحط وأقحط, إذا انقطع عنه املطر, فشبَّه احتباس املنّي باحتباس املطر :ُقِحْطَت وَأْقَحْطَت وُأْقِحْطَت   )  ١(
 ).   ط.ح.ق(, مادة )٤٩١ص( »املصباح املنري«

 .متفٌق عليه  )  ٢(
باب من مل ير الوضوء إال من  –, كتاب الوضوء )١٨٠(, رقم )مع الفتح – ١/٢٨٤(» الصحيح«أخرجه البخاري يف 

ُبر; وهذا لفظه  باب إنام –احليض , كتاب )٣٤٥(, رقم )١/٢٦٩(أيضًا » الصحيح«ومسلم يف . املخرجني من الُقُبل والدُّ
فال ُغسل عليك, وعليك «: املاء من املاء ; كالمها من طريق احلكم, عن ذكوان أيب صالح, عن أيب سعيد مرفوعًا ; ولفظه

 . »الوضوء
. ا, وهي مساكن بني عمرو بن عوفأصله اسم بئر عرفت القرية هب : −بضم القاف وختفيف املوحدة وآخره مهزة  – ُقَباء  )  ٣(

 . )٤/٣٠١( »عجم البلدانم« :انظر
وهبا . اليوم حيًا وسط عمراهنا , وأصبحتاملدينة عمرانياً هبا اتصلت وقد  ,بعد عن املسجد النبوي بستة أكيالوهي ت

دت عامرته يف عهد خادم احلرم  ).٣٥٤ص( »معجم األمكنة« :انظر .ني الرشيفني امللك فهد رمحه اهللاملسجد الذي ُجدِّ
 ).   ٢٨١ص( للقلقشندي »هناية األرب«: انظر. بن اخلزرج, بطن من بطون اخلزرج عوض بن عمروم بنو سامل بن ه  )  ٤(
روى عنه أنس . شهد بدرًا, وروى عن النبي . هو ِعْتَبان بن مالك بن عمرو األنصاري الساملي, صاحب رسول اهللا   )  ٥(

مات يف خالفة معاوية وقد . بينه وبني عمر ى النبي كان إمام قومه بني سامل, وآخ. بن مالك, وأبو بكر بن أنس بن مالكا
   ).  ٤/٤٣٢(» اإلصابة«, )٣/١٢٣٦(» االستيعاب«: انظر. كرب
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جَل  جَل ُيْعِجُل عن امرأته ومل ُيْمِن, ماذا عليه? قال ! يا رسول اهللا: فقال ِعْتَبانُ . »الرَّ أرأيَت الرَّ
 .)١(»إنَّام املاُء من املاءِ «: رسول اهللا 

هريِّ قال شهاٍب  وعن ابنِ  – ٣ , وأبو سعيد اُخلْدرِ كان رجال من األنصار منهم «: الزُّ أبو يُّ
  .)٢(»اء من املاء, ويزعمون أنه ليس عىل من مسَّ امرأته غسل ما مل ُيْمنِ امل: يقولون أيُّوَب 

  : عن قوله رجوعه
 .روايًة رصحيًة تدلُّ عىل رجوعهله د ين مل أجفإرجع إىل قول الكافَّة,   اخلُْدريَّ  لعلَّ أبا سعيد

ُجياب و. )٣(تقاء اخلتاننيمل يبلغه حديث الممن  ألنه, قي عىل املذهب القديمجزم اخلطَّايبُّ بأنه ممن بو
 .; فراجعه يف موضعه عنه بام ُأجيب يف رجوع أيب أيُّوَب 

*  *  *  
اسابن  قول حكاية -  ٦

َّ
  : يف املسألة -  رضي اهللا عنهما - عب

من  ورجٌل , )٥(وعطاء بن أيب رباح, )٤(ْيم بن عبد اهللاُسلَ ;  ثالثة من التابعني عنه روى ذلك
 .»املاُء من املاءِ «: قال عبَّاسأنَّ ابن  )٦(ةُخْدر

                                                                                                  
  .باب إنام املاء من املاء –, يف كتاب احليض )٣٤٣(, رقم )١/٢٦٩(» الصحيح«أخرجه مسلم يف   )  ١(
, )١١٣و١/١١٢(» صحيح ابن خزيمة«هنا مرسل, ويف وهو ها). ٩١(, رقم )١/٢٣(» املنتقى«أخرجه ابن اجلارود يف   )  ٢(

ح الزهري بسامعه من سهل بن سعد) ٢٢٥(رقم    .فهو عىل هذا صحيح اإلسناد. رصَّ
نن«: انظر  )  ٣(  ). ١/١٤٧(» معامل السُّ
 ). ٩٦٠(, رقم )١/٨٧(» مصنف ابن أيب شيبة«  )  ٤(
 » املطالب العالية«: انظر. »صحيح موقوف«: حجر قال ابن). ٩٦٩و ٩٦٧(, رقم )١/٢٥٢(» مصنف عبد الرزاق«  )  ٥(

د وقال) ١/٢٥٠( »خمترص اإلحتاف«وعزاه البوصريي يف ). ١/٥٦(  . »رجاله ثقات«: ملسدَّ
  ). ٩٥٨(, رقم )١/٨٦(» مصنف ابن أيب شيبة«  )  ٦(
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وقال بوجوب الُغسل عند التقاء اخلتانني, أنزل  أنه رجع عن هذا القول, عبَّاسوالثَّابت عن ابن 
 :صحيٍح  بإسنادٍ  –رمحهم اهللا  –من أكرب أصحابه  اثنانروى ذلك عنه  .. )١(أم مل ُينزل

ا«: يقول عبَّاسسمعت ابَن : قالوس بن َكْيَسان طا عنف − ١ أنا فإذا خالطُت أهيل  أمَّ
 .)٢(»اغتسلُت 

جم وال ُيوجب إناء من «: يقول عبَّاسسمعت ابَن  :قال عكرمة عنو – ٢ ُيوجب القتل والرَّ
 .واهللا أعلم ;)٣(»!?ماء

  قول حكاية -  ٧
ُّ
  :يف املسألة  - رضي اهللا عنهما -  عمان بن بشريالن

 .سنداً مل أقف عليه مُ و, )٥(الَعْينِيُّ البدر و ,)٤(حزم بنعنه أبو حممد  حكاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» هناية األرب«: انظر .هم بنو خدرة بن عوف بن احلارق بن اخلزرج;  بطن من األزد من  القحطانية): بنو ُخْدرة(و* 

 ).٢٢٧ص(
 ).٢/٢٧٥(لقلعه جي » عبَّاسموسوعة فقه ابن «: انظر  )  ١(
, )٢/٨٠(, ومن طريقه ابُن املنذر )٩٤٩(, رقم )١/٢٤٧(, وعبد الرزاق )٩٥٠(, رقم )١/٨٦(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ٢(

 . اسعبَّ من طريق سفيان بن عيينة, عن ابن طاووس, عن أبيه, عن ابن ). ٥٨٣(رقم 
وابن طاووس, هو عبد اهللا بن ). ٢٤٥ص( »التقريب«) ثقة حافظ فقيه إمام(سفيان  وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني,

 ).٢٨١ص( »التقريب«) ثقة فقيه فاضل(وطاووس ). ٣٠٨ص( »التقريب«) ثقة فاضل عابد(طاووس 
 . عبَّاسأيوب, عن عكرمة, عن ابن  , من طريق ابن ُعلّية, عن)٩٤٢(, رقم )١/٨٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ٣(

وأيوب, هو ابن أيب ). ١٠٥ص( »التقريب«) ثقة حافظ(ابن ُعلّية, هو إسامعيل بن إبراهيم بن ِمْقسم  وهذا إسناد صحيح,
 ).  ٣٩٧ص( »التقريب«) ثقة ثبت(وعكرمة الرببري ). ١١٧ص( »التقريب«) ثقة ثبت حجة(متيمة السختياين 

 ).١/٢٤٩( »ثاراملحىل باآل«: انظر  ) ٤(
 ).١/٢٤٧( »عمدة القاري رشح صحيح البخاري«: انظر  ) ٥(
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ام روى ابن أيب شيبة عن أيب عبدملا  والثَّابت أنه رجع عن قوله; سمعت النُّعامن : قال يِّ اهللا الشَّ
 .)١(يغتسل :قال ,شري يقول يف الرجل إذا َأْكَسَل فلم ُينزْل ب بنَ ا

    *  *  *  

ةاآلثـار  – ٨
َّ
  : >عن زيد بن ثابت احملكـي

ما عىل أحدكم إذا جامع فلم «: قال بن ثابت األنصاري, عن زيد  عن ُعبيد بن رفاعة – ١
الةهُ َج رْ فَ  ُينزل إال أن يغسَل  أ وضوءه للصَّ إذا خالط الرجل املرأة فلم ُيْمِن «: ويف لفظ .)٢(», ويتوضَّ
أ ,فليس عليه غسل  . )٣(»فْلَيغسل َفْرَجُه, وليتوضَّ

بينا أنا عند عمر بن اخلطاب إذ دخل عليه « :قال − ريض اهللا عنهام − رافععن رفاعة بن و – ٢
. هذا زيد بن ثابت ُيفتي الناس يف املسجد برأيه يف الُغسل من اجلنابة! يا أمري املؤمنني: رجل فقال
 !أي عدوَّ نفسه, قد بلغَت أن ُتفتي الناس برأيك: عيلَّ به, فجاء زيد فلام رآه عمر قال: فقال عمر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   *; حممد الراعي,  , وأخذ عن)هـ٧٦٢(سنة  ُولد. حممود بن أمحد بن موسى, قايض القضاة, بدر الدين الَعْينِي وه والَعْينِيُّ
عمدة «: هتصانيفمن . حلنفيةرًا, وقضاء اويل احلسبة مرا. , منهم احلافظ السخاوياألئمة أخذ عنه. أمحد السريامي احلنفيو

 ).٢٠٧ص( »الفوائد البهية«, )١٠/١٣١( »الضوء الالمع«: انظر). هـ٨٥٥(مات سنة . »القاري رشح صحيح البخاري
وهو صحيح . , من طريق ُغنَْدر, عن شعبة, عن أيب عبد اهللا الشامي, عنه)٩٥٤(, رقم )١/٨٦( »مصنف ابن أيب شيبة«   )  ١(

 »التقريب«) ثقة حافظ(وشعبة, اإلمام املشهور ). ٨٣٣ص( »التقريب«). ثقة(ُغنَْدر, هو حممد بن جعفر  .اإلسناد
 ). ٢٩١ص( »التقريب«) ثقة عابد ُيرسل كثرياً (وأبو عبد اهللا الشامي ). ٤٣٦ص(

خمترص «: انظر. »اترجاله ثق«: وعزاه البوصريي ألمحد بن منيع, وقال). ١/٥٨( »معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ٢(
 ).١/٢٥٢( »اإلحتاف

: انظر. »رجاله ثقات  «: وعزاه البوصريي البن منيع وقال). ٤٥٣٦(, رقم )٥/٤٢( »املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف   )  ٣(
 ).١/٢٥٢( »خمترص اإلحتاف«
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ثت به باهللا! يا أمري املؤمنني: فقال , وَب من أيب أيُّ  ما فعلُت, لكني سمعت من أعاممي حديثًا فحدَّ
وقد كنتم تفعلون ذلك إذا : فأقبل عمر عىل رفاعة بن رافع فقال. اعةفَ كعب, ومن رِ  ومن ُأيبِّ بنِ 

فلم  ^ قد كنا نفعل ذلك عىل عهد رسول اهللا«: أصاب أحدكم من املرأة فَأْكَسَل مل يغتسل? فقال
: قال! يعلم ذاك? ورسول اهللا : )١(قال. »فيه هني ^ حتريم, ومل يكن من رسول اهللا يأتنا من اهللا
فأمر عمر بجمع املهاجرين واألنصار, فُجمعوا له فشاورهم, فأشار الناس أن ال غسل يف  !ال أدري

  .»سلفقد وجب الغُ  اخلتانَ  إذا جاوز اخلتانُ «: إال ما كان من معاذ وعيلٍّ فإهنام قاالذلك, 
يا : فقال عيلٌّ : قال. هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشّد اختالفاً : فقال عمر
من أزواجه, فأرسل إىل حفصة  ^إنه ليس أحد أعلم هبذا من شأن رسول اهللا ! أمري املؤمنني

. »فقد وجب الُغسل اخلتانَ  إذا جاوز اخلتانُ «: فأرسل إىل عائشة فقالت. ال علم يل هبذا: فقالت
  .)٢(»ال أسمع برجل فعل ذلك إال أوجعُته رضباً «: فقال عمر

  : عن فتواه>>> رجوعه

أول  كام كانت رصحية يف إثبات القول عنه بعدم وجوب الُغسل عند اإلكسال ابقةواية السَّ الرِّ 
ة قال ما قال بحرض ابق; فإنَّ عمر بن اخلطاب ترك قوله السَّ  هأنعىل  ; دلَّت يف الوقت ذاته أمره

يِّدة عائشة عن ذلك ^وسؤال أزواج النبي  ,املهاجرين واألنصار بعد مجعهم له  − , وجواب السِّ
, فدلَّ عىل رجوعهم مجيعًا منكرأو ُينكر عليه عليه أحد, فلم يعرتض  بام أجابت; −  ريض اهللا عنها

 .)٣(إىل قوله

                                                                                                  
 . يعني عمر بن اخلطاب  )  ١(
). ٤٥٣٦(, رقم )٥/٤٢( »الكبري«, والطرباين يف )٥/١١٥( , وأمحد)١/٥٩(, والطحاوي )١/٨٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )  ٢(

 .»إسحاق مدلس, وهو ثقة وقد عنعن رجال أمحد ثقات إال أن ابن«): ١/٢٦٦( »املجمع«قال يف 
 ).٥٩و ١/٥٨( »معاين اآلثار«: انظر  )  ٣(
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د بن ثابت عن الرجل ُيصيب حممود بن َلبِيد, أنه سأل زي قوُل  رجوع ُأيبِّ بن كعب م يف دَّ وتق
 .وهو رصيح يف رجوعه. )١(»يغتسل«: فقال زيدأهله ثم ُيْكِسُل وال ُينزل? 

*  *  * 

  : يف املسألة -  رضي اهللا عنهما -  رفاعة بن رافع قول حكاية -  ٩

, فلم يأتنا من اهللا ^قد كنا نفعل ذلك عىل عهد رسول اهللا «: يف جوابه لعمر  لاد ققفل
ريض اهللا  − إىل  قول عمر  عنه عَ َج رَ  والذي يظهر أنه .)٢(»هني فيه ^كن من رسول اهللا حتريم, ومل ي

 .− عنهام

*  *  *  

  :يف املسألة  >قول معاذ بن جبلحكاية  - ١٠

واملحفوظ عنه أنه . )٤(»املجموع«يف  )٣(وويُّ حكاه النَّ وإنام  ُمسندًا, ومل أقف عىل ما يدلُّ عىل ذلك
فإنه قال بذلك يف حرضة أمري  موقوفًا عليه, , »الُغسلتان فقد وجب اِخلتان اخلِ إذا جاوز «: ممن قال

                                                                                                  
 .رجوع ُأيبِّ بن كعب  عند سياقسبق خترجيه   ) ١(
 »الكبري«, والطرباين يف )كشف األستار – ١/١٦٤( »مسنده«وأخرجه البزار يف . قريباً ت سبق خترجيه يف حديث زيد بن ثاب  )  ٢(

رجاله رجال الصحيح, ما خال ابن إسحاق وهو «): ١/٢٦٥( »املجمع«مي يف ثقال اهلي. خمترصاً ) ٤٥٣٧(, رقم )١/٤٣(
 .»ثقة إال أنه ُيدلس

, وسمع من ابن الربهان, وابن أيب )هـ٦٣١(ولد سنة . ف النووي, حميى الدين, أبو زكريا, حييى بن رشالفقيه احلافظهو   )٣(
يف علمه وتصانيفه حلسن قصده, ومن  كان إمامًا بارعًا حافظًا متقنًا, وبارك اهللا .ومنه اخلطيب اجلعفري, واملزي. رسالي

 ).١/٥١٣( »طبقات احلفاظ« ,)٤/١٤٧٠( »تذكرة احلفاظ«: انظر). هـ٦٧٦(مات سنة  .»كتاب األربعني«: أشهرها
)١/١٣٦(  )  ٤.( 
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م يف رواية رفاعة بن رافعكام , املؤمنني عمر بن اخلطاب   −ريض اهللا عنهام −عن زيد بن ثابت تقدَّ

 .)١(»مسنده«; أخرجه البزار يف  ^مرفوعًا إىل النبي  ورواه معاذٌ 

*  *  *  

 
َ
 أدلة القول الذي ر

َ
 ج

َ
حابة  ع

َّ
  : وهي أدلة اجلمهور، إليه الص

 .ريمـــرآن الكــــالق:  أوالً 

Ÿωuρ $·7 ... ﴿ :اهللا تعاىل قول ãΨ ã_ ωÎ) “Ì Î/$tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡tFøó s? 4... ﴾ ٢(اآلية(.  
افعيُّ  معتمدًا عىل وجوب الُغسل عند اجلامع, أنزل اُملجامع أم مل ُينزل,  اآليةب استدلَّ اإلمام الشَّ

 :)٣(وذلك من وجهنييف ذلك عىل ما كان شائعًا يف لغة العرب, 
يف لسان العرب أنَّ اجلنابَة اجلامُع, وإن مل يكن مع  –كام يقول رمحه اهللا  –كان معروفًا  أنه :أحدمها

 .وكذلك احلال يف حدِّ الزنا وإجياب املهر. اجلامع ماء دافق
 .أجنب من فالنة َعَقَل أنه أصاهبا وإن مل ُينزلفالنًا  أنَّ من ُخوطب بأنَّ  :ثانيهام

رةــــاملط ـنَّةــالسُّ :  ثانياً   .هَّ

 :, منها^استدلَّ اجلمهور بأحاديث كثرية مروية عن النبي 

                                                                                                  
بن حبيب, عن ا أبو بكر بن أيب مريم, عن ضمرة , من طريق احلكم بن نافع, ثن)٣٣١(, رقم )كشف األستار – ١/١٦٧(  )  ١(

 .»ه أبو بكر بن أيب مريم, وهو ضعيفيف إسناد«): ١/٢٦٦( »املجمع«قال اهليتمي يف . معاذ 
 ).٦وآية , ٤٣: آية(سورة النساء واملائدة  )   ٢(
 .كالمها للشافعي) ١/٤٧( »أحكام القرآن«, و)املحققة − ٢/٧٩( »األم«: انظر  )  ٣(
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ثم َجَهَدها فقد وجب , إذا جلس بني ُشَعبِها األربع«: ^, عن النبي عن أيب هريرة  – ١
 .»وإْن مل  ُينزل«: ايتهزاد مسلم يف رو. )١(متفق عليه .»الُغسل

اختلف يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصار, : قال أيب موسى , عن َةأيب ُبْردَ وعن  – ٢
فق أو من املاء: فقال األنصاريون بل إذا خالط فقد : وقال املهاجرون. ال جيب الُغسل إال من الدَّ

فقلت . عىل عائشة فُأِذَن يل فأنا أشفيكم من ذلك, فقمُت فاستأذنُت : قال أبو موسى. وجب الُغسل
اه, أو يا ُأمَّ املؤمنني: هلا ال تستحيي أن : فقالت! إين أريد أن أسألك عن يشء, وإين أستحييك! يا ُأمَّ

عىل : فام ُيوجب الُغسل? قالت: قلت. تسألني عامَّ كنَت سائًال عنه ُأمَّك التي ولدتك, فإنام أنا ُأمُّك
 ومسَّ اِخلتاُن اِخلتاَن فقد وجب, إذا جلس بني ُشَعبِها األربع«: ^قال رسول اهللا . اخلبري سقطَت 

 .)٢(»الُغسل

حية يف النَّسخ فكثرية, منها  * ا األدلة الرصَّ  : أمَّ

أنَّ الُفْتيا التي كانوا ُيفتون أنَّ املاء من املاء «: حدثني ُأيبُّ بُن كعب :قال سهل بن سعد عن − ٣
صها رسول اهللا يف  .)٣(» بدء اإلسالم, ثم َأَمَر باالغتسال َبْعدُ كانت رخصًة رخَّ

                                                                                                  
ومسلم يف كتاب احليض ). ١٩٢(, رقم )مع الفتح – ١/٣٩٥(باب إذا التقى اخلتانان  –أخرجه البخاري يف كتاب الغسل   )  ١(

 ).٣٤٨(, رقم )١/٢٧١(باب نسخ املاء من املاء  –
 ). ٣٤٩(, رقم )١/٢٧١(باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني  − يف كتاب احليض  أخرجه مسلم  )  ٢(

 ). ٢/١٣٧( »املجموع«: انظر. »فرجع إىل قوهلا من خالف«: قال النووي
يف  ,)١١٠(, رقم )١/١٨٣(والرتمذي . باب يف اإلكسال –الطهارة كتاب , يف )٢١٥(, رقم )١/٥٥(أخرجه أبو داود   )  ٣(

حه –الطهارة  باب ما جاء  –, يف الطهارة وسننها )٦٠٩(, رقم )١/٢٠٠(وابن ماجه . باب ما جاء أن املاء من املاء; وصحَّ
حه النووي يف . يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان  ).١/١٣٧( »املجموع«وصحَّ
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عىل « :يف الذي ُجيامع وال ُينزل, قال بريسألت عروة بن الزُّ : قال هريِّ الزُّ  شهاٍب  وعن ابنِ  – ٤
ث ^الناس أن يأخذوا باآلخر, فاآلخر من قول رسول اهللا  كان  ^ني عائشة أنَّ رسول اهللا تحدَّ

 .)١(»بالُغسل اَس النَّ  رَ مَ ثم اغتسل بعد ذلك, وأَ تح مكة, يفعل ذلك وال يغتسل, وذلك قبل ف

عن الرجل ُجيامع أهله  ^إنَّ رجًال سأل رسول اهللا : قالت −ريض اهللا عنها  −وعن عائشة  − ٥
 إين ألفعل ذلك أنا وهذه, ثم«: ثم ُيْكِسُل; هل عليهام الُغسل? وعائشة جالسة, فقال رسول اهللا

 .)٢(»نغتسل

م حد – ٦ ومل  وأنا عىل بطن امرأيت, فقمُت  ^ناداين رسول اهللا : يث رافع بن َخِديج وتقدَّ
ثم أمرنا رسول اهللا  «:  قال رافع .»ال عليك, املاء من املاء«: له ^وقول النبي ...  ُأنزل فاغتسلُت 

 .)٣(»ذلك بالُغسل بعد ^

 ,)٤(نَّ املاء من املاء, وأعىل نسخ األحاديث اآلمرة بالوضوء عند عدم اإلنزال ومجاهري العلامء
ر عدم النَّسخ التقاء «نَّ حديث إ: فإنَّ اجلمع بني األحاديث ممكن, وذلك بأن ُيقال ;وحتى لو ُقدِّ

                                                                                                  
 ).١١٨٠(, رقم )ابن بلبان – ٣/٤٥٥(أخرجه ابن حبان   )  ١(
 . ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني) املاء من املاء(باب نسخ  –, كتاب احليض )٣٥٠(, رقم )١/٢٧٢(أخرجه مسلم   )٢(
م خترجيه » املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف   )  ٣(  ). ١٢١ص(, تقدَّ
ح بذلك اإلمام الشافعي يف   )  ٤( نن«, و)١/٣١٠(»أعالم احلديث«, واخلطايب يف )١/٥٥(»األم«رصَّ  ,)١/١٤٧(»معامل السُّ

, )١/٨١(»نصب الراية«, والزيلعي يف )١/٣٥٨(»رشح العمدة«, وشيخ اإلسالم يف )٤/٣٦(»رشح مسلم«والنووي يف 
, )١/٦٤(»فتح القدير«, وابن اهلامم احلنفي يف )١/٢٤٩(»عمدة القاري«, والعيني يف )١/٣٩٧(»الفتح«وابن حجر يف 

حاشيته عىل سنن «, والسندي يف )١/١٤٢(»كشاف القناع« , والُبُهويت يف)١/٦٤(»أسنى املطالب«وزكريا األنصاري يف 
 »رد املحتار عىل الدر املختار« حاشيته , وابن عابدين يف)١/١٧٦(»سبل السالم«, والصنعاين يف )١/١١٥( »النسائي

 ).١/٨٩(»تعليقه عىل سنن الرتمذي«, وأمحد شاكر يف )٢/١١٣(»الفتح الرباين«, والبنا الساعايت يف )١/١٦٢(
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عىل عدم  )٢(دلَّ بمفهومه »املاء من املاء«: عىل وجوب الُغسل, وحديث )١(دلَّ بمنطوقه »اخلتانني
أقوى  –د األُصوليني عن –داللة املنطوق  ; والشكَّ أنَّ )٣(نزلإجياب الُغسل عىل من جامع ومل يُ 

 .واهللا تعاىل أعلم. من داللة املفهوموأرجح 
 ارــــاآلثـ:  ثالثاً 

حابة ار كثرية مرويَّ ـاستدلَّ اجلمهور بآث إثبات عند سياق أدلة  منهاأوردُت كثريًا , ة عن الصَّ
حايب عن قوله األول,   .وع إليهاجيمكن الرُّ فال داعي إلعادهتا ف رجوع الصَّ

حابةكذلك ووجوب الُغسل بمجرد اإليالج مروّي  , سوى من ذكرنا عن مجاعة من الصَّ
, وأيب )٦(وابن عمر, )٥(وجوب الُغسل عند اإليالج قوالً وفعالً  ^روت عن النبي  فإهنا )٤(كعائشة

 .)٧(وأيب هريرة

 امعــــاإلج:  رابعاً 

حابة , إال من مل اإلنزالالغتسال عند عدم برتك ا كماحلبعد بلوغهم نسخ  −  فقد أمجع الصَّ
أهل العلم يف مجيع  حملُّ اتِّفاقوهو تقاء اخلتانني, عىل وجوب الُغسل بمجرد ال − يبلغه ذلك

                                                                                                  
 ).٢/٥٣(للشوكاين  »إرشاد الفحول«: انظر). نص وظاهر: (وهو قسامن. هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق :املنطوق    )١(
 ).٥٤و ٢/٥٣( »إرشاد الفحول«: انظر). موافقة وخمالفة: (وهو قسامن. حمل النطقيف هو ما دل عليه اللفظ ال  :املفهوم     )٢(
, )١/١٠٧( »السيل اجلرار«, )١/٢٢٠( »نيل األوطار«, )١/١٧٦( »سبل السالم«, )١/٢٥٠( »عمدة القاري«: انظر  )  ٣(

 ).١/٢٥٢( »عون املعبود«
 ).٩٣٦و ٩٣٥و ٩٣٠(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أيب شيبة«, و)٩٤١(, رقم )١/٢٤٦( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  )  ٤(
 .وراجع الروايات السابقة). ١/٣٦( »بدائع الصنائع«: انظر  )  ٥(
 ).٩٥١و ٩٤٣(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أيب شيبة«, و)٩٤٦و ٩٤٦(, رقم )١/٢٤٧( »مصنف عبد الرزاق«: انظر   ) ٦(
 ).٩٣٧(, رقم )١/٨٤( »مصنف ابن أيب شيبة«, و)٩٤٠(, رقم )١/٢٤٦( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  )  ٧(
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 . )٢(, فال يقدح يف اإلمجاعغري معتربيف هذه املسألة  اهريِّ وخالف داود الظَّ , )١(والبلدان األمصار

*  *  * 

  : حالرتجيـ

اجح حابة  عَ َج القول الذي رَ هو  –م  أعلواهللا – الرَّ   .استقرَّ عليه اإلمجاع ماوهو , إليه الصَّ

وإن , األمة جمتمعة اآلن عىل وجوب الُغسل باجلامع اعلم أنَّ «: )٣(»رشح مسلم«يف  وويُّ قال النَّ 
ثم  جيب إال باإلنزال حابة عىل أنه الوكانت مجاعة من الصَّ  معه إنزال, وعىل وجوبه باإلنزال, مل يكن

  .»وانعقد اإلمجاع بعد اآلخرين رجع بعضهم,

حابة ومن  وهذا ال خالف فيه اليوم, وقد«: وقال أيضاً  بعدهم, ثم كان فيه خالف لبعض الصَّ
 .واحلمد هللا ربِّ العاملني .. )٤(»اهعىل ما ذكرن انعقد اإلمجاع

*  *  * 

  

                                                                                                  
 »اإلفصاح«و, )١/٣١٠(للخطايب  »أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري«و, )١/١٨٣( »جامع الرتمذي«: انظر  )  ١(

إحكام «, )٢/١٥٤( »املجموع«و, )١/١١٩( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )١/١٣١(للموفق  »املغني«و, )١/٤٠(
 .)١/٣٩٩( »الفتح«و, )١/١٠٥(البن دقيق العيد  »اإلحكام رشح عمدة األحكام

 ).٢/١٣٧( »املجموع«, و)١/١٦٩( »عارضة األحوذي«: انظر  )  ٢(
)٤/٣٦(  )٣.( 
 »عمدة القاري«, و)٢/٨٨( »اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«وقارنه بام يف ). ٤/٤٠( »رشح النووي عىل مسلم«)  ٤(

)١/٢٤٧.( 
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  ألة الثانيةـاملس – ٢
اب وابن مسعود 

َّ
  عن القول  −اهللا عنهما  رضي −رجوع عمر بن اخلط

م
ُّ
يم

َّ
بِ  )١(بعدم جواز الت

ُ
ن
ُ
    )٢(للج

W 

ة, وهو رخصة وفضيلة وخصيصة اختصَّ اهللا هبا هذه  ـنَّة وإمجاع األُمَّ م ثابت بالكتاب والسُّ التَّيمُّ
 . )٣(األُمة, مل ُيشاركها فيها غريها من األُمم

حابيان اجلليالن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا واملسألة التي نحن بصدد دراستها مما خالف فيه ا لصَّ
حابة  −ريض اهللا عنهام  − بن مسعودا إنَّ التيمم : وأرضاهم, وذلك أهنام كانا يقوالن كافة الصَّ

                                                                                                  
م  ) ١( ُْته: الَقْصُد, ُيقال لغةً  :التَّيمُّ ُْته وتأممَّ ْمُته وَأممَّ مت فالنًا, ويمَّ ›θßϑ£ϑu#) ® :ومنه قول اهللا تعاىل. َقَصْدُته: تيمَّ tF sù #Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ 〈 

عيد]٦: واملائدة ٤٣ :النساء[   ).٤١ص(للنووي  »حترير ألفاظ التنبيه«, و)٢/١١١( »الدر النقي« :انظر ., أي اقصدوا الصَّ
ع عيد  :ويف الرشَّ الة ونحوها –الرتاب  –القصد إىل الصَّ  »الفتح«: انظر. الطاهر ملسح الوجه واليدين بنية استباحة الصَّ

)١/٤٣١(.     
وقد . هو الذي جيب عليه الُغسل باجلامع وخروج املنّي, يقع عىل الواحد واالثنني واجلميع واملؤنث بلفظ واحد :اُجلنُُب   ) ٢(

ر, وقيل ملجانبته الناس حتى . ُجيمع عىل أْجنَاب وُجنُبني الة ما مل يتطهَّ ي اإلنسان ُجنُبًا; ألنه ُهنَِي أن يقرب مواضع الصَّ ُسمِّ
 . يغتسل

Í‘$pg ®: ومنه قول اهللا تعاىل. الُبْعدُ : يف أصل اللغة :اَجلنَابةُ و ø: $# uρ É=ãΨàfø9 , أي اجلار الذي ليس بينك وبينه ]٣٦ :النساء[ 〉 #$
ف)ب.ن.ج(, مادة )١٦٥ص( »النهاية«: انظر .قرابة  ).١/٢٦٧(للفراء  »معاين القرآن«, و, بترصُّ

ع   الة رشعاً إنزال املنّي أو التقاء اخل :وهي يف الرشَّ يت بذلك لكوهنا سببًا لتجنُّب الصَّ للمناوي  »التعاريف«: انظر .تانني, سمِّ
)١/٢٥٥.(      

 ). ٢/١٠٩( »رشح ابن امللقن عىل العمدة«, )٢/٢٠٦( »املجموع«, )٤/٥٦( »رشح مسلم«: انظر  )   ٣(
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ا عن احلدث األكرب  . فال جيوز −اجلنابة واحليض والنفاس −إنام جيوز عن احلدث األصغر, وأمَّ
 .)١(نُب حتى جيد املاء ولو َعِدَمه شهراً ال ُيصيلِّ اجلُ : وقاال ريض اهللا عنهام

لف واخللف من أهل العلم عىل غري ما ذهبا إليه أمجع العلامء عىل «: قال النَّوويُّ . ومجهور السَّ
م عن احلدث األصغر, وكذلك أمجع أهل هذه األعصار وَمْن قبلهم عىل جوازه للُجنُِب  جواز التَّيمُّ

مر بن لف, إال ما جاء عن عه أحٌد من اخللف وال أحد من السَّ واحلائض والنُّفساء, ومل خيالف في
اإلمام  )٢(, وُحِكَي مثله عن إبراهيم النََّخعيِّ − ريض اهللا عنهام −اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود 

 اهـ )٣(»التابعي

فيام  –ام واملرشق واملغرب أمجع علامء األمصار باحلجاز والعراق والشَّ «: وقال ابن عبد الرب
عيد عند عدم املاء طهوُر كلِّ مريض أو مسافر,  – علمُت  م بالصَّ وسواء كان ُجنُبًا أو عىل أنَّ التَّيمُّ

 .اهـ )٤(»; ال خيتلفون يف ذلكغري وضوء

ا قول عمر بن اخلطاب  , وجرت فيه فهو مذهب مشهور عنه, ووافقه عليه ابن مسعود  أمَّ
 .; عىل ما سيأيت بيانه )٥(د ُحكي رجوعهام عنهمناظرة بني أيب موسى األشعريِّ وابن مسعود, وق

*  *  *  

                                                                                                  
 ). ٨٣ −  ٢/٨٢( احلنبيل بن رجبلحافظ ال »فتح الباري رشح صحيح البخاري«: انظر  )  ١(
روى عن خاله األسود بن يزيد, . هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النََّخعي, أبو عمران الكويف, فقيه أهل الكوفة  )٢(

يًا قليل التكلُّف. وعنه سليامن األعمش, وسامك بن حرب. وأيب عبد الرمحن السلمي مات . كان رجًال صاحلًا فقيهًا متوقِّ
اج, سنة     .)٤/٥٢٠( »النبالء«, )٢/٢٣٣(» هتذيب الكامل«: انظر). هـ٩٦( خمتفيا عن احلجَّ

 ). ٤/٥٧( »رشح مسلم«: انظر  )   ٣(
 ). ١/٣٠٢( »االستذكار«, ونحوه يف )١٩/٢٧٠( »التمهيد«: انظر  ) ٤(
 ). ٤/١٨( »عمدة القاري«, و)١/٤٤٣( »الفتح«: انظر  )   ٥(
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אאW 

  .يف املسألة -  رضي اهللا عنهما -حكاية قول عمر بن اخلطاب وابن مسعود : أوالً 

يخان من حديث عبد الرمحن بن َأْبَزى ما ذهب عمر يدلُّ عىل  أنَّ رجًال أتى عمر ,ما رواه الشَّ
ر. »ال ُتَصلِّ «:  فقال. فلم أجد ماءً  إين أجنبُت : فقال َأَما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا وأنت : فقال عامَّ

ة يَّ ,فَأْجنَْبنَا فلم نجد ماًء, يف َرسِ ا أنَت فلم ُتَصلِّ كُت يف الرتاب وصليُت, فقال  ا أنامَّ وأ فأمَّ فتمعَّ
. »سح هبام وجهك وكفيكإنام كان يكفيك أن ترضب بيديك األرض, ثم تنفخ ثم مت«: النبي 

ر«: فقال عمر ث به: قال. »!اتق اهللا يا عامَّ  .)١(»ُنَولِّيَك ما َتَولَّْيَت «: فقال عمر. إن شئَت مل أحدِّ

ٍر »ال ُتَصلِّ «: للرجل فأنت ترى قوَل عمَر  ا أنت فلم ُتَصلِّ «: له , وقوَل عامَّ , رصيح »فَأمَّ
 .)٢(ه مجهرة من أهل العلموقد حكاه عن. يف الداللة عىل ما ذهب إليه

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  ) ١(

م خترجيه يف الفصل التمهيد  ).٨٦ص(ي تقدَّ
ا أنا فلم أكن ُأصيلِّ  «: فقال. إنا نكون باملكان الشهر والشهرين: كنت عند عمر, فجاءه رجل فقال: ويف روايٍة قال −  َأمَّ

 ).٣٢٢(, رقم )١/٨٨(باب التيمم  –أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة . » حتى أجد املاء
عن ن طريق أيب معاوية, عن األعمش, عن إبراهيم, , مبسند صحيح) ١٦٦٧(, رقم )١/١٤٥( أيب شيبةوعند ابن  − 

م اُجلنُُب وإْن مل جيد املاَء شهرًا  «: قال عن عمر بن اخلطاب  بن يزيد,األسود   . »ال يتيمَّ
 »التمهيد«, وابن عبد الرب يف )٢/٤٦٢( »أحكام القرآن«, واجلصاص يف )٢/١٥( »األوسط«ابن املنذر يف  :حكى ذلك)  ٢(

, وابن عطية يف )٦/٣٠( »املبسوط«, والرسخيس يف )١/٣٣٠( »االستذكار«, وكذا يف )٢١/١٧٨(و) ١٩/٢٧٠(
 »بداية املجتهد«, وابن رشد احلفيد يف )١/٤٤( »بدائع الصنائع«, والكاساين يف )١٦٤و ٢/٥٨( »املحرر الوجيز«
رشح «, والنووي يف )٦/٦٩(و) ٥/١٤٥( »أحكام القرآن«, والقرطبي يف )١/١٦١( »املغني«, واملوفق يف )٥٨ص(

 , وابن)١/١١٠( »إحكام اإلحكام«, وابن دقيق العيد يف )٢/٢٠٨( »املجموع«, وكذا يف )٤/٥٧( »النووي عىل مسلم
, وابن امللقن يف )٢/٨٢( »فتح الباري«, وابن رجب يف )٢/٢٥٢( »إعالم املوقعني عن رب العاملني«قيم اجلوزية يف 
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ا ابن مسعود  ره إال املاء, وأنه ال يستبيح  كذلك هاملشهور الثَّابت عنف وأمَّ أنَّ اجلُنَُب ال ُيطهِّ
م حتى يغتسل الة بالتَّيمُّ  . الصَّ

كنت جالسًا مع عبد اهللا وأيب موسى, فقال أبو «: قال بن سلمة يدلُّ عىل ذلك ما رواه شقيق
الة? ! الرمحن يا أبا عبد: موسى أرأيَت لو أنَّ رجًال أجنب فلم جيد املاَء شهرًا, كيف يصنع بالصَّ

م وإْن مل جيد املاَء شهرًا «: فقال عبد اهللا فكيف هبذه اآلية يف سورة : فقال أبو موسى .»!ال يتيمَّ
öΝ ®: املائدة n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠ sÛ («〈)ص هلم يف هذا «: اهللافقال عبد  ?)١ لو ُرخِّ

عيد ُموا بالصَّ فقال أبو . نعم: قال. وإنام كرهتم هذا لذا: قلت. »ألوشكوا إذا َبَرَد عليهم املاَء أن يتيمَّ
ر لعمر: موسى غت يف  بعثني رسول اهللا : أمل تسمع قول عامَّ يف حاجة فأجنبُت فلم أجد املاَء فتمرَّ

ابة, فذ غ الدَّ عيد كام مترَّ إنام كان يكفيك أن تصنع هكذا, فرضب «: فقال كرُت ذلك للنبي الصَّ
ه, ثم مسح هبا  ه بشامله, أو ظهر شامله بكفِّ ه رضبة عىل األرض, ثم نفضها ثم مسح هبا ظهر كفِّ بكفِّ

ر«: فقال عبد اهللا. »وجهه  .)٢(»أفلم تَر عمَر مل يقنْع بقول عامَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ١/٤٤٣( »الفتح«, وابن حجر يف )٢/١٠٣( »طرح التثريب«, والعراقي يف )٢/١٣٧( »اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«
حتفة «, واملباركفوري يف )١/٣٢٢( »نيل األوطار«, والشوكاين يف )٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني يف )٤٥٥و

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي يف )١/٣٣٠( »األحوذي
 ).٦: آية(سورة املائدة   )  ١(
 .متفٌق عليه  )  ٢(

 ومسلم يف كتاب). ٣٤٧(, رقم )مع الفتح – ١/٤٥٥(باب التيمم رضبة واحدة  –أخرجه البخاري يف كتاب التيمم   
 .واللفظ له). ٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(باب التيمم  –احليض 

ر يف ذات املسألة;   , )٥٠٨(رقم  ,)٢/١٣( »األوسط«أخرجها ابن املنذر يف  ووقعت مناظرة أخرى بني ابن مسعود وعامَّ
ر يف  «: عن ناجية بن كعب قال) ١٤١(, رقم )١٣٤ص( »كتاب الصالة«والفضل بن ُدكني يف  متارى ابن مسعود وعامَّ
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م حتى جيد املاَء, هذا غاية ما ذهب يمنع اجلُ  الرواية أنَّ ابن مسعود من  فظاهرٌ  نَُب من التَّيمُّ
 . )١(إليه, وقد حكاه عنه مجاعة من أهل العلم

م «: قال ابن عبد الرب وقد غلط بعض الناس يف هذا املعنى عنه, فزعم أنه كان يرى اجلُنُب إذا تيمَّ
علامء املسلمني, وال ثم وجد املاء مل يغتسل وال وضوء عليه حتى ُحيدث, وهذا ال يقوله أحد من 

لف وال اخللف  محن, وال ُيعرف الرَّ  , إال عن أيب سلمة بن عبد− فيام علمت  −ُروي عن أحد من السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كنت يف اإلبل فأصابتني : وقال عامر: قال. ال يصيل حتى جيد املاء: فقال ابن مسعود: قال. الرجل ُتصيبه اجلنابة فال جيد املاءَ 

إنام كان أن يكفيك من ذلك : فذكرت ذلك له فقال فتمعكَّت كام يتمعَّك احلامر, ثم أتيت النبي  جنابة فلم أقدر عىل املاء
عيد فإذا قدرت عىل املاء اغتسلت ). ٥٥٧ص( »التقريب«كام يف ) مقبول(وناجية, ُيقال هو ابن ُخفاف . » أن تتيمم بالصَّ

 .ما قبلهله ويشهد 
إذا كنَت يف َسَفٍر فأجنبَت  «: قال عبد اهللا: عن إبراهيم قال بسنٍد مرسٍل,) ١٦٦٩(, رقم )١/١٤٥(وعند ابن أيب شيبة  *  

ْم ثم صلِّ  وفيه إبراهيم بن يزيد النََّخعي مل يدرك ابن مسعود فبينهام واسطة, . » فال ُتَصلِّ حتى جتَد املاَء, وإْن أحدثَت فتيمَّ
 ).١١٨ص( »التقريب«: انظر. وهو وإن كان ثقة إال أنه ُيرسل كثرياً 

 ١٤٧(, رقم )١٣٧ص( »كتاب الصالة«, والفضل بن ُدكني يف )٥١٥(, رقم )٢/١٥( »األوسط«وروى ابن املنذر يف  *  
ألن أبا عبيدة عامَر بن عبد اهللا بن مسعود مل يسمع من  وهو منقطع;. نحوه من طريق أيب عبيدة, عن أبيه عبد اهللا) ١٤٨و

 ).٢٢١ص( »حتفة التحصيل«: انظر. أبيه
, وابن عبد الرب يف )٢/٤٦٢( »أحكام القرآن«, وأبو بكر اجلصاص يف )٢/١٥( »األوسط«ابن املنذر يف  :حكى ذلك  ) ١(

 ٢/٥٨( »املحرر الوجيز«, وابن عطية يف )١/٣٣٠( »االستذكار«, وكذا يف )٢١/١٧٨(و) ١٩/٢٧٠( »التمهيد«
, واملوفق ابن قدامة )٥٨ص( »بداية املجتهد« , وابن رشد احلفيد يف)١/٤٤( »بدائع الصنائع«, والكاساين يف )١٦٤و
 »رشح النووي عىل مسلم«, والنووي يف )٦/٦٩(و) ٥/١٤٥( »أحكام القرآن«, والقرطبي يف )١/١٦١( »املغني«
 »طرح التثريب«, والعراقي يف )٢/٨٢( »فتح الباري«, وابن رجب احلنبيل يف )٢/٢٠٨( »املجموع«, وكذا يف )٤/٥٧(
نيل «, والشوكاين يف )٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني يف )٤٥٥و ١/٤٤٣( »الفتح«يف  , وابن حجر)٢/١٠٣(

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي يف )١/٣٣٠( »حتفة األحوذي«, واملباركفوري يف )١/٣٢٢( »األوطار
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 .)١(»ظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنهعنه, واملحفو

*  *  * 

  :حكاية رجوعهما عن ذلك القول : ثانيًا 

بمنع املحدث حدثًا أكرب من عن القول  مل أقف عىل ما يدلُّ عىل رجوع عمر بن اخلطاب 
م عند عدم وجود املاء, ولذا فإنَّ بعض من حكى القول عنه مل ُيرش إىل رجوعه عن ذلك  التَّيمُّ

فابن  ,)٢(عنه  عَ َج ياق, ثم يذُكرون أنه رَ القول, بينام هم حيكون القول عن ابن مسعود يف نفس السِّ 
أملح بام ُيشعر بتقوية تركه ذلك القول, فإنه  ملَّا حكى عنه رجوعه بصيغة التمريض; )٣(رجب احلنبيل

ر, وقال له ... «: قال رمحه اهللا تعاىل يَت : فإنَّ عمر َوَكَل األمر يف ذلك إىل عامَّ . اهـ )٤(»ُنوّليك ما تولَّ
ر مع عدم تكذيبه فيام قال; بام ُيشعر رجوعه عن قوله;  فكأنَّ عمر  مال إىل ما جاء يف حديث عامَّ
وابواهللا أعلم با  . لصَّ

                                                                                                  
 .)١/٣٠٤( »االستذكار« :انظر  )١(
, وابن حجر يف )١/١٦١( »املغني«, وابن قدامة يف )١/٤٤( »بدائع الصنائع«الكاساين يف  :حكى رجوع ابن مسعود فقط  )٢(

منهم القرطبي يف : وحكى رجوعهام مجيعًا مجاعة). ٤/١٨( »عمدة القاري«, والعيني يف )٤٥٧و ١/٤٤٣( »الفتح«
إحكام «, وابن دقيق العيد يف )٢/٢٠٨( »املجموع«و) ٤/٥٧( »رشح مسلم«, والنووي يف )٦/٦٩( »أحكام القرآن«

 »اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«, وابن امللقن يف )٢/٨٣( »فتح الباري«, وابن رجب احلنبيل يف )١/١١٠( »ماألحكا
, واملباركفوري يف )١/٣٢٢( »نيل األوطار«, والشوكاين يف )٢/١٠٣( »طرح التثريب«, واحلافظ العراقي يف )٢/١٣٧(
 ). ٢/٤١( »أضواء البيان«, والشنقيطي يف )١/٣٣٠( »حتفة األحوذي«

سمع ابن ). هـ٧٣٦(مولده سنة . املشهور بابن رجب احلنبيل دي احلنبيل,هو العالمة عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدا  ) ٣(
العلوم  جامع«: مؤلفاته من أشهركان من العلامء الزهاد, . ومنه ابن اللحام احلنبيل. قيم اجلوزية, وأبا القاسم الربزايل

 ).١/٣٢٨( »البدر الطالع«, )٣/١٧٥( »إنباء الغمر بأبناء العمر« :انظر. )هـ٧٩٥(مات سنة . »واحلكم
 ).٢/٨٣( »فتح الباري« :انظر  ) ٤(
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رًا فيام قاله, وهو يف نفس الوقت مل يقنع  »ُنَولِّيَك ما َتَولَّْيَت «: وقوله  ب عامَّ , يفيد أنه مل ُيكذِّ
, وهلذا .بقوله, لكونه أخربه أنه كان معه يف تلك احلال, وحرض معه تلك القصة, ومل يتذّكر أصالً 

ر«: قال له  .)١(ت فيه, فلعلَّك نسيت أو اشتبه عليك, أي فيام ترويه, وتثبَّ »!اتق اهللا يا عامَّ

ا ابن مسعود  * م اجلُنُِب إىل مذهب  فإنَّ أكثر العلامء عىل أنه أمَّ رجع عن ُفْتياه بعدم صحة تيمُّ
حابة  اُك بُن ُمَزاحمقال . بقية الصَّ حَّ م قوله يفرجع عبد اهللا عن «: )٢(الضَّ ه ابن أيب روا .»التَّيمُّ

زاق ورواه عبد ال .)٣(شيبة اك −أيضًا  −رَّ حَّ جلُنُِب أن عن قوله يف ا )٤(أنَّ ابن مسعود َنَزَل «: عن الضَّ
 . )٥(»ال ُيصيلِّ حتى يغتسل

ρ÷ ®: ومما يؤيِّد ذلك أنه يف مناظرته مع أيب موسى مل يدفع استدالله بآية املائدة r& ãΜ çGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝn=sù 

(#ρß‰ ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ 〈)مما يدل عىل أنه كان يرى إن املراد باملالمسة يف اآلية اجلامع, وإال )٦ ,
لكان ردَّ عىل أيب موسى األشعريِّ بأن املراد من املالمسة التقاء البرشتني فيام دون اجلامع, وَجْعل 

                                                                                                  
 ).١/٤٥٧( »الفتح« :انظر  ) ١(
اك بن مزاحم اهلاليل, أبو القاسم, مشهور بالتفسري, أخذه عن سعيد بن ُجبري, وال يثبت أنه رأى ابن   )  ٢( حَّ أو  عبَّاسهو الضَّ

حابة سمع منه, اجلرح «: انظر). هـ١٠٥(مات سنة . روى عنه إسامعيل بن أيب خالد, وأبو حاتم اللحام. وال غريه من الصَّ
 ).١٣/٢٩١( »هتذيب الكامل«, )٤/٤٥٨( »والتعديل

 . , من طريق سفيان بن عيينة, عن أيب سنان, عن الضحاك)١٦٦٩(, رقم )١/١٤٥( »مصنفه«يف    )  ٣(
 ).ل.ز.ن(, مادة ) ٥/٤٢( »النهاية«: انظر. مستعليًا عليه مستولياً كنت نزلت عىل األمر إذا تركته, كأنك : ُيقال أي َتَرَك,   )  ٤(
 قال ابن. إال أنه منقطع وإسناده رجاله ثقات,. , بمثل إسناد ابن أيب شيبة)٩٢٣(, رقم )١/٢٤١( »مصنف عبد الرزاق«   )  ٥(

اك كثُري اإلرسال, وهو ال يثبت له سامع من ابن . » بإسناد فيه انقطاع «): ١/٤٥٧( »الفتح«حجر يف  حَّ وذلك ألن الضَّ
 »حتفة التحصيل«: انظر). هـ٣٢(, فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قد مات قبلهام سنة وعيل بن أيب طالب  عبَّاس

 ).٢٠٣ص(
 ).٦: آية(سورة املائدة   )  ٦(
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م بدالً من الوضوء ال يستلزم جعله بدالً من الغسل ا متَّفقني عىل أنَّ , فهو يدّل عىل أهنم كانو)١(التَّيمُّ
م للُجنُب  .هذا أوالً ; )٢(اآلية تدّل عىل جواز التَّيمُّ

ر  وغريه  إىل أنَّ ابن مسعود أشار ابن حجر :وثانياً  ال عذر له يف التوقُّف عن قبول حديث عامَّ
مُ «: , عندما قال)٣(بن يارس ا ص هلم يف هذا ألوشكوا إذا َبَرَد عليهم املاَء أن يتيمَّ وا لو ُرخِّ

عيد فهو سبب جعله يرجع إىل قول أيب موسى األشعري,  −واهللا أعلم  −هذا األمر  ٠٠ »بالصَّ
  .رجوعه

ر بن يارس, وعمران بن حصني,  وهناك سبٌب آخر فيام يبدو, أال وهو استفاضة أحاديث عامَّ
 . , وستأيت قريباً  )٤(وأيب ذرٍّ الغفاريِّ 

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).١/٤٥٦( »الفتح«: انظر  )  ١(
 ).٢/١٣٨( »اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«, و )٢/٢٠٨( »املجموع«: انظر  )  ٢(
 ).١/٤٥٧( »فتحال«: انظر  )  ٣(
. كان من السابقني األولني. هو ُجندب بن ُجنادة بن سكن, أبو ذر الغفاري, الصحايب الزاهد املشهور, الصادق اللهجة  )٤(

َبَذة سنة  اته وكانت وف. , وغريهمعبَّاس, وروى عنه أنس بن مالك, وابن روى عن النبي   , ويقال إنه)هـ٣٢(بالرَّ
 ).٧/١٢٥( »اإلصابة«, )١/٢٥٢( »االستيعاب«: انظر. صىلَّ عليه عبد اهللا ابن مسعود ثم قدم املدينة فامت بعده بقليل
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  :مر وابن مسعود، وهي أدلة اجلمهور أدلة القول الذي رجع إليه ع

 ريمــــرآن الكـــــالق:  أوالً 

م(استدلَّ اجلمهور بآية النساء  م من احلدثني ) آية الوضوء(واملائدة ) آية التَّيمُّ عىل صحة التَّيمُّ
م  –األصغر واألكرب, وأنه  غرى –أعني التَّيمُّ  : بدل عن الطهارتني الكربى والصُّ
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È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã 

@x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹... 〈 اآلية)٣(. 

  :ووجه الداللة من اآلية من وجهني

م عند عدم املاء,  :األول أهنا افُتتحت بذكر الوضوء, ثم بُغسل اجلنابة, ثم أمر بعد ذلك بالتَّيمُّ
م يعود إىل احلدثني معاً   . فدلَّ عىل أنَّ التَّيمُّ

                                                                                                  
 ).٤٣: آية(سورة النساء   )  ١(
 ).١/١٣( »األوسط«: انظر  )  ٢(
 ). ٦: آية(سورة املائدة   )   ٣(
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 . إنه يعود إىل أحدمها دون اآلخر: فإن قيل

 .)١(ه إىل غسل اجلنابة أوىل; ألنه أقرهبامإنَّ َعْود: فاجلواب أن ُيقال

(βÎ ﴿: أنَّ قوله :الوجه الثاين uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù ﴾)كام هو ظاهر  –إنام هو لواجد املاء, وفيه  )٢ − 
ρ÷ ﴿: أمٌر باالغتسال باملاء, وقد ذكر اجلُنَُب َبْعُد يف أحكام عادم املاء بقوله r& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# ﴾)٢( .

 . )٣(واملالمسة هنا اجلامع

ح تفسري اجلمهور لقوله تعاىل  ρr& ãΜ÷﴿: ومما ُيرجِّ çGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$#﴾)فيها ) املالمسة(باجلامع أنَّ  )٢
 )٤(مفاعلة; واملفاعلة ال تكون إال من اثنني, هذا هو األصل فيها, وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ

المست الرجل, : (ويدّل عىل ذلك أنك ال تقول .ن منهام مجيعاً وفالواجب محله عىل اجلامع الذي يك
¡ρr& ãΜçGó÷﴿: ; إذا مسسته بيدك, النفرادك بالفعل, فدلَّ عىل أنَّ قوله)والمست الثوب yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9 $# ﴾)٢( 

 . )٥(أو جامعتم النساء; فيكون حقيقة اجلامع: بمعنى

رةــــنَّة املطــــالسُّ :  ثانياً   هَّ

م من احلدث األكرب بأحاديث كثرية, منها استدلَّ   :اجلمهور عىل صحة التَّيمُّ

                                                                                                  
 ).١/١٣( »باريفتح ال«: انظر  )  ١(
 ). ٦: آية(سورة املائدة   )   ٢(
 ).٦/٦٩(للقرطبي  »أحكام القرآن«: انظر  )  ٣(
» البحر املحيط«, و)٨٤ص(» صول البزدويأ«: انظر. أنَّ احلقيقة أوىل من املجاز: من القواعد الفقهية املقررة هاهنا  )  ٤(

)١/٤٩٣.( 
 ).٢/٤٦٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )  ٥(
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ر بن يارس  − ١ يف حاجة فأجنبُت  ^بعثني رسول اهللا «: قال )١(»الصحيحني«يف  حديث عامَّ
ابة, فذكرُت ذلك للنبي  غ الدَّ عيد كام مترَّ غُت يف الصَّ إنام كان يكفيك أن : فقال ^فلم أجد املاَء فتمرَّ

ه بشامله, أو ظهر تصنع هكذ ه رضبًة عىل األرض ثم نفضها, ثم مسح هبا ظهر كفِّ ا, فرضب بكفِّ
ه, ثم مسح هبا وجهه  . »شامله بكفِّ

, وهو رصيح يف  ^أنَّ النبي  :وجه الداللة منه م وُيصيلِّ رًا ملَّا أجنب وَعِدَم املاَء أن يتيمَّ أمر عامَّ
م اجلنب سول بن رجب احلنبيل استنبط من هذا احلديث أن الرَّ ومن املفيد ذكره هاهنا أن ا. صحة تيمُّ

وهو مما . اهـ )٢(»وليس بعد هذا يشء«: فهم دخول اجلُنُِب يف آيتي النساء واملائدة, قال رمحه اهللا ^
 . يف اآلية باجلامع) املالمسة(ُيضاف إىل تقوية تفسري 

: فقال! مل ُيَصلِّ يف القوم رأى رجًال معتزالً  ^أنَّ رسول اهللا  «: وعن عمران بن ُحصني  – ٢
عليك : قال. أصابتني جنابة وال ماء! يا رسول اهللا: فقال! ما منعك أن تصيلِّ يف القوم?! يا فالن

عيد فإنه يكفيك  .ISH» بالصَّ

                                                                                                  
 »صحيح مسلم«و. باب التيمم رضبة واحدة –, كتاب التيمم )٣٤٧(, رقم )مع الفتح −١/٤٥٥( »صحيح البخاري«    )١(

 .باب التيمم –, كتاب احليض )٣٦٨(, رقم )١/٢٨٠(
 ).٢/٨٣( »فتح الباري يف رشح صحيح البخاري«: انظر  )  ٢(
 .متفٌق عليه  )  ٣(

ويف باب الصعيد الطيب ). ٣٤٨(, رقم )مع الفتح − ١/٤٥٧] (ال ترمجةهكذا ب[باب  –أخرجه البخاري يف كتاب التيمم 
 –ومسلم أيضًا يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ). ٣٤٤(, رقم )مع الفتح – ١/٤٤٧(وضوء املسلم يكفيه من املاء 

  ).٦٨٢(, رقم )١/٤٧٤(باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
﴿ ﴾: خالد بن رافع بن مالك األنصاري, أخو : بأن الرجل املعتزل هو) ٢/١١٧( »رشح العمدة«يف  أفاد ابن امللقن

 .رفاعة ابن رفاعة; واهللا أعلم
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الة, فدلَّ  ^أنَّ النبي  :ووجه الداللة منه م وال يدع الصَّ أمر الرجل املعتزل بسبب جنابته أن يتيمَّ
 .عن الُغسل حتى جيد املاء عىل أنه يكفيه

عيد الطَّيِّب وضوء املسلم ولو إىل عرش سنني, «: أنه قال ^عن النبي  وعن أيب ذرٍّ  – ٣ الصَّ
ه جلدك, فإنَّ ذلك خري  .)١(»فإذا وجدَت املاَء فأمسَّ

م من اجلنابة عند عدم املاء  ^أنَّ النبي  :وجه الداللة منه ولو أرشد أبا ذّر الغفاريَّ بأن يتيمَّ
م بديل عن املاء يف مجيع األحداث  .لعرش سنني, فدلَّ عىل أنَّ التَّيمُّ

ُأعطيت مخسًا مل «: قال رسول اهللا : قاال −ريض اهللا عنهام  − وأيب هريرة  ,وعن جابر − ٤
 » ...ْت يل األرُض مسجدًا وطهورًا لَ وُجعِ «: , وذكر منها»... ُيعطهن أحٌد من األنبياء قبيل

 .)٢(احلديث

أنَّ كلَّ مأمور بالطهور إذا مل جيد املاَء فإنَّ الرتاب فرضه بنصِّ عموم هذا اخلرب;  :جه الداللة منهو

                                                                                                  
 »الكربى«والنسائي يف . , واللفظ له)٣٣٢(, رقم )١/٩٠(باب اجلنب يتيمم  –أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة   )١(

باب ما جاء يف  –والرتمذي يف أبواب الطهارة . الصلوات بتيمم واحدباب  –يف كتاب الطهارة ) ٣١١(, رقم )١/١٣٦(
) ٦٢٧(, رقم )١/٢٨٤( »املستدرك«واحلاكم  يف . »هذا حديث حسن صحيح  «: وقال, التيمم للجنب إذا مل جيد املاء

 .»هذا حديث صحيح ومل ُخيرجاه  «: وقال
 .متفٌق عليه  )٢(

, رقم )مع الفتح – ١/٤٣٥(ُجعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا  النبي باب قول  –أخرجه البخاري يف كتاب التيمم 
 من) ٥٢٣(, رقم )١/٣٧١(ومسلم أيضًا يف كتاب املساجد ومواضع الصالة . من حديث جابر بن عبد اهللا) ٣٣٥(

وُجِعَلْت  وُجِعَلْت لنا األرض كلُّها مسجدًا,«: بلفظ) ٥٢٢(وعند مسلم من حديث حذيفة أيضًا برقم . حديث أيب هريرة
 .»تربُتها لنا طهورًا إذا مل نجد املاءَ 
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 .)١(قاله ابن حزم

الِسل احتلمُت يف ليلٍة باردٍة يف غزوة ذات«: قال  وعن عمرو بن العاص – ٥ , )٢(السَّ
مُت, ثم صلَّيُت بأصحايب  بحفأشفقُت إْن اغتسلُت أن أْهِلك فتيمَّ  ^فذكروا ذلك للنبي ! الصُّ

فأخربُته بالذي منعني من االغتسال,  .»!صلَّيَت بأصحابك وأنت ُجنٌُب ! )٣(يا عمرو« :فقال
Ÿωuρ (#þθè=çFø) ...  ®: إين سمعُت اهللا يقول: وقلت s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈)فضحك رسوُل )٤ ,

 . )٥(», ومل يُقل شيئاً ^اهللا 

سول  :ظاهر ووجه الداللة منه عىل اجتهاده يف ترك الُغسل  أقرَّ عمرو بَن العاص  ^فإنَّ الرَّ

                                                                                                  
 ).١/٣٦٨( »املحىل«: انظر  )١(
الِسل  )٢( بفتح أوله وقيل بضمه, وكرس ثانيه, مجع السلسلة, وهو ماء بأرض ُجَذام, وُعذرة, وبِيل, وبني القني, وراء  :ذات السَّ

لسال, وبذلك سميت غزاة ذ. وادي القرى السلوهو يف اللغة املاء السَّ ). هـ٨(ووقعت يف مجادى اآلخرة سنة  ,ات السَّ
 .  )٣/٧٤٤( »معجم ما استعجم«, و)٣/٢٣٣( »معجم البلدان«: انظر
 ,كانت بني تبوك والبحر) ديار جذامو. (فهو وادي الُعال اليوم إىل تبوك إىل تيامء, وتقرب من خيرب شامالً ) وادي القرى(أما 

 . )٢٣٧ص( »األمكنةمعجم «: انظر .يةفهي يف شامل اململكة العربية السعود
أسلم قبل الفتح يف صفر . وأبا حممد ,يكنى أبا عبد اهللا وفاحتها, أمري مرص ,عمرو بن العاص بن وائل القريش السهميهو   )٣(

 روى عنه ولداهو ,أحاديث روى عن النبي . امناستعمله عىل عُ و ,ه ملعرفته وشجاعتهادنأو النبي به قرَّ , ف)هـ٨(سنة 
 .)٤/٦٥٠( »صابةاإل«, )٣/١١٨٤( »االستيعاب«: انظر ).هـ٤٣(سنة  مات. كان أحد دهاة العرب .عبد اهللا وحممد

 ).٣٩: آية(سورة النساء   )٤(
 »املستدرك«واحلاكم يف ). ٣٣٤(, رقم )١/٩٢(باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم?  –أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة   )٥(

قًا  )مع الفتح – ١/٤٥٤( »الصحيح«وأخرجه البخاري يف . ه الذهبيرَّ حه وأقوصحَّ ) ١/١٧٧( بصيغة التمريض, يف معلَّ
 ووصله احلافظ ابن حجر يف. باب إذا خاف اجلنب عىل نفسه املرض أو املوت أو خاف العطش تيمم –كتاب التيمم 

 »الفتح«قال ابن حجر يف ). ٦٧٠(رقم ) ١/١٣٨( »سننه«من طريق الدارقطني يف ) ٢/١٨٨( »تغليق التعليق«
 .»إسناده قوي «): ١/٤٥٤(
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مه عنها, وسكوته  ع ^من اجلنابة وتيمُّ  .وعدم تعنيفه له; دليل عىل صحة فعله وموافقته للرشَّ

ه يف رأسه, ثم احتلم «: قال وعن جابر  − ٦ خرجنا يف سفر فأصاب رجًال منا حجر فشجَّ
م? فقالوا: سأل أصحابه فقالف ما نجد لك رخصًة وأنت تقدر عىل : هل جتدون يل رخصة يف التَّيمُّ

قتلوه قتلهم اهللا, أال سألوا إذ مل : فقال. ُأخرب بذلك فلامَّ قدمنا عىل النبي ! املاء, فاغتسل فامت
ؤال )١(يِّ يعلموا, فإنام شفاء العِ  م وَيْعِرص السُّ  − شكَّ موسى  −  أو َيْعِصب, إنام كان يكفيه أن يتيمَّ

 .)٢(»عليها ويغسل سائر جسده عىل جرحه ِخْرقًة, ثم يمسح

عىل من أفتى املجروح بوجوب غسله من اجلنابة, وترصحيه  ^إنكار النبي  :وجه الداللة منه
َم كان يكفيه; وهو نصٌّ يف املسألة الم أن التَّيمُّ الة والسَّ  .عليه الصَّ

جاء رجل إىل رسول «: قال )٣(ا معارضة بام جاء عن طارق بن شهاببأهن :ُنوقشت هذه األدلة
إين أجنبُت : وجاءه آخر فقال. أحسنت: فقال. إين أجنبُت فلم ُأصلِّ ! يا رسول اهللا: فقال  − اهللا

                                                                                                  
 .)ا.ي.ع(, مادة )٣/٣٣٤( »النهاية« .اجلاهل :ــيُّ العِ   )١(
. , من طريق عطاء بن أيب رباح, عن جابر)٣٣٦(, رقم )١/٩٣(باب املجدور يتيمم  –أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة   )٢(

خاف عىل نفسه إن باب املجروح تصيبه اجلنابة في –طهارة وسننها , وابن ماجه يف كتاب ال)٣٣٧(وأخرجه كذلك برقم 
) ٧٥٢(, رقم )١/٢١٠(باب املجروح تصيبه اجلنابة  –والدارمي يف كتاب الطهارة ). ٥٧٢(رقم  ,)١/١٨٩(اغتسل 

 . عبَّاسكلُّهم من طريق عطاء, عن ابن 
 »مصباح الزجاجة«: انظر .»عطاء مرسلعن األوزاعي عن : رقطنيقال الدا. هذا إسناد منقطع«: قال البوصريي

)١/٢٢٠.( 
. وهو رجل, ويقال إنه مل يسمع منه شيئاً  ^رأى النبي . هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجيل األمحيس, أبو عبد اهللا  )٣(

لفاء روى عن اخل. فهو صحايب عىل الراجح, وإذا ثبت أنه مل يسمع منه فروايته عنه مرسل صحايب, وهو مقبول عىل الراجح
 ).٣/٥١٠( »اإلصابة«, )٢/٧٥٥( »االستيعاب«: انظر. )هـ٨٢(مات سنة . روى عنه سامك, وخمارق. األربعة
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حه ذكره. »أحسنت: قال. فتيممُت فصلَّيُت   .)١(ابن حزم وصحَّ

م, فأصاب إذ مل ُيصلِّ بأنَّ هذا الذي أجنب فلم ُيصلِّ مل :وُأجيب عن ذلك  يكن عليه حكم التَّيمُّ
م علم فرض  ٠٠بعد الُبلوغ  –كام هو معلوم  –ائع بام ال يدري, وإنام تلزم الرشَّ  والرجل الذي تيمَّ

م ففعله  .)٢(التَّيمُّ

 امعــــاإلج:  اً ثالث

حابة  م اجلُنُِب  فقد أمجع الصَّ ُحكي عن  إال ما – والتَّابعون ومن بعدهم عىل صحة تيمُّ
وهو مذهب مجهور . )٤(, ونقل مجاعٌة من أهل العلم اإلمجاع عىل ذلك−)٣(كام مىض إبراهيم النََّخعيِّ 

افعية, واحلنابلة: الفقهاء  .                     )٥(احلنفية, واملالكية, والشَّ

 ـــــولقـاملع :رابعًا 

 :استدلَّ اجلمهور بأدلة عقلية, منها

                                                                                                  
 ).١/٣٦٨( »ىلــاملح«  )١(
 ).١/٣٦٨( »املصدر السابق«  )٢(
 ). ٤/٥٧( »رشح مسلم«: انظر  )   ٣(
, )١/٣٠٣( »االستذكار«, و)١٩/٢٧٠( »التمهيد«, و)٢/١٥( »األوسط«, و)١/٢١٦( »جامع الرتمذي«: انظر يف ذلك  )  ٤(

, )١/١١٠( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )١/١٦١( »املغني«, و)٥٨ص( »بداية املجتهد«, و)١/٤٦( »اإلفصاح«و
اإلعالم بفوائد عمدة «, و)١/١١٠( »إحكام اإلحكام«, و)٢/٢٠٧( »املجموع«, و)٤/٥٧( »رشح النووي عىل مسلم«و

 ).٢/٤١( »أضواء البيان«, و)١/٣٣٠( »حتفة األحوذي«, و)١/٣٢٢( »وطارنيل األ«, و)٢/١٣٧( »األحكام
, )١/٣٣٠( »مواهب اجلليل« :وللاملكية. )١/١٥٤( »البحر الرائق«, و)١/٤٥( »بدائع الصنائع« :للحنفية انظر  )٥(

افعية. )١/٢٤٧( »الفواكه الدواين«و  :وللحنابلة .)١/٢٦٤( »هناية املحتاج«, و)١/٨٧( »مغني املحتاج« :وللشَّ
 ).١/٩٦( »رشح منتهى اإلرادات«, و)١/٢٧٩( »اإلنصاف«
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م كاحلدث األصغر; فال فرق بينهامأنَّ اجلنابة حد – ١  .)١(ث, فيجوز له التَّيمُّ

 .)٢(وألنَّ ما كان طهورًا يف احلدث األصغر كان كذلك يف احلدث األكرب كاملاء – ٢

*  *  * 

  :الرتجيح 

حابينيالرَّ  القديم واجلديد; هو القول  − ريض اهللا عنهام −عمر وابن مسعود  اجح من قويل الصَّ
حابة الذي رجع  األخري   .واهللا تعاىل أعلم ;ا إليه ووافقا به بقية الصَّ

*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
 ).١/١٦١( »املغـني«: انظر  )١(
 ).٢/٢٠٨( »املجموع«: انظر  )٢(
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  ألة الثالثةـاملس – ٣
 وابنِ 

َ
اسرجوع عائشة

َّ
ن وأبي هريرة  عب

ْ
ي
َّ
ف
ُ
 على اخل

َ
    )١(عن إنكارهم املسح

W 

فر, عىل ذلك ني يف احلرض واأهل العلم والفقه واألثر جممعون عىل مرشوعية املسح عىل اخلُفَّ  لسَّ
حابة والتَّ    .ثاً قديًام وحدي وفقهاء املسلمني ابعنيمجهور الصَّ

  ...........................................وابن  ,)٣(, والكاساينُّ )٢(ريةبَ حكاه ابن عبد الرب, وابن هُ 

                                                                                                  
 . إصابة البلَّة خلفٍّ خمصوص :ورشعاً . إمرار اليد عىل اليشء :املسح لغةً   ) ١(

الة بدالً عن غسل القدمنيهو إمرار اليد املبلولة يف الوضوء عىل خفني ملبوسني عىل طه :وقيل  .  ارة مائية حتلُّ هبا الصَّ
رة ُجعلــت للمقــيم يومــًا وليلــة, وللمســافر ثالثــة أيــام ولياليهــا :وقيــل  »رد املحتــار«: انظــر. هــو عبــارة عــن رخصــة مقــدَّ

 ).١/٢٦( »اجلوهرة النرية«, و)١/١٦١( »الفواكه الدواين«, و)١/٢٦١(
ا   . )ف.ف.خ(مادة , )١/٧٧( »خمتار الصحاح«. التي ُتلبس افواحد اِخلفَ فهو  :فُّ ـاُخل وأمَّ
كـذلك و ).ق.م.ر.ج(, مـادة )١٠/٣٥( »لسان العرب«. اخلُفِّ  قُخفٌّ صغري ُيلبس فووهو  :ْرُموُق ـاُجل مما ُيمسح عليه و

بأيضاً  هو ُيلبس فوق اخلُفِّ و :اُملوُق  واجلُرمـوق يشء  اُملـوق: وقيـل ).ق.و.م(, مادة )٣/٣٧٢( »النهاية«. ; فاريس معرَّ
ب :ومنها اَجلْوَرُب ). ١/١٣٦( »املبدع« .واحد  ).١/١٣٧( »املبدع«. وهو غشاء من صوف ُيتَّخذ للدفء, أعجمي معرَّ

 .               وقد اختلف فقهاء املذاهب يف املسح عىل هذه املمسوحات عىل تفريعات وأقوال هلم ذكروها يف كتبهم
يباين احلنبيل, صاحب التصانيفهو الوزير أبو املظفر, حيي  ) ٢( ه بأيب احلسـني ). هـ٤٩٩(ولد سنة . ى بن حممد بن هبرية الشَّ تفقَّ

كتـاب «لـه . كـان دينـًا, خـريًا, متعبـدًا, بـارًا بـالعلامء. بن القايض أيب يعىل, وسمع احلديث, وتال بالسبع, ومهـر يف اللغـةا
  ).٤/١٩١( »الشذرات«, )٢٠/٤٢٦( »النبالء«: انظر). هـ٥٦٠(ُقتل مسمومًا سنة . »اإلفصاح

ـه بـه ابنـه عن السمرقندي, وجمد األئمة الرسخ أخذ. الكاساين أبو بكر بن مسعود بن أمحد,هو العالَّمة احلنفي,   ) ٣( يس, وتفقَّ
جه ابنته فاطمة وجعل مهرها الكتاب, حتى قال فقهاء »البدائع«يف  »التحفة«رشح كتاب شيخه . الغزنويحممود, و , فزوَّ

جه ابنته«: عرصال  ).٥٣ص( »الفوائد البهية«, )٣٢٧ص( »تاج الرتاجم«: انظر). هـ٥٨٧(سنة  مات. »!رشح حتفته وزوَّ
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ة. )٣(, وغريهموويُّ , والنَّ )٢(ان, وابن القطَّ )١(قدامة   .)٤(وهو من خصائص هذه األُمَّ

فر واحلرض, سواء «: قال النَّوويُّ  أمجع من يعتدُّ به يف اإلمجاع عىل جواز املسح عىل اخلُفني يف السَّ
ِمن الذي ال يميش, وإنام أنكرته  )٥(كان حلاجة أو لغريها, حتى جيوز للمرأة املالزمة بيتها, والزَّ

يعة  .)٦(»وال يعتدُّ بخالفهم, واخلوارج, الشِّ

 . من أهل العلم إىل أن أحاديث املسح عىل اخلُفني بلغت حدَّ التواتر وهلذا ذهب مجهرةٌ 

فاعة,  تتبَّعُت «: )٧(قال أبو الفرج ابن اجلوزيِّ  األحاديث املتواترة فبلغت مجلًة, منها حديث الشَّ

                                                                                                  
عييل, صاحب   ) ١( , سمع هبـة )هـ٥٤١(ولد سنة . »املغني«هو موفق الدين أبو حممد, عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس اجلامَّ

 لـه. كان من بحور العلـم وأذكيـاء العـامل. ابن نقطة, والضياء وأبو شامة املقدسيان ومنه. اهللا الدقاق, وأبا الفتح بن البطي
 ).٥/٨٨( »الشذرات«, )٢٢/١٦٥( »النبالء« :انظر). هـ٦٢٠(مات سنة . »روضة الناظر«و »الكايف«

, وسـمع احلـافظ )هــ٥٦٢(ُولـد بفـاس سـنة . هو أبو احلسن, عىل بن حممد بن عبد امللك الفايس, املعروف بـابن القطَّـان   ) ٢(
: مـن تأليفاتـه. اشـُتهر باالشـتغال بعلـم احلـديث والروايـة. وأخذ عنـه ابنـه حسـن, وابـن الهيـة. املالقي, وأبا بكر املواق

 ).٥/١٢٨( »الشذرات«, )٢٢/٣٠٦( »النبالء«: انظر). هـ٦٢٨(مات سنة . »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«
 , و)١/٧( »بـــدائع الصـــنائع«, و)١/٤٩( »إلفصـــاحا«, و)١/٢١٦( »كاراالســـتذ«, و)١١/١٣٤( »التمهيـــد«: انظـــر  ) ٣(

وحكاه ابـن حجـر  .)٣/١٦٤( »رشح مسلم للنووي«, و)١/١٠٦( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)١/١٧٤( »غـنيامل«
, )١/٢٦٤( »حتفــة األحــوذي« , واملبــاركفوري يف)٣/٩٧( »عمــدة القـاري«البــدر العينــي يف , و)١/٣٠٥( »الفـتح« يف

  ).١/١٧٣( »عون املعبود« وشمس احلق آبادي يف
  ).١/٥٦( »حاشية قليويب عىل رشح املحيل« :انظر  ) ٤(
ِمنُ   ) ٥( ُ  ُمْبَتًلـــى َأي ,َزِمــنٌ  رجــل: هــو املبــتىل بالعاهــات, ُيقــال :الــزَّ ـــنيِّ مَ  َب مَ  .انــةالزَّ  »لســان العــرب«: انظــر. العاهــة :انــةُ والزَّ

 ).ن.م.ز(, مادة )١٣/١٩٩(
 ).٣/١٦٤( »رشح صحيح مسلم«: انظر   )   ٦(
هــ أو ٥٠٩(ولـد سـنة . بـن أيب بكـر الصـديق حممـد نسـبه إىل بن اجلوزي, يعودمة أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل العالَّ هو   )  ٧(

وعنـه سـبطه يوسـف بـن قـزعيل احلنفـي, وابـن . أخذ عن أيب القاسم بن احلصـني, وأيب احلسـن ابـن الزاغـواين). هـ٥١٠
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لني يف الوضوء, ْج وحديث احلساب, وحديث النظر إىل اهللا تعاىل يف اآلخرة, وحديث غسل الرِّ 
 .)١(»وحديث املسح عىل اُخلفنيلقرب, وحديث عذاب ا

   يمسحون عىل  ^دركت سبعني رجًال من أصحاب النبي أ«: )٢(قال احلسن البرصيُّ 
عن أربعون حديثًا  يشء, فيهاملسح  ليس يف قلبي من«: وقال اإلمام أمحد بن حنبل .)٣(»اخلُفني

 .)٤(»اوفوقا وم ^إىل النبي  اوعرفا م, ^أصحاب رسول اهللا 
من أنكر « :قالو .»مسما قلت باملسح حتى َوَرَدْت فيه آَثاٌر َأْضَوُأ من الشَّ «: بو حنيفةوقال أ

املسح عىل اخلُفني من رشائط  –رمحه اهللا تعاىل  –وقد عدَّ  .)٥(»املسح عىل اخلُفني ُخياف عليه الكفر
يخْني أن «: أهل السنة واجلامعة, فقال يف بيان ذلك َل الشَّ  وأن يرى املسَح  ,)٧(ننيتَ اخلَ وُحيبَّ  ,)٦(ُيفضِّ

 .)٨( »عىل اُخلفني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٤/٢٩٧( »العرب«, )٢١/٣٦٥( »النبالء«: انظر). هـ٥٩٧(مات سنة . يف التفسري »زاد املسري«: تصانيفه من. قدامة

 ). ٢٠ص(للكتاين  »احلديث املتواتر مننظم املتناثر «نقًال عن   )   ١(
كانـت . ن خالفة عمر ُولد لسنتني بقيتا م. هو سيد التابعني, احلسن بن أيب احلسن يسار, أبو سعيد, موىل زيد بن ثابت  )  ٢(

كـان سـيد . وعنه أيوب, ومحيـد الطويـل. روى عن عمران بن حصني, واملغرية بن شعبة. ُأمه موالة ألُم سلمة ُأم املؤمنني
 ).٤/٥٦٣( »النبالء«, )٧/١٥٦( »طبقات ابن سعد«: انظر). هـ١١٠(مات سنة . أهل زمانه علًام وعمالً 

 . )٧٢ص( »نظم املتناثر«, )١/٢١٧( »االستذكار«, )١١/١٣٧( »يدالتمه« ,)١/٤٣٣( »األوسط«: انظر  )   ٣(
 ). ١/١٧٤( »املغنـي«: انظر  )   ٤(
ابـن املنـذر, وابـن عبـد الـرب, : وممـن ذهـب إىل تواترهـا غـري مـا ذكرنـا ).١/٤٥( »تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق«: انظر  )   ٥(

  ).وما بعدها ٧٢ص( »نظم املتناثر«: انظر. موالقايض عياض, وابن حجر العسقالين, والزرقاين, وغريه
 . − ريض اهللا عنهام −يعنى أبا بكر وعمر   )   ٦(
 . − ريض اهللا عنهام −يعني عثامن وعليا   )   ٧(

ْهُر, : −بالتحريك  –َتُن ـواَخل  *  ).ن.ت.خ(, مادة )١٣/١٣٨( »اللسان«. زوج ابنته: عند العامة وَخَتُن الرجلالصِّ
  ).٥/١١٧( »بدائع الصنائع«: انظر  )   ٨(
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يخني, وال «: ة واجلامعة فقالنَّ , وأنه ُسئل عن السَّ  وجاء نحوه عن أنس بن مالك أن ُحتبَّ الشَّ
هراء,   .)١(»ومتسَح عىل اُخلفنيتطعَن يف اَحلَسنْني والزَّ

ق ممَّا يُ  ابن عبد الرب وجعله ال ينكره إال خمذول أو مبتدع وأنه  بني أهل السنة وأهل البدع,به فرَّ
 .)٢(خارج عن مجاعة املسلمني, أهِل الفقه واألثر

حابة  لف, فلقد أنكره بعض الصَّ  . ومع كلِّ ما سبق; فقد وقع فيه اختالف يسري عند السَّ

لف واخللف, «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية حتى أنكره بعض وخفي أصله عىل كثري من السَّ
حابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره يف  ...ائفة من أهل املدينة, وأهل البيت , وطالصَّ

  .)٣(»رواية, وأصحابه خالفوه يف ذلك

*  *  * 

אאW 
ةر اآلثـا

َّ
حابة عن  احملكـي

َّ
  :يف املسألة  الص

ومل «: ل ابن عبد الربقا. أو كراهيته إنكار املسح عىل اخلُفَّني ^جاء عن ثالثة من أصحاب النبي 
 .)٤(»هريرة وأيب ,وعائشة ,عبَّاسبن افني إال عن حابة إنكار املسح عىل اخلُ رو عن أحد من الصَّ يُ 

                                                                                                  
 . )٧٣ص( »نظم املتناثر«: انظر  )   ١(
 ). ١١/١٣٤( »التمهيد«: انظر  )   ٢(
  .)١٢ص( »ختيارات الفقهيةاال«, )٥/٣٠٣( »فتاوى الكربىال«: انظر  ) ٣(
  ).١/٢١٧( »ستذكاراال«: انظر  )   ٤(
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حابة  :                             , عىل ما سنبيِّنه اآلن)١( وقد ُحكي رجوعهم عن ذلك, موافقًة جلامهري الصَّ

ن امل  إنكارهم وكراهتهمحكاية : أوالً 
ْ
ي
َّ
ف
ُ
  :سح على اخل

, )٢(مجاعة من العلامء إنكار املسحعنها  , فلقد حكى−ريض اهللا عنها  − ولنبدأ بُأمِّ املؤمنني عائشة 
 :من طريقني ذلكقد جاء عنها و

مه«: , أهنا قالتبن حممد القاسمعن  :األول كاكني أحبُّ إيلَّ من أن أمسح ألْن أِحزَّ ا بالسَّ
 . )٣(»عليهام

كني أحبُّ إيلَّ من «: تروة بن الزبري أهنا قالعن ع :الثاين مها, أو أحزَّ أصابعي بالسِّ ألْن أِحزَّ
  .)٤(»أمسح عليهام

يف كراهيتها املسَح عىل اخلُفني, بحيث إهنا ترى أن قطعها لقدميها أو أصابعها  انرصحي األثرانو
 . أحبُّ إليها من املسح عليهام حال ُلْبسها اخلُفني

                                                                                                  
  ).١/١٤٣( »العناية رشح اهلداية«, و)١/٩٨( »املبسوط«: انظر  )   ١(
, )١/٥٠٢( »جمـوعامل«, و)١/٨٣( »البيـان والتحصـيل«, و)١١/١٣٨( »تمهيـدال«, و)١/٢١٨( »االسـتذكار«: انظر  )   ٢(

  ). ١/١٤٣(البن اهلامم  »فتح القدير«و

, مـن طريـق ُهشـيم, أنـا حييـى بـن سـعيد األنصـاري, عـن )١٩٤٤(, رقـم )١/١٦٩( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )   ٣(
 »التقريـب«: انظـر. فـإن رواتـه أئمـة ثقـات معروفـون وهو هبذا اإلسـناد صـحيح,. حممد, عنها ريض اهللا عنها القاسم بن

  ). ٧٩٤و ١٠٥٦و ١٠٢٣ص(

, من طريق حييى بـن أيب بكـري, ثنـا شـعبة, عـن أيب بكـر بـن )١٩٥٣(, رقم )١/١٧٠( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )   ٤(
. رجاله مجـيعهم أئمـة ثقـات وهو صحيح هبذا اإلسناد أيضًا,. وذكره... ن عائشةحفص, قال سمعت عروة بن الزبري, ع

    ).٦٧٤و ٥٠٠و ٤٣٦و ١٠٥٠ص( »التقريب«: انظر
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وأنه مسح   ^خفاء سنَّة املسح عليها; إذ مل يبلغها قول وفعل النبي  − أعلم واهللا –وسبب ذلك 
, كام )١( أحالت بعلم ذلك عىل عيل بن أيب طالبتوقَّفت وني, ثم إهنا ملَّا سئلت عن ذلك عىل اخلُفَّ 
  .يف رجوعها سيأيت

ا ابن  *  َل ه املسح عىل اخلُفني أوَّ أنه كان يكره من الثابت عنفإنه  ; − ريض اهللا عنهام − عبَّاسأمَّ
 :وقد جاء ذلك عنه برواية اثنني من كبار أصحابه. )٢(إذ حكاه عنه مجٌع من أهل العلمأمره, 

ـْني «: فلقد روى عكرمة عنه أنه قال – ١  اآلمرة  −يريد أنَّ آية الوضوء  .)٣(»َسَبَق الكتاُب اُخلـفَّ
جلني  وأما «: قال العيني. اخلُفني, فتكون ناسخًة له يف سورة املائدة سبقت املسح عىل −بغسل الرِّ

 .)٤(»إليه عَ َج فلام ثبت رَ  بعد نزول املائدة, ^فإنام كرهه حني مل يثبت مسح النبي  عبَّاسابن 

 .)٥(أيضًا, ولكنه مل يرو عنه بإسناٍد موصوٍل يثبت مثله وهو ُيروى هبذا اللفظ عن عيلٍّ 

ني, أو مسحُت عىل ظهر ما ُأبايل مسحُت عىل اخلُفَّ « :بري أنه قالوروى عنه سعيد  بن ُج  – ٢

                                                                                                  
 . )١/٣٤٠( »معرفة السنن واآلثار«و ,)١/٤٠٩(للبيهقي  »السنن الكربى« :انظر  )   ١(
 »البيـان والتحصـيل«, و)١/٣٤٧( »ن واآلثـارمعرفة السن«, و)١١/١٤١( »تمهيدال«, و)١/٢١٨( »االستذكار«: انظر  ) ٢(

 »العنايـة رشح اهلدايـة«, و)١/١٤٣( »فـتح القـدير«, و)١/٥٠٢( »جمـوعامل«, و)٢٥ص( »بداية املجتهـد«, و)١/٨٣(
  ). ٣/٩٧( »عمدة القاري«, و)١/١٤٤(

عـثامن بـن حكـيم, عـن , مـن طريـق عـيل بـن ُمْسـِهر, عـن )١٩٤٧(, رقـم )١/١٦٩( »املصـنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )   ٣(
 ).٣٩٧و ٣٨٣و ٤٠٥ص( »التقريب«: انظر. رجاله ثقات وإسناده صحيح,. عكرمة, عنه

 ).٣/٩٧( »عمدة القاري«: انظر  )   ٤(
من ) ١٩٤٦(, رقم )١/١٦٩(; أخرجها ابن أيب شيبة  والرواية عن عيل ). ١/٤٠٩(للبيهقي  »السنن الكربى«: انظر  )   ٥(

  . هكذا معضالً يه حممد الباقر, عن عيل; طريق جعفر الصادق, عن أب
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ق بني كونه يمسح عىل اخلّف أو يمسح عىل ظهر بعريه, فكالمها عنده  , فهو)٢(»هذا )١(ُبْختِيِّ  ال ُيفرِّ
   .ال يصح املسح عليه

ا أبو هريرة  * أو عىل ظهر  ,في مسحتبايل عىل ظهر ُخ ما أُ « :قالأنه  فقد جاء عنه ; أمَّ
سح عليهام أو فهو ال يرى املسح عىل ُخفيه كام هو ظاهر الرواية, إذ ال فرق عنده بني امل. )٣(»محار

   .املسح عىل ظهر محار

 .)٤(وقد حكاه عنه بعض أهل العلم

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
: انظـر. وَبَخـاِيتّ  ُبْخـٍت  عـىل وُجتْمـع ,)ةْختِيَّـالبُ (األنثـى منهـا  .األعنـاق طـَوال ِمجـال وهـيَذَكُر اجلـامل الُبْخـت,   :ُبْختِيُّ ال  )   ١(

  ).ت.خ.ب(, مادة )٦٦ص( »النهاية«
 ., من طريق ابن فضيل, عن رضار بن مرة, عن سعيد, عنه)١٩٤٧(, رقم )١/١٦٩( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )   ٢(
). ٥٠٢ص(  »التقريب«). صدوق عارف, ُرمي بالتشيع(ابن فضيل, هو حممد بن فضيل بن غزوان  وهو حسن اإلسناد,   

 »التقريــب«). ثقــة ثبــت فقيــه(وســعيد بــن جبــري ). ٢٨٠ص( »التقريــب«). ثقــة ثبــت(ورضار, هــو أبــو ســنان الشــيباين 
 ).٢٣٤ص(

من طريق يـونس بـن حممـد, نـا عبـد الواحـد بـن زيـاد, ثنـا إسـامعيل بـن ) ١٩٥٢(, رقم )١/١٧٠(أخرجه ابن أيب شيبة   )   ٣(
ثقـة (يـونس بـن حممـد, هـو أبـو حممـد املـؤدب  وإسـناده حسـن,. وذكـره ٠٠٠: قال أبو هريرة: قالسميع, ثني أبو رزين 

  »التقريـــب«). صــدوق(وإســامعيل ). ٣٦٧ص( »التقريــب«). ثقـــة(وعبــد الواحــد ). ٦١٤ص( »التقريــب«). ثبــت
 ).٥٢٨ص( »التقريب«). ثقة فاضل(وأبو رزين, هو مسعود بن مالك األسدي ). ١٠٨ص(

 ).١/١٤٣( »فتح القدير«, و)١/٨٣( »البيان والتحصيل«, و)١/٢١٨( »االستذكار«, )١١/١٤١( »التمهيد«: انظر  )   ٤(
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حابة  حكاية:  ثانياً 
َّ
 : رجوعهم عن إنكار املسح وموافقتهم مجهور الص

مل تلبث طويًال عىل كراهيتها  −ها ريض اهللا عن − ني عائشة يبدو أنَّ ُأمَّ املؤمن :رجوع عائشة  *
يدلُّ . ^مل يبلغها يف أول أمرها يف ذلك سنٌَّة عن النبي  − كام أرشُت  –هنا إ ملسح عىل اخلُفني, إذا

حيح«عليه ما رواه مسلم يف  ِح عىل سَأَتْيُت َعاِئَشَة َأْسَأُهلَا عن امل: قال ُرشيح بن هانئ عن )١(»الصَّ
ْنيِ فقالتاخلُ   :فقال فسألناه .»^ فإنه كان يسافر مع رسول اهللا ,ْلهُ عليك بابن أيب طالب فس« :فَّ

اْئِت «: ويف رواية قالت .»وليلًة للمقيم اً للمسافر ويوم نَّ ثالثة أيام ولياليه ^ رسول اهللا جعل«
  .)٢(»يا فإنه أعلم بذلك مني لع

عىل ُخفيه, وجعله توقيتًا معلومًا  ^النبي  أنه بلغها العلم بمسح :وسبب رجوعها إْن صحَّ 
واب للمقيم واملسافر; واهللا تعاىل أعلم  .بالصَّ

  *  *  * 

إىل مذهب سائر  َرَجَع عن قوله −ريض اهللا عنهام  −الشكَّ أنَّ ابن عبَّاس  :عبَّاس رجوع ابن * 
حابة   :والدليل عىل ذلك ما ييل , )٣(عنه ثابت, وأنَّ ذلك الصَّ

: عبَّاسقال ابن : إنَّ عكرمة يقول: أنَّ عطاء بن أيب رباح أنكر ما رواه عكرمة, فقد قيل له :أوالً 
ْني «  .)٤(يمسح عليهام عبَّاسأنا رأيت ابن ! كذب عكرمة: فقال عطاء. »َسَبَق الكتاُب اخلُفَّ

                                                                                                  
 . باب التوقيت يف املسح عىل اخلفني –طهارة , كتاب ال)٢٧٦(, رقم )١/٢٣٢(  )   ١(
 . )٢٧٦(, قم )١/٢٣٢(  )   ٢(
 ).١/٩٨( »املبسوط«: انظر  )   ٣(
 . من طريق ابن إدريس, عن فطر, عن عطاء) ١٩٥١(, رقم )١/١٧٠(أخرجه ابن أيب شيبة   )   ٤(
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 : فعلهمن قوله و −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسأنَّ املسَح عىل اخلُفني ثابٌت عن ابن  :ثانيًا 

سئل و .)١(»يمسح املسافر عىل اخلُفني ثالثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة« :فمن قوله *
يف ذلك : وابن عمر أهنام كانا يقوالن عبَّاسبلغني عن ابن «: عن املسح عىل اخلُفني فقالعطاء 

 . )٢(»رخصة يف املسح عليهام باملاء, إذا أدخلتهام طاهرتني

يمسح  عبَّاسرأيت ابن «: −  ابقةيف الرواية السَّ كام  –رصحيًا اء ذلك عنه فقد ج :وأما فعله *
 . )٣(»عليهام

خيالف الناس يف املسح عىل اخلُفني, فلم يمت  عبَّاسكان ابن «: ما ُروي عن عطاء أنه قال : ثالثاً 
ه يف املسح بع أصحابحتى اتَّ  − ريض اهللا عنهام  − عبَّاسمل يمت ابن «: ويف رواية. )٤(»حتى تابعهم
 .)٥(»عىل اخلُفني

وكان ابن عبَّاس ممن ُينكر املسح, ثم جاءه الثبت عن رسول اهللا «: »املعرفة«يف  )٦(قال البيهقيُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وفطـر, هـو ابـن ). ٢٩٥ص( »قريـبالت«). ثقـة فقيـه عابـد. (ابن إدريس هو عبد اهللا بن إدريـس األودي وإسناده حسن,

). ثقـة فقيـه فاضـل(وعطـاء بـن أيب ربـاح ). ٤٤٨ص( »التقريـب«). صـدوق ُرمـي بالتشـيع(خليفة املخزومـي مـوالهم 
 ).٣٩١ص( »التقريب«

, من طريق ابن ُعلّية, عن ابن أيب عروبة, عن قتادة, عن موسى بن سلمة )١٩١١(, رقم )١/١٦٦(أخرجه ابن أيب شيبة   )   ١(
 ). ٩٨٠و ٧٩٨و ٣٨٤و ١٣٦ص( »التقريب«: انظر. رواته أئمة ثقات حفاظ  وإسناده صحيح,. يل, عنهاهلذ

  ., من طريق ابن جريج, عن عطاء)٧٧٢(, رقم )١/١٩٨( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )   ٢(

  .نه, من طريق سفيان, عن الزبري بن عدي, ع)١٨٩٦(, رقم )١/١٦٥(ونحوه ما عند ابن أيب شيبة   )   ٣(

  ).٣/٩٧( »عمدة القاري«, والعيني يف )١/٨( »بدائع الصنائع«مل أقف عليه مسندًا ; لكن أورده الكاساين يف   )   ٤(

  ).١/٩٨( »املبسوط« أقف عليه مسندًا ; لكن أورده الرسخيس يف مل  )   ٥(

ْوِجْردي البيهقي الشـافع  )   ٦( , و أخـذ عـن احلـاكم, )هــ٣٨٤(ولـد سـنة . يهو اإلمام احلافظ, أبو بكر أمحد بن احلسني اخلُْرسَ
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 .)١(»فقال به ^

ولو ثبت «: يف كراهية املسح عبَّاسيف معرض اعتذاره عام ورد عن عائشة وابن  وويُّ وقال النَّ 
فلام بلغا , ^ىل أن ذلك قبل بلوغهام جواز املسح عن النبي وعائشة ذلك حلُِمَل ع عبَّاسعن ابن 
  .)٢(» رجعا

ا أبو هريرة  :رجوع أيب هريرة *  , فلم أجد ما يدلُّ عليه −واهللا أعلم  –فرجوعه حمتمل  أمَّ
  .)٣(أنه مسح عىل اخلُفني ^ممن روى عن رسول اهللا  رصاحًة, وإْن كان 

 .)٤(أنه كان يمسح عىل ُخفيه أيب هريرة  وأورد ابن عبد الرب عن أيب زرعة, عن

حينئذ ما نقله ابن املنذر عن فإنه يستقيم  وأيب هريرة  عبَّاسوإذا ثبت رجوع عائشة وابن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ار, وعنه البغوي, وابنه اسامعيل مـات . »مناقب الشـافعي«, و»والدعاء«, »السنن«: له مصنفات نافعة, منها .وهالل احلفَّ

  ).٣/٣٠٤(» الشذرات«, )١٨/١٦٣(» النبالء«: انظر. , ثم ُنقل يف تابوته إىل بيهق فُدفن هناك)٤٥٨(بنيسابور سنة 

  ).١/٣٤٧( »معرفة السنن واآلثار«: انظر  )   ١(

  ).١/٥٠٢( »املجموع«: انظر  )   ٢(

من طريق وكيع, عن جريـر, عـن أيـوب,عن ) ١٩٢٤و١٨٨٢(, رقم )١٦٧و ١/١٦٤( » همصنف«أخرج ابن أيب شيبة يف  )   ٣(
يهام ثالثًا للمسافر, ويومـًا إذا أدخل أحدكم رجليه يف ُخفيه ومها طاهرتان فليمسح عل«: مرفوعاً  أيب هريرةأيب زرعة, عن 

وجريــر, هــو ابــن حــازم وهــو ثقــة كــام يف ). ٥٨١ص( »التقريــب«) ثقــة حــافظ عابــد(وكيــع  حســن, وإســناده. »للمقــيم
). ١١٧ص( »التقريـب«) ثقة ثبـت حجـة(وأيوب السختياين . لكن له أوهام إذا حدث من حفظه) ١٣٨ص( »التقريب«

 ). ١٦٤ص( »التقريب«) ثقة(اهللا البجيل وأبو زرعة, هو ابن عمرو بن جرير بن عبد 
: قـالن أيب سلمة, عن أيب هريـرة من طريق حييى بن أيب كثري, ع) ٥٥٥(, رقم )١/١٨٤( »هسنن«وأخرج ابن ماجه يف * 

وصـححه األلبـاين . »لمسافر ثالثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلـةل«: ما الطهور عىل اخلفني? قال! يا رسول اهللا: قالوا
 ).١/٩٠( »صحيح سنن ابن ماجه«يف 

 ). ١/٢١٨( »االستذكار«, و)١١/١٣٩( »التمهيد«: انظر )   ٤(
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 يوكل من رُ  ألنَّ  ;حابة اختالففني عن الصَّ ليس يف املسح عىل اخلُ « :أنه قال )١(اهللا بن املباركعبد
 .)٢(»عنه إثباته يورُ عنه منهم إنكاره فقد 

*  *  * 

اسأدلة القول الذي رجعت إليه عائشة وابن 
َّ
  :، وهي أدلة اجلمهور  وأبو هريرة  عب

 ريمــــرآن الكــــالق :أوالً 

ـنَّة مجاهري الفقهاء , واستدلَّ بعض )٣(املستفيضة عىل أنَّ مرشوعية املسح عىل اخلُفني ثابتة بالسُّ
¡|θßs#) ﴿: يف قول تعاىل )٤(وذلك عىل قراءة اجلرِّ ;  أيضاً العلامء عىل أنَّ مرشوعيته ثابتة بالكتاب  øΒ$# uρ 

öΝ ä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 ﴾)٥(. 

أهنا جاءت عطفًا عىل املمسوح, وهو الرأس, فُتحمل عىل مسح اخلُفني حال  :ووجه الداللة منها
ْجلني مستورتني, وتبقى قراءة النَّصب معطو ن والوجه حال , وهي اليدافًة عىل املغسوالتكون الرِّ

                                                                                                  
مولـده . هو شيخ اإلسالم وعامل زمانه, عبد اهللا بن املبارك بن واضح, أبو عبد الرمحن احلنظيل مـوالهم, الرتكـي املـروزي  )  ١(

, وأبـا حنيفـة. وخراسان, وارحتل إىل احلرمني, والشام, ومرص, والعراق, )هـ١١٨(سنة  ومنـه معمـر, . فسمع األوزاعـيَّ
 ).  ٨/٣٧٨( »النبالء«, )٨/١٦٢( »حلية األولياء«: انظر). هـ١٨١(مات سنة . كان أمري املؤمنني يف احلديث. والثوري

 ). ١/٣٠٥( »الفتح«: انظر )   ٢(
 »املبـدع«, و)١/٣٩٥( »الوسـيط«, و)١/٢٠( »املهذب«, و)١/٩٧( »املبسوط«, و)١/١٤٣( »رشح فتح القدير«: انظر )   ٣(

 ).١/١١٠( »رشح الزركيش«, و)١/١٣٥(
 ). ١/١٣٥( »املبدع«, )١/٢٤٨(البن تيمية  »رشح العمدة«: انظر   )   ٤(

 ﴿ ﴾ : انظر. والنصب قراءة نافع, وابن عامر, والكسائي, وحفص. قراءة اجلر قراءة ابن كثري, وأيب عمرو, ومحزة :
 ). ٢/٢٥٤(البن اجلزري  »النرش يف القراءات العرش«، )٨٢ص(أليب عمرو الداين  »القراءات السبعالتيسري يف «

 ).٦: آية(سورة املائدة  )   ٥(
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ْجلني باديتني, وقد جاء  .)١(السنة املطهرة بذلك تكون الرِّ

 .)٢(بأنَّ املسح إىل الكعبني غري واجب إمجاعاً  :وُنوقش هذا الدليل

بأنا سلَّمنا أنه غري واجب, واآلية تدل عىل الوجوب إليهام لو كانا غايًة للفعل وهو  :وُأجيب
  .)٣(ألنه جيوز أن يكون غاية للمحل الذي جيوز عليه املسح, فال يلزم املسح إىل الكعبنيممنوع; 

ـ: ثانيًا  رةــــنَّة املطـالسُّ  ـهَّ

املسح عىل اخلُفني عىل وجهني, منها فعل النبي ثبوث األحاديث التي استدلَّ هبا اجلمهور عىل 
 : وقوله ^

ا الفعل حابة فقد رواه أبو بكر, وعمر, والع :أمَّ , منها عىل سبيل بادلة, ومجاعة كثرية من الصَّ
يه  يف َسَفٍر, فأهويُت ألنزعَ  ^كنُت مع النبي «: قال )٤( املغرية بن شعبة التمثيل حديث ُخفَّ

رأيت رسول «: )٦(وحديث جرير  .)٥(», فمسح عليهام»َدْعُهام, فإين أدخلُتهام طاهرتني«: فقال

                                                                                                  
 ). ١/٥٨( »سبل السالم«, و)١/٨( »بدائع الصنائع«: انظر )   ١(
 ). ١/١٧٣( »البحر الرائق«, )١/١٤٣( »فتح القدير«: انظر )   ٢(
 ). ١/٤٥( »جممع األهنر«, )١/٤٥( »احلقائق تبيني«: انظر )   ٣(
والَّه عمر بن . أسلم قبل احلديبية وشهدها, وبيعة الرضوان. هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر الثقفي, أبو عيسى أو أبو حممد)   ٤(

والَّه ). ة الرأيمغري(كان ُيقال له . اخلطاب البرصة, ففتح ميسان ومهذان إىل أن عزله ملا شهد عليه أبو بكرة ومن معه
   ).٥/١٥٦( »اإلصابة«, )٣/٣٨٨( »االستيعاب«: انظر). هـ٥٠(معاوية عىل الكوفة, فاستمرَّ عىل إمرهتا حتى مات سنة 

 .متفٌق عليه  )٥(
, واللفظ )٢٠٦(, رقم )مع الفتح – ١/٣٠٩(باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان  –أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء 

  ).٧٧(, رقم )١/٢٢٩(باب املسح عىل اخلفني  –يف كتاب الطهارة  ومسلم أيضاً . له

, حتـى مجـيالً  كـان . وقيـل يكنـى أبـا عبـد اهللا ,يكنى أبا عمرو ,الصحايب الشهري ,يلجَ جرير بن عبد اهللا بن جابر البَ هو   )٦(
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 .)١(»توضأ ومسح عىل ُخفيه ^اهللا 
ا القول حابة  :وأمَّ الم قالفنحو ما رواه عمر, وعيل, ومجاعة من الصَّ الة والسَّ : , أنه عليه الصَّ

 .)٢(»يمسح املقيم يومًا وليلًة, واملسافر ثالثة أيام ولياليها«
 ــارــــاآلثـ: ثالثًا 

حاب , قال سفيان ة استدلَّ اجلمهور عىل مرشوعية املسح عىل اخلُفني باآلثار املرويَّة عن الصَّ
وعيل بن  ,وعثامن بن عفان ,وعمر بن اخلطاب ,يقدِّ وأبو بكر الصِّ  ,^مسح رسول اهللا «: وريُّ الثَّ 

, وعرشين صحابيا أسامء ثالثةٍ  دَ وَرسَ . »... وأبو عبيدة بن اجلراح ,وسعد بن أيب وقاص ,أيب طالب
 .)٣(كلُّهم مسح عىل ُخفيه

 عــــامـاإلج:  رابعاً 

حابة فقد أمجع ا عىل مرشوعية املسح عىل اخلُفني, وأنه ال  )٤(والتَّابعون ومن بعدهم, لصَّ
  .ة واجلامعة املسح عليهامنَّ ُينكره إال مبتدع ضال, وأنَّ من خصال أهل السُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ثـم  ,رسـله عـيل إىل معاويـةوأ ,سكن الكوفـة .مه عمر يف حروب العراق عىل مجيع بجيلةوقدَّ  .يوسف هذه األمة إنه: قيل

  ).١/٤٧٥( »اإلصابة«, )١/٢٣٦( »االستيعاب«: انظر). هـ٥٤هـ وقيل ٥١(مات سنة  .اعتزل الفريقني
م خترجيه )   ١(  .رواه مسلم, وتقدَّ
حابة من وجوه كثرية  ^روى ذلك عن النبي   ) ٢( بن كعمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب, وخزيمة : مرفوعًا مجاعٌة من الصَّ

ال, وأيب سعيد اخلدري, وعوف بن مالك,  ثابت, وابن عبَّاس, وأيب هريرة, واملغرية بن شعبة, وأيب بكرة, وصفوان بن عسَّ
 .ج ذلك مسلم, وأصحاب السنن, واملسانيد, واملصنفات, واملعاجم   . خرَّ

  ).١١/١٣٨( »التمهيد«أورده ابن عبد الرب بإسناده يف   )   ٣(

جماهد, وسعيد بن جبري, وعكرمة, وحممد الباقر, وأيب إسحاق السبيعي, وقيس بن الربيع, وأيب بكـر بـن  إال ما روي عن  )   ٤(
  ).٣/٩٧( »عمدة القاري«: انظر. داوود
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 ,وسائر أهل بدر ,وعيلٌّ  ,وعثامن ,وعمر ,أبو بكر :فنيوعمل باملسح عىل اخلُ «: قال ابن عبد الرب
وفقهاء املسلمني يف  ,ابعني أمجعنيحابة والتَّ وسائر الصَّ  ,م من املهاجرين واألنصاروغريه ,واحلديبية

فر للرجال فني يف احلرض والسَّ هم جييز املسح عىل اخلُ كلُّ  ;ومجاعة أهل الفقه واألثر ,مجيع األمصار
 .)١(»والنساء

 ولـــــقـاملع: ًا خامس
, وأنَّ املشقة حاصلة يف نزعه, فجاز املسح  أنَّ احلاجة داعيةٌ  ; به عىل املسح مما ُيستدلُّ  إىل ُلبس اخلفِّ

   .)٢(عليه قياسًا عىل اجلبائر

*  *  * 
   :يح ـالرتج

اجح من القولني املرويني عن عائشة وابن  , هو ما صحَّ رجوعهم إليه, وأيب هريرة  عبَّاسالرَّ
و ما أمجع عليه أهل العلم , وه^لثبوت ذلك عن النبي  ,وهو القول بمرشوعية املسح عىل اخلُفني

   .)٣(ومن جاء بعدهم ^من لدن صحابة رسول اهللا 
وعىل اجلملة ; املسألة غنية عن اإلطناب يف بسط أدلتها «: واحلال يف هذه املسألة كام قال النَّوويُّ 

 .)٤(»بكثرهتا; واهللا أعلم

                                                                                                  
  ).١١/١٣٧( »التمهيد«: انظر  )   ١(

 ). ١/٣٥(البن قدامة  »الكايف«, )١/٥٠٠( »املجموع«: انظر  )   ٢(
 )١/١٣٨( »املبدع رشح املقنع« :انظر. اب أو نحوها توضع عىل الكرس لينجربواحدهتا جبرية, وهي أخش :واجلبائر *

 »الكـايف«, و)١/٧( »التلقـني« :وللاملكيـة). ١/٤٥( »تبيـني احلقـائق«, و)١/٢٨( »اهلدايـة رشح البدايـة« :للحنفيـةانظر  )   ٣(
 »املبــدع«, و)١/٢٣٤( »الكـايف« :وللحنابلــة). ١/١٣٠( »حليــة العلـامء«, و)١/٢٢( »اإلقنـاع« :وللشـافعية). ١/٢٥(
)١/٣٥.(  

  ).١/٥٠٢( »املجموع« )   ٤(
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  ـألة الرابعةاملس – ٤
  عن القول  −عنهما  رضي اهللا −رجوع عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا 

ن بال توقيت
ْ
ي
َّ
ف
ُ
   باملسح على اخل

W 
, وأمحد −مجهور الفقهاء  افعيُّ , )١(ومنهم األئمة الثالثة أبو حنيفة, والشَّ , وكذا داوود الظَّاهريُّ

, واألوزاعيُّ  عىل أنَّ املسح عىل اخلفني  − )٤(, والطَّربيُّ )٣(, واحلسن بن حّي )٢(وسفيان الثَّوريُّ
 . )٥(ٌت بيوم وليلة للمقيم, وثالثة أيام بلياليهن للمسافرمؤق

شيد ; لكن أصحابه ال )٦(وهو رواية عن مالك, كام جاء يف رسالته للخليفة هارون الرَّ

                                                                                                  
, )٨/١٠٢( »األم« :وللشـافعية). ١/٢٨( »اهلدايـة«, و)١/٨( »بـدائع الصـنائع«, و)١/٩٨( »املبسوط« :انظر للحنفية  ) ١(

جــد ابــن تيميــة لل »املحــرر يف الفقــه«, و)٨ص( »عمــدة الفقــه« :وللحنابلــة). ٢٢ص( »اإلقنــاع«, و)١٦ص( »التنبيــه«و
 ).١/٢٥٥( »رشح العمدة«, و)١/١٢(

) هــ٨٨(ولـد سـنة . , أبـو عمـرو−نسبة إىل األوزاع بطن من محري  –هو عامل أهل الشام, عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي   ) ٢(
ث عن عطاء بن أيب رباح, والزهري. ببعلبك, ونشأ بالبقاع يتيًام يف حجر ُأمه مامـًا ثقـة كـان إ. وعنـه شـعبة والثـوري. حدَّ

   ).١٠/١١٨( »البداية والنهاية«, )٧/١٠٧( »النبالء«: انظر). هـ١٥٧(مات سنة . عابداً 
ولـد سـنة  ., أحـد األعـالمالفقيـه العابـد ,أبـو عبـد اهللا اهلمـداين الكـويف ,مـام القـدوةاإل ,احلسن بـن صـالح بـن حـّي هو   ) ٣(

كتبت عن ثـامن مائـة  :قال أبو نعيم. ووكيع ,ابن املبارك نهعو .وعبد اهللا بن دينار ,ث عن سلمة بن كهيلحدَّ و ,)هـ١٠٠(
 ).٧/٣٦١( »النبالء«, )١/٢١٦( »التذكرة«: انظر). هـ١٦٧(مات سنة  .ث فام رأيت أفضل من احلسن بن صالححمدِّ 

ولـد .انطربسـت لمـن أهـ ,صاحب التصانيف ,احلافظ أبو جعفر الطربي ,مام العلم الفرداإل ,حممد بن جرير بن يزيدهو   ) ٤(
ـي,سمع  ).هـ٢٢٤(سنة  اد بـن الرسَّ مـن أشـهر . وأبـو القاسـم الطـرباين ,يحِ رْ خملـد البـاقَ  ومنـه. وأبـا مهـام السـكوين هنـَّ

 ).١٤/٢٧٦( »النبالء«, )٢/٧١٠( »التذكرة«: انظر). هـ٣١٠(مات سنة . يف التفسري »جامع البيان«: مؤلفاته
 ).١/٣٢٦( »املحىل«, )١/٢٢١( »االستذكار«, )١١/١٥٢( »التمهيد«, )١/١٦١( »جامع الرتمذي«: انظر  ) ٥(
, وُبويع له باخلالفـة بعـد )هـ١٤٩(ولد سنة . هو اخلليفة العبَّايس, أبو جعفر هارون بن حممد بن عبد اهللا القريش اهلاشمي  ) ٦(
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حوهنا  .)١(ُيصحِّ
افعيِّ يف )٤(, وبعض التَّابعني)٣(, والليث بن سعد)٢(ومذهب اإلمام مالك , وهو قول الشَّ

سح عىل اخلفني, وأنَّ من لبسهام وهو طاهر مسح ما بدا له, املقيم واملسافر ; ال توقيت للم)٥(القديم
 .)٦(يف ذلك سواء

, والثابت عنهام − ريض اهللا عنهام  −وهذا الرأي حمكيٌّ عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا 
حابة    .ن, عىل ما سنبيِّنه اآلرجوعهام عنه وقوهلام بالتوقيت; وفاقًا ملا عليه مجاهري الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
مـات مرابطـًا . ج عامـاً كان من أهل العلم, متضلعًا من األدب, ُجييد الشعر, يغـزو عامـًا وحيـ). هـ١٧٠(أخيه اهلادي سنة 

 ).٢٤٩ص( »تاريخ اخللفاء«, )١/١٢٥( »اجلوهر الثمني«: انظر). هـ١٩٣(بطوس من بالد خراسان عام 
 ).١/٣٢٢( »الذخرية«, )١/٨٤( »البيان والتحصيل«, )١/٢٢١( »االستذكار«, )١١/١٥٢( »التمهيد«: انظر  ) ١(
وال يتقيـد زمـان املسـح «: ونـصُّ عبارتـه) ١/١٨٨( »واكـه الـدواينالف«, و)١/١٧٨( »اخلُريش عىل خمترص خليل«: انظر  ) ٢(

 .اهـ.»عليهام بزمن خاص بحيث جيب نزعهام بانقضائه, بل جيوز له املسح عليهام ولو طال الزمن
. يب مليكـةأوابـن  ,سمع عطاء بـن أيب ربـاح). هـ٩٤(ولد سنة . ابن عبد الرمحن, أبو احلارث الفهمي, عامل الديار املرصية  )٣(

 »النـبالء«, )١/٢٢٤( »التـذكرة«: انظـر). هــ١٧٥(مـات سـنة . انتهت إليه الفتوى بمرص .وابن املبارك ,ابن وهبومنه 
 )١/٤٣٧( »األوسط«: انظر ).٨/١٣٦(

عبي وأيباحلسن البرصي, وعروة بن الزبري, ك  ) ٤( , رقم )١/٢٠٨( »مصنف عبد الرزاق«: انظر. سلمة بن عبد الرمحن, والشَّ
, )١/٤٣٦( »األوســـط«, و)١٩٣٦و ١٩٣٥و ١٩٣٤(, رقـــم )١/١٦٨( »مصـــنف ابـــن أيب شـــيبة«, و)٨٠٦و ٨٠٥(
 ). ١/٤٦٧( »املجموع«و

 ).٣٤٧و ١/٣٤٤(للبيهقي  »املعرفة«: انظر  ) ٥(
 ,)١٥٧(, رقـم )١/١٠٩(باب التوقيـت يف املسـح  –ويمكن االستدالل ملا ذهبوا إليه بام رواه أبو داود يف كتاب الطهارة   )٦(

كالمهـا مـن حـديث ُأّيب بـن ) ٥٥٧(, رقـم )١/١٨٥(باب ما جاء يف املسح بغري توقيت  –ن ماجه يف الطهارة وسننها واب
 :قـال .ويـومني :قلـت .»ويـومني« :قـال .يومـاً  :قلـت .»نعـم« :قـال ?أمسح عىل اخلفـني !يا رسول اهللا: أنه قال عامرة 

فه أبـو داود وغـريه وإسناده ضعيف ال يصلح للحجة,. »دا لكنعم ما ب« :قال .وثالثة يا رسول اهللا :قلت .»وثالثة« . ضعَّ
 ).٣/١٧٦( »رشح مسلم«: انظر. »هو حديث ضعيف باتفاق أهل احلديث«: قال النووي
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אאW 

  :املسح بال توقيت يف  وابنه عبد اهللا عن عمراآلثار احملكية : أوالً 

ومنهم من حكى . )١(, فمنهم من حكى عنه التَّوقيتاختلفت الرواية عن عمر بن اخلطاب 
 .)٣(, ومنهم من حكى عنه القولني)٢(عنه املسح عىل اخلفني أبداً 

 :ار يف املسح عىل اخلفني بال توقيت, ما ييلمن اآلث ومما جاء عنه * 

لت قال – ١ إذا توضأ أحدكم ولبس «: يقول سمعت عمر بن اخلطاب : عن زبيد بن الصَّ
 .)٤(»وال خيلعهام إن شاء إال من جنابة ,فيهام وليصلِّ  ,خفيه فليمسح عليهام

 :قال مل تنزع خفيك?منذ كم «: حني قدم عليه )٥(أنه قال لعقبة بن عامر ما ُروي عنه   −  ٢
ـنَّة«: »ةِ إىل اجلمع ةِ من اجلمع«  . )٦(»أصبَت السُّ

                                                                                                  
 »بـدائع الصـنائع«, )٣٢٧و ١/٣٢٥( »املحـىل«, )٢/٤٣٨(للجصـاص  »أحكام القـرآن«, )١/٤٣٤( »األوسط«: انظر  ) ١(

 ).١/١٧٧( »املغنـي«, )١/٨(
 ).١١/١٥٠( »التمهيد«, )١/٢٨٠(للبيهقي  »السنن الكربى«: انظر  ) ٢(
 ).١/٤٣٦( »األوسط«كام يف   ) ٣(
مـن طريـق أسـد بـن ) ٤٣١(, رقـم )١/٣٤٤( »املعرفـة«, و)١٢٤٣(, رقم )١/٢٧٩( »السنن الكربى«رواه البيهقي يف   ) ٤(

فه ا. موسى, عن محاد بن سلمة, عن حممد بن زياد, عن زبيد به بن حزم بأنه مما انفرد به أسـد بـن موسـى عـن محـاد; وضعَّ
 ).١/٣٢٧( »املحىل«: انظر. »وأسد منكر احلديث ال حيتج به, وقد أحاله«: قال

وابـن  ,روى عنـه أبـو إمامـةو .وعـن عمـركثـريًا,  ^روى عن النبي خمتلف يف كنيته,  ,هنيعقبة بن عامر بن عبس اجلُ هو   ) ٥(
وكانـت  ,كاتبـاً  شاعراً  ,فصيح اللسان ,والفقه ,بالفرائض عاملاً  ,كان قارئاً  .قبل معاوية ويل إمرة مرص من .وخلق ,عبَّاس

 ). ٤/٥٢٠( »اإلصابة«, )٣/١٠٧٣( »االستيعاب«: انظر). هـ٥٨(يف واليته عىل مرص سنة  مات. له السابقة واهلجرة
 يـديزجاء يف املسح بغري توقيـت, مـن طريـق باب ما  –يف كتاب الطهارة وسننها ) ٥٥٨(, رقم )١/١٨٥(رواه ابن ماجه   ) ٦(
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 .)١(»أحسنَت «: ويف لفظ قال

ْني ورجالي طاهرتان, وأنا عىل وضوء; مل ُأباِل أن ال أنزعهام «: قال وعنه  – ٣ لو لبسُت اخلُفَّ
 .)٢(»حتى أبلغ العراق, أو أقيض سفري

 .)٣(»وقتاً  ر بن اخلطاب كان ال جيعل يف املسح عىل اخلفنيعم أنَّ « :عن عبيد اهللا بن عمرو − ٤

ا ابن عمر * بعد رجوعه عن إنكار املسح يف احلرض, كام سيأيت يف املسألة  −, فقد ثبت عنه أمَّ
ت عنه الراوية بذلك − )٤(التالية  : أنه ذهب إىل أنَّ املسح غري مؤقت بمدة; صحَّ

 .)٥(» اخلفني ما مل ختلعهام, ال ُتوقِّت وقتاً امسح عىل«: فعن نافع, عن ابن عمر قال – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 »املســتدرك«واحلــاكم يف  .بــه ةعــن عقبــ , بــن َرَبــاح اللَّخمــيِّ يلعــن عــ ,لــِويِّ بال عــن احلكــم بــن عبــد اهللا ,يــببــن أيب حبا
; )١/٨٠( »معـاين اآلثـار«, والطحاوي يف )٤٦١(, رقم )١/٤٣٧( »األوسط«, وابن املنذر يف )٦٤١(, رقم )١/٢٨٩(

هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط مسـلم ومل «: قال احلـاكم. طريق موسى بن عيل بن رباح, عن أبيه, عن عقبةمجيعهم من 
 .»خيرجاه

 ).١٩٣٧(, رقم )١/١٦٨(» املصنف«هذا لفظ ابن أيب شيبة يف   ) ١(
بن احلبـاب, , عن عبد اهللا بن وهب, عن زيد )١/٤٢( »املدونة الكربى«, وأورده يف )٢/٩٢( »املحىل«رواه ابن حزم يف   ) ٢(

 !?فكيف عمر ,عمررأى  زيد بن احلباب مل يلق أحداً فإن  وأعلَّه ابن حزم باالنقطاع,. عن عمر بن اخلطاب 
ألن  منقطـع; وأعلَّه ابـن حـزم بأنـه. , من طريق محاد بن سلمة, عن عبيد اهللا بن عمر)٢/٩٢( »املحىل«أورده ابن حزم يف   ) ٣(

مل يسمع عبيد اهللا بـن عمـر مـن عمـر شـيئًا, وال «: وقال ابن معني! ?عمريدرك فكيف  ,عمر أدرك أحداً  دركمل ي عبيد اهللا
 ).٢٣٣ص( »جامع التحصيل«, و)٢١٩ص( »حتفة التحصيل«: انظر. »رآه, وال أدركه

 ).وما بعدها ١٧٠ص: (انظر  ) ٤(
مـن طريـق عبـد اهللا بـن  )٤٦٢(, رقـم )١/٤٣٨(, ومن طريقـه ابـن املنـذر )٨٠٤(, رقم )١/٢٠٨(أخرجه عبد الرزاق   ) ٥(

 .عمر, عن نافع, عن ابن عمر به
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 .)١(»ليس يف املسح وقت, امسح ما مل ختلع«: ويف لفظ قال – ٢

 .)٢(»كان ابن عمر ال ُيوقِّت يف املسح عىل اخلفني وقتاً «: وعن نافع أيضًا قال – ٣

 .)٣(»يمسح املسافر عىل اخلفني ما مل خيلعهام«: أنه قال وجاء عنه  – ٤

ريض  −ع هذه اآلثار يمكن االستدالل هبا عىل ما كان عليه مذهب عمر وابنه عبد اهللا فبمجمو
; أما املروي عن عمر  −اهللا عنهام  تان بوقت معنيَّ فإنه ال يسلم  يف املسح عىل اخلفني, وأهنام ال ُيوقَّ

 .)٤(وأما ما ُروي عن ابن عمر فصحيح عنه كام رأيَت . من النقد عند التمحيص والتدقيق

*  *  * 

: ا إليه وقوهلما بالتوقيترجوعهما عما ذهب: ثانيًا 

ن, والدليل عىل ذلك من وجهني رجوع عمر بن اخلطاب   :يف هذه املسألة متيقَّ

 . أنه وقَّت يف املسح عىل اخلُفني ^ممن روى عن النبي  أنه  : األول

لمسافر ثالثة أيام يأمرنا باملسح عىل اخلفني, ل ^سمعت رسول اهللا «: قوله :فمن ذلك

                                                                                                  
بــاب الرخصــة يف املســح عــىل اخلفــني ومــا فيــه  –كتــاب الطهــارة ) ١٣(, رقــم )١/١٩٦( »ســننه«أخرجــه الــدارقطني يف   ) ١(

 . واختالف الروايات, من طريق هشام بن حسان األزدي, عن عبيد اهللا بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر
ثقة (وعبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ). ٥٧٢ص( »التقريب«). ثقة(هشام  وإسناده صحيح,

 ., مىض)ثقة كثري احلديث(ونافع ). ٣٧٣ص( »التقريب«). ثبت
 ).١٢(أخرجه الدارقطني باإلسناد السابق برقم   ) ٢(
 ).١٤(أخرجه الدارقطني باإلسناد السابق برقم   ) ٣(
حابة إال عن ابن عمر فقط«): ١/٣٢٨(» املحىل«قال ابن حزم يف   ) ٤(  . »وال يصح خالف التوقيت عن أحد من الصَّ
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 .)١(»ولياليهن, واملقيم يوم وليلة

أنه قال بالتوقيت يف املسح, وهو أصح وأشهر مما ُروي عنه  أنَّ املشهور عنه  : الوجه الثاين
 . )٢(بخالفه, بل ذهب الطَّحاويُّ إىل أن اآلثار يف التَّوقيت متواترة عن عمر

شهدت سعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن عمر «: الما رواه أبو عثامن النَّهديُّ ق :فمن ذلك − ١
: اختلفا يف املسح, فمسح سعد ومل يمسح ابن عمر, فسألوا عمر بن اخلطاب وأنا شاهد فقال عمر

 .)٣(»امسح يومك وليلتك إىل الغد ساعتك

 .)٤(»للمسافر ثالثة أيام, وللمقيم يوم وليلة« : الثابت قولهو – ٢

فكتب إلينا عمر بن اخلطاب أن  )٥(انَ يجَ بِ رَ ذْ ا بأَ كنَّ « :قال هنيُّ زيد بن وهب اجلُ  وما رواه − ٣

                                                                                                  
مـن طريـق ) ١٢٨(, رقـم )١/٢٤٢»( البحـر الزخـار«, والبزار يف )١٧١(, رقم )١/١٥٨(» مسنده«أخرجه أبو يعىل يف   ) ١(

 . »رجاله ثقات«): ١/٢٥٥( »املجمع«قال اهليثمي يف . خالد بن أيب بكر, عن سامل, عن أبيه, عن عمر 
 ).١/٨٣( »رشح معاين اآلثار«: انظر  ) ٢(
وصـححه, مـن طريـق شـعبة وابـن املبـارك, عـن عاصـم األحـول, عـن أيب عـثامن ) ١/٣٢٥( »املحـىل«رواه ابن حزم يف   ) ٣(

 . »وهذان إسنادان ال نظري هلام يف الصحة واجلاللة«: قال ابن حزم يف إسناده والذي يليه. النهدي
, )٩(, رقـــم )١/١٥( »كتـــاب اآلثـــار«, والشـــيباين يف )٧٩٤(, رقـــم )١/٢٠٥( »املصـــنف«أخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف    )٤(

, )١/١٦٤( »مصنفه«وابن أيب شيبة يف . من طريق األسود, عن نباتة اجلعفي عنه) ١/٨٣( »معاين اآلثار«والطحاوي يف 
 .من طريق عمران بن مسلم, عن نباتة, عن عمر) ١٨٨١(رقم 

 ).١٨٨٠(, رقم )١/١٦٤(رج نحوه ابن أيب شيبة من رواية ابن عمر, عن عمر ريض اهللا عنهام وأخ  
ــبِ رَ ذْ أَ     ) ٥( ــون  − انيَج ــاء وجــيم وألــف ون ــدها ي ــاء مكســورة بع ــة مفتوحــة وب ــده راء مهمل ــه بع ــه وإســكان ثاني ــتح أول   −بف

 ). ١/٢٩( »معجم ما استعجم«: انظر. اجلبل من بالد العراق يلت وهي بالد
م, وتقـع شـامل إيـران, يف اجلـزء ١٩٩١أغسطس  ٣٠وهي اليوم إحدى مجهوريات اإلحتاد السوفيتي السابق, استقلت يف 

مـن % ٧٠وتعترب دولة إسالمية حيث غالبية سكاهنا من الشيعة, إذ يشكلون حـوايل . الرشقي ملنطقة ما وراء جبال القوقاز
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   .)١(»إذا أقمنا وليلةً  ,إذا سافرنا نمسح عىل اخلفني ثالثاً 

أنه مل يثبت عنده التَّوقيت يف املسح أوالً, ثم جاءه الثبت يف ذلك  –واهللا أعلم  – وسبب رجوعه
 .)٢(كام يقول البيهقي, فرجع إليه

*  *  * 

ا ابن عمر  * فرجوعه ثابت أيضًا, فإذا خفي التوقيت عن والده فخفاؤه  − ريض اهللا عنهام − أمَّ
 . عنه من باب أوىل, وإذا رجع عمر عن قوله فابن عمر كذلك

 : وقد جاء عنه التَّوقيت للمسافر واملقيم

, ويوم وليلة ثالثة أيام للمسافر«: فلقد سأله رجٌل من األنصار عن املسح عىل اخلفني, فقال – ١
 .)٣(»للمقيم

ائلون عن املسح عىل «: وعن نافع, عن ابن عمر قال – ٢ اخلفني? للمسافر ثالثًا, أين السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
عــىل شــبكة ) املوســوعة احلــرة –ويكيبيــديا (موقــع : انظــر). وبــاك(عاصــمتها . عــدد الســكان, والبقيــة أحنــاف وشــافعية

 .اإلنرتنت
ويزيـد . بـهعـن زيـد  ,عن يزيد بن أيب زيـاد ,معمر, من طريق )٧٩٦(, رقم )١/٢٠٦( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ١(

فه يف و. »أحد علامء الكوفة املشاهري عـىل سـوء حفظـه«): ٧/٢٤٠( »امليزان«خمتلف فيه, قال الذهبي يف   »التقريـب«ضـعَّ
  ).٢/٣٦٤(ووثَّقه ابن حبان ). ٦٠١ص(

 ).١/٨٣( »رشح معاين اآلثار«: انظر  ) ٢(
سـمعت ابـن عمـر سـأله : من طريق هشيم, عن غيالن بـن عبـد اهللا قـال) ١٨٩٠(, رقم )١/١٦٤(أخرجه ابن أيب شيبة   ) ٣(

اجلــرح «, وابــن أيب حــاتم يف )٧/١٠٥( »بــريالتــاريخ الك«ذكــره البخــاري يف  غــيالن,و. فــذكره... رجــل مــن األنصــار 
  ).٥/٢٩١( »الثقات«وأورده ابن حبان يف . ومل يذكرا فيه جرحًا وال تعديالً ) ٧/٥٣( »والتعديل
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 .)١(» وللمقيم يومًا وليلةً 

*  *  *  

 :أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابنه عبد اهللا ، وهو مذهب اجلمهور 
رةــــنَّة املطــالسُّ : أوالً   .ـهَّ

أنه  ^عىل التَّوقيت يف املسح عىل اخلفني بأحاديث كثرية ثابتة عن رسول اهللا  هوراستدلَّ اجلم
اظ إىل حدِّ التواتر, وقَّت للمسافر ثالثة أيام بلياليهن, وللمقيم يوم وليلة . )٢(أوصلها بعض احلفَّ

 , وأبوعبَّاس, وأبو هريرة, واملغرية بن شعبةوابن  عيل بن أيب طالب,عمر بن اخلطاب, ورواها عنه 
, وغريهم ,يُّ رِ دْ سعيد اخلُ   .وأنس بن مالك, وجرير الَبَجيلُّ

 ارــــاآلثــ: ثانيًا 
حابة وهي م ,اآلثاراستدلَّ اجلمهور ب توا للمسح عـىل أهنم ;  رويَّة عن مجاعة كثرية من الصَّ وقَّ

ن أيب طالـب, عمـر بـن اخلطـاب, وعـيل بـك اخلفني ثالثة أيام بلياليهن للمسافر, ويوم وليلة للمقـيم,
, واملغـرية بـن ة بـن الـيامن, وسعد بن أيب وقاص, وعامر بن يارس, وحذيفـعبَّاسوابن مسعود, وابن 

 .)٣(وغريهم شعبة, 

                                                                                                  
. من طريق محاد بن زيد, عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ١/٣٢٩( »املحىل«رواه ابن حزم يف   )١(

 . »مرتوك  «): ٨٧٤ص( »التقريب«قال يف . جل العرزميأل وإسناده ضعيف جدا,
 ).٧٤ص( »نظم املتناثر من احلديث املتواتر«, و)١/٨٣( »رشح معاين اآلثار«: انظر  ) ٢(
 : التوقيت يف يف  اآلثار املروية عنهم انظر   )  ٣(

  .باب كم يمسح عىل اخلفني? –) وما بعدها ١/٢٠٣( »مصنف عبد الرزاق« *
  .باب يف املسح عىل اخلفني – )وما بعدها ١/١٦١( »أيب شيبة مصنف ابن« *
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 عــــــاماإلج:  اً ثالث

حابة  والفقهاء عىل التَّوقيت يف املسـح عـىل اخلُفـني, وقـد حكـى  نيالتَّابعأكثر و فقد أمجع الصَّ
 . )١(لكابن هبرية اإلمجاع عىل ذ

*  *  * 

  :الرتجيح 

اجح  , −ريض اهللا عـنهام  −يف هذه املسألة هو ما رجع إليه عمـر وابنـه عبـد اهللا  –واهللا أعلم  –الرَّ
وهو مذهب األئمـة وأنَّ املسح عىل اخلفني مؤقت بيوم وليلة للمقيم, وثالثة أيام ولياليهن للمسافر; 

; ألنَّ املسـح ثبـت بـالتَّواتر, واتَّفـق عليـه  −عبد الرب كام يقول ابن  –وهو األحوط  الثالثة, كام سبق;
نَّة واجلامعة, واطمأنَّت النَّفس إىل اتِّفاقهم, فلام قال أكثرهم ال جيوز املسح للمقيم أكثر مـن : أهل السُّ

; )ثالثـة أيـام ولياليهـا(, وال جيوز للمسافر أكثر مـن مخـس عرشـة صـالة )يوم وليلة(مخس صلوات 
عامل أن يؤدي صالته بيقـني, واليقـني الغسـل حتـى جيمعـوا عـىل املسـح, ومل ُجيمعـوا فالواجب عىل ال

 .واهللا أعلم!  )٢(فوق الثالث للمسافر, وال فوق اليوم للمقيم, واخلارج عنهم يف ذلك شاذٌّ 

*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . باب ذكر املدة التي للمقيم واملسافر أن يمسح فيها عىل اخلفني – )وما بعدها ١/٤٣٤( »األوسط« *
 .  باب وقت املسح عىل اخلفني – )وما بعدها ١/٣٤١( »اآلثارو معرفة السنن« *

 ).١/٤٩( »اإلفصاح يف معاين الصحاح«: انظر  ) ١(
 ).١/٢٢١( »االستذكار«, و)١١/١٥٣( »التمهيد«: انظر  ) ٢(
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  ةــألة اخلامسـاملس – ٥
ر  عن رأيه بِعدمِ جواِز املسحِ على  −رضي اهللا عنهما  −  رجوع ابن عمر

َ
ض
َ
نيِ يف احل

َّ
ف
ُ
  اخل

W 

حيحة التي جاء فيها مسح النبي  وايات الصَّ فر, كام يف حديث  ^أكثر الرِّ يه كانت يف السَّ عىل ُخفَّ
يه فقال ^كنُت مع النبي «: قال  املغرية بن شعبة َدْعُهام, فإين «: يف َسَفٍر, فأهويُت ألنزع ُخفَّ

 .)١(», فمسح عليهام»أدخلُتهام طاهرتني
ال يرى املسَح عىل  −ريض اهللا عنهام  −هو الذي جعل عبد اهللا بن عمر  –واهللا أعلم  –وهذا 

روى  يمسح عىل ُخّفيه يف املدينة, ومل يبلغه عنه ذلك, وهو  ^اخلُّفني يف احلرض; ألنه مل يَر النبي 
َفر ^عن أبيه, عن النبي   ^سول اهللا رأيت ر«: قال فعنه عن عمر . أنه مسح عليهام يف السَّ

َفريمسح عىل اخلُفّ   . )٢(»ني باملاء يف السَّ
ُينكر املسَح عىل اخلُفني يف احلََرض, وأنه البدَّ من  − ريض اهللا عنهام  −وألجل هذا كان ابن عمر 

ْني وغسل القدمني, َمْسَحُه عىل ُخّفيه حال إقامته  فلقد أنكر عىل سعد بن أيب وقاص  نزع اخلُفَّ
 . بالُكوفة

َفر فقد «: َعْينيُّ قال ال ا السَّ وايات, أمَّ إنام أنكر عليه مسحه يف احلرض, كام هو مبنيَّ يف بعض الرِّ
 . اهـ )٣(»^ كان ابن عمر َيْعَلُمُه, ورواه عن النبي 

                                                                                                  
 ).١٥٨ص( سبق خترجيه .متفٌق عليه  )   ١(
 ).١٨٧٣(, رقم )١/١٦٣(أخرجه ابن أيب شيبة   )   ٢(
 ). ٣/٩٨( »عمدة القاري«: انظر  )  ٣(
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يباينُّ  د اإلمام حممد بن احلسن الشَّ ته لإلمام مالك وأهل املدينة يف هذه  )١(وأكَّ يف َمْعِرِض حماجَّ
; إنام كان مقيًام −ريض اهللا عنهام  −ملَّا أنكر عليه عبد اهللا بن عمر  عد بن أيب وقاص املسألة أنَّ س

 . وقد َجَرْت بينهام خصومٌة بني يدي والده عمر بن اخلطاب . )٢(ومل يكن مسافراً 

 بنيَّ له ثم. )٤(»!حرضُت سعدًا وابَن عمر خيتصامن إىل عمر يف املسح«: )٣(قال أبو عثامن النَّهديُّ 
فر واحلرض; إذ كلُّه ثبت عن النبي  أبوه احلقَّ يف املسألة, وأنه ال فرق يف املسح عىل اخلُّف يف حال السَّ

 .; عىل ما سيأيت بيانه^ 

*  *  * 

 

 

 

 

                                                                                                  
يبان بن فرقدهو حممد بن احلس  ) ١( وأخذ عن أيب حنيفة , )هـ١٣٢(واسط سنة لد بوُ . , صاحب أيب حنيفةين, أبو عبد اهللا الشَّ

من . ويل القضاء للرشيد بعد القايض أيب يوسفو. عي فأكثر جداً أخذ عنه الشاف. أيب يوسف ض الفقه, ومتَّم الفقه عىلبع
 .)١٦٣ص( »فوائد البهيةال«, )٩/١٣٤( »النبالء«: انظر). هـ١٨٩(مات سنة  .»كتاب احلجة عىل أهل املدينة«: مؤلفاته

 ). ١/٣٣( »كتاب احلجة عىل أهل املدينة«: انظر  )٢(
بن عمرو بن عدي, أدرك اجلاهلية, وأسلم  –بفتح امليم, وجيوز ضّمها وكرسها, بعد  الم ثقيلة  –هو عبد الرمحن بن َمّل   )   ٣(

وعنه  .مر بن اخلطاب, كعكبار الصحابة  روى عن.  املدينة بعد وفاة أيب بكر ومل يلقه, ثم هاجر إىل ^عىل عهد النبي 
اءقتادة  ). ٥/٨٤( »اإلصابة«, )١٧/٤٢٤( »هتذيب الكامل«: انظر. , وقيل بعدها)هـ٩٥(مات بالبرصة سنة . , وخالد احلذَّ

, من طريق عبد اهللا بن املبارك, عن عاصم بن بسند صحيح, رجاله ثقات) ٨٠٨(, رقم )١/٢٠٩(أخرجه عبد الرزاق   )   ٤(
 ).٣٥١و ٢٨٥و ٣٢٠ص( »تقريبال«: انظر .سليامن, عنه
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אאW  

  :حكاية رأي ابن عمر رضي اهللا عنهما 

ل األمرجاءت آثاٌر صحيحٌة عن ابِن عمر تدلُّ عىل إنكاره املسَح يف احلَ   :َرض أوَّ

من طريق نافع وعبد اهللا بن دينار أهنام أخرباه, أنَّ عبد اهللا  )١(»املوطأ«روى اإلمام مالك يف  – ١
عبد اهللا بن عمر يمسح عىل  فرآه, −وهو أمريها  –ابن عمر قدم الكوفة عىل سعد بن أيب وقاص 

فقدم عبد اهللا, فنيس أن يسأل . عليه َسْل أباك إذا قدمَت : فقال له سعدٌ  !ني, فأنكر ذلك عليهاُخلف
إذا «: فسأله عبد اهللا, فقال عمر. ال: أسألَت أباك? فقال: فقال. عمر عن ذلك حتى قدم سعد

وإن جاء أحدنا من «: قال عبد اهللا. »أدخلَت رجليك يف اخلُّفني ومها طاهرتان فامسح عليهام
 . »نعم; وإن جاء أحدكم من الغائط: فقال عمر! )٢(الغائط

محن, أنَّ ابَن عمر رأى سعَد بَن أيب وقاٍص يمسح عىل ُخّفيه,  – ٢ وعن أيب سلمة بن عبد الرَّ
ال «: فقال عمر .إنَّ عبد اهللا أنكر عيلَّ أْن أمسَح عىل ُخفي: فقال سعدٌ ! فأنكر ذلك عبد اهللا

أ عىل ُخّفيه, وإن كان جاء من ا )٣(َيَتَخلََّجنَّ   .)٤(»طلغائيف نفس رجل مسلم أن يتوضَّ

                                                                                                  
, رقم )مع الفتح – ١/٣٠٥(باب املسح عىل اخلفني  –وأخرجه البخاري خمترصًا يف كتاب الوضوء ). ٤٢(, رقم )١/٣٦(  ) ١(

 .دون ذكر القصة) ٢٠٢(
كناية  :والتَّْغِويطُ . الِغيطانيف األصل, املطمئن من األَرض الواسع, وهو اسم للَعِذرة نْفسها; ألَهنم كانوا ُيْلُقوهنا ب :الغائطُ   )   ٢(

 ). ط.و.غ(, مادة )٧/٣٦٥( »لسان العرب«: انظر. عن احلََدِث واِخلراءة
ك; يقال التََّخلُُّج   )   ٣( ك: التَّحرُّ ُء َختَلُّجًا واْخَتَلَج اْختِالجًا; إِذا اضطرب وحترَّ , مادة )٢/٢٥٩( »لسان العرب«: انظر. َختَلََّج اليشَّ

 .واملعنى ال يشكُّ  :قلُت  ).ج.ل.خ(
وإسناده  .من طريق معمر, عن الزهري, عن أيب سلمة, عنه )٧٦٠(, رقم )١/١٩٥( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )   ٤(

  .صحيح
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 − وهو أمري بالكوفة  − أنكرُت عىل سعد بن أيب وقاص«: وعن نافع, عن ابن عمر قال – ٣
: فقال عبد اهللا ملا قال ذلك. وهو مقيم بالُكوفة! وعيلَّ يف ذلك بأس?: ني, فقالاملسَح عىل اخلُفَّ 

اْسَتْفِت : قال سعدٌ عرفُت أنه يعلم من ذلك ما ال أعلم, فلم أرجع إليه شيئًا, ثم التقينا عند عمر, ف
عليه يف ذلك  أرأيَت أحدنا إذا توضأ ويف رجليه اخلُّفان;: فقلت .عيلَّ يف شأن اُخلّفني  أباك فيام أنكرَت 

 .)١(»إذا أدخلَت رجليك فيهام وأنت طاهر«: زاد أبو الزبري .»بأس أن يمسح عليهام

ب فيها ابن عمر ريض اهللا عنهام من مسح سعد  – ٤ إنكم «: عىل ُخّفيه, فقالويف رواية تعجَّ
 .)٢(»نعم: فقال سعدٌ  !?لتفعُلون هذا

وايات  يدلُّ عىل ما كان عليه ابُن عمر ريض اهللا عنهام من إنكاره  –كام ترى  –فمجموع هذه الرِّ
نَّة, . املسَح حال اإلقامة يف البلد عىل سعد بن أيب وقاص  والباعث عىل ذلك عدم علمه هبذه السُّ

ح ابُن عمر بذلك ملَّا ردَّ عليه سعٌد و. وخفاؤها عليه مة رصَّ : فقال عقب ذلك يف رواية نافع املتقدِّ
 .»عرفُت أنه يعلم من ذلك ما ال أعلم, فلم أرجع إليه شيئاً  ...«

ابن عمر مل يكن عنده املسح وال عرفه, بل أنكره حتى أعلمه به سعد «: )٣(»حىلامل« قال يف
وقد أشار احلافظ ابن حجر إىل   .»الفته, فلم يكن يف علم املسح كغريهبالكوفة, ثم أبوه باملدينة يف خ

ع ما يطَّلع «: هذا بقوله حبة قد خيفى عليه من األمور اجللّية يف الرشَّ حايب القديم الصُّ وفيه أنَّ الصَّ
 .)٤(»ّفني مع قديم صحبته وكثرة روايتهعليه غريه; ألنَّ ابَن عمر أنكر املسَح عىل اخلُ 

                                                                                                  
  .وسنده صحيح .من طريق ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر )٧٦٢(, رقم )١/١٩٦( »مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )   ١(
 . باإلسناد املتقدم )٧٦٣(, رقم )١/١٩٦(رزاق أخرجه عبد ال  )   ٢(
)١/٣٢٩(  )   ٣(. 
 ).١/٣٠٦( »الفتح«: انظر  )   ٤(



אאאא  

 

  :ن رأيه ع  رجوعه

, من الثَّابت أنَّ عبد اهللا بن عمر رسعان ما رجع عن رأيه إىل قول أبيه وسعد بن أيب وقاص 
حابة  القائلني بجواز  وذلك عقب مراجعته له بحضور سعد; موافقًا بذلك ما عليه مجهور الصَّ

َفر  .املسح عىل اخلُّفني يف احلََرض والسَّ

ة, وَأَمَر بذلكأنه مَ  ومما يدلُّ عىل ثبوت رجوعه   :َسَح عىل ُخّفيه يف املدينة النَّبويَّ

أ فغسل وجهه ويديه  – ١ وق, ثم توضَّ فعن نافع موىل ابن عمر, أنَّ عبد اهللا بن عمر بال يف السُّ
 .)١(ثم صىلَّ عليها فمسح عىل ُخّفيه,ومسح رأسه, ثم ُدِعَي جلنازة لُيصيلِّ عليها حني دخل املسجد; 

عبيِّ  – ٢  .)٢(» امسح عليهام «: سألُت ابَن عمر عن املسح عىل اخلُّفني, فقال: قال وعن الشَّ

ني ومها إذا أدخل الرجل رجليه يف اخلُفَّ «: وعن سامل بن عبد اهللا, عن ابن عمر قال – ٣
الة  أ للصَّ َأَمَر بذلك : يه, وإنه كان يقولمسح عىل ُخفَّ طاهرتان, ثم ذهب للحاجة, ثم توضَّ

 . )٣(»عمر

عبي باملسح عىل اخلُّفني دون تفريقه بني ففي األ ثر الثاين جواب عاّم البن عمر عىل سؤال الشَّ

                                                                                                  
حمتجا ) ١/٣٣( »احلجة عىل أهل املدينة«, ومن طريقه حممد بن احلسن يف  )٤٣(, رقم )١/٣٦( »املوطأ«أخرجه مالك يف   )  ١(

 .وهو نصٌّ يف رجوعه  :أقول. به عىل أن فعل ابن عمر يدل عىل أن املسح جيزئ عن املقيم
فه األئمة أمحد بن حنبل, وابن)١٨٨٤(, رقم )١/١٦٤( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف )   ٢(  , وفيه جمالد بن سعيد, ضعَّ

 ).٢٧/٢١٩( »هتذيب الكامل«: انظر. مهدي, وابن املديني
يق ابن جريج, عن ابن شهاب, عن سامل, عن من طر )٧٦٧و ٧٦٦(, رقم )١/١٩٧( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )   ٣(

 .وهو هبذا اإلسناد صحيح, رجاله ثقات .ابن عمر
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َفر أو احلرض ح ابن عمر بجواز مسح املتوضئ بعد قضائه . املسح يف السَّ ويف األثر الثالث رصَّ
  .أمر بذلك حلاجته, وقال إنَّ عمر بن اخلطاب 

يف َصْدِر امرئ املسَح عىل  )١(ال حييكنَّ «: عمر قالوعن أيب سلمة بن عبد الرمحن, أنَّ ابن  – ٤
 .)٢(»فإين كنُت من أشدِّ النَّاس يف املسحني وإِْن جاء من الغائط, اخلُفَّ 

*  *  *  

  :سبب رجوعه عن رأيه 

يف هذه املسالة إىل قول الكافة, إنام كان بسبب ما بيَّنه له عمر  −ريض اهللا عنهام  −رجوع ابن عمر 
نَّة بذلك ترك قوله مسح عىل ُخّفيه بعد أن أدخلهام طاهرتني, فلامَّ بلغته  ^نَّ النبي بن اخلطاب أا السُّ

نَّة, واقتفائه آلثار النبي  كيف ال وهو املعروف ورأيه;  باعه للسُّ  .القولية والفعلية ^بشدة اتِّ

*  *  * 

  : مهور، وهي أدلة اجل - اهللا عنهما رضي  – أدلة القول الذي رجع إليه ابن عمر
رةـــنَّة املطـــالسُّ : أوالً   .هَّ

 :احلرض, منها عىل اخلُّفني يف ^استدلَّ اجلمهور بأحاديث تدلُّ عىل مسح النبي 

                                                                                                  
 .)ك.ي.ح(, مادة )٢٤٨ص( »نهايةال« أي ال يؤثِّر ويرسخ, كام يف  )   ١(
وي, من طريق أمحد بن خالد بن اجلباب, حدثنا عيل بن عبد العزيز البغ) ١١/١٣٤( »التمهيد«أخرجه ابن عبد الرب يف   )   ٢(

رجاله حفاظ  وإسناده حسن,. حدثنا أبو نعيم, قال حدثنا يونس بن أيب إسحاق, عن أيب إسحاق, عن أيب سلمة به عنه
 . معروفون وفقهاء
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, عن ُحذيفة حديث – ١  )١(, فانتهى إىل ُسَباطة^كنُت مع النبي «: قال  أيب وائل األسديِّ
يُت  أ, فدنوُت حتى ! اْدُنهْ : فقال. قوم فبال قائًام, فتنحَّ  .)٢(» َفَمَسَح عىل ُخّفْيهقمُت عند عقبيه, فتوضَّ

َباطة من خواصِّ  ^أنَّ النبي  :ووجه الداللة منه مسح عىل ُخّفيه وهو مقيم يف املدينة; فإنَّ السُّ
 .)٤(»واسُتدل به عىل جواز املسح يف احلرض, وهو ظاهر«: قال ابن حجر. )٣(احلرض

أ فغسل  ^ول اهللا دخل رس«: قال وعن ُأسامة بن زيد  – ٢ وبالل, فذهب حلاجته, ثم توضَّ
ذهب حلاجته, ثم : ? فقال بالل^فسألت بالالً ماذا صنع رسول اهللا : قال ُأسامة. وجهه, ثم خرجا

أ, فغسل وجهه ويديه, ومسح برأسه,  افعيُّ . »وَمَسَح عىل اخلُفَّنيتوضَّ  .)٥(أخرجه اإلمام الشَّ

                                                                                                  
َباطُة والُكنَاسةُ   )١( : انظر. هي الُكناسة نْفُسها :وقيل. املوضُع الذي ُيْرَمى فيه الرتاُب واألوساُخ وما ُيْكنَس من اَملنازل :السُّ

 ).ط.ب.س(, مادة )٢/٣٣٥( »لنهايةا«
 .متفٌق عليه  )   ٢(

ويف غريه . باب البول قائًام وقاعداً  –كتاب الوضوء ) ٢٢٤(, رقم )مع الفتح – ١/٣٢٨( »الصحيح«أخرجه البخاري يف   
) ٢٧٣(, رقم )١/٢٢٨(أيضًا  »الصحيح«ومسلم يف ). املسح عىل اخلفني(من املواضع, ومل يرد يف روايات البخاري لفظة 

 .باب املسح عىل اخلفني –كتاب الطهارة 
عىل اخلفني يف السفر  ^باب مسح النبي  –, كتاب الطهارة )١٣٠٠(, رقم )١/٤١٣( »السنن الكربى«ورواه البيهقي يف 

ح إسناده. احلديث »...باملدينة فبال قائامً  ^كنت أميش مع رسول اهللا «: واحلرض مجيعًا, بلفظ  يف احلافظ ابن حجر وصحَّ
 ).١/٣٢٨( »الفتح«

 ).١/٣٢٢( »الذخرية«و ,)١١/١٤٥( »التمهيد« :انظر  )٣(
 ).٣/١٦٧( »رشح صحيح مسلم«, والنووي يف )١/٣٢٣( »املحىل«, ومثله ما قاله ابن حزم يف )١/٣٢٢( »الفتح«: انظر  )  ٤(
. سلم, عن عطاء بن يسار, عنهمن طريق زيد بن أ) ١٦ص( »املسند«, ويف )٨٠(, رقم )املحققة – ٢/٧٠( »األم«يف )   ٥(

 .»هذا حديث صحيح  «: قال البيهقي). ٤١٤و ٤١٣(, رقم )١/٣٣٦( »املعرفة«وأخرجه البيهقي يف 
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نن الكرب«ويف لفٍظ للبيهقي يف  فذهب إىل حاجته,  )٢(األَْسَواَف ^ دخل رسول اهللا «: )١(»ىالسُّ
وهو كذلك يف . »األَْسَواف«بدل  »األَْسَواق«: له بلفظ )٣(»املعرفة«ووقع يف . فذكره »...ثم خرج 

ح بأنَّ األسواق حملٌة مشهورٌة من حمالِّ املدينة)٤(»مستدرك احلاكم«  ., ورصَّ

ني يف احلرض; ألنَّ بِْئَر مسح عىل اخلُفَّ  ^ عىل أنَّ رسول اهللا دليالً  امأنَّ فيه :وجه الداللة منهام
افعييف^ لذي دخله النبي ا )٥(َمجَل داللة ) دخل األسواف(ويف اللفظ الثاين . )٦( احلرض; قاله الشَّ

 .داللة عىل املقصود

ْني للمقيم يوم وليلة«: أنه قال ^ما رواه مجٌع غفٌري عن النبي  – ٣  »...املسح عىل اخلُـفَّ
 . IWHاحلديث

                                                                                                  
 ).١٣٠١(, رقم )١/٤١٣(  )   ١(
وهو موضع . موضع باملدينة معروف, وهو من حرم املدينة:  −بفتح أوله وبالواو والفاء, عىل وزن أفعال  −األَْسَواف   )   ٢(

 ).١/١٩١( »معجم البلدان«, )١/١٥١( »معجم ما استعجم«: انظر .قة زيد بن ثابت األنصاريصد
 .»هذا حديث صحيح  «: وقال عقبه). ٤١٤و ٤١٣(, رقم )١/٣٣٦( »املعرفة«أخرجه هبذا اللفظ البيهقي يف   )   ٣(
 .»صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه  «: , وقال)٥٣٦(, رقم )١/٢٥٢(  )   ٤(
 ).١/٢٩٩( »معجم البلدان«: انظر. موضع باملدينة, فيه مال من أمواهلا : −باجليم بلفظ اجلمل من اإلبل  − لٍ ـمَ ـُر َج ـْبِئ   )  ٥(
 ).املحققة :ط – ٢/٧١( »األم«: انظر  )   ٦(
حابة من وجوه كثرية روى ذلك عن النبي   )   ٧( الب, وخزيمة بن كعمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب ط :مرفوعًا مجاعٌة من الصَّ

ال, وأيب سعيد عبَّاسثابت, وابن   اخلدري, وعوف بن مالك, وأيب هريرة, واملغرية بن شعبة, وأيب بكرة, وصفوان بن عسَّ
 .فلتنظر يف أبواب املسح عىل اخلفنيأصحاب السنن, واملسانيد يف كتبهممسلم, و أحاديثهمج خرأ ;.  
, وعامر وسعد بن أيب وقاص ,عبَّاسيل بن أيب طالب, وابن مسعود, وابن عن عمر بن اخلطاب, وع :وثبت ذلك موقوفاً * 
 »البدائع«ونقل الكاساين يف . بن يارس, وحذيفة بن اليامن, وأيب مسعود األنصاري, واملغرية بن شعبة, وغريهم ا
 .إمجاع الصحابة عىل جواز املسح قوالً وفعالً ) ١/٧(
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ح بأنَّ للمقيم يف املِْرصِ أن يمسح عىل ُخّفيه مدة  :ووجه الداللة منه الم رصَّ الة والسَّ أنه عليه الصَّ
 . فهو نصٌّ فيام سيق ألجله. )١(يوم وليلة, والتَّوقيت فرع اجلواز

 .»ْني يف احلرضز املسح عىل اخلُفَّ وغريه يف التَّوقيت دليٌل عىل جوا وحديث عيلٍّ «: قال البيهقيُّ 

 ـارــــاآلثـ: ثانيًا 

ـحابة   − )٢(بـالطُّرق احلسـان − استدلَّ اجلمهور ببعض اآلثار املرويَّة عن مجاعة كثرية مـن الصَّ
أهنم مسحوا عىل ِخفافهم يف احلََرض, وأمروا الناس بذلك, وهو منقول عن عمر بن اخلطاب, وعـيل 

, وُحذيفـة بـن عبَّاسن بن عوف, وابن عمر, وابن بن أيب طالب, وسعد بن أيب وقاص, وعبد الرمحا
 .)٤(وغريهم  .., وابن مسعود, وأيب موسى األشعري, وأيب أيوب األنصاري )٣(اليامن

 ـولــــقـاملع :ثالثًا 

ِه ودفع تلك املشقة  فُّ َ هًا ودفعًا للمشقة, واملقيم حيتاج إىل ذلك الرتَّ وذلك أنَّ املسَح ُرشع ترفُّ
فيهكاملسافر, وإن  ُتُه لزيادة الرتَّ  .)٥(كان َحاَجة املسافر إىل ذلك أشّد, ولذا زيَدْت ُمدَّ

                                                                                                  
 ).  ١/٣٢٢( »الذخرية«: انظر  )  ١(
حاح واحلسان; واهللا أعلم).  ١١/١٣٨( »التمهيد«كام قال أبو عمر ابن عبد الرب يف   )  ٢(  .وهذا من باب التغليب, ومراده الصِّ
ُولد باملدينة, وأسلم هو وأبوه, . بن جابر العبيس −واسمه حسيل  − , حذيفة بن اليامن ^هو صاحب رسِّ رسول اهللا   )٣(

استعمله عمر بن اخلطاب عىل . روى عنه جابر, وأبو الطفيل. , وعن عمر^روى عن النبي . وشهدا أحدًا وما بعدها
 ).٢/٤٤( »اإلصابة«, )١/٣٣٤( »االستيعاب«: انظر). هـ٣٦(املدائن, فلم يزل هبا حتى مات بعد قتل عثامن, وذلك سنة 

 »مصنف عبد الرزاق«و ,)عدهاوما ب ١/١٤(ملحمد بن احلسن  »كتاب اآلثار« :انظر أقاويلهم واآلثار املروية عنهم يف  )  ٤(
 ).  وما بعدها ١/٤٢٥( »األوسط«, و)وما بعدها ١/١٦١( »مصنف ابن أيب شيبة«, و) وما بعدها ١/١٨٧(

 ).١/٨( »بدائع الصنائع«: انظر  )   ٥(
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*  *  *  

  

  

  : الرتجيح

اجح من قويل عبد اهللا بن عمر ,  وهو ما الذي َرَجَع إليه هو القول األخري −ريض اهللا عنهام  − الرَّ
وايتني عنه , ومالك يف أصحِّ )١(عليه مجاهري الفقهاء, أبو حنيفة افعيُّ )٢(الرِّ , وهو )٤(, وأمحد)٣(, والشَّ

 .واهللا تعاىل أعلم; )٥(اهريةمذهب الظَّ 

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
 ). ١/١٤٧( »فتح القدير«, و)١/١٤٧( »العناية رشح اهلداية«, و)١/٧( »بدائع الصنائع«, و)١/٩٨( »املبسوط«: انظر  )   ١(
). ١/١٣٤( »منح اجلليل رشح خمترص خليل«, و)١/١٦١( »الفواكه الدواين«, و)١/٧٧( »املنتقى رشح املوطأ«: انظر  )  ٢(

 ). ١/١٥٢( »حاشية الصاوي«, كام يف »وبه قال يف املوطأ  «: وجعلها ابن مرزوق املذهب, قال
ه بإجازة املسح عىل اخلفني يف احلرض والسفر أكثر وأشهر, والروايات عن «): ١/٢١٦( »االستذكار«وقال ابن عبد الرب يف 

 . », ال ينكره منهم أحد وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيلهوعىل ذلك بنى موطأه, 
 للقفال الشايش »حلية العلامء«, و)١/١٦(للشريازي  »التنبيه«, )١/٢٢(للاموردي  »اإلقناع«, و)٧/٢٢٦( »األم«: انظر)   ٣(

)١/١٣٠ .( 
 »رشح املنتهى«, و)١/١٧٦( »اإلنصاف«, و)١/٢٤٨(البن تيمية  »رشح العمدة«, و)١/٨( »عمدة الفقه«: انظر  )٤(

)١/٦٣ .( 
 ). ١/٣٢٣( »املحىل«: انظر  )   ٥(
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  عن القول بوجوب دفع الزكاة للوالة −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر  وعرج − ٦

W 

دقة: من األموال التي تليها الوالة من أموال املسلمني دقا)١(الصَّ ت ُتدفع يف , وقد كانت الصَّ
الم مواضعها, ويقسمها عىل املحتاجني^ عهد رسول اهللا  الة والسَّ قال . إليه, فيضعها عليه الصَّ

›õ﴿: اهللا تعاىل è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s%y‰ |¹ öΝèδ ãÎdγsÜè? ΝÍκÏj. t“ è? uρ $pκÍ5 Èe≅|¹uρ öΝ Îγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn=|¹ Ö⎯ s3y™ öΝçλ°; 3 ...﴾)٢( . 

اللهم صلِّ «: م, قالهإذا أتاه قوٌم بصدقت ^ كان رسول اهللا: قال  ن أيب أوىفعبد اهللا بعن 
يخان. »آل أيب أوىفلِّ عىل اللهم ص« :فقال بصدقته, )٣(فأتاه أيب أبو أوىف. »عليهم  .)٤(أخرجه الشَّ

                                                                                                  
 ).٦/٣١٢(» املغنــي«: انظر  )١(
 ).١٠٣: آية(سورة التوبة   )٢(
ثبت  ,له صحبة .وهو والد عبد اهللا ,مشهور بكنيته ,أيب أسيدعلقمة بن خالد بن احلارث بن هو أبو أوىف األسلمي, واسمه   )٣(

. »كان أبو أوىف من أصحاب الشجرة« :بن مندهاقال  .عىل آله^ يف حديث الصدقة وصالة النبي  »الصحيح«ذكره يف 
 ).٤/٥٥٠(» اإلصابة«, )٤/١٦٠٥(» االستيعاب«: انظر

 .متفٌق عليه  )٤(
≅Èe﴿: قول اهللا تعاىل باب –أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات    |¹uρ öΝÎγø‹n= tæ ( ﴾ )٦٣٣٢(, رقم )مع الفتح − ١١/١٣٥ .(

 ).١٠٧٨(, رقم )٢/٧٥٦(باب الدعاء ملن أتى بصدقة  –ومسلم يف كتاب الزكاة 
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ألخذ الزكاة من أصحاهبا ; وعىل هذا سار اخللفاء من بعده; فكان  )١(يبعث ُسعاته^ وكان 
يق  يأخذها دِّ , أو من يبعثه ليأخذها, وإىل عثامن , أو من يبعثه ليأخذها, ثم عمر أبو بكر الصِّ
 أو من يبعثه ليقبضها, فلام ُقتل عثامن اختلف الناس يف دفعها إىل اخللفاء والوالة, فكان منهم ,

 .)٢(من يدفعها إليهم, ومنهم من يقسمها بنفسه بني أصحاهبا

ياق ;  كان ممن يدفع زكاته إىل الوالة,   –ريض اهللا عنهام  –أنَّ عبد اهللا بن عمر يذكر يف هذا السِّ
ع َرَجَع عن رأيه )٣(وُيفتي بذلك; فلامَّ آل األمر إىل بني ُأميَّة , وظهر من بعض ُأمرائهم ما خيالف الرشَّ

 وفتواه ; عىل ما سيأيت بيانه

*  *  *  

אאW 

لف أهنم كانوا يدفعون صدقاهتم إىل الوالة واألمراء, ويأمرون الناس جاء عن طائفة من السَّ 
قوهنا عىل املحتاجني بأنفسهم. بذلك ; وهذا الذي جاء )٤(وجاء عن بعضهم أهنم كانوا يتولوهنا وُيفرِّ

هب والفضة خاصة  , فأي األمرين فعله صاحبه كان −كام يقول أبو ُعبيد  –عنهم إنام هو زكاة الذَّ
يًا ل نَّة والعلم من أهل احلجاز, والعراق, وغريهم; ألنَّ مؤدِّ لفرض الذي عليه, وهو قول أهل السُّ

                                                                                                  
عاة  )١(  ).٧/٧٣( »مسلمالنووي عىل رشح «. هم العاملون عىل الصدقات :السُّ
     ).        ٦٧٨ص(أليب عبيد » األموال« :انظر  )٢(
عىل اإلطالق فهم ) بنو ُأميَّة(هم بطن من بطون قريش العدنانية, وهم بنو ُأمية األكرب بن عبد شمس بن مناف, وإذا ُذكر   )٣(

 ).٨٥ص(للقلقشندي » هناية األرب يف معرفة أنساب العرب«: انظر. املراد
دفع الصدقة إىل األمراء واختالف العلامء يف , باب )وما بعدها ٦٧٨ص(» كتاب األموال«انظر اآلثار الواردة عنهم يف   )٤(

  .           ذلك
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الة  . )١(املسلمني مؤمتنون عىل زكاة أمواهلم, كام ائُتمنوا عىل الصَّ

بها غيِّ ا أن يُ وليس لرهبِّ  ,والثامر فال يليها إال األئمة ا املوايش واحلبُّ وأمَّ «:  − رمحه اهللا تعاىل  –قال 
قت بني ذلك  ;وعليه إعادهتا إليهم !قها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنهوإن هو فرَّ  ,نهمع فرَّ

نَّة واآلثار ة يف املهاجرين واألنصار عىل منع دَّ يق إنام قاتل أهل الرِّ دِّ أبا بكر الصِّ  أال ترى أنَّ . السُّ
بصدقته عىل  مسلمٌ  ٌل رج وكذلك إذا مرَّ ة? هب والفضومل يفعل ذلك يف الذَّ  ,صدقة املوايش

 .)٣(»كذلك أفتت العلامءلطان, ألنه من السُّ  ; هنا عندنا جازية عنه, فقبضها منه فإ)٢(العارش

*  *  * 

 حال 
ِّ
                             :اآلثـار الواردة عن ابن عمر يف وجوب دفع الزكاة لوالة األمر على كل

عىل أنه جيب دفع الزكاة للوالة, وأال  – عنهام ريض اهللا –دلَّت اآلثار الثابتة عن ابن عمر 
 :)٤(الةما أقاموا الصَّ ! يقسمها املزكِّي بنفسه, ولو كان الوالة ظلمًة مستبّدين

يا أبا عبد « :فقال ,عمر بصدقة ماله ابنَ  تىأ رجالً  أنَّ  ,عبد اهللا بن عبيد بن عمري فعن −  ١
: قال. »عها إىل من بايعَت ادف« :فقال .»?ضعهافأين تأمرين أن أ ,هذه صدقة مايل إنَّ ! الرمحن

ال « :ورفع رأسه ;فقال عبيد بن عمري ,)٥(ق إحدى يديه باألخرىووصف ابن عون أنه صفَّ 

                                                                                                  
  ).           ٦٨٥ص(» األموال«انظر   )١(
. عند اجتامع رشائط الوجوب ,ون به عليهمما يمرُّ  ,به اإلمام عىل الطريق ليأخذ الصدقات من التجارهو من نصَّ  :العارش   )٢(

               ).١٤٦ص(للجرجاين » التعريفات«
  ).           ٦٨٥ص(» كتاب األموال«  )٣(
  ). ١٠٢٠١(, األثر رقم )٢/٣٨٥(» مصنف ابن أيب شيبة«و ,)١٧٩٦(, األثر رقم )٦٨٠ص(» كتاب األموال«: انظر  )٤(
كناية عن البيعة; ألهنا تكون «: بقوله) صفَّق إحدى يديه باألخرى: (عىل عبارة» كتاب األموال«علَّق الشيخ اهلراس حمقق   )٥(
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 .)١(»!أقسمها

عوا هبا حلوم «: ويف رواية عن أيب احلكم, عن ابن عمر قال – ٢ ادفعها إىل األمراء وإن متزَّ
 .)٢(»الكالب عىل موائدهم

ومن أثم  ,لنفسه فمن برَّ  ,ه اهللا أمركمادفعوها إىل من والَّ «: قال ع, عنه وعن ناف – ٣
 .)٣(»فعليها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).           ٦٧٩ص(» األموال«: انظر. »بوضع اليد

. بهعبد اهللا بن عبيد  , عنجماهدعن  ,ابن عون, من طريق )١٧٩٢(, رقم )٦٧٩ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )١(
وجماهد بن جرب, ). ٣١٧ص(» التقريب«). ثقة ثبت فاضل(ابن عون, هو عبد اهللا بن عون بن أرطبان  وإسناده صحيح,

  ).          ١/٥٧١(» الكاشف«). ثقة(وعبد اهللا بن عبيد بن عمري, هو أبو هاشم الليثي . ر, وهو من ثقات التابعنيمشهو
أبو  وإسناده صحيح,. , من طريق شعبة, عن قتادة, عن أيب احلكم, عن ابن عمر)١٧٩٩(, رقم )٦٨١ص(» األموال«  )٢(

 .رجاله أئمة مشهورونوبقية ). ٤٢٩ص(» التقريب«). ثقة(كنيته احلكم هو عمران بن احلارث السلمي الكويف, مشهور ب
ادفعها : ادفعها إليهم وإن أكلوا هبا حلوم الكالب, فلام عادوا إليه قال«: وعن احلكم بن األعرج, عن ابن عمر بلفظ* 

وكيع, عن  , من طريق)١٠١٩٢(, رقم )٢/٣٨٤(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف . »إليهم, وإن أكلوا هبا البسار
وحاجب بن عمر, هو ابن إسحاق ). ثقة حافظ عابد(وكيع بن اجلراح وإسناده صحيح, . حاجب بن عمر, عن احلكم به

). تابعي ثقة(واحلكم بن األعرج ). ١٤٤و ٥٨١ص(» التقريب«: انظر). ثقة, رمي برأي اخلوارج(الثقفي, أبو خشينة 
 ).٣١١ص(» ثقات العجيل«

يه? فقال ابن عمر: ل إىل ابن عمر فقالجاء رج: وعن قتادة قال*  إنه يقول إنَّ : قالوا. »!خسئ األبعد«: إنَّ يل ماالً; أفُأزكِّ
أفال يقول هكذا, جاءين جثوة من جثا جهنم, عليه كساء أسود من وبر الكالب; أدِّها «: عندي ماالً; فأين أضع زكاته? قال

قوا حلوم الكالب عىل موائدهم , من )٦٩٢٤(, رقم )٤/٤٦(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف  .»!إىل والتك, وإن متزَّ
). ٣١٢ص(» جامع التحصيل«. فإن قتادة مل يسمع من ابن عمر, فبينهام واسطة وإسناده منقطع,. طريق معمر, عن قتادة به
  .          ويشهد له ما قبله وما بعده

, من )١٠١٩٠(, رقم )٢/٣٨٤(» مصنفه«أيب شيبة يف , وابن )١٧٩٧(, رقم )٦٨٠ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )٣(
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 .»!طعمها عبيدهويُ  ,ها خيلهفُ لِ عْ بري يَ بن الزُّ اال أدفع صدقة أموايل إىل « :بن مطيع قالوعن ا – ٤
ها إليهم أدِّ  ,نكقبل مقت بمثلها فال تُ وإن تصدَّ  ,هاصب ومل تؤدِّ نك مل تُ إ« :بن عمرافأرسل إليه 

 .)١(»!أو أثم برّ  ,فإنك مل تؤمر أن تدفعها إال إليهم

إهنم ال يضعوهنا «: , فقال رجٌل »ادفعوا الزكاة إىل األمراء«: قال وعن عطاء, عنه  – ٥
 .)٢(»!وإنْ «: فقال. »!مواضعها

ادفعها إىل « :الفق .»; فإىل من أدفع زكايت?يل ماالً  نَّ إ :قلت البن عمر« :قال ةَ عَ زَ عن قَ  و − ٦
 ذوا هبا ثياباً اختَّ  وإنْ « :فقال .»!إذًا يتَّخذون هبا ثيابًا وطِيباً «: قلت .»− يعني األمراء −هؤالء القوم 

 .)٣(»مالك سوى الزكاة ولكن يف حقِّ  ; يباً وطِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). ثقة متقن(معاذ, هو ابن معاذ العنربي  وسنده صحيح,. طريق معاذ ويزيد, عن ابن عون, عن نافع, عن ابن عمر

» التقريب«). ثقة(ويزيد, لعله يزيد بن هارون الواسطي, أو يزيد بن زريع العييش, كالمها ). ٥٣٦ص(» التقريب«
موا). ٦٠١و ٦٠٦ص(   .        وبقية رجاله ثقات, تقدَّ

, من طريق ابن جريج, عن ابن نعيم, عن ابن مطيع, عن ابن )٦٩١٩(, رقم )٤/٤٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(
وابن نعيم, هو يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي ). ثقة فاضل فقيه(ابن جريج  ,وما بعده وسنده صحيح بام قبله.  عمر

  ).          ٣٢٤و ٦٠٥و ٣٦٣ص(» التقريب«: انظر). له رؤية(وابن مطيع, هو عبد اهللا بن مطيع بن األسود القريش  ).مقبول(
وإسناده حسن, . , من طريق حجاج, عن عطاء, عن ابن عمر)١٧٩٨(, رقم )٦٨٠ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )٢(

 ., فقد تابعه يف الرواية التي بعدها; ابن جريج)٣٢ص(» صغريالضعفاء ال«ألن حجاج بن أرطأة وإن كان ضعيفًا كام يف 
 :بن عمر يقولاكان «: , من طريق ابن جريج, عن عطاء)٦٩١٧(, رقم )٤/٤٤(» مصنفه«ونحوه عند عبد الرزاق يف *   

د هذه الرواية وسن .»!وإنْ  :قال !إهنم ال يضعوهنا مواضعها ;هرجل وهو يرادُّ : فقال له :قال. ادفعوا الزكاة إىل األمراء
            .صحيح

, رقم )٢/٣٨٤(» مصنفه«وابن أيب شيبة يف  له,واللفظ ) ١٨٠٠(, رقم )٦٨١ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )٣(
 . , من طريق معاذ, عن حاتم بن أيب صغرية, عن رياح بن ُعبيدة, عن قزعة, عن ابن عمر)١٠١٩١(
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*  *  * 

  

  : رجوعه عن رأيه

الطني, القول بوجوب دفع الزكاة للخلفاء  –ريض اهللا عنهام  –لقد ترك ابن عمر  واألمراء والسَّ
اج بن )١(, كزياد بن أبيهوبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة اجلور الذين عارصهم  , واحلجَّ

الة عن أوقاهتا)٢(يوسف رون الصَّ فأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم إخراج ! , وغريمها, إذ صاروا ُيؤخِّ
 : زكواهتم, ووضعها يف مواضعها

 ,لطانعن قوله يف دفع الزكاة إىل السُّ  عَ َج أنه رَ «ابن عمر, بَّان بن أيب جبلة, عن حفعن   – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ١٤٤ص(» تقريب التهذيب«: انظر). ثقة(وقزعة بن حييى البرصي ). قةكويف ث(ورياح ). ثقة(حاتم  وإسناده صحيح,

  ).          ٤٥٥و ٢١١و
وأسلم زمن  ,ولد عام اهلجرة .ن الذي استلحقه معاوية بأنه أخوهوهو زياد بن أيب سفيا ,وهي أمه ,ابن سمية هو زياد  )١(

أمجع أهل العلم عىل  !اج ملن خيالف هواهجَّ أفتك من احل كان. , فال تعرف له صحبة وال روايةوهو مراهق الصديق 
وسأله أن  ,وشاميل فارغة ,العراق بيميني كتب إىل معاوية إين قد ضبطُت  بلغ ابن عمر أن زياداً : قيل. ترك االحتجاج به

 !اعونفخرج يف أصبعه ط !البن سمية ال قتالً  فموتاً  ;اللهم إنك إن جتعل يف القتل كفارة :فقال ابن عمر !يوليه احلجاز
      ).٢/٤٩٣(» لسان امليزان«, )٣/٤٩٤(» سري أعالم النبالء«: انظر). هـ٥٣(سنة  فامت

) هـ٣٩(ولد سنة  ., األمري اجلائر, وهو مبري ثقيف الوارد يف احلديثاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل الثقفياحلجَّ هو   )٢(
 ,)هـ٧٣(سنة  وصلبه هوقتل ,فقهره عىل مكة واحلجاز  توىل قتال ابن الزبري .الغالظ من األجالف وقيل بعدها, وكان

سنة بواسط  مات! وفعل ما فعل ,هلهاأوحطم  ,فوليها عرشين سنة ,ه العراقثم والَّ  ,ه عبد امللك احلجاز ثالث سننيفوالَّ 
           ).١/١٥٨(» هتذيب األسامء«, )١٢/١١٣(» تاريخ دمشق«: انظر! قربه وأجري عليه املاء وعفي ,ودفن هبا, )هـ٩٥(
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 .)١(»ضعوها يف مواضعها :وقال

ال «: , ثم سألته َبْعُد فقال»ادفعها إليهم«: سألت ابَن عمر عن الزكاة فقال: وعن خيثمة قال – ٢
الة  .)٢(»تدفعها إليهم, فإهنم قد أضاعوا الصَّ

صدقات أموالنا إىل ندفع : ابن عمر, فقال رجٌل كنت عند «: وعن أنس بن سريين قال − ٣
ال « :فقال .»وكان زياد يستعمل الكفار« :قال .»!عاملنا كفار إنَّ « :فقال .»نعم« :فقال .»?عاملنا

  .)٣(»تدفعوا صدقاتكم إىل الكفار

فقال له  ,اج يف بيت أيب خليفةزمان احلجَّ  دخلت عىل احلسن وهو متوارٍ « :أبان قالوعن  − ٤
 .»ضعها يف الفقراء واملساكني« :بن عمرافقال  .»?أدفع الزكاة إىل األمراء :عمر بنَ اسألت  :رجٌل 
ضعها يف الفقراء  :الرجل قال نَ مِ بن عمر كان إذا أَ ا أمل أقل لك إنَّ « :فقال يل احلسن :قال

                                                                                                  
. , من طريق هشيم, عن عبد الرمحن بن حييى, عن حبان به)١٨١٢(, رقم )٦٨٢ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )١(

وعبد الرمحن بن حييى, هو حييى بن عبد الرمحن ). ثقة ثبت, كثري التدليس واإلرسال اخلفي(ُهشيم  وإسناده صحيح,
» التقريب«: انظر). ثقة(وحبَّان ). صدوق(عبد الرمحن بن حييى : يم فقالالكناين, أبو شيبة املرصي; َقَلَبه هش

  ).          ١٤٩و٥٩٣و٥٧٤ص(
. , من طريق وكيع, عن إرسائيل, عن جابر, عن خيثمة به)١٠٢١٢(, رقم )٢/٣٨٦(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٢(

) منكر احلديث(وخيثمة بن أيب خيثمة ). ١٣٧ص(» التقريب«) ضعيف(فيه جابر اجلعفي  وهذا اإلسناد ضعيف,
  ).          ١/٣٧٧(» الكاشف«, )١/٢٨٧(» املجروحني«

وهذا .  , من طريق معاذ, عن ابن عون, عن  أنس بن سريين به)١٧٩٤(, رقم )٦٨٠ص(» األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )٣(
مواوبق). ١١٥ص(» التقريب«). ثقة(اإلسناد صحيح, أنس بن سريين أخو حممد   .ية رجاله تقدَّ

إن أمراءنا  :قال .لطانادفعها إىل السُّ : فقال ,بن عمر رجل يسأله عن زكاة مالهاجاء «: ويف رواية عن ابن سريين قال*   
, رقم )٤/٤٧(أخرجه عبد الرزاق  .»فال تدفعها إىل املرشكني :قال .من املرشكني :قال ?الدهاقني وما :قال .الدهاقني

)٦٩٢٥        .(  



אאאא  

 

 .)١(»واملساكني

ه إذا تبنيَّ له أنَّ احلقَّ وقد جزم اخلطيب البغداديُّ برجوعه, وجعله مثاالً لرجوع املفتي عن فتوا
كان عبد اهللا بن عمر يوجب دفع زكاة األموال الباطنة إىل «: رمحه اهللا تعاىل –يف غريها, يقول 

فع إليهم, وأمر الناس أن يتولوا  األمراء, فلام ُأخرب أهنم ال يضعوهنا مواضعها َرَجَع عن رأيه يف الدَّ
 .)٢(»َفَها إىل األصنافْبأنفسهم َرص 
  : وعهسبب رج

بب يف رجوع ابن عمر  عن رأيه, هو تغريُّ أحوال األئمة  –ريض اهللا عنهام  –يبدو يل أنَّ السَّ
اشدين  ام عام كان عليه حال اخللفاء الرَّ , مع ظهور اجلور والبطش واالستبداد منهم, واحلكَّ

ُيفتي أن يتوىل املرء فلعلَّه َأِمَن عىل نفسه أو عىل من ُيفتيه من بطش ُأولئك الوالة الظلمة, فصار 
مة ما يدلُّ عىل أنَّ ابن عمر كان ال ُيفتي كلَّ  بنفسه إخراج زكاته, ويف رواية احلسن البرصي املتقدِّ
أحد هبذا الرأي الذي َرَجَع إليه, إال من َأِمنَُه ووثق فيه, وإال فإنه كان ُيفتي يف العلن بدفع الزكاة إىل 

وا  .بأولئك الوالة ; واهللا أعلم بالصَّ
*  *  * 

اميِّ  لف من التَّابعني, جاء ذلك عن مكحول الشَّ , )٣(وقد ذهب إىل ما رآه ابن عمر بعض السَّ

                                                                                                  
 . , من طريق حممد بن راشد, عن أبان, عن احلسن البرصي)٦٩٢٨(, رقم )٤/٤٧(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(

وأبان, هو ابن ). ٤٨٧ص(» التقريب«). صدوق هيم(ألن حممد بن راشد املكحويل اخلزاعي  وهذا اإلسناد صحيح بام قبله,
  .          البرصي إمام معروف, من ثقات التابعنيواحلسن ). ٨٧ص(» التقريب«). ثقة(يزيد العطار البرصي 

  ).           ٢/٤٢٣(» الفقيه واملتفقه«: انظر  )٢(
 ,وثوبان ,يب بن كعبروى عن أُ . الفقيه الدمشقي ,ويقال أبو مسلم ,ويقال أبو أيوب ,أبو عبد اهللا ,مكحول الشاميهو   )٣(

 من تابعي أهل الشامكان  . , ومجاعةوثور بن يزيد احلميص, اعيوعنه األوز. وقيل مل يسمع من أحد من الصحابة .وخلق
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, وسعيد بن ُجبري)١(وطاوس اليامينِّ  فإهنم أفتوا بأن  ؛ –رمحهم اهللا تعاىل  – )٢(, واحلسن البرصيِّ
yϑ̄Ρ$ * ﴿: هُجتعل الزكاة يف مواضعها يف الفقراء واملساكني حيث أمر اهللا يف كتاب Î) àM≈s%y‰ ¢Á9$# Ï™ !# ts) àù=Ï9 

È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yèø9$# uρ $pκön=tæ Ïπ x ©9xσ ßϑø9 $#uρ öΝåκæ5θè=è% †Îû uρ É>$ s%Ìh9 $# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌsù 

š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪ ﴾)لطانوأهنا ال .)٣  . ُتدفع إىل السُّ
*  *  * 

  :الرتجيـح 
ح يل   :التفصيل يف املسألة –واهللا تعاىل أعلم  –الذي يرتجَّ

فزكاة األموال الظاهرة, كزكاة هبيمة األنعام, واحلبوب والثامر جيب أن تدفع لإلمام أو ) أ ( 
عاة   .)٤(نائبه, إذا كان إمام عدل, وال جيوز للمزكِّي أن ُخيفيها عن السُّ

 .وكذلك إذا كان فاسقًا أو ظاملًا, برشط أن يضعها مواضعها, ويرصفها حيث أمر اهللا
أما إذا مل يكن اإلمام يضعها مواضعها, ويرصفها إىل مستحقيها ; فإنه حيرم واحلالة هذه ) ب(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                 ).١٠/٢٥٨(» هتذيب التهذيب«, )٢٨/٤٦٤(» هتذيب الكامل«: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ١١٨(مات سنة . الثقات

وعنه جماهد, وعمرو . وعائشة روى عن ابن عبَّاس, وأيب هريرة,. −بفتح اجليم والنون  –أبو عبد اهللا احلمريي اجلَنَدي هو   )١(
. كان من عبَّاد أهل اليمن, وسادات التابعني). إين ألظن طاووسًا من أهل اجلنة: (قال ابن عبَّاس. بن شعيب, والزهريا

  ).٥/٩(» التهذيب«, )٤/٥٠٠(» اجلرح والتعديل«: انظر). هـ١٠٦هـ أو ١٠١(مات سنة 
د, وابن  عبَّاسروى عن ابن . هو التابعي األجّل الشهيد, سعيد بن ُجبري بن هشام األسدي الوالبي موالهم  )  ٢( فأكثر وجوَّ

بيعي, وأبو الزبري املكي. الزبري, وابن عمر  التابعني وعلامئهم وعبَّادهم, قتله كان من أئمة . وعنه أبو إسحاق السَّ
اج صربًا سنة   .)٤/١١( »تهذيبال«, )٤/٣٢١( »النبالء«: انظر). هـ٩٤هـ وقيل ٩٥(احلجَّ

  ).       ٦٠: آية(سورة التوبة   )٣(
  ).       ٢/٣٢٧(» املدونة الكربى«  )٤(
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دفع الزكاة إليه, ولو دفعها طوعًا فإنه يلزمه إعادهتا, والواجب عليه جحدها واهلرب هبا ما 
 :, اللَّهم إال إذا طالب هبا, فال يسعه االمتناع, عمًال ببعض األحاديث الواردة)١(أمكن

وأموٌر  ,)٢(ةٌ ستكون بعدي أثرا إهن« :^ قال رسول اهللا: قال كحديث ابن مسعود * 
 دُّون احلقَّ الذي عليكم,ؤت«: كيف تأمر من أدرك منَّا ذلك? قال! يا رسوَل اهللا :قالوا .»!اتنكروهن
 .)٣(»ماهللا الذي لك وتسألون

قامت َت إن أرأي !يا نبيَّ اهللا :فقال ^ رسول اهللاأنه سال   سلمة بن يزيد اجلعفيِّ وعن * 
هم علينا ُأمراء نا ا حويمنعون ,يسألونا حقَّ ثم  ,هعن ثم سأله فأعرض ,فأعرض عنه ?فام تأمرنا; قَّ

 عليهم ما فإنام ,أطيعواوا واسمع« :الوق !)٤(شعث بن قيساأل فجذبه ,أو يف الثالثة ,سأله يف الثانية
 .)٥(»موعليكم ما محِّلت ,لوامحِّ 

هب والفضة, وعروض التجارة ; فإنَّ املسلم مؤمتٌن عليها فيخرجها يف ) ج( ا زكاة الذَّ أمَّ
 .واهللا تعاىل أعلم ٠٠مصارفها املنصوص عليها, وال يلزمه دفعها للوالة 

                                                                                                  
  ).       ١/٥٠٢(للدردير » الرشح الكبري«  )١(
, )٢٧ص( »النهايـة«: انظـر. االنفـراد باليشـء :ثاراالسـتئو. إذا أعطـى: من آثر ُيؤثر إيثاراً : −مزة والثاء بفتح اهل – األََثـَرةُ   )٢(

 ).ر.ث.أ(مادة 
 .متفٌق عليه  )٣(

ومسلم يف كتاب اإلمارة ). ٣٦٠٣(, رقم )مع الفتح − ٦/٦١٢(باب عالمات النبوة  –أخرجه البخاري يف كتاب املناقب 
 ). ١٨٤٣(, رقم )٣/١٤٧٢( اء األول فاألولباب الوفاء ببيعة اخللف –

كان يف  .وكان رئيسهم ,يف وفد كندة) هـ١٠(سنة ^ قدم عىل رسول اهللا  .حممد أبو ,ابن معدي بن معاوية الكندي   )٤(
راجع  ثم, ^إال أنه كان ممن ارتد عن اإلسالم بعد النبي  ,يف قومه وكان يف اإلسالم وجيهاً  ,يف كندة مطاعاً  اجلاهلية رئيساً 

 ).١/٨٧(» اإلصابة«, )١/١٣٣(» االستيعاب«: انظر). هـ٤١أو  ٤٠(مات سنة .  اإلسالم يف خالفة أيب بكر الصديق
 .باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق –, يف كتاب اإلمارة )١٨٤٦(, رقم )٣/١٤٧٤(» الصحيح«أخرجه مسلم يف    )٥(
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  ىـألة األولـسامل – ٧
ا رجوع أبي هريرة 

ً
ب
ُ
ن
ُ
  عن فتواه بأنه ال صوم ملن َأصبح ج

W 

حيحني«ثبت يف  كان äÛaFأنَّ «, −  ريض اهللا عنهام −من حديث عائشة وُأمِّ سلمة  »الصَّ
 . )١(»ُيدركه الفجر وهو ُجنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم

ح والتَّابعني ومن بعدهم, وأنَّ من أصبح جنبًا  ابة وهبذا احلديث أخذ مجهور الفقهاء من الصَّ
وم ر الغسل عن طلوع الفجر  ;وهو يريد الصَّ فإنَّ صومه صحيح مطلقًا, فرضًا كان أو تطوعًا, أخَّ

 . )٢(عمدًا, أو لنوم, أو نسيان

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  ) ١(

كتـاب : ومسـلم). ١٩٢٦و ١٩٢٥(, رقـم )مـع الفـتح – ٤/١٤٣(الصائم يصـبح جنبـًا  باب –كتاب الصوم : البخاري
 .; وهذا لفظ البخاري)١١٠٩(, رقم )٢/٧٧٩(باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب  –الصيام 

املدونـة «  :لاملكيـةلو). ٢/٩٢( »بدائع الصـنائع«, )١/٣٦٩( »حتفة الفقهاء«, )٣/٥٦( »املبسوط« :ذهب احلنفيةانظر مل  ) ٢(
 »الوســيط«, )٢/٩٨( »األم« :لشــافعيةول). ٣/٣٧٥( »التــاج واإلكليــل«, )١/١٢٢( »الكــايف«, )١/٢٠٦( »الكــربى

ــاج«, )٢/٥٣٧( ــي املحت ــةول ). ١/٤٣٦( »مغن ــروع«, )١/٣٥٠( »الكــايف« :لحنابل  »رشح الزركيشــ«, )٣/٤٢( »الف
)١/٤٢٨.( 
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در األول خالٌف   أنه كان ُيفتي بأنَّ من يف املسألة ; إذ ثبت عن أيب هريرة  لكن وقع يف الصَّ
; ألنَّ صيامه غري صحيح, إنه ال يصومأدركه الفجر جنبًا فاحتلم من الليل, أو واقع أهله ثم 

            يف هذا َزَمَن مروان بن  )٢(َق وُحوقِ  عَ , حتى ُروجِ )١(منا من الزَّ ًح دَ واستمرَّ عىل ذلك رَ 
 أنه مل يسمع ذلك من النبي , وبنيَّ بهإبَّان إمارته عىل املدينة, فرجع عن فتواه وما كان يقول  )٣(احلكم

 .− )٦( − )٥(, وُأسامة بن زيد)٤(عبَّاسوإنام سمعه بواسطة الفضل بن ال^ 
 . وقد اختلفت الرواية عن أيب هريرة يف املسألة; فاملشهور عنه أنه ال يصح صومه

فهو  أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر, وإن مل يعلم حتى أصبح :والرواية الثانية
 . صائم

                                                                                                  
 ).ح.د.ر(مادة  ,)٢٨٠ص( »القاموس املحيط«. أي زمنًا طويالً   ) ١(
ـه. االختصـام :واالحتقـاق. التخاصـم :التَّحاقُّ   ) ٢( حقْقـت الرجـل : يقـال. خاصـمه, وادعـى كـل واحـد مـنهام احلـق :وحاقَّ

  ).ق.ق.ح(, مادة )١٠/٤٩(»لسان العرب«, )١/٦٢(»خمتار الصحاح«: انظر. إذا غلبته عىل احلق وأثبتُّه عليه: وأحقْقُته

. روى عـن عمـر, وعـثامن. بعـد اهلجـرة بسـنتني ولد. أبو عبد امللك ,القريش األموي أيب العاصمروان بن احلكم بن هو   ) ٣(
ثم وثب عىل اخلالفـة بعـد مقتـل  ,معاوية املدينةالَّه و. وعيل بن احلسني, − بةحامن الصَّ  وهو −روى عنه سهل بن سعد و

 ). ١٠/٨٢( »التهذيب«, )٢٧/٣٨٨( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ٦٥(مات سنة . الضحاك وتغلبه عىل دمشق
غزا مع النبي  .أوالد العبَّاس وبه يكنى أكرب وهو .^بن عم رسول اهللا ا ,بن عبد املطلب اهلاشمي عبَّاسالفضل بن الهو   ) ٤(

قتـل  .وأبو هريرة ,ثمخواه عبد اهللا وقُ أروى عنه  ,له أحاديث. وشهد معه حجة الوداع ,عه يومئذوثبت م مكة وحنيناً ^ 
 ).٥/٣٧٥( »اإلصابة«,)٣/١٢٦٩( »االستيعاب«: انظر .)هـ١٣(, سنة جنادين يف خالفة أيب بكرأيوم 

ولـه ثـامين  ^وابن ِحبِّه, ُأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي, يكنى أبا حممد, ويقال أبـو زيـد, مـات النبـي  ^هو ِحّب النبي   ) ٥(
ره عىل جيش عظيم, فأنفذه أبو بكر   وُيفضـله يف العطـاء عـىل ولـده عبـد جيّله ويكرمـه, روكان عم. عرشة, وقد أمَّ

 .)١/٤٩( »اإلصابة«) ١/٧٥( »االستيعاب«: انظر). هـ٥٤(اعتزل الفتن بعد قتل عثامن إىل أن مات باجلُرف سنة . اهللا
 ).٤/١٤٦( »الفتح«: انظر  ) ٦(
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 . )١(أنه رجع عن فتياه إىل قول اجلامعة :والثالثة
حيحة الثابتة عن أيب هريرة  حًا هبا يف والرواية األخرية هي الصَّ صحيح «, كام جاء مرصَّ

 . )٢(»مسلم
كر; أنه , ثم ارتفع ذلك اخلالف, )٣(بعض التَّابعني بقي عىل مقالة أيب هريرة  جديٌر بالذِّ

 .وفيق; وباهللا تعاىل التَّ  )٤(»رشح مسلم«ع عىل خالفه كام جزم به النَّوويُّ يف واستقرَّ اإلمجا
*  *  * 

אאW 

 :يف املسألة  اآلثار احملكية عن أبي هريرة 
حت , وقد )٥(عن أيب هريرة مجاعٌة من العلامء −ال صوم ملن أصبح ُجنُبًا  –حكى هذا القول  رصَّ

حيحة األدل كان ُيفتي بعدم صحة صوم من أصبح جنبًا ومل يغتسل إال بعد  هأن  الواردة عنهة الصَّ
حيحني«يف  , وهو مرويٌّ عنه)٦(واتَّفقت الروايات عىل ذلكطلوع الفجر,  ننال«و ,»الصَّ , »سُّ

حيحني«سأكتفي بسياق حديث وغريهم, و  :, واللفظ هاهنا ملسلم »الصَّ

                                                                                                  
 .» خمترص املنذري«ملطبوع هبامش , ا)٣/٢٦٥( »حاشيته عىل سنن أيب داود«ذكر الروايات الثالث ابن القيم يف   ) ١(
 ., ومىض خترجيه قريباً )١١٠٩(برقم   ) ٢(
 . كاحلسن البرصي, وطاووس بن كيسان, وعروة بن الزبري يف آخرين  ) ٣(
 ).٤/١٤٧( »الفتح«, و)١/١٤٣(البن العريب  »أحكام القرآن«: , وانظر)٧/٢٢٢(  ) ٤(
, )٣/١٦٠( »حلية العلامء«, والقفال يف )١٧/٤٢٠( »التمهيد«الرب يف  , وابن عبد)٣/٢٦٦( »معامل السنن«كاخلطايب يف   ) ٥(

, )٣/٣٦( »املغنــي«, وابن قدامـة يف )٢٣٤ص( »بداية املجتهد«, وابن رشد يف )٢/٩٢( »بدائع الصنائع«والكاساين يف 
 ).١/٢٢٤( »التفسري«, وابن كثري يف )٢/٢١٧( »اجلامع ألحكام القرآن«والقرطبي يف 

 ).٤/١٤٥( »الفتح«: انظر  ) ٦(
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من أدركه  :يقول يف قصصه ,يقصُّ  ت أبا هريرة سمع« :بكر بن عبد الرمحن قالعن أيب ف
فانطلق ! فأنكر ذلك −ألبيه  − )١(فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث» !الفجر ُجنُبًا فال يصم

فسأهلام عبد الرمحن  ,− ريض اهللا عنهام −سلمة  مِّ الرمحن وانطلقت معه حتى دخلنا عىل عائشة وأُ عبد
فانطلقنا  :قال .»م ثم يصوميصبح ُجنُبًا من غري ُحلُ  Fالنبي  كان« :فكلتامها قالت :قال .عن ذلك

عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب « :فقال مروان ,فذكر ذلك له عبد الرمحن ,حتى دخلنا عىل مروان
فكره  ,» !هبا أبا هريرة )٢(عنَّ رِّ قَ قسم باهللا لتُ أُ «: ويف رواية البخاري – .»ت عليه ما يقولهريرة فرددَّ 
ر لنا أن نجتمع بذي دِّ ثم قُ : ويف لفظ البخاري – فجئنا أبا هريرة :قال − ! الرمحن ذلك عبد

أمها قالتاه « :فقال أبو هريرة ,فذكر له عبد الرمحن :قال ,هوأبو بكر حارض ذلك كلّ  ,−)٣(فةيْ لَ احلُ 
 عبَّاس,ال أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن ثم ردَّ  ,)٤(»مها أعلم« :قال .نعم :قال »!لك

 .)٥(»F سمعت ذلك من الفضل ومل أسمعه من النبي« :فقال أبو هريرة

                                                                                                  
وروى عـن  ,^ولد يف زمان النبـي . من كبار ثقات التابعني ,أبو حممد املدين ي,خزومامل ,املغرية بن عبد اهللا هشام بن بنا  ) ١(

ومل حيفـظ عنـه  ,ورآه ^بن سعد فـيمن أدرك النبـي اذكره  .وآخرون ,والشعبي ,أبو قالبةوعنه  .وأيب هريرة ,وعمر ,أبيه
 ).٦/١٤٢(» التهذيب«, )١٧/٣٩(» هتذيب الكامل«). هـ٤٣(دينة سنة مات بامل. شيئاً 

 ).ع.ر.ق(, مادة )٨/٢٦٥( »اللسان«: انظر. َفْجَأةً  َأتاه إِذا َأمرٌ  َقَرَعه: يقال ,بوالرضَّ  له كِّ كالصَّ  ,بذكرها َلَتْفَجَأنَّه َأي  ) ٢(
وهو من ميـاه جشـم  ,ومنها ميقات أهل املدينة ,ة ستة أميال أو سبعةقرية بينها وبني املدينوهي  ,ةفَ لْ تصغري َح  :ةفَ يْ لَ ذو اُحل   ) ٣(

 ). ٢/٢٩٥( »معجم البلدان«: انظر .بينهم وبني بني خفاجة
وهي اليوم قرية بظاهر املدينة عىل طريق مكة, بينها وبني املدينـة تسـعة أكيـال, تقـع بـوادي العقيـق عنـد سـفح جبـل َعـْري 

معجـم األمكنـة الـوارد ذكرهـا يف «. هبا مسجد الشجرة, ومدارس ومساجد ومقاٍه كثرية, و)أبيار عيل(الغريب, وُتعرف بـ 
  ).٢٤٢ص( »صحيح البخاري

ي وهي أعلم«): ١٠٨٩(, رقم )٢/٥٠١( »مسنده«جاء يف رواية إسحاق بن راهويه يف   ) ٤(  .»!عائشة ُأمِّ
 .متفق عىل صحته, مىض خترجيه يف صدر املسألة  ) ٥(

 : »الصحيحني«ىل مذهبه غري رواية ومن اآلثار الدالة ع  



אאאא  

 

, وهو ما خالف به ما عليه مجاهري رصحية فيام كان ُيفتي به أبو هريرة  −كام ترى  –فالرواية 
حابة  ح فيها أنه الصَّ ثني «: وقال مرةNإنام رواه عن الفضل, وقد رصَّ إنام كان أسامة بن زيد حدَّ

ثني«: ويف رواية عنه N)١(»كبذل   N)٢(»فالن وفالن إنام حدَّ

  .)٤(»هكذا كنت أحسب«: ويف رواية N)٣(»أخربنيه خمرب«: ويف رواية
قًا عىل تلك الروايات واة, منهم من «: قال احلافظ ابن حجر معلِّ ف الرُّ والظاهر أنَّ هذا من ترصُّ

ًام, وتارة مفرسًا, ومنهم من مل يذكر عن أيب أهبم الرجلني, ومنهم من اقترص عىل إحدمها; تارة مبه
 . اهـ )٥(»هريرة أحداً 

حابة   : وهلذا مل يوافق أبا هريرة عىل مذهبه أحٌد من الصَّ
يِّدة عائشة *  بئس ما قال أبو «: ملا سمعت فتواه قالت −ريض اهللا عنها  −فها هي السَّ
ويف رواية أهنا ملا علمت . )١(»ل أبو هريرةليس كام قا«: وردَّت قوله يف روايٍة بقوهلا. )٦(»!هريرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »أفطر ذلك اليوم من أصبح جنباً « :عن أيب هريرة موقوفاً ) ٦٣٩(, رقم )١/٢٩٠(» املوطأ«ما أخرجه مالك يف * 
 . »ومنَّ فال يُص  من أصبح جنباً «): ٢٩٨٥(, رقم )٢/١٨٨( »سنن النسائي الكربى«ويف * 
 .»وهو يريد الصوم فليفطر وال يصم من أصبح جنباً « ):١٠٨٢(, رقم )٢/٤٩٧( »مسند إسحاق بن راهويه«ويف * 

كـان أبـو هريـرة يفتـي « :قـالعن أيب بكر بن عبد الرمحن ) ٣٧١(, رقم )١/٢٠٩( »مسند الشاميني«وعند الطرباين يف *  
 .  إىل غري ذلك من الروايات الثابتة عنه... »يف رمضان أن يفطر من أصبح جنباً 

 ).٢٩٣١(, رقم )٢/١٧٨( »الكربى«أخرجها النسائي يف   ) ١(
 ).٢٩٣٤(, رقم )٢/١٧٩( »الكربى«أخرجها النسائي يف   ) ٢(
 ).٦٣٩(, رقم )١/٢٩٠( »املوطأ«أخرجها اإلمام مالك يف   ) ٣(
 ).٢٩٣٧(, رقم )٢/١٨٠( »الكربى«أخرجها النسائي يف   ) ٤(
 ).٤/١٤٦( »الفتح«: انظر  ) ٥(
 ).٢/١٠٢( »ثاررشح معاين اآل«أخرجه الطحاوي يف   ) ٦(
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ث عن رسول اهللا «: بفتواه بعثت إليه تقول    N)٢(»!بمثل هذا^ ال حتدِّ
وم−ريض اهللا عنهام  −وهذا عبد اهللا بن عمر *   . , مل يقبل بام أفتى به ولده عبد اهللا, وأمره بالصَّ

ثم نام  ,فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ,انيف رمض أنه احتلم ليالً  رعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمفعن 
 ,ه يف ذلكتفتيتُ فاْس  ,فلقيت أبا هريرة حني أصبحت :قال ,فلم يستيقظ حتى أصبح ,قبل أن يغتسل

قال عبد اهللا بن . »الرجل ُجنباً  قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح ^رسول اهللا  ; فإنَّ رْ طِ فْ أَ « :فقال
ُأقسم باهللا لئن أفطرَت « :فقال ,له الذي أفتاين به أبو هريرة فجئت عبد اهللا بن عمر فذكرُت  :هللاعبدا

 .)٣(»مْ ; ُص  ألوجعنَّ شبيبتك

 )٤(ؤيبيصة بن ذُ بِ قَ ; فقد أخربه   ثابت بنُ  زيُد وممن خالف أبا هريرة واستغرب فتواه * 
عليه أفطر و ,مل يغتسل ٌب نُ من اطلع عليه الفجر يف شهر رمضان وهو ُج « :أيب هريرة أنه قال بفتوى
 رجالً  فلو أنَّ  ,الةيام كام كتب علينا الصَّ إن اهللا كتب علينا الصِّ « :فقال زيد بن ثابت .»القضاء

 .آخر فيصوم ويصوم يوماً  :قلت لزيد :قال .»?الةمس وهو نائم كان يرتك الصَّ طلعت عليه الشَّ 
 .)٥(»!يومني بيوم« :فقال زيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٧٨ص( »مسنده«أخرجه اإلمام الشافعي يف   ) ١(
اإلجابـة إليـراد مـا «وانظر كذلك ما ذكـره الزركيشـ يف ). ٢٩٢٧(, رقم )٢/١٧٧( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   ) ٢(

حابة  ).١٢٢ص( »استدركته عائشة عىل الصَّ
 ).٢٩٢٥(, رقم )٢/١٧٦( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   ) ٣(
أبـى روى عـن و. عـام الفـتح ولدتابعي جليل, . أبو سعيد, ويقال أبو إسحاق اخلزاعي, قبيصة بن ذؤيب بن حلحلةهو    ) ٤(

ثقـة مأمونـًا كثـري احلـديث,  اً هـيفقكان  .ورجاء بن حيوة ي,زهرروى عنه ال .حابةومجاعة من الصَّ  ,وزيد بن ثابت ,هريرة
  ).٨/٣١١(» التهذيب«, )٢٣/٤٧٦(» هتذيب الكامل«: انظر). هـ٨٦(سنة  تما. من أعرف الناس بفقه زيد بن ثابت

 ).١٠١٢(, رقم )٣/٢٥١( »صحيحه«أخرجه ابن خزيمة يف   ) ٥(
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, وهو −رمحه اهللا تعاىل  –ني ; مروان بن احلكم من التَّابع وممن مل يرتِض قول أيب هريرة * 
, فإنه ألحَّ عىل عبد الرمحن بن احلارث بن −ريض اهللا عنهام  −يومئذ أمري املدينة ملعاوية بن أيب سفيان 

عليك إال ما  عزمُت «: )١(هشام أن ُيواجه أبا هريرة بخطأ فتواه ومقالته, فقال له يف رواية مسلم
هبا أبا  عنَّ رِّ قَ قسم باهللا لتُ أُ «: قال )٢(ويف رواية البخاري. »عليه ما يقول ددََّت فرإىل أيب هريرة  ذهبَت 
 . »!هريرة

 ,كذا كنت أحسُب «: بعد مراجعة أيب هريرة يف مقالته وقوله  )٣(»مسند اإلمام أمحد«ويف 
 .»!سفتي الناوبأحسب تُ  بأظنّ « :معاتباً  فقال له مروان .»!وكذا كنت أظنُّ 

*  *  * 

  :عن فتواه  ه رجوع

حيح الذي عليه املحققون من أهل العلم أنَّ أبا هريرة َرَجَع عن الفتوى التي كان عليها مدًة  الصَّ
من قبل أن يبلغه حديث عائشة وُأمِّ سلمة  رُت به املسألة, وقد  −ريض اهللا عنهام  –من الزَّ الذي صدَّ

 . )٤(حكاه عنه مجهرة منهم

 :ه عن رأيه كثرية, منها واألدلة الواردة عىل ُنُزوع* 

                                                                                                  
 ., مىض خترجيه)١١٠٩(برقم   ) ١(
 ., ومىض خترجيه)١٩٢٦,١٩٢٧(برقم   ) ٢(
 .عتَّابعن عبد الرمحن بن  بة,عن أيب قال ,خالد , من طريق)٢٥٥٤٨(, رقم )٦/١٨٤(  ) ٣(
 »التمهيـد«, وابـن عبـد الـرب يف )٣/٢٦٦( »معـامل السـنن«, واخلطـايب يف )١/٢٤٢( »أحكام القـرآن«حكاه اجلصاص يف   ) ٤(

, )٧/٢٢٢( »رشح مســلم«, والنــووي يف )٣/٣٦( »املغـــني«, وابــن قدامــة يف )٣/٢٩٠( »االســتذكار«, و)١٧/٤٢٣(
 ).١١/٧( »عمدة القاري«, والعيني يف )٤/١٤٦( »تحالف«, وابن حجر يف )١٢٣ص( » اإلجابة«والزركيش يف 
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م يف رواية مسلم يف  – ١ حيح«ما تقدَّ يف  قالو ,من حديث أيب بكر بن عبد الرمحن )١(»الصَّ
 .»عام كان يقول يف ذلك فرجع أبو هريرة ...« :آخرها

ويف . )٢(»من أصبح ُجنبًا فال صوم له ; رجع عن ُفْتياهأنَّ أبا هريرة «: وعن سعيد بن املسيب − ٢
      .)٣(األثر »... عن الذي كان ُيفتي عَ َج رَ نَّ أبا هريرة أ«: لفظٍ 
من احتلم من الليل «: وعن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان, أنه كان يسمع أبا هريرة يقول – ٣

  .)٤(»ثم سمعته َنَزَع عن ذلك«: قال. »أو واقع أهله, ثم أدركه الفجر ومل يغتسل فال يصوم
 نَّ ية أيب بكر بن عبد الرمحن, أنَّ مروان أرسل إىل أيب هريرة فأخربه أمن روا )٥(»املسند«ويف  – ٤

 .!أبو هريرة )٦(فكفَّ  ; »صومه نب ثم يتمُّ كان ُجي ^ رسول اهللا  نَّ إ«: عائشة قالت
                  .)٧(»حسناً  أبو هريرة عن قوله رجوعاً  عَ َج رَ « :قال عطاء وعن – ٥

وقد جزم ابن . عن قوله وما كان ُيفتي به أيب هريرة عىل نزول  –كام ترى  –فدلَّت هذه اآلثار 
 . )٨(عبد الرب بذلك, وأنه ثابت عنه بطرٍق صحاح

                                                                                                  
 ).١٩٤ص(مىض خترجيه   ) ١(
 ., من طريق يزيد, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن املسيب)٩٥٨١(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٢(
 ., بنفس اإلسناد)١/٢٤٢( »أحكام القرآن«أخرجه اجلصاص يف   ) ٣(
, من طريق ابن أيب ذئب, عن سليامن بن عبد الرمحن بـن ثوبـان, )٢٩٢٨(, رقم )٢/١٧٧( »الكربى«أخرجه النسائي يف   ) ٤(

 .عن أخيه حممد به
 ).٢٦٣٤١(, رقم )٦/٢٦٦(  ) ٥(
 ).ف.ف.ك(, بترصف, مادة )٣٠٥و٩/٣٠٣( »اللسان«: انظر .املنع ;وأصل الكفِّ أي امتنع عام كان يقول,   ) ٦(
وعمـر; قـال عنـه  . , عن عطاء بـهعمر بن قيس املكي طريقمن , )٧٧٨٨(, رقم )٤/٢١٥( »الكربى«أخرجه البيهقي يف   ) ٧(

 .»مرتوك  «): ١/٤١٦( »التقريب«يف 
 ).١٧/٤٢٣( »التمهيد«: انظر  ) ٨(
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 عَ َج حيح أنه رَ والصَّ  ,وكان عليه أبو هريرة«: وقال النَّوويُّ بعد أن أشار إىل فتوى أيب هريرة 
  .)١(»وليس بيشء ;وقيل مل يرجع عنه ,ح به هنا يف رواية مسلمعنه كام رصَّ 

  : سبب رجوعه 
إىل أنَّ سبب رجوعه أنه تعارض عنده احلديثان, حديث عائشة وُأمِّ سلمة,  وويُّ أشار النَّ 

ل ما رواه عن الفضل بواحد مما ييل  :واحلديث الذي يرويه عن الفضل, فجمع بينهام, وتأوَّ

 .زإما أن يكون إرشاد إىل األفضل, فاألفضل أن يغتسل قبل الفجر, ولو خالف جا – ١

وإما أن يكون ما رواه حمموالً عىل من أدركه الفجر جمامعًا فاستدام بعد طلوع الفجر عاملًا  – ٢
 .بذلك, فإنه يفطر وال صوم له

 . )٢(فلام بلغه رجع إليه ٠٠وإما أن يكون حديثه منسوخًا, ومل يعلم الناسخ  – ٣

عىل ظاهره, وحديثه متأول  −ريض اهللا عنهام  − أنَّ حديث عائشة وُأمِّ سلمة  وقد ثبت عنده 
 .)٣(بام سبق; فرجع عنه

*  *  *  

                                                                                                  
 ).٧/٢٢٢( »رشح صحيح مسلم«: انظر  ) ١(
معـامل «, و)٢/٩٥٩( »م احلديثأعال«, )وما بعدها ٣/٢٤٩( »صحيح ابن خزيمة«: وهذا الذي عليه أكثر العلامء ; انظر  ) ٢(

وذلك ألنه كان يف ). ٤/١٤٧( »الفتح«, )٥/١٩٧( »رشح ابن امللقن عىل العمدة«كالمها للخطايب, ) ٣/٢٦٦( »السنن
أول األمر حني كان اجلامع حمرمًا يف الليل بعد النوم, كام كان الطعام والرشاب حمرمًا, ثم نسخ ومل يعلمه أبو هريرة, فكـان 

 .لمه حتى بلغه الناسخُيفتي بام ع
 ).٧/٢٢١( »رشح صحيح مسلم«: انظر  ) ٣(
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 :، وهي أدلة اجلمهور  أدلة القول الذي رجع إليه أبو هريرة
ل مجهور الفقهاء القائلني بصحة صوم من أصبح ُجنبًا ثم اغتسل بعد طلوع الفجر,  استدَّ

نَّة, واألثر, واإلمجاع, واملعقول  .بالكتاب, والسُّ
 ــــرآن الكــــريمالقـ: أوالً 

≅¨﴿ : قال اهللا تعاىل Ïmé& öΝ à6s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 إىل قوله. ﴾٠٠٠:  ﴿z⎯≈ t↔ ø9$$sù £⎯ èδρç Å³≈ t/ 

(#θäótFö/$# uρ $tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/u õ°$# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oK tƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø: $# âÙu‹ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹sƒø: $# ÏŠuθó™F{ $# z⎯ ÏΒ Ìôfxø9 $# ( 

 .)١(اآلية﴾  ...
يف  واملراد باملبارشة ,اهللا تعاىل أباح األكل واملبارشة إىل طلوع الفجر نَّ أ : وجه الداللة من اآلية

/θäótFö#)﴿ : , بداللة قوله تعاىلاجلامع اآلية $#uρ $tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 ﴾, جلامع إىل طلوع ذا جاز اومعلوم أنه إ
?ΟèO (#θ‘ϑÏ﴿ :, بداللة قوله تعاىلويصح صومه ,نباً الفجر لزم منه أن يصبح ُج  r& tΠ$u‹Å_Á9 $# ’n<Î) È≅øŠ©9 $# 4 ﴾)٢( ,

 .)٣(فإنَّ إباحة التسبب لليشء إباحة لليشء نفسه
ـ: ًا ثاني  ــــرةنَّة املطهَّ ــالسُّ

                                                                                                  
 ).١٨٧: آية(سورة البقرة   ) ١(
, )٣/٥٦( »املبسـوط«, و)٣/٢٩١( »االسـتذكار«, و)١٧/٣٢٥( »التمهيـد«: وراجع). ٧/٢٢١( »رشح مسلم«: انظر  ) ٢(

 ). ٢/٣٢٦( »تفسري القرطبي«, و)٦/٣١٤( »املجموع«و
 ).٤/١٤٨( »الفتح«, )٢/٢١١( »مإحكام األحكا«: انظر  ) ٣(
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وم, بام ييلاستدلَّ اجلمهور ملا ذهبوا إليه من جواز تأخري الغس  : ل إىل طلوع الفجر وصحة الصَّ

: )١(وهو مرويُّ من وجوٍه كثرية, وطرٍق متواترةريض اهللا عنهام, بام روته عائشة وُأمُّ سلمة  – ١
  .)٢(»من أهله, ثم يغتسل ويصوم ٌب كان ُيدركه الفجر وهو ُجنُ äÛaFأنَّ «

يِّدة عائشة  :وجه الداللة منه كان يدركه الفجر وهو ^ بأنَّ النبي  −عنها ريض اهللا  −ترصيح السَّ
جنب من مجاع أهله فال يغتسل إال بعد طلوع الفجر ثم يصوم; وهو رصيح يف الداللة عىل 

 .املقصود

 .بأنَّ هذا من اخلصائص النبوية :ونوقش

 .)٣(بأنَّ اخلصائص ال تثبت إال بدليل :وُأجيب

يستفتيه وهي تسمع  Fجاء إىل النبي  رجالً  أنَّ « :أيضاً  − ريض اهللا عنها −عائشة روته  وبام −  ٢
 FZفقال رسول اهللا  .»?أفأصوم ;ٌب نُ الة وأنا ُج دركني الصَّ تُ  !يا رسول اهللا :فقال ,من وراء الباب

الة وأنا ُجنٌُب فأصوم« م قد غفر اهللا لك ما تقدَّ  ,مثلنا يا رسول اهللا لسَت  :فقال .»وأنا ُتدركني الصَّ
وهو . )٤(»!ىأخشاكم هللا وأعلمكم بام أتق واهللا إين ألرجو أن أكونَ « :فقال !رمن ذنبك وما تأخَّ 

  .دليل يف حملِّ النزاع, رصيح يف نفي اخلصوصية التي ادَّعاها البعض

                                                                                                  
 ).٢/١٠٥( »رشح معاين اآلثار«: وانظر). ١٧/٤٢٤( »التمهيد«كام قاله ابن عبد الرب يف   ) ١(
م اإلشارة إليه مراراً  .متفٌق عليه  ) ٢(  .وتقدَّ
 ).٤/١٤٧( »الفتح«: انظر  ) ٣(
, رقـم )٢/٧٨١(الفجـر وهـو جنـب بـاب صـحة صـوم مـن طلـع عليـه  –يف كتاب الصيام  »صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) ٤(

)١١١٠.( 
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ائم ثالٌث « :قالF رسول اهللا أنَّ   يِّ رِ دْ أيب سعيد اخلُ  وُيروى من حديث – ٣ : ال يفطِّرن الصَّ
  .)١(»امةَج القيء, واالحتالم, واحلِ 

مع ذلك بصحة صومه, فدلَّ عىل أنَّ Fومعلوٌم أنَّ االحتالم يوجب اجلنابة, وقد حكم النبي 
اص وم ; قاله اجلصَّ  .)٢(اجلنابة ال تنايف صحة الصَّ

 ـارــاآلثــ: ثالثًا 
حابة  استدلَّ اجلمهور , رويت عنهم بصحة صوم من أصبح وعلامئهمبآثار كثرية عن فقهاء الصَّ

, )٥(, وابن عمر)٤(, وعيل بن أيب طالب)٣(يغتسل إال بعد طلوع الفجر, كعمر بن اخلطابُجنبًا ومل 
  .)٢(رداءَّ, وأيب الد)١(, وأيب ذرٍّ )٧(, وزيد بن ثابت, وابن عبَّاس)٦(وابن مسعود

                                                                                                  
بـاب مـن ذرعـه القـيء مل يفطـر ومـن اسـتقاء  –, كتـاب الصـيام )٨٠٣٤(, رقم )٤/٣٧٢( »الكربى«أخرجه البيهقي يف   ) ١(

وضعَّف إسـناده ألجـل عبـد الـرمحن . من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عطاء, عن أيب سعيد به. أفطر
ى بام سبق ).٥٧٨ص( »التقريب«: روانظ .بن زيدا   .  ويتقوَّ

 ).١/٢٣٧( »أحكام القرآن«: انظر  ) ٢(
اص*    ـه عـىل)هــ٣٠٥(ة مولده سن. , إمام أصحاب الرأي يف وقتهبن عيل, أبو بكر الرازي هو اإلمام أمحد :واجلصَّ  , وتفقَّ

ث عن أيب العبَّاس األصّم, وغريمها . دين, فقد ُعرض عليه قضاء القضاة فامتنعكان مشهورًا بالزهد وال. الكرخي, وحدَّ
 ).٢٧ص( » الفوائد البهية« ,)٥/٧٢( »تاريخ بغداد«: انظر). هـ٣٧٠(مات سنة . »أحكام القرآن« :أشهر مؤلفاته

 ).٩٥٨٤(, رقم )٢/٣٣١( »مصنف ابن أيب شيبة«: انظر  ) ٣(
 ).٩٥٧٤(, رقم )٢/٣٣٠( »املصدر السابق«: انظر  ) ٤(
 ).٩٥٨٣(, رقم )٢/٣٣٠( »مصنف ابن أيب شيبة«, و)٧٤٠٤(, رقم )٤/١٨٢( »عبد الرزاقمصنف « :انظر  ) ٥(
 ٩٥٧١(, رقـم )٢/٣٢٩( »مصـنف ابـن أيب شـيبة«, و)٧٤٠٢و ٧٤٠١(, رقـم )٤/١٨١( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  ) ٦(

 ).٩٥٧٣و ٩٥٧٢و
 ).٩٥٧٥(, رقم )٢/٣٢٩( »مصنف ابن أيب شيبة«: انظر  ) ٧(
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 امعــــاإلج:  رابعاً 
وم, وهفقد أمجع  و قول عامة أهل العلم عىل أنَّ الطهارة من اجلنابة ليست رشطًا يف صحة الصَّ

حابة  , وابن العريب. )٣(الصَّ , وابن )٤(وقد حكى اخلطَّايبُّ , وابن هبرية, وابن القطَّان, والنَّوويُّ
 . )٦(اإلمجاَع عىل ذلك )٥(دقيق العيد

حابة وإمجاعهم بعد رجوع أيب هريرة : قال ابن العريب مشريًا إىل اخلالف الذي وقع بني الصَّ
حابة وقد كان وقع فيه بني ال...« كالٌم, ثم استقرَّ األمر عىل أنه من  −رضوان اهللا عليهم أمجعني  −صَّ

 . اهـ )٧(»أصبح ُجنبًا فإنه صومه صحيح
افعي يف . وهو ما عليه مجاهري الفقهاء يف أكثر األمصار وهو قول «: )٨(»األم«قال اإلمام الشَّ

 . »العامة عندنا, ويف أكثر البلدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٩٥٧٦(رقم  »السابقاملصدر «: انظر  ) ١(
 ).٧٤٠٣(, رقم )٤/١٨١( »مصنف عبد الرزاق«: انظر  ) ٢(
 ).٢/٩٢( »بدائع الصنائع«: انظر  ) ٣(
 ,النعـايل أبا عبد اهللاباملرشق سمع و) هـ٤٦٨(ولد عام . هو العالَّمة القايض أبو بكر, حممد بن عبد اهللا, ابن العريب املالكي  ) ٤(

: من أشهر مؤلفاته. مد وأجاد السياسةويل قضاء إشبيلية فحُ  .السهييل ظواحلاف ,ق اليوسفيعنه عبد اخلال. الزينبي وطراد
 ). ٢٠/١٩٧( »النبالء«, )٤/١٢٩٤( »تذكرة احلفاظ«: انظر). هـ٥٤٣(مات سنة . »عارضة األحوذي رشح الرتمذي«

 )هــ٦٢٥(ولـد سـنة  .ب التصـانيفصـاح شـافعي,مد بن عيل بـن وهـب القشـريي الحم ,احلافظ تقي الدين أبو الفتحهو   ) ٥(
مـن أشـهر . بـن األخنـائيوا ,القونـوي القضـاة اروى عنـه قاضـي .واحلافظ زكي الدين ,بن اجلميزيوسمع ا ,بقرب ينبع
 .)١/٣١٧( »حسن املحارضة«, )٤/١٤٨١( »تذكرة احلفاظ«: انظر ).هـ٧٠٢(مات سنة . »رشح العمدة« :مصنفاته

 »اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع«, )١/١٩٩( »اإلفصـاح«, )١/١٣٤( »أحكـام القـرآن«, )٣/٢٦٥( »معـامل السـنن«: انظر  ) ٦(
 ).٢/٢١٠( »إحكام األحكام«, )٧/٢٢٢( »رشح مسلم«, )١/٣٠٢(

 ).١/١٣٤( »أحكام القرآن«: انظر  ) ٧(
 ).٣/٢٩٠( »االستذكار«, و)١٧/٤٢٤(»التمهيد«, و)١/٢٣٦( »أحكام اجلصاص«: , وانظر)املحققة −٣/٢٤٥(  ) ٨(
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ذوذوهلذا َجَعَل ابن عبد الرب  عىل  )٢(وَحَكَم ابُن رشد. )١(االختالف يف املسألة ضعيفًا ُيشبه الشُّ
نن املشهورة الثابتة  .)٣(األقوال املخالفة يف املسألة بأهنا أقاويل شاذة ومردودة بالسُّ

 ولــــقـاملع: ًا خامس
م فقد حيتل ,وليس يف فعله يشء حيرم عىل صائم ,سل يشء وجب باإلنزالالغُ  أنَّ  :ووجه ذلك

بل هو من  ,فكذلك إذا احتلم ليالً  ; بل يتم صومه إمجاعاً  ,بالنهار فيجب عليه الغسل وال حيرم عليه
 ,مٌ رِ ب وهو ُحمْ منع من التطيُّ وهو شبيه بمن يُ  ,ائم من تعمد اجلامع هناراً منع الصَّ وإنام يُ  ,باب األوىل
                                                               .)٤(هعليذلك م ب وهو حالل ثم أحرم فبقي عليه لونه أو رحيه مل حيرلكن لو تطيَّ 

*  *  * 
  :ح ـالرتجي

ح يف املسألة  وعليه مذهب  ,هو القول الذي َرَجَع إليه أبو هريرة  −واهللا أعلم  –الذي يرتجَّ
ة عىل كلِّ خمالف−ريض اهللا عنهام  −اجلامهري; حلديث عائشة وُأمِّ سلمة  واهللا تعاىل ;  )٥(, وهو حجَّ

                                                                                                  
 ).١٧/٤٢٠( »التمهيد«: انظر  ) ١(
أخذ عـن أيب جعفـر بـن رزق,  .)هـ٥٢٠(ُولد بقرطبة سنة . بن رشد القرطبي املالكي احلفيد حممد بن أمحد ,هو أبو الوليد  ) ٢(

هتافـت «, و »بداية املجتهـد«: من أشهر مؤلفاته. احلسن بن سهل, وأبو بكر بن جهود وأيب القاسم بن بشكوال, وعنه أبو
 ).٤/٣٢٠( »الشذرات«, )٣٧٨ص( »الديباج املذهب«: انظر). هـ٥٩٥(مات سنة . ردَّ فيه عىل الغزايل »افتالته

 ). ٢٣٤ص( »بداية املجتهد«: انظر  ) ٣(
ـذوذ يف  ; مجعهـا يف  »بدايـة املجتهـد«وقد مجع أخونا الدكتور صالح الشـمراين األقـواَل التـي حكـم عليهـا ابـن رشـد بالشُّ

مطبوع متداول, أصله رسالة علمية حصل هبا أخونا عىل درجة املاجستري يف الرشيعة اإلسالمية مـن مؤلَّف مستقل, وهو 
 ).هـ١٤٢٤(جامعة ُأمِّ القرى, عام 

 ).٤/١٤٨( »الفتح«, و)٣/٣٦٤( »معرفة السنن واآلثار«: انظر  ) ٤(
 ).٧/٢٢٢( »رشح صحيح مسلم«: انظر  ) ٥(
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  .أعلم

*  *  * 

 

  املسـألة الثانيـة – ٨
امة − رضي اهللا عنهما −رجوع ابن عمر 

َ
ائم )١(عن قوله جبواز احلِج

َّ
   للص

W 

حابة,  , وزيد مذهب أكثر الصَّ كابن مسعود, وابن عبَّاس, وأنس بن مالك, وأيب سعيد اخلُْدِريِّ
افعي: ثةومنهم األئمة الثال −والفقهاء ;  , وُأمِّ سلمة )٢(ابن أرقم   − )١(أبو حنيفة, ومالك, والشَّ

                                                                                                  
 . حلَْجم, وهو الترشيط ومّص الدم بزجاجة ونحوهامأخوذة من ا :−بالكرس  – اِحلَجامةُ   ) ١(

در الـ«: انظـر. امط احلجَّ ْرشَ مِ : − أيضاً  − مُ َج ْح واملِ  .هي اآللة التي جيتمع فيها دم احلجامة عند املصِّ  :ةُ مَ َج ْح واملِ  مُ َج ْح املِ و
 ).م.ج.ح(, مادة )١/٣٤٧( »النهاية«, )١/١٢٣( »صباح املنريامل«, )١/٣٥٩( »النقي

حيحني«ملا يف  امة من أعظم الدواء لكثري من األسقام,واحلج*  إنَّ «: ^قـال النبـي  : قـال عن أنس بـن مالـك   »الصَّ
) ٥٣٧١(, رقـم )مع الفـتح – ١٠/١٥١(باب احلجامة من الداء  –كتاب الطب : البخاري. »أمثل ما تداويتم به احلجامة

 ).١٥٧٧(, رقم )٣/١٢٠٤(مة باب حلِّ أجرة احلجا –كتاب املساقاة : ومسلم. واللفظ له
وقد اشتمل هذا احلديث عىل مرشـوعية احلجامـة والرتغيـب يف املـداواة «): ١٠/١٥١( »الفتح«قال احلافظ ابن حجر يف 

 .»هبا, وال سيام ملن احتاج إليها
الـداء, أو  نوع من اجلراحة التي حتجم موضع الداء, ثم تستخرج دمًا فاسـدًا يكـون فيـه سـبب :من الناحية الطبية هيو* 

ختفف من وطأة الدم وهيجانه; مما ُيريح القلب والكبد والُكـىل والـرئتني واملـخ وكـل خاليـا اجلسـم, مـع تنشـيط الـدورة 
 ).٣٥ص(أليب الفداء حممد عزت  »أرسار العالج باحلجامة«: انظر. الدموية

روى عـن النبـي . سبع عرشـة غـزوة ^لنبي صغر يوم أحد, وغزا مع ااألنصاري اخلزرجي, استُ بن زيد أرقم هو زيد بن   )  ٢(
ليخـرجن : (اآلثمـة بـن أيبّ امقالـة  وهـو الـذي سـمع. شهد صفني مع عـيل . وعنه أبو الطفيل, وطاووس. , وعيل^
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ائم  . أنَّ احلجامة ال تفطر الصَّ

 .)٣(, وابن املنذر, ومجاعة, إىل أهنا تفطر)٢(وذهب فقهاء املحدثني كاإلمام أمحد, وإسحاق

 : واملسألة ُحكي فيها البن عمر قوالن

ائم وال  :ولقول األال تفسد صومه; حكاه عنه ابن القول بأن احلجامة ال تفطر, وأهنا ال ترض الصَّ
 . )٦(, والنووي)٥(, وابن حزم)٤(املنذر

ائم; حكاه ابن قدامة :والقول الثاين , وحكى عنه ابن اجلوزي أهنا تفطر )٧(كراهية احلجامة للصَّ
 . )٨(احلاجم واملحجوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢/٤٨٧( »اإلصابة«, )٥/٥٣٥( »االستيعاب«: انظر. )هـ٦٦(مات سنة . هفأنزل اهللا تصديق ,)األعز منها األذل

 »املوطـأ« :ةيـوللاملك). ١/٣٢٣( »تبيـني احلقـائق«, و)٢/١٠٧( »بدائع الصـنائع«, و)٣/٥٧( »سوطاملب« :انظر للحنفية  ) ١(
مغنـي «, و)٣/١٧٣( »حليـة العلـامء« :وللشافعية). ١/٤٧٢( »الفواكه الدواين«, و)٢/٥٠٦( »الذخرية«, و)١/٢٩٨(

 ). ٣/١٧٤( »هناية املحتاج«, و)١/٤٣١( »املحتاج
وسـمع , )هــ١٦٦(سـنة  ولـد ).ابـن راهويـه(املعـروف بــ  ,التميمي ثم احلنظيل املروزي, خملد براهيم بنإإسحاق بن  هو  ) ٢(

ث عنه . ومعتمر بن سليامن ,الفضيل بن عياض مـن . كان إمامًا ثقة .قرانهأومها من  ,وحييى بن معني ,بن حنبلأمحد وحدَّ
 ). ٢/٤٣٣( »التذكرة«, )١١/٣٥٨( »ءالنبال«: انظر). هـ٢٣٨(مات سنة . , ومنه جزء مطبوع »املسند«: مؤلفاته

 ).٦/٣٤٩( »املجموع«: انظر  ) ٣(
 ).١١/٣٩( »عمدة القاري«نقله عنه العيني يف   ) ٤(
 )..٤/٣٣٦( »املحىل«: انظر  ) ٥(
 ).٦/٣٤٩( »املجموع«: انظر  ) ٦(
 ).٣/١٥( »املغـني«: انظر  ) ٧(
 ).٢/٩٠( »التحقيق يف أحاديث اخلالف«: انظر  ) ٨(
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ائم من أجل أهنا تفطره? أو ليشء آخر? وسيأيت : ولكن ُيقال هل كره ابن عمر احلجامة للصَّ
 .عند دراسة املسألة −قريبًا  –كالم عىل ذلك ال

 

אאW 

  :عن ابن عمر يف املسألة  املرويةر اآلثـا

أنه كان يذهب إىل أنَّ احلجامة ال  −ريض اهللا عنهام  − وقفت عىل أثرين صحيحني عن ابن عمر 
 : تفطر, فكان حيتجم وهو صائم, وال يرى بذلك بأسًا 

افعيُّ يف )١(»املوطأ« روى مالك يف – ١ من حديث نافع, عن ابن  )٢(»مسنده«, ومن طريقه الشَّ
 .)٣(»أنه كان حيتجم وهو صائم«عمر, 

,  −أيضًا  −وروى  – ٢ هريِّ أنَّ سعد بن أيب وقاص, وعبد اهللا بن «من طريق ابن شهاب الزُّ
 .)٤(»عمر كانا حيتجامن ومها صائامن

ىل ما كان عليه ابن عمر, وهو يف هذا يوافق ما عليه أكثر فهذان األثران رصحيان يف الداللة ع

                                                                                                  
 .باب ما جاء يف حجامة الصائم –, كتاب الصوم )٣٠(, رقم )١/٢٩٨(  ) ١(
 ).١٠٤ص(  ) ٢(
باب احلجامة والقيء للصائم; معلقًا, ووصـله  –يف كتاب الصوم ) مع الفتح – ٤/١٧٣( »الصحيح«ورواه البخاري يف   ) ٣(

مـن ) ٧٥٣١(رقـم  ,)٤/٢١١( »املصـنف«ورواه موصـوالً عبـد الـرزاق يف ). ٣/١٧٨( »تغليـق التعليـق«ابن حجـر يف 
. من أيوب عن نـافع مثلـه) ٩٣٢٠(, رقم)٢/٣٠٩( »املصنف«وابن أيب شيبة يف . طريق الزهري, عن سامل, عن ابن عمر

 .من طريق يزيد وعبيد اهللا, عن نافع به) ٩٣٣٦(برقم ) ٢/٣١٠(ويف . من طريق هشيم, عن نافع به) ٩٣٢١(وبرقم 
 .من مراسيل الزهري, وهي مقبولة, وهو )٣١(, رقم )١/٢٩٨( »موطأ مالك«  ) ٤(
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وايات أنه ترك احلجامة يف آخر حياته ابق ذكرهم; والذي يبدو من الرِّ حابة السَّ  .الصَّ

*  *  * 

 

  : وتركه احلجامة وهو صائم  هوعـرج

يف آخر جاء عن ابن عمر أنه ترك احلجامة وهو صائم, وقد جاء يف بعضها ما يدل عىل أنَّ ذلك 
ثم ترك ذلك بعُد, فكان إذا صام ... «: حياته, ففي الروايات السابقة عند مالك وغريه قال فيها نافع

 . )١(»مل حيتجم حتى يفطر

 . )٢(»أنَّ ابن عمر مل يكن يستحجم وهو صائم«: ويف رواية

 . )٣(»فكان حيتجم ليالً «: ويف رواية

مس احتجم... «: ويف رواية  . )٤(»فكان إذا غابت الشَّ

ام وحمامجه وحاجته, حتى إذا أفطر «: ويف رواية عن عطاء أنَّ ابن عمر كان يف رمضان ُيِعدُّ احلجَّ

                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. من طريق نافع, عن ابن عمر) ٣٠(, رقم )١/٢٩٨(أخرجه مالك   ) ١(
 .وإسناده صحيح. من طريق ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر) ٧٥٣٠(, رقم )٤/٢١١(عبد الرزاق   ) ٢(
وإسـناده . بـن متيمـة, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر من طريق ابـن عليـة, عـن أيـوب) ٩٣٢٠(, رقم )٢/٣٠٩(ابن أيب شيبة   ) ٣(

  .صحيح
 .وإسناده صحيح. من طريق معمر, عن الزهري, عن سامل, عن ابن عمر) ٧٥٣١(, رقم )٤/٢١١(عبد الرزاق   ) ٤(
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ائم استحجم بالليل  .)١(»الصَّ

من خالل تلك الروايات رجع عن رأيه يف احلجامة وَتَرَكَها حال كونه  −كام رأيت  –فابن عمر 
 . صائامً 

 :ة وهو صائم متباينةوآراء العلامء يف سبب تركه احلجام *

, وهو من  –واهللا أعلم  −أما ابن عمر فإنام ترك احلجامة صائًام ملا بلغه فيها «: قال ابن عبد الرب
 .اهـ. )٢(»الورع باملوضع املعلوم

حابة شديدي . )٣(»أفطر احلاجم واملحجوم«: ولعلَّه يشري إىل بلوغه حديث: قلت وهو من الصَّ
 . )٤(َك احلجامة يف النهار احتياطًا لصومه لبلوغه هذا احلديثالورع كثريي االحتياط, َفَرتَ 

                                                                                                  
 .وإسناده صحيح. من طريق ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عمر) ٧٥٣٣(, رقم )٤/٢١٢(عبد الرزاق   ) ١(
 ).٣/٣٢٢( »االستذكار«: انظر  ) ٢(
. عـن ثوبـان ) ٢٣٧١و ٢٣٧٠و ٢٣٦٧(, رقم )٢/٣٠٨(باب يف الصائم حيتجم  –أخرجه أبو داود يف كتاب الصوم   ) ٣(

وغـريه, ) ٣١٣٢(, رقـم )٢/٢١٦( »السـنن الكـربى«والنسـائي يف . عـن شـداد بـن أوس ) ٢٣٦٩و ٢٣٦٨(وبرقم 
والرتمذي يف كتـاب . وغريه عن شداد) ٣١٤١(رقم , )٢/٢١٨(ويف . باب احلجامة للصائم, عن ثوبان –كتاب الصيام 

حـديث حسـن «: قـال الرتمـذي. عـن رافـع بـن َخـِديج) ٧٧٤(, رقم )٣/١٤٥(باب كراهية احلجامة للصائم  –الصوم 
وبـرقم . عـن ثوبـان) ١٦٨٠(, رقـم )١/٥٣٧(باب ما جاء يف احلجامة للصائم  –وابن ماجه يف كتاب الصيام . »صحيح

 .عن أيب هريرة) ١٦٧٩(قم وبر. عن شداد) ١٦٨١(
ح أسانيده األئمـة أمحـد, وابـن املـديني, وابـن راهويـه, وإبـراهيم احلـريب, والـدارمي, وأبـو زرعـة الـرازي, وابـن  :وصحَّ

, )٣/٢٤٤( »حاشـية ابـن القـيم عـىل أيب داود«, )٦/٣٥٠( »املجمـوع«: انظر. خزيمة, واحلاكم, وابن حبان,  والنووي
 ). ٤/١٧٧( »الفتح«

 .)١١/٣٧( »عمدة القاري«, )٤/١٧٥( »الفتح«: نظرا  ) ٤(
فكنت أجلـس  ,م احلاجدَ قْ جيلسان للناس عند مَ  عبَّاسكان ابن عمر وابن «: ما ذكره نافع بقوله ; ومما يدل عىل شدة ورعه  
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عف  ائم لكوهنا مفطرة, أو من أجل ما تسبِّبه من الضَّ فهل تركه هلا ألجل كراهيته حلجامة الصَّ
وم?  ل تأخريها إىل الليل وال يعتربها مفسدة للصَّ  الذي يلحق املحتجم, فُيفضِّ

ح يف روايته فال أدري ألي «: )١(سبب ذلك, فقال يف رواية ابن أيب شيبة ومواله نافٌع مل ُيوضِّ
عف  .»!فال أدري أكرهه, أم يشء بلغه?«: )٢(ويف رواية عبد الرزاق. »!يشء تركه? كرهه, أو للضَّ

ح أبو الوليد الباجي خاف أن تضطره احلجامة  أنَّ ذلك كان منه ملا كرب وضعف  )٣(وقد رجَّ
عف, ثم تركه خمافة إىل الفطر, فكان يفعل ذلك يف أ ول حياته يف حال القوة التي يأمن فيها الضَّ
م يف العمر عف ملَّا أسنَّ وتقدَّ فهو ال يرى أهنا ُتفطر, وإنام هي  −واهللا أعلم  –وعىل هذا ..  )٤(الضَّ

 .مكروهة

حيح«يؤيد هذا; ما أخرجه البخاري يف  أكنتم «: أنه سئل عن أنس بن مالك  )٥(»الصَّ
ائم? قالتكرهون احلجا عف: مة للصَّ  . »ال, إال من أجل الضَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»!ر مما يفتيأكث وكان ابن عمر يردُّ  ,ما سئل عنه جييب ويفتي يف كلَّ  عبَّاسفكان ابن  ,وإىل هذا يوماً  إىل هذا يوماً 

    ). ٢٢٢و ٣/٢١٢( »سري أعالم النبالء«: انظر. »ما رأيت أورع من ابن عمر«: وقال طاووس  
من طريق ابن إدريس, عن يزيد وعبيد اهللا العمري, عن نافع, عن ابن ) ٩٣٣٦(, رقم )٢/٣١٠( »مصنف ابن أيب شيبة«  ) ١(

 .وإسناده صحيح. عمر
ـختياين, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ٧٥٣٢(قـم , ر)٤/٢١١( »مصنف عبد الرزاق«  ) ٢( . مـن طريـق معمـر, عـن أيـوب السِّ

 .وإسناده صحيح
 صـاحب .التجيبي األندليسـ القرطبـي البـاجيسليامن بن خلف  أبو الوليد ,اإلمام العالمة احلافظ ذو الفنون القايضهو   ) ٣(

ث عنه ابن عبد الرب, وابن حزم. ومكي بن أيب طالب ,أخذ عن يونس بن مغيث, و)هـ٤٠٣(ولد سنة . التصانيف له . حدَّ
 ).٣/١١٧٨( »التذكرة«, )١٨/٥٣٥( »النبالء«: انظر). هـ٤٧٤(مات سنة . »رشح املوطأ املنتقى«كتاب 

 ).٢/٥٦( »املنتقى رشح املوطأ«: انظر  ) ٤(
 .باب احلجامة والقيء للصائم –, كتاب الصوم )١٩٤٠(, رقم )مع الفتح – ٤/١٧٤(  ) ٥(
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 .»ما كنا نحسب ُيكره من ذلك إال ُجْهُدهُ «: )١(»املصنَّف«ويف لفظ ابن أيب شيبة يف 

لف يكره احلجامة بعد األربعني كام عند الطَّربيِّ يف  )٢(قال ابن ِسريين. وألجل ذا كان بعض السَّ
 . »!سنة فال حيتجم إذا بلغ الرجل أربعني«: )٣(»هتذيب اآلثار«

من  وانحاللٍ  ,من عمره انتقاصٍ  ابن آدم بعد بلوغه أربعني سنة يف وذلك أنَّ «: قال ابن جرير
أخذ  ويفقدره,  فيه إذا كان معتدالً  ,ومتام حياته ,هبا قوام بدنه يالت والدم أحد املعاين ,قوى جسمه

غناء له عن معونتها عليه  ,جسمه قاصها منوإن ,)٤(تهنَّ واأليام من قوى بدن ابن األربعني ومُ  الليايل
 .)٥(»ِف لَ والتَّ  ِب طَ به إىل العَ  ردّ يُ  ,نٍ هْ عىل وَ  ناً هْ بام يزيده وَ 

   : −رضي اهللا عنهما  −ر وسبب رجوع ابن عم

يام, فقد حيتاج إىل الفطر بسببها, فرتكها هنارًا  أنه  رأى أنَّ احلجامة ُتضعف بدنه حال الصِّ
  .واهللا تعاىل أعلموصار حيتجم ليًال ; 

*  *   * 

                                                                                                  
 ).٩٣١٨(, رقم )٢/٣٠٨(  ) ١(
ولـد لسـنتني بقيتـا مـن . , وأصل سريين مـن جرجرايـا, أبو بكر حممد بن سريين, موىل أنس بن مالك هو اإلمام الرباين)   ٢(

 كـان فقيهـًا إمامـًا, غزيـر العلـم,. نه ابن عون, وقرة بن خالد, وخلق كثـريمو. سمع أبا هريرة, وابن عبَّاس. خالفة عثامن
  ).١/٧٧( »التذكرة«, )٤/٦٠٦( »النبالء«: انظر). هـ١١٠(يف شوال سنة مات . مة يف التعبريعالَّ 

 ).١٠/١٥١( »الفتح«وصحح إسناده ابن حجر يف . , مسند ابن عبَّاس)٨٢٠(, رقم )١/٥١٧(  ) ٣(
مِّ  – ةـنَّ الـُمـ   ) ٤(  ).ن.ن.م(, مادة )٤٦٣ص( »خمتار الصحاح«: انظر! هو ضعيف اُملنَّة: ُيقال. القوة : −بالضَّ
 ).٢/١١٨(للطربي  »مسند ابن عبَّاس –هتذيب اآلثار «  ) ٥(
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 : −رضي اهللا عنهما  −  رجع إليه ابن عمر الذي أدلة الرأي

نَّة, واآلثار   :يمكن أن ُيستدل ملذهب ابن عمر األخري بالسُّ

 .رةــــــنَّة املطهَّ ــالسُّ : أوالً 

ثني رجل من أصحاب النبي : روى ابن أيب ليىل قال – ١ هنى عن Fأنَّ النبي «FLحدَّ
 .)٢(», ومل ينه عنهام إال إبقاًء عىل أصحابه)١(جامة, واملواصلةاحل

ائم بسبب ما ^ فإنَّ النبي  :ووجه الداللة منه ظاهرة  مل ينه عن احلجامة إال لكوهنا ُتضعف الصَّ
  .ُخيرج من الدم, ال لكوهنا تفطره

ي – ٢ ام; بحديث وُيستدل له عىل قول من يرى أن تركه للحجامة بالنهار لكوهنا تفسد الصِّ
اد, ورافع بن َخِديج, وأيب هريرة   .)٣(»أفطر احلاجم واملحجوم«: FÞbÓ, أنَّ النبي ثوبان, وشدَّ

  .بفطر احلاجم واملحجوم^ ترصيح النبي  :ووجه الداللة منه 

 رــــــاثــاآل: ثانيًا 

رصة ُممِْسًيا, دخل عليه وهو أمري الب )٤(أنَّ أبا العالية بام جاء عن أيب موسى األشعري  − ١

                                                                                                  
وم يف الِ الِوَص واُملواصلة   ) ١(   ).ل.ص.و(, مادة )٥/١٩٢( »النهاية«: انظر .أياماً  أو َيْوَمني ُيْفطِر َأال هو :الصَّ

 »املجمـوع«لنـووي يف قـال ا). ٩٣٣٦(, رقـم )٢/٣١٠(بـاب يف الرخصـة يف ذلـك  –أخرجه أبو داود يف كتـاب الصـوم   ) ٢(
 . »بإسناد عىل رشط البخاري ومسلم«): ٦/٣٥٠(

م خترجيه, وهو صحيح  ) ٣(  .تقدَّ
وأسـلم يف  ,شـاب وهـو^ أدرك زمـان النبـي  .مـوالهم يـاحيالرَّ , املقرئان البرصي الفقيه رَ هْ ع بن مِ يْ فَ رُ  ,أبو العاليةهو   ) ٤(
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أتأمرين أن ُأهريَق «: فقال. »!أال حتتجم هنارًا?«: وقد احتجم, فقال له )١(فوجده يأكل مترًا وَكاَخماً 
 .)٢(»!دمي وأنا صائم

مل يكن حيتجم إال بعد أن ُيفطر, وأنه كان  أنَّ أبا موسى األشعريَّ  :الداللة من األثروجه 
 .يكره أن ُهيريق دمه وهو صائم

 .»?حيتجم وهو صائم سألت أبا هريرة عن الرجل«: عاصم بن سليامن األحول قال عن −  ٢
 .)٣(»! عليهِيش غُ  رأيت إنْ أ«: قال

ائم خشية وقوعه مغشيا عليه بسبب ما  أنَّ أبا هريرة  :ووجه الداللة منه كره حجامة الصَّ
عف  .ُتسبِّبه من الضَّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
علـم ألـيس أحـد : قيـل. اءوخالـد احلـذَّ  ,وعنـه قتـادة .وطائفـة ,وابن مسعود ,سمع من عمر .ودخل عليه خالفة أيب بكر

 ).١/٦١( »التذكرة«, )٤/٢٠٧( »النبالء«: انظر. عىل األصح) هـ٩٣(مات سنة . حابة من أيب العاليةالقرآن بعد الصَّ ب
 ).خ.م.ك(, مادة )٤٢٣ص( »خمتار الصحاح«, )٣/٤٩( »اللسان«: انظر .بمعرَّ  ُيْؤتدم به, األُْدم من نوع :ُخ ـامَ الكَ   ) ١(
 سندهو. من طريق حممد بن أيب عدي, عن محيد, عن بكر, عن أيب العالية) ٩٣٠٧(, رقم )٢/٣٠٧(أخرجه ابن أيب شيبة   ) ٢(

ــن أيب عــدي  ; صــحيح ــة(حممــد ب ــل). ١/٤٦٥( »التقريــب«) ثق ــد الطوي ــن أيب محي ــد, هــو اب ــة. (ومحي ــب«) ثق  »التقري
 »التقريــب«) ثقــة(وأبــو العاليــة ). ١/١٢٧( »التقريــب«) ثقــة ثبــت جليــل(ين وبكــر, هــو ابــن عبــد اهللا املــز). ١/١٨١(
)١/٢١٠ .( 

 .عن أيب رافع )٣٢١٣(رقم  −) ٢/٢٣٢(ويف ). ٣٢١٤(, رقم )٢/٢٣٣( »الكربى«وأخرجه النسائي يف  *
فـإنَّ  ;منقطـع هدسـنو. مـن طريـق معمـر, عـن عاصـم بـه )٧٥٢٩(رقـم  −) ٤/٢١١( »املصـنف«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ٣(

 ).٢١٦ص( »حتفة التحصيل«: وانظر. عاصم األحول مل يلق أبا هريرة ومل يسمع منه قطعًا, فهو مرسل
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ح  ائم, وأنَّ النَّهي الوارد عنها إنام هو ألجل  –أعلم  واهللا تعاىل –الذي يرتجَّ جواز احلجامة للصَّ
عف افعي. ما تسبِّبه من الضَّ فإن توقَّى رجٌل احلجامة كان أحبَّ إيلَّ احتياطًا, ولئال «: قال اإلمام الشَّ

ض صومه أن يضعف فُيفطر, وإن احتجم فال تفطر احلجامة  .واهللا تعاىل أعلم;  »يعرِّ

*  *  * 
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  املسـألة األولـى – ٩
  بن اخلطاب  عمر رجوع

ِّ
ةِ احلج

َ
ع
ْ
ت
ُ
  )١(عن نهيه عن م

W 

, وكلُّها مرشوعة عند مجيع الفقهاء, ال )٢(متتُّع, وِقَران, وإفراد: أنساك احلجِّ عند أهل العلم ثالثة
جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة  أمجع أهل العلم عىل«: )٣(»املغنـي«قال يف . خالف فيها بينهم

                                                                                                  
 . »اسم جامع للعمرة يف أشهر احلجِّ : اُملْتَعة«): ٢/٤٩٠(» رشح العمدة«قال شيخ اإلسالم يف   )  ١(

ة وعمرة, سواء مجع بينهام بإحرام واحـد, أو  هي أن جيمع الرجل:  التي هنى عنها أمري املؤمنني ) ُمْتَعة احلجِّ (و بني حجَّ
 ). ٢/٥٢٨(» رشح العمدة«: انظر. أحرم بالعمرة وفرغ منها, ثم أحرم باحلجِّ 

 »رشح النـووي ملسـلم«: انظـر. وذهب القايض عياض وغريه إىل أنَّ اُملْتَعة التي هنى عنها عمر هي فسـخ احلـجِّ إىل العمـرة
به العيني ). ٨/١٦٩( حت بأهنا ُمْتَعة احلجوتعقَّ ه كوهنا رصَّ    ). ٩/٢٠٥( »عمدة القاري«: انظر. بأنَّ الروايات تردُّ

  .فإذا فرغ منها أحرم باحلج من عامه ,بعمرة مفردة من امليقات يف أشهر احلج أن هيلَّ  :التَّمتُّع  )  ٢(
 .قبل الطواف ا احلجَّ دخل عليهثم يُ  ,أو حيرم بالعمرة ,أن جيمع بينهام يف اإلحرام هبام :والقران
 ). ٢/٣٢٠( »روضة الطالبني«, )٣/١٢٢(»املغنـي«, )١/٢٠١( »املهذب«: انظر. مفرداً  باحلجِّ  أن هيلَّ  :واإلفراد

 ).٢/٣٨٣( »البحر الرائق«, و)٨/٢٠٥( »التمهيد«: وانظر .)٣/١٢٢(  )  ٣(
  ﴿  ﴾ : تعـاىلقولـه ): ٢/٣٨٤(البـن ُنجـيم احلنفـي  »البحر الرائق«جاء يف :® ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøt7 ø9 $# Ç 〈 ]ل آ
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 . اهـ.»شاء

حابة  ولكن اختلفوا يف األفضل  عىل ذلك من غري كراهة; وقد انعقد اإلمجاع بعد الصَّ
 .)١(منها

حابة  النهي عن اُملْتَعة يف احلجِّ وكراهتها, كعمر بن اخلطاب, وعثامن  وقد جاء عن بعض الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
&θ‘ϑÏ?r#) ® :تعاىلوقوله . دليل اإلفراد ؛] ٩٧: عمران uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 〈 ]وقوله تعاىل ٠٠; دليل الِقران] ١٩٦: البقرة: 

® (⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø: $#  .لتمتع; دليل ا] ١٩٦: البقرة[ 〉 4
ويف روايـة عنـه أن اإلفـراد أفضـل مـن . , كام هـو ظـاهر الروايـة)الِقران, ثم التمتع, ثم اإلفراد(األفضل عند أيب حنيفة  *  )  ١(

وهـو اختيـار الثـوري, والقـايض أيب يوسـف,  ). ٢/٣٨٣( »البحـر الرائـق«, )٢/١٧٤( »بـدائع الصـنائع«: انظر. التمتع
  ).٨/٢١١( »التمهيد«: انظر. عيل بن أيب طالب  :حابةقال به من الصَّ و. وإسحاق, واملزين صاحب الشافعي

 »الفواكــه الــدواين«, )١٠٢ص( »القــوانني الفقهيــة«: انظــر). اإلفــراد, ثــم الِقــران, ثــم التمتــع(واألفضــل عنــد مالــك  *
أبو بكر, وعمر, وعثامن,  :حابةوقال به من الصَّ . وهو اختيار أيب ثور, وعبد العزيز بن أيب سلمة, واألوزاعي). ١/٣٧٠(

 ). ٨/٢٠٦( »التمهيد«: انظر. وعائشة, وجابر 
ويف رواية عنه . هذا هو املذهب واملنصوص عنه يف سائر كتبه). اإلفراد, ثم التمتع, ثم الِقران(واألفضل عند الشافعي  *
 »روضـة الطـالبني«, )٧/٢١٤( »األم«: انظـر. وُحكـي عنـه قـول كقـول مالـك). التمتع أفضل, ثم الِقران, ثـم اإلفـراد(
)٢/٣٢٠.( 

وهـو قـول ). ٣/٤٣٤( »اإلنصاف«, )٢/١٦٥( »الفروع«: انظر). التمتع, ثم اإلفراد, ثم الِقران(واألفضل عند أمحد  *
 »التمهيـد«: انظـر. ابن عمر, وابن عبَّاس, والـزبري, وعائشـة أيضـًا  :حابةوقال به من الصَّ . البويطي صاحب الشافعي

)٨/٢٠٧.(  
ه إىل اختالفهم يف النُّسك الذي أحرم به النبي  أنَّ  شكَّ وال , فكلٌّ فهـم مـن النُّصـوص مـا ^سبب اختالفهم يف ذلك مردُّ

حه وهي ثالثة أقـوال للعلـامء  ?أم قارناً  ,أم متمتعاً  ,هل كان مفرداً  :فاختلفوا فيها ^ا حجة النبي مَّ أو«: قال النووي. رجَّ
ـ ,كانـت كـذلك ^حجة النبـي  عت أنَّ وادَّ  حت نوعاً فة رجَّ طائ وكلُّ  ,بحسب مذاهبهم السابقة كـان  ^حيح أنـه والصَّ

   ).٨/١٣٥(» رشح مسلم«: انظر. »وأدخلها عىل احلج فصار قارناً  ,ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك ,مفرداً  أوالً 
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بري, وغريهم ابن عفان, ومعاوية بن أيب سفيان, وع أنه كان  وجاء عن عمر . بد اهللا بن الزُّ
رأى الناس قد أخذوا باُملْتَعة, فلم يكونوا يزورون الكعبة إال مرة «ألنَّه ! يرضب ويعاقب عليها

فرة للحجِّ والعمرة, فكره أن يبقى البيت مهجورًا  , وجيعلون تلك السَّ واحدة يف السنة يف أشهر احلجِّ
ة السنة, وأح ... بَّ أن ُيعتمر يف سائر شهور السنة; ليبقى البيت معمورًا مزورًا يف كلِّ وقت عامَّ

  .)١(»!وأيضًا خاف إذا متتَّعوا بالعمرة إىل احلجِّ أن يبقوا حالالً حتى يقفوا بعرفة حملِّني
حابة يف مأنَّ مجيع ;  بالتنويهجديٌر  كمـا  −»^متتَّع رسول اهللا «: األحاديثن روى من الصَّ

حابة بمعنىحيتمل أن يكون مراده فإنه ; −يت سيأ  .التَّمُتع أوالِقران يف وقت واحد; ألهنام عند الصَّ

 ع بالعمرة إىل احلجِّ متُّ ن التَّ إف ;حابةلفاظ الصَّ أوأما «: )٢(»جمموع الفتاوى« يف قال شيخ اإلسالم
و حتلل من أ ,رام واحدحإسواء مجع بينهام ب ه,من عام وحجَّ  شهر احلجِّ أ من اعتمر يف اسم لكلِّ 

 . »رانع العام يدخل فيه القِ متُّ فهذا التَّ  ;حرامهإ

لف عىل الِقران أيضاً متُّ ويطلق التَّ «:  »الفتح«قال احلافظ ابن حجر يف و ثم نقل . »ع يف عرف السَّ
سك اآلخر ك للنُّ ُس ع بسقوط سفر النُّ الِقران; ألنه متتَّ  –أيضًا  −ع متُّ ومن التَّ ... «: كالم ابن عبد الرب

 اهـ. )٣(»من بلده

ُجوُع عن النَّهي والقول بالتَّمتُّع وقد ُحكي عن عمر   . )٤(الرُّ

                                                                                                  
 ). ٢/٥٢٨(له » رشح العمدة«ما بني القوسني نصُّ كالم ابن تيمية يف   )  ١(
)٢٦/٦٦(  )  ٢ .( 
 ). ٣/٤٢٣(» فتح الباري«  )  ٣(
ـحابة  ستكون دراستي للمسألة مقترصة عىل رجوع عمر بن اخلطاب   )  ٤(  عن قوله, ولن أتناول ما جـاء عـن بقيـة الصَّ



אאאא  

 

 .)١(ونقل ابن عبد الرب, وابن قدامة, وابن تيمية اإلمجاَع عىل جواز اُملْتَعة يف احلجِّ 

*  *  * 

אאW 

ةر اآلثـا
َّ
  :يف املسألة  عمر عن  احملكي

, وُيعاقب ويرضب  أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  عنصحَّ  أنه كان ينهى عن اُملْتَعة يف احلجِّ
 :وهو ثابٌت عنه من طرق صحيحة كثرية, منها. )٢(حكاه عنه مجهور أهل العلم! عليها

يخان من حديث أيب موسى األشعريِّ  – ١ : قال عمر بن اخلطاب : قال ما أخرجه الشَّ
&θ‘ϑÏ?r#) ® :قال اهللا ,اممفإنه يأمرنا بالتَّ  ,بكتاب اهللا نأخذْ  نْ إِ « uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 4 〈)ة بسنَّ  نأخذْ  نْ وإِ  ,)٣

 .)٤(»اهلدي رَ حَ حتى نَ  فإنه مل حيّل  ,^النبي 
متعتان كانتا عىل عهد «: قال عمر بن اخلطاب: قال −ريض اهللا عنهام  −وعن ابن عمر   – ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . ممن ثبت عنهم النهي عن التمتع; ألنه مل ُحيَك رجوعهم عن النهي ; فليعلم ذلك

 ). ٢٦/٥١( »جمموع الفتاوى«, و)٣/١٢٥(» املغنـي«, و)٨/٢٠٥(» التمهيد«: انظر  )  ١(
, )املحققـة − ٣/٣٠٧( »اجلـامع ألحكـام القـرآن«, و)٧/٢٠٦( »سنن البيهقي الكـربى«, و)٨/٢١٠( »التمهيد«: انظر  )  ٢(

, )٣/٣٩( »إعـالم املـوقعني«, و)٢/٤٩٥( »رشح ابـن تيميـة عـىل العمـدة«, و)٨/١٦٩( »رشح النووي عـىل مسـلم«و
 .  , وغريها)٩/١٩٧( »عمدة القاري«, و)٣/٤٣٣( »حالفت«, و)٣/٢٢٢( »الفروع«و

فهاهنا كتاب اهللا دال عىل منع التحلل, ألمره باإلمتـام; فيقتيضـ اسـتمرار اإلحـرام إىل فـراغ  ٠٠) ١٩٦: آية(سورة البقرة   )  ٣(
; قاله يف   ). ٣/٤١٨(  »الفتح«احلجِّ

                                                                                                                                                                        . متفٌق عليه  )  ٤(
. )١٥٥٩(, رقـم )مـع الفـتح −٣/٤١٦( ^كـإهالل النبـي  ^بـاب مـن أهـلَّ يف زمـن النبـي  –كتاب احلـج : البخاري
 ).  ١٢٢١(, رقم )٢/٨٩٤(حلل من اإلحرام واألمر بالتامم باب يف نسخ الت –كتاب احلج : ومسلم
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 .)٢(», وُمْتَعة احلجِّ )١(ُمْتَعة النِّساء: , وُأعاقب عليهام; أهنى عنهام^  −رسول اهللا 
, وُمْتَعة النساء أنَّ عمر بن اخلطاب «وعن سعيد بن املسيِّب,  − ٣  . )٣(»هنى عن ُمْتَعة احلجِّ
 قام عمر فلامَّ  ,^عنا مع رسول اهللا متتَّ «: قال −ريض اهللا عنهام  −وعن جابر بن عبد اهللا  – ٤
ُّ القرآن قد َنَزَل منازله; ف وإنَّ  ,لرسوله ما شاء بام شاء  كان حيلُّ اهللا إنَّ  :قال كام  والعمرة هللا وا احلجَّ أمت

 .)٥(»باحلجارة هُ تُ َمجْ إال رَ  لٍ َج إىل أَ  امرأةً  َح كَ نَ  وتى برجلٍ فلن أُ  ,ساءنكاح هذه النِّ  )٤(واتُّ بِ وأَ  ,أمركم اهللا

 وأتمُّ  ,كمحلجِّ  فإنه أتمُّ  ,م من عمرتكمكفافصلوا حجَّ ... «: ويف روايٍة قال عمر – ٥
  .)٦(»لعمرتكم

, وهلذا  فهذه اآلثار الثابتة رصحيٌة يف هني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  عن اُملْتَعة يف احلجِّ

                                                                                                  
وهـو اآلن جـائز عنـد  ,مرِّ ثـم ُحـ ,يف أول اإلسـالم كـان مباحـاً ونكـاح اُملْتَعـِة . إىل أجل معـني املرأة نكاح يه :ُمْتَعُة النِّساءِ   )  ١(

يأيت مزيـد تفصـيل يف مسـألة رجـوع ابـن وس). ع.ت.م(, مادة )٤/٢٩٢( »النهاية«: انظر. قاله ابن األثري بمعناه !يعةالشِّ 
 ).٣٣(املسألة رقم : انظر. عباس عن القول بإباحته

وأخرجـه سـعيد بـن . مـن طريـق مالـك, عـن نـافع, عـن ابـن عمـر) ٢/١٤٦( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ٢(
عن محاد بن زيد, عن أيوب  :األول: من طريقني عن أيب قالبة) ٨٥٣و ٨٥٢(, رقم )٢١٩و ١/٢١٨( »سننه«منصور يف 

اء عنه: والثاين. السختياين عنه    .هو صحيح اإلسنادو. عن هشيم, عن خالد احلذَّ
. مـن طريـق هشـيم, عـن داود بـن أيب هنـد, عـن سـعيد) ٨٥٤(, رقـم )١/٢١٩(» سـننه«أخرجـه سـعيد بـن منصـور يف   )  ٣(

ثقـة مـتقن (, يزيد وسنده صحيح .ون, عن داود بهمن طريق يزيد بن هار) ٢/١٤٦( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف 
 ).١/٢٠٠( »التقريب«) ثقة متقن, كان هيم بأخرة(وداود ). ١/٦٠٦(» التقريب«) عابد

 ْبُتـوٍت,م غـري نكـاٌح  هنأل ,اُملْتَعة نكاح عن بالنهي ريٌض تع وهو برشائطه, وَأْحِكُموه فـيه, األَْمر اْقَطُعوا َأي. القطع :البتُّ    )  ٤(
رٌ ُمقَ   ).ت.ت.ب(, مادة )٢/٧( »اللسان«: انظر .!بمّدة دَّ

 .  باب يف اُملْتَعة باحلج والعمرة –يف كتاب احلج ) ١٢١٧(, رقم ) ٢/٨٨٥( »صحيحه«أخرجه مسلم يف   )  ٥(
حيح«أخرجه مسلم يف   )  ٦(  .  يف املوضع السابق) ١٢١٧(, رقم ) ٢/٨٨٦( »الصَّ
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عت أجوبة العلامء  ادر عن عمر يف شأن التَّمتُّع  −رمحهم اهللا تعاىل  –تنوَّ يف توجيه هذا النهي الصَّ
, مع أنه بالعمرة إىل  ه ^روى عن النبي  احلجِّ ر أن . )١(أنه متتَّع هو وأصحابه يف حجِّ فال ُيتصوَّ

يعة ُيْقِدَم عمر بن اخلطاب  حابة عىل ذلك! عىل تغيري حكم الرشَّ  ! )٢(ثم ُيتابعه الصَّ

ك ; أنَّ هنيه هنيُّ تنزيه ومحٌل عىل اختيار األوىل واألفضل, وحذرًا أن يرت وأحسن ما قيل يف ذلك
الناس األفضل, ويتتابعوا عىل غريه طلبًا للتخفيف عىل أنفسهم, فخيش أن يضيع اإلفراد والِقران, 

 . )٣(, ال أنه يعتقد بطالن عمرة التَّمتُّع أو حتريمها^ومها سنتان للنبي 

إال أن ينهاهم عن  ته طريقاً عيَّ ير لتحصيل هذا الفضل والكامل لرمل «ملَّا  ولذا فإنَّ عمر 
لطان بعض رعيته عن أشياء من املباحات فقد ينهى السُّ  ,وإن كان جائزاً  تامر مع احلجِّ االع

                                                                                                  
من روايـة  ) ١٥٣٤(, رقم )مع الفتح −٣/٣٩٢(العقيق واد مبارك : ^ب قول النبي با –روى البخاري يف كتاب احلج    )  ١(

: صلِّ يف هـذا الـوادي املبـارك وقـل: فقال. أتاين الليلة آِت من قبل ريب«: يقول ^سمعت النبي : ابن عبَّاس عن عمر قال
ة  . »عمرة يف حجَّ

سـخ التحلـل مـن اإلحـرام واألمـر بـالتامم; مـن باب يف ن –, كتاب احلج )١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦( »صحيح مسلم«ويف 
  .  , يعني اُملْتَعة يف احلج»فعله وأصحابه ^قد علمت أنَّ النبي «: رواية أيب موسى عن عمر قال

 ). ٢/٤٩٥(لشيخ اإلسالم  »رشح العمدة«: انظر  )  ٢(
ياق ; افضة يشنُّون محلًة شعواَء عىل عمر بن اخلطاب  ُيذكر يف هذا السِّ يف هذه املسـألة, وجيعلونـه معارضـًا لسـنة  أنَّ الرَّ

هــاهتم ومبالغــاهتم! عامــدًا ملخالفتهــا, جــاهًال هبــا! ; زعمــوا^ النبــي   –وتــرى املعــارصين مــنهم ! إىل غــري ذلــك مــن ترَّ
ى  –يعتلون منابر الفضائيات, وخيرجون يف الربامج احلوارية  −أصحاب العامئم السوداء  وينالون مـن عـرض   –كام تسمَّ

 !بال حياء وال خوف من اهللا ; فإىل اهللا املشتكى!  املؤمنني عمر أمري
, )٧/٢٠٦( »السـنن الكـربى«, والبيهقـي يف )٨/٢١٠( »التمهيـد«ابـن عبـد الـرب يف : استحسن هـذا التوجيـه وارتضـاه  )  ٣(

, واملــازري )املحققــة − ٣/٣٠٧( »اجلــامع ألحكــام القــرآن«, والقرطبــي يف )٣/٥٩(» إحكــام األحكــام«واآلمــدي يف 
 »زاد املعـاد«, وابـن قـيم اجلوزيـة يف )٢/٤٩٥( »رشح العمدة«, وابن تيمية يف )٨/١٦٩( »رشح مسلم«والنووي كام يف 

 ). ١/٢٣٥( »تفسري القرآن العظيم«, وابن كثري يف )٢/٢١٠(
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  .من غري أن يصري احلالل حراماً  ,لتحصيل ما هو أفضل منها ,واملستحبات

ليكون  ,من أجل أهل البلد احلجِّ  ُمْتَعةعن  إنام هنى عمر « :)١(كقال يوسف بن ماهَ 
  .»من منفعتهام فيصيب أهل مكة ,موسمني يف عام

ل البيت يف غري أشهر عطَّ أال يُ  إرادةً  إنام كره عمر العمرة يف أشهر احلجِّ « :وقال عروة بن الزبري
 .)٢(»روامها سعيد .»احلجِّ 

ادر عن عمر  إىل املصلحة التي ارتآها للمسلمني, فهو عىل  وعىل هذا فيكون مردُّ النَّهي الصَّ
الح الناس, وكام مىض يف النص املتقدم لشيخ اإلسالم, فقد ينهى هذا داخل يف تقدير ويل األمر ملص

عية عن أشياء مباحة ومستحبة ألجل حتصيل األفضل, مع عدم حتريم ما أحلَّ  لطان بعض الرَّ السُّ
 . )٣(اهللا تعاىل

يعة يمكن مراجعتها يف مظاهنا  .)٤(وهذه املسألة هلا نظائر كثرية يف الرشَّ

                                                                                                  
وأيب  ,حكـيم بـن حـزامث عـن حـدَّ . تـابعي ثقـة .مـن مـوايل أهـل مكـة القـريش, الفاريسبن ُهبْزاد  ك يوسف بن ماهَ هو   )١(

 :انظـر .غـري ذلـكوقيـل  ,)هــ١١٠( مـات سـنة. وثقـه حييـى بـن معـني ., ومجاعةوعطاء ,وعنه أبو برش. , وغريمهاهريرة
  ).٣٢/٤٥١( »هتذيب الكامل« ,)٩/٢٢٩( »اجلرح والتعديل«

 ). ٢/٥٢٨( »رشح العمدة«م يف من كالم شيخ اإلسال) روامها سعيد(إىل قوله ) مل ير لتحصيل(ما بني القوسني من قوله   )  ٢(
ـعودية ما أراده أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  –بحمد اهللا تعاىل  –وقد حصل اليوم   )  ٣( ـلطات السُّ , ذلك بام قامت بـه السُّ

 , فقد أذنت مشكورًة بالسامح بتأشريات العمرة للراغبني فيها من اخلارج, من غرة ربيع)موسم العمرة(بام ُيعرف اليوم بـ 
, ورغب فيه, وصار البيت معمـورًا طيلـة فحصل بذلك ما متنَّاه عمر  ٠٠األول, حتى هناية شهر رمضان من كلِّ عام 

 . العام; فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 
: , حتـت بعنـوان  »املـدخل الفقهـي العـام«: كالمـًا نفيسـًا يف كتابـه املـاتع –رمحه اهللا تعاىل  –كتب العالَّمة مصطفى الزرقا   )  ٤(
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حابة ومع كلِّ ذلك; فقد أنكر ع هنيه عن اُملْتَعة يف احلج, وهذا يؤكد أنَّ عمر بن  ليه بعض الصَّ
حابة عىل ذلك البتَّه اخلطاب   ! لو َقَصَد من هنيه عنها حتريم ما أحل اهللا ورسوله مل ُيقّره الصَّ

حابة, كعمران ... «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بن وعمر ملَّا هنى عن اُملْتَعة خالفه غريه من الصَّ
وهذا بخالف هنيه عن ُمْتَعة النساء; فإنَّ . حصني, وعيل بن أيب طالب, وعبد اهللا بن عبَّاس, وغريهم

حابة وافقوه عىل ذلك  .)١(»عليا وسائر الصَّ

*  *  *         

 وعـرج
ِّ
ع يف احلج

ُّ
مت

َّ
هي عن الت

َّ
  :ه عن الن

يف  األقوال املروية عن عمر مسالك العلامء يف توجيه  –رمحه اهللا تعاىل  –ذكر ابن القيِّم 
املسألة, فأشار أنَّ منهم من عارض روايات النهي عنه بروايات االستحباب, ومنهم من جعل ذلك 

 .)٢(روايتني عنه, ومنهم من جعل النهي قوالً قديًام, ورجع عنه أخريًا, كام سلكه أبو حممد بن حزم

يه وسلكناه يف البحث, ولذا فإنَّ  ابن حزم وهذا الذي ذكره ابن القيِّم أخريًا, هو الذي رسنا عل
, فقال يف  الظاهري َجَزَم برجوع عمر  جوع «: )٣(»املحىل«عن هنيه عن اُملْتَعة يف احلجِّ صحَّ عنه الرُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .; فانظره يف موضعه) ٢٢٤ − ١/٢١٧) (مداها وتقييدها: سلطة وىل األمر(

دراسـة نظريـة  –سـلطة ويل األمـر يف تقييـد املبـاح « :إحـدامها بعنـوانويمكن الرجوع يف هذا أيضًا إىل رسالتني علميتني, 
ومهـا رسـالتا . (لفهد بن إبراهيم الثمـريي »الفقه والنظامتقييد املباح يف « :والثانية بعنوان. لغزيل بن عيل العتيبي »تطبيقية

 ). ماجستري بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
 ). ٣/٢٦١( »الفتاوى الكربى«  )  ١(
 ). ٢١١ − ٢/٢١٠( »زاد املعاد«: انظر  )  ٢(
)٥/٩٨(  )  ٣ .( 
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 . )١(»إىل القول هبا يف احلجِّ 

ة الوداع«وقال يف   . اهـ »وقد رجع عمر عن ذلك«: له )٢(»حجَّ

ه يف   .يف معرض االستشهاد به )٣(»زاد املعاد«ونقله ابن القيِّم بنصِّ

, وكان ينهى عنها, حتى َوَقَف ... « )٤(»إعالم املوقعني«وقال يف  وخفي عليه شأن ُمْتَعِة احلجِّ
 اهـ. »َأَمَر هبا; َفَرتَك قوله وَأَمَر هبا^ عىل أنَّ النبي 

هبا كام قال ابن ^ النبي  مل خيَف عليه شأن ُمْتَعِة احلجِّ وَأْمرِ  والواقع أنَّ عمر بن اخلطاب 
ته أبا موسى األشعريَّ  أنَّ  قد علمُت ...  «: −ريض اهللا عنهام  − القيِّم, فإنَّ عمر قال يف سياق حماجَّ

أنه متتَّع هو وأصحابه  ^روى عن النبي وهو ممن . ; يعني ُمْتَعة احلجِّ )٥(»فعله وأصحابه^ النبي 
ة الوداع   .)٦(, كام سبق اإلشارة إليهيف حجَّ

يرجع عن قوله ويرتكه; أنه رأى الناس بعد أن هناهم عنها صاروا  ولعلَّ الذي جعل عمر 
نة معتمرين, وصار البيت معمورًا غري مهجور, وانتفع أهل احلرم  يأتون البيت يف مجيع شهور السَّ

                                                                                                  
 ). ٢٨٢ص(له  »حجة الوداع«ومثله يف   )  ١(
 ). ٢٨٧ص(  )  ٢(
يف  عـىل أنـه رأي أحدثـه عمـر ] يعني عمر وأبا موسى[واتفقا ... «: )٢/١٩٦(وقال بعد عدة صفحات ). ٢/١٨٨(    )٣(

جوع عنهالنسك,     .»ثم صحَّ عنه الرُّ
)٢/٢٥٢(  )  ٤.(   
 .  مباب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتام –, كتاب احلج )١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦( »صحيحه«أخرجه مسلم يف   )  ٥(
  .  كام مىض يف البخاري وراوية عمر ). ٢٢٥ص(   )  ٦(
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قت املصلحة التي كان َيُروُمها , و)١(طيلة العام; فتحقَّ رجع األمر إىل ; فرتك هنيهم عن ُمْتَعة احلجِّ
, ومن شاء مجع بينه وبني العمرة نَّة, فمن شاء حجَّ سبب  −فيام يبدو  – وهذا الذي ذكرته هو. السُّ

 . ; واهللا أعلمرجوعه عام كان ينهى عنه

 

ا اآلث*  الة عىل رجوعه عن النهي, واختياره التَّمتُّع فكثرية, منهاـأمَّ  :ار الدَّ

يعني  −  اُملْتَعةهذا الذي تزعمون أنه هنى عن «: قال − ريض اهللا عنهام −عن ابن عبَّاس  – ١
 .)٢(»يتها مع حجَّ ثم حججت جلعلتُ  ,تنيلو اعتمرت يف عام مرَّ «  :ه يقولسمعتُ  ;−عمر

 .)٣(»عتثم حججت فتمتَّ  ,ثم اعتمرت ,لو اعتمرت«: ويف لفظ قال  − ٢

 .)٤(»َعةإال بُمتْ  مرًة واحدًة, ثم حججت مل أحجَّ  حججتلو «: ويف لفظ – ٣

ًة لتمتَّعت لو اعتمرت«: ويف لفظ – ٤ نة لتمتَّعت, ولو حججت مخسني حجَّ  . )٥(»وسط السَّ

 .»!أال تبنيِّ للناس أمر ُمْتَعتِهم هذه?«: وقال ُأيبُّ بن كعب, وأبو موسى األشعريُّ لعمر  – ٥

                                                                                                  
 ).  م.و.ر(, مادة )١٢/٢٥٨( »لسان العرب«. املطلب: واَملرام. هُ بَ لَ طَ : وَمراماً  َرْوماً  َيروُمهُ  ءاليشَّ  رام: ُيقال أي يطلبها,  )  ١(
  .سنده صحيحب) ٢/١٤٧( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ٢(
مـن طريـق حييـى بـن سـعيد, عـن سـفيان, عـن ) ١٣٧٠٠(, رقم )٣/٢٢٨( »مصنفه«رجه هبذا اللفظ ابن أيب شيبة يف أخ  )  ٣(

ثـم اعتمـرت, ثـم اعتمـرت, ثـم حججـت  لـو اعتمـرت,«: بلفـظ) ١/٣٤٥( »أحكـام القـرآن«واجلصـاص يف . سلمة به
 .»لتمتَّعت

 .لسعيد بن منصور) ٢/٥٢٦( »رشح العمدة«تيمية يف  مل أقف عليه مسندًا فيام بني يدي من املصادر, وعزاه ابن  )  ٤(
 .أليب حفص العكربي) ٢/٥٢٦( »رشح العمدة«مل أقف عليه مسندًا, وعزاه يف   )  ٥(
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ا أنا فأفعُلها«: فقال   .)١(»وهل بقي أحٌد ال يعُلمها, أمَّ

اه اهللا إال متتَّع فيها«: بن ُجبري, عن أبيه قالوعن نافع  − ٦  .)٢(»ما حجَّ عمر قطُّ حتى توفَّ

 . )٣(», وعثامنوعمر , وأبو بكر,^متتَّع رسول اهللا «: وعن ابن عبَّاس قال – ٧

, حتى مات  وعمرحتى مات,  حتى مات, وأبو بكر ^ متتَّع رسول اهللا «: ويف لفظ − ٨
 . )٤(»حتى مات وعثامن 

, )٥(اختار التَّمتُّع عىل غريه من األنساك ; أنَّ بعض العلامء حكى أنَّ عمر  ا يؤكد رجوعهوممَّ 
اه اهللا تعاىل  . وما سبق قبُل أنه ما حجَّ قطُّ إال متمتِّعًا حتى توفَّ

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
   .لألثرم) ٢/٥٢٧( »رشح العمدة«عزاه يف   )  ١(
 » ...بن جبري, عن أبيه  رواه األثرم بإسناده عن نافع«: , وعزاه املحقق للقايض وقال)٢/٥٢٧( »رشح العمدة«أورده يف   )  ٢(

 .وذكره
من طريق ليث, عن طاوس, . باب ما جاء يف التمتع –, كتاب احلج )٨٢٢(, رقم )٣/١٨٤( »سننه«أخرجه الرتمذي يف   )  ٣(

 .عنه
وليـث بـن أيب سـليم قـال عنـه يف . مـن طريـق سـفيان عـن ليـث بـه) ٢/١٤١( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ٤(

ى بام سبقه فاإلسناد ضعيف,. »!صدوق اختلط جدا ومل يتميَّز حديثه فُرتك«): ٨١٨ص( »التقريب«  . ولعلَّه يتقوَّ
, وشــيخ اإلســالم يف )١/٣٤٥( »أحكــام القــرآن«, واجلصــاص يف )٢/١٤٧( »رشح معــاين اآلثــار«ذكــره الطحــاوي يف   )  ٥(

   ).٢/١٧٠( »الفروع«, وابن مفلح يف )٢/٥٢٥( »رشح العمدة«
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َ
 أدلة املذهب الذي ر

َ
 ج

َ
افعية )١(ة، وهو مذهب احلنابل إليه عمر ع

َّ
  :)٢(ورواية عند الش

نَّة, واآلثار, واملعقول ; بالسُّ     : استدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع بالعمرة إىل احلجِّ
 .رةــهَّ ـــة املطــنَّ ـــالسُّ : أوالً 

 :استدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع وتفضيله عىل غريه من األنساك بأحاديث كثرية, منها
أمر أصحابه ملَّا  ^أنَّ النبي «, وأنس, وعائشة, ما رواه ابن عبَّاس, وجابر, وأبو موسى – ١

 .)٣(»طافوا بالبيت أن ُحيلِّوا بالبيت وجيعلوها عمرةً 

                                                                                                  
 ).٣/٤٣٤( »اإلنصاف«, و)٢/١٦٥( »الفروع«: انظر  )  ١(

مسـائل اإلمـام أمحـد «: انظر. »نرى التمتع أفضل من اإلقران واحلجِّ «: سمعته يقول: قال أبو داود ; وهو نصُّ اإلمام أمحد  
ـه«: وقال أيضاً ). ١٧٢ص( »رواية أيب داود –  »الفـروع«: انظـر. »متتَّـٌع أحـبُّ إيلَّ : سمعته قال لرجل يريد أن حيجَّ عـن ُأمِّ
 »روايـة ابنـه عبـد اهللا –مسائل اإلمام أمحد «, و)١٥٨ص( »رواية ابنه صالح –مسائل اإلمام أمحد «: وراجع). ٢/١٦٥(
 ).٦٨٧و ٢/٦٨٥(
: قـال ابـن قدامـة. مل حيـل, إذ كـان معـه اهلـدي ^إْن ساق اهلدي فـالِقران أفضـل; ألن النبـي  ; ويف رواية عن اإلمام أمحد  

 ). ٢/٣٦( »الكـايف«: انظر. »حواألول أص«
 ).٢/٣٢٠( »روضة الطالبني«: انظر  )  ٢(
باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج وفسخ احلج ملـن مل  –البخاري يف كتاب احلج :  »الصحيحني«رواية ابن عبَّاس يف *   )  ٣(

بـاب جـواز  –تـاب احلـج ومسـلم يف ك. ويف غـريه مـن املواضـع). ١٥٦٤(, رقـم )مع الفـتح −٣/٤٢٢(يكن معه هدي 
 ).١٢٤٠(, رقم )٢/٩٠٩(العمرة يف أشهر احلج 
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  :من وجهني وجه الداللة منه

الة  ^أنَّ النبي  :األول نقلهم من اإلفراد والِقران إىل اُملْتَعة, فكان آخر األمرين منه عليه الصَّ
الم; ومعلوم أنه ال ينقلهم إال  . )١( إىل األفضلوالسَّ

وا معه متمتِّعني مجيعهم إال من ساق اهلدي  :الوجه الثاين , −وكانوا قليًال  –أنَّ املسلمني حجُّ
 .)٢(وذلك بأمره; وأمره أبلغ يف اإلجياب واالستحباب من فعله

لو استقبلت من أمري ما «: ^قال رسول اهللا : قاال − ريض اهللا عنهام −وعن جابر وعائشة  – ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
باب تقيض احلائض املناسك كلها إال الطـواف بالبيـت  –البخاري يف كتاب احلج : أيضاً  »الصحيحني«ورواية جابر يف *   

ــتح – ٣/٥٠٤( ــم )مــع الف ــاب احلــج . ويف مواضــع عــدة). ١٦٥١(, رق ــاحلج و –ومســلم يف كت ــة ب ــاب اُملْتَع العمــرة ب
 ).١٢١٦(, رقم )٢/٨٨٦(
بـاب التمتـع والقـران واإلفـراد بـاحلج  −البخاري يف كتاب احلـج : أيضاً  »الصحيحني«األشعري يف  ورواية أيب موسى*   

باب يف نسخ التحلـل  –ومسلم يف كتاب احلج ). ١٥٦٥(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٢٣(وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي 
 ).١٢٢٢(, رقم )٢/٨٩٦(م من اإلحرام واألمر بالتام

باب بعث عيل بن أيب طالب عليه السالم وخالـد  بـن الوليـد إىل  –كتاب املغازي :  »صحيح البخاري«ورواية أنس يف *   
 ).٤٣٥٤(, رقم )مع الفتح – ٨/٧٠(اليمن قبل حجة الوداع 

لقـران واإلفـراد بـاحلج وفسـخ احلـج باب التمتع وا –البخاري يف كتاب احلج : »الصحيحني«ورواية السيدة عائشة يف *   
بـاب بيـان وجـوه اإلحـرام وأنـه  −ومسـلم يف كتـاب احلـج ). ١٥٦١(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٢١(ملن مل يكن معه هدي 

          ).١٢١١(, رقم )٢/٨٧٣(جيوز إفراد احلج والتمتع والقران 
:  يف احلجِّ واختياره هلم, وساق األدلة واآلثار عـىل ألصحابه باُملْتَعة  ^نقل شيخ اإلسالم اإلمجاع عىل أمر النبي

 ).٢/٤٤٣( »رشح العمدة«: انظر. »لعله قد تواتر عندهم... «: −رمحه اهللا تعاىل  –ذلك, حتى قال 
 ).٣/١٢٢( »املغـني«: انظر  )  ١(
 ).٢/٤٢٤( »رشح ابن تيمية عىل العمدة«: انظر  )  ٢(
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 .)١(»ولوال أن معي اهلدي ألحللت ,برت ما أهديتاستد

ف عىل فوات التَّمتُّع; إذ مل يمكنه ذلك ألجل َسْوقه اهلدي, ^ أنَّ النبي : وجه الداللة منهو تأسَّ
 .   )٢(فدلَّ عىل أفضليته

ما رواه عمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب, وابن عمر, وحفصة, وعائشة, وعمران بن  – ٣
 .)٣(»كان متمتِّعاً ^ أنَّ النبي «أمجعني,  م حصني,  وغريه

                                                                                                  
 ).رواية جابر وعائشة(بق راجع ختريج احلديث السا .متفٌق عليه  )  ١(
 ).٢/١٦٩( »الفروع«, )٣/١٢٣( »املغـني«: انظر  )  ٢(
باب قول النبـي  –يف كتاب احلج ) ١٥٣٤(, رقم )مع الفتح −٣/٣٩٢( »صحيح البخاري«رواية عمر بن اخلطاب يف  *  )  ٣(

 .                                          العقيق واد مبارك: ^
/ ٣(^ بـاب التمتـع عـىل عهـد رسـول اهللا  –البخـاري يف كتـاب احلـج : »الصـحيحني«أيب طالـب يف  رواية عيل بـنو* 

 ).١٢٢٣(, رقم )٢/٨٩٧(باب جواز التمتع  –ومسلم يف احلج ). ١٥٦٩(, رقم )مع الفتح -٤٢٣
, رقـم )تحمـع الفـ – ٣/٥٣٩(باب من ساق البـدن معـه  –البخاري يف احلج : أيضاً  »الصحيحني«ورواية ابن عمر يف * 

, رقـم   )٢/٩٠١(باب وجوب الدم عىل املتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج  –ومسلم يف احلج ). ١٦٩١(
)١٢٢٧.( 

, رقــم )مــع الفــتح – ٣/٤٢٣(بــاب التمتــع والقــران  –البخــاري يف احلــج : أيضــاً  »الصــحيحني«وروايــة حفصــة يف * 
بــاب بيــان أن القــارن ال يتحلــل إال يف وقــت حتلــل احلــاج املفــرد  – احلــج ومســلم يف. ويف غــريه مــن املواضــع). ١٥٦٦(
 ).                                                                           ١٢٢٩(, رقم )٢/٩٠٢(

رقـم  ,)مـع الفـتح – ٣/٥٣٩(بـاب مـن سـاق البـدن معـه  –البخاري يف احلـج : أيضاً  »الصحيحني«ورواية عائشة يف * 
, رقـم )٢/٩٠٢(باب وجوب الدم عىل املتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج  –ومسلم يف احلج ). ١٦٩٢(
)١٢٢٨.( 

^ بــاب التمتــع عــىل عهــد رســول اهللا  –البخــاري يف احلــج : كــذلك »الصــحيحني«وروايــة عمــران بــن احلصــني يف  *
 ). ١٢٢٦(, رقم )٢/٨٩٩(باب جواز التمتع  –ج ومسلم يف احل). ١٥٧١(, رقم )مع الفتح – ٣/٤٣٢(
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مجع بني احلج والعمرة, والشكَّ أنَّ اهللا مل يكن خيتار لرسوله عليه ^ أنَّ النبي  :وجه الداللة منه
بل إال أقومها, ومن األعامل إال أفضلها ; وقد اختار هلم اُملْتَعة الم واملؤمنني من السُّ الة والسَّ  .)١(الصَّ

 رــــــاثـاآل: ثالثًا 

حابة   :,  منهااستدلَّ القائلون باستحباب التَّمتُّع بآثار ثابتة عن الصَّ

−^ فعلناها مع رسول اهللا «: ُسئل عن اُملْتَعة يف احلجِّ فقال أنَّ سعد بن أيب وقاص  – ١
 .)٤(»)٣(; يعني بيوت مكة)٢(وهذا يومئذ كافٌر بالُعُرشِ  –يعني اُملْتَعة 

نزلت آية اُملْتَعة يف كتاب اهللا, ففعلناها «: قال −ريض اهللا عنهام  − ُحصني  وعن عمران بن – ٢
مه, ومل ينَه عنها حتى مات^مع رسول اهللا   .)٥(», ومل ينزل قرآن ُحيرِّ

ترصيح سعد بن أيب وقاص وعمران بن حصني بفعل اُملْتَعة يف احلج مع  :اموجه الداللة منه
حتى ^ ن العظيم, ومل ينسخها يشء, ومل ينَه عنها رسول اهللا , وأهنا ثابتة يف القرآ^رسول اهللا 
اه اهللا  .توفَّ

                                                                                                  
 ).٢/٤٤٣( »رشح ابن تيمية عىل العمدة«: انظر  )  ١(
 .; ألنه كان ينهى عن التمتع زمن خالفته−ريض اهللا عنهام  −يريد معاوية بن أيب سفيان   )  ٢(
: انظـر. »أهنـم متتعـوا قبـل إسـالم معاويـةيعنـي . مجع عـريش, أراد ُعـُرَش مكـة, وهـي بيوهتـا: الُعُرُش «: »النهاية«قال يف   )  ٣(

 ).ش.ر.ع(, مادة )٥٩٠ص( »النهاية يف غريب احلديث«
 ).١٢٢٥(, رقم )٢/٨٩٨(باب جواز التمتع –رواه مسلم يف كتاب احلج   )  ٤(
م خترجيه قريباً . متفٌق عليه  )  ٥(  .تقدَّ
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 .)١(»^ُسـنَّة أيب القاسم «: وثبت عن ابن عبَّاس أنه كان يأمر باُملْتَعة, ويقول – ٣

, ويذكر أهنا سنَّة النبي   :ووجه الداللة منه  .  ^أنَّ ابن عبَّاس كان خيتار اُملْتَعة يف احلجِّ

من  وجلَّ فتى بالذي أنزل اهللا عزَّ كان عبد اهللا بن عمر يُ « :قالبن عبد اهللا مل عن ساو − ٤
كيف ختالف أباك وقد هنى عن  :البن عمر فيقول ناٌس  ,فيه ^رسول اهللا  وسنَّ  ,عمتُّ خصة بالتَّ الرُّ 

 ,ريكان عمر هنى عن ذلك فيبتغى فيه اخل نْ إ! قون اهللاأال تتَّ  !ويلكم :فيقول هلم عبد اهللا !?ذلك
 ^أفرسول اهللا  !^وعمل به رسول اهللا  ,ه اهللامون ذلك وقد أحلَّ فلم حترِّ  ,يلتمس به متام العمرة

: ولكنه قال ,حرام ن العمرة يف أشهر احلجِّ إ: عمر مل يقل لكم إنَّ  !ة عمرته أم سنَّ بعوا سنَّ تتَّ  نْ أ أحقُّ 
 .)٢(»فردوها من أشهر احلجِّ تُ  نْ العمرة أ أتمَّ  نَّ إ

كان ُيفتي باختيار اُملْتَعة التي أمر هبا القرآن,  −ريض اهللا عنهام  −أنَّ ابن عمر  :داللة منهوجه ال
 .وفعله^ وجيزم أهنا سـنَّة رسول اهللا 

 :فقالوا »الزبري وابنَ  عبَّاس عمر وابنَ  بنَ ا فسألُت  عُت متتَّ « :عن عبد اهللا بن رشيك قالو − ٥
 .)٣(»حتّل  مَّ ثَ  مَّ ثُ  ,ثم تطوف ,تقدم ,كة نبيِّ ديت لسنَّ هُ «

                                                                                                  
               .متفٌق عليه  )  ١(

, رقـم )مـع الفـتح −٣/٥٣٤(ع بالعمرة إىل احلج فـام استيرسـ مـن اهلـدي باب فمن متت –أخرجه البخاري يف كتاب احلج 
 ).١٢٤٢(, رقم )٢/٩١١(باب جواز العمرة يف أشهر احلج  –ومسلم يف احلج أيضًا ). ١٦٨٨(

روح بـن مـن طريـق ) ٨٦٥٧(, رقم )٥/٢١( »الكربى«, والبيهقي يف )٥٧٠٠(, رقم )٢/٩٥( »املسند«أخرجه أمحد يف   )  ٢(
من طريـق عبـد الـرزاق, عـن معمـر, عـن ) ٨٦٥٨(وبرقم . به عن سامل ,بن شهاباثنا  ,صالح بن أيب األخرض ثنا ,عبادة

 .وإسناده صحيح. الزهري, عن سامل
ين, عن رشيـك بـن عبـد اهللا, عـن عبـد اهللا ) ٢/١٤١( »رشح معاين اآلثار«أخرجه أبو جعفر الطحاوي يف   )  ٣( من طريق اِحلامَّ
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^ ترصيح ابن عمر وابن عبَّاس وابن الزبري أنَّ التَّمتُّع هو سـنَّة رسول اهللا  :وجه الداللة منه
 .التي فعلها

ألَْن اعتمر قبل احلجِّ وُأهدي أحبُّ ! واهللا«: وعن َصَدَقَة بِن يساٍر, عن عبد اهللا بن عمر قال – ٦
ة إيلَّ من أن أعتمر بعد احلجِّ يف  .)١(»ذي احلجَّ

فابن عمر خيتار التَّمتُّع بالعمرة إىل احلجِّ عىل إفراد احلجَّ ثم اعتامره  :ووجه الداللة منه ظاهر
 .عقب الفراغ منه, وحيلف عىل ذلك

 ـــولــاملعـقـ: رابعًا 

 : اسُتدلَّ عىل استحباب التَّمتُّع بأدلة املعقول, وذلك من ثالثة أوجه

ع جيتمع له يف احلجِّ والعمرة يف أشهر احلجِّ مع كامهلا وكامل أفعاهلا عىل وجه أنَّ املتمتِّ  :األول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ين .حسن وإسناده. ابن رشيك به  »التقريـب«). حـافظ, إال أهنـم اهتمـوه برسـقة احلـديث(, هو حييى بن عبـد احلميـد اِحلامَّ

). ١/٢٦٦( »التقريـب«) صـدوق خيطـىء كثـرياً (ورشيك بن عبد اهللا بن أيب رشيك النخعي, قايض الكوفة ). ١/٥٩٣(
 ).١٥/٨٧( »لهتذيب الكام«. وعبد اهللا بن رشيك العامري, وثَّقه أمحد وابن معني وأبو زرعة

      : أخـرج ابـن أيب ). ُمْتَعـة املحرصـ(ذكر بعض أهل العلم أنَّ اُملْتَعة التي كان يذهب إليها ابـن الـزبري وُيفتـي هبـا
احلـج كـام  إىل واهللا مـا التمتـع بـالعمرة !يـا أهيـا النـاس« :أنـه خطـب فقـال ,عن ابن الـزبري ,وابن املنذر ,وابن جرير ,شيبة

فيقدم  ,أو حيبسه أمر حتى يذهب أيام احلجِّ  ,أو كرس ,أو مرض ,فيحرصه عدو الرجل باحلجِّ  التمتع أن هيلَّ  إنام !تصنعون
ر املنثـور«: انظـر. »فهـذا التمتـع بـالعمرة إىل احلـج ;ثم حيج وهيدي هدياً  ,إىل العام املقبل فيجعلها عمرة فيتمتع حتلةً   »الـدُّ

)١/٥١٦.( 
ومن طريقه أبو جعفر الطحـاوي يف . بإسناده من طريق صدقة, عن ابن عمر) ١/٣٤٤( »ملوطأا«أخرجه اإلمام مالك يف   )  ١(

 .صحيح وإسناده). ٢/١٤٨( »رشح معاين اآلثار«
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 .)١(اليرس والسهولة, مع زيادة النُّسك; فكان أوىل

أنَّ يف التَّمتُّع زيادًة عىل اإلفراد, وليس فيه ما ُيوازيه وهو الدم, وهو دم نسك ال دم  :الثاين
 .)٢(عذر, لعدم جواز إحرام ناقص حيتاج أن جيربه بدم جربان, وإال ملا ُأبيح له التمتُّع بال 

 .)٣(أنَّ أخبار التَّمتُّع أكثر وأصحُّ وأرصح, فكانت أوىل :الثالث

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح من قويل عمر بن اخلطاب  يف املسألة قوله األخري, وهو انتقاله إىل القول باُملْتَعة يف  الرَّ
, فهو آخر األمرين من الن , وهو منصوص القرآن, وألنَّ فيه زيادة نسك الجتامع احلجِّ ^بي احلجِّ

هولة ; واهللا تعاىل أعلم  .والعمرة فيه, عىل وجه الُيرس والسُّ

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٣/١٢٣( »املغنـي«: انظر  )  ١(
 ).٢/١٦٦( »الفروع«: انظر  )  ٢(
 ).٢/١٦٩( »الفروع«  )  ٣(
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  املسـألة الثانية – ١٠
  رجوع

ِّ
  أبي موسى األشعري

ِّ
ةِ يف احلج

َ
ع
ْ
ت
ُ
  عن اإلفتاء بامل

W 

حابة الذين ُعرفوا بالُفْتيا, واشُتهروا هبا,  شعريَّ من املعلوم أنَّ أبا موسى األ من الصَّ
روا هلا , ألمر النبي  , ومما كان ُيفتي به )١(وتصدَّ ة الوداع له بفعلها ^ جواز اُملْتَعِة يف احلجِّ يف حجَّ

 .ملَّا قدم من اليمن

يق, وصدر من خالفة عمر بن  وقد كان  دِّ  − اخلطاب ُيفتي بذلك يف خالفة أيب بكر الصِّ
عن املتعة يف احلجِّ يف أحد املواسم, فناقشه  , إىل أن سمع بنهي أمري املؤمنني −)٢(ريض اهللا عنهام

 ! األمر الذي جعله ينهى عنها, ومل يردَّ عليه أبو موسى بيشء يف ذلك, فبنيَّ له عمر 

ال نعلم هل رجع عن و. أنه وافقه عىل ذلك, وتوقَّف عن الُفْتيا باجلواز –واهللا أعلم  –ويبدو 
, كرجوع عمر عن النهي عنه, أم أنه استمرَّ عىل ذلك?   توقُّفه بجواز التَّمتُّع يف احلجِّ

                                                                                                  
   ).٤٨ص(م البن حز »أصحاب الُفتيا من الصحابة والتابعني«  )  ١(
 ). ٢/٥١٧(البن تيمية » رشح العمدة«: انظر  )  ٢(
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*  *  * 
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  : ورجوعه عن رأيه يف املسألة  ن أبي موسى األشعريع احملكير األثـ

حيحني«يف  ى الثابت عن أيب موس كان ُيفتي بجواز املتعة يف احلجِّ مدًة وغريمها, أنه  )١(»الصَّ
 . يف املسألة طويلة حتى بلغه رأي عمر بن اخلطاب 

  ?أحججَت  :فقال يل ,)٢(اءِ حَ طْ بالبَ  يٌخ نِ وهو مُ  ^عىل رسول اهللا  قدمُت « : يقول

  .نعم :فقلت

  ?أهللَت  مَ بِ  :فقال

                                                                                                  
م خترجيه يف املسألة السابقة  )  ١(  . تقدَّ
بطحـاء (بباء موحدة مفتوحة بعدها طاء مهملة ساكنة, ثم حاء مهملة بعدها ألف ممدوة, اسـم جـنس املـراد بـه  :اءُ َح طْ البَ   ) ٢(

وهو الرتاب السهل  ,بطن امليثاء والتلعة والوادي :األبطح والبطحاءيل قو .صله املسيل الواسع فيه دقاق احلىصوأ). مكة
 ).١/٤٤٦( »معجم البلدان«: انظر .البطحاء كل موضع متسع :وقيل .يف بطوهنا مما قد جرته السيول

ى  :وموضعه حتديداً  , )األبطـح(اجلزع من وادي إبراهيم بني احلُُجون إىل املسجد احلرام, وما فوق ذلـك إىل املنحنـى ُيسـمَّ
ى املسفلة, وذكر املؤرخ عاتق البالدي أنه أدركها بطحاء تنغرز فيها عجالت السيارات . ثم ُعبِّـدت! وما أسفل ذلك ُيسمَّ

 ).٧٨ص( »معجم األمكنة«: انظر
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  .^كإهالل النبي  لبيك بإهاللٍ  :قلت :قال

  .لَّ حِ وأَ  ,فا واملروةوبالصَّ  ,بالبيِت  ْف طُ  ,فقد أحسنَت  :قال

 ثم أهللُت  ,رأيس ففلْت  ,من بني قيس امرأةً  ثم أتيُت  ,فا واملروةوبالصَّ  ,بالبيت فطفُت  :قال
  .باحلجِّ 

أو يا ! يا أبا موسى :فقال له رجل, حتى كان يف خالفة عمر  ,فكنُت ُأفتي به الناَس  :قال
  !سك بعدكفإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النُّ  ,ياكتْ رويدك بعض فُ  !اهللا بن قيسعبد

ُّ فبه فأْ  ,أمري املؤمنني قادم عليكم فإنَّ  ;)١(دْ ئِ تَّ يَ لْ يا فَ تْ ا أفتيناه فُ من كنَّ  !ا الناسيا أهيُّ  :فقال   .واَمت
 ,اممكتاب اهللا يأمر بالتَّ  فإنَّ  ;بكتاب اهللا نأخذْ  نْ ِإ :فقال ,ذلك له فذكرُت , فقدم عمر  :قال

 .هذا لفظ مسلم .»يدْ حتى بلغ اهلَ  مل حيّل  ^رسول اهللا  فإنَّ  ;^ة رسول اهللا بسنَّ  نأخذْ  وإنْ 
وتوقُّفه عن اإلفتاء  ; رصيٌح يف رجوعه إىل رأي عمر » !دتَّئِ نَّا أفتيناه ُفْتيا َفْليمن ك«: فقوله 

 .بجواز التَّمتُّع
*  *  * 

فه عن فتواه 
ُّ
  :سبب توق

 . يف النُّسك مه بأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب سبب ذلك ائتام
وغ فيه ُس ا يممَّ مام عىل خالفه  كان اإلِ  إذا كان ُيفتي بامالعاملِ عىل  نه يتعنيَّ أفيه « :قال ابن هبرية

                                                                                                  
 ).  د.ء.ت(, مادة )١/١٧٨(  »لنهايةا« .َيْعَجل ومل َوَتَثبَّت تأنَّى إذا :وَتوّأد, وقولِه فعله يف اتَّأدَ  :يقال. أي ليتأنَّ وال َيْعَجْل   )  ١(
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 .)١(»اميصري إىل ما عليه اِإلمون يرتَك ما كان عليه أ ;وطنسألة وذلك املهذه امل تهاد يف مثلجاال

*  *  * 

  : الرتجيـح

, وهو  اجح يف املسألة قول أيب موسى األشعريِّ القديم, وهو القول باستحباب اُملْتَعة يف احلجِّ الرَّ
, كام مىض; ^, وهو آخر األمرين من النبي −ريض اهللا عنهام  −القول األخري لعمر بن اخلطاب 

ابقة, فال داعي إلعادهتا; مت أدلة ترجيح هذا القول يف املسألة السَّ  .واهللا تعاىل أعلم وقد تقدَّ

*  *  * 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ٦/٣٩٢(» الفروع«: انظر  )  ١(
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  املسـألة الثالثة – ١١
  −رضي اهللا عنهما  − رجوع ابن عمر 

َ
ة قطع

َ
رِم

ْ
ح
ُ
نعن أمر امل

ْ
ي
َّ
ف
ُ
 الكعبني اخل

َ
   أسفل

W 

, وأنه كان ُيفتي الناس يف  من املعلوم لكلِّ مطَّلع عىل أخبار عبد اهللا بن عمر أنه كان كثري احلجِّ
, وكان يف آخر عمره قد احتاج إليه الناس, وإىل علمه ودينه; إذ كان ابن عبَّاس مات )١(سكاملنا

كام  –, فلهذا يوجد يف مسائله ^قبله, وكان ابن عمر ُيفتي بحسب ما سمعه وفهمه من رسول اهللا 
ر شيخ اإلسالم ابن تيمية   . )٢(, قد َرَجَع عن كثري منهاأقواٌل فيها ضيٌق لورعه ودينه  –يقرِّ

ومن املسائل التي َرَجَع عنها ابن عمر مسألتنا هذه, فإنه كان ُيفتي النساء اُملْحِرمات ويأمرهنَّ 

                                                                                                  
.  »كانوا يرون أنَّ أعلم الناس باملناسك عثامن بن عفان, ثم بعـده عبـد اهللا بـن عمـر  «:  −رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن سريين   )  ١(

 . واللفظ له) ٣٩/١٨١( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٣/٦٠( »طبقات الكربىال«أخرجه ابن سعد يف 
  ).١/٣٣٠( »فتاوى الكربىال« :انظر  )  ٢(



אאאא  

 

ْني أسفل من الكعبني, وهي فرٌع عن مسألة لبس املحرم للخفني عند عدم وجود النعلني,  بقطع اخلُفَّ
 .)١(سألة عىل قولنيوهل جيب عليه قطعهام أسفل من الكعبني? وأهل العلم خمتلفون يف هذه امل

خيالف فيام ذهب إليه من وجوب قطع املرأة املحرمة أسفل  −ريض اهللا عنهام  −وعبد اهللا بن عمر
حابة  ْني ما عليه عامة الصَّ ْني للرجال فضًال عن النساءمن اخلُفَّ  . , الذين ال يرون قطع اخلُفَّ

 . يت بيانهوقد ُحكي رجوعه عن هذا القول إىل قول الكافة ; عىل ما سيأ

*  *  * 

אאW 

حابة  عىل عدم وجوب قطع اخلُفَّني عند عدم وجود النعلني,  –كام أرشت  − عامة الصَّ
 ,سألت عمر بن اخلطاب« :روى األسود قال. كعمر, وعيل, وابن عبَّاس, وعبد الرمحن بن عوف

  .)٢(»ان نعالن ملن ال نعل لهاخلفَّ  :وقال ,فةيْ لَ من ذي احلُ  :قال ?حرممن أين أُ  :قلت

                                                                                                  
انظـر . إىل وجـوب قطـع اخلفـني أسـفل مـن الكعبـني) احلنفية, واملالكيـة, والشـافعية, وروايـة عـن أمحـد(ذهب اجلمهور   )١(

 »اشـية العـدويح«, )٣/٣٢٨( »الذخرية« :وللاملكية). ٢/١٢( »تبيني احلقائق«, )٢/١٨٣( »بدائع الصنائع« :للحنفية
ــــاج«, )املحققــــة: ط – ٣/٣٦٨( »األم« :وللشــــافعية). ١/٦٩٨( ــــة املحت  »كــــايفال«  :وللحنابلــــة ).٣/٣٣٠( »هناي
  .)٣/٢٠( »رشح العمدة«, )١/٤٠٥(
ْني دون قطع وال فـداء أصحابه إىل جوازاإلمام أمحد, وعليه وذهب احلنابلة كام هو منصوص     »الكـايف« :انظـر . لبس اخلُفَّ

  .)١/٥٣٩( »رشح منتهى اإلرادات«, )٣/٢١( »رشح العمدة«, )١/٤٠٤(
, وعـزاه حمققـه أليب )٢٧ − ٣/٢٦( »رشح العمـدة« مل أقف عليه مسندًا فيام بني يدي من املصـادر, وأورد ه ابـن تيميـة يف  )  ٢(

  .بكر النجاد بإسناده
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 .)١(»علنيان ملن مل جيد النَّ واخلفَّ  ,زاراويل ملن مل جيد اإلالرسَّ « :قال بن أيب طالب عن عيل و

 ,اويلالرسَّ  بْس يلْ لْ زار فَ مل جيد املحرم اإل إذا« :لوقي إذ −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسعن ابن ومثله 
  .)٢(»ْني اُخلفَّ  ْس بَ يلْ لْ وإذا مل جيد نعلني فَ 

أو  )٣(حادٍ  ومعنا ,كنت مع عبد الرمحن بن عوف يف سفر« :وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال
ثم التفت فرأى عليه  ,ذكر اهللا ,أال أرى أن يطلع الفجر :فقال ,فأتاه عمر يف بعض الليل ,مغنٍّ 

  .)٤(»^رسول اهللا  يعني – هام مع من هو خري منكقد لبستُ  :فقال !وخفني :قال ,خفني وهو حمرم
ما  :فقيل له ,خفني وهو حمرم )٥(مةرَ خْ ـَر بن موَ ْس رأيت عىل املِ « :وعن موىل احلسن بن عيل قال

 .)٦(»أمرتنا عائشة به :فقال !?هذا
*  *  * 

ةر اآلثـا
َّ
  :يف املسألة  −رضي اهللا عنهما  −عن ابن عمر  احملكـي

                                                                                                  
  ).٣٧٨٣(, رقم )ابن بلبان – ٩/٩٤( »صحيحه« أخرجه ابن حبان يف  )  ١(
  ., وعزاه حمققه للنجاد)٢٧ − ٣/٢٦( »رشح العمدة« مل أقف عليه مسندًا , وأورد ه ابن تيمية يف   ) ٢(
, مـادة )١٨٤ص( »مشـارق األنـوار« .إذا أتبـع شـيئاً  حـدا حيـدو ,وأصـله اإلتبـاع ,غناء سواق اإلبـل وزجـره هبـا :وْد اَحل   )  ٣(

    ).و.د.ح(
رشح «, وأبـو بكـر النجـاد, كـام عـزاه ابـن تيميـة هلـام يف »رشحـه« العكـربي يفمل أقف عليه مسندًا, وإنام رواه أبـو حفـص   )  ٤(

  ).٣/٢٣( »العمدة
وأيب بكـر  ,^روى عـن النبـي  .ولـد بمكـة بعـد اهلجـرة بسـنتني .أبو عبد الـرمحن ,املسور بن خمرمة بن نوفل الزهريهو    ) ٥(

. وكـان مـن أهـل الفضـل والـدين ,ر بـن اخلطـابكان ممن يلـزم عمـ .مامة بن سهلوأبو أُ  ,وعنه مروان بن احلكم .وعمر
    ).١٠/١٣٧( »التهذيب«, )٢٧/٥٨١( »هتذيب الكامل« ).هـ٦٤(, وذلك سنة رجْ أصابه املنجنيق وهو يصيل يف احلِ 

  ., وعزاه حمققه أليب بكر النجاد)٣/٢٧( »رشح العمدة« مل أقف عليه مسندًا, أورد ه ابن تيمية يف  )  ٦(
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ْني فتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن كان يُ  أنَّ ابن عمر«عن سامل بن عبد اهللا,  – ١   .)١(»اخلُفَّ
ْني,يعني يقطع  ,كان يصنع ذلك −بن عمر ايعني  −عبد اهللا  أنَّ «وعنه أيضًا,  – ٢ للمرأة  اخلُفَّ

 .)٢(»املحرمة

يف ُخفّي  − ريض اهللا عنهام  −فهذان األثران رصحيان يف الداللة عىل ما كان يذهب إليه ابن عمر 
ْني حتى للمرأة املحرمة, وهذا مل يفعله يف «: قال ابن عبد الرب .املرأة املحرمة كان ابن عمر يقطع اخلُفَّ

  .)٣(»املرأة املحرمة أحد من أهل العلم غريه

 .اهـ .)٤(»وهذا يشء ال يقول به أحد من أهل العلم فيام علمت«: وقال يف موضع

باعه لآلثار, إىل ما ذهب إلي − ريض اهللا عنهام  −والسبب يف ذهاب ابن عمر  ه; هو ورعه وكثرة اتِّ
ْني للرجال  عىل عمومه, ^فإنه استعمل ما حفظ من رسول اهللا  وَفِهَم من احلديث األمر بقطع اخلُفَّ

 . )٥(والنساء لعموم اخلطاب

                                                                                                  
 »مسنده«باب ما تلبس املرأة من الثياب, ويف  –كتاب احلج ) ١٠٤٨(, رقم )٣/٣٦٧( »األم«افعي يف أخرجه اإلمام الش  )  ١(

بـاب مـا تلـبس املــرأة  –, كتـاب احلـج )٩٠٧٧(, رقــم )٥/٨٣( »السـنن الكـربى« ومـن طريقـه البيهقـيُّ يف). ١١٨ص(
مـن . مـا تلـبس املـرأة مـن الثيـاب –سك , كتاب املنا)٢٨٣٩(, رقم )٤/١٥(له  »معرفة السنن«ويف . املحرمة من الثياب

  .وهذا إسناد صحيح. طريق سفيان, عن الزهري, عن سامل به
 »مســنده«وأمحـد يف  .بـاب مــا يلـبس املحــرم –, كتــاب املناسـك )١٨٣١(, رقـم )٢/١٦٦( »ســننه« أخرجـه أبـو داود يف  )  ٢(

ــه)٢/٢٩( ــن إســناده ال. ; مــن طريــق ابــن إســحاق, عــن الزهــري, عــن ســامل ب ــا الســاعايت يف وحسَّ ــاين«بن  »الفــتح الرب
  ). ١/٣٤٥( »صحيح أيب داود«, واأللباين يف )١١/١٩٦(

  ).٤/١٧( »االستذكار«  )  ٣(
  ).١٥/١١٥( »التمهيد«  )  ٤(
  ).٣/٣٢( »رشح العمدة«, )١٥/١١٦( »التمهيد« :انظر  )  ٥(



אאאא  

 

 :فقال ?ما يلبس املحرم من الثياب :سئل^النبي أنَّ  )١(»صحيح البخاري«يف هو يروي كام ف
وال اخلفاف, إال أحٌد ال جيد  ,)٣(نساوال الرب ,)٢(اويالتوال الرسَّ  ,العامئم وال ,ال يلبس القميص«

 أو ,)٤(فرانعْ ه زَ مسَّ  شيئاً  بياثتلبسوا من الوال  ,أسفل من الكعبني وليقطعهام خفني ْس بَ لْ يَ نعلني فلْ 
 .»)٥(ٌس رْ وَ 

بزعفران أو  مصبوغاً  أن يلبس املحرم ثوباً ^ هنى رسول اهللا«: قال  )٦(»صحيح مسلم«ويف 
ْني,من مل جيد نعلني فليلبس « :وقال ,»أو ورس   .»وليقطعهام أسفل من الكعبني اخلُفَّ

ومل يذكرا عنه  حكم هذه املسألة,^رويا عن النبي  مع أنَّ ابن عبَّاس وجابر بن عبد اهللا 
الم القطعَ  الة والسَّ من مل جيد  ; )٧(اٍت فَ رَ خيطب بعَ  ^سمعت النبي «: قال ابن عبَّاس. عليه الصَّ

ْني النعلني فليلبس   قال رسول اهللا :جابر وقال. )٨(»فليلبس رساويل للمحرم ومن مل جيد إزاراً  ,اُخلفَّ

                                                                                                  
ْني باب ما ال يل –, كتاب احلج )١٧٤٥(و) ١٧٤٢(, رقم )مع الفتح −٤٠١/ ٣(  )  ١( بس املحرم من الثياب, وباب لبس اخلُفَّ

  .للمحرم إذا مل جيد النعلني
اويل  )  ٢( اويالت والرسَّ ب, ُيذكر وُيؤنث :الرسَّ , مـادة )١١/٣٣٤( »اللسـان« .مجع رسوال, وِرسوالة, وِرسويل. فاريس معرَّ

  ).١٣١١ص( »القاموس«, و)ل.ر.س(
  ).س.ن.ر.ب(, مادة )٦/٢٦( »اللسان«. ق بهكل ثوب رأسه منه ملتز وهو :نسرْ بُ واحدها   )  ٣(
, )٤/٣٢٤( »اللسـان« صـبغته ;الثـوَب  َزْعَفـْرُت  :ُيقـال ,زعافِرو ,زعافِـري ُجيمع عىل. هو صبغ معروف, وهو من الطيب  )  ٤(

  ).ر.ف.ع.ز(مادة 
  ).س.ر. و(, مادة )٥/١٧٢( »النهاية«. نبت أصفر ُيصبغ به  )  ٥(
  .باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وبام ال يباح −اب احلج, كت)١١٧٧(, رقم )٢/٨٣٥(  )  ٦(
 فيها قريةوكانت  .اخُتلف يف سبب تسميتها. وهي مكان الوقوف يف احلج .واحد يف لفظ اجلمع : −بالتحريك  −فات رَ عَ   )  ٧(

عجـم م«, و)٤/١٠٤(» معجـم البلـدان«: انظـر. هبـا دور حسـنة ألهـل مكـة ينزلوهنـا يـوم عرفـةكـان و ,وخرضـ ,مزارع
   ).٣٢٣ص( »األمكنة

 .عليه متفٌق   )  ٨(
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 .)١(»فليلبس رساويل ومن مل جيد إزاراً  ,من مل جيد نعلني فليلبس خفني« : ^
, وألجل )٢(مكأنَّ ابن عمر مل يسمعه, كام أشار إليه شيخ اإلسال −ريض اهللا عنهام  −وما روياه 

عىل العموم  –كام مىض  –أوالً; أنه يأمر بالقطع, وجيعله  ^هذا بقي ُيفتي بام سمعه من رسول اهللا  
 .يف الرجال والنساء

ْني للمحرمة غري مقطوعني ولو مع وجود النعلني, كام  ومجهور أهل العلم عىل جواز لبس اخلُفَّ
 . )٣(أهنا تسرت مجيع بدهنا بكلِّ ساتر من خميط وغريه

افعيُّ  ْني, واخلامر, «: قال اإلمام الشَّ اويل, واخلُفَّ ْني, واملرأة تلبس الرسَّ ال تقطع املرأة اخلُفَّ
ْرع  .)٥(»من غري رضورة كرضورة الرجل, وليست يف هذا كالرجل )٤(والدِّ

ْني وقال ابن حجر يف رشح حديث ابن عمر الذي اعتمد عليه يف أمر النساء بقطع  : قوله«: اخلُفَّ
 . وال يلتحق به املرأة يف ذلك; أمجعوا عىل أنَّ املراد به هنا الرجل, )املحرم(

  .)٦(»أمجعوا عىل أنَّ للمرأة لبس مجيع ما ُذكر: قال ابن املنذر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ْني للمحرم إذا مل جيد النعلني –كتاب احلج : »صحيح البخاري« ). ١٧٤٤(, رقـم )مع الفـتح − ٤٠١/ ٣( باب لبس اخلُفَّ
  ).١١٧٨(, رقم )٢/٨٣٥(باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وبام ال يباح −كتاب احلج: »صحيح مسلم«و

 ., يف الكتاب والباب السابق)١١٧٩(, رقم )٢/٨٣٥(» يحهصح«أخرجه مسلم يف   )  ١(
 ).٣/٣٣(» رشح العمدة«: انظر  )  ٢(
, )٧/٢٦١( »املجمـوع«, )٧/٧٤( »رشح صحيح مسـلم«, )٢/١٨٦( »بدائع الصنائع«, )١٥/١١٥( »التمهيد« :انظر  )  ٣(

  ).١/٣٦٩( »الفواكه الدواين«
  ).ع.ر.د(, مادة )٨٥ص( »الصحاح خمتار«. وهو مذكر قميصها, :ِدْرُع املرأة  )  ٤(
  ).٣/٣٦٧( »األم«  )  ٥(
  ).٣/٤٠٢( »الفتح« :انظر  )  ٦(
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*  *  *         
  : عما كان يفتي به  ـهوعـرج

فهن أسفل عن إفتاء النساء املـُْحِرمات أن يقطعن خفا −ريض اهللا عنهام  –وقد رجع ابن عمر 
ْني دون قطع, وهلذا أخذ بحديث  ^من الكعبني, فإنه خفي عليه ترخيص النبي  للنساء برتك اخلُفَّ

ثته صفية بنت أيب عبيد)١(القطع ص  ^أنَّ النبي «, −ريض اهللا عنها  −, عن عائشة )٢(, حتى حدَّ رخَّ
ْني   . )٣(»!فرتك ذلك«: قالت صفية. »للنساء يف اخلُفَّ
 .)٤(»!فانتهى عنه ;فتي النساء أن ال يقطعنعن عائشة أهنا تُ  أخربته صفية أنَّ «: ويف رواية

 .; رصيح يف رجوعه  »!فانتهى عنه«: وقوهلا. »!فرتك ذلك«: والشك أنَّ قوهلا
ْني ص يف رخِّ أنه كان يُ «بل جاء يف روايٍة إسناُدها صحيح, من طريق نافع, عن ابن عمر,   اخلُفَّ

 .)٥(» إىل ركبتيهاْني كانت صفية تلبس وهي حمرمة خفَّ « :قال .»والرساويل للمحرمة
ْني مطلقًا   ^فإنه ملا بلغه ترخيص النبي : ظاهر سبب رجوعه و وكان  –للنساء بلبس اخلُفَّ

خصة −خافيًا عليه قبل ذلك   .أخذ به وَرَجَع عام كان ُيفتي به, وصار ُيفتي بالرُّ

                                                                                                  
 ).٢/٣٤٩( »حاشية ابن القيم عىل أيب داود«: انظر  )  ١(
 تابعيـة. الكـذابخـت املختـار وهي أُ تزوجها يف خالفة أبيـه, ,بن عمراامرأة  ,صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفيةهي   )  ٢(

ابن  ونافع موىل ,روى عنها سامل بن عبد اهللا بن عمرو .أمهات املؤمنني ;وأم سلمة ,وعائشه ,روت عن حفصة .مدنية ثقة
  ).١٢/٤٥٩( »التهذيب«, )٣٥/٢١٢( »هتذيب الكامل«: انظر. عمر

م خترجيهبسند حسنأخرجه أبو داود وأمحد   )  ٣(  .; تقدَّ
م خترجيهوإسناده صحيحأخرجه الشافعي,   )  ٤(  .; تقدَّ
 .نا أبو معاوية, عن عبيد اهللا, عن نافع به) : ١٥٧٢٦(, رقم )٣/٤٣٤( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٥(
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*  *  * 
  :وهي أدلة اجلمهور ،  رجع إليه ابن عمر الذي أدلة الرأي

نَّة, واألثر, واإلمجاع,  استدلَّ اجلمهور عىل جواز لبس املرأة املحرمة للخفني من غري قطع; بالسُّ
  :واملعقول

رةـــنَّة املطــالسُّ : أوالً   .ـهَّ
ْني  ^أنَّ النبي «,  −ريض اهللا عنهام  −عائشة  ملا روت ص للنساء يف اخلُفَّ   .)١(»رخَّ

 رـاــــثـاآل: ثانيًا 

, )٢(»قطعنفتي النساء أن ال يُ تُ  كانت أهنا«, −ريض اهللا عنها  −واستدلوا بام جاء عن عائشة 
ْني   .بعد رجوعه –ريض اهللا عنهام  –وباآلثار التي قال هبا ابن عمر . يعني اخلُفَّ

 عاإلجـــــام: ثالثًا 
ع جسدها وهي حمرمة, إال فإنَّ العلامء قاطبًة جممعون عىل أنَّ املرأة مأمورة رشعًا بسرت مجي

ْني من غري قطع ولو كانت والكفَّني, وأهنا  )٣(الوجه اويل, والقميص, واخلامر, واخلُفَّ تلبس الرسَّ

                                                                                                  
م خترجيه, وسنده حسن  )  ١(  .تقدَّ
م قريباً   )  ٢(  .أخرجه الشافعي, وهو صحيح; تقدَّ
وَن بِنَـا َوَنْحـُن مـع «: قالـت −ريض اهللا عنهـا  −اللهم إال إذا مرَّ هبا الرجال األجانب, ملـا روت عائشـة   )  ٣( ْكَبـاُن َيُمـرُّ كـان الرُّ

أخرجه أبـو . »فإذا َجاَوُزوَنا َكَشْفنَاُه  ,فإذا َحاَذْوا بِنَا َسَدَلْت إِْحَداَنا ِجْلَباَهبَا من َرْأِسَها عىل َوْجِهَها ,ُحمِْرَماٌت  ^رسول اهللاَِّ 
وهو قول عطاء, ومالك, والثـوري, ). ١٨٣٣(, رقم )٢/١٦٧(باب يف املحرمة تغطي وجهها  –داود يف كتاب املناسك 

 ).٢/٤١٦( »معامل السنن«وأمحد, وإسحاق, وحممد بن احلسن; قاله اخلطايب يف 
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 . )١(واجدة للنعلني
اويل, واخلُُمر, «: قال ابن املنذر روع, والرسَّ أمجعوا أنَّ للمرأة املحرمة لبس القميص, والدُّ

 . )٢(»واخلفاف

 ـــولعـقـامل: ًا رابعـ

 :وهي األدلة التي استدلَّ هبا احلنابلة, وذلك من وجوه

ْني إتالفًا للامل – ١  .)٤(, ونحن قد ُهنينا عن إضاعة املال)٣(أنَّ يف قطع اخلُفَّ

اويل من غري فتق; ألنَّ النبي  – ٢ ^ وألنَّ اخلُفَّ ملبوٌس ُأبيح لعدم غريه, أشبه لبس الرسَّ
اويل وبني اخلفِّ  ى بني الرسَّ يف لبس كلٍّ منهام عند عدم اإلزار والنعل, فكذلك اخلفُّ ُيلبس وال  سوَّ

 .)٥(ُيقطع

الم للجمع العظيم يف  – ٣ الة والسَّ وألنَّ القطع لو كان واجبًا عىل الرجل واملرأة لبيَّنه عليه الصَّ

                                                                                                  
 »اإلفصـاح«وابـن هبـرية يف ). ١٤٢ص( »اإلقنـاع«, و)١٨ص( »اإلمجـاع«ابن املنـذر يف كتابيـه : حكى اإلمجاع عىل ذلك  )  ١(

 ).١/٣٢٥( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, وابن القطان يف )٣/١٥٥( »ياملغنـ«, وابن قدامة يف )١/٢٤٥(
 ).١٨ص( »اإلمجاع«  )  ٢(
  ).  ١/٥٤٠( »رشح منتهى اإلرادات«, )٣/١٣٨( »املغنـي«: انظر  )  ٣(
 دَ ووأْ  ,َت هـااألمَّ  م علـيكم عقـوَق إن اهللا حـرَّ «:  ^قـال النبـي  :املغرية بن شـعبة قـالمن حديث  »الصحيحني«ملا ورد يف   )  ٤(

  .»املالِ  وإضاعةَ  ,السؤالِ  وكثرةَ  ,وكره لكم قيل وقال ,وهات عَ نَ مَ وَ  ,البناِت 
: ومسلم.  , واللفظ له)٢٤٠٨(, رقم )مع الفتح −٥/٦٨(باب ما ُينهى عن إضاعة املال   –كتاب اخلصومات : البخاري

  ).  ١٧١٥(, رقم )٣/١٣٤١(ع وهات باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن وض –كتاب األقضية 
  ).  ٢/٤٢٦( »كشاف القناع«, )٣/١٣٨( »املغنـي«: انظر  )  ٥(
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, يف موضع البيان;^ عرفة, الذي مل حيرض أكثرهم كالمه   باملسجد النبوي قبل خروجه للحجِّ
 .   )١(^ومعلوم أنَّ تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز يف حقه 

*  *  * 

  :الرتجيـح 

ح  واب, وأنَّ املرأة املحرمة ال  –واهللا تعاىل أعلم  –الذي يرتجَّ أنَّ ما َرَجَع إليه ابن عمر هو الصَّ
خصة هلا يف ذلك;  ْني من أسفل الكعبني, لورود الرُّ    .اىل أعلمواهللا تعيلزمها قطع اخلُفَّ

*  *  * 

 

  املسـألة الرابـعة –١٢
ب عن  −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر رجوع 

ُّ
طي

َّ
رِمِ من الت

ْ
ح
ُ
  نهي امل

   قبل اإلحرام وقبل اإلفاضة إىل مكـة

W 

 . )٢(اتَّفق الفقهاء عىل أنَّ املحرم بحجٍّ أو عمرة ممنوع من الطِّيب حال اإلحرام
مي واحللق للمحرم بام يبقى أثره  واختلفوا يف جواز الطِّيب بعد اإلحرام, ويف جوازه بعد الرَّ

  .وقبل طواف اإلفاضة

                                                                                                  
  ).  ٣/٢٧٤(البن بدران  »املدخل«, )٣/٢٥٩(للرازي  »املحصول يف علم األصول«: انظر  )  ١(
 »التمهيـــد«, )٤٢ص( »مراتــب اإلمجـــاع«كالمهـــا البــن املنـــذر, ) ١٣٨ص( »اإلقنــاع«, و)١٧ص( »مجـــاعاإل« :انظــر  )  ٢(

  .)١/٣٢٤( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )٢٦١ص( »بداية املجتهد«, )٢/٢٥٤(
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لف  حابة يف وقد اختلف السَّ ومن جاء بعدهم من التَّابعني عىل  هذه املسالة من لدن الصَّ
 :)١(قولني

 .جواز التَّطيُّب قبل اإلحرام وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري :القول األول
 , حابة, منهم سعد بن أيب وقاص, وابن عبَّاس, وأبو سعيد اخلُْدِريُّ وهو مذهب مجاعة من الصَّ

وقال مجاعة من التابعني, وهو قول مجهور . , وعبد اهللا بن الزبري, ومعاوية )٢(وعائشة, وُأمُّ حبيبة
 .)٣(العلامء

  .فاضةعدم جواز التَّطيُّب قبل اإلحرام وقبل طواف اإل :القول الثاين

وقال به مجاعة من . وهو مذهب عمر بن اخلطاب, وابنه عبد اهللا, وعثامن بن عفان 
 .)٤(التابعني

                                                                                                  
لف فيها! مسألٌة ُمْشِكلةٌ هذه «): ٤/١١٨( »عارضة األحوذي«وعبارة ابن العريب املالكي يف   )  ١(   .» قديًام اختلف السَّ
مـن وكانـت   .ولدت قبل البعثة بسـبعة عرشـ عامـاً . ^زوج النبي  ,سفيان صخر بن حربة بنت أيب لَ مْ رَ هي ُأمُّ املؤمنني,   )  ٢(

ـ نَ تِ ثـم افُتـ ,ىل أرض احلبشـةإمن مكة  خرج هبا مهاجراً , حتت عبيد اهللا بن جحش قبله فتزوجهـا .  ومـات نرصـانياً وتنرصَّ
    ).٧/٦٥١( »اإلصابة«, )٤/١٨٤٣( »االستيعاب«: انظر). هـ٤٤(توفيت سنة   .أربعامئة دينار وأصدقها ^النبي 

, إال أن املذهب عندهم  أنه إذا تطيَّب قبل اإلحـرام )٢/٤٩١( »فتح القدير«, )٢/١٤٢( »بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )  ٣(
مغنـي «, )٢/٦٣٤( »الوسـيط«, )املحققـة − ٣/٣٧٩( »األم« :وللشـافعية .بام يبقى أثره عقب اإلحرام فإنَّ عليه الفديـة

 »املحـــىل« :وللظاهريـــة). ٢/٣٠٥( »كشـــاف القنـــاع«, )١/٥٨٦( »رشح املنتهـــى« :وللحنابلـــة). ١/٥٠٥( »املحتـــاج
)٥/٦٨.(  

; لكن التَّطيُّـب قبـل )٤/١٢٤( »مواهب اجلليل«, )١٠٤ص(البن جزي  »القوانني الفقهية«: وهو مذهب املالكية, انظر  )٤(
وحممد بن احلسـن مـن احلنفيـة كـام  .يةاإلحرام وبعد رمي مجرة العقبة عند مالك مكروه وليس بحرام, وال جيب لفعله فد

    ).٢/١٤٤( »بدائع الصنائع« يف 
بِاجلعرانة ومعه نفر مـن  ^ النبي بينام :قال عن أبيه ,يعىل بن صفوانوقد استدل أصحاب هذا القول عىل املنع بحديث * 
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عن قوله يف املسألة إىل ما دلَّ عليه حديث عائشة  –ريض اهللا عنهام  −وقد ُحكي رجوع ابن عمر 
وحللِّه قبل أن  إلحرامه حني ُحيرم, ^كنت ُأطيُِّب رسوَل اهللا «: أهنا قالت −ريض اهللا عنها  −

  .عىل ما سيأيت بيانه؛  )١(»يطوف بالبيت

אאW 

ةر اآلثـا
َّ
  :عن ابن عمر يف املسألة  احملكـي

يف كراهيته الطِّيب عند اإلحرام وعند  −ريض اهللا عنهام –كثريٌة هي اآلثار الثابتة عن ابن عمر 
 : اإلحالل, ومن ذلك

 ?ثم يصبح حمرماً  ,بعن الرجل يتطيَّ ت عبد اهللا بن عمر سأل :قالرش حممد بن املنتما رواه  – ١
. » !أحبُّ إيلَّ من أن أفعل ذلك )٣(انرَ طِ قَ ألَْن ُأطىل بِ  ,طيباً  )٢(ُخ َض نْ أَ  أن أصبح حمرماً  ما أحبُّ « :فقال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
خ بطيب ةبعمر رى يف رجل أحرمت كيف !يا رسول اهللا :فقال رجل أصحابه جاءه  ,سـاعة ^النبـي  سكتف ?وهو متضمِّ

 ^ خل رأسه فـإذا رسـول اهللادفأ ,ثوٌب قد ُأظلَّ به ^ فجاء يعىل وعىل رسول اهللا ,إىل يعىل  عمر فجاءه الوحي فأشار
ي ,طُّ حممرُّ الوجه وهو يغ يـَب الـذي بـك الطِّ  اغسـل« :فقـال ,فُأيت برجـل !?ين الذي سأل عن العمرةأ :فقال ,عنه ثم ُرسِّ

ات تك ,عنك اجلبَّةوانزع  ,ثالث مرَّ باب غسل   –أخرجه البخاري يف كتاب احلج  .»واصنع يف عمرتك كام تصنع يف حجَّ
  ).١٥٣٦(, رقم )مع الفتح – ٣/٣٩٣(اخللوق ثالث مرات من الثياب 

 .متفٌق عليه  )  ١(
ل ويدَّ  –كتاب احلج  أخرجه البخاري يف مع  – ٣/٣٩٦(هن باب الطِّيب عند اإلحرام, وما يلبس إذا أراد أن حيرم ويرتجَّ

باب استحباب الطِّيب قبل اإلحـرام يف البـدن واسـتحبابه باملسـك  –ومسلم يف كتاب احلج أيضَا ). ١٥٣٩(, رقم )الفتح
  .)١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩(وأنه ال بأس ببقاء وبيصه 

  .)ح.ض.ن(, مادة )٥/٦٩( »ثالنهاية يف غريب احلدي«. أي يُفوح منه الطِّيب: باخلاء املعجمة, وُيروى باحلاء املهملة  )  ٢(
ى بــ  :انُ رطِ قَ ال  )  ٣( وروى إبـراهيم احلـريب ). اهلنـاء(نوع من الطِالء, ُتطىل به اإلبـل إذا أصـاهبا اجلَـَرب, ومـن أنواعـه مـا ُيسـمَّ

غريـب «: انظـر .»ةً رَ طِـعَ  امـرأةً  زاحـمَ أُ  نْ مـن أَ  إيلَّ  قد هنىء بقطران أحـبُّ  مجالً  زاحمَ أُ  نْ ألَ «: بإسناده عن ابن عمر أنه قال
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أنضخ  أن أصبح حمرماً  ما أحبُّ « :قال بن عمرا فأخربهتا أنَّ  −ريض اهللا عنها  −عىل عائشة  فدخلُت 
عند  ^بت رسول اهللا أنا طيَّ « :فقالت عائشة .»!من أن أفعل ذلك إيلَّ  ان أحبُّ رَ طِ قَ طىل بِ أُ  نْ ألَ  ,طيباً 

 .)١(»ثم أصبح حمرماً  ,إحرامه ثم طاف يف نسائه

يشء إال النساء  له كلُّ  إذا رمى وذبح وحلق فقد حلَّ « :عن أبيه قال بن عبد اهللا, ساملوعن  – ٢
بت أنا طيَّ « :وتقول .»يشء إال النساء له كلُّ  فقد حلَّ  :وكانت عائشة تقول« :ساملقال  .»الطِّيبو

 .)٢(»^ رسول اهللا

 عام حجَّ  )٣(سليامن بن عبد امللك وعن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام, أنَّ  −  ٣
 ,قاسم بن حممدوال ,وخارجة بن زيد بن ثابت ,فيهم عمر بن عبد العزيز ,من أهل العلم مجع أناساً 

قبل اإلفاضة, فكلُّهم أمره  الطِّيبفسأهلم عن  ,وأبو بكر ,وابن شهاب ,وسامل وعبد اهللا ابنا عبد اهللا
ه قبل أن وحللِّ  ,حني أحرم هِ مِ رْ حلُ  ^بت رسول اهللا أخربتني عائشة أهنا طيَّ « :وقال القاسم .الطِّيبب

كان عبد اهللا رجًال جادا جمدا, كان « :عبد اهللا قال منهم إال أنَّ  ومل خيتلف عليه أحدٌ  .»بالبيت يطوَف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ). ى.ل.ط(مادة ) ٣/١٣٧( »النهاية يف غريب احلديث«, و)وهن(, باب )٣/١٠٥٦(للحريب  »احلديث

 .متفٌق عليه  )  ١(
ومسـلم يف . خمترصـاً ) ٢٧٠(, رقم )مع الفتح – ١/٣٨١(باب من تطيب ثم اغتسل  –كتاب الغسل  أخرجه البخاري يف

  .واللفظ له, )١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩( رامباب الطِّيب للمحرم عند اإلح –كتاب احلج 
. باب إباحة الطِّيب بمنى قبـل اإلفاضـة –يف كتاب احلج ) ٤١٦٦(, رقم )٤/٤٦٠( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )  ٢(

, كالمها من طريق عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن )١١٢١(, رقم )٢/٥٣٩( »مسنده« وإسحاق بن راهويه يف
  .ناده صحيحوإس. سامل به

عزل عـامل , ف)هـ٩٦(خيه الوليد سنة أبويع بعد  .أبو أيوب القريشاألموي, اخلليفة  ,ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص  )  ٣(
وكـان يسـتعني يف  ,ونظر يف أمـر الرعيـة ,عظيمةً  م أمواالً قسَّ  .ا للغزوحمب  ,عادالً  هاً مفوَّ  ,ا فصيحاً كان دين و .مجيعاً  اجاحلجَّ 
 ).١/١١٦( »الشذرات«, )٥/١١١( »النبالء«: انظر). هـ٩٩(سنة مات بذات اجلنب  .عمر بن عبد العزيزب ذلك
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    .)١(»صدق« :سامل قال .» !يرمي اجلمرة, ثم يذبح, ثم حيلق, ثم يركب فيفيض قبل أن يأيت منزله

مي كان ال يأيت منزله بمنى بعد الرَّ  −ريض اهللا عنهام  −واية الترصيح بأنَّ ابن عمر ويف هذه الرِّ 
مي, فال ينزع لباس اإلحرام, يركب ليطوف لإلفاضة بمجرد فراغه من الرَّ والذبح واحللق, وإنام 
 .  وال يتطيَّب حتى يرجع

 .)٣(»قبل اإلحرام بجمعتني )٢(كان ابن عمر يرتك الـِمْجـَمر«: وعن سامل بن عبد اهللا قال – ٤

 .)٤(»كان إذا أراد أن ُحيرم ترك إمجار ثيابه قبل ذلك بخمسة عرشة أنه «, نافعوعن  – ٥
 .)٥(»هن إال بالزيت حني يريد أن حيرمكان ابن عمر ال يدَّ « :سعيد بن جبري قال وروى – ٦

 .يف اجتناب الطِّيب عند إرادة اإلحرام −وهو املعروف بذلك  – وما ذاك إال لشدة احتياطه 
كر; يف ذلك أباه  يف كراهيته للطيب قبل اإلحرام يتَّبع −ريض اهللا عنهام  –أنَّ ابن عمر  جديٌر بالذِّ

 فإنَّ املشهور عن عمر بن اخلطاب أنه كان يكره استدامة الطِّيب للمحرم بعد اإلحرام ,

                                                                                                  
  .باب إباحة الطِّيب بمنى قبل اإلفاضة –, كتاب احلج )٤١٦٠(, رقم )٢/٤٥٨( »السنن الكربى« أخرجه النسائي يف  )  ١(
  ).ر.م.ج(, مادة )١/٢٩٣( »النهاية«. َمـَجاِمر, ُجتمع عىل  هو الذي يوضع فيه النار للبخور : −بالكرس – ْجَمرٍ املِ   )  ٢(
. , من طريق عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن سـامل)٢٣٦(, رقم )٢٤٥ص( »حجة الوداع« أخرجه ابن حزم يف  )  ٣(

  .وسنده صحيح
وإسـناده . د, عـن نـافع, مـن طريـق عبـد األعـىل, عـن ُبـرْ )١٣٥٠٥(, رقـم )٣/٢٠١( »مصـنفه« أخرجه ابن أيب شيبة يف  )  ٤(

صـدوق ُرمـي (وُبـْرد, هـو ابـن سـنان الشـامي ). ١/٣٣١( »التقريـب«). ثقة(عبد األعىل بن عبد األعىل الشامي  حسن;
  . , مىض مراراً )تابعي ثقة(ونافع ). ١/١٢١( »التقريب«) بالقدر

وهـو هبـذا . ملعتمـر, عـن سـعيد بـن جبـريمن طريق الثوري, عن منصور بن ا) ٢/٢٥٩( »التمهيد« أورده ابن عبد الرب يف  )  ٥(
  .اإلسناد صحيح
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 . )١(مطلقاً 
ممن هذه الريح الطِّيبة? فقال : أنه َوَجَد ريَح طيٍب وهو بذي احلُليفة, فقال«فقد روى عن أبيه, 

إنَّ ُأمَّ حبيبة ! يا أمري املؤمنني ال تعجل عيلَّ : فقال! منك لعمري! منك لعمري: فقال. مني: معاوية
فرجع . وأنا أقسمُت عليك لرتجعنَّ إليها فتغسله عندها: فقال له عمر . طيَّبتني وأقسمْت عيلَّ 

 . )٢(»إليها فغسله, فلحق الناس بالطريق
لت«: )٣(»املوطأ«ويف  يه )٤(أنه وجد ريح طيٍب من كثري بن الصَّ . »فأمره أن يدلك رأسه حتى ُينقِّ

د صاحبها«: وعنه أيضًا قال  .  )٥(»!وجد عمر بن اخلطاب رحيًا عند اإلحرام, فتوعَّ
يف كراهية للتطيب عند اإلحرام;  فبهذه اآلثار التي ُنقلت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

كام أنه اتَّبع أباه كذلك يف كراهيته للتطيب بعد رمي اجلمرة . أخذ ابن عمر, وكان ُيفتي بذلك

                                                                                                  
ــد«, )٥/٧٦( »أحكــام اجلصــاص«, )٣/٢٥٩( »جــامع الرتمــذي«: انظــر  )  ١( جممــوع «, )١٩/٣٠٤(و) ٢/٢٥٤( »التمهي

  ).٣/٣٩٧( »الفتـح« ,)٢٠/٢٣٦( »الفتاوى
 »مصنفه« وابن أيب شيبة يف. موىل عمرمن طريق نافع, عن أسلم ) ١٩(, رقم )١/٣٢٩( »املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف   )  ٢(

ختياين, عن نافع به) ١٣٤٩٨(, رقم )٣/٢٠٠( من ) ٢/١٢٦( »رشح معاين اآلثار«والطحاوي يف . من طريق أيوب السِّ
 .ورجاله ثقات, فهو صحيح .طريق أيوب, عن نافع, عن ابن عمر; واللفظ له

  ). ٢٠(, رقم )١/٣٢٩(  )  ٣(
سعيد و ,روى عن زيد بن ثابت .^قيل إنه أدرك النبي  .أبو عبد اهللا املدين ,كرب الكندي كثري بن الصلت بن معديهو   )٤(

امللـك بـن  لعبـد كان كاتبـاً  .وأبو علقمة موىل عبد الرمحن بن عوف ,أبو غالب يونس بن جبريوعنه . بن العاص األمويا
  ).٨/٣٧٥( »التهذيب«, )٢٤/١٢٧( »هتذيب الكامل«: انظر. مروان عىل الرسائل

. من طريق وكيـع, عـن ِمْسـَعر, عـن َوَبـَرة, عـن ابـن عمـر) ١٣٥٠٨(, رقم )٣/٢٠١( »مصنفه« أخرجه ابن أيب شيبة يف  )٥(
وِمْسـَعر ). ١٠٣٧ص( »التقريـب«) ثقة حافظ عابد(وكيع, هو ابن اجلراح شيخ الشافعي  .وسنده صحيح, رجاله ثقات

 ).١٠٣٥ص( »التقريب«). ثقة(ة, هو ابن عبد الرمحن املسيل وَوَبر). ٩٣٦ص( »التقريب«) ثقة ثبت فاضل(ابن ِكَدام 
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حللق, حتى يطوف بالبيت ويسعى إن مل يكن سعى مع طواف القدوم, وأنه ال حيل له النساء وا
 . عن عمر  −أيضًا  −وهذا املذهب مشهور  ٠٠والطِّيب إال بعد طواف اإلفاضة 

: قال عمر بن اخلطاب: من طريق سامل بن عبد اهللا, عن أبيه قال )١(»مسنده«روى احلُميدي يف * 
قال . », وذبحتم, وحلقتم فقد حلَّ لكم كلُّ يشء حرم عليكم إال النساء والطِّيبإذا رميتم اجلمرة«

ِحلُْرمه قبل أن ُحيرم, وحللِّه بعد ما رمى اجلمرة وقبل أن ^ طيَّبت رسول اهللا «: وقالت عائشة: سامل
 . )٢(»أحقُّ أن ُتتَّبع^ وسنَّة رسول اهللا «: قال سامل. »يزور

أنَّ عمر بن اخلطاب خطب الناس بعرفة وعلَّمهم أمر احلج, وقال هلم «: )٣(»املوطأ«ويف رواية * 
إذا جئتم منًى, فمن رمى اجلمرة فقد حلَّ له ما َحُرَم عىل احلاجِّ إال النساء والطِّيب, ال : فيام قال

 .»يمّس أحٌد نساًء وال طيبًا حتى يطوف بالبيت

حابة ف«: قال ابن عبد الرب ام ردَّ قوله ذلك عليه أحد, وال أنكره وهذا بمحرض مجاعة من الصَّ
 .)٤(»!منكر

م عن عمر   :من وجوهيف كراهيته للطيب  وقد أجاب اجلمهور عىل ما تقدَّ

احتامل أن يكون لئال يراه جاهل فيظن أنه تطيَّب بعد اإلحرام فيستجيز بذلك الطِّيب  :األول

                                                                                                  
   .وإسناده رجاله ثقات .من طريق سفيان, عن عمرو بن دينار املكي, عن سامل به) ٢١٢(, رقم )١/١٠٥(  )  ١(
  . بدون قول عائشة وسامل) ١٠٦٩(, رقم )املحققة − ٣/٣٧٦( »األم«ورواه الشافعي يف   )  ٢(
   .وإسناده صحيح. من طريق نافع وعبد اهللا بن دينار, عن ابن عمر) ٢٢١(, رقم )١/٤١٠(  )  ٣(
  ). ٢/٢٦١( »التمهيد«: انظر  )  ٤(
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 .)١(بعد اإلحرام; وكان عمر كثري االحتياط يف مثل هذا

عزمت عليك لرتجعنَّ إىل ُأمِّ «: ويف بعض روايات قصة معاوية أن عمر قال له: قالوا :الثاين
عزمت «: ; فيه دليل عىل أنَّ ذلك مل يكن عنده حمرمًا; ألنَّ من أتى ما ال حيلُّ ال ُيقال له»...حبيبة

 !)٢(معاويةوسيام يف عمر ال, »عليك لترتكنَّ ما ال حيلُّ لك

, ولو بلغه لرجع إليه, وإذا مل يبلغه −ريض اهللا عنهام  −بلغه حديث عائشة أنَّ عمر مل ي :الثالث
  .)٣(أحقُّ أن ُتتَّبع ^فسنة رسول اهللا 

م يف الوجه الثالث بأن يكون عمر جاهًال بام روت عائشة, وال  :رابعال استبعد ابن عبد الرب ما تقدَّ
ما دلَّ عليه نسخ  َعِلمَ   وجعل العذَر احتامل أن يكون! ^أنه يقصد خلالف رسول اهللا 

 ! )٤(حديثها

وهذا يف نظري بعيد, فليس من املستحيل أن جيهل عمر ما روت عائشة, فقد خيفى عىل أكابر 
حابة يشٌء من سنَّة رسول اهللا   . , ويطَّلع عليها آحاُدهم ; واهللا تعاىل أعلم)٥(^الصَّ

*  *  *         

يب عند اإل وعـرج
ِّ
  :حرام واإلحاللابن عمر عن كراهية الط

                                                                                                  
  ). ٢/٢٥٩( »التمهيد«  )  ١(
  ).  ٢/٢٥٩( »املصدر السابق«  )  ٢(
  ). ٢/٤٣١( »فتح القدير«, وابن اهلامم احلنفي يف )١/٥٤١( »االعتبار«جزم بذلك احلازمي يف   )  ٣(
  ). ٢/٢٥٩( »هيدالتم«  )  ٤(
  ). ١/٧٦( »الفتح«, و)٢٠/٢٣٥( »جمموع الفتاوى«: انظر  )  ٥(
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مفادها أنه ترك مذهبه ومذهب أبيه يف كراهية  −ريض اهللا عنهام  − جاءت آثار عن ابن عمر 
الطِّيب عند اإلحرام وقبل اإلفاضة بعد الرمي واحللق أو التقصري, وذلك بعد أن بلغه حديث ُأمِّ 

, األمر الذي جيعلها )١(اللهِحلُْرمه وإح ^أهنا طيَّبت رسول اهللا  −ريض اهللا عنها  −املؤمنني عائشة 
 ! ُتفتي بمقتضاه, وتردُّ عىل من يكره ذلك

أهنا أنكرت عليه ما أفتى به حممد بن املنترش, إذ  )٢(»صحيح البخاري«ومن ذلك ما ثبت يف 
فيطوف عىل نسائه ثم ُيصبح حمرمًا  ^كنت ُأطيِّب رسول اهللا ! يرحم اهللا أبا عبد الرمحن«: قالت

 .)٣(»َينَْضُخ طيباً 

ا املرويَّات عنه يف رجوعه فإهنا ليست رصحية يف ترك مذهبه األول, وإْن كانت تشري إىل نزوعه  أمَّ
عنه; وقد جزم ابن حزم الظاهري برجوعه وترك ما كان عليه من كراهية التَّطيُّب عند اإلحرام 

أيضًا عام كان رجع هو  فزعم أنَّ عمر بن اخلطاب  −أعني ابن حزم  –, بل إنه بالغ )٤(واإلحالل
 ! )٥(ينهى عنه

                                                                                                  
م  )  ١(   . متفق عىل صحته, وقد تقدَّ
  . باب إذا جامع ثم عاد ومن دار عىل نسائه يف غسل واحد –, كتاب الغسل )٢٦٧(, رقم)مع الفتح −١/٣٧٦(  )  ٢(
  ). ١١٤ص( »الصحابةاإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل «: وانظر  )  ٣(
  ). ٥/١٣٨(و ) ٥/٧١( »املحىل«: انظر  )  ٤(
ممن «: , أنه وجد ريح طيب فقالمما استدل به عىل رجوع عمر ) ٥/٦٩(وقد أورد ابن حزم ). ٥/٧١( »املحىل«: انظر  )  ٥(

وأنه . »ام احلاج األدفر األغربقد علمنا أنَّ امرأتك عطرة, إن: قال. مني يا أمري املؤمنني: فقال الرباء بن عازب! هذه الريح?
 ).  ١٣٥١٠(, رقم )٣/٢٠١(أخرجه ابن أيب شيبة ! مل ينهه بل توقف

تن, كـام يف : , ومعنـاه)إنام احلـاج األدفـر: (أنكر عىل الرباء, وقال وهذا ليس بظاهر, بل إن عمر بن اخلطاب  :أقول   النـَّ
ففيه أمر غري مبارش من عمر بأن . عليه عالمات الرتفه والزينةواملراد أنه الذي ال تبدو ). ر.ف.د( –) ٤/٢٨٩( »اللسان«
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 : ومما جاء عن ابن عمر مما يمكن أن ُيستدل به عىل رجوعه* 

ال بأس بأن يمسَّ الطِّيب : كانت عائشة تقول«: ما رواه عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال – ١
ن فدعوت رجًال وأنا جالس بجنب أيب فأرسلته إليها, وقد علمُت قوهلا; ولك: قال. عند اإلحرام

ال بأس بالطِّيب عند اإلحرام, فَأِصْب : إنَّ عائشة تقول: فجاءين رسويل فقال! أحببُت أن يسمعه أيب
 .)١(»!َت عبد اهللاصمف: قال. ما بدا لك

ما « :فقال ?للمحرم عند إحرامه الطِّيببن عمر عن اسألت  :قال وعن حممد بن املنترش − ٢
فأرسل  :قال !منه إيلَّ  ان أحبُّ رَ طِ ح بالقَ أمتسَّ  نْ وألَ  !يبالطِّ مني ريح  ُخ َض نْ يَ  أن أصبح حمرماً  أحبُّ 

 بت رسول اهللاطيَّ  :قالت :سول فقالفجاء الرَّ  !اه ما قالتأب عَ مِ ْس بعض بني عبد اهللا إىل عائشة ليُ 
 .)٢(»!فسكَت ابن عمر; ^

, )٣(عليه, فإهنا كانت ُتنكر ^َرَجَع إىل ما روت عائشة عن رسول اهللا  –واهللا أعلم  –فكأنه 
باعه  القولية والفعلية, فكيف يبلغه احلديث عن النبي  ^آلثار النبي  وبخاصة إذا علمنا شدة اتِّ

حابة فكيف بعبد اهللا بن عمر ! ثم يرتكه? ^ وهلذا ! ?−ريض اهللا عنهام  −هذا ال جيوز عىل آحاد الصَّ
د فيه قبل ذلك; لكنه يف ذات صار ُيفتي بجواز الطِّيب عند اإلحرام, وأنه ال يكره كام كان ُيشدِّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ثم إنَّ األثر فيه بشري بن يسار األنصـاري . يزيل الرباء ما أصاب من امرأته من الطِّيب ليكون أدفَر أغَرب كام هو حال احلاج

  .  واهللا أعلم. مل يسمع من عمر, فهو منقطع
عـن  ,حـدثني موسـى بـن عقبـة ,نا يعقوب بـن عبـد الـرمحن: قال] أجده يف املطبوعومل [ »سننه«رواه سعيد بن منصور يف   )  ١(

حه, وابن حجر يف ) ٥/٧١( »املحىل«كام عزاه له ابن حزم يف  ;اهللا بن عبد اهللادعب   ). ٣/٣٩٨( »الفتح«وصحَّ
ن حممـد بـن املنترشـ, من طريق سفيان, عـن إبـراهيم بـ) ٢١٦(, رقم )١/١٠٦( »مسنده«أخرجه هبذا اللفظ احلميدي يف   )  ٢(

  . وهو عىل رشط مسلم. عن أبيه
  ).٣/٣٩٧( »الفتح«, و)١١٣ص( »اإلجابة«: انظر  )  ٣(
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 .الوقت ال يستحبُّه

 الطِّيبوابن الزبري عن  ,وابن عمر عبَّاس,سألت ابن  :قال بن َجْوشن عبد الرمحنفعن  – ٣
ال « :وقال ابن الزبري .»بقاءه يف رأيس ثم أحبُّ  )١(هأما أنا فأَسْغِسغُ « :عبَّاسفقال ابن  ?عند اإلحرام
 .)٢(»!ال آمر به, وال أهنى عنه« :مروقال ابن ع .»أرى به بأساً 

ٌل من ابن عمر   ما أحبُّ أن أصبح حمرمًا أنضخ«: كان يقولعام  − ريض اهللا عنهام  − وهذا حتوُّ

  .)٣(»طيبًا, ألَْن ُأطىل بَِقطَِران أحبُّ إيلَّ من أن أفعل ذلك
*  *  * 

  :وسبب رجوعه عن قوله 

, فإنَّ الظاهر أنه مل يكن سمع به, وإال ^لنبي ل −ريض اهللا عنها  −بلوغه حديث تطييب عائشة 
أبنائه  حرص −كام يف الروايات السابقة  –فكيف ُيفتي بخالفه, فلامَّ بلغه احلديث صار إليه, وقد بدا 

 .^عىل سامع عبد اهللا فتوى عائشة يف الطِّيب عند اإلحرام, التي َبنَْتَها عىل فعلها للنبي 
*  *  * 

                                                                                                  
يــه, ُيقــال  ) ١( ْهنِ  رْأَســه َسْغَســغَ : أي ُأَروِّ اه ;بالــدُّ َب  وعرصــه بكفـــيه نَ هْ الــدُّ  علـــيه ووَضــعَ  َروَّ , )٢/٣٧١(» النهايــة« .لـِــَيَتَرشَّ

  ). غ.س.غ.س(, مادة )٨/٤٣٤( »اللسان«و
. من طريـق وكيـع, عـن عيينـة بـن عبـد الـرمحن, عـن أبيـه) ١٣٤٩٠(, رقم )٣/١٩٩( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٢(

حجـة «باب الطِّيـب يف اإلحـرام; وابـن حـزم يف  –يف كتاب احلج ) ٨٩٦٦(, رقم )٥/٥٤( »السنن الكربى«والبيهقي يف 
 ١/٤٤١( »التقريــب« ).ثقــة(, وأبــوه )صــدوق(عيينــة  .ســنحه وســند. , واللفــظ لــه)٢٢٦(, رقــم )١٦١ص( »الــوداع

  .مىض قريباً ) ثقة(ووكيع ). ٣٣٨و
م مراراً   )  ٣(   . متفق عىل صحته, تقدَّ
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  :، وهي أدلة اجلمهور  إليه ابن عمررجع  ذهب الذيأدلة امل
استدلَّ اجلمهور عىل جواز التَّطيُّب عند اإلحرام بام يبقى أثره بعد اإلحرام, وعند اإلحالل, 

حابة ^بالسنة الثابتة عن النبي    . , وباألدلة العقلية, وباآلثار الواردة عن الصَّ

رةـــة املطــنَّ ـــالسُّ : أوالً   .ـهَّ
إلحرامه حني ُحيرم,  ^كنت ُأطيُِّب رسوَل اهللا «: قالت −ريض اهللا عنها  −حديث عائشة  – ١

حيحني«أخرجاه يف  .»وحللِّه قبل أن يطوف بالبيت  . )١(»الصَّ

 .)٣(»وهو حمرم ^املسك يف َمْفِرِق رسول اهللا  )٢(كأين أنظُر إىل َوبِيصِ «: قالت »ملسلم«ويف لفٍظ 

وغريه من  الطِّيبويف هذا احلديث حجة ملن أجاز «: قال احلافظ .ووجه الداللة منه ظاهرة
 . )٤(»حمظورات اإلحرام بعد التحلل األول

له  فقد حلَّ مجرة العقبة  ى أحدكمإذا رم«: ^قال رسول اهللا  :قالت −أيضًا  −عائشة  وعن – ٢

                                                                                                  
م خترجيه  .أخرجه الشيخان  )  ١(  .)٢٤٨ص(وتقدَّ
 ).ص.ب.و(مادة , )٩٤٣ص( »النهاية«, وانظر )٧/١٠٠( »رشح مسلم«الربيق واللمعان; قاله النووي يف  :الَوبِيُص   )  ٢(
بـاب اسـتحباب الطِّيـب قبـل اإلحـرام يف البـدن واسـتحبابه  –, كتاب احلـج )١١٩٢(, رقم )٢/٨٤٩(» صحيح مسلم«  )  ٣(

 .باملسك وأنه ال بأس ببقاء وبيصه
 ). ٣/٥٨٥( »الفتح«  )  ٤(

﴿﴾  : ويف احلج حتلالن حيصالن بثالثة أشياء«): ٧/٩٩( »رشح مسلم«قال النووي يف : 
 . واحللق] ٢[      . رمي مجرة العقبة] ١[
 . وطواف اإلفاضة مع سعيه إن مل يكن سعى عقب طواف القدوم] ٣[

وحيـل بالتحلـل األول مجيـع . فإذا فعل الثالثة حصل التحلالن, وإذا فعل اثنني منهام حصل التحلل األول, أيِّ اثنني كانا
 . اهـ. »حلل الثايناملحرمات إال االستمتاع بالنساء; فإنه ال حيل إال بالت
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 .)١(»ساءإال الن كلُّ يشء

ببني للتحلل من سائر جعل الرمي واحللق أو التقصري س^ أنَّ النبي  :ووجه الداللة منه
 .حمظورات اإلحرام خال اجلامع

لكم إذا  َص خِّ رُ  هذا يومٌ  إنَّ « :^قال رسول اهللا : قالت − ريض اهللا عنها  −وعن ُأمِّ سلمة  – ٣
 .)٢(»إال النساء −ما حرمتم منه  يعني من كلِّ  −وا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلُّ 

مات بعد رمي مجرة العقبة, للناس أن حي ^ترخيص النبي  :ووجه الداللة منه لوا من كلِّ املحرَّ
 .إال االستمتاع بالنساء حتى حيصل التحلل الثاين بالطواف

 رـــــاثـاآل: ثانيًا 

حابة  أهنم تطيَّبوا عند إرادة اإلحرام وقبل طواف الزيارة  فقد احتجوا بآثار جاءت عن الصَّ
 :مما يدل عىل جوازه, بل استحبابه

                                                                                                  
اج بن أرطـأة, ) ١٩٧٨(, رقم )٢/٢٠٢(باب يف رمي اجلامر  –كتاب املناسك  »سننه«أخرجه أبو داود يف   )  ١( من طريق احلجَّ

فه بقوله. عن الزهري, عن عمرة, عن عائشة اج مل ير الزهري ومل يسمع منه هذا حديث ضعيف,«: وضعَّ  . »احلجَّ
يشء إال  لُّ الطِّيـب, والثيـاب, وكـ وحلقـتم فقـد حـلَّ لكـم إذا رميـتم«: بلفـظ) ٦/١٤٣( »داملسـن«ورواه اإلمام أمحـد يف 

   .اجباحلجَّ وأعلَّه أيضًا  .»كاحإال النِّ «: , إال أنه قال)٢٩٣٧(, رقم )٤/٣٠٢( »صحيحه«وابن خزيمة يف . »النساء
, مـن طريـق حممـد بـن )١٩٩٩(, رقـم )٢/٢٠٧(بـاب اإلفاضـة يف احلـج  –كتـاب املناسـك  »سـننه«أخرجه أبو داود يف   )  ٢(

ه زينب بنت أيب سلمة, عن ُأمِّ سلمة مرفوعاً  حه األلبـاين  .إسحاق, ثنا أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة, عن أبيه و ُأمِّ وصـحَّ
ح بالتحديث)٢/٣٧٦( »صحيح أيب داود«يف    . , فإنَّ ابن إسحاق رصَّ
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 .)١(»طيَّبُت أيب باملسك إلحرامه«: قالت −ريض اهللا عنها  −ؤمنني عائشة عن ُأمِّ امل – ١

كِّ «: وعن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص قالت – ٢ ِريرة )٢(طيَّبُت أيب بالسُّ ِحلُْرِمِه حني  )٣(والذَّ
كنت ُأشبع رأس سعد بن أيب وقاص حلُْرِمه «: ويف رواية. )٤(»أحرم, وحللِّه قبل أن يزور أو يطوف

 . )٥(»الطِّيبب

إذا رميتم اجلمرة فقد حلَّ لكم كلُّ «: أنه قال −ريض اهللا عنهام  −وبام روي عن ابن عبَّاس  – ٣
خ رأسه ^ أما أنا فقد رأيت رسول اهللا «: فقال! والطِّيب? :فقال رجل. »يشء إال النساء يضمِّ

 . )٦(»!باملسك; أفطيٌب هو أم ال

                                                                                                  
 .            »بإسناد صحيح«: وقال) ٣/٣٩٩( »الفتح«زاه له احلافظ ابن حجر يف كام ع »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )  ١(
كُّ   )  ٢(  ).            ك.ك.س(, مادة )١٠/٤٤٢( »اللسان«. نوع من الطِّيب يركَّب من املسك وغريه :السُّ
ِريرة  )  ٣( وانظـر ). ٧/١٠٠( »رشح مسـلم«وي يف قناب قصب طيب ُجياء به من اهلند; قاله النو  :−بفتح الذال املعجمة  – الذَّ

 ).            ر.ر.ذ(, مادة )٤/٣٠٤( »اللسان«
. من طريق سفيان, عن حممـد بـن عجـالن, عنهـا) ١٠٧٧(, رقم )املحققة − ٣/٣٧٨( »األم«أخرجه اإلمام الشافعي يف   )  ٤(

, )٣/١٩٩( »املصـنف«بة يف ونحوه عند ابن أيب شـي). ١/٤٩٦( »التقريب«كام يف  )صدوق(ابن عجالن حسن; وسنده 
  ).١٣٤٨٠(رقم 

من طريق حييى بن عبد اهللا بن بكري, عن ميمون بن حييى بن مسلم, ) ٢/١٣١( »رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   )  ٥(
, وميمون وثَّقـة )١/٥٩٢( »التقريب«) ثقة(حييى  .وإسناده حسن. عن خمرمة بن بكري, عن أبيه, عن أسامة بن زيد, عنها

 ).١/١٢٨( »التقريب«) ثقة(, وُبكري )١/٥٢٣( »التقريب«) صدوق(, وخمرمة )٩/١٧٤( »الثقات«بن حبان ا
من طريق حممد بـن أبـان بـن صـالح القـريش, عـن إسـامعيل بـن ُأميـة, ) ٢/٤٠٣( »احلجة«وأخرجه حممد بن احلسن يف  

 ., ويشهد له ما قبله)١/٥٤٧(للذهبي  »املغني يف الضعفاء«كام يف ) ضعيف(وفيه حممد بن أبان . عنها
بـاب مـا حيـل للمحـرم بعـد رمـي اجلـامر, وابـن أيب  –, كتاب احلج )٣٠٨٤(, رقم )٥/٢٧٧( »سننه«أخرجه النسائي يف   )٦(

كالمها من طريق سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن احلسن العرين, عـن ) ١٣٨٠٢٩(, رقم )٣/٢٣٠( »املصنف«شيبة يف 
م مـراراً ) ثقـة( سفيان, هو الثـوري. ابن عبَّاس واحلسـن بـن عبـد اهللا ). ٤٠٢ص( »التقريـب«كـام يف ) ثقـة(وسـلمة . تقـدَّ
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بأجود ما أجد من الطِّيب إذا أردت أن ُأحرم, وإذا أحللُت  إين ألتطيَُّب «: قال ويف رواية عنه 
 . )١(»قبل أن أفيض

لك  حر فقد حلَّ اجلمرة من يوم النَّ  إذا رميَت «: وعن ابن املنكدر أنه سمع ابن الزبري يقول – ٤
 .)٤(»اجليِّدة عند اإلحرام )٣(كان يتطيَّب بالغاليةأنه « وروى عروة عنه . )٢(»ما وراء النساء

جباهنا  )٥(دُ مِّ َض نُ إىل مكة فَ  ^ النبي مع نخرج اكنَّ «: قالت −ريض اهللا عنها  −وعن عائشة  – ٥
 .)٦(»فال ينهاها ^ النبي فرياه ,إحدانا سال عىل وجهها فإذا عرقْت  ,ب عند اإلحراماملطيَّ  كِّ بالسُّ 

عفران, فَ )٧(أهنن كنَّ جيعلن َعَصاِئَب «: ويف روايةٍ  َيْعِصْبَن هبا أسافل , فيهن الَوْرس والزَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢٣٩ص( »التقريب«, و)٢/٢٥٢( »التهذيب«: انظر. ; لكن روايته عن ابن عبَّاس مرسلة)ثقة(الُعرين 

 .من طريق عبدة بن سليامن, عن سعيد, عن قتادة) ١٣٤٨٩(, رقم )٣/١٩٩(أخرجه ابن أيب شيبة   )١(
وسـعيد, هـو ابـن أيب َعروبـة ). ٦٣٥ص( »التقريب«) ثقة ثبت(عبدة بن سليامن, هو الِكاليب  .صحيح وهو هبذا اإلسناد

  ).٧٩٨ص( »التقريب«) ثقة ثبت(وقتادة ). ٣٨٤ص( »التقريب«) ثقة حافظ(
وأخرجه . املنكدر, عنهمن طريق سفيان بن عيينة, عن ابن ) ١٣٨٠٥(, رقم )٣/٢٣٠( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٢(

 .وهو هبذا اإلسناد صحيح. من طريق حييى بن سعيد, عن القاسم, عنه بمثله) ١٣٨١٣(, رقم )٣/٢٣٠(يف 
  ).ي.ل.غ(, مادة )٣/٣٨٣( »النهاية« .وهي معروفة ,ودهن ,وعود ,وعنرب ,ب من مسكمركَّ  ,يبنوع من الطِّ  :الَغالِية  )  ٣(
من طريق عبدة بن سليامن, عن هشام بن عروة, عن أبيـه, ) ١٣٤٨٧(, رقم )٣/١٩٩( »نفهمص«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٤(

, مـن طريـق ُوَهْيـب, عـن هشـام )٢/١٣١( »رشح معـاين اآلثـار«وأخرجـه الطحـاوي يف  .وسنده صـحيح. عن عبد اهللا
 ). ١٠٤٥ص( »التقريب«). ثقة ثبت, لكنه تغَّري قليُال بآخره(هو ابن خالد بن عجالن الباهيل  وُوَهْيب,. بمثله

ْمُد    )  ٥( , ُيقال :الضَّ دُّ َامد, وهي ِخْرقٌة ُيشدُّ هبا العضـو املـؤُوف : الشَّ ه بالضِّ , )٥٤١ص( »النهايـة«. ضمد رأسه وجرحه إذا شدَّ
  ).ب.ص.ع(مادة 

سـويد, عـن مـن طريـق عمـر بـن ) ١٨٣٠(, رقـم )٢/١٦٦(باب ما يلـبس املحـرم  –أخرجه أبو داود يف كتاب املناسك    )  ٦(
حه األلباين يف  . عائشة بنت طلحة, عن ُأمِّ املؤمنني عائشة   ).١/٣٤٤( »صحيح سنن أيب داود«وصحَّ

, مـادة )٦٠٦ص( »النهايـة«. واحدهتا ِعَصابة, وهي كلُّ ما عصبَت بـه رأسـك مـن عاممـة أو منـديل أو خرقـة :العصائب   )  ٧(
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 .)١(»شعورهن عىل جباههن قبل أن ُحيرمن, ثم ُحيرمن
يق, وسعد بن أيب وقاص, وابن عبَّاس, وابن الزبري,  دِّ فدلَّت هذه اآلثار املروية عن أيب بكر الصِّ

هات املؤمنني ^وأزواج النبي   عىل جواز التَّطيُّب عند إرادة اإلحرام وعند التحلل منه عقب )٢(ُأمَّ
وال ُيعارضه ما جاء عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا أولَّ أمره ومن . الرمي واحللق أو التقصري

نة الثابتة عن رسول اهللا   )٣(وكام قال سامل بن عبد اهللا بن عمر. ^وافقهام, فهم حمُجوُجون بالسُّ
ه  .)٤(»أحقُّ أن ُتتَّبع^ سنَّة رسول اهللا «: خمالفًا أباه وجدَّ

حابة أو من دوهنم فاتِّباع من وافق قوله سنَة رسول اهللا ... «: مقال ابن حز ^ فإذا تنازع الصَّ
 .)٥(»أوىل, وهذا الذي ال جيوز غريه

 عقـــــولامل: ًا ثالث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).ب.ص.ع(

من طريق ابن جريج, عن حكيمـة بنـت أيب حكـيم, عـن ُأّمهـا ابنـة ) ٢/١٣١( »ثاررشح معاين اآل«أخرجه الطحاوي يف    )  ١(
 »لســان امليــزان«, ويف )١٣٥٠ص( »التقريــب«فــإنَّ حكيمــة ال ُتعــرف كــام قــال احلــافظ يف  ; ويف إســناده جهالــة. النجــار

)٧/٥٥٩ .(  
مصنف ابـن «فر, وعائشة بنت سعد; انظرها يف ويف الباب آثار عن أيب سعيد اخلدري, واحلسني بن عيل, وعبد اهللا بن جع   )  ٢(

  ). ٢/١٣١( »رشح معاين اآلثار«باب من رخص يف الطِّيب , و −, كتاب احلج )وما بعدها ٣/١٩٨( »أيب شيبة
بن اخلطاب, أبو عمر, ويقال أبو عبد اهللا, الَعَدوي, الُعَمري, املدين, الفقيه, احلجة, أحـد مـن مجـع بـني العلـم والعمـل, ا   )  ٣(

فو : قال ميمون بـن مهـران. وعنه الزهري, وصالح بن كيسان, وخلق كثري. سمع أباه, وعائشة, وغريمها. الزهد والرشَّ
       .)١٣٦ص( »التقريب«, )١/٨٨( »تذكرةال«: انظر). هـ١٠٦(مات . كان سامل عىل سمت أبيه

م قريباً    )  ٤(   . أخرجه احلميدي شيخ البخاري, وتقدَّ
  ). ١٦٣ص( »داعحجة الو«: انظر   )  ٥(
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 :استدلَّ اجلمهور باألدلة العقلية, وذلك من ثالثة أوجه

, والبقاء عىل التَّطيُّب ال أنَّ التَّطيُّب حصل مباحًا يف االبتداء حلصوله يف غري اإلحرام :األول
ى تطيبًا فال ُيكره, كام لو حلق رأسه ثم أحرم  .)١(ُيسمَّ

وألنَّ الطِّيب قبل اإلحرام يشبه الواطئ قبل الفجر يصبح ُجنُبًا بعد الفجر, ومل يكن له أن : الثاين
 .  )٢(ينشئ اجلنابة بعد الفجر

ب اتِّفاق اجلميع عىل إباحة :الثالث ل طواف اإلفاضة, وليس هلام تأثري يف إفساد لق قباحلو ساللُّ
 .)٣(كون الطِّيب مثلهامي وجب أنف اإلحرام;

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة القول الذي َرَجَع إليه ابن عمر  , وهو جواز التَّطيُّب قبل  −ريض اهللا عنهام  –الرَّ
 .; واهللا أعلم −اهللا تعاىل رمحهم  −اإلحرام وبعد اإلحالل منه, كام هو مذهب عامة الفقهاء 

*  *  * 

  

  

                                                                                                  
  ). املحققة − ١٠/٢٤٠( »األم«: وانظر). ٢/١٤٤( »بدائع الصنائع«   )  ١(
  ). ٢/٢٦١( »التمهيد«: انظر  )  ٢(
  ). ٣/٣١٤(للجصاص »أحكام القرآن«: انظر  )  ٣(
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  املسـألة اخلامســة – ١٣
ي −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر  رجوع

ْ
د
َ
شريك يف اهل

َّ
  )١(عن قوله بعدم جواز الت

                                                                                                  
شـهورتان, األوىل أفصـح بكرس الدال مع تشديد اليـاء; لغتـان م )ِديّ ـاهلَ (: وُيقال. بإسكان الدال وختفيف الياء :)ْديُ ـاهلَ (  )  ١(

ـة(أو ) َهْدَيـة(واحـده . وهو اسم ملا ُهيدى إىل احلرم من حيوان وغـريه: وأشهر  » رشح النـووي عـىل مسـلم«: انظـر). َهِديَّ
 ).ي.د.هـ(, مادة )١٥/٣٥٨( »لسان العرب«, و)٨/١٣٨(
وَسـْوُقه . اإلمجاَع عـىل ذلـك) ٢/٨٩( »ائقتبيني احلق«, نقل الزيلعي يف )اإلبل, والبقر, والغنم(واهلدي من هبيمة األنعام   
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W 

حابة  بعة يف الَبَدَنة مجهور الصَّ والَبَقَرة, وإجزاء ذلك عنهم يف اهلدي  )١(عىل جواز اشرتاك السَّ
حايا قياسًا عىل اهلديالو قال بذلك عيل بن أيب طالب, وعبد اهللا بن مسعود, . )٢(اجب, والضَّ

حابة   .وعبداهللا بن عبَّاس, وغريهم من الصَّ

, وسامل بن : وقال به طائفة من التَّابعني , وأيب عثامن النَّهديِّ كعطاء بن أيب رباح, وطاوس اليامينِّ
 .)٣(عبد اهللا بن عمر, وغريهم

ا نَ رَ مَ أَ فَ  ,ني باحلجِّ لِّ هِ مُ  ^خرجنا مع رسول اهللا «: −ريض اهللا عنهام  −ابر بن عبد اهللا قال ج
 .)٤(رواه مسلم .»نةدَ ا يف بَ منَّ  سبعةٍ  كلُّ  ;يف اإلبل والبقر أن نشرتكَ  ^رسول اهللا 

بُ  ع يف بدنة, أو فهذا احلديث وما كان يف معناه ; دليٌل عىل أنَّ دم التَّمتُّع يكفي فيه االشرتاك بالسُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٢/٢٩٦( »الفروع«: وانظر). ٨/١٣٨( »رشح مسلم«سنة ملن أراد أن حيرم بحجٍّ أو عمرة; قاله النووي يف 

 »النهايـة«; قاله ابن األثـري يف وِسَمنها لِعَظِمها )بَدنةً ( سميت. أشبه باإلبل وهي, والبقرة ,والناقة ,اجلمل عىل تقع :البَدَنةُ   )  ١(
املطلع عىل «: انظر .أو أنثى كان البعري ذكراً  :فاملراد هبا ,يف كتب الفقهالبدنة طلقت حيث أُ و ).ن.د.ب(, مادة )١/١٠٨(

 ).١/١٧٥( »أبواب املقنع
فاشـرتكنا  ;فحرض األضـحىيف سفر  ^  كنا مع النبي« :قال −ريض اهللا عنهام  −ولورود احلديث بذلك, فعن ابن عبَّاس   ) ٢(

ــُزورويف  ,ســبعة الَبَقــَرةيف  بــاب مــا جــاء يف االشــرتاك يف الَبَدَنــة والَبَقــَرة  –كتــاب احلــج : أخرجــه الرتمــذي. »عرشــة اجلَ
, رقم )٧/٢٢٢(باب ما جتزئ عنه الَبَدَنة يف الضحايا  –كتاب الضحايا : والنسائي. , واللفظ له)٩٠٥(, رقم )٣/٢٤٩(
 .»هذا حديث حسن غريب« :الرتمذيقال  .به عبَّاسبن اعن  ,مةعن عكر , محرألباء بن ع من طريق) ٤٣٩٢(

 ). وما بعدها ٤/١١٨( »معجم فقه السلف«: راجع  )٣(
بـاب  االشـرتاك يف اهلـدي وإجـزاء الَبَقـَرة والَبَدَنـة كـل عـن  –, كتاب احلـج )١٣١٨(, رقم )٢/٩٥٥( »صحيح مسلم«  ) ٤(

 .سبعة
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 .)١(بقرة, ويدلُّ عىل أنَّ ذلك داخل فيام استيرس من اهلدي

مذيُّ   ^والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي «:  −رمحه اهللا تعاىل  – )٢(قال الرتِّ
 ,افعيِّ والشَّ  ,وريِّ وهو قول سفيان الثَّ . , يرون اجلَُزوَر عن سبعة, والَبَقَرة عن سبعةوغريهم
 .)٤(وعىل هذا عامة الفقهاء. اهـ .)٣(»وأمحد

حابة ابُن عمر : قلت نَّة الثابتة يف  −ريض اهللا عنهام  −خالف يف ذلك من الصَّ ل أمره, خلفاء السُّ أوَّ
التَّرشيك يف اهلدي عنه, فقال بعدم اجلواز مطلقًا, ثم إنه رسعان ما َرَجَع إىل القول به ملَّا بلغه 

 . اجلامعة احلديث, فوافق 

*  *  * 

אאW 

                                                                                                  
 .)٥/٥١٧(» أضواء البيان«: انظر  ) ١(
. ,  روى عن حممد بن بشار, وحممد بن املثنـى)هـ٢٠٩(ولد سنة . هو اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  ) ٢(

لـه تصـانيف كثـرية يف علـم احلـديث, . وأبـو بكـر بـن السـمرقندي. عنـه »اجلامع«وروى عنه املحبويب, وهو راوي كتاب 
  ).١٣/٢٧٠( »النبالء«,)٢/٦٣٣( »التذكرة«: انظر). هـ٢٩٧(مات سنة . »كتاب العلل«, و»اجلامع الصحيح«أحسنها 

 .)٣/٢٤٨(» جامع الرتمذي«: انظر  ) ٣(
رشح منتهـى «, )٣/١٩١( »املبدع« :واحلنابلة). ٣/٣٢٦( »هناية املحتاج«, )٣/٥٢( »روضة الطالبني« :الشافعيةقال به   )٤(

ن واجبًا, أو تطوعًا, وسواء أراد مجيعهم الُقربـة سواء كا , وداود الظاهري, واألوزاعي, والطربي;)١/٥٥٩( »اإلرادات
 .أو بعضهم, وأراد الباقون اللحم

 »البحــر الرائــق«: انظــر. وذهــب إليــه أبــو حنيفــة; لكنــه اشــرتط اشــرتاكهم مجيعــًا يف إرادهتــم الُقْربــة, وإال فإنــه ال جيــوز 
 ).٢/٦١٤( »عابدينحاشية ابن «, )٨/١٩٨(

ا اإلمام مالك . ف قوله بعدم جواز االشرتاك يف اهلدي الواجب, وأجازه يف هدي التطوع مرًة, ومل جيزه مـرةً فإنه مل خيتل :أمَّ
 ).٣/٣٥٤( »الذخرية«, )١/٢٠٥( »جواهر اإلكليل«, )٤/٢٩٠( »التاج واإلكليل«: انظر: انظر
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ةر اآلثـا
َّ
  :ألة ـيف املس −رضي اهللا عنهما  −ن ابن عمر ع احملكـي

  :قال عبيِّ عن الشَّ  )١(»املسند«روى اإلمام أمحد يف  − ١

  ?جتزئ عن سبعة الَبَقَرةو اجلَُزور :قلت ;عمر بنَ ا سألُت «

  !وهلا سبعة أنفس !يا شعبي: قال

  .عن سبعة الَبَقَرةَ و اجلَُزورَ  سنَّ  ^رسول اهللا  حاب حممد يزعمون أنَّ أص نَّ إ: قلت :قال

  .نعم :قال ?أكذاك يا فالن :بن عمر لرجلافقال  :قال

 .» ! هبذا ُت رْ عُ ما َش «: قال

عبيُّ  )٢(»مسنده«ويف راوية البن أيب شيبة يف  −  ٢ عن الَبَقَرة  )٣(سألت عبد اهللا بن عمر: قال الشَّ
 !وهلا سبعة أنفس?! وكيف?: عن سبعة أنفس? قالوالبعري جتزئ 

 . إنَّ أصحاب حممد الذين بالُكوفة أفتوين: قلت

                                                                                                  
ليس «): ١/٥٢٠( »ريبالتق«قال ابن حجر يف  وُجمالد خمتلف فيه,. , عن الشعبي بهالد بن سعيدُجم  من طريق) ٥/٤٠٩(  )١(

 »الكاشــف«, كــام يف »ثقــة  «: وقــال مــرة. »لــيس بــالقوي«: أمــا النســائي فقــد قــال. »بــالقوي, وقــد تغــريَّ يف آخــر عمــره
 ). ٢٧/٢٢٤( »هتذيب الكامل«. وقد أخرج مسلم حديثه مقرونًا بغريه, والباقون سوى البخاري). ٢/٢٣٩(

عـن الشـعبي عـن جـابر أحاديـث صـاحلة, وعـن غـري جـابر أحاديـث  جمالـد لـه«): ٦/٤٢٢( »الكامل«قال ابن عدي يف 
 ,رواه أمحـد«): ٣/٢٢٦( »جممـع الزوائـد«ل اهليثمـي يف قـااهـ ولعل هذا احلـديث مـن أحاديثـه املقبولـة, وهلـذا . »صاحلة

 .»ورجاله رجال الصحيح
 . , بنحو إسناد أمحد)٩٧٩(, رقم )٢/٤٣٢(  ) ٢(
 . ; فلُيصّحح!)  بن موسىسألت عبد اهللا: (وقع يف املطبوع  ) ٣(
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 ., وأبو بكر, وعمر^نعم, قد قال ذلك رسول اهللا : فقال القوم

 .)١(»! هبذا  ُت سمعما «: ويف لفٍظ قال . »!ما َشُعْرُت «: قال

ال تذبح الَبَقَرة والَبَدَنة والشاة إال عن «: قال − ريض اهللا عنهام  −وعن نافع, عن ابن عمر  – ٣
 .)٢(»إنسان واحد

الَبَدَنة عن : يقولون«: يقول −ريض اهللا عنهام  −سمعت ابن عمر : وعن أيب العالية قال – ٤
 .)٣(»ما أعلم النَّفس جتزئ إال عن النَّفس! سبعة, والَبَقَرة عن سبعة

ما كنت أشعر أنَّ النَّفس «: أنه قال −عنهام ريض اهللا  −وعن سعيد بن ُجبري, عن ابن عمر  – ٥
 .)٤(»جتزئ إال عن النَّفس

ال أعلم وما ُيراق عن أكثر من إنسان «: قال −أيضًا  − وعن حممد بن سريين, عنه  – ٦
 .)٥(»واحد

ابقة يظهر جليا أنَّ ابن عمر  وايات السَّ خفيت عليه سنَّة  − ريض اهللا عنهام  − فبمجموع الرِّ
يف اهلدي, فال جتزئ الَبَدَنة والَبَقَرة إال عن نفس واحدة, وألجل ذا كان يفتي بعدم جواز  التَّرشيك

                                                                                                  
 ).٥/٢٤٠( »االستذكار«و) ٥/١١( »التمهيد«أخرجه ابن عبد الرب بإسناده يف   ) ١(
حه, من طريـق إسـامعيل, حـدثني مالـك, عـن نـافع, عـن ابـن ) ٢/١٢٦( »التاريخ األوسط«أخرجه البخاري يف   ) ٢( وصحَّ

 . عمر
 ).٥/١٥٢( »املحىل«وأورده ابن حزم يف مل أقف عليه مسندًا فيام بني يدي من املصادر,   ) ٣(
 ).٥/١٥٢( »املحىل«مل أقف عليه مسندًا, وإنام أورده ابن حزم يف   ) ٤(
 ).٥/١٥٣( »املحىل«مل أقف عليه مسندًا, وأورده ابن حزم يف   ) ٥(
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ك فيام ُهيدى إىل احلرم, ويمنع من اشرتاك أكثر من شخص يف الَبَدَنة أو الَبَقَرة, حتى بلغته سنَّة  الرشِّ
.. ^ نَّة الثابتة عن النبي وصار ُيفتي بام دلَّت عليه السُّ  )١(يف التَّرشيك, فرجع عن قوله^ الرسول 

 .وهو سبب رجوعه

*  *  *         

  : ه عن قوله وعـرج

َرَجَع عن قوله بعدم جواز التَّرشيك يف اهلدي إىل  −عنهام  ريض اهللا −الثابت أنَّ عبد اهللا بن عمر 
 . قول الكافة بأن الَبَدَنة والَبَقَرة جتزئان عن سبعة

وايا − ١ م يف بعض الرِّ ابقة قوله فقد تقدَّ حابة  ت السَّ ما «: باجلواز بعد بلوغه فتوى الصَّ
 .»! هبذا  ُت سمعما «: , وقوله»!َشُعْرُت 

اجلَُزور والَبَقَرة عن «: قال −ريض اهللا عنهام  −وعن َجَبَلَة بِن ُسَحْيٍم, عن ابن عمر – ٢
 .)٢(»سبعة

نَّة يف ذلك بعد أن مل إجازته عن ذلك دليل بنيِّ ع«: قال ابن حزم تعليقًا عىل األثر ىل أنه علم بالسُّ

                                                                                                  
 ).٣/٥٣٥( »الفتح«: انظر  ) ١(
يف ترمجة عريف بن درهم, من طريق عمـرو بـن ) ٢/١٢٦( »األوسط«, و)٧/٩٣( »التاريخ الكبري«أخرجه البخاري يف   ) ٢(

 »الضـعفاء الكبـري«وأخرجـه العقـييل يف . عيل, عن حييى بن سعيد القطان, عن عريف بن درهم, عن جبلة, عن ابن عمـر
 .يف ترمجة عريف بن درهم, من طريق وكيع, عن عريف به) ١٤٧٠(, رقم )٣/٤٢٨(
فه ابن حبان, واحلاكم. تلف فيهأبو هريرة احلامل, خم ومداره عىل عريف بن درهم,   , )٢/١٩٣( »املجـروحني«: انظر. ضعَّ
هــو صــالح : −وهــو مــن املعــروفني بالتشــدد يف الرجــال  –وقــال فيــه أبــو حــاتم الــرازي ). ٥/٨٣( »ميــزان االعتــدال«و

م). ٧/٤٤( »اجلرح والتعديل«: انظر. احلديث, ال بأس به  .وعىل كلٍّ يشهد له ما تقدَّ
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 .)١(»يكن علمها, وقد جاء هذا نصا عنه

إىل  قد رجع عن هذاألنَّ ابن عمر ... «: وقال قبل ذلك يف معرض مناقشته لبعض املخالفني له
 . , يعني يف اهلدي)٢(»إجازة االشرتاك

ملا  ثم رجع عن ذلكلتَّرشيك, وقد ُروي عن ابن عمر أنه كان ال يرى ا«: وقال احلافظ ابن حجر
نَّة  . )٣(»َبَلَغْتُه السُّ

وكاينُّ  وُروي عن ابن عمر نحو ذلك, ولكنه روى عنه أمحد ما يدلُّ عىل «: )٤(وقال الشَّ
ُجوع  اهـ. )٥(»الرُّ

*  *  * 

  : −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر رجع إليه  ذهب الذيأدلة امل

ـنَّة, واآلثاراستدلَّ اجلمهور عىل جواز التَّرشيك يف   :اهلدي بالقرآن, والسُّ

 ريمــرآن الكـــالق: أوالً 

                                                                                                  
 ).٥/١٥٣( »ىلاملح«: انظر  ) ١(
 .»املصدر السابق«   ) ٢(
 ).٣/٥٣٥( »الفتح«: انظر  ) ٣(
. وكان حمبًا للعلـم. , ونشأ بصنعاء)هـ١١٧٣(مولده هبجرة شوكان سنة . هو العالَّمة حممد بن عيل الشوكاين ثم الصنعاين  ) ٤(

, وخلقاً  , »نيـل األوطـار«: مـن أشـهر مؤلفاتـه. ومنه إبـراهيم احلـوثي, وحممـد الـديلمي. سمع والده, والعالَّمة احلرازيَّ
   ).٢/٣٤٤( »نيل الوطر«, )٢/٢١٤( »البدر الطالع«: انظر). هـ١٢٥٠(مات سنة . يف التفسري »فتح القدير«و

 ).٥/١٠١( »نيل األوطار«: انظر  ) ٥(
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ضحية,  أنَّ اهللا أوجب عىل املتَّمتِّع ما استيرس من اهلدي, فأقلُّه شاة جتزئ :وجه الداللة من اآلية
يف اآلية للتبعيض, فدلَّ عىل جواز االشرتاك يف اهلدي بظاهر  )ِمنْ (و. )٢(وأعاله بدنة, وأوسطه بقرة

 .)٣(اآلية

رةــنَّة املطــالسُّ : ثانيًا   ـهَّ

م عند مسلم استدلَّ اجلمهور بقول جابر  – ١ ني لِّ هِ مُ  ^ا مع رسول اهللا نَ ْج رَ َخ «: املتقدِّ
 .)٤(»نةدَ ا يف بَ منَّ  سبعةٍ  كلُّ  ;يف اإلبل والبقر أن نشرتكَ  ^ول اهللا ا رسنَ رَ مَ أَ فَ  ,باحلجِّ 

عن  الَبَقَرةو ,عن سبعة الَبَدَنة ;)٥(يةبِ يْ دَ عام احلُ  ^ا مع رسول اهللا نَ رْ حَ نَ «: وبقوله  – ٢

                                                                                                  
 ).  ١٩٦: آية(سورة البقرة   )  ١(
 ).٥/٥١٦( »أضواء البيان«  )  ٢(
 ).٥/١٥٧( »املحـىل«: انظر  ) ٣(
 .مىض خترجيه يف التوطئة للمسألة  ) ٤(
ومنهم من  ,دهافمنهم من شدَّ  ,اختلفوا فيها,  −بضم احلاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء  − يةبِ يْ َد اُحل   ) ٥(

يـل وق .حتتهـا ^سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسـول اهللا  ,وهي قرية متوسطة ليست بالكبرية. فهاخفَّ 
 »معجـم البلـدان«: انظـر .وبينها وبني املدينة تسع مراحل ,مكة مرحلةبني و هاوبين .شجرة حدباء كانت يف ذلك املوضعل
)٢/٢٢٩ .( 

وهـي ليسـت مـن . ; ألن رجًال حيمل هذا االسم حفر بئرًا هناك, فأطلق عىل تلك املنطقـة)الشمييس(وهي اليوم ُتعرف بـ 
وفيهـا مسـجد حـديث إىل ). كـيالً  ٢٥(, وعـن املسـجد احلـرام قرابـة )كـيالً  ١.٥(ايل احلرم, وتبعد عن أنصاب احلرم حو
معجم «: انظر. وقبل املسجد للقادم من جدة نقطة تفتيش تابعة للرشطة واجلوازات. جنب مسجد قديم هو اليوم خراب

 ).  ١٨٠ص( »األمكنة
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 .)١(»سبعة

 :جلابر رجٌل فقال  .نةدَ سبعة يف بَ  كلُّ  ,والعمرة يف احلجِّ  ^اشرتكنا مع النبي «: وبقوله أيضاً  – ٣
 :ية قالبِ يْ دَ وحرض جابر احلُ  .»نِ دْ ما هي إال من البُ  :قال اجلَُزور?ما يشرتك يف  الَبَدَنةأيشرتك يف 

 .)٢(»نةدَ يف بَ  سبعةٍ  اشرتكنا كلُّ  ,نةدَ سبعني بَ  ا يومئذٍ نَ رْ حَ نَ «

نشرتك  ,عن سبعة الَبَقَرةفنذبح  ,بالعمرة ^ع مع رسول اهللا ا نتمتَّ كنَّ «: وبقوله كذلك – ٤
 .)٣(»فيها

ة الوداع أن يشرتك كلُّ سبعة يف  ^أنَّ النبي  :ووجه الداللة من األحاديث أمر أصحابه يف حجَّ
هم عليه; فدلَّ ذلك  الم فأقرَّ الة والسَّ ُسبع بدنة أو ُسبع بقرة, وأهنم فعلوا ذلك بني يديه عليه الصَّ

 .عىل إجزائه عنهم

سنَّ اجلَُزور  ^أنَّ رسول اهللا «أيضًا,  − اهللا عنهام ريض −وبام رواه جابر بن عبد اهللا  – ٥
 . )٤(»والَبَقَرة عن سبعة

                                                                                                  
يف اهلدي وإجزاء الَبَقـَرة والَبَدَنـة كـل مـنهام عـن  باب  االشرتاك –, كتاب احلج )١٣١٨(, رقم )٢/٩٥٥(أخرجه مسلم   ) ١(

 .سبعة
 .أخرجه مسلم يف املوضع السابق  ) ٢(
 .املوضع السابق) ٢/٩٥٦( »صحيح مسلم«  ) ٣(
وإسـناده حسـن يف . من طريق جمالـد بـن سـعيد, عـن الشـعبي, عـن جـابر بـه) ٣/٣٣٥( »مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف   )٤(

 . مىض الكالم عليه الشواهد,
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 .)١(»اجلَُزور والَبَقَرة عن سبعة«: ^قال رسول اهللا : قال وبام رواه عبد اهللا بن مسعود  – ٦

 بني سبعة من كُ ْرشِ ية يُ بِ يْ دَ عام احلُ  ^رأيت رسول اهللا « :قال أنس بن مالك  وبام روى – ٧
 .)٢(»الَبَدَنةأصحابه يف 

سول  :ووجه الداللة منها سنَّ التَّرشيك يف البعري والبقر, عن كلِّ سبعة أشخاص, بل  ^أنَّ الرَّ
يف عمرة اُحلَدْيبِية بني أصحابه الكرام; فهو نصٌّ فيام سيق ألجله, فدلَّ عىل أنه يكفي ُسبع  ^وَفَعَلُه 

خص الواحد  .بدنة, أو ُسبع بقرة عن الشَّ

 اآلثــــــار: ثالثًا 

حوا فيها بجواز اش حابة, رصَّ بعة يف البعري وهي آثار ثابتة عن مجاعة كبرية من الصَّ رتاك السَّ
عيل بن أيب طالب, وعبد اهللا بن فهو قول . والبقر, وال ُيعرف هلم خمالف, فصار إمجاعًا منهم

                                                                                                  
 »الكبــري«, و)٦١٢٨(, رقــم )٦/١٨٢( »األوســط«, و)٨٦٢(, رقــم )٢/١٠٦( »املعجــم الصــغري«أخرجــه الطــرباين يف   )١(

, كالمها من طريق حفص بن ُمجيـع, )١٥٦٣(, رقم )٥/٩( »البحر الزخار«والبزار كام يف ). ١٠٠٢٦(, رقم )١٠/٨٣(
 .عن إبراهيم, عن علقمة, عن ابن مسعود

وهـذا حـديث ال نعلـم «: وقـال البـزار. »مل يروه عن مغرية إال حفص بن ُمجيع«: »الصغري«إخراجه يف قال الطرباين عقب   
 . اهـ »رواه عن املغرية إال حفص بن ُمجيع

 »جممـع الزوائـد«, و)١/٣٤٠( »الكاشـف«, و)١/١٧٢( »التقريـب«مداره عـىل ابـن ُمجيـع, وهـو ضـعيف كـام يف  :قلت
 .يشهد له ما قبله, يف الشواهد مقبولوسنده ). ٣/٢٢٦(

حييـى بـن سـعيد  عـن ,عمـرو بـن عـثامن احلميصـمـن طريـق ) ٦٠٢٤(, رقـم )٦/١٣٨( »األوسـط«أخرجه الطرباين يف   ) ٢(
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال معاويـة بـن «: قال الطرباين عقبه., عن أنسعن الزهري ,عن معاوية بن حييى ,العطار
فيه معاوية بن حييـى الصـديف, وهـو «): ٣/٢٢٦( »جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . »طارد به حييى بن سعيد العتفرَّ  ,حييى

ى بام سبقه من األحاديث. »ضعيف  . اهـ ويتقوَّ
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, وأنس )١(يامن, وأيب مسعود البدريِّ مسعود, وعبد اهللا بن عبَّاس, وجابر بن عبد اهللا, وحذيفة بن ال
 .)٢(ابن مالك, وعائشة 

حابة  −رمحه اهللا تعاىل –قال ابن حزم  عقب إيراده األحاديث املرفوعة, واآلثار املوقوفة عىل الصَّ
حابة^فصحَّ هذا عن النبي ... «: يف املسألة  .)٣(», وهو إمجاع من الصَّ

*  *  * 

  

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة قول ابن عمر األخري الذي وافق به اجلامعة, وهو جواز التَّرشيك يف اهلدي;  الرَّ
 .واهللا تعاىل أعلمُسبع بدنة, أو ُسبع بقرة عن الشخص الواحد, وهو الذي عليه مجاهري العلامء ; 

*  *  * 

  

                                                                                                  
اتفقـوا عـىل أنـه صـحايب جليـل,  .مشهور بكنيتـه ,أبو مسعود البدري ,عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اخلزرج األنصاريهو   )١(

. كـان مـن أصـحاب عـيل .مرسـوقوأبـو وائـل, عنـه و ,^روى عـن النبـي . بدراً  نه شهدجزم البخاري بأو ,شهد العقبة
 ).٤/٤٣٢( »اإلصابة«, )٤/٥٥٥( »أسد الغابة«: انظر .باملدينة يلوق ,الكوفةب) هـ٤٠(سنة مات بعد  الصحيح أنه

ن قال جيزئ املتمتع أن يشارك يف دم باب م –كتاب احلج : » مصنف ابن أيب شيبة«: انظر اآلثار املأثورة عنهم يف املسألة يف  )٢(
  .)وما بعدها ٤/١١٨( »معجم فقه السلف«, و)وما بعدها٥/١٥٣( »املحـىل«, و)وما بعدها ٣/١٣٢(ومن كرهه 

 ).١٦٨٨(, رقم )مع الفتح −٣/٥٣٤( »صحيح البخاري«وأثر ابن عبَّاس يف 
 ). ٥/١٥٥( »املحـىل«: انظر  )٣(
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ـادسـة – ١٤
َّ
  املسـألة الس

   )١(الوداع عن القول بوجوب طواف وزيد بن ثابت  ابن عمررجوع 

                                                                                                  
ى   )١( َد (وُيسمَّ َدَر رجوع املسافر مـن مقصـده) −التحريك ب – رِ طواف الصَّ طـواف (وعنـد الـبعض . عند األكثرين; ألنَّ الصَّ

ــَدرِ  ــه مــن منــى) الصَّ ــه يصــدر إلي ــدائع الصــنائع«: انظــر. هــو طــواف اإلفاضــة; ألن  »روضــة الطــالبني«, )٢/١٥٧( »ب
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 على احلائض
ِّ
  يف احلج

W 

افعيُّ يف أصحِّ القولني عنه, وأمحد  –ذهب مجهور العلامء  إىل وجوب طواف  −أبو حنيفة, والشَّ
, ولزوم الدم برتكه عىل غري احلائض  .)١(الوادع يف احلجِّ

در األول ; فذهب عمر لف من الصَّ بن اخلطاب,  وقد وقع خالف يف هذه املسألة عند بعض السَّ
إىل أنه ال حيلُّ ألحٍد النَّفر من مكة عقيب الفراغ من املناسك حتى  وابنه عبد اهللا, وزيد بن ثابت 

 حتى يكونَ  أحدٌ  ال ينفرنَّ «: ^سمعوا  قول النبي  يطوف بالبيت, رجًال كان أو امرأًة, فإهنم 
خصة للحائض, فقالوا ,  –كام هو ظاهر  –, وفيه األمر بالوداع )٢(»عهده بالبيت آخرُ  ومل يسمعوا الرُّ

, ومل يستثنوا أحدًا من اخلروج من مكة بدون طواف, وكانوا ُيفتون النساء احلُيَّض )٣(به عىل العموم
جتعل آخر عهدها «: عن امرأة حاضت قبل أن تطوف? فقال فقد سئل عمر بن اخلطاب !  بذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١/٥٩١( »اترشح منتهى اإلراد«, )٣/٢٤٧( »املبدع«, )٣/٦٥١(البن تيمية  »رشح العمدة«, )٣/١٠٢(

جممـع «, و)١/٢٨٨( » حاشية ابـن عابـدين«, و)١/١٥١(» اهلداية رشح البداية«, و)٢/١٤٢(» البدائع« :للحنفيةانظر   )١(
ـــاع« :وللشـــافعية). ١/٤١٧(لشـــيخي زاده  »األهنـــر ـــاموردي  »اإلقن ـــه«, و)٨٨ص(لل  »الوســـيط«, و)٧٩ص( »التنبي

ـــة). ٣/١١٦( »روضـــة الطـــالبني«, و)٢/٦٧٢( ـــة  »رشح العمـــدة« :وللحنابل ـــن تيمي  »اإلنصـــاف«, و)٣/٦٥١(الب
 ).١/٥٩٦( »رشح املنتهى«, و)٣/٢٥٦( »املبدع«, و)٤/٦٠(
أنـه سـنة ال  فـذهبا إىل  ;) ٨/٢٧١(» املجمـوع« وداود الظاهري ,)٥٠١و ٢/٤٠٢(» املدونة«  وخالف يف ذلك مالك*   

  .جيب برتكه يشء
من طريق سـليامن ) ١٣٢٧(, رقم )٢/٩٦٣(باب وجوب طواف الوداع  – »صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب احلج من    ) ٢(

 .األحول, عن طاوس, عن ابن عبَّاس مرفوعاً 
, والذي ذكره اإلمام الشافعي يف حق ابن عمر عقب روايٍة ذكرها عنه, وُيقـال يف حـق )املحققة – ٣/٤٦٢(» األم«: انظر  )  ٣(

 .عمر وزيد ما قيل يف ابن عمر
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خصة عن رسول اهللا فهو مل جيد هلا عذرًا باحليض, حيث إن. )١(»الطواف  . ^ه مل تبلغه الرُّ

الة عىل ذلك; لكنهام رجعا عن  −قريبًا  –وستأيت  اآلثار املروية عن ابن عمر, وزيد بن ثابت الدَّ
خصة قوهلام, وتركاه, بينام بقي عمر   . )٢(عىل ما كان ُيفتي به, ومل يرجع عنه لعدم علمه بالرُّ

إال  ,ْت غَ رَ قد فَ  :قال أصحاب حممد !يرحم اهللا عمر«: − رمحه اهللا تعاىل  –قال القاسم بن حممد 
 .)٣(»يكون آخر عهدها بالبيت :عمر فإنه كان يقول

*  *  * 

 

 

 

אאW 

ةر اآلثـا
َّ
  :يف املسألة وزيد بن ثابت عن ابن عمر  احملكـي

ئض حتى تطوف أهنام كانا يأمران بحبس املرأة احلا صحَّ عن ابن عمر, وزيد بن ثابت 

                                                                                                  
من طريق يعىل بن عطاء, عن الوليد بن عبد الـرمحن الزجـاج, عـن ) ٢/٢٣٢(» رشح معاين اآلثار«وي يف أخرجه الطحا  )  ١(

والوليـد ). ١/٦٠٩( »التقريـب«) ثقـة(يعـىل بـن عطـاء العـامري  وإسـناده صـحيح,. احلارث بن أوس الثقفي, عن عمر
 ). ١/٣٠١( »اشفالك«). صحايب(واحلارث بن أوس الطائفي ). ١/٥٨٢( »التقريب«. أيضاً ) ثقة(

 .ومل حيكه عنه غريه; فاهللا أعلم! رجوع عمر بن اخلطاب عن قوله) ٢/١٩٣(» إعالم املوقعني«حكى ابن القيم يف   )  ٢(
 ).١٣١٧٦(, رقم )٣/١٧٣(» مصنف ابن أيب شيبة«  ) ٣(
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 : ومن تلك اآلثار الثابتة عنهام ما ييل..  )١(للوداع; حكاه عنهام مجهرة من أهل العلم
 .− ريض اهللا عنهام −ما جاء عن عبد اهللا بن عمر : أوالً 
ال يصدرنَّ أحٌد من احلاج حتى يكون آخر عهده بالبيت, فإنَّ آخر «: عن نافع, عن ابن عمر – ١

 .)٢(»النُّسك الطواف بالبيت
, ثم »!إهنا ال تنفر«: سمعت ابن عمر يقول: عن طاوس قال )٣(»صحيح البخاري«ويف  − ٢

ص هلنَّ ^ إنَّ النبي «: سمعته يقول بعدُ   . »رخَّ
افعي قال ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكون «: جلست إىل ابن عمر فسمعُته يقول: ويف رواية اإلمام الشَّ

ثم جلسُت إليه من العام املقبل فسمعُته ! سمع أصحابهَأَما ! ما له: فقلت. »آخره عهده بالبيت
ص للمرأة احلائض«: يقول  . )٤(»زعموا أنه ُرخِّ
كان ُيقيم عىل احلائض, فإن كانت طافت طواَف يوم «وعن سامل بن عبد اهللا, عن أبيه أنه,  – ٣

                                                                                                  
 »عـالم املـوقعنيإ«, )٤/٥٣٦( »جممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم«, )٩/٧٩(» رشح مسـلم«, )٣/٢٣٨(» املغــني«: انظـر  )  ١(

عمـدة «, )٣/٥٨٧( »الفـتح«, )٥/١٢٧(» طـرح التثريـب«, )٦/٣٨١( » رشح ابـن امللقـن عـىل العمـدة«, )٢/٢٠٣(
 ).٤/١٣(» حتفة األحوذي«, )٥/١٧١( »نيل األوطار«, )٢/٥٠٢( » رشح الزرقاين«, )١٠/٩٨( »القاري

وأخرجـه ابـن أيب شـيبة يف  .وسنده صـحيح. ن نافع بهمن طريق مالك, ع) ٢/١٩٤٧( »األم«أخرجه اإلمام الشافعي يف   ) ٢(
 »...ال ينفـرنَّ «: من طريق أيب خالـد األمحـر, عـن عبيـد اهللا, عـن نـافع بـه, بلفـظ) ١٣٥٩٧(, رقم )٢/٢١١( »املصنف«

 ).١/٢٥٠( »التقريب«كام يف ) صدوق ُخيطئ(فإنَّ أبا خالد األمحر سليامن بن حيان  وإسناده صحيح بام قبله,. احلديث
 .باب إذا حاضت املرأة بعدما أفاضت –, كتاب احلج )١٧٦١(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٣(
 .من طريق عمرو بن دينار وإبـراهيم بـن ميرسـة, عـن طـاوس بـه) املحققة −٢/١٩٨( »األم«أخرجه اإلمام الشافعي يف   ) ٤(

 .وسنده صحيح
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 . )١(»النَّحر سبعة أيام حتى تطوف طواَف يوم النَّفر
, −إذا حاضت بعد اإلفاضة  −وجه صفية بنت أيب ُعبيد الثَّقفية يفعل ذلك بز وقد كان  – ٤

وعن الزهري  .عن نافع ,عن أيوبمعمر, فيحبُسها أسبوعًا كامًال  حتى تطهر فتطوف للوداع, فعن 
فأقام ابن عمر عليها  ,بعدما طافت بالبيت النَّحربيد حاضت يوم صفية بنت أيب عُ  أنَّ « ,عن سامل

وأخربين طاوس أنه سمع ابن  :هريُّ قال الزُّ . »!عهدها بالبيت ت فكان آخرُ فطاف حتى طهرْت  سبعاً 
 .)٢(»ص هلنَّ خِّ ا النساء فقد رُ مَّ أَ « :عمر قبل أن يموت بعام أو بعامني يقول

وايات عىل ما كان عليه مذهب ابن عمر يف املسألة أول أمره, بأنَّ احلائض ال  فقد دلَّت تلك الرِّ
مرَّ عىل هذا الرأي َرَدحًا من الزمن, ومل يرجع عنه إال قبل وفاته بعام أو تنفر حتى تطوف, وقد است

 .    عامني, كام مرَّ 
*  *  * 

 .ما جاء عن زيد بن ثابت : ثانيًا  
احلائض قبل  رَ دُ ْص أن تَ  فتيتُ  :إذ قال زيد بن ثابت عبَّاس;بن اكنت مع «: عن طاوس قال – ١ 

هل أمرها بذلك  ;األنصارية فالنةً  ْل َس فَ  ;ا المَّ إِ  :عبَّاسبن ا فقال له !أن يكون آخر عهدها بالبيت
ما أراك إال قد  :وهو يقول !يضحك عبَّاسبن افرجع زيد بن ثابت إىل  :قال ?^ رسول اهللا

                                                                                                  
وإسـناده . من طريق جرير, عن ابن شربمة, عـن سـامل بـه )١٣١٧٧(, رقم )٢/١٦٩( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ١(

وابـن شـربمة, هـو عبـد اهللا بـن ). ١/١٣٩( »التقريـب«) ثقـة صـحيح الكتـاب(جرير, هو ابن عبد اهللا الضـبي . صحيح
 ). ١/٣٠٧( »التقريب«كام يف ) ثقة فقيه(شربمة الضبي 

م, باإلسناد املت) ١٧/٢٦٥( »التمهيد«أورده ابن عبد الرب يف   ) ٢(  .وهو صحيحقدِّ
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 . )١(»صدقَت 

 .)٢(»َت القوُل ما قل: فقال !وهو يضحك هيٌد فَلبَِث عنه, ثمَّ جاءز فذهب«: ويف روايةٍ 

يف َصَدِر  )٣(الرب من جهة عبد الرزاق, أنَّ زيد بن ثابت وابن عبَّاس َمتَاَرَياوأورد ابن عبد  – ٢
. »!ال تنفر«: , وقال زيد»تنفر«: احلائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت; فقال ابن عبَّاس

ما الكالم إال ما «: فخرج زيٌد وهو يبتسم ويقول. »تنفر«: فدخل زيد عىل عائشة فسأهلا, فقالت
 .)٤(»لَت ق

يف املرأة إذا حاضت وقد طافت  وزيد بن ثابت عبَّاسبن ااختلف « :قالوعن عكرمة  – ٣
فقالت  .تنفر إذا شاءت :عبَّاسبن اوقال  .يكون آخر عهدها بالبيت: فقال زيد النَّحر,بالبيت يوم 

 :فقالت .)٥(مٍ يْ لَ ُس  مَّ سلوا صاحبتكم أُ  :فقال !وأنت ختالف زيداً  عبَّاسبن اال نتابعك يا  :األنصار

                                                                                                  
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض,  –, كتاب احلج )٣٨١(, رقم )٢/٩٦٣( »صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) ١(

 . من طريق ابن جريج, عن احلسن بن مسلم, عن  طاوس به
وابـن  ه صـحيح,وإسناد. من طريق سفيان, عن ابن أيب حسني عنه) ١١٩٥(, رقم )٣/٤٦١( »األم«أخرجه الشافعي يف   ) ٢(

وبقيـة إسـناده أئمـة ). ٣١١ص( »التقريـب«كـام يف ) ثقـة, عـامل باملناسـك(أيب حسني, هو عبد اهللا بن عبد الرمحن القريش 
 .ثقات معروفون, مضوا مراراً 

 ).ر.و.م(, مادة )٥/١٨٦( »اللسان«. الـُمعاَرضةُ  :الـُمـَامراةُ    ) ٣(
ومل أجده يف .  حدثنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبيهمن طريق عبد الرزاق, ) ١٧/٢٧٠( »التمهيد«ذكره ابن عبد الرب يف   ) ٤(

 مُ معلِّ  وزيدٌ  !هكذا يكون اإلنصاف :قال أبو عمر«: وعقَّب عليه ابن عبد الرب بقوله. وإسناده صحيح. املطبوع »املصنف«
 . )١٤٧ص( »اإلجابة«: وانظر .»واهللا املستعان ;فام لنا ال نقتدي هبم ,عبَّاس ابنِ 

 أسـلمت مـع السـابقني إىل. , مشـهورة بكنيتهـاأنس خـادم رسـول اهللا  ُأمُّ هي ُأمُّ ُسلْيم بنت ملحان بن خالد األنصارية,  )  ٥(
, وروى عنهـا ابنهـا روت عـن النبـي . اإلسالم, فغضب زوجها وخرج إىل الشام فامت هبا, فتزوجـت بعـده أبـا طلحـة

   ).٨/٢٢٧( »اإلصابة«, )٤/١٩٤٠( »االستيعاب«: انظر. الفضليات كانت من عقالء النساء. عبَّاسأنس, وابن 
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فقالت هلا  )١(وحاضت صفية ,نفرَ أن أ ^رسول اهللا  , فأمرينبالبيت بعد ما طفُت  يوماً  ُت ْض حِ 
 .)٢(»ن تنفرأ ^فأمرها النبي  !انَ تِ ْس بَ َح  :عائشة

عن  −ريض اهللا عنهام  −ابَن عبَّاس َأُلوا س ةِ يندَأْهَل املأنَّ «: عنه )٣(»البخاري«ويف رواية  − ٤
إذا قدمتم : قال !َل َزْيدٍ ُذ بقولَِك َوَنَدُع قوْأخال ن: قالوا !هلم َتنِْفرُ  :قال ?اَضْت طافْت ثمَّ حامرَأٍة 

 . »ةصفييَث حد َأُلوا ُأمُّ ُسَلْيٍم َفَذَكَرْت َأُلوا, فكان فيمن سسف ةَ دينفقِدُموا امل. َة َفَسُلوادينامل

يف وجوب طواف الوداع  ابت فإنَّ هذه اآلثار رصحية يف الداللة عىل مذهب زيد بن ث
للحائض, وأهنا ال حيلُّ هلا النَّفر حتى تطوف بالبيت, وفيها مناظرة حصلت بينه وبني ابن عبَّاس, 

وأنَّ األنصار مل ترتِض ما قاله ابن عبَّاس من التخفيف ! )٤(أنكر فيها عليه إفتاءه جواز نفر احلائض
يح إىل قول ُأمِّ سليم األنصارية وفيها رجوعه ال. عن احلائض ; فأخذْت بقول زيد ريض اهللا  − رصَّ

خصة ; وسيأيت لذلك مزيد توضيح −عنها  . وغريها بثبوت الرُّ

  :هما عن قوهلما وعـرج

                                                                                                  
عـام  ^سباها رسول اهللا  .من بنات هارون بن عمران اإلرسائيلية,ة نَ عْ صفية بنت حيي بن أخطب بن َس هي ُأمُّ املؤمنني,   ) ١(

اهـا كنانـة يومول, سـنيعـيل بـن احلروى عنهـا و .^روت عـن النبـي  .وجعل عتقها صداقها ,جهاثم أعتقها وتزوَّ , خيرب
 ).١٢/٤٥٨( »التهذيب«, )٣٥/٢١٠( »هتذيب الكامل«: انظر ).هـ٥٠(ماتت يف خالفة معاوية سنة  .يزيد بن معتبو

 .وإسـناده صـحيح. من طريق هشـام, عـن قتـادة, عنـه) ١٦٥١(, رقم )١/٢٢٩( »مسنده«أخرجه أبو داود الطياليس يف   ) ٢(
 ).١/٥٧٣( »التقريب«). ثقة ثبت(ئي, أبو بكر البرصي وهشام, هو ابن أيب عبد اهللا الدستوا

 . باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت –, كتاب احلج )١٧٥٨(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٣(
. »!ال ُتْفـِت بـذلك«: هنى فيهـا زيـٌد ابـَن عبَّـاس بقولـه) ١١٩٤(, برقم )املحققة − ٣/٤٦١( »األم«يف رواية للشافعي يف   ) ٤(

أأنَت الذي ُتفتي املرأة احلائض أن تنفر قبل «: بقوله) ٤٢٠١(برقم ) ٢/٤٦٧( »الكربى«يه يف رواية النسائي يف وأنكر عل
 .»!ها بالبيت?أن يكون آخر عهد
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عام كانا ُيفتيان به يف مسألة طواف الوداع للمرأة  ثبت رجوع عبد اهللا بن عمر وزيد بن ثابت 
حيحني«احلائض يف   . )١( مجاعة من العلامءوقد حكاه عنهام. وغريمها »الصَّ

ا ابن عمر * وايات التي نقلها أكابر أصحابه كطاوس  −ريض اهللا عنهام  − أمَّ فالظاهر من الرِّ
وايات أنه َرَجَع  اليامين, ومواله نافع, أنه استمرَّ عىل فتواه مدة طويلة من حياته, فسيأيت يف بعض الرِّ

 !عن قوله قبل موته بسنة أو سنتني فقط
 :صوص الثابتة يف رجوعه وُنُزوعه عن قوله األول ما ييلومن النُّ 

 :ثم سمعُته يقول بعدُ , »!إهنا ال تنفر«: سمعت ابن عمر يقول: عن طاوس بن كيسان قال – ١
ص هلنَّ ^ إنَّ النبي «  .)٢(رواه البخاري. »رخَّ

ع عبد اهللا بن ثه أنه سمأنه حدَّ ,  −أيضًا  –عن طاوس  ,بن شهاباوعند النَّسائيِّ من طريق  −  ٢
 النَّحر,يوم  نَ ْض فَ وقد أَ  النَّفرقبل  نَ ْض النساء عىل الطواف بالبيت إذا حِ  سِ بْ سأل عن َح وهو يُ  ,عمر
وذلك قبل موت عبد اهللا بن عمر  ,ساءللنِّ  رخصةً  ^ عن رسول اهللا رُ كُ ذْ عائشة كانت تَ  إنَّ « :فقال
   .)٣(»بعام

                                                                                                  
, )٩/٧٩(» رشح مسـلم«, و)٣/٢٣٨(» املغــني«, و)٤/٣٧١( »االسـتذكار«, و)٢/٢٣٥( »رشح معاين اآلثار«: انظر  )  ١(

, )٥/١٢٧(» طـرح التثريـب«, و)٦/٣٨١( » رشح ابن امللقن عـىل العمـدة«و. زيد فقط) ٤/٥٣٦(» جمموع الفتاوى«و
ـــتح«و ـــاري«, و)٥٨٩و ٣/٥٨٧( »الف ـــدة الق ـــاين«, و)١٠/٩٨( »عم ـــار«, و)٢/٥٠٢( » رشح الزرق ـــل األوط  »ني
 ).٤/١٣(» حتفة األحوذي«, و)٥/١٧١(

 .مىض خترجيه قريباً   )٢(
باب اإلباحـة للحـائض أن تنفـر إذا كانـت قـد  –يف كتاب احلج ) ٤١٩٨(, رقم )٢/٤٦٦( »الكربى«أخرجه النسائي يف   ) ٣(

يف طـواف الـوداع; كالمهـا  بـاٌب   – ملناسـكيف كتاب ا) ١٩٣٤(, رقم )٢/٩٩( »سننه«والدارمي يف . أفاضت يوم النَّحر
األيـيل, أبـو  عقيـل, هـو ابـن خالـد .وإسناده صـحيح. من طريق الليث بن سعد, عن عقيل, عن ابن شهاب, عن طاوس
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ُث عن ابن عمر أنه كان يقول سمعت طاوس: وعن إبراهيم بن ميرسة قال – ٣ قريبًا من  − ًا ُحيدِّ
تني  ص ! تنفر«: ثم قال ابن عمر َبْعدُ  .»ال تنفر حتى يكون آخر عهدها البيت«: −السِّ إنه ُرخِّ
 .)١(»للنساء
مذيِّ من طريق نافع, عن ابن عمر قال – ٤ من حجَّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت «: وعند الرتِّ

 .)٢(»^ص هلنَّ رسول اهللا إال احلُيَّض, ورخَّ 
ا زيد بن ثابت *  ريض  −; فإنه َرَجَع عن قوله رسيعًا بمجرد إحالته من قبل ابن عبَّاس  أمَّ

ن عاد إليه وهو يضحك معلنًا رجوعه عن رأيه وما كان أ عىل نساء األنصار, فام لبث −اهللا عنهام 
 .)٣(ُيفتي به النساء يف املسألة

  :ما ظاهروسبب رجوعه

ـنَّة عليهام يف الرتخيص للمرأة احلائض يف النَّفر من مكة إذا طافت قبُل طواف وهو  خفاء السُّ
, وُأمِّ ُسليٍم بعد أن طافتا بالبيت يوم ^ اإلفاضة, ثم إنه ملَّا بلغهام َبْعُد إِْذن النبي  لصفية بنِت ُحَييٍّ

 . ^تى به النبي النَّحر, وَأْمِرِه هلام أن تنفرا; صارا ريض اهللا عنهام إىل ما أف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١/٣٩٦( »التقريب«). ثقة ثبت(خالد األموي 

باب اإلباحة للحائض أن تنفر إذا كانت  –يف كتاب احلج ) ٤١٩٧(, رقم )٢/٤٦٦( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   ) ١(
 .وسنده صحيح. قد أفاضت يوم النَّحر, من طريق حممد بن جعفر, حدثنا شعبة, عن إبراهيم به

وابـن . باب ما جاء يف املـرأة حتـيض بعـد اإلفاضـة –, كتاب احلج )٩٤٤(, رقم )٣/٢٨٠( »السنن «الرتمذي يف  أخرجه  ) ٢(
. ; كالمها من طريق عيسى بن يونس, عن عبيد اهللا بن عمر, عن نافع به)٣٠٠١(, رقم )٤/٢٨٠( »صحيحه«خزيمة يف 

 . »ذا عند أهل العلمحديث ابن عمر حديث حسن صحيح, والعمل عىل ه«: قال الرتمذي عقبه
راجع اآلثار التي ذكرهتا قبل قليل, والتي َحَكْت رأي زيد يف املسألة, ففيها الـدليل عـىل رجوعـه, فـال داعـي إلعادهتـا يف   ) ٣(

 .  هذا املوضع
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إىل ابن عبَّاس ضاحكًا بعد سؤال نساء األنصار; إشارة  −واهللا أعلم  –ويف رجوع زيد بن ثابت 
به واستغرابه من خفاء ذلك عليه رغم صدوره من النبي  يف حجة الوادع, وِعْلم الناس ^ إىل تعجُّ

 .به

*  *  * 

  :دلة اجلمهور وزيد بن ثابت، وهي أ رجع إليه ابن عمر ذهب الذيأدلة امل

نَّة  −)١(ويف حكمها النُّفساء –استدلَّ اجلمهور القائلون بسقوط طواف الوداع عن احلائض  بالسُّ
  .واألثر, واإلمجاع

رةـــة املطــنَّ ـــالسُّ : أوالً   .ـهَّ

^ , أنَّ صفية بنت ُحييٍّ زوَج النبي − ريض اهللا عنها  −ملا روى البخاري ومسلم عن عائشة 
فال «: قال. إهنا أفاضْت : قالوا. »أحابِسُتنا هي?«: فقال^ ذلك لرسول اهللا  حاضْت, فذكرُت 

إهنا أفاضت وطافت البيت, ثم حاضت بعد ! يا رسول اهللا: قالت فقلت: ولفظ مسلم. )٢(»إذاً 
: ويف لفظ قال لصفية. )٣(»فلتنفر معكم«: ويف لفظ قال. »فلتنفر«: ^فقال رسول اهللا . اإلفاضة

                                                                                                  
 ).٣/٢٣٩( »املغنـي«ألنَّ أحكام النفاس أحكام احليض فيام يوجب ويسقط ; قاله يف   ) ١(
 .متفٌق عليه  ) ٢(

ومسـلم . باب إذا حاضت املرأة بعد مـا أفاضـت –كتاب احلج ): ١٧٥٧(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(لبخاري أخرجه ا
 .باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض –كتاب احلج ): ١٢١١(, رقم )٢/٩٦٤(

 ).٣٨٦(برقم   ) ٣(
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 .)١(»فانفري«

ص للنساء احلُيَّض بأن ينفرَن من مكة إذا طفَن  ^أنَّ النبي  :الداللة من احلديثجه و رخَّ
لإلفاضة بعد النزول من عرفة من غري أن يطفن للوداع ختفيفًا عليهن, ففيه دليل عىل سقوط طواف 

 . )٢(الوداع عنهن, وال يلزمهن دم برتكه

 رـــــاثـاآل: ثانيًا 

, واحلسن بن عيلوهي كثرية, مروية عن ابن   .  )٣(عبَّاس, وعائشة, وأيب سعيد اخلُْدريِّ

يخان عن ابن عبَّاس   – ١ ُأمر النَّاُس أن يكون آخُر عهدهم «: قال − ريض اهللا عنهام  − روى الشَّ
َف عن احلائض    .)٤(»بالبيت, إال أنه ُخفِّ

ص للحائض أن تنفر رُ «: −ريض اهللا عنهام  −يقول ابن عبَّاس  )٥(»صحيح البخاري«ويف  −  ٢ خِّ
م . »إذا أفاضت  .قوله يف مناظرته زيد بن ثابت بأهنا تنفر −فيام مىض –وتقدَّ

                                                                                                  
 ).٣٨٧(برقم   ) ١(
 ).٩/٧٩( »رشح النووي عىل صحيح مسلم«: انظر  ) ٢(
ولـد يف نصـف  .أبو حممـد ,أمري املؤمنني ,ورحيانته ^سبط رسول اهللا  ,هاشم بن عبد مناف اهلاشمياملطلب بن عبد بن ا  ) ٣(

وعائشـة  ,عنه ابنه احلسنو .وأخيه احلسني ,عن أبيه, وأحاديث حفظها عنه ^روى عن النبي  ).هـ٣(شهر رمضان سنة 
 ). ٢/٦٨( »اإلصابة«,)١/٣٨٣( »االستيعاب«: انظر ).هـ٤٩(سنة  ودفن يف البقيع مات. وابن سريين ,أم املؤمنني

 .متفٌق عليه  ) ٤(
, رقـم )٢/٩٦٣(ومسـلم . باب طـواف الـوداع –كتاب احلج ): ١٧٥٥(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٥(أخرجه البخاري 

 .باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض –كتاب احلج ): ١٣٢٧(
 .لكتاب والباب املتقدمني, يف ا)١٧٦٠(, رقم )مع الفتح – ٣/٥٨٦(  ) ٥(
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متهنَّ −ريض اهللا عنها  −وعن عائشة  – ٣ ت ومعها نساء ختاف أن حيضن قدَّ , أهنا كانت إذا حجَّ
 .)١(ُحيَّض يوم النَّحر فأفضَن, فإْن حضَن بعد مل تنتظر هبنَّ أن يطهرَن, تنفر هبنَّ وهنَّ 

سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت : وعن القاسم بن ربيعة قال – ٤
 . )٢(»َتْصُدر«: يوم النَّحر? قال

عن امرأة طافت ثم حاضْت يوم  −ريض اهللا عنهام  −وسئل احلسن بن عيل بن أيب طالب  – ٥
 .)٣(»َتنِْفر«: النَّحر بعدما طافت; فقال

حابة  :ن جمموع تلك اآلثاروجه الداللة م عىل إسقاط طواف الوداع  أهنا دالَّة عىل اتِّفاق الصَّ
 .بال فدية −ختفيفًا عليها  −عن املرأة احلائض, وأهنا التنتظر حتى تطهر 

 امعــــاإلج: ثالثًا 

فقد أمجع العلامء عىل أنَّ املرأة إذا أفاضت عقب النزول من عرفات, ثم حاضت قبل أن ُتودِّع; 
فإنه يسقط عنها طواف الوداع, وال يلزمها يشء برتكه, وقد حكاه ابن عبد الرب, وغريه عن عامة 

                                                                                                  
افعيُّ يف )٢٢٧(, رقم )١/٤١٣( »املوطأ«أخرجه مالك يف   ) ١( من طريق ) ١١٩٦(, رقم )٣/٤٦١( »األم«, ومن طريقه الشَّ

َجال, عن عمرة بنت عبد الرمحن, عن عائشة َجال, هو حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن حارثـة  وسنده صحيح,. أيب  الرِّ أبو الرِّ
  ). ٧٥٠و ١/٤٩٢( »التقريب«) ثقتان(بنت عبد الرمحن األنصارية وعمرة . األنصاري

. مـن طريـق شـعبة, عـن يعـىل بـن عطـاء, عـن القاسـم بـه) ١٣١٧٦(, رقـم )٣/١٦٩( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٢(
 .وسنده صحيح

أيب إسحاق, عن يزيـد  من طريق وكيع, عن إرسائيل, عن) ١٣١٧٨(, رقم )٣/١٦٩( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٣(
 .وبقية رجاله ثقات. ويزيد مل أجد له ترمجة. ابن هانئ به
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 .  )١(العلامء

*  *  * 

  :الرتجيـح 

حابة  اجح من قويل الصَّ ريض اهللا  –يف املسألة هو ما رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت  الرَّ
ِف  , وهو سقوط الوداع عن احلائض والنُّفساء إذا−عنهام  ; وهو )٢(طافتا طواف اإلفاضة بعد اُملَعرَّ

 . قول مجاهري العلامء سلفًا وخلفاً 

يِّدة عائشة يف قصة حيض صفية مذيُّ عقب روايته حديث السَّ والعمل عىل هذا عند «: قال الرتِّ
يارة ثم حاضْت, فإهنا تنفر وليس عليها يشء, وهو قول  أهل العلم; أنَّ املرأة إذا طافْت طواف الزِّ

, وأمحد, وإسحاق افعيِّ , والشَّ  .واهللا تعاىل أعلماهـ ;  )٣(»الثَّوريِّ

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
 ).٧/٢٣٥(للبغوي  »رشح السنة«, )٤/٣٧١( »االستذكار«: انظر  ) ١(
ف القـوم. يف األصل موضع التَّعريف, بمعنى املفعـول, وهـو املوقـف :ُف الـُمـعـرَّ   ) ٢(  »النهايـة«. إذا وقفـوا بعرفـة: ُيقـال عـرَّ

 ).ف.ر.ع(, مادة )٩/٢٤٢( »اللسان«, )٣/٢١٨(
 ).٣/٢٨٠( »جامع الرتمذي«: انظر  ) ٣(
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  املسـألة األولـى – ١٥
يق رجوع 

ِّ
د
ِّ
 −رضي اهللا عنهما  −عمر بن اخلطاب عن معارضة أبي بكر الص

كـاة
َّ
  بشأن قتال مانعي الز

W 

كا كاة ; بأهنم ^ة بعد وفاة النبي حيكم أهل العلم عىل مانعي الزَّ الة والزَّ قوا بني الصَّ , الذين فرَّ
ة, فُأضيف «,  )١(ُبَغاة دَّ وإنام مل ُيدعوا هبذا االسم يف ذلك الزمان خصوصًا, لدخوهلم يف غامر أهل الرِّ

خ مبدأ قتال أهل البغي  ة ; إذ كانت أعظم األمرين وأمههام, وُأرِّ دَّ بأيام عيل االسم يف اجلُملة إىل الرِّ
 . )٢(»; إذ كانوا منفردين يف زمانه, مل خيتلطوا بأهل رشك  ابن أيب طالب 

يق  دِّ كاة يف أول خالفة الصِّ در األول يف شأن أولئك الذين منعوا الزَّ وقد وقع خالٌف يف الصَّ
الة ; هل ُيقاتلون عىل منعها حتى ُيؤدُّوها خل هادتني, وتأديتهم للصَّ ليفة , مع إقرارهم بالشَّ

; فإنَّ أبا بكر −ريض اهللا عنهام  −وحصل يف ذلك مناظرة بني أيب بكر وعمر ! ?أم ال ^رسول اهللا 
كاة, وكانت له َشْوكة وَمنََعة يق كان يرى أنَّ من امتنع عن دفع الزَّ دِّ  ! فإنه ُيقاتل حتى ُيؤدهيا )٣(الصِّ

حابة يرون أنَّ من أدَّ  وكان عمر بن اخلطاب  هادتني; وغريه من الصَّ ى الصالة, وشهد الشَّ

                                                                                                  
رشح «, و)٣٧٧ص( »املطلـع عـىل أبـواب املقنـع«: انظـر. هم الظلمة, اخلارجون عن طاعة اإلمام, املعتدون عليه :اةالُبَغـ  )١(

  ).٤٩٠ − ٤٨٩ص( »حدود ابن عرفة
 »رشح مســلم«, ونقلــه  النــووي بحروفــه يف )٢/١٦٤( »معــامل الســنن« مــا بــني القوســني مــن كــالم اإلمــام اخلطــايب يف  )٢(

)١/٢٠٣.(  
  ).١٠/٣١١( »اإلنصاف«: انظر. وهو مذهب احلنابلة, بحيث لو كانوا مجعًا يسريًا, فإهنم ال يعطون حكم البغاة  )٣(



אאאא  

 

ن اإلسالم,  «وأنَّ من األوىل ! فإنه معصوم الدم واملال, ال حيلُّ قتاله أن ُيَكفَّ عنهم حتى يتمكَّ
الم   .)١(»ويذهب من القلوب حزن َفْقِد النبي عليه السَّ

, فإْن )٢(جوعوقد استقرَّ اإلمجاع عىل أنَّ من َجَحَد شيئًا من الفرائض بشبهٍة فإنه ُيطالب بالرُّ 
ة كاة جحدًا هلا فهو مرتد بإمجاع. )٣(َنَصَب القتال ُقوتل, وُأقيمت عليه احلجَّ  .)٤(وأنَّ من َمنََع الزَّ

ا اجلاحد اجلاهل فُينظر يف حاله, فإن كان قريب عهد بإسالم, أو ممن نشأ ببادية بعيدة ; فإنه  أمَّ
ف وجوهبا لريجَع عن اخلطأ, ومل ُحيكم بكفره ;  .)٥(ألنه معذوٌر, فإن أرصَّ َكَفَر إمجاعاً  ُيعرَّ

*  *  * 

                                                                                                  
  ).١٠/٥٣( »عارضة األحوذي«  )١(

ـحابة يف  نيس, فلم يرتدد عمر بـن اخلطـاب أما املرتدون الذين تبعوا مسيلمة الكذاب, واألسود الع وال غـريه مـن الصَّ
 ).٥٣١ص(البن املنذر  »اإلقناع«: انظر! مقاتلتهم

كاة أليب بكر   )٢( لوا قوله تعاىل كانت شبهة أولئك الذين امتنعوا عن دفع الزَّ ⎯õ‹è{ ô ®: ; أهنم تأوَّ ÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγsÜ è? 

ΝÍκÏj.t“ è? uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹ uρ öΝÎγø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s? 4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 كاة : ; فقالوا ^بأنه انقىض بموت النبي ] ١٠٣: التوبة آية[ 〉 ٠٠٠ إن دفع الزَّ
 !!; ألن غريه ال ُيطهرهم, وال ُيصيل عليهم ; فكيف تكون صالته سكن هلم?^خاص بالنبي 

ه للنبي إن اخلطاب يف :واجلواب عن هذه الشبهة بأن ُيقال   واملراد منه هو عليه الصالة والسـالم ومجيـع  ^ هذه اآلية موجَّ
; ألنـه هـو  ^بأمر األُمة أن حيتذي حذوه يف أخـذها مـنهم, وإنـام كـان توجيـه اخلطـاب للنبـي  ^ُأمته, فعىل القائم بعده 

م اسمه يف اخلطاب ليكون  سلوك األمر يف رشائع الـدين عـىل حسـب الداعي إىل اهللا تعاىل, واملبنيِّ عنه معنى ما أراده, فقدِّ
 »رشح النــووي عــىل مســلم«, )مــا بعــدهاو ا٢/٦٥( »معــامل الســنن«: انظــر يف ذلــك .مــا ينهجــه وُيبيِّنــه هلــم ; واهللا أعلــم

 ).                    وما بعدها ١/٢٠٣(
  ).١٢/٢٨٠( »الفتح«: انظر  )٣(
  ).١/٢٥٥( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«: انظر  )٤(
  ).٢/٢٥٦( »كشاف القناع«: انظر  )٥(
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 ر األثـ
ُّ
  :يف املسألة  بن اخلطاب عن عمر  احملكي

يخان يف  ج الشَّ يف  −ريض اهللا عنهام  −سياق املناظرة بني أيب بكر وعمر  )١(»صحيحيهام«خرَّ
ن َكَفَر من م َواسُتخِلَف أبو بكر, وَكَفرَ  ^النبي  ّيف وُ َملَّا تُ « :قال  هريرةاملسألة من حديث أيب 

ُأمرُت َأْن ُأقاتَل النَّاس « :^وقد قال رسول اهللاَِّ  ,اسالنَّ  كيف تقاتل! يا أبا بكر :قال عمر! العرب
ه, وحسابه عىل  حتى يقولوا ال إِله إال اهللا, فمن قال ال إِله إال اهللا َعَصَم منِّي ماله ونفسه إال بحقِّ

 .»!?اهللاَِّ
كاة;رَّ واهللا ألُقاتلنَّ من ف«: كرقال أبو ب َالة والزَّ كاة حقُّ املال, واهللا لو من فإنَّ  ق بني الصَّ  ُعوينالزَّ

 . »!ُتُهم عىل َمنِْعَهااَتللق ^  رسول اهللاا إىلَعناًقا كانوا ُيؤدُّوهن
َح اهللا صدر أيب قد  اهللا ما هو إال أن رأيُت َأنْ َفوَ « :قال عمر  .»قُّ بكر للقتال; فعرفُت أنه احلَرشَ

يق ريض اهللا عنهام ; ووجه  دِّ فاحلديُث رصيٌح يف اعرتاض عمر بن اخلطاب عىل أيب بكر الصِّ
كاة أهنم ُيصلُّون, ويقولون اعرتاض عمر  يا أبا : , فقال)ال إله إال اهللا: (عىل مقاتلة مانعي الزَّ

ُأمرُت َأْن ُأقاتَل النَّاس حتى يقولوا ال إِله إال اهللا, « :^ اهللاوقد قال رسول  ,اسالنَّ  كيف تقاتل! بكر
ه وحسابه عىل اهللافمن قال ال إِله إال اهللا َعَصَم منِّي ماله ونف  .»!?سه إال بحقِّ

كًا بعموم أول  فعمر  م يف الدنيا, متسُّ هادتني يعصم الدَّ ظنَّ يف أول األمر أنَّ جمرد اإلتيان بالشَّ
ه أبو ! احلديث بكر بنفس احلديث الذي احتجَّ به, فإنه استدلَّ عىل وجوب قتاهلم من قوله فحاجَّ

ه  «: ^  . »إال بحقِّ

                                                                                                  
م خترجيه يف الفصل التمهيدي   )١(  ).٩٤ص(تقدَّ
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ه أداُء حقِّ املال فد«: قال ابن رجب ه جائز, ومن حقِّ هادتني بحقِّ لَّ عىل أنَّ قتال من أتى بالشَّ
 .)١(»الواجب

كاةإنَّ «: قوله وكان من مجلة ما ردَّ به أبو بكر  ; فهو يشري إىل أنَّ املسألة  »ملالحقُّ ا الزَّ
نت شيئني واحلكم املعلَّق .. , ومها معلَّقان بإيفاء رشائطهام )عصمة الدم, وعصمة املال: (تضمَّ

 .)٢(برشطني ال حيصل بأحدمها واآلخر معدوم

القياَس; فإنه قايسه  −ريض اهللا عنهام  − ثم استخدم أبو بكر يف مناظرته عمَر بَن اخلطاب 
ال كاة إليهابالصَّ َالة و«: ة, وردَّ الزَّ ق بني الصَّ كاةواهللا ألُقاتلنَّ من فرَّ وُيستفاد من هذا أنَّ قتال . »الزَّ

حابة  الة مل يكن حملَّ خالٍف عند الصَّ  .)٣(, بل هو حملُّ إمجاعاملمتنع من الصَّ

ياق املذكورة مل يسمعا من يف مناظرهتام  − ريض اهللا عنهام  − أنَّ أبا بكر وعمر  ; ُيذكر يف هذا السِّ
ا به ِذْكَر ^ النبي  كاة(يف احلديث الذي احتجَّ الة والزَّ ُأمرت أن «: , فقد ورد يف بعض ألفاظه)الصَّ

الة, وُيؤتوا  ُأقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا, وأنَّ حممدًا رسول اهللا, وُيقيموا الصَّ
كاة ولو سمعه أبو بكر ! أيب بكر أصًال, ومل يعرتض عليه مل حيتجَّ عىل ; إذ لو سمعه عمر )٤(»الزَّ

                                                                                                  
  ).١/٢٣٢( »جامع العلوم واحلكم«  )١(
  ).٢/١٦٥( »معامل السنن«: انظر  )٢(
  ).١/٢٣٣( »جامع العلوم واحلكم«, )١/٢٠٣( »رشح النووي عىل مسلم«: انظر  )٣(
 .عليه متفٌق   )٤(

). ٢٥(, رقم )مع الفتح −١/٧٥( ).فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا سبيلهم(باب  –يامن كتاب اإل:  »صحيح البخاري«
, رقـم )١/٥٣(باب األمر بقتال الناس حتـى يقولـوا ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا  –كتاب اإليامن :  »صحيح مسلم«و
 ., من رواية عبد اهللا بن عمر)٢٢(

ستبعد قوم صحته بأن احلديث لو كان عند ابن عمر ملا ترك أباه ينازع أبـا بكـر وقد ا«): ١/٧٦( »الفتح«قال ابن حجر يف 
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  ه«: ^لردَّ به عىل عمر ومل حيتْج إىل االحتجاج بعموم قوله  . )١(»إال بحقِّ
حابة, ويطَّلع عليها «: قال احلافظ نَّة قد ختفى عىل بعض أكابر الصَّ ويف القصة دليل عىل أنَّ السُّ

وال ُيقال كيف خفي ذا عىل ! قويت, مع وجود سنَّة ختالفهاآحادهم, وهلذا ال ُيلتفت إىل اآلراء ولو 
 .اهـ.)٢(»فالن

حابة  عىل قتال الطائفة املمتنعة عن أداء يشء من أركان  وقد دلَّ احلديث عىل اتِّفاق الصَّ
كاة الة والزَّ وا بالوجوب, كام ُيقاتلون عىل ترك الصَّ  . )٣(اإلسالم وإن أقرُّ

فاٍق عند أهل  ر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف غري ما موضعوهو حملُّ اتِّ وعليه . )٤(العلم كام ُيقرِّ
  .)٥(مذاهب األئمة األربعة

عية إذا امتنعوا من الواجبات «: قال ابن العريب املالكي صار هذا احلديث أصًال يف قتال اإلمام الرَّ
 .)٦(»بعد أن ُيبنيَّ هلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
كاة أنـه ال يلـزم مـن كـون احلـديث املـذكور عنـد ابـن عمـر أن يكـون  :وأجـاب عنـه بـام ملخصـه. اهـ.»!يف قتال مانعي الزَّ

 .ملذكورةولو كان مستحرضًا له فإنه حيتمل أن ال يكون حرض املناظرة ا. استحرضه يف تلك احلالة
  ).١٢/٢٧٧( »الفتح«, و)١/٢٠٣( »رشح مسلم«: انظر  )١(
  ).١/٧٦( »فتح الباري«  )٢(
  ).٣٥/٥٧( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«, )٥/٣٣٤( »املجموع«, )١/٢٥٥( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«: انظر  )٣(
 »السياســـة الرشـــعية«, و)٤/٢٣٥( »الفتـــاوى الكـــربى«, و)٥٥٦و ٥٤٥و ٢٨/٣٥٨( »جممـــوع الفتـــاوى«: انظـــر  )٤(

واتب). ١٧٠ص( نن, كام لو تركت السنن الرَّ   .وإنام اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة من أداء السُّ
 :, وللحنابلـة)٥/٥١٧( »األم«: , وللشـافعية)١٢/٦( »الـذخرية«: , وللاملكية)٣/٣١٣( »حتفة الفقهاء«: انظر للحنفية  )٥(

 ).١/٤٤٥( »رشح املنتهى«
 ). ١٠/٥٤( »رضة األحوذي برشح صحيح الرتمذيعا«  )٦(
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 :امتنعت عن القيام برشائع اإلسالم وقال شيخ اإلسالم يف جواٍب له عن طائفة هلا شوكة,

طائفة ممتنعة عن رشيعة من رشائع  مثاهلم من كلِّ أمجاع املسلمني قتال هؤالء وإبل جيب ب ,جيوز«
كاة املفروضة أو عن أ ,لوات اخلمسمثل الطائفة املمتنعة عن الصَّ  ,املتواترة سالم الظاهرةاإل داء الزَّ

و الذين ال يمتنعون أ ,عن صيام شهر رمضان وأ , تعاىل يف كتابهها اهللاسامَّ  يصناف الثامنية التإىل األ
 ,ع الذي بعث اهللا به رسولهو ال يتحاكمون بينهم بالرشَّ أ ,مواهلمأخذ أو ,عن سفك دماء املسلمني

يقبو بكر أكام قال  دِّ حابةوسائر  الصِّ كاة ييف مانع  الصَّ مل يستجيبوا هللا ولرسوله  نْ إو ٠٠٠ الزَّ
فق عليه بني علامء وهذا متَّ ; سالم الظاهرة املتواترةم حتى يلتزموا رشائع اإلاهلُ قت َب َج وَ 

 . )١(»املسلمني
كاة أو مجعٌ  إذا منع واحدٌ «: وقال النَّوويُّ  ملا ثبت ...  َوَجَب عىل اإلمام قتاهلموامتنعوا بالقتال  الزَّ

حابة من رواية أيب هريرة أنَّ  »حيحنيلصَّ ا«يف  كاة,يف قتال مانعي  أوالً اختلفوا   الصَّ ورأى أبو  الزَّ
 .)٢(»عليه فصار قتاهلم جممعاً  ; الئل وافقوه ظهرت هلم الدَّ فلامَّ  ,عليهم واستدلَّ  ,قتاهلم بكر 

حابة  الة«, ما رواه املروزيُّ يف ومما يدلُّ عىل ذلك من فِْعِل الصَّ أبا بكر  أنَّ «: )٣(»كتاب الصَّ
يق دِّ ومن ترك « :قال ,»قاتل الناس عىل مخسٍ وأمره أن يُ ,  )٤(لوليدبعث خالد بن ا  الصِّ

                                                                                                  
 . بترصف) ٥٥٨ – ٢٨/٥٥٦( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«  )١(
  ., بترصف يسري)٥/٣٣٤( »املجموع«  )٢(
أنَّ أبـا «, من طريق أسامة بن زيد, عن ابن شهاب, عن حنظلة بن عـيل بـن األسـقع األسـلمي, )٩٧٥(, رقم )٣٠٩ص(  )٣(

 ). ١(, رقم )٦٧ص( »اإليامن«وأخرجه ابن أيب عمر العدين يف . وذكره ».. بكر بعث خالد بن الوليد 
متفـق (وابن شـهاب ). ١/٩٨( »التقريب«) صدوق هيم(أسامة بن زيد, هو أبو زيد املدين الليثي موالهم  وسنده حسن,  

 ).١/١٨٤( »التقريب«) ثقة(وحنظلة األسلمي ). ١/٥٠٦( »التقريب«) عىل جاللته وإتقانه
وكـان إليـه أعنـة اخليـل يف , كـان أحـد أرشاف قـريش يف اجلاهليـة. أبـو سـليامن ,سـيف اهللا ,القريش املخزومي ن املغريةاب  )٤(
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 ,رسول اهللا حممداً  وأنَّ  ,شهادة أن ال إله إال اهللا :اخلمس كَ رَ قاتل من تَ من اخلمس فقاتله كام تُ  واحدةً 
كاة, الةوإقام الصَّ   .»وصوم رمضان, وإيتاء الزَّ

الة قاتلهم عىل الصَّ كام نُ  ,هم عليهنالقاتل احلجَّ اس لو ترك النَّ «: وقال عمر بن اخلطاب 
كاةو  .)١(»الزَّ

حابة  :بقي أن ُيقال كاة مل يكونوا كفارًا عند الصَّ , فلو اعتقدوا إنَّ هؤالء املمتنعني عن أداء الزَّ
وغريه ابتداًء عن قتاهلم, ثم اتَّفقوا عىل القتال ; فبقي عدم التكفري عىل  كفرهم مل يمتنع عمر 

ما كفرنا بعد إيامننا, ولكن شححنا «: بعد اإلسار وهلذا فإهنم قالوا أليب بكر . )٢(اعتقادهم األول
 .)٣(»!عىل أموالنا

; ألنَّ  − ولـو أنكرهـا أحـٌد بعـد ذلـك لكفـر −فليسـوا بكفـار: قـال علامؤنـا«: قال ابن العـريب
 . )٤(»ُد مل يستقّر قراره يف معرفة الواجبات َفُعِذَر خمالفوهعْ اإلسالم بَ 

 !)٥(اص من احلنفية بأهنم كفار مرتدوناجلصَّ أبو بكر وقد جزم  :لأقو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). هـ٢٣(مات بحمص سنة . إىل أكيدر دومة فأرسه ^أرسله النبي . وقيل قبلها ,بعد خيرب )هـ٧(سلم يف سنة أ. اجلاهلية

      .)٢/٢٥١(» اإلصابة«, )٢/٤٢٧(» االستيعاب«: انظر
  .املطبوع »سننه«ومل أجده يف . لسعيد بن منصور) ٢/٢٧٦( »الدر املنثور«عزاه السيوطي يف   )١(
عارضة «, )٢/١٥٢( »االستذكار«, )٤/٢٣٢( »التمهيد«, )٦/٢٨٠( »معرفة السنن واآلثار«, )٥/٥١٦( »األم«: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٥٨( »كشاف القناع«, )١٠/٥٤( »األحوذي
معرفـة السـنن «, و)٨/١٧٨( »السنن الكـربى«معلقًا بال إسناد, والبيهقي يف ) ٥/٥١٧( »األم«الشافعي يف ذكره اإلمام   )٣(

  ).٦/٢٨٠( »واآلثار
 ).١٠/٥٤( »عارضة األحوذي«: انظر  )٤(
 .)٣/١٠٦(له  »أحكام القرآن« :انظر  )٥(
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  : −رضي اهللا عنهما  −عمر بن اخلطاب عن معارضته أبا بكر  وعـرج

يخني  استقرَّ عند عمر بن اخلطاب رأي أيب بكر,  −ريض اهللا عنهام  − بعد حصول التناظر بني الشَّ
ة فتابعه عىل قتال مانعي ة التي أدىل هبا  وَباَن له صوابه باحلجَّ كاة, وقد رشح اهللا صدره بتلك احلجَّ الزَّ

يق  دِّ , وهو )٢(; َفَرَجَع عن املعارضة إىل املوافقة )١(, والربهان الذي أقامه نصا وداللةأبو بكر الصِّ
َح اهللا صدر أيب بكر للقتال; فعرفُت أنه احلقد  اهللا ما هو إال أن رأيُت َأنْ َفوَ «: معنى قوله  .»قُّ َرشَ

حابة   .   )٣(عىل قتاهلم فاجتمعت بذلك كلمة عامة الصَّ

*  *  * 

  : عن املعارضة  وسبب رجوعه

ة التي أقامها أبو بكر  كاة  هو اطمئنانه للحجَّ وليس  −يف وجوب مقاتلة املمتنعني عن أداء الزَّ
ذهب إليه, عرف أنَّ ما ذهب إليه , فإنه ملَّا رأى أبا بكر جازمًا عىل مقاتلتهم, ُمْسَتْصِوبًا ما – )٤(تقليداً 

; فحصلت متابعته أليب بكر   .; فاحلمد هللا عىل ذلك −ريض اهللا عنهام  −هو احلقُّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
  ).١/٢٠٣( »رشح النووي عىل مسلم«: انظر  )١(
  ).١/٢٣٢( »جامع العلوم واحلكم«: انظر  )٢(
  ).١/٤٤٥( »رشح منتهى اإلرادات«, )١٢/٢٧٧( »الفتح«, )٩/٣( »املغنـي«: انظر  )٣(
افضة, بناًء عىل معتقدهم الفاسد يف   )٤( , بحيث إنَّ عمر كان يعتقد عصمة أيب بكر, وبراءته من )مسألة العصمة(كام يزعم الرَّ

  ).٢/١٦٥( »معامل السنن«: انظر! اخلطأ
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  :، وهي أدلة اجلمهور−رضي اهللا عنهما  −أبا بكر  عمر وافق فيه ذهب الذيأدلة امل

نَّ  كاة بالكتاب, والسُّ  :ة, واإلجـامع استدلت اجلامهري عىل وجوب مقاتلة مانعي الزَّ

 ريمــــرآن الكــــالقـ: أوالً 

*βÎ... ﴿ : قوله تعاىل – ١   sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#θ=y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨ ...﴾)١( .  

*βÎ﴿ : وقوله تعاىل – ٢ sù (#θç/$s? (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ÷zÎ* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3  ...﴾)٢(. 

م قتال املرشكني برشط التوبة من الرشك, والقيام بأداء  :وجه الداللة من اآليتني أنَّ اهللا حرَّ
كاة; فإهنم ُيقاتلون حتى ُيؤدُّوها; ألنَّ اهللا تعاىل  الة  أو الزَّ واجبات اإلسالم; فإن امتنعوا من أداء الصَّ

  .)٣(علَّق العصمة هبام
 رةـــهَّ ــــنَّة املطالسُّ : ثانيًا 

اس حتى يشهدوا أن ال ُأمرت أن ُأقاتل النَّ « :مرفوعاً  −ريض اهللا عنهام  −حديث ابن عمر  – ١
 .)٤(متَّفق عليه. »...إله إال اهللا

الة, وأداء  ^أنَّ النبي  :الداللةوجه  هادتني, وإقامة الصَّ علَّق عصمة الدم واملال عىل النطق بالشَّ

                                                                                                  
  ).٥: آية(ة سورة التوب  )١(
  ).١١: آية(سورة التوبة   )٢(
  ).٢٩٠ص( »تفسري ابن سعدي«, )٣/٣٦٤( »تفسري ابن كثري«, )٢/٤٥٧( »تفسري ابن العريب«: انظر  )٣(
م خترجيه  )٤(  .تقدَّ

, ومعاذ بن جبل عند أمحـد ) ٢١(, وعن جابر عند مسلم برقم )٣٩١(ويف الباب بنحو لفظه عن أنس عند البخاري برقم 
)٥/٤٤٦.( 
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كاة حلَّ دمه وماله حتى يدفعها لإلماما كاة, فمن امتنع عن أداء الزَّ  .لزَّ

اد الُعامينِّ قال – ٢  :أما بعد ,سالمٌ  :امنإىل أهل عُ  ^جاءنا كتاب رسول اهللا « :وعن أيب شدَّ
كاة,وا وأدُّ  ,وأين رسول اهللا ,وا بشهادة أن ال إله إال اهللافأقرِّ  وإال كذا وكذا, وا املساجد وخطُّ  الزَّ

 .)٢(, والبزار)١(رواه الطرباين .»كمتُ وْ زَ غَ 

اشرتط عىل أهل ُعامن يف كتابه إليهم أمورًا حلقن دمائهم,  ^أنَّ رسول اهللا  :وجه الداللة
كاة, فدلَّ عىل أهنم لو امتنعوا عام اشرتط عليهم لَوَجَب قتاهلم وغزوهم  والكفِّ عنهم ; منها أداء الزَّ

 .يف ُعْقر دارهم

 عاإلجـــــام :ثالثًا 

حابة  كاة, وال ُيعرف هلم خمالف ; نقل اإلمجاَع  فقد أمجع الصَّ مجيعهم عىل قتال مانعي الزَّ
 .)٣(مجاعٌة من أهل العلم, واتَّفق الفقهاء من بعدهم عىل ذلك

                                                                                                  
. , من طريق موسى بن إسامعيل, عن عبد العزيز بن زياد, عن أيب شداد به)٦٨٤٩(, رقم )٧/٩٥( »املعجم األوسط«يف   )١(

د به موسى بن إسامعيل«: وقال عقبه  .»ال ُيروى هذا احلديث عن أيب شداد إال هبذا اإلسناد, تفرَّ
د به موسى بن إسامعيل: , إال أنَّ الطرباين قالذكرهم أحداً  وإسناده مل أر«): ١/٢٩( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف     .»تفرَّ

ال نعلـم روى أبـو شـداد «: وقـال عقبـه. , بمثل إسناد الطرباين, واللفظ له)٨٨٠(, رقم )كشف − ١/٤١٧( »مسنده«يف   )٢(
 .»عرفوفيه من ال يُ  ,وهو مرسل ,رواه البزار«): ٣/٦٤( »املجمع«قال اهليثمي يف . »إال هذا

عارضة «, )٣/٢١٤( »االستذكار«, )٢١/٢٨٢(و) ٤/٢٣١( »التمهيد«, )٣/١٠٨(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )٣(
ـــي«, )١٠/٥٤( »األحــوذي ــاع يف مســائل اإلمجــاع«, )٩/٣( »املغن , )٣٣٤و ٥/٣١٤( »املجمــوع«, )١/٢٥٥( »اإلقن

 »رشح منتهـى اإلرادات«, )١٢/٢٧٧( »الفتح«, )٥٥٦و ٥٤٥و ٢٨/٣٥٨(» جمموع الفتاوى«, )٢/٤٨٣( »الذخرية«
)١/٤٤٥.(  
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... كلُّ طائفة ممتنعة عن التزام رشيعة من رشائع اإلسالم الظاهرة املتواترة«: قال شيخ اإلسالم
هادتني, وملتزمني بعض فإنه جي ب قتاهلم حتى يلتزموا رشائعه, وإْن كانوا مع ذلك ناطقني بالشَّ

حابة  يق والصَّ دِّ كاة, وعىل ذلك اتَّفق الفقهاء بعدهم بعد  رشائعه, كام قاتل أبو بكر الصِّ مانعي الزَّ
حابة  − ريض اهللا عنهام  −سابقة مناظرة عمر أليب بكر  ال عىل حقوق عىل القت , فاتَّفق الصَّ
نَّة  .)١(»اإلسالم عمًال بالكتاب والسُّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

حابة  ح يف املسألة ما اجتمع عليه الصَّ ة, وأعزَّ به اإلسالم وأهله, املرجَّ , وكشف اهللا به الُغمَّ
واتَّفقت عليه أقوال العلامء من وجوب قتال الطائفة املمتنعة عن أداء يشء من فرائض اإلسالم 

 .رة املتواترة ; واهللا تعاىل أعلمالظاه

*  *  * 

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ., بترصف يسري)٢٨/٥٠٢( »جمموع الفتاوى«  )١(
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  املسـألة الثانيـة – ١٦
اس  )١(عن رأيه يف قسمة الفيء عمر بن اخلطاب رجوع 

َّ
  بني الن

ـابقة 
َّ
ل والس

ْ
ض
َ
  حبسب الف

W 

وقد اختلف اخللفاء . )٢(الفيء: من األموال التي يليها والة املسلمني مما ُيؤخذ من املرشكني
يرى التسوية بني الناس فيه, حتى إنه  يف قسمته بني أهله, فكان أبو بكر الصديق  اشدون الرَّ 

 . )٣(, إال أنه أخرج العبيد منهوهو املشهور عن عيل بن أيب طالب . أدخل فيه العبيد
ا املعاش «: يف ذلك ليفاضَل بني الناس يف الَقْسِم, فقال وقد ُكلِّم  فضائلهم عند اهللا, فأمَّ

 .)٤(»التسوية فيه خريف

                                                                                                  
جوع, ُيقال: أصل الفيء يف اللغة :الفيء  )١( ومنه قيل للظـل الـذي . فاء َيفيءفِئًة وُفُيوءًا, كأنه يف األصل هلم َفَرَجَع إليهم: الرُّ

 ).أ.ي.ف(, مادة )٧١٠ص( »النهاية«: انظر. رب إىل جانب الرشق; ألنه يرجع من جانب الغ) يفء(يكون بعد الزوال 
ما ناله املسلمون من أموال الكفار بعد أن تضع احلرب أوزارها  مما مل يوجـف عليـه بخيـل أو ركـاب  :وهو يف االصطالح

 »غـربامل«, و)٨٠ص( »طلبـة الطلبـة«: انظـر. , كالـذي تركـوه فزعـًا مـن املسـلمني وهربـوا)من غـري حـرب وال جهـاد(
 ).٦/٣١٢( »املغـني«و). م.ن.غ(و) ء.ي.ف(, مادة )١٤٨ص( »رشح حدود ابن عرفة«, و)٣٤٦ص(
$!™Β ü$! ﴿: واألصل فيه قول اهللا تعاىل *   sù r& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“t à)ø9 $# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $#uρ È⎦ ø⌠ $#uρ 

È≅‹Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨøîF{$# öΝä3Ζ ÏΒ 4 ... ﴾ ]٧آية : احلرش.[ 
  ).٦/٣١٢( »املغـني«: انظر  )٢(
ـافعيِّ وهو   )٣( وذكـر ابـن مفلـح يف ). ٤/٢٠٠( »اإلنصـاف«, وروايـة عـن أمحـد كـام يف )٥/٣٤٩( »األم«كـام يف  اختيار الشَّ

 .كالم اإلمام أمحدأهنا ظاهر ) ٣/٤٨٣( »الفروع«
 .من طريق الليث بن سعد, عن يزيد بن أيب حبيب وغـريه) ٦٤٨(, رقم )٣٣٥ص( »كتاب األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )٤(

). ١٠٧٣ص( »التقريـب«) ثقة فقيه, وكـان يرسـل(يزيد بن أيب حبيب, هو الفقيه املرصي  .مرسل إال أنه ورجاله ثقات,
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ا عمر بن اخلطاب  ابقة التَّفضيلإىل فإنه ذهب  أمَّ ين بالسَّ . يف اإلسالم, وحسن األثر يف الدِّ
  .)١(أيضاً  وهو املشهور عن عثامن بن عفان 

مدة خالفته ; ُيفاضل بني  مذهبًا لعمر  −أعني عدم التسوية يف العطاء  –وقد استقرَّ هذا 
ال أجعل من قاتل رسول «: , وكان يقول يف ذلك)٢(وال جيعلهم يف منزلة واحدةالناس يف العطاء, 

  .)٣(»!كمن قاتل معه^ اهللا 

كأنه استصوب رأي أيب بكر فأنه رجع عن ذلك إىل التسوية يف آخر حياته,  إال أنه ُحِكي عنه 
ي بني الناس يف األُعطيات هيف ذلك, ولكن  .نه; عىل ما سيأيت بياُقتل قبل أن ُيسوِّ

*  *  * 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٨١٧ص( »التقريب«) بت فقيه إمام مشهورثقة ث(والليث هو اإلمام املعروف 

  ).٦/٣٢٠( »املغـني«: انظر  )١(
: انظـر.  وهـو الروايـة املصـححة عنـد احلنابلـة). ١/٥٠٠( »عقـد اجلـواهر الثمينـة«:  هـذا مـذهب مالـك, انظـروعىل *  

 ).٤/٢٠٠( »اإلنصاف«, و)٣/٤٨٣( »تصحيح الفروع«
وهـو ). ٣/٢٤٨(» تبيني احلقائق«: انظر. اإلمام بحسب املصلحة واالجتهاد أنَّ ذلك يرجع إىل نظر فريون :أما احلنفية*   

 ).٦/٣٢٠( »املغـني«رواية ثالثة عن اإلمام أمحد, اختارها ابن قدامة يف 
  ).٥٨٣/ ٢٨( »جمموع الفتاوى«: انظر  )٢(
من طريق أيب معرش, ) ٢٨٦(, رقم )١/٤٠٧( »البحر الزخار«كام يف  »مسنده«قطعة من حديث طويل ; أخرجه البزار يف   )٣(

حيح طرف منه; «): ٦/٦( »املجمع«قال اهليثمي يف . عن زيد بن أسلم, عن أبيه, وعن عمر بن عبد اهللا موىل ُغْفرة يف الصَّ
  .»رواه البزار, وفيه أبو معرش نجيح, ضعيف ُيعترب بحديثه
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אאW 

ةر اآلثـا
َّ
  :يف املسألة  بن اخلطاب عن عمر  احملكي

أنه كان ُيفاضل يف العطاء بني الناس فيام أفاء اهللا  املشهور عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
دين, , ونرصهتم لل^به عىل املؤمنني, بحسب سابقتهم إىل اإلسالم, وقرهبم من رسول اهللا 

يوان  . )٢(رتَّبه عىل ذلك )١(وجهادهم وبالئهم, فإنه ملَّا وضع الدِّ

يق  دِّ يا خليفة رسول اهللا «: , فيقول)٣(يف التسوية −ريض اهللا عنهام  −ولذا كان ُيناظر أبا بكر الصِّ
ي بني أصحاب ! ^ نيا بالغ, وخري : فقال أبو بكر! وسواهم من الناس? )٤(]بدر[ُتسوِّ إنام الدُّ
 . )٥(»الغ أوسعه, وإنام فضلهم يف ُأجورهمالب

ل املهاجرين األولني وأهل «: −ريض اهللا عنهام  − خماطبًا أبا بكر ويف روايٍة قال عمر فضِّ
ابقة  .)٦(»السَّ

                                                                                                  
يوانُ   )١( فرت هو :الدِّ لأو ,الَعَطاء وأْهل ,اجليش أسامءُ  فيه ُيْكَتُب  الذي الدَّ ن مـن وَّ و دوَّ  وهـو, بـن اخلطـاب  رعمـ اوينالـدَّ

 ).ن.و.د(, مادة )٢/١٥٠( »النهاية يف غريب احلديث«: انظر. ٌب ُمعرَّ  فاريسٌّ 
مـن  ومـا أحدثـه عمـر ). ٢٣٨ص(, وأليب يعـىل الفـراء )وما بعدها ٢٥٠ص(للاموردي  »األحكام السلطانية«: انظر  )٢(

نظريـة (إلخ, من األحكام االستصـالحية التـي ُتبنـى عـىل ... اجلند وأرزاقهم ومدة خدماهتم إنشاء الديوان لضبط عطاء 
  ).١/١١٥( »املدخل الفقهي العام«, كام أشار إليه العالَّمة مصطفى الزرقا يف )املصالح املرسلة

  ).٢٣٨ص(, وأليب يعىل )٢٥١ص(للاموردي  »األحكام السلطانية«: انظر  )٣(
 ).٣/٢٨٤( »كنز العامل«املطبوع, والزيادة من  »الزهد« سقطت من ما بني القوسني  )٤(
 .مرسالً من طريق عبد اهللا بن جعفر, عن إسامعيل بن حممد ; ) ١٣٧ص( »الزهد«أخرجه اإلمام أمحد يف   )٥(
يف  بـاب مـا جـاء يف التسـوية بـني النـاس –, كتـاب الفـيء )٥٦٧(, رقـم )٦/٥٦٧( »السنن الكـربى«أخرجه البيهقي يف   )٦(

 .القسمة, من طريق يونس, عن هشام بن سعد القريش, عن عمر بن عبد اهللا موىل ُغْفرة
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ابقة يف اإلسالم كثرية, منها ار عن عمر ـواآلث  :يف املفاضلة يف العطاء بني الناس بحسب السَّ

عن أسلم موىل يف حديٍث طويٍل,  )٢(»الكربى«, والبيهقي يف )١(»مسنده«روى البزار يف  – ١
له  من كان: فقال ,)٣(من البحرين قدم عىل أيب بكر ماٌل «: عمر, وعمر بن عبد اهللا موىل ُغْفرة قاال

قد وعدين رسول اهللا  :جابر بن عبد اهللا فقال فجاء :قال .فليأت فليأخذه ةٌ دَ عِ  ^عىل رسول اهللا 
 !ملء كفيه ثالث مراٍت  ; وهكذا ,وهكذا ,أعطيتك هكذا  من البحرين ماٌل إذا جاءين« :فقال ^
بني الناس ما  مَ َس ثم قَ  ,ثم أعطاه مثلها ,إليها دْ عُ  :قال .مخسامئة , فأخذ بيديه فوجدهبيديك ذْ ُخ  :قال

 ,أكثر من ذلك فلام كان العام املقبل جاءه ماٌل . −واحد  يعني لكلِّ  −راهم بقي فأصاب عرشة الدَّ 
  :إىل أن قاال. »...  عرشين درمهاً  إنسانٍ  بينهم فأصاب كلُّ  مَ َس قَ فَ 

إنام هذه  ,أجر أولئك عىل اهللا :قال .املهاجرين لَت لو فضَّ  !يا خليفة رسول اهللا :فقالوا... «
 وَح تُ ففتح اهللا عليه الفُ  عمر  َف خلِ استُ  فلام مات أبو بكر  .ةِ رَ ثَ خري من األَ  سوة فيهااألُ  ;معايش

ال أجعل من  قد كان أليب بكر يف هذا املال رأي, ويل رأي آخر, :فقال ,فجاءه أكثر من ذلك املال
ل املهاجرين واألنصار; كمن قاتل معه  ^قاتل رسول اهللا  , ففرض ملن شهد بدرًا منهم مخسة ففضَّ

                                                                                                  
ى بغريه  )١(  . سبق خترجه قريبًا, ويف إسناده ضعف, ويتقوَّ
باب التفضيل عىل السـابقة والنسـب, مـن طريـق زيـد بـن حبـاب, عـن أيب  –, كتاب الفيء )١٢٩٩٧(, رقم )٦/٥٦٩(  ) ٢(

 .اهللا موىل ُغْفرة, وغريهمعرش, عن عمر بن عبد 
 .هجر قصبة البحرين :وقيل ,رجَ هي قصبة هَ  :قيل ,امنبني البرصة وعُ  ,اسم جامع لبالد عىل ساحل بحر اهلند :الَبْحَرْين   )  ٣(

 »معجـم البلـدان«: انظـر  .وبـالد واسـعة ,وفيهـا عيـون ميـاه ,وجعلهـا آخـرون قصـبة برأسـها ,ها قوم من اليمنوقد عدَّ 
للمملكـة العربيـة السـعودية; ذلـك أنَّ ) املنطقة الرشـقية(وقعها اليوم هو ما ُيطلق عليه يف هذا العهد اسم وم). ١/٣٤٦(
اسم يشمل البالد املمتدة املحاذية لساحل اخللـيج العـريب مـن اجلزيـرة العربيـة, مـن حـدود البرصـة شـامالً إىل ) البحرين(

 ).٦٤ص( »معجم األمكنة«: انظر. حدود بالد ُعامن جنوباً 
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 »... ففرض له أربعة آالف أربعة آال )١(آالف مخسة آالف, ومن كان إسالمه قبل إسالم أهل بدر
 .احلديث

 − يوانملا أمجع عمر بن اخلطاب عىل تدوين الدِّ «: )٢(»الطبقات الكربى«وعند ابن سعد يف  – ٢
 ,^ثم األقرب فاألقرب برسول اهللا  ,عوةبدأ ببني هاشم يف الدَّ  −م سنة عرشين وذلك يف املحرَّ 

 :فقالوا ,حتى انتهى إىل األنصار ,ابقةم أهل السَّ قدَّ  ^فكان القوم إذا استووا يف القرابة برسول اهللا 
ثم األقرب فاألقرب بسعد بن  ,)٤(سعد بن معاذ األشهيلِّ  )٣(ابدؤوا برهط :فقال عمر ?بمن نبدأ

يوان ,معاذ َل أهَل  ,وَفَرَض عمُر ألهل الدِّ وابق واملشاهد يف الفرائض َفَفضَّ  .»السَّ

ما أنا « :فقال ,الفيء مَ وْ يَ  طاب ذكر عمر بن اخل :ثان قالدَ احلَ  بنِ  سِ وْ مالك بن أَ وعن  – ٣
 ةوقسم ,منازلنا من كتاب اهللا ا عىلإال أنَّ  ,به من أحدٍ  ا بأحّق منَّ  وما أحدٌ  ,هبذا الفيء منكم أحقُّ 

                                                                                                  
 .»وفرض ملن كان له إسالم كإسالم أهل بدر ومل يشهد بدرًا أربعة آالف« :أي ومل يكن شهدها, كام بيَّنْتها رواية البيهقي  )١(
عن أسامة بن زيد بن أسـلم,  :األول: يف حديٍث طويٍل من عدة طرق) ٣/٢٩٦( »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف   )٢(

عن حممـد  :والثالث. عن داود بن احلصني, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس :والثاين. ن جدهعن حييى بن عبد اهللا بن مالك, ع
 . ابن عبد اهللا, عن  الزهري, عن سعيد بن املسيب ; دخل حديث بعضهم يف بعض

وداود بـن ). ١/٩٨( »التقريـب«) ضـعيف مـن قبـل حفظـه(, كأسامة بن زيد بـن أسـلم فإنـه وبعض رجاله متكلم فيهم
حيح«فبعض أطرافه يف  ولكنه يتقوى بغريه,). ١/١٩٨( »التقريب«) إال يف عكرمةثقة, (احلصني   .وغريه »الصَّ

هط  )٣( وال  ,وال تكـون فـيهم امـرأة ,وقيـل إىل األربعـني ,هط من الرجال ما دون العرشـةوالرَّ  ,هم عشرية الرجل وأهله :الرَّ
 ).ط.هـ.ر(, مادة )٢/٢٨٣( »النهاية«: انظر. وأرهاط ,طهُ وجيمع عىل أرْ  ,واحد له من لفظه

ومناقبـه ,  اهتـز العـرش ملوتـه ., من السابقني إىل اإلسالم, أسلم عىل يد مصعب بن عمـريالبدري ويسنصاري األاأل  )٤(
 ,وهو يومئذ ابـن سـبع وثالثـني سـنة ,فامت من رميته تلك ,)هـ٥(ُرمي يوم اخلندق سنة . يف السريمشهورة يف الصحاح و
 ). ٣/٧٠( »اإلصابة«, )٢/١٦٧( »االستيعاب«: انظر. ودفن بالبقيع ,^ فصىل عليه رسول اهللا
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 .)١(»والرجل وِقَدُمُه, والرجل وبالؤه, والرجل وعياله, والرجل وحاجته ,^رسول اهللا 

كان « :قال  عن عمر بن اخلطاب, بن عمرا من حديث )٢(»صحيح البخاري«ويف  – ٤
لني أربعة آالٍف يف أربعة, وَفَرَض البن عم َفَرَض للُمهاجرين له : قيل. ٍف ومخسامئةثالثة آال راألوَّ

ليس هو كمن  يقول إنام هاجر به أبواه,«: فقال .»!?ٍف َم َنَقْصَتُه من أربعة آاللِ هو من املهاجرين, فَ 
 . »ههاجر بنفس

ني يِّ كان عطاُء البدر« :من رواية ابن أيب حازم قال −أيضًا  − )٣(»ريصحيح البخا«ويف  − ٥
لنَّهم عىل من بعدهم« :وقال عمر. »ٍف مخسَة آالٍف مخسة آال  .»ألُفضِّ

كان خيتار التفضيل بني الناس يف العطاء, وذلك  فهذه اآلثار قاضية بأنَّ عمر بن اخلطاب 
 . , واختالف مراتبهم ومنازهلمبحسب سابقتهم يف اإلسالم, وجهادهم, وبالئهم
*  *  * 

  : )٤(للتسوية توجيه اختيار أبي بكر الصديق 
ذكر بعض أهل العلم تعليًال الختيار أيب بكر املساواة بني الناس يف الفيء, فمن ذلك ما  − ١

طاء , فهو يرى أنَّ الع» فضائلهم عند اهللا«: نفُسه عندما ُكلِّم يف ذلك بقوله أشار إليه أبو بكر 
الذي ُيعطيه الناس مل يكن بسبب طاعتهم هللا ; ألنَّ جزاءهم وثواهبم مقابل طاعاهتم إنام يكون من 

                                                                                                  
بـاب مـا جـاء يف قسـم ذلـك عـىل قـدر  –, كتاب الفـيء )١٢٩٧٢(, رقم )٦/٥٦٤( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(

 .الكفاية, من طريق ابن إسحاق, عن حممد بن عمرو بن عطاء, عن مالك
 .وأصحابه إىل املدينة ^باب هجرة النبي  –, كتاب مناقب األنصار )٣٩١٢(, رقم )مع الفتح – ٧/٢٥٣(  )٢(
 .باب شهود املالئكة بدراً  –, كتاب املغازي )٤٠٢٢(, رقم )مع الفتح – ٧/٣٢٣(  )٣(
 ).٣٥٤ص(للغزايل  »املستصفى«, و)٣٣٧ص( »كتاب األموال«: انظر  )٤(
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 .  عند اهللا, ولذا جيب أن يكونوا يف العطاء سواسية
يرى أنَّ املسلمني إنام هم بنو اإلسالم, كإخوة ورثوا آباءهم فهم رشكاء يف  وكان  − ٢

كان بعضهم أعىل من بعض يف الفضائل, ودرجات الدين  املرياث تتساوى فيه سهامهم, وإن
 .واخلري

, وهو اختالف طبيعة وِخْلَقة أيب بكر عن )١(وهناك أمر ثالث, أشار إليه أبو حامد الغزايل −  ٣
ـهِ  –كام يقول  –طبيعة عمر ريض اهللا عنهام, فمن طبيعة أيب بكر  . , وجتريد النظر لآلخرة)٢(َغَلَبُة التَّألُّ

وددت أين أختلَّص مما أنا فيه بالكفاف, وخيلص يل جهادي مع رسول اهللا «: يقول ن وهلذا كا
^«)٣(. 

  : )٤(مفاضلةلل  عمرتوجيه اختيار 

بينام عمر بن اخلطاب له تعليل آخر ألجل عدم التسوية, فإنه يرى أنَّ الناس لوال اإلسالم  − ١
رهبم من اهللا, وسبقهم إليه, وهلذا جيوز عنده ملا استحقوا العطاء, وهم متفاوتون يف قوة إيامهنم, وق

 . أن خيتلفوا يف العطاء بسببه, وأن ُجيعل معيشة الَعاِمل أوسع من معيشة اجلاهل
 .يرى أنَّ التفاوت يف العطاء مفيد ; لكون ذلك ترغيبًا يف طلب الفضائل وكان  − ٢

                                                                                                  
ـ أبـو حامـد, ,حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطويسهو   )١( ـه عـىل إمـام  ,)هــ٤٥٠(ولـد بطـوس سـنة . ة اإلسـالمحجَّ تفقَّ

إحيـاء علـوم «: مـن أشـهر مصـنفاته .وفـارس ميدانـه ,وإمام أهل زمانه ,كان أفقه أقرانه. أيب نرص اإلسامعييل احلرمني, و
 ). ٦/١٩١( »طبقات الشافعية«, )١٩/٣٢٢( »النبالء«: انظر). هـ٥٠٥(مات سنة . »الدين

  ).هـ.ل.أ(, مادة )٩ص( »خمتار الصحاح«: انظر .دعبُّ والتَّ  كنسُّ التَّ هو  :َألُّهـالتَّ   )٢(
 .وهو مرسل .من طريق ابن هليعة, عن يزيد بن أيب حبيب) ٦٤٧(, رقم )٣٣٥ص( »األموال«رواه أبو عبيد يف   )٣(
 ).٣٥٤ص( »املستصفى«, و)٣٣٧ص( »كتاب األموال«: انظر  )٤(
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ياسة, ورعاية  من االلتفات وهو ما كانت عليه طبيعته وسجيته : وأمر ثالث − ٣ إىل السِّ
 .الغرض هذا لتحصيل بينهم ُيفاضل فكان اخلري, إىل دواعيهم وحتريك ,مصالح اخللق, وضبطهم

*  *  * 

سوية  عمر بن اخلطاب  وعـرج
َّ
فضيل يف العطاء إىل الت

َّ
  :عن الت

 حياته عىل رأيه يف التفضيل بني الناس يف العطاء حسب منازهلم استمرَّ أمري املؤمنني 
جوع عن هذا الرأي يف آخر عمره, ليوافق أبا بكر  وفضائلهم يف الدين, لكن جاء عنه ما يدلُّ عىل الرُّ

ح  برجحان رأي أيب بكر عىل رأيه يف  −كام سيأيت  −الصديق عىل ما ذهب إليه مدة خالفته, فقد رصَّ
عية, وذلك عىل منرب رسول اهللا  ة باملدينة النبوية, عق ^قسمة الفيء بني الرَّ ب رجوعه من آخر حجَّ

ها   . حجَّ
 :ار ــومن تلك اآلث* 
لئن ِعْشُت إىل هذا العام املقبل ألحلقنَّ «: سمعت عمر يقول: ما روا ه أسلم الَعَدويُّ قال – ١

حتى «: ويف رواية أيب ُعبيٍد قال. )١(رواه أبو نعيم» آخر الناس بأوهلم, حتى يكونوا شيئًا واحداً 
 .)٣(»واحداً  )٢(يكونوا ببَّـاناً 

                                                                                                  
 وهو هبذا اإلسناد صـحيح,. طريق هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عمرمن ) ٩/٥٨( »حلية األولياء«يف   )١(

 .عىل رشط مسلم فهو
ونقـل ابـن األثـري عـن . »ال أحسب هذه الكلمة عربية, ومل أسمعها يف غري هذا احلـديث«: أي شيئًا واحدًا ; قال أبو ُعبيد   )٢(

) ٣٢٦ص( »كتـاب األمـوال«و) ٣/٢٦٨( »غريـب احلـديث«: انظـر .»دّ َممَـ كـالم يف َتْفُش  ومل يَّةيامن لغة أهناك«: األزهري
 ).ن.ب.ب(, مادة )١/٩١( »النهاية يف غريب احلديث«كالمها أليب ُعبيد, و

 . بنحو إسناده) ٦٥١(, رقم )٣٣٦ص( »كتاب األموال«  ) ٣(
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 .)١(»لئن بقيُت إىل احلول ألُحلقنَّ أسفل الناس بأعالهم«: قال وعنه أيضًا, عن عمر  – ٢

أبا بكر رأى  وإنَّ ... «: , وفيه −وهو حديث طويل  –ومىض يف حديث أسلم, وموىل ُغْفرة  – ٣
إىل هذه  ْش عِ أَ  نْ فإِ  ; َل فضِّ أنا أن أُ  ورأيُت  ,بالسوية مَ ِس قْ أبو بكر أن يَ  ىورأ ,فرأيت أنا رأياً  ,رأياً 
 .)٢(»يأيمن ر خريٌ  هُ فرأيُ  ;إىل رأي أيب بكر نة فسأرجعُ السَّ 

برجوعه عن رأيه األول, وترجيح رأي أيب بكر  ففيام سبق من الروايات يتبنيَّ ترصيح عمر 
  يف التسوية, ولكنَّ عمر مةفقد ورد يف آخر رواية البزار املتق! ُطِعَن عقب خطبته بأيام ... «: دِّ

ن من حتقيق ما عزم . »!يوم األربعاء مات وتكلَّم هبذا الكالم يوم اجلمعة,  وبالتايل فإنه مل يتمكَّ
 .عليه

وقد «: −رمحه اهللا تعاىل  –, فقال )٣(وقد أشار إىل رجوعه عن املفاضلة أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم
وكان  .وهذا هو املشهور من رأيه ,اء عن اإلسالمنَ والغَ  ,وابقيل عىل السَّ ضل التفكان رأي عمر األوَّ 

 .)٥(»جوع إىل رأي أيب بكربالرُّ  )٤(ثم قد جاء عن عمر يشء شببهُ  ,سويةرأي أيب بكر التَّ 

*  *  * 

                                                                                                  
طريـق معـن بـن عيسـى, عـن  , مـن)٧/٤٩٠( »الفـتح«كام عـزاه لـه ابـن حجـر يف  »غرائب مالك«أخرجه الدارقطني يف   )١(

 .إسناده عىل رشط الشيخنيو. مالك, عن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عمر
م خترجيه, وفيه أبو معرش   )٢( ى بالروايات السابقة)ضعيف(أخرجه البزار, تقدَّ   ., ويتقوَّ

 ,ث عنه الدارميحدَّ  و.ة, ومجاعالقايض ورشيكاً  ,سمع إسامعيل بن جعفر .صاحب املصنفات ,البغدادي اللغوي الفقيه  )  ٣(
 :مـن مؤلفاتـه. بالفقه واالخـتالف عارفاً  ,للحديث وعلله وكان حافظاً , )هـ١٥٧(سنة  همولد .وآخرون, بن أيب الدنيااو
 ).١٠/٤٩٠( »النبالء«, )٢/٤١٧( »التذكرة«: انظر .)هـ٢٢٤(مات بمكة سنة . »غريب احلديث«, و »كتاب األموال«

 ).شبيه: (لعلَّه تصويبهو. هكذا هي يف املطبوع  ) ٤(
 ). ٣٣٦ص( »كتاب األموال«: انظر  ) ٥(
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  :سببه رجوعه عن رأيه 

جوع عن رأيه إىل رأي أيب بكر ريض اهللا عنهام  مل يتبنيَّ يل السبب الذي َجَعَل عمر يعزم عىل الرُّ
من  تأيت إىل عمر  التي كانت أنَّ األموال –واهللا تعاىل أعلم  –, ولعلَّ السبب يف ذلك بوضوح

الفيء واخلراج قليلة بالنسبة ملا كان يأتيه بعد كثرة الفتوحات والبلدان, فكان ُيفاضل بني الرعية يف 
املال وازداد فرض فلامَّ كثر . ُأعطياهتم, فُيعطي البعض أكثر من البعض اآلخر; ليكفي املال اجلميع

واء ; ألنَّ املال أصبح يكفي اجلميع  .للمسلمني ُأعطياهم عىل السَّ

ملَّا كرب وأسنَّ وشعر بدنو أجله, أراد  وهو أنَّ عمر بن اخلطاب  :وهناك وجه آخر فيام يبدو يل
ي بني الناس يف العطاء لئال يلحقه يشء بعد وفاته; وهو نفس السبب الذي جعل أبا ب كر أن ُيسوِّ

م الصديق  ي بني الناس كام تقدَّ  . ُيسوِّ

يق  :وهناك وجٌه ثالث دِّ إال نادرًا, ويراه خريًا  −ريض اهللا عنهام  −أنه كان ال خيرج عن رأي الصِّ
ح بذلك  .        من رأيه كام رصَّ

*  *  * 

  : بن اخلطاب  عمرإليه  رجع ذهب الذيأدلة امل
افعية ومن وافقهم −  استدلَّ القائلون بالتسوية يف العطاء نَّة, واملعقول  −الشَّ  :بالسُّ

ـ:  أوالً  رةـــنَّة املطــالسُّ  ـهَّ
نَّة عىل أنَّ النبي   :كان يقسم العطاء بني الناس دون تفرقة بني أحد, ومن ذلك^ فقد دلَّت السُّ

ء, قسم ملن حرض الوقعة عىل العدد, ومنهم من كان يف غاية الَغنا^ ما ورد أنَّ النبي  – ١
 .ومنهم من يكون حمرضه إما غري نافع, وإما رضر باجلُبن واهلزيمة.. ويكون الفتح عىل يديه 
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َجالة مع تفاضلهم^ وورد أنَّ النبي  – ٢ ى بني الفرسان أهل الَغناء وغريهم, والرَّ  .)١(سوَّ
نَّة دلَّت عىل إعطاء املجاهدين ُأعطياهتم بمجرد احلضو :وجه الداللة منهام ر, دون النظر أنَّ السُّ

 .)٢(إىل أي اعتبار آخر
 املعقــــول: ثانيًا 

 :وذلك من وجهني 
 : قياس قسمة العطاء عىل قسمة املرياث  – ١

ل أحدهم يف  ى فيه بني الولد البار والعاق, والغني والفقري, فكام أننا ال ُنفضِّ حيث إنه ُيسوَّ
 .)٣(املرياث, فكذلك احلال يف العطاء, فال فرق

 : قسمة العطاء عىل قسمة الغنيمةقياس  – ٢
جاع الذي حصل الفتح عىل يديه, وبني اجلبان الذي قد تكون اهلزيمة  ى فيه بني الشُّ فإنه ُيسوَّ

  .)٤(بسببه ; فكذلك العطاء يستحقه اجلميع بدون تفرقة

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ). ٥/٣٤٦( »األم«: انظر  ) ١(
 ).٥/٣٤٦( »األم«: انظر  ) ٢(
 ). ٧/٦٦٢( »مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح رشح «, )٥/٣٢١( »روضة الطالبني«, )٥/٣٤٦( »األم«: انظر  ) ٣(
وراجـع مـا ذكرتـه يف توجيـه اختيـار أيب بكـر وعمـر ). ٧/٦٦٢( »فـاتيحمرقـاة امل«, )٥/٣٢١( »روضة الطـالبني«: انظر  ) ٤(

 .للتسوية واملفاضلة
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  :الرتجيـح 

ح يل يف املسألة   الناس مفوَّض أمره لإلمام, أنَّ قسمة العطاء بني −واهللا تعاىل أعلم  –الذي يرتجَّ
غ التَّسوية  غ املفاضلة بينهم فاضل, وإْن ُوِجَد مسوِّ ينظر فيه إىل املصلحة بحسبها, فإن ُوِجَد مسوِّ

ى  .)١(وهو اختيار املوفَّق ابن قدامة, والعالء املرداويِّ . سوَّ

حات هذا الرأي*   :يأيت ما  −يف نظري  – ومرجِّ

ـنَّة أنَّ  − ١ ق يف بعض أوقاته يف العطاء ملا يراه من حاجة الناس,  ^النبي  ما ثبت يف السُّ كان ُيفرِّ
إذا جاءه يفٌء َقَسَمُه من يومه, فأعطى ذا  ^كان رسول اهللا «: كام يف حديث عوف بن مالك قال
 .)٢(»األهل حظَّني, وأعطى الَعَزَب حظا

َل قومًا عىل )٣(كان ُيعطي األنفال ^وألنَّ النبي  – ٢  قوم عىل قدر َغنائهم ; وهذا يف فُيفضِّ

                                                                                                  
 ).٤/٢٠٠( »اإلنصاف«: انظر  )١(

ولـد سـنة . هو أبو احلسـن عـيل بـن سـليامن الصـاحلي احلنـبيل, شـيخ مـذهب احلنابلـة ومصـححه ومنقحـه :واملرداوي*   
ه به, وأخذ عنه بدر)هـ٨١٧( , »اإلنصـاف«: اشتغل بالتصنيف, ومـن أعظمهـا . الدين السعدي , والزم ابن قندس وتفقَّ
 ).٥/٢٢٥( »الضوء الالمع«, )٧/٣٤٠( »الشذرات«: انظر). هـ٨٨٥(مات بدمشق سنة . »تصحيح الفروع«و

بـاب مـا جـاء يف قسـم ذلـك عـىل قـدر  –, كتاب الفـيء )١٢٩٦٩(, رقم )٦/٥٦٢( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(
طريق احلكم بن نافع, عن صفوان بن عمرو, عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري, عن أبيه, عن عوف بن مالك  من. الكفاية

وعبـد الـرمحن ). ٤٥٤ص( »التقريـب«) ثقـة(وصـفوان ). ٢٦٤ص( »التقريـب«) ثقة ثبـت(احلكم  سنده صحيح ;و. به
 ).١٩٥ص( »التقريب«) ثقة جليل(وأبوه ). ٥٧٣ص( »التقريب«) ثقة(

غريـب «: انظـر. وهـو مـا أعطـى اهللا املسـلمني مـن أمـوال الكفـرة وأغنمـه إيـاهم. واحدها نفل, وأصـله العطـاء :الاألنف  )٣(
 ).٢/١٥(للخطايب » احلديث
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 . )١(معناه

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٦/٣٢٠( »املغــني«: انظر  )١(
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  املسـألة الثالثة – ١٧
ةِ عمر بن اخلطاب رجوع 

َ
ي
ْ
فه يف أخذ اجلِز

ُّ
وس)١(عن توق

ُ
  )٢(من اجمل

W 

حابة  ومن جاء بعدهم عىل جواز إقرار أهل الكتاب هيودًا  اتَّفق أهل العلم من لدن الصَّ
≈θè=ÏG#)﴿ : دينهم باجلزية, لقول اهللا عزَّ وجلَّ  ونصارى عىل s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ø9 $$Î/ 

ÌÅz Fψ $# Ÿωuρ tβθ ãΒ Ìhptä† $tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# 4©®L ym (#θäÜ÷èãƒ 

sπ tƒ÷“ Éfø9 $# ⎯tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρãÉó≈ |¹ ﴾)٣(. 

                                                                                                  
  .سكنى دار اإلسالم واجلزاء; ألهنا جزاء لكفِّ املسلمني عن الكفار, ومتكينهم من من املجازاةمأخوذة  :يف اللغة ةُ يَ زْ ـاجلِ   )  ١(

 سـنة برضـاهم يف مقابلـة يؤخـذ مـن الكفـار كـلَّ  ,عقد تأمني ومعاوضة وتأبيد من اإلمام أو نائبه عىل مال مقـدر :ورشعاً 
  .)٢٤٣ص(للمناوي  »التعاريف«و ,)٣١٨ص(للنووي  »حترير ألفاظ التنبيه«: انظر. سالمسكنى دار اإل

θ#) ®: ال تعـاىلقـ. واألصل فيهـا الكتـاب, والسـنة, واإلمجـاع è=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$Î/ Ì ÅzFψ  ® :إىل قولـه  〉 ٠٠٠#$
4© ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$# ⎯tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈ ــة[ 〉 ¹| ــام]. ٢٩: التوب ــنة ف ــا الس ــت يف وأم ــع  – ٦/٢٥٧( »صــحيح البخــاري« ثب م

, رقــم )٣/١٦٧( »الســنن«يف وعنــد أيب داود . أخــذها مــن جمــوس هجــر^ نبــي أنَّ الوغــريه,  ) ٣١٥٧(, رقــم )الفــتح
 ).٢/٣٨٣(للمقديس  »العدة رشح العمدة«: انظر  .وقد أمجع املسلمون عىل ذلك. أنه أخذها من أهل نجران) ٣٠٤١(

, وُيعظِّمـون األنـوار أصحاب عقيدة دينية فارسية قديمة, واملُجوسية تقوم عىل تقديس الكواكـب والنـريانهم  :املُجوس  )  ٢(
ون بنبوة  , وهـو )أهرمان(والثاين . , وهو إله اخلري)أهورامزدا(أحدمها : ويعتقدون وجود إهلني). زرادشت(واملياه, وُيقرِّ

ميـة, والثنويــة, والكيومرثيــة, والديصــانية, والسيســانية, والزروانيــة . إلـه الرشــ ... وهــم طوائــف, مــنهم املزدكيــة, واخلُرَّ
قـاموس املـذاهب «, و)٢/٢٥٧(للشهرسـتاين  »امللـل والنحـل«, و)١/٤٩(البن حزم  »الفصل يف امللل«: رانظ. وغريها
                 ).١٨١ص(حلسني عيل  »واألديان

  ).٢٩: آية(سورة التوبة   )  ٣(
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م ليسوا من أهل الكتاب عىل قول اجلمهور ا املُجوس فإهنَّ  . )١(أمَّ

أمر املُجوس زمن خالفته, وهل ُتؤخذ منهم  وقد خفي عىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
وتلوا عليه وال اجلزية أم ال? وهل ُيقّرون عىل دينهم أم ال? أم ُيدعون إىل اإلسالم فإْن أبوا ذلك ق

 ., عىل ما سيأيت بيانه الحقاً )٣(? فتوقَّف يف احلكم فيهم حتى يتبنيَّ له األمر)٢(ُتقبل منهم جزية

 *  *  * 

אאW 

ةر اآلثـا
َّ
ف احملكـي

ُّ
وس بن اخلطاب عمر  يف توق

ُ
  : بشأن أخذ اجلزية من اجمل

زية عىل املُجوس إال بعد مّيض مدة من خالفته, فإنه مل يفرض اجل الثابت أنَّ عمر بن اخلطاب 
ج يف  ^خفي عليه أنَّ النبي   .)٤(»صحيح البخاري«َأَخَذَها من جموس َهَجر, وهو خمرَّ

بعيدة عن   − وهي بالد فارس  – ومن املعلوم أنَّ أرايض املُجوس التي ُفتحت يف عهد عمر 

                                                                                                  
 . )٣/٢٤٣( »االستذكار«, و)١/٣٤٦( »التمهيد«: انظر  )  ١(

افعيُّ  ابقة, حيث إنَّ مفهوم اآلية أهنا ال ُتقبل من غري أهـل الكتـاب, وقـد إىل أهنم أهل كتاب; حمت وذهب الشَّ جا باآلية السَّ
أهنـم كـانوا أهـل كتـاب  بأثٍر مرويٍّ عـن عـيلٍّ  −أيضًا  –فدلَّ عىل إحلاقهم هبم, واحتجَّ ; من املُجوس^ أخذها النبي 

, رقــم )٦/٧٠( »مصــنفه«الــرزاق يف  , وعبــد)١٩٢٣(, رقــم )٥/٤٠٦( »األم«أخرجــه يف . يقرؤونــه, وعلــم يدرســونه
, واألكثرون عىل تضعيف هذا األثر; ألجل أيب سعد البقال, واسمه سـعيد بـن املرزبـان وهـو ضـعيف كـام يف )١٠٠٢٩(
 ).١/٢٤١( »التقريب«

ن اخلطـاب وجزم الدكتور النملة بأنَّ هذا مما ُيقطع فيه بعد علم عمـر بـ. , بترصف)٢/١٧٣( »املنتقى رشح املوطأ«: انظر  )  ٢(
 ١٨٧ص( » خمالفة الصحايب للحديث«: انظر. باحلديث الوارد يف شأن املجوس.( 

  ).١/١٨( »أحكام أهل الذمة«, )٣/١٧١( »رشح الزركيش«: انظر  )  ٣(
 . باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب –, كتاب اجلزية واملوادعة )٣١٥٧(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(  )  ٤(
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افعيُّ إىل هذا بقولهبالد العرب كثريًا, فخفي عليهم كثٌري من أحواهل وكان املُجوس ...  «: ا, يشري الشَّ
لف من أهل احلجاز من دينهم ما يعرفون من دين النَّصارى حتى  بَِطَرٍف من األرض ال يعرف السَّ

  .اهـ )١(»عرفوه

يتأنَّى يف مسألة أخذ اجلزية منهم لعدم معرفته  وهذا من األسباب التي جعلت أمري املؤمنني 
 ^وكان  ُيكثر سؤال أصحاب رسول اهللا . )٢(قداهتم, فإنه مل يكن يأخذها من املُجوسبدينهم ومعت

 .  , ويف غريه)٣(بني القرب واملنرب ^عنهم يف جمالسه, يف مسجد رسول اهللا 

ما «: , فيهم عبد الرمحن بن عوف, فقال^وقد خرج مرًة فمرَّ عىل ناٍس من أصحاب النبي 
. » –يريد املُجوس  –لذين ليسوا من العرب, وال من أهل الكتاب أدري ما أصنع يف هؤالء القوم ا

 . )٤(»ُسـنُّوا هبم سـنَّة أهل الكتاب«: يقول ^أشهُد لسمعُت رسول اهللا : فقال عبد الرمحن

                                                                                                  
  ).٥/٤٠٦( »األم«: رانظ  )  ١(
باب ما جاء يف أخـذ اجلزيـة مـن املُجـوس, مـن طريـق  –كتاب السري ): ١٥٨٧(, رقم )٤/١٢٥( »سنن الرتمذي«: انظر  )  ٢(

  .»هذا حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي. وذكره: ... سفيان, عن عمرو بن دينار, عن بجالة قال
  ).١٠٧٦٥(, رقم )٢/٤٣٥( »مصنف ابن أيب شيبة«: انظر  )  ٣(
, رقــم )٥/٤٠٨( »األم«, ويف )٢٠٩ص( »مســنده«, ومــن طريقــه الشــافعي يف )١/٢٧٨( »موطئــه«أخرجــه مالــك يف   )  ٤(

, وابن أيب واللفظ له) ١٩٢٥٣(, رقم )١٠/٢٣٥(, ويف )١٠٠٢٥(, رقم )٦/٦٨( »مصنفه«, وعبد الرزاق يف )١٩٢٥(
, رقم )٨١و ٨٠و ٧٨ص( »مسند عبد الرمحن بن عوف«يف , وأمحد الربيت )١٠٧٦٥(, رقم )٢/٤٣٥( »مصنفه«شيبة يف 

 .; مجيعهم من طريق جعفر بن حممد, عن أبيه, عن عمر )٣٥و ٣٤و ٣٣(
من طريق أيب عىل احلنفي عن مالك, إال أنـه جعلـه عـن ) ١٠٥٦(, رقم )الزخار – ٣/٢٦٤( »مسنده«وأخرجه البزار يف   

وهذا احلديث قد رواه مجاعة عن جعفر, عن أبيـه ومل يقولـوا عـن جـده; «: قال البزار. جعفر بن حممد, عن أبيه, عن جده
وال نعلم أحدًا قال عن جعفر, عـن أبيـه, عـن جـده, إال أبـو عـيل احلنفـي, عـن . وجده عيل بن احلسني; واحلديث مرسل

 .»مالك
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يه  ; فإنَّ من عادته أنه إذا أراد احلكم شاور فيه أهل العلم من  وهذا من فقهه وورعه وتوقِّ
حابة   .)١(فسه ما ظهر إليه بنصٍّ ُينقل, أو موافقة منهم لرأيه, ليقوى يف نالصَّ

م عنده ليسوا أهل كتاب كاليهود والنصارى, وهلذا التبس عليه أمرهم, ولو  والذي يظهر أهنَّ
Ÿω... ﴿: كانوا عنده كذلك ملا اشتبه األمر عليه, والقرآن يرشد إليه uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï%©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$#  محن بن عوف . )٢(اآلية ﴾٠٠٠ ثه عبد الرَّ : باحلديث السابق ^عن النبي  فلامَّ حدَّ
ثم أمجع  ٠٠; زال االلتباس, واطمأنَّت النفس, ورجع إىل ما سمع »ُسـنُّوا هبم سـنَّة أهل الكتاب«

 .)٣(العلامء بعد ذلك عىل أخذ اجلزية من املُجوس أسوة بأهل الكتاب

*  *  *         

  : −رضي اهللا عنهما  −رجـوعه إىل رواية عبد الرمحن بن عوف 

حابة تعظيًام ألمر رسول  ال يشكُّ اثنان, وال َتنَْتطُِح َعنَْزان أنَّ عمر بن اخلطاب  من أشدِّ الصَّ
; فإنه بمجرد سامعه حديث ابن عوف ريض اهللا عنهام,  ^, ومن أكثرهم اقتفاًء لسنة النبي ^اهللا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
زين العابدين مل يسمعا مـن عمـر بـن  وهو بكال اإلسنادين منقطع, مع أنَّ رجاله ثقات; فإنَّ حممدًا الباقر وأباه عليا :أقول  

, كـام يقـول ابـن عبـد فإنَّ معناه متصل من وجوه حسان ; ومع ذلك .اخلطاب أو من عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنهام
 ).٤٤٩ – ٣/٤٤٨( »نصب الراية«وراجع ). ١/٣٤٥( »التمهيد«الرب يف 

  ).٢/١٧٣( »املنتقى رشح املوطأ«  )  ١(
  ).٢٩: يةآ(سورة التوبة   )  ٢(
 »التمهيــد«, وابــن عبــد الــرب يف )٣/١٢٠( »أحكــام القــرآن«, واجلصــاص يف )٢٦ص( »اإلمجــاع«حكــاه ابــن املنــذر يف    )  ٣(

ـــن رشـــد يف )١١/١٧٠( »رشح الســـنة«, والبغـــوي يف )٣/٢٤٢( »االســـتذكار«, ويف )٣٤٧و ١/٣٤٥( ـــة «, واب بداي
, )٢/٢٧( »اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع«وابــن القطــان يف , )٩/٢٦٤( »املغنـــي«, وابــن قدامــة يف )٣١٥ص( »املجتهــد

                                   ., وغريهم من أهل العلم)١/١٨( »أحكام أهل الذمة«, وابن القيم يف )١٠/١٦٤( »تفسريه«والقرطبي يف 
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 .َأَخَذ به ومل يتعّده, َوَفَرَض اجلزية عىل املُجوس −فيام أشكل عليه  وهو نصٌّ  −

 : الة عىل ذلك ما ييلار الدَّ ـومن اآلث

ا كتاب عمر بن انفأت ,عمِّ األحنف )١(معاويةِ  ْزِء بنِ كنت كاتًبا جلَ «: عن َبَجالَة بِن َعْبَدَة قال – ١
ق ; ه بَِسنَةٍ قبل موت طابخلا  املُجوسومل يكن عمر أخذ اجلزيَة من  ,َرٍم من املُجوسذي َحمْ  ا بني كلِّ وفرِّ

 .)٢(أخرجه البخاريُّ . »َأَخَذَها من َجمُوِس َهَجرَ  ^ أنَّ رسول اهللا حتى شهد عبد الرمحن بن عوف

, قال َبَجالةُ  – ٢ مذيِّ فقدم علينا كتاب عمر; أْن انظْر وُخْذ من جموَس ...  «: ويف لفٍظ عند الرتِّ
أخذ اجلزية من جموس ^ اجلزية; فإنَّ عبد الرمحن بن عوف أخربين أنَّ رسول اهللا من ِقَبَلَك 

 .)٣(»َهَجرَ 

أخذ اجلزية من جموس  ^رسول اهللا  أنَّ «, ثني سعيد بن املسيبحدَّ  :بن شهاب قالاعن و – ٣
أخذها من جموس  عثامن  وأنَّ  ,وادأخذها من جموس السَّ  عمر بن اخلطاب  وأنَّ  ,رَ جَ هَ 

 .)٤(»بربر

                                                                                                  
: قيـلو .له صحبة :قيل .هوازعىل األ  كان عامل عمر  .األحنف بن قيس مّ ع ,ن حصني بن عبادة التميمي السعدياب  )١(

) ِجـْزء(بـالفتح, وأهـل النسـب بــ ) َجـْزء(وأهل احلديث يضبطون اسمه بـ . لهعامألزياد بعض  ِيلَ عاش إىل أن وَ . صحتال 
 ).١/٥٣٥( »أسد الغابة«, )١/٤٧٩( »اإلصابة«: انظر). ٦/٢٦٠( »الفتح«بالكرس, كام أفاده ابن حجر يف 

  .باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب –, كتاب اجلزية واملوادعة )٣١٥٦(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧(  )٢(
ـاج  –كتاب السري ): ١٥٨٦(, رقم )٤/١٢٤( »سنن الرتمذي«  )  ٣( باب ما جاء يف أخذ اجلزية من املُجـوس, مـن طريـق حجَّ

  .»هذا حديث حسن«: قال الرتمذي. ابن أرطاة, عن عمرو بن دينار, عن َبَجالة به
من طريق ابن وهب, أخربين يونس بن يزيـد, عـن ابـن ) ١٨٤٣٦(, رقم )٩/١٩٠( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )  ٤(

 .وهو من مراسيل ابن املسيب, وهي مقبولة عند اجلامهري. شهاب به
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 .)١(»وكتب بذلك إىل أمراء األجناد ,اجلزية َب عمر َرضَ  أنَّ « ر,عن أسلم موىل عمو − ٤
أنه رجع إىل حديث عبد الرمحن  فأنت ترى بعد سياق هذه الروايات عن عمر بن اخلطاب 

 ^أسند ذلك إىل النبي  ابن عوف يف شأن أخذ اجلزية من املُجوس; فإنَّ عبد الرمحن بن عوف 
إليه نفس أمري املؤمنني, ولو أخرب عبد الرمحن بذلك عن رأيه لكان لعمر وغريه أن ُيقابله  لتسُكنَ 

 . )٢(برأيه, أو ُيعارضه باجتهاده
حابة  وال ُيعلم لعمر   :قال أيب موسى األشعري عن  بيدروى أبو عُ . خمالف من الصَّ

  .)٣(»ما أخذهتا املُجوسلوال أين رأيت أصحايب أخذوا اجلزية من «

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ـوا^ أنَّ النبي « :ويف الباب عن ابن شهاب الزهري*    أخرجـه . »دأخذ اجلزيـة مـن أهـل البحـرين, وعمـر مـن أهـل السَّ

مـن طريـق معمـر, عـن الزهـري; وهـو مـن مراسـيل ابـن شـهاب, ) ١٠٠٢٦(, رقـم )٦/٦٩( »املصنف«عبدالرزاق  يف 
فها حييى بـن سـعيد القطـان, والشـافعي, وأمحـد, وأبـو حـاتم, وغـريهم كتـاب «: انظـر. واألكثرون عىل أهنا ضعيفة; ضعَّ

 ).١٠١ص( »جامع التحصيل«, و)٣ص(البن أيب حاتم  »املراسيل
أخـذ اجلزيـة مـن ^ بلغنـي أنَّ رسـول اهللا «: بالغًا عن ابن شـهاب أيضـًا قـال) ١/٢٧٨( »املوطأ«مالك يف  ومثله عند* 

. , وهـو مرسـل كسـابقه .»جموس البحرين, وأنَّ عمر بن اخلطاب أخذها من جموس فارس, وأنَّ عثامن أخذها مـن الرببـر
 .ومتنه ثابت كام يف الروايات السابقة

, مـن طريـق معمـر, عـن )١٩٢٦٧(, رقـم )١٠/٣٢٩(و) ١٠٠٩٦(, رقـم )٦/٨٨( »املصـنف«جه عبد الرزاق يف أخر  )  ١(
 .رجاله ثقات وهو هبذا اإلسناد صحيح, .أيوب, عن نافع, عن أسلم به

 ).٢/١٧٣( »املنتقى رشح املوطأ«: انظر  )  ٢(
. صور, عن أيب َرزين, عـن أيب موسـى األشـعريمن طريق من) ٨٩(, رقم )٤٤ص( »كتاب األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )  ٣(

و عزاه احلـافظ يف . عن أيب موسى, عن حذيفة: بمثل إسناده لكنه قال)  ٢١٢٦(, رقم )٢/١٢١( »سننه«والدارقطني يف 
حه, والذي يف  أليب ُعبيد عن حذيفة ) ٦/٢٦١( »الفتح«  !عن أيب موسى »األموال«وصحَّ
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 .)١(وقد فعله األئمة من اخللفاء بعده, وتتابعوا عىل ذلك
 شيئاً  املُجوسا مل نجد يف أمر غري أنَّ ...  «:  −رمحه اهللا تعاىل  –قال أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم 

فاجلزية مأخوذة من أهل الكتاب  ,واالنتهاء إىل أمره ,^ ة رسول اهللالسنَّ  باعاً يبلغه علمنا إال اتِّ 
 .   )٢(ةنَّ بالسُّ  املُجوسومن  ,نزيلبالتَّ 

 ,انتهى إىل ذلك ;أنه أخذها منهم^ ثه عبد الرمحن بن عوف عن النبي عمر ملا حدَّ  أال ترى أنَّ 
 !?وليسوا بأهل الكتاب املُجوسما أدري ما أصنع ب :ذلك يقول َل بْ وقد كان هو قَ  ?وقبلها منهم

فريق والتَّ  ,)٣(ةِ مَ زَ مْ مما كتب من هنيهم عن الزَّ  معاويةَ  بنِ  ءِ زْ وال أراه كتب إىل َج  :بيدٍ قال أبو عُ  
 رسول اهللا عن األثرَ  َد َج  وَ فلامَّ  ,ثه عبد الرمحن بن عوف باحلديثبينهم وبني حرائمهم إال قبل أن حيدِّ 

ومل يكتب يف أمرهم  ,من جموس فارس − أيضاً  − حتى أخذها  ,عام وراء ذلك ْل أَ ْس ومل يَ  ,بعهاتَّ  ^
 .اهـ )٤(»ةمَ زَ مْ ال هني عن زَ و ,بتفريٍق 

 .وهذا الذي ذكره أبو عبيد هو سبب رجوعه; فال داعي إلعادته: قلت

*  *  * 

 

                                                                                                  
 ).٩٢و ٩١(رقم ) ٤٥ص( »كتاب األموال«: انظر  )  ١(
 »سـنُّوا هبـم سـنَّة أهـل الكتـاب«: ^ذلك يف شأن اجلزية دون سائر األحكام; وعىل ذلك مجهور الفقهاء; ألنَّ قوله : قلت  )  ٢(

, فإنه ال ُيسـّن بـاملُجوس سـنَّة أهـل  −كام يقول ابن عبد الرب  –من الكالم الذي خرج خمرج العموم وُأريد منه اخلصوص 
 ).١/٢٤٥( »التمهيد«: انظر.  ائهم, وال يف ذبائحهمالكتاب يف نكاح نس

 ).م.ز.م.ز(, مادة )٣٩٨ص( »النهاية«: انظر. عند أكلهم ه املُجوسيقول ,فهمال يكاد يُ  خفيٌّ  صوٌت  :ةُ مَ زَ مْ الزَّ   ) ٣(
 ).٤٤ص( »كتاب األموال«:  انظر  )  ٤(
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  :واختاره، وهي أدلة اجلمهور   رجع إليه عمر رأي الذيأدلة ال

ـنَّة, واألثر, واإلمجاع  :استدلَّ اجلمهور عىل جواز أخذ اجلزية من املُجوس بالسُّ

ـــرةــنَّ ــالسُّ : أوالً   ة املطهَّ

حيحنيال«ما جاء يف  – ١ يأيت  اح إىل البحرينبعث أبا عبيدة بن اجلرَّ  ^رسول اهللا  أنَّ «: )١(»صَّ
فقدم  ,)٢(احلرضميَّ  بنَ  ر عليهم العالءَ مَّ وأَ  ,هو صالح أهل البحرين ^وكان رسول اهللا  ,بجزيتها

 .» من البحرين أبو عبيدة باملٍ 

فرض اجلزية عىل أهل البحرين, وكان غالب أهلها من ^ سول أنَّ الرَّ  :وجه الداللة منه
 . )٣(املُجوس

                                                                                                  
بـاب اجلزيـة واملوادعـة مـع أهـل  –ة واملوادعـة كتـاب اجلزيـ): ٣١٥٨(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٧( »صحيح البخاري«  ) ١(

 .كتاب الزهد والرقاق): ٢٩٦١(, رقم )٤/٣٢٧٣( »صحيح مسلم«و. الذمة واحلرب
روى عنـه و .^روى عـن النبـي . وحـالف حـرب بـن أميـة ,مكـةأبـوه سـكن  ,احلرضـمي بد اهللا بن عامدع هو العالء بن  ) ٢(

ه أبـو وأقـرَّ  ,عىل البحرين ^النبي  هاستعمل ., خاض البحر باجليشوةجماب الدع كان . وأبو هريرة ,السائب بن يزيد
 ).٤/٥٤١( »اإلصابة«,  )٣/١٠٨٥( »االستيعاب«: انظر ).هـ٢١( سنة وقيل ,)هـ١٤(مات سنة  .ثم عمر ,بكر

 ).٦/٢٦٢( »الفتح«: انظر  ) ٣(
 :وفيه...  كتب رسول اهللا إىل املنذر بن ساوي :عروة بن الزبري قالمنها عن : ويف الباب أحاديث ; لكنها ال ختلو من مقال  

فمـن  ,ة الرسولوذمَّ  ,ة اهللافذلك املسلم الذي له ذمَّ  ,وأكل ذبيحتنا ,واستقبل قبلتنا , صالتنامن صىلَّ  فإنَّ  :أما بعد ذلك«
من ) ٥١(رقم , )٢٨ص( »األموال«أخرجه أبو عبيد يف .  »!اجلزية عليه فإنَّ  ;ومن أبى ,فإنه آمن املُجوسأحب ذلك من 

 .طريق ابن هليعة, عن أيب األسود, عن عروة مرسالً 
من طريق حييـى بـن آدم, عـن املسـعودي, عـن قتـادة, عـن أيب ) ٣/١٢٠( »أحكام القرآن«ومنها ما ذكره اجلصاص يف *   

 .جملز مرسًال, بنحو اللفظ السابق
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فَأَمَرَنا «: لعامل كرسى وروى البخاري يف حديٍث طويٍل, وفيه قول املغرية بن شعبة  – ٢
ن ا رسوُل نبيُّن وا اجلزيةأو تُ  م حتى تعبدوا اهللا وحده,كُ أْن ُنقاتل ^ا ربِّ  .)١(»ؤدُّ

أمر بقتال الُفْرِس َعَبَدِة النِّريان حتى يؤمنوا باهللا وحده, فإن أبوا ^ لنبي أنَّ ا :وجه الداللة منه
 .فإنَّ اجلزية ُتؤخذ منهم عن يٍد وهم صاغرون

 رــــــثاأل: ثانيًا 

اشدين   .  , وال ُيعرف هلم خمالففإنَّ َأْخَذ اجلزية من املُجوس فعُل اخللفاء الرَّ

 عاإلجــــام: ثالثًا 

منعقٌد عىل أنَّ اجلزية تؤخذ من املُجوس ُأسوة بأهل الكتاب, عن يد وهم  فإنَّ اإلمجاع
وا عىل أدياهنم ومعتقداهتم, ويبقوا يف ديار اإلسالم, ُحتقن دماؤهم, ويلتزمون  صاغرون, عىل أن ُيقرُّ

 .)٢(أحكام امللة

*  *  * 

  

                                                                                                  
بـاب اجلزيـة واملوادعـة مـع أهـل  –واملوادعـة كتـاب اجلزيـة ): ٣١٥٩(, رقم )مع الفتح – ٦/٢٥٨( »صحيح البخاري«  ) ١(

 .  الذمة واحلرب
). ٣/٢٧٧( »تبيـني احلقـائق«, و)٧/١١٠( »بـدائع الصـنائع«, و)٣/١٣٦(للجصـاص  »أحكام القـرآن« :للحنفية انظر  ) ٢(

). ٤/٥٩٣( »التـــاج واإلكليـــل« , و)٢/١٧٢( »املنتقـــى رشح املوطـــأ«, و)١/٥٢٩( »املدونـــة الكـــربى« :وللاملكيـــة
 :وللحنابلــة). ٨/٨٧( »هنايــة املحتــاج«, و)٩/٢٧٧( »حتفــة املحتــاج«, و)ومــا بعــدها ٥/٤٠٣( »األم« :لشــافعيةول
 ).١/٦٥٨( »رشح املنتهى«, )٣/١١٧( »كشاف القناع«, )٤/٢١٧( »اإلنصاف«
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  :الرتجيـح 

ح  , الذي دلَّ عليه احلديث  اخلطاب  هو ما استقرَّ عليه رأي عمر بن –بال أدنى شكٍّ  –املرجَّ
 .                                                                            بأخذ اجلزية من املُجوس ; واهللا تعاىل أعلم

*  *  * 
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  املسـألة الرابعة – ١٨
ة عمر بن اخلطاب رجوع   

َ
و
ْ
ن
َ
تحت ع

ُ
  عن قسمة األراضي التي ف

W 

حابة  يف األرايض التي ُفتحت بالقوة, هل ُتقسم عىل الُغزاة الفاحتني  وقع اخلالف بني الصَّ
هلا? أم تكون فيئًا للمسلمني بمجرد االستيالء عليها? وحصل ذلك اخلالف إثر الفتوحات العظيمة 

, وبالد , فلقد ُفتح سواد العراق, ومرصالتي حصلت زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ام, وغريها من البلدان, واجتهد عمر  يف هذا األمر, ورأى فيه رأيًا نازعه عليه بعض  الشَّ

ل أمرهم, ثم أمجعوا عىل ما ذهب إليه  حابة أوَّ  .أمجعني الصَّ
بري بن العوام من عمرو بن العاص  عقب فتح مرص أن يقسمها  −ريض اهللا عنهام  −فقد طلب الزُّ

فقال  !قسمهاال أ: فقال عمرو .اقسمها !يا عمرو بن العاص« :فقال. خبري^  عليهم كام قسم النبي
إىل أمري  ال أقسمها حتى أكتَب  :فقال عمرو! خيرب^ ها كام قسم رسول اهللا نَّ لنقسم :بريالزُّ 

 .)١(»ةِ لَ بَ ل احلَ بَ ا حتى يغزو منها َح هَ عْ دَ  أنْ « :فكتب إليه عمر; فكتب إىل عمر ,»املؤمنني

                                                                                                  
, )١/١٠٢(» مسنده«, ومن طريقه الشايش يف )١٤٩و ١٤٤(, رقم )٧٣و ٧٢ص(» كتاب األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )١(

, بـردة  يبأ عن عبد اهللا بـن املغـرية بـن ,خربين يزيد بن أيب حبيبأقال  ,عن ابن هليعة ,مريمأيب ابن , من طريق )٤٣(رقم 
) مقبـول(وابـن املغـرية بـن أيب بـردة . , فيـه ابـن هليعـة, مىضـ الكـالم عنـه مـراراً وإسـناده مقبـول. عن سفيان اخلوالين بـه

   .ثقات, وبقية رجاله )٦٤٥ص(» التقريب«
 .»فتكون قوة هلم عىل عدوهم ,بعد قرن يرثه قرنٌ  ,ما تناسلواللمسلمني  موقوفاً  أن تكون فيئاً  :أراه أراد«: قال أبو عبيد  
وإنـام دخلـت عليـه التـاء  ,مي باحلمـلبـه املحمـول كـام ُسـ يسـم مصدر:  −بالتحريك  − ُل بَ احلَ  ):َحَبل اَحلَبلة(ومعنى *   

 .ل الذي يف بطون النوقبَ َح  :والثاين ,يراد به ما يف بطون النوق من احلمل :ل األولبَ فاحلَ  ,يهلإلشعار بمعنى األنوثة ف
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ام عىل عمر   وألحَّ بالل ها أو لتقسمنَّ «: يف القرى التي افتتحوها َعنَْوة بقوله ومن معه بالشَّ
ال يشء هلم ما  اناً ببَّ  −يعني الناس  −لوال أين أترك « :فقال عمر  .»!يفعليها بالسَّ  لنتضاربنَّ 

م جرية ولكن أتركها ملن بعده ;خيرب ^كام قسم رسول اهللا  امناً هْ ها ُس إال قسمتُ  فتحت قريةً 
 .)١(رواه البيهقيُّ . »يقسموهنا

, )٢(ال, هذا عني املال«: فقال عمر. »!اقسمها بيننا, وخذ ُمخسها«: ويف رواية أيب ُعبيٍد قال
: فقال عمر. »اقسمها بيننا«: فقال بالل وأصحابه. »!ولكني أحبسه فيام جيري عليهم وعىل املسلمني

 .)٤(»!فام حال احلول ومنهم عني َتْطُرُف «: اويقال الرَّ . »!)٣(اللهم اكفني بالالً وذويه«

, رية املستفيضةوالسِّ  ,حيحةاألحاديث الصَّ  شهدت بهخيتلفون يف ذلك, ما  والذي جعلهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
فإذا قسمت مل  ,أي يكثر املسلمون فيها بالتوالد ,يف الناس والدواب ويكون عاماً  ,ا أوالد األوالدهحتى يغزو من :واملعنى  

 ).ل.ب.ح(, ماد )١٨٢ص(» يف غريب احلديثالنهاية «: انظر. باء دون األوالدانفرد هبا اآليكن قد 
, بإسناد رجاله ثقات, من طريق عبد اهللا بن وهب, ومالـك  بـن  أنـس, )١٢٦٠٩(, رقم )٦/٣١٨(» السنن الكربى«يف   )١(

  .فإنَّ زيد بن أسلم ال يصح له سامع من عمر ;  لكنه منقطع. عن زيد بن  أسلم
  عـن, بـن املبـارك  اهللامـن طريـق عبـد ) ١٨١٧٣(, رقـم )٩/١٣٨(يف  −بإسـناد صـحيح  −ورواه متصًال من وجه  آخـر 

   .وذكره...  بن عمراموىل  قال سمعت نافعاً  ,جرير بن حازم
 ).ن.ي.ع(, مادة )٣٤٤ص(» خمتار الصحاح«: انظر. وعني اليشء خيارهيعني خيار املال,   )٢(
دعـا عـىل بـالل  ال تظـن أنَّ عمـر «: بقولـه عمـر عـىل دعـاء  –رمحـه اهللا تعـاىل  –علَّق الشيخ حممـد خليـل هـراس   )٣(

, ولكنـه أراد بـذلك −يعني بـالالً  −» أبو بكر سيُِّدنا أعتق سيَِّدنا«: كيف وهو الذي يقول يف شأن بالل! وأصحابه باملوت
  ).٧٣ص(أليب عبيد » األموال«انظر حتقيقه لكتاب . »أن يكفيه اهللا خصومتهم معه

بإسناد متصل, من طريق سعيد بن أيب سليامن, عن عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن ) ٧٢ص(» ألموالا«أخرجه أبو عبيد يف   )٤(
واملاجشـون, هـو يعقـوب بـن أيب سـلمة ). ٦١٣ص(» التقريـب«) ثقـة فقيـه(وعبـد العزيـز . أيب سلمة, عن املاجشون بـه

  .أما شيخ أيب ُعبيد فلم أقف عىل ترمجته). ١٠٨٨ص(» التقريب«) صدوق(التيمي 
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م خيرب عىل الغانمني, وترك مكة ألهلها, ومنَّ عليهم فلم يقسمها, مع أنه ^ أنَّ النبي  ^ قسَّ
 . )١(فتحها َعنَْوة يف أصحِّ القولني

أنه عزم عىل قسمة بعض أرض الَعنَْوة, ثم َرَجَع عن ذلك,  وي عن عمر بن اخلطاب وقد رُ 
 . )٣(; عىل ما سيأيت بيانه )٢(بل ُروي أنه قسم بعضها بالفعل , ثم اسرتدَّ ما َقَسَمهُ 

*  *  *  

 

 

                                                                                                  
, )٥/٤٠٦(» الـذخرية«, و)٤/٢٨٨(» البحـر الرائـق«: انظـر. احلنفيـة, واملالكيـة, واحلنابلـة: وهو ما عليه مجهور العلامء  )١(

  ).٧/٤٢(» الوسيط«: انظر. ومذهب الشافعي أنَّ مكة ُفتحت صلحاً ). ٤/٢٨٨(» اإلنصاف«و
  ).٢٣٣ص(رجب احلنبيل البن » االستخراج ألحكام اخلراج«, )٣١٤ص(» بداية املجتهد«: انظر  )٢(
م عىل املجاهدين الغـانمني? أم تصـري فيئـًا بمجـرد   )٣( اختلف العلامء يف حكم األرايض التي فتحها املسلمون َعنَْوة, هل ُتقسَّ

 :االستيالء عليها, فال جيوز قسمُتها حينئٍذ بني الغانمني وتبقى وقفًا عىل املسلمني? وهم يف هذا عىل ثالثة أقوال
بني الغانمني بعـد إخـراج اخلُمـس منهـا, كـام تقسـم املنقـوالت, شـأهنا شـأن  ة األرايض املفتوحةيتعنيَّ قسم :لالقول األو

, وروايـة عـن )٤/٢٢٥(» حاشية قليـويب وعمـرية«, )وما بعدها ٥/٢٩٧(» األم«: انظر .وهو مذهب الشافعية. الغنائم
 ). ٢١٨ص(البن رجب » االستخراج«أمحد كام يف 
وهـو . أهنا تصري فيئًا للمسلمني بمجرد االستيالء عليهـا, وال يملكهـا الغـانمون, وال جيـوز قسـمتها علـيهم :القول الثاين

 وروايـة عـن أمحـد,). ٣/١٢٨(» رشح خمترصـ خليـل للخـريش«, )١/٣٨٧(» املدونة الكربى«: انظر ,قول اإلمام مالك
 ).  ٤/١٩٠(» اإلنصاف«, )٣/٤٥٦(» الفروع«: انظر

ٌ بني األمرين, إن شاء قسمها بني الغانمني, وإن شاء مل يقسمها, وأرصدها لعموم املسـلمني أنَّ  :القول الثالث . اإلمام خمريَّ
» تبيـني احلقـائق«, )٧/١١٨(» بـدائع الصـنائع«: انظـر. , وأمحـد يف املشـهور عنـهقول أكثر أهل العلـم, كـأيب حنيفـة ووه

والثوري,وابن املبـارك, وإسـحاق, وأبـو عبيـد ). ١/٦٤٧(» رشح منتهى اإلرادات«, )٣/٤٥٦(» الفروع«, )٣/٢٤٨(
 ).١٩٩ص(» االستخراج«, )٧٦ص(» كتاب األموال« :انظر. القاسم
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ةر اآلثـا
َّ
ة بشأن عزمه تقسيم األراضي بن اخلطاب عمر  عن احملكـي

َ
و
ْ
ن
َ
  : املفتوحة ع

أنه عزم عىل قسمة األرايض التي فتحها  دلَّت بعض اآلثار الواردة عن عمر بن اخلطاب 
ريض اهللا  −فإنه شاور فيها عيلَّ بن أيب طالب, ومعاذ بن جبل ! املسلمون بالقوة, لكنه مل يفعل ذلك

 :    ; ومن ذلك −عنهام 

 − أو ابن قيس  –من حديث عبد اهللا بن أيب قيس ما رواه أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم   – ١
واهللا إذن  :فقال له معاذ, فأراد قسم األرض بني املسلمني ,)١(ةيقدم عمر اجلابِ «: اهلمداين قال

ون فيصري ذلك إىل بيدُ ثم يَ  ,العظيم يف أيدي القوم )٢(عيْ ها صار الرَّ تَ مْ َس قَ  إنك إنْ  !ما تكره ليكوننَّ 
 ,وهم ال جيدون شيئاً  ,اد َس ون من اإلسالم مَ دُّ ُس ثم يأيت من بعدهم قوم يَ  ,الرجل الواحد أو املرأة

 .)٣(»م وآخرهمأوهل عُ َس يَ  فانظر أمراً 

                                                                                                  
 ,قـرب مـرج الصـفر يف شـاميل حـوران ,يـة اجلـوالنحمـن نا قريـة مـن أعـامل دمشـق : −بكرس الباء ويـاء خمففـة  − اجلابية  )١(

 ). ٢/٩١(» معجم البلدان«: انظر). جابية اجلوالن(ا ويقال هل ).تل اجلابية(ى يسمَّ  وبالقرب منها تلٌّ 
م حوران عىل أُ  بني جاسم ونوى إىل الغرب من تلِّ  ,بسهل حوران الواقعة مدينة نوىإىل الغرب من  اليوم يقعوهذا  التل 

  ., عىل شبكة اإلنرتنت»املوسوعة احلرة –موسوعة ويكيبيديا «: انظر. بسوريا نبع اجلابية الشهري
يـع ومنـه اسـتعري الرَّ  ,ائلـه التـي تبـدو أوالً أو :واالرتفـاع وريعـان كـل يشء .وأصله املكان املرتفـع ,الزيادة والنامء :يعالرَّ   ) ٢(

 ).٣٨١ص(» التعاريف«: انظر .واالرتفاع احلاصل بذلك ,والربكة, والنمو ,للزيادة
من طريق هشام بن عامر, عن حييى بن محزة, حدثني متـيم  بـن  عطيـة ) ١٥٢(, رقم )٧٥ص(» كتاب األموال«أخرجه يف   )٣(

هشام بن عامر,  وإسناده صحيح لغريه,. ; شك أبو عبيد −أو عبد اهللا بن قيس  –قيس العنيس, قال أخربين عبد اهللا بن أيب 
ثقـة ُرمـي (وحييـى بـن محـزة, هـو احلرضـمي ). ١٠٢٢ص(» التقريـب« )صدوق مقرئ كـرب فصـار يـتلقن(هو الدمشقي 

» التقريـب«) قـةث(وابـن أيب قـيس, أو ابـن قـيس ). ١٨٢(» التقريب«) صدوق هيم(ومتيم ). ١٠٥٢(» التقريب«) بالقدر
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 –ثم ذكر كالم معاذ إياه ... , أنه سمع عمر ُيكلِّم الناس يف قسم األرايض –كذلك  −وعنه − ٢
 .)١(»فصار عمر إىل قول معاذ«: قال

 .)٢(»فهو وضع اخلراج عىل األرض وتركها فيئاً  أشار به معاذ ما «: قال ابن رجب احلنبيل

ف قال – ٣ واد بني أهل الكوفة, فأصاب كل رجل  َقَسَم عمر «: وعن طلحَة بِن مرصِّ السَّ
َكُهم! فام يكون ملن بعدهم?: فقال له عيلٌّ . منهم ثالثة فالحني  .)٣(»َفَرتَ

ب الَعْبدي, عن عمر – ٤  ,واد بني املسلمنيأنه أراد أن يقسم السَّ «,  وعن حارثَة بِن مرضِّ
بن أيب  عيلله فقال  .»فشاور يف ذلك ,حنيمن الفالَّ  صيبه ثالثةً يُ  جَل فوجدوا الرَّ  ,اوْ َص ن ُحيْ أأمر ف

َكُهم,»!ة للمسلمنيمادَّ  ام يكونوهُ عْ دَ «:  طالب فوضع  ,)٤(فيْ نَ ُح  بنَ  عثامنَ عليهم بعث و , َفَرتَ
 .)٥(»واثني عرش ,وأربعة وعرشين ,نيعليهم ثامنية وأربع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٥٣٧ص(

من طريق الوليد بن مسلم, عن متيم بن عطية, عـن عبـد اهللا ) ١٥٣(, رقم )٧٥ص(» كتاب األموال«أخرجه أبو عبيد يف   )١(
ثقـة لكنـه كثـري التـدليس (الوليد بن مسلم, هو القريش الدمشـقي  وإسناده حسن, .−أو عبد اهللا بن قيس  –ابن أيب قيس 

ما). ١٠٤١ص(» التقريب«) والتسوية  .  ومتيم وعبد اهللا تقدَّ
  ).١٨٠ص(» االستخراج«: انظر  )٢(
. , من طريق األعمـش, عـن أيب إسـحاق, عـن طلحـة بـه)٣٢٩٧٢(, رقم )٦/٤٦٦(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٣(

ف وإْن كان ثقة كام يف  وإسناده منقطع,  .ن عمر , إال أنه مل يسمع م)٤٦٥ص(» التقريب«فإنَّ طلحة بن مرصِّ
 .وطائفـة ,بن أخيه أبو أسامة بن سهلا روى عنه. يكنى أبا عمرو ,بن حنيفسهل  اأخي, األنصاربن واهب بن العكيم ا   )٤(

. ورضب اخلـراج واجلزيـة عـىل أهلهـا ,تهـايابَ مسـاحة األرضـني وجِ   ه عمرووالَّ  ,اهللا عنهام ريض ثم لعيل ,عمل لعمر
 ).٤/٤٤٩(» اإلصابة«, )٣/١٠٣٣(» االستيعاب« :انظر. زمان معاويةمات و ,ثم سكن الكوفة. أول مشاهده ُأحد

, كالمها من طريـق إرسائيـل, )١٨١٥٠(, رقم )٩/١٣٤(» سننه«, والبيهقي يف )٧٤ص(» األموال«يف  أخرجه أبو عبيد  )٥(
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فإنام هو يف رقاب األسارى, ولذلك بعث عليهم  ما أشار به عيلٌّ «: قال ابن رجب احلنبيل
 .)١(»عثامن بن ُحنَْيٍف فوضع عليهم اجلزية

 من رواية زيد بن أسلم, عن أبيه, أنه سمع عمر بن اخلطاب  )٢(»صحيح البخاري«ويف  – ٥
قرية إال  تحت عيلَّ ما فُ  ,ليس هلم يشء اناً لوال أن أترك آخر الناس ببَّ  !نفيس بيدهأما والذي «: يقول
  .»ولكني أتركها خزانة هلم يقتسموهنا ,خيرب ^, كام قسم النبي هاقسمتُ 

 ,هاتحت عليهم قرية إال قسمتُ ما فُ  ,لوال آخر املسلمني« :قال −أيضًا  –للبخاريِّ  ويف روايةٍ  − ٦
 .)٣(»خيرب ^كام قسم النبي 

واد,وقومه  جريراً عمر  أعطى« :يب حازم قالوعن قيس بن أ − ٧ و فأخذوه سنتني أ ُرْبَع السَّ
 .)٤(»...  ثالثاً 

واد,, اس يوم القادسيةالنَّ  عَ بْ رُ كنَّا «: ويف روايٍة عن قيس قال – ٨ خذناه فأ فأعطانا عمر ُرْبَع السَّ
 .)٥(»... ثالث سنني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٢١٦ص(» التقريب«) ثقة(, وحارثة وإسناده صحيح. عن أيب إسحاق, عن حارثة به

 ).١٨٠ص(» خراجاالست«: انظر  )١(
  .باب غزوة خيرب −, كتاب املغازي )٤٢٣٥(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٩٠(  )٢(
 .باب غزوة خيرب −, كتاب املغازي )٤٢٣٦(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٩٠(» صحيح البخاري«  )٣(
ن طريـق , مـ)١٥٤(, رقـم )٧٨ص(» األمـوال«, وأبو عبيـد يف )١٠٩(, رقم )٤٣ص(» اخلراج«أخرجه حييى بن آدم يف   )٤(

 .وهو صحيح هبذا اإلسناد. ُهشْيم, عن إسامعيل بن أيب خالد, عن قيس به
عـن قـيس  , يب خالدأسامعيل بن إعن  ,يب زائدةأابن , من طريق )١١٠(, رقم )٤٣ص(» اخلراج«أخرجه حييى بن آدم يف   )٥(

هـو صـحيح هبـذا ف .)٣٣٨ص(» بالتقريـ«) ثقـة, وكـان يـدلس(وابن أيب زائدة, هو زكريـا بـن أيب زائـدة . يب حازمأبن ا
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عىل قسمة بعض أرض  حلنبيل إىل عزم عمر بن اخلطاب وقد أشار احلافظ ابن رجب ا
واد, ثم َرَجَع عن ذلك  ., كام بيَّنته سابقاً )١(السَّ

*  *  *         

ة وجعلها فيئًا  ه وعـرج
َ
و
ْ
ن
َ
  :عن قسمة األرض املفتوحة ع

يف املسألة هو جعل األرايض الذي فتحها املسلمون  الشكَّ أنَّ الذي استقرَّ عليه رأي عمر 
 . نَْوة فيئًا للمسلمني, وهلذا فإنه رفض رأي املطالبني بالتقسيمعَ 

 : وقد جاءت آثــار كثرية بذلك* 

م من قول  – ١ واد, « :يب حازم قالقيس بن أمنها ما تقدَّ أعطى عمر جريرًا وقومه ُرْبَع السَّ
يا « :فقال له عمر ,روفد إىل عمر مع عامَّ  جريراً  نَّ ثم إ«: وبقية األثر... »  فأخذوه سنتني أو ثالثاً 

ه عىل املسلمني! جرير ه فردَّ  ,»لوال أين قاسم مسؤول, لكنتم عىل ما كنتم عليه, ولكني أرى أن تردَّ
 .)٢(»اً عطاهم عمر ثامنني دينار, وأعليهم

أن يردَّ ما قسمه له ولقومه من أرض  −ريض اهللا عنهام  −فهاهنا طلب عمر من جرير بن عبد اهللا 
واد التي  بقيت حتت أيدهيم ثالث سنني, والشكَّ أنَّ هذا َصَدَر من أمري املؤمنني بعد أن َرَجَع السَّ

واد فيئًا جلميع املسلمني  .عن رأيه األول, واختار أن تبقى أرايض السَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .اإلسناد

 ).٢٣٣و١٨١ص(» االستخراج«: انظر  )١(
 .وهو صحيحأخرجه حييى بن آدم, ومىض قريبًا,   )٢(
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م من قول عبد اهللا بن قيس بعد استشارة عمر ملعاذ بن جبل  – ٢  − ريض اهللا عنهام −ومنها ما تقدَّ
 .)١(»فصار عمر إىل قول معاذ«: يض, وأشار معاذ بعدم القسمة ; قاليف شأن قسمة األرا

فكتبوا إىل  ,وأظنه ذكر معاذاً  :قال ,ام فيهم باللبالشَّ  أصاب الناس فتحاً «: وعن نافع قال – ٣
ليس ألحد فيه يشء كام صنع النبي  ,سه ولنا ما بقيلك ُمخُ  ,صيبالذي أُ  ءالفيهذا  إنَّ «: عمر 

 فراجعوه الكتاَب  .»ها للمسلمنيفُ قِ ولكن أَ  ,إنه ليس عىل ما قلتم«: عمر  فكتب .»!بخيرب ^
وأصحاب  اللهم اكفني بالالً « :فدعا عليهم فقال فلام أبوا قام عمر  !أبون ويأبىي ,وراجعهم

 . )٢(فام حال احلول حتى ماتوا مجيعاً  ,»بالل
فإنا افتتحناه  ,اقسمه بيننا :اد قالوا لعمروسَّ الا فتح املسلمون ملَّ « :قال يِّ مِ يْ عن إبراهيم التَّ و − ٤
تفاسدوا بينكم يف  ه أنْ قسمتُ  وأخاف إنْ  !?فام ملن جاء بعدكم من املسلمني« :وقال !فأبى :قال .َعنَْوة
وعىل أرضيهم  ,ورضب عىل رؤوسهم اجلزية ,واد يف أرضيهمالسَّ  أهَل  فأقرَّ  :قال .»!املياه
 .»ومل يقسم بينهم ,)٣(َق ْس الطَّ 

*  *  * 

  :سبب رجوعه عن القسمة 

بب يف رجوع عمر بن اخلطاب  عن قسمة األرايض ما رآه من املصلحة العامة التي  السَّ

                                                                                                  
 .مىض قريباً   )١(
 ,ابـن املبـارك طريـق نم ,)٢٢٠ص(» االستخراج«فيام عزاه ابن رجب يف » كتاب السري«أبو إسحاق الفزاري يف  أخرجه  )٢(

 .وسنده صحيح. فذكره ٠٠٠: يقول اً سمعت نافع قال ,بن حازمرير عن ج
مـن  −وهو مجع جريب  وهـو مسـاحة يف األرض  –بان رْ وضع من الوظيفة عىل اجلِ ما يُ و , فاريس معرب مكيال, :الطَّْسُق   )٣(

 ).ق.س.ط(, مادة )١٠/٢٢٥(» اللسان«: انظر. اخلراج املقرر عىل األرض
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ستحصل عندما جيعلها فيئًا للمسلمني, ويف نفس الوقت ما حتصل منه املفسدة فيام لو قسمها بينهم 
ه األحوال, يبحث عن األصلح بعيد النظر يف مثل هذ ومل يرتك شيئًا لألجيال الالحقة, وهو 

عية  .واألرفق بالناس, مراعيًا ملصاحلهم, وهو من حسن سياسته الرشعية للرَّ

من االمتناع عن قسمة  والذي رآه عمر «: )٢(»كتاب اخلراج«يف  )١(قال القايض أبو يوسف
املسلمني, وفيام األرضني بني من افتتحها كان توفيقًا من اهللا له فيام صنع, وفيه كانت اخلرية جلميع 

رآه من مجع خراج ذلك وقسمته بني املسلمني عموم النفع جلامعتهم ; ألنَّ هذا لو مل يكن موقوفًا عىل 
, ومل تقَو اجليوش عىل السري واجلهاد, وملا أمن )٣(الناس يف األُعطيات واألرزاق مل تشحن الثُّغور

 اهـ . »ةرجوع أهل الكفر إىل مدهنم إذا خلت من املقاتلة واملرتزق
*  *  *  

  :واختاره   رجع إليه عمر ذهب الذيأدلة امل
والقائلون بعدم قسمة األرايض املفتوحة َعنَْوة, وجعلها فيئًا جلميع املسلمني ;  استدلَّ عمر 

ـنَّة, واإلجـامع   :بالكتاب, والسُّ

 ـرآن الكـــريمــالقـ: أوالً 
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ـ ,ث عن هشام بن عـروةحدَّ . براهيم بن حبيبيعقوب بن إ ,أبو يوسف هو قايض القضاة,  )١(  ,ه بـهوأيب حنيفـة ولزمـه وتفقَّ

ويل القضـاء . كـان أميـل إىل املحـدثني مـن أيب حنيفـة وحممـد. وأمحد بن حنبـل ,بن معنياث عنه وحدَّ . وهو أنبل تالمذته
 ).٣١٥ص( »تاج الرتاجم«, )٨/٥٣٥( »النبالء«: انظر). هـ١٨٢(مات سنة . »األمايل«له كتاب . لثالثة من اخللفاء

 ).٢٧ص(  )٢(
 ).ر.غ.ث(, مادة )٣٦ص(» خمتار الصحاح«: انظر. واحدها َثْغر, موضع املخافة من فروج البلدان :الثُُّغور  )٣(
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املهاجرين, : أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ جعل الفيء يف اآليات لثالثة أصناف: وجه الداللة من اآليات
واألنصار, والذين جاءوا من بعدهم, فدلَّ ذلك عىل أنَّ األرايض ال تقسم, بل تبقى ملن جاء بعد 

حابة  استوعبت هذه اآلية الناَس, فلم يبَق أحٌد «: هذه اآليات قال وهلذا ملَّـا تال عمر . الصَّ
 . )٢(»من املسلمني إال له فيها حقٌّ إال بعض ما متلكون من رقيقكم

ـــنَّة املطـ: ثانيًا   رةـهَّ ــالسُّ

ني الفاحتني, بل فتح مكة َعنَْوة عىل أصحِّ القولني, ومع ذلك مل يقسمها ب^ ما ثبت أنَّ النبي 
 .)٣(أطلقها ألهلها, ومنَّ عليهم بأنفسهم وذرارهيم

                                                                                                  
  ).١٠ − ٧: اآليات(سورة احلرش   )١(
, وابـن )٤١( , رقـم)٢٢ص(» األمـوال«, وأبو عبيـد يف )٢٠٠٤٠(, رقم )١١/١٠١(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(

, مـن واللفظ لـه) ١٢٧٨٢(, رقم )٦/٣٥١(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )١٦٦(, رقم )٢/٥٠٠(» اإلقناع«املنذر يف 
ختِياين, عن عكرمة بن خالد, عن مالك  بن  أوس بن  احلدثان, عن عمر  وعكرمة  وسنده صحيح, .طريق أيوب السِّ

 ). ١/٣٩٦(» التقريب«) ثقة(ابن خالد, وهو ابن العاص القريش املخزومي 
, مـن طريـق )٢٩٦٦(, رقـم )٣/١٤١(بـاب يف تـدوين العطـاء  –وأخرجه أبو داود يف كتاب اخلـراج واإلمـارة والفـيء   

 .وهو منقطع. فذكره» ... «: قال عمر: إسامعيل بن إبراهيم, عن أيوب, عن الزهري قال
ما يدل . باب ما جاء يف خرب مكة –اخلراج واإلمارة والفيء  , كتاب)٣٠٢٢(, رقم )٣/١٦٢(» سننه«أخرج أبو داود يف   ) ٣(

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن, ومـن أغلـق عليـه بابـه فهـو آمـن, ومـن دخـل «: عىل ذلك من رواية ابن عبَّاس مرفرعاً 
ق الناس إىل دورهم, وإىل املسجد«: قال. »املسجد فهو آمن ن  إسناده  األلبـاين  يف . »فتفرَّ » سـنن أيب داود صـحيح«وحسَّ

)٢/٥٨٧.( 
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سول  :وجه الداللة دلَّ عىل أنَّ األرض التي تفتح َعنَْوة ال تقسم بني الغانمني, بل ^ أنَّ فعل الرَّ
 .)١(ُترتك لعموم املسلمني

 عاإلجـــــام: ثالثًا 

حابة   َوة فيئًا جلميع املسلمني, فإنَّ عمر عىل ترك األرايض املفتوحة َعنْ  فقد أمجع الصَّ
حابة  م عن بالل  –اختار ذلك وعمل به, ومل خيالفه فيام فعله أحٌد من الصَّ ومن تابعه,  إال ما تقدَّ

وا األمر عىل ما كان عليه  .)٢(وسار عليه اخللفاء بعده, وأقرُّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

حلنفية, واإلمام أمحد يف املشهور عنه ; بحيث إنَّ الذي أراه راجحًا يف املسألة هو ما ذهب إليه ا
ٌ يف أرض الَعنَْوة بام يراه حمققًا للمصلحة, فإ  ,اهَ مَ َس كان األصلح للمسلمني قسمتها قَ  نْ اإلمام خمريَّ

 َف قْ وَ وَ  البعضِ  وإن كان األصلح قسمةَ  ,ا عليهمهَ فَ قَ ا عىل املسلمني وَ هَ فَ قِ كان األصلح أن يَ  وإنْ 
 كَ رَ وتَ  ,)٣(ضريأرض قريظة والنَّ  مَ َس فإنه قَ  ,األقسام الثالثة َل عَ فَ ^  رسول اهللا فإنَّ ; هُ لَ عَ فَ  البعضِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, رقـم )٣/١٥٩(أخرجـه  أبـو داود   .»ال« :قـال .»?شـيئاً  هـل غنُِمـوا يـوم الفـتح ; ابًِراسـألُت جـ« :وهب بـن ُمنبِّـهوقال   

» صـحيح سـنن أيب داود«وصـححه األلبـاين يف . بـاب مـا جـاء يف خـرب مكـة –, كتاب اخلراج واإلمارة والفيء )٣٠٢٣(
)٢/٥٨٧.( 

 ).٣/٢٢٤(» نتقى رشح املوطأامل«: انظر  ) ١(
علـيهم  وهلـذا ملـا أبـى عمـر «): ١٩٦ص(وقـال يف ). ٢٣٤ص(» االسـتخراج«, )٧/١١٩(» لصـنائعبـدائع ا«: انظر  ) ٢(

 . »إن ذلك غري جائز, أو أنه خمالف لكتاب اهللا عز وجل: القسمة مل ُينكروا عليه, وال قال أحد منهم
نَّضـري ي البنـ  ^ فـأجىل رسـول اهللا ^ أنَّ هيوَد النَّضري وقريظَة حاربوا رسـوَل اهللا« :−ريض اهللا عنهام  − بن عمرا حلديث  )٣(
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 . )٢(من مصالح املسلمني هُ وبُ نُ بعضها ملا يَ  كَ رَ وتَ  ,بعض خيرب مَ َس وقَ , )١(مكة قسمةَ 

وهو أعدل األقاويل, وأشبهها «: وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية; فإنه قال يف ترجيحه
نَّة, واألصول  .; واهللا تعاىل أعلم )٣(»بالكتاب, والسُّ

*  *  * 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
»  ... نيسلمَسَم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم بني املقَ ربْت ُقريظة بعد ذلك َفَقَتَل رجاهلم وانَّ عليهم حتى حمَ و وأقرَّ ُقريظة
 .باب إجالء اليهود من احلجاز –والسري  , كتاب اجلهاد)١٧٦٦(, رقم )٣/١٣٨٧(أخرجه  مسلم .  احلديث

, رقـم )٣/١٥٩(أخرجه  أبـو داود   .»ال« :قال .»?شيئاً  هل غنُِموا يوم الفتح ; ابًِراسألُت ج« :قال وهب بن ُمنبِّه حلديث  )١(
» صـحيح سـنن أيب داود«وصـححه األلبـاين يف . بـاب مـا جـاء يف خـرب مكـة –, كتاب اخلراج واإلمارة والفيء )٣٠٢٣(
)٢/٥٨٧.( 

َقَسـَمَها  ; سلمنيامل  بني ونصفًا  ,هلنوائبه وحاجت اً نصف ,نيفصخيرب ن ^ َقَسَم رسول اهللا« :بن أيب َحْثَمَة قال سهلحلديث   )٢(
باب ما جـاء   –, كتاب اخلراج واإلمارة والفيء )٣٠١٠(, رقم )٣/١٥٩(أخرجه أبو داود . »بينهم عىل ثامنية عرش سهامً 

» تنقــيح أحاديــث التعليــق«: انظــر. »ورواتــه ثقــات ,هــذا حــديث جيــد«: ل ابــن عبــد اهلــاديقــا. يف حكــم أرض خيــرب
)٣/٣٦٠.(   

  ).٣٤/١١٩(» جمموع الفتاوى«: انظر  )٣(
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اسعمر وابن جوع ابن مسعود وابن ر – ١٩
َّ
   وغريهم  عب

ل عن أقواهلم
ْ
ض
َ
   )١(بإباحة ربا الف

W 

حابة اتَّ  فُحكـي عـن طائفـة  , واختلفوا يف حتريم ربا الفضـل ;)٢(عىل حتريم ربا النَّسيئة فق الصَّ
, )٣(, وأسامة بن زيد, وزيد بن أرقم, والرباء بن عازبمسعود, وابن عمر, وابن عبَّاسمنهم, كابن 

 .   بن الزبري; أهنم قالوا بجوازه ومعاوية بن أيب سفيان, وعبد اهللا
  .)٤(أمجع العلامء بعدهم عىل حتريمهاموقد 

                                                                                                  
با لغةً   )  ١(  , مادة)٣٤٠ص( »نهايةال«. ربا املال يرُبوا َرْبوًا, إذا زاد وارتفع, وأربا الرجل فهو ُمْرٍب : مأخوذ من الزيادة, ُيقال :الرِّ

 .  )٢١٤ص(» أنيس الفقهاء«. فضل أحد املتجانسني عىل اآلخر من مال بال عوض :ويف الرشع). ا.ب.ر(
ى . هو البيع مع زيادة أحد العوضني عن اآلخر متَّحد اجلنسو :)الزيادة( ربا الفضل: األول *:  وهو نوعان ربا (وُيسمَّ

ي ). الربا اخلفّي (, و)النَّقد  −  ٢٢/٥٧(» املوسوعة الفقهية«: انظر. عوضني عىل اآلخرال لفضل أحد) ربا الفضل(وُسمِّ
ْين نظري األجل أو الزيادة فيه ):التأخري(ربا النَّسيئة : الثاينو *  ).٥٨ ربا (, و)ربا القرآن(ويسمى . هو الزيادة يف الدَّ

 ).٥٨ − ٢٢/٥٧( »املوسوعة الفقهية«: انظر). الربا اجليلّ (, و)اجلاهلية
 ). ١٠/٥٠( »فتحال«: انظر  ) ٢(
يوم بدر فلم  ^بن احلارث األنصاري األويس, يكنى أبا عامرة ويقال أبو عمرو, استصغره النبي الرباء بن عازب هو   ) ٣(

ع عيلٍّ اجلمَل وشهد غزوة تسرت مع أيب موسى, وشهد م. ع عرشة غزوةأرب ^غزا مع رسول اهللا . حداً أُ  يشهدها, وشهد
 ).  ١/٢٧٨( »ةاإلصاب« ,)١/١٥٥( »ستيعاباال« :انظر). هـ٧٢(سنة  مات. راً انزل الكوفة وابتنى هبا د. وصفني

, )٦/٣٥٢( »االستذكار« وابن عبد الرب يف ).١٠/٤٠( »تكملة املجموع«السبكي عنه يف حكى اإلمجاع ابن املنذر فيام نقله   ) ٤(
البحر الرائق رشح «, )٧/٣( »يرفتح القد« ,)١٢/١١٣( »املبسوط« :يةفلحنلنظر او .)١٩٠ −  ١٣/١٨٩( »التمهيد«و

 »حاشية العدوي«, )٤/٤٩٢( »منح اجلليل«, )٤/٣٠٠( »مواهب اجلليل« :لاملكيةلو. )٦/١٤٠( »كنز الدقائق
). ٢/٢٤( »مغني املحتاج«,  )٣/٥٣( »روضة الطالبني«, )٥٥و٣/٣٢( »األم« :لشافعيةول). وما بعدها ٢/١٤٠(
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ـتة, وأن ال يبـاع يشء  وأمجع أهل العلم عـىل حتـريم«: قال ابن القطَّان التَّفاضـل يف األصـناف السِّ
 .)١(»منها بجنسه إال يدًا بيد

, وعـن ثـانيهام  عبَّـاسعن ابـن عمـر وابـن  −أعني إباحة ربا الفضل  –وقد اشُتهر هذا القول 
ُيفتيان بجواز ربا الفضل, وأنه ال ربـا إال يف النَّسـيئة, وأنـه جيـوز بيـع  افقد كان عىل وجه اخلصوص ;

فا هب, والفضة بالفضة متفاضًال, وأنه ال بأس بالرصَّ هب بالذَّ  .)٣( اثنني بواحد )٢(لذَّ

أنه ال ربا فيام كان يدًا بيد, وأنـه جيـوز بيـع درهـم كانا يعتقدان «: )٤(»رشح مسلم«قال النَّوويُّ يف 
بو يات, كانا يريـان بدرمهني, ودينار بدينارين, وصاع متر بصاعني من التمر, وكذا احلنطة, وسائر الرِّ

ــا ال حيــرم يف يش ب ــبعض متفاضــًال, وأن الرِّ ــع اجلــنس بعضــه ب ــان جــواز بي ء مــن األشــياء إال إذا ك
 اهـ .»نسيئةً 

ـحابة أهنـم . وقد بقيا عىل هذا الرأي مدًة من حياهتام, ثم رجعا عنه كام ُحِكي عـن طائفـة مـن الصَّ
جوع عن ذل  .كقالوا بمثل قوهلام, ومجيعهم ُحِكي عنهم الرُّ

عن سعيد بن جبري, وعروة بن الزبري, وعطاء بـن  −أعني جواز ربا الفضل  –هذا القول وُيروى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .)٣/٢٥١( »كشاف القناع«, )٢/٧٦( »هى اإلراداترشح منت«, )٥/١١( »اإلنصاف« :لحنابلةلو

  ).٢/٢٩٥( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع« :انظر   )١(
ف    )  ٢( ْ اء بفتح املهملة  − الرصَّ د لغةً  : −وسكون الرَّ  . الدفع والرَّ

 ). ١٣٢ص(للجرجاين  »التعريفات«: انظر. بيع األثامن بعضها ببعض :ورشعاً 
 ).١/٦٣٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر  )   ٣(
)١١/٢٣(  )   ٤.( 
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 .)١(أيب رباح, وفقهاء املكيني

ا ابن  ـا ابـن  امفرجوعه عمر مسعود وابن أمَّ عبَّـاس    ثابت, ال خالف فيه بـني أهـل العلـم, وأمَّ
العلم عـىل القـول بأنـه رجـع عـن رأيـه إىل  فوقع اخلالف يف رجوعه, وأكثر أهل −ريض اهللا عنهام  −

 . قول اجلامعة, عىل ما سيأيت بيانه

*  *  * 

אאW 

حابة 
َّ
ة عن الص

َّ
                                      :يف املسألة  اآلثـار احملكـي

حابة  ُحكيت ة ربـا الفضـل, وأنَّ دلَّت يف جمملها عـىل أهنـم يقولـون بإباحـ آثاٌر عن بعض الصَّ
وايات عن ابن عمـر, وابـن عبَّـاس  با املحرم إنام هو ربا النَّسيئة, واشُتهرت تلك الرِّ ; ألنَّ ابـن  الرِّ

 . َرَجَع عن قوله رسيعًا, فلم ُيشتهر عنه مسعود 

كام أنَّ بعض أهل العلم حكى ذلك القول عن أسامة بن زيد, وزيد بن أرقم, والرباء بن عازب, 
بري ومعا  .                       أمجعني وية بن أيب سفيان, وعبد اهللا بن الزُّ

ة عن عبد اهللا بن مسعودـاية اآلثـحك: أوالً 
َّ
 .  ار املروي

 :تدلُّ عىل إباحته ربا الفضل, منها يف املسألة عن ابن مسعود  ـابتةثآثـار  ردتو

افعيُّ  − ١ , عن أبيـه, عـن  بإسنادٍ  )٢(»األم«يف  روى اإلمام الشَّ صحيٍح, من طريق إبراهيم التَّْيِميِّ

                                                                                                  
 ).١٠/٢٥( »تكملة املجموع«و ,)٢/٥٩٦( »االعتبار يف الناسخ واملنسوخ«و ,)٨/٦٤٢( »األم« :انظر  )   ١(
  .»رجاله ثقات«: وقال) ١/٢٥١( »خمترص اإلحتاف«ورواه مسدد أيضًا كام يف   ).٧/٨٥(  )   ٢(
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رمهني«: قال عبد اهللا  رهم والدِّ  .»ال بأس بالدِّ

مـن  , واملـاءُ بيـدٍ  ال ربـا يف يـدٍ «:  قـال عبـد اهللا بـن مسـعود: وعن احلارث بن سـويد قـال − ٢
 .)١(»املاء

يباينِّ وعن  − ٣ ص يف الرصَّ «: قال أيب عمرو الشَّ  .)٣(»)٢(فكان عبد اهللا رخَّ
رهم بالدِّ «: قال −أيضًا  − وعنه − ٤ ص يف الدِّ ينارينكان عبد اهللا يرخِّ ينار بالدِّ  .)٤(» رمهني, والدِّ

  : −رضي اهللا عنهما   −اية قول ابن عمر ـحك: ثانيًا 

وايات عن ابن عمر ثابتة يف  وغريه, أنه كان ُيفتـي بجـواز ربـا الفضـل, ومـن  »صحيح مسلم«الرِّ
ـف عبَّـاسسألت ابن عمر وابن « :قال نرضةعن أيب  )٥(»هصحيح«يف  اه مسلمذلك ما رو  عـن الرصَّ

 . »فلم يريا به بأساً 
اسبن اقول حكـاية : ثالثًا 

َّ
 : −رضي اهللا عنهما   − عب

ا ابن عبَّاس فإنَّ من املشهور عنه قوله وفتـواه بجـواز ربـا الفضـل, وأنـه ال ربـا إال يف النَّسـيئة,  أمَّ

                                                                                                  
جده يف املطبوع, من طريق أيب معاوية, عن األعمش, عن إبراهيم التيمي, عن ومل أ »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )   ١(

  .صحيح سنادهو هبذا اإلو, )٤٣٨و ٧/٤٢٨( »حىلامل«كام عزاه له ابن حزم يف . احلارث
ف  )  ٢(  ).١٠/٢٨( »تكملة املجموع«: انظر. رصف النَّقد بجنسه مع عدم رعاية التامثل: هاهنا املراد بالرصَّ
, )٩/١١١( »املعجم الكبري«يف  الطرباينُّ , ومن طريقه )٨٥٢(, رقم )١/٢٧٥( »عدياتاجل«رجه أبو القاسم البغوي يف أخ  )   ٣(

وأبو فروة هو عروة بن احلارث  وسنده صحيح, .عن شعبة, عن أيب فروة اهلمداين, عن أيب عمرو الشيباين به )٨٥٧٦(رقم 
 ).٦٧٤ص( »تقريبال«) ثقة(

رجاله رجال «): ٤/١١٦( »املجمع«قال اهليثمي يف  ).٨٥٧٧(, رقم )٩/١١١( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين  )  ٤(
 .»الصحيح

 ).١٥٩٤(, رقم )٣/١٢١٧(باب بيع الطعام مثًال بمثل  –كتاب املساقاة     ) ٥(
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 :لك عنه من طرق كثرية, منها وقد جاء ذ

دويسِّ  َلزٍ ـجْ ـمِ  أيبعن  – ١ ال يـرى بـه بأسـًا زمانـًا  − ريض اهللا عـنهام − عبَّاسكان ابن «: قالالسُّ
 .)١(»با يف النَّسيئةإنام الرِّ : فكان يقول −يعني يدًا بيد  −ما كان منه عينًا  ,من عمره

 .)٢(» −ن عبَّاس يعني اب − ف ه يأمر بالرصَّ سمعتُ  «: وعن أيب اجلوزاء قال − ٢

رمهني يدًا بيد عبَّاسسألت ابَن «: قال −أيضًا  –وعنه  – ٣ رهم بالدِّ ف عن الدِّ : قال. عن الرصَّ
 .)٣(» ال أرى بام كان يدًا بيد بأساً 

ُيفتي بذلك يف موسم  −ريض اهللا عنهام  − أنه سمع ابن عبَّاس  ال بن احلارثعن جوَّ و – ٤
, ويزعم أنَّ  ف جائٌز إذا كان يدًا بيد احلجِّ  .)٤(الرصَّ

جاء من املدينة إىل مكة وجئت معه, فحمد اهللا  عبَّاسابن  , أنَّ زينِّ وعن بكر بن عبد اهللا املُ  − ٥
, وأثنى عليه, ثم قال با يف ! أهيا النَّاس«: عزَّ وجلَّ ف ما كان منه يدًا بيد, إنام الرِّ إنه ال بأس بالرصَّ

 !)٥(يف أهل املرشق واملغرب مةً كل فطارْت . »النَّسيئة

                                                                                                  
 .»جاه هبذه السياقةهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خير«: وقال). ٢٢٨٢(, رقم )٢/٤٩( »املستدرك«يف  أخرجه احلاكم  )  ١(

وقال  .»عامة ما يرويه إفرادات ينفرد هباو«): ٣/٤٢٥( »الكامل«ويف إسناده حيَّان العدوي, قال ابن عدي يف ترمجته من 
ى برواية مسلم السابقة .»ليس بحجة«): ١/١٩٨( »الضعفاء«الذهبي يف   .ويتقوَّ

قال السبكي ). ٢٢٥٨(, رقم )٢/٧٥٩(ال ال ربا إال يف النسيئة باب من ق –, كتاب التجارات »سننه«يف  أخرجه ابن ماجه  )  ٢(
 .»إسناد رجاله عىل رشط الصحيحني  «): ١٠/٣٦( »التكملة«يف 

 .»بإسناد حسن  « ): ١٠/٣٦( »التكملة«قال السبكي يف ). ٤٥٥(, رقم )١/١٧٧( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين  )  ٣(
قال الربدحيي يف  .من طريق مرة بن عطية الراسبي, عن أبيه, عن جوال) ٨/٦( »الكبريالتاريخ «يف  أخرجه البخاري  )   ٤(

 .» جمهول; عبَّاسروى عنه عطية الراسبي, يروي عن ابن جوال;  «): ١/١٠٦( »األسامء املفردة«
 »التكملة« السبكي يف قال .وإسناده حسن بشواهده). ٤٥٩(, رقم )١/١٧٧( »معجمه الكبري«يف  أخرجه الطرباين  )  ٥(
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دالٌة عىل مذهبه األول, وقد َرَجَع عنه كام  −ريض اهللا عنهام  −فجميع هذه اآلثار عن ابن عبَّاس 
 .سيأيت

 :  −رضي اهللا عنهما   −أسامة بن زيد جبواز ربا الفضل عن قول الاية ـحك:  رابعاً 
ــدلُّ  ــا ي ــاك م ــيس هن ــرى اجلــواز  ل ــه ي ــ عــىل أن ــه ع ــي إال روايت ــا إال يف «: حــديث ^ن النب ال رب

 . )٢(»ال ربا فيام كان يدًا بيد«: وحديث. )١(»النَّسيئة
بكيُّ  –والشكَّ أن ذلك  ال يكفي يف نسبة هذا القـول إليـه, فإنـه ال يلـزم مـن  « − )٣(كام يقول السُّ

عـارض الرواية القول بمقتىض ظاهرها, جلواز أن يكون معناها عنده خالف ذلك, أو يكون عنـده م
 .   )٤(»راجح 

 : −رضي اهللا عنهما   −زيد بن أرقم والرباء بن عازب  حكـاية القول باجلواز عن: خامسًا 

سألت الـرباء بـن عـازب, : ملا روى أبو املنهال قال سب إليه القول بجواز ربا الفضل ;ممن نُ مها و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »فيه جمهول«: )١٠/٣٧(

 .عليه متفٌق   )  ١(
 –ومسلم يف كتاب املساقاة ). ٢١٧٩(, رقم )٥/٢٨٢(باب بيع الدينار بالدينار نساء  –أخرجه البخاري يف كتاب البيوع 

 : , ويف آخر»النَّسيئةإنام الربا يف  «: , ويف لفظ»الربا يف النَّسيئة «: بلفظ) ١٥٩٦(, رقم )٣/١٢١٨(باب الطعام مثًال بمثل 
 .»أال إنام الربا يف النَّسيئة«

 ., عنه مرفوعاً عبَّاس, عن ابن طاوسأخرجه مسلم يف املوضع السابق, من طريق   )   ٢(
بكي عيل بن عبد الكايف ,أبو احلسن هو  )  ٣( . , وسمع من الدمياطي, وحييى بن الصواف)هـ٦٨٣(ولد سنة . األنصاري السُّ

 شيخ اإلسالم يف وهو ردٌّ عىل, »التحقيق يف مسألة التعليق«: من مؤلفاته. ويل قضاء الشام. افظ الذهبيوممن سمع منه احل
). هـ٧٥٦(سنة  مات. يف رسائل دكتوراهوحيققه جمموعة من زمالئنا  ,»اإلهباج يف رشح املنهاج للنووي«ومسألة الطالق, 

 ).١/٣٩( »تذكرةالذيل «, )٤/١٥٠٠( »تذكرةال«: انظر
 ).١٠/٣٢( »تكملة املجموع« :انظر    ) ٤(
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ف عـن  ^سـألنا رسـول اهللا ف, ^عىل عهد رسـول اهللا كنا تاجرين : فقاال ?وزيد بن أرقم عن الرصَّ
ف فقال   . )١(»إن كان يدًا بيد فال بأس, وإن كان َنَساًء فال يصلح«: الرصَّ

 .واية ال تكفي يف نسبة القول إليهامفإن الرِّ  ما قيل يف شأن ُأسامة ; اموُيقال يف شأهن

 : −رضي اهللا عنهما   −معاوية بن أبي سفيان  حكـاية القول باجلواز عن: سًا ساد
 . ومن وافقه عبَّاس, وإْن مل يكن مطابقًا ملا عليه ابن نسب إليه القول بجواز ربا الفضلممن يُ هو و

غزونا غزوًة وعىل الناس معاوية, فغنمنا غنائم كثـرية, وكـان فـيام غنمنـا «: فعن أيب األشعث قال
 بنَ  فبلغ عبادةَ . آنيًة من فضة, فأمر معاوية رجًال أن يبيعها يف ُأعطيات الناس, فسارع الناس يف ذلك

ــ هب, والفضــة  ^إين ســمعت رســول اهللا : فقــام فقــال  امِت الصَّ هب بالــذَّ ينهــى عــن بيــع الــذَّ
مر, وامللح بامللح, إال سواء بسواء عينًا بعني, فمن مر بالتَّ عري, والتَّ عري بالشَّ بالفضة, والّرب بالّرب, والشَّ 

أال مـا بـال رجـال : غ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقـالفردَّ الناس ما أخذوا, فبل. زاد أو ازداد فقد أربى
ثون عن رسول اهللا  فأعـاد  أحاديث, قد كنا نشهده ونصحبه ومل نسمعها منه, فقام عبادة  ^يتحدَّ

ثنَّ بام سمعنا من رسول اهللا : القصة, ثم قال إن رغم معاوية, مـا : , وإن كره معاوية, أو قال^لنُحدِّ
 .)٢(»ليلة  سوداء أن ال أصحبه يف جندهُأبايل 

                                                                                                  
 .عليه متفٌق   )  ١(

باب  –, ويف الرشكة )٢٠٦١(, رقم )مع الفتح – ٤/٢٩٧(باب التجارة يف البّز وغريه  –أخرجه البخاري يف كتاب البيوع 
 ي لنبباب كيف آخى ا –, ويف املناقب )٢٤٩٨(, رقم )مع الفتح – ٥/١٣٤(االشرتاك يف الذهب والفضة وما يكون فيه 

باب النهي عن بيع الورق  –وأخرجه مسلم يف كتاب املساقاة ). ٣٩٤٠(, برقم )مع الفتح – ٧/٢٧٢(بني أصحابه ^ 
 .) ١٥٨٩(, رقم )٣/١٢١٢(بالذهب دينًا 

من . باب الرصف وبيع الذهب بالورق ديناً  –, كتاب املساقاة )١٥٨٧(, رقم )٣/١٢١٠( »الصحيح«أخرجه مسلم يف   )  ٢(
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رداء ووقعت له  مـن طريـق  )١(»موطئـه«مالـك يف اإلمـام , رواهـا  قصة أخرى مع أيب الدَّ
فقـال أبـو . أو َوِرٍق بأكثر من وزهنـا )٢(معاوية بن أيب سفيان باع سقايًة من ذهب أنَّ «: عطاء بن يسار

ما أرى بمثل هـذا : فقال له معاوية .ينهى عن مثل هذا إال ِمْثًال بِِمْثل ^سمعت رسول اهللا : الدرداء
رداء! بأساً  ال ! وخيـربين عـن رأيـه أنا أخـربه عـن رسـول اهللا ! من يعذرين من معاوية: فقال أبو الدَّ

رداء عىل عمر بن اخلطاب فـذكر ذلـك لـه, فكتـب عمـر بـن . ُأساكنك بأرٍض أنت هبا ثم قدم أبو الدَّ
 .)٣(»بِِمْثل, َوْزنًا بَِوْزنٍ  ْثالً اخلطاب إىل معاوية أن ال تبيع ذلك إال مِ 

بكيُّ  قال ين السُّ  )٤(أنه كان ال يرى يف بيـع الَعـْني بـالتِّْربِ : وهذا املنقول عن معاوية معناه«: تقي الدِّ
وغ, وكان خيري يف ذلـك التفاضـل, ويـذهب إىل أن الربـا ال يكـون يف التفاضـل إال يف التِّـْرب وال باملص

 عبَّـاسابن عرب الرب, فلـيس موافقـًا البـن  َل قَ وغ, ويف الَعْني بالَعْني; كذلك نَ وغ باملصبالتِّْرب, ويف املص
ل عليه مطلقًا, وإن كان الذي ذهب إليه ذوذ الذي ال ُيعوَّ  .  اهـ )٥(»من الشُّ

بذلك, كـام  ملَّا كتبه إليه عمر بن اخلطاب  جوعُ به الرُّ  عن رأيه, فالظنُّ  عَ َج رَ  ولعلَّ معاوية  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .قالبة, عن أيب األشعث, عن عبادة طريق أيب 

 ). ١٣٠٢(, رقم )٢/٦٣٤(  )   ١(
قاية «: قال ابن األثري  )  ٢(  ). ي.ق.س(, مادة )٢/٣٨٢( »النهاية«: انظر. »إناء ُيرشب فيه :السِّ
بن أسلم, عن يد لم أليب الدرداء إال من حديث زهذه القصة ال يعرفها أهل الع«): ٤/٧٢( »التمهيد«قال ابن عبد الرب يف   )  ٣(

عبادة بن الصامت, وهي صحيحة مشهورة ملعاوية مع وأنكرها بعضهم; ألن شبيهًا هبذه القصة عرضت . عطاء بن يسار
 ).٦/٣٥٤( »االستذكار« :انظرو. »حمفوظة لعبادة مع معاوية

, مادة )١/٧٩( »النهاية« :انظر. نا َعْيناً هو الذهب والفضة قبل أن ُيرضبا دنانري ودراهم, فإذا ُرضبا كا :− بالكرس  – التِّْرب   )   ٤(
 ).ر.ب.ت(

 ).١٠/٣١( »تكملة املجموع«  )  ٥(
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ميف حديث أ رداء املتقدِّ  .)١(يب الدَّ

 : −رضي اهللا عنهما   −حكـاية القول باجلواز عن عبد اهللا بن الزبري : سابعًا 

ومل أره مسـندًا إليـه فـيام اطَّلعـت عليـه مـن املصـادر, وإنـام  إباحة ربا الفضل,ممن ُحكي عنه هو و
  أم ال? إليه بجواز التفاضليمكن نسبة القول  اهللا أعلم هل, ف)٢(»املغني«حكاه عنه ابن قدامة يف 

*  *  * 

اس 
َّ
  :عن أقواهلم يف املسألة  رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عب

وابن عبَّاس أهنم رجعـوا عـن قـوهلم بإباحـة ربـا الفضـل إىل  ,ابن عمرابن مسعود, والثابت عن 
 .القول بتحريمه موافقًة ملا عليه قول الكافة

 .حكـاية رجوع ابن مسعود : أوالً 

َرَجـَع عـن ه رسعـان مـا نطويًال عىل قوله بجواز ربا الفضل ; إذ إمل يلبث يبدو أنَّ أبا عبد الرمحن 
 : يدل عليه آثار كثريةو, قوله ووافق اجلامعة

اهد منهـا ; أنَّ )٣(»نن الكربىالسُّ «يف  منها ما رواه البيهقيُّ  − ١ ابـن مسـعود  , وفيه قصة, حملُّ الشَّ

                                                                                                  
 ).١٠/٤٠( »تكملة املجموع«: انظر  )   ١(
)٤/٢٥(  )   ٢.( 
) ال ربا إال يف النسيئة(باب ما ُيستدل به عىل رجوع من قال من الصدر األول  –, كتاب البيوع )١٠٥٠١(, رقم )٥/٤٦٢(  )   ٣(

 »التكملة«قال السبكي يف . ; من طريق إرسائيل, عن أيب إسحاق, عن أيب عمرو الشيباين بهونزوعه عنه عن قوله
 .» إسناده كله ثقات مشهورون « ):١٠/٣٩(
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, −أي مـن هـذه النُّفايـة مثمنـًا  – , ُيعطـي الكثـري)١(ان يبيـع ُنَفايـة بيـت املـالكان عىل بيت املـال, وكـ
ال : , فقـالوا^, حتى قدم املدينة فسأل أصحاب حممـد −أي ثمنًا ليست وزنًا بوزن – ويأخذ القليل

يارفة فقال تصلح الفضة إال وزنًا بوزن, فلام قدم  ـيارفة«: أتى الصَّ إن الـذي كنـت ! يا معرشـ الصَّ
; ال حتلُّ الفضة بالفضة إال وزنًا بوزنأُ   .»بايعكم ال حيلُّ

َف فضـًة بِـَوِرق يف بيـت املـال, فلـامَّ أتـى املدينـة  نانـة, أنَّ عبد اهللا بن كِ وعن  – ٢ ابـن مسـعود َرصَ
ـيباينُّ : قال أبو إسحاق !إنه ال يصلح إال ِمْثًال بِِمْثلٍ : فقيل سأل, أنـه رأى ابـن  فأخربين أبو عمـرو الشَّ

ـيارفة ويقـول )٢(سعود يطـوفم هـا, ويمـرُّ عـىل الصَّ إال ِمـْثًال  )٣(ال يصـلح الـَوِرق بـالَوِرق«: هبـا يردُّ
 .)٤(»بِِمْثلٍ 

متو − ٣ يباينِّ  رواية تقدَّ ـف«: قـال أيب عمرو الشَّ ـص يف الرصَّ  فـأتى املدينـةَ . .. كـان عبـد اهللا رخَّ
يارفَة  عَ َج رَ فكأنه لقي عمر, فَ   .)٥(»ذلكفنهاهم عن فأتى الصَّ

م قولـه كـذلك – ٤ ينارين, «: وتقدَّ ينار بالـدِّ رمهني, والـدِّ رهم بالـدِّ ص يف الـدِّ كـان عبـد اهللا يـرخِّ
, فلـامَّ رجـع رأيتـه يطـوف يف فنهـوه عـن ذلـك ^النبي  وعليا وأصحاَب  إىل املدينة فأتى عمرَ  عَ َج رَ فَ 

                                                                                                  
م  – النُّفاية  ) ١( ء لرداَءته : −بالضَّ ء. ما َنَفْيته من اليشَّ مادة  ,)١٥/٣٣٨( »لسان العرب«: انظر. بقـيته وَأردؤه :وُنفاَيُة اليشَّ

   ).ي.ف.ن(
فت كلمة   )   ٢( ر, واهللا أعلم) قطوف(يف املطبوع إىل ) يطوف(حترَّ  .; فلتحرَّ
اء  – الَوِرُق   )  ٣( ن :− بكرس الرَّ ة, وقد ُتسكَّ  ). ق.ر.و(, مادة )٥/١٧٤( »النهاية«: انظر. الفضَّ
بيعي, عن ابن كنانة بهمن طريق معمر, عن أيب )١٤٥٦٨(, رقم )٨/١٢٣( »همصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٤(  . إسحاق السَّ

): ٥٣٨ص( »التقريب«وقال ابن حجر يف  .)٥/٥٢( »الثقات«: انظر. مل يوّثقه سوى ابن حبان عبد اهللا بن كنانةو
 .ويشهد له ما قبله). جمهول(

م  »جلعدياتا«أخرجه البغوي يف   )   ٥(  .وسنده صحيح, )٣٤٤ص(, تقدَّ
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يارفة, ويقـول بـا, : الصَّ رمهويلكـم يـا معرشـ النـاس, ال تـأكلوا الرِّ رهم بالـدِّ ني, وال وال تشـرتوا الـدِّ
ينارين ينار بالدِّ  . )١(»الدِّ

ف, حتـى أتـى عُ اكان عبد اهللا «: خعيُّ وقال إبراهيم بن يزيد النَّ  − ٥  رَ َمـبن مسعود ُيفتي يف الرصَّ
 .)٢(»فرجع عبد اهللا عن قوله !فسأله فكرهه

حابة كعمر بـن اخلطـ :ظاهر رجوعه  وسبب اب, وعـيل بـن أيب طالـب   وهو سؤاله كبار الصَّ
بوية ; ألنه كـان ُيفتـي بـذلك −ريض اهللا عنهام  − ! باملدينة النبوية عن جواز التفاضل يف األجناس الرِّ

.                                                       عن التفاضل^ فنهوه عنه, وبيَّنُوا له أنه ال جيوز, فإنه مل يكن سمع هني النبي 
*  *  * 

  .−رضي اهللا عنهما   −ع ابن عمر حكاية رجو: ثانيًا 

وأنه مل يكن بلغه النهـي عـن  ىل قول اجلامعة بتحريم ربا الفضل,إعن قوله  عَ َج رَ  ثبت أنَّ ابن عمر
اسـتنكر ذلـك  ;^عـن النبـي  اخلُْدِريِّ ينقلونه عن أيب سعيد  ذلك, فلام سمع احلديث من ُأناسٍ 

 .ليه وسمعه منه مبارشةواستغربه, فذهب إ
 :  ة روايات, منهاعىل ذلك عدَّ  يدلُّ  *

                                                                                                  
م قريبًا, وهو عند ا  )  ١(  .لطرباين ورجاله رجال الصحيحتقدَّ
لكن رواية . , من طريق عبد السالم بن حرب, عن مغرية بن مقسم, عنه)٨٥٧٨(, رقم )٩/١١١( »املعجم الكبري«  )  ٢(

رسالت م«: ومع هذا قال اإلمام أمحد. ^إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة, فهو مل يلق أحدًا من أصحاب النبي 
; ألن إبراهيم ال يرسل عنه إال فيام سمعه  وجعلها البيهقي فيام أرسله عن ابن مسعود خاصة. »هباإبراهيم النخعي ال بأس 
 ).١٤١ ,٨٨ ,١/٧٩( »جامع التحصيل يف أحكام املراسيل«: انظر. من مجاعة من أصحابه
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من طريق نافع موىل ابن عمر, أن ابن عمر قال له رجـل مـن  )١(»صحيحه«يف  ما رواه مسلمٌ  − ١
فـذهب عبـد اهللا وأنـا معـه : قال نافع. ^هذا عن رسول اهللا  )٢(رُ ـَيْأثُ  اخلُْدِريَّ أبا سعيد  إنَّ : بني ليث

هنـى  ^رسـول اهللا  هـذا أخـربين أنـك ختـرب أنَّ  إنَّ : , فقالاخلُْدِريِّ حتى دخل عىل أيب سعيد  يثيُّ واللَّ 
هب إال ِمـْثًال بِمْثـلٍ  هب بالـذَّ فأشـار أبـو سـعيد . عن بيع الَوِرِق بالَوِرِق إال ِمْثًال بِِمْثل, وعن بيـع الـذَّ

ـْت عينـاي, وَسـِمَعْت أُ : بإصبعيه إىل عينيه وُأذنيه فقال ال تبيعـوا «: يقـول ^ُذنـاي رسـوَل اهللا َأْبَرصَ
وا هِب, وال تبيعـوا الـَوِرَق بـالَوِرِق إال ِمـْثًال بِِمْثـٍل, وال ُتِشـفُّ هَب بالـذَّ بعضـه عـىل بعـض, وال )٣(الذَّ

 .»تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز إال يدًا بيد

ثـه   اخلُـْدِريَّ د أبا سعي من طريق سامل, عن أبيه, أنَّ )٤(»الصحيح«يف  وروى البخاريُّ  − ٢ حدَّ
ث ! يا أبا سعيد: , فلقيه عبد اهللا بن عمر فقال^مثل ذلك حديثًا عن رسول اهللا  مـا هـذا الـذي ُحتـدِّ

ف: ? فقال أبو سعيد^عن رسول اهللا  هُب «: يقـول ^سـمعت رسـول اهللا ! يف الرصَّ هُب بالـذَّ الـذَّ
  . », والَوِرُق بالَوِرِق مْثًال بِِمْثلِمْثًال بِِمْثلٍ 

من طريق نافع, عن عبد اهللا بن عمر, أنه أتى  )٥(»هتذيب اآلثار«يف  ربيُّ وروى ابن جرير الطَّ  − ٣

                                                                                                  
 ).١٥٨٤(, رقم )٣/١٢٠٨( باب الربا –كتاب املساقاة   )١(
 )ر.ث.أ(مادة ) ٤/٦( »لسان العرب«: انظر. احلديث آُثرُه, إِذا ذكرته عن غريكَأَثْرُت : مصدر قولك :رُ ــاألَثْ   )  ٢(
فُّ   )  ٣( فُّ والشِّ ْبُح والزيادُة, واملعروُف بالكرس, وقد َشفَّ َيِشفُّ َشّفًا مثل َمحََل َحيِْمُل  :−بالفتح والكرس  – الشَّ الفْضل والرِّ

لسان «: انظر. َشفَّ الدْرَهُم َيِشفُّ إِذا زاد وإِذا نَقَص : اد, يقالوهو من األَْضد ًال, وهو َأيضًا النُّْقصاُن,َمحْ 
 ).ف.ف.ش(, مادة )٩/١٨١(»العرب

 ).٢١٧٦(, رقم )مع الفتح – ٤/٣٧٩(باب بيع الفضة بالفضة  –كتاب البيوع   )  ٤(
أبو ُمعيد هو حفص  ن,وإسناده حس ., من طريق أيب ُمعيد, عن سليامن بن موسى, عن نافع به)١٠٧٧(, رقم )٢/٧٤٢(  ) ٥(

) صدوق يف بعض حديثه لني(وسليامن بن موسى ). ٢٦٠ص( »تقريبال«) صدوق فقيه ُرمي بالقدر(ابن غيالن 
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. فبيِّنُْه لنايف الربا,  ^قد بلغنا أنك تروي حديثًا عن رسول اهللا ! يا أبا سعيد: فقال اخلُْدِريَّ أبا سعيد 
هب  «: ^قال رسول اهللا : قال أبو سعيد هب بالذَّ  .حلديثا » ...الذَّ

عـن ذلـك,  ^مل يسـمع هنـي النبـي  −وايات املتقدمة كام رأينا يف الرِّ  –فابن عمر ريض اهللا عنهام 
  اخلُـْدِريِّ إال أن انطلـق إىل أيب سـعيد  −حـني سـمع بـالتحريم  –ومل يبلغه احلديث, فـام كـان منـه 

م مرارًا, ة ورعه وتقواه, كام تقدَّ د له أبـو سـعيد سـامعه مـن فل يستوثقه ويستثبته فيه ; وذلك لشدَّ ام أكَّ
 .عن قوله, وترك الفتوى التي كان ُيفتي هبا بجواز ربا الفضل عَ َج رَ  ^رسول اهللا 

 : فقلت −ريض اهللا عنهام  −سألت عبد اهللا بن عمر : قال وهلذا يروي أبو َجَبَلةَ  − ٤
ام ومعنا الَوِرُق الثِّقـال النَّافقـة« ُق اخلفـاف الكاسـدة; أفنبتـاع وعنـدهم الـَورِ , إنا نقدم أرض الشَّ

, واشرت َوِرَقهـم بالـذهب, َورِقَك بذهب, ولكن بِْع , ال تفعل: َوِرَقهم العرشة بتسعة ونصف? فقال
 .)١(»وإِْن َوَثَب من سطح َفثِْب معه, تويفوال تفارقه حتى تس

ومـيِّ  − ٥ راهم با«: قـال وعن وردان الرُّ هب, والـدَّ هب بالـذَّ راهم سـألت ابـن عمـر عـن الـذَّ لـدَّ
ة, فإذا اعتدال َفُخْذ واْعِط, هذا َعْهُد صاحبنا : فقال ة وهذا يف َكفَّ  .)٢(»إلينا ^ضع هذا يف َكفَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   ). ٤١٤ص( »تقريبال«

عن  وفيه دليل رجوع ابن عمر  «: بال إسناد, وقال عقبه) ١٤/٥( »املبسوط«أورده الرسخيس يف مل أقف عليه مسندًا, و  )   ١(
 .»ريض اهللا عنهام  عبَّاسواز التفاضل, كام هو مذهب ابن قوله يف ج

: وعند أيب أمحد احلاكم. ال أعرفه أبو جبلة عن ابن عمر, وعنه مرزوق;«): ١/١٩٨( »رواة اآلثار«قال احلافظ ابن حجر يف 
أعاده بنحوه يف و. »كن هو هذا, فهو عن ابن عمر منقطعأبو جبلة الكويف, ال يعرف اسمه, شيخ يروي عن الزهري; فإن ي

 ).١/٤٧١( »تعجيل املنفعة«
من طريق عبد اهللا بن حممد بن  .يف ترمجة إسامعيل بن سعدان) ٣٣٣٣(, رقم )٦/٢٩٥( »تاريخ بغداد«أخرجه اخلطيب يف     )٢(

 .وسنده حسن. املسور الزهري, عن سفيان بن عيينة, عن وردان به
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  .أنه كان ينهى عن ربا الفضل وهلذا كان آخر أمره 

م قول أيب نرضة  – ٦ ـف فلـم يريـا بـه بأسـًا, فـإين  عبَّاسسألت ابن عمر وابن «: وتقدَّ عـن الرصَّ
ـف, فقـال اخلُْدِريِّ سعيد  لقاعد عند أيب . مـا زاد فهـو ربـا, فـأنكرُت ذلـك لقـوهلام: فسألته عـن الرصَّ

ثك إال ما سمعت من رسول اهللا: فقال , جاءه صاحب نخلة بصاع مـن متـر طيـب, وكـان ^ ال أحدِّ
انطلقت بصـاعني فاشـرتيت بـه : قال. »!أنَّى لك هذا«: ^فقال له النبي . )١(هذا اللون ^متر النبي 

اع, فإن سعر هذا يف السوق كذا, وسعر هذا كذاهذا  َوْيَلـك أربيـَت, إذا «: ^فقال رسـول اهللا ! الصَّ
 . »أردَت ذلك فبع مترك بسلعة, ثم اشرت بسلعتك أيَّ متر شئت

 ! ?أِم الفضة بالفضة ,مر أحّق أن يكون ربامر بالتَّ فالتَّ : قال أبو سعيد

هباء عبَّاس, ابنَ  , ومل آِت ينفأتيُت ابَن عمر َبْعُد فنها: قال أبو نرضة ثني أبو الصَّ أنـه سـأل  )٢(وحدَّ
 .  )٣(»عبَّاس عنه بمكة فكرههابن 

إننـي ! يـا أبـا عبـد الـرمحن: كنت مع عبد اهللا بن عمر فجـاءه صـائغ فقـال«: قال وعن جماهدٍ  − ٧
هَب  فنهـاه ل يـدي, من ذلك قدر عمـ )٤(ثم أبيع اليشء من ذلك بأكثر من وزنه فَأْسَتْفِضُل  أصوغ الذَّ

                                                                                                  
 .يعني من التمر الرديء  )   ١(
وروى عنه سعيد بن جبري, . عبَّاسبن روى عن عيل, وابن مسعود, وا. البكريأبو الصهباء , عبَّاس ابن صهيب موىل هو  )   ٢(

, )٤/٤٤٤( »اجلرح والتعديل«: انظر. مقبول: وقال ابن حجر. مدينى ثقة :قال أبو زرعة. وحييى بن اجلزار ,طاوسو
 .)٤٥٦ص( »تقريب التهذيب«

ف فقال   وجاء عنه .»الصحيح«, وهو عند مسلم يف مىض خترجيه  )   ٣( أورده يف . »ال خري فيه«: أنه سئل عن الرصَّ
 .بال إسناد) ١٤/٦( »املبسوط«

, )١١/٥٢٦( »لسان العرب«: انظر. »من اليشء ما َفَضَل  :الَفِضيلة والُفَضالة«:  قال ابن منظور. أي آخذ فضًال قدر عميل   ) ٤(
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, حتـى انتهـى إىل بـاب وعبد اهللا ينهـاه عـن ذلـكائغ يردِّد عليه املسألة; فجعل الصَّ  عبد اهللا عن ذلك,
رهم, ال : ثم قال عبد اهللا بن عمر. املسجد, أو إىل دابة يريد أن يركبها رهم بالـدِّ ينار, والدِّ ينار بالدِّ الدِّ
 . )١(»ْهُدنا إليكمَفْضَل بينهام; هذا َعْهُد نبيِّنا إلينا وعَ 

ال تشـرتوا دينـارًا بـدينارين, وال ! أهيـا النـاس«: قـال  أنَّ ابن عمر  وعن َجَبَلَة بن ُسحيم − ٨
َما َما? قال: قيل .)٢(درمهًا بدرمهني, فإين أخاف عليكم الرَّ با: وما الرَّ  .)٣(»الذي تدعونه الرِّ

هب « :فقال ابن عمـر. ذهب والفضةال سأل رجل ابن عمر عن: قال ريبَ بن ُج  دِ يْ وعن زَ  − ٩ الـذَّ
هب, والفضة بالفضة, وزن بوزن  .)٤(»بالذَّ

إين : مـن أهـل البرصـة, فقـال شهدت ابن عمـر وأتـاه رجـٌل «: وقال عبد العزيز بن حكيم − ١٠
غار فيأخذون هبا كباراً  راهم الصِّ : قـال. نعـم: قـالأيـزدادون? : قال. جئت من عند قوم يرصفون الدَّ

 .)٥(»ًا بوزنال, إال وزن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ل.ض.ف(مادة 

, وابن )١٤٥٧٤(, رقم )٨/١٢٥(, ومن طريقه عبد الرزاق )١٣٠٠(, رقم )٢/٦٣٣( »املوطأ« أخرجه اإلمام مالك يف  )  ١(
 . , عن محيد بن قيس, عن جماهد به)٤/٦٦(أيب شيبة 

َمـا  )  ٢( مَ  الرَّ با, ُيقال : − بالفتح واملدِّ  – اءوالرَّ : انظر. ىأْرمى عىل اليشء إْرماًء إذا زاد عليه, كام ُيقال أرب: الزيادة, بمعنى الرِّ
 ).ي.م.ر(, مادة )١٤/٣٣٨( »لسان العرب«

 . من طريق عيل بن مسهر, عن الشيباين, عن جبلة به )٢٢٤٨٨(, رقم )٤/٥٠٠( »صنفامل«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٣(
أبو  وسنده صحيح, .من طريق أيب األحوص, عن زيد به )٢٢٤٩١(, رقم )٤/٥٠٠(» صنفامل«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٤(

  ).٧٥٨و ٣٥١ص( »تقريبال«) ثقتان(األحوص وزيد بن ُجبري 
  .بهم عبد العزيز بن حكيمعتمر بن سليامن, عن , من طريق )٢٢٤٩٧(, رقم )٤/٥٠٠( »صنفامل«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )  ٥(

 ).٥/١٢٥( »ثقات ابن حبان«). ثقة: (عبد العزيز بن حكيم, قال ابن معني وسنده صحيح,
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با عَ َج قد رَ  −ريض اهللا عنهام  − وهبذا ُيعلم بيقني أن ابن عمر  . عن قوله يف الرِّ

بكيُّ  يف  ,يف ذلـك هُ بـالتحريم, ومبالغُتـ هُ لُ وْ قَ  − كثريةٍ  بعد ذلك من طرٍق  −واشُتهر عنه « :قال السُّ
عليـه زمانـًا, بـل  رأيـه تقرَّ روايات صحيحة رصحية, ومل يكن قوله األول قد اشُتهر عنه, ولعلَّـه مل يسـ

 .)١(»رجع عنه قريباً 

 .)٢(»عنه عَ َج ثم رَ  قال بقول ابن عبَّاس, صحَّ عن ابن عمر أنه«: قال ابن حزم

ا سبب
َّ
عن ربا الفضل, فلام سمع احلـديث مـن ^ فهو عدم علمه بنهي النبي  : رجوعه  أم

ه أيب سعيد اخلُْدريِّ    .; انتهى إليه ومل يتعدَّ

*  *  * 

اسحكـاية رجوع ابن : ثالثًا 
َّ
  . −رضي اهللا عنهما   −  عب

يف رجوعه عن قوله بجواز ربا الفضل, وأكثرها قاضية  عبَّاسوايات عن ابن اختلفت الرِّ 
  اخلُْدِريِّ مما كان ُيفتي به, خصوصًا بعد مراجعة أيب سعيد  − وجلَّ  عزَّ  −وتوبته إىل اهللا  ,برجوعه

  .)٣(حكاه عنه مجاهري العلامءوقد  .له, ومناظرته إياه

                                                                                                  
 ).١٠/٤٠( »تكملة املجموع« :انظر  )   ١(
 .)٨/٤٩٤( »املحىل«: انظر  )   ٢(
ذلك من مناقبه اجلليلة;  , وعدَّ )٣/٢٦٤( »مستدركه«احلاكم يف , و)٣/٥٤٣( »سننه«يف  مذيُّ الرتِّ  :ذلك األئمةُ نقل   )   ٣(

 »االستذكار«ويف  ,)١٣/١٩١(و) ٤/٧٤( »التمهيد«, وابن عبد الرب يف )٧١و ٤/٦٥( »رشح معاين اآلثار«الطحاوي يفو
خيسُّ يف و ;)١٩/٢١٩( اجلصاص , و)٣/١٠٦( »يف أصول األحكام اإلحكام«, واآلمدي يف )٥/١٥٢( »املبسوط«الرسَّ

واحلازمي يف ; )٣/٣٠٠(, و)٢/١٧٧( »الفصول يف األصول«, وكذا يف )٢/٢١٦(, و)١/٦٣٦( »أحكام القرآن«يف 
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الة عىل رجوعه وايات الدَّ  : ولنذكر أوالً الرِّ
م يف رجوع ابن عمر  – ١ هباء يف −هللا عنهام ريض ا − تقدَّ أنه : )١(»صحيح مسلم« قوُل أيب الصَّ

ف فكرهه عبَّاسسأل ابن    !بمكة عن الرصَّ
هباء أي »مسلم«ويف روايٍة أرصح من رواية  − ٢ أنَّ ابن «: حاويُّ ضًا; أخرجها الطَّ عن أيب الصَّ
ف َنَزعَ  عبَّاس  .)٢(»عن الرصَّ
م قول – ٣ ال يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما  − ريض اهللا عنهام  −  عبَّاسكان ابن «: َلزـِجمْ  أيب وتقدَّ

قيه أبو فل«: ومتام روايته قال .. »إنام الربا يف النَّسيئة: فكان يقول −يعني يدًا بيد  − كان منه عينًا 
ل الناَس الربا, أما بلغك أنَّ أال تتَّ ! عبَّاسيا ابن : فقال له اخلُْدِريُّ سعيد  رسول  قي اهللا, إىل متى ُتؤكِّ

صاعني  ْت , فبعثَ »)٣(إين ألشتهي َمتَْر َعْجَوةٍ «: − وهو عند زوجته ُأمِّ سلمة −قال ذات يوم  ^اهللا 
مته إىل رسول اهللا  من متر إىل رجل من األنصار, فجاء بدل صاعني صاع من متر عجوة, فقامت فقدَّ

بعثُت : فقالت ُأمُّ سلمة. »!من أين لكم هذا?«: , فلام رآه أعجبه فتناول مترًة ثم أمسك, فقال^

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ,)١١/٢٤( »رشح مسلم«والنووي يف , )٤/٢٥( »املغني« يف امةوابن قد, )٢/٥٩٩( »عتبار يف الناسخ واملنسوخاال«

بكي يف , و)٧/٣١٦( »اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«وابن امللقن يف  , وابن ُنجيم يف )١٠/٣٣( »املجموع تكملة«السُّ
في صاحب , والبابريت احلن)١/٣٦٩( »الزواجر عن اقرتاف الكبائر«, وابن حجر اهليتمي يف )٦/١٣٧( »البحر الرائق«
 ., وغريهم)١/٣٠١(» أضواء البيان«, والشيخ الشنقيطي يف )٣/٢٤٧( »العناية رشح اهلداية«

 . يف أول املسألة تقدم خترجيه   )  ١(
وسنده  .به عن أيب الصهباء ,عن أيب نرضة ,عن داود بن أيب هند ,محاد, من طريق )٤/٧١( »رشح معاين اآلثار«أخرجه يف   )   ٢(

 .صحيح
 وةالَعجْ و. بالـمدينة التَّمر أجود منوهي  ,وادالسَّ  لـىإلوهنا  يرضب ,^متر باملدينة النبوية من غرس النبي  :َعْجوةال   )  ٣(

, )١٥/٣١( »اللسان«, و)٢/٣٩٥( »الفائق يف غريب األثر«: انظر. ; قاله أبو حنيفةالـمرجع لـيهإ الذي التَّمر ُأمُّ  بالـحجاز
 ).ا.ج.ع(مادة 
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فألقى  ,ْل وها هو كُ  ,اع الواحدصاعني من متر إىل رجل من األنصار فأتانا بدل صاعني هذا الصَّ 
وه«: التَّمرة بني يديه فقال   :احلديث, إىل أن قال »...التَّمر بالتَّمر !حاجة يل فيه ال! ردُّ

رتني أمرًا كنت نسيتُ  !سعيد اجلنة أباجزاك اهللا يا «: عبَّاسفقال ابن  ه, أستغفر اهللا فإنك ذكَّ
     .)١(»النَّهيكان ينهى عنه بعد ذلك أشدَّ فوأتوب إليه ; 

م و – ٤ ثم بلغني أنه « :ابن عبَّاس, ومتام كالمهيف حكايته عن أيب اجلوزاء  قول −أيضًا  −تقدَّ
نعم; إنام كان ذلك رأيًا مني, وهذا : قال! إنه بلغني أنك رجعَت : ه بمكة فقلتفلقيتُ  عن ذلك, عَ َج رَ 

ث عن رسول اهللا  ف^ أبو سعيد حيدِّ  .)٢(»أنه هنى عن الرصَّ
م كالمو – ٥ ف ; ومتام يف سامعه جتويز ابن عبَّاس التفاضل  بن احلارث الجوَّ  تقدَّ يف الرصَّ
ف, وإين «: ه يقولفحججُت فسمعتُ :  كان العام املقبل, قال جوالفلامَّ ... «: روايته إين أحللُت الرصَّ

اهد الغائب, فزعم أنه ^لقيت من هو أحدث عهدًا برسول اهللا   .)٣(»حرام ; فليبلِّغ الشَّ

                                                                                                  
 ).٣٤٥ص(مىض  .»هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة«: وقال اكمأخرجه احل  )  ١(
 .)١٠/٣٦( »التكملة«السبكي يف , كام قال عىل رشط الصحيحني هإسنادمىض, و  )  ٢(

 تسع سنني, إذ جاءه رجٌل فسأله عن درهم بدرمهني, فصاح ابن عبَّاسكنت أخدم ابَن «: قال −أيضًا  − وعن أيب اجلوزاء *  
با: وقال عبَّاس قد كنت ُأْفتِي : عبَّاسفقال ابن . إن كنا لنعمل هذا بُفْتَياك: فقال ناس حوله! إن هذا يأمرين أن أطعمه الرِّ

ثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي   »السنن الكربى«يف  أخرجه البيهقي .»هنى عنه, فأنا أهناكم عنه ^بذلك حتى حدَّ
ى بام قبله  .»فيه أبو املبارك, وهو جمهول«): ١٠/٣٦( »التكملة«كي يف قال السب). ١٠٥٠٠(, رقم )٥/٤٦٢( اهـ ويتقوَّ

 .وما بعده
رمهني يدًا بيد عبَّاسسألت ابَن «: قال − أيضًا  − وعنه  *   رهم بالدِّ ف عن الدِّ ال أرى بام كان يدًا بيد بأسًا, : قال. عن الرصَّ

قال السبكي ). ٤٥٥(, رقم )١/١٧٧( »املعجم الكبري«يف  جه الطرباينأخر .»ثم قدمُت مكة من العام املقبل وقد هنى عنه
 .»بإسناد حسن« ): ١٠/٣٦( »التكملة«يف 

م   )   ٣(  ., ويف إسناده نظر)٨/٦( »التاريخ الكبري«يف  البخاري , وهو عند)٣٤٥ص(تقدَّ
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ف قبل أن عن ا عَ َج رَ بالطائف, فَ  عبَّاسكنت مع ابن «: وعن زياد بن أيب زياد قال – ٦ لرصَّ
 . )١(»يموت بسبعني يوماً 

إين أحبُّ أن تقول فيه : فقال الرجل. ال علم يل به: وسأل رجٌل ابَن سريين عن يشء, فقال – ٧
قد رأى  عبَّاسابن  إنَّ إين أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو يل غريه فأطلبك فال أجدك; «: قال! برأيك

ف رأيًا ثم رَ   .)٢(»عنه عَ َج يف الرصَّ

 اخلُْدِريُّ رجوعه عام كان ُيفتي به ; أبو سعيد  −ريض اهللا عنهام  −  عبَّاسوممن نقل عن ابن  − ٨
, عن عطاء بن يسار, عن أيب سعيد ف أرأيَت الذي تقول, «: عبَّاسقلت البن : أنه قال

رهم رمهني بالدِّ ينار, والدِّ ينارين بالدِّ وَنَزَع عنها ابن ...  «:  سعيد احلديث; إىل أن قال أبو » ...الدِّ
 .»عبَّاس
ح بتوبته إىل اهللا, وندمه  −  ريض اهللا عنهام − عبَّاسابن  وقد جاء يف روايات أخرى أنَّ  * رصَّ

 .قوله الذي يؤكد رجوعه عن; األمر  وبراءته مما كان يقول
 ^هد عىل رسول اهللا , فشعبَّاسلقي ابن   اخلُْدِريأبا سعيد  , أنَّ فلقد روى ابن أيب ُنْعمٍ  – ٩

هب, والفضة بالفضة ِمْثًال بِِمْثل, فمن زاد فقد أربى«: أنه قال هب بالذَّ : عبَّاسفقال ابن . »الذَّ

                                                                                                  
  ).٣١ص(مىض خترجيه يف املقدمة    ) ١(
سأل : من طريق حممد بن عيسى, قال أخربنا هشيم, قال أخربنا أبو حرة قال −عبد الرب كام عزاه له ابن  –أخرجه احللواين   )   ٢(

 ).٦/٣٤٥( »االستذكار«, و)٤/٧٤( »التمهيد« : انظر. وذكره... رجل ابن سريين 
ف, َفَرَجعَ  عبَّاسوعن ابن سريين, عن ابن أخيه اهلذيل, أنه سأل ابن  *   فقال ابن ! ونإنَّ النَّاس يقول«: فقال له. عن الرصَّ

من طريق ابن علية, عن خالد, عن ابن  )٦/٣٥٣( »االستذكار« يف  أورده ابن عبد الرب. »!النَّاس يقولون ما شاءوا: عبَّاس
 .سريين به
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 .)١(»عَ َج أتوب إىل اهللا عزَّ وجلَّ مما كنت ُأْفتِي به, ثم رَ «

مت أيضًا رواية بكرو – ١٠ ىض املوسم حتى إذا انق«: عبَّاس; ومتام روايتهابن عن  زينِّ املُ  تقدَّ
با وأْطَعْمَتهُ ! عبَّاسيا ابن : , فقالاخلُْدِريُّ دخل عليه أبو سعيد   . َأَو فعلُت : قال! َأَكْلَت الرِّ

ه وَعْينُُه, فمن زاد «: ^قال رسول اهللا  نعم ;: قال هب وزنًا بوزن, ِمْثًال بِِمْثل, تِْربُ هب بالذَّ الذَّ

                                                                                                  
 .»بإسناد صحيح«): ١٠/٣٦( »التكملة«قال السبكي يف ). ٤٥٤(, رقم )١/١٧٦( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين  )  ١(

اللَّهم إِين أتوب «: قبل موته بثالث يقول − ريض اهللا عنهام  − عبَّاسسمعت ابن :  بن مليك العجيل قالوعن عبد اهللا *  
ف هذا حديث «, وقال )٦٣٠٦(, رقم )٣/٦٢٤( »املستدرك«يف  أخرجه احلاكم .»إليك مما كنت ُأْفتي النَّاَس يف الرصَّ

 .»رجع عن فتوى مل ينقم عليه يف يشء غريها أنه عبَّاساهللا بن وهو من أجلِّ مناقب عبدصحيح اإلسناد, 
عثاء *   ف, إنام هذا من رأيي«: يقول عبَّاسسمعت ابَن : قال وعن أيب الشَّ ; وهذا أبو سعيد  اللَّهم إين أتوب إليك من الرصَّ

 »التكملة« قال السبكي يف). ٤٥٦(, رقم )١/١٧٧( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين .» ^اخلُْدِريُّ يرويه عن النبي 
 .»رجاله ثقات مشهورون«): ١٠/٣٦(
إنام كنت : فقال عبَّاسَأَما تذكر ونحن ببيت فالن, ومعنا ابن : فقال له رجل. كنَّا يف بيت عكرمة«: وقال حممد بن سريين *  

ف برأيي مته, وبرئت إىل اهللا منه ^ ثم بلغني أنه, استحللُت الرصَّ مه; فاشهدوا أين حرَّ حجر اهليتمي يف  ه ابنذكر .»حرَّ
 ). ١/٣٦٩( »الزواجر عن اقرتاف الكبائر«
: قال. أستغفر اهللا وأتوب إليه: فقال. ُتْب إىل اهللا عزَّ وجلَّ «:  − رمحه اهللا  −  عبَّاسقال أبو سعيد البن : وقال عطية الَعْويف *  

هب, والفضة بالفضة^ أمل تعلم أن رسول اهللا  هب بالذَّ باإين أخ: وقال! هنى عن الذَّ با? : قلت لعطية. اف عليكم الرِّ ما الرِّ
. ويف إسناده عطية بن سعد الَعْويف). ٤٥٨(, رقم )١/١٧٧( »الكبري«يف  أخرجه الطرباين .»الزيادة والفضل بينهام: قال

 .ويشهد له ما قبله وما بعده
وهو  − قال  − ريض اهللا عنهام  − عبَّاس إن ابن: وعن عبد اهللا بن ُحنَني, أنَّ رجًال من أهل العراق قال لعبد اهللا بن عمر* 

رهم مائة درهم  فليأخذها«:  −علينا أمري  : سمعت عمر بن اخلطاب يقول: فقال ابن عمر ريض اهللا عنهام. »من ُأعطي بالدِّ
هب َوْزنًا بوزن, ِمْثًال بِِمْثل, فمن زاد فهو ربا«: ^قال رسول اهللا  هب بالذَّ يف شكٍّ َفَسْل أبا إْن كنَت «: وقال ابن عمر. »الذَّ
ما قال ابن عمر; فاْستغَفَر  عبَّاسفقيل البن . » ^عن ذلك, فسأله فأخربه أنه سمع ذلك من رسول اهللا  سعيد اخلُْدِريَّ 

   ).٤/٦٨( »رشح معاين اآلثار« يف أخرجه الطحاوي. »إنام هو رأي مني: ربَّه, وقال
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ُه َوَعْينُُه, فمن زاد أو استزاد فقد أو استزاد فقد أربى, والفضة بالفضة وزنًا بوز ن, ِمْثًال بِِمْثل, تِْربُ
عري, والتَّمر بالتَّمر, وامللح بامللح, ِمْثًال بِِمْثل, فمن زاد أو استزاد فقد أربى عري بالشَّ  .»أربى, والشَّ

عه, وجئُت م −يعني من املدينة إىل مكة  – عبَّاسحتى إذا كان العام املقبل جاء ابن «: قال بكرٌ 
ل بكلمة من رأيي, وإين أستغفر ! يا أهيا النَّاس«: فحمد اهللا, وأثنى عليه, ثم قال إين تكلَّمُت عاَم أوَّ

ُه وَعْينُُه, « :قال ^رسول اهللا  إنَّ  اهللا منه وأتوب إليه, هب وزنًا بوزن, ِمْثًال بِِمْثل, تِْربُ هب بالذَّ الذَّ
 .)١(هذه األنواع الستة , وأعاد عليهم» ...فمن زاد واستزاد فقد أربى

كر ; حابة  أنَّ  جديٌر بالذِّ عليه استمراره عىل القول بجواز ربا الفضل, فُروي عن أنكروا  الصَّ
 . )٢(»إنك رجٌل تائه«: ملا سمع فتواه قال له عيل بن أيب طالب 

با وُتطعمه ا! عبَّاسيا ابن «:  اخلُْدِريُّ وقال له أبو سعيد *  فقال ! لناسأنت الذي تأكل الرِّ
^ ما شعرت أنَّ أحدًا يعلم قرابتي من رسول اهللا : فقال. أبو سعيد: َمْن هذا? فقالوا: عبَّاسابن 

 .)٣(»!جيرتئ عيلَّ هذا اجلرأة
ما كنت أرى «: عبَّاسحتى قال ابن !! قال له يف ذلك قوالً شديداً  ويف رواية أنَّ أبا سعيد * 

 . )٤(»^من رسول اهللا  أنَّ رجًال يستقبلني, وقد عرف قرابتي

                                                                                                  
م, وإسناده حسن بشواهده  )  ١(  .تقدَّ
إنام قاله  هكذا ; واملحفوظ أن عيل بن أيب طالب ) ١٤/٦( »املبسوط«يف  أورده الرسخيسعليه مسندًا, وقد  مل أقف  )   ٢(

 ).١٤٠٧(برقم ) ٢/١٠٢٧( »صحيح مسلم«: انظر. ملا سمع فتواه يف إباحة املتعة عبَّاسالبن 
يم بن طهامن, عن مطر الوراق, عن عطاء من طريق إبراه )٢١٧٩(, رقم )٢/٤٠٤( »املعجم األوسط«يف  أخرجه الطرباين  )   ٣(

 .»مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق إال إبراهيم بن طهامن«: قال الطرباين عقبه .ابن  أيب رباح به
من طريق يعقوب بن إسحاق احلرضمي, عن سوادة بن حيان,  )١٥٦١(, رقم )٢/١٦٥( »األوسط«يف  أخرجه الطرباين  )   ٤(

د به يعقوبمل يرو هذا احلديث عن «: قال الطرباين عقبه .عن معاوية بن قرة املزين  .»معاوية بن قرة إال سوادة, تفرَّ
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 .)١(»اك ظّل بيت مادمَت عىل هذا القولال آواين وإي! واهللا«: قال أبو سعيد ويف لفظٍ * 

اعديُّ *  ينارين عبَّاس, فإنه جاء وابن  )٢(وهذا األمر فعله أبو أسيد السَّ ينار بالدِّ ! ُيفتي بالدِّ
أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول ما كنت «: عبَّاسفقال ابن ! فقال أبو أسيد وأغلظ له القول

 . )٣(»!يقول يل مثل هذا يا أبا أسيد ^اهللا 

 عبَّاس ثابت ال مرية فيه, وأنه َنَزعَ فبمجموع ما سبق, يمكن القول باطمئنان أن رجوع ابن 
ه ه, وتواترت عندل ^ة, بعد أن استقرَّ عنده حتريم النبي وَنَزَل عن قوله يف ربا الفضل إىل قول الكافَّ 

 .; واهللا تعاىل أعلم )٤(ناحية األخبار فيه من كلِّ 

ا سبب
َّ
حابة  : رجوعه  أم عليه, وتبيينهم احلكم له, وبخاصة بعد  فهو إنكار كبار الصَّ

الم, فلم يكن من ابن  الة والسَّ مناظرة أيب سعيد اخلُْدِريِّ له, وأنَّ النَّهي صادٌر عن النبي عليه الصَّ
 .رأيه, وتاب إىل اهللا واستغفر مما كان ُيفتي به طيلة حياتهعبَّاس إال أن رجع عن 

م ; *  عبَّاسأنه أنكر رجوع ابن  – رمحه اهللا – ما جاء عن سعيد بن جبري ولكن ُيشكل عىل ما تقدَّ
  :عن قوله يف الربا  −ريض اهللا عنهام  −

                                                                                                  
 .ال أجتمع معك :واملعنى. معلقاً  )١٢/١١٢( »املبسوط«يف  أورده الرسخيسمل أقف عليه مسندًا, وقد   )   ١(
وما  حداً أُ و شهد بدراً  .وهي بصيغة التصغري, نيتهمشهور بك ,سيدأُ أبو  ,اعديمالك بن ربيعة بن البدن األنصاري السَّ  هو  )   ٢(

واختلف يف سنة . وكان قد ذهب برصه .واملنذر ,والزبري ,روى عنه أوالده محيدو .أحاديث ^روى عن النبي  .بعدها
 ).٥/٧٢٣( »اإلصابة«, )٣/٤٠٦( »االستيعاب«: انظر). هـ٣٠(, وقيل )هـ٤٠(, وقيل )هـ٦٠(سنة وفاته جدًا, فقيل 

إسناده «): ٤/١١٤( »جممع الزوائد«قال اهليثمي يف ). ٥٩٥(, رقم )١٩/٢٦٨( »املعجم الكبري«يف  أخرجه الطرباين)   ٣(
 .»حسن

 ).٢/٢١٦(للجصاص  »أحكام القرآن« :انظر  )   ٤(
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ازفعن فُ  −  ١ اددخلنا عىل سعيد بن جبري نعوُدُه, فقال له «: قال رات القزَّ كان : )١(عبد امللك الزرَّ
ف عبَّاسابن  ه, عهدي به قبل أن يموت بستة وثالثني ليلة وهو يقول: فقال سعيد. َنَزَل عن الرصَّ
 .)٢(»وعقد بيده سـتة وثالثني: قال

ف عبَّاسسألت ابَن «: وقال يف موضع −  ٢ , ? فلم ير به بأساً قبل موته بعرشين ليلة عن الرصَّ
 .)٣(»وكان يأمر به

 . )٤(»عنه حتى مات عَ َج سعيد بن جبري َحَلَف باهللا ما رَ  أنَّ « :ويف روايةٍ  − ٣
ن − ٤ امَّ عن  عَ َج فواهللا ما رَ , حتى مات عبَّاسصحبت ابن «: قال وعن أيب صالح السَّ
 .)٥(»فالرصَّ 

ريض اهللا  −عبَّاسرجوع ابن  ; يدلُّ عىل عدم , وأيب صالحعن سعيد بن جبري فهذا املرويُّ 
ف عن قوله −عنهام اه اهللا ه, وأنيف الرصَّ وهو ما اختاره ابن حزم . بقي عىل فتواه حتى توفَّ

 .)٦(الظاهري

                                                                                                  
وعنه  .بن جبري سعيد ,وأيب الطفيل ,بن عمراروى عن  .ادأبو زيد العامري الكويف الزرَّ  ,عبد امللك بن ميرسة اهلاليلهو   )   ١(

 .وابن نمري ,والعجيل وابن سعد, ,بن حبانا ,أبو حاتم ,والنسائي ,وابن خراش ,بن معنيوثَّقه ا., وطائفةومسعر ,شعبة
 ).٦/٣٧٧( »هذيبالت«: انظر. مات يف العرش الثاين من املائة الثانية

; ألن وإسناده حسن  .يينة, عن فرات بهمن طريق ابن ع )١٤٥٤٩(, رقم )٨/١١٨( »مصنفه«يف  أخرجه عبد الرزاق  )   ٢(
 ). ١/٢١٩( »تقريبال«كام يف ) صدوق خيطيء(فرات القزاز 

 .املطبوع »سننه«, ومل أجده يف )٤/٢٥( »املغني«يف  ابن قدامة أخرجه سعيد بن منصور, فيام عزاه  )   ٣(
هو جعفر بن أيب  −  برش أيب عن ,د بن أيب هاشمعبد اهللا بن أمح بإسناده من طريق )٧/٤٢٢( »املحىل«يف  ابن حزم أخرجه  )   ٤(

 .حهوصحَّ  ,عن سعيد بن جبري −وحشية 
 ., ومل أقف عليه يف املطبوع)٤/٢٥( »املغني«يف  ابن قدامةسعيد بن منصور كام عزاه له ه خرجأ  )  ٥(
, !)الباطل: (ع عن قوله بأهنا, وأنه رجعبَّاسفلقد وصف بعض الروايات الدالة عىل توبة ابن ). ٧/٤٢٢( »املحىل« :انظر  ) ٦(
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 :وُجياب عن هذا اإلشكال بام يأيت * 
, عبَّاس, فهام ينفيان رجوع ابن )١(قول سعيد بن جبري وأيب صالح شهادة عىل نفيٍّ  أنَّ  : أوالً 

م عىل النايف; افونلع عليه النمل يطَّ  ثبتون ألمرٍ واآلخرون مُ  , والقاعدة عند أهل العلم أن الـُمْثبِت مقدَّ
ة عىل من ال حيفظ)٢(عنده زيادة علم ألنَّ   .)٣(, ومن حفظ حجَّ

أكثر ممن نفى ذلك, فاثنا عرش نفرًا من أصحاب ابن  − عبَّاسالذين رووا رجوع ابن  أنَّ  : ثانياً 
; مجيعهم روى  وزاء, وابن سريين, وبكر املزين, وغريهمهباء, وأيب ِجمَْلز, وأيب اجل, كأيب الصَّ عبَّاس

حايب اجلليل أيب سعيد  هذا وفوق;  رجوعه وندمه عىل ما كان ُيفتي به اخلُْدِريِّ بِنَْزِع ابن ترصيح الصَّ
 .عبَّاس عن فتواه

ـنَّة كفاية عن عبَّاس أو مل يرجع; ابن  عَ َج رَ «: ابن عبد الربنقول كام قال  : ثالثاً  قول كلِّ أحد, فالسُّ
ـنَّة: قال عمر بن اخلطاب. ومن خالفها جهًال هبا ُردَّ إليها وا اجلهاالت إىل السُّ  . )٤(»ُردُّ

خيسُّ   . )٥( »بعده يرفع قوله –رمحهم اهللا  – فإن مل يثبت رجوعه, فإمجاع التابعني«: وكام قال الرسَّ
*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 !).قول من بلغه خرب مل يشهده, وال أخذه عن ثقة: (وأهنا

 ). ١٠/٣٩(للسبكي  »تكملة املجموع« :انظر  )   ١(
 . )٢/٢٧٣( »البحر املحيط«, )٣/١٢٥( قرايفلل »الفروق« :انظر  )   ٢(
 »التقرير والتحرير يف علم األصول«, )٢/٢١٩(ين للتفتازا »رشح التلويح عىل التوضيح«, )٤/١٤٢( »الفروق« :ظران  )   ٣(

 .)١/١١٠(البن أمري احلاج 
 ).٦٠١ص(سيأيت احلكم عليه  ; وقول عمر بن اخلطاب  ). ٦/٣٥٣( »االستذكار«: انظر  )  ٤(
 ).١٢/١١٢( »املبسوط« :انظر  )   ٥(



אאאא  

 

حابة  ذهب الذيأدلة امل
َّ
  :اجلمهور  ، وهي أدلةرجع إليه الص

 :امعـ, واإلجاآلثـارنَّة, وـوالسُّ  ,استدلَّ اجلمهور عىل حتريم ربا الفضل بعموم القرآن

 ريمـــــرآن الكــــالقـ: أوالً 

≅¨ ...﴿ :قال اهللا تعاىل ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (#4θt/ Ìh9 $# 4 ...﴾)١(. 

با, فإن األلف والالم يف  دلَّت اآلية بعمومها عىل حلِّ : اللة من اآليةالد وجه البيع وحتريم الرِّ
م بيعٌ  للجنس ال للعهد) البيع( با والبيوع  مذكورٌ  ; إذ مل يتقدَّ صه الرشع من الرِّ ُيرجع إليه, إال ما خصَّ

 .)٢(املنهي عنها

ـ: ثانيًا  رةــــنَّة املطـــالسُّ  ـهَّ

  :منها بام ييل استدلَّ اجلمهور عىل حتريم ربا الفضل بأحاديث كثرية ; أكتفي

يخان من  − ١ ال َتبِيُعوا «: قال , َأنَّ رسول اهللا  اخلُْدِريِّ أيب سعيد  حديثما رواه الشَّ
وا َبْعَضَها َعَىل َبْعٍض, َوال َتبِيُعوا اْلَوِرَق بِاْلَوِرِق إِال  َهِب إِال ِمْثًال بِِمْثٍل َوال ُتِشفُّ َهَب بِالذَّ ِمْثًال الذَّ

وا َبْعَضَها َعَىل َبْعٍض, َوال َتبِيُعوا ِمنَْها َغاِئًبا بِنَاِجزٍ بِِمْثٍل َوال ُتِش   .)٣(»فُّ

هب, والفضة بالفضة  ^هني النَّبيِّ  :اللة من احلديثوجه الد هب بالذَّ يح عن بيع الذَّ الرصَّ

                                                                                                  
 ).٢٧٥: آية(سورة البقرة   )   ١(
 ).٢٣١ −  ٣/٢٣٠(طبي للقر »اجلامع ألحكام القرآن« :انظر  )   ٢(
 »صحيح مسلم«و. باب بيع الفضة بالفضة –, كتاب البيوع )٢١٧٧(, رقم )مع الفتح − ٤/٣٨١( »صحيح البخاري«  ) ٣(

 .باب الربا –, كتاب املساقاة )١٥٨٤(, رقم )٣/١٢٠٨(
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 .متفاضًال, ووجوب التامثل يف املقدار, والنهي يقتيض التحريم

هِب, َوْزنًا بَِوْزنٍ الذَّ «: ^ل رسول اهللا قا: قال أبو هريرة وبام رواه  – ٢ ْثًال بِِمْثٍل, مِ  هُب بالذَّ
 .)١(»ْثًال بِِمْثٍل, فمن زاد أو استزاد فهو ربامِ  والفضة بالفضة, َوْزنًا بَِوْزنٍ 

هب,  ^ أنَّ النبي :وجه الداللة هب بالذَّ والفضة جعل التامثل يف الوزن رشطًا لصحة بيع الذَّ
بالزا وأنَّ بالفضة,   .يادة يف الوزن عند البيع عني الرِّ

 : بأجوبة » ال ربا إال يف النَّسيئة « أجاب اجلمهور عن حديث ُأسامة قد و *

ووضعه يف غري موضعه, حيث إنه خرج  −ريض اهللا عنهام  − عبَّاساحلديث فهمه ابن  أنَّ  :منها
هب بالَوِرِق, أو الُربّ بالتَّمر, أ ; فقال  و نحو ذلك مما هو جنسانعىل جواب سائل سأل عن الذَّ

ومل يسمع سؤال  ^كالم رسول اهللا  , فسمع ُأسامة  »ال ربا إال يف النَّسيئة«: ^رسول اهللا 
 .)٢(السائل, فأدَّى نقل ما سمع ومل يؤدِّ مسألة السائل

با املذكور يف احلديث إنام ُعني به  أنَّ  :ومنها يئة كام يقول الذي كان أصله يف النَّس) ربا القرآن(الرِّ
ْين فيقول لهحاويُّ الطَّ  لني منه إىل كذا وكذا : , وذلك أن الرجل كان يكون له عىل صاحبه الدَّ أجِّ

فنهاهم اهللا عزَّ وجلَّ عن ذلك ! ٍل باملَج بكذا وكذا درمهًا أزيدكها يف َدْينك, فيكون مشرتيًا ألَ 

                                                                                                  
  .بالورق نقداً باب الرصف وبيع الذهب  –, كتاب املساقاة )١٥٨٨(, رقم )٣/١٢١٢( »هصحيح« يف مسلمأخرجه   )   ١(

 ).٤/٦٨( »مصنفه« أخرجه ابن أيب شيبة يف. بنحو لفظه ^ عن النبي عمر بن اخلطاب عن ونحوه   
ديناٌر بديناٍر, ودرهٌم بدرهٍم, وصاُع متٍر بصاِع متر, وصاُع ُبرٍّ «: ^قال رسول اهللا : قال وعن أيب سعيد اخلُْدِريِّ  *  

, وصاُع شعٍري بصاِع شعٍري,  ).٤/٦٨( »املصنف« أخرجه ابن أيب شيبة يف .»ال َفْضَل بني يشء من ذلك بصاِع ُبرٍّ
 ).٦/٣٥٢(» االستذكار«, و)٨/٦٤٣(» األم«: انظر     )٢(
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≈̄'yγ•ƒr$ ®: بقوله tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θt/ Ìh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β 〈)١(.  

نَّ  هب, والفضة بالفضة, وسائر ثم جاءت السُّ هب بالذَّ با يف التفاضل يف الذَّ ة بعد ذلك بتحريم الرِّ
نة, وتواترت به اآلثار عن رسول اهللا  األشياء املكيالت واملوزونات م بالسُّ , ^; فكان ذلك ربًا ُحرِّ

ة  .)٢(حتى قامت هبا احلجَّ

, وأيَّد مذهبه بعمل »رشح مسلم«, ذهب إىل ذلك النَّوويُّ يف منسوٌخ  احلديَث  أنَّ  :ومنها
 .)٤(احتاملوردَّ ابن حجر اإلمجاع ; ألنه  .)٣(املسلمني, فإهنم أمجعوا عىل ترك العمل بظاهره

با األغلظ الشديد التحريم املتوعد » ال ربا إال يف النَّسيئة «:  ^أنَّ املراد من قوله  :ومنها , الرِّ
م, كام تقول العرب , )ال عامل يف البلد إال زيد: (عليه بالعقاب الشديد, وال ينفي أن ربا الفضل حمرَّ

 .)٥(مع أن فيها علامء غريه, وإنام القصد نفي األكمل ال نفي األصل
املفهوم, بينام حتريمه يف األحاديث التي أنَّ نفي حتريم ربا الفضل من احلديث إنام ُيستفاد ب :ومنها

م عىل املفهوم  .)٦(استدلَّ هبا اجلمهور داللته باملنطوق; واملنطوق مقدَّ

ْين مؤجًال, بأن يكون له عنده  :ومنها ْين بالدَّ بويات, مثل بيع الدَّ أنَّ احلديث حمموٌل عىل غري الرِّ

                                                                                                  
 ).٢٧٨: آية(سورة البقرة      )١(
 ).٤/٦٥(» رشح معاين اآلثار«: انظر     )٢(
 » رشح السيوطي عىل سنن النسائي«, و)١١/٢٩٦(» عمدة القاري«, )١١/٢٥(» رشح النووي عىل مسلم«: انظر  )٣(

 ).٢/٥٦٠(» فيض القدير«, و)١/١٦٤(» رشحه عىل ابن ماجه«, و)٧/٢٨١(
 ).٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٤(
 ).٤/٣٧٠(» حتفة األحوذي«, و)٥/٢٩٩( »نيل األوطار«, و)٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٥(
 ).٤/٣٨٢(» الفتح«: انظر    )٦(
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ً صوف مؤجًال, فإن باعه به حاثوب موصوف فيبيعه بعبد مو  . )١(جاز الَّ

بوية املختلفة, فإنه ال ربا فيها من حيُث التفاضُل,  :ومنها أنَّ احلديث حمموٌل عىل األجناس الرِّ
, بل جيوز تفاضلها يدًا )٢(»فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدًا بيد«: للحديث

 .)٣(بيد

 )٥(ا الفضل ُمَبيَّنة, والواجب العمل باملبنيَّ , وأحاديث حتريم رب)٤(جممٌل  أنَّ حديث ُأسامةَ  :ومنها
 .)٦(وتنزيل املجمل عليه )٥(باملبنيَّ 

 ار ــــــثاآل:  ثالثاً 

حابة  . , عن أيب بكر, وعمر, وعيل, وغريهماستدلَّ اجلمهور بآثـار كثرية ثابتة عن الصَّ
 .وعددهم أربعة عرش صحابيًا, وال ُيعرف هلم خمالف بعد رجوع َمْن رجع

ا بعد«: أنه كتب إىل أمراء األجناد حني قدم الشام يق دِّ  بكر الصِّ ما جاء عن أيب – ١ : أمَّ

                                                                                                  
 ).١١/٢٥(» عىل مسلم رشح النووي«: انظر     )١(
باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقدًا, من حديث عبادة بن  –, كتاب املساقاة )١٥٨٧(, رقم )٣/١٢١١(أخرجه مسلم      )٢(

 .  الصامت
 ).١١/٢٥(» رشح النووي عىل مسلم«: انظر     )٣(
, )٣/٤١٤( »رشح الكوكب املنري«: انظر.  تتضح داللتههو ما مل: وقيل. هو ما ترّدد بني حمتملني فأكثر عىل السواء :اُملْجَمل     )٤(

 ).٢٦٥ص( »القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني«, و)٣/٤١٤(
ما فهم منه عند اإلطالق معنًى معنيَّ من نصٍّ أو ظهور أو بعد : وقيل. هو ما نصَّ عىل معنى معنيَّ من غري إهبام :اُملبنيَّ      )٥(

 ).٢٥٩ص( »موس املبنيالقا«و). ٣/٤٣٧(» رشح الكوكب املنري«. البيان
 ).١١/٢٥(» رشح النووي عىل مسلم« ,)وما بعدها ٢٦٣ص(البن بدران  »املدخل« :انظر    )٦(
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با, فال تتبايعو هِب إال وزنًا بوزٍن, وال الَوِرَق بالَوِرِق إال  )١(افإنكم قد هبطتم أرض الرِّ هَب بالذَّ الذَّ
 .)٢(»الطعام بالطعام إال كيًال بكيلٍ  وزنًا بوزٍن, وال

معهم عن بيع  نْ ام ومَ اجلند بالشَّ  اءأمر ينهى و ^رسول اهللا خليفة  أنَّ  :وجه الداللة
, فدلَّ عىل أنَّ املوزونات واملكيالت إال أن تكون متامثلة يف الوزن والكيل; لئال يقعوا يف ربا الفضل

حابة   . حتريمه مستقرٌّ عند الصَّ
هَب بالذَّ «: أنه قال وبام جاء عن عمر بن اخلطاب  − ٢ هِب, وال الَوِرَق بالَورِق ال تبيُعوا الذَّ

ْن استنظرك يدخل بيته فال إِال ِمْثًال بِِمْثٍل, ال تفُضلوا بعضه عىل بعض, وال تبيُعوا منه غائبًا بناجز, فإِ 
باتُ   .)٣(»نظره, فإين أخاف عليكام الرِّ

                                                                                                  
, وهو غلط, والصواب ما أثبتُّه; ألنه من األفعال اخلمسة جمزوم بال الناهية, وعالمة جزمه !)فال تتبايعون: (وقع يف املطبوع  ) ١(

 .حذف النون
يلٍّ عن موسى بن ع ,عن شعيِب بن اللَّيث ,حدثنا َبْحُر بن َنْرصٍ : قال )٤/٧٠( »رشح معاين اآلثار« اوي يفأخرجه الطح  )٢(

). ١/١٢٠( »التقريب«) ثقة(; بحر  وإسناده صحيح, رجاله ثقات .اصِ ن أيب قيٍس موىل عمِرو بن العع ,عن أبيه ,ثهحدَّ 
 ,والعجيل ,وابن معني ,أمحدوثَّقه (وموسى بن عيل ). ١/٢٦٧( »التقريب«) ثقة نبيل فقيه(وشعيب بن الليث بن سعد 

). ١/٤٠١( »التقريب«) ثقة(وأبو عيل بن رباح اللخمي ). ١٠/٣٢٣( »التهذيب«  ), وابن سعد, وابن حبانوالنسائي
 ). ١/٦٦٧( »التقريب«) ثقة(وأبو قيس موىل عمرو بن العاص, واسمه عبد الرمحن بن ثابت 

وهو  . من طريق عبد اهللا بن عمر, عن نافع, عن عمر )١٤٥٦٢(, رقم )٨/١٢١( »املصنف« اق يفأخرجه عبد الرز  )   ٣(
 .صحيح هبذا اإلسناد

 :آثار كثرية  يف النهي عن ربا الفضل وعن عمر بن اخلطاب  − 
 أخرجه عبد الرزاق يف .»عن الَوِرِق بالَوِرِق إِال ِمْثًال بِِمْثلٍ  هنى عمر بن اخلطاب «: ابن سريين قال منها ما رواه*   

  ).١٤٥٦٧(, رقم )٨/١٢٣( »املصنف«
ُفوا «: فقال خطب عمر : ابن عمر قالوعن  *   هِب, وال الَوِرَق بالَوِرِق, إِال ِمْثًال بِِمْثٍل, وال ُتشِّ هَب بالذَّ ال تبيعوا الذَّ

َماء  ).٤/٧٠( »عاين اآلثاررشح م« أخرجه أبو جعفر الطحاوي يف .»بعضها عىل بعض, إين أخاف عليكم الرَّ
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هب والفضة إال مع الت أنَّ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  :وجه الداللة ساوي هنى عن بيع الذَّ
با املحرم  .)١(يف الوزن, مع رشط التقابض يف املجلس خشية الوقوع يف الرِّ

با الَعْجالن«: أنه سئل عن درهم بدرمهني, فقال وعن عيل بن أيب طالب  – ٣  .)٢(»ذلك الرِّ
ف فقال −أيضًا  − وسئل  – ٤ با الَعْجالن«: عن الرصَّ  . )٣(»ذلك الرِّ

ح  املؤمنني عيل بن أيب طالب أنَّ أمري  :ووجه الداللة منهام بأن بيع  −جوابًا عىل سؤال  − ُيرصِّ
ذلك من مجيع يمنع من رصف الفضة بجنسها بالزيادة والنقصان, ويعترب رهم بدرمهني ال جيوز, ود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ال يشرتي أحدكم دينارًا بدينارين, وال درمهًا بدرمهني, وال قفيزًا «: خطب فقال , أن عمر أيضاً  وعن ابن عمر* 

َما, وإين ال ُأوتى بأحد فعله إال أوجعته عقوبًة يف نفسه وماله رشح « أخرجه الطحاوي يف .»بقفيزين, إين أخشى عليكم الرَّ
 ).٧٠و ٤/٦٩( »معاين اآلثار

رهم, َفْضُل ما بينهام ربا«: أنه قال  وعن عمر*  رهم بالدِّ , رقم )٨/١٢٣( »املصنف« أخرجه عبد الرزاق يف .»الدِّ
)١٤٥٦٧.(  

با الَعْجالن«: قال وعنه *  رمهني, فإن ذلك الرِّ رهم بالدِّ , )٤/٥٠٠( »املصنف« ابن أيب شيبة يف أخرجه. »ال تبيعوا الدِّ
با العجالن(و ).٢٢٤٩٢(رقم   ).ل.ج.ع(, مادة )٣٠٥ص( »املغرب«: انظر. هو ربا املستعجل) الرِّ

  ).٤/٧٠( »رشح معاين اآلثار« :انظر  )   ١(
من طريق عياش العامري, عن مسلم بن نذير , )١٤٥٧١و ١٤٥٧٠(, رقم )٨/١٢٤( »مصنفه« أخرجه عبد الرزاق يف  )  ٢(

, رقم )٤/٥٠٠( »مصنفه«وابن أيب شيبة يف . ارث, عن عيلومن طريق أيب إسحاق, عن احل. السعدي, عن عيل
يتقوى باإلسنادين وإن كان فيه احلارث األعور; ألن حديثه فيه  وإسناده حسن, .بنحو إسناد عبد الرزاق األول )٢٢٤٨٩(

 ).١/٥٣١( »تقريبال«) مقبول(وألن فيه أيضًا مسلم بن نذير, وهو ). ١/١٤٦( »تقريبال«ضعف كام يف 
عن  ,عن حممد بن أيب يعقوب ,جرير بن حازم, من طريق )٢٢٥١٠(, رقم )٤/٥٠٢( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )   ٣(

 ).١٨١و ٤٩٠و ١/١٣٨( »تقريبال« .وإسناده صحيح, رجاله ثقات .حييى الطويل
أرصفه بالزيادة والنقصان? إنه يكسد عيلَّ الَوِرق; أف! يا أمري املؤمنني: أنه سأله سائل فقال وعن عيل بن أيب طالب * 
با الَعْجالن«: قال  ).٧/٤٦٦( »املحىل«نقله ابن حزم يف كام ,  »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف  .»ذلك الرِّ
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با املْسَتْعَجل       .الرِّ
هب بالذَّ : قالوا أربعة عرش من أصحاب حممد «: )١(بن َجْرب جماهد  قالهوبام  – ٥ هب, الذَّ

ة, والفضة بالفضة, وَأْرَبْوا الفضل, منهم أبو بكر, وعمر, وعثامن, وعيل, وسعد, وطلح
بري  .)٢(»والزُّ

اللة منه حابة  ابعي الكبري جماهد بن َجْرب أنَّ ترصيح التَّ  :وجه الدِّ , منهم عددًا كبريًا من الصَّ
هب والفضة, اخللفاء األربعة, منعوا التَّ   .الفضل بينهام ربًا ممنوعاً وجعلوا فاضل بني الذَّ

 امعـــــاإلج:  رابعاً 
حابة  ومن بعدهم عىل  −  عَ َج وقد رَ  عبَّاسعدا ابن  − فقد أمجع العلامء من لدن عرص الصَّ

بوي بجنسه متفاضالً  بعض أهل العلم انقراض اخلالف يف هذه املسألة  أشاروقد . حتريم بيع الرِّ
حابة عليه عبَّاسن ; خصوصًا بعد رجوع اب وادَّعى اإلمجاع  .)٣(وإنكار الصَّ

مذيُّ  وغريهم,  ^والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي «: −رمحه اهللا  –قال الرتِّ
افعيِّ وريِّ وهو قول سفيان الثَّ  : أنه قال وروي عن ابن املبارك. , وأمحد, وإسحق, وابن املبارك, والشَّ

ف اختالف  .)٤(»ليس يف الرصَّ

                                                                                                  
ولد سنة . موىل عبد اهللا بن السائب, من سادات التابعني –بإسكان املوحدة  –هو أبو احلجاج املكي, جماهد بن َجْرب   )  ١(

مات . وعنه احلكم بن عتيبة, ومنصور بن املعتمر. , وابن عمر, وغريمهاعبَّاسوروى عن ابن . ر يف خالفة عم) هـ٢١(
   ).٥/٤١٩( »ثقات ابن حبان«, )٨/٣١٩( »اجلرح والتعديل«: انظر). هـ١٠٢(بمكة وهو ساجد هللا تعاىل, سنة 

 ).٢٢٤٩٠(, رقم )٤/٥٠٠( »مصنف ابن أيب شيبة«  )  ٢(
 ).وما بعدها ١٠/٤٠( »جموعتكملة امل«: انظر  )   ٣(
 ).٣/٥٤٣( »سنن الرتمذي«    ) ٤(
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واألحاديث كثرية يف «: بعد سياقه مجلًة من أدلة حتريم ربا الفضلر بن عبد الرب وقال أبو عم
; ومنهم أبو بكر, وعمر, وعثامن, عبَّاسوعن مجاعة أصحابه, إال ابن  ^ذلك جدا عن النبي 

رداء, وأبو هريرة, وغريهم; يطول ذكرهم,  وليس يف وعيل, وابن مسعود, وزيد بن ثابت, وأبو الدَّ
 .)١(»ـنَّة عذٌر ألحد, إال ملن جهلها ; ومن جهلها مردوٌد إليها, حمُجوٌج هباخالف السُّ 

 −عىل تأويله يف قوله يف حديث أسامة هذا  − عبَّاسمل يتابع ابن «: )٢(»االستذكار«ذا قال يف وهل
حابة, وال من التابعني, وال من بعدهم من فقهاء املسلمني, إال طائفة من املكيني  أحٌد من الصَّ

ة عىل من خالفها خذوا ذلك عنه وعن أصحابه, أ نَّة الثابتة التي هي احلجَّ وهم حمُجوُجون بالسُّ
ة عليها  . »وجهلها, وليس أحد بحجَّ

*  *  * 

  :ح ـالرتجي

اجح يف املسألة  ما ذهب إليه اجلمهور, وهو حتريم ربا الفضل, فال جيوز  −واهللا تعاىل أعلم  –الرَّ
;  األدلة عىل حتريمه, وسالمتها من املعارضة نار بدينارين ; وذلك لكثرةوال دي بيع درهم بدرمهني,
 .وباهللا تعاىل التوفيق

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ).١٣/١٩١( »التمهيد«  )   ١(
)٦/٣٥٢(  )٢.( 
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   )٢(واملخابرة )١(واز املزارعةجب عن القول − رضي اهللا عنهما  − عمررجوع ابن  – ٢٠

W 

ــأمجــع املهــاجرون  اشــدون, وأكــابر الصَّ ــاء الرَّ ــابعني عــىل جــواز املزارعــة , واخللف حابة والتَّ
ُبِع والثُّلـِث مـثًال  مـن غـري أن ُينكـر ذلـك    −واملخابرة عـىل جـزء مشـاٍع ممـا خيـرج مـن األرض, كـالرُّ

ــر ــي  −ُمنك ــد النب ــىل عه ــوا ع ــيعهم زارع ــر ^ ; فجم ــده, إىل أن أجــىل عم ــودَ  وبع ــن      )٣(اليه م

                                                                                                  
رع): زرع احلبَّ يزرعه َزْرعًا وِزَراعةً (مأخوذة من قوهلم  :املزارعة لغةً   )١( , مادة )٨/١٤١( »اللسان«: انظر. َبَذَرُه, واالسم الزَّ

)٣٠٤ص( »طلبة الطلبة«: انظر. ض إىل من يزرعها عىل أنَّ الغلَّة بينهام عىل ما رشطامعاقدة دفع األر :ورشعاً   ).ع.ر.ز(
  . 

نَّة الصحيحة, واإلمجاع                                                                .وهي مرشوعة بالسُّ
سميت : وقيل. وال يصح! فعل ذلك مع أهل خيرب ^; ألن النبي )َخْيرب(من مشتقة : لف يف اشتقاقها, فقيلاختُ  :املخابرة  )  ٢(

ار)اخلبري(هبا من  ): ـْرب اخلَبار واخلِ (و. , وهي النصيب)ةاخلُـْرب (هي من : وقيل. لعمله يف األرض والبيت ,, وهو األكَّ
 »ألفاظ التنبيهحترير «). ر.ب.خ(, مادة )٢٥٢ص( »نهايةال«, )١/٢٨٥( »مشارق األنوار«: انظر. األرض اللَّينة

غني يف امل«, )٣٠٤ص( »طلبة الطلبة« :انظر .املعاملة عىل األرض ببعض ما خيرج من زرعها :رشعاً وهي ). ٢١٧ص(
 )١/٣٢٤( »اإلنباء عن غريب املهذب واألسامء

كام هو ). ١/٤٧٦( »التمهيد«: كام يقول ابن عبد الرب, انظر املخابرة واملزارعة بمعنى واحد عىل أنَّ  أهل العلم مجهورو
, وإْن كان )خمابرة(عامل فهي ْذر من الإْن كان البَ : والبعض يقول. )٥/١٢( »الفتح«: صنيع اإلمام البخاري, انظر ظاهر

وذكر أنَّ ) ٣٠/١٠٤( »جمموع الفتاوى«وقد أنكر شيخ اإلسالم هذه التفرقة يف . !)مزارعة(ْذر من مالك األرض فهي البَ 
                                                              !!.ها هؤالء وآباؤهم مل ينزل اهللا هبا سلطاناً سامَّ  يالت بمنزلة األسامء  , وأنهقول ال دليل عليهذلك 

ه .)٢٩/٩٧( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«: انظر  )  ٣( ! مل يكن إمجاٌع أعظَم من هذا «: ومما قال يف هذا السياق ما نصُّ
                                                                               . »!إمجاع فهو هذا  بل إْن كان يف الدنيا
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 .)١(َخْيرب
ُبع ما«: )٢(قال أبو جعفر حممد الباقر   .)٣(»باملدينة أهل بيت هجرة إال َيْزَرُعوَن عىل الثُُّلث والرُّ
, وإسحاق, والليث بـن سـعد, وابـن املنـذر, : وعىل هذا فقهاء احلديث كاإلمام أمحد, والبخاريِّ

لف)٤(وابن خزيمة , وطائفة من السَّ  .)٦(, وهو قول اجلمهور)٥(, واخلطَّايبِّ

                                                                                                  
بخاء معجمة مفتوحة وياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وآخره راء مهملة, بلدة عىل طريق من يريد الشام,كانت : َخـْيـربُ   )  ١(

 ). ٢/٤٠٩( »معجم البلدان«: انظر). هـ٨(, وقيل )هـ٧(سنة ^  تشتمل عىل سبعة حصون, َفَتَحها مجيعًا رسول اهللا
وهي اليوم بلدة عامرة آخذة بنصيبها من التقدم العمراين واحلضاري احلاصل يف اململكة العربية السعودية, وهي تتبع 

                                        ).            ٢٢١ص( » معجم األمكنة«: انظر. كيًال عىل طريق تبوك) ١٧١(منطقة املدينة املنورة إداريا, وتبعد عنها 
ع)الباقر(هو حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب, القريش اهلاشمي, املعروف بـ   )  ٢( ر يف العلم وتوسَّ مولده . , ألنه تبقَّ

وهو . نه ابنه جعفر الصادق, وعطاء, وأبو حنيفةوع. جابر بن عبد اهللا, وابن عمر, وطائفةوروى عن أبيه, ). هـ٥٧(سنة 
                                                  ).١/١٤٩( »الشذرات«, )٤/٣٠( »وفيات األعيان«: انظر). هـ١١٣(مات سنة . الكبار فقهاء التابعني من

ووصله  .باب املزارعة بالشطر ونحوه –ث والزرع , كتاب احلر)مع الفتح –٥/١٠(معلقًا  »الصحيح« أخرجه البخاري يف  )٣(
 .لثوري, عن قيس بن مسلم, عن أيب جعفرمن طريق ا) ١٤٤٧٦(, رقم )٨/١٠٠( »املصنف« عبد الرزاق يف

ث حدَّ و .بن منيع, وابن غيالنا وسمع, )هـ٢٢٣(ولد سنة  .الشافعي أبو بكر ,إمام األئمة ,حممد بن إسحاق بن خزيمةهو   )  ٤(
. باعه السنةواتِّ  ,لعلمه ودينه ,وجاللة يف القلوب ,عظمة يف النفوسكانت له  .ومسلم يف غري الصحيحني ,ريعنه البخا

                         ).٢/٧٢٠( »التذكرة«, )١٤/٣٦٥( »النبالء«: انظر).هـ٣١١(مات سنة .»التوحيد«و »صحيح ابن خزيمة« :من مصنفاته
  :ومن التابعني. كابن مسعود, والزبري, وسعد بن أيب وقاص, وأسامة, وخباب, وحذيفة, معاذ بن جبل من الصحابة   )  ٥(

وهو قول أيب يوسف, وحممد بن احلسن, وعمر بن عبد . ابن أيب ليىل, وحممد الباقر, واألسود بن يزيد, وعلقمة, واألسود
, وسفيان زبري, وابن سريين, وابن املسيِّب, وابن شهاب, وطاوس, العزيز, والقاسم ابن حممد, وعروة بن ال واألوزاعيِّ

حاشية ابن «, و)٢٩/٩٥( »موع الفتاوىجم«, و)٥١و ٧/٥٠( »املحـىل«و ,)٤/١١٤( »رشح معاين اآلثار« :انظر .الثَّوريِّ 
                                                        .»عون املعبود«املطبوع هبامش ). ٩/١٨٢( »القيم عىل أيب داود

يعتربوهنا من , فهم )٢/١٢٧( »الفواكه الدواين«, )وما بعدها ٢/٨٢٧( »عقد اجلواهر الثمينة«: انظر: ذهب إليه املالكية  )  ٦(
ريعة منهام مجيعًا, والربح بينهام, وكانت األرض ألحدمها والعمل عىل اآل كة, فُيجيزوهنا إذا كانت الزَّ     .خرباب الرشَّ
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حابة الـذين ُيزارعـون عـىل األرض,  − اهللا عنهام ريض −هذا ; وإنَّ عبد اهللا بن عمر  كان من الصَّ
 . »وآُل عيلٍّ  عمر, وآُل زارع آُل أيب بكر, «: )١(»صحيح البخاري«وال يرون بذلك بأسًا, ففي 

 .عن ذلك; عىل ما سيأيت بيانه وقد ُحكي رجوعه 

*  *  * 

אאW 

ة عن 
َّ
                                      :املسألة يف  ابن عمراآلثـار احملكـي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣/٣٩٧( »مغني املحتاج«, )٤/٢٤٤( »روضة الطالبني«: انظر. فاملعروف واملشهور من املذهب إبطاهلام والشافعية;*   

قون بني املزارعة واملخابرةيُ  وهم فاملزارعة عندهم يكون البذر فيها من صاحب األرض, واملخابرة يكون البذر فيها من  ;فرِّ
باملساقاة, فال جتوز عندهم منفردة, وإال كانت باطلة,  فاملزارعة جائزة إحلاقًا هلا. لفندهم خيتالعامل; وعليه فإنَّ احلكم ع
 »األم«: انظر ., وما كان بني األشجار, أما زراعة األرض البيضاء فال جتوزخل والعنبوجيعلوهنا مقترصة عىل النَّ 

    ). ٢/٤٠١( »أسنى املطالب«, )٧/١١٨(
وحكى أبو اخلطاب رواية عن  ).٣/٥٣٢( »كشاف القناع«, )٢/٤٩٣( »الفروع«, )٥/٤٥( »بدعامل«: انظر : واحلنابلة* 

ح شيخ اإلسالم ابن تيمية أنَّ املزارعة جائزة, سواء كان ).  ٥/٤٨١( »اإلنصاف«: انظر. اإلمام أمحد أهنا ال تصح ورجَّ
: انظر. , أو غري ذلك يف أصحِّ قويل العلامء)املزارعة(أو ) اإلجارة(البذر من املالك أو العامل أو منهام, وسواء كانت بلفظ 

      ).٢٥/٦٢( »جمموع الفتاوى«
وذهب أبو حممد بن حزم إىل أنَّ النهي عن املخابرة ببعض ما خيرج منها ). ٤٩و ٧/٤٨( »املحـىل«: انظر: والظاهرية* 

م عىل اجلواز بمعاملة أهل خيرب عىل الشطر; ألنَّ النهي عنها عنده^ منسوخ بفعل النبي        !متقدَّ
 »خمترص الُقُدوري«: انظر. فإنه َمنََعَها مطلقًا, وأجازها صاحباه أبو يوسف, وحممد بن احلسن كام سبق :أما أبو حنيفة* 

 :انظر .هموهو الذي عليه الفتوى عند. )٥/٢٧٨( »تبيني احلقائق«, )٩/٤٦٢( »العناية رشح اهلداية«, )١٤٣ص(
, وذلك الحتياج الناس إليها, )٦/٢٧٤( »الدر املختار«و ,)٩/٦٤٣( »فتح القدير«و ,)٤/٥٤( »ةاهلداية رشح البداي«

                                                            .ولظهور تعامل األُمة هبا
 .ة بالشطر ونحوهباب املزارع –, كتاب احلرث والزرع )مع الفتح – ٥/١٠(أخرجه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم   )١(
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ُتثبت أنه كان يرى جـواز املزارعـة واملخـابرة  −ريض اهللا عنهام   −جاءت آثار كثرية عن ابن عمر 
حيحني«وإكراء األرض عىل يشء مما خيرج منها, يف  وغريمها, بل إنه كان يفعل ذلك فيام يملك  »الصَّ

 . مشاع من األرايض, وُيْكِرهيا عىل جزء
 :ار ما يأيت ومن تلك اآلثـ* 
حيحني«يف   – ١  − ريض اهللا عنهام −بن عمر ا أنَّ « ,−واللفظ للبخاريِّ  – نافعمن حديث  »الصَّ
ثـم  ,مـن إمـارة معاويـة اً رَ دْ وَصـ ,وعـثامن ,وعمـر ,وأيب بكر ,^ي مزارعه عىل عهد النبي رِ كْ كان يُ 

 فـذهبُت  بـن عمـر إىل رافـعٍ افذهب  .»!عن كراء املزارع هنى ^النبي  يج أنَّ دِ ث عن رافع بن َخ دِّ ُح 
ـ قـد علمـَت « :بـن عمـرافقـال  .»عـن كـراء املـزارع ^هنى النبي « :فقال ?معه فسأله ي رِ ْكـا نُ ا كنـَّأنَّ

  .)٣(»)٢(نبْ وبيشء من التِّ  ,)١(اءعَ بِ رْ بام عىل األَ  ^مزارعنا عىل عهد رسول اهللا 
ي رِ ْكـا نُ كنـَّ« :بـن عمـر يقـولاأنه سمع ,  −أيضًا  −ع من حديث ناف )٤(»صحيح مسلم«ويف  – ٢
 .»يجدِ َخ  بنِ  رافعِ  ثم تركنا ذلك حني سمعنا حديَث  ,أرضنا
ا ال كنـَّ« :عمـر يقـول بـنَ اسـمعت  :قـالبـن دينـار عن عمرو أيضًا,  )٥(»صحيح مسلم«ويف  – ٣

                                                                                                  
بيع(مجع ربيع, و  :األْربَِعاء  )١(     ).ع.ب.ر(, مادة )٣٣٨ص( »النهاية«: انظر. هو النهر الصغري) الرَّ
    ).ن.ب.ت(, مادة )١٠٥ص( »النهاية«: انظر. يكاد يروى العرشين ,قداحأعظم األ:  −بكرس التاء وسكون الباء  − ْبُن ـالتِّ    )٢(
 .متفٌق عليه  )٣(

 ^ما كان أصحاب النبي  باب –كتاب احلرث واملزارعة  يف, )٢٣٤٤(رقم , )مع الفتح –٥/٢٣( »خاريصحيح الب«
باب كراء  –, يف كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨٠( »صحيح مسلم«و. يف الزراعة والثمر يوايس بعضهم بعضاً 

 . األرض
 ). ١٥٣٦(رقم , )٣/١١٧٨(باب كراء األرض  –كتاب البيوع   )٤(
 ). ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(باب كراء األرض  –ب البيوع كتا  )٥(
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 .»هنى عنه ^نبي اهللا  أنَّ  ل فزعم رافعٌ حتى كان عام أوَّ  ,بأساً  )١(ْربِ ـنرى باخلِ 

 .»أنَّ ابن عمر كان يْأُجُر األرض«عن نافع أيضًا,  )٢(»صحيح مسلم«ويف  − ٤

;  رصحية يف بيان احلال الذي كان عليـه  −ريض اهللا عنهام  −فهذه اآلثار وغريها عن ابن عمر 
رع, وال فإنه كان ُجييز املعاملة عىل األرض ببعض ما خيرج منها, وُيبارش هو ذلـك ممـا عنـده مـن املـزا

 ! يرى به بأساً 

: وهذه عادة أهل املدينة النبوية من األنصار وغريهم, فإهنم أهل زرع ونخل, كـام قـال رافـع 
وهذا وإْن كان يف وصف ما كـان عليـه آل . »حقالً «  :قال لفظٍ ويف   .)٣(»عاً رَ دَ زْ ا أكثر أهل املدينة مُ كنَّ «

م قـول البـاقررافٍع وبنو عمومته ; إال أنه ينسحب عىل غالب أهل ا مـا باملدينـة أهـل «: ملدينة, كام تقـدَّ
ُبع  .)٤(»بيت هجرة إال يزرعون عىل الثُّلث والرُّ

 واخللفـاء  ^عىل ذلك زمنًا طويًال, من عهد النبـي  −ريض اهللا عنهام  −وقد استمرَّ ابن عمر 
دلُّ عـىل اسـتقرار ; األمـر الـذي يـ−ريض اهللا عـنهام  −بعده, إىل أوائل خالفة معاويـة بـن أيب سـفيان 

يف النَّهـي عـن ذلـك, فـرتك تلـك  احلكم بجواز ذلك عنده, حتـى سـمع مقالـة رافـع بـن َخـِديج 

                                                                                                  
 .زراعتها :واملراد هنا). ر.ب.خ(, مادة )١/٢٨٥( »مشارق األنوار«: انظر. األرض اللَّينة : − بالكرس –اِخلـْربُ    )١(
 ). ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٨٠(باب كراء األرض  –كتاب البيوع   )٢(
 .متفٌق عليه  )٣(

ويف كتاب ). ٢٣٢٧(, رقم )مع الفتح –٥/٩(باب قطع الشجر والنخل  –رث واملزارعة يف كتاب احلأخرجه البخاري 
باب  –وأخرجه مسلم يف كتاب البيوع  ).٢٣٣٢(, رقم )مع الفتح –٥/١٥(باب ما يكره من الرشوط  –احلرث واملزارعة 

  .»كنَّا أكثر األنصار حقالً «: بلفظ) ١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(كراء األرض 
م   )٤(  .قريباً تقدَّ
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 . املعاملة, ليس عىل باب التحريم, وإنام عىل الكراهة والورع; عىل ما سيأيت مبيَّناً 

*  *  * 

  : عن رأيه يف املزارعة واملخابرةابن عمر  رجوع

املزارعـة عـىل األرض, األمـر الـذي  −ريض اهللا عـنهام  −ابـن عمـر جاء من طرق صحيحة َتـْرُك 
عـن املعاملـة  ^بلغه هنٌي عن رسـول اهللا  −كام سبق  –مىض عليه ُمَددًا طويلًة من حياته ; وذلك أنه 

 .يف األرض بام خيرج منها
مة *  :ومن ذلك..  فمن اآلثـار ما جاء يف بعض األدلة املتقدِّ
 .)١(»يجدِ َخ  بنِ  رافعِ  ا حديَث نَ عْ مِ حني َس  ثم َتَرْكنَا ذلك ,ي أرضنارِ كْ ا نُ كنَّ «: قوله  – ١
يج دِ رافع بن َخـ حتى بلغه أنَّ  ,هي أرضرِ كْ كان يُ أنَّ عبد اهللا بن عمر «عن سامل بن عبد اهللا, و − ٢

اهللا  ث عن رسـولدِّ يج ماذا ُحت دِ َخ  بنَ ايا  :فلقيه عبد اهللا فقال !كان ينهى عن كراء األرض األنصاريَّ 
ثان دِّ ُحيـ ,وكانا قد شهدا بـدراً  يَّ عمَّ  سمعُت « :يج لعبد اهللادِ قال رافع بن َخ  .»!?يف كراء األرض ^

لقد كنت أعلم يف عهـد رسـول « :قال عبد اهللا .»!هنى عن كراء األرض ^رسول اهللا  ار أنَّ أهل الدَّ 
مل يكـن  أحـدث يف ذلـك شـيئاً  ^خيش عبد اهللا أن يكون رسول اهللا  ثمَّ  ,»ىرَ كْ األرض تُ  أنَّ  ^اهللا 

 .)٢(األرضِ  كراءَ  كَ َرتَ فَ ; علمه 

                                                                                                  
 . »صحيح مسلم«مىض, وهو يف   )١(
 .متفٌق عليه  )٢(

باب ما كان أصحاب  −, يف كتاب احلرث واملزارعة)٢٣٤٥(, رقم )مع الفتح − ٥/٢٣(» صحيحه«أخرجه البخاري يف 
 –, يف كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨١( »صحيحه«ومسلم . يف الزراعة والثمرة يوايس بعضهم بعضاً  ^النبي 
 . واللفظ له. اء األرضباب كر
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مت رواية  −٣ حيحني«وتقدَّ أنَّ ابـن «: −وأسوقها هاهنا من لفظ مسلم  –من حديث نافع  »الصَّ
حتـى بلغـه يف آخـر خالفـة ...  «: , إىل أن قـال» ... ^ي مزارعه عىل عهد رسول اهللا رِ كْ كان يُ عمر 

كـان « :فقـال ,فدخل عليه وأنا معه فسأله !^ث فيها بنهي عن النبي دِّ يج ُحي دِ رافع بن َخ  معاوية أنَّ 
َكَها ابن عمر َبْعُد  .»!ينهى عن كراء املزارع ^رسول اهللا  زعـم « :قـال دُ ْعـوكان إذا سئل عنهـا بَ  !َفَرتَ
 .»هنى عنها ^رسول اهللا  يج أنَّ دِ رافع بن َخ 

م عن نـافع مـوىل ابـن عمـر;  – ٤ : قـال... «: ومتامـه »...بـن عمـر كـان َيـْأُجُر األرَض أنَّ ا«وتقدَّ
َكـُه ابـن عمـر فلـم «: إىل أْن قـال. »...فانطلق يب معه إليـه: قال! فنُبِّيء حديثًا عن  رافع بن َخِديج َفَرتَ

 .)١(»ْأُجْرهُ يَ 

 .)٢(»اَمنََعنَا رافٌع نفَع أرضن لقد«: −ريض اهللا عنهام  −قال ابن عمر : وعن جماهد قال – ٥ 

كــراء األرض, ال تــدلُّ عــىل حتريمــه املزارعــة واملخــابرة  والواقــع أنَّ اآلثــار الــواردة يف تركــه 
وإكراء األرض بام خيرج منها عىل جهة اإلطالق, وإنام  ُحيمل تركه املخابرة عىل وجه كراهـة التنزيـه, 

, كـام بيَّنـه مجاعـة أو عىل بعض احلاالت التي  إذا صدرت من املالك أو العامل أفسدت عقد املزارعة
 .)٣(من أهل العلم

ة ورعـه واحتياطـه, كـام أرشت إىل ذلـك يف  −ريض اهللا عـنهام  −فمن املعروف عن ابن عمر  شـدَّ
ر شيخ اإلسالم ابن تيميـة  –وأنه يوجد يف مسائله املسألة الثامنة,  أقـواٌل فيهـا ضـيٌق لورعـه  –كام قرَّ

                                                                                                  
م   )١(  .»صحيح مسلم«, وهو يف )٣٧٨ص(تقدَّ
 .باب كراء األرض –, كتاب البيوع )١٥٤٧(رقم , )٣/١١٧٩(رواه مسلم   )٢(
 ).٣/٥٥٥( »مطالب ُأويل النهى«, )٥٣٣و ٣/٥٣٢( »كشاف القناع«, )٥/٤٦( »املبدع«, )٥/٢٢٦( »املغنـي«: انظر  )٣(
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فـه عـن بعـض)١(ودينه املعـامالت فـيام يتعلـق بزراعـة األرض وإكرائهـا ; عـىل  , وهلذا فإنه ُحيمل توقُّ
ح ابـن القـيِّم بعـدم حتـريم ابـن عمـر املزارعـة, وأنـه مل يـذهب إىل . كراهة التنزيه ال التحريم وقد رصَّ

 .)٢(حديث رافع

 ^خيش عبد اهللا أن يكون رسـول اهللا  ثمَّ ...  «: يف كالم سامل بن ما ُيشعر بذلك, فإنه قال :قلت
ـحابة  »!مل يكـن علمـه يف ذلك شيئاً  َث دَ َح أَ  مـع مـا سـمعوا مـن النهـي عـن  ; بيـنام غـريه مـن الصَّ

ادر عـن النبـي  املخابرة وإكراء املزارع ; إال أهنم مل يمتنعوا من ذلك, وذلك لعلمهم سبب النهي الصَّ
 .عنها^ 

خيسُّ  يعنـي مـن أجـل « :; قـال: »فرتكناها من أجل قولـه«: تعليقًا عىل قول ابن عمر )٣(قال الرسَّ
وأشار هبذا إىل أنه يعتقد يف املزارعـة , حابة هد والفقه بني الصَّ بالزُّ  بن عمر كان معروفاً او ,روايته
وكم من حالل يرتكـه املـرء عـىل  !^عن رسول اهللا  هي املرويِّ ة مطلق النَّ ولكنه تركها حليثيَّ  ;اجلواز

ال يبلغ العبد حمـض اإليـامن حتـى يـدع « : احلديثعىل ما جاء يف ,كان يعتقد اجلواز هد وإنْ طريق الزُّ 
  .)٤(»تسعة أعشار احلالل خمافة احلرام

                                                                                                  
  ).١/٣٣٠( »ىفتاوى الكربال« :انظر  )  ١(
  ).٩/١٨٥( »حاشية ابن القيم عىل أيب داود« :انظر  )  ٢(
َ أمحد بن أحممد بن  ,ئمةشمس األهو أبو بكر   )  ٣( ج بـه. ِيسُّ ْخ يب سهل الرسَّ . الزم عبـد العزيـز احللـواين وأخـذ عنـه حتـى ختـرَّ

ه عليه عبد العزيز بن مازه, واألوزجندي رشح السـري «, و »املبسـوط«: أشـهر مؤلفاتـه من .كان فقيهًا أصوليًا متقناً . وتفقَّ
  .)١٥٨ص( »الفوائد البهية« ,)٢٣٤ص( »تاج الرتاجم«: انظر ., وقيل بعده)هـ٤٩٠(تويف سنة ., ومها مطبوعان»الكبري

عـن ) ٤٢١٥(, رقـم )٢/١٤٠٩(, وابـن ماجـه )٢٥٤١(, رقـم )٤/٦٣٤(مل أقف عليه هبذا اللفظ ; لكن عند الرتمـذي   )  ٤(
ال يبلغ العبد أن يكون مـن املتقـني حتـى يـدع «: ^قال رسول اهللا  :قال − ^ وكان من أصحاب النبي − عطية السعدي

وروى . »هــذا حــديث حســن غريــب ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه« :الرتمــذي قــال. »ملــا بــه البــأس مــاال بــأس بــه حــذراً 
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د األمـر عـىل شـدَّ  :معنـاه ;)١(»هيـا كـراء اإلبـلرِ كْ يُ عىل نفسه لِ   رافعٌ  رَ ثَ كْ أَ « :بن عمر قالاوعن 
ي رِ ْكـويُ  ,زارعـةوألجـل روايتـه يـرتك امل ,هيمن غري رجوعه إىل سبب النَّ  هي مطلقاً نفسه بروايته النَّ 

 .)٢(اهـ. »ة كراء اإلبلهب والفضَّ األرض بالذَّ 

افعيُّ  ـع, إذ أخـربه «: وقال اإلمام الشَّ فابن عمر قد كان ينتفـع باملخـابرة ويراهـا حـالالً, ومل يتوسَّ
أن ُخيابر بعد خربه, وال يستعمل رأيه مع مـا جـاء عـن  −واحٌد ال يتهمه عن ر سول اهللا أنه هنى عنها 

 .)٣(»ما عاب هذا علينا أحٌد ونحن نعمل به إىل اليوم: ال يقولرسول, و

ر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنَّ ابن عمر  كان يروي معاملة خيـرب دائـًام,  −ريض اهللا عنهام  −وقد قرَّ
ويستدلُّ عىل ذلك بام . )٤(وأنه ُيفتي به, وُيفتي باملزارعة عىل األرض البيضاء بعد سامعه حديث رافع

وال بقـٌر أخـذُت  له َبـْذرٌ  وليساٌء رجٌل له أرض وم أتاين: رن عمبقلت ال« :قال ْيُب بن وائلرواه ُكلَ 
 .)٥(»نٌ حس«: فقال! وبقري فناصْفُته? يالنِّصف فزرعُتها ببذرب أرضه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وأورده  .»عشـار احلـالل خمافـة الربـاتركنـا تسـعة أ«: موقوفـًا عليـه عن عمر ) ١٤٦٨٣(, رقم )٨/١٥٢(عبدالرزاق 
  .»كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة الوقوع يف احلرام«: بلفظ )١٢٠ص( »الكبائر« الذهبي يف

 »املوطـأ« روى ذلـك اإلمـام مالـك يف. هذا َوْهٌم من الرسخيس واهللا أعلم ; فإنَّ القائل سامل بن عبـد اهللا ولـيس ابـن عمـر  )  ١(
  ., من طريق ابن شهاب, عن سامل به)١٤٤٥٥(, رقم )٨/٩٣( »املصنف«وعبد الرزاق يف  .)١٣٩٢(, رقم )٢/٧١١(

  ).املغربية − ٣/٧٥( »التمهيد«, وقارنه بام يف )٢٣/١٣( »املبسوط« :انظر  )  ٢(
  ).٤٤٥ص( »الرسالة«  )  ٣(
  ).٢٩/١٠٨( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم« :انظر  )  ٤(
واللفـظ ) ٤/١١٥( »رشح معـاين اآلثـار«والطحاوي يف  .)١١٢٣٣(, رقم )٤/٣٧٧( »مصنفه« أخرجه ابن أيب شيبة يف  )  ٥(

  ).٢٩/١٠٨(أما ابن تيمية فساقه من رواية حرب الكرماين بإسناده الصحيح . له
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خيسُّ تعليقًا عىل األثر  وإنْ  ,فتي بام يعتقـد فيـه اجلـوازالعامل يُ  عىل أنَّ  دليٌل  )١(وفيه منه«: قال الرسَّ
, ثـم أفتـى هـيتـرك املزارعـة ألجـل النَّ  −ريض اهللا عـنهام  −بـن عمـر ا فقـد روينـا أنَّ  ,بـارشهن ال يُ كا

 .)٢(»وجوازها للسائلبحسنها 
ثنا حتـى حـدَّ  كنـا نخـابر أربعـني سـنةً « :وأما حديث ابن عمر«: )٣(»رشح املنتهى«وقال صاحب 

 محموٌل عىل رجوعه عن معامالت فاسـدةف ; )٤(»هنى عن املخابرة ^رسول اهللا  يج أنَّ دِ رافع بن َخ 
   اهـ. »ها رافعفرسَّ 

وبالتـايل فـإنَّ ! إىل أنَّ املانعني للمخابرة واملزارعة جعلوها من باب عقـد اإلجـارة ;جتدر اإلشارة 
 ؛فهـو مشـتمل عـىل اجلهالـة والَغـرر! األجر فيهام جمهول أو معدوم ; ألنَّ األرض قـد ال ختـرج شـيئاً 

 . )٥(وهذا مفسد للعقد
ا املجيزون هلا  فإهنم جعلوها نوعًا من أنواع الرشكة وليست من اإلجارة,  −وهم اجلمهور  –وأمَّ

ره شيخ اإلسالم وغريه يف غري ما موضع  .)٦(كام قرَّ

فه عن املخابرة يف خاصة نفسه
ُّ
ا سبب توق

َّ
  . وأرضاه فهو ورعه وشدة احتياطه  :أم

*  *  * 

                                                                                                  
  . −ريض اهللا عنهام  −يعني من ابن عمر   )  ١(
  ).٢٣/١٤( »املبسوط«: انظر  )  ٢(
)٢/٢٣٣(  )٣.( 
م مراراً   )٤(  .حديث صحيح, تقدَّ
  .)١٢/١٦٧( »عمدة القاري«, )٩/٤٦٤( »فتح القدير«, )٩/٤٦٢( »العناية رشح اهلداية«, )٨/٢٢٨( »األم«: انظر  )  ٥(
 .)٨/١٨١( »بحر الرائقال«, /)٤( »احلجة عىل أهل املدينة«, )٢٩/١٢٢(, و)٢٨/٨٤( »جمموع الفتاوى«: انظر  )٦(
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 رجوع  رأي الذيأدلة ال
َ
كِي

ُ
  :واملخابرة  عنه، وهي أدلة مانعي املزارعة عمر ابنح

ـنَّة, واملعقول استدلَّ مانعو املزارعة واملخابرة  :بالسُّ

ـ:  أوالً  رةــــنَّة املطــــالسُّ  ـهَّ

  .)١(»هنى عن املخابرة^ أنَّ النبي «, −ريض اهللا عنهام  −جاء من حديث رافع وجابر  ما – ١ 

 .)٢(»هنى عن كراء املزارع^ أنَّ النبي «: −أيضاً  –بن َخِديج  وبام ورد من رواية رافع – ٢

سول  :وجه الداللة منهام هنى عن زراعة األرض بام خيرج منها, واملنهي غري ^ أنَّ الرَّ
 .)٣(مرشوع

ع بُ ث والرُّ لُ نؤاجرها بالثُّ  :فقالوا ,كانت لرجال منا فضول أرضني«: قال وعن جابر  – ٣
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك « :^ فقال النبي .»صفوالنِّ 

 .)٤(»أرضه

                                                                                                  
م مرارًا, رواية رافع يف   )١(  – البيوع, كتاب )١٥٣٦(, رقم )٣/١١٧٧( »صحيح مسلم«اية جابر يف , ورو »الصحيحني«تقدَّ

 .كراء األرض باب
جاه يف   )٢( م »الصحيحني«خرَّ  ., وتقدَّ
 .)٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«: انظر  )٣(
 .متفٌق عليه  )٤(

واملزارعة وأخرجه يف احلرث  .باب فضل املنيحة –, كتاب اهلبة )٢٦٣٢(, رقم )مع الفتح –٥/٢٤٣( »صحيح البخاري«
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 .)١(»من كانت له أرٌض فليزرعها, أو ليزرعها أخاه, وال ُيْكِرها«: وعنه أيضاً  – ٤

سول  :ووجه الداللة منهام َأَمَر من أراد زارعة األرض أن يزرعها بنفسه, أو يمنحها ^ أنَّ الرَّ
فدلَّ عىل عدم جواز املزارعة ! ا, وال يؤجرها عليه, وإال فلُيمسكها صاحبهاأخاه املسلم ليزرعه
 .بحال من األحوال

                   : )٢(من مخسة أوجه خابرةهي عن املأحاديث النَّ  نأجاب العلامء عو* 

حابة  :أوالً   .; فهي واقعة عنيأنَّ النَّهي عنها إنام كان ألجل خصومة وقعت بني الصَّ

بري عن )٣(»سننهم«د أيب داود, والنسائي, وابن ماجه يف فعن  :قال زيد بن ثابـت: قال عروة بن الزُّ
 :^ فقـال رسـول اهللا! , إنام كان رجلني اقتـتالمنه أنا واهللا أعلُم باحلديث! َيْغِفُر اهللا لَِرافِِع بن َخِديٍج 

  »!عَ ُروا املزارال ُتكْ «: فسمع قوله. »!عشأَنكم فال ُتْكُروا املزاركان هذا  إنْ «

إنَّ النَّهـي عـن : ; أو بعبـارةٍ  )٤(أهنم كانوا ُيْكُرون بام خيرج عىل األربعاء, وما عىل املاذيانات :ثانيًا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
). ٢٣٤٠(, رقم )مع الفتح – ٥/٢٢(يوايس بعضهم بعضًا يف الزراعة والثمر ^ باب ما كان من أصحاب النبي  –
 .واللفظ للبخاري. باب كراء األرض –, كتاب البيوع )١٥٣٦(, رقم )٣/١١٧٧( »صحيح مسلم«و

 ). ١٥٣٦(رقم  ,)٣/١١٧٧(باب كراء األرض  –يف كتاب البيوع  »صحيحه«أخرجه مسلم يف    )١(
وما  ٩/١٨٤( »حاشية ابن القيم عىل أيب داود«, )٢/٢٢٢( »التحقيق يف أحاديث اخلالف«, و)٢٣/١٠( »املبسوط«: انظر  )٢(

  ).بعدها

, )٣٩٢٧(, رقم )٧/٥٠( »سنن النسائي«و. باب يف املزارعة –, كتاب البيوع )٣٣٩٠(رقم , )٣/٢٥٧( »سنن أيب داود«  )٣(
, )٢٤٦١(, رقم )٢/٨٢٢( »سنن ابن ماجه«. واللفظ لهالنهي عن كراء األرض بالثلث والربع ; باب  –كتاب املزارعة 
. باب ما ُيكره من املزارعة ; ثالثتهم من طريق أيب عبيدة بن حممد, عن الوليد بن أيب الوليد, عن عروة –كتاب الرهون 

  .»ناد حسنهذا إس«): ٤/١٨٠( »نصب الراية«قال الزيلعي يف . وسكت عنه أبو داود

   .)ي.ذ.م(, مادة )٤/٣١٣( »النهاية« .عربيةليست هي و ,وهو النهر الكبري ,مجع ماذيان :اناتيَ اذْ ـَمـال  )  ٤(
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 . )١(وذلك ُيفسد العقد.. كرائها حمموٌل عىل ما إذا رشط صاحب األرض لنفسه ناحيًة منها 

هب  األرض َن َخــِديٍج عــن كــراءســألُت رافــع بــ« :قــال َظَلــَة بــن قــيس األنصــاريِّ َحنْ فعــن  بالــذَّ
اس ُيـؤاجُرون عـىل عهـدإنام كان  بأس به, ال: والَوِرِق? فقال وَأْقَبـال  اَملاْذَيانـاَت,عـىل  ^النبـي  النـَّ

رع ; فَيه)٢(اجلداول اس لنـَّفلـم يكـن ل! هذا وهيِلُك هذا ويسلم! ُك هذا ويسلم هذالِ , وأشياء من الزَّ
ا يشء معلوم مضمون, فال بأس به. َر عنهُزجِ  كراٌء إال هذا ; فلذلك  .)٣(»فأمَّ

ا ُنْكـِري األرض «: قال  ويف رواية البخاريِّ من حديث رافع يِّد النَّاحيـة منهـا مسـمى لسـبكنـَّ
ـا . ذلـك َفنُِهينَـا , ومما ُيصـاب األرض, ويسـلمضاألر , وتسلمذلك فمامَّ ُيصاب: قال ,األرض وأمَّ

هُب والَوِرُق فلم يكن   .)٤(»يومئذٍ الذَّ

فعقد املخابرة واملزارعة هبذه الصورة ال يصـحُّ ; ألنـه ربَّـام أخرجـت هـذه, ومل ُختـرج هـذه ; فإنـه 
إنام زجر عنه ألجل ما فيه مـن املخـاطرة ^ , ثم إنه )٥(يفوز أحدمها وخييب اآلخر; وهو معنى القامر

مـا تكـون فيـه األجـرة مضـمونة يف  ومعنى القامر; فالنهي إنام انرصف إىل ذلك الكراء املعهود, ال إىل
 .)٦(الذمة ; قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية بمعناه

                                                                                                  
  ).٣٦٥ص( »خمترص الفتاوى املرصية«: انظر. وذلك باالتفاق, كام يقول شيخ اإلسالم  )١(

 ).ل.د.ج(, مادة )١١/١٠٦( »اللسان« .النهر الصغريوهو  ,)جدول(واحدها  :اجلداول   )  ٢(
  .باب كراء األرض بالذهب والورق –, كتاب البيوع )١٥٤٧(, رقم )٣/١١٨٣( »صحيحه«رواه مسلم يف   )٣(

م )مع الفتح – ٥/٩( »صحيح البخاري«  )٤(  ., وتقدَّ
;  من املغلوب بني شيئاً من املتغال كل لعب يشرتط فيه غالباً  :وقيل... ب يف اللع فشيئاً  هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً  :امرـالقِ   )٥(

 .والقامر هو امليرس ).٢٢٩ص( »التعريفات«قاله اجلرجاين يف 
  ).٢٩/١٠٨( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم« :انظر  )  ٦(
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وكان الذي ُهنـي مـن ذلـك مـا لـو َنَظـَر فيـه ذوو الفهـم بـاحلالل «: ويف هذا يقول الليث بن سعد
 .)١(»واحلرام مل ُجيِيزوه, ملا فيه من املخاطرة

 .يمأنَّ النَّهي حمموٌل عىل التنزيه ال التحر :ثالثًا 

نَّ رة ; فـإهنم يزعمـون أابلو تركَت املخ :سٍ قلت لطاو«: بُن دينار, قالو ويدلُّ عليه ما رواه َعْمرُ 
 بـنَ اي يعنـ −أخـربين  إين ُأْعطِيهم وُأْغنِيهم, وإنَّ أعلَمهم«:  −رو أي عم − قال .»!هنى عنه ^النبي 

َأْن َيْمنََح أحُدكم أخاُه خٌري لـه مـن أْن « :قال ولكن !مل َينَْه عنه ^أنَّ النبي ,  −بَّاٍس ريض اهللا عنهام ع
  .)٢(»يأخَذ عليه َخْرًجا معلوًما

بعضـهم  َق أن يرُفـ أمـر النـاَس ولكـن  ; املزارعـةَ  ^اهللا  رسـوُل  مْ رِّ مل ُحيـ« :وقال ابن عبَّاس أيضـاً 
ــي عــن  .)٣(»بعضــاً  ــق والتفضــيل, وأنَّ النَّه ــة إلرادة الرف ــنهام مبيِّن ــه ريض اهللا ع ــيس فروايت ــك ل ذل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ه )٢٩/١٠٧(وقال يف  يذكر أنه مل يكن هلم عـىل عهـد رسـول  −الذي عليه مدار احلديث  −فهذا رافع بن َخِديج «: ما نصُّ

مواكراء إال بزرع ^ اهللا   املضـاربة,  نظريه يف  مكان معني من احلقل, وهذا النوع حرام بال ريب عند الفقهاء قاطبة, وحرَّ
ْز, وهذا الَغرر يف املشاركات نظري الَغرر يف املعاوضات   .»فلو اشرتط ربح ثوب بعينه مل َجيُ

 .معلقًا بصيغة اجلزم )مع الفتح – ٥/٢٥( »صحيحه«رواه البخاري يف   )١(
 .عليهمتفٌق   )٢(

. باب إذا مل يشرتط السنني يف املزارعة –, كتاب احلرث واملزارعة )٢٣٣٠(, رقم )مع الفتح – ٥/١٤(أخرجه البخاري 
باب األرض متنح ;  من رواية عمرو بن دينار, عن ابن  –, كتاب البيوع )١٥٥٠(رقم , )٣/١١٨٤(ومسلم . واللفظ له

 .عبَّاس
حـديث حسـن «: , وقـال)١٣٨٥(, رقـم )٣/٦٦٨(بـاب يف املزارعـة  –تـاب األحكـام يف ك »سننه«أخرجه الرتمذي يف    )  ٣(

حه, واللفظ له) ٥١٩٥(, رقم )بلبان – ١١/٦٠٢( »صحيحه«وابن حبان يف . »صحيح  . وصحَّ
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 .)١(للتحريم; قاله احلافظ ابن حجر

ر  :رابعًا   وامتنـع اجلمـع بينهـا لكـان منسـوخاً  ,معارضة حديث رافع ألحاديـث اجلـوازأنه لو ُقدِّ
الستمرار العمـل  ,ويستحيل نسخ أحاديث اجلواز ,من نسخ أحد اخلربين بدَّ ; ألنه ال بال ريب قطعاً 

 .)٢( نسخ حديث رافعفيتعنيَّ اشدين هبا ; عمل اخللفاء الرَّ  ستمرار, واويفإىل أن تُ  ^هبا من النبي 

عىل ما ُخيالف اإلمجاع ; ألنَّ  − ريض اهللا عنهام  −أنه ال جيوز محل حديث رافع أو جابر  :ًا خامس
ر ^ النبي  مل يزل ُيعامل أهل خيرب حتى مات, ثم عمل اخللفاء بعده, ثم من بعدهم ; فكيف ُيتصوَّ

 !! ?)٣(هنيه عن ذلك

, كام نظر إىل ما عمل به أصحابه من بعدهفإنه يُ  ^األحاديث إذا اختلفت عن النبي  فإنَّ وهلذا 
حابة اشدين وأهليهم وغريهم من الصَّ م ذكر عمل اخللفاء الرَّ وقد تقدَّ  يقول ابن قيم اجلوزية,

 .; واهللا أعلم)٤(باملزارعة

*  *  * 

 ــولـــاملعق: ثانيًا 

ُبع ونحوه استئجاٌر ببدل  ض اخلارج من األرض كالنِّصف والثُُّلثوذلك أنَّ االستئجار ببع والرُّ

                                                                                                  
  ).٥/٢٥( »الفتح«: انظر  )  ١(
  ).٩/١٨٦( »حاشية ابن القيم عىل أيب داود«: انظر  )  ٢(
  ).٣/٢٣٣( »كشاف القناع«, )٥/٦٤( »املبدع«, )٥/٢٢٦( »املـغني«: انظر  )  ٣(
  ).٩/١٨٦( »حاشية ابن القيم عىل أيب داود«: انظر  )  ٤(
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 .)١(و ال جيوز كام يف اإلجارةهجمهول, وعليه ف

*  *  * 

  :الرتجيــح 

اجح من قويل ابن عمر  يف املسألة, هو قوله القديم بصحة املزارعة  −ريض اهللا عنهام  –الرَّ
حاب ة ومجاهريهم, واملحققون من أهل العلم, وهو ما عليه واملخابرة, وهو ما ذهب إليه كبار الصَّ

 .)٢(إىل يوم الناس هذا, كام  يقول شيخ اإلسالم^ عمل املسلمني من زمن نبيِّهم 

جحات هذا القول ما ييل *  : ومرِّ

ج يف . عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من متر أو زرع ^أنَّ النبي  :أوالً  وهو خمرَّ
حيحني«  .حديث ابن عمرمن  )٣(»الصَّ

حابة  :ثانيًا  وهذا َعِمَل به اخللفاء ... «: قال املوفق ابن قدامة. عىل املعاملة بالزرع إمجاع الصَّ
اشدون يف مدة خالفتهم, واشُتهر ذلك فلن ُينكره ُمنِكٌر ; فكان إمجاعاً   .)٤(»الرَّ

                                                                                                  
 .وقد مىض قبل قليل اإلشارة إىل ذلك .)٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«: انظر  )١(
. »ضية يف قصة خيربذلك معلوم سنة ما«): ٢/٢٢( »التمهيد«قال ابن عبد الرب يف  .)٣٠/١٢٢( »جمموع الفتاوى«: انظر  )٢(

لف واخللف ذلك من غري إنكار«): ٦/١٧٥( »بدائع الصنائع«وقال الكاساين يف   . »وهي رشيعة متوارثة لتعامل السَّ
 .متفٌق عليه  )٣(

باب املزارعة بالشطر  –, يف احلرث واملزارعة )٢٣٢٩و ٢٣٢٨(, رقم )مع الفتح – ١٣و ٥/١٠( »صحيح البخاري«
باب املساقاة  –, يف املساقاة )١٥٥١(, رقم )٣/١١٨٦( »صحيح مسلم«. يشرتط السنني واملزارعةونحوه, ويف باب إذا مل 

 . واملعاملة بجزء من الثمر والزرع
 .)٦٠ص( »اإلمجاعمراتب «, )٦٠ص( »اإلمجاع«, )٥/٢٢٦( »املغـني«: انظر  )٤(
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كام أنَّ . )٢(رع آكد منها, لكونه مقتاتاً , بل احلاجة إىل الز )١(أنَّ احلاجة داعيٌة إليها كاملضاربة :ثالثًا 
كثريًا من الناس ال شجر هلم وحيتاجون إىل الثمر, وأهل الشجر حيتاجون إىل العمل ; ففي القول 

 .; وباهللا تعاىل التوفيق )٣(بجوازها دفع للحاجتني, وحتصيل للمنفعتني

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
ف فيه :املضاربة  )١( ألنَّ كلَّ واحد من العامل وربِّ املال يرضب يف : وقيل. أصلها من الرضب يف املال, وهو تقليبه والترصُّ

واملضاربة والِقراض بمعنى واحد ; بحيث يدفع الرجل إىل اآلخر ماالً ليتَّجر له فيه, وما حصل فيه من الربح . الربح بسهم
غني يف اإلنباء عن امل«: انظر). مضاربةً (, وأهل العراق يسمونه )ِقراضاً (وأهل احلجاز يسمونه . يكون بينهام عىل ما رشطاه
 ). ١/٣٨٧( »غريب املهذب واألسامء

 ). ٢/٢٣٤( »رشح املنتهى اإلرادات«: انظر  )٢(
 ). ٣/٥٣٢( »كشاف القناع«: انظر  )٣(
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  املسـألة األولـى – ٢١
يقرجوع أبي بكر 

ِّ
د
ِّ
  يف ^إىل قول النبي   الص

َّ
  ةمرياث اجلد

W  

حابة  ُدس اتَّفق الصَّ ة الواحدة فأكثر السُّ  . )٢(وهو حملُّ إمجاٍع  بني الفقهاء. )١(أنَّ فرض اجلدَّ
ُدَس إذا مل يكن للميِّت ُأمٌّ «: قال ابن املنذر ة السُّ  .)٣(»أمجع أهل العلم عىل أنَّ للجدَّ

يق  دِّ ة وقد خفي عىل أيب بكر الصِّ مور رسول ة بأُ مَّ أعلم األُ , مع أنه )٤(وغاب عنه مرياث اجلدَّ
بـل كـان يكـون معـه يف غالـب  ,وال سفراً  الذي مل يكن يفارقه حرضاً وهو  ,ته وأحوالهوسنَّ ^  −اهللا
 :قـال مرياثهـاعـن  ثم مع ذلك ملا سـئل  ,نه يسمر عنده بالليل يف أمور املسلمني, حتى إوقاتاأل

ــ« ولكــن أســأل ! مــن يشء ^ ة رســول اهللانَّ ـيف ســ لــِك  ا علمــُت ومــ! يف كتــاب اهللا مــن يشء ِك ماَل
 .)٥(َس دُ أعطاها السُّ ^  النبي نَّ حتى شهد عنده صحابيان أ .»َس النَّا

                                                                                                  
 »املبسوط«وحكاه عنهم الرسخيس يف  ).٦/١٧٦( »نيل األوطار«: انظر. نقل اإلمجاع حممد بُن نرص من أصحاب الشافعي )  ١(

ة«: وقال )٢٩/١٦٥(و) ٢٩/١٤٧(                                                                               .»!كفى بإمجاعهم حجَّ
القوانني «, و)٥٦٧ص( »الكايف« :وللاملكية). ٢٩/١٦٧( »املبسوط«, و)٢٤٥ص( »خمترص الُقدوري« :انظر للحنفية )  ٢(

, )٦/١٣٢( »املبدع« :وللحنابلة). ٥/١٢( »روضة الطالبني«و ,)٢/٢٦( »املهذب« :وللشافعية). ٢٨٨ص( »الفقهية
                                                                              ).٢/٥١٠( »رشح املنتهى«و

)١/٢٨٥(  ) ٣.(                                                                               
اإلحكام يف «, )٨/١٥٤( »التمهيد«, )٢/١٥١(البن حزم  »اإلحكام يف أصول األحكام«, )٩/١٧٨( »املحـىل«: نظرا   )  ٤(

                                  ).١٨٦ص(للنملة » خمالفة الصحايب للحديث«, )٢/٢٧٠( »إعالم املوقعني«, )١/١٣٣(لآلمدي  »أصول األحكام
                                                                              ).٢٠/٢٣٤( »جمموع الفتاوى«: انظر   )  ٥(
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يق فام كان من أيب بكر ال دِّ ـحابيني      صِّ ـُدِس, ورجـع إىل مـا سـمع مـن الصَّ إال أن قىض هلـا بالسُّ
 .; عىل ما سيأيت بيانه −ريض اهللا عنهام  −

*  *  * 
אאW 

 
ُّ
يق عن  األثـر احملكـي

ِّ
د
ِّ
                                      :ألة ـيف املس أبي بكر الص

نن«روى أصحاب  ة«: أنـه قـال َقبِيَصَة بن ُذَؤْيٍب حديث ن م )١(»األربعة السُّ يب إىل أ جـاءت اجلـدَّ
يق تسأله دِّ  َنبِـيِّ اهللا لـِك يف ُسـنَّة مـُت هللاَّ تعـاىل يشٌء, ومـا علا َماَلِك يف كتاب: مرياثها? فقال بكر الصِّ

 ^ حرضـُت رسـوَل اهللا: بةعبن ش َفَسَأَل النَّاَس, فقال املغرية! شيئًا ; فارِجعي حتى أسأَل النَّاس ^
ُدَس  فقال مثل ما قال املغرية بـن  )٢(حممد بن مسلمة امهل معك غريك فق: و بكرفقال أب .أعطاها السُّ

ة األُخر. َفَأْنَفَذُه هلا شعبة يف  ِك ماَلـ :فقـال .اثهـاَتْسـأُلُه مري  بن اخلطَّاب رإىل عمى ثمَّ جاءت اجلدَّ
كـْن هـو ا بزائـٍد يف الفـرائض ولِك وما أنـء الذي ُقِيضَ بِه إال لغرياضتعاىل يشٌء وما كان الق اهللاَّ كتاب

ُدُس ف ُتكام َخَلْت بِه فهوو ,اماجتمعُتام فيه فهو بينكإِْن ذلك السُّ  . )٣(»هلا أيَّ

                                                                                                  
 »سنن النسائي الكربى«و. واللفظ له. باب يف اجلدة –, كتاب الفرائض )٢٨٩٤(, رقم )٣/١٢١( »سنن أيب داود«: انظر  )١(

سنن «و. باب ذكر اجلدات واألجداد ومقادير نصيبهم –وغريها, كتاب الفرائض ) ٦٣٤٠و ٦٣٣٩(, رقم )٤/٧٣(
 »سنن ابن ماجه«و. باب ما جاء يف مرياث اجلدة –, كتاب الفرائض )٢١٠١و ٢١٠٠(, رقم )٤/٣٦٥( »الرتمذي

: قال الرتمذي. به باب مرياث اجلدة ; أربعتهم بأسانيدهم من طريق قبيصة − , كتاب الفرائض )٢٧٢٤(, رقم )٢/٩٠٩(
                                                                               .حديث حسن صحيح

مي يف اجلاهلية وهو ممن ُس  ,)سنة ٢٢(ـ ولد قبل البعثة ب .أبو عبد الرمحن املدين ,األنصاري األويس بن سلمة بن خالدا   )  ٢(
: انظر). هـ٤٣(مات سنة . وأبو بردة بن أيب موسى ,سهل بن أيب حثمةعنه و. ثأحادي ^روى عن النبي  .حممداً 

 ).٦/٣٢( »اإلصابة«, )٣/١٣٧٧( »االستيعاب«
البن حزم  »اإلحكام يف أصول األحكام«: انظر. واحلديث دليل عىل حجية خرب الواحد, وهو قول مجاهري العلامء: أقول   )  ٣(
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يق  دِّ ة ُأمُّ األُمِّ  فأبو بكر الصِّ اح احلـديث –زمن خالفته جاءتـه اجلـدَّ تطلـب  − )١(كـام ذكـر ُرشَّ
علمـه فأ! بيشـء?^ ذلك, فقام وشاور النَّاس يف أمرهـا, وهـل قىضـ هلـا النبـي جهل ه مرياثها, لكن

سـول  −ريض اهللا عـنهام  −وحممد بـن مسـلمة  ,املغرية بن شعبة ـُدَس, فأخـذ ^ بـأن الرَّ أعطاهـا السُّ
ه لغريه ة التي أتت أمـري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب . بذلك وقىض به ومل يتعدَّ ا اجلدَّ ه يف خالفتـ أمَّ

اح   .)٢(−رمحهم اهللا تعاىل  –فهي ُأمُّ األب, عىل ما ذكر ذلك الُرشَّ

ة عليـه , وإنـام ثبـت   وسبب خفاء فرض اجلـدَّ ; أنَّ فرضـها مل يـأِت يف القـرآن الكـريم بـالنَّصِّ
نَّة املشهورة عن رسول اهللا  هام مأخوذة مـن كتـاب اهللا عـزَّ وجـلَّ نصـا, ^ بالسُّ ; فإنَّ الفرائض والسِّ

ةم م  . )٣(اعدا اجلدَّ نَّة, وقد تقدَّ أنه قد خيفى عىل أكـابر  −يف مسائل سابقة  −وهو مل يقْف عىل تلك السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
البحر «, و)٤/٥٢٩(للرازي  »املحصول يف علم األصول«و, )١/٣٠٥(لشريازي ل »التبرصة يف أصول الفقه«, و)٢/٧٥(

                                                                              ).٣/٣٠٧(للزركيش  »املحيط يف علم األصول
حتفة األحوذي برشح جامع «, )٦/١٧٦( »نيل األوطار«, )٣/١٤٦( »رشح الزرقاين«, )٥/٣٤٧( »االستذكار«: انظر   )  ١(

                                                                              ).٨/٧٢( »عون املعبود رشح سنن أيب داود«, )٦/٢٣٢( »الرتمذي
                                                                              .»املصادر السابقة«: انظر   )  ٢(
جمموع «, )املحققة – ٦/١٠٢( »تفسري القرطبي«, )٢٩/١٦٧( »املبسوط«, )املغربية – ١١/٩٨( »التمهيد«: انظر   )  ٣(

  ).٣١/٣٥٢( »الفتاوى
ة ثابت بالقرآن –رمحه اهللا تعاىل  –قد خالف يف هذا ابن حزم الظاهري  :قلت   ة! فزعم أنَّ مرياث اجلدَّ أحد  بدعوى أنَّ اجلدَّ

Ïµ ٠٠٠ ®: األبوين يف القرآن, ومرياث األبوين يف القرآن يف قوله تعاىل ÷ƒuθ t/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ ¡9$# آية : النساء[ 〉٠٠٠
   ).٨/٢٩٣( »املحلـى«: انظر! ; وعليه فمرياثها ثابت بنصِّ القرآن] ١١

; فإنَّ األُمَّ املذكورة يف القرآن مقيَّدة بقيود توجب  »كتاب اهللا يشء ليس هلا يف«: بام قال أبو بكر  وُيردُّ عىل ابن حزم  
ة وإن ُسّميت ُأما مل تدخل يف لفظ األُمِّ املذكورة يف الفرائض ; قاله شيخ اإلسالم  نيا, فاجلدَّ اختصاص احلكم باألُمِّ الدُّ

                                                                        ).٣١/٣٥٢( »جمموع الفتاوى«: انظر. بمعناه
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حابة يشٌء من العلم, وليس يف هذا منقصة  .)١(الصَّ

ة الوارثة  ذكر*  
َّ
 :اجلد

ة أدلـت بمحـض اإلنـاث, كـُأّم األُّم وُأّمهاهتـا بإنـاث ُخلَّـص   حـض أو أدلـت بم ٠٠هي كلُّ جدَّ
كور, كُأّم األب, وُأّم أيب األب  أو أدلت بإنـاث إىل ذكـور, كـُأّم ُأّم األب, وُأّم ُأّم ُأّم أيب األب;  ٠٠الذُّ

ى . عىل خالف يف بعضهن ة تسمَّ حيحة(وهذه اجلدَّ ة الصَّ  .)٢()اجلدَّ

ا من يرث عىل وجـه التحديـد تني: أمَّ ا وإْن ُأّم األُّم وُأّمهـ: فمـذهب مالـك ال يـرث أكثـر مـن جـدَّ
ات, وهـنَّ . )٣(وُأّم األب وُأّمها. علْت  ُأّم األُّم, وُأّم األب, : ومذهب أمحد ال يرث أكثر من ثالث جدَّ

ـافعية)٥(أمـا احلنفيـة .)٤(وُأّم اجلد أيب األب, ومن كان من ُأّمهاهتّن وإْن علون ُأمومـةً  فـإهنم  )٦(, والشَّ
ات ثون أكثر من ثالث جدَّ   .يورِّ

*  *  * 

  :  رجـوعـه

يق إىل قول املغرية وحممـد بـن مسـلمة  دِّ م عىل رجوع أيب بكر الصِّ , فإنـه أعطـى دلَّ األثر املتقدِّ

                                                                                                  
                                                                              ).١٤و ٩و ٤(مىض اإلشارة إليه يف  املسألة رقم    )  ١(
للشيخ  »ية يف املباحث الفرضيةالتحقيقات املرض«, )٦/٧٢٧( »حاشية ابن عابدين«, )٥/١١( »روضة الطالبني«: انظر   )  ٢(

ة الفاسدة(وُتقابلها  ).٩٦ص(صالح الفوزان                                                      .وهي من يدخل يف نسبتها أب بني ُأّمْني, كُأّم أيب األُمّ ): اجلدَّ
                                                                              ).٤/٤١١( »قي عىل الرشح الكبريحاشية الدسو«, )٢/٥١٤( »موطأ مالك«: انظر   )  ٣(
                                                                              ).٢/٥١٠( »رشح املنتهى«, )٤/٣٥٣( »كشاف القناع«: انظر   )  ٤(
                                                                              ).٨/٥٦١( »البحر الرائق«: انظر   )  ٥(
                                                                              ).٢/٦٢( »املهذب«: انظر   )  ٦(
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حابة  ُدَس بمجرد سامعه احلديث منهام, وقىض به يف جممع الصَّ ة السُّ ومل ُينكـره أحـد ; فصـار  اجلدَّ
 . )١(إمجاعاً 

 .)٢(وقد حكى رجوعه مجاعة من أهل العلم

ة^ هو أنه مل يبلغه قضاء النبي  : ضىوسبب رجوعه كما م  .يف اجلدَّ

*  *  * 

يق أدلة 
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة اجلمهور  القول الذي رجع إليه أبو بكر الص

ـنَّة, واإلمجاع  ُدس ; بالسُّ ة من املرياث السُّ  :استدلَّ اجلمهور عىل أنَّ فرض اجلدَّ

ـ:  أوالً  رةــــنَّة املطـــالسُّ  ـهَّ

م  ما – ١  ُدَس  ^ حرضُت رسوَل اهللا«: قال عن املغرية بن شعبة تقدَّ  .»أعطاها السُّ

 .ظاهر وجه الداللة منهو

ة ^نَّ النبي أ« ,وعن ُبريدة بن احلصيب   − ٢ ُدَس  َجَعَل للجدَّ  .)٣(»ا ُأمٌّ إذا مل يكن دوهنالسُّ

                                                                                                  
 −  ١١/٩٨(البن عبد الرب  »التمهيد«, و)١٠١ص(البن حزم  »اإلمجاعمراتب «, و)٣٥ص(البن املنذر  »اإلمجاع«: انظر  ) ١(

البن  »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)٦٢٤ص(البن رشد  »بداية املجتهد«, و)٦/١٨٩(للموفق  »املغنــي«, و)املغربية
                                                                               ).٢/١٥٧(القطان 

للرازي  »املحصول«و, )١/١٣٣(كالمها البن حزم  »اإلحكام يف أصول األحكام«و) ٨/٢٩٣( »املحـىل«: انظر   )  ٢(
                                                                              ).٢/٢٥١(البن القيم  »إعالم املوقعني«, و)٤/٥٢٩(

من طريق عبيد اهللا العتكي, عن ابن بريدة, ) ٢٨٩٥(, رقم )٣/١٢٢(باٌب يف اجلدة  –اب الفرائض أخرجه أبو داود يف كت   )  ٣(
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ًة ُس  ^ رسول اهللانَّ أ«, −ريض اهللا عنهام  −وعن ابن عبَّاس  – ٣ ث جدَّ  .)١(» اً ُدسورَّ

ُدَس برشط عدم وجود األُمِّ ^ أنَّ رسول اهللا  :امووجه الداللة منه ة السُّ  .قىض للجدَّ

 اإلجـــــامع: ثانيًا 

حابة  ُدُس; وهو إمجاع الصَّ ة السُّ لف واخللف, والفقهاء قاطبًة; أنَّ فرض اجلدَّ , والسَّ
  .قىض هلا بذلك^ ومستنده أنَّ النبي 

*  *  * 

  :الرتجيــح 

يق  دِّ اجح هو ما قىض به أبو بكر الصِّ ة, وهو ما اتَّفق عليه  الرَّ نَّة يف نصيب اجلدَّ بعد علمه بالسُّ
حابة  ة صاحبة فرض, وفريضتها وإْن كانت ال ُتتىل يف «, والتَّابعون, ومن بعدهم ; بأنَّ الصَّ اجلدَّ

نَّة املشهورة                                                                             .  واهللا تعاىل أعلم. )٢(»القرآن, فهي ثابتة بالسُّ

*  *  * 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
واحلديث صححه ابن السكن, وابن خزيمة, وابن اجلارود, . ويف إسناده عبيد اهللا العتكي خمتلف فيه .عن أبيه مرفوعاً 
                                                                             ).٣/١٠٠( »سبل السالم«: انظر. وقواه ابن عدي

, من )١٢٣٣٨(, رقم )٦/٣٨٥( »سننه الكربى«, والبيهقي يف )٢٩٣٣(, رقم )٢/٤٥٥( »سننه«أخرجه الدارمي يف    )  ١(
) صدوق خيطئ كثرياً (وفيه رشيك, وهو النخعي, قايض الكوفة . طريق رشيك, عن ليث, عن طاوس, عن ابن عبَّاس به

                                                         ). ٢/٥٣٦( »املغني يف الضعفاء«) مضطرب احلديث(وليث, هو ابن أيب سليم ). ١/٢٦٦( »التقريب«
                                                                             ).٢٩/١٦٥( »املبسوط«: انظر   )  ٢(
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  املسـألة الثانية – ٢٢
يقرجوع أبي بكر 

ِّ
د
ِّ
سِ   الص

ُ
د
ُّ
تني يف الس

َّ
شريك بني اجلد

َّ
  إىل الت

 

אאW 

 
ُّ
يق عن  األثـر احملكي

ِّ
د
ِّ
                                      :ألة ـيف املس أبي بكر الص

يقتني أتتا أبا بكر جدَّ  أنَّ « :روى القاسم بن حممد دِّ  فأعطى املـرياَث  ,األب مّ وأُ  ,مّ األُ  مّ أُ  , الصِّ
قد  !^يا خليفة رسول اهللا  :أخو بني حارثة ,)١(محن بن سهلفقال له عبد الرَّ  !األب مّ دون أُ  مّ األُ  مّ أُ 

 .)٢(» − َس دَ يعني السُّ  −فجعله أبو بكر بينهام  !مل يرثها اتْت التي لو أهنا م أعطيَت 

تانِ «: ويف روايٍة قال يق, فأرادإىل أ أتِت اجلدَّ دِّ ـُدَس للتـ يب بكر الصِّ . مـن ِقَبـِل األُمِّ ي أن جيعَل السُّ
بـو بكـر أ َفَجَعـَل  كان إياهـا يـرث ; يٌّ َأَما إنك ترتك التي لو ماتْت وهو ح: من األنصار ٌل فقال له رج

ُدَس بينهام  .)٣(»السُّ

                                                                                                  
 .واملشاهد ,واخلندق ,حداً شهد أُ . أيضاً  روى عنه حممد بن كعب, وروى عن حممد بن كعب القرظي البدري, األنصاري    )  ١(

: ^ سول اهللا فقال له ر ,ةَص يْ ة وُحمَ َص ويْ يه ُح قتل أخيه قبل عمَّ  بدأ بالكالم يف يوهو الذ ,هو أخو عبد اهللا املقتول بخيربو
  ).٤/٣١٢( »اإلصابة«, )٢/٨٣٦( »االستيعاب«: انظر. مل أقف عىل تاريخ وفاته . »!ربِّ  ككربِّ «

, )٤٠٨٨(, رقم )٤/٤٥( »سننه«يف  − وفيه الترصيح باسم من اعرتض عىل أيب بكر  − أخرجه الدارقطني هبذا اللفظ    )  ٢(
 .حييى به من طريق سفيان بن عيينة, عن) ١٢٣٤٣(, رقم )٦/٣٨٥( »الكربى«والبيهقي يف 

ه أبا بكر ورجاله ثقات مع إرساله                                                     ). ٤١٢ص(» حتفة التحصيل«: انظر. ; ألنَّ القاسم  بن حممد مل يسمع جدَّ
من طريق ) ١٢٣٤٢(, رقم )٦/٣٨٥( »لكربىا«, ومن طريقه البيهقي يف )٢/٥١٣( »املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف    )  ٣(

 .من طريق سفيان, عن حييى به) ٨١(, رقم )١/٥٥( »سننه«وأخرجه سعيد بن منصور يف . حييى بن سعيد, عن القاسم به
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يق  دِّ تان أراد أن يفرض ألُمِّ األُمِّ ما أعطاه  دلَّ هذان األثران عىل أنَّ أبا بكر الصِّ ملا جاءته اجلدَّ
ُدس  –ملثيلتها  ابقة, هو السُّ وُيسقط ُأمَّ األب ; ألنَّ ُأمَّ األُّم أقرب من ُأمِّ األب;  −كام مرَّ يف املسألة السَّ
ل َنَظِرِه  –فقىض  ة التـي جاءتـه قـبلهام, كـام مىضـ يف  –أوَّ ُدِس, عىل ما قىض به يف اجلدَّ بانفرادها  بالسُّ

محن بن سهل األنصاري ; فاعرتض عليـه بـأدٍب جـمٍّ قـائالً  ابقة ; فكان يف جملسه عبد الرَّ : املسألة السَّ
َأَما إنـك «: يف الرواية التي قبلهاو. »!مل يرثها التي لو أهنا ماتْت  قد أعطيَت  !^يا خليفة رسول اهللا «

 .»!كان إياها يرث يٌّ ترتك التي لو ماتْت وهو ح

ـامت ^ مل  يبلغه قضاء النبي  فأبو بكر  ُدِس ; فقد روى عبادة بن الصَّ تني يف السُّ بإرشاك اجلدَّ
  :» ُدِس بينهام^ أنَّ النبي تني من املرياث بالسُّ  . )١(»قىض للجدَّ

*  *  * 

  :  رجـوعـه

يق  دِّ ا رجوع أيب بكر الصِّ ابقة دالة عىل ذلـك أمَّ وايات السَّ , والرِّ  َفَجَعـَل ...  «: فثابٌت بال شكٍّ
ُدَس بينهام ـُدس كـان  وهذا الذي قىضـ بـه أبـو بكـر . »أبو بكر السُّ تني يف السُّ بالتَّرشـيك بـني اجلـدَّ

حابة   .)٢(فكان إمجاعاً ! , ومل ُينكر عليه ُمنكر بمحرض الصَّ

استصوابه التعليل الذي عرضه بني يديه عبد الرمحن بن سهل بأنـه َمنَـَع مـن لـو  :وسبب رجوعه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                             .; لكنه مرسل − كام مرَّ يف املسألة السابقة  − وهو صحيح اإلسناد 

من ) ١٢٣٤٤(, رقم )٦/٣٨٦( »الكربى«, والبيهقي يف )٥/٣٢٧( »زوائده عىل املسند«أخرجه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف    )  ١(
إسحاق عن عبادة «: قال البيهقي. »سواء«: طريق إسحاق بن حييى بن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن عبادة به بزيادة

  ).٦/١٢٦( »إرواء الغليل«: وانظر. »مرسل
  ).٤/٥٠٣( »جممع األهنر رشح ملتقى األبحر«قاله شيخي زاده يف    )  ٢(



אאאא  

 

 .واهللا أعلم! ماتت وهو حيٌّ لورثها, وأعطى املرياث من لو ماتت مل يرثها
*  *  * 

يق أدلة 
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة اجلمهور  القول الذي رجع إليه أبو بكر الص

ـنَّة, واإلمجاع  استدلَّ اجلمهور عىل الترشيك ُدس إذا اجتمعتا ; بالسُّ تني يف السُّ  :بني اجلدَّ
ـرةــــنَّة املطـــــالسُّ : أوالً   ـهَّ

امت ما رواه  − ١ ُدِس ^ أنَّ النبي «: عبادة بن الصَّ تني من املرياث بالسُّ قىض للجدَّ
 .)١(»بينهام

 .ظاهر :منه وجه الداللة
ات^ أنَّ النبي «: وبام رواه إبراهيم النَّخعيُّ  – ٢ ث ثالث جدَّ اثنتني من ِقَبِل األِب, : ورَّ

 .)٢(»وواحدًة من ِقَبِل األُمِّ 
 .منه ظاهر أيضاً  :وجه الداللة

 عاإلجــــام: ثانيًا 

حابة  تني ُأمَّ األُمِّ وُأمَّ األب إذا اجتمعتا اشرتكتا يف  فقد أمجع الصَّ والعلامء قاطبة عىل أنَّ اجلدَّ
ُدِس, وإنْ  ُدس السُّ   .انفردت إحدامها أخذت السُّ

  :الرتجيــح 

                                                                                                  
م خترجيه قريبًا, وهو مرسل   )  ١(   .تقدَّ
, والبيهقي يف )٤٠٩٠(, رقم )٤/٤٥( »سننه«, والدارقطني يف )٣٥٥(, رقم )٢٦٠ص( »املراسيل«أخرجه أبو داود يف   ) ٢(

  ., من طريق شعبة, عن منصور, عن إبراهيم مرسالً )١٢٣٤٨(, رقم )٦/٣٨٦( »السنن الكربى«
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يق  دِّ اجح هو ما َرَجَع إليه أبو بكر الصِّ تني يف ُسُدِس املرياث,  الرَّ ك بني اجلدَّ حيث إنه رشَّ
 .  ; وباهللا تعاىل التَّوفيق )١(وعليه مذاهب األئمة األربعة

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
القوانني «, و)٥٦٧ص( »الكايف« :وللاملكية). ٢٩/١٦٧( »املبسوط«, و)٢٤٥ص( »خمترص الُقدوري« :انظر للحنفية )  ١(

, )٣/٨( »الفروع« :وللحنابلة). ٥/١٢( »روضة الطالبني«, و)٢/٢٦( »املهذب« :وللشافعية). ٢٨٨ص( »الفقهية
                                                                              ).٢/٥١٠( »رشح املنتهى«و
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  املسـألة الثـالثة – ٢٣
 واإلخوة ألبوين   عمر بن اخلطابرجوع 

ٍّ
م
ُ
شريك بني اإلخوة أل

َّ
  إىل القول بالت

كة
َّ
  )١(يف الفريضـة املشـر

W 

من ُأّم أو (مسألٌة فرضيٌة, فيها زوج, وذو سدس  ُعرضت عىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ةج فعىل ُأُصول قسمة الفرائض; فإنَّ اإلخوة األشقاء ُحيجبون .. , وإخوة ألُّم, وأخ شقيق فأكثر )دَّ

 ).الثُُّلث(, بسبب االزدحام يف فرض اإلخوة ألُّم )٢(َحْجَب نقصان

ُدَس, ولإلخوة ألُمٍّ  وهلذا ; فإنَّ عمر بن اخلطاب  ة السُّ َفَرَض للزوج النصَف, ولُألمِّ أو اجلدَّ
ُلَث, وَحَجَب اإلخوة األشقاء فلم ُيعطهم شيئًا الستغراق أصحاب الفروض مجيع الرتكة, وهم الثُّ 
ى من الفروض)٣(َعَصبة –كام هو معلوم  –  .  , والعاصب ال يأخذ إال ما تبقَّ

                                                                                                  
كة(  )١( دة –) املرشَّ اء املشدَّ ك فيها− بفتح الرَّ اء  –) املشرتكة( :وُيقال هلا. , أي املرشَّ ني مع فتح الرَّ , بمعنى ُمْشَرتَك − بتاء بعد الشِّ

كة(وذكر أنَّ فيها وجهًا بالكرس ). ١/٣٠٣( »املطلع عىل أبواب املقنع« :انظر .فيها وسبب تسميتها بذلك; أنَّ ). املرشِّ
ك فيها بني ولد األبوين وولد األُم يف فرض ولد األُم فقسمه بينهم بالسوية ; قاله ابن قدامة يف  بعض أهل العلم رشَّ

 ).٦/١٧٢( »املغــني«
رت حجابًا ; ألنه يمنع الرؤية .نعـامل :يف اللغة ُب ْج اَحل   )٢( ي السِّ اب حاجبًا ; ألنه يمنع الداخل واخلارج, وسمِّ ي البوَّ  .ومنه ُسمِّ

ى إما كله , وجود شخص آخربسبب  , من مرياثهمنع شخص معنيَّ  :صطالحويف اال  أو بعضه, )حجب حرمان(ويسمَّ
ى   ).١١١ص( »فالتعاري«, )٣/٥٩٣( »الدر النقي«: انظر). حجب نقصان(ويسمَّ

 . وهم قرابة الرجل ألبيه. َعَصَب القوم بفالن, أي أحاطوا به: مأخوذة من قوهلم لغةً : الَعَصبةُ   ) ٣(
 .إىل امليت بذكور − يتوصل  –هو الذكر الذي ُيديل  :ويف االصطالح  
 . عب ذو الفرض املالكل وارث إْن انفرد أخذ املال, وإْن كان معه ذو فرض أخذ الباقي, وال يشء له إْن استو :وقيل 
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ثم إنه ُعرض عليه نظريها من العام القابل, فأراد أن يقيض فيها بام قىض به أوالً وُيسقط 
فلام . »!أو حجرًا مطروحًا يف اليمِّ ! َهْب أنَّ أبانا كان محاراً «: له أحد اإلخوة األشقاءاألشقاء, فقال 

قيل له ذلك ; قىض بالترشيك بني اإلخوة من األُمِّ واإلخوة األشقاء, كأهنم أوالد ُأمٍّ بالنسبة لقسمة 
ك إنك مل ترشِّ « :ٌل فقال له رج. )١(الثُُّلث بينهم فقط, ال من كلِّ الوجوه, ورجع عن قوله األول

 .   )٢(»انَ يْ َض وهذه عىل ما قَ  ,ا يومئذٍ نَ يْ َض تلك عىل ما قَ « :فقال عمر .»!بينهم عام كذا وكذا

*  *  * 

אאW 
بة عند  هذه املسألة مشهورة عند الفقهاء لقوة اخلالف فيها, وهي إحدى املسائل امللقَّ

ةوُيقال كذلك الَيمِّ . )٣(الَفَرضيني  .)٦(, واملنربيَّة)٥(, واِحلامريَّة)٤(يَّة, واحلََجِريَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 »الدر النقي«, )١٧٠ص( »طلبة الطلبة«, )٢٤٧ص( »حترير ألفاظ التنبيه«: انظر. كل وارث بغري تقدير: وقيل

 ).١/٤٧٤( »معجم املصطلحات الفقهية«, )١/٣٠٢( »املطلع عىل أبواب املقنع«, )٣/٥٧٧(
 ).٩/٦٢٩( »منح اجلليل«: انظر   )  ١(
 .   عند حكاية األثر عن عمر − قريباً  − سيأيت خترجيه   )  ٢(
بة عند فقهاء املذاهب كثرية, ومنها  ) ٣( وأم الفروج وتسمى أم  ,واملعادة ,واملشرتكة ,واألكدرية ,والغراء ,املنربية: املسائل امللقَّ

 ).  ١٣/٥٠(للقرايف  »الذخرية«: انظر. , واملروانية, والدينارية, والتسعينية, وغريهااألرامل
, و) يَّةـِالَيمّ (يت سمِّ   )  ٤( ةـاَحل (; نسبة إىل اليمَّ هب أنَّ أبانا «: قال ; ألنه ُيروى أنَّ بعض األشقاء الذين أسقطهم عمر ) َجريَّ

 ).٣/١٨( »مغني املحتاج«: انظر.  »كان حجرًا ملقًى يف اليمِّ 
يت    )  ٥( ة(سمِّ إنَّ : وُيقال. »هب أنَّ أبانا كان محاراً «: ل بعضهمملا أسقط ولد األبوين ; قا  ; ألنه ُيروى أنَّ عمر) احلامريَّ

 ).  ٦/١٧٢( »املغــني«بعض الصحابة قال ذلك ; قاله ابن قدامة يف 
يت   )  ٦( ة(سمِّ  »منح اجلليل«, )٣/١٨( »مغني املحتاج«: انظر .ُسئل عنها وهو عىل املنرب ألنَّ عمر : ; قيل) املنربيَّ

)٩/٦٣٠.( 
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حابة يف املسألة عىل قولني  :وقد اختلف الصَّ

القائلون بعدم الترشيك بني اإلخوة ألُّم واإلخوة األشقاء يف فرض اإلخوة ألُّم ;  :ألوللقول اا
يق, وعيلُّ بُن أيب طالب, وابُن مسعود, وُأيبُّ  دِّ , قال به أبو بكر الصِّ  بُن كعب, وأبو موسى األشعريُّ

 . )١(أوالً  وقىض به عمر . وهو املشهور عن ابن عبَّاس 

القائلون بالترشيك بينهم يف الثُُّلث; وقال به عثامن بن عفان, وزيد بن ثابت, وابن  :لثاينلقول اا
 .)٢(آخر األمرين وهو الذي قىض به عمر  .عبَّاس 

*  *  * 

ة
َّ
                                      :ألة ـيف املس عمر بن اخلطاب ن ع اآلثـار احملكي

ارميُّ  − ١ ثم  ,كرشِّ كة فلم يُ أتينا عمر يف املرشَّ « :قالالثَّقفيِّ عن احلكم بن مسعود أخرج الدَّ
 .)٣(»نايْ َض عىل ما قَ وهذه  ,ناهيْ َض تلك عىل ما قَ « :فقال .»فقلنا له !كأتيناه العام املقبل فرشَّ 

                                                                                                  
: انظر. واحلنابلة). ٥/٥٠١( »حاشية ابن عابدين«, )٢/١١٦(للجصاص  »أحكام القرآ ن«: انظر. وهو مذهب احلنفية  )  ١(

يوسف, وحممد بن احلسن, وابن املنذر, وداود بن عيل  وبه أبال وق). ٢/٥١٨( »رشح املنتهى«, )٧/٣١٥( »اإلنصاف«
 »االستذكار«, )٢/١١٦( »أحكام اجلصاص«, )٤/٢٠٥( »احلجة عىل أهل املدينة«: انظر. الظاهري, وغريهم

)٥/٣٣٧.( 
: انظر: والشافعية). ٢/٤١٦( »الفواكه الدواين«, )٥٦٥ص( »الكايف يف فقه أهل املدينة«: انظر. وهو مذهب املالكية  )  ٢(

بن املسيب, ومرسوق, وطاوس, وحممد بن سريين, سعيد وهو قول ). ٥/١٦( »روضة الطالبني«, )٤/٨٨( »األم«
 »أحكام اجلصاص«: انظر. وعمر بن عبد العزيز, والثَّوري, وهو إحدى الروايتني عن ابن مسعودوإبراهيم النَّخعي, 

 ).٢/٢١٨( »تفسري ابن كثري«, )٥/٣٣٧( »االستذكار«, )٢/١١٦(
ه –قدمة , يف امل)٦٤٥(, رقم )٢/١٦٢( »سنن الدارمي«   )٣( عن  ,من طريق سامك بن الفضل. باب الرجل يفتي باليشء ثم غريَّ

 .»هذا إسناد صالح«): ٢/٣٤٦( »االعتدال ميزان«الذهبي يف احلافظ قال . به عن احلكم بن مسعود ,بن منبهوهب 
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وتركـت  ,يـتقىض عمر بـن اخلطـاب يف امـرأة توفّ « :احلكم قالويف رواية عبد الرزاق عن  – ٢ 
واإلخـوة  مِّ فـأرشك عمـر بـني اإلخـوة لـألُ ; هـا مِّ وإخوهتـا ألبيهـا وأُ  ,هـامِّ وإخوهتا ألُ  ,هامَّ وأُ  ,زوجها

تلـك « :فقـال عمـر .»!ذاك بيـنهم عـام كـذا وكـرشِّ إنك مل تُ « :فقال له رجٌل . »!ثلُ يف الثُّ  مِّ لألب واألُ 
 .)١(»نايْ َض وهذه عىل ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ َض عىل ما قَ 

ك بني اإلخوة ألُمِّ واإلخوة ألبوين يف أول قضاء  فدلَّ األثران عىل أنَّ عمر بن اخلطاب  مل يرشِّ
له عندما ُعرضت عليه ; فإنه أسقط األشقاء بعـد أن اسـتغرقت الفـروض املـال كلَّـه, فلـم يبـق يشء 

 .بةللعص
   :كام ييل ولاأل  وكيفية قسمة املسألة عىل قول عمر* 

للزوج النصف ثالثة, ولُألّم أو : أصلها من ستة
ُدس واحد, ولإلخوة ألُّم الثُُّلث ة السُّ  اجلدَّ

 . فروضاثنان, وال يشء لألشقاء ; الستغراق ال

 :وصورهتا كام ييل* 

  

 

  :  رجـوعـه

                                                                                                  
, )٣١٠٨٨(, رقم )٦/٢٤٨( »مصنفه«, وأخرجه ابن أيب شيبة يف )١٩٠٠٥(, رقم )١٠/٢٤٩( »مصنف عبد الرزاق«   )١(

, رقم )٤/٤٣( »سننه«والدارقطني يف ). ن ُمنبِّهوهب ب(إال أنه أسقط ) ٦٢(, رقم )١/٥٠( »سننه«وسعيد بن منصور يف 
 . ي; مجيعهم بنحو إسناد الدارم)٢/٣٣١( »تارخيه الكبري«, والبخاري يف )٤٠٨١(

٦  

  ٣  زوج  ¡ 

  ١  دةـأُم أو ج  ١/٦

  ٢  وة ُألمـإخ  ١/٣

  ــ  قاءــإخوة أش  ــ
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بام قىض وأسقط اإلخوة األشقاء ; ُعرضـت عليـه بعـد عـام مسـألة  ملَّا قىض عمر بن اخلطاب 
يـا أمـري : مماثلة, فأراد أن حيكم فيها بام حكم بـه عامـه األول; فـاحتجَّ عليـه اإلخـوة األشـقاء بقـوهلم

ثـتم لنا أب وليس هلم أب, ولنا ُأّم ! املؤمنني نا كام ورَّ ثونا بُأمِّ كام هلم ُأّم, فإْن كنتم حرمتمونا بأبينا فورِّ
فقـال عمـر عنـد ! ألـيس قـد تراكضـنا يف رحـم واحـدة?! واحسبوا أنَّ أبانا كان محـاراً ! هؤالء بُأّمهم

 .  )١(فأرشك بينهم وبني اإلخوة من األُمِّ يف الثُُّلث. »!صدقتم«: ذلك

مـا  ,أبـاهم كـان محـاراً  وا أنَّ بُ هَ « :يف املشرتكة قال يد بن ثابت عن ز )٢(»مستدرك احلاكم«ويف 
ره البعض بقضائه األول بحجب األشـقاء ;   .» ُقربًا ; وأرشك بينهم يف الثُُّلِث زادهم األب إال وملَّا ذكَّ

 . )٣(»نايْ َض وهذه عىل ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ َض تلك عىل ما قَ « :قال 

وإخـوة  ,مٍّ وإخـوة ألب وأُ  ,وزوج ,مٍّ يف أُ , وزيـد  ,وعبـد اهللا ,وعـيلٍّ  ,عـن عمـر عبيِّ عن الشَّ و
 مٍّ هـم بنـو أُ  :وذلـك أهنـم قـالوا ,ثهمُلـيف ثُ  مِّ م رشكاء لألخـوة مـن األُ اإلخوة من األب واألُ  أنَّ « ;مٍّ ألُ 
 .)٤(»ثلُ فهم رشكاء يف الثُّ  ,ومل يزدهم األب إال قرباً  ,همكلّ 

                                                                                                  
 ., ومل أقف عليه مسنداً )٢/١١٦(للجصاص  »أحكام القرآن«: انظر   )١(
. , عن زيد عن أبيه ,عمرو بن وهب عن ,عن أيب الزناد ,أمية بن يعىل الثقفي أيب من طريق) ٧٩٦٩(, رقم )٤/٣٧٤(  ) ٢(

بهام احلافظ ابن حجر يف . ووافقه الذهبي .»هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: وقال احلاكم  »تلخيص احلبري«وتعقَّ
 .»وفيه أبو ُأمية بن يعىل الثقفي, وهو ضعيف«:  بقوله) ٣/٩٩(

 . مىض قريبًا, وهو صالح اإلسناد كام قال الذهبي   )٣(
, بن أيب ليىلاعن  ,أنبأ أيب ,حممد بن عمران بن أيب ليىلطريق من  ) ٧٩٧٠(, رقم )٤/٣٧٤( »املستدرك«خرجه احلاكم يف أ  ) ٤(

 . وابن أيب ليىل سيئ احلفظ, لكن اإلسناد يتقوى بام سبق. عن الشعبي به
ك بينهم فال يثبت عنه, فإنَّ املشهور عنه عدم الترشيك  أما النقل عن عيل    : مطلقًا, حتى قال وكيع بن اجلراحأنه رشَّ

ك^ ليس أحد من أصحاب النبي « ) ٦/٢٥٠(رواه عنه ابن أيب شيبة . »إال اختلفوا يف الرشكة, إال عليًا فإنه كان ال ُيرشِّ
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, وأخـًا ال   روكيفية قسمة املسألة عىل قول عم*   ثاين بالترشيك, عىل افرتاض أنَّ فيها أخـوين ألُمٍّ
   :كام ييل شقيقاً 

ــُدس; واحــد, والبــاقي اثنــان بــني : أصــلها مــن ســتة ة السُّ للــزوج النصــف;ثالثة, ولــُألّم أو اجلــدَّ
ألة ثالثة والبـاقي اثنـان بيـنهام, فاملسـ م; وعدد رؤوسهماإلخوة ألُمٍّ واألخ الشقيق عىل عدد رؤوسه

ح إىل )ثالثة(بعدد الرؤوس ) ستة(مباينة فنرضب أصل املسألة  للزوج تسعة, ): ثامنية عرش(, فتصحَّ
ة ثالثة, ولإلخوة ستة لكلِّ واحد اثنان ; وصورهتا كام ييل  : ولُألمِّ أو اجلدَّ

 

 
 

 

 

 

  

  : سبب رجوعه 
, حيـث إنَّ أبـاهم ال يزيـدهم إال  بب يف رجوعه ما أبـداه لـه اإلخـوة األشـقاء مـن رأيٍّ ظاهر السَّ

هم واحدة ـحابة ; فكـأنَّ »َهـْب أنَّ أبـاهم كـان محـاراً «: وقد قيل إنَّ الذي قال. قربًا; فإنَّ ُأمَّ , مـن الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٣١١٠٣(برقم 

١٨  ٦  

  ٩  ٣  زوج  ¡

  ٣  ١  دةـأُم أو ج  ١/٦

  

١/٣  

    وة ُألمـإخ ٢

٢  
  

٤  

  ٢  قيقـأخ ش

 :أخريًا  صورة املسألة عىل ما قىض به عمر   *
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كهم مع عمر  تهم, فرشَّ اإلخوة ألُمٍّ يف فرضهم ; واهللا تعـاىل أعلـم  مال لرأهيم, وقويْت عنده حجَّ
واب  . بالصَّ

يف عامـه الثـاين رجوعـًا, وإنـام هـو رأي ثـاٍن بـدا لـه  وبعض العلامء ال يعترب ما قىضـ بـه عمـر 
يف املسـألة  يكون له  −الذي ذهب إليه البعض  −باجتهاده, فال ينقض اجتهاده األول; وعىل هذا 

 .فاهللا تعاىل أعلم ; )١(»نايْ َض وهذه عىل ما قَ  ,نا يومئذٍ يْ َض تلك عىل ما قَ «: قوالن, ويدلُّ عليه قوله 

*  *  * 

افعية املذهب الذي رجع إليه عمر أدلة 
َّ
  :، وهي أدلة املالكية والش

 :, وذلك من وجهني)٢(استدلَّ القائلون بالترشيك بني اإلخوة ألُمٍّ واإلخوة ألبوين بالقياس

الشقيق عىل ابن العم الذي هو أخ ألُمٍّ يف احلكم ; بجامع أنَّ كًال منهام قياس األخ  :الوجه األول
, وابن العم هذا إذا سقط حظه بالعصبة ورث بقرابة األُمومة ; )ُأمومة وقرابة ُعصوبة(له قرابتان 

كة(فيكون الشقيق مثله يف   ).املرشَّ

األب مع األُمِّ ; بجامع أنَّ كًال قياس حالة األخ الشقيق مع األخ ألُمٍّ عىل حالة  :الوجه الثاين
ث األُمُّ ويسقط األب ; فكذلك ال  منهام يشرتك مع اآلخر يف موجب اإلرث, فكام مل جيز أن تورَّ

ث األخ ألُمٍّ ويسقط األخ الشقيق  .جيوز أن يورَّ

                                                                                                  
 »البنيإعانة الط«, )٣/٣١٨(لآلمدي  »اإلحكام«, )٧/٣٠٤(للغزايل  »الوسيط«, )٥/٨٠(للرازي  »املحصول«: انظر  ) ١(

 ). ٤/٢٣٣(لشطا 
 ). وما بعدها ١٢٩ص( »التحقيقات املرضية«: انظر  ) ٢(
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رابتني فذلك أنَّ الق أما األول. إنَّ ذلك قياس مع الفارق يف كال الوجهني :وُجياب عنهام بأن ُيقال 
يف ابن العم منفردة كلٌّ منهام عن األُخرى, فاألُخّوة من األُمِّ مستقلة عن بنوة العم, ولكلٍّ واحد 
منهام حكم مستقل; بخالف احلال يف اإلخوة األشقاء, فإنه ال استقالل لكلٍّ من اجلهتني عن 

 .)١(األُخرى

, )٢(ائًام, فهو تارة يرث بالتَّعصيبإنَّ األب ليس بعاصب د :وأما اجلواب عن الوجه الثاين فُيقال
, وتارة جيمع بينهام ; بخالف األخ الشقيق; فإنه ال يكون إال عاصبًا دائًام, فليس له )٣(وتارة بالَفْرض
  . )٤(إال حالة واحدة

*  *  * 

  :الرتجيــح 

ح يل من قوْيل عمر بن اخلطاب  كة هو القول الذي قىض به أوالً, وهو عدم املشار الذي يرتجَّ
نَّة عىل عدم  بني اإلخوة ألُمٍّ واإلخوة ألبوين يف فرض اإلخوة ألُمٍّ ; وذلك لداللة الكتاب والسُّ

 : الترشيك بينهم, وإيضاح ذلك كام ييل

                                                                                                  
 ). ١٣٠ص( »التحقيقات املرضية«: انظر  ) ١(
ب, مأخوذ من الَعْصِب بمعنى الشدة واإلحاطة والتقوية :عصيبالتَّ   ) ٢( : انظر. مصدر َعَصَب َيْعِصُب تعصيبًا فهو معصِّ

 . ومىض بيان املراد به اصطالحًا يف أول املسألة). ب.ص.ع(مادة , )وما بعدها ١/٦٠٢( »لسان العرب«
 .يطلق عىل معاٍن, منها احلّز والقطع, ومنها التقدير :الفرض يف اللغة   ) ٣(

ى :ويف االصطالح   ر رشعًا لوارث مسمَّ : انظر). علم الفرائض(ولذا قيل للعلم بمسائل املرياث . هو النصيب املقدَّ
  ).٣/٥٧٥( »الدر النقي«, )١٧٠ص( »طلبة الطلبة«, )٣٨٥ – ٣٧٥ص(  »املغرب«

ته ألهل املدينة يف املسألة يف ). ١٣١ص( »التحقيقات املرضية«: انظر  ) ٤( كتاب «وانظر مناقشة اإلمام حممد بن احلسن وحماجَّ
 ).٢٠٥ – ٤/١٩١( »احلجة
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(βÎ... ﴿ : قال اهللا تعاىل – ١ uρ šχ% x. ×≅ã_u‘ ß^ u‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρr& ×ο r& tøΒ $# ÿ…ã&s!uρ î r̂& ÷ρ r& ×M÷z é& Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡ uρ $yϑßγ÷Ψ ÏiΒ 

â ß̈‰ ¡9 $# 4 βÎ* sù (#þθçΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â™ !% Ÿ2u à° ’Îû Ï]è=›W9 فإنَّ اهللا تعاىل أعطى ولد األُمِّ  .)١(﴾...  4 #$
الثُُّلَث فرضًا, فال جيوز إدخال ولد األبوين معهم فيه, بل جيب أن ينفردوا به, وال ُيزامحهم فيه 

 .  )٢(غريهم

ابقة مستقًال, بينام ذكر مرياث ولد األبوين  أنَّ اهللا – ٢ تعاىل ذكر مرياث ولد األُمِّ كام يف اآلية السَّ
ÈβÎ) (#îτ ...﴿ : أو األب يف آية الكاللة يف آخر السورة, يف قوله تعاىل â ö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $yγn=sù 

ß#óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4 uθèδ uρ !$yγèO Ìtƒ βÎ) öΝ ©9 ⎯ä3tƒ $oλ°; Ó$s!uρ 4 βÎ* sù $tFtΡ% x. È⎦÷⎫ tFuΖ øO $# $yϑßγn=sù Èβ$sV è=›V9$# $®ÿ ÊΕ x8ts? 4 βÎ) uρ (#þθçΡ% x. Zο uθ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ 

[™!$|¡ ÎΣ uρ Ìx. ©%# Î=sù ã≅÷WÏΒ Åeá ym È⎦÷⎫ u‹s[Ρ W{$# 3 ... ﴾)دلَّ هذا عىل أنَّ كًال من الصنفني غري اآلخر, فيختصُّ كلٌّ . )٣
ه اهللا به, فال يشارك أحد الصنفني اآلخر منهام بام  .)٤(خصَّ

يخان من حديث ابن عبَّاس  – ٣ نَّة عىل عدم املشاركة, فام رواه الشَّ ريض اهللا  −أما داللة السُّ
فلقد أمر النبي . )٥(»أحلقوا الفرائض بأهلها, فام بقي فألوىل رجل ذكر«: قال^ , عن النبي −عنهام 

, فإذ ا بقي يشء من املال فُيعطى العصبة, وهاهنا مل يبق للعصبة بإحلاق الفرائض بأصحاهبا ^

                                                                                                  
 ). ١٢: آية(سورة النساء   ) ١(
 ). ١/٣٥٥( »إعالم املوقعني«, )٣١/٣٣٩( »فتاوىجمموع ال«, )٦/١٧٣( »املغــني«: انظر  ) ٢(
 ). ١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٣(
 ). ١/٣٥٥( »إعالم املوقعني«, )٣١/٣٤٠( »جمموع الفتاوى«: انظر  ) ٤(
 .متفٌق عليه  ) ٥(

, وغريه من )٦٧٣٢(, رقم )مع الفتح −١٢/١١( باب مرياث الولد من أبيه وأمه −كتاب الفرائض :  »صحيح البخاري«
, )٣/١٢٣٣(باب أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر  –كتاب الفرائض أيضًا : »صحيح مسلم«و. املواضع

 ). ١٦٥١(رقم 
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يشء, فإذا أعطيناهم مع استغراق الفرائض مجيع املال فقد خالفنا أمر الرسول ) اإلخوة ألبوين(
 .)١(, وخرجنا عن األُصول املنصوصة يف الفرائض^

 .; واهللا تعاىل أعلم)٢(ن القيمواختار هذا القول مجاعة من املحققني, كابن قدامة, وابن تيمية, واب

*  *  *                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ). ١/٣٥٥( »إعالم املوقعني«, )٣١/٣٤٢( »جمموع الفتاوى«: انظر  ) ١(
 ). ١/٣٥٥( »إعالم املوقعني«, و)٣١/٣٤٠( »جمموع الفتاوى«, و)٦/١٧٢( »املغنــي«: انظر  ) ٢(
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  املسـألة الرابعـة – ٢٤
 لإلخوة  عمر بن اخلطابرجوع 

ِّ
  عن رأيه حبجب اجلد

W 

ر عند أهل العلم أنَّ مسائل توريث اجلدِّ م ع اإلخوة من املسائل التي وقع فيها خالٌف من املقرَّ
ل باحلكم . كبري, منذ زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  وأهنا من املسائل التي ينبغي عدم التَّعجُّ

 ! فيها

لف من يتوقَّف يف حكمهم, وال ُجييب فيهم بيشء ; «: قال ابن رجب احلنبيلُّ  وكان من السَّ
 . )١(»الشتباه أمرهم وإشكاله

بينيُّ وقا اعلم أنَّ القول يف مرياث اجلدِّ مع اإلخوة «: )٣(»مغني املحتاج«يف  )٢(ل اخلطيب الرشِّ
حابة  رون من  خطٌري يف الفرائض, ومسائله كثرية االختالف فيام بني الصَّ فمن بعدهم, وكانوا حيذِّ

 .  »!اخلوض فيها

حابة  كرجديٌر بالذِّ  يق  مل خيتلفوا يف مرياث اجلدِّ  ; أنَّ الصَّ دِّ , بعد أن قىض زمن أيب بكر الصِّ

                                                                                                  
وانظر شيئًا من اآلثار عنهم يف التحذير من اخلوض يف مسائل اجلد مع اإلخوة يف   ).١/٤٠٦( »جامع العلوم واحلكم«  )١(

                                                                              ).٨/٣٠٦( »املحــىل«
. أخذ عن أمحد الربليس, وشهاب الدين الرميل. بن حممد اخلطيب الرشبيني القاهري هو العالَّمة الفقيه, شمس الدين حممد  ) ٢(

س وأفتى يف حياة أشياخه, وانتفع به خالئق ال ُحيصون, وأمجع أهل مرص عىل صالحه وورعه مغني «: من مؤلفاته. درَّ
                                ). ٨/٣٨٤(» ذرات الذهبش«, )٣/٧٢(» الكواكب السائرة«: انظر). هـ٩٧٧(مات سنة . »رشح التنبيه«, و»املحتاج

)٣/٢١(  ) ٣.(                                                                               
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قال . )١(بأنه حيجب اإلخوة واألخوات, وأنه يسقطهم من مجيع اجلهات, وإنام اختلفوا بعد وفاته
حيح«اإلمام البخاري يف   ^ومل ُيذكر أنَّ أحدًا خالف أبا بكر يف زمانه; وأصحاب النبي «: )٢(»الصَّ

 .»متوافرون

يق وقد ذهب إىل مذهب أيب بكر  دِّ ; عثامن بن عفان, وابن عبَّاس, وابن الزبري, وابن الصِّ
 , رداء, وأبو موسى األشعريُّ عمر, وحذيفة بن اليامن, ومعاذ بن جبل, وُأيبُّ بن كعب, وأبو الدَّ

 .)٣(القديم, وُيروى عن ابن مسعود  وهو مذهب عمر بن اخلطاب . , وغريهموعائشة 

إىل توريث اإلخوة مع اجلدِّ وال  عود, وزيد بن ثابت وذهب عيل بن أيب طالب, وابن مس
 .)٤(−عىل اختالف بينهم يف كيفية توريثه وتوريثهم  –حيجبوهنم به 

يف املسألة جدا, ولعلَّ آخر ما استقرَّ عليه قوله  وقد اختلفت األقوال عن عمر بن اخلطاب 

                                                                                                  
                                                                               ).١/٣٧٩( »إعالم املوقعني«, )٥/٤٦( »تفسري القرطبي«: انظر  ) ١(
                                                                               ).مع الفتح – ١٢/١٨( »صحيح البخاري«  ) ٢(
الذي ذهب إليه األحناف, وعليه الفتوى وهو ). ٤/٤٦٢( »حاشية الدسوقي«, )٣١٤و ٨/٣٢٧( »املحـىل«: انظر  ) ٣(

ورواية عن اإلمام أمحد, واختارها مجاعة من ). ٦/٧٨١( »حاشية ابن عابدين«, )٨/٥٥٩( »البحر الرائق«: انظر. عندهم
حها ابن مفلح يف  ).٣٠٦و ٧/٣٠٥( »اإلنصاف«: انظر  .كبار أصحابه, كابن بطة, الربمكي, واآلجري, والعكربي ورجَّ

هبا امل). ٣/٩( »الفروع« ,قال به و. رداويوصوَّ افعيِّ وابن املنذر, والطربي, وداود  إسحاق بن راهويه, واملـُزينُّ تلميذ الشَّ
                                                             ).٣١٤و ٨/٣٠٥( »املحـىل«: انظر  .الظاهري, وابن حزم, ومجيع أصحاهبام

 »حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري«, و)٦/٢٣٣( »املنتقى رشح املوطأ« :انظر للاملكية: لثالثةوهو مذهب األئمة ا  ) ٤(
, )٧/٣٠٥( »اإلنصاف« :وللحنابلة). ٣/١١( »أسنى املطالب«, و)٦/٤١١( »حتفة املحتاج« :وللشافعية). ٤/٤٦٢(
خمترص اختالف «: انظر .بن احلسنوقال به صاحبا أيب حنيفة القايض أبو يوسف, وحممد ). ٢/٥٠٢( »رشح املنتهى«و

; أنَّ حممد بن احلسن توقَّف يف آخر عمره عن اخلوض يف مسائل اجلد مع جديٌر بالذكر ).٤/٤٦١(للطحاوي  »العلامء
                                                                                          ). ٨/٣١٢( »املحـىل«, )٤/٣٦٩( »التمهيد«: انظر. اإلخوة فلم يقل فيه بقول أحد
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, وإنام كان ينظر إىل األحظ بالنسبة للجدِّ ; أنَّ اجلدَّ ال يقوم مقام األب, وعليه فهو ال حيجب اإلخوة
 .عىل ما سيأيت حتقيق الكالم فيه

*  *  * 

אאW 

ة
َّ
                                      :ألة ـيف املس عمر بن اخلطاب عن  اآلثـار احملكي

اث اجلدِّ مع اإلخوة خمتلفة يف مري أنَّ اآلثار املروية عن عمر بن اخلطاب  −قريبًا  −ذكرُت 
لامينِّ أنه يدة بِ عن عَ  ,حممد بن سريين جدا, وقد روى مائة  إين ألحفظ عن عمر يف اجلدِّ « :قالالسَّ

  .)١(»ها ينقض بعضها بعضاً كلّ  ,قضية

? فقال«: ويف روايٍة قال ابن سريين  بن اخلطاب ن عمرم ُت حفظلقد : سألته عن فريضة فيها جدٌّ
 .)٢(»عن عمر: قال! عن عمر?: قلت: قال! خمتلفة ضيةمائة ق هافي

 .)٣(»إين قضيُت يف اجلدِّ قضيات خمتلفة, مل آُل فيها عن احلقِّ «  :أنه قال ولذا صحَّ عنه 

                                                                                                  
 »تغليق التعليق«و) ١٢/٢١( »الفتح«كام عزاه له احلافظ ابن حجر يف  »كتاب الفرائض«أخرجه يزيد بن هارون يف   ) ١(

عن حممد بن  ,هشام بن حسان , عن)١٢١٩٢(, رقم )٦/٢٥٤( »سننه الكربى«, ومن طريقه البيهقيُّ يف )٥/٢١٩(
 »املحىل«وصححه ابن حزم يف . »هذا إسناد صحيح غريب جدا«: »التغليق«قال ابن حجر يف . , عن عبيدة بهسريين

)٨/٣٢٣.(                                                                               
من طريق أيوب, عن ابن سريين, عن عبيدة به; واللفظ ) ١٩٠٤٣(, رقم )١٠/٢٦٢( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ٢(

وأبو جعفر بن . من طريق ابن عون, عن ابن سريين به) ١٢٤١٣(, رقم )٦/٤٠١( »السنن الكربى«والبيهقي يف . له
                                                        ).١٢/٢١( »الفتح«كام قال احلافظ يف  وإسناده صحيح). ٦٦٨(, رقم )٤٢٣ص( »فوائده«البخرتي يف 

. من طريق أيوب, عن ابن سريين, عن عمر ; واللفظ له) ١٩٠٤٥(, رقم )١٠/٢٦٢( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ٣(
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 .)١(»!وُيذكر عن عمر وعيلٍّ وابن مسعود وزيد أقاويل خمتلفة«: وقد أشار إليه البخاري بقوله

ـايبُّ  وكثر  ,مع اإلخوة من األمور التي ظهر فيها االختالف زمان عمر كان أمر اجلدِّ «: قال اخلطَّ
 :احلكم م عىل أنَّ فقد مىض وترصَّ  −رمحه اهللا  −فأما زمان أيب بكر  !ه عنهفحُص  واشتدَّ  ,عه لعلمهتتبُّ 

وإنام كان اختالف  ,خالفاً  حابة ما يعدُّ من الصَّ  مل يظهر فيه من أحدٍ  ,مع األخوة حكم األب اجلدُّ 
وال يف  ,ذكراً  وذلك أهنم مل جيدوا يف كتاب اهللا للجدِّ  ,واجتهاد الرأي منهم فيه عىل عهد عمرالقوم 

عىل اإلهبام دون  َس دُ السُّ  اجلدَّ  َث رَّ إنام أكثر يشء بلغهم أنه وَ  ,شافياً  ة رسول اهللا من أمره بياناً سنَّ 
  اهـ .)٢(»والتفصيل ملواضعه ,التمييز له

يق  −ل أمره يف أوَّ  –وقد كان عمر يقول  دِّ بأنَّ اجلدَّ أٌب,  −ريض اهللا عنهام  −بقول أيب بكر الصِّ
  :ومما يدلُّ عىل ذلكوأنه حيجب اإلخوة واألخوات, 

عمر بن  أنَّ « ,عن أبيه ,سعيد بن أبى بردةعن  )٣(»سننه«ما أخرجه سعيد بن منصور يف  – ١
 .»أباً  أبا بكر جعل اجلدَّ  نَّ إف ,أباً  اجعل اجلدَّ  أنْ  يموسى األشعر اخلطاب كتب إىل أيب

ا استشارهم يف مرياث ملَّ  عمر بن اخلطاب  أنَّ « ,عن أبيه ,عن خارجة بن زيد بن ثابتو − ٢
يرى يومئذ  وكان عمر  ,األخوة أوىل باملرياث من اجلدِّ  وكان رأيي أنَّ  :قال زيد ,واإلخوة اجلدِّ 

 ,لعمر يف ذلك مثالً  فرضبُت  ,أنا عمر فحاورُت  :زيدٌ  قال .ه من إخوتهابنبن اأوىل بمرياث  اجلدَّ  أنَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                            .عن ابن سريين, عن عبيدة, عن عمرمن طريق ابن عون, ) ١٢٤١٣(, رقم )٦/٤٠١( »السنن الكربى«والبيهقي يف 

      ).مع الفتح – ١٢/١٨( »صحيح البخاري«: انظر  ) ١(
      ).٢/١٠٧(له  »غريب احلديث«: انظر  ) ٢(
     .وإسناده صحيح .به عن سعيد ,أبى إسحاق الشيباين عن ,معاوية الرضير أيب, من طريق )٤٤(, رقم )١/٦٣(  ) ٣(
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  .)١(احلديث »... لعمر مثالً   عبَّاسوعبد اهللا بن  ,ورضب عيل بن أيب طالب

 .)٢(احلديث »..., فأخذ ماله يف اإلسالم عمر َث رِّ وُ  ل جدٍّ أوَّ «: قال عبيِّ الشَّ عامر عن و – ٣

ل منزلة األب يف املرياث, كام ذهب إليه  كان يرى أنَّ  فهذه اآلثـار دالة عىل أنَّ عمر  اجلدَّ ُينزَّ
يق ريض اهللا عنهام يف الغالب ; ولكن  –أعني عمر –, وهو أبو بكر  دِّ حيبُّ موافقة أيب بكر الصِّ

يف مسائل اجلدِّ مع اإلخوة, فُروي عنه أنَّ اجلدَّ  بعد موت أيب بكر  حصل اختالف يف آرائه 
ثم إنَّ قوله باملقاسمة خمتلٌف أيضًا, فُريوى عنه أنه ُيقاسمهم إىل .. هم ُيقاسم اإلخوة وال حيجب

ُدِس   . وُيروى أنه ُيقاسمهم إىل الثُُّلِث وال ُينقص عنه..  السُّ

جوع إىل رأيه األول املوافق لرأي أيب بكر  وُيروى عنه التوقُّف يف شأهنم, وُيروى أنه عزم عىل الرُّ
٣(, كام أشار إليهام ابن حزم( . 

                                                                                                  
, من طريق عبد اهللا بن وهب, عن ابن أيب الزناد, عن أبيه, عن )٧٩٨٢(, رقم )٤/٣٧٧( »املستدرك«أخرجه احلاكم يف   ) ١(

     .»التلخيص« ووافقه الذهبي يف .»هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«: قال احلاكم .به خارجة
ح  ., من طريق أيب نعيم, عن حسن, عن عاصم, عنه به)٢٩١٤(, رقم )٢/٤٥٢( »سننه«أخرجه الدارمي يف   ) ٢( وصحَّ

     .وسيأيت قريبًا بأطول من هذا السياق, وفيه رجوع عمر عن رأيه ).١٢/٢٠( »الفتح«إسناده احلافظ ابن حجر يف 
اجلد, والكاللة, وأبواب من أبواب : تى ُيبنيِّ لنا فيهن أمرًا ُينتهى إليهمل ُيقبض ح ^ثالث وددت أن رسول اهللا « : لقوله  ) ٣(

حه ابن حزم من طريق حييى بن سعيد التيمي, عن الشعبي, عن ابن عمر, عنه »الربا  »املحـىل«: انظر. , وصحَّ
)٨/٣٠٥.(  

أورده ابن حزم . »ة شيئًا, ومل أستخلف أحداً إين مل أقِض يف اجلد شيئًا, ومل أقل يف الكالل: عني ثالثاً  ااحفظو« : ولقوله *
وهو إسناد . من طريق معمر, الزهري, عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف, عن عمر ) ٨/٣٠٥( »املحـىل«يف 

    ). ٦/١٢٩( »إرواء الغليل«صححه األلباين يف  .صحيح
فام ! ?بن عمر يرثونني دون إخوِيت  أليس بنو عبد اهللاَّ !للجدِّ  اإلخوةَ  أحًدا ألحد النتقصُت  لو ُكنْت ُمنْتقصاً « :ولقوله * 
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 الوارث * 
ِّ
 : ذكر اجلد

حيحهو : اجلدُّ الوارث عند الَفَرِضيني الذي مل يدخل يف نسبته للميت ُأنثى, كأب  اجلدُّ الصَّ
;  :اجلدِّ الفاسداألب وإن عال; احرتازًا من  , وأيب ُأمِّ األُمِّ وهو ما كان يف نسبته للميت ُأنثى كأيب األُمِّ

 .)١(ألنَّ هذا اجلدَّ من ذوي األرحام

*  *  * 

 إىل املقامسة مع اإلخوة  رجـوعـه
ٌ
 أب

َّ
 اجلد

َّ
  :عن القول بأن

حيحة دالة عىل أنَّ عمر بن اخلطاب  ترك القول بحجب اجلدِّ لإلخـوة واألخـوات  اآلثار الصَّ
إىل القول باملقاسمة, بحيث إنه إذا مل يكن مع اجلدِّ صاحب َفْرض; فـإنَّ اجلـدَّ ُيعطـى األحـّظ لـه مـن 

وإن كان معه صاحب َفْرض أعطى اجلـدَّ األحـّظ مـن مقاسـمة اإلخـوة فـيام . اسمة, أو ثلث املالاملق
 .بقي, أو أخذ ثلث ما بقي, أو أخذ سدس املال

الة ار ـواآلث*   :عىل رجوعه كثرية, منها الدَّ

ه وبـني أن كان عمر وعبد اهللا ُيقاسامن باجلدِّ مع اإلخـوة مـا بينـ«: ما رواه ُعبيد بن َنْضَلة قال – ١
ُدس خريًا له من مقاسمتهم, ثم إنَّ عمر كتـب إىل عبـد اهللا ـا قـد أْجَحْفنـا: يكون السُّ  )٢(مـا أرى إال أنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
حه يف . »!همن ليلت تفام« :الراوي قال .»!فيه ألقولنَّ  لئن َأْصَبْحُت  ?بايل ال أرُثهم دون إخوهتم أورده ابن حزم وصحَّ

 .   زيد بن ثابت عن ,ضاعي أيب عن ,ريدةبن بُ  عبد اهللاَّ عن ,من طريق إسحاق بن سويد) ٩/٢٨٨(
      ).٦/٧٧٠( »حاشية ابن عابدين«, و)٦/٢٣٠( »تبيني احلقائق«, و)١٠١ص( »التعريفات«: انظر  ) ١(
, مادة )٩/٢٢( »لسان العرب«: انظر. أجحف باألمر, أي قارب اإلخالل به: , ُيقال.أي قاربنا اإلخالل بنصيبه يف اإلرث  ) ٢(

  ).ف.ح.ج(
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, فــإذا جــاءك كتــايب هــذا فقاســْم بــه مــع اإلخــوة مــا بينــه وبــني أن يكــون الثُُّلــث خــريًا لــه مــن  باجلــدِّ
 .)١(»مقاسمتهم; فأخذ به عبد اهللا

عبيِّ قال – ٢ ـإ :يموسـى األشـعر عمـر إىل أيب َب تَ كَ «: وعن الشَّ مـع اإلخـوة  ا أعطينـا اجلـدَّ ا كنـَّنَّ
ـ اجلـدَّ  هـذا فـأعطِ  ذا أتـاك كتـايبإفـ ; نـا بـهفْ حَ نا إال قد أْج وال أحسبُ  ,َس دُ السُّ  ومـع  ,طرَ مـع األخ الشَّ

 .)٢(»ِث لُ نقصه من الثُّ ذا كانوا أكثر من ذلك فال تُ إف ,َث لُ األخوين الثُّ 

َث يف اإلسالم عمر بن اخلطـاب «: قالوعنه أيضًا  – ٣ ل جدٍّ ُورِّ ; مـات ابـن فـالن بـن  إنَّ أوَّ
فقـال ! ليس لك ذلك: فقال له عيل وزيد ريض اهللا عنهام! عمر, فأراد عمر أن يأخذ املال دون إخوته

 .)٣(»لو ال أنَّ رأيكام اجتمع, مل أَر أن يكون ابني وال أكون أباه: عمر

أنَّ عمـر قىضـ أنَّ اجلـدَّ «عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وَقبيصة بن ذؤيب, وعن ابن املسيِّب و – ٤
 . )٤(»ُيقاسم اإلخوة لألب واألُمِّ ما كانت

                                                                                                  
من ) ٥٩(, رقم )١/٤٩( »سننه«, وسعيد بن منصور يف )٣١٢٠٩(, رقم )٦/٢٦٢( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ١(

وسنده صحيح, رواته . بالتصغري) ابن نضيلة( »سنن سعيد«ووقع يف . طريق األعمش, عن إبراهيم, عن عبيد بن نضلة
حه ابن حجر يف  .ثقات سفيان,  من طريق) ٣١٢١٧(, رقم )٦/٢٦٢(وعند ابن أيب شيبة أيضًا ). ١٢/٢١( »الفتح«وصحَّ

إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا باجلد; فأعطه الثلث : كتب عمر إىل عبد اهللا ابن مسعود«: عن منصور, عن إبراهيم قال
     .وسنده صحيح. »مع اإلخوة

      .; لكنه مرسل صحيحسنده و. , من طريق هشيم, عن مطرف, عن الشعبي)٦٠(, رقم )١/٤٩(أخرجه سعيد بن منصور   ) ٢(
: وقال. , من طريق ابن املبارك, عن عاصم, عن الشعبي)١٢٤٢٧(, رقم )٦/٤٠٤( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   ) ٣(

      .»هذا مرسل الشعبي, مل يدرك أيام عمر; غري أنه مرسل جيد«
زيد, عن , من طريق بحر بن نرص, عن ابن وهب, عن يونس بن ي)٤٠٩٦(, رقم )٢/٤٦( »سننه«أخرجه الدارقطني يف   ) ٤(

      .اإلسناد وهو صحيح. ابن شهاب, عن الثالثة
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عمـر بـن  أنَّ « :, وفيـه−وهـو حـديث طويـل  − زيد بن ثابتوروى البيهقيُّ من حديث  – ٥
فقـال لـه  ,»فنـزع رأسـه ,)١(هُ ُلـجِّ رَ فأذن لـه ورأسـه يف يـد جاريـة لـه تُ  ,استأذن عليه يوماً  اخلطاب 

إنـام احلاجـة « :فقـال عمـر  .»كجئُتـ إيلَّ  لو أرسلَت  !يا أمري املؤمنني :فقال !َك لُ دعها ترجِّ « :عمر
لـيس هـو « :فقـال عمـر  .»!قـول فيـهال واهللا مـا أ« :فقـال زيـد .»ك لتنظر يف أمر اجلدِّ ين جئتُ , إيل

وإال مل يكـن عليـك فيـه  ,رأيته وافقني تبعته فإنْ  ,ء نراهإنام هو يش ,حتى نزيد فيه وننقص منه بوحيٍّ 
  .»!ك ستفرغ من حاجتيك وأنا أظنُّ قد جئتُ « :قال .»!فخرج مغضباً  !فأبى زيدٌ  !يشء

فكتبه  ,فسأكتب لك فيه :فلم يزل به حتى قال ,أخرى يف الساعة التي أتاه املرة األوىل ثم أتاه مرةً 
ثـم  ,علـيهم ِب َتـثم قـرأ قطعـة القَ  ,عمرُ  الناَس  َب طَ خَ فأتى به فَ  ... ثالً له م َب وَرضَ  ,)٢(ٍب تَ يف قطعة قَ 

فـأراد أن  ,كـان ل جـدٍّ وكـان أوَّ « :قـال. »!إنَّ زيد بن ثابت قد قال يف اجلدِّ قـوالً, وقـد أمضـيُته«: قال
    .)٣(»   فقسمه بعد ذلك عمر بن اخلطاب ,بن ابنه دون إخوتها ماَل  ,هكلَّ  يأخذ املاَل 

مة قاضية برجوع جميع ف إىل املقاسمة بـني اجلـدِّ واإلخـوة,    عمر بن اخلطابالروايات املتقدِّ
ـُدس وانتهـى إىل الثُُّلـث ـطر والسُّ ـبب يف اختالفهـا . وهي يف الوقت نفسه خمتلفة عنه ما بني الشَّ والسَّ

دها اجتهاده  ضح ُيرجع إليه, وقـد برأيه يف مسائل اجلدِّ مع اإلخوة ; ألنه مل يرد فيها نصٌّ وا وتعدُّ

                                                                                                  
جيل   ) ١( مشارق «: انظر. هُ لَ َس وأرْ  هُ طَ َش أي مَ  :ل رأسهرجِّ ويُ  ,ل رأسهورجَّ  ,ل شعرهرجَّ : ُيقال. طَش مْ عر ثم يُ الشَّ  لُّ بَ  :الرتَّ

 ).ل.ج.ر(, مادة )١/٢٨٢( »األنوار
نامالب − وهو ما يشدُّ به  –إكاف  :الَقَتُب    ) ٢( , )٩/٨(و) ١/٦٦( »لسان العرب«: انظر. عري, وهو َرْحٌل صغري عىل قدر السَّ

      ).ف.ك.أ(وَ ) ب.ت.ق(ماديت 
كالمها من طريق عقيل بن خالد, عن ) ٤٠٩٥(, رقم )٢/٤٦(والدراقطني ). ١٢٤٢٨(, رقم )٦/٤٠٤(أخرجه البيهقي   ) ٣(

كام يف ) مقبول(فيه سليامن بن زيد بن ثابت  وإسناده مقبول, .سعيد بن سليامن, بن زيد بن ثابت, عن أبيه, عن جده 
      .ويشهد له ما سبقه من الروايات. وفيه أيضًا ابن هليعة, خمتلف يف توثيقه بعد احرتاق كتبه).  ١/٢٥١( »التقريب«
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إنـام هـو  ,حتـى نزيـد فيـه ونـنقص منـه ليس هو بوحيٍّ « : قوله  −َقْبُل  −مرَّ يف آخر روايٍة سقناها 
  .                             واهللا أعلم .»يشء نراه

*  *  * 

  :، وهي أدلة اجلمهور  املذهب الذي رجع إليه عمر أدلة 

 :)١(اجلدِّ مع اإلخوة, وأنَّ اجلدَّ ال حيجبهم, بأدلة منها استدلَّ القائلون باملقاسمة بني

نَّة, فال ُحيجبون إال بنصٍّ أو إمجاع أو قياس ; ومل  – ١ أنَّ مرياث اإلخوة ثبت بالكتاب والسُّ
 . يوجد يشء من ذلك فال ُحيجبون

األب; اجلدُّ وألهنم تساووا يف سبب االستحقاق فيتساوون فيه, فإنَّ األخ واجلدَّ ُيدليان ب – ٢
أبوه, واألخ ابنه, وقرابة البنوة ال تنقص عن قرابة األبوة, بل ربام كانت أقوى; فإنَّ االبن ُيسقط 

 . تعصيب األب

ب ُأخته, فال يسقطه اجلدُّ كاالبن – ٣   .أنَّ األخ َذَكــٌر ُيعصِّ

*  *  * 

  :الرتجيــح 

ح يل من القولني املأثورين عن عمر  قديم الذي رجع عنه, وهو القول قوله ال الذي يرتجَّ
نَّة, مع انضباطه ووضوحه, وهو  بحجب اجلدِّ لإلخوة وإسقاطهم, وهو موافٌق لظاهر الكتاب والسُّ

                                                                                                  
      ).٦/١٩٥( »املغنــي«: انظر  ) ١(
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يق  دِّ حابة املوافقني أبا بكر الصِّ  . )١(, وقد ُروي عن بضعة عرش صحايب قول مجهور الصَّ

حات هذا القول *   : ما ييليف نظري ومرجِّ

ى اجلدَّ أبًا يف قولهأنَّ اهللا  – ١ ?àM÷èt7̈﴿ : تبارك وتعاىل سمَّ $# uρ s'©# ÏΒ ü“ Ï™!$t/# u™ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) t,≈ ysó™Î) uρ 

z>θà) ÷ètƒuρ٠٠٠﴿ :ويف قوله تعاىل. )٢(﴾٠٠٠s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4 ٠٠٠ ﴿: ويف قوله تعاىل . )٣(﴾٠٠٠ !$yϑx. 

$yγ£ϑn@ r& #’n? tã y7÷ƒuθt/ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) t,≈ ptôÎ) uρ 4 فوجب أن حيجب اإلخوة كاألب احلقيقي )٤(﴾ ٠٠٠ ;. 

ـنَّة – ٢ : أنه قال^ , عن النبي − ريض اهللا عنهام  − ما ثبت من حديث ابن عبَّاس : ومن السُّ
وال شكَّ أنَّ اجلدَّ أوىل من األخ بداللة . )٥(»أحلقوا الفرائض بأهلها, فام بقي فألوىل رجل ذكر«

فإنَّ الفروض  :وأما احلكم. فإنَّ له قرابة إيالد وبعضية وجزئية كاألب :أما املعنى ٠٠كماملعنى واحل
ُدس, وال ُيسقطه إال األب ; فإنه ال يسقط بل ُيفرض له السُّ  .     )٦(إذا ازدمحت سقط األخ بخالف اجلدِّ

كذلك أبو األب فإنَّ ابن االبن وإْن سفل يقوم مقام أبيه يف احلجب ; : ومن حيث املعقوُل  – ٣
 .    )٧(يقوم مقام ابنه

كام أنَّ ما استدلَّ به القائلون بعدم حجب اإلخوة باجلدِّ ال خيلو من مقال, ويف الوقت نفسه;  – ٤

                                                                                                  
      ).٣١/٣٤٢( »جمموع الفتاوى«: انظر  ) ١(
      ).٣٨: آية(وسف سورة ي  ) ٢(
      ).٧٨: آية(سورة احلج   ) ٣(
      ).٦:آية(سورة يوسف   ) ٤(
م خترجيه يف املسألة السابقة, وهو يف   ) ٥(  . »الصحيحني«تقدَّ
      ).١٩٦و ٦/١٩٥( »املغنــي«: انظر  ) ٦(
      ).١/٣٧٥( »إعالم املوقعني«, )٦/١٩٦( »املغــني«: انظر  ) ٧(
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 !)١(فإنَّ أقواهلم متناقضة عند التطبيق تناقضًا عظيامً ً

افعية, والطَّ  , وشيخ اإلسالم وهذا القول عليه املحققون من أهل العلم, كابن املنذر من الشَّ ربيِّ
يخ حممد بن عبد الوهاب, )٣(, وتلميذه ابن القيم)٢(ابن تيمية عوة النَّجديَّة الشَّ , واختاره إمام الدَّ

حه مفتي اململكة األسبق يخ حممد بن إبراهيم )٤(ورجَّ ; واهللا تعاىل  −  )٦(رمحهم اهللا أمجعني – )٥(الشَّ
 .تعاىل أعلم

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
   ). ١/٣٨٠( »الم املوقعنيإع«: انظر  ) ١(
 ). ٣١/٣٤٣( »جمموع الفتاوى«: انظر  ) ٢(
حه من عرشين وجهاً ). ٣٨٢ −  ٣/٣٧٤( »إعالم املوقعني«: انظر  )٣(                                                                                .وقد رجَّ
                                                                               ). ٩/٢٥٢( »فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم«: انظر  )٤(
, وتعلم هبا,  وفقد )هـ١٣١١(ُولد بالرياض سنة . ابن عبد اللطيف آل الشيخ, مفتي اململكة العربية السعودية يف زمنه  ) ٥(

ر للتدريس, وتوىلَّ مناصب عليا يف الدولة, فكان . لقرآنبرصه يف احلادية عرشة من عمره, فتابع الدراسة حتى حفظ ا تصدَّ
رئيسًا للقضاة, ورئيسًا للجامعة اإلسالمية باملدينة, ورئيسًا للمجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي بمكة, ورئيسًا 

   ).٥/٣٠٦( »األعالم«: رانظ). هـ١٣٨٩(مات سنة . »رسالة يف حتكيم القوانني«: له عدة رسائل من أمهها. لتعليم البنات
ح عند مجاعة من املتأخرين  )٦( عدي, والشيخ حممد : وهو املرجَّ كسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز, والعالَّمة عبد الرمحن السَّ

 »تسهيل الفرائض«, )٢٠/١٣٣(للشيخ ابن باز » قاالت متنوعةجمموع فتاوى وم«: انظر. −رمحهم اهللا تعاىل  –الُعثيمني 
   ). ١٣٨ص( »التحقيقات املرضية«البن عثيمني, والشيخ صالح الفوزان يف ) ١١/٢١٠( »الرشح املمتع«, و)٣٠ص(
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  املسـألة اخلامســة – ٢٥
ثِ   ابن مسعود رجوع 

ُ
ل
ُّ
سِ إىل الث

ُ
د
ُّ
 مع اإلخوة من الس

ِّ
  عن مقامسة اجلد

سِ  وعلي بن أبي طالب 
ُ
د
ُّ
ث إىل الس

ُ
ل
َّ
  من الث

W 

ابقة أنَّ ابن مسعود وعيل بن أيب طالب  ر يف املسألة السَّ حابة  − ريض اهللا عنهام  −تقرَّ من الصَّ
متهم له, وقد اختلف قوهلام يف ذلك شأَن القائلني القائلني بتوريث اإلخوة مع اجلدِّ ومقاس

ومضت اإلشارة إىل . بتوريثهم, فإنَّ القائلني بالتوريث لإلخوة مع اجلدِّ متناقضون عند التطبيق
دد  . كالم اإلمام البخاري يف هذا الصَّ

ُدس ما بني الثُُّلث وال − ريض اهللا عنهام  − ولذا وقع االختالف يف أقوال ابن مسعود وعيلٍّ  سُّ
بب يف ذلك عدم وجود نصٍّ يف املسألة عن املعصوم  ^ ورجوع كلٍّ منهام عام كان يقول ; والسَّ

جوع واالحتكام إليه  .يمكن الرُّ

*  *  *  

אאW 

 : أوالً 
ُّ
                                      :ألة ـيف املس عبد اهللا بن مسعود  عن األثـر احملكي

ُدس, ثم َرَجَع عن ذلك,  شهور عن ابن مسعود امل أنه كان يفرض للجدِّ مع اإلخوة السُّ
 . بفرض الثُُّلث له بعد أن كتب له عمر بذلك ورأى أن ُيوافق عمر بن اخلطاب 

كان عمر وعبد اهللا ُيقاسامن باجلدِّ مع اإلخوة ما بينه وبني أن يكون «: ُعبيد بن َنْضَلة قال فعن
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ُدس خري , : ًا له من مقاسمتهم, ثم إنَّ عمر كتب إىل عبد اهللالسُّ فإذا ما أرى إال أنَّا قد أْجَحْفنا باجلدِّ
جاءك كتايب هذا فقاِسْم به مع اإلخوة ما بينه وبني أن يكون الثُُّلث خريًا له من مقاسمتهم; فأخذ به 

 .)١(»عبد اهللا

ُدس ال , بحيث إنه كان يفرفاألثر رصيح يف بيان رأي ابن مسعود  ض للجدِّ مع اإلخوة السُّ
  .ِبفرض الثُُّلث للجدّ  يزيده عليه, إىل أن َرَجَع عن ذلك ليوافق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

*  *  * 

  :عن قوله  رجـوعـه

الة عىل رجوع ابن مسعود  ـُدس  جاءت بعض اآلثار الدَّ عن مقاسمة اجلدِّ مع اإلخوة من السُّ
 :إىل الثُُّلث

م, ويف آخرهمن  − ١  .»خذ به عبد اهللافأ«: ها حديث ُعبيد بن َنْضَلة املتقدِّ

ـا قـد خشـينا أن : َكَتَب عمـر إىل عبـد اهللا بـن مسـعود«: ومنها ما رواه إبراهيم النَّخعيُّ قال – ٢ إنَّ
 . )٢(»نكون قد أْجَحْفنا  باجلدِّ ; فأعطه الثُُّلَث مع اإلخوة

وقـال  .»!ثُلـاإلخوة يف الثُّ  قاسم اجلدُّ يُ « :قال ابن مسعود :قال علقمة :قال −أيضًا  –وعنه  − ٣

                                                                                                  
م خترجيه يف املسألة السابقة, وهو صحيح اإلسناد  ) ١(      .تقدَّ
. , من طريق وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم به)٣١٢١٨(, رقم )٦/٢٦٢( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٢(

وأخرج حممد    .»فأعطاه... «: بزيادة قوله) ٨/٣١٠( »املحىل«وأورده ابن حزم يف  ., عىل رشط الشيخنيوسنده صحيح
  ).١٢/٢٢( »الفتح«, كام عزاه له احلافظ ابن حجر يف بسند صحيحبن نرص نحوه 
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ـ قاسم اجلدُّ يُ « :قال ابن مسعود :)١(لامينُّ يدة السَّ بِ يل عَ   فـذكرُت « :قـال إبـراهيم .»!سِ دُ اإلخوة إىل السُّ
قاسـم يُ  :يقـول وعمـرُ  ;من عند عمر مَ دِ ابن مسعود قَ  إنَّ  !قا مجيعاً دَ َص  :فقال )٢(ةلَ يْ بن نَض  بيدذلك لعُ 

: فقـال !عَ َجـفـإذا عمـر قـد رَ  ,إىل عمر عَ َج ثم رَ  !فكان ابن مسعود يقول به ;سِ دُ اإلخوة إىل السُّ  اجلدُّ 
 .)٣(!»ِث لُ اإلخوة إىل الثُّ  قاسم اجلدُّ يُ 

ـشعبة بـن التَّـ روىو − ٣ ه عهـد عمـر بـن اخلطـاب وتـرك جـدَّ  ويف أخ لنـا يفُتـ« :قـال بيُّ وأم الضَّ
عهد عثامن وترك  وىف أخ لنا آخر يفثم تُ  .سدُ مع اإلخوة السُّ  فأعطى اجلدَّ بن مسعود افأتينا  ,وإخوته

أخينـا األول  ا أتينـاك يفَمـأَ  :فقلنـا !فـأعطى اجلـدَّ مـع اإلخـوة الثُُّلـثبن مسـعود اه وإخوته فأتينا جدَّ 
ـ للجدِّ  فجعلَت  بقضـاء  إنـام نقيضـ: فقـال عبـد اهللا !َث ُلـلـه اآلن الثُّ  ثـم جعلـَت  ,َس دُ مع اإلخوة السُّ
 .)٤(»أئمتنا

                                                                                                  
بسنتني ومل  ^أسلم قبل وفاة النبي  .ويفأبو عمرو الك ,لامين املراديبن قيس بن عمرو السَّ ا :ويقال ,يدة بن عمروبِ عَ هو   ) ١(

مات . كان من كبار التابعني وثقاهتم. وإبراهيم النخعي ,مة املراديلِ عنه عبد اهللا بن َس و .وابن مسعود ,روى عن عيل .يلقه
 ).٧/٧٨( »التهذيب«,)١٩/٢٦٦( »هتذيب الكامل«: انظر ., وقيل غري ذلك)هـ٧٢(سنة 

وعبيدة  ,واملغرية بن شعبة ,بن مسعوداروى عن  .معاوية الكويف املقري وأب ,اخلزاعي − ُيقال َنْضَلة و –هو ُعبيد بن ُنَضْيلة    ) ٢(
مات سنة . كان مقرئ أهل الكوفة يف زمانه ,تابعي ثقة .واحلسن العرين ,وأشعث بن سليم ,وعنه إبراهيم النخعي. لامينالسَّ 

    ). ٧/٧٠( »ذيبالته«, )١٩/٢٣٩( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ٧٤أو  ٧٣(
 »املحىل«, وابن حزم يف )٤١/١٧١( »تاريخ دمشق«, وابن عساكر يف )٢/٣٣٢( »املعرفة والتاريخ«أخرجه الفسوي يف   ) ٣(

هو و. واللفظ البن حزم. من طريق سليامن بن حرب, عن محاد بن زيد, عن أيب املعىل العطار, عن إبراهيم به) ٨/٣١٠(
     .صحيح هبذا  اإلسناد

, من طريق هشيم, عن مغرية بن مقسم, عن اهليثم بن بدر, عن )٦١(, رقم )١/٤٩( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف    )٤(
املغني يف «, بينام قال عنه الذهبي يف )٧/٥٧٦( »الثقات«, فقد ذكره ابن حبان يف ورجاله ثقات إال اهليثم بن بدر. شعبة به
     .»فيه ضعف«): ٢/٧١٥( »الضعفاء
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ل إىل الثُُّلث...  «: وعن ُعبيد بن َنْضَلة – ٤ ُدَس, ثم حتوَّ  .)١(»أنَّ عبد اهللا كان يعطيه السُّ

ـُدِس مـع اإلخـوة«: وعن مرسوق قال – ٥ : فقلـت لـه. كان ابـن مسـعود ال يزيـد اجلـدَّ عـىل السُّ
 .)٢(»ُلَث فأعطاه الثُّ شهدُت عمر بن اخلطاب أعطاه الثُُّلَث مع اإلخوة ; 

ـابقة أنَّ عبـد اهللا بـن مسـعود  وايـات السَّ تـرك قولـه األول بإعطـاء اجلـدِّ  فأنت ترى كام يف الرِّ
ُدس, وذهب إىل إعطائه الثُُّلث  . السُّ

   :وسبب رجوعه عما كان يقول*  

: هو موافقته ملا ذهب إليه عمر بن اخلطاب وبخاصة بعدما كتب لـه بـذلك, وملَّـا روجـع يف ذلـك
باعـًا لألئمـة, وأن ُدَس, ثم قىض بعـد ذلـك بالثُُّلـث; ردَّ بأنـه قىضـ بـذلك اتِّ ه قىض أوالً بأنَّ للجدِّ السُّ

  .                            إىل قضاء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  −واهللا أعلم  –وهو يشري بذلك 

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
. , من طريق سفيان, عن األعمش, عن إبراهيم, عن ُعبيد به)١٢٤٣٦(, رقم )٦/٤٠٨( »الكربى«خرجه البيهقي يف أ  ) ١(

     .صحيح هو هبذا  اإلسنادو
. , من طريق إرسائيل, عن جابر, عن عامر, عن مرسوق به)٣١٢٢٠(, رقم )٦/٢٦٣( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   ) ٢(

م). ١٩٢ص( »التقريب«وهو ضعيف كام يف  اُجلعفي,ويف إسناده جابر بن يزيد       . ويشهد له ما تقدَّ
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ة عن علي بن أبي طالب : ثانيًا 
َّ
  : اآلثـار احملكي

أنه كان ُيقاسم اجلدَّ مع اإلخوة إىل الثُُّلث ال ُينقصه عنه; جاء  املشهور عن عيل بن أيب طالب 
 : عنه يف ذلك أثران

 .)١(األثر »...  كان يعطي اجلدَّ الثُُّلَث  أنَّ عيلَّ بن أيب طالب «: ُعبيد بن َنْضَلةفعن  − ١

حابة,  وعن قتادة يف حديث استشارة عمر   – ٢ دعا عمُر بُن اخلطاب عيلَّ بَن أيب «: قالللصَّ
? فقال عيلٌّ   له الثُُّلث عىل كلِّ حال: طالب, وزيد بن ثابت, وعبد اهللا بن عبَّاس; فسأهلم عن اجلدِّ

 . )٢(احلديث »...

*  *  * 

  :عن قوله رجوعه 

ُدِس, وال ي الظاهر أنَّ عليا  زيده عنه; روى َرَجَع عن ذلك, ورأى أن ُينقَص اجلدَّ إىل السُّ
, وعبد اهللا بن َسِلَمة , واحلسن البرصيُّ عبيُّ لامينُّ )٣(ذلك عنه أربعة من أصحابه, هم الشُّ , وَعبيدة السَّ

 . ورواه عنه إبراهيم النَّخعيُّ مرسالً . − رمحهم اهللا تعاىل  –

                                                                                                  
م قريبًا,   ) ١(  .سنده صحيحوتقدَّ
محد بن أقال  وسنده منقطع,. , من طريق معمر, عن قتادة)١٩٠٥٩(رقم ) ١٠/٢٦٦( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف    ) ٢(

 ). ٢٦٢ص( »حتفة التحصيل«: انظر .»نسأن ال عإحابة حد من الصَّ أعلم قتادة روى عن أما « :حنبل
, وعمرو بن مرة ,يعيبِ أبو إسحاق السَّ وعنه . وابن مسعود ,وعيل, روى عن عمر .مة املرادي الكويفلِ عبد اهللا بن َس هو    )٣(

 .حابةبعد الصَّ  يف الطبقة األوىل من فقهاء الكوفة يعدُّ  ,ثقة :وقال يعقوب بن شيبة .كويف تابعي ثقة :قال العجيل .وأبو الزبري
 ). ١/٣٠٦( »التقريب«, )٥/٢١٣( »التهذيب«: انظر
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  :   وهذه روايـاهتم عنه* 
عبيِّ قال – ١ ارميُّ بإسناده عن عامر الشَّ ; وابن عبَّاس « :أخرج الدَّ َكَتَب ابن عبَّاس إىل عيلٍّ

ُدَس «: , فَكَتَب إليه عيلٌّ »وإين ُأتيت بجدٍّ وستة إخوة: )١(بالبرصة  .)٢(»أْن اعِط اجلدَّ السُّ
, قال –أيضًا  −وعنه  – ٢ ُدَس «: يف ستة إخوة وجدٍّ ارميُّ . »اعِط اجلدَّ السُّ يعني  − كأنه «: قال الدَّ

عبيِّ   . )٣(»عن عيلٍّ  يرويه −عىل الشَّ
ُدس«: وعن احلسن البرصيِّ  − ٣ ك اجلدَّ مع اإلخوة السُّ  .)٤(»أنَّ عليا كان ُيرشِّ
ُدَس «: وعن عبد اهللا بن َسِلَمة, عن عيلٍّ  − ٤  . )٥(»أنه كان ُيقاسم باجلدِّ اإلخوة السُّ
وكان عمر يعطيه  ,ُلثكان عيلٌّ ُيعطي اجلدَّ مع اإلخوة الثُّ « :قال لامينِّ يدة السَّ بِ عن عَ و − ٥

فلامَّ قدم عيلٌّ  !ثلُ عطه الثُّ ; فأ ا باجلدِّ نَ فْ حَ ا نخاف أن نكون قد أْج إنَّ  :اهللا وكتب عمر إىل عبد .َس دُ السُّ 
ُدَس   .)٦(»قةرْ من رأي أحدمها يف الفُ  إيلَّ  فرأهيام يف اجلامعة أحبُّ  :يدةبِ فقال عَ  !هاهنا أعطاه السُّ

                                                                                                  
 . يعني أمريًا عليها من ِقَبِل عيل بن أيب طالب   ) ١(
من طريق عيل بن مسهر, ) ١٢/٢١( »الفتح«كام قال ابن حجر يف  بسند قوي) ٢٩١٧(, رقم )٢/٤٥٢( »سنن الدارمي«  ) ٢(

 . عن الشيباين, عن الشعبي به
 . من طريق أيب نعيم, ثنا حسن, عن إسامعيل, عن الشعبي به) ٢٩١٨(, رقم )٢/٤٥٢(الدارمي  أخرجه  ) ٣(
ونحوه عن . , من طريق أيب النعامن, أنا وهيب, ثنا يونس, عن احلسن به)٢٩٢٢(, رقم )٢/٤٥٣(أخرجه الدارمي   ) ٤(

     ).٣١٢١٦(, رقم )٦/٢٦٢(إبراهيم النخعي عند ابن أيب شيبة 
كام  وسند صحيح. من طريق شعبة, عن عمرو بن مرة, عن ابن سلمة به) ٣١٢١١(, رقم )٦/٢٦٢(بن أيب شيبة أخرجه ا  ) ٥(

أنَّ عليا «: باإلسناد نفسه لكن بلفظ) ٢٩١٩(, رقم )٢/٤٥٢(وأخرجه الدارمي ). ١٢/٢١( »الفتح«قال ابن حجر يف 
   .»كان جيعل اجلدَّ أخًا متى يكون سادساً 

, عن إبراهيم ,عن األعمش ,ثنا جرير ,إسحاق , عنحممد بن نرصمن طريق ) ١٢٤٣٥(, رقم )٦/٤٠٧(أخرجه البيهقي   ) ٦(
 .وسنده صحيح. عن َعبيدة به
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ُدس«:  وعن إبراهيم النَّخعيِّ  – ٦  .)١(»أنَّ عليا كان ُيقاسم اجلدَّ مع اإلخوة ما بينه وبني السُّ

ك اجلدَّ إىل ستة إخوة «: وعنه قال – ٧ ُدس إال ... كان عيل ُيرشِّ وال يزيد اجلدَّ مع الولد عىل السُّ
 .)٢(األثر »... أن يكون غريه 

ُدس بعد أن كان  إىل توريث فجميع هذه اآلثـار دالة إىل رجوع عيل بن أيب طالب  اجلدِّ السُّ
 .  يفرض له الثُُّلث

 .فإنه مل يتبنيَّ يل, واهللا أعلم :أما سبب رجوعه*  

*  *  * 

  : حـالرتجي
ابقة ; هو حجب اجلدِّ لإلخوة, فال داعي للتفصيالت  اجح كام مىض يف املسألة السَّ الرَّ

 . والتفريعات يف مرياث اجلدِّ مع اإلخوة ; واهللا تعاىل أعلم

*  *  * 

  

                                                                                                  
هو هبذا و. من طريق وكيع, ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم به) ٣١٢١٧(, رقم )٦/٢٦٢(أخرجه ابن أيب شيبة   ) ١(

 .صحيحاإلسناد 
. , من طريق حممد بن يوسف, عن سفيان, عن األعمش, عن إبراهيم به)٢٩٢٣(, رقم )٢/٤٥٣(أخرجه الدارمي    ) ٢(

. , من طريق وكيع, عن عيل بن صالح, عن منصور, عن إبراهيم)٣١٢٠٨(, رقم )٦/٢٦١(وأخرجه ابن أيب شيبة 
 ., من طريق أيب معاوية, عن األعمش به)٧٦(, رقم )١/٥٣(وأخرجه سعيد بن منصور 
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ـادسـة – ٢٦
َّ
  املسـألة الس

 رجوع 
ِّ
ة  أبي موسى األشعري

َّ
ضِي

َ
ر
َ
  عن قضاء له يف مسألة ف

W 

م معنا يف املسألة العارشة حابة الكبار الذين اشتغلوا  أنَّ أبا موسى األشعريَّ  )١(تقدَّ من الصَّ
ر للناس; لنفعهم وتعليمهم سألتنا هذه ُعرضت عليه فريضة يف ويف م. بالفقه, والُفْتيا, والتَّصدُّ

فيها ابنة, وابنة ابن, وُأخت ;  −)٢(وهو إذَّاك أمري البرصة من ِقبل عثامن بن عفان  –املواريث 
 !فقىض لالبنة النصف, ولُألخت النصف, ومل يفرض البنة االبن شيئاً 

ى ما)٣(, لظنه أنه ال يوجد نصٌّ يف املسألةوقضاؤه هذا اجتهاد منه  ذهب إليه أنَّ قايض  , وقوَّ
ثم ! )٥(ُعرض عليه السؤال ذاته يف نفس املجلس; فقىض بنحو قضائه )٤(الكوفة سلامن بن ربيعة 

ائل بأن يأيت ابن مسعود  عىل ما سيأيت ! ليعرض عليه املسألة; فإنه سيتابعه أحال أبو موسى السَّ
 .بيانه

                                                                                                  
     .)٢٣٤ص: (انظر  ) ١(
حًا به يف   ) ٢( باب ذكر األخوات مع  –, كتاب الفرائض )٦٣٢٨(, رقم )٤/٧٠( »سنن النسائي الكربى«جاء ذلك مرصَّ

                                                                             ).٢٣/٢٤٠( »عمدة القاري«, و)١٢/١٧( »الفتح«: وانظر .البنات ومنازهلن من الرتكات
                                                                              ). ١٢/١٧( »الفتح«: انظر  ) ٣(
روى عنه  .ملعرفته هبا) سلامن اخليل( :قال لهيُ كان . , والعقييل, وابن عبد الربأبو حاتم , وجزم هبايف صحبته خمتلٌف  ,الباهيل   ) ٤(

وويل  ,شهد فتوح الشام. , استقضاه عمر وهو أول من استقيض عىل الكوفة. وطبقته  عثامن النهديأيبك :كبار التابعني
        ).٣/١٣٩( »اإلصابة«, )٢/٦٣٢( »االستيعاب«: انظر. أو بعدها )هـ٣٠(سنة ستشهد قبل اف ,غزو أرمينية يف زمن عثامن

                                                                              . كام يف رواية النسائي املشار إليها آنفاً   ) ٥(
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حابة والتَّابعني عىل أنَّ األخوات من األبوين, أو من األب عصبة مع   مجهور الفقهاء من الصَّ
بهن ألخذ ما فضل عن البنات  . )١(البنات, وإن مل يكن معهن أخ ُيعصِّ

ُدس لب السُّ قال ابن عبد . كام أهنم أمجعوا وسائر الفقهاء عىل أنَّ فرض بنت االبن مع بنت الصُّ
 َس دُ لب السُّ البنة االبن مع االبنة للصُّ  عىل أنَّ  ,اعة العلامءمذهب الفقهاء ومج هذا استقرَّ عىل «: الرب

 .اهـ )٢(»تكملة الثلثني
إال الثُّلثني, وبنات االبن بنات, وقد  −كام هو معلوم  –وذلك ألنَّ اهللا تعاىل مل يفرض للبنات 

لب فأخذت النصف ; ألهنا أعىل درجة منهن,  ُدسسبقت بنت الصُّ بنات , وفكان الباقي هلن السُّ
 .)٣(االبن يقمن مقام البنات عند عدمهن, وهلذا ُيسّميه الفقهاء تكملة الثُّلثني

ُدِس البنة االبن مع البنت )٤(وعىل هذا فقهاء املذاهب األربعة , لكنهم اشرتطوا لفرض السُّ

                                                                                                  
للقرطبي  »اجلامع ألحكام القرآن«, و)١/٤٣٧(البن العريب  »أحكام القرآن«, )١/٢٨٢(البن املنذر  »اإلقناع«: انظر  ) ١(

التحقيقات «, و)٨/٥٦٦( »البحر الرائق«, )١٢/٢٤( »الفتح«,  و)٣١/٣٤٦( »جمموع الفتاوى«, )املحققة −  ٦/١٠٧(
                                                                              ).  ١١٠ص( »املرضية 

 »املغـني«, وابن قدامة يف )٣/١٦( »أحكام القرآن«ونقل اإلمجاع كذلك اجلصاص يف ). ٥/٣٢٧( »االستذكار«: انظر  ) ٢(
 . , وغريهم)٤/٤٢١( »قناعكشاف ال«, والُبهويت يف )٦/١٦٧(
لب إال ابنة واحدة فلها النصف, والبنة ابنه واحدًة كانت «: )٢/٥٠٤(» املوطأ«يف  قال اإلمام مالك   وإن مل يكن الولد للصُّ

ُدس                                                                                .»أو أكثر من ذلك من بنات األبناء ممن هو من املتوىف بمنزلة واحدة ; السُّ
                                                                              ). املحققة −  ٦/١٠٧( »اجلامع ألحكام القرآن«, )٢/٥٣٥(البن قدامة  »الكايف«: انظر  ) ٣(
, )٢/٢٥٣( »الفواكه الدواين« :وللاملكية). ٢٩/١٥٨( »املبسوط«, )٣/١٦(للجصاص  »أحكام القرآن« :انظر للحنفية  ) ٤(

 »املبدع« :وللحنابلة). ٣٣٦ص( »كفاية األخيار«,)٥/١٥( »روضة الطالبني« :وللشافعية). ٢/٤٩٦( »حاشية العدوي«
                                                                              ).  ٢/٥١٢( »رشح املنتهى «, )٦/١٣٨(
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لب أمرين  :)١(للصُّ

ب, وهو ابن االبن املساوي هلا يف الدرجة, سوا :الرشط األول ء كان أخًا أو عدم وجود املعصِّ
 .ابن عمٍّ ; فإْن ُوجد معها, فام بقي بينهام للذكر مثل حظ األُنثيني

عدم الفرع الوارث الذي هو أعىل منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب, أو  :الرشط الثاين
ُدس إال معها  .بنت ابن أعىل منها; فإهنا ال تأخذ السُّ

*  *  *  

 
ُّ
  عن األثـر احملكي

ِّ
                                      :ألة ـيف املس  أبي موسى األشعري

ج البخاريُّ يف  حيح«خرَّ وسى عن ابنة َل أبو مُسئ :قال من حديث ُهَزْيِل بن ُرشحبيل )٢(»الصَّ
 . »!ُيتابُعنيسالنِّصُف ; َوْأِت ابَن مسعوٍد ف لالبنة النِّصُف, ولُألخِت «: الفق ?ُأخٍت وابنة ابن و

; أقيض )٣(أنا من املهتدين ًذا وماإُت لقد ضلل« :فقال ,ىٍد وُأخَرب بقول أيب موسوفُسئَل ابُن مسع
ُدُس تكمل: ^فيها بام قىض النبي  . »تخثُُّلثِني, وما بقي فلألُ َة اللالبنة النِّصُف, والبنِة االبِن السُّ
 .»!مفيك )٤(ـْربُ  تسأُلوين ما دام هذا احلَ ال« :فقال ربناُه بقول ابِن مسعودٍ خفأتينا أبا موسى فأ

                                                                                                  
                                                                              ).  ٩٣ص( »التحقيقات املرضية «: انظر  ) ١(
                                                                               ).٦٧٣٦(, رقم )مع الفتح – ١٢/١٧(باب مرياث ابنة ابن مع ابنة  –كتاب الفرائض   ) ٢(
ö≅è% ’ÎoΤ ﴿  :هذا جزء من آية كريمة, وهي قوله تعاىل  ) ٣( Î) àMŠÍκ çΞ ÷β r& y‰ ç6ôãr& š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 4 ≅è% Hω ßìÎ7̈? r& öΝà2u™!#uθ ÷δ r&   ô‰ s% 

àMù= n=|Ê #]Œ Î) !$tΒuρ O$tΡ r& š∅ÏΒ t⎦⎪Ï‰ tFôγãΚø9                                             ).٥٦: األنعام[ . ﴾ #$
العامل من أهل الدين, ومجعه أحبار, ذميا كان أو مسلًام ; قاله  : −بفتح املهملة وكرسها وسكون املوحدة  – ْرب ـْربُ واَحل ـاحلِ    ) ٤(

                                                                              ).ر.ب.ح(, مادة )ترتيب اهلنداوي – ١/٢٧٨( »كتاب العني«:  انظر. اخلليل بن أمحد
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يف املسألة التي سئل ^ مل يبلغه قضاء النبي  فلقد دلَّ هذا األثر عىل أنَّ أبا موسى األشعريَّ 
ائل عىل  فأجاب ! عنها ائل عىل سبيل الظن; ألنَّ إجابته اجتهاد منه يف املسألة, ثم أحال السَّ السَّ

فلامَّ سئل عنها ابن ! )١(ثبَت من قضائه, ظنًا منه أنه سيوافقه , أو من أجل أن يستابن مسعود 
 .^ثم قىض بقضاء النبي ! ; استنكر ما قال−ريض اهللا عنهام  −وعلم بجواب أيب موسى  مسعود

   : كام ييل ولاأل   قضاء أيب موسىوكيفية قسمة املسألة عىل *  

 وال يشء لبنت االبن;أصلها من اثنني, للبنت النصف واحد, ولُألخت النصف واحد, 
 .     الستغراق الفروض

 

 
 

 

 

  

رضت عليه   رجـوع أبي موسى
ُ
  :عن قضائه يف املسألة التي ع

 − ريض اهللا عنهام  −رجوع أيب موسى األشعريِّ عن فتواه ثابت, فإنه ملَّا سمع ما قاله ابن مسعود 
ويف جواب أيب «: قال ابن حجر. »!مفيك وين ما دام هذا احلَـْربُ  تسألُ ال«: وأفتى به; عقَّب بقوله

 . )٢(»موسى إشعاٌر بأنه رجع عام قاله

                                                                                                  
                                                                              ). ١٢/١٧( »الفتح«: انظر  ) ١(
                                                                              . , ونقله عن ابن بطَّال)١٢/١٨( »الفتح«: انظر  ) ٢(

٢  

  ١  البنــت   ¡ 

  ١  األخــت  ¡

  ــ  بنـت االبن  ــ

 :هكذا وصورهتا * 
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, إال يشء ُروي عن أيب )١(هذا أيضًا ال خالف فيه...  «: وقال ابن عبد الرب تعليقًا عىل احلديث
ثم  »... ث ابن مسعودوأظنهام انرصفا عنه بحديموسى, وسلامن بن ربيعة, مل يتابعهام أحٌد عليه, 

 .  )٢(ساقه بسنده

جوع إىل اخلرب بعد أن  والشكَّ أنَّ احلديث دالٌّ عىل حرص أيب موسى األشعريِّ  عىل الرُّ
مة موجودة عند مجيع صحابة النبي )٣(عرفه, وعىل نقض حكمه إذا خالف النَّصَّ   .^, وهذه السِّ

  : كام ييل ألشعريُّ وكيفية قسمة املسألة عىل ما رجع إليه أبو موسى ا *

ُدس تكملًة للثُّلثني واحد, ولُألخت : أصلها من ستة للبنت النصف ثالثة, ولبنت االبن السُّ
 . الباقي اثنان ; ألهنا عصبة مع البنات

 :وصورهتا كام ييل* 

 

  
  

                                                                                                  
لب  ) ١( دس مع البنت للصُّ                                                                               .كون بنت االبن ُيفرض هلا السُّ
 ). ٥/٣٢٧( »االستذكار«: انظر  ) ٢(

                                                      .»أيب موسى ما يقتيض أنه رجع عن ذلكقد صح عن «): املحققة − ٦/١٠٨( »تفسريه«وقال القرطبي يف   
                                                                              ). ٨/١٨٦( »عارضة األحوذي«: انظر  ) ٣(

٦  

  ٣  البنــت  ¡ 

  ١  بنـت االبن    ١/٦

  ٢  األخــت  ع
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  :وسبب رجوعه ظاهر
 .قىض البنة االبن سدس املال^ يف فريضة مماثلة, وأنه  ^ وهو بلوغه قضاء النبي

*  *  *  

  : ، وهي أدلة اجلمهورأدلة املذهب الذي رجع إليه أبو موسى 
نَّة واإلمجاع لبية بالقرآن, والسُّ ُدس مع البنت الصُّ  :استدلَّ اجلمهور عىل استحقاق بنت االبن السُّ

 ريمـــــرآن الكــــــالق: أوالً 
ÞΟä3Š﴿: ىلقال تعا Ï¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈s9 ÷ρ r& ( Ìx. ©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeá ym È⎦÷⎫ u‹sVΡ W{$# 4 βÎ* sù £⎯ä. [™ !$|¡ ÎΣ s− öθsù È⎦÷⎫ tGt⊥ øO $# £⎯ ßγn=sù $sV è=èO 

$tΒ x8ts? ( βÎ) uρ ôM tΡ%x. Zο y‰ Ïm≡ uρ $yγn=sù ß# óÁÏiΖ9$# 4 ١(﴾٠٠٠(. 
 :وجه الداللة من اآلية من وجهني

 ®:        تناول ولد البنني دون ولد البنات, وأنَّ قوله − كام هو معلوم  –طاب أنَّ اخل :الوجه األول
öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& 〈(  يتناول من ُينسب إىل امليت, وهم ولده وولد ابنته, وأنه متناوهلم عىل الرتتيب, يدخل

لب, ملا ُعرف من أنَّ ما أبقْت الفروض فألوىل رجل ذك , )٢(رفيه ولد البنتني عند عدم ولد الصُّ
ُدس,  واالبن أقرب من ابن االبن, فإذا مل تكن إال بنت فلها النصف; وبقي من نصيب البنات السُّ

وهو  فإذا كان هناك بنات ابن فإهنن يستحققن اجلميع لوال البنت, فإذا أخذت النصف فالباقي هلن,
ُدس  .)٣(السُّ

                                                                                                  
 ).١١: آية(سورة النساء   ) ١(
ج يف  . » فام بقي فألوىل رجل ذكر ,بأهلهاأحلقوا الفرائض «:  حلديث ابن عبَّاس  ) ٢( م مراراً »الصحيحني«وهو خمرَّ  ., تقدَّ
                                                                           ). ٣١/٣٥٤( »جمموع الفتاوى«: انظر  ) ٣(
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لب وبنات االبن كلُّهن نساء من أنَّ اهللا فرض للبنات كلهن الثُّلثني, وبنات الصُّ  :الوجه الثاين
لب إذا كان معها بنت  ت بنت الصُّ األوالد ; فكان هلن الثُّلثان بفرض القرآن ال يزدن عليه, واختصَّ

وهو االبن فأكثر بالنصف; ألنه مفروض هلا, واالسم متناول هلا حقيقة, فيبقى للبقية متام الثُّلثني, 
ُدس  .)١(السُّ

 رةهَّ ـــــملطنَّة اــــالسُّ : ثانيًا 
م من حديث ابن مسعود  نَّة فحديث البخاريِّ املتقدِّ ا السُّ : ^أقيض فيها بام قىض النبي «: أمَّ

ُدُس تكملَة الثُُّلثِني,لالبنة النِّصُف,   .»تخوما بقي فلألُ  والبنِة االبِن السُّ
ُدَس مع –وإْن كثرن  −َفَرَض لبنات االبن ^ أنَّ النبي  :الداللةوجه  البنت الواحدة من  السُّ

كام أنَّ فيه داللة ظاهرة عىل أنَّ . غري زيادة عليه ; ألنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد عىل الثُّلثني
 .)٢(األُخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابن االبن

 عاإلجـــــام: ثالثًا 
ُدس مع االبنة لب فقد أمجع العلامء عىل أنَّ فرض بنت االبن السُّ  .)٣(من الصُّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة ما رجع إليه أبو موسى األشعريُّ  , وذلك بأن ُيفرض لبنت االبن مع الرَّ

                                                                                                  
                                                                               ).٦/١٦٧( »املغـنـي«: انظر  ) ١(
                                                                              ). ١١١و ٩٤ص( »التحقيقات املرضية«: انظر  ) ٢(
 . انظر اإلحاالت السابقة يف صدر املسألة  ) ٣(
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حابة  ُدس تكملًة للثُّلثني, وأنَّ األخوات عصبة مع البنات, وهو قول مجهور الصَّ لبية السُّ البنت الصُّ
 .والتابعني كام سبق ; واهللا تعاىل أعلم

  **  * 
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ـابعـة – ٢٧
َّ
  املسـألة الس

ة −رضي اهللا عنهما  −عبد اهللا بن الزبري رجوع 
َّ
ضِي

َ
ر
َ
  عن قضاء له يف مسألة ف

W 

يذهب إىل أنَّ األخوات لسن عصبة مع البنات, فريى  −ريض اهللا عنهام −كان عبد اهللا بن الزبري 
قىض يف ابنة  ; فإنه −ريض اهللا عنهام − )١(عبَّاس أهنن ال يرثن معهن شيئًا, كام هو مذهب ابن

 .وُأخت, فأعطى لالبنة النصف, وأعطى للعصبة سائر املال

وذلك فيام لو مات الرجل وترك ابنته, وأخاه ألبيه, وُأخته الشقيقة ; فإنَّ ابن الزبري يعطي للبنت 
بنة أخ, وكانت معها ُأخت ولو مل يكن مع اال. النصف, وما بقي فألخيه دون ُأخته ألبيه وُأمه

 !)٢(وعصبة, كان للبنت النصف, وما بقي فللعصبة وإن بعدوا

فهام ال جيعالن األُخت عصبة مع البنات أو للبنات بأي حاٍل, فال ترث مع البنت أو بنت االبن 
βÎ) (#îτ﴿ : شيئًا ; ألن اهللا تعاىل قال يف كتابه â ö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß# óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4﴾)٣(.  

, فإذا )ولٌد للميت(; والبنت  )٤(فقد جعلت اآلية الكريمة لُألخت املرياث برشط عدم الولد
أحلقوا الفرائض بأهلها, فام بقي فألوىل «: وحلديث ابن عبَّاس مرفوعاً . وجد الولد فال يشء لُألخت

                                                                                                  
                                                                               ).١/١٣٠(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«: انظر  ) ١(
                                                                               ).٤/٣٩٠(» رشح معاين اآلثار«: انظر  ) ٢(
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٣(
 ).٦/١٦٤( »املغنــي«:  انظر  ) ٤(
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ما ُيفيد رجوعه عن قوله وفاقًا ملا عليه  − اهللا عنهام ريض −ولكن جاء عن ابن الزبري . )١(»رجل ذكر
حابة   .مجاهري الصَّ

*  *  * 

אאW 

حابة  ابقة أنَّ عامة أهل العلم من الصَّ منا يف املسألة السَّ ومن بعدهم عىل أنَّ األخوات  قدَّ
طالب, وزيد بن ثابت, وابن  عصبة مع البنت وابنة االبن; منهم عمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب

, أما ابن ومل خيالف يف هذا سوى ابن عبَّاس, وابن الزبري . مسعود, ومعاذ بن جبل, وعائشة 
 . −كام سيأيت بيان ذلك  –الزبري فإنه َرَجَع عن قوله وتابع اجلامعة 

بد الرزاق ; فإنه باٍق عىل قوله مل يرجع عنه, فقد روى ع− ريض اهللا عنهام −عبَّاس وأما ابن 
رجل « :فقال رجٌل  ةً مرَّ  عبَّاس بنَ اجاء  :أيب سلمة بن عبد الرمحن قال من طريق, )٢(بإسناٍد صحيٍح 

ما بقي هو  !خته يشءوليس ألُ  ,البنته النصف :عبَّاسبن افقال  .مهخته ألبيه وأُ وأُ  , وترك بنتهوّيف تُ 
 .وللبنت النصف ,خت النصفألُ قد جعل ل ,عمر قد قىض بغري ذلك إنَّ  :فقال له الرجل !لعصبته

  .»!أنتم أعلم أم اهللا :عبَّاسبن افقال 

فقال  ,فذكرت ذلك له ,وسابن طاحتى لقيت  !?فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم اهللا« :قال معمر
βÎ) (#îτ﴿ : قال اهللا تعاىل :يقول عبَّاسبن اأخربين أيب أنه سمع  :وسابن طا âö∆$# y7n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ 

                                                                                                  
م مراراً »الصحيحني«أخرجاه يف    ) ١(  ., تقدَّ
, من طريق معمر, عن الزهري, عن أيب سلمة بن )١٩٠٢٣(, رقم )١٠/٢٥٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ٢(

                                                                               .عبدالرمحن به
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×M÷z é& $yγn=sù ß# óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4﴾)١(.  

حيح, أنه كان يتمنَّى عىل من خيالفه الرأي يف املسألة أن ُيباهله يف  )٢(بل جاء عنه باإلسناد الصَّ
لوددت أين وهؤالء الذين خيالفوين « :يقول عبَّاسبن ا تسمع: فعن طاوس بن كيسان قال! احلرم

   .)٣(»لعنة اهللا عىل الكاذبني فنجعْل  ثم نبتهْل  ,كندينا عىل الرُّ نجتمع فنضع أي; يف الفريضة 

ة, وأنه مل يَر القول «: قال ابن حزم هذا ُيريك أنَّ عبَّاس مل يَر ما فشا يف الناس واشتهر فيهم حجَّ
 .)٤(»!به إذا مل يكن يف القرآن, وال يف سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلَّم

*  *  *  

 األثـر احمل
ُّ
                             :ألة ـيف املس ابن الزبري عن كي

بري« :قال عن األسود بن يزيد ى طيف ابنة, وُأخت ; فأعطى لالبنة النصف, وأع قىض ابن الزُّ
صف, وأعطى لُألخت الن , فأعطى لالبنة)٥(الَيَمنِ ا بإنَّ ُمعاًذا قىض فين: قلتف !للَعَصَبة سائر املال

                                                                                                  
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ١(
لعنة اهللا عىل  :أن جيتمع القوم إذا اختلفوا يف يشء فيقولوا :اهامعنو. أي العنته ,باهلت فالناً  :يقال ,املالعنة :ةُ ـلَ ـاهَ بَ ـاملُ   ) ٢(

⎯ô ﴿: واألصل فيها قول اهللا تعاىل). ل.هـ.ب(, مادة )١١/٧٢(» لسان العرب«: انظر .الظامل منا yϑsù y7§_ !% tn Ïµ‹Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# ö≅à)sù (#öθ s9$yè s? äíô‰ tΡ $ tΡ u™!$oΨö/r& ö/ä.u™!$ oΨö/r& uρ $ tΡ u™!$ |¡ ÎΣuρ öΝä.u™!$ |¡ ÎΣuρ $ oΨ|¡ àΡ r& uρ öΝä3|¡ àΡ r& uρ ¢Ο èO ö≅ Íκ tJ ö6tΡ ≅ yè ôfuΖ sù |MuΖ ÷è ©9 «!$# ’n? tã š⎥⎫Î/ É‹≈x6 ø9$# 
                                                                             ].٦١: آل عمران[ ﴾ ∪⊆∌∩

                                            ., من طريق معمر, عن ابن طاوس, عن طاوس)١٩٠٢٤(, رقم )١٠/٢٥٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   ) ٣(
                                                                               ).٨/٢٧٠(» املحـىل«: انظر  ) ٤(
ُسمي بذلك لتيامن الناس إليها, وقيل ألنه . بالتحريك, قطر يقع يف جنوب اجلزيرة العربية, له شهرة تارخيية عريقة :الَيَمن  ) ٥(

حر, حتى جيتاز عامن فينقطع وهي من حدود عامن إىل نج. عن يمني الكعبة ران, ثم يلتوي إىل بحر العرب إىل عدن إىل الشِّ
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بريعفقال  .»النصف ُثه )١(هللا بن ُعتبة عبد افأنت رسويل إىل«: بد اهللا بن الزُّ ذا احلديث; وكان هب فُتحدِّ
 .)٢(»ةقايض الكوف

, فقىض − )٣(واهللا أعلم –ُعرضت هذه الفريضة عىل ابن الزبري ريض اهللا عنهام يف فرتة خالفته 
ألنَّ األخوات لسن عصبة  فيها بام مىض ذكره, حيث منع األُخت من اإلرث وأعطاه العصبَة دوهنا;

هذا مذهبه الذي دلَّ عليه األثر, وذلك قبل أن يبلغه اخلرب عن معاذ بن جبل  ٠٠عنده مع البنات 
 وحجته يف هذا الرأي اآلية واحلديث اللذان ذكرهتام . بتوريث األُخت مع البنت بالتعصيب

 .صدر املسألة

خوات عصبٌة مع البنات وبنات االبن, وهو والشكَّ أنَّ احلجة مع اجلمهور القائلني بأنَّ األ
حابة  وأرضاهم وفقهاؤهم, كعمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب,  الذي قىض به كبار الصَّ

 .وابن مسعود, ومعاذ بن جبل, وغريهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وهي اليوم دولة عربية ). ٤/١٤٠١(» معجم ما استعجم«, )٥/٤٤٧(» معجم البلدان«: انظر. من بينونة التي بني عامن

ت إليها اليمن اجلنويب عام   ٤٦٣ص(» م األمكنةمعج«. , فصارت موحدة)م١٩٩٠(ومسلمة, عاصمتها صنعاء, وانضمَّ
                                                                               ). ٣٠١و

روى عن عمر بن اخلطاب, وعمه . صغرياً  ^أدرك النبي . الصواب أنه من التابعني .خمتلف يف كنيته ,بن مسعود اهلذيلا   )١(
 مات يف والية برش بن. تياكثري احلديث والفُ  ,كان ثقة رفيعاً . وعامر الشعبي, وعنه محيد بن عبد الرمحن. عبد اهللا بن مسعود

                                                           ).١٥/٢٦٩ ( »هتذيب الكامل«, )٢/٤٠٢(» أخبار القضاة«: انظر). هـ٧٤(مروان عىل العراق سنة 
, رقم )٦/٢٣٣(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )٤/٣٩٣(» ين اآلثاررشح معا«أخرجه أبو جعفر الطحاوي يف   ) ٢(

 »صحيح البخاري«وأصله يف  ., كالمها من طريق سفيان الثوري, عن أشعث بن أيب الشعثاء, عن األسود به)١٢١١٢(
 .دون ذكر قضاء ابن الزبري وقصته) ٦٧٤١(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤(

ت خالفة ابن الزبري تسع   ) ٣( بعد مقتله باحلرم عىل ) هـ٧٣(عقب موت يزيد بن معاوية, إىل عام ) هـ٦٤(سنني, من عام استمرَّ
 .يد عساكر احلجاج بن يوسف الثقفي
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قسم املرياث بني االبنة واألُخت  أنَّ عمر بن اخلطاب «: عن زيد بن ثابت  – ١
قسم املال شطرين بني االبنة  أنَّ عمر بن اخلطاب «: يق أيب سلمةمن طر ويف روايةٍ . )١(»نصفني

 .)٢(»واألُخت

, عن عيلٍّ وعبد اهللا; يف ابنة وُأخت; لالبنة النصف, لُألخت النصف – ٢ عبيِّ  .)٣(وعن الشَّ

يف امرأة تركت ابنتها  ^قىض فينا معاذ بن جبل عىل عهد رسول اهللا « :عن األسود قالو − ٣
 .)٤(»خت, والنصف لألُ صف لالبنةالن :ختهاوأُ 

 .)٥(وهبذا أخذ فقهاء املذاهب األربعة

  :كام ييل ولاأل −ريض اهللا عنهام  − قضاء عبد اهللا بن الزبريوكيفية قسمة املسألة عىل *   

 .يشء هلا, وإنام الباقي سهم واحد للعصبةأصلها من اثنني, للبنت النصف واحد, واألُخت ال 

                                                                                                  
, من طريق ابن هليعة, عن عقيل, عن ابن شهاب, عن أيب سلمة بن )٤/٣٩٣(» رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   ) ١(

 .لوجود ابن هليعةد حسن, وهو هبذا اإلسنا. عبد الرمحن, عن زيد به
, من طريق ابن املبارك, عن حييى بن أيوب, عن يزيد بن أيب حبيب, )٤/٣٩٣(» رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   ) ٢(

 .وسنده صحيح, رجاله مجيعهم ثقات. عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف به
. يق ابن املبارك, عن إرسائيل, عن جابر, عن الشعبي, من طر)٤/٣٩٣(» رشح معاين اآلثار«أخرجه الطحاوي يف   ) ٣(

 .اده صحيح كسابقهسنإو
باب مرياث األخوات مع  –, كتاب الفرائض )٦٧٤١(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) ٤(

 .البنات عصبة
» روضة الطالبني« :وللشافعية). ٢/٤١٢(» الفواكه الدواين« :وللاملكية). ٨/٥٦٦(» البحر الرائق« :انظر للحنفية  ) ٥(

 ).٢/٥١١(» رشح منتهى اإلرادات« :وللحنابلة). ٥/١٨(
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 :عن قضائه  رجـوع ابن الزبري
ثه  −ريض اهللا عنهام  −َثَبَت رجوع عبد اهللا بن الزبري  ابق ذكره, وذلك ملَّا حدَّ عن قضائه السَّ

ابق  –األسود بن يزيد  يف اليمن يف قضية مماثلة, فإنه قال  بقضاء معاذ بن جبل  − كام يف األثر السَّ
ان من عبد اهللا إال أن أرسله إىل قاضيه عىل فام ك. ثم ذكر قضاءه, »... اليمنا بإنَّ ُمعاًذا قىض فين«: له

ُثه عبد اأنت رسويل إىل«: الكوفة عبد اهللا بن عتبة بن مسعود, وقال له ذا هب هللا بن ُعتبة فُتحدِّ
 .»احلديث

 إنَّ  :فقلت !املال لالبنة :ختبن الزبري يقول يف ابنة وأُ اكان «: ويف روايٍة أخرى عن األسود قال
فأنت رسويل إىل الوليد بن « :قال .»خت النصفولألُ  ,لالبنة النصف ;نقىض فينا باليم معاذاً 
 .)٢(»بذلك فليأخذْ  هُ رْ مُ فَ  − وكان قاضيه عىل الكوفة  − )١(عتبة

بري... «: قال الطَّحاويُّ . وهو رصيح يف رجوعه  َرَجَع عن قوله الذي  قد فهذا عبد اهللا بن الزُّ
  .)٣(»عبَّاس إىل قول اآلخرين بنافيه  وافق

  .)٤(»اس ثم رجعا عنهبري ومرسوق يقوالن بقول ابن عبَّ وكان ابن الزُّ «: وقال ابن رجب احلنبيلُّ 
 .ما ُيشعر برجوعه )٥(»املحىل«ويف كالم ابن حزم يف 

                                                                                                  
مل أستطع حتديده بدقة, واملشهور أن قايض ابن الزبري عىل الكوفة هو عبد اهللا بن عتبة بن مسعود كام تقدم يف الرواية   ) ١(

واب» املستدرك«السابقة, ولعله حتريف وقع يف    .; فاهللا أعلم بالصَّ

, من طريق أيب معاوية, عن األعمش, عن إبراهيم, عن األسود )٧٩٧٢(, رقم )٤/٣٧٥(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف   ) ٢(
 .ووافقه الذهبي. »هذا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: قال احلاكم. به

 ).٤/٣٩٣(» رشح معاين اآلثار«: انظر  ) ٣(
 ).١/٤٠٠(» جامع العلوم واحلكم«: انظر  ) ٤(
)٨/٢٦٨(  ) ٥.( 
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  : ييل كام قضائه الثاين بعد رجوعه وكيفية قسمة املسألة عىل *  

 .صيبًا واحدأصلها من اثنني, للبنت النصف واحد, ولُألخت الباقي تع

يف اليمن يف مسألة مماثلة ; والنبي  فهو بلوغه ما قىض به معاذ بن جبل  :أما سبب رجوعه 
لقاضيه عىل  ولذا فإنه رسعان ما َرَجَع عن قضائه, بل وَأَمَر أن يبلَّغ قضاء معاٍذ . )١(حـيٌّ ^ 

 .الكوفة ليقيض به ويدع ما سواه; فريض اهللا عنه وأرضاه

*  *  *  

  : ذهب الذي رجع إليه ابن الزبري، وهي أدلة اجلمهورأدلة امل
نَّة,  استدلَّ اجلمهور عىل أنَّ األُخت عصبة مع البنت ترثان املال أو ما بقي منه; بـالقرآن, والسُّ

 :واآلثار, واإلجـامع
 ريمـــــرآن الكــــــالق: أوالً 

βÎ) (#îτ﴿ : قال تعاىل âö∆$# y7 n=yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß#óÁÏΡ $tΒ x8ts? 4 uθèδ uρ !$yγèO Ìtƒ βÎ) öΝ ©9 ⎯ ä3tƒ $oλ°;       

Ó$s!uρ 4 ﴾)٢(. 
 : )٣(وجه الداللة من وجهني

اآلية دلت عىل أنَّ األُخت ال يفرض هلا النصف مع الولد, وأنَّ ما تأخذه مع  أنَّ : الوجه األول

                                                                                                  
 .باب ما جاء يف مرياث الصلب –, يف كتاب الفرائض )٢٨٩٣(, رقم )٣/١٢١(» سننه«كام يف رواية أيب داود يف   ) ١(
 ).١٧٦: آية(سورة النساء   ) ٢(
 ).٨/٥٦٦(» البحر الرائق«  ) ٣(
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 . البنت ليس بفرض, وإنام بالتعصيب

uθèδ﴿ : أنَّ املراد بالولد يف قوله :الثاين الوجه uρ !$yγèOÌtƒ βÎ) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $oλ°; Ó$s!uρ 4 ﴾ هو الولد الذكر دون ,
 . األُنثى باالتفاق; ألنَّ األخ يرث مع البنت, وال يرث مع االبن

 رةهَّ ــــنَّة املطـــالسُّ : ثانيًا 

لالبنة النِّصُف, : ^ا بام قىض النبي أقيض فيه«: حديث ُهزيل بن رشحبيل, عن ابن مسعود قال
ُدُس تكمل  .)١(»وما بقي فلُألختثُُّلثِني, َة الوالبنِة االبِن السُّ

ث األُخت مع االبنة وبنت االبن, وجعلها من العصبات, ^ أنَّ النبي  :وجه الداللة ورَّ
 .وأعطاها ما بقي من املال

 ارــــاآلثـــ: ثالثًا 

حابة أهنم جعل لبية عصبة وليست صاحبة فرض, وأعطوها ُأثر عن الصَّ وا األُخت مع البنت الصُّ
 .; مضت اإلشارة إىل ذلك ما بقي من املال, قىض بذلك عمر, وعيل, وابن مسعود, ومعاذ 

 عاإلجــــــام: رابعًا 

حابة   . , والعلامء من بعدهم عىل ذلك وقد أمجع الصَّ

*  *  * 

  

                                                                                                  
م خترجيه يف املسألة السابقة  ) ١(  .أخرجه البخاري, تقدَّ
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  :الرتجيـح 

ح من قويل اب قوله الثاين الذي رجع إليه, ووافق به  −ريض اهللا عنهام  −ن الزبري الذي يرتجَّ
 .اجلامعة, وهو توريث األُخت مع البنت عىل اعتبار أهنا عصبة معها ; واهللا تعاىل أعلم

 *  *   * 
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  املسـألة األولــى – ٢٨
هي عنه )١(األوالد عن القول جبواز بيع ُأمهات عمر بن اخلطاب جوع ر

َّ
  إىل الن

W 

قاب, والرتغيب يف حترير العبيد, قال تعاىل يعة اإلسالمية باحلثِّ عىل عتق الرِّ  Ÿξsù﴿ : جاءت الرشَّ

zΝ ystFø%$# sπ t7s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ t7s) yèø9$# ∩⊇⊄∪ ’7sù >π t6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ﴾)حيحني«وثبت يف . )٢  من حديث أيب» الصَّ
ن النَّار, حتى َفْرَجه ضًوا ممسلمًة أعتق اهللا بكلِّ عضو منه عًة من أعتق رقب«: مرفوعاً  هريرة 
 .)٣(»هبَفْرج

                                                                                                  
ووقع  ).٢/٦١٥(» رشح منتهى اإلرادات«: انظر. ولدن ما فيه صورة ولو خفيَّة من مالٍك هلنَّ  من  :املراد بُأمهات األوالد   ) ١(

ر!)خفيفة: (يف املطبوع  ., فلُتحرَّ
 : ومن خالل التعريف البدَّ من توفر رشطني لكي تكون األمة ُأم ولد *  

 . اآلدميني, كالعني, أو الظفر, أو األصبع أن يكون الولد الذي ولدته قد بان له خلق من ِسْقٍط من َخْلِق  :الرشط األول
وهي مملوكة لغريه  لٍ بَ حَ وال بِ أن يكون نكاحها وهي مملوكة عنده ال يف ملك غريه فتلد ثم يملكها وولدها,  :الرشط الثاين

 ). ٦/١٠١( »األم«: انظر .ق قد جرى عىل ولدها لغريهالرِّ  ألنَّ ; ثم تلد يف ملكه 
﴿﴾ :عيل بن احلسني  :ادةمهات األوالد حتى نشأ فيهم القراء السَّ اذ أُ كان أهل املدينة يكرهون اختِّ «: ادقال ابن أيب الزن
ففاقوا أهل  !فقهاء ;وسامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ,يقدِّ والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصِّ  ,بن عيل بن أيب طالبا

» تاريخ دمشق«رواه ابن عساكر بإسناده يف . »ارياس حينئذ يف الرسَّ فرغب الن !وورعاً  ,وعبادةً  ,وتقًى  ,املدينة علامً 
 ).٤/٤٦٠(» سري أعالم النبالء«وأورده الذهبي يف . واللفظ له, )٢٠/٥٧(

 ). ١٣ – ١١: اآليات(سورة البلد   )  ٢(
   .متفٌق عليه   )  ٣(

قاب أزكأو ﴾ ةٍ بَ قَ رَ  يرُ رِ َحتْ  وْ ﴿أَ : ىلتعا اهللا قول باب –كتاب كفارات األيامن : »صحيح البخاري« مع  − ١١/٥٥٩( ىيُّ الرِّ
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يخ حممد بخيت اُملطيعي –وقد جفَّف اإلسالم  ق, ويرسَّ مصافيه,  − )١(كام يقول الشَّ منابع الرِّ
ع موارده, وقرصه عىل احلروب, وجعله بني امل حاربني فقط ال يتجاوزه إىل وضيَّق مصادره, ووسَّ

 ! )٢(اآلمنني ممن مل يرفعوا سالحاً 

ق  –وهو  وإْن مل يكن له وجود فعيلٌّ يف معظم دول العامل اآلن, فال يمنع من اإلشارة  −أعني الرِّ
ق والتقليل منه ف  −إىل بعض الوسائل والتدابري التي جعلتها الرشيعة لتصفية الرِّ حيث إهنا تتشوَّ

ية   :)٣(ومن ذلك.. لنرى عظمة هذا الدين, وسمو هذه الرشيعة  ; –للحرِّ

قاب كفارًة جلملة من األشياء, كاِحلنِْث يف اليمني , واجلامع يف )٥(, والظِّهار)٤(أهنا جعلت عتق الرِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). ٢٥١٧(, رقم )مع الفتح – ٥/١٤٦(باب العتق وفضله  –ويف كتاب العتق  .واللفظ له). ٦٧١٥(, رقم )الفتح

                                 ).١٥٠٩(, رقم )٢/١١٤٧(باب فضل العتق  −كتاب العتق: »صحيح مسلم«
ولد يف بلدة املطيعة من أعامل . مفتي الديار املرصية, ومن كبار فقهائها حممد بخيت بن حسني املطيعي احلنفي, هو العالَّمة   ) ١(

وانتقل إىل القضاء الرشعي, وعني مفتيًا للديار . وتعلم يف  األزهر, واشتغل بالتدريس فيه). هـ١٢٧١(أسيوط, سنة 
فيد إىل أن تويف بالقاهرة سنة فتي ويُ بيته يُ  ثم لزم .»الذمة أحكام أهلارشاد األمة إىل «: من مؤلفاته املطبوعة.  املرصية

   ).٦/٥٠(للزركيل  »األعالم«: انظر). هـ١٣٥٤(
                                                               .)١٦/٣( »تكملة املطيعي عىل املجموع«: انظر  )٢(
                                                               )٤و ١٦/٣( »املرجع السابق«  )٣(
املطلع عىل «: انظر. اإلثم واملعصيةوهو  :وكأنه من احلنث ,حنث حينث :يقال ,نقضها والنكث فيها :يف اليمني ُث نْ احلِ    )  ٤(

  ).٣٤٣ص( »أبواب املقنع

 كل واحد منهم ظهره إىل صاحبه إذا كان بينهم كأنه وىلَّ  ,تدابرواتظاهر القوم إذا  :يقال ,مقابلة الظهر بالظهر :هار لغةً الظِّ    )  ٥(
  .عداوة

 ,ألن الظهر من الدابة موضع الركوب; ذلك بلفظ الظهر إنام خصَّ و. كظهر أمي أنت عيلَّ  :قول الرجل المرأته :ورشعاً 
 ).٤٩٣ص(» التعاريف«, )١٦٢ص( »أنيس الفقهاء«: انظر. واملرأة مركوبة وقت الغشيان
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اللَّطمة عىل وجه العبد  ^وكذلك جعل النبي . )٢(, واخلطأ)١(هنار رمضان, والقتل شبه العمد
ق, ته النار فكاكًا له من الرِّ ق . )٣(وجعل جزاء اللَّطمة عتقه, فمن مل يفعل مسَّ ومن وسائل تصفية الرِّ

, بحيث جيعل رّقه يف حياته, ثم يكون حرا بعد )٥()التَّدبري(ومنها كذلك . )٤()اُملكاتبة(يف اإلسالم 
 ., وهو حترير هلا بال ريب)حتريم مرياث ُأّم الولد(ومن ذلك أيضًا . موته

ع القوانني بتحريم عتق العبيد عىل األفراد, بينام يف الو ومانية ترشِّ ولة الرُّ قت نفسه كانت الدَّ
ق عىل من ُيضبط متلبِّسًا بجريمة عتق عبد له جن, أو التعذيب, أو حتى فرض الرِّ  !)٦(وحتكم بالسَّ

حابة  بيعها, وأهنا اختلفوا يف حكم ُأمهات األوالد, ثم اتَّفقوا عىل منع  إذا ُعلم هذا ; فإنَّ الصَّ

                                                                                                  
لسان «: انظر  .; قاله األزهري أو بحجر ال يكاد يموت من أصابه فيموت ,هو أن يرضب اإلنسان بعمود ال يقتل مثله     )١(

  ).٣/٣٠٢( »العرب

  .; قاله األزهري فيقتله فيصيب إنساناً  ,هو أن يرمي الرجل بحجر يريد تنحيته عن موضعه وال يقصد به أحداً  :القتل اخلطأ   )  ٢(
  .»السابقاملرجع «: انظر

َأْقَدُر  هللا !اْعَلْم أبا مسعود« :صوًتا يفسمعُت من خلف ,يل غالماً  كنت أرضب :قال يِّ أيب مسعود األنصارحلديث   ) ٣(
َحْتَك للفْل أَما لو مل تْفع« :فقال !لوجه اهللا رٌّ هو ح !يا رسول اهللا :فقلت .^ فإذا هو رسول اهللا ,التفتُّ ف .»!عليه منك عليك
تك أو ,النَّار باب صحبة املامليك وكفارة من لطم  –يف كتاب األيامن ) ١٦٥٩(, رقم )٣/١٢٨(أخرجه مسلم . »النَّار ملسَّ
  .عبده

 .املكاتبة والتكاتب بمعنًى , ووكتاباً  عبده مكاتبةً  َب اسم مفعول من كاتَ  ):ُب اتَ كَ املُ (و. لغًة مأخوذة من الكتابة :ةكاتباملُ    )  ٤(
 »الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. نجم لوقته املعلوم كلُّ  حيلُّ  ة,وقات معلومأىل إ مٍ نجَّ م عىل مالٍ  عتٌق  :ورشعاً 

 ).١٧٠ص( »أنيس الفقهاء«, )٤٢٩ص(
 . دبر سيدهما يُ ألنه يعتق بعد ;ق عتقه بموتهإذا علَّ  ,العبد واألمة تدبرياً  رَ بَّ مصدر دَ  :دبريالتَّ   )٥(

املطلع عىل أبواب «: انظر. هو تعليق العتق باملوت: وقيل .أن يعتق بعد موت صاحبهوهو , ربُ عتق العبد عن دُ  :رشعاً و
 ).١٦٩ص( »أنيس الفقهاء«, )٣١٥ص( »املقنع

                                                               .)١٦/٣( »تكملة املطيعي عىل املجموع«: انظر  )٦(
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عن رأيه بجواز بيعهن إىل املنع من ذلك, وهنى  تعتق بموت سيدها ; وبخاصة بعد أن َرَجَع عمر 
اللهم إال ما ُحكي عن عيل بن أيب طالب أنه َرَجَع عن موافقة عمر ريض اهللا عنهام  ! الناس عن بيعها

; وسيأيت بيانه يف املس  .ألة الالحقةملَّا ويل اخلالفة ; إذ رأى جواز بيعهنَّ
*  *  * 

אאW 

حابة  عىل أنه ال جيوز بيع ُأمهات  من بعدهموالتابعني و مجهور فقهاء األمصار من الصَّ
يِّد  . )١(األوالد, وأهننَّ يعتقن بعد موت السَّ

حابة عىل منع بي در األول قبل أن يتَّفق مجهور الصَّ عهنَّ ; وقد وقع يف املسألة خالٌف يف الصَّ
يق, وعيل بن أيب طالب  دِّ , وابن عبَّاس, وابن الزبري, وجابر,  −كام سبق  –فُحكي عن أيب بكر الصِّ

مهات األوالد ا أُ نَ عْ بِ «: قال  جابر , حلديث)٢(جواز بيعهن واسرتقاقهن وأيب سعيد اخلُْدِريِّ 
ا كنَّ «: قال وحلديث أيب سعيد  .)٣(» كان عمر هنانا فانتهينافلامَّ  ,وأيب بكر ^عىل عهد رسول اهللا 

وبه قال داود الظاهريُّ خمالفًا مجاهري الفقهاء بعد . )٤(»^ مهات األوالد عىل عهد رسول اهللانبيع أُ 

                                                                                                  
املنتقى رشح «, )٢/٥٣٠( »املدونة الكربى« :وللاملكية). ٣/١٠١( »تبيني احلقائق«, )٧/١٤٩( »املبسوط«: للحنفيةانظر   )١(

 »الفروع« :وللحنابلة). ٦٤٤ص( »الرساج الوهاج«, )٢٠٩ص(للاموردي  »اإلقناع« :وللشافعية). ٦/٢٢( »املوطأ
          ).٤٩٤و ٧/٤٩٠( »اإلنصاف«, )٥/٩٦(

          ).١٠/٤١٣( »نــياملغ«, )٦٥٥ص( »بداية املجتهد«: انظر  )٢(
 »املستدرك«واحلاكم يف . باب يف عتق أمهات األوالد –, كتاب العتق )٣٩٥٤(, رقم )٤/٢٧(» السنن«أخرجه أبو داود يف   )٣(

, من طريق محاد بن )٣٤٢٤(, رقم )١٠/١٦٦( »اإلحسان برتتيب ابن بلبان«, وابن حبان كام يف )٢١٨٩(, رقم )٢/٢٢(
. »عىل رشط الشيخني«: وسكت عنه أبو داود, وصححه احلاكم وقال. د, عن عطاء, عن جابر سلمة, عن قيس بن سع

به الذهبي بأنه عىل رشط مسلم فقط                                                              . وتعقَّ
والدارقطني يف . يف ُأم الولد باب –, كتاب فضل العتق )٥٠٤١(, رقم )٣/٩٩( »السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )٤(
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حابة ه ابن عبد الرب شذوذًا ال ينبغي التَّعويل عليه)١(الصَّ  . , وعدَّ

باعًا  والقول ببيع ُأمهات األوالد شذوٌذ تعلَّقت«: )٢(»التمهيد«قال يف  به طائفة, منهم داود, اتِّ
ة هلا يف ذلك, وال سلف هلا ; ألنَّ عيل بن أيب طالب خمتلٌف عنه يف ذلكلعيلٍّ  اهـ. », وال حجَّ 

وقد أمجع املسلمون «: قال ابن عبد الرب. وقد حكى بعض أهل العلم اإلمجاَع عىل بطالن بيعهنَّ 
 . )٣(»دهاعىل منع بيع ُأمِّ الولد, ما دامت حامًال من سي

حابة  اجتمع رأيي ورأي عمر «: واستدلَّ له بقول عيلٍّ ! بل حكاه ابن قدامة إمجاَع الصَّ
 . )٤(»... مهات األوالدعىل عتق أُ 

وأنَّ ما جاء فيه  ,)٥(»... مهات األوالد أن ال يبعناجتمع رأيي ورأي عمر يف أُ «: ويف لفٍظ قال
 .)٦(عنه اخلالف عن عيلٍّ وغريه ; قد ُروي رجوعهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, من طريق زيد العمي, عن أيب الصديق )٢١٩٠(, رقم )٢/٢٢( »املستدرك«, واحلاكم يف )٣٨(, رقم )٤/١٣٥( »سننه«

                                                               !بينام صّححه احلاكم. »زيد العّمي ليس القوي«: وأعلَّه النسائي بقوله. الناجي, عن أيب سعيد
ييس)٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«, و)٨/٢١٤( »املحـىل«: انظر  )١(           ., وقال به أيضًا برش املرِّ
          ).املغربية − ٣/١٣٦( »التمهيد«: انظر  )٢(
                                                               .»املصدر السابق«: انظر  )٣(
, رقم )١٠/٣٤٨( »السنن الكربى«, والبيهقي يف )٢٠٤٨(, رقم )٢/٦١(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )٤(

, من طريق هشام بن حسان, عن ابن سريين, عن َعبيدة السلامين, )٦١٣٤(, رقم )٧/٥٦٣(» املعرفة«, ويف )٢١٥٨٣(
وهذا اإلسناد «): ٤/٢٤١(» تلخيص احلبري« قال احلافظ ابن حجر يف. وسيأيت األثر بتاممه وسنده صحيح,. عن عيل 

                                                ).٢/٨٨(» الدراية ختريج أحاديث البداية«وأعاده بنحوه يف . »معدود يف أصحِّ األسانيد
                               .أيضاً  صحيحوسنده . من طريق أيوب, عن ابن سريين به) ١٣٢٢٤(, رقم )٧/٢٩١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٥(
 »رشح املوطأ«والزرقاين يف ). ٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«وحكاه بعض شيوخ احلنفية كام يف ). ١٠/٤١٤( »املغــني«: انظر  )٦(
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د أبو جعفر الطَّحاويُّ يف  حابة  )١(»رشح معاين اآلثار«وأكَّ عىل ترك بيع ُأمهات  أنَّ إمجاع الصَّ
ة, وإْن كانوا قد فعلوا يف عهد رسول اهللا  خالفه, كام يف رواية جابر وأيب سعيد  ^األوالد حجَّ

مة حابة. املتقدِّ  . )٢(وردَّ ابن القيِّم وغريه حكاية اإلمجاع عن الصَّ

وقد ناقش األُصوليون هذه املسألة ; فيام لو ذهب واحٌد من أهل احللِّ والعقد إىل حكٍم وُعرف 
 .)٣(ومل ُينكر عليه ُمنكر; هل يكون ذلك إمجاعًا? عىل اختالف بينهم …به 

*  *  * 

ة
َّ
                             : جبواز بيع ُأمهات األوالد عمر  عن اآلثـار احملكـي

م يف أموال أبناء امليت بقيمة َعْدٍل, ثم  عمر كان  ل أمره أن ُأم الولد تباع, وأهنا ُتقوَّ يرى أوَّ
الئل عىل ذلك  :تعتق, ومن الدَّ

نن الكربى«ما رواه البيهقي يف  – ١ مهات أُ  باع عمر « :قال ٍب هْ زيد بن وَ ن ع )٤(»السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                ., وأشار إىل أنه ال عربة بِنُُدور املخالف بعد ذلك, وال يتعنيَّ معرفة سند اإلمجاع)٤/١٠٥(

سبع ^ كر لذلك نظائر, كإمجاعهم عىل جعل التكبريات عىل اجلنائز أربع تكبريات, وكانت يف عهد النبي ذ, و)١/٤٩٥(  )١(
                                                .; ألنه كان آخر األمرين تكبريات

                                                .»عون املعبود«, املطبوع مع )١٠/٣٥٠( »لقيم عىل سنن أيب داودحاشية ابن ا«: انظر  )٢(
 : هذه املسألة, وذكر أقوال العلامء وأهل األصول فيها عىل ثالثة أقوال) ١/٣١٢(له  »إحكام األحكام«ناقش اآلمدي يف   )٣(

 حنيفة, وبعض الشافعية, واجلبَّائي; إىل أنه إمجاع وحجة, واشرتط األخري ذهب اإلمام أمحد, وأكثر أصحاب أيب :األول
 .انقراض العرص

ة(ما ذهب إليه اإلمام الشافعي, وداود الظاهري, وبعض احلنفية; إىل نفي األمرين  :القول الثاين   ). كونه إمجاعًا وحجَّ
                            . من حاكم مل يكن إمجاعًا, وإْن ُفْتيا كان إمجاعاً  مذهب بعض أصحاب الشافعي; بحيث إْن كان ذلك حكامً  :القول الثالث

, سفيان, هو وإسناده صحيح. زيد بن وهبمن طريق سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن , )٢١٧٦٨(, رقم )١٠/٥٧٥(  )٤(
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 .»ثم َرَجعَ  ,األوالد

من يف أموال مهات األوالد أن يقوَّ أمر بأُ  عمر بن اخلطاب  أنَّ «: بسعيد بن املسيِّ وَذَكَر  – ٢
من قريش كان له   رجٌل ثم توّيف  ,من خالفته راً دْ فمكث بذلك َص  .ثم يعتقن ,لٍ دْ بقيمة عَ  )١(أبنائه

يف املسجد بعد  ذلك الغالم عىل عمر  فمرَّ  ,عجب بذلك الغالميُ   قد كان عمر ,ولد مِّ بن أُ ا
 . »?مكبن أخي يف أُ اما فعلت يا «: فقال له عمر  .»وفاة أبيه بليال

أو خيرجوين من مرياثي  ,ميوا أُ ين إخويت يف أن يسرتقُّ قد فعلت يا أمري املؤمنني حني خريَّ  :قال
يف ذلك  إنام أمرُت  أو لسُت « :قال عمر !ميأُ  فكان مرياثي من أيب أهون عيل من أن تسرتقَّ  ,من أيب

ثم قام فجلس عىل املنرب فاجتمع إليه  .»!أو آمر بيشء إال قلتم فيه ,رأياً  ما أتراءى !لٍ دْ بقيمة عَ 
قد  مهات األوالد بأمرٍ يف أُ  أمرُت  ين قد كنُت إ !يا أهيا الناس« :حتى إذا ريض مجاعتهم قال ,الناس

 ,م ولد فملكها بيمينه ما عاشكانت عنده أُ  ام امرٍئ فأيُّ  ,يل رأي غري ذلك َث دَ ثم قد َح  ,علمتموه
 .)٢(»ة ال سبيل عليهافإذا مات فهي حرَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
م مراراً ) إمام حافظ ثقة( ابن سعيد الثوري زيد, هو أبو ). ٢٤٨ص( »التقريب«) ثقة(ى الكويف وسلمة, هو أبو حيي. تقدَّ

                                         ).٢٢٥ص( »التقريب«) ثقة جليل(سليامن اجلهني 
                                         .يعني أبناء السيد مالِك ُأم الولد  )١(
عن  ,اف بن خالدحدثني عطَّ  ,, من طريق سعيد بن عفري)٢١٧٦٩(رقم , )١٠/٥٧٥( »الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(

 . املسيب, كهذا مرسالً  , عن ابنبن شهاباعن  ,األعىل بن عبد اهللا بن أيب فروةعبد
). ٢٤٠ص( »التقريب«) صدوق عامل باألنساب(سعيد, هو ابن كثري بن عفري, منسوب جلده  ,صحيح بام بعدهوإسناده 

). ٣٣١ص( »التقريب«) ثقة فقيه(وعبد األعىل ). ٣٩٣ص( »التقريب«) صدوق هيم(وعطَّاف بن خالد, هو املخزومي 
م مراراً   »التقريب«وسعيد بن املسيب ; اتفق املحدثون عىل أن مرسالته أصح املراسيل كام يف . وابن شهاب, إمام كبري, تقدَّ

                                         ).  ٢٤١ص(
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ثم  ,من قريش كان يعجبه عقله ولسانه رجالً  أنَّ « ,ذكرأنه  −أيضًا  −ويف روايٍة عن سعيد  – ٣
عىل  فمرَّ  !ه حتى أخرجوه من مرياثهمِّ يف أُ  )١(ه فزايدوهمَّ فأقاموا أُ  ,م ولدمه أُ وأُ  ;مات أبوه وترك ماالً 

ا مَ أَ « :فقال .»!مي من مرياث أيببأُ  خرجُت  :قال ?ه من مرياث أبيهفدعاه فسأله ما صار ل عمر 
 ام رجلٍ أيُّ  !يا أهيا الناس« :ثم قال فقام فخطب الناَس  .»!عنه الناَس  أذبُّ  يف ذلك مقاالً  واهللا ألقولنَّ 

 .)٢(»!ةمنه فهي حرَّ  ولدْت  م ولدٍ ترك أُ  حرٍّ 
كان يرى جواز بيع ُأمهات  عمر بن اخلطاب  دالٌة عىل أنَّ  −وما كان يف معناها  −فهذه اآلثـار 

يِّد يِّد, فال حيلُّ  , ثم َرَجَع عن ذلكاألوالد, وأهنن ال يعتقن بموت السَّ وقال بأهنن حرائر بموت السَّ
, وال َجْعُلهنَّ يف نصيب الولد بعد موت والده  .بيُعهنَّ

*  *  * 
   رجوعه

َّ
  :مطلقًا  إىل املنع من بيعهن

ة بعد موت سيدها ثابت  ؤمنني عمر بن اخلطاب ورجوع أمري امل إىل القول بأنَّ ُأم الولد حرَّ

                                                                                                  
ى بيع الداللة ويُ  − بيع املزايدة  )١( هو أن ُينادى عىل السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم عىل بعض, حتى تقف عىل آخر : − سمَّ

 ). ٢٥/٢٩٢(» املوسوعة الفقهية«: انظر. من يزيد فيها فيأخذها,  وهو بيع جائز
لسالم, يف حمرم سنة يف دورته الثامنة املنعقدة يف بروناي دار ا) ٧٣(وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 

ه١٤١٤ ويتم عند رضا  ,للمشاركة يف املزاد أو كتابةً  يعتمد دعوة الراغبني نداءً  ,عقد معاوضة :عقد املزايدة«: هـ ما نصُّ
  ., العدد الثامن)٢/٢٥(» جملة املجمع«: انظر .»البائع

بن اعن  ,حدثني يونس ,ثنا عنبسة ,ح, من طريق أمحد بن صال)٢١٧٧٠(, رقم )١٠/٥٧٦( »الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(
 . وفيه قصة , عن سعيد بن املسيب مرسًال,شهاب

وعنبسة, هو ). ٨٠ص( »التقريب«) ثقة حافظ(, أمحد بن صالح, هو أبو جعفر بن الطربي املرصي وإسناده صحيح بام قبله
ثقة, إال (عم عنبسة الراوي عنه  ويونس, هو ابن يزيد األييل,). ٤٣٢ص( »التقريب«) صدوق(ابن خالد بن يزيد األييل 

ما مراراً ). ٦١٤ص( »التقريب«) أن يف روايته عن الزهري ومهًا قليالً   .وابن شهاب, وابن املسيب تقدَّ
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حابة يف ذلك  )١(شاور عليا من طرق كثرية ; فإنه  كام هي عادته يف قضايا الشأن  –وغريه من الصَّ
 . قبل أن خيتار النهي عن بيعها −العام 

والعمل بعه عامة أهل العلم يف ذلك, يف املسألة, وتا وهذا الذي أذكره هو املشهور عن عمر 
افعي بأنَّ . )٢(, كام يقول أبو عمر بن عبد الربواالتِّباع عىل ما ذهب إليه  ح اإلمام الشَّ وقد رصَّ

 . )٣(أخذه بالقول بمنع بيع ُأم الولد ; إنام كان تقليدًا لعمر 

  :كثرية   الئل عىل رجوعهوالدَّ  *

م يف رواية زيد بن وهبمنها ما جاء رصحيًا, كام تق −  ١ ثم  ,مهات األوالدأُ  باع عمر « :دَّ
 . )٤(»َرَجعَ 

ثم  ,قد علمتموه مهات األوالد بأمرٍ يف أُ  أمرُت  أين قد كنُت  !يا أهيا الناس«: ومنها قوله  – ٢
, فإذا مات فهي م ولد فملكها بيمينه ما عاشكانت عنده أُ  ام امرٍئ فأيُّ  ,يل رأي غري ذلك َث دَ قد َح 

 . )٥(»ة ال سبيل عليهاحرَّ 

فقام فخطب  .»!عنه الناَس  أذبُّ  يف ذلك مقاالً  ا واهللا ألقولنَّ مَ أَ «: −أيضًا  − وقوله  −  ٣
 . »!ةمنه فهي حرَّ  ولدْت  م ولدٍ ترك أُ  حرٍّ  ام رجلٍ أيُّ  !يا أهيا الناس« :ثم قال الناَس 

                                                                                                  
          . سيأيت ذكر ما يدل عىل ذلك عند سياق اآلثار عن عيل  )١(
          ).املغربية − ٣/١٣٨( »التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٦/١٠١( »األم«: انظر  )٣(
م قريبًا, وهو صحيح اإلسناد  )٤(  .تقدَّ
متا قريبًا بسند صحيح  )٥(  .هذه الرواية والتي بعدها ; تقدَّ
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٤ –  , لامينُّ  −ريض اهللا عنهام  − ا اخلطاب وعلي  عمر بنأنَّ «ومنها ما ذكره َعبيدة بن عمرو السَّ
فقىض بذلك حتى  عثامن  يلثم و ,صيَب فقىض بذلك عمر حتى أُ  ,مهات األوالدأُ أعتقا 

 .)١(»...صيَب أُ 

 .)٢(»أنَّ عمر أعتق ُأمهات األوالد إذا مات ساداُهتنَّ «: −ريض اهللا عنهام  −وعن ابن عمر  – ٥

هات األوالد أن ال ُيبعن, وال ُيوهبن, وال يرثن, قىض عمر يف ُأم«: قال −أيضًا  −وعنه  – ٦
 .)٣(»يستمتع هبا صاحبها ما كان حيا, فإذا مات عتقت

 .)٤(»سقاطمهات األوأُ  ,والدمهات األأُ  أعتق عمر بن اخلطاب « :عن عكرمة قالو − ٧

                                                                                                  
. , من طريق هشيم, عن مغرية, عن الشعبي, عن َعبيدة به)٢٠٤٦(, رقم )٢/٦٠( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )١(

 ., فإن رجاله ثقاتوإسناده صحيح
 .وإسناده صحيح. , من طريق معمر, عن الزهري, عن سامل, عن أبيه به)١٣٢٢٦(, رقم )٧/٢٩٢(أخرجه عبد الرزاق   )٢(
  ., من طريق عبيد اهللا وعبد اهللا ابني عمر, عن نافع, عن ابن عمر)١٣٢٢٥(, رقم )٧/٢٩٢(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

كام يف ) ضعيف عابد(وهو  طاب,بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخل أنَّ فيه عبد اهللامع وإسناده صحيح ; 
 ).١/٣٧٣(» التقريب«كام يف ) ثقة ثبت(ولكن تابعه أخوه عبيد اهللا, وهو ). ١/٣١٤(» التقريب«
عن عبد اهللا بن  ,سليامن بن بالل, من طريق )٢١٧٦٥(, رقم )١٠/٥٧٤(أخرجه البيهقي : وله طريق آخر بنفس اللفظ*   

 .ريض اهللا عنهام بن عمراعن  ,دينار
وهو . , من طريق هشيم, عن أيب إسحاق, عن عكرمة)٢٠٥٠(, رقم )٢/٦١( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )٤(

 . منقطع; فإن عكرمة مل يسمع من عمر ومل يدرك زمانه
 ; قاله ابن األثري يف همتام قبل مهأُ  َبطن من ْسقطيَ  الذي لدالو :أكُثرها والكُرس ,  والضم والفتح بالكرس −  طُ قْ ـالسِّ  *  

 ).ط.ق.س(, مادة )٢/٣٧٨( »النهاية«
ذا ولدت األمة من سيدها فقد أعتقت وإن كان إ«: عمر بن اخلطاب  قال: قال – أيضاً  −  عن عكرمةويف الباب  :أقول  

 ., وهو منقطع كسابقه)٢٠٥١(, رقم )٢/٦١(رواه سعيد . »سقطاً 
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   عمر  سبب رجوع
َّ
 :مطلقًا إىل القول مبنع بيعهن

بب يف ذلك  وقع يف احلادثة املشار إليها سابقًا للفتى القريش, ملَّا أراد إخوُته  ما −واهللا أعلم  –السَّ
ثم انضمَّ إىل ذلك واقعٌة أخرى جعلته ! , فزايدوا عليها− وكانت ُأمَّ ولد  –اسرتقاَق ُأمه أو بيعها 

 !يقيض بتحريم بيع ُأم الولد, فإنه خيش أن تتقطَّع بذلك األرحام, وتفشو به القطيعة
إذ سمع ;  عند عمر بن اخلطاب  كنت جالساً « :قال عن أبيه  ,ريدةن بُ عبد اهللا بفعن 

جارية من  :ثم جاء فقال ,فانطلق فنظر .»!?وتانظر ما هذا الصَّ  !)١(أُ فَ رْ يا يَ « :فقال .»!صائحةً 
 فلم يمكث إال :قال .»باملهاجرين واألنصار عيلَّ  :أو قال ,يل عُ دْ أُ « :عمر فقال :قال !مهاباع أُ قريش تُ 

فهل  :أما بعد« :ثم قال ,وأثنى عليه ,عمرُ  فحمد اهللاَ :قال .ار واحلجرةساعة حتى امتألت الدَّ 
ثم . »!فإهنا قد أصبحت فيكم فاشية« :قال .ال :قالوا .»!?القطيعة^ تعلمونه كان مما جاء به حممد 

¡|ö≅yγsù óΟçFøŠ﴿: قرأ tã βÎ) ÷Λ ä⎢ øŠ©9 uθs? βr& (#ρß‰ Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (# þθãèÏeÜs) è? uρ öΝä3tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ ﴾)قطيعةٍ  وأيُّ « :ثم قال ,)٢ 
فكتب يف  :قال .فاصنع ما بدا لك :قالوا .»وقد أوسع اهللا لكم ,امرئ فيكم مُّ باع أُ أقطع من أن تُ 

   .)٣(»هذا وإنه ال حيلُّ  ,فإهنا قطيعة ;حرٍّ  مُّ باع أُ أن ال تُ « :اآلفاق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وإن  ,ثم يموت إال أعتقها إذا ولدت ,كان يطأ جاريتهبأنه  ما من رجل كان يقرُّ « : قال عمر :قال عبَّاسبن اعن و −   

, عن ابن عبَّاس عن عكرمة ,عن خصيف ,عتاب بن بشري, من طريق )٢٠٥٢(, رقم )٢/٦٢(أخرجه سعيد . »طاً قْ كان ِس 
ى بام سقناه من األحاديث يف الباب ف,فيه ضعوإسناده . به ). ٣٨٠ص( »التقريب«) صدوق خيطئ(عتاب . لكنه يتقوَّ

 ).   ١٩٣ص( »التقريب«). صدوق سيئ احلفظ, خلط بأخرة, ورمي باإلرجاء(ف, هو ابن عبد الرمحن اجلزري وُخَصيْ 
الصديق        يف خالفة أيب بكر همع وحجَّ  ,أدرك اجلاهلية .بن اخلطاب  حاجب عمر,  − هكذا غري منسوب  –رفأ ـيهو   )١(

 ).٦/٥٤٦(» اإلصابة يف متييز الصحابة«: انظر .ومل أقف عىل تاريخ وفاته. − ريض اهللا عنهام  − 
 ).٢٢: آية( ^سورة حممد   )٢(
, من طريق غيالن بن جامع, عن إبراهيم بن حرب, عن عبد اهللا )٣٧٠٨(, رقم )٢/٤٩٦(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف   )٣(

الذهبي يف  ووافقه. »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: قال احلاكم عقبه. ابن بريدة, عن أبيه, عن عمر



אאאא  

 

  :القول بإباحة بيع ُأمهات األوالدعن   ومن أسباب رجوع عمر بن اخلطاب *

بَّة من جهة األُمهات إذا  خشيُته من اختالط األنساب, أو تضييع األوالد, ولئال تلحقهم السَّ
فال تبيعوا  ,له امرأة من نساء العجم ولدْت  ام رجلٍ فأيُّ ... «: أنه قال ُمِلْكَن ; فإنه ُيروى عنه 

جل أن يطأ حريمه وهو ال يشعرفإنكم إْن فعلتم أوشك ال ,مهات أوالدكمأُ   .)١(»!رَّ

قد  ,بأربعة آالف جاريةً  مرةً  −وكان صديقًا لعمر بن اخلطاب  – )٢(واشرتى عبد اهللا بن قارب
أو عن  ,ك عن هذاهُ نزِّ واهللا إين كنت ألُ « :وقال !شديداً  ماً وْ لَ  عمر  فالمه !طاً قْ لرجل ِس  أسقطْت 
, « :وقال ,)٣(ةرَّ لدِّ با باً َرضْ  البائعوأقبل عىل  .»!مثل هذا اآلن حني اختلطت حلومكم وحلومهنَّ

 :أو قال ,حومعليهم الشُّ  مْت رِّ ُح  ,قاتل اهللا هيود !ودماؤكم ودماؤهنَّ ; تبيعوهننَّ تأكلون أثامهننَّ 
 .واهللا أعلم. )٤(عبد اهللا بن قارب ها فردَّ  .»!اْرُدْدَها !فباعوها وأكلوا أثامهناموا شحومها, حرُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»التلخيص«

, من طريق عبد احلميد بن صالح, عن أيب بكر النهشيل, عن )٢١٧٧٤(, رقم )١٠/٥٧٧(» الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(
 اإلسناد جهالة;يف . فذكره: ... ^عىل منرب رسول اهللا  عبد اهللا بن سعيد, عن جده, أنه سمع عمر بن اخلطاب 

أبو بكر النهشيل, مشهور بكنيته, واسمه عبد اهللا ). ٣٣٣ص( »التقريب«)صدوق(ي عبداحلميد, هو أبو صالح الُربمج
ه ).  ٣٠٦ص(» التقريب«) صدوق ربام وهم(وعبد اهللا بن سعيد ). ٦٢٥ص(» التقريب«) صدوق ُرمي باإلرجاء( ا جدُّ أمَّ

 . فلم أجد ترمجته
له رواية عن أبيه حديث يف . صحابة, وأبوه صحايب أيضاً عداده يف ال. الثقفي قارب بن األسود بن مسعودهو عبد اهللا بن   )٢(

   ).٤/٢٠٧(» اإلصابة«, )٣/٩٦٢(» االستيعاب«: انظر. مل أقف عىل تاريخ وفاته. »يرحم اهللا املحلقني«: حجة الوداع
ة دِّ ـال   )٣( ى . هي التي ُيرضب هبا, عربية معروفة, سوط من خشب:  − بالكرس − رَّ » النهاية«: انظر). املخفقة(وُتسمَّ

                           ).ق.ف.خ(و ) ر.ر.د(, ماديت )١٠/٨٢(و) ٤/٢٨٢(» اللسان«, و)ق.ف.خ(, مادة )٢٧٥ص(
, من طريق عمر بن ذر, عن )٢١٤٧٢(, رقم )٤/٤٠٤(, وابن أيب شيبة )١٣٢٤٨(, رقم )٧/٢٩٦(أخرجه عبد الرزاق    )٤(

). ١/٤١٢(» التقريب«) ثقة ُرمي باإلرجاء(عمر بن ذر  ناده مقبول,وإس. حممد بن عبد اهللا بن قارب الثقفي, عن أبيه
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  : ، وهي أدلة اجلمهورذهب الذي رجع إليه عمر أدلة امل
ـنَّة, واآلثار, واإلمجاع,  استدلَّ اجلمهور عىل منع بيع ُأمهات األوالد, وأهننَّ عتيقات ; بالسُّ

 :واملعقول
 ـهـَّـرةـــنَّة املطــــالسُّ : أوالً 

فكيف  ;األثامنَ  فنحبُّ  )١(ياً بْ ا نصيب َس إنَّ  !يا رسول اهللا« :قال عن أيب سعيد اخلُْدِريِّ  – ١
فإهنا ليست نسمة  ,ال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم ,أو إنكم تفعلون ذلك« :فقال .»?لزْ ترى يف العَ 

 .)٢(»إال هي خارجة كتب اهللا أن خترَج 
بي يمنع من نقل املِْلك بالبيع, وإال مل يكن لعزهلم ألجل حمبة  :وجه الداللة أنَّ استيالد السَّ
 .فدلَّ ذلك عىل أنَّ بيع األمة بعد إتيان الولد ال جيوز. )٣(اله البيهقياألثامن فائدة ; ق

: , فقال^عند رسول اهللا  )٤(ُذِكَرْت ُأمُّ إبراهيم: قال −ريض اهللا عنهام  −وعن ابن عبَّاس  − ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وأبوه عبد اهللا بن ). ١/٦٦٢(» التقريب«) مقبول: (, وقال احلافظ)٥/٣٧٢(» الثقات«وحممد الثقفي, وثَّقه ابن حبان 

 ).٣/٩٦٢(» االستيعاب«) صحايب(قارب 
  ﴿﴾ : واستدركه عليه . »!مل أقف عىل إسناده«: وقال) ٦/١٨٧(» ليلإرواء الغ«هذا احلديث أورده الشيخ األلباين يف

 .; فجزامها اهللا خرياً ) ١١٩ص(» إرواء الغليلالتكميل ملا فات خترجيه يف «الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير يف 
, )١٩٩ص(» طلبة الطلبة«: انظر. ةيَّ بِ ْس ية ومَ بْ يها فهي َس بِ ْس ى املرأة يَ بَ وَس  .واالسرتقاق األرس:  − باملد  −  واالستباء يُّ بْ ـالسَّ     )١(

 ).٣١٥ص(» حترير ألفاظ التنبيه«
باب بيع الرقيق, ويف غريه من  –, يف كتاب البيوع )٢٢٢٩(, رقم )مع الفتح − ٤/٤٢٠(» الصحيح«أخرجه البخاري يف   )٢(

 . املواضع
 ). ١٠/٣٤٧(له » السنن الكربى«: انظر  )٣(
أختها , مع )هـ٧( يف سنة ^املقوقس صاحب اإلسكندرية إىل رسول اهللا هبا بعث  ,^م ولد رسول اهللا أُ  ,مارية القبطيةهي   )٤(

 ورضب عليها ,وكان يطؤها بملك اليمن ,وكان خيتلف إليها ,يف العالية ^فأنزهلا رسول اهللا   ,كانت بيضاء مجيلة ,سريين
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 .)١(»أْعَتَقها َوَلُدَها«

د وال^ أنَّ النبي  :وجه الداللة الم, قىض بأنَّ مارية القبطية ُأعتقت بمجرَّ دهتا إبراهيم عليه السَّ
 .)٢(»وظاهره يقتيض ثبوت حقيقة احلرية للحال, أو احلرية من كلِّ وجه«

أيُّام رجٍل ولدْت أمته منه, فهي ُمْعَتَقٌة «: ^قال رسول اهللا : قال −أيضًا  –وعن ابن عبَّاس  − ٣
 .)٣(»عن ُدُبٍر منه

 .ا تصري ُمْعَتقًة إذا أدبر وغادر احلياة بموتهأنَّ األمة إذا ولدْت لسيِّدها ; فإهن :وجه الداللة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).  ٨/١١١(» اإلصابة«, )٤/١٩١٢(» االستيعاب«: انظر .عليها بالبقيع يلِّ وُص , )هـ١٦(ماتت يف املحرم سنة  .احلجاب

والدارقطني يف . واللفظ لهباب ُأمهات األوالد;  –, كتاب العتق )٢٥١٦(, رقم )٢/٨٤١(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )١(
, )٢١٩١(, رقم )٢/٢٣(» مستدركه«, واحلاكم يف )٤١٩٢و ٤١٩٠و ٤١٨٩و ٤١٨٨(, رقم )٦٣و ٤/٦٢(» سننه«

 بن نيومداره عىل احلس. من طريق حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبَّاس, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس مرفوعاً . وغريهم
هذا إسناد ضعيف; حسني بن عبد اهللا بن «): ٢/٢٩١(» مصباح الزجاجة«قال البوصريي يف . عبد اهللا, جممع عىل تضعيفه

فه أبو حاتم, وأبو زرعةعبيد اهللا بن عبد اهللا اهلاشمي تركه عيل بن املدين وقال . ي, وأمحد بن حنبل, والنسائي, وضعَّ
 اهـ . »ُيقال إنه كان ُيتهم بالزندقة: البخاري

 .  »إسنادها جيد«:إىل أنَّ له طريقًا عند قاسم بن أصبغ; قال) ٢/٨٧(» الدراية«وأشار احلافظ ابن حجر يف   
من طريق قاسم بن أصبغ, عن مصعب بن حممد, عن عبيد اهللا بن  )٨/٢١٥(» املحىل«روى هذا الطريَق ابُن حزم يف  :قلت
فهذا «: قال ابن حزم عقب روايته. , عن عبد الكريم اجلزري, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس, بنحو لفظه− هو الرقي  –عمر 

ند, كلُّ رواته ثقة ده ابن القطان يف كتابه« :وقال الزيلعي. »خرب جيد السَّ  ).٣/٢٨٨(» ةنصب الراي«: انظر. »جوَّ
 ).٤/١٢٩(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
» سننه«والدارقطني يف . باب ُأمهات األوالد –, يف كتاب العتق )٢٥١٥(, رقم )٢/٨٤١(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )٣(

م الكالم عليه يف احلديث السابقومداره عىل حسني بن عبد اهللا أيضاً ). ٤١٨٧و ٤١٨٥(, رقم )٤/٦٢( فه وضعَّ .  , تقدَّ
 .»الصحيح أنه من قول ابن عمر«: وقال) ٤/٢٤٠(» تلخيص احلبري«ابن حجر ألجله يف 
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 ^ما ترك رسول اهللا « :قالأخي جويرية بنت احلارث  اخلزاعيِّ  عن عمرو بن احلارثو – ٤
 وأرضاً  ,وسالحهالبيضاء,  هُ لتَ غْ إال بَ  , وال شيئًا,ةً مَ وال أَ  ,وال عبداً  ,ديناراً عند موته درمهًا, وال 

 .)١(»صدقةً  جعلها
الم مل يرتكها النبي  :ةوجه الدالل أمًة, فلو ال أهنا خرجت  ^أنَّ مارية ُأمَّ ولده إبراهيم عليه السَّ

قِّ ملا صحَّ قوله ; فدلَّ عىل أنَّ ُأمَّ الولد )٢(; قاله احلافظ ابن حجر» إنه مل يرتك َأَمةَ «: عن الوصف بالرِّ
 .عتيقة, وأنه ال حيلُّ بيعها

ما  ,ثورَ ال نُ «: −ريض اهللا عنهام  −يب بكر وعائشة من حديث أ )٣(»صحيح مسلم« ويف – ٥
  .»صدقة تركنا

ملَّا مات خلَّف ُأمَّ ولده مارية, فلو كانت ماالً لبيعت, وصار ثمنها  ^أنَّ النبي  :وجه الداللة
ة)٤(صدقةً   ., فلامَّ مل حيصل ذلك دلَّ عىل أهنا صارت حرَّ

 ـارـــــاآلثــ: ثانيًا 
حابة, كعمر بن اخلطاب, وعثامن بن عفان, وعيل بن  وهي آثار صحيحة, مروية عن كبار الصَّ

 .)٥(, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر , وغريهم −قبل املخالفة  –أيب طالب 

                                                                                                  
باب الوصايا, وقول النبي  –, يف كتاب الوصايا )٢٧٣٩(, رقم )مع الفتح − ٥/٣٥٦(» الصحيح«أخرجه البخاري يف   )١(

 . ويف غريه من املواضع. »وصية الرجل مكتوبة عنده«: ^
 ).١٠/٣٤٧( »سنن البيهقي الكربى«: وانظر. )٥/١٦٥(» الفتح«يف   )٢(
 ١٧٥٨(, رقم )١٣٨٠و ٣/١٣٧٩(» ال نورث ما تركنا فهو صدقة«: ^ باب قول النبي  –يف كتاب اجلهاد والسري  )٣(

 ).١٧٥٩و
 ).٤/٢٦٣(» معامل السنن«: انظر  )٤(
 : انظر اآلثار الواردة عنهم بأسانيدها يف  )٥(
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 عاإلجـــــام: ثالثًا 

حابة بعد هني عمر  عن بيع ُأمهات األوالد, وذلك بقية خالفته, ثم خالفة  وهو إمجاع الصَّ
حابة يف زمنهام, ثم وقع اخلالف من عيلٍّ , وال يُ عثامن  , وقد ُحكي عرف هلام خمالف من الصَّ

وهو ما اتَّفق عليه مجاهري أهل . −ريض اهللا عنهام  −رجوعه إىل ما ُيوافق ما كان عليه عمر وعثامن 
حب الكرام  .)١(العلم عرب العصور بعد الصَّ

 ــــولــقاملع: رابعًا 
 :وذلك من وجهني *

نَّ أمَّ الولد قد وجبت هلا حرمة, وهي اتصال الولد هبا, وكونه بعضًا منها, وهذا التعليل أ :األول
, ودماؤكم ودماؤهنَّ « :حني رأى أن ُيبعن حمكيٌّ عن عمر   .)٢(»اختلطت حلومكم وحلومهنَّ

فكان من رأس املال,  –وهي الوطء  –أنَّ االستيالد إتالٌف حصل بسبب حاجة أصلية  :الثاين
يِّد بمجرد موته)٣(ل ونحوهكاألك  .; ولذلك حيصل العتق ألُم الولد من رأس مال السَّ

*  *  * 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ). وما بعدها ٧/٢٨٧(ات األوالد باب بيع أمه: »مصنف عبد الرزاق« *
 ). وما بعدها ٤/٤٠٩(باٌب يف بيع أمهات األوالد : »مصنف ابن أيب شيبة« *
 ).وما بعدها ٢/٨٦(باب ما جاء يف أمهات األوالد : »سنن سعيد بن منصور« *

 .راجع اإلحاالت السابقة يف صدر املسألة  )١(
 .م خترجيه, واألثر تقدَّ )٦٥٦ص(» بداية املجتهد«: انظر  )٢(
 ).٢/٦١٦(» رشح منتهى اإلرادات«: انظر  )٣(
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  :الرتجيـح 
يِّد, وال ُينتظر يف  اجح يف املسألة هو حتريم بيع ُأمهات األوالد, وأهننَّ عتيقات بموت السَّ الرَّ

حابة يف ذلك, وإمجاعهم عليه , ورجوع من ُحكي ذلك إجازة الورثة, وذلك لقوة األدلة عن الصَّ
قاب وتر يعة اإلسالمية عىل عتق الرِّ يبها يف ذلك ; واهللا تعاىل غعنه املخالفة, وملَِا ُعِلَم من حثِّ الرشَّ

 . أعلم
*  *  * 
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  املسـألة الثانية – ٢٩
 إىل جواز ذلك  رجوع علي بن أبي طالب

َّ
  عن القول مبنع بيعهن

  

W                             

كام سقناه عن ابن  −يف مسألة ُأمهات األوالد يرى أنه خمتلٌف  املتتبِّع لرأي عيل بن أيب طالب 
ل أمره  −, فلقد جاء عنه أنه كان يرى عدم جواز بيع ُأم الولد − )١(عبد الرب باعتبار أهنا تعتق,  −يف أوَّ

يِّد ًة بمجرد موت السَّ  . وتصري حرَّ

جوع عن  ي عليها أحكام احلرائر, فيجوز ثم جاء عنه الرُّ ذلك, إىل القول بأهنا رقيقة, ال َتْرسِ
 . بيعها, وهبتها, ويرقها أوالد امليت

إىل موافقة عمر مرًة أخرى, مما يدلُّ عىل اختالف األقوال عنه  −أخريًا  –وروي عنه أنه َرَجَع 
 عىل ما سيأيت بيانه)٢(يف املسألة ;. 

*  *  * 

 

                                                                                                  
         ). املغربية – ٣/١٣٦( »التمهيد«: انظر  )١(
)٢(  ﴿  ﴾ :  باختالف عيل بن أيب طالب  –رمحه اهللا تعاىل  –استدلَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف هذه املسألة وأمثاهلا

افضة بعصمة ا يعة الرَّ كام هو ! , فإنَّ املعصوم ال يتناقض قوله− وعىل رأسهم عيل بن أيب طالب  –ألئمة عىل بطالن قول الشِّ
       ).وما بعدها ٣٥/١٢٥(» جمموع فتاوى ابن تيمية«: انظر. وكالمه^ احلال يف قول النبي 
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אאW 

ة عنه 
َّ
   : يف منع بيع ُأمهات األوالد أوالً  اآلثـار احملكـي

الة عىل أنَّ عليا *   :ولد عتيقة, ما ييلال كان يقول بأنَّ ُأمَّ  من اآلثـار الدَّ

, عن عيل بن أيب طالب  – ١ لامينِّ  شاورين: فقال الناَس  خطب«أنه  عن َعبيدة بن عمرو السَّ
 . )١(»... فرأيت أنا وعمر أن ُأعتقهنَّ د ; مهات األوالعن أُ  عمرُ 

م  – ٢ مهات أعتقا أُ  − اهللا عنهام  ريض −ا عمر بن اخلطاب وعلي إنَّ «: َعبيدةقول وتقدَّ
 . )٢(»...األوالد

, أنه كان يقيض بقضائه يف ُأم الولد, فقد −ريض اهللا عنهام  −ومما يدلُّ عىل موافقته لعمر – ٣
,  .)٣(»إنَّ عمر قد أعتقكنَّ «: فقال! أنَّ ُأم ولد أتت عليا  روى إبراهيم النَّخعيُّ

م رصيٌح يف اختيار عيلٍّ  , وقد  فجميع ما تقدَّ أنَّ ُأمهات األوالد يعتقن بموت أسيادهنَّ
استمرَّ عىل ذلك مدة خالفة عمر بن اخلطاب, ثم مدة خالفة عثامن بن عفان ريض اهللا عنهام, فلامَّ آل 

رت إليه اخلالفة ; َتَرَك ما كان يقيض به زمن اخلليفتني قبله, وقىض بأنَّ ُأمهات إليه األمر, وصا
 .وقد جاء هذا عنه رصحيًا من طرق متعددة! األوالد ال يعتقن

                                                                                                  
 و هبذا وه. من طريق مغرية, عن الشعبي, عن َعبيدة به) ٢٠٤٧(, رقم )٢/٦٠( »السنن«أخرجه سعيد بن منصور يف   )١(

         . اإلسناد صحيح
م يف املسألة السابقة,   )٢(  .وإسناده صحيحتقدَّ
ورجاله ثقات; لكنه . , من طريق ابن نمري, عن األعمش, عن إبراهيم)٢١٥٨٧(, رقم )٤/٤١٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )٣(

عن حييى بن العالء, عن ) ١٣٢٣١(, رقم )٧/٢٩٣(عبد الرزاق  وأخرجه .مرسل, فإبراهيم النخعي مل يسمع من عيل 
         .األعمش به
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 ُأمهات األوالد ه وعـرج
ِّ
 : إىل القول برق

      جاءت آثاٌر صحيحٌة عن عيل بن أيب طالب تدلُّ عىل رجوعه عن موافقة عمر بن اخلطاب    
 :يف مسألة ُأمهات األوالد, ومن ذلك –ريض اهللا عنهام  –

لامينِّ  –١  ,مهات أوالديف بيع أُ  ناظرين عمر بن اخلطاب « :عيل قال  :قالعن َعبيدة السَّ
 ,فقىض بذلك حياته ,بقوله راجعني حتى قلُت فلم يزل عمر يُ  :قال !بعنال يُ  :وقال !بعنيُ  :فقلت

 إيلَّ  فرأيك ورأي عمر يف اجلامعة أحبُّ « :قلت لعيلٍّ  :بيدةعَ قال  .»رأيُت أن ُيبعنفلام أفىض األمر إيلَّ 
 .)١(»قةرْ من رأيك وحدك يف الفُ 

 أنْ  ;مهات األوالداجتمع رأيي ورأي عمر يف أُ « :يقول ا سمعت علي  :قال بيدةعَ وعن  – ٢
 فرأيك ورأي عمر يف اجلامعة أحبُّ « :فقلت له :بيدةقال عَ  .»ثم رأيت َبْعُد أن ُيبعن: قال !بعنال يُ 
 .)٢(»!فضحك عيلٌّ « :قال.» −أو قال يف الفتنة  −قة رْ من رأيك وحدك يف الفُ  إيلَّ 

فرأيت أنا وهو إذا استشارين عمر يف بيع ُأمهات األوالد ; «: قال − أيضًا  −وعن َعبيدة  – ٣
يُت األمر من بعدمها رأيُت أن فلامَّ ُولِّ , فقىض به عمر حياته, وعثامن من بعده, ولدْت ُأعتقت

عبيُّ . »!أرّقها ثني ابن سريين قال: قال الشَّ رأي عمر وعيل يف «: ما ترى? قال: قلت لعبيدة: فحدَّ
 . )٣(»اجلامعة أحبُّ إيلَّ من قول عيلٍّ حني أدرك اخلالف

                                                                                                  
, عيل بيدةعن عَ  ,عن الشعبي ,عن إسامعيل بن أيب خالد ,هشيم, من طريق )٢١٧٦٧(, رقم )١٠/٥٧٥(أخرجه البيهقي   )١(

 .وإسناده صحيح. 
م خترجيه   )٢(  .وسنده صحيح, )٤٥٢ص(أخرجه سعيد بن منصور, تقدَّ
, من طريق أيب خالد األمحر, إسامعيل بن أيب خالد, عن )٢١٥٨٣(, رقم )٤/٤١٤( »نفاملص«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٣(

صدوق (; فإن أبا خالد األمحر, واسمه سليامن بن حيان األزدي صحيح لغريه اإلسناد  وهو هبذا . الشعبي, عن َعبيدة به
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 .)١(وقد حكى رجوعه مجاعٌة من أهل العلم

  :  سبب رجوعه *
بب يف ذلك, ولعلَّه ملا آل إليه األمر قال بام يراه صوابًا, مع اقتناعه يف أول أمره  مل يتبنيَّ يل السَّ

 .واهللا تعاىل أعلم.  عىل رأيه بموافقة عمر 

*  *  * 

  : أدلة الرأي الذي رجع إليه علي بن أبي طالب 
ته سابقًا, من حديث جابر يمكن أن ُيستدلَّ ملا ذهب إليه عيلُّ بن أيب طالب  وأيب  بام أوردُّ

  .)٢(»وأيب بكر ^مهات األوالد عىل عهد رسول اهللا ا أُ نَ عْ بِ «: −ريض اهللا عنهام  −سعيد 

 . )٣(»^ مهات األوالد عىل عهد رسول اهللاا نبيع أُ كنَّ «: وحديث

الة ^أنَّ بيع ُأم الولد كان جائزًا عىل عهد النبي  :وجه الداللة من احلديثني , بإقراره عليه الصَّ
الم, و  ., فيبقى احلال عىل ما كان عليه يف ذلك الوقتعهد أيب بكر والسَّ

بإيراد احتاملني ُيضعفان  −وما كان يف معنامها  −لكن أجاب اجلمهور عن هذين احلديثني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          ).١/١٠٧(» التقريب«). ثقة ثبت(وأما إسامعيل بن أيب خالد فهو ). ١/٢٥٠(» التقريب«كام يف ) خيطئ

وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف , )١٠/٤١٤(» املغنـي«, وابن قدامة يف )١٤٦ص(» تأويل خمتلف احلديث«حكاه ابن قتيبة يف   )١(
, ونقله عن )٧/٧٣(» الفتح«, واحلافظ يف )٣/١٠١(» تبيني احلقائق«, والزيلعي يف )٣٥/١٢٥(» جمموع الفتاوى«

          ).١٠/٣٤٦(» عون املعبود«, وشمس احلق آبادي يف )٤/٢٤١(» حلبريتلخيص ا«الرافعي يف 
م خترجيه يف املسألة السابقة   )٢(                                                              . , وسنده صحيح عىل رشط مسلم)٤٥٢ص(تقدَّ
م   )٣(                                                                ., وسنده ضعيف, ويشهد له ما قبله)٤٥٢ص(تقدَّ
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 :                   )١(االستدالل هبام

 لم به;, وال يعوهو ال يشعر بذلك ^النبي أن يكون هذا الفعل منهم يف زمان   :االحتامل األول
 يتداوهلا األمالك فيكثر بيعهنَّ ي التمهات األوالد لسن كسائر الرقيق أُ ألنَّ  ;يقع نادراً  نه أمرٌ أل

,  ^وال يكون ما أورده حجة إال إذا علمه النبي . فال خيفى األمر عىل اخلاصة والعامة ورشاؤهنَّ
هم عليه  . وأقرَّ

قبل خروجه من  عنه ^ثم هنى النبي  ,وليف العرص األ أن يكون ذلك مباحاً  :االحتامل الثاين
نيا,   ,الشتغاله بأمور الدين, وهتالقرص مدَّ  ,ألن ذلك مل حيدث يف أيامه; به أبو بكر  ومل يعلمالدُّ

عوة دةوحماربة أهل الرِّ  مدًة من  عمر  بقي األمر عىل ذلك يف عرصثم  ٠٠, واستصالح أهل الدَّ
  .فانتهوا عنه ,^سول اهللا حني بلغه ذلك عن رالزمان, ثم هنى عنه 

أنه َرَجَع عن القول بجواز بيع ُأم  –كذلك –ُحكي عنه  بأن عليا  :نختم الكالم يف املسألة
عن  ,بيدةعَ  حديث نروى البخاريُّ م. أمجعني الولد إىل ما كان عليه احلال زمن عمر وعثامن 

, أو أموت يكون للناس مجاعة حتى ,فإين أكره االختالف ,اقضوا كام كنتم تقضون« :قال عيل 
  .  )٢(»كام مات أصحايب

وذكر  ,ألهل العراققال هذا الكالم  أنَّ عليا  )٣(»رشح البخاري«وقد بنيَّ العالَّمة الَعْينيُّ يف 
 وقد رأيُت  ,مهات األوالدمع عمر أن تعتق أُ  كنت رأيُت « :ا قدم إىل العراق قالملَّ  هسبب ذلك أنأنَّ 

                                                                                                  
نن« :انظر  )١( عاس»سنن أيب داود«مع  طبوعامل» معامل السُّ     )٦/٥٦٩( »مرقاة املفاتيح«, و)٨/٢١٢( »املحـــىل«و. , طبعة الدَّ
عيل بن أيب  باب مناقب – ^, كتاب فضائل أصحاب النبي )٣٧٠٧(, رقم )مع الفتح −٧/٧١( »صحيح البخاري«  )٢(

          .طالب 
          ).٧/٧٣(» الفتح«, وقارنه بام يف )١٦/٢١٨( »عمدة القاري«: انظر  )٣(
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 .»!ةقَ رْ من رأيك اليوم يف الفُ  إيلَّ  رأيك يومئذ يف اجلامعة أحبُّ « :بيدةفقال عَ  .»!ققنسرتاآلن أن يُ 
 .»!وخيش ما وقع فيه من تأويل أهل العراق ;» اقضوا كام كنتم تقضون« :فقال

; واهللا − عنهامريض اهللا  −الف أبا بكر وعمر يعني أن خي :»فإين أكره االختالف« :قوله وأفاد بأنَّ 
 .لمتعاىل أع

*  *  * 

  :الرتجيـح 

يِّد, وال  م, وهو حتريم بيع ُأمهات األوالد, وأهننَّ عتيقات بموت السَّ اجح يف املسألة كام تقدَّ الرَّ
 . ُينتظر يف ذلك إجازة الورثة ; واهللا تعاىل أعلم

 *  *   * 
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אאא  א :ةلثألة الثاـاملس
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 :ةرابعألة الـاملس א א    א 
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  املسـألة األولـى – ٣٠
داقعن رأيه  عمر بن اخلطاب جوع ر

َّ
  )١(منع املغاالة يف الص

W 

نَّة النَّبويَّة باحلثِّ عىل تقليل مهور النساء, وقد استحبَّ ذلك مجهور العلامء , بناًء )٢(جاءت السُّ
وص, ففي  ^ , أنَّ النبي من رواية سهل بن سعد  )٣(»صحيح البخاري«عىل ما دلَّت عليه النصُّ

ْج ولو بخاتٍم من حد«: قال لرجلٍ   . »يدتزوَّ

                                                                                                  
داق  )١( اد وكرسها  – الصَّ  −  الاد وإسكان الدَّ بضم الصَّ  −قة دْ وُص  ,− الالدَّ   اد وضمّ بفتح الصَّ  −قة دُ ويقال َص   ,− بفتح الصَّ

 »النهاية«, و)٢٥٦ص(» حترير ألفاظ التنبيه«: انظر .هلا صداقاً  يُت سمَّ  :املرأة وأصدقُت  .مهر املرأة: أربع لغات مشهورات
 ). ق.د.ص(, مادة )٣/١٨(

داق, والنِّحلة, واألجر, والفريضة, واملهر, والعالئق, والَعْقر, واِحلَباء: (وله ثامنية أسامء*  نظمها ابن أيب الفتح ). الصَّ
 :  بقوله) ٣٢٦ص(» قنعاملطلع عىل أبواب امل«البعيل يف 

 الئُق عَ  رٌ قْ عَ  ثمَّ  وأجرٌ  باءٌ حِ     وفريضةٌ  ةٌ لَ حْ نِ  ومهرٌ  صداٌق 
 ).٢/٤٢٠( »رشح الزركيش«: وانظر −   

نَّة واإلمجاع*   :واألصل يف مرشوعيته, الكتاب والسُّ
#?θè#) ®: قال اهللا تعاىل u™ uρ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 ...〈 ]وقال سبحانه ].٤آية : النساء :® ... $ yϑsù Λä⎢÷è tGôϑtGó™$# ⎯ ÏµÎ/ £⎯ åκ÷] ÏΒ £⎯ èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅ èδu‘θã_é& ZπŸÒƒÌsù 4 ...〈 ]٢٤آية : النساء .[ 
نَّة  − ٩/١٩٠(باب السلطان ويل  –أخرجه البخاري يف كتاب النكاح . »التمس ولو خامتًا من حديد«: ^فقوله  :وأما السُّ
 .   فإنَّ املسلمني جممعون عىل مرشوعيته :وأما اإلمجاع.  سهل بن سعد , من حديث)٥١٣٥(, رقم )مع الفتح

, )٣/١٠٤(البن قدامة  »الكايف«, )٧/١٦١(» املغنـي«, )٢/٥٥(» املهذب«, و)املحققة –٦/١٥١(» األم«: انظر  )٢(
                                                               ).٧/١٣١(» املبدع«, )٢/١٧٩(» الفتاوى الكربى«

                                                               .باب املهر بالعروض وخاتم من حديد –, كتاب النكاح )٥١٥٠(, رقم )مع الفتح −٩/٢١٦(  )٣(
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يه سويقاً «: قال^ ويف حديث جابر أنَّ النبي  أو مترًا فقد  )١(من أعطى يف صداق ملء كفَّ
 . )٢(»استحلَّ 
إنَّ أعظم «: قال^ , عن النبي −ريض اهللا عنها  −من حديث عائشة  )٣(»مسند اإلمام أمحد«ويف 

ن ُيْمِن املرأة تسهيل م«:  )٤(»صحيحه«ويف لفٍظ عند ابن حبان يف . »النكاح بركًة أيرسه مؤونة
 .»أمرها, وقلَّة صداقها

حيحني«ويف  الم لرجٍل عنده» الصَّ الة والسَّ اذهب فقد أنكحُتكها بام معك من «: قال عليه الصَّ
 .)٥(»القرآن

? ^كم كان صداق رسول اهللا : −ريض اهللا عنها  − وقد سأل أبو سلمة بن عبد الرمحن عائشَة 
?«: قال. »)٦(عرشة ُأوقية ونشا كان صداقه ألزواجه ثنتي«: قالت . ال: قلت: قال. »أتدري ما النَّشُّ

                                                                                                  
ويُق   )١(                                                ).ق.و.س(ة , ماد)٢/٢٣١(» مشارق األنوار«; قاله يف  منبالسَّ  يوربام ثر ,طحنالقمح املقيل يُ هو  :السَّ
باب قلة املهر, من طريق موسى بن مسلم بن  –, كتاب النكاح )٢١١٠(, رقم )٢/٢٣٦(» سننه«أخرجه أبو داود يف   )٢(

                                                               .)٢/٣٩٦(» صحيح سنن أيب داود«وصححه األلباين يف . به رومان, عن أيب الزبري, عن جابر 
أعظم «: ; لكن بلفظ) ٦/١٤٥(وبنفس اإلسناد يف . من طريق ابن أيب سخربة, عن القاسم بن حممد, عن عائشة) ٦/٨٢(  )٣(

                                                               .  وإسناده حسن بام بعده. »النساء بركة أيرسهن مؤونة
ن إسناده األرنؤوط يف . , من طريق صفوان بن سليم, عن عروة, عن عائشة)٤٠٩٥(, رقم )ابن بلبان – ٩/٤٠٥(  )٤( وحسَّ

                                                             ).٥/١٧٧(» تعليقه عىل زاد املعاد«موضعه, وكذا يف 
 .متفٌق عليه  )٥(

واللفظ . باب التزويج عىل القرآن وبغري صداق –, يف النكاح )٥١٤٩(, رقم )مع الفتح −٩/٢٠٥(» حيح البخاريص«
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  –, يف النكاح أيضًا )١٤٢٥(, رقم )٢/١٠٤١(» صحيح مسلم«و. له

                                                               .حديد
 .واأللف زائدة ,ووزنه أفعولة ].غراماً  ١٧٠=  ٤.٢٥×  ٤٠[ ألربعني درمهاً  اسمٌ  : −بضم اهلمزة وتشديد الياء  −  وقيةاألُ   )٦(

, مادة )٥/٢١٦:  (انظر .وقد خيفف ,مشدداً  )ياألواقّ (واجلمع  .وهي لغة عامية ,بغري ألف )وقية( :ويف بعض الروايات
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 .)١(»ألزواجه^ نصف ُأوقية; فتلك مخسامئة درهم; فهذا صداق رسول اهللا «: قال

افعيُّ  داق أحبُّ إلينا, وأستحبُّ أال ُيزاد يف املهر ما أصدق «: قال اإلمام الشَّ والقصد يف الصَّ
وذلك مخسامئة درهم, طلبًا للربكة يف موافقة كلِّ أمٍر فعله رسول اهللا  نساءه وبناته,^ رسول اهللا 

^«)٢(. 

كان ينهى عن املغاالة يف مهور النساء عىل منرب رسول  إذا ُعِلَم هذا ; فإنَّ عمر بن اخلطاب 
الذي أصدقه ^ , ويأمر الناس أن ال يزيدوا يف َصُدقات نسائهم وبناهتم عىل مهر رسول اهللا ^اهللا 
وقد ُحكي عنه ترك اإلنكار عىل الناس, ورجوعه عن هنيه, ليكون ذلك بحسب يرس . اءه وبناتهنس

 .الزوج وُعرسه ; عىل ما سيأيت بيانه

*  *  * 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   ).ا.ق.و(
). ش.ش.ن(, مادة )٢/٢٩(» مشارق األنوار«: انظر .نصف أوقية ,رشون درمهاً ع:  −  الشني النون وشدّ  بفتح −  النَّشُّ و  

                                                              ., نفس املادة)٥/٥٥(» النهاية«: انظر .يطلق عىل النصف من كل يشء شُّ النَّ  :وقيل
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  –, يف النكاح )١٤٢٦(, رقم )٢/١٠٤٢(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )١(

                                                               .حديد
                                                               ).املحققة – ٦/١٥١(» األم«: انظر  )٢(
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אאW 

(βÎ÷ ﴿: وذلك لقول اهللا تعاىل. )١(مجهور الفقهاء عىل أنَّ املهر ال حدَّ ألكثره uρ ãΝ ›?Šu‘ r& tΑ# y‰ ö7ÏGó™ $# 8l÷ρy— 

šχ%x6 ¨Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?# u™uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44... ﴾)أمجع العلامء «: قال ابن عبد الرب. )٢
داق  .)٣(»عىل أنه ال حتديد يف أكثر الصَّ

واب أنه ال ي)٤(وإنام وقع اخلالف بينهم يف حتديد أقلِّه د بمقدار , عىل أقاويل متباينة, والصَّ تحدَّ
, لعموم قوله تعاىل &Ïmé≅¨ ...﴿: معنيَّ uρ Νä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θäótFö6s? Νä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ ... ﴾)ومعلوم أنَّ )٥ ,

 . الدرهم والدرمهني مال, فيدخل يف اآلية, ويصحُّ أن يكون مهراً 

جت عىل ن«, وعن عامر بن ربيعة  : ^علني, فقال رسول اهللا أنَّ امرأة من بني فزارة تزوَّ
 .)٦(»^نعم; فأجازه رسول اهللا : قالت .»أرضيِت من نفسك بنعلني?«

                                                                                                  
, )٢/٥٢( »كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين«, )٣/٤٣٥( »منح اجلليل«, )٥/٤٠٨( »االستذكار«: انظر  )١(

 »نيل األوطار«, )٣/١٤٩( »سبل السالم«, )١/٥٢٠( »رشح ميارة«, )٤٣٧ص( »الثمر الداين رشح رسالة القريواين«
)٦/٣١٤.(                                                               

                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٢(
» اجلامع ألحكام القرآن«, و)٧/١٦١(» املغـنـي«, و)٥/٤١٣( »االستذكار«, و)املغربية − ٢/١٨٦( »التمهيد«: انظر  )٣(

                                                           ). املحققة – ٦/١٦٦(
                                                           ). املحققة – ٦/١٦٧(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٤(
                                                            ).٢٤: آية(سورة النساء    )٥(
وابن ماجه يف . باب ما جاء يف مهور النساء –, يف كتاب النكاح )١١١٣(قم , ر)٣/٤٢٠( »سننه«أخرجه الرتمذي يف   )٦(

, وأبو يعىل )٣/٤٤٥( »املسند«واإلمام أمحد يف . باب صداق النساء –, يف كتاب النكاح )١٨٨٨(, رقم )١/٦٠٨( »سننه«
; بأسانيدهم من طريق )٣٨١٥(, رقم )٩/٢٧٠(» البحر الزخار«, والبزار كام يف )٧١٩٤(, رقم )١٣/١٥١(» مسنده«يف 

                                               .»حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي. عاصم بن عبيد اهللا, عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة, عن أبيه
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وهذه «: , ثم قال)١(وقد أورد ابن عبد الرب مجلًة من أقاويل أهل العلم يف حتديد أقلِّ املهر
فليس  األقاويل ال دليل عليها من كتاب, وال سنَّة, وال اتفاق, وما خرج عن هذه األصول ومعانيها

 .)٢(»بعلم

. )٣(أنَّ كلَّ ما كان ماالً جاز أن يكون صداقًا, كام يقول ابن قدامة :وأحسن ما ُيقال يف هذا الباب
ويق, وخاتم احلديد, والنَّعلني يصحُّ تسميتها مهرًا, وحتلُّ هبا  وأشار ابن القيِّم أنَّ قبضة السَّ

  .)٤(الزوجة

*  *  * 

 
ُّ
                             :هي عن املغاالة يف املهور يف الن عمر  عناألثـر احملكي

أنه هنى عن التغايل يف مهور النساء, وكثرة اإلصداق عىل  الثابت عن عمر بن اخلطاب 

                                                                                                  
عرشة دراهم;  :وقيل. ابن شربمةمخسة دراهم, وفيه تقطع اليد;  قاله  :يلفق: تباينت أقوال أهل العلم يف حتديد أقل املهر  )١(

العرشة والعرشون; وبه قال  :وقيل.  أربعون درمهاً  :وقيل . مروي عن عيل بن أيب طالبوبه قال أبو حنيفة, وهو 
الثوب والسوط والنعالن; قاله  :وقيل. درهم واحد; وبه قال احلسن بن حّي, ووكيع بن اجلراح :وقيل. إبراهيم النخعي

لو «: سعيد بن املسيب وقال. ربع دينار; قاله عبد اهللا بن وهب صاحب اإلمام مالك :وقيل. اريحييى بن سعيد األنص
, )٥/٤١٣( »االستذكار«, و)املغربية− ٢١/١١٦( »التمهيد«: انظر! , وأنكح ابنته بصداق درمهني»أصدقها سوطًا حلَّت

                                                            ). ٦/٩٩( »عون املعبود«, و)٢٠/١٣٨( »عمدة القاري«, و)٩/٢٠٩( »الفتح«و

 .)املغربية − ٢/١٨٩( »التمهيد«: انظر  )٢(
وفيه أقوال ُأخر شاذة ال دليل عليها من كتاب, وال سنة, وال إمجاع, ... «): ٥/١٧٩(» زاد املعاد«ونحوه قول ابن القيم يف   

                                                               .»!وال قياس, وال قول صاحب
ونقله عن احلسن, وعطاء, وعمرو بن دينار, وابن أيب ليىل, والثوري, واألوزاعي, ). ١٦٢و ٧/١٦١( »املغـني«: انظر  )٣(

                                     ).٩/٢١٣(» رشح مسلم«: وانظر. −رمحهم اهللا تعاىل  –والليث, والشافعي, وإسحاق, وأيب ثور, وداود الظاهري 
                                                 ).٥/١٧٨(» زاد املعاد يف هدي خري العباد«: انظر  )٤(
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فإنه لو  ,النساءِ  َق دُ وا ُص لُ غْ أال ال تَ «:  قال عمر بن اخلطاب :قال فاءِ جْ عن أيب العَ ف. أربعامئة درهم
 ^رسول اهللا  َق دَ َص ما أَ  ,^كان أوالكم به النبي  وجلَّ  عزَّ , أو تقوى عند اهللا نيايف الدُّ  كان مكرمةً 

 ةِ قَ دُ َص يل بِ غْ الرجل ليُ  وإنَّ  ,وقيةمن بناته أكثر من ثنتي عرشة أُ  امرأةٌ  ِت قَ دِ ْص وال أُ  ,من نسائه امرأةً 
 .)٢(األثر. »! ...)١(ةبَ رْ القِ  َق لَ لكم عَ  ُت فْ لِّ كُ  :وحتى يقول ,يف نفسه امرأته حتى يكون هلا عداوةٌ 

, وهو يف )٣(مل يقله عىل سبيل التحريم, وإنام أراد به النَّدب إىل التَّعليم وهذا الذي قاله عمر 
عية ياسة الرشَّ  . )٤(هذا يراعي مصالح الناس, وعدم اإلرضار بمن يريد العفاف, فهو من السِّ

ياق; أنَّ بعض الناس تغالوا يف مهور  النساء يف العصور املتأخرة, وتباهوا ُيذكر يف هذا السِّ
وال خيفى ما سبَّبته «! وأرسفوا يف ذلك, ومحَّلوا أنفسهم ما ال ُيطيقون, وأثقلوا ذممهم أمواالً طائلةً 

                                                                                                  
). ق.ل.ع(, مادة )٣/٢٩٠(» النهاية«: انظر. ق بهها الذي تعلَّ وهو حبلُ  ,بةرْ ق القِ لَ يشء حتى عَ  كلَّ  ِك لِ ألْج  لُت مَّ حت أي  )١(

 ِق رَ عَ أراد بِ : وقيل .سيالن مائها :هاقُ رَ وعَ  ,ةبَ رْ القِ  ِق رَ كعَ  حتى عرقُت  فت إليك وتعبُت أي تكلَّ  ):بةرْ ق القِ رَ عَ (وُيروى بالراء 
» النهاية« .وهو ماؤها ,ةِ بَ رْ القِ  ِق رَ عَ  إىل إليك واحتجُت  ك وسافرُت أراد إين قصدتُ  :وقيل .حاملها من ثقلها َق رَ بة عَ رْ القِ 

 ).ق.ر.ع(, مادة )٣/٢٢٠(
باب التزويج عىل اثنتي عرش وُأوقية,  –, يف كتاب النكاح )٥٥١١(, رقم )٣/٣١٤(» السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )٢(

» سننه«وأبو داود يف  .واللفظ لهمن طريق سلمة بن علقمة وهشام بن حسان, عن ابن سريين, عن أيب العجفاء به; 
» سننه«والرتمذي يف . باب الصداق, من طريق أيوب, عن ابن سريين به –النكاح , يف )٢١٠٦(, رقم )٢/٢٣٥(
, )١٨٨٧(, رقم )١/٦٠٧( »سننه«وابن ماجه يف . باب منه, بمثل إسناد أيب داود –, يف النكاح )١١١٤(, رقم )٣/٤٢٢(

 . باب صداق النساء, من طريق عون, عن ابن سريين به –يف النكاح 
وذكره ابن حبان يف . ثقة: جفاء, قيل اسمه هرم بن نسيب, وقيل بالعكس, قال الدارقطنيوأبو الع وإسناده حسن,

                                             .»حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي. وبقية رجاله ثقات). ١٢/١٨٣( »هتذيب التهذيب«: انظر. »الثقات«
                                                               .)١/٤٧٠(بن العريب ال »أحكام القرآن«: انظر  )٣(
عية  )٤( ياسة الرشَّ عية بام يصلحها ُلطفًا وُعنفًا ; قاله النسفي يف : السِّ  ). ٣٣٢ص(» طلبة الطلبة«هي حياطة الرَّ

                               .»ريق املنجي يف العاجل واآلجلهي استصالح اخللق بإرشادهم إىل الط«): ٥١٠ص(» الكليات«وقال الكفوي يف 
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ٍة مُصونٍة َعَضَلها  )٢(أولياؤها, وظلموها فرتكوها أيِّامً  )١(املغاالة يف املهور من املفاسد; فكم من حرَّ
ية ت ! بدون زوج وال ذرِّ يطان ; فجرَّ وكم من امرأٍة أجلأها ذلك إىل االستجابة لداعي اهلوى والشَّ

! العاَر واخلزَي عىل نفسها, وعىل أهلها وعشريهتا مما ارتكبته من املعايص التي تسبب غضب الرمحن
! وكم من شاٍب أْعَيْتُه األسباب فلم يقدر عىل هذه التكاليف التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان

وء حتى أضلُّوه وأوردوه موارد الَعَطِب واخلرسان, فخرسه أهله, فاْحتَ  ياطُني, وجلساء السُّ َوَشْتُه الشَّ
ته ووطنه, وخرس دنياه وآخرته اهه; بل خرسته ُأمَّ  .)٣(»وفسد اجتِّ

يخ حممد بن إبراهيم مفتي اململكة األسبق  ينادي  –رمحه اهللا تعاىل  –وهلذا كان سامحة الشَّ
ملغاالة الناس يف املهور, ويدعو والة األمور يف هذه البالد إىل رضورة استخدام  برضورة وضع حدٍّ 

ولعلَّ ذلك يدخل  −ما أعطاهم اهللا من سلطان عىل الناس بأن ُيلزموهم باالعتدال يف مهور النساء, 
لة شهرية بلغت ثالث−) مسألة تقييد املباح من قبل ويل األمر(يف  يخ يف هذا فتوى مطوَّ  , وللشَّ

ر فيها من املغاالة يف املهور, وحثَّ عىل ختفيفها وحتديدها, وجمازاة من يزيد )٤(عرشة صفحة ; حذَّ
قراٌر بشأن ) هـ١٣٩٧(عن هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية عام  −أيضًا  –وصدر ! عليها

َ يرى املجلس أن من أنجح الوسائل يف «: , ومما جاء فيه)٥(حتديد مهور النساء ف القضاء عىل الرسَّ

                                                                                                  
مشارق «: انظر. وأصله التضييق واملنع, هو منع الرجل وليته من التزويج:  − اد بفتح العني وسكون الضَّ  − ُل ْض العَ   )١(

 ).ل.ض.ع(, مادة )٢/٩٦(» األنوار
, مادة )١/٨٥(» النهاية«: انظر .كانت أو متوىف عنها قةً مطلَّ  ,اً ثيبِّ  مكانت أ بكراً  ,التي ال زوج هلا يف األصل :يـِّـمُ األ  )٢(

 ).م.ي.أ(
 ).١٩٤ – ١٠/١٩٣(» فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم«  )٣(
 ).١٩٩ −  ١٠/١٨٧(» املرجع السابق«: انظر  )٤(
 . − رمحه اهللا تعاىل  –ة سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز , برئاس)٥٢(هـ برقم ٤/٤/١٣٩٧صدر القرار بتاريخ   )٥(
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 ,وغريهم من وجهاء الناس وأعياهنم ,أن يبدأ بذلك قادة الناس من األمراء والعلامء; واإلرساف 
 !فإن عامة الناس ال يمتنعون من ذلك ;وما مل يمتنع هؤالء من اإلرساف وإظهار البذل والتبذير

ويأمروا به ذوي  ,يف ذلك بأنفسهم مر أن يبدأوافعىل والة األ .ألهنم تبع لرؤسائهم وأعيان جمتمعهم
 ,− رضوان اهللا عليهم −وصحابته  ^اقتداء برسول اهللا  ,دوا عىل ذلكويؤكِّ  ,تهم قبل غريهمخاصَّ 

. وشيوع الفساد ,التي ينتج عنها انحراف األخالق )١(وبةزُ ى فيه العُ لئال تتفشَّ ; ملجتمعهم  واحتياطاً 
ومنع أسبابه  ,وءهم عن السُّ وواجب عليهم كفُّ  ,مةلون أمام اهللا عن هذه األووالة األمر مسؤو

اجلوها بام يقيض عىل هذه ليع باب عن الزواج ;ط الشَّ ثبِّ  األسباب التي تُ وعليهم تقيصِّ  ,عنهم
 .)٢(»...الظاهرة 

*  *  *  

  :عن نهيه عن املغاالة يف املهور   عمر بن اخلطاب رجوع

, وجاء يف ذلك آثار )٣(هور مجاعٌة من أهل العلمعن النهي يف املغاالة يف امل حكى رجوع عمر 
 :أسانيدها ال ختلو من مقال, منها

                                                                                                  
, )٣١٩ص(» خمتار الصحاح«: انظر. ةٌ بَ زَ واملرأة عَ  ,ٌب زَ جل عَ الرَّ ف .اسم ملن مل يتزوج من الرجال والنساء:  الُعُزوبُة والُعْزبةُ   )١(

 ).ب.ز.ع(مادة 
موقع سامحة الشيخ ابن باز الرسمي عىل «: انظر .هـ٤/٤/١٣٩٧ريخ وتا ٥٢رقم » قرار هيئة كبار العلامء باململكة«  )٢(

                    .»اإلنرتنت
, والرسخيس يف )٦/٢٦١(و) ٢/٢٤٤(له  »إحكام األحكام«ويف  )١٠/٢٩٧( »املحـىل«منهم ابن حزم الظاهري يف   )٣(

, وابن قيم اجلوزية يف )٣٥/٣٨٥(و) ٢٠/٢٤٤( »جمموع الفتاوى«, وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف )١٠/١٥٣(» املبسوط«
منح اجلليل رشح «, وعليش يف )٢/٢٣٠( »تفسري القرآن العظيم«, واحلافظ ابن كثري يف )٢/٢٧١( »إعالم املوقعني«

                     ., وغريهم من أهل العلم)٣/١٤٩( »سبل السالم«, والصنعاين يف )٣/٤٣٥( »خمترص خليل
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ال «: فقال – ^منرب رسول اهللا  −  املنربَ   ركب عمرُ  :قال ما رواه مرسوق بن األجدع – ١
يا أمري « :تفقال ,ريشثم نزل فاعرتضته امرأة من ق. »اق عىل أربعامئة درهمدما زاد الصَّ  أعرفنَّ 
  .»!نعم« :قال .»إىل أربعامئة درهم قاهتنَّ دُ أن يزيدوا يف َص  الناَس  هنيَت  !ننياملؤم

óΟçF÷ ﴿ :اهللا تعاىل يقول يف القرآن ا سمعَت مَ أَ « :قالت s?#u™ uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% ... ﴾١(اآلية(«.  
 إين كنُت ! سأهيا النا«: ثم رجع فركب فقال .»!من عمر أفقهُ  الناسِ  كلُّ  !هم غفراً للَّ ا«: فقال

أو فمن  ,عطي من ماله ما أحبَّ فمن شاء أن يُ  ,عىل أربعامئة درهم قاهتنَّ دُ كم أن تزيدوا يف َص هنيتُ 
 .)٢(»ْل عَ فْ يَ لْ نفسه فَ  طابْت 
عبيِّ  – ٢  ,الناس خطب عمر بن اخلطاب  :قال –وهو منقطع  –ورواه البيهقيُّ عن الشَّ

ساق  فإنه ال يبلغني عن أحدٍ  ,تغالوا يف صداق النساء أال ال« :وقال ,فحمد اهللا تعاىل وأثنى عليه
 .ثم نزل, » !ذلك يف بيت املال فضَل  إال جعلُت  ; أو سيق إليه ,^أكثر من يشء ساقه رسول اهللا 

بع أو أن يتَّ  أكتاب اهللا تعاىل أحقُّ  !يا أمري املؤمنني« :من قريش فقالت له امرأةٌ  فعرضْت  
غالوا يف صداق يُ ال أن  آنفاً  الناَس هنيَت «: قالت .»!?فام ذاك, عاىلبل كتاب اهللا ت« :قال. »!قولك?
óΟçF÷ ﴿ :واهللا تعاىل يقول يف كتابه ,النساء s?# u™uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44 ﴾)٣(.  

                                                                                                  
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )١(
, من طريق جمالد بن سعيد, عن الشعبي, عن مرسوق, )١٥٨٠(, رقم )٢/١٥٤(» املطالب العالية«كام يف  أخرجه أبو يعىل  )٢(

وقال ). ٢/٢٣٠( »ريهتفس«: انظر. »إسناده جيد قوي«: قال ابن كثري. املطبوع» مسنده«ومل أجده يف  .عن عمر 
 ). ٢/٤٦٦( »الدر املنثور«: انظر. »سنده جيد«: السيوطي أيضاً 

, واحتجَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية باحلديث يف عدة مواضع من كتبه, وهو أحسن ما ُروي يف هذا الباب عن عمر 
                                                   .هلا أصالً وتلميذه ابن القيم, وكذا ابن حزم الظاهري; مما يدلَّ عىل أنَّ القصة ثابتة, وأنَّ 

                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٣(



אאאא  

 

إين «: للناس فقالثم رجع إىل املنرب  .»!أو ثالثاً  ,مرتني !من عمر أفقهُ أحٍد  كلُّ «: فقال عمر 
   .)١(»!يف ماله ما بدا له رجٌل  ْل عَ فْ يَ لْ ال فَ , أكم أن تغالوا يف صداق النساءهنيتُ  كنُت 

 .»ال تغالوا يف مهور النساء«: قال عمر بن اخلطاب  :قال لميِّ عن أيب عبد الرمحن السُّ و − ٣
 :قال − ٍب هَ ذَ  نْ مِ  اراً طَ نْ قِ  نَّ اهُ دَ ْح إِ  مْ تُ يْ آتَ  نْ وإِ ﴿ :اهللا يقولإنَّ  !ليس ذلك لك يا عمر« :فقالت امرأة

 إنَّ « :فقال عمر .»﴾!اً ئَ يْ َش  نَّ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ وا ممَّ ذُ ُخ أْ تَ  ْنأَ  مْ كُ لَ  وال حيلُّ  −  وكذلك هي يف قراءة عبد اهللا
 .)٢(»!هُ تْ مَ َص خَ فَ  عمرَ  ْت مَ خاَص  امرأةً 

ه مصعب بن عبد اهللا, ع – ٤ ار, عن عمِّ بري بن بكَّ ه قالوأخرج الزُّ قال عمر بن اخلطاب : ن جدِّ
 :» فمن زاد −يعني يزيد بن احلصني  –ال تزيدوا يف مهور النساء, وإن كانت بنت ذي القصة ,

ما ذاك «: )٣(فقالت امرأة من صفة النساء طويلة, يف أنفها َفَطٌس . »ألقيُت الزيادة يف بيت املال
óΟçF÷ ﴿: إنَّ اهللا قال«: قالت. »!ومل?«: قال. »!لك? s?#u™ uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% ...﴾فقال عمر. »)٤(اآلية :

 .)٥(»!امرأة أصابت, ورجل أخطأ«

عن رأيه يف النهي عن املغاالة يف صداق النساء  فهذه اآلثـار وغريها حتكي رجوع عمر 

                                                                                                  
ي بني الشعب)  مرسوق(بنحو اإلسناد املتقدم, لكنه أسقط ) ١٤١١٣(, رقم )٧/٢٣٣( »السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(

                                                       .»هذا منقطع«: وعمر, ولذا قال البيهقي عقبه
, من طريق قيس بن الربيع, عن أيب احلصني, عن أيب عبد )١٠٤٢٠(, رقم )٦/١٨٠( »املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(

                                                      ).ضعيف(وقيس بن الربيع  .الرمحن السلمي, عن عمر 
                           ).س.ط.ف(, مادة )٦٩٩ص(» النهاية«. نف وانفراشهاة األبَ َص انخفاض قَ  :ُس طَ الفَ   )٣(
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٤(
                                                      ., وأشار إىل أنَّ فيه انقطاعاً )٢/٢٣٠( »تفسريه«بن بكار كام عزاه له احلافظ ابن كثري يف  أخرجه الزبري   )٥(



אאאא  

 

 .واملبالغة فيه

هيبة عمر أن تردَّ  مل يمنعها ; أنَّ املرأة التي اعرتضت عىل أمري املؤمنني  جديٌر بالذكر هاهنا
اخلالف  )٢(وال جيوز أن ال ُيظهروا«: )١(»التبرصة يف أصول الفقه«قال يف ! عليه, وتستنكر قوله

يف املغاالة يف  للهيبة; ألنَّ اهليبة ال متنع إظهار اخلالف يف األحكام, وهلذا ردَّت امرأة عىل عمر 
داق  .إلخ كالمه» ...الصَّ

*  *  *  

 :  ه سبب رجوع  *

بب يف رجوع عمر ا ادر عنه بمنع التغايل يف مهور النساء, هو أنه ملَّا صعد  لسَّ عن النهي الصَّ
املنرب وخطب خطبته التي هنى فيها عن املغاالة يف املهور; نيس حال اخلطبة اآليَة التي تدلُّ عىل جواز 

داق واهللا ما مات «: ل, فإنه كان يقو^نظري ذلك عقب وفاة النبي  وقد وقع له . )٣(كثرة الصَّ
يق )٤(»!^ −رسول اهللا دِّ y7﴿: عىل املنرب قوله تعاىل , حتى قرأ أبو بكر الصِّ ¨Ρ Î) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈Ξ Î) uρ 

                                                                                                  
                                                               .للشريازي) ٣٩٣ص(  )١(
حابة   )٢(                                                                .يعني الصَّ
البن تيمية املطبوع » رفع املالم عن األئمة األعالم«, و)٥٤ص(البن حزم » النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين«: انظر  )٣(

 بد اهللابكر بن عجاء عن و). ٤/٣٤٦(للزركيش » البحر املحيط يف أصول الفقه«, و)٢٠/٢٤٤(» جمموع الفتاوى«ضمن 
داق حتى عرضْت «: تذكر اآلية قبل صعوده املنرب; فإنه قال  أنَّ عمر  لقد خرجُت وأنا ُأريد أن أهناكم عن كثرة الصَّ

óΟçF﴿ : يل هذه اآلية ÷s?# u™ uρ £⎯ ßγ1y‰÷n Î) # Y‘$sÜΖ Ï%  ﴾«.  من طريق )٥٩٩(, رقم )١/١٩٥( »سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف ,
 »السنن الكربى«ومن طريقه البيهقيُّ يف .  مرسالً  يد الطويل, عن بكر بن عبد اهللا, عن عمر خالد بن عبد اهللا, عن مح

                                                               .»هذا مرسل جيد«: وقال) ٧/٢٣٣(
باب قول النبي  –صحابة , كتاب فضائل ال)٣٦٦٨و ٣٦٦٧(, رقم )مع الفتح− ٧/١٩(» الصحيح«أخرجه البخاري يف   )٤(
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tβθ çFÍh‹̈Β﴾)وقوله تعاىل. )١ : ﴿$tΒ uρ î‰ £ϑptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ⎯ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λ ä⎢ ö6n=s)Ρ $# #’n? tã 

öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµ ø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ ø‹x© 3 “Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ ﴾)٢(.  

 .)٣(»!فلكأين مل أقرأها إال يومئذ«: جاء يف رواية ابن ماجه, قال عمر 

: وهي قوله! تي غفل عنهاوهلذا ملَّا قامت املرأة القرشية وعارضْت قوله, حاججْته باآلية ال
﴿óΟçF÷ s?#u™ uρ £⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44﴾)فام كان منه . )٤  إال االعرتاف للمرأة بالفضل

, وَتْرِك قوله الذي قاله يف جممع من . »!من عمر أفقهُ أحٍد  كلُّ «: والفقه, وقوله جوع إىل احلقِّ ثم الرُّ
يف ماله  رجٌل  ْل عَ فْ يَ لْ ال فَ , أكم أن تغالوا يف صداق النساءهنيتُ  إين كنُت «: نفس املكانفقال يف ! الناس

افًا عند كتاب اهللا كام يف  وقد ُعِلَم من حاله . »!ما بدا له حيح«أنه كان وقَّ  .; واهللا أعلم )٥(»الصَّ

*  *  * 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                               ., من حديث عائشة ريض اهللا عنها»لو كنت متخذًا خليالً «: ^

                                                               ).٣٠: آية(سورة الزمر   )١(
                                                               ).١٤٤: آية(سورة آل عمران   )٢(
صحيح «وصححه األلباين يف . ^باب ذكر وفاته ودفنه  –, كتاب اجلنائز )١٦٢٧(, رقم )١/٥٢٠(» سنن ابن ماجه«  )٣(

                                                                                                                           ).١/٢٧٢(» سنن ابن ماجه
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٤(
باب خذ العفو وْأُمر بالعرف وأعرض  –, كتاب التفسري )٤٦٤٢(, رقم )مع الفتح − ٨/٣٠٤(» صحيح البخاري«: انظر  )٥(

                                                               .عن اجلاهلني
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  :  بن اخلطاب الذي رجع إليه عمر دلة الرأيأ

ـنَّة, واآلثاراستدلَّ القائلون   :بجواز الزيادة يف مهور النساء عىل املستطيع القادر ; بالكتاب, والسُّ

 ـريمــــرآن الكـالقـــ: أوالً 

(βÎ÷ ﴿: قال تعاىل uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7ÏGó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6̈Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρ ä‹è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ 

$º↔ ø‹x© 44... ﴾)١(. 

, )٢(فيها دليٌل عىل جواز املغاالة يف املهور; ألنَّ اهللا تعاىل ال ُيمثِّل إال بمباح :من اآلية وجه الداللة
 . )٣(وقد جاء التمثيل يف اآلية بالقنطار; فجاز أن يكون املهر قنطاراً 

افعيُّ  óΟçF÷ ﴿: ودلَّ قول اهللا عزَّ وجلَّ ... «: قال الشَّ s?#u™ uρ ﴾ داق كثر أو  )٤(عىل أن ال وقت يف الصَّ
, لرتكه النهي عن القنطار, وهو كثري  .)٥(»قلَّ

                                                                                                  
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )١(
                                                               ).٦/١٦٣(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٢(
 . هو املال العظيم, من قنطرت اليشء إذا رفعته, ومنه القنطرة ; قاله الزخمرشي :القنطار  )٣(

 :ثم اختلفوا. هو حمدود: وقيل. هو وزن ال حيدّ : هل هو حمدود أو ال? قال أبو ُعبيد: وقد اختلفوا فيه
 . سبعون ألف دينار :وقيل. ألف ومائتا دينار :وقيل. اثنا عرش ألف ُأوقية :وقيل. هو ألف ومائتا ُأوقية :فقيل  

 . ثامنية آالف دينار: وقيل. سبعة آالف دينار :وقيل. ثالثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهب :وقيل
عمدة «, و)١/٤٧١(البن العريب » أحكام القرآن«: انظر. ملء مسك ثور ذهباً  :وقيل. ألف مثقال ذهب أو فضة :وقيل

                                                            ).٦/٣١٤(» نيل األوطار«, و)٢٠/١٣٧(» القاري
                                                               .أي ال توقيت وال حتديد  )٤(
                                                               ).املحققة − ٦/١٥٠(» األم«: انظر  )٥(
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بأنَّ اآلية ال ُتعطي جواز املغاالة يف املهور; ألنَّ التمثيل بالقنطار إنام عىل جهة : ونوقش الدليل
 !)١(وآتيتم هذا القدر العظيم الذي ال يؤتيه أحد: املبالغة; كأنه قال

ـ: ثانيًا   ـرةــــهَّ ـــنَّة املطالسُّ
نَّة ما يدلُّ عىل جواز الزيادة يف مهور النساء دون إرساف وتبذير, ومن ذلك حديث  جاء يف السُّ

جها  )٢(النجايشأنَّ «, −ريض اهللا عنها  −حبيبة  مِّ أُ  وبعث  ,وأمهرها عنه أربعة آالف, ^النبي زوَّ
 .)٣(»^هبا إىل رسول اهللا 

ه النبي ^أربعة آالف عن النبي  حبيبة أنَّ النجايش أمهر ُأمَّ  :وجه الداللة منه عىل  ^, وأقرَّ
 .ذلك; فدلَّ عىل جواز املبالغة يف املهر

ألخالق امللوك يف املبالغة يف بمثل هذا املبلغ استعامالً حبيبة  مَّ أُ  جايشِّ ق النَّ اصدوُتعقِّب بأنَّ إ
 .)٤(به يف ذلك ^ستعانة النبي , النائعالصَّ 

 ــــارـــاآلثـ: ثالثًا 

لف أهنم كانوا يدفعون مبالغ كبرية يف مهور النساء, ومن ذلك  :جاءت آثار عن طائفة من السَّ

                                                                                                  
                                                             ).املحققة −٦/١٦٥(» تفسري القرطبي«: نظرا  )١(
ومل  ^ أسلم عىل عهد النبي .والنجايش لقب له ,)عطية(واسمه بالعربية , ملك احلبشة ,ر النجايشحَ بْ أَ ة بن مَ حَ ْص أَ هو   )٢(

مات يف  .يهمإل ناً س, منارصًا وحمذين هاجروا إليه يف صدر اإلسالماللمسلمني ل كان ردءاً . , فعداده يف التابعنيهياجر إليه
                                                          ).١/٢٠٦(» اإلصابة«: انظر .صالة الغائبباملدينة  ^, وصىلَّ عليه النبي )هـ٩(رجب سنة 

باب الصداق, من طريق معمر, عن الزهري,  –, يف كتاب النكاح )٢١٠٧(, رقم )٢/٢٣٥(» سننه«أخرجه أبو داود يف   )٣(
                                                             ).٢/٣٩٦(» صحيح سنن أيب داود«وصححه األلباين يف . عن  عروة, عن ُأم حبيبة

                                                               ).٤/٢٣(» مستدرك احلاكم«: انظر  )٤(
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 .)٢(أربعني ألف درهم )١(أصدق ُأمَّ كلثوم ابنة عيل بن أيب طالب أنَّ عمر بن اخلطاب  – ١

ج امرأًة فأرسل إليها مائة جارية, مع كلِّ  −ريض اهللا عنهام  −وأنَّ احلسن بن عيل  – ٢ جارية  تزوَّ
 .)٣(ألف درهم

 .)٤(عىل ثالثني ألفاً  ج امرأةً تزوَّ  محن بن عوف عبد الرَّ  أنَّ و − ٣

 .)٥(ج املرأة من بناته عىل عرشة آالفكان يزوِّ  −ريض اهللا عنهام  −بن عمر وأنَّ ا – ٤

حا :ارـاآلث هذهوجه الداللة من  دون  بة أنَّ املبالغة يف املهر للقادر عىل ذلك جائزة, لفعل الصَّ
 .نكري من أحد

*  *  * 

  

                                                                                                  
مها فاطمة الزهراء أُ  ,^ رسول اهللا عىل عهد, ولدت ^اهلاشمية, ِسبطة رسول اهللا  كلثوم بنت عيل بن أيب طالب مُّ أُ هي   )١(

جها .^ بنت رسول اهللا يف أول خالفة توفيت  .ورقيةًا زيدوقد ولدْت له ). درمهاً  ٤٠٠٠٠(وأمهرها  عمر  تزوَّ
                              ).٨/٤٦٤(» اإلصابة«, )٤/١٩٥٤(» االستيعاب«: انظر. عليهام ابن عمر وصىلَّ ! واحد يومبنها زيد يف وا معاوية, هي

. , من طريق عبد اهللا بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن جده)١٤١١٩(, رقم )٧/٢٣٣(» سننه الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(
; ألن  وفيه انقطاع, عن عطاء اخلرساين ,عن هشام بن سعد ,وكيع, من طريق )١٦٣٨٧(, رقم )٣/٤٩٤(أيب شيبة وابن 

                                                             . عطاء مل يسمع من عمر
, عن احلسن عن حممد ,عن هشام ,عبد األعىل, من طريق )١٦٣٩٦(, رقم )٣/٤٩٤(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٣(

                                                         .به
الرمحن عن عبد ,عن يزيد ,جرير بن عبد احلميد , من طريق)١٦٣٨٨(, رقم )٣/٤٩٤(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٤(

                                                         .بهبن أيب ليىل ا
                                                     .عن نافع ,عن أيوب ,ليةبن عُ ا , من طريق)١٦٣٩١(, رقم )٣/٤٩٤(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٥(
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  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة جواز التغايل يف مهور النساء للقادر عىل ذلك, عىل أن ال يصل إىل حدِّ  الرَّ
‘Ÿωuρ ö ﴿: اإلرساف والتبذير واملباهاة, فيكون مكروهًا أو حمرمًا هلذه العلة, لقوله تعاىل Éj‹ t7è? #·ƒÉ‹ ö7s? ∩⊄∉∪ 

¨βÎ) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6ßϑø9 $# (#þθçΡ% x. tβ≡ uθ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/ tÏ9 #Y‘θà x. ∩⊄∠∪ ﴾)١( . 

ا من كان فقريًا أو حمتاجًا فال جيوز له املبالغة يف املهر, وال أن يسأل الناس ويستعني هبم, وال  أمَّ
تفتيه يف مهر ـيس ملَّا أتاه  )٢(عىل أيب َحـْدَرد األسلميِّ ^ فقد أنكـر النبي ! أن يسـتدين لذلك

ما  )٣(انحَ طْ ْغِرُفوَن من بُ تَ  لو كنتم« :فقال .»مائتي درهم« :قال .»?َكْم َأْمَهْرَهتْا« :فقال .ةٍ امرأ
  .)٤(»!مزدت

ليس إنكارًا ألجل «عليه ^ , وإنكار النبي )٥(واألصل جواز الزيادة يف املهر إال بدليل يمنع

                                                                                                  
                                                         ).٢٧ – ٢٦: اآليتان(سورة اإلرساء   )١(
 :وقيل. عبد :وقيل. من ولد أسلم بن أفىص ,سالمة بن عمري بن سالمة :ف يف اسمه فقيللاختُ هو أبو َحْدَرد األسلمي,   )٢(

وروى عنه حممد بن ابراهيم بن احلارث  .روى عنه عبد اهللا بن أيب حدرد .يف أهل احلجاز يعدُّ , له صحبة .اسمه عبيد
                                                     ).٧/٨٦(» اإلصابة«, )٤/١٦٣٠(» االستيعاب«  :انظر). هـ٧١(مات سنة . وأبو حييى األسلمي ,التيمي

معجم «: انظر .ناةوقَ  ,انحَ طْ وبَ  ,يققِ وهي العَ  :وهو أحد أوديتها الثالثة ,واد باملدينة : − بفتح أوله وسكون ثانيه  −  انَح طْ بُ   )٣(
من معامل املدينة يف جهة قباء, يقع جنويب قباء إىل الرشق, وبني قباء وبني صدر بطحان وهو اليوم  ).١/٤٤٦(» البلدان

ى اآلن بـ ) وادي ُبْطَحان(وقد شيَّدت حكومة اململكة العربية السعودية عىل . توجد العني الزرقاء سدا عظيًام, وُيسمَّ
         ).٨١ص(» معجم األمكنة«: انظر. , يف وسط املدينة)السيح(

حييي بن وصححه, من طريق ) ٢٧٣٠(, رقم )٢/١٩٤(» مستدركه«, واحلاكم يف )٣/٤٤٨(» املسند«أخرجه أمحد يف   )٤(
. »حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: قال احلاكم . عن أيب حدود األسلمي ,بن إبراهيم التيمي عن حممد ,ديسع

                                                         .»محد رجال الصحيحرجال أ«): ٤/٢٨٢(» املجمع«وقال البوصريي يف . ووافقه الذهبي
                                                         ).١٢/٢٥٦(» الرشح املمتع عىل زاد املستقنع«: انظر  )٥(
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وإنام اإلنكار; ألنه كان فقريًا يف تلك احلال, فأحوج نفسه إىل االستعانة  املغاالة واإلكثار يف املهور,
 .)١(»وهو مكروه باتِّفاق! والسؤال

فأحبَّ أن من كان له يسار ووجد, «: وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية, فإنه قال
óΟçF÷﴿ : , كام قال اهللا تعاىلُيعطي امرأته صداقًا كثريًا فال بأس بذلك s?# u™uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? 

çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹x© 44... ﴾)ته بصداق ال يريد أن يؤديه, أو يعجز عن وفائه; فهذا . )٢ ا من ُيشغل ذمَّ أمَّ
 .اهـ)٣(»مكروه

إال أن يقرتن  ,كرهإذا كثر وهو قادر عىل ذلك مل يُ م داق املقدَّ والصَّ ... « : وقال يف موضع آخر
بل حيرم  ,هَ رِ عن ذلك كُ  ا إذا كان عاجزاً فأمَّ  .ونحو ذلك ,يوجب الكراهة من معنى املباهاةبذلك ما 

 .)٤(»مةل إليه إال بمسألة أو غريها من الوجوه املحرَّ إذا مل يتوصَّ 
ويمكن استنباط مخسة رشوط جلواز اإلكثار يف املهر بدون كراهة من كالم شيخ اإلسالم 

م; أشار إليها الشَّ   :)٥(يخ حممد بن إبراهيم مفتي اململكة األسبقاملتقدِّ
داق كلُّه َدْيناً  – ١  .أن ال يكون الصَّ
 .أن ال يقصد الشخص باإلكثار املباهاة – ٢
 .القدرة واليسار – ٣

                                                                                                  
                                                         ).٦/١٦٦(» اجلامع ألحكام القرآن«  )١(
                                                               ).٢٠: آية(سورة النساء   )٢(
                                                         ).٣٢/١٩٥(» جمموع الفتاوى«: انظر  )٣(
                                                         ).٤/٥٨٤(» الفتاوى الكربى«: انظر  )٤(
                                                         ).١٧٨ − ١٠/١٧٧(» جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم«: انظر  )٥(
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داق حمرمة – ٤ ل هبا إىل الصَّ  .أن ال يكون الطريق التي يتوصَّ

داق كلَّه من احلالل – ٥  . أن يكون الصَّ

 . واهللا تعاىل أعلم

 *  *   * 
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  ثانيـةاملسـألة ال −  ٣١
خول بالبنت ابن مسعود جوع ر

ُّ
 قبل الد

ِّ
م
ُ
  عن فتواه جبواز نكاح األ

W 

مات من النساء باملصاهرة وجة من املحرَّ ر عند أهل العلم أنَّ ُأمَّ الزَّ واألصل فيه قوله . )١(من املقرَّ
àM≈yγ̈Β  ...﴿ : تعاىل é& uρ  öΝä3Í←!$|¡ ÎΣ ãΝ à6ç6Í×̄≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9$# ’Îû  Í‘θàfãm ⎯ÏiΒΝà2 ãΝä3Í← !$|¡ ÎpΣ © ÉL≈©9 $# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/  ...﴾)٢(. 

حابة  يف ُأمهات النساء; هل حيرمن بالعقد عىل البنات دون الدخول  وقد وقع خالٌف بني الصَّ
, أو البدَّ منه  ? )٣(هبنَّ

ط يف قوله تعاىلوسبب اخلالف يف املسألة كام يقول ابن رشد;  ≈ÉL© ﴿: هل الرشَّ ©9$# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/ ﴾)٢( 
بائب بائب يف  )٤(يعود إىل أقرب مذكور, وهم الرَّ بائب واألُمهات املذكورات قبل الرَّ فقط, أو إىل الرَّ

                                                                                                  
 ,من جهة الرجال :محاءواأل .من جهة النساء: األصهارو. به وأدناهقرَّ  ,صهره وأصهره :ُيقال. املقاربة :أصل املصاهرة  )١(

                                                               ).ر.هـ.ص(, مادة )٢/٥١(» مشارق األنوار«: انظر. عهاممواألختان جي
 ).٢٣: آية(سورة النساء   )٢(

م األُمهات, والدخول باألُمهات ُحيرِّ : (وعند بعض الفقهاء قاعدة تقول                                                  ).م البناتالعقد عىل البنات ُحيرِّ
 : وأما الدخول ففيه قوالن«): ٩/١٥٨(» الفتح«قال احلافظ ابن حجر يف   )٣(

 . أنَّ املراد به اجلامع, وهو أصح قويل الشافعي :أحدمها
  .»وهو قول األئمة الثالثة ; املراد به اخللوة: والقول اآلخر

هي  :كام يقال ,فت إىل ربيبةُرص  وإنام هي مربوبة ,لرتبيته إياها )ربيبة(قيل هلا  ,وهي ابنة امرأة الرجل ,مجع ربيبة :بائبالرَّ «  )٤(
; » وشاهد وشهيد ,هو جابر وجبري :كام يقال ,يعني به هو رابه ,وقد يقال لزوج املرأة هو ربيب بن امرأته .قبيلة من مقبولة

                                                             ).٤/٣٢٢(» جامع البيان«: انظر. قاله اإلمام الطربي
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© ﴿: اآلية, فإنه حيتمل أن يكون قوله ÉL≈©9 $# ΟçFù=yz yŠ £⎯ ÎγÎ/ ﴾ هات والبنات, وحيتمل أن  يعود عىل األُمِّ
 .)١(يعود إىل أقرب مذكور, وهم البنات

بائب ط يف الرَّ الرشَّ أنَّ ين وسائر أئمة الدِّ  ,حابة, والتَّابعنيلصَّ والذي عليه مجهور العلامء من ا
; ألنه لو كان راجعًا إىل قوله   )٢(أهبموا ما أهبم اهللا :قالواأهنم و ,وليس ألُمهات النساء ,خاصة
àM≈yγ̈Β﴿ : تعاىل é& uρ öΝ ä3Í←!$|¡ ÎΣ ﴾)وهذا  ُأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبنَّ : لكان موضعه )٣ ;
بائب خاصة; ألنَّ اآلية من ! )٥(كام يقول ابن حزم )٤(حمال وعىل هذا فيكون اشرتاط الدخول يف الرَّ

 .)٦(املبهامت

افعيُّ  بائب «: قال اإلمام الشَّ ل األكثر ممن وهو قو«: قال. » ...مل يشرتط فيهن كام رشط يف الرَّ
  .)٧(»لقيت من املفتني

ل أمره بأنه إذا ُعِلَم هذا ; فإنَّ عبد اهللا بن مسعود  ال بأس بأن ُيطلِّق : أفتى يف الكوفة أوَّ
ها ; لكنه َرَجَع عن ذلك, وقال بام قال به مجهور  ج ُأمَّ الرجل املرأة قبل أن يدخل هبا ثم يتزوَّ

حابة ; عىل ما سيأيت بيانه  . الصَّ

                                                                                                  
                                                               ).٣٩٤ص(» بداية املجتهد«: انظر  )١(
                                                               ).١٥/٣٠٤(» جمموع الفتاوى«: انظر  )٢(
                                                               ).٢٣: آية(سورة النساء   )٣(
                                                               .أي غري مستساغ  )٤(
                                                               ).٩/١٤٣(» املحــىل«: انظر  )٥(
                                                               ).٤/٣٢١(» تفسري الطربي«: انظر  )٦(
                                                               ).٥/١٤٩(» األم«: انظر  )٧(
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אאW 
, أو البدَّ من الدخول  مهنَّ حابة يف ُأمهات النساء, هل جمرد العقد عىل البنت ُحيرِّ اختلف الصَّ

 :عىل أربعة أقوال ?الدخول ببناهتنَّ من املرشوط فيهنَّ  أم هنَّ  ?من املبهامت هل هنَّ بالبنت? و

حابة  :القول األول اب, وعيل بن أيب طالب, وعبد اهللا , ومنهم عمر بن اخلطذهب سائر الصَّ
م األُّم, وأنَّ  ابن مسعود, وزيد بن ثابت, وعمران بن حصني ; إىل أنَّ جمرد العقد عىل البنت ُحيرِّ

وقد حكاه ابن رشد عن كافة . )٢(وعليه مجاهري الفقهاء بعدهم. )١(البنت ال حترم حتى يدخل باألُمّ 
جرير الطربي, وابن هبرية اتِّفاق العلامء وإمجاعهم عىل  ونقل ابن املنذر, وابن. )٣(فقهاء األمصار

 .)٤(ذلك

, وجابر بن                   −)٥(فيام ُروي عنه أيضاً  –ذهب عيلُّ بن أيب طالب  :القول الثاين

                                                                                                  
تفسري ابن «, و)٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«, و)٣٩٣ص(» بداية املجتهد«, و)١/٤٨٤(البن العريب » أحكام القرآن«: انظر  )١(

                                                               ).١/٤٧١(»  كثري
, )١٥٦ص(» القوانني الفقهية« :وللاملكية). ٣/١٠٠(» البحر الرائق«, )٢/٢٥٧(» بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )٢(

 :وللحنابلة). ٢/٤١٧(للرشبيني » اإلقناع«, )٥/٤٥١(» روضة الطالبني«: وللشافعية). ٢/٢٤(» الدواينالفواكه «
                                                               ).٢/٦٥٢(» رشح منتهى اإلرادات«, )٨/١١٤(» اإلنصاف«

                                                               ).٣٩٣ص(» بداية املجتهد«: انظر  )٣(
                                               ).٢/١٠٣(» اإلفصاح«, و)٤/٣٢١( »تفسري الطربي«, و)١/٣٠٥(» اإلقناع«, و)٤٠ص(» اإلمجاع«: انظر  )٤(
من طريق سعيد بن أيب ) ٣/٩١١( »تفسريه«م يف , وابن أيب حات)٤/٣٢١( »تفسريه«اه عنه ابن جرير الطربي يف رو  )٥(

 :قال عيل ?مهاج أُ أله أن يتزوَّ  ; سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل هبا ا لي ع الس أنَّ عن ِخ عروبة, عن قتادة, 
ها قبل أن قا ثم طلَّ مهج أُ تزوَّ  وإنْ  ,مهاج أُ ق االبنة قبل أن يدخل هبا تزوَّ إن طلَّ , احداً ًى وجيريان جمر واحدةٍ  بمنزلةٍ  امه«

فه ابن ). ١٩٧ص(» التقريب«كام يف ) ثقة(وإسناده صحيح, وِخالس بن عمرو اهلََجري . »!ج ابنتهايدخل هبا تزوَّ  وضعَّ
      )!٥/٤٥٨(» االستذكار«  عبد الرب يف
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م األُمَّ إال بالدخول هبا  )٢(, وابن الزبري)١(عبد اهللا بيبة  ,)٣(إىل أنَّ العقد عىل البنت ال ُحيرِّ وأنَّ الرَّ
وجة بمنزلة واحدة  .)٤(وُأمَّ الزَّ

الذين  −أهل الرأي واحلديث  −قال هبذا من فقهاء األمصار  ال أعلم أحداً « :قال ابن عبد الرب
 .)٥(»تدور عليهم وعىل أصحاهبم الفتوى

بنفس  أهنا حترم: واألخرى. أنَّ البنت ال حترم إال بالدخول: إحدامها: وعن ابن عبَّاس روايتان
 .)٦(العقد

وجة التي مل وهو مرويٌّ عن زيد بن ثابت  :القول الثالث , حيث قال بجواز نكاح ُأم الزَّ
ق بني حالتي الطالق والوفاة  .)٧(يدخل هبا إذا طلَّق االبنة, ومل ُجيزه إْن ماتت, فهو ُيفرِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    ).١٦٢٦٠(, رقم )٣/٤٧٢(رواية قتادة املرسلة التي أشار إليها ابن عبد الرب; أخرجها ابن أيب شيبة  :أقول  

من طريق ابن جريج, عن أيب الزبري, عنه أنه قال يف ) ١٠٨١٨(, رقم )٦/٢٧٥(رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح   )١(
ها                                                                .»ينكح ُأمها إن شاء«: الرجل ينكح املرأة ثم متوت قبل أن يمسَّ

الربيبة واألُم سواء, ال بأس هبام «: من طريق سامك بن الفضل عنه أنه قال) ١٠٨٣٣(, رقم )٦/٢٧٨(رواه عنه عبد الرزاق   )٢(
من ابن , فإنَّ سامك بن الفضل, وهو قايض صنعاء, وإن كان ثقًة إال أنه مل يسمع وإسناده منقطع. »إذا مل يكن دخل باملرأة

                                                               ).٢٥٥ص(» تقريب التهذيب«, )١٢/١٢٦(» هتذيب الكامل«: انظر. الزبري
                                                               ).١/٤٨٤(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
وحكى النَّوويُّ مثله عن بعض ). ٨/١١٤(» اإلنصاف«, )٢/٣٧٣(» رشح الزركيش«: انظر. وهو رواية عن أمحد  )٤(

عف ذوذ والضَّ افعية ; وحكم عليه بالشُّ : انظر. وهو مذهب داود الظاهري). ٥/٤٥١(» روضة الطالبني«: انظر. الشَّ
                                                        ).٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«

                                                               ).٥/٤٥٨(» االستذكار«: انظر  )٥(
                                                               ).٢/٤٢٢(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«, )٢/١٦٠(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٦(
 ).٢/٢٥٨(» ائع الصنائعبد«, )٩/١٤٢(» املحــىل«: انظر  )٧(
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 .−)١(ريض اهللا عنهام −يان التَّوقُّف يف املسألة, وهو ما ذهب إليه معاوية بن أيب سف :القول الرابع

*  *  * 

 
ُّ
                             :يف املسألة  ابن مسعود  عناألثـر احملكي

جل جيوز  − )٢(حابةعلم من كان بالعراق من الصَّ أوهو  −  كان عبد اهللا بن مسعود  يرى أنَّ الرَّ
ج ُأمها عبد الرزاق, وابن أيب شيبة يف  فقد أخرج. له أن ُيطلِّق البنت قبل أن يدخل هبا ثم يتزوَّ

, عن ابن مسعود » مصنفيهام« يباينِّ ج تزوَّ  )٣(من بني شمخ بن فزارة رجالً  أنَّ « عن أيب عمرو الشَّ
جها فتزوَّ  ,هامَّ ج أُ ثم يتزوَّ  ,فأمره أن يفارقها ,مسعودٍ  بنَ افتى تَ فاْس  ; ها فأعجبتهمَّ ثم رأى أُ  ,امرأةً 

إىل  عَ َج  رَ فلامَّ  !له أنه ال حتلُّ  ِربَ ْخ فأُ  ,عن ذلك َل أَ َس فَ  مسعود املدينةَ  بنُ اى ثم أت .له أوالداً  ْت دَ لَ وَ وَ 
 .)٤(»!اهَ قْ ارِ فَ إهنا ال تنبغي لك فَ  ,إهنا عليك حرام« :الكوفة قال للرجل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, من طريق ابن أيب عروبة, عن قتادة, عن سعيد, عنه أنه بإسناد صحيح) ١٦٢٦٢(, برقم )٣/٤٧٢(روى ابن أيب شيبة   

                                                               .كان ال يرى بأسًا إذا طلَّقها, ويكرهها إذا ماتت عنه
بن ا طريق نكالمها م) ١٦٢٦٣(, رقم )٣/٤٧٣(, وابن أيب شيبة واللفظ له) ١٠٨١٩(, رقم )٦/٢٧٥( عبد الرزاقروى   )١(

أباه  أخربه أنَّ  ,عن مسلم بن عويمر األجدع من بكر بن كنانة بن عمر بن سعد, قال أخربين أبو بكر بن حفص ,جريج
  ?مهاهل لك يف أُ  :فقال أيب .مها ذات مال كثريوأُ  ,مهاي عن أُ  عمِّ ويفِّ مجعها حتى تُ فلم أَ  :قال .بالطائف أنكحه امرأةً 

فأخربت أيب ما  .»!ال تنكحها« :بن عمر فقالافسألت  :قال .»مهاانكح أُ « :فقال ,وأخربته اخلربَ  عبَّاسبن افسألت  :قال
إين ال « :كتب معاويةف ;عبَّاسبن ابن عمر وافكتب إىل معاوية وأخربه يف كتابه بام قال  ;بن عمراوما قال , بن عبَّاساقال 

مها فلم فانرصف أيب عن أُ  !يل فلم ينهني ومل يأذن ;» والنساء كثري ,وأنت وذاك ,م ما أحل اهللاحرِّ وال أُ  , ما حرم اهللا حّل أُ 
                                                               ).٥/٣٩٥(» الثقات«ومسلم بن عويمر ذكره ابن حبان يف  وإسناده حسن, .نكحنيهايُ 

                                                             ).٢٠/٣١٢(» جمموع الفتاوى«كام يقول شيخ اإلسالم يف   )٢(
 ).٢٨١ص(» هناية األرب«: انظر. هم بطن من فزارة من العدنانية, منهم سمرة بن جندب الصحايب: بنو شمخ بن فزارة  )٣(
, )١٦٢٦٤(, رقم )٣/٤٧٣(» مصنف ابن أيب شيبة«, وواللفظ له) ١٠٨١١(, رقم )٦/٢٧٣(» زاقمصنف عبد الر«  )٤(
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ج امرأًة فطلَّقها قبل أن يدخل هبا «: ولفظ ابن أيب شيبة أو  −أنَّ ابَن مسعوٍد أفتى يف رجل تزوَّ
ج ُأمها, ثم أتى املدينة , فرجع فأتاهم فنهاهم, وقد ولدت : , فقال−ه ماتت عند ال بأس أن يتزوَّ

 .»أوالداً 

ال  :فقالوا ^رسول اهللا  فسأل أصحاَب  فأتى عبد اهللا املدينةَ « :زاد سعيد بن منصور يف روايته
: قالوا .»!?كانت عنده املرأة التي مَّ ج أُ تزوَّ  أين الرجل الذي«: شمخ فقال ثم قدم فأتى بني! ُح لُ ْص يَ 
; اهَ قْ ارِ فَ يُ لْ وإن كانت فعلت فَ « :قال !?له بطنها ْت رَ ثَ كيف وقد نَ  :قالوا .»!اهَ قْ ارِ فَ يُ لْ فَ « :قال .هناها
 .)١(»وجلَّ  من اهللا عزَّ  هنا حرامٌ فإ

ي ص يف رخِّ يُ  كان عبد اهللا بن مسعود « :قال –أيضًا  – باينِّ وعند البيهقيِّ عن أيب عمرو الشَّ
فكأنه لقي عمر بن  فأتى املدينةَ « :قال .»هامَّ فامتت قبل أن يدخل هبا أن يتزوج أُ  ج امرأةً جل تزوَّ ر

 .)٢(»!فرجع« :قال .»اخلطاب 

*  *  *  

  :عن فتواه  ه رجوع
 . عن فتواه, فال داعي إلعادهتا دلَّت اآلثار السابقة عىل رجوع ابن مسعود 

بن مسعود يذهب فيام اوإىل هذا كان ... « : لامء يف املسألةقال ابن عبد الرب يف سياق أقوال الع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                               .وسنده صحيح .كالمها من طريق سفيان الثوري, عن أيب فروة, عن أيب عمرو, عن ابن مسعود 

, )١٣٦٨٢(, رقم )٧/١٥٩(» السنن الكربى«, ومن طريقه البيهقيُّ يف )٩٣٦(رقم  ,)١/٢٣٣(» سنن سعيد بن منصور«  )١(
بيعي, عن أيب عمرو الشيباين به واللفظ البن منصور, وُحديج بن معاوية . من طريق ُحديج بن معاوية, عن أيب إسحاق السَّ

ى بام قبله, )٢٢٦ص(» التقريب«كام يف ) صدوق خيطيء(                                                              .ويتقوَّ
                                                             ., من  طريق سفيان الثوري به)١٣٦٨٤(, رقم )٧/١٥٩(» السنن الكربى«أخرجه يف   )٢(
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ه عن عمر ردَّ  وقيل إنَّ  .ثم ملا دخل املدينة ُنبِّه عىل غفلته يف ذلك َفَرَجَع عنه ,أفتى به يف الكوفة
 .)١(»ذلك

قال له  نةَ  قدم املديفلامَّ  ,بيبةوالرَّ  مِّ ط يف األُ الرشَّ كان قد أفتى بالكوفة بأنَّ «: وقال يف موضع آخر
 .)٢(»إىل ذلك عَ َج رَ فَ  ,مهملة مُّ واألُ  ;بيبةط يف الرَّ الرشَّ  إنَّ  :وعيلٌّ  عمرُ 

 −حابة علم من كان بالعراق من الصَّ وهو أ −ابن مسعود كان «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ونه عن قولهفيسأل علامء أهل املدينة  املدينةَ  , ثم يأيتياتْ بالفُ  تيفْ إذ ذاك يُ  , كام جرى فريجع إليهم فريدُّ

ق امرأته قبل ذا طلَّ وأنه إ ,بيبةط فيها ويف الرَّ الرشَّ  نَّ ابُن مسعوٍد أ ظنَّ  اهات النساء ملَّ مَّ يف مسألة أُ 
 نَّ حابة أخربه علامء الصَّ  جاء إىل املدينة وسأل عن ذلك أفلامَّ  ,ابنتها ها كام حتلُّ مُّ ت أُ الدخول حلَّ 

 .)٣(»جل بفراق امرأته بعد ما محلتمر الرَّ وأ َفَرَجَع إىل قوهلم,; مهات ألُ دون ابيبة ط يف الرَّ الرشَّ 

 . )٤(طائفٌة من أهل العلم − كذلك  –وحكى رجوعه  
*  *  *  

 :  ه سبب رجوع  *
جل بجواز نكاح األُم قبل  الدخول بالبنت  أنَّ ابن مسعود  –واهللا أعلم  –يظهر  ملَّا أفتى الرَّ

حابة فيها متوافرون  –وهلذا ملَّا قدم املدينة !  نفسه يشء مما أفتى بهوهو بالكوفة ; وقع يف   − والصَّ

                                                                                                  
                                                             ).٥/٤٥٧(» االستذكار«:  انظر  )١(
                                                             ).٥/٤٥٧(» االستذكار«  )٢(
                                                             ).٢٠/٣١٢(» جمموع الفتاوى«:  انظر  )٣(
» بدائع الصنائع«, والكاساين يف )٤/٢٥٦(» التمهيد« , وابن عبد الرب يف)٢/١٦٠(» أحكام القرآن«حكاه اجلصاص يف   )٤(

                                                             ).٢/٣٧٣(» رشحه عىل اخلرقي«, والزركيش يف )١/٤٧١(»  تفسريه«, وابن كثري يف )٢/٢٥٨(
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سأهلم عن املسألة التي ُسئل عنها بالكوفة, فأجابوه بأنَّ ذلك ال يصلح, يعني نكاح األُم بعد فراق 
وايات أنَّ أمري املؤمنني عمر. البنت بطالق قبل الدخول أو باملوت بن  أو كام جاء يف بعض الرِّ

ق بني الرجل واملرأة وإْن َنَثَرْت بطنها له وأنجبت  اخلطاب  ه عن ذلك, وأمره أن ُيفرِّ هو الذي ردَّ
 ! له الولد

*  *  * 
  :، وهي أدلة اجلماهري  ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة القولأ

بالقرآن  استدلَّ اجلمهور عىل أنَّ األُمَّ حترم بمجرد العقد عىل البنت دخل هبا أو مل يدخل,
نَّة, واآلثار, واإلمجاع, واملعقول  :الكريم, والسُّ

 ريمــــرآن الكـــــالق: أوالً 
≈àM... ﴿ : قال اهللا تعاىل yγ̈Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ ... ﴾)١(. 

كام أنَّ . )٢(أنَّ اآلية جاءت جمملة فال جيوز ختصيصها بالدخول بالبنت من عدمه :وجه الداللة 
أهبموا ما أهبم «: قال ابن عبَّاس. من نسائه, فتدخل ُأمها يف عموم اآلية) بنتوهي ال(املعقود عليها 

لوا بني املدخول هبا وغريها)٣(»القرآن  .   )٤(, أي يف حكمها يف كلِّ حال, وال ُتفصِّ

                                                                                                  
                                                               ).٢٣: آية(سورة النساء   )١(
                                                               ).٩/١٤١(» املحــىل«: انظر  )٢(
 :عن ابن عبَّاس من طريق سعيد, عن قتادة, عن عكرمة أنه قال يف اآلية) ١٦٢٧٣(, رقم )٣/٤٧٤(أخرج ابن أيب شيبة   )٣(

واألثران . من طريق سعيد, عن قتادة, عن احلسن) ١٦٢٧١(, رقم )٣/٤٧٣(ونحوه عن عمران بن حصني  .»هي مبهمة«
                                                          .صحيحا اإلسناد

                                                               ).٢/٦٥٢(» رشح منتهى اإلرادات«: انظر  )٤(
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ـ: ثانيًا  ــــــالسُّ  رةــــنَّة املطهَّ

 :قال ^النبي  نَّ ه أعن جدِّ  ,عن أبيه ,عمرو بن شعيبمن طريق  )١(»سننه«روى الرتمذي يف 
ام وأيُّ  ,ابنتها ْح كِ نْ يَ لْ مل يكن دخل هبا فَ  نْ , وإله نكاح ابنتها فدخل هبا فال حيلُّ  نكح امرأةً  ام رجلٍ أيُّ «

 .»هامِّ له نكاح أُ  فال حيلُّ  ,فدخل هبا أو مل يدخل هبا نكح امرأةً  رجلٍ 

كان يف  وإنْ  وهذا خربٌ « :يقول ابن جرير الطربي. ; لكنه ضعيف ووجه الداللة منه ظاهرة
عن االستشهاد عىل صحته  ة عىل صحة القول به مستغنًى جَّ يف إمجاع احلُ إسناده ما فيه; فإنَّ 

 .)٢(»بغريه

مذيُّ مع تضعيفه احلديث  .)٣(»والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم«: وقال الرتِّ

 ارــــــاآلث: ثالثًا 

, القول بأنَّ ت, وابن عبَّاس, وعمران بن حصني فقد ُروي عن عمر, وابن عمر, وزيد بن ثاب
م األمّ   .)٤(جمرد العقد عىل البنت ُحيرِّ

                                                                                                  
جاء فيمن يتزوج املرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل هبا ; هل يتزوج ابنتها باب ما  −  , كتاب النكاح)١١١٧(, رقم )٣/٤٢٥(  )١(

عن عمرو بن  ,واملثنى بن الصباح ,بن هليعةاوإنام رواه  ,هذا حديث ال يصح من قبل إسناده« :الرتمذي عقبهأم ال? قال 
                        .»فان يف احلديثبن هليعة يضعَّ اواملثنى بن الصباح و .شعيب

                     ).٤/٣٢٢(» تفسري الطربي« :انظر  )٢(
                     ).٣/٤٢٥(» سنن الرتمذي«  )٣(
 : انظر اآلثـار الواردة عنهم يف  )٤(

                                                             ).١٨٠١٩و ١٠٨١٢(, رقم )٢٧٥و ٦/٢٧٤(باب وُأمهات نسائكم : » مصنف عبد الرزاق«* 
, رقم )٣/٤٧٣(باب الرجل يتزوج املرأة ثم ُيطلقها قبل أن يدخل هبا; أله أن يتزوج ُأمها? : » مصنف ابن أيب شيبة«* 
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 امعــــاإلج: رابعًا 

حابة رضوان اهللا عليهم عىل عدم جواز نكاح  فقد أمجع فقهاء األمصار بعد انقراض عرص الصَّ
 .)١(األُم بعد العقد عىل بنتها

 ولـــــاملعق: خامسًا 

القول بجواز تطليق البنت قبل الدخول هبا, ثم نكاح األُم ; ُيفيض إىل قطع أنَّ  :ووجه ذلك
غينة حم, وحيمل البنت عىل الضَّ يعة! , وفساد العالئق)٢(الرَّ  .ومثل هذه العقود ال ُجتيزها الرشَّ

ع عىل زيادة َصْوهنا عن «: )٣(»الفروق«جاء يف حاشية  ا القرابات القريبة فقد حافظ الرشَّ أمَّ
هات والبنات; التفرُّ  ها; حفظًا لربِّ األُمَّ حناء, فمنع اجلمع بني املرأة وابنتها, وبني املرأة وُأمِّ ق والشَّ

ع ... ألنَّ قرابتهام أعظم القرابات  ها, مل جيعل الرشَّ ولكن ملَّا كانت األُمُّ أشدَّ برا ببنتها من البنت بُأمِّ
ا عقد عليها ; لضعف ميل األُمِّ للزوج بمجرد العقد, وعدم العقد عىل األُمِّ كافيًا يف ُبْغضها لبنتها إذ

وجعل العقد عىل البنت كافيًا يف ُبْغضها . خمالطته; بل اشرتط يف التحريم إضافَة الدخول إىل العقد
ها م األُمَّ عىل َمْن عقد عىل البنت, ولو مل يدخل هبا; لئال َتُعقَّ ُأمَّ ها ; فحرَّ  اهـ. »ألُمِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٦٢٧٣و ١٦٢٧١و ١٦٢٦٩(

 ).وما بعدها ٤/٣٢١(» تفسري الطربي« *
 ).وما بعدها ٣/٩١١(» تفسري ابن أيب حاتم« *
 ).١٤٣و ٩/١٤٢(» باآلثار املحــىل«* 

                                                               .راجع اإلحاالت التي ذكرُهتا يف صدر املسألة  )١(
 ).٢/٢٥٨(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 .»الفروق«, مطبوع هبامش )٣/١٣٨(البن الشاط  »حاشية إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق«: انظر  )٣(
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  :الرتجيـح 

اجح, بظاهر القرآن الكريم, وبام دلَّت عليه الق ول بتحريم األُم بمجرد العقد عىل البنت هو الرَّ
حابة  در األول ; فقد انعقد اإلمجاع بعد آثار الصَّ , وهذا األمر وإْن كان وقع فيه خالٌف يف الصَّ

 . عرصهم عىل ما ذكرنا ; واحلمد هللا ربِّ العاملني

 *  *   * 
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  ثـالثةاملسـألة ال − ٣٢
لِ  ابن مسعود جوع ر

ْ
ز
َ
ة )١(عن رأيه يف الع

َّ
غرى اخلفي

ُّ
  بأنه املوءودة الص

W 

وجني احلقَّ يف إنجاب الولد, فهو من احلقوق املشرتكة بينهام, فليس  األصل أنَّ لكلٍّ من الزَّ
, )٢(, واملالكية, واحلنابلةللزوج أن يعزل عن زوجته إال بإذهنا, وهو ما عليه مجهور الفقهاء, احلنفية

وج وجة ليس هلا أن تتخذ أي وسيلة ملنع احلمل إال بإذن الزَّ  .)٣(كام أنَّ الزَّ
لف العزَل عن املرأة,  يق, وعمر بن وقد كره طائفٌة من السَّ دِّ وهو مرويٌّ عن أيب بكر الصِّ

لكن  ; )٤(عود اخلطاب, وعثامن بن عفان, وعيل بن أيب طالب يف رواية, وابن عمر, وابن مس
 . ُحكي عن ابن مسعود أنه َرَجَع عن القول بالكراهة

مـن يعـزل عـن  ألنَّ  ;)٥(جعل العزل بمنزلة الوأد إال أنه خفـّي  ^ألنه «;  ووجه الكراهة عندهم
غرى; ومِّ فلذلك ُس  ,من الولد امرأته إنام يعزل هرباً  دفن دة الكربى هـي التـي ُتـءواملوي املوءودة الصُّ

                                                                                                  
َفه َل زَ ُيقال عَ . التنحية :يف اللغة الَعْزُل   )١( اه وَرصَ  ).ل.ز.ع(, مادة )٦٠٠ص(» النهاية«: انظر .اليشء يعزله عزالً إذا نحَّ

, ويف )١٠/٩(» رشح مسلم«أن ُجيامع فإذا قارب اإلنزال َنَزَع وأنزل خارج الفرج ; قاله النووي يف  :ويف االصطالح  
                                                                 ).٢٥٣ص(» حترير ألفاظ التنبيه«يف , و)٥/٥٣٧(» روضة الطالبني«

التاج «, )٢/٨٤(» عقد اجلواهر الثمينة« :وللاملكية). ٣/١٧٥(» الدر املختار«, )٨/٢٢٢(» البحر الرائق«: للحنفيةانظر   )٢(
                                                                 ).٨/٣٤٨(» اإلنصاف«, )٣/١٢٥(» الكايف« :وللحنابلة). ٣/٤٧٦(» واإلكليل

                                                               ). ٣/١٥٦(» املوسوعة الفقهية«: انظر  )٣(
                                                               ). ١٠/٧١(» املحــىل«, )٧/٢٢٦(» املغــني«: انظر  )٤(
                                                               . سيأيت احلديث بذلك قريباً   )٥(
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 .)١(»!ةيف اجلاهلية دفنوها يف الرتاب وهي حيَّ  ألحدهم بنٌت  دَ لِ كان إذا وُ  وهي حيَّة,

حابة  عّيل يف رواية أخرى عنه, وسعد بن أيب : وقال بإباحة العزل مطلقًا عرشٌة من الصَّ
, )٢(وقاص, وزيد بن ثابت, وأبو أيوب, وجابر, وابن عبَّاس, واحلسن بن عيل, وخبَّاب بن األرتِّ 

, وعبد اهللا بن مسعودوأبو سعيد ا  .)٤(− وهو قوله األخري الذي رجع إليه  – )٣(خلُْدِريُّ

حابة, فهو أوىل, وحتتمل «: قال البيهقيُّ  ينا من الصَّ ورواة اإلباحة أكثر وأحفظ, وإباحة من سمَّ
 .)٥(»كراهة من كرهه منهم التنزيه دون التحريم, واهللا أعلم

*  *  * 

                                                                                                  
                                                           ).٢٠/١٩٥(» عمدة القاري«   )١(
فكان , بي يف اجلاهلية فبيع بمكةُس  .أبو عبد اهللا ,ويقال اخلزاعي ,التميمي بن جندلة −ناة بتشديد املث −اب بن األرتِّ خبَّ هو   )٢(

 ,روى عنه أبو أمامه .^روى عن النبي  .شهد املشاهد كلها .إىل اإلسالم كان من السابقني األولني .م أنامر اخلزاعيةموىل أُ 
 ).٢/٢٥٨( »صابةاإل«, )٢/٤٣٧( »ستيعاباال«: انظر ).هـ٣٧(نزل الكوفة ومات هبا سنة  .وآخرون ,وابنه عبد اهللا

                                                               ). ٧/٢٢٦(» املغــني«, )٣/٤٠١(» فتح القدير«, )٢/٦٧(» التمهيد«: انظر  )٣(
 :ء يف حكم العزل عن املرأة عىل ثالثة أقوالفقهااختلف ال  )٤(

افعية, مطلقًا, سواء كان بإذن الزوجة أو ال  اجلواز :القول األول , إال أنَّ األوىل تركه عىل اإلطالق, وهو قول عند الشَّ
 ).٨/٣٤٨(» اإلنصاف«, و)٥/١٨٣(للغزايل » الوسيط«: انظر .ورواية عند احلنابلة

هنى «: قال ن اخلطاب حلديث عمر ب ر,اجلمهووهو مذهب . فإْن كان لغري حاجة ُكره, اجلواز برشط إذهنا :القول الثاين
ِة إال بإذهنا^ رسول اهللا  باب  –, كتاب النكاح )١٩٢٨(, رقم )١/٦٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف . »َأْن ُيْعَزَل عن احلُرَّ

 ).١/٣١(» املسند«وأمحد يف . العزل
ة أو :القول الثالث   » املحــىل«: انظر. ام أمحد, ورواية عن اإلمةوهو مذهب الظاهري. أمة املنع مطلقًا, سواء كانت حرَّ

                                                               ).٨/٣٤٨(» اإلنصاف«, )١٠/٧٠(
                                                               ). ٧/٢٣١(» السنن الكربى«: انظر  )٥(
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אאW 
ة اآلث

َّ
                             :يف املسألة  ابن مسعود  عنـار احملكي

 − مجيعًا  − وقفت عىل ثالثة آثــار تدلُّ عىل أنَّ ابن مسعود كان يكره العزل عن املرأة, رواها عنه 
يباينُّ    :أبو عمرو الشَّ

 .  )١(»غرىدة الصُّ ءوي املوه« :العزل ففي رواية أنه قال يف – ١

 . )٢(»دة اخلفيةءواملو هي«: يف روايةٍ  وقال − ٢

 .)٣(»هو الوأد اخلفّي «: ويف لفظٍ  − ٣

*  *  * 

  :عن رأيه يف العزل  ه رجوع

جاءت ثالثة آثار صحيحة عن ابن مسعود مفادها أنه َرَجَع عن القول بكراهة العزل عن 
غرى أو اخلفيَّة, بل كان يفعله  ر مقادير اخللق,  مع أهله الزوجة, أو أهنا املوءودة الصُّ ; ألنَّ اهللا قدَّ

ره م يف األمر شيئًا وال ُيؤخِّ ء خللقها ; إذ العزل ال ُيقدِّ  .)٤(وأنه لو شاء َخْلَق نسمة عىل صخرة صامَّ

                                                                                                  
طريق معتمر بن سليامن, قال سمعت أيب, قال حدثني أبو عمرو  من) ٢٢٢٢(, رقم )٢/٩٨(أخرجه سعيد بن منصور   )١(

رجاله رجال «): ٤/٢٩٧(» املجمع«قال اهليثمي يف  .وإسناده صحيح .فذكره...  :الشيباين, أن ابن مسعود قال
                                                             .»الصحيح

                            .سنده صحيحو. يب عمرو الشيباينأعن  ,عن أبيه ,ن التيميابطريق من ) ١٢٥٨٠( , رقم)٧/١٤٧(عبد الرزاق أخرجه   )٢(
                                                           .بهعن أيب عمرو الشيباين  ,عن سليامن التيميمعلقًا  )٧/١٧٣( »األم«يف رواه الشافعي   )٣(
 ).٣/٣٤(» رشح معاين اآلثار«: انظر  )٤(
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  .)١(كان ال يرى بالعزل بأساً   بن مسعودا أنَّ  خعيِّ النَّ  إبراهيم عن − ١

أخذ ميثاق نسمة يف ُصلب رجل, ثم صبَّه  لو أنَّ اهللا«: قال وعنه أيضًا, عن ابن مسعود  – ٢
 .)٢(»عىل صفاة ألخرج اهللا منها تلك النَّسمة التي أخذ منها ميثاقها

هذه  فلو أنَّ  ال عليكم أال تفعلوا,« :بن مسعود عن العزل فقالاسئل  :قال أيضاً  هعنو − ٣
 .)٣(»وحصخرة لنفخ فيها الرُّ  طفة التي أخذ اهللا منها امليثاق كانت يفالنُّ 

لو أخذ اهللا ميثاق نسمة من « :فقال ?سئل عبد اهللا بن مسعود عن العزل :عن علقمة قالو − ٤
 .)٤(»َفاْعِزْل, وإْن ِشْئَت فال َتْعِزْل  ; فاثم أفرغه عىل صفا ألخرجه من ذلك الصَّ  ,صلب آدم

وابن  ,وكان زيد بن ثابت ,بن عمر يكرهان العزلاو ,كان عمر«: ابن شهاب قالعن و − ٥
 .)٥(»عود يعزالنمس

                                                                                                  
مرسل و. النخعي عن إبراهيم بن املهاجر, عن ,من طريق الثوري) ١٢٥٦٧(, رقم )٧/١٤٤(عبد الرزاق  أخرجه  )١(

ح البيهقي مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود خاصة كام يف صحيح;  فإن إبراهيم النخعي مل يسمع من ابن مسعود, وصحَّ
 ).١٥ص(» حتفة التحصيل«: وانظر). ١/١٤٨(» نن الكربىالس«

انظر التعليق عىل . أيب حنيفة, عن محاد, عن إبراهيم من طريق )١/١٥٤(» كتاب اآلثار«القايض أبو يوسف يف أخرجه   )٢(
                        .األثر السابق

عن  ,عن احلارث العكيل ,منصور عن ,شيمه من طريق )٢٢٢١(, رقم )٢/٩٨(» سننه«سعيد بن منصور يف أخرجه   )٣(
                      ).١٤٨ص(» تقريب التهذيب«  كام يف) ثقة فقيه(واحلارث العكيل . كام سبق وإسناده صحيح مرسل. به إبراهيم

 وإسناده. عن علقمة من طريق أيب حنيفة, عن محاد, عن إبراهيم,) ١٢٥٦٨(, رقم )٧/١٤٤(عبد الرزاق  أخرجه  )٤(
                                                               .حصحي

» جممع الزوائد«قال يف . عن ابن شهاب به من طريق إبراهيم بن سعد, ,)٢٢٢٩(, رقم )٢/٩٩(أخرجه سعيد بن منصور   )٥(
                                                            .»رجاله ثقات«): ٤/٢٩٨(
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ابق, وإباحته   .العزل دون كراهة ; ولفعله إياه فهذه اآلثار قاضية برجوعه عن رأيه السَّ
ياق أنني مل أَر أحدًا من أهل العلم حكى رجوع ابن مسعود  يف املسألة سوى  ُيذكر يف هذا السِّ

رواه «: لثابتة عنه بقوله, فإنه أورد إحدى الروايات ا)٢(»جممع الزوائد«يف  )١(احلافظ اهليثميُّ 
 .»عنه عَ َج وقد رَ  ,حيحورجاله رجال الصَّ  ,الطرباين

*  *  *  
 :  ه سبب رجوع

بب يف رجوعه بلوغه تكذيب النبي  غرى: ليهوٍد ملَّا قالت ^لعلَّ السَّ  ! إنَّ العزل املوءودة الصُّ
 ^جاء رجل إىل النبي «: قال يِّ رِ دْ سعيد اخلُ حديث أيب  من )٣(»املسند«فقد روى اإلمام أمحد يف 

 نَّ , وإن حتمل, وأكره أوأنا أريد ما يريد الرجل ,وأنا أعزل عنها يل وليدةً إنَّ ! يا رسول اهللا :فقال
إذا أراد أن خيلقه مل يستطع  اهللا نَّ إ! هيود كذبْت «: فقال .»!غرى العزلدة الصُّ وءوامل نَّ اليهود تزعم أ

واب .»أن يرصفهأحٌد   .واهللا أعلم بالصَّ

*  *  * 

                                                                                                  
 ,العراقيالزين صحب  ).هـ٧٣٥(سنة ولد  .اهليثمي نور الدين أبو احلسن, املرصي الشافعيعيل بن أيب بكر بن سليامن  وه  )١(

ج بهوالزمه أشد مالزمة  جممع«: اشتغل بعلم زوائد احلديث, من أشهر مؤلفاته. زاهداً  ورعاً  حافظاً  عاملاً  إماماً  كان ., وخترَّ
                                              ).١/٤٤١(»البدر الطالع«, )١/٢٣٩(» ذيل التذكرة«: انظر  .)هـ٨٠٧(ة  مات سن. »الزوائد ومنبع الفوائد

)٤/٢٩٧(  )٢.(                                                           
وأخرجه . رفاعة, عن أيب سعيد اخلدريمن طريق حييى بن أيب كثري, عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان, عن أيب ) ٣/٥١(  )٣(

, رقم )٥/٣٤١(» الكربى«والنسائي يف . باب ما جاء يف العزل –يف كتاب النكاح ) ٢١٧١(, رقم )٢/٢٥٢(أبو داود 
حه األلباين يف . باب العزل وذكر اختالف الناقلني اخلرب يف ذلك, بنحو إسناد أمحد –كتاب عرشة النساء  يف) ٩٠٧٩( وصحَّ
                                                          ).١٩٠٣(, برقم )٢/٤٠٩(» أيب داودصحيح سنن «
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 :ديث املنع واألحاديث املبيحة احأاجلمع بني  *  

حرضُت : قالت )١(ُجذامة بنت وهب ُأخت عكاشة يف املسألة  حديثان متعارضان, أوهلام حديث
وم وفـارس)٢(ِغْيلـةلقد مهمُت أن أهنى عـن ال«: يف ُأناٍس وهو يقول ^رسول اهللا  ; , فنظـرُت يف الـرُّ

: ^ثم سألوه عن العزل فقـال رسـول اهللا . »ال يرضُّ أوالدهم ذلك شيئاً فإذا هم يغيلون أوالدهم, ف
 .)٣(»ذلك الوأد اخلفّي «

تلـك املـوءودة  نَّ إ: فقالت اليهـودُ  ,ُل زِ عْ ا نَ وكنَّ  ,كانت لنا جواري« :قال حديث جابر : ثانيهام
ــ  تســتطع لــو أراد اهللا خلقــه مل !كــذبت اليهــود« :عــن ذلــك فقــال ^فســئل رســول اهللا  ,»!غرىالصُّ

  .)٤(»هردَّ 
, وابن حجر ; بأن ُحيمل حديث ُجذامة عـىل كراهـة التنزيـه, ومـا  واجلمع بينهام كام يقول النَّوويُّ

 .)٥(ورد يف اإلذن يف ذلك حممول عىل أنه ليس بحرام

                                                                                                  
 ,ىل املدينةإفهاجرت مع قومها  ,^وبايعت النبي  ,أسلمت بمكة .ويقال باخلاء املعجمة ,دامة بنت وهب األسديةُج هي   )١(

م املؤمنني روت عنها أُ  ,يف رضاع احلامل ^عن النبي روت   .بن ربيعة من بني عمرو بن عوفقتادة وكانت حتت أنيس بن 
                               ).٧/٥٥٢(» اإلصابة«, )٤/١٨٠٠(» االستيعاب«: انظر .احلديث » ... يلةلقد مهمت أن أهنى عن الغِ « :عائشة

ذا محلت إوكذلك  ,ن جيامع الرجل زوجته وهي مرضعأوهو :  − بالفتح  −  لِ يْ من الغَ  مأخوذة – والفتح بالكرس – ةُ ـيلَ ـالغِ   )٢(
, )٢/١١٨(» النهاية«: انظر, )الِغيَلة(أما يف القتل فبالكرس ال غري . ة بمعنًى يلَ ة والغِ لَ يْ يقال الغَ  :وقيل .وهي مرضع

                                                        ).ل.ي.غ(, مادة )٢/١٤٢(» مشارق األنوار«و
باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة  −, كتاب النكاح )١٤٤٢(, رقم )٢/١٠٦٧(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٣(

                                                                .العزل

حييى باب العزل, من طريق معمر, عن  – , كتاب النكاح)٩٠٧٨(, رقم )٥/٣٤٠(» السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )٤(
                                                               .وإسناده صحيح ., عن جابر بهعن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان, بن أيب كثري ا

                                    ).٩/٣٠٩(» فتح الباري«, و)١٠/٩(» رشح النووي عىل مسلم«: انظر  )٥(
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ـ ,منـه ذامـة بأنـه معـارض بـام هـو أكثـر طرقـاً ف حـديث ُج مـن ضـعَّ  ومن العلـامء ح وكيـف يرصِّ
ومـنهم مـن ادعـى أنـه . حيحة بـالتوهموهذا دفع لألحاديث الصَّ  !?لك ثم يثبتهبتكذيب اليهود يف ذ

 . منسوخ

أوالً من موافقة أهل الكتـاب,  ذامة عىل وفق ما كان عليه األمرحيتمل أن يكون حديث ُج : وقيل
نوا فـيام كـا ب اليهـودَ ثم أعلمه اهللا باحلكم فكذَّ  ,موافقة أهل الكتاب فيام مل ينزل عليهحيبُّ  ^وكان 
 .يقولونه

 َف لِ بأنه حديث واحد اختُ  ف مقابلهوضعَّ  ,»حيحالصَّ «ذامة بثبوته يف ح حديث ُج ومنهم من رجَّ 
ــ. يف إســناده فاضــطرب وافــق أصــل أحاديــث غريهــا تُ ذامــة بــأنَّ ح بعضــهم العمــل بحــديث ُج ورجَّ

 .)١(عىل املنع وحديثها يدلُّ  ,اإلباحة

  : عن العزلالعلامء يف علة النهي  اختلفت آراءوقد  *

ا الثاين هـو الـذي وهذ ,ملعاندة القدر :وقيل .املرأة لتفويت حقِّ  :قيل... «: قال احلافظ ابن حجر
  .ة واألمةق بني احلرَّ واألول مبني عىل صحة اخلرب املفرِّ  ,خبار الواردة يف ذلكيقتضيه معظم األ

 دَ ِقـومتـى فُ  ,ج خشية العلوقموضع املنع أنه ينزع بقصد اإلنزال خارج الفر :وقال إمام احلرمني
حتـى لـو  ,فله أن ينزع متى شاء ,بقي أصل اإلباحة دَ قِ فإذا فُ  ,سبب املنع ; وكأنه راعى» منعذلك مل يُ 

  .)٢(»واهللا أعلم ;ق به النهيمل يتعلَّ  فاقاً نزل خارج الفرج اتِّ فأ عَ زَ نَ 

*  *  * 

                                                                                                  
                                                               ).٩/٣٠٩(» فتح الباري«انظر هذه االحتامالت واالعرتاضات واجلواب عنها يف   )١(
                                                               ).٩/٣١٠(» فتح الباري«   )٢(
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  :  ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة الرأيأ

ـنَّة, واآلثار, واملعقول  استدلَّ القائلون  :بجواز العزل ونفي الكراهية بالسُّ
 رةــــــهَّ ـــــنَّة املطالسُّ  :أوالً 

ال عليكم أن ال تفعلوا, ما «: سئل عن العزل فقال^ أنَّ النبي  عن أيب سعيد اخلُْدِريِّ  – ١
حيحنيال«أخرجاه يف . »كتب اهللا خلق نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة إال ستكون  .)١(»صَّ

سول  :وجه الداللة ر يف ذلك ; فدلَّ عىل ^ أنَّ الرَّ أذن ألصحابه يف العزل, ونفى عنهم الرضَّ
 .جوازه
 ,)٢(اإنَّ يل جاريًة هي خاِدُمنا وسانِيُتن :فقال^  وَل اهللاس, أنَّ رجًال أتى روعن جابر  – ٢

َر هلا, فإنه سيأتيهِشْئَت  عنها إنْ  اْعِزْل « :فقال !َل م, وأنا أكرُه أْن حتوأنا َأُطوُف عليها َفَلبَِث . »ا ما ُقدِّ
جل ثمَّ أتاه َر هلاقد أخربتك أنَّه سيأت« :فقال .»!يَة قد َحبَِلْت إنَّ اجلار« :فقال الرَّ رواه . »يَها ما ُقدِّ

 .)٣(مسلم
الم ^ إذن النبي  :وجه الداللة الة والسَّ دليل عىل للرجل بأن يعزل عن جاريته; وإذنه عليه الصَّ

 .مطلق اجلواز, وهو نصٌّ يف املسألة

أخرجاه يف » والقرآن ينزل ^عىل عهد رسول اهللا  ُل زِ عْ ا نَ كنَّ «: −أيضًا  − وعن جابر  – ٣

                                                                                                  
                                                           .ظ ملسلمسبق خترجيه, واللف  )١(
. اواب سانية الستقائها هبيت الدَّ وبه سمِّ  ,وأداهتا التي يستقي هبا ,لو الكبريالدَّ  :انيةالسَّ وأصل أي التي تستقي لنا املاء,   )٢(

                                                         ).           و.ن.س(, مادة )٢/٢٢٣(» مشارق األنوار«: انظر
                                                           ).١٤٣٩(, رقم )٢/١٠٦٤(باب حكم العزل  –يف كتاب النكاح   )٣(
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حيحني«  .)٢(»ناهَ نْ فلم يَ  ^فبلغ ذلك النبي ... «: ويف روايٍة ملسلم. )١(»الصَّ

حابة  ^إقرار النبي  :ووجه الداللة منه فعلناه يف زمن  :يقول فكأنَّ جابراً بالعزل;  للصَّ
 .)٣(عليه قرَّ مل نُ  ولو كان حراماً  ,الترشيع

ة بقول عمر بن اخلطاب  – ٤ م وُيستدلُّ ملذهب اجلمهور الذين اشرتطوا إذن احلرَّ : املتقدِّ
ِة إال بإذهناحلُيْعَزَل عن   َأنْ  ^ هنى رسوُل اهللا«  .)٤(»ارَّ

 .ظاهر منه وجه الداللة

 ــارـــــثـاآل: ثانيًا 

حابة   .)٥(القول بجواز العزل عن املرأة, وفعله أيضاً  فقد جاء عن عرشة من الصَّ

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  )١(

 . لفظ لهباب العزل; وال –كتاب النكاح ): ٥٢٠٩(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٠٥( »البخاريصحيح «  
                                                               . باب حكم العزل –كتاب النكاح أيضًا ): ١٤٤٠(, رقم )٢/١٠٦٥(» صحيح مسلم«

                                                               . باب حكم العزل –, كتاب النكاح )١٤٤٠(, رقم )٢/١٠٦٥(  )٢(
                        ).٩/٣٠٦(» الفتح«: انظر  )٣(
, كالمها )١/٣١(» املسند«وأمحد يف . باب العزل –, كتاب النكاح )١٩٢٨(, رقم )١/٦٢٠(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )٤(

ر بن أيب هريرة, عن أبيه, عن عمر به ... بن هليعةهذا إسناد ضعيف لضعف ا«: قال البوصريي. من طريق  الزهري, عن حمرَّ
: انظر. »وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عبَّاس روامها البيهقي منفردًا هبام عن أصحاب الكتب الستة

 ).٢/٩٩(» مصباح الزجاجة«
ولكن إمجاع وقد ُروي يف هذا الباب حديث مرفوع يف إسناده ابن هليعة ; «: وقال ابن عبد الرب تعليقًا عىل صحة احلديث

ة ع                                                              ).٢/٦٨(» التمهيد«: انظر. »ىل القول بمعناه يقيض بصحتهاحلجَّ
  : انظر اآلثار الواردة عنهم بأسانيدها يف   )٥(
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 ـولــاملعـقــ: ثالثًا 

أنَّ عزل املاء ال يمنع انعقاد الولد إذا شاء اهللا تعاىل ; إذ قد يسبق املاء بغري اختيار  :ووجه ذلك
 .)١(الزوج

*  *  * 

  :الرتجيـح 

ح  وجة ; لكن رشيطة أن تأذن بذلك – تعاىل أعلم واهللا –الذي يرتجَّ  . )٢(جواز العزل عن الزَّ

 *  *   * 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 مةاحلرة يف العزل وال تستأمر األباب تستأمر و). ١٤٣ – ٧/١٣٩(باب العزل عن اإلماء : » مصنف عبد الرزاق« *  

  ).١٤٨ – ٧/١٤٤(وباب العزل  .)١٤٤ – ٧/١٤٣(

  ).وما بعدها ٣/٥٠١(باب يف العزل والرخصة فيه : » مصنف ابن أيب شيبة« *
 ).وما بعدها ٣/٣٠(باب العزل : » رشح معاين اآلثار« *  

ارية بغري إذهنا باب من قال يعزل عن احلرة بإذهنا وعن اجلو). ٢٣١ – ٧/٢٢٠(باب العزل : » سنن البيهقي الكربى« *
                      ).٢٣٢ – ٧/٢٣١(  وما روي فيه

                        ).١٠/٢٧(» جمموع الفتاوى«: انظر  )١(
                        .مل أذكر حكم العزل عن األمة ; ألنني مل أَر يف ذلك كبري فائدة, إذ ال وجود هلا يف الواقع املعارص  )٢(
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  رابعـةاملسـألة ال − ٣٣
اس  ابن مسعود وعـجر

َّ
ة وابن عب

َ
ع
ْ
ت
ُ
  )١(عن القول بإباحة نكاح امل

W 

د ابن عبَّاس  , وهي من )٢(بإباحة نكاح اُملْتَعة −ريض اهللا عنهام  −حكى مجاعٌة من األئمة تفرُّ

                                                                                                  
كأن ينتفع هبا  ,اُملْتَعةواالسم  ,عاً ع متتُّ عت به أمتتَّ متتَّ  :يقال .االنتفاع بهوهو  ,ن التمتع باليشءأخوذ مم :ْتَعة يف اللغةاملُ نكاح   )١(

 ).ع.ت.م(, مادة )٤/٢٩٢(» النهاية«: انظر .إىل أمد معلوم
ج املرأة مدًة , مثل أن يقولإىل أجل معني النِّكاح :ويف االصطالح   زوجتك ابنتي شهرًا أو سنًة, أو إىل انقضاء  :, بأن يتزوَّ

 ).٤/٢٩٢(» النهاية«, )٧/١٣٦(» املغــني«: انظر .املوسم, أو قدوم احلاّج وشبهه, سواء كانت املدة معلومًة أو جمهولةً 
ع جاءت عىل ثالثة معانيف  اُملْتَعةو *    :لسان الرشَّ
      .ُمتعة الطالق −٣      .ُمتعة النساء −٢      .ُمتعة احلج −١  
 :بتصانيف خاصة, منها) اُملْتَعةنكاح (وقد أفرد مجاعة من العلامء مسألة   

 .−رمحه اهللا تعاىل  −األصبهاين إلمام الظاهرية داود بن عيل » كتاب اُملْتَعة«* 
 .−  رمحه اهللا تعاىل − للعالَّمة الشيخ حممد احلامد » نكاح اُملْتَعة يف اإلسالم حرام«* 
 ١٠٠أكثر من (وهو بحث نفيس يقع يف . − رمحه اهللا تعاىل  –حة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز لسام» متعة النساء«* 

مه الشيخ ملجلس رابطة العامل اإلسالمي عام )صفحة  ).هـ١٤٠٢(, قدَّ
 .− رمحه اهللا تعاىل  –للشيخ عطية حممد سامل » نكاح اُملْتَعة عرب التاريخ«* 
 .  ليوسف جابر املحمدي» ب والسنةحتريم اُملْتَعة يف الكتا«* 
                                                     .وغريها من املؤلفات ٠٠ مريم أمحد الداغستاين ةللدكتور» نكاح اُملْتَعة: من األنكحة املحرمة«* 

 ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر  )٢(
ع ابن حزم    حابة  )٩/١٢٩(» املحـىل«يف  −عفا اهللا عنه  –وقد توسَّ كابن  فنسب القول بإباحة اُملْتَعة جلامعة من الصَّ

مسعود, ومعاوية بن أيب سفيان, وأيب سعيد اخلدري, وجابر بن عبد اهللا, وسلمة ومعبد ابني ُأمية بن خلف, وعمرو بن 
 ! ُحريث
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حابة  , واشُتهر اإلنكار عليه بسبب فتواه املسائل التي اشتهر فيها خالف ابن عبَّاس للصَّ
 . )١(بجوازها

حابة  اص. )٢(عىل النهي عن اُملْتَعة وحتريمها ولذا فإنَّ سائر الصَّ الذي «: قال أبو بكر اجلصَّ
حابة عبد اهللا بن عبَّ  وايات عنه مع ذلكُشِهَر عنه إباحة اُملْتَعة من الصَّ  . )٣(»اس; واختلفت الرِّ

حابة ُروي عنه جتريد القول يف إباحة اُملْتَعة غري ابن «: وقال يف موضع وال نعلم أحدًا من الصَّ
 .)٤(»عبَّاس

إنَّام ُروي و وغريهم, ^النبي  والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب«: مذيُّ قال الرتِّ 
 .)٥(» ^عن النبي  خصة يف اُملْتَعة, ثمَّ َرَجَع عن قوله حيُث ُأخربيشٌء من الرُّ  عن ابن عبَّاس

القول بإباحة اُملْتَعة ; ولكنه َرَجَع عنه  − أيضًا  − وقد ُحكي عن عبد اهللا بن مسعود : قلت
د بلوغه النَّسخ عن النبي   ., فلم ُيشتهر عنه القول باإلباحة^رسيعًا بمجرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
به احلافظ ابن حجر يف  عاه عىل النحو التايل) ٩/١٧٤(» الفتح«وتعقَّ فذكر يف آخر الرواية   ما ابن مسعودأ:  وفنَّد ما ادَّ

هناه عن ذلك, ومن  فإنه ثبت أن عمر بن اخلطاب   وأما معاوية ٠٠» ففعلناها ثم ُترك ذلك«: التي أباحت اُملْتَعة
 فالرواية عنه ضعيفة,  أما أبو سعيد اخلدري ٠٠املعروف أنَّ معاوية كان متبعًا لعمر مقتديًا به, فال يشك أنه عمل بقوله 

ريض اهللا عنهام فقصتهام واحدة,  عبدموأما سلمة و ٠٠^ ومع هذا فليس فيها الترصيح بأنه كان بعد النهي عن النبي 
, ثم هنانا عمر ^فعلناها مع رسول اهللا «: فقد جاء يف رواية مسلم  وأما جابر ٠٠اخُتلف فيهام هل وقعت هلذا أو هلذا 

ه جابرًا في»فلم نعد هلا                                .فريدُّ عليه بام قلنا يف جابر  وأما عمرو بن ُحريث ٠٠من ثبت عىل حتليلها , وهذا يردُّ عدَّ
                                                               . »!إنك رجل تائه«: له , وسيأيت قول عيل بن أيب طالب )٤/٢٣٤(» التمهيد«: انظر  )١(
                                                               ). ٧/١٣٦(» املغنــي«, )٥/٥٠٥(» االستذكار«: انظر  )٢(
                                                               ). ٢/١٨٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
                                                               . )٢/١٩١(» املرجع السابق«   )٤(
                                                               ). ٣/٤٣٠(» سنن الرتمذي«: انظر  )٥(
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ي , فإنَّ اُملْتَعة بالنساء ُأبيحت, −كام يقول القايض ابن العريب  –عة وهذه املسألة من غرائب الرشَّ
مت, واستقرَّ حتريمها مت,  ثم ُأبيحت, ثم حرِّ  . ثم ُحرِّ

يعة ; ألهنا ُأبيحت يف صدر «:  −رمحه اهللا تعاىل  −قال  ا متعة النساء ; فهي من غرائب الرشَّ وأمَّ
مت يوم خيرب, ثم ُأبيحت يف مت بعد ذلك, واستقرَّ )١(غزوة َأْوَطاس اإلسالم, ثم ُحرِّ , ثم ُحرِّ

ت  تني, ثم استقرَّ يعة إال مسألة الِقْبلة ; ألنَّ النَّسخ طرأ عليها مرَّ التحريم, وليس هلا ُأخٌت يف الرشِّ
 .اهـ )٢(»بعد ذلك

لف واخللف أنَّ نكاح اُملْتَعة حرام إىل يوم ا لقيامة, لكن الذي استقرَّ لدى مجاهري العلامء من السَّ
ومن  ,ابعنيحابة والتَّ وأما سائر العلامء من الصَّ «: قال ابن عبد الرب. وهو حملُّ إمجاع عند كافة الفقهاء

وأبو  وريُّ والثَّ  ;منهم مالك يف أهل املدينة ,فعىل حتريم اُملْتَعةبعدهم من اخلالفني وفقهاء املسلمني 
 ;من أهل احلديث والفقه والنظر باالتفاق فيمن سلك سبيله افعيُّ والشَّ  ;حنيفة يف أهل الكوفة

 .اهـ .)٣(»وسائر أصحاب اآلثار ,يث بن سعد يف أهل مرصواللَّ  ;اميف أهل الشَّ  واألوزاعيُّ 

ا ابن عبَّاس  فقد ُحكي رجوعه عن رأيه يف اُملْتَعة, وأنه نزع عن قوله, عىل  − ريض اهللا عنهام  −أمَّ
 . ما سيأيت من حتقيق الكالم يف ذلك

                                                                                                  
ني املهملتني  – َأْوَطاس  )١( » ا استعجممعجم م«: انظر. موضع رشق مكة يف ديار هوازن : − بفتح أوله وبالطاء والسِّ

غرب وادي العقيق, عىل مقربة ) عشرية(ُأم خرمان, وأقرب املواضع املأهولة منها اليوم ) أوطاس(وتسمى ). ١/٢١٢(
                                               ).٣٨ص(» معجم األمكنة«: انظر! موقعًا واحداً ) حنيناً (وَوِهَم من جعلها و. شامهلا نحو الغرب) الربكة(من 

عارضة األحوذي برشح صحيح «وأعاده بنحوه يف ). ٧١٤ − ٢/٧١٣(» القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس«: انظر  )٢(
                                                               ). ٣/٣٩(» الرتمذي

                                                               ). ٤/٢٣٨(» التهميد«: انظر  )٣(
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אאW 
سبقت اإلشـارة إىل انعقـاد اإلمجـاع عـىل حتـريم نكـاح اُملْتَعـة, وإنـام اخُتِلـَف يف توقيـت حتريمهـا, 

 −رمحـه اهللا –أنـه كـان يف غـزوة الفـتح, وقـد أورد  ،)١(واملشهور يف ذلك مـا ذكـر احلـافظ ابـن حجـر
ـنا ر ... « : عُة احلديثيـُة إىل أْن قـالرواياٍت متعددًة يف التوقيت, وعلَّق عليها مـن حيـُث الصِّ وإذا تقـرَّ
وايات بغري علة إال غزوة الفتح  .)٢(»ذلك فال يصحُّ يشء من الرِّ

ة رُ كْ وذِ «: وقال اإلمام النَّوويُّ  واية بإباحتها يوم حجَّ مئـذ رضورة ; ألنه مل يكن يوالوداع خطأ  الرِّ
ـة حيح أنَّ والصَّ  .وا بنسائهموأكثرهم حجُّ  ,وبةزُ وال عُ  كـام  ,د النهـيالـوداع جمـرَّ  الذي جـرى يف حجَّ

ـ, الجتامع النـاس, النهى عنها يومئذ ^ويكون جتديده  ,جاء يف غري رواية ـوليبلِّ  ,اهد الغائـبغ الشَّ
حينئذ  اُملْتَعةحتريم  وبتَّ  , احلالل واحلرام يومئذوبنيَّ  ,ر غري يشءيعة كام قرَّ ر الرشَّ وتقرِّ  ,ينولتامم الدِّ 

 .اهـ )٣(» » يوم القيامةإىل« :لقوله

ـ«:  −أيضـًا   −وقال  قبـل  وكانـت حـالالً  ,باحـة كانـا مـرتنيالتحـريم واإل واب املختـار أنَّ والصَّ
مـت رِّ ثـم ُح  ,اهلامالتِّصـ –اس َطـوْ وهو يـوم أَ  −بيحت يوم فتح مكة ثم أُ  ,مت يوم خيربرِّ ثم ُح  ,خيرب

 .اهـ )٤(»التحريم واستمرَّ  ,يامةإىل يوم الق داً مؤبَّ  يومئذ بعد ثالثة أيام حتريامً 

ـدًا ; فقـد قـال هبـا اإلمـام الَبْحـر احلَـْرب  ومع حتريم اُملْتَعة, ونسـخ اإلذن هبـا, وحتريمهـا حتـريًام مؤبَّ
وايات التي جاءت عنه يف اُملْتَعة, األمر الـذي −ريض اهللا عنهام  −عبداهللا بن العبَّاس  , واضطربت الرِّ

                                                                                                  
                                                               ). ٩/١٦٩(» فتح الباري«: انظر  )١(
                                                               ). ٩/١٧٠(» املرجع السابق«: انظر  )٢(
                                                               ). ٩/١٨٠(» رشح النووي عىل صحيح مسلم«  )٣(
                                                               ). ٩/١٨١(» املرجع السابق«  )٤(
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 :)١(يف املسألة ثالثة أقوال جعل  بعض العلامء حيكي عنه 
 .إباحة اُملْتَعة مطلقاً  :القول األول* 

yϑsù Λ$...  ﴿: ملا جاء عنه أنه كان يقرأ قوله تعاىل ä⎢ ÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯ åκ÷]ÏΒ  −  ِى َس مُ  لٍ َج ىل أَ إ ⎯£ −مَّ èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4...﴾)٢(  وكان , ثالث مراتواهللا ألنزهلا اهللا كذلك «: يقول ;«)٣(. 
 :وأجاب اجلمهور عن االستدالل هبذه اآلية من أربعة أوجه

أنَّ اآلية منسوخة, ُروي ذلك عن ابن مسعود, وعيل بن أيب طالب, وسعيد بن  :الوجه األول
 .)٤(املسيب

اُص وغريمها,  :الوجه الثاين , واجلصَّ وأنه ال احلكم بشذوذ القراءة, وهو ما أجاب به الطَّربيُّ
 .)٥(إثبات األجل يف التالوة عند أحد من املسلمني زجيو

حيح دون اُملْتَعة, فإنه عطف عىل إباحته يف  :الوجه الثالث أنَّ املراد بالنِّكاح يف اآلية النِّكاح الصَّ
&Ïmé≅¨ ...﴿: قوله uρ Νä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡ sŒ ... ﴾)مات, فوجب أن )٢ , وذلك إباحة لنكاح َمْن عدا املحرَّ

                                                                                                  
                                                               ). ٢/٣٥٣(» موسوعة فقه ابن عبَّاس«: وراجع). ٢/١٨٦(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٢(
      .وإسناده صحيح. بإسناده من طريق  شعبة, عن أيب سلمة, عن أيب نرضة به) ٥/١٣(» جامع البيان«أخرجه الطربي يف   )٣(
     ).٤/٢٣٧(» التمهيد«: انظر  )٤(

روى . من خالفة عمر ني مضتاولد لسنت. بن املسيِّب بن حزن املخزومي, أبو حممدسعيد  :وابن  املسيِّب هو سيد التابعني*   
كان أحفظ الناس ألحكام عمر وأقضيته, وكان يسمى . عن عمر, وأيب هريرة, وعنه حييى بن سعيد, وميمون بن مهران

 ).١/٢٥( »بقات احلفاظط«, )١١/٦٦( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ٩٤(مات سنة . راوية عمر, ومراسيله أصح املراسيل
         ).٢/١٨٦(» أحكام القرآن«, و)٥/١٣(» جامع البيان«: انظر  )٥(
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 . )١(كون ذكر االستمتاع بيانًا حلكم املدخول هبا بالنِّكاح يف استحقاقها جلميع املهري

ابع t⎦⎫ÏΨ﴿ : يف قوله تعاىل :الوجه الرَّ ÅÁøt’Χ ﴾)وذلك ألنَّ اإلحصان ال يكون إال يف نكاح )٢ ;
 .)٣(صحيح; فإنَّ الواطئ باُملْتَعة ال يكون حمصنًا, وال يتناوله هذا االسم

 .أهنا جائزة للمضطر إليها لطول الُعْزبة وقلة اليسار :ينالقول الثا* 
حيح«ملا روى البخاريُّ يف  سـاء ة النِّ َعـتْ سأل عـن مُ يُ  عبَّاسبن امعت س :عن أيب مجرة قال )٤(»الصَّ

 :عبَّـاسبـن افقال  .»أو نحوه, ساء قلةٌ ويف النِّ  ,ديدإنام ذلك يف احلال الشَّ « :فقال له موىل له ,صفرخَّ 
 .»نعم«

ـا هللا وإ«: , قـال»)٥(!إنـه قيـل فيهـا األشـعار«: وملا ُروي عنه أنه ملا قال له سعيد بن جبري ـإنَّ ا إليـه نَّ
م تـال أحللُت منهـا إال مـا أحـلَّ اهللا مـن امليو ذا أفتيُت, وال هذا أردُت,ما هب ال واهللا! راجعون ة والـدَّ

 .)٦(»يروحلم اخلنز

                                                                                                  
         ).٤/٢٣٧(» التمهيد« ,)٢/١٨٦(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
                                                            ).٢٤: آية(سورة النساء    )٢(
         ).٢/١٨٦(للجصاص » م القرآنأحكا«: انظر  )٣(
         .عن نكاح املتعة أخرياً ^ باب هني رسول اهللا  –, كتاب النكاح )٥١١٦(, رقم )مع الفتح – ٩/١٦٧(  )٤(
 ):   ١٠/٢٥٩(» املعجم الكبري«ومما قيل يف ذلك كام يف   )٥(

يخ ملا طال جملسه  يا صاح هل لك يف ُفتيا ابن عباس       قد قلت للشَّ
         تكون مثـواك حتى يصـدر الناس           هل يف رخصة األطراف آنسةً         

, من طريق حجاج, عن املنهال بن عمرو, عن سعيد بن )١٠٦٠١(, رقم )١٠/٢٥٩(» املعجم الكبري«أخرجه الطرباين يف   )٦(
 ). عن أيب خالد, عن املنهال(: بنحو إسناده; لكنه قال) ٢/٥٥٩(» معامل السنن«واخلطايب يف . جبري, عن ابن عبَّاس
اج بن أرطأة  وبقية «): ٤/٢٦٥(» املجمع«قال يف ). ٢٢٢ص(» التقريب«كام يف ) صدوق كثري اخلطأ والتدليس(وحجَّ
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مـهذا حماٌل ; ألنَّ «بأنَّ وأجاب اجلمهور  ورة املبيحـة للمحرَّ لـك ذت ال توجـد يف اُملْتَعـة, واالرضَّ
ورة املبيحة للميتـة م هـي التـي ُخيـاف معهـو ألنَّ الرضَّ علمنـا أنَّ وقـد  تلـف الـنَّفس إْن مل يأكـل,ا الـدَّ

مل حتلَّ يف حال وإذا  من أعضائه التَّلف برتك اجلامع وفقده,ء اف عىل نفسه, وال عىل يشاإلنسان ال خي
ف ورةاهيالرَّ ـورإ ال تقع إليها فقد ثبت حظُرها, واستحال قـول القائـل ة; والرضَّ  ةهنـا حتـلُّ عنـد الرضَّ

م; فهذ  .)١(»!يٌل قوٌل متناقٌض مستحا كامليتة والدَّ

 .حتريم اُملْتَعة ; لوقوع النَّسخ :القول  الثالث* 

yϑsù Λ$... ﴿ : ملا روى عطاء اخلراساين, عن ابن عبَّاس يف قوله تعاىل ä⎢÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯ åκ÷] ÏΒ  £⎯ èδθè?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4...﴾)نسختها : , قال)٢﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø) ¯=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9$# £⎯èδθ à) Ïk=sÜsù 

 ∅ÍκÌE£‰ ÏèÏ9...﴾)٤)(٣(.   

نَّة واجلامعة قديًام وحديثًا  كام مىض, ومل ُخيالف وهذا القول األخري هو الذي عليه مجاهري أهل السُّ
ين, وأعالم الفقهاء العاملني, كأيب بكر  يعة, وقد نقل اإلمجاع عىل حتريمها أئمة الدِّ يف ذلك إال الشِّ

, وغريهم , وابِن قدامة احلنبيلِّ افعيِّ , والنَّوويِّ الشَّ , وابِن عبد الرب املالكيِّ اص احلنفيِّ  . )٥(اجلصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                .»رجاله رجال الصحيح

         ).٢/١٨٧(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٢(
                                                               ). ١: آية(سورة الطالق   )٣(
اص بإسناده يف   )٤( , من طريق حجاج, عن ابن جريج, وعثامن بن عطاء, عن عطاء )٢/١٨٥(» أحكام القرآن«رواه اجلصَّ

                                                               ).٢٢٢ص(» التقريب«كام يف ) صدوق كثري اخلطأ والتدليس(وفيه حجاج بن أرطأة . اخلراساين به
رشح النووي عىل «, و)٥/٥٠٨(» االستذكار«و) ٤/٢٣٨(» التمهيد«, و)٢/١٩١(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٥(
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 .)٢(, وداود الظَّاهريِّ )١(وهو مذهب األئمة األربعة املتبوعني

*  *  * 

 عن ابن مسعود : أوالً 
ُّ
ة  األثـر احملكي

َ
ع
ْ
ت
ُ
  :يف إباحة امل

  :قال عبد اهللا: قال سيقعن  )٣(»صحيحهام«يُّ ومسلٌم يف البخار روى

ص ا عن ذلكفنهان )٤(ِيص َنْسَتخْ أال  :افقلن. ءٌ وليس لنا يش^  كنا َنْغُزو مع رسول اهللا« , ثمَّ رخَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٧/١٣٦(» املغــني«ياض, ووحكاه عن ابن املنذر, والقايض ع) ٩/١٧٩(» مسلم

» أحكام القرآن«, وابن أيب العريب يف )٩/١٠٠(» رشح السنة«البغوي يف  :كذلك اُملْتَعةوحكى اإلمجاع عىل حتريم *   
, )٢/٦٣٠(» االعتبار يف الناسخ واملنسوخ«, واحلازمي يف )٢/١٠٧(» اإلفصاح«, والوزير ابن هبرية يف )٣/٣١٥(

اإلقناع يف مسائل «, وابن القطان يف )٤١١ص(» بداية املجتهد«, وابن رشد يف )٢/٢٧٣(» نائعبدائع الص«والكاساين يف 
» رشح العمدة«, وابن دقيق العيد يف )املحققة – ٦/٢٢١(» اجلامع ألحكام القرآن«, والقرطبي يف )٢/٦٦(» اإلمجاع

, )٩/١٧٩(» فتح الباري«ر يف , وابن حج)٨/٢٠٨(» اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«, وابن امللقن يف )٤/٣٦(
 ., وغريهم)٥/٧(» روح املعاين«واآللويس يف 

كفاية «, )٤/٤٠٤(» الذخرية« :وللاملكية). ٢/١١٥(» تبيني احلقائق«, )٢/٢٧٢(» بدائع الصنائع« :للحنفيةانظر   )١(
» كشاف القناع« :ةوللحنابل). ٣/١٤٢(» مغني املحتاج«, )٧/٤٢(» روضة الطالبني« :وللشافعية). ٢/٦٧(» الطالب

                                                               ).٢/٦٦٨(» رشح منتهى اإلرادات«, )٥/٩٦(
                                                               ).٩/١٢٧(» املحـــىل«: انظر  )٢(
 .متفٌق عليه  )٣(

 .واللفظ له. باب ما ُيكره من التبتل واِخلصاء –كتاب النِّكاح ): ٥٠٧٣(, رقم )مع الفتح – ٩/١١٧(» صحيح البخاري«
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ  اُملْتَعةباب نكاح  –كتاب النِّكاح : )١٤٠٤(, رقم )٢/١٠٢٢(» صحيح مسلم«

                                                                .واستقر حتريمه إىل يوم القيامة
: انظر .; قاله القايض عياض ثيني وإخراجهامناألُ  وهو سلُّ  :اء ممدودَص واالسم اخلِ  ,ونستغني عن النساء,  أنفسناِيص خْ أي نَ   )٤(

 ).ي.ص.خ(, مادة )٢٤٣ص(» مشارق األنوار«
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‰pκš$﴿: َعَلْينَا أن ننِكَح املرأَة بالثَّوب, ثمَّ قرأ لنا r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θãΒ ÌhptéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝ ä3s9 Ÿωuρ 

(#ÿρ ß‰ tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰ tF÷èßϑø9 $# ﴾)١( «.    
  .)٢(»وم احلُُمر اإلنسيةوعن حل ثم هنانا عنها يوم خيرب,«: زاد عبد الرزاق يف روايته

 .)٣(»وأنه مل يبلغه نسخهاابن عبَّاس, باحتها كقول إشارة إىل أنه كان يعتقد إ فيه«: قال النَّوويُّ 
وظاهر استشهاد ابن مسعود هبذه اآلية هنا ُيشعر بأنه كان يرى جيوز, «: وقال احلافظ ابن حجر

ثم ذكر احلافظ ما يؤيد .. .)٥(»ثم بلغه فرجع بعد لعلَّه مل يكن حينئذ بلغه الناسخ,: )٤(فقال القرطبيُّ 
وايات ثم جاء «: ويف روايةٍ . »ففعلنا ثم ُترك ذلك... «: ففي روايٍة قال ابن مسعود: ذلك من الرِّ

 . »ثم ُنسخ قوله«: ويف روايةٍ . »حتريمها بعد
*  *  * 

ة عن إباحته   رجوعه
َ
ع
ْ
ت
ُ
 :امل

إباحة نكاح اُملْتَعة; فإنه رسعان ما َرَجَع عن ذلك ملَّا بلغه مل يلبث ابن مسعود طويًال عىل الفتوى ب
: عن احلََكِم بن ُعتيبة قال )٦(»مصنفه«فعند عبد الرزاق يف . الناسخ هلا, وصار ُيفتي بأهنا منسوخة

                                                                                                  
  ).٨٧: آية(سورة املائدة    )١(

                                                               ).١٤٠٤٨(, رقم )٧/٥٠٦(» مصنف عبد الرزاق«   )٢(
                                                                ).٩/١٨٢(» رشح مسلم«: انظر   )٣(
وأبا عيل سمع ابن احلّميزي, . هو حممد بن أمحد بن أيب بكر اخلزرجي األندليس القرطبي املالكي, أبو عبد اهللا  األنصاري   )٤(

, »اجلامع ألحكام القرآن«: من أشهر مؤلفاته. فقيه مفرس بارع. وعنه ولده شهاب الدين أمحد. »صاحب املفهم«القرطبي 
 ).١٩٧ص(» شجرة النور الزكية«, )٧/٥٨٤(» الشذرات«: انظر). هـ٦٧١(مات سنة . »التذكرة يف أحوال املوتى«و

                                                                ).٩/١١٩(» الفتح«: انظر   )٥(
                                .كام هو ظاهر ويف إسناده جهالة. , من طريق الثوري, عن صاحب له, عن احلكم به)١٤٠٤٤(, رقم )٧/٥٠٥(   )٦(
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ة)١(َنَسَخَها الطَّالق«: قال ابن مسعود   .», واملرياث)٢(, والعدَّ

 ,منسوخةٌ  اُملْتَعة« :عن عبد اهللا بن مسعود قال ,عن أصحاب عبد اهللا ,عن احلكمويف روايٍة 
 .)٣(»واملرياث ,ةوالعدَّ  ,داقوالصَّ  ,القنسخها الطَّ 

 .^بلوغه النَّسخ عن النبي  :وسبب رجوعه *  

*  *  * 

ة عن ابن : ثانيًا 
َّ
اساآلثـار احملكي

َّ
ة  −رضي اهللا عنهما  − عب

َ
ع
ْ
ت
ُ
                             :يف إباحة امل

مْني من اآلثار الواردة عن ابن عبَّاس يف املسألة,  يمكن اعتبار دليل القول األول والثاين املتقدِّ
 : وُيضاف إليهام غري ما ُذكر

 :فقال .»!ال يرى بُِمْتَعِة النِّساء بأساً  عبَّاسإنَّ ابن « :قيل لهأنه  عن عيل بن أيب طالب  – ١
   .)٤(»اإلنسية رِ مُ وعن حلوم احلُ  ,هنى عنها يوم خيرب ^رسول اهللا  إنَّ «

ُ يف ُمْتَعِة النِّساء عبَّاسأنه سمع ابن   هوعن – ٢ رسول  فإنَّ ! ابن عبَّاسمهال يا « :فقال !ُيَلنيِّ

                                                                                                  
  .إذا خاله ,ق الفرسأطل :يقال ,رفع القيد مطلقاً  لغةً  :القـالطَّ    )١(

 ).١٥٥ص(للقونوي » أنيس الفقهاء«: انظر. حرفع القيد الثابت بالنكا :رشعاً و
  .أي أحصيته ,عددت اليشء :يقال ,اإلحصاء لغةً  :ةدَّ ـالعِ    )٢(

 ).١٦٧ص(» أنيس الفقهاء«: انظر .معلومةً  ووقف يلزم املرأة مدةً  ٌص تربُّ  :ورشعاً 
. , من طريق الثوري, عن حجاج بن أرطأة, عن احلكم)١٣٩٥٧(, رقم )٧/٢٠٧(» الكربىالسنن «أخرجه البيهقي يف    )٣(

م الكالم عليه مراراً وحجاج خمتلف فيه                                                                 ., تقدَّ
                                             .ب احليلة يف النِّكاحبا –, كتاب احليل )٦٩٦١(, رقم )مع الفتح − ١٢/٣٣٣(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )٤(
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 .)١(»نسيةِر اإلمُ وعن حلوم احلُ  ,ى عنها يوم خيربهن ^اهللا 

ر موىل الرشَّ  – ٣ ال «: ; أسفاٌح هي أم نكاٌح? قال اُملْتَعةعن  عبَّاسبن اسألت  :قال –يد وعن عامَّ
 :قال ?ةهل عليها عدَّ : قلت .»اهللا تعاىل كام قال اُملْتَعة« :قال ?فام هي :قلت .»!وال نكاحسفاح 

 .)٢(»ال« :قال ?يتوارثان: قلت .»حيضة ;نعم«

من  إال رخصةً  اُملْتَعةما كانت  !يرحم اهللا عمر« :يقول عبَّاسبن اسمعت : قالعطاء عن و – ٤
 .)٣(»إال شقي وال هنيه عنها ما احتاج إىل الزنافل ,^رحم هبا أمة حممد  وجلَّ   عزَّ اهللا

*  *  * 

ة  ه رجوع
َ
ع
ْ
ت
ُ
     :عن رأيه يف امل

وايات  خمتلفة  −كام مىض  –هذه احليثية من البحث حتتاج مزيدًا من حتقيق الكالم فيها ; ألنَّ الرِّ
علامء يف حقيقة رجوعه وُنزوعه عن القول بجواز نكاح عن ابن عبَّاس, وَنَتَج عن ذلك اختالف ال

 .اُملْتَعة, مابني جازم برجوعه, وقائل ببقائه عىل قوله حتى مماته
الة عىل رجوعه *  وايات الدَّ  :ولنذكر أوالً الرِّ
لإنام « :قال عبَّاس  بناعن  −  ١ جلاإل كانت اُملْتَعة يف أوَّ هبا  بلدَة ليس لهَيْقَدُم ال سالم, كان الرَّ

                                                                                                  
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح  اُملْتَعةباب نكاح  –, كتاب النِّكاح )١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٨(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )١(

                                                       .ثم نسخ واستقر حتريمه إىل يوم القيامة
) ٤/٢٣٦(» التمهيد«, ومن طريقه ابُن عبد الرب يف )١٣٦(برقم » الناسخ واملنسوخ«أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالَّم يف   )٢(

                              . وهو هبذا اإلسناد صحيح. من طريق ابن بكري, عن الليث بن سعد, عن بكري بن عبد اهللا األشج, عن عمرو بن الرشيد
من طريق ابن ) ٣/٢٦(» رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )١٤٠٢٠(, رقم )٧/٤٩٦(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٣(

                                              .وسنده صحيح .جريج, عن عطاء به
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ج امل  :َئُه, حتى إذا نزلت اآليةله َشيْ  رى أنه ُيقيُم, فتحَفُظ له متاعه, وُتصلحما ي أَة بقدررمعرفٌة, فيتزوَّ
 ﴿ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒr& ﴾)٢(»فكلُّ فرٍج سوى هذين فهو حرامٌ «: ابن عبَّاسقال  .»)١(.  

yϑsù Λ$... ﴿ : عن ابن عبَّاس قوله وعن عيل بن أيب طلحة, – ٢ ä⎢ ÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ  £⎯èδθ è?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é&...﴾)٤(»واالستمتاع هو النِّكاح«: ; قال )٣(. 

كنت يف سفر ومعي جارية يل, ويل أصحاٌب; «: وعن ابن عبَّاس أنَّ رجًال سأله فقال – ٣
فاح«: الفق. »فأحللُت جاريتي ألصحايب يستمتُعون منها?  .)٥(»ذاك السِّ

من الدنيا حتى رجع عن  −ريض اهللا عنهام  −ما خرج ابن عبَّاس «: وعن جابر بن زيد قال – ٤
ف واُملْتَعة  .  )٦(»قوله يف الرصَّ

ابقة إىل أنَّ ابن عبَّاس  فذهب طائفٌة من أهل العلم وايات السَّ ريض  −بناًءا عىل ما دلَّت عليه الرِّ

                                                                                                  
                                                               ). ٦: آية(سورة املؤمنون   )١(
وابن أيب , واللفظ له )١١٢٢(, رقم )٣/٤٣٠(باب ما جاء يف نكاح اُملْتَعة  –» سننه«أخرجه الرتمذي يف كتاب النِّكاح من   )٢(

فه ابن حج ., عن حممد بن كعب بهموسى بن ُعبيدةمن طريق ) ٣/٩١٩(» تفسري القرآن العظيم«حاتم يف  ر يف وضعَّ
َبذي, فإنه حكم عليه يف )٩/١٧٢(» الفتح«                                         .بالضعف) ٥٢٢ص(» تقريب التهذيب«, ألجل موسى بن ُعبيدة الرَّ

 ).٢٤: آية(سورة النساء   )٣(
»  التمهيد«ريقه ابن عبد الرب بإسناده يف  ومن ط). ٥١٣١(, رقم )٣/٩١٩(» تفسري القرآن العظيم«أخرجه ابن أيب حاتم يف   )٤(

                                                  .وأعلَّه ابن عبد الرب.  , من طريق أيب صالح, حدثني معاوية بن صالح, عن عيلٍّ به)٤/٢٣٨(
احلارث, أنَّ ُبكري بن عبد اهللا  , من طريق عبد اهللا بن وهب, قال أخربين عمرو بن)٢/١٨٦(» تفسريه«أورده اجلصاص يف   )٥(

ثه, أنَّ رجًال سأل ابن عبَّاس  ثه, أنَّ أبا إسحاق موىل بني هاشم حدَّ ;فإنَّ أبا  ٌف يف إسناده ضعو. فذكره... ابن األشجِّ حدَّ
ويس موىل بني هاشم                                                .وبقية رجاله ثقات). ٦١٨ص(» التقريب«كام يف ) مقبول(إسحاق الدَّ

                                            . هكذا معلقًا بال إسناد) ٥/١٥٢(» املبسوط«أورده الرسخيس يف   )٦(
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, وابن  َرَجعَ  −اهللا عنهام  اص, واخلطَّايبُّ خصة يف اُملْتَعة ; جزم بذلك أبو بكر اجلصَّ عن فتواه بالرُّ
, وابن القيِّم  .)١(العريبِّ

حًا رجوع ابن عبَّاس بعد أن أورد آثارًا تدل عىل ذلك * اص مرجِّ : يقول أبو بكر اجلصَّ
حيح إذًا ما ُروي عنه من حظرها وحتريمها, وحكاية من حكى عن...« جوعفالصَّ  .)٢(»ه الرُّ

ل يف إباحته للمضطر إليه بطول الُعزبة وقلة «: ويقول اإلمام اخلطَّايبُّ  * وكان ابن عبَّاس يتأوَّ
 .)٣(»ثم توقَّف وأمسك عن الفتوى بهاليسار واجلدة, 

 .)٤(»ثم َثَبَت رجوعه عنهاوقد كان ابن عبَّاس يقول بجوازها, «: ويقول ابن العريبِّ  *
ورة ; أمسك ابن ... «: اجلوزية وقال ابن قيِّم * ع, ومل يقف عند الرضَّ ع فيها من توسَّ فلامَّ توسَّ

 .»عنه عَ َج ورَ عبَّاس عن اإلفتاء بحلِّها, 
,  وحكى طائفٌة رجوعه , وابن قدامة, والنَّوويِّ بصيغة التمريض ومل جيزموا بذلك, كابن اجلوزيِّ

 ., وغريهم)٥(وابن دقيق العيد, والقرطبيِّ 
َرَجَع عن التحليل  −ريض اهللا عنهام  –إىل أنَّ ابن عبَّاس  )٦(عالَّمة مال عيل القاريويذهب ال

                                                                                                  
                           ). ٣/٤٦١(» زاد املعاد«, )٢/٧١٤(» القبس«, )٢/٥٥٩(» معامل السنن«, )١٩١و ٢/١٨٧(» أحكام اجلصاص«: انظر  )١(
                                            ). ٢/١٨٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٢(
                                            . الدعاس: , ط)٢/٥٥٩(» معامل السنن«: انظر  )٣(
                                            ). ٢/٧١٤(» القبس«: انظر  )٤(
اجلامع «, )٤/٣٦(» إحكام األحكام«, )٩/١٨١(» رشح مسلم«, )٧/١٣٦(» املغــني«, )٢/٥٣(» زاد املسري«: انظر  )٥(

                                           ).  املحققة −  ٦/٢٢٠(» ألحكام القرآن
ُولد هبراة يف خراسان, . دور العلم, نزيل مكة, وأحد ص)القاري احلنفي(هو عيل بن حممد سلطان اهلروي, املعروف بـ   )٦(
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ورة, فهو يقول وابن عبَّاس صحَّ رجوعه بعدما اشُتهر «: املطلق للُمْتَعِة إىل اجلواز املقيَّد بحال الرضَّ
 . )١(»عنه من إباحتها, وُحكي عنه أنه إنام أباحه حالة االضطرار والعنت يف األسفار

والظاهر من أحاديثه أنه رجع عن اجلواز املطلق, وقيَّد جوازه بحال «: وقال يف موضع
خصة  .)٢(»الرُّ

مل يرجع عن قوله يف اُملْتَعة, وأنه باٍق  − ريض اهللا عنهام  −إىل أنَّ ابن عبَّاس  وذهب طائفٌة ثالثةٌ 
 .بعض العلامء عىل اإلفتاء بجوازها حتى مماته ; جزم بذلك

بقاءه عىل مذهب اإلباحة, وأشار إىل املناظرة بني ابن عبَّاس  )٣(ستظهر ابن اهلُامم احلنفيُّ فقد ا
إىل حديث و .)٤(»هنى عن متعة النساء ^النبي  إنَّ  !تائه إنك رجٌل « :ا قال لهعلي  أنَّ و وعيلٍّ 
, ثم روى له »!عبَّاسيا ابن  مهالً  :له فقال .النساء ةِ عَ تْ يف مُ  لنيِّ يُ  عبَّاسسمع ابن  ا علي  أنَّ « مسلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, »رشح الشفا«, و»رشح مشكاة املصابيح«: له. أخذ عن احلسن البكري, وابن حجر اهليتمي. ورحل إىل مكة وتديَّرها

  ).١/٤٤٥(» البدر الطالع«, )٣/١٨٥(» خالصة األثر«: انظر). هـ١٠١٤(مات بمكة سنة . وغريمها من الكتب النافعة
                                           ).  ٦/٢٨١(» املفاتيح رشح مشكاة املصابيحمرقاة «: انظر  )١(
                                           ).  ٦/٢٩٠(» مرقاة املفاتيح«  )٢(
قرأ ). هـ٧٩٠(نة ُولد س). ابن اهلامم احلنفي(هو كامل الدين, حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيوايس, املعروف بـ   )٣(

ني, واملناوي. عىل العز بن عبد السالم, والويل  العراقي مَّ , »رشح اهلداية«: له. كان فقيهًا ُأصوليًا جدلياً . وتتلمذ عليه الشُّ
 ).٢/٢٠١(» البدر الطالع«, )١/٤٤٧(» حسن املحارضة« :انظر). هـ٨٦١(مات سنة . »التحرير يف ُأصول الفقه«و

, »...سمع عيل بن أيب طالب يقول لفالن«, لكن نقل الراوي أنه )١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧(» لصحيحا«أخرجه مسلم يف   )٤(
بًا مع ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام. وذكره املستفاد من مبهامت املتن «وجزم أبو زرعة العراقي يف . وقد أهبمه الراوي هاهنا تأدُّ

 .بأنه ابن عبَّاس) ٢/٩٣٠(» واإلسناد
كه باملنسوخ, وغفل عن الناسخوإ«: قال احلافظ    ).١٢/٣٣٥(» الفتح«: انظر. »نام وصفه بذلك إشارًة إىل متسُّ

                                       ).٩/١٨٩(» رشح مسلم«: انظر. ; قاله النووي احلائر الذاهب عن الطريق املستقيمهو  :ومعنى التائه *
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! له ذلك يف قول عيلٍّ  , بلوهذا ليس رصحيًا يف رجوعه«: ثم قال...  )١(^النهي عن رسول اهللا 
 أنَّ  ,عن عروة بن الزبري )٢(»صحيح مسلم«ذلك ما يف  عىل أنه مل يرجع حني قال له عيلٌّ  يدلُّ و

 − اُملْتَعة ون بتُ فْ يُ  ;اهللا قلوهبم كام أعمى أبصارهمأعمى  ناساً  إنَّ « :عبداهللا بن الزبري قام بمكة فقال
فعل يف عهد إمام تُ  اُملْتَعةي لقد كانت رِ مْ عَ فلَ ! جاٌف  )٣(ٌف لْ إنك جلِ « :فناداه فقال. »−ض برجلعرِّ يُ 

ك ها ألرمجنَّ, فواهللا لئن فعْلتَ ب نفسكفجرِّ « :فقال له ابن الزبري .»−^ يريد رسول اهللا −املتقني 
   .احلديث » !..بأحجارك

فلذا قال ابن  ,برصه فَّ قد كُ  وكان  ,)٤(ض بهجل املعرَّ هو الرَّ  عبَّاسابن  د يف أنَّ وال تردُّ ... «
فقد  ,وذلك بعد وفاة عيلٍّ  ,عبد اهللا بن الزبري ام كان يف خالفةوهذا إن .»!كام أعمى أبصارهم« :الزبري

 .اهـ. )٥(»عيلٍّ  ثبت أنه مستمرٌّ القول عىل جوازها, ومل يرجع إىل قول
ح بقاء ابن عبَّاس عىل حلِّ اُملْتَعة ; العالَّمة ابن بطَّال , واحلافظان ابن عبد الرب, وابن )٦(وممن رجَّ

                                                                                                  
  ).٥٢٠ص(سبق خترجيه   )١(
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر حتريمه إىل  اُملْتَعةنكاح باب  –, كتاب النِّكاح )١٤٠٦(م , رق)٢/١٠٢٦(   )٢(

 .يوم القيامة
» رشح مسلم«هو اجلايف الغليظ الطبع, القليل الفهم والعلم واألدب لبعده عن أهل ذلك ; قاله النووي يف  :اِجلْلُف     )٣(

)٩/١٨٨.( 
تنبيه املعلم بمبهامت صحيح «وذكر سبط ابن العجمي يف ). ٩/١٨٨(» رشح صحيح مسلم« جزم بذلك النووي يف   )٤(

مل يكن من القائلني باُملْتَعة, وإنام كان ينهى عنها  وهو َوْهٌم منه ; فإنَّ عمر بن اخلطاب ! بأنه عمر) ٢٣٤ص(» مسلم
د فيها  .وإنام ابن الزبري متابع لعمر يف هذا الشأن! وُيشدِّ

                                                               ). ٢٤٩ – ٣/٢٤٨(» فتح القدير« :انظر  )٥(
 ).ابن اللجام(ـ ويعرف ب املالكي, ,القرطبي ,ل البكريابطَّ عيل بن خلف بن  ,أبو احلسن, »صحيح البخاري«هو شارح    )٦(

 »الصحيح«رشح , وني باحلديث العناية التامةعُ  ,عرفةملكان من أهل العلم وا .وابن عفيف ,أخذ عن أيب عمر الطلمنكي
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, فهي يف  فوا اآلثار التي حتكي رجوعه, وألنَّ اآلثار التي ُتثبت قوله باُملْتَعة أصحُّ حجر; فإهنم ضعَّ
 ., وغريمها»نيحيحالصَّ «

ـا * جوع روى أهل مكة واليمن عن ابن عبَّاس إباحة اُملْتَعة, «: لقال ابن بطَّ وُروي عنه الرُّ
به ابن حجر . اهـ. )١(»أصحُّ  اُملْتَعةبأسانيد ضعيفة ; وإجازة  بيشء, فكأنه   −عىل عادته  –ومل يتعقَّ

 .موافق له عىل رأيه

فذهب ابن  اُملْتَعة,يف نكاح حابة فإهنم اختلفوا وأما الصَّ «: )٢(»التمهيد«وقال ابن عبد الرب يف  *
 ,منهم عطاء بن أيب رباح ,وعليه أكثر أصحابه ,فتحليلها ال خالف عنه يف ذلك ,إىل إجازهتا عبَّاس

  .»وس, وطاوسعيد بن جبري

 :إىل أْن قال ...تدلُّ عىل رجوعه وأصحابه  −ضعيفة  –ثم ذكر آثارًا 

ا حجة من جهة اإلسناد; ولكن عليها معلولة, ال جتب هب عبَّاسهذه اآلثار كلها عن ابن «
, وعليها أصحاب ابن )٣(صحاح األسانيد عنه ابن عبَّاس العلامء, واآلثار التي رواها املكيون عن

 .)٤(»عبَّاس

كلها آثاٌر ضعيفٌة مل ينقلها أحٌد حيتجُّ به, واآلثار عنه بإجازة  وهي«: )٥(»االستذكار«وقال يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣/٢٨٣(» الشذرات«, )١٨/٤٧(» النبالء«: انظر). هـ٤٤٩(سنة  مات. يف عدة أسفار

ه  )١(                                                                ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر. نقله عنه احلافظ ابن حجر بنصِّ
)٤/٢٣٤(   )٢ .(                                                               
                                                             .يعني اآلثار التي جاءت بإباحة املُْتَعة  )٣(
                                                               ). ٤/٢٣٨(» التمهيد«: انظر  )٤(
)٥/٥٠٧(   )٥ .(                                                               
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 .»وحديثاً  خالفوه فيها قديامً  لكن العلامءاُملْتَعة أصحُّ ; و

, −رمحه اهللا تعاىل  – )١(وممن جزم بعدم رجوع ابن عبَّاس عن إباحة اُملْتَعِة ; احلافظ ابن كثري* 
ا النهي عن ... «: فإنه قال ومع هذا ما رجع ابن عبَّاس عام يذهب إليه من إباحة اُحلُمر واُملْتَعِة, أمَّ

له بأهنا كانت محول ورة يف األسفار, وَمحََل . تهماحلُُمر فتأوَّ ا اُملْتَعُة فإنام كان يبيحها عند الرضَّ وأمَّ
فاهية والوجدان, وقد تبعه عىل ذلك طائفٌة من أصحابه وأتباعهم, ومل  النهي عىل ذلك يف حال الرَّ

 .اهـ )٣(»وبعده )٢(يزل مشهورًا عن علامء احلجاز إىل زمن ابن ُجريج

حية عىل بقا أخربين « :ريج قالبن ُج ء ابن عبَّاس عىل رأيه يف اُملْتَعة, ما رواه اومن األدلة الرصَّ
  .)٤(»يراها اآلن حالالً  عبَّاسأنه سمع ابن  ,عطاء

اجح  وايات التي حتكي رجوع ابن عبَّاس عن  −واهللا أعلم  –وهلذا فإنَّ الرَّ قول من ضعَّف الرِّ
حيح, ويؤيَّد ذلك بقاء أصح ابه عىل مذهبه عىل الفتوى بإباحة اُملْتَعة بالنساء اُملْتَعة ; هو القول الصَّ

 ! من غري رضورة أو حاجة

                                                                                                  
, نشأ بدمشق, وأخذ عن شيخ اإلسالم ابن )هـ٧٠١(ولد سنة . هو أبو الفداء عامد الدين, إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  )١(

: من أشهر مؤلفاته. ان إمامًا حافظًا ذكيًا, بديع التصنيفك. وسمع احلافظ املزي, وأخذ عنه احلديث. تيمية, وتأثر به كثرياً 
  ).٥/٣٦١(» ذيل طبقات احلفاظ«: انظر). هـ٧٤٤(مات سنة . يف التاريخ» البداية والنهاية«, و»تفسري القرآن العظيم«

 ,صاحب التصانيف ,األموي موالهم ,ريجعبد امللك بن عبد العزيز بن ُج  ,خالد ويقال أبو ,أبو الوليد ,فقيه احلرمهو   )٢(
 ,)هـ٨٠(ولد سنة . ومسلم بن خالد ,عنه السفيانانو .وعطاء بن أيب رباح فأكثر ,اهد يسرياً جمث عن حدَّ  .أحد األعالم

                                  ).٦/٣٢٥( »النبالء«, )١/١٧٠( »التذكرة«: انظر). هـ١٥٠(مات سنة . لكن مل حيفظ عنهم ;وأدرك صغار الصحابة
                                                               ). ٤/١٩٥(» البداية والنهاية«: انظر  )٣(
                                                .وإسناده صحيح. , من طريق ابن جريج به)١٤٠٢٢(, رقم )٧/٤٩٨(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٤(
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ك كانت بمكة امرأة عراقية تنسَّ « :ثيم قالعبد اهللا بن عثامن بن ُخ روى عبد الرزاق من طريق  *
ما  !هللايا أبا عبد ا«: قلت. »!خول عليهاكثر الدُّ بري يُ وكان سعيد بن ُج  ,يةابن يقال له أبو ُأمهلا , مجيلة

ا قد نكحناها ذلك « :قال .»!أكثر ما تدخل عىل هذه املرأة  . »للُمْتَعةِ  النِّكاحإنَّ

  .)١(»أحلُّ ِمْن رشب املاء −يعني اُملْتَعَة  –هي « :قال له سعيداً  وأخربين أنَّ  :قال

ج بستني امرأة«و * امئهن لئال إنه عهد إىل أوالده يف أس: وقيل! كان ابن ُجريج يرى اُملْتَعة, تزوَّ
ج واحدًة مما نكح أبوه باُملْتَعة  .)٢(»!يغلط أحدٌَ  منهم ويتزوَّ

 جُت وتزوَّ  ,ةستني حجَّ حججُت : يقول شهدُت مكيا«: قال مد بن الفضلعبد الصَّ وعن  *
 .)٣(»!بالبيت عرش سنني وجاورُت  ,بستني امرأة

من مذهب املكيني  رون الناَس حيذِّ  وحديثاً  وقد كان العلامء قديامً «: قال ابن عبد الربوهلذا 
من مذهب الكوفيني  رون الناَس وحيذِّ  .فوالرصَّ  اُملْتَعةومن سلك سبيلهم يف  عبَّاس,أصحاب ابن 

رون الناَس من مذهب أهل املدينة وحيذِّ  .ديدبيذ الشَّ ومن سلك سبيلهم يف النَّ  ,ابن مسعودأصحاب 
وليس أحٌد من ما فيه شفاء,  –مما ذكرناه  –ُملْتَعة يف حتريم نكاح ا ^وقد ُروي عن النبي . ناءالغِ يف 

 .)٤(»^َخْلِق اهللا إال ُيؤخذ من قوله وُيرتك, إال رسول اهللا 

                                                                                                  
                                                .وإسناده صحيح. , من طريق ابن جريج, عن عبد اهللا به)١٤٠٢٠(, رقم )٧/٤٩٦(» املصنف«أخرجه يف   )١(
   ).١/١٧٠( »فاظتذكرة احل«, وأعاده خمترصًا يف )٩/١١(و) ٦/٣٣١(» سري أعالم النبالء«أورده احلافظ الذهبي يف   )٢(

: انظر .» !للجامع وقية شريج طلباً أنه كان حيتقن يف الليلة بإحتى  !ن جريج بتسعني امرأةاستمتع اب«: وقال اإلمام الشافعي  
                                                         ).١/١٧١( »تذكرة احلفاظ«

                                                            ).٩/٥٥٢(» سري أعالم النبالء«: انظر  )٣(
 ).٢٣٦و ٤/٢٣٥(» التمهيد«: انظر   )٤(
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ةِ؟  *
َ
ع
ْ
ت
ُ
 الواطئ يف نكاح امل

ُّ
حد

ُ
  هل ي

عىل أنه ال ُحيدُّ ;  −وهم اجلمهور −, فاألكثرون − رمحهم اهللا تعاىل  –مما اختلف فيه الفقهاء  هذا
 .ونصَّ املالكية واحلنابلة أنَّ عىل اإلمام تعزيره بعقوبة شديدة ألنه وطء شبهة,

ر? «: قال ابن حجر  واختلفوا هل ُحيدُّ  ناكح اُملْتَعِة أو ُيعزَّ

م?  .  )١(اهـ» عىل قولني; مأخذمها أنَّ االتفاق بعد اخلالف هل يرفع اخلالف املتقدِّ

إذا دخل يف نكاح اُملْتَعِة ; هل : لامؤناوقد اختلف ع«: والقوالن يف مذهب مالك, قال القرطبيُّ 
ر  بهة وُيلحق به الولد? عىل قولني ; ولكن ُيعزَّ ُحيدُّ وال ُيلحق به الولد, أو ُيدفع احلدُّ للشُّ

 اهـ .)٢(»وُيعاقب

افعية واحلنابلة أنه ال ُحيدُّ  ونصَّ احلنابلة عىل أنَّ من تعاطى نكاح اُملْتَعِة . )٣(ومذهب احلنفية والشَّ
ر, الرتكابه معصيًة ال حدَّ فيه وال كفارة, ويلحق فيه النَّسب ; ألنَّ له شبهة وه و يعلم حتريمه ُعزِّ

 .)٤(العقد, ويرثه الولد

*  *  * 

                                                                                                  
هل اإلمجاع بعد اخلالف يرفع اخلالف القديم أو (وانظر تفصيل القول يف هذه املسألة األُصولية ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر   )١(

ح الشافعية أنه ال يرفعه, كام ). وما بعدها ٤/٥٢٨(» طالبحر املحي«, و)وما بعدها ٤/١٩٠(» املحصول«: يف) ال? وقد رجَّ
ح به النووي يف   ).٩/١٨١(» رشحه عىل مسلم«رصَّ

ومها وجهان عند احلنابلة كذلك كام ). ٣/١٩٩(» رشح الزرقاين«: وانظر). املحققة − ٦/٢١٩(» اجلامع ألحكام القرآن«   )٢(
 ).٢/٤٠٠(» رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي«يف 

 ).٧/٤٢(» روضة الطالبني«, )٥/٦١(» املبسوط«: انظر   )٣(
 ).٥/٩٧(» كشاف القناع«: انظر   )٤(
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  :، وهي أدلة اجلمهور   ابن مسعودالذي رجع إليه  دلة الرأيأ

ــنَّة,   . واآلثار, واإلمجاع, واملعقولاستدلَّ مجاهري العلامء عىل حتريم نكاح اُملْتَعة, بالكتاب, والسُّ

 ـــرآن الكــــريمالقــ: أوالً 

⎪⎦t﴿ : قول اهللا تعاىل − ١ Ï%©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθ ÝàÏ≈ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ̈Ξ Î* sù 

ç öxî š⎥⎫ÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑsù 4© xötGö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ ﴾)١(. 
أنَّ اآلية الكريمة قرصت إباحة الوطء عىل أحد هذين الوجهني املذكورين فيها,  :وجه الداللة

⎯Ç﴿ : وحظرت ما عداها بقوله yϑsù 4© xö tGö/ $# u™!# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$yèø9 ; واُملْتَعة خارجة عنهام ;  )٢(﴾ #$
مةفهي   .)٣(إذًا حمرَّ
⎯£ ... ﴿: وقوله عزَّ وجلَّ  – ٢ èδθßsÅ3Ρ $$sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯ ÎγÎ=÷δ r& ...﴾)٤(. 

عيُّ بويل وشاهدين, ومعلوم أنَّ نكاح : وجه الداللة أنَّ النِّكاح بإذن األهلني هو النِّكاح الرشَّ
 .   )٥(اُملْتَعة ليس كذلك ; فهو حرام

ـــــنَّة املط: ثانيًا  ـالسُّ  رةــــهَّ

نَّة كثرية, أكتفي بذكر أصّحها كام يأيت   : أدلة حتريم اُملْتَعة يف السُّ

                                                                                                  
                                                               ). ٧ – ٥: اآليات(سورة املؤمنون   )١(
                                                               ). ٧: آية(سورة املؤمنون   )٢(
                                                               ). ٢/٢٧٢(» بدائع الصنائع«, )٢/١٨٧(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
                                                               ). ٢٥: آية(سورة النساء   )٤(
                                                               ). املحققة – ٦/٢١٥(» كام القرآناجلامع ألح«: انظر  )٥(
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يخان عن عيل بن أيب طالب  –١ هنى عن نكاح اُملْتَعة, وعن  ^أنَّ رسول اهللا «  ما رواه الشَّ
هنى عن متعة النساء يوم خيرب, وعن حلوم احلُُمر «: ويف روايةٍ . )١(»حلوم احلُُمر األهلية زمن خيرب

 .)٢(»األهلية

عن اُملْتَعة, والنهي يدل عىل فساد  ^بنهي النبي  ترصيح عيل بن أيب طالب  :وجه الداللة
  . )٣(املنهي عنه

يف  طاسٍ وْ عام أَ  ^ص رسول اهللا رخَّ « :قال عن أبيه بن األكوع, عن إياس بن سلمة و − ٢
 .)٤(»ثم هنى عنها ; ثالثاً  اُملْتَعة

وهو ما . يف نسخ اإلذن باُملْتَعة, فصارت حرامًا إىل يوم القيامةاحلديث رصيح  :وجه الداللة
 .قالت به اجلامهري

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  )١(

عن نكاح اُملْتَعة  ^باب هنى رسول اهللا  –كتاب النِّكاح ): ٥١١٥(, رقم )مع الفتح – ٩/١٦٦(» صحيح البخاري«
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم  اُملْتَعةباب نكاح  −ب النِّكاح كتا): ١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧(» صحيح مسلم«و. أخرياً 

                                                               . نسخ واستقر حتريمه إىل يوم القيامة
 . باب غزوة خيرب –كتاب املغازي ): ٤٢١٦(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٨١(» صحيح البخاري«  )٢(

): ١٤٠٧(, رقم )٣/١٥٣٧(ويف . اُملْتَعةباب نكاح  − كتاب النِّكاح ): ١٤٠٧(, رقم )٢/١٠٢٧( »صحيح مسلم«و
                                                               حتريم أكل حلم احلمر اإلنسية باب  −كتاب الصيد والذبائح 

للتفتازاين » رشح التلويح عىل التوضيح«, )٣/٣٨٧( للزركيش» البحر املحيط«, )٢/٣٩٩(» رشح الزركيش«: انظر  )٣(
)١/٤١٥ .(                                                               

وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم  اُملْتَعةباب نكاح  −يف كتاب النِّكاح ) ١٤٠٥(, رقم )٢/١٠٢٣(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٤(
                                                               .  يوم القيامةأبيح ثم نسخ واستقر حتريمه إىل
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فأقمنا هبا مخس عرشة, : قال ,فتح مكة ^غزا مع رسول اهللا  هأن« اجلُهنيِّ  ةَ ْربَ َس وعن  – ٣
فلم  ُت ثم استمتع«: إىل أن قال. »... تعة النساء يف مُ  ^فأذن لنا رسول اهللا  ,ثالثني بني ليلة ويوم

عام الفتح  اُملْتَعةب ^أمرنا رسول اهللا « :قالويف روايٍة . )٢(»^ مها رسول اهللاحتى حرَّ  )١(أخرج
  .)٣(»ثم مل نخرج منها حتى هنانا عنها ,حني دخلنا مكة

إين قد  !يا أهيا الناس: كن والباب وهو يقولبني الرُّ  قائامً  ^رأيت رسول اهللا «: ويف لفٍظ قال
فمن كان عنده  ,م ذلك إىل يوم القيامةاهللا قد حرَّ  وإنَّ يف االستمتاع من النساء,  لكم أذنُت  كنُت 
 .)٤(»شيئاً  وال تأخذوا مما آتيتموهنَّ  ا,سبيله لِّ خَ يُ لْ يشء فَ  منهنَّ 

وايات دالة عىل نسخ متعة النساء, خصوصًا وقد اقرتن النهي  :وجه الداللة أنَّ مجيع تلك الرِّ
 .إىل يوم القيامة بالتخلية, فصارت حراماً 

 ــارــاآلثـــ: ثالثًا 

حابة  آثاٌر يف كراهية ُمْتَعة النساء, وأهنا حرام بتحريم رسول اهللا  جاءت عن طائفة من الصَّ
 : ارـــومن تلك اآلث.. هلا ^ 

متعتان كانتا عىل عهد «: قال عمر بن اخلطاب: قال −ريض اهللا عنهام  −ما رواه ابن عمر  – ١

                                                                                                  
                                                               . يعني من مكة  )١(
ثم نسخ ثم وبيان أنه أبيح  اُملْتَعةباب نكاح  −يف كتاب النِّكاح ) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٤(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٢(

                                                               . أبيح ثم نسخ واستقر حتريمه إىل يوم القيامة
 .يف املوضع السابق) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٥(» صحيح مسلم«   )٣(
 .يف املوضع السابق) ١٤٠٦(, رقم )٢/١٠٢٥(» صحيح مسلم«   )٤(
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 .)١(»ُمْتَعة النِّساِء, وُمْتَعة احلجِّ : ; أهنى عنهام, وُأعاقب عليهام^ رسول اهللا 

اص  ا إباحته, وإخباره بأهنامٍء قد َعِلُمويه ُمنِْكٌر, السيَّام يف يشعل فلم ُينِْكْر هذا القول«: قال اجلصَّ
ا  :وجهني فال خيلو ذلك من أحد^  كانتا عىل عهد رسول اهللا اَء إباحتها وا بقمأن يكوُنوا قد علإمَّ

ف ^ النبي  وحاشاهم من ذلك ; ألنَّ ذلك يوجب أن يكوُنوا خمالفني ألمر! ا معه عىل َحْظرهاُقوفاتَّ
ة ُأخ! اًناعي ون باملعروف, وينهون عن املنكر; رجت للنَّاس, يأمروقد وصفهم اهللا تعاىل بأهنم خري ُأمَّ

نَّ ذلك ُيؤدِّي إىل الكفر وإىل االنسالِخ من ألو !^النبي  واُطُؤ عىل خمالفة أمرمنهم التَّ  فغُري جائز
هلا فهو خارٌج من ٍخ هي حمظورٌة من غري نس مَّ قالللُمْتَعة ث^ النبي  ةاحاإلسالم ; ألنَّ من َعِلَم إب

 . وهرإلباحة ولذلك مل ُينكا م قد علُموا َحْظَرها بعدذا مل جيْز ذلك َعِلْمنَا أهنفإ !امللَّة

وه عىل ترك النكري ًتارًا ومل يكن النَّسخ عندهم ثابولو كان ما قال عمر منك ! هعلي ; ملا جاز أن ُيِقرُّ
 يقإال من طر^ النبي  ويف ذلك دليٌل عىل إمجاعهم عىل نسِخ اُملْتَعة ; إذ غري جائز حظر ما أباحه

 .اهـ .)٢(»خالنَّس

 نْ ه إِ تُ لرمجْ  ع بامرأةٍ تَّ مت برجلٍ  يُت تِ أُ  لو« :عمر  قال :عن أبيه قال ,عن العالء بن املسيبو − ٢
 .)٣(»هتُ بْ َرضَ  نَ ِص ْح أُ  مل يكنْ  نْ فإِ  ,نَ ِص ْح كان أُ 

                                                                                                  
   .صحيح اإلسنادهو و, )٢٢٥ص(سبق خترجيه   )  ١(
مل ينه عن اُملْتَعـة, وإنـام الـذي  ^ويف هذا الكالم ردٌّ عىل الروافض الذين يزعمون أنَّ النبي   .)٢/١٩١(» أحكام القرآن«  )  ٢(

مها هو عمر بن اخلطاب   !هنى عنها وحرَّ
. عن العالء, عن أبيه به , من طريق مروان بن معاوية,)١٧٠٧١(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف    )٣(

والعالء بن املسيب بن رافع الكاهيل ). ٥٢١ص(» التقريب«) ثقة حافظ(مروان بن معاوية, هو الفزاري  وإسناده صحيح,
 ).٥٣٢ص(» التقريب«) ثقة(وأبوه ). ٤٣٦ص(» التقريب«) ثقة ربام وهم(
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ما  :فقال !النساء ةِ عَ تْ ص يف مُ رخِّ يُ  عبَّاسبن ا إنَّ « :البن عمرقيل : قالعن سامل بن عبد اهللا و − ٣
 !ان ليقول هذا يف زمن عمرا واهللا ما كمَ أَ  :قال .بىل واهللا إنه ليقوله :قالوا !يقول هذا عبَّاس بنَ ا أظنُّ 

َفاح ,عن مثل هذا )١(مْ كُ لُ كِّ نَ يُ كان عمر لَ  نْ وإِ   .)٢(»وما أعلمه إال السِّ
 !فتي هبايُ  عبَّاسن إنَّ اب: فقيل له .»حرام« :فقال اُملْتَعةبن عمر سئل عن اعن  ,نافعوعن  – ٤
 .)٤(»هبا يف زمان عمر )٣(مَ زَ مْ زَ  تَ فهالَّ « :فقال
أعمى اهللا قلوهبم كام  ناساً  إنَّ « :عبد اهللا بن الزبري قام بمكة فقال أنَّ  ,الزبريروة بن ن ععو – ٥

ْلٌف «: فناداه فقال. −ض برجلٍ يعرِّ  −» !اُملْتَعةب ونَ تُ فْ يُ  ,أعمى أبصارهم ي لقد رِ مْ فلعَ  !جاٌف إنك َجلِ
 ْب فجرِّ « :بن الزبريا فقال له .−  ^يريد رسول اهللا  − »عىل عهد إمام املتقني ُل عَ فْ تُ  اُملْتَعةكانت 
 .)٥(»!ك بأحجاركها ألرمجنَّ تَ فواهللا لئن فعلْ  ,بنفسك
هي  اُملْتَعة أال وإنَّ  ...« :وهو يقولابن الزبري خيطب سمعت  :قال بن أيب ذئبوعن ا – ٦

 .)٦(»ناالزِّ 

                                                                                                  
وترك اإلقدام  ,وهو االمتناع منها :ول يف اليمنيكُ ومنه النُّ . يريدوهو املنع والتنحية عام  ,من التنكيل − بالتحريك  −  ُل ـكَ النَّ    )١(

 ).ل.ك.ن(, مادة )٥/١١٥(» النهاية«: انظر .عليها
. , من طريق معمر, عن الزهري, عن سامل بن عبد اهللا به)١٤٠٣٤(, رقم )٧/٥٠٢(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف    )٢(

 .وإسناده صحيح
واملعنى أنَّ ابن عبَّاس مل يكن يف إمكانه  !فهمال يكاد يُ  خفيٌّ  صوٌت  , وأهنا)٣٢٤ص) (ةمَ زَ مْ الزَّ (مىض التعريف بكلمة    )٣(

 !, ولو بالصوت اخلفياجلهر بقوله يف املُْتَعة زمان عمر بن اخلطاب 
إسناده و. , من طريق َعبيدة, عن عبيد اهللا, عن نافع به)١٧٠٦٧(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف    )٤(

 .صحيح
 .»صحيح مسلم«وهو يف ) ٥٢٥ص(سبق خترجيه    )٥(
, من طريق حممد بن برش, عن عبد اهللا بن الوليد, عن ابن )١٧٠٦٩(, رقم )٣/٥٤٦(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف    )٦(
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ي بين« :ة النساء فقالتعَ تْ عن مُ  −ريض اهللا عنها  −عائشة  سألُت  :قالليكة بن أيب مُ عن ا – ٧
#$!©%t⎦⎪Ï﴿  :هذه اآلية وقرأْت  :قال .»وبينكم كتاب اهللا uρ öΝèδ öΝ ÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡ uρ ø—r& ÷ρ r& 

$tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ ﴾)٢(»فقد عدا كهجه اهللا أو ملَّ فمن ابتغى وراء ما زوَّ  ; )١(. 

حابة فجميع اآلثار  ابقة عن الصَّ قاضية بتحريمهم للُمْتَعة, وأنَّ أحاديثها املبيحة هلا  السَّ
 .منسوخة إىل يوم القيامة

 عاإلجــــــام: رابعًا 

لف واخللف عىل حتريم نكاح اُملْتَعة ; وبخاصة عىل قول من قال بصحة رجوع  وهو إمجاع السَّ
 . وانرصاف ابن عبَّاس عنها

  .)٣(»األمة بأرسها امتنعوا عن العمل باُملْتَعِة مع ظهور احلاجة هلم إىل ذلكفإنَّ «: قال الكاساين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .أيب ذئب

                                                               ). ٦ – ٥: اآليتان(سورة املؤمنون   )١(
بغية الباحث عن «كام يف » مسنده«, واحلارث يف )٣٤٨٤و ٣١٩٣(, رقم )٤٢٧و ٢/٣٣٤(» مستدركه«أخرجه احلاكم يف    )٢(

من طريق نافع بن عمر ) ١٧٣٥(, رقم )٢/٢١٩(» املطالب العالية«, و)٤٧٨(, رقم )١٥٦ص(» زوائد احلارث
 . »ذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاهه«: قال احلاكم. اجلُمحي, عن ابن أيب مليكة به

 .»رجاله ثقات«): ٣٨٧٦(برقم ) ٥/١٣٦(» خمترص إحتاف السادة املهرة«وقال البوصريي يف 
 ).٢/٢٧٣(» بدائع الصنائع«: انظر   )٣(

  ﴿﴾  : ورة, وُيثريون ج دعاة اُملْتَعة يف الوقت احلارض مسألة جواز نكاح اُملْتَعة للرضَّ موضوعه بني الطالب ُيروِّ
Ÿωr& ’Îû Ïπ ﴿! املبتعثني يف اخلارج ; فرارًا من الفتنة زعموا uΖ÷GÏø9 $# (#θ äÜ s)y™ 3 ﴾ ]٤٩: التوبة.[ 

ومن املعلوم أنَّ  املستقر يف «): ١٠ − ٩ص(» نكاح اُملْتَعة يف اإلسالم حرام«يف كتابه  − رمحه اهللا  –يقول الشيخ حممد احلامد 
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اص بعد أن َحَشَد من األدلة ما ُجيزم بتحريم اُملْتَعة قد ذكرنا يف اُملْتَعة وحكمها ... «: وقال اجلصَّ
در األوليف التحريم ما فيه بالغ ملن َنَصَح نفسه,  وقد اتَّفق فقهاء  عىل ما بيَّنَّا, وال خالف بني الصَّ

 .)١(»األمصار مع ذلك عىل حتريمها وال خيتلفون فيه

افضة نقل ابن ! يف املسألة ; فإنَّ خالفهم ال ُيعتدُّ به )٢(وال ُيشكل عىل هذا اإلمجاع خالف الرَّ
وايات كلُّها متفقة عىل أنَّ زمن إباحة اُملْتَعة مل َيُطْل, وأنه ح«: حجر عن القرطبيِّ أنه قال م, ثم الرِّ رِّ

لف واخللف عىل حتريمها,  وافضأمجع السَّ  .)٣(»إال من ال ُيلتفُت إليه من الرَّ

نن«وقال اخلطَّايبُّ يف  حتريم نكاح اُملْتَعة كاإلمجاع بني املسلمني, وقد كان ذلك «: )٤(»معامل السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
لف واخللف, إال فئة قليلة ضئيلة, ترى حلَّه وُتِرصُّ عليهنكاح اُملْتَعة هو ال لكنَّ بعضًا من الناس ! تحريم لدى العلامء من السَّ

نون لطالبنا .. قاموا يف هذا الزمن ُيثريون موضوعه من جديد  ويبعثونه من ُرقاده الذي استمرَّ دهرًا طويًال, حتى إهنم ليزيِّ
وقد جهلوا أنه يف ذاته فاحشة كام تقيض األدلة ! الوقوع فيه, فرارًا من الفاحشة بزعمهماملغرتبني يف الغرب اإلقدام عليه, و

املتضافرة واملتظاهرة عىل نسخه بعد أن كان مباحًا يف صدر اإلسالم, للرضورة القصوى التي اقتضته وقتئذ, والعمل 
 .»باملنسوخ ال يسوغ, واملصري إىل الناسخ هو املعتدُّ به يف رشع اهللا ودينه

ج يف السنة «): ٢٥٠ص(له » الفتاوى«يف  −رمحه اهللا  –وقال الشيخ حممود شلتوت *  إنَّ الرشيعة التي ُتبيح للمرأة أن تتزوَّ
ن من النساء, دون حتميله شيئًا من تبعات الزواج; إنَّ  ج كلَّ يوم ما متكَّ الواحدة أحد عرش رجًال, وُتبيح للرجل أن يتزوَّ

 .»ن أن تكون هي رشيعة اهللا ربِّ العاملني, وال رشيعة اإلحصان واإلعفافرشيعة ُتبيح هذا ال يمك
 .وراجع اإلحاالت التي أوردهتا يف صدر املسألة). ٢/١٩٢(» أحكام القرآن«: انظر   )١(
افضة و  )٢( وافـضالرَّ يت بذلك ألهنا رفضت زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طال :الرَّ ب ملَّا فرقة من غالة الشيعة, سمِّ

فلام سمعت شيعة الكوفة مقالته, وأنه ! , فتوالَّمها وترىضَّ عنهام− ريض اهللا عنهام  − سئل عن تويل الشيخني أيب بكر وعمر 
» الفرق بني الفرق«: انظر). الزيدية(وأما الذين ثبتوا عىل والئهم لزيد ُعرفوا بعد ذلك بـ! ال يتربأ من الشيخني رفضوه

  ).١٥٥و١/١٥٤(» لامللل والنح«, )١٧و١٥ص(

 ).٩/١٧٣(» الفتح«: انظر   )٣(
 .الدعاس: ط» السنن«, املطبوع مع )٢/٥٥٩(   )٤(
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مه يف حجة الوداع  فلم يبَق  −^ وذلك يف آخر أيام رسول اهللا  –مباحًا يف صدر اإلسالم, ثم حرَّ
وافض  .  »اليوم فيه خالف بني األئمة, إال شيئًا ذهب إليه بعض الرَّ

جوع يف املختلفات «: » املعامل«زاد ابن حجر نقًال عنه ومل أجده يف  وال يصحُّ عىل قاعدهتم يف الرُّ
نه سئل عن أ )١(ونقل البيهقيُّ عن جعفر بن حممد. إىل عيلٍّ وآل بيته, فقد صحَّ عن عيلٍّ أهنا ُنسخت

نا بعينه«: اُملْتَعة فقال  .)٢(» » !هي الزِّ

                                                                                                  
ادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني الشهيد بن عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني,  اهلاشمي   )١( . هو جعفر الصَّ

وعنه ابنه موسى الكاظم, . روى عن أبيه, وعروة بن الزبري). هـ٨٠(سنة ُولد . ُأمه ُأم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر
 ).٢٠٠ص(» التقريب«, )٦/٢٥٥(» النبالء«: انظر). هـ١٤٨(مات سنة . كان من علامء املدينة الكبار. وأبو حنيفة

» السنن الكربى«وكالم جعفر الصادق الذي أشار إليه احلافظ من طريق البيهقي; هو يف ). ٩/١٧٣(» الفتح«: انظر  )٢(
 .»!ذلك الزنا :ها فقال يلفوصفتُ  ,اُملْتَعةجعفر بن حممد عن  سألُت « :عن بسام الصرييف قال) ١٣٩٦٠(, رقم )٧/٢٠٧(
جون ملتعة النساء بني صفوف شباب أهل السنة,  :قلت   وإْن تعجْب فاعجْب ملا يفعله الشيعة الرافضة ; فإهنم ُيروِّ

حابة وأهل السنة يف اُملْتَعة ويستميلوهنم إىل مذهبهم الفاسد  !بمثل تلك الدعوات, وأنَّ اخلالف واقع بني الصَّ
 :, ومن ذلك−وهم يتعبَّدون اهللا بالكذب كام هو معلوم  –وأئمة أهل البيت  ^خيتلقون األحاديث عىل النبي بل إهنم   
إن اهللا تبارك ! يا حممد: فقال) ع(ني جربائيل حلق«: ملا ُأرسي به إىل السامء قال ^أن النبي !) ع(ما ذكروه عن أيب جعفر  *  

 .١٤اجلزء » الوسائل«. »!إين غفرت للمتمتِّعني: وتعاىل يقول
» اُملْتَعة من متطلبات العرص«. »!من متتَّع يف عمره مرًة فهو من أهل اجلنة«: أنه قال ^ويزعمون أنه يروى عن رسول اهللا  *  

 .»آليل األخبار«نقًال عن 
ه, عن أيب عبد اهللا وعن حممد ب *   ما من رجل متتَّع ثم اغتسل إال خلق اهللا من كلِّ «: قال!) ع(ن عيل اهلمداين, عن رجل سامَّ

 .١٤اجلزء » الوسائل«. »!قطرة تقطر منه سبعني ملكًا يستغفرون له إىل يوم القيامة, ويلعنون متجنّبها إىل يوم تقوم الساعة
دد إىل ما كتبته جم   اع(لة وأشري يف هذا الصَّ , وذلك أنَّ رفسنجاين )٤ص(السنة الرابعة يف  –) ٦٨٤(اإليرانية, يف العدد ) الرشِّ

ربع مليون لقيط يف ) ٢٥٠٠٠٠(أشار إىل أنه يوجد ) ورئيس تشخيص مصلحة النظام حالياً  –الرئيس اإليراين األسبق (
بأهنا املدينة األكثر  –شاعت هبا ممارسة اُملْتَعة حيث  –اإليرانية ) مشهد(وقد ُوصفت مدينة !! إيران بسبب زواج اُملْتَعة

عيد األخالقي يف آسيا   ! انحالالً عىل الصَّ
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 املعـقـــــول: خامسًا 

حيح عىل أنَّ نكاح اُملْتَعة ال يكون صحيحًا, وذلك من عدة أوجه   :دلَّ النَّظر الصَّ

, ومع ذلك فهو )١(واقٌع عىل استباحة منافع الُبْضع –كام هو معلوم  –أنَّ عقد النِّكاح  :األول
عقود عىل اململوكات من األعيان ; ألنه خيالف عقود اإلجارة الواقع عىل املنافع, فهو ُيشبه بمنزلة ال

عقد البيع, فال يصحُّ وقوعه مؤقتًا, ومتى ُرشط يف عقد النِّكاح التوقيت مل يصّح, كام ال يصحُّ البيع 
 .)٢(إذ ُرشط فيه توقيت امللك

ُة, والظِّهاُر,  أنَّ نكاح اُملْتَعة ال تتعلق به أحكام :الثاين عي من حيُث الطَّالُق, والعدَّ النِّكاح الرشَّ
 .)٤(, والتَّوارُث ; فكان باطًال كسائر األنكحة الباطلة)٣(واللِّعانُ 

هوة, بل ألغراض ومقاصد ُيتوسل  :الثالث أنَّ النِّكاح يف أصل مرشوعيته مل ُيرشع القتضاء الشَّ
هوة باُملْتَعة   .)٥(ال يقع وسيلًة إىل املقاصد, فال ُيرشعهبا إليها, واقتضاء الشَّ

*  *  * 

                                                                                                  
املطلع عىل «, و)٣٠٢ص(» الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. قيل هو الفرج, وقيل اجلامع :− بضم الباء   – الُبْضعُ    )١(

 ).٢٧٢ص(» أبواب املقنع
ف)٢/١٩٢(جصاص لل» أحكام القرآن«: انظر   )٢(  ., بترصُّ
شهادات مؤكدة باأليامن  :ورشعاً  .اناً عَ ولِ  مالعنةً  نُ العِ يُ  نَ وهو مصدر العَ  ,وهو الطرد واإلبعاد ,عنمن اللَّ  لغةً  :عاناللِّ    )٣(

» ريفاتالتع«, )١٦٢(» أنيس الفقهاء«: انظر  .هاالزنا يف حقّ  ومقام حدِّ  ,هالقذف يف حقّ  مقام حدِّ  قائمةً  ,مقرونة باللعن
 ).١٩٢ص(

 ).٧/١٣٧(» املغــني«: انظر   )٤(
 ).٢/٢٧٣(» بدائع الصنائع«: انظر   )٥(
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  :الرتجيـح 

اجح يف مسألة نكاح اُملْتَعِة أهنا حراٌم عىل التأبيد إىل يوم القيامة, وأنَّ األحاديث املبيحة له  الرَّ
منسوخة, ال جيوز العمل هبا, وهو ما قال به مجاهري أهل العلم سلفًا وخلفًا ; واحلمد هللا ربِّ 

 .العاملني

 : , فإنه قال −رمحه اهللا تعاىل  –بقي أن أختم املسألة بكالٍم نفيٍس أليب عمر بن عبد الرب 

وال وجه  ,فمردودٌ  ةَ نَّ خالف السُّ  قولٍ  وكلُّ  ,وأما ما هنى اهللا عنه ورسوله فال خيار فيه ألحد«
لعلامء وما اختلفوا فيه قد أمر يف كتابه عند تنازع ا وجلَّ  ألن اهللا عزَّ ; عبَّاس ومن تابعهلقول ابن 

واهللا تعاىل . اهـ. )١(»ةقد علمها فيه غريه حجَّ  ة يف يشءٍ نَّ وليس يف جهل السُّ  ,إىل اهللا ورسوله دِّ بالرَّ 
 .أعلم

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٤/٢٤١(» التمهيد«   )١(
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  امسـةاملسـألة اخل − ٤٣
  ) ١(عن القول بكراهة نكاح الكتابيات −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر  وعـجر

W 

لف واخللف, وفقهاء األمصار يف إباحة احلرائر من الكتابيات ال خالف بني ; ذهب إىل )٢(السَّ
ذلك عثامن بن عفان, وطلحة بن عبيد اهللا, وابن عبَّاس, وجابر بن عبد اهللا, وُحذيفة بن اليامن 

)لظاهر قول اهللا تعاىل)٣ , :﴿ tΠöθu‹ø9 $# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yèsÛuρ 

@≅Ïm öΝ çλ°; ( àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ... ﴾)وبه قال . )٤
 .)٥(عامة التابعني

وقد سبق أن . , حيث إنه كره ذلك− ريض اهللا عنهام −مل ُخيالف يف هذا إال عبد اهللا بن عمر 
ره شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه يوجد يف مسائل ابن عمر أقواٌل فيها  أرشنا يف مسألة سابقة إىل ما قرَّ

                                                                                                  
β ﴿: هن اليهوديات والنرصانيات, لقوله تعاىل :الكتابيات  )١( r& (#þθ ä9θ à)s? !$ yϑ̄Ρ Î) tΑ Ì“Ρ é& Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 4’n?tã È⎦÷⎫ tGxÍ← !$ sÛ ⎯ÏΒ $uΖ Î=ö7s% ... ﴾]األنعام :

نسبًة إىل نارصة, قرية بالشام, كان مبدأ دين النصارى  :والنرصانية. فمشتق اسمها من هيود بن يعقوب :أما اليهودية]. ١٥٦
 ).٣/١٨٧(» مغني املحتاج«: انظر. منها

 ).٥/٨٤(» كشاف القناع«: انظر. هم أهل التوراة واإلنجيل, لآلية السابقة :وأهل الكتاب  
 ). ١٤/٩١(» ىجمموع الفتاو«: انظر  )٢(
 ). ٢/٤٠٨(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ). ٥: آية(سورة املائدة   )٤(
 ). املحققة −  ٣/٤٥٦(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٥(
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 . )١(, وأنه قد َرَجَع عن كثري منهاضيٌق لورعه ودينه 

ول بالكراهة كي عنه أنه ترك القومن املسائل التي َرَجَع عنها ابن عمر مسألتنا هذه, فإنه ُح 
 .وتوقَّف يف املسألة, فلم يقل بالكراهة وال باإلباحة ; عىل ما سيأيت بيانه

*  *  * 

אאW 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ﴿: األصل أنَّ املسلم ال ينكح إال مسلمًة, قال تعاىل s? ÏM≈x.Î ô³ßϑø9 $# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ V{uρ 

îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × öyz ⎯ ÏiΒ 7π x.Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3÷Gt6yfôã r& 3 ... ﴾)وقال سبحانه. )٢ : ﴿ ...Ÿωuρ (#θä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |ÁÏèÎ/ ÌÏù# uθs3ø9 $#...﴾)٣(   . 

يعة بإباحة نكاح نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون املرشكات من  لكن جاءت الرشَّ
≈àM ... ﴿: قال اهللا تعاىل. املجوسيات والوثنيات oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ...﴾)٤( .

 ,يف اإلسالم, وتقريًبا بني املسلمني وأهل الكتاب, وتوسيًعا لدائرة التسامح وذلك ترغيًبا هلنَّ 
ألنَّ كفر املرشكني أغلظ من كفر أهل الكتاب ; فإنَّ «وذلك  .وحسن العرشة بني الفريقني ,واأللفة

توحيد, وبعض آثار األنبياء ما ليس مع عبَّاد األصنام, ويؤمنون باملعاد, أهل الكتاب معهم ال
 .)٥(»واجلزاء, والنبوات, بخالف عبَّاد األصنام

                                                                                                  
  ).١/٣٣٠( »فتاوى الكربىال« :انظر  )  ١(
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٢(
 ). ١٠: آية(سورة املمتحنة   )٣(
 ). ٥: آية(سورة املائدة   )٤(
 ).١/٢٤(» أحكام أهل الذمة«  )٥(



אאאא  

 

ا النبي  الم, ^هذا يف حقِّ مجيع املؤمنني ; أمَّ الة والسَّ ه عليه الصَّ , فإنَّ نكاح الكتابية حراٌم يف حقِّ
ÿ…çµ﴿ : لقوله تعاىل ã_≡ uρø—r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3﴾)أرشف ^ وألنه . , فال جيوز أن تكون املرشكة ُأما للمؤمنني)١

 . )٢(من أن يضع ماءه يف َرِحٍم كافرة

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ...﴿: قال تعاىل. أما املسلمة فال ينكحها إال املؤمن è? t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $# 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yès9 uρ 

í⎯ ÏΒ÷σ •Β × öyz ⎯ ÏiΒ 78Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3t6yfôã r& 3 ...﴾)وقال عمر بن اخلطاب . )٣ :» ج النرصانية, وال املسلم يتزوَّ
ج النرصاين املسلمة , ومجاهري )٥(وهذا حملُّ اتِّفاق بني أهل العلم; وعليه األئمة األربعة. )٤(»وال يتزوَّ
 . ومجاهري العلامء سلفًا وخلفاً 

خص«: قال أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم  .)٦(»ةاملسلمون اليوم عىل الرُّ

*  *  * 

                                                                                                  
 ). ٦: آية(سورة األحزاب   )١(
 ). ٣/١٨٧(» مغني املحتاج«: انظر  )٢(
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٣(
) ٢/٣٧٨(» تفسريه«, وابن جرير يف )١٢٦٧١و ١٢٦٦٣(, رقم )١٧٧و ٧/١٧٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٤(

حه احلافظ ابن كثري يف . بن أيب زياد, عن زيد بن وهب به من طريق سفيان, عن يزيد واللفظ له, » التفسري«وصحَّ
)١/٤٥٦.( 

, )٤/٣٠٦(» املدونة الكربى« :وللاملكية). ٣/١١٠(» البحر الرائق«, )٢/٢٧٠(» بدائع الصنائع«: للحنفيةانظر   )٥(
. − اليهودية والنرصانية  –ء أهل الذمة أكره نكاح نسا«: »املدونة«; ونصُّ اإلمام مالك يف ) ١٤٨ص(» القوانني الفقهية«

مه: قال وحيل «: »األم«; ونصُّ اإلمام الشافعي يف )٦/٢٩٠(» هناية املحتاج«, )٦/١٦(» األم« :وللشافعية. »وما ُأحرِّ
 :نابلةوللح. »تثناء, وأحبُّ إيلَّ لو مل ينكحهن مسلمنكاح حرائر أهل الكتاب لكلِّ مسلم; ألنَّ اهللا تعاىل أحلَّهن بغري اس

 .  , ونصَّ عىل أنه يكره مع وجود احلرائر املسلامت)٥/٨٤(» كشاف القناع«, )٨/١٣٥(» اإلنصاف«
 ).٩/٤١٧(» الفتح«: انظر  )٦(
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ة عن ابن عمر 
َّ
  :يف كراهة نكاح الكتابية  −رضي اهللا عنهما  −اآلثـار احملكي

 :صحَّ عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب

حيح«روى البخاريُّ يف  – ١ أنه كان إذا ُسئل عن نكاح اليهودية  عن نافع, عنه  )١(»الصَّ
م املرش«: والنرصانية قال كات عىل املؤمنني, وال أعلم من اإلرشاك شيئًا أكرب من أن تقول إنَّ اهللا حرَّ

ا عيسى, وهو عبٌد من عباد اهللا: املرأة  .»رهبُّ

أنه كان ال «من طريق نافع, عن ابن عمر ريض اهللا عنهام, » مصنفه«وروى ابن أيب شيبة يف  – ٢
 .)٢(»ويكره نكاح نسائهميرى بأسًا بطعام أهل الكتاب, 

من حديث ميمون  )٤(»تفسريه«أيضًا, وابن أيب حاتم يف  )٣(»مصنفه«يب شيبة يف وروى ابن أ – ٣
 ﴿: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب, وقرأ«, − ريض اهللا عنهام  − ميمون ابن مهران, عن ابن عمر 

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈x. Îô³ßϑø9 $# 4©®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 4 ﴾)٦(»)٥(. 

                                                                                                  
Ÿωuρ (#θ﴿ : باب قول اهللا تعاىل –كتاب الطالق ). ٥٢٨٥(, رقم )مع الفتح – ٩/٤١٦(  )١( ßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x.Îô³ßϑø9 $# 4©®Lym £⎯ ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ 

îπ oΨÏΒ÷σ•Β × ö yz ⎯ÏiΒ 7π x.Îô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6yf ôãr& 3 ... ﴾ اآلية. 
من طريق حييى بن سعيد, عن عبيد اهللا بن عمر, عن نافع, عن ابن ) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أيب شيبة«  )٢(

 .صحيح, رجاله رجال الشيخنيوإسناده . عمر
  .واللفظ له) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أيب شيبة«  )٣(
وإسناده . , كالمها من طريق وكيع, عن جعفر بن ُبرقان, عن ميمون به)٢٠٩٩(, رقم )٢/٣٩٨(» تفسري ابن أيب حاتم«  )٤(

 .عىل رشط مسلم
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )٥(
, )٢٠٩٩(, رقم )٢/٣٩٨(» تفسري ابن أيب حاتم«و .واللفظ له) ١٦١٥٩(, رقم )٣/٤٦٣(» مصنف ابن أيب شيبة«  )٦(
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ج بنساء أهل الكتاب يذهب −كام رأيَت  − فابن عمر ريض اهللا عنهام   قال ابن . إىل كراهة التزوُّ
. وهذا مصٌري منه إىل استمرار حكم عموم آية البقرة, فكأنه يرى أنَّ آية املائدة منسوخة... «: حجر

اس)١(وبه جزم إبراهيم احلريبُّ  ه النَّحَّ ع )٢(, وردَّ  .)٣(»فحمله عىل التَّورُّ

 . ; لكن مع قول عمر بأصل اإلباحة −ريض اهللا عنهام  –ويبدو أنَّ ابن عمر تابع يف الكراهة أباه 

ج ُحذيفة هيوديًة ; فكتب إليه : فقد روى ابُن أيب شيبة, وابُن جرير الطَّربيُّ عن شقيق قال تزوَّ
ال أزعم أهنا حرام ; «: فقال. »أتزعم أهنا حرام فُأخيلِّ سبيلها«: فكتب إليه. »!خلِّ سبيلها«: عمر

 .)٥(»!منهن )٤(اُملوِمَساتولكن أخاف أن تعاطوا 

نكاح اليهودية والنرصانية  –رمحة اهللا عليهم  –وإنام كره عمر لطلحة وُحذيفة «: قال ابن جرير
حذرًا من أن يقتدي هبام الناس يف ذلك فيزهدوا يف املسلامت, أو لغري ذلك من املعاين, فأمرمها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .وإسناده عىل رشط مسلم. كالمها من طريق وكيع, عن جعفر بن ُبرقان, عن ميمون به

سمع من أيب عبيد القاسم . )هـ١٩٨(سنة  ولد .صاحب التصانيف ,البغدادي احلريبإبراهيم إبراهيم بن إسحاق بن هو   )١(
كان إمامًا يف العلم, حافظًا . وأبو بكر النجاد ,منهم أبو حممد بن صاعد ,ث عنه خلق كثريحدَّ و. وأمحد بن حنبل, مبن سالَّ ا

 ).١/٤١٠(» العرب«, )١٣/٣٥٦(» النبالء«: انظر). هـ٢٨٥(مات سنة . »غريب احلديث«: من أشهر مصنفاته. للحديث
وسمع . أخذ عن األخفش الصغري, واملربد. هو أبو جعفر النحاس, أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي النحوي  )٢(

مات يف ذي احلجة سنة . »الناسخ واملنسوخ«, و»تفسري القرآن«: صاحب التصانيف الكثرية, منها.  ديث من النسائياحل
 ).١/٥٣١(» حسن املحارضة«, )٢/٥٤(» العرب«: انظر). هـ٣٣٨(

 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٣(
 ُس يامِ املَ و. فاجرة زانية: وِمسةموامرأة موِمس و ,سةحدها مومِ او ,املجاهرات بذلك الفاجرات : −بضم امليم  − ساتمِ واملُ   )٤(

 ).س.و.م(, مادة )٦/٢٥٨(» لسان العرب«, و)٢/٢٨٨(» مشارق األنوار«: انظر .الفواجر:  − بتخفيف الياء  − 
, من طريق ابن )٢/٣٧٨(» جامع البيان«, والطربي يف )١٦١٥٧(, رقم )٣/٤٦٢(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٥(

 . »هذا إسناد صحيح«): ١/٤٥٦(» التفسري«قال ابن كثري يف . , عن الصلت بن هبرام, عن شقيق بهإدريس
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 .)١(»بتخليتهام

بمن كان ُيرشك منهن,  −ريض اهللا عنهام  −عمر  ويذهب احلافظ ابن حجر إىل ختصيص منع ابن
د اهللا فلم يكن يمنع من نكاحهنَّ  نه كان وُروي عن عمر أ«:  −رمحه اهللا تعاىل  –قال . أما من وحَّ

  .»... ه عنهن من غري أن حيرمهنيأمر بالتنزُّ 

ظاهر  كنه خالفل... «: نفسه مذهب أبيه بقوله هو بن عمرا ثم تعقَّب من يقول بأنَّ مذهب
رشك من أهل الكتاب ال من بن عمر يقتيض ختصيص املنع بمن يُ ابه  لكن الذي احتجَّ  ;ياقالسِّ 

بني  ,افعيةمن العلامء كالشَّ  ل كثريٌ وقد فصَّ  ,ل دينه منهمبدِّ عىل من مل يُ  وله أن حيمل آية احللِّ  ,دوحِّ يُ 
بن اوهو من جنس مذهب  ,ذلك أو بعدسخ, أو النَّ  ,حريفمن دخل آباؤها يف ذلك الدين قبل التَّ 

 اهـ. )٢(»بل يمكن أن حيمل عليه ,عمر

مة عنه أنَّ كراهته لنكاحهنَّ عامة, فليس فيها تفريق, واهللا  :قلت وايات املتقدِّ لكن ظاهر الرِّ
 . أعلم

بالقول بكراهة زواج الكتابية, فإنَّ بعض التابعني وافقه  –ريض اهللا عنهام  –ومل ينفرد ابن عمر 
: فقال! سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنرصانيات ; فكرهه: ك, فعن عبد امللك قالعىل ذل

 .)٣(»كان ذلك واملسلمون قليل«

                                                                                                  
 ).٢/٣٧٨(» جامع البيان«: انظر  )١(
 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٢(
ن إسناده احلاف. , من طريق أيب خالد األمحر, عن عبد امللك به)٣/٤٦٢(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٣( ظ يف وحسَّ

 ).٩/٤١٧(» الفتح«
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ﴿ :اختالف العلماء يف قوله تعاىل  * s? ÏM≈x. Îô³ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σãƒ 4﴾)١(: 
م نكاح ا –ريض اهللا عنهام  −ُروي عن ابن عبَّاس  ملرشكات يف هذه اآلية, ثم ُنسخ من أنَّ اهللا حرَّ

, . هذه اجلملة نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهنَّ يف سورة املائدة وقال به مالك بُن أنس, والثَّوريُّ
 .)٢(واألوزاعيُّ 

وذهب قوٌم إىل أنَّ اآلية عامة يف كلِّ كافرة, واملراد هبا اخلصوص يف الكتابيات, وبيَّنت آية املائدة 
 .)٣(العموم مل يتناول الكتابيات ذلك اخلصوص, وأنَّ 

موا نكاح كلِّ  وذهب مجاعٌة إىل أنَّ آية البقرة هي الناسخة, وآية املائدة هي املنسوخة ; فحرَّ
 . )٤(مرشكة ; كتابية أو غري كتابية

 :وهي قولهوذهب اجلمهور إىل أنَّ عموم آية البقرة ُخصَّ بآية املائدة, «: قال ابن حجر
﴿àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% ﴾)٦(»فبقي سائر املرشكات عىل أصل التحريم;  )٥(. 

وقد أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن آية البقرة املشار إليها بثالثة أجوبة حسان ; انظرها يف 
 .)٧(»جمموع فتاويه«

                                                                                                  
 ). ٢٢١: آية(سورة البقرة   )١(
 ).املحققة – ٣/٤٥٥(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٢(
 ).املحققة – ٣/٤٥٥(» اجلامع ألحكام القرآن«, )١/٢١٧(البن العريب » أحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ).١/٢٢٤(للشوكاين » فتح القدير«, )املحققة – ٣/٤٥٥(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٤(
 ). ٥: آية(سورة املائدة   )٥(
 ).٩/٤١٧(» فتح الباري«: انظر  )٦(
 ). ١٨١−٣٢/١٧٨(و) ٩٣−  ١٤/٩١(» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«  )٧(
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ا العلامء املعارصون ة دائرة بني القول بجواز نكاح الكتابية برشط فإنَّ أقواهلم يف املسأل ; أمَّ
, وبني املنع من )٢(, وبني القول بكراهته دون حتريمه)١(العفاف واإلحصان وفاقًا ملا عليه اجلمهور

, أو جعله مباحًا يف أضيق احلدود, وذلك لكثرة −يف العصور املتأخرة  −نكاحها وحتريمه 
 .)٣(مفاسده

                                                                                                  
جمموع فتاوى «: انظر. − رمحهام اهللا تعاىل  −ذهب إىل ذلك سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز, وفضيلة الشيخ حممد الُعثيمني   )١(

 ).١٢/١٤٦(البن عثيمني » الرشح املمتع«, و)٢١/٦٢(البن باز » االت متنوعةومق
ولكن ترُك نكاحهنَّ واالستغناء عنهنَّ باملحصنات من ... «): ٢١/٦٢(ومما قال سامحة الشيخ ابن باز يف هذا السياق *   

لعرص الذي استحكمت فيه غربة وألنَّ نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر, والسيام يف هذا ا... املؤمنات أوىل وأفضل 
اإلسالم, وقلَّ فيه الرجال الصاحلون الفقهاء يف الدين, وكثر فيه امليل إىل النساء, والسمع والطاعة هلنَّ يف كلِّ يشء إال ما 

ه زوجته الكتابية إىل دينها وأخالقها, كام ُخيشى عىل أوالدمها من ذلك; واهللا   .»املستعانشاء اهللا, فُيخشى عىل الزوج أن جترَّ
, معلًال ذلك بأنَّ كثريًا منهن )١٠/١٣٢(» فتاويه ورسائله«مال إىل ذلك سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ كام يف   )٢(

وهن ال ! إىل أنَّ الكتابيات اليوم ليس عندهن َغْرية –رمحه اهللا تعاىل  –كن يسلمن يف السابق عىل أيدي أزواجهن, ثم نبَّه 
م ونصُّ ! يتسرتن اب فقط, إنام هو «: عبارته فيمن يرغب يف الزواج ممن وصفهن بام تقدَّ وإنام يرغب فيها ثور يريد الرضِّ

 .»!!نفسه هبيمة
ها –رمحه اهللا تعاىل  –ذهب الشيخ عبد اهللا الصديق الغامري   )٣( دفع «: إىل حتريم النكاح بالكتابية, وألَّف يف ذلك رسالًة سامَّ

, حشد فيها أدلة كثرية استدل هبا عىل املنع منه يف العصور املتأخرة, ثم ذكر » م نساء أهل الكتابالشك واالرتياب عن حتري
ج املسلم باليهودية والنرصانية  .مفاسد كثرية تنشأ عن تزوُّ

 –اىل رمحه اهللا تع – العالَّمة الشيخ حممود شلتوتوذهب إىل املنع من زواج الكتابيات لكثرة مفاسده دون حتريم مطلق ; *   
, وحثَّ احلكومة عىل املنع العام من الزواج بالنرصانيات, لضعف قوامة الرجال يف األزمان )٢٥٤ص(» الفتاوى«يف 

يهم بأسامء قومها كام تشاء, وتربط يف صدورهم شعار  املتأخرة, وترك النساء يذهبن بأوالده إىل الكنيسة كام تشاء, وتسمِّ
 !اليهودية والنرصانية

زواج املسلم من «: , وكتب يف ذلك بحثًا بعنوان −وفقه اهللا  – فضيلة الدكتور يوسف القرضاوييضًا أوذهب إىل ذلك 
ومن هنا نعلم أنَّ الزواج من «: وَخُلَص يف هنايته إىل منعه, إال يف حالة الرضورة, إذ يقول. »حقائق وضوابط ٠٠الكتابيات
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ف عن القول بكراهة  رجوع ابن عمر
ُّ
وق
َّ
                             :نكاح الكتابية إىل الت

يف املسألة ; لتعارض  التَّوقُّف –واهللا أعلم  –الذي استقرَّ عليه مذهب ابن عمر ريض اهللا عنهام 
آية البقرة وآية املائدة عنده, األمر الذي جعله يرتك اإلفتاء بالكراهة ; وهذا من متام ورعه واحتياطه 

١(من املنزلة بمكان −أعني الورع  –هذا املقام  , وهو يف(. 

ا بأرض ُخيالطنا فيها أهل «: قلت البن عمر: يدلُّ عىل ذلك ما رواه ميمون بن ِمْهَران قال إنَّ
 . الكتاب ; أفننكح نساءهم, ونأكل طعامهم?

 . فقرأ عيلَّ آية التحليل وآية التحريم: قال

 ساءهم, ونأكل طعامهم? أفننكح ن! إين أقرأ ما تقرأ: قلت: قال

 .)٢(»!فأعاد عيلَّ آية التحليل وآية التحريم: قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ريع م عىل جلب غري املسلامت يف عرصنا ينبغي أن ُيمنع سدا للذَّ ر والفساد, ودرء املفسدة مقدَّ ة إىل ألوان شتى من الرضَّ

ر بقدرها  .اهـ »املصلحة, وال يسوغ القول بجوازه إال لرضورٍة قاهرٍة, أو حاجٍة مِلّحٍة, وهو يقدَّ
 :وذكر هؤالء العلامء من مجلة املفاسد احلاصلة من الزواج بالكتابيات املعارصات, ما ييل* 
 . عقيدة وفطرة األوالد بتغيريها أو انحرافهااخلطورة عىل – ١
 .نقل عادات وتقاليد وأفكار البالد الغربية واألوروبية إىل بلدان املسلمني – ٢
 .يتعاطى الواحد زواج الفاجرات واُملوِمَساتف −العفاف  − اإلحصان  التساهل يف رشط −  ٣
 .العزوف عن نكاح املؤمنات العفيفات – ٤

 . هذه احليثية يف مسألتني سابقتنيسبق اإلشارة إىل  )١(
, من طريق عيل بن معبد, عن أيب املليح, )٨٥ص(, حتقيق املديفر»الناسخ واملنسوخ«أخرجه أبو ُعبيد القاسم بن سالَّم يف   )٢(

 .عن ميمون به
≈àM﴿: هي قوله تعاىل وآية التحليل *   oΨ|Áós çRùQ$#uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6s% ﴾ ]قوله تعاىل وآية التحريم ].٥: املائدة : ﴿
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قًا عىل هذا األثر اص معلِّ فلامَّ رأى ابن عمر اآليتني يف نظامهام تقتيض إحدامها ... «: قال اجلصَّ
 .)١(»َوَقَف فيه ومل يقطع بإباحتهالتحليل, واألخرى التحريم ; 

اس يف سياق ترجيح مذ ة فيه; ألنَّ ابن «: هب اجلمهوروقال النَّحَّ ا حديث ابن عمر فال حجَّ وأمَّ
فًا, –رمحه اهللا  –عمر  فلامَّ سمع اآليتني ; يف واحدٍة التحليُل, ويف ُأخرى التحريُم,  كان رجًال متوقِّ

ل عليه, وليس يؤخذ الناسخ واملنسوخ  ومل يبلغه النَّسخ توقَّف, ومل يؤخذ عنه ذكر النَّسخ, وإنام ُتؤوِّ
 اهـ. )٢(»بالتأويل

ف   سبب رجوعه
ُّ
وق
َّ
 :بعد قوله بالكراهةإىل الت

 .هو ما سبق اإلشارة إليه, وهو ورعه 
*  *  * 

ف  −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ُّ
وق
َّ
  :وهو الت

سألة غريه فيام مل أجد ما ُيمكن أن ُيستدلُّ به ملذهب ابن عمر األخري, فلم يقل بالتَّوقُّف يف امل
 . اطَّلعُت عليه, واهللا تعاىل أعلم

*  *  * 
  :الرتجيـح 

لف واخللف, وهو جواز نكاح الكتابية هيوديًة أو نرصانيًة;  اجح يف املسألة ما عليه مجهور السَّ الرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈x.Îô³ßϑø9 $# 4© ®Lym £⎯ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπ oΨÏΒ÷σ•Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7πx.Î ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6yf ôãr& 3 ... ﴾ ]٢٢١: البقرة.[ 

 ).٢/٤٠٩(» أحكام القرآن«: انظر  )١(
 ).٢/٩(» الناسخ واملنسوخ«: انظر  )٢(
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 : لكن بالرشوط التالية

ة :الرشط األول  .)١(أن تكون حرَّ

 .تؤمن بدين ساموي بمعنى أهناأن تكون كتابيًة,  :الرشط الثاين

 .باإلحصان تابية, بل قيَّد اإلباحةبح كلَّ كأن تكون عفيفًة حمصنًة ; فإن اهللا مل يُ  :الرشط الثالث

ابع  .حربيةً أال تكون  :الرشط الرَّ

 . أال جيد مسلمًة عفيفًة ; واهللا تعاىل أعلم :الرشط اخلامس

*  *  * 

 

  

  

  

  

                                                                                                  
املدونة «, و)٥/٥٠(» املبسوط«: انظر. مجهور الفقهاء احلنفية, واملالكية, والشافعية عىل أنَّ نكاح إماء أهل الكتاب مكروه  )١(

 ). ٣/١٨٧(» مغني املحتاج«, و)٤/٣٠٦(» الكربى
موه مطلقًا يف رواية حيح من مذهبهم إباحة نكاح إماء أهل الكتاب مط. أما احلنابلة فإهنم حرَّ » اإلنصاف«: انظر. لقاً والصَّ

)٨/١٣٨.( 
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  املسـألة األولـى – ٣٥
وجة يقع به ثالث تطليقات  علي بن أبي طالب وع جر

َّ
 حتريم الز

َّ
  عن القول بأن

W 

م ما أحل اهللا له, ال طعامًا, وال رشابًا, وال لباسًا, وال زوجًة, ومل  ليس ألحٍد من الناس أن ُحيرِّ
م عليه^ جيعل اهللا لنبيِّه  م إال ما حرَّ يف قصة حتريمه ^ ه قال اهللا تعاىل معاتبًا رسول. )١(أن ُحيرِّ

‰pκš$﴿: )٢(العسَل عىل نفسه r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘ÉótGö; s? |N$|ÊötΒ y7Å_≡ uρ ø— r& 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî 

×Λ⎧ Ïm§‘﴾)٣( . 

Ÿωuρ (#θä9θà)﴿ : وقال سبحانه s? $yϑÏ9 ß# ÅÁs? ãΝà6 çGoΨ Å¡ ø9 r& z> É‹ s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈n=ym # x‹≈ yδuρ ×Π#tym (#ρ ç tIøtGÏj9 ’n? tã «!$# 

                                                                                                  
 ).املحققة − ٢١/٧١(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )١(
حه احلافظ ابن كثري يف   )٢( وقد روى القصَة الشيخان  ٠٠يف سبب نزول اآليات, وأنه حتريم العسل ) ٧/٥١(» التفسري«كام رجَّ

ُت أفواط ,عندها ُث مكيجحش و ةبنا َب نعند زي يرشُب عسالً  ^ كان رسول اهللا« :ريض اهللا عنها قالت شةائع من حديث
تُ  نأنا وحفصة ع  ي كنت أرشُب عسالً نولك ,ال« :قال .»!إين أجُد منك ريح َمغافري !أكلَت َمغافري :له تقللنا دخل عليها فأيَّ

 .هذا لفظ البخاري. »اً ال ُختربي بذلك أحد ,وقد حلفُت  ,له ودَ عْن أفل ;جحش ةنبا عند زينَب 
$﴿باب  −كتاب التفسري: )٤٩١٢(, رقم )مع الفتح − ٨/٦٥٦(» بخاريصحيح ال«   pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7s9 ( ‘Éó tGö;s? 

|N$|Ê ötΒ y7Å_≡ uρø—r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm§‘﴾ .كتاب الطالق ): ١٤٧٤(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و. ويف غريه من املواضع
م امرأته ومل ينو الطالقباب وجوب  –  .الكفارة عىل من حرَّ

وهو يشء ينضجه . بالثاء املثلثة) املغاثري( :ويقال أيضاً  .وله ريح كرهية منكرة ,−  مِّ بالضَّ  − ور فُ غْ واحدها مُ ): ريافِ املغَ (و*   
, )٤/٣٧٤(» ةالنهاي«: انظر. − وهو رضب من احللواء  – اطفحلو كالنَّ  ,اةَض من العَ  − نوع من أنواع الشجر –فط رْ العَ 
 ).٣٤١ص(» املطلع عىل أبواب املقنع«و ).ر.ف.غ(مادة البن اجلوزي, » غريب احلديث«و

 .)١: آية(سورة التحريم   )٣(
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z> É‹ s3ø9 $# 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ ç tIø tƒ ’n? tã «!$# z>É‹ s3ø9 $# Ÿω tβθ ßsÎ=ø ãƒ ∩⊇⊇∉∪ ﴾)١(. 

در األول, وفقهاء األمصار يف مسألة حتريم الرجل امرأته, كأن يقول أنِت : (وقد اختلف الصَّ
 .)٢(رية خمتلفة, أوصلها بعضهم إىل ثامنية عرش قوالً ; عىل أقوال كث)أنِت حرام عيلَّ (, أو )عيلَّ حرام

حابة *    : )٣(يف املسألة ال خترج عن ثامنية آراء ومذاهب الصَّ

أنَّ الزوجة تكون بذلك القول طالقًا ثالثًا; وهو مرويٌّ عن عيل, وزيد بن ثابت, وابن  :األول
 .عمر 

 . ن اخلطاب أنه تقع به طلقة واحدة; وهو مرويٌّ عن عمر ب :الثاين

 .إْن نوى يف التحريم الطالق, وإال فهو يمني; وهو مرويٌّ عن ابن مسعود  :الثالث

 .−ريض اهللا عنهام  –أهنا حرام عليه, ومل يذكروا طالقًا, وهو مرويٌّ عن عيل, وأيب هريرة  :الرابع

                                                                                                  
 .)١١٦: آية(سورة النحل   )١(
ل البحث يف املسألة, ورسد األ ).املحققة −٧٨ − ٢١/٧١(» اجلامع ألحكام القرآن« هذا صنيع القرطبي يف  )٢( قوال وممن طوَّ

» إعالم املوقعني«وابن قيم اجلوزية يف ). ٢٩٩− ٤/٢٩٥(» أحكام القرآن«فيها وحجج كل فريق ; ابن العريب املالكي يف 
 ., وغريهم)٢٦٧− ٦٢٦٤(» نيل األوطار«, والشوكاين يف )٣٢٢−٥/٣٠٢(» زاد املعاد«و) ٨٤− ٣/٧٧(

 : اآلثار الواردة عنهم بأسانيدها ورواهتا يف  انظر  ) ٣(
 .باب احلرام –كتاب الطالق : )٤٠٥− ٦/٣٩٩(» نف عبد الرزاقمص«  *
من  –) أنِت عيلَّ حرام: (من قال هلا –باب ما قالوا يف احلرام  –كتاب الطالق ): ٣٠٥−٤/٩٨( »مصنف ابن أيب شيبة« *

 .كل حلٍّ عيلَّ حرام: وباب ما قالوا فيه إذا قال. من قال احلرام يمني وليس بطالق وباب. رآه طالقاً 
 .باب ألبتة والربية واخللية واحلرام –كتاب الطالق ): ٣٩١− ١/٣٨٥( »سنن سعيد بن منصور« *
                                                       ).٣٠٥− ٩/٣٠٢( »املحـىل باآلثار« *
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 .−نهام ريض اهللا ع –أنه ظهار, فيه كفارة الظهار; وهو مرويُّ عن ابن عبَّاس  :اخلامس

يق, وعمر بن اخلطاب,  :السادس دِّ التحريم يمني, فيه كفارة يمني; وهو مرويٌّ عن أيب بكر الصِّ
 .وابن مسعود, وابن عمر, وزيد بن ثابت, وعائشة 

 .التَّوقُّف يف املسألة; وهو مرويٌّ عن عيل  :السابع

 .− عنهام ريض اهللا –أنَّ التحريم ليس بيشء; صحَّ هذا عن ابن عبَّاس  :الثامن

^ سبب االختالف يف هذا الباب أنه ليس يف كتاب اهللا, وال يف سنة رسول اهللا «: قال القرطبيُّ 
, وال ظاهر صحيح ُيعتمد عليه يف هذه املسألة, فتجاذهبا العلامء لذلك  .)١(»نصٌّ

 − ام رأيَت ك –يف املسألة  فقد اختلف النقل عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  إذا ُعلَِم هذا ;
 .عىل ثالثة أقوال, ُحكي رجوعه عن أحد تلك األقوال, كام سيأيت بيانه, وحتقيق الكالم فيه

*  *  * 

אאW 

ة ر اآلثـا
َّ
 : يف املسألة علي بن أبي طالب عن احملكي

وايات عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  عن ثالثة  يف  مسألة حتريم الزوجة ال خترج الرِّ
 .أقوال مأثورة عنه, حكاها عنه مجاعة من العلامء

 ., فهي ثالث تطليقات)أنِت عيلَّ حرام: (أنَّ الزوج إذا قال : القول األول  *

                                                                                                  
 ).٢١/٧٦(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )١(
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ي بعضها بعضًا, كام قال احلافظ ابن حجر جاء ذلك عنه   :, ومنها− )١(بأسانيد ُيقوِّ

يف احلرام ثالث «: أنه كان يقول ب عن جعفر بن حممد, عن أبيه, عن عيل بن أيب طال – ١
 .)٢(»تطليقات

حُرمت حتى «; ! أنِت عيلَّ حرام: وعن قتادة, عن رجل سمع عليا قال يف قول الرجل – ٢
 .)٣(»تنكح زوجاً 

إْن قربتها َفَضْخُت « : م امرأته فقال عيلٌّ حرَّ  رجالً  أنَّ  األعرج, انحسَّ  عن أيبو −  ٣
َج ! والذي نفيس بيده«: رواية ويف. )٥(»!باحلجارة )٤(رأسك غريك  لئن مسستها قبل أن تتزوَّ

                                                                                                  
 ).٩/٣٧٠(» الفتح«: انظر  )١(
وعبد الرزاق يف . , من طريق أنس بن عياض, عن جعفر الصادق به)٥/٣٩٥(» املدونة الكربى«هب يف أخرجه ابن و  )٢(

 . وهو منقطع. , من طريق ابن جريج, عن جعفر الصادق به, بنحو لفظه)١١٣٨٠(, رقم )٦/٤٠٣(»  املصنف«
ي ما قبله. عيل طريق آخر, من رواية عبد اجلبار, عن ربيعة, عن » املدونة«وله عند عن ابن وهب يف     .وهذا الطريق ُيقوِّ
: , من طريق عبد العزيز بن حممد, عن جعفر الصادق به, بلفظ)١٦٩٤(, رقم )١/٣٨٨( »سننه«ورواه سعيد بن منصور   

 .»هي طالق ثالثاً «
لراوي وهو ضعيف, جلهالة ا. , من طريق معمر, عن قتادة به)١١٣٧٩(, رقم )٦/٤٠٣(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٣(

ى بام قبله وما بعده . عن عيل   .ويتقوَّ
 ).٢/٥٥٥(» غريب احلديث«: انظر. هو كرسك اليشء األجوف, كالبطيخ وشبهه: فضخت رأسك«: قال احلريب   )٤(
, من طريق ُبندار, حدثنا سامل بن نوح, عن عمر بن عامر, عن )٢/٥٥٤(له » غريب احلديث«أخرجه إبراهيم احلريب يف   )٥(

 . ويشهد له الروايات السابقة وإسناده فيه ضعٌف, .ن أيب حسان بهع ,قتادة
وأبو حسان األعرج,  ).٧٢٢و ٣٦١ص(» التقريب«!) صدوقان هلام أوهام(سامل بن نوح العطار َوعمر بن عامر السلمي 

فهو حممد بن أما ُبندار, ). ١١٣٣ص(» التقريب«) صدوق ُرمي برأي اخلوارج(مشهور بكنيته, واسمه عبد اهللا بن مسلم 
 ).٧٢٨ص(» التقريب«) ثقة(بشار, وُبندار لقبه 
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 . )١(»!كألرمجنَّ 
يَّة«: وعن إبراهيم, عن عيلٍّ  – ٤ ; ثالث )٢(أنه كان يقول يف احلرام, والبتَّة, واخلَليَّة, والَربِ
 .)٣(»ثالث

 . )٤(لميف املسألة, حكاه عنه مجهرة من أهل الع فهذا هو املشهور عن عيل بن أيب طالب 
ة هذا القول فكان وقوع الثالث من رضورة الزوجة ال حترم عىل زوجها إال بالثالث,  أنَّ  :وحجَّ

وألنَّ التحريم ُجعل كناية يف الطالق, وأعىل أنواعه حتريم الثالث, فُيحمل عىل  .)٥(كوهنا حراماً 
 .)٦(أعىل أنواعه احتياطًا لألَبْضاع

                                                                                                  
بن  , من طريق عبد اهللا بن حمرر, عن قتادة, عن ِخالس)١١٣٨١(, رقم )٦/٤٠٣(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(

ى الرجل بأنه  . أيب حسان, عن عيلوَ  عمرو بد اهللا بن , بسبب عوهذا اإلسناد ال حيتج به). عدي بن قيس الكاليب(وسمَّ
 ).١٦/٢٩(» هتذيب الكامل«: وانظر. »مرتوك«): ٤٥٠ص(» التقريب«حمرر العامري, قال ابن حجر يف 

 ).٢٦٣ص(» حترير ألفاظ التنبيه« :انظر .أي قطعت الوصلة بيننا ,وهو القطع ,من البتِّ   :ة ـلبتَّ ا  )٢(
وامرأة  ,ال زوجة له رجل خيلّ  :قاليُ  .طالق فهي َطْلقاً  َتْطُلق الِعَقال من وطَلَقْت  ,اعقاهل من ىلَّ ُخت  النَّاقةيف األصل  : ليَّةـاَخل و

 ).ا.ل.خ(, مادة )٢/٧٦( »نهايةال« . خلية ال زوج هلا
أي برئت من . − بغري مهز − ة وبريَّ , واألنثى بريئة ,فهو بريء ,ألنه صفة من برأ من اليشء براءةً  ;أصله بريئة باهلمز:  ةيَّ والَرب 
 ).٣٣٥ص(» حترير ألفاظ التنبيه«و ,)٣٣٥ص(» املطلع عىل أبواب املقنع« :انظر   .الزوج

, من طريق ُهشيم, عن منصور, عن احلكم, عن إبراهيم, )١٦٧٨(, رقم )١/٣٨٥(» سببه« أخرجه سعيد بن منصور يف  )٣(
موا  يف أسانيد أخرىصحيح, رجاله ثقات, وإسناده  .عن عيل   .تقدَّ

اجلامع ألحكام «, )١٠/١٢٤(» املحــىل«, و)٦/١٧(» االستذكار«, )١١٥١(, رقم )٢/٥٥٢(» موطأ مالك«: انظر  )٤(
نيل «, و)٩/٣٧٠(» الفتح«, و)٥/٣٠٦(» زاد املعاد«, )٣/٧٩(» إعالم املوقعني«, و)املحققة − ٢١/٧١(» القرآن
 ).٧/٥٨(» األوطار

 ).٦/٥٨(» نيل األوطار«: انظر  )٥(
  ).٥/٣٠٨(» زاد املعاد«: انظر  )٦(
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 .حرامًا عىل الزوج) أنِت عيلَّ حرام: (بقوله أنَّ الزوجة تصري : القول الثاين  *

الم«: قال ابن حزم وتبعه ابن القيِّم  .)١(»صحَّ هذا عن عيل بن أيب طالب عليه السَّ

قا بني رجل فرَّ  ا وزيداً علي  أنَّ « ,يدلُّ عليه عن أبيه ,بن التيمياعن ولعلَّ ما رواه عبد الرزاق, 
 .)٢(»!حرام هي عيلَّ  :وامرأته قال

ض لعدد ) أنِت عيلَّ حرام(أنَّ لفظ الزوج  :ة هذا القولوحجَّ  إنام اقتىض التَّحريم, ومل يتعرَّ
 .)٣(الطالق, فحرمت عليه بمقتىض حتريمه

 .التَّوقُّف يف املسألة : القول الثالث * 

. )٤(»صحَّ ذلك عن أمري املؤمنني عيلٍّ أيضاً «: , حكاه ابن القيِّم بقوله−أيضًا  −وهو مرويٌّ عنه 
عبيُّ بقوله..  )٥(ونقله ابن حزم عن عيلٍّ   : يدلُّ عىل هذا ما أشار إليه الشَّ

 !واهللا ما قاهلا عيلٌّ قط! زعم ُأناس أنَّ عليا كان جعلها عليه حرامًا حتى تنكح زوجًا غريه« −  ١
وإن شاء م, ء فليتقدَّ إن شا ,مها عليهها وال بمحرِّ ما أنا بمحلِّ  :إنام قال ,وألنا أعلم هبا من الذي قاهلا

 .)٦(»رفليتأخَّ 

                                                                                                  
 .ونصُّ العبارة البن القيم .)٣/٧٩(» إعالم املوقعني«, و)٩/٣٠٢(» املحــىل«: انظر  )١(
  ).١١٣٨٣(, رقم )٦/٤٠٣(» مصنف عبد الرزاق«  )٢(
  ).٧/٥٨(» نيل األوطار«: انظر  )٣(
 .)٣/٧٩(» إعالم املوقعني«: انظر  )٤(
 ).٩/٣٠٤(» املحــىل«: انظر  )٥(
وسنده  ., من طريق يعىل, عن إسامعيل, عن عامر الشعبي)١٨١٩٦(, رقم )٤/١٠٠( »مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٦(
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م, وال آمرك أن : قال! أنا أعلمكم بام قال عيلٌّ يف احلرام«:  −أيضًا  –وقوله  −  ٢ ال آمرك أن تتقدَّ
ر  .)١(»تتأخَّ

ة هذا القول أنَّ التحريم ليس بطالق, والزوج ال يملك حتريم احلالل, وإنام يملك : وحجَّ
بب الذي حترم به وهو الطال ق, وهذا ليس برصيح يف الطالق, وال هو مما له ُعرف الرشع يف السَّ
 .)٢(حتريم الزوجة ; فاشتبه األمر فيه

*  *  * 
 احلرام ثالث تطليقات رجحكاية 

َّ
  :ـوعه عن قوله بأن

عن قوله بأنَّ حتريم الرجل المرأته  مل أَر أحدًا من العلامء حكى رجوع عيل بن أيب طالب 
األقوال الثالثة,  , وإال فإنَّ سائر العلامء حيكون عن عيلٍّ −رمحه اهللا تعاىل  – )٣(ثالث إال ابن قتيبة

 . باعتبار أنه ُيروى عنه يف املسألة مجيع تلك األقوال
, أنَّ )٥(وذكر داود بن أيب هند... «: )٤(»تأويل خمتلف احلديث«قال ابن قتيبة يف  عبيِّ , عن الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» التقريب«) ثقة إال يف حديثه عن الثوري ففيه لني(يعىل, هو ابن عبيد بن أيب ُأمية, أبو يوسف الطنافيس . صحيح

    ).١٠٧ص(» التقريب«) ثقة ثبت(وإسامعيل, هو ابن أيب خالد األمحيس ). ١٠٩١ص(
, من طريق ابن عيينة, عن إسامعيل بن أيب خالد, عن عامر )١١٣٨٤(, رقم )٦/٤٠٣(» املصنف«ه عبد الرزاق يف أخرج  )١(

  .صحيح سندهو. الشعبي
 ). ٧/٥٨(» نيل األوطار«: انظر  )٢(
 أبا حاتمإسحاق بن راهويه, و سمع. صاحب التصانيف, ونزيل بغداد. هو أبو حممد, عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ) ٣(

ث عنه ابنه القايض أمحد, وابن درستويه النحوي. السجستاين  كان رأسًا يف علم اللسان العريب,ويل قضاء الدينور, و. حدَّ
 ).١٣/٢٩٦(» النبالء«: انظر). هـ٢٧٦(مات سنة  .»مشكل القرآن«, و»املعارف«: من مصنفاته. واألخبار وأيام الناس

 .وال إشارة ابن قتيبة هذه ; مل ُأدخل املسألة يف حدود البحثول. طبعة دار الفكر –) ١٤٦ص(  ) ٤(
روى عن احلسن . أو أبو حممد البرصي ,أبو بكر ,القشريي موالهم  − واسمه دينار بن عذافر − داود بن أيب هند  هو  )٥(
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 اهـ. »)إهنا ثالث(ام َرَجَع عن قوله يف احلر عليا 

عبيِّ  :قلت مناه عند نسبة القول الثالث لعيلٍّ  )١(أراد اإلمام ابن قتيبة أنَّ قول عامر الشَّ الذي قدَّ
 :»ر: قال! أنا أعلمكم بام قال عيلٌّ يف احلرام م, وال آمرك أن تتأخَّ  .)٢(»ال آمرك أن تتقدَّ

واية السَّ  − أعني ابن قتيبة  –فهو  إىل التَّوقُّف; الشتباه األمر  ابقة إفادَة رجوع عيلٍّ َفِهَم من الرِّ
عبيِّ . يف التحريم ليس فيه الترصيح بأنه رجوٌع عام كان يقول به, وإنام  –رمحه اهللا  –وكالم عامر الشَّ

ويمكن أن ُيستدلَّ به عىل أنه توقَّف يف ذلك, ! غاية ما فيه إنكار نسبة القول بالثالث عن عيل 
من القول بالثالث إىل التَّوقُّف يف  هذا رجوعًا من هذه احليثية, فيكون رجوعه  وحينئذ ُيعدُّ 

وايات املأثورة عن عيلٍّ . ذلك نصا رصحيًا أنه َرَجَع عن قوله بأهنا  وإال فإين مل أجد يف مجيع الرِّ
 .ثالث, وإنام ُروي عنه هذا, وهذا, وهذا

عبيُّ عن عيل بن أيب طالب وألجل ذا ; فإنَّ احلافظ ابن عبد الرب أنك ر هذا القول الذي حكاه الشَّ
 بالغًا عن عيلٍّ  )٣(»املوطأ«, فإنه أورد ما رواه مالك يف  يف التحريم أهنا ثالث تطليقات, ثم

, ثم عقَّب عىل ذلك بقوله عبيِّ متني عن الشَّ حيح عن : قال أبو عمر«: أشار إىل الروايتني املتقدِّ الصَّ
عبيُّ من وجوه يطول ذكرها ; أنه كان يرى احلرام ثالثًا ال حتلُّ له إال بعد عيلٍّ خالف ما ق ال الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ,ثقة متقن«: قال ابن حجر. استشهد به البخاري .وعنه سفيان الثوري, وشعبة بن احلجاج. البرصي, وسعيد بن املسيب

 ).٣٠٩ص(» تقريب التهذيب«, )٨/٤٦١(» هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٤٠أو ١٣٩(مات سنة  .»كان هيم بأخرة
ُولد سنة . كنيته أبو عمرو. عامر بن عبد اهللا بن رشاحيل, الشعبي, من شعب ْمهدان: هو عامر بن رشاحيل بن عْبدة, وقيل  ) ١(

بِيعي, وسامك بن حرب. سعد, وروى عن كبار الصحابة, كعيل, و)هـ٢١( كان من جّلة التابعني, . وعنه أبو إسحاق السَّ
 ).٥/٦٠(» التهذيب«, )٦/٣٢٢(» اجلرح والتعديل«: انظر). هـ١١٠(مات سنة . أدرك مخسني ومائة من الصحابة

م  )٢(     .وهو صحيح  اإلسناد قريبًا, تقدَّ
                                                             .)٢/٥٥٢(» موطأ مالك«  ) ٣(
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 اهـ. )١(»زوج

هبيُّ  سري أعالم «يف ترمجة ابن قتيبة يف  –رمحه اهللا تعاىل  – )٢(ويبقى أنَّ األمر كام قال احلافظ الذَّ
 ,ةعنده فنون مجَّ  ,ملشهورينوإنام هو من كبار العلامء ا !والرجل ليس بصاحب حديث«: )٣(»النبالء

 .واهللا أعلم .»وعلوم مهمة
*  *  *  

 قال بذلك   سبب رجوعـه
ْ
ن
َ
 :عند م

 . مل يتبنيَّ يل سبب ذلك, واهللا تعاىل أعلم
*  *  * 

 فيه أدلة املذهب الذي 
َ
كِي

ُ
  : علي بن أبي طالب  وعرجح

وقُّف, فلم يقل به يف املسألة غريه املحكيِّ يف التَّ  مل أجد ما ُيمكن أن ُيستدلُّ به ملذهب عيلٍّ 
 .  فيام اطَّلعُت عليه

*  *  * 
  

                                                                                                  
                                                             .)٦/١٧(» االستذكار«: انظر  ) ١(
ولد سنة . هو حافظ الدنيا, ومؤرخ اإلسالم, شمس الدين أبو عبد اهللا, حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الرتكامين الذهبي  )٢(

له تصانيف سائرة يف األقطار, . وأخذ عنه الصفدي, والتاج السبكي. ذ عىل ابن تيمية, وابن دقيق العيد, تتلم)هـ٦٧٣(
, »تاريخ اإلسالم«: ومجيعها مقبولة, مرغوب فيها, رحل الناس ألجلها, وانتفع هبا الباحثون قرنًا بعد قرن, من أشهرها

                               ). ٢/١١٠(» البدر الطالع«, )٩/١٠٠(» لشافعية الكربىطبقات ا«: انظر). هـ٧٤٨(مات سنة . »سري أعالم النبالء«و
)١٣/٣٠٠(  ) ٣.(                                                             
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  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة  افعية –واهللا تعاىل أعلم  –الرَّ وج)١(ما ذهب إليه الشَّ أنِت : (, حيث إنَّ قول الزَّ
فيها, فإْن  فهو من الكنايات املختلف  ,إىل النية مفتقرٌ ) عيلَّ حرام, أو زوجتي حرام, وما أشبه ذلك

, وإْن نوى التَّحريم فإهنا ال حترم عليه, نوى به الظهار فهو ظهار وإنْ ; نوى به الطالق فهو طالق
 .)٢(وال يرتتَّب عليه سوى كفارة اليمني

حيح دلَّ عليه*  حابة, والنَّظر الصَّ , وآثار الصَّ حات هذا القول أنَّ النَّصَّ  :ومرجِّ
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ا أهنا رصحية يف أنَّ حتريم احلالل كالزوجة قد ُفِرَض فيه حتلة األيامن, إمَّ  :ووجه الداللة من اآلية
ياق عن حكم الكفارة  ا شامًال له ولغريه, فال جيوز أن ُخيىل سبب الكفارة املذكورة يف السِّ خمتصا, وإمَّ

 .)٤(وُيعلَّق بغريه, وهذا ممتنع; وهذا استدالل يف غاية القوة كام يقول ابن القيِّم

نَّة عىل أنَّ حتريم احلالل ليس فيه إال الكفارة, عىل ق * ول من قال بأنَّ النبي وكذلك دلَّت السُّ

                                                                                                  
 ).٣/٣٢٦(» حاشية قليويب«, )٣/٢٨١(» مغني املحتاج«, )٢/٨٣(» املهذب«: انظر  )١(
ÿ…çµ ... ﴿) : ٨٩(ال خيفى عىل القارئ أنَّ كفارة اليمني هي املنصوص عليها يف آية املائدة   )٢( è? t≈¤s3sù ãΠ$yè ôÛÎ) Íο u |³tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ô⎯ ÏΒ 
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öΝä3oΨ≈ yϑ÷ƒr& 4  ...﴾ اآلية . 
 .)٢−١: اآليتان(سورة التحريم   )٣(
                                                             .)٣١٦و ٥/٣١٣(» زاد املعاد«: انظر  ) ٤(
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م عىل نفسه مارية القبطية  الم حرَّ الة والسَّ  –, وهلذا قال ابن عبَّاس −)١(ريض اهللا عنها −عليه والصَّ
حيحني«كام يف   −ريض اهللا عنهام  م الرجل امرأته ليس بيشء, وقال«: »الصَّ ‰ô ﴿: إذا حرَّ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 

’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ﴾)رها«: ويف لفٍظ قال. )٣(»)٢ ^ ُيشري إىل أنَّ النبي . )٤(»يف احلرام يمٌني ُيكفِّ
ر عن يمينه فحسب  .إنام كفَّ

حابة  * دالٌة عىل صحة هذا الرأي, فهو قول ابن عبَّاس كام  كام أنَّ اآلثار الواردة عن الصَّ
 .)٥(سبق, وقال به ابن مسعود, وزيد بن ثابت, وابن عمر

حيح; وذلك أنَّ لفظ التَّحريم مل ُيوضع إليقاع الطالق خاصة, وإنام هو كام دلَّ  * عليه النظر الصَّ
َف إىل بعضها بالنية فقد استعمله فيام هو صالح له,  حمتمل للطالق والظهار واإليالء, فإذا ُرصِ

َفُه إليه بنيته, فينرصف إىل ما أراده, وال يتجاوز به وال يقرص عنه  .وَرصَ

                                                                                                  
كانت له أمة  ^النبي  أنَّ  ,عن أنس −بسند صحيح  −أخرج النسائي  ...«): ٩/٣٧٦(» الفتح«ابن حجر يف  قال احلافظ  ) ١(

pκ$﴿  :فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية !مهابه حفصة وعائشة حتى حرَّ  فلم تزْل  ,يطؤها š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7s9 ( ﴾.  وهذا
  .ببأصح طرق هذا السَّ 

 مَّ أُ  ^أصاب رسول اهللا « :عن زيد بن أسلم التابعي الشهري قال −بسند صحيح  −وله شاهد مرسل أخرجه الطربي 
 !يا رسول اهللا :فقالت .فجعلها عليه حراماً  !يف بيتي وعىل فرايش !يا رسول اهللا :فقالت .إبراهيم ولده يف بيت بعض نسائه

pκ$﴿  :فنزلت .هاال يصيبُ فحلف هلا باهللا  !?م عليك احلاللكيف حترِّ  š‰ r'̄≈tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# ﴾ . ٨/٦٥٧(وراجع.(                               
 .)٢١: آية(سورة األحزاب   )٢(
. م ما أحل اهللا لك? واللفظ لهباب مل حترِّ  –كتاب الطالق ): ٥٢٦٦(, رقم )مع الفتح − ٩/٣٧٤( »صحيح البخاري«  ) ٣(

م امرأته ومل ينو  –كتاب الطالق ): ١٤٧٣(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و باب وجوب الكفارة عىل من حرَّ
                                                             .الطالق

$ ﴿باب  −كتاب التفسري): ٤٩١١(, رقم )مع الفتح − ٨/٦٥٦( »صحيح البخاري«  ) ٤( pκ š‰r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh ptéB !$tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7s9 ( 

‘ ÉótGö;s? |N$ |Êö tΒ y7Å_≡uρ ø—r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm                             .واللفظ له. يف املوضع السابق) ١٤٧٣(, رقم )٢/١١٠٠(» صحيح مسلم«و. ﴾ ‘§
رت هبا املسألة  )٥(  .راجع اإلحاالت التي صدَّ
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حيتمل اإلنشاء واإلخبار, فإْن أراد اإلخبار فقد استعمله فيام هو ) نِت عيلَّ حرامأ(وألنَّ لفظ 
مها به, فإْن قال. صالح له فُيقبل منه بب الذي حرَّ أردت ثالثًا أو : وإْن أراد اإلنشاء سئل عن السَّ

إْن أراد حتريًام وإْن أراد الظهار فكذلك, و. واحدة أو اثنتني ُقبل منه لصالحية اللفظ له واقرتانه بنيته
رة; ألنه امتناع منها بالتحريم, فهو كامتناعه منها باليمني وباهللا تعاىل . )١(مطلقًا فهو يمني مكفَّ

  .التَّوفيق

 *  *   * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
                                                             .)٣١١و ٥/٣١٠(» زاد املعاد«: انظر  ) ١(
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  املسـألة الثانية – ٣٦
رة علي بن أبي طالب جوع ر

َّ
  )١(عن قوله يف املخـي

W 

‰pκš$ ﴿: يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكريم r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡ uρ ø— X{ βÎ) £⎯ çFΖä. šχ÷ŠÎè? nο 4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ 

š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ä3÷èÏnGtΒ é&  ∅ä3ômÎh |  é& uρ % [n# u |  WξŠÏΗ sd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £⎯çFΖ ä. šχ÷ŠÎè? ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ u‘#¤$! $# uρ nο tÅz Fψ $# ¨βÎ* sù ©!$# 

£‰ tã r& ÏM≈oΨÅ¡ ósßϑù=Ï9 £⎯ä3Ζ ÏΒ #·ô_r& $VϑŠÏàtã ∩⊄®∪ ﴾)٢(. 

حيحني«وثبت يف  َ «: قالت −ريض اهللا عنها  −من حديث ُأمِّ املؤمنني عائشة » الصَّ نا رسول خريَّ
ه طالقاً «: ويف لفٍظ ملسلم. )٣(»ذلك علينا شيئاً  دَّ عُ فلم يَ  ,فاخرتنا اهللا ورسوله ;^اهللا  ويف . »فلم َيُعدَّ
 .»نساءه فلم يكن طالقاً  ^خريَّ رسول اهللا «: آخر

  : أزواجه عىل قولني ^العلامء يف كيفية ختيري النبي  اختلفوقد 

                                                                                                  
ة يف الطالق  )١( ها زوجها املرأة هي  :املخـريَّ أو اختاريني, أو اختاري نفسك, : (كأن يقولبني الُفرقة وبني النكاح, التي ُخيريَّ

وج; ) ونحو ذلك ،أمرك بيدك, طلِّقي نفسك ثالثاً  بدائع «: انظر .فإْن شاءت اختارت الُفرقة, وإْن شاءت اختارت الزَّ
» املنتقى«: انظر. التخيري أو اخليار هو ختيري بني قطع العصمة وإبقاء الزوجية: وقال املالكية). ٢/٣٢٥(» الصنائع

ابط عندهم فيه). ٤/٥٨( لفظ دلَّ عىل أنَّ الزوج فوَّض هلا البقاء عىل العصمة, أو الذهاب عنها بالكلية ; فهو  أنَّ كلَّ  :والضَّ
 ). ٢/٥٩٤(» حاشية الصاوي«: انظر. ختيري

 ).٢٩− ٢٨: آية(سورة األحزاب   )٢(
 .متفق عليه  )٣(

 ).٥٢٦٢(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٦٧(باب من خريَّ أزواجه  –أخرجه البخاري يف كتاب الطالق 
  .)١٤٧٧(, رقم )٢/١١٠٤( ةباب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالني −يف الطالق أيضًا ومسلم 
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  .البقاءَ  نَ َرتْ فاْخ  ,أو الطالق ,يف البقاء عىل الزوجية هنَّ أنه خريَّ  :ألولالقول ا

 ,املنزلة العليا لتكون هلنَّ  مسكهنَّ وبني اآلخرة فيُ  ,فارقهنَّ نيا فيُ بني الدُّ  هنَّ خريَّ  أنه :القول الثاين
 .)١(أصحُّ  القول األولو! يف الطالق هنَّ ومل خيريِّ  ,كام كانت لزوجهنَّ 

ة إذا اختارت زوجها مل يكن طالقاً «: قال ابن املنذر ويدلُّ . وحديث عائشة يدلُّ عىل أنَّ املخريَّ
 .)٢(»عىل أنَّ اختيارها نفسها يوجب الطالق

حابة والتَّا«: وقال احلافظ ابن حجر بعني, وفقهاء وبقول عائشة املذكور يقول مجاهري الصَّ
 .)٣(»األمصار, وهو أنَّ من خريَّ زوجته فاختارته ال يقع عليه بذلك طالق

, وابن مسعود, −يف أول أمره –صحَّ ذلك عن عمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب  :أقول
رداء  وهو قول . أهنم قالوا بذلك وابن عبَّاس, وابن عمر, وعائشة, وجابر بن عبد اهللا, وأيب الدَّ

 . )٤(, ومرسوق, وعمر بن عبد العزيز, وغريهم من التَّابعنيعطاء

ومن بعدهم, كام قال ^ وهو الذي عليه أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي 
مذيُّ  أهنا إْن اختارت نفسها فثالث, وإْن اختارت زوجها  وُروي عن زيد بن ثابت . )٥(الرتِّ

 .وهو قول احلسن البرصيِّ . فواحدة رجعية

                                                                                                  
  ).املحققة − ١٧/١٢٨(» اجلامع ألحكام القرآن«, )٣/٥٦٠(البن العريب » أحكام القرآن«: انظر  )١(

  ).املحققة − ١٧/١٢٩(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٩/٣٦٨(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).١٧/١٢٩(» اجلامع ألحكام القرآن«, )٦/٧٣(» االستذكار«: انظر  )٤(

  ).٣/٤٨٤(» جامع الرتمذي«: انظر  )٥(
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أنه َرَجَع عن رأيه بأنَّ الزوجة إذا اختارت زوجها ال يقع  ُعِلَم هذا ; فقد ُحِكَي عن عيلٍّ إذا 
; −كام ُروي عن زيد  –باختيارها طالق, إىل القول بأنه يقع به طلقة واحدة رجعية وزوجها أحقُّ هبا 

 .عىل ما سيأيت بيانه

*  *  * 

אאW 

 : يف املسألة علي عن الواردة ر اآلثـا
وايات عن عيل بن أيب طالب  ة إذا اختارت زوجها, كام ييل اختلفت الرِّ  :يف املخريَّ

 :وذلك من ثالثة أوجه.. أهنا إْن اختارت الزوج فال يقع به يشء  :الرواية األوىل  *
أمري املؤمنني سألني عنها « :فقال .»?فسئل عن اخليار ,عند عيلٍّ  ا جلوساً كنَّ « :عن زاذان قال – ١
 :فقال .»هبا وهو أحقُّ  وإْن اختارْت زوجها فواحدة ; ,اختارت نفسها فواحدة بائنة إنْ  :فقلت ,عمر

فلم  !وهو أحق هبا ; زوجها فال يشء وإْن اختارت ,اختارت نفسها فواحدة إنْ  ; ليس كام قلَت «
  .)١(األثر »... أجد ُبدا من متابعة أمري املؤمنني

وإْن اختارت إْن اختارت نفسها فواحدة بائنة, «: أنه كان يقول عفر, عن عيلٍّ وعن أيب ج − ٢
 .)٢(»زوجها فال يشء

                                                                                                  
, من طريق )٣/٣٠٩(» رشح معاين اآلثار«, والطحاوي يف )١٨٠٩١(, رقم )٤/٩١(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )١(

ث من (جرير  ناده حسن,وإس. جرير بن حازم, عن عيسى بن عاصم, عن زاذان, عن عيل  ثقة, وله أوهام إذا حدَّ
  ).٢١٣و ٤٣٩و ١٣٨ص(» التقريب«: انظر). صدوق ُيرسل, وفيه شيعية(وزاذان ). ثقة(وعيسى ). حفظه

. , من طريق سفيان, عن خمول, أيب جعفر, عن عيلٍّ )١٥٠٣١(, رقم )٧/٥٦٧(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(
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بِيعيِّ قال – ٣ فسألته عن  ,عىل أيب جعفر )١(فردخلت أنا وأبو السَّ «: وعن أيب إسحاق السَّ
 :قلنا .»عتهابرج وزوجها أحقُّ  ,تطليقة« :فقال .»? امرأته فاختارت نفسهاعن رجل خريَّ  ;التخيري

 إنْ  :أنه قال  يروون عن عيلٍّ  ناساً  فإنَّ « :قلنا .»!فليس بيشء« :قال .»?اختارت زوجها فإنْ «
 ; اختارت نفسها فتطليقة بائنة وإنْ , −أي برجعتها  −هبا  وزوجها أحقُّ  ;اختارت زوجها فتطليقة

  .)٢(»!حفهذا وجدوه يف الصُّ « :قال .»!وهي أملك بنفسها

وذلك من  ٠٠أهنا إْن اختارت زوجها وقع بذلك طلقة واحدة, وهو أحقُّ هبا  :الثانيةالرواية   *
 :أربعة أوجه

ان األعرج, أنَّ عليا  − ١ إْن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإْن اختارت «: قال عن أيب حسَّ
 .)٣(»زوجها فواحدة ; وهو أحقُّ هبا

اختارت زوجها  وإنْ  ,نفسها فواحدة بائنة رْت اختا إنْ « :قال عيلٌّ  :قال عبيِّ عن الشَّ و − ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ل أو ِخمَْول . روايني ألنَّ بني حممد الباقر وعيل بن أيب طالب  قر; لكنه معضل;صحيح إىل الباوإسناده  ) ثقة(وُخموَّ

  ).٩٢٨ص(» التقريب«

, وسعيد بن شفي اهلمداين ,احلارث األعورروى عن  .فر اهلمداين الكويفبو السَّ أ ,محدأويقال بن  ,مدسعيد بن ُحي هو   )١(
مات سنة . أخرج حديثه اجلامعة). ثقة: (قال ابن حجر ., وغريمهايامن األعمشوسل ,إسامعيل بن أيب خالدوعنه  .ومجاعة

  ).٣٩٠ص(» تقريب التهذيب«, )١١/١٠١(» هتذيب الكامل«: انظر). هـ١١٣أو  ١١٢(

من طريق يعىل بن عبيد, عن إسامعيل بن أيب خالد, عن ) ١٥٠٣٢(, رقم )٧/٥٦٧(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(
  .صحيحوإسناده . موقوفًا عليهأيب جعفر 

. , من طريق سعيد, عن قتادة, عن أيب حسان األعرج به)١٥٠٣٠(, رقم )٧/٥٦٦(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٣(
م حاله يف املسألة السابقة وأنه صدوق ُرمي برأي اخلوارج وإسناده حسن, وسعيد, هو ابن أيب . فيه أبو حسان األعرج, تقدَّ

  ). ٢٣/٥١٤(» هتذيب الكامل«) الناس يف قتادة أثبت(عروبة 
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 . )١(»وهو أملك هبا ,فواحدة

ها فاختارته فهي واحدة, وهو أملك هبا«: وعن قتادة أنَّ عليا قال – ٣ وإْن اختارت . إذا خريَّ
 .)٢(»نفسها فهي واحدة, وهي أحقُّ بنفسها

ها فخريَّ  ! امرأتك ولك بعريخريِّ  :قال لرجل رجالً  بلغني أنَّ «: وعن معمر بن راشد قال – ٤
ولك  يضاً ها أخريِّ  :ثم قال .ها فاختارت زوجهافخريَّ  !ها ولك بعريخريِّ : ثم قال .فاختارت زوجها

ثم  .»!عليك ْت مَ رُ قد َح « : امرأتهفقال الرجل الذي سأله أن خيريِّ  .»ها فاختارت زوجهافخريَّ  !بعري
 .)٣(»!رمجكال تقرهبا فأَ « :ا فقالأتى علي 

*  *  *  

  :بعد توليه اخلالفة  –رضي اهللا عنهما  −رجـوعه عن موافقة عمر بن اخلطاب 

َرَجَع عن رأيه الذي وافق  أنَّ عيل بن أيب طالب  −رمحه اهللا تعاىل –حكى أبو حممد بن حزم 
ة إذا اختارت زوجها مل يقع بذلك فيه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب   ملا سأله عن املرأة املـخريَّ

                                                                                                  
, من طريق حفص بن غياث, عن الشيباين, عن الشعبي, عن )١٨٠٨٧(, رقم )٤/٩٠(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )١(

والشيباين, هو أبو ). ٢٦٠ص(» التقريب«) ثقة فقيه تغري حفظه قليالً (حفص بن غياث  وإسناده صحيح,.  عيل
 ).٤٠٨ص(» التقريب«) ثقة(الكويف ) فريزو(سليامن بن أيب سليامن  إسحاق, واسمه

, من طريق ابن التيمي, عن إسامعيل بن أيب خالد, عن الشعبي, عن عيل )١١٩٧٧(, رقم )٧/٩(وأخرجه عبد الرزاق   
 به.  

ألنَّ سناده مرسل; وإ. , من طريق معمر, عن قتادة, عن عيل )١١٩٧٤(, رقم )٧/٩(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(
حتفة «: انظر. »ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إال عن أنس«: قال اإلمام أمحد. قتادة مل يسمع من عيل 

  ).٤١٧ص(» التحصيل

  .وسنده معضل, )١١٩٨٠(, رقم )٧/١١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٣(
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ة خالفة عثامن بن عفان ..  )١(طالق وقد استمرَّ عىل ذلك الرأي بقية خالفة عمر بن اخلطاب, ثم مدَّ
 ها , فلامَّ آل إليه األمر, وصار أمريًا للمؤمنني َرَجَع إىل ما كان يعتقده أوالً, وهو أنَّ املرأة إذا خريَّ

 .  حتياطًا للُفُروج كام علَّل ذلك الزوج فاختارته فإهنا تطلق منه طلقًة واحدًة رجعيًة, وذلك ا

م  –دلَّ عىل هذا ما جاء عنه باإلسناد احلسن  عند  ا جلوساً كنَّ « :زاذان قالمن طريق   −كام تقدَّ
اختارت  إنْ  ; ليس كام قلَت « :هلوتتمة األثر بعد تصويب عمر له بقو... » ?فسئل عن اخليار ,عيلٍّ 

 :»  !وهو أحق هبا ; ءاختارت زوجها فال يش وإنْ  ,نفسها فواحدة

فلام ولِّيُت وُأتيُت يف الُفُروج رجعُت إىل ما كنُت  ,ا من متابعة أمري املؤمننيد فلم أجد بُ « :قال عيلٌّ 
ا إنه مَ أَ « :فقال ,فضحك عيلٌّ  .»!رقةإلينا من رأيك يف الفُ  رأيكام يف اجلامعة أحبُّ « :فقيل له .»!أعرف

اختارت زوجها فواحدة  وإنْ  ,نفسها فثالث اختارت إنْ  :أرسل إىل زيد بن ثابت فسأله فقال
 .)٢(»بائنة

, فلم أستطع إال متابعة أمري املؤمنني عمر «: ويف رواية قال  , فلامَّ َخُلَص األمر إيلَّ
 .)٣(»!وعلمُت أين مسؤول عن الُفُروج أخذُت بالذي كنت أرى

*  *  *  

 :  سبب رجوعـه
^ يف قصة ختيري النبي  − ريض اهللا عنهام  − مل يبلغه قول عائشة  مل يتبنيَّ يل سبب ذلك, ولعلَّه

                                                                                                  
  ).٩/٢٩٧(» املحـــىل«: انظر  )١(

م خترجيه  )٢(   .تقدَّ

  ).١٥٠٢٧(, رقم )٧/٥٦٦(» سنن البيهقي الكربى«  )٣(
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ه طالقاً «: أزواجه وأكرب الظنِّ أنه لو بلغه ذلك لقال بمقتضاه, وَملا وسعه تركه; واهللا . )١(»فلم َيُعدَّ
واب  . أعلم بالصَّ

*  *  * 

 بن أبي طالب الذي  أدلة الرأي
ُّ
  : رجع إليه علي

ة بني البقاء مع زوجها إذا اختارت زوجها, وبني استدلَّ القائلون بوقوع ط لقة رجعية عىل املخريَّ
نَّة, واملعقول  .قطع عصمة النكاح ; بالسُّ

رةــالسُّ : أوالً   ـنَّة املـطـــهَّ

رُت به املسألة  −يمكن االستدالل هلم بحديث عائشة ريض اهللا عنها  يف ختيري النبي  −الذي صدَّ
 .نساءه^ 

ة إذا اختارت نفسها طُلقْت تطليقًة يملك زوجها رجعتها ;  :حلديثووجه الداللة من ا أنَّ املخريَّ
بخالف ما أمره اهللا, فمن املمكن أن ختتار بعض أزوجه ^ إذ غري جائز أن ُيطلِّق رسول اهللا 

ر أن يكون أكثر من طلقة  .)٢(الفراق, فال ُيتصوَّ

 ـولــاملعـقــ: ثانيًا 
 :وذلك من وجهني*  

إنَّ التخيري كناية نوى هبا «: بقوله − رمحه اهللا تعاىل  –ما أشار إليه املوفق ابن قدامة  :لالوجه األو

                                                                                                  
م خترجيه, وهو يف   )١(   ., وهذا اللفظ من رواية مسلم»الصحيحني«تقدَّ

  ).املحققة − ١٧/١٢٩(» اجلامع ألحكام القرآن«  )٢(
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دها كسائر كناياته, وكقوله  .)١(»)أنكحي َمْن شئِت : (الطالق, فوقع هبا بمجرَّ

كناية عن إيقاع الطالق ; فإذا أضافه إليها ) اختاري(وتعلَّقوا بأنَّ قوله ... «: وقال ابن العريب
 .)٢(»)أنِت بائن: (عت طلقة, كقولهوق

إهنا طلقة : والذي حلظه من قال«: بقوله − رمحه اهللا تعاىل  –ما أورده ابن القيِّم  :الوجه الثاين
رجعية; أنَّ التخيري متليك, وال متلك املرأة نفسها إال وقد طلقت, فالتمليك مستلزم لوقوع 

 .)٣(»الطالق
*  *  * 

  :الرتجيـح 
اجح ما ذهب ة إذا اختارت زوجها فإنه ال يقع بذلك يشء, ال طلقة )٤(إليه اجلمهور الرَّ ; بأنَّ املخريَّ

َ «: −ريض اهللا عنها  −والدليل عىل ذلك قول ُأمِّ املؤمنني عائشة . رجعية, وال بائنة, وال ثالثاً  نا خريَّ
يف املسألة ال ينبغي  وهو نصٌّ . )٥(»فلم َيُعدَّ ذلك علينا شيئاً  ,فاخرتنا اهللا ورسوله ;^رسول اهللا 
  .العدول عنه

                                                                                                  
  ).٧/٣١٤(» املغــني«: انظر  )١(

  .)١٧/١٢٩(» اجلامع ألحكام القرآن«: وراجع). ٣/٥٦٣(» أحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٥/٢٨٧(» زاد املعاد يف هدي خري العباد«: انظر  )٣(

» األم« :وللشافعية). ٤/٧٨(» العناية رشح اهلداية«, )٢/٣٢٥(» بدائع الصنائع«, )٦/٢١٢(» املبسوط« :للحنفيةانظر   )٤(
, )٣/١٩٤(» الفروع«, )٣/١٤٤(» الكايف« :وللحنابلة). ٨/٤٩(» روضة الطالبني«, )٥/٣٨٢(» الوسيط«, )٧/١٨١(
» الكايف«: وهو رواية عند املالكية, انظر ).٩/٢٩١(» املحــىل« :وللظاهرية). ٣/٩١(» رشح منتهى اإلرادات«
 .)٢٧٢ص(

 .مىض مراراً   )٥(
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وألنَّ التخيري إثبات اخليار يف الفراق والبقاء عىل النكاح ; واختيارها زوجها دليل رغبتها يف 
وألنه ترديد بني شيئني, فلو كان اختيارها لزوجها طالقًا . )١(البقاء معه, فيكون بذلك استبقاء له

دا, فدلَّ عىل أنَّ اخيتارها لنفسها  بمعنى الفراق, واختيارها لزوجها بمعنى البقاء يف الحتَّ
ة اختارت . )٣(وألنه ال خيتصُّ بالطالق دون غريه, فال داللة فيه عليه. )٢(العصمة وألنَّ املرأة خمريَّ

 . )٤(النكاح فلم يقع به, كاملعتقة حتت عبد

حيح«: قال أبو عمر بن عبد الرب أنه  ^عن النبي  عىل هذا مجهور أهل العلم, وهو املأثور الصَّ
والذي عليه مجاعة الفقهاء وعامة ... خريَّ نساءه فاخرتَنُه, فلم يكن يف ذلك طالق; واخلالف شذوذ 

 .واهللا تعاىل أعلم. اهـ)٥(»العلامء ; أهنا إذا اختارت زوجها فال يشء

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).٣/١١٩(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(

  ).٩/٣٦٨(» الفـتح«: انظر  )٢(

  ).٣/١١٩(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٣(

  ).٧/٣١٤(» املغــني«: انظر  )٤(

  ., بترصف يسري)٦/٧٣(» االستذكار«: انظر  )٥(
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  املسـألة الثالثة – ٣٧
اس جوع ر

َّ
  −رضي اهللا عنهما  − ابن عب

َّ
  طالق الثالث بلفظ واحد  عن القول بأن

 
ً
 واحدة

ً
  يقع طلقة

W 

حيحة ما يدلُّ عىل أنَّ طالق الثالث جمموعًة بفم واحد كان عىل عهد النبي  نَّة الصَّ جاء يف السُّ
 . ال يقع هبا إال واحدةً  −ريض اهللا عنهام  –, وأيب بكر, وَصْدِر خالفة عمر بن اخلطاب ^

 كان الطالُق « :قالأنه  −ريض اهللا عنهام  −ابن عبَّاس ث من حدي» صحيح مسلم«ملا ثبت يف 
فقال عمر بن . ةً وسنتني من خالفة عمر; طالُق الثَّالث واحد وأيب بكر^  رسول اهللا عىل عهد
 فأمضاه! عليهم اهقد كانت هلم فيه أناٌة, فلو أمَضْين رإنَّ الناس قد استعجُلوا يف أم: اخلطاب
 .)١(»عليهم

سواء كانت الزوجة مدخوالً هبا  −ني أهل العلم سلفًا وخلفًا يف هذه املسألة وقد وقع اخلالف ب
ق بينهام لف فرَّ  ; هل يقع مجيعها ويتبع الطالُق الطالَق أم ال?  − )٢(أم غري مدخول هبا, وبعض السَّ

فإنه قوالن ثابتان عنه,  −كام رأيَت  –إذا ُعِلَم هذا ; فإنه ُحِكي عن ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام 
وألجله ذهب البعض . )٣(قال بوقوع الثالث مرة, وقال بوقوع طلقٍة واحدٍة, فكان ُيفتي هبذا وهذا

                                                                                                  
  .باب طالق الثالث –, كتاب الطالق )١٤٧٢(, رقم )٢/١٠٩٩(أخرجه مسلم   )١(

  ).٣٣ص(» اختالف العلامء«قال به إسحاق بن راهويه, كام نقله عنه املروزي يف كتابه   )٢(

ح بذلك ابن القيِّم يف   )٣( » إغاثة اللهفان«, و)٥/٢٧٠(» زاد املعاد«, و)٤/٣٥٠(و) ٣/٤٦(» إعالم املوقعني«رصَّ
)١/٢٨٧.(  
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إىل القول بأنَّ ابن عبَّاس َرَجَع عن اإلفتاء بوقوع الطالق طلقة واحدًة إىل القول بإيقاعها ثالثًا, ال 
 .حتل له به الزوجة حتى تنكح زوجًا غريه ; عىل ما سيأيت بيانه

  **  * 

אאW 

ة ر اآلثـا
َّ
اس يف املسألةعن احملكي

َّ
 : ابن عب

يف طالق الثالث جمموعًة بلفظ واحد قوالن, كام سبق  −ريض اهللا عنهام  –صحَّ عن ابن عبَّاس 
 :حكايتهام عنه

حابة  :األول  ., وهو أنَّ الطالق الثالث ثالثوافق فيه أكثر الصَّ

ه طلَّق امرأته ثالثًا فأكثر, : جاء رجل إىل ابن عبَّاس فقال: قال فعن مالك بن احلارث إنَّ عمَّ
, «: فقال  .)١(»!, ومل تتَّق اهللا عزَّ وجلَّ وبانت منك امرأتكعصيت اهللا عزَّ وجلَّ

وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر, وهو أنَّ ^ القول بام كان عليه احلال زمن رسول اهللا  :الثاين

                                                                                                  
. من طريق سفيان, عن األعمش, عن مالك بن احلارث) ١٠٦٤(, رقم )١/٢٦٢(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )١(

 .وسنده صحيح .من طريق ابن نمري به) ١٧٧٨٣(, رقم )٤/٦٢(وابن أيب شيبة 
 ).١٧٧٩٨(, رقم )٤/٦٣(عبَّاس نحوه, أخرجه ابن أيب شيبة ويف الباب عن سعيد بن جبري, عن ابن * 
 ).١٧٨٠٧(, رقم )٤/٦٤(أخرجه ابن أيب شيبة . ومثله عن عمرو بن دينار, عن ابن عبَّاس* 
باب نسخ املراجعة بعد  –يف الطالق ). ٢١٩٧(, رقم )٢/٢٦٠٩(أخرجه أبو داود . ومثله عن جماهد, عن ابن عبَّاس* 

 .التطليقات الثالث
 ).١١٣٨٤(, رقم )٦/٣٩٦(أخرجه عبد الرزاق . ومثله عن عطاء, عن ابن عبَّاس *
 ).١٧٧٩٧(, رقم )٤/٦٣(أخرجه ابن أيب شيبة . وكذا عن هارون بن عنرتة, عن أبيه, عن ابن عبَّاس* 
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 . ع طلقًة واحدًة رجعيةً الطالق الثالث يق

 .)١(»ةٌ واحد ياحد فهو إذا قال أنِت طالٌق ثالثًا بفم« :ابن عبَّاس قالعن  ,ةَ عن عكرم − ١

, بن شهابوعن ا − ٢ هريِّ  ومل جيمع كنَّ  جل امرأته ثالثاً ق الرَّ إذا طلَّ « :قال عبَّاسبن ا أنَّ  الزُّ
 .)٢(»إال واحدة يراهنَّ  عبَّاسبن اكان فأشهد ما « :قال .ساً فأخربت بذلك طاو: قال .»ثالثاً 

وايتني عنه; صحَّ ذلك عنه... «: قال ابن القيِّم وصحَّ عنه . وبه أفتى ابن عبَّاس يف إحدى الرِّ
 .)٣(»إمضاء الثالث موافقًة لعمر 

*  *  * 

اسرج
َّ
  :عن قوله بوقوع الثالث تطليقات إىل أنها واحدة  ـوع ابن عب

                                                                                                  
 طريقالث, من باب نسخ املراجعة بعد التطليقات الث –, يف الطالق )٢١٩٧(, رقم )٢/٦٦٠(» سننه«أخرجه أبو داود يف   )١(

: انظر. »إسناده عىل رشط البخاري«: قال ابن القيم .وسنده صحيح . , عن عكرمة, عن ابن عبَّاسيُّوبعن أ ,اد بن زيدمحَّ 
 ).١/٣٢٣(» إغاثة اللهفان«

. , من طريق ابن جريج, عن حسن بن مسلم, عن ابن شهاب)١١٠٧٧(, رقم )٦/٣٣٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(
 ).٢٤٣ص(» التقريب«) ثقة(وحسن بن مسلم, هو ابن ينَّاق املكي صحيح,  هوإسناد

 !طاوس أنه كان ُيوقعها واحدة ال غري, وحلف طاوس عىل ذلكعن ويف الباب أيضًا *   
هري بمكة  دخل احلكم بن ُعتيبة«: أيوب قالفعن  سئل عن ذلك : قال. , فسألوه عن البكر تطلَّق ثالثاً −وأنا معه  −عىل الزُّ
 − بن ُعتيبة  فخرج احلكم: قال. ال حتلُّ له حتى تنكح زوجًا غريه: , وأبو هريرة, وعبد اهللا بن عمرو, فكلُّهم قالعبَّاسابن 

هريِّ  عبَّاسوسًا وهو يف املسجد, فأكبَّ عليه فسأله عن قول ابن فأتى طا − وأنا معه  : قال. فيها, فأخربه وأخربه بقول الزُّ
بًا من ذلكفرأيت طاوسًا رفع يديه ت , )٦/٣٣٥(أخرجه عبد الرزاق  .»جيعلها إال واحدةً  عبَّاسواهللا ما كان ابن : وقال! عجُّ

  ).١١٠٧٨(رقم 

  ).٤/٣٥٠(» إعالم املوقعني«: انظر  )٣(
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يف هذه املسألة, سوى أيب   − ريض اهللا عنهام  − حكى رجوع ابن عبَّاس  مل أجد أحدًا من العلامء
ف, »سننه«داود يف   . )١(فإنه أشار إىل ذلك بوضوح, وَجَعَلُه كرجوعه عن رأيه يف مسألة الرصَّ

من  نيُ بِ الطالق الثالث تَ  هو أنَّ  عبَّاس;بن اوقول ... «: −رمحه اهللا تعاىل  – )٢(قال أبو داود
 ,فهذا مثل خرب الرصَّ  ,غريه, ال حتل له حتى تنكح زوجًا هبا وغري مدخول هبا الً مدخو ,زوجها

 .)٣(»عنه عَ َج قال فيه ثم إنه رَ 
ؤال يقال له أبو الصَّ  رجالً  أنَّ  ,ن طاوسثم أيَّد ما ذهب إليه بام رواه بإسناده ع هباء كان كثري السُّ

 قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدةً  ق امرأته ثالثاً لَّ جل كان إذا طالرَّ  أنَّ أما علمَت «: قالالبن عبَّاس, 
جل إذا كان الرَّ  ;بىل«: ابن عبَّاسقال  .»!من إمارة عمر راً دْ وأيب بكر وَص  ^عىل عهد رسول اهللا 

من  راً دْ وَص  ,وأيب بكر, ^عىل عهد رسول اهللا  قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدةً  ق امرأته ثالثاً طلَّ 
 .)٤(»عليهم جيزهنَّ أُ  :قال ,وا فيهاقد تتابعُ  الناَس  رأى فلامَّ  ,إمارة عمر

أتعلم إنام كانت الثالث جتعل « :عبَّاسهباء قال البن أبا الصَّ  أنَّ عن طاوس,  –أيضًا  –وبام رواه 
 .)٥(»نعم« :عبَّاسبن ا قال .»?من إمارة عمر وثالثاً  ,وأيب بكر ,^عىل عهد النبي  واحدةً 

ح رجوع ابن عبَّاس عام كان ُيفتي به من أنَّ الرجل إذا طلَّق زوجته ُير –كام رأيَت  –فأبو داود  جِّ

                                                                                                  
  ).١٩(سبق دراسة هذه املسالة وحتقيق الكالم يف رجوع ابن عبَّاس عن رأيه يف الرصف, يف مسائل البيع رقم   )١(

, سمع أبا عمر الرضير ).هـ٢٠٢(سنة  ولد .»صاحب السنن«جستاين بن األشعث بن إسحاق األزدي السَّ  سليامنهو   )٢(
, واتقاناً  عاً , وورونسكاً  وحفظاً  ,وعلامً  ئمة الدنيا فقهاً أحد كان أ. والنسائي ,ث عنه الرتمذيحدَّ و .كثرياً  خلقاً و ,والقعنبي
  ).١٣/٢٠٣(» النبالء«, )٢/٥٩١(» التذكرة«: انظر). هـ٢٧٥(نة مات س .مام أهل احلديث يف عرصه بال مدافعةوهو إ

  .باب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث –, كتاب الطالق )٢/٢٦٠(» سنن أيب داود«: انظر  )٣(

  .باب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث –, يف كتاب الطالق )٢١٩٩(, رقم )٢/٢٦٠(» سنن أيب داود«  )٤(

  ., يف املوضع السابق)٢٢٠٠(, رقم )٢/٢٦١(» دسنن أيب داو«  )٥(
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ثالثًا وقعت ثالثًا, ال حتل له حتى تنكح زوجًا غريه إىل القول بأنه ال يقع بام قال الزوج إال طلقًة 
 .واحدًة رجعيةً 

م بقولهعىل كالم أيب داود امل »عون املعبود«يف  )١(وهلذا علَّق رشف احلقِّ العظيم آبادي : تقدِّ
غرض املؤلف أنَّ ابن عبَّاس ترك اإلفتاء بكون الثالث واحدة, وصار قائًال بأنَّ املرأة ال حتلُّ بعد «

واهللا ما كان ابن عبَّاس : عن طاوس قال... الثالث حتى تنكح زوجًا غريه ; ولكن قال عبد الرزاق 
 .  )٢(»!جيعلها إال واحدة

هار , وقال برجوع ابن عبَّاس إال )٤(»بذل املجهود«يف كتابه  )٣(ْنُفوريُّ وتابع أبا داود يف ذلك السَّ
ال يقع بالطالق الثالث إال واحدة, َفَرَجَع عنه إىل القول : أنه جعله معكوسًا, بمعنى أنه كان يقول

 .وليس األمر كذلك! بوقوعها ثالثاً 

ف, أنَّ مسألة الطال )٥(وحاصل هذا النسخة«:  −رمحه اهللا تعاىل  –قال  ق ثالثًا كمسـألة بيع الرصَّ
ف, فإنَّ ابن عبَّاس  ف أوالً  الرصَّ إنه حيرم بيعها نسيئًة, وأما التفاضل يف : يقول يف بيع الرصَّ

                                                                                                  
يقي العظيم آبادي  )١( دِّ من علامء . هو أبو عبد الرمحن, رشف احلق, الشهري بمحمد بن أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر الصِّ

ثيها الكبار , و »اودعون املعبود رشح سنن أيب د«: من مؤلفاته. روى عن العالمة حممد نذير حسني الدهلوي. اهلند وحمدِّ
  ).٣/١٣٦(» معجم املؤلفني«,)٦/٣٩(»األعالم«: انظر). هـ١٣٢٣(مات بعد سنة . »التعليق املغني عىل سنن الدارقطني«

  ).٦/١٩٤(» عون املعبود رشح سنن أيب داود«: انظر  )٢(

ث خليل أمحد بن جميد عيل األنصاري احلنفي  )٣( توي, وحممد مظهر , وأخذ عن يعقوب النانو)هـ١٢٦٧(ولد سنة . هو املحدِّ
ث حممد زكريا الكاندهلوي, والشيخ حممد إلياس, مؤسس مجاعة التبليغ. النانوتوي من أشهر . ومن تالميذه العالَّمة املحدِّ
  ). ٨/١٤٥(لعبد احلي احلسني » نزهة اخلواطر وهبجة املسامع«: انظر). هـ١٣٤٦(مات سنة . »بذل املجهود«: مؤلفاته

  ., طبعة دار البشائر)٨/١٩٢(» نن أيب داودبذل املجهود يف حل س«  )٤(

  !هكذا يف املطبوع  )٥(
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ف; فكذلك َرَجَع يف ! الذهب أو الفضة فال ربا فيها, وهو جائز ثم َرَجَع ابن عبَّاس يف مسألة الرصَّ
 اهـ. »ة, ثم َرَجَع عنه وقال بوقوع الثالثمسألة الطالق, كأنه يقول أوالً بأنَّ الثالث واحد

ح  أنَّ ابن عبَّاس مل يرجع عن أحد قوليه, وإنام كان كام أسلفُت, ُيفتي  –واهللا أعلم  –والذي يرتجَّ
يه األمور اآلتية د هذا وُيقوِّ  :بالقولني, ويؤكَّ

ف, قال فيه ثم إنه هذا مثل خرب الرصَّ «: ما قاله العظيم آبادي معرتضًا عىل قول أيب داود :أوالً 
ه »!َرَجَع عنه واستغفاره عام  ,ف ببلوغ حديث أيب سعيدرجوعه يف مسألة الرصَّ : قلُت «: ; قال ما نصُّ
  .)١(النهي ظاهرة ال سرتة فيه أشدّ  , وهنيه عنهأفتى أوالً 

أنه بلغه  ,كيف ومل يثبت ال بسند صحيح وال ضعيف !وأما رجوعه يف مسألة الطالق ففيه خفاء
وايات أنه وكذا مل يرد يف يشء من الرِّ  !?لرجوعه عنها موجبةٌ  ...خٌة لروايته ناس ^عن النبي  ةٌ رواي

 , وإفتاؤهبامن أمر الرِّ الطالق أشدُّ  وأمرُ  ; نه أحداً , أو هنى عاستغفر عن جعل الثالث واحدة
 .اهـ )٢(»بخالف روايته ال يستلزم عىل وجود ناسخ لروايته

ح عدم رجوعهفمن خالل النَّصِّ السَّ   :ابق ذكر رشف احلقِّ ثالثة أشياء ترجِّ

  !?لرجوعه عنها موجبةٌ  خٌة لروايتهناس ^عن النبي  روايةٌ أنه ال يوجد ) أ ( 

 .نه أحداً , أو هنى عوايات أنه استغفر عن جعل الثالث واحدةمل يرد يف يشء من الرِّ  لككذ) ب(

أهنا يف زمن (ما خيالف روايته ) تقع ثالث تطليقاتأهنا (برأيه  ه أنَّ إفتاء األمر الثالث ;) ج(

                                                                                                  
  ).فيه ظاهر ال سرت( :الصوابولعل ! هكذا يف املطبوع  )١(

  ).٦/١٩٦(» عون املعبود«: انظر  )٢(
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, لنحكم وجود ناسخ لروايته ; ال يستلزم) , وأيب بكر, وسنتني من خالفة عمر تقع واحدة^النبي 
 .أنه َرَجَع عنها

أنَّ أكثر العلامء الذين تكلَّموا يف املسألة, أو رشحوا األحاديث الواردة فيها ; حكوا عن  :ثانيًا 
, واحلافظ ابن )٢(, وتلميذه ابن قيم اجلوزية)١(فيها قولني, ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ابن عبَّاس

وكاينُّ )٤(, والبدر الَعْينيُّ )٣(حجر ; فإهنم مل ُيشريوا من قريب وال من بعيد إىل )٥(, والقايض الشَّ
بحسب حال كان ُيفتي بالقولني  −والعلم عند اهللا  –رجوعه عن أحد قوليه إىل اآلخر; فكأنه 

 .املستفتي, وسؤاله عن نيَّته عند تطليقه ثالثًا بفم واحد, هل هي للتأكيد أو للتأسيس
*  *  *  

 قال بذلك   سبب رجوعـه
ْ
ن
َ
 :عند م

ا عىل قول من قال برجوع ابن عبَّاس  عن اإلفتاء بوقوع الثالث جمموعًة  −ريض اهللا عنهام  –أمَّ
بب يف رجوعه هو أنه  عة فيها حتى تنكح زوجًا غريه ;طلقة واحدة إىل أهنا تقع ثالثًا ال رج فإنَّ السَّ

منسوخ, فصار إىل القول ^ رأى أنَّ العمل بام روى من وقوع الثالث واحدة يف زمن النبي 
 .)٦(بالناسخ, واستقرَّ قوله عليه

                                                                                                  
  .»الفتاوى«ويف مواضع كثرية من ) ٣٣/٨(» جمموع الفتاوى«: انظر  )١(

  ).٥٢ – ٣/٤١(» املوقعنيإعالم «, و)٢٧١ − ٥/٢٤٧(» زاد املعاد«: انظر  )٢(

  ).٣٦٥ – ٩/٣٦٢(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٢٣٤ – ٢٠/٢٣٣(» عمدة القاري«: انظر  )٤(

  ).٢/٣٧٢(» السيل اجلرار«, و)وما بعدها ٦/٢٣١(» نيل األوطار«: انظر  )٥(

إعالم «: انظر! حتاملتعقَّب القائلون بأهنا طلقة واحدة بأنَّ دعوى النسخ غري صحيحة, ذاك أنَّ النسخ ال يثبت باال  )٦(
  ).٩/٣٦٤(» الفتح«دعوى النسخ; نقله احلافظ يف  − أيضًا  –وقد أنكر املازري ). ٣/٤٩(» املوقعني
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افعيُّ  ان شيئًا أن يكون ابن عبَّاس قد علم أْن ك –واهللا أعلم  –فالذي ُيشبه «: قال اإلمام الشَّ
شيئًا, ثم ^ ال ُيشبه أن يكون يروي عن رسول اهللا : فام دلَّ عىل ما وصفَت? قيل: فإْن قيل. فنُسخ

 .)١(»فيه خالفه^ خيالفه بيشء مل يعلمه كان من النبي 

ا عىل قول من قال برجوعه من القول بأهنا ثالث إىل أهنا واحدة*    : وأمَّ

بب هو املصري إىل ما صحَّ  , ^من روايته بذكر احلال التي كان عىل الطالق زمن النبي  فإنَّ السَّ
يق, وسنتني من خالفة عمر  دِّ رأى  , ألنَّ أمري املؤمنني عمر −ريض اهللا عنهام  –وأيب بكر الصِّ

لًة واحدًة, فرأى من املصلحة عقوبتهم , وكُثر منهم إيقاعه مجقأنَّ الناس قد استهانوا بأمر الطال«
مت عليه حتى تنكَح زوجةلًة بانت منه املرأعلموا أنَّ أحدهم إذا أوقعه مجيبإمضائه عليهم; ل  اً , وحرِّ

, وعهد ^النبي  رأى أنَّ ما كانوا عليه يف عهدو !مصلحٌة هلم يف زمانههذا  نَّ فرأى عمر أ... غريه 
يق, وَصْدر دِّ ابن عبَّاس كان يرى ; فكأنَّ  )٢(»فته; كان األليق هبم; ألهنم مل يتتابُعوا فيهمن خال اً الصِّ

قت, َفَرَجَع  أنَّ املصلحة التي من أجلها أمىض أمري املؤمنني  عىل الناس طالق الثالث; قد حتقَّ
 .أو ألمر آخر بدا له ; واهللا تعاىل أعلم.. وصار ُيفتي بام كان عليه احلال أول األمر

*  *  * 

  

  

 فيه أدلة املذهب الذي 
َ
كِي

ُ
اس وعرجح

َّ
  : اجلمهور، وهي أدلة ابن عب

                                                                                                  
  ).املحققة –١٠/٢٥٧(» األم«  )١(

  ).١٦− ٣٣/١٥(» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«: وانظر). ٣/٤٧(» إعالم املوقعني«  )٢(
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نَّة, واآلثار,  −إذا طلَّق بكلمة واحدة  −استدلَّ القائلون بإيقاع الطالق الثالث  بالقرآن, والسُّ
 :واإلجـامع

 ـريمــــرآن الكــالقـ: أوالً 

≈,ß ﴿: قوله تعاىل – ١ n=©Ü9$# Èβ$s? § s∆ ( 88$|¡ øΒ Î* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/ 3 ... ﴾)١( . 

قًة, وإذا جاز مجع الثنتني دفعًة  :داللةوجه ال أنَّ ظاهر اآلية دلَّ عىل جواز مجع الثنتني دفعًة أو مفرَّ
 .)٢(جاز مجع الثالث

بأنه قياس مع وجود الفارق; ألنَّ مجع الثنتني ال يستلزم البينونة الكربى بخالف  :وُتعقِّب
 .)٣(الثالث

*βÎ... ﴿ : وظاهر قوله تعاىل – ٢ sù $yγs) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! .⎯ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4©®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çν u öxî 3...﴾)٤( .
(βÎ ﴿: وقوله uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& £⎯ èδθ¡ yϑs? ...﴾)٥( .وقوله :﴿ ÏM≈s)̄=sÜßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ 

Å∃ρâ ÷êyϑø9 $$Î/...﴾)٦(. 

ق يف هذه اآليات بني إيقاع الواحدة قالوا بأنَّ ظاهر النَّصِّ مل ُيفرِّ  :وجه الداللة من اآليات

                                                                                                  
  ).٢٢٩: آية(سورة البقرة   )١(

  ).٦/٢٣٢(» األوطارنيل «: انظر  )٢(

  ).٩/٣٦٥(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٢٣٠: آية(سورة البقرة   )٤(

  ).٢٣٧: آية(سورة البقرة   )٥(

  ).٢٤١: آية(سورة البقرة   )٦(
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 .والثنتني والثالث

صة, وإطالقات مقيَّدة, بام ثبت من األدلة الدالة عىل املنع من  :ُتعقِّبو بأنَّ هذه عمومات خمصَّ
 .)١(وقوع فوق الواحدة

ـ: ثانيًا   رةــهَّ ـــنَّة املطـــالسُّ

فلامَّ فرغا «: وزوجه ; فإنَّ فيه )٢(منها حديث سهل بن سعد يف قصة لعان ُعويمر العجالينِّ  – ١
. »^فطلَّقها ثالثًا قبل أن يأمره رسول اهللا ! كذبُت عليها يا رسول اهللا إْن أمسكُتها: قال عويمر
حيحني«أخرجاه يف   .)٣(»الصَّ

 .)٤(^أوقع الثالث يف كلمة واحدة, ومل ينكره النبي  أنَّ ُعويمرًا  :وجه الداللة

 .)٥(رقة وقعت بنفس اللِّعان, فلم ُيصادف تطليقه حمالً بأنَّ املفا :وُتعقِّب

جت, فطلقت, −ريض اهللا عنها  –ومنها حديث عائشة  – ٢ , أنَّ رجًال طلَّق امرأته ثالثًا فتزوَّ

                                                                                                  
  ).٦/٢٣٢(» نيل األوطار«: انظر  )١(

زوجته برشيك رمى ي هو الذو. صاحب اللعان ي,األنصار العجالين − وقيل ابن احلارث بن زيد  –أبيض عويمر بن هو    )٢(
 ,ثم قال بعد ذلك ,وكان قدم تبوك فوجدها حبىل ,)هـ٩(شعبان سنة  وذلك يف ,بينهام ^ فالعن رسول اهللا! بن سحامءا

  ).٤/٤٧٦(» اإلصابة«, )٣/١٢٢٦(» االستيعاب«: انظر .بعده يسرياً  مهوعاشت أُ  ,وعاش ذلك املولود سنتني ثم مات

ز الطالق الثالث –كتاب الطالق ): ٥٢٥٩(, رقم )مع الفتح – ٩/٣٦١(» صحيح البخاري«  )٣(  .باب من جوَّ
  .كتاب اللعان): ١٤٩٢(, رقم )٢/١١٢٩(» صحيح مسلم«  

  ).١/٢٢٢(» أضواء البيان«: انظر  )٤(

  ).٥/٢٦٠(» زاد املعاد«: انظر  )٥(
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 .)٢(متَّفق عليه. »كام ذاق األول )١(ال, حتى يذوق ُعَسْيلتها«: قال. أحتلُّ لألول^ فسئل رسول اهللا 

 .)٤(^, ومل ُينكر ذلك النبي )٣(ظاهر يف كوهنا جمموعة بلفظ واحد» ثالثاً «له أنَّ قو :وجه الداللة

بأنَّ احلديث ليس فيه أنه طلَّق ثالثًا بفم واحد, بل إنه يدلُّ أنه قاهلا ثالثًا مرة بعد مرة,  :وُتعقِّب
ة ملن قال بعدم لزوم الثالث  .)٥(فهو حجَّ

 .)٦(»اء البيانأضو«وهلم أدلة أخرى غري ما ذكرنا, انظرها يف 

 اآلثـــــــار: ثالثًا 

وهي آثار ثابتة عن عمر, وعثامن, وعيل, وابن مسعود, وابن عمر, وأيب هريرة يف آخرين من 
حابة   .; أفتوا فيها بوقوع الطالق بلفظ واحد ثالثاً الصَّ

 عاإلجـــام: رابعًا 

عىل أنَّ من  )٧(مجاَع أهل العلمحيث نقل ابن املنذر, وابن عبد الرب, وابن ُهبرية, وابن القطان إ

                                                                                                  
  ).ل.س.ع(دة , ما)٣/٢٣٧(» النهاية«: انظر. لذة اجلامع, وفيه تشبيه للذة اجلامع بالعسل :الُعَسْيلة  )١(

ز الطالق الثالث – − كتاب الطالق ): ٥٢٦١(, رقم )الفتحمع  – ٩/٣٦٢(» صحيح البخاري«  )٢(  .باب من جوَّ
باب ال حتل املطلقة ثالثًا ملطلقها حتى تنكح زوجًا غريه  –كتاب النكاح ): ١٤٣٣(, رقم )٢/١٠٥٧(» صحيح مسلم«

  .ويطأها ثم يفارقها وتنقض عدهتا

  ).٩/٣٦٧(» الفتح«: انظر  )٣(

  ).٥/٢٥٢(» زاد املعاد«: انظر  )٤(

  ).٥/٢٦١(» املرجع السابق«: انظر  )٥(

)٢٦٨ – ١/٢٢٢(  )٦ .( 
  ).٢/٨٩(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)٢/١٢١(» اإلفصاح«, و)٦/٣(» االستذكار«, و)٤٣ص(» اإلمجــاع«: انظر  )٧(
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 .طلَّق زوجته ثالثًا جمموعًة ; فإنَّ طالقه واقع والزم, وأهنا ال حتلُّ له حتى تنكح زوجًا غريه

حابة, والتابعني, ومن : وُتعقِّب بأنه دعوى; إذ ال إمجاع يف املسألة ; وذلك أنَّ مجاعة من الصَّ
واحدة رجعية, بل إنَّ اإلمجاع القديم عىل أهنا واحدة,  إنه ال يقع بالطالق الثالث إال: بعدهم قالوا

اثنان, ولكن مل ينقرض عرص اُملجمعني حتى حدث االختالف,  مل خيتلف فيه عىل عهد أيب بكر 
حابة عىل قولني واستمرَّ اخلالف بني األُمة, فلم يزل أهل ! فلم يستقرَّ اإلمجاع األول حتى صار الصَّ

 !)١(قرنالعلم يفتي به قرنًا بعد 

*  *  * 

  :الرتجيـح 

ح يل من قويل العلامء يف املسألة أنَّ الطالق الثالث املجموع بلفظ واحد                    الذي يرتجَّ
قني من أهل العلم قديًام وحديثًا,            ال يقع به إال واحدًة رجعيًة, وهو اختيار مجاعة من املحقِّ

ين ابن القيِّم, وتل)٢(كشيخ اإلسالم ابن تيمية ُه القايض)٣(ميذه احلافظ شمس الدِّ  , وَنَرصَ

وكاينُّ  ة حياته. )٤(الشَّ يخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وأفتى به مدَّ , وفضيلة )٥(واختاره سامحة الشَّ

                                                                                                  
, )١/٢٨٩(» إغاثة اللهفان«, )٥/٢٧٠(» زاد املعاد«, )٣/٤٦(» إعالم املوقعني«, )٣٣/٩١(» فتاوىالجمموع «: انظر  )١(

  ).٦/٢٣٤(» نيل األوطار«

: ويف مواضع أخرى, ومما قال يف املوضع املشار إليه) ٣٣/٧٣(» جمموع الفتاوى« ,)٢٥٦ص(» االختيارات الفقهية«: انظر  )٢(
وهذا أظهر يفة, وأمحد بن حنبل; وهذا قول كثري من السلف واخللف, وهو قول طائفة من أصحاب مالك, وأيب حن«

 .»القولني, لدالئل كثرية
  ).وما بعدها ١/٢٨٣(» إغاثة اللهفان«, )وما بعدها ٥/٢٤٧(» زاد املعاد«, و)وما بعدها ٣/٤١(» إعالم املوقعني«: انظر  )٣(

  ).٢/٣٧٢(» السيل اجلرار«, و)وما بعدها ٦/٢٣١(» نيل األوطار«: انظر  )٤(

 ). ٢١/٤١٩(البن باز » ى ومقاالت متنوعةجمموع فتاو«: انظر  )٥(
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عديُّ  محن بن نارص السَّ يخ عبد الرَّ  − )٢(, وتلميذه العالَّمة حممد بن صالح بن عثيمني)١(وفضيلة الشَّ
يخ حممد رشيد رضا −كذلك –واختاره . − تعاىلرمحهم اهللا  )٤(»تفسريه«يف  )٣(العالَّمة الشَّ

يخ حممود َشْلُتوت. )٥(»فتاواه«و , شيخ األزهر يف  )٦(وأفتى به فضيلة الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, بتاريخ −رمحهام اهللا تعاىل  –ومما أشار إليه سامحة الشيخ يف خطاب له بعثه للملك فيصل بن عبد العزيز  *
ومن املعلوم أن الفتوى باعتبار الثالث واحدة إذا وقعت بلفظ واحد موافٌق ملا ثبت «: هـ اختياره هلذا القول٩/١١/١٣٩١

 ): ٢١/٤٢٠( − رمحه اهللا تعاىل  –إىل أن قال . »...من حديث ابن عبَّاس  − رمحه اهللا  −» اإلمام مسلم صحيح«يف 
إلخ » ...وقد كنت ُأفتي بذلك من نحو ثالثني عامًا, بعد التثبت يف الواقع من الزوج والزوجة, ورغبتهام يف الفتوى «

رمحه اهللا  –, منذ أن كان قاضيًا يف اخلرج, واستمرَّ )هـ١٣٦١(ام وعليه ; فإنَّ الشيخ كان ُيفتي هبذا القول منذ ع. كالمه
  ).هـ١٤٢٠(عليه حتى توفاه اهللا تعاىل يف شهر اهللا املحرم سنة  –تعاىل 

 ).١٣/٤٢(» الرشح املمتع«: انظر  )١(
 ).١٣/٤٢(» املصدر السابق«: انظر  )٢(

هم العالَّمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, وفضيلة الشيخ عبد اهللا وقال هبذا القول مجاعة من هيئة كبار العلامء باململكة, من *  
فقد ُبحثْت املسألة يف . −حفظه اهللا  –, والشيخ راشد بن خنني −رمحهم اهللا تعاىل  –خياط, ومعايل الشيخ حممد بن جبري 

ر املجلس باألكثرية وقوع الطالق الثالث١٢/١١/١٣٩٣جملس هيئة كبار العلامء بتاريخ  بلفظ واحد ثالثًا,  هـ, وقرَّ
  ).٥/٢٣(للشيخ عبد اهللا البسام » توضيح األحكام من بلوغ املرام«: انظر. وخالف يف ذلك من ذكرُت آنفاً 

هاجر إىل مرص عام ). هـ١٢٨٢(ولد يف القلمون من أعامل طرابلس الشام, سنة . »جملة وتفسري املنار«هو صاحب   )٣(
لف, وتأثر بآراء ابن تيمية وتلميذه ابن  , وحلق بالشيخ حممد عبده, وأنشأ)هـ١٣١٥( جملة املنار, لكنه نزع إىل مذهب السَّ

خًا وأديبًا وسياسياً . القيم, وكان أكثر خصومه مشايخ األزهر ًا ومؤرِّ ثًا ومفرسِّ , »الوهابيون واحلجاز«: من مؤلفاته. كان حمدِّ
  ).٣/٢٩٣(» معجم املؤلفني«, )٦/١٢٦(» عالماأل«: انظر). هـ١٣٥٤(تويف فجأة بالقاهرة سنة . »الوحي املحمدي«و

 ).١/٣٨١(» تفسري املنار«: انظر  )٤(
 ).٦/٢٥٠٤(و) ٥/١٩٧٤(» فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا«: انظر  )٥(
ج باألزهر عام )هـ١٣١٠(ولد يف البحرية سنة . فقيه مفرسِّ مرصي  )٦( كان ). م١٩٥٨(, وصار شيخًا له عام )م١٩١٨(, وخترَّ

هًا, ساعيًا إلصالح األزهر, داعيًا لفتح باب االجتهاد داعية إصالح, , »التفسري«: له مؤلفات كثرية, منها. خطيبًا مفوَّ
 ).٣/٨١٢(» معجم املؤلفني«, )٧/١٧٣(» األعالم«: انظر). هـ١٣٨٣(مات سنة . »الفتاوى«, و»القرآن واملرأة«و
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وجرى به عمل حماكم األحوال . −رمحهام اهللا  −)١(زمنه .....................................................
 .)٢(م١٩٢٩لسنة ) ٢٥(من القانون رقم ) ٣(خصية يف مرص, بناء عىل ما جاء يف املادة الشَّ 

يق, وعيل بن أيب طالب يف رواية, وابن مسعود يف رواية,  دِّ حابة أبو بكر الصِّ وقال به من الصَّ
 .وابن عبَّاس يف رواية, والزبري بن العوام, وعبد الرمحن بن عوف 

, وعكرمة موىل ابن عبَّاسطاوس اليام: ومن التَّابعني , وعطاء بن أيب رباح, وعمرو          )٣(ينُّ
 . , والنَّخعيُّ )٥(, وِخالس بن عمرو)٤(ابن دينار

اج بن أرطأة)٦(وهو قول حممد بن إسحاق وقال به بعض أصحاب أيب         . )٧(, واحلجَّ

                                                                                                  
 ).٢٨٣و٢٧٩و٢٧٧ص(» فتاوى الشيخ شلتوت«: انظر  )١(
  ).٢/٢٧١(للسيد سابق » فقه السنة«, )٢٨٣ص(» فتاوى حممود شلتوت«, )٦/٢٥٠٤(» فتاوى حممد رشيد رضا«: انظر  )٢(

أحد األئمة األعالم, يروي عن مواله ابن عبَّاس, . هو أبو عبد اهللا املدين, عكرمة الرببري موىل ابن عبَّاس, أصله من الرببر  )٣(
: انظر. , وقيل غري ذلك)هـ١٠٥(مات سنة . هيم النخعي, وعدةوعنه الشعبي, وإبرا. وعائشة, وأيب هريرة, وخلق

      ).١/٤٤( »طبقات احلفاظ«, )٧/٢٣٤( »التهذيب«

ُولَِد سنة . أحد األعالم, وشيخ احلرم يف زمانه. هو احلافظ عمرو بن دينار, أبو حممد اجلَُمحي موالهم, املكي األثرم  )٤(
ث عنه شعبة, والسفيانان, وغريهم .ا, وسمع ابن عبَّاس, وابن عمر, وغريمه)هـ٤٦( . »ثقة ثقة ثقة  «: قال ابن عيينة. وحدَّ

 ).٥/٣٠٠( »النبالء«,  )٢٢/٥( »هتذيب الكامل«: انظر). هـ١٢٦(مات يف سنة 
 ,روى عن عيل ., من ثقات التابعنيالبرصي −  بفتحتني −  ريجَ بن عمرو اهلَ  − بكرس أوله وختفيف الالم  −الس ِخ هو   )٥(

برصي تابعي « :قال العجيل . كان عىل رشطة عيل. ومجاعة ,يبوعوف األعرا ,وعنه قتادة .عبَّاسوابن  ,ارسوعامر بن ي
  ).١٩٧ص(» تقريب التهذيب«, )٨/٣٦٤(» هتذيب الكامل«: انظر. مات قبيل املائة. »ثقة ثقة« :اإلمام أمحد قالو .»ثقة

 ,الزهريروى عن . صاحب املغازي ,بو عبد اهللا املطلبي موالهمويقال أ ,أبو بكر ,املدين حممد بن إسحاق بن يسارهو   )٦(
ث عن من سمع منه من املعروفني إذا حدَّ  :بن نمريا قال .روى له مسلم يف املتابعات. والسفيانان ,شعبةوعنه . وابن املنكدر

 ). ٩/٣٤(» بالتهذي«,)٢٤/٤٠٥(» هتذيب الكامل«: انظر .وقيل غريه) هـ١٥٢(مات سنة . فهو حسن احلديث صدوق
وعنه . وجبلة بن سحيم ,عطاء بن أيب رباح روى عن .أبو أرطأة الكويف القايض ,نخعيالاج بن أرطأة بن ثور حجَّ هو   )٧(
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 .)٣(, وأصحاب أمحد بن حنبل)٢(, وأصحاب مالك)١(حنيفة

حات   *  : أيتما ي −يف نظري   –هذا القول ومرجِّ

جعة, فإنَّ اهللا مل  :أوالً  أنَّ القرآن الكريم دلَّ عىل أنَّ الطالق املرشوع هو الذي يملك به الزوج الرَّ
ß,≈n=©Ü9 ﴿: , وهو قوله تعاىل)٤(يرشع إيقاع الطالق الثالث مجلًة البتَّة $# Èβ$s? § s∆ (3 ... ﴾)٥(. 

‰pκš$ ﴿: وقوله تعاىل * r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 ... ﴾)فإنَّ اهللا أمر بطالق )٦ ;
ة; ألهنا تبدأ من الطالق األول,  ة, فالطالق الثاين يقع لغري العدَّ النساء وهنَّ مستقبالت العدَّ

ة, فيكون م ة, فيكون لغري العدَّ  !)٧(ردوداً والطالق الثاين ال ُيغريِّ العدَّ

حيحة, ففي  :ثانيًا  نَّة الصَّ » صحيح مسلم«وكام دلَّ القرآن عىل صحة هذا القول; دلَّت عليه السُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
. إال أنه كان صاحب إرسال, كان جائز احلديث .وويل قضاء البرصة .وكان أحد مفتي الكوفة ,كان فقيهاً . الثوريو ,شعبة

 ).٢/١٧٢(» التهذيب«, )٥/٤٢٠(» ب الكاملهتذي«: انظر). هـ١٤٥(مات سنة 
» جمموع الفتاوى«: انظر. كمحمد بن مقاتل الرازي من أئمة احلنفية, وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أيب حنيفة  )١(

  ).١/٣٢٧(» إغاثة اللهفان«, و)٣٣/٩(

شني فقيه عرصه, وحممد بن بقي بن خملد, قال به مجاعة من فقهاء قرطبة املالكية, كابن زنباع, وحممد بن عبد السالم اخل  )٢(
» إغاثة اللهفان«, )٣٣/٩(» جمموع الفتاوى«: انظر. وذكره التلمساين وغريه روايًة عن اإلمام مالك. وأصبغ بن احلباب

)١/٣٢٦.(  

ه أبا الربكات كان ُيفتي به أحيانًا رس) ٣٣/٨٤(» جمموع الفتاوى«أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   )٣( إغاثة «: وانظر. اً أن جدَّ
  ).١/٣٢٧(» اللهفان

  ).٦/٢٣٢(» نيل األوطار«, )١/٢٨٨(» إغاثة اللهفان«, )٥/٢٤٤(» زاد املعاد«: انظر  )٤(

  ).٢٢٩: آية(سورة البقرة   )٥(

  ).١: آية(سورة الطالق   )٦(

  ).١٣/٤١(» الرشح املمتع«: انظر  )٧(
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رُت به املسألة عن  وسنتني  , وأيب بكر,^ رسول اهللا عىل عهد كان الطالُق « :ابن عبَّاسالذي صدَّ
 .)١(»ةً من خالفة عمر; طالُق الثَّالث واحد

أخو  − )٢(كانة بن عبد يزيدق رُ طلَّ « :قال عبَّاسن عن عكرمة, عن اب» دمسند اإلمام أمح«ويف  *
 :^فسأله رسول اهللا  :قال .»!شديداً  فحزن عليها حزناً يف جملس واحد,  امرأته ثالثاً  −بني مطلب 

فإنام «: قال .»نعم« :قال. »!يف جملس واحد?«: فقال :قال .»ها ثالثاً قتُ طلَّ « :قال .»?قتهاكيف طلَّ «
 إنام الطالق عند كلِّ  عبَّاس يرىبن افكان  ;»رجعهاأف« :قال .»شئَت  نْ واحدة, فارجعها إ تلك
 .)٣(»طهر

وايات«: قال ابن حجر  .)٤(»وهذا احلديث نصٌّ يف املسألة ال يقبل التأويل الذي يف غريه  من الرِّ
م وبدعة ; والبدعة مردودة ; ألهنا ليست عىل أمر ا وألنَّ  * سول مجع الثالث حمرَّ  .)٥(^لرَّ

                                                                                                  
 . سبق خترجيه يف التوطئة للمسألة  )١(

واحلاصل أن هاهنا حجة تأكل احلجج, ... «: االستدالل هبذا احلديث يف سياق مناقشته ألدلة اجلمهورقال الشوكاين يف 
  ).٢/٣٧٢(» السيل اجلرار«. »!ودليًال ال يقوم له يشء مما أورد يف هذا املقام

 ,سلمة الفتحكان من مُ  .بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف املطلبي − بضم أوله وختفيف الكاف  −انة كَ رُ هو   )٢(
 ,املدينة نزل .وابن ابنه عيل بن يزيد ,عنه نافع بن عجري, روى له أحاديث .وذلك قبل إسالمه ,^وهو الذي صارع النبي 

  ).٢١٠ص(» التقريب«, )٣/٢٤٨(» التهذيب«: انظر ).هـ٤١(ومات هبا يف أول خالفة معاوية سنة 

عن  ,حدثني داود بن احلصني ,حممد بن إسحاق , من طريق)٢٣٨٧(رقم , )١/٢٦٥(» مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف   )٣(
; ألنَّ ابن )٣٣/٨٥(» جمموع الفتاوى«, كام يف »إسناده جيد«: قال ابن تيمية. , عن ابن عبَّاس بهعبَّاسبن اعكرمة موىل 

ح بالتحديث   .إسحاق رصَّ

  ).٩/٣٦٢(» الفتح«  )٤(

باب نقض األحكام الباطلة  –يف كتاب األقضية ) ١٧١٨(, رقم )٣/١٣٤٣(سلم ملا روى م). ٥/٢٥٠(» زاد املعاد«: انظر  )٥(
  . »ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ  من عمل عمالً «: ورد حمدثات األمور, من حديث ُأم املؤمنني عائشة
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حيح,  كذلك دلَّ عىل ترجيح القول بأهنا تقع واحدة ;: ثالثًا  وذلك أنَّ العرب ال تعقل النَّظر الصَّ
 ,وثالثني صالة ثالثاً  ح اهللا يف دبر كلِّ من سبَّ «: ^يف لغتها وقوع املرتني إال متعاقبتني, كام قال النبي 

; فإنه ال يعقل من ذلك إال تسبيح )١(احلديث» ... وثالثني  اهللا ثالثاً وكربَّ  ,وثالثني ومحد اهللا ثالثاً 
 .)٢(وتكبري وحتميد متواٍل يتلو بعضه بعضاً 

دًة يف عهده, وعهد أيب بكر, احالثالث كانت و نَّ أ^ وقد صحَّ عنه «: قال العالَّمة ابن القيِّم
ر−عنهام  ريض اهللا − من خالفة عمر اً وَصْدر حابة كان نَّ أ − مع ُبْعِدهِ  − ; وغاية ما ُيقدَّ وا عىل الصَّ

يق ; يل, وهذا وإن كان كاملستحذلك ومل َيْبُلْغهُ  دِّ فإنه يدلُّ عىل أهنم كانوا ُيفتون يف حياته وحياة الصِّ
 !; كأنه أخذ باليد, وال معاِرض لذلكصحابه, وعمُل أَفْتَواهُ  , فهذهبه ^بذلك, وقد أفتى هو 

,ً وهذا ةلال ُيرسلوها مجئ, لهلم اً لثالث عقوبًة وزجرأن حيمَل الناس عىل إنفاذ ا  ورأى عمر
, ^ وال يوجب ترَك ما أْفتى به رسول اهللا, املصلحة رآه اً ; غايتُه أن يكون سائغاٌد منه اجته

 .)٣(»!فإذا ظهرت احلقائق, فْليُقْل امرٌؤ ما شاءته; يفوكان عليه أصحابه يف عهده وعهد خل

نعاينُّ ولعيلِّ أختم الكالم يف هذه املس الم«يف  )٤(ألة بام قاله األمري الصَّ  :, فإنه يقول»سبل السَّ

                                                                                                  
 باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان –, يف كتاب املساجد ومواضع الصالة )٥٩٧(, رقم )١/٤١٨(أخرجه مسلم   )١(

  . من حديث أيب هريرة. صفته

ونظائر ذلك يف الكتاب والسنة ). ١/٣٠١(» إغاثة اللهفان«, )٣/٤٤(» إعالم املوقعني«, )٥/٢٤٤(» زاد املعاد«: انظر  )٢(
  !أكثر من أن ُتذكر

  ).٣٥١−٤/٣٥٠(» إعالم املوقعني«  )٣(

, وطلب العلم يف صنعاء )هـ١٠٩٩(ولد سنة ). األمريالصنعاين(هو حممد بن إسامعيل بن صالح الكحالين, املعروف بـ   )٤(
من . كان متأثرًا بآراء ابن تيمية. وتتلمذ عليه أوالده إبراهيم وعبد اهللا والقاسم. عىل صالح األخفش, وعبد اهللا الوزير
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وقد أطال الباحثون يف الفروع يف هذه املسألة األقوال, وقد أطبق أهل املذاهب األربعة عىل «
وقوع الثالث ; متابعًة إلمضاء عمر هلا, واشتدَّ نكريهم عىل من خالف ذلك, وصارت هذه املسألة 

افضة واملخالفني, وُعوقب بسبب الُفتيا هبا شيخ اإلسالم ابن تيميةَعَلًام عندهم لل وطِيف بتلميذه ! رَّ
 ! احلافظ ابن القيِّم عىل مجل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثالث

ِة وَخَلُفها,  وال خيفى أنَّ هذا حمُض عصبية شديدة يف مسألة فرعية, قد اختلف فيها سلُف األُمَّ
ل من األقوال املختلف فيها كام هو معروف; وهاهنا يتميَّز املنصف من فال نكري عىل من ذهب إىل قو

 .اهـ , وباهللا تعاىل التَّوفيق )١(»غريه من ُفُحول النُّظَّـار, واألتقياء من الرجال

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
» األعالم«, )٢/١٣٣(» البدر الطالع«: انظر). هـ١١٨٢(مات سنة . »توضيح األحكام«و» سبل السالم«: مؤلفاته

)٦/٣٨.(  

  ).٣/١٧٥(» سبل السالم«  )١(
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  املسـألة األولـى – ٣٨

ة امرأة املفقود عمر بن اخلطاب جوع ر
َّ
  )١(عن رأيه يف عد

W 

ر عند أهل العلم أنه  نَّة يشء يف املفقود, فكان احلكم يف شأنه من زوجه, «من املقرَّ مل يرد يف السُّ
ل ما ُحفظ فيه قضاٌء لعمر بن اخلطاب  , حني اتَّسعت أقطار ومن ماله منُوطًا باالجتهاد, وأوَّ

ل املسلمون يف بالد العدو, وانقطعت أ خبار كثري منهم عن اإلسالم, وامتدت الفتوح, وتوغَّ
ر األزواج والقرابة  .)٢(»!أهليهم, وترضَّ

ألجل هذا ; اختلفت آراء الفقهاء يف مسألة املفقود, وعىل كلِّ حاٍل فإنَّ َمْن ُفقد, أو غاب 
 :عند أهل العلم حالتني وطالت غيبته ; فإنَّ له

المة, كالتاجر, وطالب العلم يف غري :األوىل  .مهلكة أن يكون ظاهر غيبته السَّ
هلك فيها بعض  )٣(ازةفَ أن يكون ظاهر غيبته اهلالك, كالذي ُيفقد من بني أهله, أو يف مَ  :الثانية
فَّني, أو ينكرس مركٌب  رفقته, أو  .)٤(فيهلك بعض رفقته, وأشباه ذلك بني الصَّ

                                                                                                  
, مادة )٣/٣٣٧(» اللسان«: انظر. وَفِقـيدٌ  َمْفُقودٌ  فهو وُفُقودًا, وفِْقداناً  َفْقداً  َيْفِقُده اليشءَ  َفَقدَ املعدوم, ِمْن  :املفقود لغةً   )١(

 ).د.ق.ف(
 ).١٩١ص(» أنيس الفقهاء« :انظر. هو الغائب الذي مل ُيْدَر موضعه, ومل ُيْدَر أحيٌّ هو أم ميٌت  :ورشعاً   

   ).٢٦٦ص(للعالمة الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور » كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ«: انظر  )٢(

ن م يهف .إذا مات ,من فاز يفوز )ازةفَ مَ (يت مِّ وجيوز أن يكون ُس  .المةبالسَّ  يت بذلك تفاؤالً مِّ ُس  ,زاوِ فَ واحدة املَ  :اَملَفاَزةُ   )٣(
   ).٣٠٨ص(» املطلع عىل أبواب املقنع«: انظر. األضداد

  ).٣/١٩٩(البن قدامة » الكايف«: انظر    )٤(
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ة امرأته, أما من كان ظاهر غيبته السَّ  المة وبناًءا عىل هاتني احلالتني اختلف العلامء يف عدَّ
فترتبَّص تسعني سنة من حني ُولد ; ألنَّ الظاهر أنه ال يعيش أكثر من ذلك, إال أن يقرتن به انقطاع 

 .)١(خربه فُيحكم بموته

ا من كان ظاهر غيبته اهلالك فقد اختلف فيه العلامء من لدن صحابة رسول اهللا  عىل  ^أمَّ
 :قولني

حابة, وهو أنَّ ذهب إليه عمر بن اخلطاب, وعثامن  :القول األول بن عفان, ومن وافقهام من الصَّ
ة الوفاة أربعة أشهر وعرشة أيام, ثم حتلُّ بعد ذلك لألزواج . املرأة ترتبَّص أربع سنني, ثم تعتد عدَّ

جت  –فإذا جاء زوجها الغائب   .)٢(; فإنه ُخيريَّ بينها وبني املهر الذي دفعه هلا −وقد تزوَّ

, وهو أنَّ املرأة ال ُيرضب هلا أجل أربع سنني, وال ن أيب طالب ذهب إليه عيل ب :القول الثاين
ق موته, فال تنكح حتى يصّح موته, وتستحقُّ  أقلَّ وال أكثر, وهي زوجته حتى يأتيها اخلرب بتحقُّ

جت  −مرياثه, فإذا جاء زوجها الغائب  ق بينهام, وترجع لزوجها األول−وقد تزوَّ  .)٣(, فإنه ُيفرَّ

, وقال بالتفريق بينها −ريض اهللا عنهام  −ا ; فقد ُحِكَي عن عمر أنه رجع إىل قول عيل إذا ُعِلَم هذ
وبني الثاين, وأنَّ هلا املهر عليه بام استحلَّ من فرجها, ثم ُتردُّ إىل األول بعد انقضاء عدهتا من الثاين; 

 .عىل ما سيأيت بيانه, وحتقيق الكالم فيه

                                                                                                  
» تبيني احلقائق«: انظر. وأيب يوسف ,وأيب حنيفة ,وهو املشهور عن مالك ,وحممد بن احلسن , وأمحد,الشافعي قال به  )١(

ويف رواية عن أيب حنيفة أهنا ترتبص ). ٢/٥٤٢(» راداترشح منتهى اإل«, )٥٥٦ص(البن عبد الرب » الكايف«, )٣/٣١٢(
  ).٦/١٩٧(» بدائع الصنائع«: انظر. مائة وعرشين سنة

  ).٥/٤٢١(» كشاف القناع«و ,)٥/٤٤٩(» املدونة الكربى«: انظر. وهو مذهب املالكية, واحلنابلة يف أصحِّ الروايتني  )٢(

  ).٦/٣٧٧(» روضة الطالبني«, و)٦/١٩٧(» نائعبدائع الص«: انظر. وهو مذهب احلنفية, والشافعية  )٣(
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אאW 

ةاآلثـا
َّ
                             :يف املسألة  عمر  عن ر احملكـي

أنه قىض بأنَّ امرأة املفقود الذي ظاهر غيبته اهلالك ترتبَّص أربع  صحَّ عن عمر بن اخلطاب 
سنني, ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعرشًا, ثم حتلُّ لألزواج, فإذا جاء زوجها الغائب فإنه ُخيريَّ بني 

 .  زوجهاملهر وبني

 :منها  ,  وقد جاءت بذلك آثـار ثابتة عنه* 

 ,ص أربع سننيامرأته ترتبَّ  عمر وعثامن قضيا يف املفقود أنَّ أنَّ «ما رواه سعيد بن املسيِّب,  – ١
. )١(»داق وبني امرأته بني الصَّ ريِّ جاء زوجها األول ُخ  فإنْ  ,جزوَّ ثم تُ  ,بعد ذلك وأربعة أشهر وعرشاً 

داق : أنَّ عمر وعثامن بن عفان قاال«: ويف لفٍظ عنه إْن جاء زوجها ُخريِّ بني امرأته وبني الصَّ
 .)٢(»األول

 ثم ذكرْت  ,فمكثت أربع سنوات ,زوجها امرأةٌ  فقدْت « :عبد الرمحن بن أيب ليىل قالوعن  – ٢
زوجها  جاء فإنْ  ,أمرها إليه ص أربع سنني من حني رفعْت فأمرها أن تربَّ  ,أمرها لعمر بن اخلطاب

ا هو عىل بابه نَ يْ فبَ  ,ثم جاء زوجها بعد ذلك .ومل تسمع له بذكر ,نني األربعجت بعد السِّ وإال تزوَّ 
خرب فسأل عن ذلك فأُ  !جت بعدكامرأتك تزوَّ  إنَّ  :قيل :قال –ا هو ذاهب إىل أهله نَ يْ أو بَ  − يستفتح

 !وحال بيني وبينهم ,أهيلعىل  أعدين عىل من غصبني: اخلطاب فقال فأتى عمر بن !خرب امرأته

                                                                                                  
من » مصنفيهام«يف ) ١٦٧١١(, رقم )٣/٥١٤(واللفظ له, وابن أيب شيبة ) ١٢٣١٧(, رقم )٧/٨٥(أخرجه عبد الرزاق   )١(

. وقد سبق معنا مرارًا أنَّ مراسيل سعيد أصح املراسيل وهو مرسل صحيح,. طريق معمر, عن الزهري, عن ابن املسيب به
 ).٩/٤٣١(» الفتح«ابن حجر يف  صححهو

  ).١٦٧١٤(, رقم )٣/٥١٤( »مصنف ابن أيب شيبة«   )٢(
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يب  ذهبْت  :قالوكيف? : قال !أنت يا أمري املؤمنني :قال !?من هذا :وقال !ففزع عمر لذلك
 إنْ  :قال عمر !زعموا أنك أمرهتا بذلك ;امرأيت جْت فجئت وقد تزوَّ  ,فكنت أتيه يف األرض ,اجلنُّ 

فجعل عمر يسأله  .جني غريهازوِّ  ,بىل :قال .جناك غريهازوَّ  شئَت  وإنْ  ,رددنا إليك امرأتك شئَت 
 .)١(»وهو خيربه عن اجلنِّ 

جْت امرأته بينها وبني املهر الذي ساقه إليها«: ويف روايٍة قال  .)٢(»شهدُت عمر خريَّ مفقودًا تزوَّ
, فلبث ما عىل عهد عمر بن اخلطاب  اجلنُّ  )٣(هُ تْ فَ َس تَ انْ  رجالً  نَّ أ« ,ةَ دَ عْ عن حييى بن َج و − ٣

 رَ مَ ء أَ  مل جيىفلامَّ  ,ص أربع سننين تربَّ عمر بن اخلطاب فأمرها أ امرأته أتْت  نَّ , ثم إيلبَث  نشاء اهللا أ
 .)٤(»داق بينها وبني الصَّ ريِّ هتا وجاء زوجها ُخ عدَّ  فإذا انقضْت  ,ن تعتدَّ , ثم أمرها أقهاطلِّ وليه أن يُ 

 . يشء غريه , وال يصحُّ عنهفهذا هو الثابت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ُفقد : ُيروى عن عمر من ثامنية وجوه, ومن أحسنها ما رواه ُعبيد بن عمري قال«: قال اإلمام أمحد

                                                                                                  
وسعيد بن منصور . , من طريق ثابت البناين, عن ابن أيب ليىل)١٢٣٢١(, رقم )٧/٨٦(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف    )١(

صححه ابن حجر يف . صحيحه سندو. , من طريق أيب نرضة, عن ابن أيب ليىل)١٧٥٥(, رقم )١/٤٠١(» السنن«يف 
 ).٩/٤٣١(» الفتح«

  ).١٦٧١٦(, رقم )٣/٥١٤( »مصنف ابن أيب شيبة«   )٢(

, )٩/٣٢٧(» السان«: انظر. اقتلعته :انتسفت اليشء و .سلبته :انتسفتهو ,نسفت الريح اليشء تنسفه نسفاً  :أي َسَلَبْتُه, ُيقال  )٣(
  ). ف.س.ن(مادة 

, رقم )٣/٥١٤(» سننه«, وابن أيب شيبة يف واللفظ له) ١٧٥٤(, رقم )١/٤٠١(» هسنن«أخرجه سعيد بن منصور يف    )٤(
 . , من طريق سفيان, عن عمرو بن دينار, عن حييى بن جعدة به)١٦٧١٤(
, كام يبدو من فالظاهر أنَّ حييى بن جعدة وإْن كان ثقة إال أنه مل يسمع من عمر  . سنده رجاله ثقات, لكنه مرسلو

وفيه أنه يرسل عن ابن مسعود, فمن باب األوىل أن ) ٥٨٨ص(» التقريب«, و)٣١/٢٥٣(» ب الكاملهتذي«ترمجته يف 
  .ولكن يشهد له ما قبله). ٥٦٤ص(» حتفة التحصيل«: وانظر. تكون روايته عن عمر بن اخلطاب مرسلة



אאאא  

 

» ...انطلقي فرتبَّيص أربع سنني : رجل يف عهد عمر, فجاءت امرأته إىل عمر فذكرت ذلك له, فقال
 .)١(األثر

حابة له خمالفُيروى عن عمر من  ثالثة وجوه, ومل ُيعرف يف ا«: وقال أيضاً   .)٢(»لصَّ
 .)٣(»!ما أدري من ذهب إىل غري ذلك, إىل أي يشء يذهب?«: وقال

وهذه قضايا قىض بذلك عثامن, وعيل, وابن الزبري, وهو قول ابن عبَّاس; «: وقال ابن قدامة
 .)٤(»انترشت فلم ُتنكر فكانت إمجاعاً 

*  *  * 
ص أبداً   رجوعه

َّ
 لألزواجإىل القول بأن امرأة املفقود ترتب

ُّ
  : ، وأنها ال حتل

وهو الرتبُّص أربع سنني,  −عن قوله الثابت عنه  حكى أكثر احلنفية رجوع عمر بن اخلطاب 
ة الوفاة, ثم حتلُّ لألزواج, فإذا جاء زوجها األول ُخريِّ بني امرأته وبني  ثم أربعة أشهر وعرشًا عدَّ

قد « :جماهد قالملا ُروي يف رجوعه عن . إىل قول عيل بن أيب طالب  –املهر الذي دفعه إليها 
إىل قول  )٥(يب كنفويف امرأة أ واملفقود زوجها, ,هتانكح يف عدَّ يف التي تُ  عمر بن اخلطاب  عَ َج رَ 

                                                                                                  
  ).٦/١٥٠(» إرواء الغليل«واألثر صححه األلباين يف ). ٣/٢٠٠(» الكايف«: انظر   )١(

  ).٨/١٠٧(» املغــني«: ظران   )٢(

  ).٢/٢٧(» إعالم املوقعني«: انظر   )٣(

  .»املرجع السابق«  )٤(

 . امرأة أيب كنف مل أقف عىل ترمجتها  )٥(
روى عن عبد اهللا بن مسعود, . له ذكٌر يف الطالق. , فهو العبدي, تابعي كبري, مشهور بكنيته − بالنون  –وأما أبو كنف * 

» اجلرح والتعديل«: انظر. وعنه الشعبي, وعبد اهللا بن مرة, واحلكم بن ُعتيبة .وسعد بن مالك, وأيب هريرة
  ).٢/٢٢٦(» املقتنى يف رسد الكنى«, )٤٣٣و٢/٤٣١(
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 .)١(» عيلٍّ 

واب أنَّ حكاية رجوع عمر  مناه  –عن قوله  والصَّ ليس بصحيح; فإنَّ اإلسناد إىل  −الذي قدَّ
ته أهل  −رمحه اهللا تعاىل  –حتى إنَّ حممد بن احلسن . ضعيف; فهو منقطع عمر  يف سياق حماجَّ

ريض اهللا عنهام, ومل يذكر شيئًا يدلُّ عىل  قوله إىل قول عيلٍّ  َرَجَع عن ذكر أنَّ عمر –املالكية  –املدينة 
 ! )٢(ذلك

اهتم يف , بل إنَّ عبارويبدو أنَّ فقهاء احلنفية تابعوا حممد بن احلسن يف حكاية رجوع عمر 
, ونحو »!صحَّ رجوع عمر عن قوله إىل قول عيلٍّ ريض اهللا عنهام«: كتبهم ال خترج عن هذا النَّصِّ 

 .)٣(ذلك

 . عن قوله املشهور عنه, وردَّ ما ورد يف ذلك ; اإلمام أمحد بن حنبل وممن أبى رجوع عمر  *

                                                                                                  
 : باب الرجل يتزوج املرأة يف عدهتا, من طريقني – )١٨٩و٣/١٨٨(» كتاب احلجة«يف  الشيباين هأخرج  )١(

; فإنَّ جماهدًا مل يسمع من عمر النقطاعه  ضعيف وإسناده. لنخعي, عن جماهدعن أيب حنيفة, عن محَّاد, عن إبراهيم ا :األول
 .صدوق له (وفيه محَّاد بن أيب سليامن شيخ أيب حنيفة ). ٤٧٨ص(» حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل«: انظر

 .ولعلَّ هذا األثر من أوهامه  :قلت).  ١٧٨ص(» التقريب«!) أوهام
ألجل احلسن بن عامرة ; فإنه مرتوك  وإسناده مرتوك,. , عن جماهدعن احلكم بن عتيبة ,بن عامرةاحلسن من طريق  :والثاين

 ).١٦٢ص(» التقريب«احلديث, كام يف 
  .»وقولنا يف الثالث قول عيلٍّ «): ٦/١٤٧(» فتح القدير«ابن اهلامم يف  قال

وهو من علامء احلنفية  –وتعقبَّه حمقق الكتاب . زوجهاباب املفقود  –) ٥٩و ٤/٥٧(» كتاب احلجة عىل أهل املدينة«: انظر  )٢(
  .»!لكن ليس فيه ذكر رجوع عمر إىل قول عيل ريض اهللا عنهام: قلت«: بقوله –

البن اهلامم » فتح القدير«, )٢/١٨١(للمرغياين » اهلداية رشح البداية«, )١١/٣٥(للرسخيس » املبسوط«: انظر  )٣(
لشيخي زاده » جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر«, )٣/٣١١(للزيلعي » الدقائقتبيني احلقائق رشح كنز «, )٦/١٤٧(
)٢/٥٣٩ .(  
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 تذهب إىل حديث عمر?: قيل أليب عبد اهللا«: )١(قال األثرم

! زعموا أنَّ عمر رجع عن هذا: أحسنها, ُيروى عن عمر من ثامنية وجوه, ثم قالهو : قال
ابني  !)٢(هؤالء كذَّ

ال, إال أن يكون إنسان : قال! فُروي من وجٍه ضعيٍف أنَّ عمر قال بخالف هذا: قلت
 .)٣(»!يكذب

يف بيان رواياٍت كثرية » املحىل«; ابُن حزم الظاهري, فإنه ساق يف  وممن أنكر رجوع عمر  *
ة الوفاة, ثم قال  مذهب عمر  املشهور يف ختيري الزوج األول بعد تربُّص املرأة أربع سنني, ثم عدَّ

 .)٤(»هذا الذي ال يصحُّ عن عمر غريه أصالً ... «:  −رمحه اهللا  –

, وقد قال بقوله  وعليه ; فإنَّ القول برجوع أمري املؤمنني عمر  عن قضائه األول ال يصحُّ
,  مجاعة من اميِّ لف, كاحلسن البرصي, وسعيد بن املسيِّب, وعطاء بن أيب رباح, ومكحول الشَّ السَّ

هريِّ  , وابِن شهاٍب الزُّ عبيِّ , وقتادة, وعمر بن عبد العزيز, والليث بن سعد, )٥(وعامر الشَّ

                                                                                                  
ولد  .وتلميذ اإلمام أمحد ,»ننالسُّ «ومصنف  ,أحد األعالمم, اإلسكايف األثر أمحد بن حممد بن هانىء ,أبو بكر اإلمامهو   )١(

. , وغريهموحييى بن صاعد ,ث عنه النسائيحدَّ و. وخلق ,أيب الوليد الطياليسو ابن أيب شيبة,وسمع من  ,يف دولة الرشيد
 ).٢/٥٧٠(» التذكرة«, )١٢/٦٢٣(» النبالء«: انظر). هـ٢٦٠(سنة  يف حدود مات . »علل احلديث«ف يف له مصنَّ 

ابني: (املطبوع» املغــني«هكذا يف   )٢( واب!)كذَّ ابون: (, ولعلَّ الصَّ   ).كذَّ

  ).٨/١٠٦(» املغــني«: انظر  )٣(

  ).٩/٣١٧(» املحــىل«: انظر  )٤(

ث عن ابن عمر, . هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القريش الزهري, أبو بكر املدين, أحد األئمة األعالم  )٥( حدَّ
مات سنة . ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب: قال الليث. وعنه أبان بن صالح, ومالك, وأممٌ . وسهل بن سعد, وخلق

  ).٥/٣٣٨( » طبقات احلفاظ«, )١/٤٩(» النبالء« :انظر). هـ١٢٤(
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 . ; مما يدلُّ عىل بقائه عليه, وشهرُتُه عنه كافية يف ردِّ ما يناقضه)١(وغريهم

*  *  * 

 فيه رجوع عمر أد
َ
كِي

ُ
افعية لة القول الذي ح

َّ
  :، وهي أدلة احلنفية، والش

رة, بل تنتظر حتى يأتيها اخلرب اليقني بموت  ة مقدَّ استدلَّ القائلون بأنَّ امرأة املفقود ال ترتبَّص مدَّ
ق بينهام احلاكم ثم جاء زوجها األول فإنه أحقُّ هبا من الث اين, دخل هبا زوجها أو خالفه, وأهنا إذا فرَّ

ـنَّة, واألثر  .أم مل يدخل ; بالكتاب, والسُّ
 ـريمـــرآن الكــــالقــ:  أوالً 

åκçJ⎯£... ﴿ : اهللا تعاىل قال s9θãèç/ uρ ‘, ymr& £⎯ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ   ...﴾)٢(. 
وج; أنَّ اهللا أرشد إىل أنَّ األزواج أحقُّ بردِّ أزواجهم إىل عصمتهم, وقد فعل الز :وجه الداللة

 .  فكان أحقُّ هبا من الثاين
جعيات :ُردَّ و  .)٣(بأنَّ هذا يف املطلَّقات الرَّ

 هـَّــرةــــنَّة املـطالسُّ : ثانيًا 
 .)٤(»امرأة املفقود امرأته حتى يأيتها اخلرب«: قال ^أنَّ النبي  كام يف حديث املغرية بن شعبة 

                                                                                                  
 ). ٦/١٣٧(» االستذكار«: انظر  )١(

 .رشيح القايض, وجابر بن زيد, وعيل بن املديني, وعبد العزيز بن أيب سلمة, وطائفة من أهل املدينة :وممن قال به كذلك* 
 ). ٢٢٨: آية(سورة البقرة   )٢(
  ).١/٢٧٢(» تفسري ابن كثري«: انظر  )٣(

, من طريق سوار بن مصعب, عن حممد بن رشحبيل اهلمداين, عن )٢٥٥(, رقم )٣/٣١٢(» سننه«أخرجه الدارقطني يف    )٤(



אאאא  

 

ة :عنه وُأجيب  .)١(بأنه حديث منكر, ال يصلح للحجَّ

 راآلثـــــــا: ثالثًا 
 :, منها وهي آثار جاءت عن عيلِّ بن أيب طالب 

 .)٢(»يموت وأ ج حتى يصَل زوَّ إذا فقدت زوجها مل تُ «: قوله  – ١
 .)٣(»أو طالٌق  حتى يأتيها موٌت  ليت فلتصربْ هي امرأة ابتُ «: وقوله  – ٢
 .)٤(»تهو أو ميِّ  أحيٌّ  ص حتى تعلمَ ترتبَّ «: وقوله  – ٣
اوي عن عيلٍّ  :جيبوأُ   .)٥(مل يسمع منه شيئاً  بأنَّ مجيع تلك اآلثار منقطعة ; ألنَّ الرَّ

 ـــولـعقـامل: رابعًا 

 :وذلك من ثالثة أوجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  املغرية به

هذا حديث منكر, وحممد بن رشحبيل مرتوك احلديث, يروي عن املغرية مناكري «: قال أبو حاتم. آفته حممد بن رشحبيل   )١(
ار,. )١/٤٣٢(» كتاب العلل«: انظر. »أباطيل له » التاريخ الصغري«: انظر. »منكر احلديث«: قال فيه البخاري وسوَّ

  ).٥٦ص(

 . , من طريق أيب بكر بن عياش, عن احلكم بن عتيبة, عن عيل )١٦٧٠٣(, رقم )٣/٥١٣(أخرجه ابن أيب شيبة   )٢(
 :, من طريقني)١٢٣٣٢و ١٢٣٣٠(, رقم )٧/٩٠(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

 .  يد اهللا العرزمي, عن احلكم بن ُعتيبة, عن عيلعن حممد بن عب :األول
 .عن معمر, عن ابن أيب ليىل, عن احلكم, عن عيلٍّ  :والثاين

 .  , من طريق الثوري, عن منصور, عن احلكم بن عتيبة, عن عيل)١٢٣٣١(, رقم )٧/٩٠(أخرجه عبد الرزاق   )٤(
 . )٩٥ص(» حتفة التحصيل«, )٢٠٠ص(» جامع التحصيل«: انظر  )٥(
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أنَّ النكاح ُعرف ثبوته, والَغْيبة ال ُتوجب الُفرقة, واملوت يف حيز االحتامل; فال ُيزال  – ١
كِّ   .)١(النكاح بالشَّ

 .)٢(قاء احلياة والنكاح, وال يزول كلُّ واحد منهام إال بيقنيوألنَّ األصل ب – ٢

ومنكوحة الغري ليست من ,  −يعني للزوج األول  –منكوحة  املرأة نَّ  أألنه تبنيَّ و − ٣
 .)٣(سائر الناس مات يف حقِّ بل هي من املحرَّ  ,التاملحلَّ 

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة  , والذي قال به مجهرة من ملذهب املشهور عن عمر ا –واهللا تعاىل أعلم  –الرَّ
لف, وهو مذهب املالكية, واحلنابلة, وهو أنَّ امرأة املفقود ترتبَّص أربع سنني, ثم أربعة أشهر  السَّ
وعرشًا للوفاة, ثم تكون حالالً لألزواج, فإذا جاء زوجها األول فهو أحق هبا ما مل يدخل هبا الثاين, 

نا داق الذي دفعه إليها ; وباهللا تعاىل  فإذا دخل هبا خريَّ الزوج األول بني العودة إليها وبني الصَّ
 .التَّوفيق

*  *  * 

  

                                                                                                  
 ). ٥/١٧٨(» البحر الرائق«, )٦/١٩٦(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(
 ). ٣/٣٩٧(» مغني املحتاج«, )٦/٣٧٧(» روضة الطالبني«: انظر  )٢(
 ). ١١/٣٧(» املبسوط«: انظر  )٣(
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  املسـألة الثانيـة – ٣٩
تها  عمر بن اخلطاب جوع ر

َّ
 يف عد

ً
ج امرأة

َّ
 من تزو

َّ
  عن رأيه بأن

أبيد
َّ
  فإنها حترم عليه على الت

W 

ةأهل العلم جممعون عىل أنَّ املرأة امل ة حيرم نكاحها مدة العدَّ  . )١(عتدَّ

هتا فدخل هبا ; فإهنم قالوا بوجوب التفريق بينهام ; ولكن هل  ج امرأًة يف عدَّ واختلفوا فيمن تزوَّ
 خاطبًا من اخلُطَّاب?  −كغريه  –يكون  أو حترم عليه عىل التأبيد?

حابة   : عىل قولنييف املسألة  ومذاهب الصَّ

 . )٢(وبه قىض عمر بن اخلطاب . م عليه عىل التأبيد, وال جيتمعان أبداً أهنا حتر :القول األول

من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب : (املشهورة )٣(القاعدة الفقهية ومن أدلة من ذهب إىل هذا
ًال منه للحصول عىل مقصوده املستحق  )٤()بحرمانه ; ألنَّ من يتوسل بالوسائل غري املرشوعة تعجَّ

                                                                                                  
   ).١/٢٨٨(» تفسري ابن كثري«, و)٤٠٢ص(» بداية املجتهد«: انظر  )١(

» املهذب«, و)٥/٤٤٢(و) ٤/١٧١(» ملدونة الكربىا«: انظر. , ورواية عن أمحدوهو مذهب املالكية, والشافعي يف القديم  )٢(
  .)٩/٢٩٩(» اإلنصاف«, و)٢/١٥١(

  ).١٧١ص(» التعريفات«: انظر .هي قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا :الفقهيةالقاعدة   )٣(

البن نجيم » األشباه والنظائر«, و)١٥٢ص(للسيوطي » األشباه والنظائر«, و)٢٢١ص(» قواعد ابن رجب«: انظر  )٤(
البنه مصطفى » املدخل الفقهي العام«, و)٤٧١ص(أمحد الزرقا  عالمةلل» رشح القواعد الفقهية«, و)١٣٢ص(
)٢/١٠٢٠( . 
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ع ُيعامله بضدِّ مقصوده, وُيوجب حرمانه جزاء فعله واستعجالهله ; فإنَّ ال  .  )١(رشَّ

هتا  عىل أهنا ال حترم عليه  :القول الثاين التأبيد, بل ُيفسخ العقد, ثم تعتدُّ منه, فإذا انقضت عدَّ
 .)٢(وهو ما ذهب إليه اجلمهور. وبه قال عيل بن أيب طالب . يكون خاطبًا من اخلُطَّاب

; عىل ما سيأيت  −ريض اهللا عنهام  −ُحكي رجوع عمر عن قضائه إىل قول عيلٍّ فقد  هذا ;إذا ُعِلَم 
 .بيانه

*  *  * 
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ة عن عمر 
َّ
                             :املسألة  اآلثــار احملكـي

هتا بأن يف امرأةٍ  قىض عمر بن اخلطاب  جت يف عدَّ ق بينهام,  تزوَّ مع إنزال العقوبة ُيفرَّ
 . التعزيرية عليهام, وَجْعِل املهر يف بيت املال, ثم حتريمها عىل ذاك الزوج أبدًا, عقوبًة هلام

     : جاء ذلك يف عدة رواياٍت صحيحٍة عنه* 

هتا, قال قال عمر : فعن مرسوق بن األجدع قال – ١ جت يف عدَّ النكاح «: يف امرأة تزوَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
وللدكتور نارص بن حممد الغامدي بحٌث قيٌِّم فيه دراسة تأصيلية تطبيقية هلذه القاعدة, تتبَّع من خالهلا فروعها وتطبيقاهتا, 

 .هـ١٤٢٤, شوال ٢٨, العدد ١٦جملد  –نشور يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا وهو م
  ).١٥٩ص(ملحمد صدقي » الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية«: انظر  )١(

افعيُّ يف اجلديد  )٢( , والكوفيون ,أبو حنيفة, والشَّ وايتني, والثَّوريُّ , )٣/١٨٥(» احلجة«: للحنفية انظر. وأمحد يف أصحِّ الرِّ
  ).٢/٥٤٠(» رشح الزركيش عىل اخلرقي« :وللحنابلة ).٢/١٥١(» املهذب« :وللشافعية
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داق حرام, وجعل داق يف بيت املال حرام, والصَّ   .)١(»!ال جيتمعان ما عاشا: وقال. الصَّ

كانت حتت ُرَشْيد  )٢(وعن سعيد بن املسيِّب َوسليامن بن يسار, أنَّ طليحة األسدية – ٢
هتا )٣(الثَّقفيِّ   )٤(فرضهبا عمر بن اخلطاب, ورضب زوجها باملِْخَفَقةِ ! فطلَّقها, فنكحْت يف عدَّ

ق بينهام, ثم هتا, فإْن كان زوجها الذي «: قال عمر بن اخلطاب رضباٍت, وفرَّ أيُّام امرأٍة نكحت يف عدَّ
هتا من زوجها األول, ثم كان اآلخر خاطبًا من  ت بقية عدَّ ق بينهام, ثم اعتدَّ جها مل يدخل هبا ُفرِّ تزوَّ

هتا من األول, ثم اعتدَّ  ت بقية عدَّ ق بينهام, ثم اعتدَّ ثم ت من اآلخر, اخلُطَّاب, وإْن كان دخل هبا ُفرِّ
  .)٥(»ال جيتمعان أبداً 

امرأٌة  ُرفَِع إىل عمر بن اخلطاب : قال –أو ُنَضْيَلة شكَّ داود  − وعن ُعبيد بن َنْضَلة  − ٣
هتا, فقال هلا جت يف عدَّ ة?«: تزوَّ جت يف العدَّ  . ال: قالت .»هل علمِت أنك تزوَّ

فجلدمها أسياطًا, وأخذ  .»!لرمجُتكام لو علمتام«: قال. ال: قال .»هل علمَت?«: فقال لزوجها

                                                                                                  
, عن الشعبي بن ُعلية, عن إسامعيل ,, من طريق شعبة)١٥٣١٩(, رقم )٧/٤٤١(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(

    .وهو هبذا اإلسناد صحيح .عن مرسوق به

عن الزهري أهنا كانت عند رشيد الثقفي  ,عن الليثبن عبد الرب, ذكر أبو عمر  ., وقيل عبيد اهللايحة بنت عبد اهللاطلهي   )٢(
  ).٨/٨(» اإلصابة«, )٤/١٨٧٥(» االستيعاب«: انظر! قها فنكحت يف عدهتافطلَّ 

باملدينة يف مجلة من  اختذ داراً  ,ل بن عبد منافصهر بني عدي بن نوف ,قفيُّ الثَّ  – راً بمعجمة مصغَّ  −د ِش يْ وَ رُ هو ُرَشْيد, وقيل   )٣(
 زاً مميّ  ^ن يف عهد عمر يكون يف زمن النبي من كان بتلك السِّ  ألنَّ ; حابة يف الصَّ أورده ابن حجر و. هبا من بني عدي اختطَّ 
  ).٢/٥٠٠(» اإلصابة«: انظر. ^ ة الوداع مع النبيوشهد حجَّ  ,إال أسلم ومل يبق من قريش وثقيف أحدٌ  ,ال حمالة

م التعريف هبا يف مسأ. سوط من خشب ُيرضب به :املِْخَفَقة  )٤(   .)٤٥٩ص(لة عتق ُأمهات األوالد تقدَّ

افعيُّ يف , )١١١٥(, رقم )٢/٥٣٦(» املوطأ«أخرجه مالك يف   )٥( ابن شهاب من طريق , )٣٠١ص(» املسند«ومن طريقه الشَّ
   .الزهري, عن ابن املسيِّب َوسليامن بن يسار به
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ال حتلُّ لك «: وقال .»!ال ُأجيز مهرًا ال أجيز نكاحه«: قال. املهر فجعله صدقًة يف سبيل اهللا
 .)١(»!أبداً 

*  *  * 

  :عن القول بتحرميها على التأبيد   رجوعه

اعٌة من أهل جزم به مج −ريض اهللا عنهام  −  رجوع عمر بن اخلطاب إىل قول عيل بن أيب طالب
َرَجَع عن قوله األول, وَجَعَل هلا مهرها,  وعمر بن اخلطاب ... « : قال البيهقيُّ . )٢(العلم

 .)٣(»وجعلهام جيتمعان

 : ومما يدلُّ عىل ذلك *

جها «: ما رواه الطَّحاويُّ عن مرسوق بن األجدع قال – ١ بلغ عمر أنَّ امرأًة من قريش تزوَّ
هتا,  ق بينهام, وعاقبهام, وقالرجٌل من ثقيف يف عدَّ ال ينكحها أبدًا, وجعل «: فأرسل إليها ففرَّ

داق يف بيت املال ما بال : قال! رحم اهللا أمري املؤمنني«: فبلغ عليا فقال! وفشا ذلك يف الناس .»!الصَّ
نَّة داق يف بيت املال, إهنام َجِهال, فينبغي لإلمام أن يردَّهم إىل السُّ  . »الصَّ

                                                                                                  
 ,داود بن أيب هند عن ,, من طريق عبد الوهاب بن عطاء)١٥٣٢٠(, رقم )٧/٤٤١(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١(

  .أو نضيلة به عن عبيد بن نضلة ,عن عامر

, وابن قدامة يف )٥/٤٧٤(» االستذكار«, وابن عبد الرب يف )٣/١٨٧(» احلجة«منهم اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف   )٢(
تفسري «, واحلافظ ابن كثري يف )٤٠٣ص(» بداية املجتهد«, وابن رشد يف )٣/٢٠١(» الكايف«و) ٨/١٠٢(» املغــني«ابيه كت

, )٢/٢٥٣(» منار السبيل«, وابن ضويان يف )٢/٥٤٠(» رشح اخلرقي«, والزركيش يف )١/٢٨٨(» القرآن العظيم
  .وغريهم

  ).٧/٤٤١(» السنن الكربى«: انظر  )٣(
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ق بينهام, وال َجْلَد «: ل أنت فيهام? قالفام تقو: قيل داق بام استحلَّ من فرجها, وُيفرَّ هلا الصَّ
ة من اآلخر, ثم يكون خاطباً  هتا من األول, ثم ُتكمل العدَّ فبلغ ذلك عمر بن . »عليهام, وُتكمل عدَّ

نَّة! يا أهيا الناس«: اخلطاب, فخطب الناَس فقال وا اجلهاالت إىل السُّ  .)١(»ردُّ

عبيِّ قال وروى البيهقيُّ  – ٢ هتا, فأخذ  أتى عمر بن اخلطاب «: عن الشَّ جت يف عدَّ بامرأة تزوَّ
ق بينهام, وقال ليس «:  فقال عيل : قال. »!ال جيتمعان, وعاقبهام: مهرها فجعله يف بيت املال, وفرَّ

ق بينهام, ثم تستكمل بقية العدَّ  ة من األول, ثم هكذا, ولكن هذه اجلهالة من الناس, ولكن ُيفرَّ
ًة أخرى , فحمد اهللا عمر : املهر بام استحلَّ من فرجها, قال وجعل هلا عيلٌّ  .»تستقبل عدَّ

نَّة! يا أهيا الناس«: , ثم قالوأثنى عليه وا اجلهاالت إىل السُّ  .)٢(»ردُّ

 .)٣(»َرَجَع عن ذلك, وَجَعَل هلا مهرها, وجعلهام جيتمعان أنَّ عمر «:  −أيضًا  –وعنه  – ٣

هتا, واملفقود زوجها,  قد َرَجَع عمر بن اخلطاب «: قال وعن جماهدٍ  – ٤ يف التي ُتنكح يف عدَّ
 .)٤(»ويف امرأة أيب كنف إىل قول عيلٍّ 

*  *  *  

                                                                                                  
عن , أشعثعن  ,ابن املبارك, من طريق نعيم بن محاد, عن )٢/٢٩٩(» خمترص اختالف العلامء«حاوي يف ه الطأخرج  )١(

ار الكندي, قايض األهواز  وإسناده ضعيف,. , عن مرسوق بهالشعبي ). ١١٣ص(» التقريب«) ضعيف(فيه أشعث بن سوَّ
  ).٥٦٤(» التقريب«) صدوق خيطئ كثرياً (ونعيم بن محَّاد 

وسنده ضعيف  ., عن عامر بهأشعث , عنطريق أسباط بن حممد, من )١٥٣٢٢(, رقم )٧/٤٤٢(» ربىالسنن الك«  )٢(
  .كسابقه

  ., عن عامر بهأشعث سفيان الثوري, عنطريق , من )١٥٣٢٤(, رقم )٧/٤٤٢(» السنن الكربى«يف أخرجه البيهقي   )٣(

م خترجيه يف املسألة السابقة,   )٤(   .وهو ضعيفتقدَّ
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 :  سبب رجوعـه 
عليه, ثم اقتناعه بام أورد عليه من كون الزوجني  سبب ذلك هو اعرتاض عيل بن أيب طالب 

ـنَّة ; ففعل عمر وقعا يف هذا األ ذلك, وَنَقَض  مر بسبب اجلهل, وأنَّ عىل اإلمام أن يردَّمها إىل السُّ
 .واحلكم به مقصده الوصول إىل احلقِّ املسألة اجتهادية, وما قىض به أوالً ; ألنَّ 

*  *  * 

  :، وهي أدلة اجلمهور أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر 

افعية, واحل هتا أهنا ال حترم عليه عىل استدلَّ احلنفية, والشَّ ج امرأًة يف عدَّ نابلة عىل أنَّ من تزوَّ
  :التأبيد ; بالقرآن الكريم, واملعقول

 القـــــرآن الكــــريم: أوالً 

&Ïmé≅¨... ﴿: قال تعاىل – ١ uρ Ν ä3s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θäótFö6s? Ν ä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ ... ﴾)١(. 

àM≈oΨ ...﴿: وقال سبحانه – ٢ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ... ﴾)٢(.  

ة وغريها, لكن )١(يف هاتني اآليتني عامة )٣(أنَّ اإلباحة :ووجه الداللة , تشمل املنكوحة يف العدَّ

                                                                                                  
 ).                                                           ٢٤: آية(سورة النساء    )١(
 ). ٥: آية(سورة املائدة   )٢(
أو  ,سواء كان واجباً  ,عىل ما ليس بحرام يطلقونه غالباً ف  :وأما الفقهاء. اإلذن للمكلف يف الفعل  :اإلباحة عند األصوليني  )٣(

 ).٢٢٠ص(» ر ألفاظ التنبيهحتري«: انظر. أو مستوي الطرفني ,مندوباً 
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هتا, ثم يكون خاطبًا من اخلُطَّاب  .رشيطة التفريق بينهام لتكمل عدَّ

 ــولــاملعـقــ: ثانيًا 

ال يتعلَّق به التحريم املؤبَّد حتى يقارنه الوطء, كام لو كانت امرأة  أنَّ جمرد العقد الفاسد – ١
ج ابنتها ومل يطأها  .)٢(فتزوَّ

 .)٣(وألنَّ فعله ال يقتيض التحريم, بدليل ما لو نكحها بال ويل ووطئها – ٢

ة, بل هو أوىل – ٣   .)٤(وألنه لو زنى هبا مل حترم عليه عىل التأبيد ; فكذلك وطؤه إياها يف العدَّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح من قويل عمر بن اخلطاب  يف املسألة هو قوله األخري الذي رجع إليه, وأنَّ املنكوحة  الرَّ
ة ال حترم عىل من نكحها عىل التأبيد ; واهللا تعاىل أعلم  . يف العدَّ

 *  *   * 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  .)٢/٥٤٠( »رشح الزركيش عىل اخلرقي«, )٨/١٠٢(» املغـــني« :انظر  )١(

  .)٣/٣١٥(» املنتقى رشح املوطأ« :انظر  )٢(

  .)٢/٥٤٠( »رشح الزركيش«, )٨/١٠٢(» املغـــني« :انظر  )٣(

  .)٨/١٠٢(» املغـــني«, )٥/٤٧٣(» االستذكار« :انظر  )٤(
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  املسـألة الثالثـة – ٤٠
ة احلمل عن رأيه − رضي اهللا عنهما −عمر وعثمان جوع ر

َّ
 مد

ِّ
  ما يف حتديد أقل

W 

ة احلمل ستة  افعية, واحلنابلة, والظَّاهرية, إىل أنَّ أقلَّ مدَّ ذهب اجلمهور, احلنفية, واملالكية, والشَّ
فاقًا بني أهل العلم. )١(أشهر اص وغريه اتِّ  .)٢(وحكاه اجلصَّ

ة احلمل, فقد اختلف فيها الفقهاء ا أكثر مدَّ  : أمَّ

وذهب املالكية إىل أهنا أربع سنني, أو مخس, . إىل أهنا أربع سنني )٤(, واحلنابلة)٣(افعيةفذهب الشَّ 
ٍة للحمل عندهم سنتان. )٥(أو أكثر ا األحناف فأكثر مدَّ  .)٦(أمَّ

                                                                                                  
, )١/٣٨٠(» جواهر اإلكليل« :وللاملكية). ٣/٥٤٠(» حاشية ابن عابدين«, )٣/٢١١(» دائع الصنائعب«: للحنفية انظر  )١(

» كشاف القناع« :وللحنابلة). ٣/٣٧٣(» مغني املحتاج«, )٢/٤٦١(» اإلقناع« :وللشافعية). ٤/١٧٩(» رشح الزرقاين«
  ).١٠/١٣١(» ىلاملحــ« :وللظاهرية). ٣/١٨٨(و) ٢/١٧٣(» رشح منتهى اإلرادات«, )٤/٤٦٣(

  ).٢/١٥٣(لألسيوطي » جواهر العقود«, و)٣/٤٥٨(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٢(

  ).٨/٣٧٧(» روضة الطالبني«: انظر  )٣(

  ).٧/٢٢٨(» اإلنصاف«: انظر  )٤(

  ).٤/٤٠٧(للدردير » الرشح الكبري«: انظر  )٥(

 ).٣/٢١١(» بدائع الصنائع« : انظر  )٦(
ح العالَّمة حممد ا*    أنَّ أظهر األقوال دليًال ; أنه ال حدَّ ألكثر  –بعد أن ساق أدلة العلامء يف املسألة  − ألمني الشنقيطيرجَّ
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ة احلمل نصف  −ريض اهللا عنهام  −وقد َخِفَي عىل عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان  أنَّ أقلَّ مدَّ
ا بإقامة حدِّ الزنا عىل امرأة ولدْت لستة أشهر, لغرابة تلك الواقعة, وعدم حدوثها عام, حتى إهنام مهَّ 

وقد وقعت مناظرة بني عيل وابن عبَّاس مع عمر بن اخلطاب من جهة, وبني ابن عبَّاس ! من قبل
ٍة للح. وعثامن بن عفان من جهة ُأخرى مل فلامَّ كشفا هلام حقيقة األمر, وأنه يمكن أن يكون أقّل مدَّ

 .ستة أشهر بنصِّ القرآن الكريم ; َرَجَعا عام عزما عليه ; كام سيأيت
*  *  * 

אאW 

 : ورجوعه عن رأيه  ار عن عمرــحكاية اآلث: أوالً 
, ع − ١  فهمَّ  يت هبا عمر بن اخلطاب فأُ  ,لستة أشهر ولدْت  امرأةً أنَّ «ن احلسن البرصيِّ
çµè=÷Η…﴿  :كتابه يقول يف وجلَّ  اهللا عزَّ  إنَّ  !ليس ذاك لك« :فقال له عيلٌّ  .»!برمجها xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO 

#·öκy− 4 ﴾)فذلك متام ما قال  ,)٢(ضاع أربعة وعرشين شهراً والرَّ  ,البطن ستة أشهر , فقد يكون يف)١
tβθ﴿  :اهللا èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾« ;٣(»فخىلَّ عنها عمر( . 

 فهمَّ  ,لستة أشهرُأيت بامرأة قد ولدْت  عمر  أنَّ « ,ييلِّ بن أيب األسود الدِّ  عن أيب حربو −  ٢
فأرسل إليه فسأله  فبلغ ذلك عمر  .»!ليس عليها رجمٌ « :فقال فبلغ ذلك عليا  .»!برمجها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
: انظر. مدة احلمل; ألنَّ كلَّ حتديٍد بزمن معنيَّ ال أصل له, وال دليل عليه, وحتديد زمن بال مستند صحيح ال خيفى سقوطه

  ).٣/٨٦(» أضواء البيان«

  ).١٥: آية(سورة األحقاف   )١(

ر)أربعة وعرشون: (; والصواب!)والرضاع أربعة وعرشين شهراً : (املطبوع» سنن سعيد«هكذا وقع يف   )٢(   . ; فلتحرَّ

ورجاله ثقات; . , من طريق هشيم, عن يونس, عن احلسن)٢٠٧٤(, رقم )٢/٦٦(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )٣(
  ).١٥٣٢٧(, رقم )٧/٤٢٢(» السنن الكربى«عند البيهقي يف  وتابعه أبو حرب بن أيب األسود الدييل .لكنه مرسل
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≡ßN﴿ « :فقال t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 çµ…﴿  :وقال. )١(﴾4 #$ è=÷Η xq uρ 

…çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)ال رجم عليها :أو قال ,عليها ال حدَّ  ,فستة أشهر محله حولني متام, )٢!«. 
 .)٣(»ثم ولدْت  فخىلَّ عنها, :قال

 :  ر عن عثمانحكاية اآلثــا: ثانيًا 
بن افقال . »!, فأمر برمجهاستة أشهر يف امرأة ولدْت  ثامن يفع يتأُ « :قال عبَّاسبن ا عن قائدِ  − ١
≡ßN﴿  :جلَّ , يقول اهللا عزَّ وهنا ختاصمك بكتاب اهللاإ«: ه فقالوْ نَ فأدْ  .»منه نويندا« :عبَّاس t$Î!≡ uθø9 $# uρ 

z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾)آية أخرى ويقول يف ,)١: ﴿…çµè=÷Η xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)ها فردَّ  ;)٢
 .)٤(»وخىلَّ سبيلها ,عثامنُ 

فأمر  ,لستة أشهر يت عثامن بامرأة وضعْت فأُ « :قالأنه كان مع ابن عبَّاس,  −أيضًا  –وعنه  – ٢

                                                                                                  
  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(

  ).١٥: آية(سورة األحقاف   )٢(

 ,عن داود بن أيب القصاف ,سعيد بن أيب عروبةمن طريق ) ١٥٥٤٩(, رقم )٧/٧٢٧(» سننه الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٣(
 . بني ابن أيب عروبة وداود) قتادة(لكنه جعل ) ٤٦٨٤(, رقم )٦/٦٥(» معرفة السنن واآلثار«ويف . به عن أيب حرب

 .فهو مرسل, إال أنه مل يسمع من عمر أيضًا, )٦٣٢ص(» التقريب«وأبو حرب وإن كان ثقة كام يف 
﴿  ﴾   : حًا بذلك يف رواية قتادة عند عبد . يعني ولدًا آخر محلت به ستة أشهر): ثم ولدت(قوله وقد جاء مرصَّ
  .» بلغنا أهنا ولدت آخر لستة أشهر« ): ١٣٤٤٣(, رقم )٧/٣٥٠(» املصنف«لرزاق يف ا

بن  قائد , من طريق األعمش, عن مسلم بن ُصبيح, عن)٢٠٧٥(, رقم )٢/٦٦(» سننه«أخرجه سعيد بن منصور يف   )٤(
ائد ابن عبَّاس, هو وق). ٥٣٠ص(» التقريب«) ثقة فاضل(مسلم بن ُصبيح, هو أبو الضحى  وسنده صحيح,. عبَّاس به

 ).٣٠٤ص(» التقريب«) له وألبيه صحبة(عبد اهللا بن السائب 
من وجه آخر, من طريق الزهري, عن أيب ُعبيد موىل عبد الرمحن بن ) ١٣٤٤٦(, رقم )٧/٣٥١(وأخرجه عبد الرزاق   

 ).٢٣١ص(» التقريب«) قةث(وموىل عبد الرمحن بن عوف . إلخ» ...ُرفعت إىل عثامن امرأة ولدت لستة أشهر «: عوف قال
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çµ…﴿  :قال اهللا عز وجل !خاصمتكم بكتاب اهللا فخصمتكم إنْ : ابن عبَّاسفقال له  !عثامن برمجها è=÷Η xqu 

…çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)٢(»فدرأ عنها :قال .ضاع سنتانوالرَّ  ,احلمل ستة أشهر, ف)١(.  

مة عن عمر وعثامن *  أهنام أمرا برجم امرأة ولدْت  −ريض اهللا عنهام  −فلقد دلَّت اآلثار املتقدِّ
يف ذلك, بام دلَّت عليه  احلقَّ  ثم مع بيان عيل بن أيب طالب لعمر, وابن عبَّاس لعثامن ! لستة أشهر

, آيات القرآن بأنَّ أقل مدة احلمل يمكن أن تكون ستة أشهر ;  َرَجَع عمر بن اخلطاب لقول عيلٍّ
 . ودرءآ عن كلِّ واحدة منهام احلدَّ , عبَّاسوعثامن لقول ابن 

يف املسألة, اطمأنَّ عمر  وقد جاء عند عبد الرزاق وقوع مناظرة بني عمر وابن عبَّاس * 
 .وَرَجَع إىل قوله وارتاح يف آخرها إىل قول ابن عبَّاس,

فأنكر الناس  ,لستة أشهر وضعْت  ,يت هبا عمرإين لصاحب املرأة التي أُ « :قال فعن ابن عبَّاس 
َ « :فقلت لعمر !ذلك  .»?كيف« :فقال .»!?تظلم ِمل

çµ…﴿ : قرأا«: قلت له: قال è=÷Η xquρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4 ﴾)وقال .)١: ﴿ßN≡ t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρ r& 

È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾«)سنة« :قال .»?كم احلول«. )٣«.  
  .»عرش شهراً  )٤(ااثن« :قال .»?نةكم السَّ « :قلت :قال
 ; » مقدَّ ر من احلمل ما شاء اهللا ويُ ويؤخَّ  ,حوالن كامالن فأربعة وعرشون شهراً « :قلت :قال

                                                                                                  
  ).١٥: آية(سورة األحقاف   )١(

عن  ,عن أيب الضحى ,عن األعمش ,الثوري, من طريق )١٣٤٤٧( , رقم )٧/٣٥١(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(
 .وهو صحيح كسابقه. ابن عبَّاس به قائد

  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )٣(

)٤(  ﴿ ﴾  : املطبوع» املصنف«وقع يف: )ر! بالنصب) اثني عرش   .فلتحرَّ
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 . )١(»ح عمر إىل قويلفاسرتا
ة احلمل, وَخِفَي عىل عثامن بن عفان«: يف حكاية رجوع عثامن قال ابن القيِّم  حتى  أقلُّ مدَّ

ره ذ çµ…﴿ :قوله تعاىلب ابن عبَّاسكَّ è=÷Η xq uρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)مع قوله )٢: ﴿ßN≡ t$Î!≡ uθø9 $#uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ 

£⎯ èδy‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ﴾«)٤(»َفَرَجَع إىل ذلك; )٣(. 
*  *  * 

 : ماسبب رجوعـه
, من إمكانية الوالدة من ستة أشهر, فإهنام مل هو ما بيَّنه هلام عيل بن أيب طالب وابن عبَّاس 

ه هلام عيلٌّ وابُن عبَّاس  .يتفطَّنا لذلك, ومل خيطر بباهلام حتى جالَّ

*  *  * 

  : −رضي اهللا عنهما  −وعثمان  ه عمراملذهب الذي رجع إلي دليل

≡ßN ﴿: استدلَّ اجلمهور عىل أنَّ أقلَّ مدة احلمل ستة أشهر بقوله تعاىل t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρ r& 

                                                                                                  
 ,أن نافع بن جبري أخربه ,عثامن بن أيب سليامن عن ,من طريق ابن جريج, )١٣٤٤٩(, رقم )٧/٣٥٢(أخرجه عبد الرزاق   )١(

» التقريب«)  ثقة(فعثامن بن أيب سليامن بن جبري بن مطعم, هو قايض مكة  وإسناده صحيح, .فذكره...  عبَّاسابن  عن
 ).٥٥٨ص(» التقريب«أيضًا  ) ثقة(ه نافع وعمُّ ). ٤٨٤ص(
  ﴿  ﴾:  وهذه إشارة غامضة َوَقَف عليها «: )١/١١٣(» كشف األرسار عن أصول البزدوي«قال العالء البخاري يف

حابة, فلامَّ أظهره قبلوا منه! بدقة فهمه عبَّاسعبد اهللا بن   .»وقد اختفى هذا احلكم عىل الصَّ
  ).١٥ :آية(سورة األحقاف   )٢(

  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )٣(

  ).١/١٠٧(» الفصول يف األصول«اجلصاص يف : وحكى رجوعه أيضاً ). ٢/٢٧٢(» إعالم املوقعني«: انظر  )٤(
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È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 çµ…﴿  :مع قوله تعاىل ,)١(﴾ 4 #$ è=÷Η xq uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n=rO #·öκy− 4﴾)٢( .
çµ…﴿: وقوله è=≈ |ÁÏùuρ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ%tæ﴾)٣(. 

ة احلمِل وأنَّ اهللا تعاىل  :وجه الداللة   − ل الفصالع, ُثمَّ جاً ثالثني شهر مجيعاً  )٤(فصالالجعل مدَّ
 .)٥(رتُة أشهس فيبقى للحمل ; يف عامني −وهو الِفطام 

*  *  *  

  :الرتجيـح 

اجح هو ما رجع إليه حابيان عمر وعثامن  الرَّ ة احلمل − ريض اهللا عنهام  –الصَّ ,  وهو أنَّ أقل مدَّ
 .ستة أشهر; واهللا تعاىل أعلم

 *  *   * 

 

  

  

 

                                                                                                  
  ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(

  ).١٥: آية(سورة األحقاف   )٢(

  ).١٤: آية(سورة لقامن   )٣(

ضاع :اُل ـالِفَص   )٤(   ). ل.ص.ف(, مادة )٣٩٥ص(» مفردات الراغب«: انظر. هو التفريق بني الصبي والرَّ

  ).٣/٢١١(» بدائع الصنائع«: انظر  )٥(
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  املسـألة الرابعة – ٤١

 حيث شاءت عثمان بن عفان جوع ر
ُّ
 املتوفى عنها زوجها تعتد

َّ
  عن رأيه بأن

W 

حيحة  نَّة الصَّ أنَّ املرأة املتوىف عنها  − ريض اهللا عنها )١(ْيَعة بنت مالككام يف قصة ُفرَ  –دلَّت السُّ
وجية, حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعرشًا, قضاء  ة يف بيت الزَّ ة العدَّ زوجها ترتبَّص مدَّ

 .^رسول اهللا 
أيب سعيد وهي ُأخت  –, أنَّ الُفَرْيَعَة بنت مالك بن سنان ةَ رَ جْ بن عُ  زينب بنت كعب فعن

 فإنَّ ;  ةَ رَ دْ تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بني ُخ  ^أهنا جاءت إىل رسول اهللا « أخربهتا,, − يِّ رِ دْ اخلُ 
  !حلقهم فقتلوه )٣(ومِ دُّ حتى إذا كانوا بطرف القُ , )٢(واقُ بَ له أَ  دٍ بُ عْ زوجها خرج يف طلب أَ 

 كني يف مسكنٍ زوجي مل يرت فإنَّ  ; ةَ رَ دْ أن أرجع إىل أهيل يف بني ُخ  ^فسألت رسول اهللا  :قالت
رة جْ فانرصفت حتى إذا كنت يف احلُ  :قالت .»نعم« :^فقال رسول اهللا  :قالت .وال نفقةٍ  ,يملكه

ة التي ذكرت فرددت عليه القصَّ  .»?كيف قلت« :فقال !يت لهودِ أو أمر يب فنُ  ,^ناداين رسول اهللا 

                                                                                                  
بن  مها حبيبة بنت عبد اهللا بن أيبّ وأُ  ,شهدت بيعة الرضوان ).الفارعة( :كان يقال هلا ,خت أيب سعيدة أُ يَّ ْدرِ سنان اخلُ  ابن  )١(

 ,توىف عنها زوجها يف بيتها حتى يبلغ الكتاب أجلهحديثها يف سكنى امل ,زينب بنت كعب بن عجرة هاروت عن .سلول
  ).٨/٧٣(» اإلصابة«, )٤/١٩٠٣(» االستيعاب«: انظر .استعمله أكثر فقهاء األمصار

 ).ق.ب.أ(, مادة )١/١٥(» النهاية«: انظر. هرب ذاإ:  إَباقاً  ويأبُِق  َيأَبُق  ,العبد أَبَق ُيقال  .اهلُُروب :اإلباق  )٢(
. وقد أورد ياقوت عدة مواضع معروفة هبذا السم. اسم جبل باحلجاز قرب املدينة:  − خفيف والتشديد بالت −  ومدُّ القُ   )٣(

مادة : انظر.»ةموضع عىل ستة أميال من املدين«): ٤/٢٧(البن األثري » النهاية«ويف ). ٤/٣١٢(» معجم البلدان«: انظر
 ).٣٥٧ص(جلنيدل » معجم األمكنة«: وراجع). م.د.ق(
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فاعتددت فيه أربعة  :قالت .»مكثي يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلها« :فقال .له من شأن زوجي
بعه وقىض تَّ ; فافأخربته فسألني عن ذلك   كان عثامن بن عفان أرسل إيلَّ فلامَّ  :قالت .أشهر وعرشاً 

 .)١(»به

 –قد مات عنها زوجها  − )٢(امرأٌة من قومه وقد جاءت إىل أمري املؤمنني عثامن بن عفان 
 يكن عنده علم بأنَّ املتوىف عنها زوجها تسأله عن انتقاهلا من بيت زوجها لتعتدَّ يف أهلها, وهو مل

 . , فأذن هلا أن تعتدَّ حيث شاءت−)٣(كام يقول شيخ اإلسالم –تعتدَّ يف بيت املوت 

                                                                                                  
, )٢/٢٩١(باب يف املتوىف عنها تنتقل  –وأبو داود يف كتاب الطالق . واللفظ له) ١٢٢٩(, رقم )٢/٥٩١(ك أخرجه مال  )١(

). ١٢٠٤(, رقم )٣/٥٠٨(باب ما جاء أين تعتد املتوىف عنها زوجها  –والرتمذي يف الطالق أيضًا ). ٢٣٠٠(رقم 
وابن ماجه يف الطالق ). ٣٥٣١(, رقم )٦/٢٠٠(حتّل باب مقام املتوىف عنها زوجها يف بيتها حتى  –والنسائي يف الطالق 

, وأمحد )١٢٠٧٣(, رقم )٧/٣٣(وعبد الرزاق ). ٢٠٣١(, رقم )١/٦٥٤(باب أين تعتد املتوىف عنها زوجها  –
, )١٣٦٥(, رقم )١/٣٢٢(, وسعيد بن منصور )١٦٦٤(, رقم )٢٣١ص(, وأبو داود الطياليس )٤٢٠و ٦/٣٧٠(

وابن حبان . , ووافقه الذهبي»صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: وقال) ٢٨٣٣و ٢٨٣٢(, رقم )٢/٢٢٦(واحلاكم 
; كلهم بأسانيدهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت ) ٤٢٩٣(, رقم )١٠/١٢٩(

 .كعب, ترويه عن ُفريعة به
, )املغربية – ٢١/٣١(» التمهيد«صّححه الرتمذي, واحلاكم, وابن حبان, وابن عبد الرب يف  وإسناده صحيح,

وابن قدامة يف . »صحيح مليح حسن«: بقوله) ٥/١٥٦(» عارضة األحوذي«وابن العريب يف ). ٦/٢١٤(» االستذكار«و
 ., وغريهم)٨/١٢٧(» املغــني«
بأنَّ فيه زينب بنت كعب بن عجرة, وهي جمهولة ال ُتعرف, وال روى عنها غري سعد بن العجيب أنَّ ابن حزم أعلَّه و
 ). ١٠/٣٠٢(» املحــىل« :انظر. فلم ُيصب !حاق, وهو غري مشهور بالعدالةإس

ُأّم أيوب بنت ميمون بن عامر : (بأهنا) ٧/٣٥(» مصنف عبد الرزاق«يف  جاءت تسمية املرأة التي أرسلت إىل عثامن   )٢(
ا زوجها الذي مات عنها فهو)احلرضمي   ).عمران بن طلحة بن عبيد اهللا: (, وأمَّ

  ).٢٠/٢٣٧(» وع الفتاوىجمم«  )٣(
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, أو أبو ^هل قىض يف مثل ذلك رسول اهللا : ^ثم إنه سأل من حوله من أصحاب رسول اهللا 
ا وسأهلا ; فانتهى إىل ما روْته عن بكر وعمر ريض اهللا عنهام? فأخربوه بحديث ُفَرْيَعة, فبعث إليه

 .; عىل ما سيأيت بيانه^ رسول اهللا 

*  *  * 

אאW 

 ر األثـ
ُّ
 : يف املسألة عثمان عن احملكي

خت أيب سعيد ة ابنة مالك أُ عَ يْ رَ فُ  نَّ ن زينب بنت كعب بن ُعْجَرة, أعروى عبد الرزاق وغريه, 
: عند طرف جبل يقال له ,حتى إذا كان باملدينة عىل ستة أميال ,هلا خرج زوجاً  أنَّ « ,أخربهتا يِّ رِ دْ اخلُ 

وم َتَعادى  : إىل أنَّ قالت...  »!عليه اللصوص فقتلوه الُقدُّ

 ?يف غريه من قومه تسأله عن أن تنتقل من بيت زوجها فتعتدَّ  إليه امرأةٌ  عثامن بعثْت ثم إنَّ «
 .»!?يف مثل هذا يشء أو من صاحبيَّ , ^ من النبي هل مىض: ثم قال ملن حوله !افعيل :فقال
فانتهى إىل قوهلا, وَأَمَر املرأة أن ال  ;هفأخربتْ  ,فأرسل إليها .^ث عن النبي دِّ ُحت  ةَ عَ يْ رَ فُ  إنَّ « :فقالوا

 .)١(»خترج من بيتها

 ; ىض بهعثامن بن عفان سأهلا عن ذلك فأخربته بذلك فق وقوهلا إنَّ ... « : قال أبو الوليد الباجي
ولذلك سأهلا عثامن  ,عمل بهخرب املرأة مما يُ  وأنَّ  ,خبار اآلحادحابة عىل العمل بأيقتيض إمجاع الصَّ 

حتى كان األمراء يرسلون إليها  ,ةعَ يْ رَ وسامع هذا من خرب الفُ  ,ا أخربته عنهعن خربها فقىض به ملَّ 

                                                                                                  
, من طريق ابن جريج, عن عبد اهللا بن أيب بكر, عن سعد بن )١٢٠٧٦(, رقم )٧/٣٥(» صنفهم«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(

م التعليق عىل إسناده قريباً  .إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة به   .ورواه غريه. وتقدَّ
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 . )١(»ال ممن عارصهم من التابعنيو ,حابةومل ينكره أحد من الصَّ  ,ويقضون به ,ويسألوهنا عن ذلك

*  *  * 

  :عن رأيه   وعهـرج
أنه َرَجَع عن رأيه رسيعًا, بمجرد انتهائه إىل حديث ُفَرْيعة ابنة مالك  الثابت عن عثامن 

الة عىل ذلك−ريض اهللا عنها  −اخلُْدِرية  وايات الدَّ  :, ومن الرِّ
ثته فأخذ به, يلَّ فأرسل عثامن بن عفان إ«: قوهلا ريض اهللا عنها – ١  .)٢(»فأتيته فحدَّ
 .)٣(»بعه وقىض بهفاتَّ ; فأخربته , فسألني عن ذلك  كان عثامن أرسل إيلَّ فلامَّ «: ويف رواية – ٢
واية عند عبد الرزاق – ٣ مت الرِّ  .»فانتهى إىل قوهلا«: وتقدَّ

وايات وغريها قاضية برجوع عثامن  افعيُّ  قال. إىل قوهلا وأخذه به فجميع هذه الرِّ اإلمام الشَّ
سالة«يف   .»وعثامن يف إمامته وعلمه يقيض بخرب امرأة بني املهاجرين واألنصار« :)٤(»الرِّ

  : أيضاً   ومما يدلُّ عىل رجوعه *
أنه ُعرضت له قضية بعد قضية املرأة التي سألته ورجع فيها إىل حديث ُفَرْيَعة ; فعن يوسف  − ٤

, فبعثوا إليه  )٥(ضتفتمخَّ  ,ةهلها وهي يف عدَّ زارْت أ امرأةً  نَّ ابن ماهك, عن ُأّمه ُمسيكة أ عندهنَّ

                                                                                                  
  ).٤/١٣٨(» طأاملنتقى رشح املو«: انظر  )١(

  ).٢٨٣٣(, رقم )٢/٢٢٦(» املستدرك«احلاكم يف   )٢(

  ).١٢٠٤(, رقم )٣/٥٠٩(, والرتمذي )٢٣٠٠(, رقم )٢/١٩١(أبو داود   )٣(

  ).٤٣٩ص(  )٤(

 ).٢/٢٤(» الفائق يف غريب احلديث«: انظر. والوالدة ُق لْ الطَّ  وهوأي جاءها املخاض,   )٥(
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 وهي  ,هتاوهي يف عدَّ زارْت أهلها,  فالنةً  إنَّ  :فقالت! وأخذ مضجعه , العشاءن صىلَّ بعد أ
 !)١(فأمر هبا عثامن أن ُحتمل إىل بيتها يف تلك احلال? فام تأمرين !ضمتخَّ 

 .)٣(»!)٢(يتها وهي َتْطُلقامحلوها إىل ب«: ويف روايٍة قال

ة  فَأْمُرُه  إىل بيت زوجها, وعدم إذنه ببقائها عند  –وهي يف هذه احلال  –بحمل املرأة املعتدَّ
ة يف بيت الزوجية  .أهلها رغم ما ُتعانيه من آالم الوالدة ; رصيٌح يف كونه يرى وجوب بقاء املعتدَّ

وذي )٤(حواجَّ ومعتمرات, من اجلُْحَفة كان عمر وعثامن يرجعاهننَّ «: وعن جماهٍد قال – ٥
 .)٥(»احلُلْيفة

                                                                                                  
 كةيْ َس أيوب, عن يوسف بن ماهك, عن ُأمه مُ  طريقمن ) ١٨٨٦١(م , رق)٤/١٥٥( »املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )١(

» التقريب«; فإنَّ ُمَسْيكة مل يرو عنها سوى ابنها يوسف بن ماهك, وهي ال ُيعرف حاهلا كام يف  وإسناده ال بأس به. به
  ).١٢/٤٩٧(» التهذيب«: انظر .»ال أعرفها بعدالة وال جرح«: وقال ابن خزيمة). ٧٥٣ص(

» املشارق«: انظر. والطاء ساكنة يف احلالني. ضبطها القايض عياض بفتح التاء وضم الالم, وبفتح الالم, وضم التاء أيضاً   )٢(
  ).ق.ل.ط(, مادة )١/٤٠٠(

  .بنحو اإلسناد املتقدم ,)١٢٠٦٧(, رقم )٧/٣٢( »مصنف عبد الرزاق«  )٣(

وهي ميقات أهل مرص والشام, صارت . ة ذات منرب عىل طريق املدينةبالضم ثم السكون والفاء, كانت قرية كبري :اُجلْحَفةُ    )٤(
, وذلك ألنَّ السيل )اجلُْحَفة(فصارت ) َمْهَيَعة(كان اسمها ). رابغ(يف األزمنة املتأخرة خرابًا, وصار الناس حيرمون يف 

أنه ُبني عىل آثار اجلحفة ُيضاف إىل ذلك ب). ٢/١١١(» معجم البلدان«: انظر. اجتحفها ومحل أهلها يف بعض األعوام
ى  ار(القديمة مسجد مسلَّح, وكان وادهيا ُيسمَّ معجم «: انظر. , وليس هبا مساكن دائمة, وتتبع إداريًا إمارة رابغ)اخلرَّ

 ). ١٤٠ص(» األمكنة
دت حكومة خادم احلرمني امللك فهد  :قلت ا موضع امليقات حاليًا فإنه مل يعد خرابًا, فقد جدَّ بناء  – تعاىل رمحه اهللا –أمَّ

  .املسجد, وهيأته للحجاج واملعتمرين قاصدي بيت اهللا احلرام

إال أنه  ورجاله ثقات. من طريق ابن جريج, عن محيد األعرج, عن جماهد ,)١٢٠٧١(, رقم )٧/٣٣(أخرجه عبد الرزاق   )٥(
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 .)١(, هو قول مجاهري الفقهاء وهذا الذي َرَجَع إليه عثامن 
 :  سبب رجوعـه

بب يف ذلك بلوغه قضاء النبي  يف قضية الُفَرْيعة بنت مالك, فإنه ملَّا دعاها وسمع منها  ^السَّ
 . قصتها ; قىض به وصار إليه

مل يكن عنده علم بأنَّ املتوىف عنها زوجها تعتد يف بيت املوت, ... «: م ابن تيميةقال شيخ اإلسال
ثته الُفَرْيَعة بنت مالك ُأخت أيب سعيد اخلُْدِريِّ بقضيتها ملَّا ُتوّيف زوجها, وأنَّ النبي  قال  ^حتى حدَّ

 .)٢(»فأخذ به عثامن; » امكثي يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«: هلا
*  *  * 

  : ، وهي أدلة اجلمهور ثماندلة املذهب الذي رجع إليه عأ
ـــنَّة, واآلثار  :استدلَّ القائلون بوجوب بقاء املعتدة يف بيت زوجها بظاهر القرآن, وبالسُّ

 القــــرآن الكــــريم: أوالً 

∅  Ÿω﴿ : قال اهللا تعاىل èδθ ã_ÌøƒéB .⎯ ÏΒ £⎯ ÎγÏ?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ãøƒs† HωÎ) βr& t⎦⎫Ï? ù'tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7•Β 4 〈)٣( . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٤٧٨ص(» حتفة التحصيل«: انظر. من مراسيل جماهد

مواهب «, )٥/٥٠٩(» التاج واإلكليل« :وللاملكية ).١٧٠ص(» خمترص القدوري«, )٦/٣٢(» املبسوط« :للحنفيةانظر   )١(
افعية). ٤/١٦٣(» اجلليل » الكـايف« :وللحنابلة ).٣/٤٠١(» مغني املحتاج«, )١٤٨و ٢/١٤٧(» املهذب« :وللشَّ

  ).٣/٢٠٤(» رشح منتهى اإلرادات«, )٣/٢٠٣(

  ).٢٠/٢٣٧(» جمموع الفتاوى«: انظر  )٢(

  ).١: آية(طالق سورة ال  )٣(
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ة من بيتها ; ألنَّ الواجب بقاؤها فيه حتى تنقيض  :وجه الداللة أنَّ اهللا هنى عن إخراج املعتدَّ
هتا  . عدَّ

ــ: ثانيًا  ــــنَّة املطـهَّ  ـرةــالسُّ

م  –حديث ُفرْيَعة بنت مالك ريض اهللا عنها  − ١ ال خترج حتى  َفَأَمَرها أن ... «: , وفيه−املتقدِّ
 . »!يبلغ الكتاب أجله

أفأنتقل إىل أهيل  ;وال جيري عيل منه رزٌق  ,لهيف مسكٍن  إين لسُت «: ويف روايٍة قالت − ٢
اعتدي « :, قالعليه قوهلا فأعادْت  .»!?كيف قلِت « :ثم قال ,»افعيل« :قال .»?ويتاماي فأقوم عليهم

 .)١(»حيث بلغك اخلرب

 .من حاهلا له حاالً  ْت رَ كَ وذَ  ,»قلة إىل أهيلله النُّ  فذكرُت  ^النبي  فأتيُت « :قالتويف روايٍة  – ٣
 .)٢(»امكثي يف أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله« :فقال .»!نازعني فلام أقبلُت  ,ص يلفرخَّ « :قالت

الم – ٤ الة والسَّ  .)٣(»اجليس يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«: ويف رواية قال عليه الصَّ

ريض اهللا  −مل يأذن للُفَرْيَعة  ^فإنَّ النبي  :ظاهرة احلديث برواياته املتعددةووجه الداللة من 
بأنَّ تعتدَّ عند أهلها, وقد ذكرت له أعذارًا تدعوها للبقاء عند أهلها, فلم يكن لزوجها  −عنها 

املقتول مسكن خاص به, ومل يكن عنده مال ترثه منه فتنفق به عىل نفسها وعياهلا, وجاء يف بعض 

                                                                                                  
عنها زوجها يف بيتها حتى  مقام املتوىفباب  –, يف كتاب )٥٧٢٣(, رقم )٣/٣٩٣(» السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )١(

  .من طريق سعد بن إسحاق بن كعب به, حتل

  ., يف املوضع السابق)٥٧٢٤(, رقم )٣/٣٩٣(» السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )٢(

  ., يف املوضع السابق)٥٧٢٢(, رقم » الكربى«أخرجه النسائي يف   )٣(
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ة الوفاة يف بيت ! »− يعني بعيدة  –أهنا كانت يف دار قاصية «: لطرقا ة عدَّ فدلَّ عىل وجوب بقاء املعتدَّ
ة اإلحداد  .الزوجية, وعدم خروجها منه حتى تنقيض مدَّ

 ـــارـاآلثــ: ثالثًا 
حابة, كعمر بن اخلطاب, وعثامن بن عفان, وابن عمر   .وهي ثابتة عن جلَّة الصَّ

ال يصلح أن تبيت ليلًة واحدًة إذا كانت يف عدة وفاة, «:  −ريض اهللا عنهام  −مر قال ابن ع – ١
 .)١(»!إال يف بيتها: أو طالق; يقول

 .)٢(يمنع املتوىف عنها زوجها من احلجِّ  وكان عمر بن اخلطاب  – ٢
ا ما جاء عن عائشة *   يف الرتخيص بذلك, فقد أنكره من حرضها, ومل −ريض اهللا عنها  −وأمَّ

 .)٣(»!أبى الناس ذلك عليها«: قال القاسم بن حممد! يرتضوا ما صنعْت 
*  *  * 

  :الرتجيـح 
اجح, وهو ما  ة يف بيت زوجها هو القول الرَّ ة العدَّ القول بوجوب بقاء املتوىف عنها زوجها مدَّ

نَّة يف ذلك, وألنه قضاء خليفتني راشدْين, عمر بن اخلطاب, و عثامن بن عليه اجلامهري; لثبوت السُّ
ا إْن احتاجت للخروج حلاجة, فإهنا خترج هنارًا, وتعود وجوبًا إىل بيتها . −ريض اهللا عنهام –عفان  أمَّ

 .ليالً 

                                                                                                  
من طريق ابن شهاب, عن سامل بن عبد اهللا, بإسناد صحيح,  )١٢٠٦١(, رقم )٧/٣١(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(

  .عن أبيه به

  ).١٢٠٧٢(, رقم )٧/٣٣(ونحوه عند عبد الرزاق ). ٢/٥٩١(» املوطأ«رواه عنه اإلمام مالك يف    )٢(

  ).١٢٠٥٥(, رقم )٧/٣٠(» عبد الرزاقمصنف «  )٣(
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 لف واخللففيها للسَّ  ذه املسألة أنَّ ومجلة القول يف ه«: )١(»االستذكار«قال ابن عبد الرب يف 
وليس قول من  ,ة ملن قال بخالفهاال حجَّ و ,ة عند التنازعوهي احلجَّ  ,مع أحدمها سنة ثابتة ,قولني

 ,معروفون هُ تُ لَ قَ ونَ  ,صحيٌح  احلديَث  ألنَّ ; يف إسناد احلديث الوارد هبا مما جيب االشتغال به  نَ عَ طَ 
 ,وأفتوا به ,والعراق ,باحلجاز ,األمصار فقهاءِ  وتابعهم مجاعةُ  ,وعملوا بموجبه ,األئمة قىض به

 .»وه بالقبول لصحته عندهموتلقُّ 

نَّة ; ألنَّ االختالف «: )٢(»التمهيد«وقال يف  ا اإلمجاع فمستغنًى عنه مع السُّ ـنَّة فثابتة, وأمَّ أما السُّ
نَّة ة يف قول من وافقته السُّ   .وباهللا تعاىل التَّوفيقاهـ;  »إذا نزل يف مسألة كانت احلجَّ

 *  *   * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
)٦/٢١٦(  )١.(  

  ).املغربية  – ٢١/٣١(  )٢(
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  املسـألة اخلامسة – ٤٢
اس جوع ر

َّ
ة احلامل أقصى األجلني − عنهما رضي اهللا − ابن عب

َّ
 عد

َّ
  )١(عن القول بأن

W 

ة احلامل مطلَّقًة كانت, أو متوىف عنها زوجها ; وضع ما يف بطنها, أمًة  مجهور الفقهاء عىل أنَّ عدَّ
ًة, أو مسلمًة, أو ذميةً  ≈àM... ﴿: لقوله تعاىل. )٢(كانت أو حرَّ s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq...﴾)٣(. 

ة املتوىف عنها زوجها بوضع احلمل? أو بأبعد  لف نزاع يف ذلك ; هل تنقيض عدَّ وقد وقع بني السَّ
ة, قال تعاىل ⎪⎦t﴿ : األجلني? وذلك لورود آيتني يف العدَّ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρ ø—r& z⎯ óÁ−/ u tItƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ ( ...﴾)وقال سبحانه. )٤ :﴿ ...àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq...﴾)٣( . 

حابة صت الطُّوىل  –يعني سورة الطالق  –سورة النساء الُقْرصى : فقال عامة الصَّ يعني  –خصَّ

                                                                                                  
أن متكث حتى تضع محلها, فإن كانت مدة احلمل من وقت وفاة ): أو آخر األجلني أقىص األجلني أو أبعد األجلني(املراد بـ   )١(

معامل «: انظر. ويف املدة; قاله اخلطايبزوجها أربعة أشهر وعرشًا فقد حلَّت, وإن وضعت قبل ذلك تربَّصت إىل أن تست
  ., طبعة الدعاس)٢/٧٢٩(» السنن

  ).٢٩٣ص(البن عبد الرب » الكـايف«: انظر  )٢(

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٣(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٤(
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sπ﴿  −سورة البقرة  yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ ﴾«)هتا أن تضع محلها)١  ., فعدَّ

 .تعتدُّ بأقىص األجلني: وقال عيلٌّ وابن عبَّاس

ة احلامل أبعد  −ريض اهللا عنهام  –إذا ُعِلَم هذا ; فقد ُحكي رجوع ابن عبَّاس  عن القول بأنَّ عدَّ
 .األجلني إىل موافقة اجلامعة, وأنه وضع احلمل, ولو عقب وفاة زوجها بساعة ; عىل ما سيأيت بيانه

*  *  * 

אאW 

حابة  ة احلامل املتوىف عنها زوجها عىل قولني اختلف الصَّ  :يف عدَّ

هتا أن تضع محلها :القول األول  *  .أنَّ عدَّ

وبه قال عمر, وابن مسعود, وزيد بن ثابت, وابن عمر, وأبو هريرة ; يف آخرين, وعليه عامة 
حابة وقد حكاه ابن املنذر, وابن عبد الرب, . )٣(علامء, وفقهاء األمصاروهو قول مجاهري ال. )٢(الصَّ

 .)٤(وابن هبرية, وابن قدامة, وابن القطان ; إمجاًعا بني كافة أهل العلم

                                                                                                  
  ).املحققة − ٥/١٩(» تفسري القرطبي«: انظر  )١(

  ).٣/١٩٦(» بدائع الصنائع«, )٤٣٧ص(» بداية املجتهد«: انظر  )٢(

التاج « :وللاملكية). ٤/١٤٥(» البحر الرائق«, )٢/٢٨(» اهلداية رشح البداية«, )٦/٣١(» املبسوط« :للحنفيةانظر   )٣(
افعية). ٢/١٥٥(» حاشية العدوي«, )٢/٢٦٧(» عقد اجلواهر الثمينة«, )٤/١٧٧(» واإلكليل  – ٦/٥٥٨(» األم« :وللشَّ
» كشاف القناع«, )٨/١٠٩(» املبدع« :وللحنابلة). ٣/٣٩٦(» مغني املحتاج«, )٦/٣٧٧(» روضة الطالبني«, )املحققة

  ).٥٠٠ص(» هداية الراغب«, )٥/٤١٣(

, )٢/١٤٣(» اإلفصاح«, و)٦/٢١٢(» االستذكار«و) املغربية − ٢٠/٣٣(» التمهيد«, و)٤٩ص(» اإلجـامع«: انظر  )٤(
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حيحني«ملا ثبت يف  ملَّا مات عنها زوجها  –ريض اهللا عنها  – )١(يف قصة ُسَبْيَعة األسلمية» الصَّ
ج إْن بدا هلا بأهنا ق^ وهي حامل, فأفتاها النبي  د حلَّت حني وضعت محلها, وأمرها بالتَّزوُّ

 .)٢(ذلك

مذيُّ  وغريهم; أنَّ ^ والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي «: قال اإلمام الرتِّ
هتا  .)٣(»احلامل املتوىف عنها زوجها, إذا وضعت فقد حلَّ التزويج هلا, وإْن مل تكن انقضت عدَّ

, والنَّخعيُّ أن ُتنكح ما دامت يف دم النِّفاس, واشرتطوا حللِّها وكره احلسن البرص عبيُّ , والشَّ يُّ
 .الطهر من دم النِّفاس :الثاين        .وضع احلمل :األول  :رشطني

وهذه املرأة مل . )٥(, وما ذهبوا إليه شاذٌّ خمالٌف لظاهر القرآن)٤(والشكَّ أنَّ مذهب اجلمهور أصحُّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  ).٢/١٠١(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)٨/١٩٥(» املغـني«و

 القريش كانت امرأة سعد بن خولة  .بنت احلارث األسلمية − بضم السني املهملة وفتح الباء املوحدة  –هي ُسَبْيَعة   )١(
روى عنها فقهاء أهل  .»قد حللت فانكحي من شئت« :هلا ^وقول النبي » الصحيحني«وقصتها يف  ,فتويف عنها بمكة

  ).٧/٦٩٠(» اإلصابة«, )٤/١٨٥٩(» االستيعاب«: انظر .ملتقدماوفقهاء أهل الكوفة من التابعني حديثها  ,املدينة

 .متفٌق عليه  )٢(
≈àM﴿باب  –أخرجه البخاري يف كتاب الطالق    s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè=y_ r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq﴾ )رقم )مع الفتح – ٩/٤٦٩ ,

من ) ٥٣٢٠(وبرقم . األرقم الزهري من حديث عمر بن عبد اهللا بن) ٥٣١٩(وبرقم . من حديث ُأم سلمة) ١٤٨٤(
 .حديث املسور بن خمرمة

) ١٤٨٤(, رقم )٢/١١٢٢(باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل  –ومسلم يف كتاب الطالق أيضًا   
  .من حديث عمر بن عبد اهللا بن األرقم الزهري

  ).مع عارضة األحوذي –٥/١٣٧(» سنن الرتمذي«: انظر  )٣(

  ).املحققة −٤/١٢٨(» تفسري القرطبي«: ظران  )٤(

  ).٨/١٠٩(» الفروع«: انظر  )٥(
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ة, وال ُحبىل, فقد خلت من  املوانع; فحلَّت لألزواج رضورًة ; لكن ال تكن ذات زوج, وال معتدَّ 
ائمة  .)١(يطؤها حتى تطهر, وحرمة الوطء ال متنع صحة النكاح, كاحلائض والصَّ

هتا أبعد األجلني :القول الثاين  *  .أنَّ عدَّ

تهم يف ذلك أنَّ قوله تعاىل. وبه قال عيل بن أيب طالب, وابن عبَّاس  sπ﴿ : وحجَّ yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& 

#Z ô³tã uρ ﴾)يوجب الشهور, وقوله )٢ :﴿ àM≈s9'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)يوجب انقضاء  )٣
ة بوضع احلمل, فجمعا  بني اآليتني يف إثبات حكمهام للمتوىف عنها  −أعني عليا وابن عبَّاس  –العدَّ
هت  .)٤(ا أبعد األجلني من وضع احلمل, أو ميض الشهورزوجها, وجعال انقضاء عدَّ

وحكم احلافظ ابن حجر عىل قول . )٧(من املالكية )٦(, وَسْحنُون)٥(وقال بقوهلام ابن أيب ليىل
 .وهو كام قال! )٨(وعلَّل ذلك بأنه إحداث خالٍف بعد استقرار اإلمجاع! َسْحنُون بأنه شاذٌّ مردودٌ 

: وسبب اخلالف تعارض عموم قوله«: بب اخلالف يف املسألةيقول ابن دقيق العيد يف بيان س

                                                                                                  
  ).٣/٢٨(» تبيني احلقائق«: انظر  )١(

  ).املحققة − ٥/١٩(» تفسري القرطبي«: انظر  )٢(

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٣(

  ).املحققة −٤/١٢٧(» تفسري القرطبي«, )١/٥٠٢(للجصاص » أحكام القرآن«: انظر  )٤(

  ).٨/٦٥٤(» الفتح«: انظر   )٥(

) وننُ حْ َس (ـ لقب بويُ  ,»املدونة«وصاحب  ,القريوان قايض ,املالكي تنوخيالسالم بن حبيب املغريب ال عبد ,فقيه املغربهو   )٦(
ته يف املسائل ولده ه به تفقَّ  .مالك هبمذوساد أهل املغرب يف حترير  ,وابن القاسم ,زم ابن وهبال. باسم طائر حديد; حلدَّ

ث بن خملد ّي وبق ,حممد   ).٢٦٣ص(» الديباج املذهب«, )١/٣٣٩(» ترتيب املدارك«: انظر). هـ٢٤٠(مات سنة . املحدِّ

  ).املحققة −٤/١٢٧(» تفسري القرطبي«: انظر  )٧(

  ).٩/٤٧٤(» الفتح«: انظر  )٨(
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﴿t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ...﴾)اآلية, مع قوله )١: ﴿ àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq ﴾)فإنَّ )٢ ;
 . كلَّ واحدة من اآليتني عام من وجه, وخاص من وجه

 .توىف عنهن أزواجهن, سواء كنَّ حوامل أو العامة يف امل :فاآلية األوىل

 . عامة يف ُأوالت األمحال, سواء كنَّ متوىف عنهن أو ال :والثانية

بب الختيار من اختار أقىص األجلني لعدم ترجيح أحدمها عىل  ولعلَّ هذا التعارض هو السَّ
, ابق إال بيقني احللِّ ة السَّ  اهـ .)٣(»وذلك بأقىص األجلني اآلخر, وذلك يوجب أن ال يرفع حتريم العدَّ

 اهـ
*  *  * 

  : سورة الطالقآية اجلمع بني آية سورة البقرة و

لوا آية البقرة, وهي قوله تعاىل ⎪⎦t﴿ : مجهور العلامء تأوَّ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ %[`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ−/u tItƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ (...﴾)يف املرأة احلائل دون احلامل, عمًال بآية الطالق وهي قوله )٤ :
﴿...àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq  ...﴾)٥( . 

                                                                                                  
  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )١(

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٢(

  ).١٩/٢٤٦(» عمدة القاري«رنه بام يف وقا). ٤/٥٩(» إحكام األحكام«: انظر  )٣(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٤(

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٥(
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صًة آلية البقرة كون; فت وذلك أنَّ آية احلمل متأخرة م عىل العامُّ عند . )١(خمصِّ واخلاصُّ مقدَّ
 .)٢(التعارض

, فإنه قال كام يف )٣(قاضية عىل آية البقرة عند ابن مسعود  وهلذا كانت آية احلمل
حيح« ى بعدورلنََزَلْت س«: )٤(»الصَّ àM≈s9﴿  :الطُّوىل ة النِّساء الُقْرصَ 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγn=÷Η xq ﴾)نن«ولفظه عند أصحاب  .» )٥ ى ْرصَ القُ  النِّساء َلْت سورةزِ نْ ألُ  ; ُتهُ من شاء العن«: )٦(»السُّ
 .»اً بعد األربعة األشهر وعرش

مل ُيرد أنَّ آية البقرة منسوخة كام ظنَّه البعض, وإنام مراده أنَّ  جيدر التنبيه إىل أنَّ ابن مسعود 
صة هلا, فإهنا أخرجت منها بعض متناوالهتا  .)٧(آية احلمل يف سورة الطالق خمصِّ

ن هناك نسخ, فاملتأخر هو الناسخ, وإال فالتحقيق أن ال ومراد ابن مسعود إْن كا«: قال احلافظ

                                                                                                  
  ).١٧/١٠٣(» عمدة القاري«: انظر  )١(

» الفروق«, و)٧٥ص(البن تيمية » املسودة«: وهي قاعدة ُأصولية, راجع). ٨/١٠٩(» املبدع«, )٨/٩٦(» املغنـي«: انظر  )٢(
 ).٣/٤٦١(للقرايف 

  ).١/١٠٦(للجصاص » الفصول يف األصول«: رانظ  )٣(

≈àM﴿باب  –, كتاب التفسري )٤٩١٠(, رقم )٨/٦٥٤(» صحيح البخاري«  )٤( s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{$# £⎯ßγè= y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Η xq﴾.  

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٥(

, من طريق أيب معاوية, عن األعمش, )٢٣٠٧(, رقم )٢/٢٩٣(باب يف عدة احلامل  –أخرجه أبو داود يف كتاب الطالق   )٦(
باب عدة احلامل املتوىف عنها  –والنسائي يف كتاب الطالق . عن أيب الضحى, عن مرسوق, عن ابن مسعود موقوفًا عليه

  . , من طريق ابن شربمة, عن إبراهيم النخعي, عن علقمة بن قيس, عن عبد اهللا)٣٥٢٢(, رقم )٦/١٩٧(زوجها 

  ).٣/٢٨٦(» رشح الزرقاين«, )٩/٤٧٤(» الفتح«, )٤/١٢٧(» رطبيتفسري الق«: انظر  )٧(
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 .)١(»نسخ هناك, بل عموم آية البقرة خمصوص بآية الطالق

من بيان  مل يكن بدٌّ  ... ملا كان عموم اآليتني معارضاً «: وقال ابن عبد الرب يف اجلمع بني اآليتني
uΖ$!...  ﴿ :ملراد اهللا منهام عىل ما أمره اهللا عز وجل بقوله ^رسول اهللا  ø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 

$tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î)  ...﴾)ما  فكلُّ  ,األسلمية ةَ عَ يْ بَ مراد اهللا من ذلك بام أفتى به ُس  ^ رسول اهللا فبنيَّ  ,)٢
 )٣(»ةخالف ذلك فال معنى له من جهة احلجَّ 

*  *  * 

ة ر اآلثـا
َّ
اس يفعن احملكي

َّ
 : املسألة ابن عب

ة احلامل املتوىف عنها زوجها  –ريض اهللا عنهام  −  عبَّاسابن صحَّ عن  أنه كان يذهب إىل أنَّ عدَّ
حيحني«أبعد األجلني, جاء ذلك يف   :وغريمها» الصَّ

محن » صحيح البخاري«ففي  – ١ ابن عبَّاس ٌل إىل جاء رج :قالمن حديث أيب سلمة بن عبد الرَّ
ابن فقال  ?ةً ي يف امرأة ولدْت بعد زوجها بأربعني ليلْفتِنأ: فقال – دهوأبو هريرة جالٌس عن −

  .)٤(األثر» ... ر األجلنيآخ« :عبَّاس

                                                                                                  
  ).٨/٦٥٥(» الفتح«  )١(

  ).٤٤: آية(سورة النحل   )٢(

  ).املغربية − ٢٠/٣٧(» التمهيد«  )٣(

≈ààM﴿باب  –, كتاب التفسري )٤٩٠٩(, رقم )مع الفتح – ٨/٦٥٣(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )٤( s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ßγè= y_ r& βr& 

z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Η xq﴾. 
بإسناد عىل رشط مسلم, من طريق هشيم, عن ) ١٥١٨(, رقم )١/٣٥٢(» سننه«ويف الباب عند سعيد بن منصور يف *   
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محن وابن عبَّاس اجتمعا » صحيح مسلم«ويف  −  ٢ عن سليامن بن يسار أنَّ أبا سلمة بن عبد الرَّ
ُهتا آخر «: فقال ابن عبَّاس. −  ومها يذكران املرأة ُتنَْفُس بعد وفاة زوجها بليالٍ  − عند أيب هريرة  عدَّ

 . )١(األثر» ...األجلني 

زاق«ويف  – ٣  قها حامالً طلَّ  إنْ « :يقول عبَّاسبن اكان : من حديث عطاء قال» مصنَّف عبد الرَّ
≈àM ﴿: قيل له .»أو مات عنها وهي حامل فآخر األجلني , عنها فآخر األجلنيوّيف ثم تُ  s9'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# 

£⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)٣(»ذلك يف الطالق« :قال. )٢(. 

*  *  * 

اس رج
َّ
  :عن رأيه  − رضي اهللا عنهما − ـوع ابن عب

يف املسألة, فالظاهر  قبل الكالم عن هذه اجلزئية ; أودُّ التعليق عىل رجوع عيل بن أيب طالب 
زاق«ففي . أنه باٍق عىل قوله مل يرجع عنه بإسناٍد صحيٍح, عن مرسوق بن  )٤(»مصنف عبد الرَّ

هذه  أنَّ  هُ تُ نْ شاء العَ  نْ مَ «: فقال. »!هي آخر األجلني«: بلغ ابَن مسعود أنَّ عليا يقول: األجدع قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . »ُينتظر آخر األجلني«: بلفظ نصاري, عن سليامن بن يسارسعيد األحييى بن 

ب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها با –, كتاب الطالق )١٤٨٥(, رقم )٢/١١٢٣(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )١(
 .بوضع احلمل

بإسناد عىل رشط مسلم, من طريق هشيم, عن ) ١٥١٨(, رقم )١/٣٥٢(» سننه«ويف الباب عند سعيد بن منصور يف *   
 . »ُينتظر آخر األجلني«: بلفظ نصاري, عن سليامن بن يسارسعيد األحييى بن 

  ).٤: آية(سورة الطالق   )٢(

  .وإسناده صحيح ., من طريق ابن جريج, عن عطاء)١١٧١٢(, رقم )٦/٤٧٠(» عبد الرزاقمصنف «  )٣(

ورواه ابن أيب حاتم يف . من طريق الثوري, عن األعمش, عن أيب الضحى, عن مرسوق) ١١٧١٤(, رقم ٦/٤٧١٩(  )٤(
  ).١٨٩١٧(, رقم )١٠/٣٣٦١(» تفسريه«
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≈àM ﴿ى ْرصَ اآلية التي يف سورة النساء القُ  s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq ﴾)بعد اآلية  ْت لَ زَ نَ  ,)١
⎪⎦t﴿ يف البقرة  التي Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρø— r& z⎯ óÁ−/ u tItƒ £⎯ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ ﴾)٢(«.     

حديث ُسَبْيَعَة بنِت احلارث, وهلذا اعتذر له احلافظ ابن عبد الرب  والذي يبدو أنه مل يبلغه 
نَّة بيَّنت املراد يف املتوىف عنه... «: بقوله نَّةُ ا احلامل حلديث ُسَبْيَعَة, إال أنَّ السُّ عليا ما  ولو بلغت السُّ

 . )٣(»عدا القول فيها

ة املتوىف عنها ... «: وقال يف موضع آخر فمن مل يبلغه حديث ُسَبْيَعَة  لزمه األخذ باليقني يف عدَّ
نَّة يف ُسَبْيَعَة إال االعتداد بآخر األجلني  .واهللا أعلم. )٤(»احلامل, وال يقني يف ذلك ملن جهل السُّ

ا ابن عبَّاس * ; فإنَّ مجاعًة من أهل العلم حكوا نزوعه عام كان ُيفتي به,  −ريض اهللا عنهام  −  أمَّ
 . )٥(وأنَّ آخر األمرين منه رجوعه إىل قول الكافة

زاق يف  حيح, من حديث أيب سلمة بن  )٦(»مصنفه«يدلُّ عىل ذلك ما رواه عبد الرَّ بإسناده الصَّ
مح وهي  ُتويفِّ زوجي;: فقالت إذ جاءته امرأةٌ  عبَّاس;بن اعند بينا أنا وأبو هريرة «: ن قالعبد الرَّ

                                                                                                  
  ).٤: آية(سورة الطالق   )١(

  ).٢٣٤: آية(سورة البقرة   )٢(

  ).٦/٢١٣(» االستذكار«: انظر  )٣(

  ).املغربية −٢٠/٣٤(» التمهيد«: انظر  )٤(

» الفروع«, )املحققة − ٤/١٢٧(» اجلامع ألحكام القرآن«, )٨/٩٥(» املغـني«, )املغربية –٢٠/٣٤(» التمهيد«: انظر  )٥(
  ).٣/٢٨٦( »رشح الزرقاين عىل املوطأ«, )١٩/٢٤٦(» عمدة القاري«, )٩/٤٧٤(» الفتح«, )٨/١٠٩(

وداود بن أيب عاصم, هو ابن . , من طريق ابن جريج, عن داود بن أيب عاصم, عن أيب سلمة)١١٧٢٥(, رقم )٦/٤٧٤(  )٦(
  ).٣٠٦ص(» التقريب«) ثقة(عروة بن مسعود الثقفي 
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  .فذكرت أهنا وضعت ألدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها ,حامل
  .»آلخر األجلني أنِت « :عبَّاسبن افقال 

  .»!عندي علامً  فقلت إنَّ « :فقال أبو سلمة
  .»!املرأة عيلَّ « :عبَّاسبن افقال 

 ^األسلمية جاءت النبي  ةَ عَ يْ بَ ُس  أنَّ  ^من أصحاب النبي  أخربين رجٌل « :فقال أبو سلمة
فقال النبي  .»ه بأدنى من أربعة أشهر من يوم ماتفأخربتْ  ,فوضعت , عنها زوجهاويفِّ تُ  :فقالت

  .»بنفسك )١(يعِ بِ رْ أَ  !ةُ عَ يْ بَ يا ُس « :^
  .»!وأنا أشهد عىل ذلك« :قال أبو هريرة

 .»!اسمعي ما تسمعني« :للمرأة عبَّاسبن ال فقا

ويف روايٍة أخرى عن أيب سلمة ما ُيفيد وقوع مناظرة بني ابن عبَّاس وأيب هريرة يف املسألة,  *
 . عند اختالفهام ورجوعهام إىل ُأمِّ سلمة  

ا عنها زوجها إذ وابن عبَّاس يف املتوىفاختلف أبو هريرة «: محنقال أبو سلمة بن عبد الرَّ 
  !وضعت محلها

  .»ُج زوَّ تُ « :قال أبو هريرة

                                                                                                  
 ):ع.ب.ر(, مادة )٢/١٨٧(» النهاية يف غريب احلديث واألثر«قال ابن األثري يف   )١(

جالتَّ  عن فَّ تك أن رهاأم قد فيكون ,ظارواالنت التَّوقُّف بمعنى يكون أن :أحدمها :نتأويال له«   ة اممت تظرتن وأن, زوُّ  عدَّ
  .واْنتظر فوق إذا, َيْرَبعُ  َرَبعَ  من وهو ,األجلني أبعد عّدهتا نإ: يقول من مذهب عىل ;الوفاة
ة سبؤ من جيهاروأخ كنفس عن فِّيسن أي :الربيع يف لدخ إذا ,واْرَبعَ  َب َص أْخ  إذا لالرج َرَبعَ  من يكون أن :والثاين  ,العدِّ
  اهـ. »األجلني نىأد هتادَّ ع أن يرى من ذهبم عىل وهذا ;احلال وءوس
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  .»!أبعد األجلني« :عبَّاسبن اوقال 
 بعد وفاة زوجها بخمسة عرش نصِف  فولدْت  ,ةعَ يْ بَ  زوج ُس وّيف تُ « :سلمة فقالت مِّ فبعثوا إىل أُ 

 !)٢(ابنفسه اَت تَ فْ وا أن تَ ُش  َخ فلامَّ  ,بنفسها إىل أحدمها )١(ْت فحطَّ  ,فخطبها رجالن« :قالت .»شهر
فانكحي من  ;ِت لْ لَ قد َح  :فقال ,^فانطلقت إىل رسول اهللا « :قالت .»!نيإنك ال حتلِّ  :قالوا

 .)٣(»شئِت 

اه بأنَّ أصحابه الكبار, كعطاء بن  ح رجوع ابن عبَّاس عن قوله ; ابن عبد الرب, وقوَّ وممن صحَّ
ذا وضعْت حلَّت لألزواج, ولو إنَّ احلامل املتوىف عنها إ: أيب رباح, وعكرمة, وجابر بن زيد يقولون

 .)٥(»الفتح«ووافقه احلافظ ابن حجر يف ! )٤(كان وضعها بعد موت زوجها بساعة

*  *  *  

 :  سبب رجوعـهأما 
; إذ مل يكن سمع به من ذي قبل, واهللا  −ريض اهللا عنها  –فهو بلوغه حديث ُسَبْيَعَة بنِت احلارث 

                                                                                                  
  ).ط.ط.ح(, مادة )٢١٥ص(» النهاية«أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه ; قاله ابن األثري يف   )١(

ْبق مأخوذ:  − باهلمز وغريه  − واالْفتِياُت  اُت ئَ تِ االفْ   )٢( ت فالن عىل فالن يف كذا, وافتات عليه; : ُيقال. من الَفْوت, وهو السَّ تفوَّ
 دَّ استب ذاإ ;َيْفَتِئُت  علـينا فالنٌ  َت اْفتأ: وُيقال). ت.و.ف(, مادة )٧٠٨ص(» النهاية«: انظر. إذا انفرد برأيه دونه يف الترصف

 ).ت.أ. ف(, مادة )٢/٦٤(» اللسان«: انظر. وانفرد به دَّ استب ذاإ ;يهورأ مرهبأ َأَت اْفت: ويقال. يهبرأ علـينا
, من طريق )٣٥٠٩(, رقم )٦/١٩١(» سننه«باب عدة احلامل املتوىف عنها زوجها من  –أخرجه النسائي يف كتاب الطالق   )٣(

 »التقريب«) ثقة(وعبد ربه, هو ابن سعيد بن قيس األنصاري  وإسناده صحيح,. شعبة, عن عبد ربه, عن أيب سلمة به
  ).٥٦٨ص(

  ).٦/٢١٣(» االستذكار«: انظر  )٤(

)٩/٤٧٤(  )٥.(  
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 .أعلم

*  *  * 

اس ه أدلة املذهب الذي رجع إلي
َّ
  : ، وهي أدلة اجلمهور −رضي اهللا عنهما  −ابن عب

نَّة, واآلثار, واإلمجاع,  ة احلامل أن تضع ما يف بطنها, بالقرآن, والسُّ استدلَّ اجلمهور عىل أنَّ عدَّ
 :واملعقول

 ــريمالكـالقـــــرآن : أوالً 

àM≈s9...  ﴿: قال اهللا تعاىل 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Η xq   ...﴾)١(. 

ل: وجه الداللة من اآلية ص )٢(أهنا ُمْطَلقة مل ُتفصِّ , مل ُختصِّ , فهي عامة يف املطلَّقات واملتوىفَّ عنهنَّ
 .)٣(مطلَّقة دون متوىفَّ عنها, فهي يف مجيع ُأوالت األمحال

                                                                                                  
  ).٤: آية(سورة الطالق   )١(

  ).٣/١٩٧(» بدائع الصنائع«  )٢(

 ).٢٨/١٤٤(» جامع البيان«: انظر  )٣(
من حديث ُأيب بن كعب ) ١٨٩١٦(, رقم )١٠/٣٣٦٠(» تفسريه«, وابن أيب حاتم يف )٢٨/١٤٣(وروى ابن جرير  *   

≈àM ﴿: ذه اآليةملَّا نزلت ه: قال s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè= y_ r& βr& z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq ﴾ املتوىف عنها زوجها واملطلَّقة? ! يا رسول اهللا: ; قلت
àM≈s9 ﴿عن  ^سألت رسول اهللا : ويف رواية قال. »نعم«: قال 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè= y_r& βr& z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγn= ÷Ηxq ﴾ امل َأَجُل كلِّ ح«: ; قال

 ). ٧/٤٢(» تفسري ابن كثري«: انظر. ولكْن هاتان الروايتان ضعيفتني. »أن تضع ما يف بطنها
وهذا املرفوع وإن كان ال خيلو يشء من أسانيده عن مقال; لكن كثرة طرقه ُتشعر بأنَّ له أصًال, «: وقال احلافظ ابن حجر

ه قصة ُسَبْيعة املذكورة   ).٨/٦٥٤(» الفتح«: انظر. »وُيعضدِّ
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ـ: ثانيًا   رةـهَّ ــنَّة املطـــالسُّ

حيحني«م, يفحديث ُسَبْيَعة األسلمية املتقدِّ  هلا بأهنا قد حلَّت ^ وغريمها, وقول النبي » الصَّ
 .لألزواج حني وضعت محلها

 .)١(فهو نصٌّ بأنَّ احلامل حتلُّ بوضع احلمل :ووجه الداللة منه ظاهرة

 ـارــاآلثـــ: ثالثًا 

حابة  حيحة عن مجٍع من الصَّ , عن عمر, وابنه عبد اهللا, وابن وهي ثابتة باألسانيد الصَّ
 .)٢(سعود, وأيب هريرة, وزيد بن ثابتم

 عاإلجــــام: رابعًا 

حابة  , وما ُنقل عن ابن أيب ليىل, أو َسْحنُون املالكي, وهو اإلمجاع احلاصل بعد عرص الصَّ
منا  . )٣(فإنه شذوٌذ كام قدَّ

 ـــولـقاملع: خامسًا 

هتا بوضعه كاملطلَّقة ; إ ة حامل, فتنقيض عدَّ ذ الوضع أدلُّ األشياء عىل براءة وذلك أنَّ أهنا معتدَّ

                                                                                                  
  ).٩/٤٧٤(» الفتح«: انظر  )١(

 :انظر اآلثار الواردة عنهم يف  )٢(
 .باب املطلقة يموت عنها زوجها وهي يف عدهتا أو متوت يف العدة) : وما بعدها ٦/١٧٠(» مصنف عبد الرزاق«* 
 .باب يف املرأة ُيتوىف عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسري) : وما بعدها ٣/٥٤٨(» مصنف ابن أيب شيبة«* 
 .باب ما جاء يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها ) :وما بعدها ١/٣٥٠(» سنن سعيد بن منصور« *

  .راجع اإلحاالت التي أرشنا إليها يف صدر املسألة  )٣(
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 .)١(رمحها

*  *  * 

  :الرتجيـح 

ة احلامل وضع  اجح يف املسألة ما ذهبت إليه اجلامهري, وَرَجَع إليه ابن عبَّاس, حيث إنَّ عدَّ الرَّ
محلها, سواء أكانت مطلَّقة أم متوىفَّ عنها زوجها, وأهنا بذلك حتلُّ لألزواج ولو عقب موته 

  . تعاىل التوفيقوباهللابلحظات ; 

 *  *   * 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).٨/١٠٩(» املبدع«, )٨/٩٦(» املغـني«: انظر  )١(
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  وعرج − ٤٣

ِّ
   )١(عن فتواه يف رضاع الكبري أبي موسى األشعري

W 

لف واخللف عىل أنَّ رضاع الكبري ال يؤثر يف التَّحريم , ومل خيالف يف هذا )٢(مذهب مجاهري السَّ
در األول سوى عائشة وأيب موسى األشعريِّ  ا عائشة فإهنا كانت . −ريض اهللا عنهام  −من الصَّ أمَّ

سهلة ابنة     فأتْت « :قالت. وأهله يف بيتهم )١(ذيفةكان مع أيب ُح  )٣(ذيفةموىل أيب ُح  ساملاً  نَّ أتروي 

                                                                                                  
ضاعةا  )١( ضـاع والرَّ   .دي مطلقاً الثَّ  مصُّ لغًة : لرَّ

 ).١١١ص(» التعريفات«, و)١٥٢ص(» أنيس الفقهاء«: انظر .تهيف مدَّ  ضيع من ثدي آدميةٍ الرَّ  بيِّ الصَّ  مصُّ  :ويف الرشع
$ßN≡t ﴿: قول اهللا تعاىل واألصل فيه * Î!≡uθø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊöãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷,s! öθym È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπtã$ |Ê§9 آية : البقرة[. ﴾...#$

٢٣٣.[    
ضاع عند الشافعي وأمحد حوالن كامالن  )٢( » روضة الطالبني«, )املحققة −٦/٧٩(» األم« :للشافعية :انظر. مدة الرَّ

» رشح املنتهى«, )٩/٣٣٣(» اإلنصاف«, )٣/٢١٢(» الكـايف« :وللحنابلة). ٣/٤١٦(» مغني املحتاج«, )٦/٤٢٢(
)٣/٢١٥.( 

عند القايض أيب يوسف وحممد بن احلسن حوالن فقط, وفاقًا و. وعند أيب حنيفة مدته ثالثون شهرًا سنتان ونصف* 
, )٥/١٣٥(» املبسوط«, )١٥٢ص(» خمترص الُقدوري«: انظر. وعند زفر بن اهلذيل ثالث سنني. ملذهب الشافعي وأمحد

 ).  ٦و٤/٥(» بدائع الصنائع«
 ةنواملد«: انظر. ذهب عند املالكيةوشهران يف رواية ابن القاسم, وهي امل. وعند مالك حوالن وشهر يف رواية ابن وهب* 

 ). ٢/٨٨(» الفواكه الدواين«, )١٥٦ص(» القوانني الفقهية«, )٥/٤٠٧( »الكربى
 .اً زيد  ^ ى رسول اهللاأبو حذيفة كام تبنَّ  تبنَّاه .أحد السابقني األولني, بن عتبة بن ربيعةموىل أيب حذيفة بن معقل سامل هو   )٣(

لو «: وقال عقب طعنه. فرط يف الثناء عليهيُ   وكان عمر. فيهم أبو بكر وعمر , مسجد قباءيؤم املهاجرين األولني يفكان 
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وإين  !وإنه يدخل علينا ,وعقل ما عقلوا ,قد بلغ ما يبلغ الرجالساملًا  إنَّ  :فقالت ^النبي  )٢(ُسهيل
ُرِمي عليه, ويذهب « :^فقال هلا النبي  .»!ذيفة من ذلك شيئاً  ُح يف نفس أيب أظن أنَّ  ارضعيه َحتْ

   .)٣(»ذيفةه فذهب الذي يف نفس أيب ُح إين قد أرضعتُ « :فقالت فرجعْت  .»الذي يف نفس أيب ُحذيفة

َنَزَع عن فتواه بصحة رضاع الكبري, وأنه  إذا ُعِلَم هذا ; فقد ثبت أنَّ أبا موسى األشعريَّ 
ه عبد اهللا بن مسعود ! ر يف التَّحريميؤث  .عن ذلك; عىل ما سيأيت بيانه بعد أن ردَّ

*  *  * 

אאW 

 
ِّ
  :يف صحة رضاع الكبري  اآلثــار الواردة عن أبي موسى األشعري

أنه أفتى بصحة رضاع الكبري, وأنه ينرش احلُْرمة, جاء ذلك  صحَّ عن أيب موسى األشعريِّ 
 : عنه من عدة طرق

 اعيد, أنَّ رجًال سأل أبعن حييى بن س −بسند مرسل  −» املوطأ«روى اإلمام مالك يف  – ١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣/١٣(» اإلصابة«, )٢/٥٦٧(» االستيعاب«: انظر. يوم الياممة استشهد . »!ا ما جعلتها شورىكان سامل حي 

حابة كان من فضالء الصَّ  .دار األرقم ^ قبل دخول رسول اهللاأسلم . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القريش العبشميهو   )١(
: انظر .ة شهيداً يوم اليامم تل قُ  .واملشاهد كلها شهد بدراً و .وهاجر اهلجرتني , القبلتنيصىلَّ  ,من املهاجرين األولني

 ).٧/٨٧(» اإلصابة«, )٤/١٦٣١(» االستيعاب«
فولدت له  ,ىل احلبشةإجرت مع زوجها أيب حذيفة وها ,أسلمت قديامً  ,سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامريةهي   )٢(

 ,هتِ عَ ْض كانت حتلب يف مسعط أو إناء قدر رَ : قيل ,رجل كبري فأرضعته وهو ساملاً  أن ترضع ^أمرها النبي . اً هناك حممد
 .)٧/٧١٦(» اإلصابة«, )٤/١٨٦٥(» االستيعاب«: انظر. هلا من النبي رخصةً ; حتى مضت مخسة أيام ,يف كل يوم فيرشبه

 .باب رضاع الكبري –, كتاب الرضاع )١٤٥٣(, رقم )٢/١٠٧٦(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )٣(



אאאא  

 

 :ىفقال أبو موس .»!رأيت من ثدهيا لبنًا فذهب يف بطنيَمِصْصُت عن ام إين«: موسى األشعريَّ فقال
جلانُظر «: فقال عبد اهللا بن مسعود .»!كراها إال قد َحُرَمْت عليأُ  ال« فقال أبو  .»!ماذا ُتفتي به الرَّ

فقال أبو . »َرَضاَعة إال ما كان يف احلولني ال« :فقال عبد اهللا بن مسعود. »أنت? ولفامذا تق«: موسى
 .)١(»مكان هذا احلَْرب بني أظُهركما  ال تسألوين عن يشء« :وسىم

لنَّخعيِّ أنَّ أعرابيا من وجه آخر, عن إبراهيم ا» كتاب اآلثار«وروى القايض أبو يوسف يف  − ٢
ففعل فدخل بعضه . »اْمُصْصه, ثم اْجمُْجه«: فقالت له! ولدْت امرأته فامت ولده, فكُثر اللَّبن يف ثدهيا

فسأله  ثم أتى ابَن مسعود . »!َحُرَمْت عليك«: فأتى أبا موسى فسأله عن ذلك, فقال! يف حلقه
مداويًا, وإنه ال رضاع بعد فطام, وإنام حيرم من إنام كنَت «: فقال! عن ذلك وأخربه بقول أيب موسى

ضاع ما أنبَت اللَّحم والعظم; فأْمِسْك عليك امرأتك فأتى أبا موسى وأخربه بقول عبد اهللا . »الرَّ
 .)٢(»ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم«: فقال

                                                                                                  
وقد وصله . , من طريق حييى بن سعيد, وهو منقطع كام هو ظاهر)١٤(, رقم )٢/٦٠٧(» املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف   )١(

عن إسامعيل بن  ,بن عيينة وغريهاما رواه  :يتصل من وجوه منها«: وقال) ٦/٢٥٧(» االستذكار«احلافظ ابن عبد الرب يف 
 ,عنها زوجها أن يمصَّ  فأمرْت  !هافجرى لبنُ  ًا,كانت له امرأة فولدت غالم رجالً  أنَّ  ,عن أيب عمرو الشيباين ,أيب خالد

 :وقال !فسأله عن ذلك فكرهها له شعريَّ ألافأتى أبا موسى  !فرأى أنه سبقه منه يشء فدخل يف بطنه ,هه ويمجُّ فجعل يمصُّ 
 .»إهنا مل حترم عليك امرأتك« :بن مسعودافقال  ,أيب موسىفأتاه فأخربه بقول  .»ائت عبد اهللا بن مسعود فإنه أعلم بذلك«

ويشهد له ما  .»−  بن مسعودايعني  − ال تسألوين عن يشء ما دام هذا احلرب بني أظهركم  !يا أهل الكوفة« :فقال أبو موسى
 .بعده

وإسناده . , من طريق اإلمام أيب حنيفة, عن محاد, عن إبراهيم به)٦١٣(, رقم )١٣٤ص(له » اآلثار« أخرجه أبو يوسف يف  )٢(
وإبراهيم النخعي وإْن كان ). ١٧٨ص(» التقريب«) فقيه صدوق له أوهام(, وشيخ أيب حنيفة هو محاد بن أيب سلمة حسن

حوا مراسيله, وخصَّ  : انظر. البيهقي ذلك بام أرسله عن عبد اهللا بن مسعودُيرسل كثريًا, إال أنَّ مجاعة من احلفاظ صحَّ
 .واهللا أعلم, فاإلسناد ال ينزل عن مرتبة احلسن). ١٥ص(» حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل«



אאאא  

 

إىل  جاء رجٌل « :قال يب عطية الوادعيِّ أمن وجه ثالث, عن » مصنفه«ورواه عبد الرزاق يف  – ٣
فأتيت أبا  ,هه ثم أجمُّ أمصُّ  فجعلُت  ,إهنا كانت معي امرأيت فحرص لبنها يف ثدهيا :بن مسعود فقالا

ما « :فقال ,فقام وقمنا معه حتى انتهى إىل أيب موسى :قال .»!عليك ْت مَ رُ َح « :موسى فسألته فقال
 !?ترى هذا أرضيعاً «:  −الرجل  وأخذ بيد −بن مسعود افقال  ,فأخربه بالذي أفتاه .»!?هذا أفتيَت 
 بني ْرب ال تسألوين عن يشء ما كان هذا احلَ « :فقال أبو موسى .»مَ والدَّ  حمَ اللَّ  ضاع ما أنبَت إنام الرَّ 
  .)١(»أظهركم

 

 :صفة إرضاع الكبري عند القائلني به 
ا أن ُتلقمه ثدهيا كام يُ  صنع بالطفل فال, صفته أن ُحيلب اللبن من ثدي املرأة وُيسقاه الكبري, أمَّ

 .)٢(ألنَّ ذلك ال ينبغي عند أحد من العلامء, كام يقول ابن عبد الرب

اضع من  ه الرَّ م عنده ما امتصَّ ضاع املحرِّ إال أنَّ ابن حزم شذَّ عن سائر العلامء وقال بذلك, فالرَّ
ماً  ها رضاعًا حمرِّ ويف هذا إشكاٌل ! )٣(ثدي املرضعة بفيه فقط, وأي صفة غري هذه الصفة فإنه ال يعدُّ

 !)٤(كبٌري, كيف وهو ليس حمرمًا هلا, وسوف حيصل برضاعه عىل هذه الصفة فتنة عظيمة

                                                                                                  
, من )٨٤٩٩(, رقم )٩/٩١(» املعجم الكبري«, ومن طريقه الطَّرباينُّ يف )١٣٨٩٥(, رقم )٧/٤٦٣(أخرجه عبد الرزاق   )١(

أبو . وهو هبذا اإلسناد صحيح, رجاله رجال الشيخني. الثوري, عن أيب حصني, عن أيب عطية الوادعي به طريق سفيان
وأبو عطية الوادعي, اسمه ). ٣٨٤ص(» التقريب«) ثقة ثبت(حصني, هو عثامن بن عاصم بن حصني األسدي الكويف 

 ).٦٥٨ص(» التقريب«) ثقة(مالك بن عامر أو ابن أيب عامر 
 ).٦/٢٥٥(» ستذكاراال«: انظر  )٢(
 ).١٠/١٨٥(» املحـــىل«: انظر  )٣(
 ).١٣/٤٣٤(» الرشح املمتع«: انظر  )٤(



אאאא  

 

حلبت لبنها فرشبه من غري أن يمسَّ ثدهيا, وال  −ريض اهللا عنها  −لعلَّ سهلة : وقال بعضهم
ه ببعض األعضاء وويُّ هذا واستحسن النَّ . التقت برشتامها; ألنه ال جيوز رؤية الثَّدي وال مسُّ

 !)١(التوجيه, ثم ذكر احتامل أنه ُعفي من مسِّ الثدي للحاجة

حف املرصية واملحلية خالل األشهر املاضية, عن فتوى أحد  ومن العجب ما ُأثري يف بعض الصُّ
أساتذة كلية ُأصول الدين بجامعة األزهر, حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها يف 

مة عىل زعمهالعمل منعًا للخ م الزواج! لوة املحرَّ ضاع ُيبيح اخللوة فقط وال ُحيرِّ وعليه ! وأنَّ هذا الرَّ
 !فيجوز للموظفة أن ختلع احلجاب, وتكشف شعرها أمام من أرضعته

وكان الواجب عىل رئيس قسم احلديث بجامعة ! والشكَّ أنَّ هذه الفتوى من الباليا العظيمة
م بني الرجال والنساء يف أماكن األزهر أن يناشد املسؤولني يف  بلده أن يمنعوا االختالط املحرَّ
وقد ردَّ عليه علامء األزهر يف حينه, وأنكروا عليه فتواه, ! الرجال العمل, وأن يعزلوا النساء عن

 مطالبني حالة خاصة, أنه ال جيوز القياس عىلخروج عىل إمجاع علامء األمة, و اهنمؤكدين أ
  !)٢(املسلمني ذيلة بنيسهم يف نرش الرَّ يُ ألنه  ; بالتصدي لذلك

ذيفة
ُ
 :  اجلواب عن قصة سامل موىل أبي ح

 :أجاب اجلمهور عن حديث سامل موىل أيب ُحذيفة من وجهني 

                                                                                                  
 ).١٠/٣١(» رشح النووي عىل صحيح مسلم«: انظر  )١(
أفتى هبا يف ! صاحب هذه الفتوى الشاذة هو الدكتور عزت عطية, رئيس قسم احلديث بكلية ُأصول الدين بجامعة األزهر  )٢(

وقد ردَّ عليه ! ضائية, وكررها وردَّ عىل معارضيه يف بعض اللقاءات الصحفية عقب فتواه املثرية للجدلإحدى القنوات الف
, والدكتور عبد املهدي عبد القادر, والشيخ أرشف ) الوكيل األسبق ملجمع البحوث اإلسالمية(الشيخ السيد عسكر 
 .هـ٢٩/٤/١٤٢٨املية, وقد نرش ذلك بتاريخ عىل الشبكة الع» موقع العربية نت«:  انظر. عبداملقصود, وغريهم
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وذلك من .. فقط  −ريض اهللا عنهام  −أنه خاص بسامل ورخصة لسهلة بنت سهيل  :الوجه األول
 :ناحيتني

يف غري سامل, واحتفَّت هبا قرينة التبني, وصفات ال  إما أن تكون خصوصية عني مل تأِت  – ١
ضاع ^ بدليل أنَّ سائر أزواج النبي . )١(توجد يف غريه, فال ُيقاس عليه أَبْني أن ُيدخلن عليهن بالرَّ

سهلة بنت سهيل إال رخصة يف ^ ما نرى الذي أمر به النبي «: حال الكرب أحدًا من الرجال, وقلن
 .)٢(»سامل وحده

افعيُّ قال اإل ما نراه إال رخصة مع ما وصفت من داللة القرآن, وإين قد حفظت عن «: مام الشَّ
 . اهـ )٣(»عدة ممن لقيت من أهل العلم أنَّ رضاع سامل خاصٌّ 

يف  −ريض اهللا عنها  −وأشار احلافظ ابن عبد الرب إىل أنَّ مجهور العلامء مل يتلقوا حديث عائشة 
 .)٤(بل تلّقوه باخلصوصرضاع سامل بالقبول عىل عمومه, 

يخ ابن ُعثيمني بأنَّ األصل عدم التَّخصيص, ولو كان هذا من باب  )٥(وتعقَّب هذا الوجه الشَّ
سول  اذبحها ولن «: حني قال )٦(ُيبنيِّ ذلك, كام بنيَّ أليب بردة ^ اخلصوصية العينية لكان الرَّ

                                                                                                  
 ).١٣/٤٣٥(» رشح املمتع«, )٣/٣١٧(» رشح الزرقاين«: انظر  )١(
 ).٤/٥(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 ).املحققة − ٦/٨٠(» األم«  )٣(
 ).٦/٢٥٥(» االستذكار«: انظر  )٤(
 ).١٣/٤٣٥(» الرشح املمتع«: انظر  )٥(
نسبه إىل قضاعة, حليف لألنصار, أبو بردة, غلبت عليه كنيته, وهو خال الرباء بن  هو هانئ بن نيار بن عمرو ينتهي  )٦(

وعنه الرباء بن عازب, وجابر بن عبد اهللا, . أحاديث^ روى عن النبي . شهد العقبة, وبدرًا, وسائر املشاهد. عازب
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 .)١(»جتزئ عن أحد بعدك

ا أن تكون خصوصية وصف, بح – ٢ يث إنَّ من ُتشبه حاله حال سامل من كلِّ وجه ُنظر; وإمَّ
ضاع, وإذا كان املقصود باإلرضاع  فإذا كان املقصود باإلرضاع التغذية; فإنه ال يكون إال يف زمن الرَّ

 .دفع احلاجة; جاز ولو للكبري

, يف املشقة −ريض اهللا عنها  −وتعقَّب ابن حجر هذا الوجه بأنه يقتيض إحلاق من يساوي سهلة 
 .)٢(واالحتجاج هبا فتنتفي اخلصوصية ويثبت مذهب املخالف

مًا ثم صار منسوخًا, ومال إليه ابن املنذر كام قال ابن عبد الرب :الوجه الثاين , )٣(أنه كان حمرِّ
خيسُّ من احلنفية  . )٤(واختاره الرسَّ

. وإما عىل النَّسخ واألكثرون محلوا احلديث; إما عىل اخلصوص,«:  −رمحه اهللا  –قال ابن القيِّم 
واستدلوا عىل النَّسخ بأنَّ قصة سامل كانت يف أول اهلجرة; ألهنا هاجرت عقب نزول اآلية, واآلية 

غر, فرواها من تأخر . ُأنزلت يف أوائل اهلجرة ا أحاديث احلكم بأنَّ التَّحريم خيتص بالصِّ وأمَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٧/٣٦(» إلصابةا«, )٤/١٥٣٥(» االستيعاب«: انظر). هـ٤٢أو ٤١أو ٤٥(مات سنة . ومجاعة من التابعني

 .عليه تفٌق م  )١(
 ).٥٥٦٣(, رقم )مع الفتح − ١٠/٢٠(باب من ذبح قبل الصالة أعاده  –أخرجه البخاري يف كتاب األضاحي   
 .من حديث الرباء بن عازب  واللفظ له,) ١٩٦١(, رقم )٣/١٥٥٣(باب وقتها  –ومسلم يف كتاب األضاحي أيضًا   

 ). ٩/١٤٩(» الفتح«: انظر  )٢(
 ).٦/٣٠٤(» مرقاة املفاتيح«, )٣/٣١٧(» رشح الزرقاين«, )٤/٥(» بدائع الصنائع«: نظرا  )٣(
 ).٥/١٣٦(» املبسوط«: انظر  )٤(
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حابة, نحو أيب هريرة, وابن عبَّاس, وغريهم  .)١(»; فتكون أوىلإسالمهم من الصَّ
وردَّ ابن حجر دعوى النَّسخ بأنه ال يلزم من تأخر إسالم الراوي وال صغره أن ال يكون ما رواه 

 .)٢(متقّدماً 

                             :عن فتواه  رجوع أبي موسى 

ابقة عىل أنَّ أبا موسى األشعريَّ  لقول أيب  رسعان ما َنَزَع عن قوله وتركه دلَّت اآلثار السَّ
محن عبد اهللا بن مسعود  حيحة يف املسألة, وأنَّ املرأة ال  عبد الرَّ د أن أعلمه بالفتوى الصَّ بمجرَّ

ضاع املسؤول عنه إنام كان بعد احلولني حال الكرب, ورضاع  ضاع ; ألنَّ الرَّ حترم عىل زوجها هبذا الرَّ
ه هذا صفته ال يثبت به التَّحريم ألبتَّة ; فلامَّ بان له   .وهذا سبب رجوعه ..احلقُّ َرَجَع إليه ومل يتعدَّ

 : وقد جزم برجوعه طائفٌة من أهل العلم

اص*  وقد ُروي عن أيب موسى أنه كان يرى رضاع الكبري, وُروي عنه ما يدلُّ عىل «: قال اجلصَّ
 قول ابن وهذا يدلُّ عىل أنه َرَجَع عن قوله األول إىل... «: ثم ساق الدليل عىل ذلك وقال. »رجوعه

وكان باقيًا عىل » ال تسألوين عن يشء وهذا احلرب بني أظهركم«: مسعود; إذ لوال ذلك مل يقل 
 .)٣(»خمالفته, وأنَّ ما أفتى به حقٌّ 

وكان أبو موسى األشعريُّ ُيفتي به, ثم انرصف عنه إىل قول ابن «: وقال ابن عبد الرب* 

                                                                                                  
 ).٦/٤٤(» هتذيب السنن«: انظر  )١(
ه الشيخ ابن عثيمني ). ٩/١٤٩(» الفتح«: انظر  )٢( . ; ألنَّ من رشط النسخ معرفة التاريخ, وهنا ال نعلم − رمحه اهللا  –وردَّ

 ).١٣/٤٣٦(» الرشح املمتع«: ظران
 ).١/٤٩٧(» أحكام القرآن«: انظر  )٣(
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وال يزال نَّ احلقَّ يف قول ابن مسعود ما َرَجَع إليه; ولو ال أنه بان له أ«: وقال أيضاً . )١(»مسعود
 .)٢(»الناس بخري ما انرصفوا إىل احلقِّ إذ بان هلم

, وُروي عنه ما يدلُّ عىل رجوعه عن ... «: وقال القرطبيُّ *  وُروي عن أيب موسى األشعريِّ
 .)٤(»يدلُّ عىل أنه رجع عن ذلك! ال تسألوين: فقوله«: وقال. )٣(»ذلك

م يف مسائل الفرائضوتق*  بًا عىل قول أيب موسى  )٥(دَّ نقل احلافظ ابن حجر عن ابن بطَّال معقِّ
 :»ويف جواب أيب موسى إشعاٌر بأنه رجع عام «: ; أنه قال »!مفيك  تسأُلوين ما دام هذا احلَـْربُ ال
 .)٦(»قاله

*  *  *  

 الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ُّ
  :مهور ، وهي أدلة اجل أبو موسى األشعري

نَّة, واآلثار  :استدلَّ القائلون بأنَّ رضاع الكبري ليس بيشء, وأنه ال ينرش احلُْرمة, بالقرآن, والسُّ

 القـــــرآن الكـــــريم: أوالً 

                                                                                                  
 ).٦/٢٥٥(» االستذكار«: انظر  )١(
 ).٦/٢٥٧(» املرجع السابق«  )٢(
 ).املحققة − ٦/١٨١(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٣(
 ).٦/١٨٢(» املصدر السابق«: انظر  )٤(
 ).٢٥(انظر املسألة رقم   )٥(
                                                                  .)١٢/١٨( »الفتح«  ) ٦(
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≡ßN ﴿: قال اهللا تعاىل − ١  t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯÷èÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ%x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ#u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9 $#...﴾)١(. 

ضاع, وليس وراء التامم يشء :وجه الداللة   .)٢(أنَّ اهللا تعاىل جعل احلولني الكاملني متام مدة الرَّ

…...  ﴿: وقال سبحانه – ٢ çµ è=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ   ...﴾)٣(. 

م بعد الفصا :وجه الداللة ت اآلية عىل أنَّ مدة فصال الرضيع عامان, فال رضاع حمرِّ  .)٤(لنصَّ
ـــــنَّة املـط: ثانيًا   ـرةهَّ ـــــالسُّ

دَّ فاشت ,دٌ وعندي رجٌل قاع ^ رسول اهللا دخل عيلَّ «: قالت −ريض اهللا عنها  −عن عائشة  – ١
ضاعة !يا رسول اهللا :فقلت :قالت !هورأيُت الغضَب يف وجه !ذلك عليه  :قالت .»إنه أخي من الرَّ

ضاعرْ انظُ « :فقال ضاعُة من املجاع فإنام ,ةن إخوتكنَّ من الرَّ حيحني«أخرجاه يف  .»ةالرَّ  .)٥(»الصَّ
ضاعة إال ما «: ^قال رسول اهللا : قالت −ريض اهللا عنها  −وعن ُأمِّ سلمة  – ٢ م من الرَّ ال حيرِّ

حه. », وكان قبل الفطام يف الثَّديَفَتَق األمعاء  مذيُّ وصحَّ  . )٦(أخرجه الرتِّ

                                                                                                  
 ).٢٣٣: آية(سورة البقرة   )١(
 ).٤/٦(» بدائع الصنائع«: انظر  )٢(
 ).١٤: آية(سورة لقامن   )٣(
 ).٥/١٣٦(» املبسوط«: انظر  )٤(
 .متفٌق عليه  )٥(

 ).٥١٠٢(, رقم )مع الفتح − ٩/١٤٦(احلولني  باب من قال ال رضاع إال بعد –أخرجه البخاري يف كتاب النكاح 
 .واللفظ له, )١٤٥٥(رقم  –) ٢/١٠٧٨(باب إنام الرضاعة من املجاعة  –ومسلم يف كتاب الرضاع 

م إال يف الصغر بعد احلولني,  –كتاب الرضاع ): ١١٥٢(, رقم )٣/٤٥٨(» سنن الرتمذي«  )٦( باب ما ُذكر أن الرضاعة ال حترِّ
: قال الرتمذي عقبه. ة, عن أبيه, عن فاطمة بنت املنذر زوج هشام بن عروة, عن ُأم سلمة مرفوعاً من طريق هشام بن عرو
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م بكونه دافعًا للجوع, ُمنبتًا للحم, ^ النبي  أنَّ  :وجه الداللة من احلديثني ضاع املحرِّ فرسَّ الرَّ
ومعلوم أنَّ هذا وصف رضاع الصغري ال الكبري; فإنَّ رضاع الكبري ال ينفي جوعه, .. فاتقًا لألمعاء 

فدلَّ عىل أنَّ رضاع الصغري هو الذي ينرش احلرمة, وما عداه .. وال يفتق أمعاءه, وال يشدُّ عظمه 
 .  )١(س بيشءفلي

 اآلثــــــــار: ثالثًا 

غري, جاءت عن  ضاعة رضاعة الصَّ م, إنام الرَّ وهي آثار صحيحة بمنع رضاع الكبري, وأنه ال ُحيرِّ
يف طائفة أخرى  عمر بن اخلطاب, وابن مسعود, وابن عبَّاس, وابن عمر, وُأمِّ املؤمنني ُأمِّ سلمة 

 .)٢(^من أصحاب النبي 

*  *  *  

  : الرتجيـح

اجح يف مسألة رضاع الكبري , وال يؤثر يف التَّحريم, وهو ما  −واهللا تعاىل أعلم  –الرَّ أنه ال يصحُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .»وغريهم^ هذا حديث حسن صحيح, والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي «
 ). ٧/٢٢١(» اإلرواء«وصححه األلباين يف . »رجاله عىل رشط الشيخني«): ١/٥٠٢(» التفسري«وقال احلافظ ابن كثري يف   

 ).٣/٣١٨(» رشح الزرقاين«, )٤/٥(» بدائع الصنائع«: انظر  )١(
 : انظر تلك اآلثار الواردة الثابتة عنهم يف  )٢(

 ).وما بعدها ٧/٤٥٨(باب رضاع الكبري  –كتاب الرضاع : » مصنف عبد الرزاق«* 
 ).٥٤٥−٣/٥٤٤( اع إال ما كان يف احلولنيال حيرم من الرض: من قال  −كتاب النكاح  :» مصنف ابن أيب شيبة«* 
 ).وما بعدها ٦/٩١(باب رضاع الكبري  –كتاب الرضاع : » معرفة السنن واآلثار«* 
 ).١٠٦٧ −٣/١٠٦١(» ما صحَّ من آثار الصحابة يف الفقه«* 
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م البدَّ فيه من توفر رشطني ضاع املحرِّ  :عليه مجهور أهل العلم; ذلك أنَّ الرَّ

قات :األول        .أن يكون مخس رضعات متفرِّ

 . من يقول به أن يكون يف احلولني, أو قبل الفطام عند :الثاين

 .واحلمد هللا ربِّ العاملني  .)١(وقد حكاه ابن القّطان إمجاعًا بني أهل العلم

*  *  * 

  

  

  

  

                                                                                                  
 ).٦٥و٢/٦٤(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«: انظر  )١(
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  املسألة األولـى – ٤٤
   )١(عن رأيه بعدم توريث املرأة من دية زوجها عمر بن اخلطاب  وعرج

                                                                                                  
ية  )١( ال  – الدِّ  ف أورَ املال الواجب باجلناية عىل اجلاين يف نفس أو طَ هي : وقيل .النفس ُل دَ و بَ املال الذي ه : − بكرس الدَّ

 ).٣٤٥ص( »التعاريف« :انظر. غريمها
 :واألصل يف وجوهبا الكتاب, والسنة, واإلمجاع*   
ا الكتاب   ⎯... ﴿: فقول اهللا تعاىل :أمَّ tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔ sÜ yz ãƒÌós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠ uρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’n<Î) ÿ⎯Ï& Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θ è%£‰ ¢Átƒ 4 ...  ﴾ 

 ].٩٢آية : النساء[
نَّة   ا السُّ يات^ فحديث عمرو بن حزم أنَّ النبي  :وأمَّ نن , والدِّ أخرجه . كتب له كتابًا إىل أهل اليمن فيه الفرائض, والسُّ

 ).٧٠٦١(, رقم )٤/٢٤٦( »السنن الكربى« النسائي يف
ية يف اجلملة :ا اإلمجاعوأمَّ     ).٨/٢٨٩(» املغنـي«: انظر. فقد أمجع أهل العلم عىل وجوب الدِّ



אאאא  

 

W 

وهو مذهب . )١(جها املقتولحكى بعض أهل العلم اإلمجاع عىل توريث الزوجة من دية زو
 .)٣(; عىل اعتبار أهنا مال موروث أشبه سائر األموال التي يرتكها امليت )٢(مجهور فقهاء األمصار

وذلك ! إنَّ املرأة ال ترث من دية زوجها املقتول: أنه قال وقد جاء عن عمر بن اخلطاب 
اك ب^لعدم علمه أنَّ يف ذلك سنة عن النبي  حَّ يف قصة امرأة  )٤(ن سفيان , هي حديث الضَّ

بايبِّ  نَّة, عىل ما سيأيت بيانه. )٥(َأْشَيم الضِّ  .وقد ُحِكَي عنه الُعُدول عن هذا الرأي لتلك السُّ

*  *  * 

אאW 

  :يف املسألة  اآلثــار الواردة عن عمر 

                                                                                                  
 ).٢/٣٦٨(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )٧/٢٨٦(البن اهلامم » فتح القدير«: انظر  )١(
, )٦/٩٥(» ماأل« :وللشافعية, )٢/٣٢٣(» الفواكه الدواين« :وللاملكية, )٢٦/١٥٧(» املبسوط« :للحنفيةانظر   )٢(

 ) .١١/١٢٠( »املحـىل« :وللظاهرية, )٩/٤٨٢( »اإلنصاف« :وللحنابلة
 ).٦/٢٦٢(» املغنــي«: انظر  )٣(
ن عىل وكا .وعقد له لواء ,^ صحب النبيمعدود يف أهل املدينة,  .أبو سعيد ,بن عوف بن أيب بكر بن كالب الكاليبا  )٤(

عىل  ^وبعثه النبي   ,سيفه متوشحاً  ^كان يقوم عىل رأس رسول اهللا . بامئة فارس عدُّ وكان من الشجعان يُ  ,صدقات قومه
 ).٣/٤٧٧(» اإلصابة«, )٢/٧٤٣( »االستيعاب«: انظر. حديثه يف قصة امرأة أشيم مشهور, رواه أصحاب السنن. رسية

فأمر  ,مسلامً  ^عهد النبي تل يف قُ  .وبعد األلف أخرى ,بعدها موحدة ,بكرس املعجمة, بايبالضِّ  –بوزن أمحد  − م يَ ْش أَ هو   )٥(
اك حَّ اإلصابة يف متييز «: انظر .ومل يذكر ابن حجر يف ترمجته سوى هذه املعلومة .بن سفيان أن يورث امرأته من ديته الضَّ
 ).١/٩٠(» الصحابة



אאאא  

 

فقط,  )١(املقتول للعاقلة أنه كان يذهب إىل أنَّ دية صحَّ عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 :وأنَّ املرأة ليس هلا فيها نصيب

نن«روى أصحاب  – ١ ية «: قال عمر بن اخلطاب «: عن سعيد بن املسيِّب قال» السُّ الدِّ
اك الكاليبُّ أنَّ النبي»للعاقلة, ال ترث املرأة من دية زوجها شيئاً  حَّ كتب إليه أن ^ , حتى شهد الضَّ

ث امرأة أشيم الضَّ   .)٢(»بايبِّ من دية زوجها ; َفَرَجَع عمرُيورِّ

اكفقال  .»?فيه قوالً  ^سمع رسول اهللا  نْ مَ  ;بمنى عمر الناَس  دَ َش نَ «: ويف لفٍظ قال – ٢ حَّ  الضَّ
فقال . »عندي منه علم«:  −استعمله عىل صدقة بني كالب  ^وكان النبي  − بن سفيان الكاليبُّ ا

ثم  ,فمكث فيه ساعة ,له )٣(فدخل نسيطر .»حتى أخرج انتظرين«:  −معناها  وقال كلمةً  −عمر
 .)٤(»فرجع; ث امرأة أشيم من دية زوجها كتب إليه أن يورِّ  ^النبي  خرج فأخرب الناس أنَّ 

ية للعاقلة, وال ترث املرأة من دية : يقول كان عمر بن اخلطاب «: ويف رواية قال – ٣ الدِّ

                                                                                                  
 »النهاية«: انظر .وهي صفة مجاعة عاقلة, عطون دية قتيل اخلطأالذين يُ  ,هي العصبة واألقارب من قبل األب :العاقلة  )١(

 .واملراد هبم عصبة امليت). ل.ق.ع(, مادة )٣/٢٧٨(
, والنسائي يف )٢٩٢٧(, رقم )٣/١٢٩(باب يف املرأة ترث من دية زوجها  –أخرجه أبو داود يف كتاب الفرائض   )٢(

 الديات , والرتمذي يفواللفظ له) ٦٣٦٤(, رقم )٤/٨٧(باب توريث املرأة من دية زوجها  –يف الفرائض أيضًا » الكربى«
باب ما جاء يف مرياث املرأة من  –الفرائض (, ويف )١٤١٥(, رقم )٤/٢٧(باب ما جاء يف املرأة هل ترث من دية زوجها  –

ية  –, وابن ماجه يف الديات )١٢١٠(, رقم )٤/٢٤٢٥(دية زوجها  ; ) ٢٦٤٢(, رقم )٢/٨٨٣(باب املرياث من الدِّ
حه ابن عبد الرب يف . هاب, عن سعيد بن املسيب بهكلُّهم بأسانيدهم من طريق سفيان, عن ابن ش » التمهيد«وصحَّ

  ).٢/٢٦٩(» الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية«, واحلافظ ابن حجر يف )املغربية − ١٢/١١٦(
  .مل أجد رشحًا هلذه الكلمة الغريبة, والسياق يدل عىل أهنا ما ُيشبه الفسطاط أو اخليمة; واهللا أعلم  )٣(
 . , يف املوضع السابق)٦٣٦٥(, رقم )٤/٧٩( »لكربىالسنن ا«  )٤(
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اك بن »!زوجها شيئاً  حَّ ث امرأة أشيم ^ سفيان أنَّ النبي , حتى أخربه الضَّ كتب إليه أن ُيورِّ
بايبِّ من دية زوجها ; فرجع إليه عمر  .)١(»الضِّ

ية إال للعصبة, ألهنم «: قال عمر بن اخلطاب : ورواه عبد الرزاق بلفظ – ٤ ما أرى الدِّ
اك بن سفيا. »يف ذلك?^ يعقلون عنه, فهل سمع أحٌد منكم من رسول اهللا  حَّ ن الكاليبُّ فقال الضَّ

ث امرأة أشيم ^ كتب إيلَّ رسول اهللا «:  − استعمله عىل األعراب ^ وكان رسول اهللا  – أْن ورِّ
بايبِّ من دية زوجها   .)٢(; فأخذ به عمر» الضِّ

*  *  *  

  

                             :عن رأيه  رجوعه 

ابقة عىل رجوع عمر  دم توريث املرأة من دية وانرصافه عن رأيه يف ع دلَّت اآلثار السَّ
اك بن سفيان يف قصة امرأة أشيم حَّ  .زوجها, وأخذه بخرب الضَّ

نن«يف  –رمحه اهللا تعاىل  –قال اإلمام اخلطَّايبُّ *  وإنام كان عمر يذهب يف قوله «: )٣(»معامل السُّ
فلام  ,ملكهوإذا مات بطل  ,املقتول ال جتب ديته إال بعد موته وذلك أنَّ  ,األول إىل ظاهر القياس

نَّة نَّة ترك الرأي وصار إىل السُّ ية للعاقلة الذين يعقلون عنه  , وكان مذهب عمر بلغته السُّ أنَّ الدِّ
 .»إىل أن بلغه اخلرب فانتهى إليه

                                                                                                  
 . باإلسناد السابق )٦/٨٨( »األم« أخرجه الشافعي يف  )١(
  ., بنحو اإلسناد السابق)١٧٧٦٤(, رقم )٩/٣٩٧( »مصنفه« أخرجه عبد الرزاق يف  )٢(
  ).دعاس −٣/٣٣٩(  )٣(
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خيسُّ *  ال مرياث للزوج والزوجة : وكان عمر يقول«: )١(»املبسوط«يف  −رمحه اهللا  –وقال الرسَّ
ية,   .» هذا احلديثثم َرَجَع إىلمن الدِّ

وال أعلم خالفًا بني العلامء قديًام وال «: )٢(»االستذكار«يف  –رمحه اهللا  –وقال ابن عبد الرب * 
نَّة املذكورةحديثًا  يف أنَّ املرأة ترث من دية  بعد قول عمر الذي انرصف عنه إىل ما بلغه من السُّ

 .)٣(»زوجها كمرياثها من سائر ماله

 ,ودية املقتول موروثة عنه كسائر أمواله«: )٤(»املغنـي«يف  –رمحه اهللا  –مة وقال املوفق ابن قدا* 
باته الذين يعقلون َص وعنه ال يرثها إال عَ  ,فروي عنه مثل قول اجلامعة ,إال أنه اختلف فيه عن عيلٍّ 

 .»توريث املرأة من دية زوجها ^ وكان عمر يذهب إىل هذا, ثم رجع عنه ملا بلغه عن النبي ,عنه

ومل يكن عمر أيضًا يعلم أنَّ املرأة ترث من دية «:  −رمحه اهللا  –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية * 
اك بن سفيان  حَّ ية للعاقلة, حتى كتب إليه الضَّ ^ وهو أمري رسول اهللا  –زوجها, بل يرى أنَّ الدِّ

بايبِّ من د^ خيربه أنَّ رسول اهللا  –عىل بعض البوادي  ث امرأة أشيم الضِّ فرتك رأيه ية زوجها ; ورَّ
 .)٥(»لو مل نسمع هبذا لقضينا بخالفه: لذلك, وقال

 .)٦(وقد حكى رجوعه طائفٌة من أهل العلم غري من ذكرنا

                                                                                                  
)٢٦/١٥٧(  )١.(  
)٨/١٣٣(  )٢.(  
 ).٢/٧٤٢(له » االستيعاب«: وانظر  )٣(
)٦/٢٦٢(  )٤.(  
 ).٢٠/٢٣٤(» جمموع الفتاوى«  )٥(
, واخلطيب البغدادي يف )٤/١٥٥(» خمترص اختالف العلامء«, والطحاوي يف )٢/٣١٥(» األوسط«منهم ابن املنذر يف   )٦(
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*  *  * 

  : عن رأيه سبب رجوعه 

بب يف ذلك هو بلوغه سنة النبي  أال ترى أنَّ عمر يف َسَعِة «: قال ابن عبد الرب. يف القضية ^السَّ
 .)١(»قد خفي عليه من توريث املرأة من دية زوجها ^ومه لرسول اهللا علمه, وكثرة لز

*  *  * 

  

  :، وهي أدلة اجلمهور  عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ

نَّة, واملعقول  :استدلَّ القائلون بتوريث املرأة من دية زوجها, وأهنا تقسم قسمة املواريث بالسُّ

ـــــرة: أوالً  ـــنَّة املطهَّ  السُّ

اك بن سفيان  – ١ حَّ م منها حديث الضَّ  . املتقدِّ

 .ووجه الداللة منه ظاهر

حيحني«ومنها حديث  – ٢ ثته ومن ترك كال رفلو من ترك ماالً «: عن أيب هريرة » الصَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
مة , وابن قدا)٤/٥٣٢(» املحصول«, والرازي يف )١١٨(» املستصفى«, وأبو حامد الغزايل يف )١/٣٦٤(» الفقيه واملتفقه«

رشح أصول «, والعالء البخاري يف )٢/٧٦(» اإلحكام يف أصول األحكام«, واآلمدي يف )١٠٣ص(» روضة الناظر«يف 
» قواعد التحديث«, ومجال الدين القاسمي يف )٢/٣٨٢(» إعالم املوقعني«, وابن قيم اجلوزية يف )٢/٥٤٤(» البزدوي

 . )٣٧٤ص(
 ).املغربية −١/١٦٠(» التمهيد«: انظر  )١(
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 .)١(»افإلين

ية مال خلَّفه امليت, فيكون جلميع ورثته حسب فرائضهم :وجه الداللة  .أنَّ الدِّ

مرياث  )٢(قىض أنَّ العقل^ أنَّ النبي «شعيب, عن أبيه, عن جده,  ومنها حديث عمرو بن – ٣
 .)٣(»بني ورثة القتيل عىل فرائضهم

ية مرياث ^ أنَّ النبي  −ريض اهللا عنهام  –ترصيح عبد اهللا بن عمرو  :وجه الداللة قىض بأنَّ الدِّ
 .بني الورثة حسب الفرائض, والزوجة وارثة بالفرض, وهو نصٌّ يف حمل النزاع

 ـولــقـاملع: ثانيًا 

 :)٤(وذلك من عدة وجوه

ية حقٌّ جيري فيه اإلرث, فأشبهت سائر أمواله – ١  .أنَّ الدِّ

ية, بدليل أنَّ الصغري  – ٢ أنه ال يلزم من عدم التنارص والعقل عدم اإلرث للقصاص أو الدِّ

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  )١(

باب  –, كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس)٢٣٩٨(, رقم )مع الفتح − ٥/٦١(» صحيح البخاري«
باب  –, كتاب الفرائض )١٦١٩(, رقم )٣/١٢٣٨(» صحيح مسلم«و. ويف غريه من املواضع .الصالة عىل من ترك ديناً 

 .واللفظ هلام. من ترك ماالً فلورثته
يةهو  :ُل ـقْ ـالعَ   )٢( يةمجع  وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيالً  ,الدِّ لها قُ ها يف عُ أي شدَّ , ها بفناء أولياء املقتوللَ قَ عَ من اإلبل فَ  الدِّ

يةيت فسمِّ  ,ويقبضوها منه ,مها إليهمليسلِّ   ).ل.ق.ع(, مادة )٣/٢٧٨(» النهاية«: انظر. رباملصد عقالً  الدِّ
وأمحد يف  .باب االختالف عىل خالد احلذاء –يف كتاب القسامة ) ٤٨٠١(, رقم )٨/٤٢(» سننه«أخرجه النسائي يف   )٣(

 .; مجيعهم بأسانيدهم إىل عمرو بن شعيب به) ١٧٧٧٤(, رقم )٩/٤٠٠(» مصنفه«, وعبد الرزاق يف )٢/٢٢٤(» مسنده«
 ).٨/٣٥٤(» البحر الرائق«, )٦/٢٦٢(» املغنــي«: انظر  )٤(
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ية أقرب منه  .والنساء من األقارب ال يعقلن ويرثن القصاص ; والدِّ

 . استحقاق اإلرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة, فال فرق أنَّ  – ٣

 .أنَّ الزوجية تبقى بعد املوت حكًام, فال معنى حلرمان الزوجة من دية زوجها  – ٤

*  *  *  

  :الرتجيـح 

اجح هو ما َرَجَع إليه أمري املؤمنني   .واهللا أعلم. بتوريث الزوجة من دية زوجها املقتول الرَّ

*  *  * 

 

  

 

  املسألة الثانيـة – ٤٥
   عن رأيه يف املفاضلة بني دية األصابع عمر بن اخلطاب  وعرج

W 

ل بعضها عىل بعض, وأنَّ  حكى ابن املنذر وغريه اإلمجاَع عىل أنَّ دية األصابع سواء, ال ُيفضَّ
 . )١(فيها عرشًا من اإلبل

                                                                                                  
   ).٢/٣٨٠(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)٧٣ص( »اإلمجاع«: رانظ  )١(
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كان  إنَّ عمر بن اخلطاب ; ف)١(وقد كان يف املسألة خالف قديم كام يقول احلافظ ابن حجر
ل بينها, فيجعل يف اخلنرص ستة, والبنرص تسعة, ويف الوسطى  ية, وُيفضِّ جيعل يف األصابع نصف الدِّ

نَّة يف ذلك بَّابة عرشة, ويف اإلهبام مخسة عرش; حيث خفيت عليه السُّ  .)٢(والسَّ

بري, وأبيه; أهنم كانوا ُيفاضل ون يف دية األصابع لتفاوهتا وُروي كذلك عن جماهد, وعروة بن الزُّ
 !)٣(يف املنافع

ا  عمر   .فقد ثبت رجوعه عن رأيه ; عىل ما سيأيت بيانه أمَّ

*  *  * 

  

אאW 

 عن عمر 
ُّ
  :يف التفاضل بني دية األصابع حبسب منافعها  األثر املروي

 ,جعل يف اإلهبام مخس عرشة عمر أنَّ «ب, عن سعيد بن املسيِّ  )٤(»مصنفه«روى عبد الرزاق يف 
عند  حتى وجدنا كتاباً  ,اويف اخلنرص ست  ,ويف البنرص تسعاً  ,ويف الوسطى عرشاً  ,ابة عرشاً بَّ ويف السَّ 

                                                                                                  
 ).١٢/٢٢٦( »الفـتح«: رانظ  )١(
 ).٢/٢٧٠( »إعالم املوقعني«: رانظ  )٢(
 ).٦٧٩ص(» بداية املجتهد«, و)١١/٥٨( »املحــىل«: رانظ  )٣(
م , تقدَّ وهو صحيح هبذا اإلسناد. من طريق الثوري, عن حييى بن سعيد, عن ابن املسيب) ١٧٦٩٨(, رقم )٩/٣٨٤(  )٤(

من طريق ابن نمري, عن حييى, ) ٢٦٩٩٩(, رقم )٥/٣٦٨(وبنحوه أخرجه ابن أيب شيبة . الكالم عىل مراسيل سعيد مراراً 
 . عن سعيد به
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 .»فأخذ به; ها سواء األصابع كلّ  نَّ أ:  ^آل حزم عن رسول اهللا 

قال . و معلوميفاضل بني دية األصابع ; هو تفاضل منافعها كام ه والذي جعل أمري املؤمنني 
افعيُّ  وكانت  ,النبي قىض يف اليد بخمسني عند عمر أنَّ  −واهللا أعلم  − ملا كان معروفاً «: اإلمام الشَّ

واحد من األطراف بقدره من  فحكم لكلِّ  ,هلا منازهلانزَّ ; أطراف خمتلفة اجلامل واملنافع  مخسةَ  اليدُ 
 .)٢(»)١(فهذا قياس عىل اخلرب ,دية الكفِّ 

*  *  *  

                             :عن رأيه يف املفاضلة بني األصابع  ـوعه رج

ابق بتفاضل دية األصابع طويًال, فلقد َرَجَع عن ذلك  مل يلبث عمر بن اخلطاب  عىل قوله السَّ
له وقضاته,  د وقوفه عىل كتاب آل حزم, وفيه التسوية بني األصابع; فصار يكتب بذلك إىل عامَّ بمجرَّ

 :واألدلة عىل رجوعه كثرية, منها.. رجوعه وهو سبب 

خرب بكتاب ثم أُ  ,قىض عمر بن اخلطاب يف األصابع بقضاء« :ب قالبن املسيِّ سعيد عن  − ١
 .)٣(»فأخذ به, وترك أمره األول ;من اإلبل مما هنالك عٌرش  إْصَبع يف كلِّ  :آلل حزم ^كتبه النبي 

                                                                                                  
يريد بالقياس هنا االستنباط املبني «: بقوله» فهذا قياس عىل اخلرب«): ٤٢٢ص(علَّق الشيخ أمحد شاكر عىل عبارة الشافعي   )١(

 . »ريد به القياس االصطالحي, كام هو ظاهرعىل التعليل, وال ي
 ). ٤٢٢ص(» الرسالة«: انظر  )٢(
من طريق معمر, عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري, عن ابن املسيب ) ١٧٧٠٦(, رقم )٩/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق   )٣(

 ).٥٢٢ص(» التقريب«) ثقة(وعبد اهللا األنصاري, هو قايض عمر بن عبد العزيز عىل املدينة .  به
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 .)١(»األصابع سواء أنَّ : عمر كتب إليه أنَّ « القايض, عن رشيحو − ٢

من اإلبل أو إْصَبع مما هنالك عٌرش  يف كلِّ « :عن عمر بن اخلطاب ,عن عمر بن عبد العزيزو – ٣
 . )٢(»ِق رِ هب أو الوَ عدهلا من الذَّ 

 . )٣(وقىض به ; قال به مجهور الفقهاء وهذا الذي َرَجَع إليه عمر بن اخلطاب 

وعىل هذا والرجل سواء, وأصابع اليد ية, يف اليد نصف الدِّ  وأمجع العلامء عىل أنَّ «: قال الَعْينيُّ 
  .)٤(»وال فضل لبعض األصابع عندهم عىل بعض ,أئمة الفتوى

خيسُّ برجوعه  * يف اخلنرص سّت : كان عمر يقول يف االبتداء«: , حيث يقولوقد جزم الرسَّ
بَّابة واإلهبام  مخسة وعرشون, ثم ملَّا بلغه من اإلبل, ويف البنرص تسع, والوسطى عرش, ويف السَّ

 .)٥(»َرَجَع إليه^ حديث رسول اهللا 

 ,منهم عمر ,هذا قول عامة أهل العلم«: وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة* 
إال رواية عن عمر  وال نعلم فيه خمالفاً  ... ومكحول ,وعروة ,وبه قال مرسوق .عبَّاسوابن  ,وعيل

                                                                                                  
جابر بن وفيه . من طريق الثوري, عن جابر, عن الشعبي, عن رشيح به) ١٧٧٠٠(, رقم )٩/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق   )١(

ى بام قبله .)١٣٧ص( »التقريب«) عيف رافيضض(يزيد بن احلارث اجلعفي   .ويتقوَّ
. عبد العزيز, عن عمر من طريق ابن جريج, عن عبد العزيز بن عمر, عن عمر بن ) ١٧٦٩٧(, رقم )٩/٣٨٤(  )٢(

 .وإسناده رجاله ثقات, إال أنَّ فيه انقطاعاً 
, )٤/٦٦( »مغني املحتاج« :وللشافعية, )٢/٣٢٣( »الفواكه الدواين« :وللاملكية, )٤/١٨١( »اهلداية« :للحنفية رانظ  )٣(

 ).١١/٥٩( »املحــىل« :وللظاهرية, )٣/٣١٥( »رشح منتهى اإلرادات« :وللحنابلة
 ). ٢٤/٥٤( »عمدة القاري«: رانظ  )٤(
 ). ٢٦/٧( »املبسوط«: رانظ  )٥(
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ويف التي تليها  ,ويف الوسطى بعرش ,ويف التي تليها باثنتي عرشة ,)١(ةرَّ ام بثلث غُ أنه قىض يف اإلهب
مما  إْصَبعويف كلِّ «: آلل حزم ^وُروي عنه أنه ملا أخرب بكتاٍب كتبه النبي . ويف اخلنرص بست ,بتسع

 .»; أخذ به وترك قوله األول )٢(»هنالك عٌرش من اإلبل

وخفي عليه دية األصابع, فقىض يف اإلهبام والتي تليها بخمس ... «: وقال ابن قيِّم اجلوزية* 
فرتك  قىض فيها بعرش عرش;^ أنَّ رسول اهللا : وعرشين, حتى ُأخرب أنَّ يف كتاب آل عمرو بن حزم

 .)٣(»قوله ورجع إليه

    .)٤(وحكى رجوعه مجاعٌة من أهل العلم غري من ذكرنا

*  *  * 

  :، وهي أدلة اجلمهور  خلطاب رجع إليه عمر بن االذي  دلة الرأيأ

                                                                                                  
ة من العبيد  )١( وسيأيت مزيد بيان ). ١٦١ص(للجرجاين » التعريفات«: انظر. هو الذي يكون ثمنه نصف عرش الدية: الُغرَّ

ة(ملعنى   .يف املسألة التالية يف دية اجلنني) الُغرَّ
ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول,  –, كتاب القسامة )٧٠٦١(, رقم )٤/٢٤٦( »السنن الكربى« أخرجه النسائي يف  )٢(

, مجيعهم من طريق )١٤٤٧(, رقم )١/٥٥٣(» املستدرك«, واحلاكم يف )٣٧٩(, رقم )٣/٢١٠(» سننه«والدارقطني يف 
  .^عبد اهللا بن أيب بكر, عن أبيه, عن جده, عن النبي 

 ه;ارنظرًا لشهرته وانتش )٨/٣٧( »االستذكار« يقول ابن عبد الرب يفكامال حاجة للنظر إىل إسناده  صحيح, وهذا احلديث
عىل معاين ما يف حديث عمرو بن حزم دليل واضح عىل صحة احلديث,  ويف إمجاع العلامء يف كلِّ مٍرص ... « :ونصُّ عبارته

 .»وأنه ُيستغنى عن اإلسناد لشهرته عند علامء أهل املدينة وغريهم
 ).٢/٢٥٢( »قعنيإعالم املو«: رانظ  )٣(
, والرازي يف )١/٣٦٥( »الفقيه واملتفقه« , واخلطيب البغدادي يف)٤٢٢ص(» الرسالة«منهم اإلمام الشافعي يف   )٤(

, )٢٤/٥٤( »عمدة القاري«, والعيني يف )٢/٧٦( »اإلحكام يف أصول األحكام«, واآلمدي يف )٤/٥٣٠( »املحصول«
 . م, وغريه)٣/٢٤٨( »سبل السالم«والصنعاين يف 
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ــنَّة, واإلمجاع, واملعقول  :استدلَّ القائلون بتساوي دية األصابع وعدم املفاضلة بينها بالسُّ

ـ: أوالً  رةــالسُّ  ـنَّة املطــــهَّ

^ , عن النبي −ريض اهللا عنهام  –من حديث ابن عبَّاس  »صحيحه« ي يفروى البخار – ١
 .)١(» −عني اخلنرص والبنرصي –هذه وهذه سواء  «: قال

جلني يف دية األصابع اليدين والرِّ «:  ^رسول اهللا  قال: قال –أيضًا  –وعن ابن عبَّاس  – ٢
 .)٢(»إْصَبع عرش من اإلبل لكلِّ  ,سواء
نه قىض يف األصابع بعرش عرش من أ« :^عن رسول اهللا  ,عن أيب موسى األشعريِّ و − ٣
 .)٣(»اإلبل

أهنا دلَّت عىل أنَّ الواجب يف األصابع عرش من اإلبل, وأنَّ دياهتا ال  :ديثوجه الداللة من األحا
 . ختتلف باختالف منافعها

نَّة  وعىل هذا ; فإنه ال مدخل للعقل يف تقدير دية األصابع مع تفاوهتا يف اجلامل واملنافع; ألنَّ السُّ

                                                                                                  
 . باب دية األصابع –كتاب الديات  –) ٦٨٩٥(, رقم )مع الفتح − ١٢/٢٢٥(» صحيح البخاري«  )١(
باب ما جاء يف دية األصابع, من  – ^كتاب الديات عن رسول اهللا  –) ١٣٩١(, رقم )٤/٨(» سننه«أخرجه الرتمذي يف   )٢(

حديث حسن «: قال الرتمذي عقبه. عبَّاس طريق احلسني بن واقد, عن يزيد بن عمرو النحوي, عن عكرمة, عن ابن
 .» صحيح غريب من هذا الوجه, والعمل عىل هذا عند أهل العلم

باب عقل األصابع, واإلمام أمحد يف  –يف كتاب القسامة ) ٧٠٥٠(, رقم )٤/٢٤٤(» السنن الكربى«أخرجه النسائي يف   )٣(
 .موسى بهعن أيب , عن مرسوق بن أوس ,بن هالل عن محيد ,غالب التامرواللفظ له, من طريق ) ٤/٤١٣(» املسند«
 ).٩٣٥و ٢٧٦و ٧٧٥ص(» التقريب«: انظر). مقبول(ومرسوق ). ثقة عامل(ومحيد ). صدوق(غالب  وإسناد حسن,  
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ت بينها يف التقدير, فال مدخل فيه للقياس  )١(»فتحال«احلافظ ابن حجر يف  وقد أورد. هي التي سوَّ
 – فسأله يح فجاءه رجٌل كنت عند ُرش « :قال عبيِّ من طريق الشَّ  − صحيٍح  البن املنذر بسندٍ  عزاهو −

 ,هذه وهذه سواء !سبحان اهللا« :فقال .»إصبع عرش يف كلِّ « :فقال ,»−يعني عن دية األصابع 
نَّة منعت! وحيك« :قال .»!اإلهبام واخلنرص   .»القياس, اتَّبع وال تبتدع إنَّ السُّ

 اإلجـــــامع: ثانيًا 

حابة, منهم عمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب طالب, وابن عبَّاس,  وذلك أنه قضاء مجاعة من الصَّ
فع إىل النبي ثم إنَّ حكم ما ُروي عنهم . وزيد بن ثابت, وغريهم, وال ُيعلم هلم خمالف ; ^ ; الرَّ

 .)٢(ال للعقل فيهاألنه يف التقديرات التي ال جم

 قـــــولاملع: ثالثًا 

ية إذا وجبت يف أعضاء متجانسة فهي مقسومة عىل عددها, كام يف  وذلك أنه من املعلوم أنَّ الدِّ
ية, فيجب أن تكون  جل الواحدة نصف الدِّ جلني, فإنَّ الواجب يف اليد الواحدة أو الرِّ اليدين والرِّ

ية الواجبة يف مجيع األصابع مق سومة عىل عددها; فيكون يف كلِّ إْصَبع عرشة من اإلبل أو ما الدِّ
 .هذا من ناحية.. ُيعادل ذلك 

ت جنس منفعتها األصلية فوجب أن تكون يف  ومن ناحية ُأخرى ; فإنَّ قطع مجيع األصابع ُيفوِّ
ية يف إذهاب املنافع, وال ُينظر إىل تفاوهت ية مقسومة عىل عددها كام جتب الدِّ ا يف املنافع ; مجيعها الدِّ

جلني بالتَّساوي, فلو كان التفاوت  ية مقسومة عىل اليدين والرِّ ألنَّ ذلك تعليل ُملغى, بدليل أنَّ الدِّ

                                                                                                  
)١٢/٢٢٦(  )١(. 
 ).٣/١٢٥(للدكتور رويعي الرحييل  »فقه عمر بن اخلطاب«: انظر  )٢(
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يف املنافع معتربًا لكان الواجب يف اليمنى أكثر من الواجب يف اليرسى; ألنَّ منفعة اليمنى أعظم 
 .)١(وأكثر

*  *  *  

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة ما ,  وأنَّ الواجب يف كلِّ إْصَبع عرش من اإلبل, من َرَجَع إليه أمري املؤمنني  الرَّ
 .واهللا تعاىل أعلم. غري مفاضلة

*  *  * 

 

  

  

  

 

  املسألة الثالثة – ٤٦
نِني عمر بن اخلطاب  وعرج

َ
  ) ٢(عن رأيه يف دية اجل

                                                                                                  
 ).٣/١٢٥( »فقه عمر بن اخلطاب«  )١(
. أجنَّت احلامل اجلنني, ومجعه أجنَّة: ُيقال. طقْ فهو ِس  وإن خرج ميتاً  ,ا فهو ولدفإن خرج حي  ,مهما استرت يف بطن أُ  :اَجلنِنيُ   )٢(

» كتاب العني«, و)١٣٨ص(» املطلع عىل أبواب املقنع«: انظر. عليه الليل ومنه جنَّ  ,نُّ ومنه اجلِ  ,الستتاره اً ي جنينسمِّ 
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ر عند أهل العلم أنَّ أصحاب رسول اهللا  يف ^ ا مجيع حديث رسول اهللا مل يستوعبو^ من املقرَّ
 .)١(»فليس أحٌد منهم إال وقد خفي عليه بعض ما قىض اهللا ورسوله به«سائر األحكام, 

املرأة احلامل, فكان يسأل أصحاب  خفي عليه حكم إمالص ومن ذلك أنَّ عمر بن اخلطاب 
ن مالك بن النابغة عن ذلك, ويستشريهم, وُيِلحُّ يف طلبه وصوالً للحق, حتى قام َمحَل ب^ النبي 
  يف واقعة حصلت فيام سأل عنه^ فأخربه بقضاء النبي  . 

; فإنَّ من عادته أنه إذا أراد  من فقهه وورعه وتوقِّيه  − )٢(كام سبق يف مسألة سابقة –وهذا 
حابة  , ليقوى يف نفسه ما ظهر إليه بنصٍّ ُينقل, أو موافقٍة احلكم شاور فيه أهل العلم من الصَّ

 .; عىل ما سيأيت بيانه )٣(لرأيه منهم

*  *  * 

אאW 

  :يف دية اجلنني ورجوعه إليه  األثـر الوارد عن عمر 

ألنه مل يكن لديه علٌم بشأنه,  القضاء يف اجلنني,ًا يف مرتدِّد كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
أنَّى كام هي عادته يف األقضية التي مل يكن عنده فيها فعزم عىل أن جيتهد برأيه يف ذلك, لكنه تريَّث وت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).٣٠٥ص(» حترير ألفاظ التنبيه«, و)ن.ن.ج(, مادة )١/٢٦٨(للخليل 

 ).٢/٢٧٠( »إعالم املوقعني«  )١(
 ).١٧(راجع املسألة رقم    )٢(
  ).٢/١٧٣( »املنتقى رشح املوطأ«  )  ٣(



אאאא  

 

, لعلَّه أن يظفر بيشء من ذلك, فلام حصل له  استبرش به وفرح فرحًا شديدًا, وقىض ما أراد,  نصٌّ
 .به وترك ما سواه

قام عمر عىل املنرب  :قال −ريض اهللا عنهام  –عبَّاس بن اعن » املصنف«روى عبد الرزاق يف 
أنه نشد قضاء « :ويف رواية النسائي − »قىض يف اجلنني^ سمع رسول اهللا  اهللا امرءاً  رذكِّ أُ « :فقال

كنت بني  !يا أمري املؤمنني« :ذيل فقالبن مالك بن النابغة اهلُ  َمحَلفقام  −)١(»كيف ذل ^النبي 
 −  عمود ظلتها −بت إحدامها األخرى باملِْسَطحأو رض ,فجرحت – )٢(تنييعني رضَّ  − جاريتني 

لو مل نسمع ! اهللا أكرب« :فقال عمر .»أو أمةٍ  عبدٍ  ةٍ رَّ غُ بِ  ^فقىض النبي  !قتلتها وقتلت ما يف بطنهاف
 .)٣(»بمثل هذا قضينا بغريه

فدلَّ األثر عىل عزمه االجتهاد برأيه يف املسألة, ثم رجوعه وصريورته إىل ما سمع من قضاء 
 .)٤(أهل العلموقد حكى رجوعه مجاعٌة من . يف نفس املسألة^ النبي 

 .ظاهر, وهو بلوغه حديث َمحَل بن مالك  : وسبب رجوعه

*  *  *  

                                                                                                  
 .به بن دينار وعن عمر باب قتل املرأة, من طريق ابن جريج, –كتاب القسامة ) ٦٩٤١(رقم , )٤/٢١٨( »السنن الكربى«  )١(
)٢(  ﴿   ﴾ :تان مهاا َّ  ).٤/٧٤٨(» اإلصابة«: انظر. أم عوف بنت مرسوح اهلذلية, وهي الضاربة :األوىل:  لرضَّ

 ).٨/١٢٣(» اإلصابة«: انظر. هي أم عفيف أو غطيف, ُمليكة بنت عويمر اهلذلية, وهي املرضوبة  :الثانية  
, عن طاوس, عن ابن بن دينار وعمرعن  بن عيينة, سفيان, من طريق )١٨٣٤٣(رقم , )١٠/٥٨( »مصنف عبد الرزاق«  )٣(

 .»هذا إسناد يف غاية الصحة«): ١٠/٣٨٣( »املحلـى«ابن حزم يف  قال .وسنده صحيح  .عبَّاس, عن عمر
, والغزايل يف )١/٣٦٤(» الفقيه واملتفقه«, واخلطيب البغدادي يف )٤٢٦ص(» الرسالة«منهم اإلمام الشافعي يف   )٤(

» املحصول«, والرازي يف )٩٤ص(» روضة الناظر وجنة املناظر«, وابن قدامة يف )١١٨ص(» املستصفى يف علم األصول«
 ).٢/٧٦(» اإلحكام يف أصول األحكام«, واآلمدي يف )٤/٥٣١(
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 : الواجب يف اجلنني*  

ة مسلمة, وهو قول أكثر أهل العلم, منهم عمر, وعطاء,  ة إذا كانت ُأمه حرَّ الواجب فيه الُغرَّ
, وأصحاب الرأي , والثَّوريُّ هريُّ , والزُّ , والنَّخعيُّ عبيُّ . )٢(مذهب األئمة األربعةوهو . )١(والشَّ

فاقًا بني الفقهاء  .)٣(وحكاه بعض أهل العلم اتِّ

ق بينهام نَّة مل ُتفرِّ  .)٤(وال فرق يف ذلك بني كون اجلنني ذكرًا أو ُأنثى; ألنَّ السُّ

ة, وال يرث منها شيئًا; ألنه  كذلك إن كانت ُأمه كتابية فإنَّ جنينها منه حمكوم بإسالمه ففيه الغرَّ
ةأ. مسلم ا إذا كان اجلنني حمكومًا برّقه فلم جتب فيه الُغرَّ  .)٥(مَّ

ة كفارُة القتل عند مجهور العلامء ⎯...  ﴿: , لقوله تعاىل)٦(كام أنَّ الواجب عليه مع الُغرَّ tΒuρ Ÿ≅ tFs% 
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 ).٨/٣١٦( »املغنــي«  )١(
, )٤/٢٠٧( »املدونة الكربى« :وللاملكية). ٢/٣٢١( »بدائع الصنائع«, )١٩١ص( »خمترص القدوري« :للحنفيةانظر   )٢(

 »الكـايف« :وللحنابلة). ٧/٢١٥( »روضة الطالبني«, )٢/١٩٧( »املهذب« :وللشافعية). ٢٥٧ص( »لقوانني الفقهيةا«
  ).٣/٣٠٥( »رشح املنتهى«, )٤/٣٧(

  ).٣٤/١٦٠( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«, و)٢/٣٨٤( »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, و)٧٥ص( »اإلمجاع«: انظر  )٣(

 ).٨/٣١٧( »املغنــي«, )املغربية − ٦/٨٤٢( »التمهيد«: انظر  )٤(
 ).٨/٣١٦( »املغنــي«: انظر  )٥(
 ).٣٤/١٦٠(» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«: انظر  )٦(
 ).٩٢: آية(سورة النساء   )٧(
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ة يف اجلنني ؟*  
َّ
ر
ُ
 مىت جتب الغ

بة, إذ ال يثبت حكم الولد إال بخروجه, وهو مذهب  ة إذا سقط اجلنني من الرضَّ جتب الُغرَّ
افعيِّ وأمحد واشرتط بعض الفقهاء أن يكون ما طرحته األم من مضغة أو علقة, أو ما يتبنيَّ . )١(الشَّ

ا إذا مل تلقه ُأمه وماتت وهو يف جوفها ومل خيرج, فال يشء فيه, وال حكم له, . )٢(منه خلق اإلنسان أمَّ
 أو ,أو بعطاس ,لمت حياته بحركةعُ و أما إذا سقط اجلنني. )٣(وهو حملُّ اتِّفاق بني العلامء

ية كاملة ; عىل هذا سائر الفقهاء, ثم مات ففيه الدِّ  ,أو بغري ذلك مما تستيقن به حياته ,)٤(باستهالل
 .)٥(ابن املنذر, وابن عبد الرب إمجاعاً  وحكاه

ة   *
َّ
ر
ُ
  :قيمة الغ

م بخمسني : وقال مالك. )٦(مخسامئة درهم: اختلف العلامء يف تقدير قيمتها, فقال أبو حنيفة ُتقوَّ
ةديناراً  افعيُّ وأمحد. )٧(, أو ستامئة درهم, نصف ُعرش دية احلّر املسلم, وُعرش دية ُأمه احلرَّ : وقال الشَّ
 .)٨(قيمتها مخس من اإلبل: وأمحد

                                                                                                  
 ).٨/٣١٧( »املغنــي«, )٦/١٠٨( »األم«: انظر  )١(
 ).املغربية −٦/٤٨٣( »التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٦/٤٨٢( »مهيدالت«, )٧٥ص( »اإلمجـاع«: انظر  )٣(
وت :تهاللـاالس  )٤( ياح ورفع الصَّ اخ والصِّ  ).٣٧٢ص( »الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي«: انظر. هو الرصُّ
 ).٦/٤٨١( »التمهيد«, )٧٥ص( »اإلمجـاع«: انظر  )٥(
 ).٨/٣٨٩( »البحر الرائق«: انظر  )٦(
 ).١٦/٤٠٢( »املدونة الكربى«: انظر  )٧(
 ).٣/٣٠٥( »رشح املنتهى«, )٧/٢٢٥(» روضة الطالبني«: انظر  )٨(
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, وسعر اإلبل الواحد ال تقل عن األلف, )١(فإذا كانت دية الرجل عندنا اليوم مائة من اإلبل
, وبام أنَّ دية املرأة عىل النصف ) ريال ١٠٠٠٠٠(فتكون قيمتها ما ُيعادل مائة ألف ريال سعودي 

; وعليه فإنَّ ُعرش ديتها مخس من ) ريال ٥٠٠٠٠(من الرجل, فهي مخسون من اإلبل, فتكون 
 .واهللا أعلم. )٢()ريال سعودي ٥٠٠٠(اإلبل, فتكون 

*  *  *  

  :، وهي أدلة اجلمهور  عمر الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ــرة, واإلمجاعاستدلَّ القائلون بوجوب الُغرَّ  نَّة املطـهَّ  :ة يف دية اجلنني إذا سقط ميتًا بالسُّ

ـ: أوالً  ــــنَّة املطـهَّ  ـرةــالسُّ

حيحني«يف  حديث أيب هريرة  – ١ فرمت إحدامها  ,ذيلاقتتلت امرأتان من هُ «: قال )٣(»الصَّ
 ةٌ رَّ ية جنينها غُ فقىض أن د ^فاختصموا إىل النبي  ,فقتلتها وما يف بطنها رٍ جَ حَ إحدامها األخرى بِ 

 .»وقىض أن دية املرأة عىل عاقلتها ,أو وليدةٌ  عبدٌ 

                                                                                                  
املعمول به يف املحاكم باململكة العربية السعودية أنَّ األصل يف دية النفس واألطراف هي اإلبل, بناء عىل ما قرره جملس   )١(

وتاريخ ) ٢٢٢٦٦(هـ, ثم صدر به األمر امللكي ذي الرقم ٣/٩/١٤٠١وتاريخ ) ١٣٣(القضاء األعىل ذي الرقم 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان » جدول يف مقادير الديات والشجاج«: انظر بحث بعنوان .هـ٢٩/٩/١٤٠١

 .هـ١٤٢٨, رجب )٣٥(, وهو منشور بمجلة العدل, العدد )١٧٧ص(
, وبحث )٢/٣٧٤(للشيخ عبد اهللا بن جربين  »إهباج املؤمنني برشح منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين«: انظر  )٢(

 ).١٨١ص(» يف مقادير الديات والشجاججدول «
 .ويف مواضع أخرى. باب جنني املرأة  –, كتاب الديات )٦٩١٠(, رقم )مع الفتح − ١٢/٢٥٢( »صحيح البخاري«  )٣(

باب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد  –, كتاب القسامة )١٦٨١(, رقم )٣/١٣٠٩(» صحيح مسلم«و  
 .عىل عاقلة اجلاين
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قىض « :فقال املغرية .أنه استشارهم يف إمالص املرأة,  عن عمر  ,عن املغرية بن شعبةو −  ٢
 .)١(قىض به ^فشهد حممد بن مسلمة أنه شهد النبي  ;» أو أمةٍ  ة عبدٍ رَّ بالغُ  ^النبي 

ا أنَّ  :وجه الداللة منهام ا عبد وإمَّ ة إمَّ احلديث أصٌل يف إثبات دية اجلنني, وأنَّ الواجب فيه ُغرَّ
 .)٢(أمة; قاله ابن دقيق العيد

وا بأحاديث أخرى  . واستدلُّ

 عـــــاماإلج: ثانيًا 

يف جممع من  −بعد سامع قصة املرأتني اللتني اقتتلتا  −قىض بذلك  حيث إنَّ عمر بن اخلطاب 
حابة   .عرف هلم خمالف ; فكان إمجاعاً , وال يُ الصَّ

*  *  *  

  :الرتجيـح 

اجح هو ما انتهى إليه عمر بن اخلطاب  ة يف اجلنني إذا سقط  الرَّ وبه قىض, وهو وجوب الُغرَّ
 .ميتًا ; واهللا تعاىل أعلم

                                                                                                  
 .متفٌق عليه  )١(

 ) .٦٩٠٥(, رقم )مع الفتح −١٢/٢٤٧(باب جنني املرأة  –أخرجه البخاري يف كتاب الديات 
باب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد عىل عاقلة  –, كتاب القسامة )١٦٨٣(, رقم )٣/١٣٠٩(ومسلم   

 .اجلاين
 ).٤/٩٨(» رشح عمدة األحكام«: انظر  )٢(
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*  *  * 
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  املسـألة األولـى – ٤٧
يق  وعرج

ِّ
د
ِّ
   مني املرتدين ما أتلفوه من دم أو مالعن رأيه تض أبي بكر الص

W 

 :أربعة أصناف −عند  أهل العلم  –اخلارجون عن قبضة اإلمام 

قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغري تأويل, فهؤالء قطَّاع طريق ساعون يف  :ألولا
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 .األرض بالفساد

م, كالواحد واالثنني والعرشة قوم هلم تأويل سائغ, إال أهنم نفر يسري ال منعة هل :الثاين
 .ونحوهم, فهؤالء قطَّاع طريق عند البعض أيضاً 

رون بالذنب, فهؤالء ُبغاة عىل قول مجهور الفقهاء :الثالث  .اخلوارج الذين  ُيكفِّ

قوم من أهل احلق خيرجون عن قبضة اإلمام, ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم  :الرابع
 . )١(علامءمنعة, فهؤالء ُبغاة بإمجاع ال

يق  دِّ أنَّ الُبغاة الذين قاتلوا أهل العدل يلزمهم إذا  إذا ُعِلَم هذا ; فقد كان رأي أيب بكر الصِّ
وكان يرى أهنا نفوس معصومة  انتهت احلرب أن يضمنوا ما أتلفوه عىل املسلمني من نفس أو مال,

ه عمر بن )٢(ربُأتلفت بغري حقٍّ وال رضورة فوجب ضامنه كالذي تلفت يف غري حال احل , وقد ردَّ
 . عن هذا الرأي; عىل ما سيأيت بيانه اخلطاب 

*  *  * 

אאW 

يق 
ِّ
د
ِّ
  :يف وجوب تضمني احملاربني ما أتلفوه  األثـر الوارد عن أبي بكر الص

ة من أسد وغطفان دَّ جاء وفد أهل الرِّ « :عن طارق بن شهاب قالروى سعيد بن منصور, 
  .ا سلم خمزيةوإمَّ ة, ا حرب جمليَّ هم إمَّ فخريَّ  ,لحن أبا بكر الصُّ يسألو

                                                                                                  
 ).٨٠− ٣/٨٧(» رشح الزركيش«و, )٥− ٩/٣(» غــنيامل«: انظر  )١(
 .)٩/٩(» املغــني«: انظر  )٢(
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  ?فام سلم خمزية ,ا حرب جملية فقد عرفناهاأمَّ  :قالوا
ون إلينا ما وتردُّ  ,النار وتشهدون عىل قتالكم أهنم يف الكم,تْ ي قَ ودِ النا وال نُ تْ َتُدون قَ « :قال

ون أذناب رتكون تتَّبعُ وتُ  ,)١(اعَ رَ والكُ  ةَ قَ لْ ننزع منكم احلَ و ,إليكم ما أخذنا منكم ال نردُّ أخذتم منا, و
  .»يعذرونكم عليه اهللا خليفة رسول اهللا واملؤمنني رأياً ري اإلبل حتى يُ 
  .)٢(»أجورهم عىل اهللا ال دية هلم ,اهللا ; لكن قتالنا قتلوا يف فكام قلَت  ا ما قد قلَت أمَّ « :فقال عمر

                             :عن رأيه وسبب ذلك  رجـوعه 

يق  دِّ ابق عىل اعرتاض عمر بن اخلطاب عىل أيب بكر الصِّ , حيث −ريض اهللا عنهام  –دلَّ األثر السَّ
 .   إنه وافقه عىل كلِّ ما قال عدا رأيه يف دفع ديات القتىل من املسلمني

وا دُ ا أن يَ مَّ أ: عمر قال له فإنَّ  ;فقد َرَجَع عنه ومل ُيمضه ا قول أيب بكر فأمَّ «: قال ابن قدامة
فصار  ,فوافقه أبو بكر وَرَجَع إىل قوله ,قتالنا قتلوا يف سبيل اهللا تعاىل عىل ما أمر اهللا فإنَّ  ,قتالنا فال

  .)٣(»إمجاعاً  −أيضا  −

                                                                                                  
 ).ق.ل.ح(مادة ) ١/٤٢٧( »النهاية«. هي الدروع خاصة :وقيل .الحالسِّ  : − بسكون الالم −  قةـلْ ـاَحل   )١(

 ). ع.ر.ك(, مادة )٤/١٦٥(» النهاية«. اسم جلميع اخليل :اعُ رَ ـكُ الو
 ,عن قيس بن مسلم ي,عن أيوب الطائ ,سفيان, من طريق )٢٩٣٤(, رقم )٢/٣٥٨(» سننه«يف أخرجه سعيد بن منصور   )٢(

» التقريب«) ثقة رمي باإلرجاء(بن عائذ الطائي البحرتي الكويف أيوب  .وسنده صحيح. به عن طارق بن شهاب
). ٤٥٨ص(» التقريب« )ثقة رمي باإلرجاء(أبو عمرو الكويف  −بفتح اجليم  −وقيس بن مسلم, هو اجلَديل  ).١١٨ص(

 .»ومل يسمع منه ^رأى النبي  :قال أبو داود «): ٢٨١ص(» التقريب«طارق بن شهاب, قال يف 
 .)٩/٩(» املغــني«: انظر  )٣(
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 .−)١(ريض اهللا عنهام –وسببه رجوعه ظاهر, وهو مراجعة عمر أليب بكر 

يق وهذا الذي َرَجَع إليه أبو بكر الصِّ   .)٢(هو مذهب مجاهري الفقهاء دِّ

*  *  * 

يق الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
ِّ
د
ِّ
  :، وهي أدلة اجلمهور  أبو بكر الص

 :استدلَّ اجلمهور  بعدم تضمني املحاربني ما أتلفوه من نفس أو مال باألثر واملعقول

 ـــرـاألثـ: أوالً 

هريِّ قال −  ١ شهد  ممن ^ثارت وأصحاب رسول اهللا وىل الفتنة األ إنَّ «: عن ابن شهاب الزُّ
فاجتمع رأهيم عىل أن ال يقيموا عىل أحد حدا يف فرج استحلُّوه بتأويل القرآن, وال  ,كثري بدراً 

إال أن يوجد بعينه  ,قصاص يف َقْتٍل أصابوه عىل تأويل القرآن, وال يردَّ ما أصابوه عىل تأويل القرآن
 .)٣(»فريد عىل صاحبه

اجتمع رأهيم عىل عدم تضمني  ^ترصيح ابن شهاب بأنَّ أصحاب النبي  :وجه الداللة
 .املحاربني بتأويل سائغ

                                                                                                  
 .)٢٥٦ص(أليب عبيد » األموال«: انظر  )١(
التاج «, )٢٢٢ص( »الكايف« :وللاملكية .)٤/٢٦٧( »حاشية ابن عابدين«, )٣/٢٩٦(» تبيني احلقائق«: للحنفيةانظر   )٢(

وهو رواية عند الشافعية ). ٣/٣٩١( »رشح املنتهى«, )١٠/٣١٦( »اإلنصاف« :وللحنابلة). ٨/٣٦٩( »واإلكليل
 ).٧/٢٧٥( »روضة الطالبني«استظهرها النووي يف 

 .موقوفًا عليه الزهري عن ,معمرمن طريق ) ١٨٥٨٤(,  رقم )١٠/١٢٠(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٣(
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حابة   – ٢ موا أحدًا شيئًا من ذلك, فإنَّ ُطليحة بن خويلد  −أيضًا  – كام أنَّ الصَّ قتل  )١(مل ُيغرِّ
اشَة بَن حمصن  .)٤(م شيئاً ثم أسلم فلم يضمن ومل ُيغرَّ  )٣(, وثابَت بَن َأْقَرم)٢(ُعكَّ

ن الُبغاة ما أتلفوه حال احلرب من نفس أو مال وألنَّ عيل بن أيب طالب  – ٣  .)٥(مل ُيضمِّ

 قــــولـاملع: ثانيًا 

 :وذلك من عدة وجوه

أنَّ املحاربني لإلمام طائفة ممتنعة باحلرب بتأويل سائغ ; فلم تضمن ما أتلفت عىل األُخرى  – ١
 .كأهل العدل

جوع إىل الطاعة, فال ُيرشع كتضمني أهل وألنَّ تضمي – ٢ نهم ُيفيض إىل تنفريهم عن الرُّ
 .احلرب

                                                                                                  
واجتمع عليه قومه فخرج إليهم خالد بن الوليد  ,بطالً  مشهوراً  وكان فارساً  ,عى النبوةوادَّ  ,^د بعد النبي ارتَّ  ,سديَّ األ  )١(

ثم قدم زمن , اج املدينة فلم يعرض له أبو بكرمع احل قدم مسلامً  ثم. تل أكثرهموقُ  ,وأصحابه فاهنزم^  يف أصحاب النبي
 ).٣/٥٤٢(» اإلصابة«, )٢/٧٧٣(» االستيعاب«:انظر. اً  بالء حسنامفأبىل فيههناوند و القادسيةثم شهد , عمر بن اخلطاب

يف  − ريض اهللا عنهام  – عبَّاسبن ايف حديث  »الصحيحني«وقع ذكره يف  .وشهد بدراً  ,من السابقني األولني ,األسديَّ   )٢(
استشهد  .سبقك هبا عكاشة :لسابق يف األمريقال ل ,املثل ب بهوقد ُرض  .الذين يدخلون اجلنة بغري حساب السبعني ألفاً 
 ٤/٥٣٣(» اإلصابة«, )٣/١٠٨٠(» االستيعاب«: انظر. , قتله طليحة)هـ١١(سنة  يف قتال أهل الردة.( 

ثم شهد  ,واملشاهد كلها ,شهد بدراً  .يقال إنه حليف لبنى عمرو بن عوف ,البلوي ثم األنصاري حليف هلم بن ثعلبةا  )٣(
 قتل .يأنت أعلم بالقتال من :ىل خالد بن الوليد وقالإفدفعها  ,اهللا بن رواحة الراية إليه بعد مقتل عبدفدفعت  ; غزوة مؤتة
   ١/٣٨٣(» اإلصابة«, )١/١٩٩(» االستيعاب«: انظر. قتله طليحة, يف الردة )هـ١١(سنة.( 

 .)٩/٩(» املغــني«, )٤/٢٣٥( »األم«: انظر  )٤(
 .)٣/٣٩١(» رشح منتهى اإلرادات«  )٥(
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 .)١(وألنَّ األحكام البدَّ فيها من االلتزام, وال التزام من املحاربني العتقادهم اإلباحة – ٣

*  *  *  

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة ما ذهب إليه مجهور الفقهاء, وَرَجَع إليه أبو بكر الصِّ  يق الرَّ , وهو عدم دِّ
 .تضمني الُبغاة واملرتدين ما أتلفوه حال احلرب ; واهللا تعاىل أعلم

*  *  * 

  

  

  

  

  

 

  املسألة الثانيـة – ٤٨
جل  عمر بن اخلطاب  وعرج

ِّ
  عن القول بقطع السارق أقطع اليد والر

   إىل القول حببسه

W 

                                                                                                  
 .)٣/٢٩٦(» تبيني احلقائق«, )٣/٨٣( »رشح الزركيش عىل اخلرقي«, )٩/٩(» املغــني«: انظر  )١(
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ت آية الرسقة يف سورة املائدة عىل وجوب قطع يد الس −ä﴿ : ارق, قال اهللا تعاىلنصَّ Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&  ...﴾ نَّة بقطع رجله . )١(اآلية فإْن عاد إىل الرسقة ; فقد جاءت السُّ
 . اليرسى بعد يده اليمنى, ثم إْن عاد إليها ُقطعت يده اليرسى, ثم إْن عاد إليها ُقطعت رجله اليمنى

يت به ثم أُ  ,فأمر بقطع يده بسارٍق  ^ يت النبيأُ «: قال –ريض اهللا عنهام  –د اهللا فعن جابر بن عب
يت به قد رسق ثم أُ  ,فأمر بقطع يده اليرسى ; يت به بعد وقد رسقثم أُ  ,قد رسق فأمر بقطع رجله
 .)٢(»يت به قد رسق فأمر بقتلهثم أُ  ,فأمر بقطع رجله اليمني

يق, وعمر  دَّ : وبه أخذ اجلمهور. −ريض اهللا عنهام  – )٣(بن اخلطابوهو عمل أيب بكر الصِّ

                                                                                                  
 ).٣٨: آية(سورة املائدة   )١(
من طريق عاصم بن عبد العزيز األشجعي, عن مصعب ) ١٧٢٦٠(, رقم )٨/٤٧٣(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(

» التقريب«) لني احلديث(وفيه عاصم بن ثابت بن عبد هللا بن الزبري . مرفوعاً  ابن ثابت, عن حممد بن املنكدر, عن جابر 
 ).٢٨٥ص(» التقريب«) صدوق هيم(وعاصم األشجعي ). ٥٣٣ص(

, رقم )٢٠٦ص(» املراسيل«وله شاهد من رواية عبد اهللا بن احلارث بن أيب ربيعة لكنه مرسل; أخرجه أبو داود يف * 
 .»وهو أصح, وهو مرسل حسن بإسناد صحيح«: وقال) ١٧٢٦٢(, رقم )٨/٤٧٤(, وأخرجه البيهقي أيضًا )٢٤٧(

أخرجه البيهقي . احلديث» ...إن رسق فاقطعوا يده, ثم إن رسق فاقطعوا رجله «: مرفوعاً   ةويف الباب عن أيب هرير* 
ني صاحب رسول اهللا وكذا عن عبد اهللا اجله). ٤/٦٨(» التلخيص احلبري«,  وضعفه ابن حجر يف )٦/٤١٠(» املعرفة«يف 
, وسكت عنه احلافظ, وكذا البوصريي يف )١٨٨٥(, رقم )٢/٢٧٤(» املطالب العالية«, عند أمحد بن منيع كام يف ^

 ).٤٧٦٩(, برقم )٥/٢٦٣(» إحتاف اخلرية املهرة«
 ).٩/١٤١(» املبسوط«, )٩/١٠٩(» املغــني«: انظر  )٣(

, من طريق اإلمام مالك, عن عبد الرمحن بن القاسم, عن )٢٧٤٩( , رقم)املحققة − ٧/٣٢٧(» األم«أخرج الشافعي يف   
جل أبيه, أنَّ أبا بكر الصديق  مطوالً, ) ٢/٨٣٦(» املوطأ«وهو يف . »قطع يد سارٍق اليرسى, وقد كان أقطع اليد والرِّ

, رقم )١٠/١٨٧(; لكنه جاء متصًال من طريق آخر بإسناد صحيح, رواه عبد الرزاق وهو مرسل كام ترى. وفيه قصة
إنام قطع أبو بكر ِرْجَل الذي قطع يعىل بن أمية, «: من طريق معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر قال) ١٨٧٧١(
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افعية)١(املالكية  . )٣(, وهو رواية عن اإلمام أمحد)٢(, والشَّ

نَّة«يف  )٤(قال البغويُّ  اتَّفق أهل العلم عىل أنَّ السارق إذا رسق أول مرة ُتقطع يده «: »رشح السُّ
وا فيام إذا رسق ثالثًا بعد قطع يده ورجله, واختلف. اليمنى, ثم إذا رسق ثانيًا ُتقطع رجله اليرسى

فذهب أكثر أهل العلم إىل أنه ُيقطع يده اليرسى, ثم إذا رسق رابعًا ُتقطع رجله اليمنى, ثم إذا رسق 
ر وُحيبس  وذهب قوم إىل انه إذا رسق بعد ما ُقطعت إحدى يديه, وإحدى رجليه مل ... بعُد ُيعزَّ

 .)٥(إلخ كالمه» ...ُيقطع وُحبَِس 

أنه رجع عن قطع يد السارق بعد رجله إذا  إذا ُعلم هذا ; فقد ُحكي عن عمر بن اخلطاب 
عاد للرسقة للمرة الثالثة إىل القول بحبسه عن املسلمني دون قطع ; ليتسنَّى له االستفادة من بقية 

 .أطرافه ; عىل ما سيأيت بيانه وحتقيق الكالم فيه

*  *  * 

אאW 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 .فسيأيت ذكره قريباً  أما ما جاء عن عمر  ٠٠» وكان مقطوع اليد قبل ذلك

 ).٤/١٩٥(» رشح الزرقاين«: انظر  )١(
 ).املحققة −٧/٣٢٧(» األم«: انظر  )٢(
 ).٣/١٢٨(» رشح الزركيش عىل اخلرقي«: انظر  )٣(
أخذ عن احلسني . يف بغشور بني هراة ومرو الروذ) هـ٤٣٦(ولد سنة . هو أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي  )٤(

من أشهر . كان حمدثًا ومفرساً . وعنه أبو منصور العطاري, وأبو الفتوح اهلمذاين. املروزي, وأيب القاسم النيسابوري
 ).٤/١٢٥٧(» التذكرة«, )١٩/٤٣٩(» النبالء«: انظر). هـ٥١٦(مات سنة . »معامل التنزيل«, و»رشح السنة«: لفاتهمؤ

 ., بترصف يسري)١٠/٣٢٦(» رشح السنة«: انظر  )٥(
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  : ــار الوارد عن عمر بن اخلطاب اآلث

نَّة يف وجوب قطع  الثابت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  أنه يذهب إىل ما دلَّت عليه السُّ
 :يد السارق إذا عاد للرسقة يف املرة الثالثة, ويدلُّ عىل ذلك ما ييل

 .)١(»ِرْجلٍ قطع يدًا بعد يٍد و أنَّ عمر «, −ريض اهللا عنهام  –عن ابن عبَّاس  − ١

 .)٢(»يداً  لٍ ْج ورِ  قطع بعد يدٍ  اخلطاب  عمر بنَ  شهدُت « :−أيضًا  –وقال ابن عبَّاس  – ٢

بعد اليد  الً ْج أراد أن يقطع رِ  أبا بكر  أنَّ « ,عن أبيه ,عن عبد الرمحن بن القاسمو − ٣
 .)٣(»ة اليدنَّ السُّ  :فقال عمر !جلوالرِّ 

يق ُينكر هاهنا عىل أيب بكر الصِّ  فعمر  ارق العائد يف رسقته  دِّ ْجل اليمنى للسِّ أن يقطع الرِّ
نَّة جاءت بقطع اليد اليرسى يف مثل هذه احلالة  .للمرة الثالثة, ويعرتض عليه بأنَّ السُّ

نَّة اليد«: قول عمر «: قال البيهقيُّ تعليقًا عىل الرواية ; ُيشبه أن يكون عرف فيه سنَّة » السُّ

                                                                                                  
اء, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس, عن )١٧٢٦٧(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )١( , من طريق خالد احلذَّ

 .إسناده عىل رشط البخاري و. ر عم
اء, عن عكرمة, عن ابن عبَّاس به;) ٢٩٣(, رقم )٣/١٨١(» سننه«أخرجه الدارقطني يف   )٢( . واللفظ له من طريق خالد احلذَّ

) ١٧٢٦٧(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكربى«والبيهقي يف ). ٢٨٢٥٧(, رقم )٥/٤٨٦(» املصنف«وابن أيب شيبة يف 
 .فهو عىل رشط البخاري وسنده صحيح كسابقه,. يد بن منصور, عن خالد بهبإسناده من طريق سع

من طريق ) ٣٨٨(, رقم )٣/٢١٢(» سننه«, و الدارقطني يف )٢٨٢٥٦(, رقم )٥/٤٨٦(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٣(
ولكن   رشط الشيخني,وهذا اإلسناد صحيح, عىل .به الصديق  أن أبا بكر ,عن أبيه ,عن عبد الرمحن بن القاسم ,سفيان

 ).٣١٠ص(للعالئي » جامع التحصيل«: وانظر. مل يسمع القاسم من جده أيب بكر
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 . اهـ )١(»^رسول اهللا 

فع أنَّ ما جاء عن عمر  –رمحه اهللا تعاىل  –يريد : قلت  .له حكم الرَّ

 ,يده ورجله مقطوعةً  رسق عىل عهد أيب بكر  رجالً  أنَّ « ,بيدعن صفية بنت أيب عُ و − ٤
ال « :فقال عمر .وينتفع هبا ,ويتطهر هبا ,هبا )٢(ع يده يستطيبدَ ويَ  ,يقطع رجله فأراد أبو بكر 

 .)٣(»طعت يدهفقُ  فأمر به أبو بكر  ,يده األخرى لتقطعنَّ  !هوالذي نفيس بيد

*  *  *  

                             :عن رأيه وسبب ذلك  رجـوعه 

يف املسألة, إذ كان يقيض بقطع يد السارق  ما مىض قبل قليل هو الثابت عن عمر بن اخلطاب 
كى بعض أهل العلم رجوعه عن ذلك إىل اليرسى بعد رجله إذا عاد للرسقة للمرة الثالثة, وقد ح

إذا رسق «: أنه قال −أعني عليا  –, فإنه صحَّ عنه −ريض اهللا عنهام  –رأي عيل بن أيب طالب 
جنَ   .)٤(»السارق مرارًا قطعُت يده وِرْجُله, ثم إْن عاد استودعُتُه السِّ

                                                                                                  
 ). ٨/٤٧٥(» السنن الكربى«  )١(
. ألنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من اخلبث باالستنجاء ;سمي هبا من الطيب, كناية عن االستنجاء :ابةـتطابة واإلطـاالس  )٢(

 ).ب.ي.ط(, مادة )٣/١٤٩(» النهاية«: انظر
بإسناده من طريق سعيد بن منصور, عن عبد الرمحن بن ) ١٧٢٦٥(, رقم )٨/٤٧٥(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٣(

إال أن صفية زوج عبد اهللا بن عمر  ,رجاله ثقاتوسنده . أيب الزناد, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن صفية بنت أيب ُعبيد
 .ويشهد له ما قبله. لصديق تابعية مل تسمع أبا بكر ا

عن عن أيب الضحى وَ  ,عن منصور ,جريرمن طريق ) ٢٨٢٥١(, رقم )٥/٤٨٦(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف   )٤(
: انظر. وهو مرويٌّ عنه من طريق صحيحة أخرى .وهذا إسناد صحيح. موقوفًا عليه , عن عيلٍّ عن الشعبي ,مغرية
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 .)٢(, واحلنابلة يف أصحِّ الروايتني عندهم)١(وبه أخذ احلنفية

,«: )٣(»املغنـي«يف  املقديسُّ بن قدامة قال ا  ,فروى سعيد وقد روي عن عمر أنه َرَجَع إىل قول عيلٍّ
 يت عمر بن اخلطاب أُ « :ن عبد الرمحن بن عائذ قالع, ك بن حربَام عن ِس  ,حدثنا أبو األحوص

قال اهللا إنام « : فقال عيلٌّ  ,»أن يقطع رجله فأمر به عمر  ,ل قد رسقْج برجل أقطع اليد والرِّ 
#) (yϑ̄ΡÎ$﴿: وجلَّ  عزَّ  äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ... ﴾يد هذا  فقد قطعَت  ,)٤(إىل آخر اآلية

ْرهإما أن  ;فال ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يميش عليها ,ورجله وإما أن  ,)٥(تعزِّ
جنعَ دَ وْ تَ فاْس « :قال .»جنتستودعه السِّ   .اهـ كالمه .)٦(» َه السِّ

عاد فاقطعوا  نْ , ثم إإذا رسق فاقطعوا يده« :قال عمر  أنَّ  ,عن مكحولوروى ابن أيب شيبة 
ولكن احبسوه  ,ويستنجي هبا من الغائط ,كل هبا الطعامَ , وذروه يأوال تقطعوا يده األخرى ,هلَ ْج رِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ٢٨٢٥٢(باب يف السارق يرسق فتقطع يده ورجله ثم يعود, رقم  –تاب احلدود ك): ٥/٤٨٦(» مصنف ابن أيب شيبة«
 ).١٨٧٦٧(, رقم )١٠/١٨٧(» املصنف«ونحوه عند عبد الرزاق يف ). ٢٨٢٦٢و ٢٨٢٦١و

 ).٧/٨٦(» بدائع الصنائع«, )٩/١٤١(» املبسوط«: انظر  )١(
 ).٣/٣٧٩(» رشح منتهى اإلرادات«, )٣/١٢٦(» رشح الزركيش«: انظر  )٢(
)٩/١١٠(  )٣.( 
 ).  ٣٣: آية(سورة املائدة   )٤(
 ).٦٢ص(» التعريفات«: انظر. وهو املنع ,رِ زْ وأصله من العَ  ,دون احلدِّ  هو تأديٌب  :زيرـعالتَّ    )٥(
, عن سعيد بن منصور, عن أيب األحوص طريقمن , )١٧٢٦٨(, رقم )٨/٤٧٦(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٦(

وإن كان  − فإن عبد الرمحن بن عائذ وإسناده ضعيف إلرساله,  . عمرالرمحن بن عائذ, عن سامك بن حرب, عن عبد 
وسامك بن ). ٢٧١ص(» جامع التحصيل«: انظر. مل يسمع من عمر بن اخلطاب  −) ٣٤٣ص(» التقريب«ثقة كام يف 

 ).٢٥٥ص(» التقريب«. حرب تغريَّ حفظه بأخرة فكان ربام تلّقن



אאאא  

 

 .)١(»عن املسلمني

وايتان ونحومها عن عمر  فهام ا وهاتان الرِّ ابقة ضعَّ وايات السَّ ح الرِّ , وصحَّ حلافُظ البيهقيُّ
ْجل ; يقول  أوىل أن  األوىل عن عمر الرواية «:  −رمحه اهللا تعاىل  –عنه بقطع يد مقطوع اليد والرِّ

جل بعد اليد وقد أنكر يف الرواية األوىل قطع الرِّ  هذه عن عمر  وكيف تصحُّ  ,تكون صحيحة
  .وأشار باليد ,جلوالرِّ 

بيد وكذلك رواية صفية بنت أيب عُ  ,حةموصولة تشهد للرواية األوىل بالصِّ  عبَّاسبن اورواية 
 اهـ .)٢(»فيها ما يف رواية القاسم بن حممد بن أيب بكر

;  بأنَّ حكاية رجوع عمر بن اخلطاب  :وهلذا يمكنني القول عن قوله يف هذه املسألة ال تصحُّ
حيح عنه هو ا واهللا أعلم . لقول بقطع يد السارق للمرة الثالثةلضعف أسانيدها; وألنَّ الصَّ

واب  . بالصَّ

*  *  * 

  

 فيه الذي دلة املذهب أ
َ
كِي

ُ
  :، وهي أدلة احلنفية واحلنابلة  عمر  وعرجح

قة يف املرة الثالثة بحبسه دون قطع يده باألثر,  استدلَّ القائلون بتعزير السارق إْن عاد للرسَّ

                                                                                                  
أيب أسامة, عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر,  طريقمن  )٢٨٢٥٤(, رقم )٥/٤٨٦(» املصنف«يف  أخرجه ابن أيب شيبة  )١(

فإن مكحوالً الشاميَّ مل يصح له سامع من أحد من  إسناده ضعيف أيضًا,إال أن ورجاله ثقات,  . عن مكحول, عن عمر
 ).٣٥٢ص(» جامع التحصيل«: انظر. الصحابة سوى أنس 

 .)٨/٤٧٧(» كربىالسنن ال«: انظر  )٢(
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 : واملعقول
 ـــاراآلثـــــ: أوالً 

ر السارق للمرة الثالثة بحبسه وهي آثار واردة عن عيل بن أيب طالب  , مفادها أنه كان يعزِّ
عبيُّ وَ  ومن ذلك ما رواه. حتى ُحيدَث توبة فقطع يده  يت بسارٍق ا أُ علي  أنَّ  ,عبد اهللا بن سلمةعامر الشَّ

 ,يأكل هبا ; قطع يدهإين أستحي أن أ« :يت به الثالثة فقالثم أُ  ,له اليرسىْج يت به فقطع رِ ثم أُ  ,اليمنى
 .)١(»رضبه وحبسه« :ويف حديث بعضهم .»ويستنجي هبا

 .ووجه الداللة منه ظاهرة
 ـولملعقـــــا: ًا ثـانيـ

 :وذلك من عدة وجوه

                                                                                                  
 عن ابن إدريس, عن حصني, عن الشعبي, عن عيل :األول: من طريقني) ٢٨٢٦١(, رقم )٥/٤٨٧(أخرجه ابن أيب شيبة   )١(

 .عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد اهللا بن سلمة, عن عيل :والثاين  . 
) ثقة فقيه عابد(يزيد األْودي الكويف  , ابن إدريس, هو عبد اهللا بن إدريس بنوهو صحيح اإلسناد بمجموع الطريقني  

) ثقة(والشعبي ). ١٧٠ص(» التقريب«) ثقة تغريَّ حفظه(وحصني, هو ابن عبد الرمحن السلمي ). ٢٩٥ص(» التقريب«
م مراراً   .تقدَّ

ادي وعبد اهللا بن سلمة, هو املر). ٤٢٦ص(» التقريب«) ثقة عابد(وعمرو بن مرة يف اإلسناد الثاين هو اجلميل الكويف   
م مراراً ) فثقة(وأما شعبة ). ٣٠٦ص(» التقريب«) صدوق تغريَّ حفظه(الكويف   .تقدَّ

باب قطع السارق, رقم ): ١٠/١٨٧(» مصنف عبد الرزاق«: راجع ; عيلٍّ وللمزيد من اآلثار عن  *  
رجله ثم باب يف السارق يرسق فتقطع يده و –كتاب احلدود ): ٥/٤٨٦(» مصنف ابن أيب شيبة«و). ١٨٧٦٧و١٨٧٦٦(

باب السارق يعود  –كتاب الرسقة ) : ٨/٤٧٦(» سنن البيهقي الكربى«و). ٢٨٢٦٢و٢٨٢٥٢و ٢٨٢٥١(يعود, رقم 
 ).وما بعدها ٧/٥٤٧(البن عبد الرب » االستذكار«و). ١٧٢٦٩و ١٧٢٦٨(فيرسق ثانيًا وثالثًا ورابعًا, رقم 
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  .)١(كالقتل فلم يرشع يف حدٍّ  ,يف قطع اليدين تفويت منفعة اجلنس ألنَّ  − ١
وإنام مل  ,ألهنا آلة البطش كاليمنىاليرسى يف املرة الثانية; ين لقطع وألنه لو جاز قطع اليد − ٢

وال  ,وال يغتسل ,فإنه ال يمكنه أن يتوضأ ذلك بمنزلة اإلهالك, ألنَّ للمفسدة يف قطعها; تقطع 
وهذه  !يبطش وال ,وال يأكل ,وال يدفع عن نفسه ,وال يزيلها عنه ,وال حيرتز من نجاسة ,يستنجي

 .)٢(فوجب أن يمنع قطعه كام منعه يف املرة الثانية , املرة الثالثةاملفسدة حاصلة بقطعها يف
ْجل اليمنى بعد قطعال وكذلك قطع − ٣ مليش; ألنَّ منفعة امليش ا ْجل اليرسى تفويٌت ملنفعةالرِّ  رِّ

ْجل اليمن  الَك النفس من كلِّ وجه; وإهالُك النفس من كلِّ وجهى إهتفوت بالكلية, فكان قطع الرِّ
ق ال يصلح  .)٣(, ومن املعلوم أنَّ احلدَّ زاجٌر ال مهلكةحدا يف الرسَّ

رشع إال فيام ال يُ  واحلدُّ  ,هلِ ْج نسان بعد قطع يده ورِ اإل ن يرسَق أ رُ دُ نْ أي يَ  ,وألنه نادر الوجود − ٤
 .)٤(بخالف القصاصيغلب, 

*  *  * 
  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة  , وهو قطع يد عن عمر بن اخلطاب هو املشهور  –واهللا أعلم  –القول الرَّ
 .السارق اليرسى بعد ِرْجله اليمنى إذا عاد للرسقة ; وباهللا تعاىل التَّوفيق

                                                                                                  
 .)٩/١٠٩(» املغــني«: انظر  )١(
 ).٣/١٢٨(» رشح الزركيش«, )١١٠ −٩/١٠٩(» املغــني«: انظر  )٢(
 ).٥/٣٩٧(البن اهلامم » فتح القدير«, )٧/٨٦( »الصنائع بدائع«: انظر  )٣(
 ).٥/٣٩٧(» فتح القدير«: انظر  )٤(
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  املسـألة األولـى – ٤٩
اس  وعرج

َّ
ة −رضي اهللا عنهما  − ابن عب

َّ
سِي

ْ
رِ اإلن

ُ
م
ُ
  ) ١(عن القول بإباحة أكل حلوم احل

W 

حيحة . )٢(إلباحة حتى يدلَّ الدليل عىل التَّحريماألصل يف األشياء ا نَّة الصَّ وقد جاءت السُّ
نَّة بتحريمه مع عدم تنصيص القرآن  بتحريم أكل حلوم احلُُمر اإلنسية, وهذا احلكم مما انفردت السُّ

باع وذي خملب من الطري, وحتريم )٣(الكريم عىل حتريمه , شأنه شأن حتريم كلِّ ذي ناب من السِّ
تها أوخالتها اجلمع نَّة كثري. بني املرأة وعمَّ  .ونظائره يف السُّ

أال « :^ قال رسول اهللا: عن املِقداِم بِن َمْعِد يكِرَب الكنديِّ قال» املسند«روى اإلمام أمحد يف 
عىل انًا , أال ُيوِشُك رجٌل َينَْثنِي شبعمعه  ُأوتِيُت القرآَن ومثلهينالكتاَب ومثله معه, أال إ ين ُأوتِيُت إ

                                                                                                  
, )١٥٠ص(» املصباح املنري«. وُجتمع أيضًا عىل محري, وأْمحِرة). أَتان(للذكر, واألُنثى  واحدها محار:  − بضمتني  –) ُمرـاُحل (  )١(

واألخرى بالفتح وهم . فيها لغتان, أشهرمها كرس اهلمزة وإسكان النون, نسبًة إىل اإلنس : )ةيَّ ِس اإلنْ و( ).ر.م.ح(ة ماد
  ).١٢/١٦٧(» رشح مسلم«: انظر. الناس, الختالطها هبم, بخالف ُمحُر الوحش

 ). ل.هـ.أ(, مادة )١/٨٤( »النهاية يف غريب احلديث«. تألف البيوت ألهنا ;) ةأهليَّ ( بأهنا −أيضًا   − وُتوصف
ى احلمري كذلك   ).١٧ص(» طلبة الطلبة«: انظر. أدبارها إذا سيقت –أي ترضب  –, ألهنا ُتْكَسُع )الُكْسَعة(وُتسمَّ

للحموي » غمز عيون البصائر«, )٤/٣٢٤(للزركيش » البحر املحيط«, )٦٠ص(للسيوطي » األشباه والنظائر«: انظر  )٢(
 ).٤٨١ص(ألمحد الزرقا » رشح القواعد الفقهية«, )٩٥ص(للمجددي الربكتي » قواعد الفقه«, )١/٢٢٣(
افعية واحلنابلة *    »حاشية البجريمي«, )٦/١٤٥( »مغني املحتاج«: انظر. )األصل يف األطعمة احلل واإلباحة(: وعند الشَّ

 »اف القناعكش«, )٣/٢٥٩( »رشح الزركيش«, )١٠/٣٥٤( »اإلنصـاف«). ٥/٢٦٨( »حاشية اجلمل«, )٤/٣٠٥(
)٦/١٨٨.( 

 ).٣/٢٦٠(» رشح الزركيش«, )٩/٣٢٤(» املغــني«: انظر  )٣(
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من حرام  فيه ٍل فأحلُّوه, وما وجدُتمالعليكم بالقرآن, فام وجدُتم فيه من ح: يقول )١(ريكتهأ
موه,  باع, أال و ُكلُّ  , والأال ال حيلُّ لكم حلم احلامر األهيلفحرِّ  ُلَقَطٌة من مال الذي ناٍب من السِّ

 .)٢(»امعاهٍد إال أن يستغني عنها صاحُبه

حابة , وقد ُحكي يف املسألة خالٌف يف )٣(والتَّابعني, وفقهاء األمصار  وعىل هذا مجهور الصَّ
در األول, حيث  , ألهنام جاء عن ابن عبَّاس, وعائشة  أهنام قاال بإباحة أكل حلوم احلُُمر األهليةالصَّ
الن آية األنعام  .)٤(كانا يتأوَّ

ا ُأمُّ املؤمنني عائشة فيام  –علامء أهنا رجعت عن رأهيا فلم حيِك أحٌد من ال −ريض اهللا عنها  – أمَّ
ا ابن عبَّاس −اطَّلعت عليه  حيح أنه َرَجَع عن القول باإلباحة إىل  −ريض اهللا عنهام  –, وأمَّ فالصَّ

حابة وأهل العلم ; عىل ما سيأيت بيانه  .قول كافة الصَّ

                                                                                                  
 أو ,فراش أو ,رسير من عليه ىءاتُّكِ  ما كلُّ  هو :وقيل.  كةيأر منفرداً  ىيسمَّ  وال,  رتس دونه من احلََجلة يف يرالرسَّ  : ةُ ـيكَ رِ األَ   )١(

ة  ).ك.ر.أ(, مادة )١/٤٠(» النهاية«; قاله يف  ِمنَصَّ
 عبد الرمحن بن أيب عوف عثامن, عن بن َحِريز عن ,يزيد بن هارون, من طريق )٤/١٣٠(» مسنده«أخرجه أمحد يف   )٢(

» التقريب«) ثقة متقن عابد(يزيد بن هارون, هو ابن زاذان السلمي  وإسناده صحيح,. , عن املقدام مرفوعاً يشرَ اجلُ 
وعبد الرمحن ). ١٥٦ص(» التقريب«) ثبت, ُرمي بالنصب ثقة(وَحِريز بن عثامن, هو الرحبي احلميص ). ٦٠٦ص(

 ).٣٤٨ص(» التقريب«) ثقة(اجلَُريش 
افعية). ٥/٢٩٠(» الفتاوى اهلندية«, )٥/٣٧(» بدائع الصنائع«, )١١/٢٣٢(» املبسوط« :للحنفيةانظر   )٣( » األم« :وللشَّ

كشاف «, )١٠/٣٥٥(» اإلنصاف« :بلةوللحنا). ٥٢١ص(» كفاية األخيار«, )٩/٧(» املجموع«, )املحققة −٣/٦٤٨(
جواهر «, و)١٨٦ص(» الكايف«انظر  :وهو رواية عند املالكية). ٣/٤٠٧(» رشح منتهى اإلرادات«, )٦/١٨٩(» القناع

التاج «, )١٢٩ص(» القوانني الفقهية«: انظر. واملشهور عندهم أهنا مكروهة كراهة شديدة). ١/٢١٨(» اإلكليل
 ).٤/١٥٦(» واإلكليل

 ).٥/٥٠٨(» االستذكار«, )٤/٢٣٩(» التمهيد«: رانظ  )٤(
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אאW 

اس
َّ
  اآلثـار الواردة عن ابن عب

ُ
م
ُ
  :ر اإلنسية بإباحة أكل حلوم احل

; ذلك أنه )١(أنه كان يقول بحلِّ أكل حلم احلامر األهيل −ريض اهللا عنهام  –صحَّ عن ابن عبَّاس 
ل آية األنعام ≅ ﴿: كان يتأوَّ è% Hω ß‰ É r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµßϑyèôÜtƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& 

$YΒ yŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝóss9 9ƒÍ”∴ Åz …çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ötóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 فذهب إىل أنَّ احلُُمر )٢(﴾٠٠٠ ,
م إال ما فيها  .)٣(األهلية مل يأِت النهي عنها يف اآلية فتبقى عىل أصل احللِّية, فاآلية حمكمة ال ُحيرَّ

يزعمون «: )٥(ر أنه قال جلابر بن زيدمن حديث عمرو بن دينا )٤(»صحيح البخاري«ففي  − ١
 )٦(قد كان يقول ذلك احلََكم بُن عمرو الغفاريُّ «: فقال. »هنى عن ُمحُر األهلية ^أنَّ رسول اهللا 

è% Hω ß‰É≅ ﴿: عندنا بالبرصة ; ولكن أبى ذلك الَبْحُر ابُن عبَّاس, وقرأ r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ...﴾)٧(«. 

                                                                                                  
» االستذكار«, وابن عبد الرب يف )دعاس −٤/١٦٢(» معامل السنن«منهم اخلطايب يف : حكاه عنه مجاعة من أهل العلم  )١(

رشح «, والنووي يف )املحققة −٩/٨٣(» اجلامع ألحكام القرآن«والقرطبي يف ). ٤/٢٣٩(» التمهيد«, ويف )٥/٥٠٨(
 ).٨/٢١٣(» اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«, وابن امللقن يف )٩/٦(» املجموع«, ويف )١٣/٩١(و) ٩/١٨٩(» مسلم

 ).١٤٥: آية(سورة األنعام   )٢(
 ).املحققة −٩/٨١(» اجلامع ألحكام القرآن«: انظر  )٣(
 .باب حلوم احلمر اإلنسية –, كتاب الذبائح والصيد )٥٥٢٩(, رقم )مع الفتح −٩/٦٥٤(   )٤(
قال فيه . وعمرو بن دينار ,وعنه قتادة. وابن عمر ,بن عباساروى عن  .الشعثاء اجلويف البرصي أيب ,األزدي اليحمدي  )٥(

. , وقيل غريه)هـ٩٣(مات سنة . »من كتاب اهللا لو أن أهل البرصة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علامً «: ابن عباس
 ).٢/٣٤(» لنهذيبهتذيب ا«, )٤/٤٣٤(» هتذيب الكامل«: انظر

 ,وابن سريين ,وأبو حاجب ,روى عنه أبو الشعثاء .واألربعة ,وحديثه يف البخاري ,^روى عن النبي  صحايب جليل,  )٦(
 ,معاوية عتب عليه يف يشء أنَّ  ُروي .هبا وواله زياد خراسان فامت ,ثم نزل البرصة ,حتى مات ^صحب النبي  .وغريهم

 ).٢/١٠٧(» اإلصابة«:  انظر .)هـ٥١أو ٥٠( :, وقيل)هـ٤٥(سنة وذلك  ,ت يف القيدده فامغريه فقيَّ  فأرسل عامالً 
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$·Β §ptèΧ...﴾)١(«. 
 ,كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء« :قال –أيضًا  – عبَّاسبن ان ع )٢(»أيب داود سنن«ويف  −  ٢

فهو  فام أحلَّ  ,م حرامهوحرَّ  ,حالله وأحلَّ  ,وأنزل كتابه, هفبعث اهللا تعاىل نبيَّ  ,راً ويرتكون أشياء تقذُّ 
‰è% Hω ß≅ ﴿ :وتال .»سكت عنه فهو عفوٌ  وما ,م فهو حراموما حرَّ , حالل É r̀& ’Îû !$tΒ z©Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §ptèΧ ...﴾ 

 .)٣(إىل آخر اآلية

واالستدالل هبذا للحلِّ إنام يتم فيام مل يأِت فيه نصٌّ عن النبي «: قال احلافظ تعليقًا عىل احلديث
م عىل عموم التحليل, . بتحريمه, وقد تواترت األخبار بذلك ^ والتنصيص عىل التحريم مقدَّ

 .)٤(»وعىل القياس

الة عىل قول ابن عبَّاس بحلِّ احلمري األهلية والعجيب أنَّ  وايات الدَّ خيسَّ ضعَّف الرِّ ! الرسَّ
م  –ريض اهللا عنهام  –وما نقلوه عن ابن عبَّاس «: فقال ال يكاد يصحُّ عنه, واملشهور عنه أنه حرَّ

yδθ$ ﴿: اخليل والبغال واحلمري, فاستدلَّ لذلك باآلية ç6Ÿ2 ÷ tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ ﴾)اهـ.)٦(»)٥ 

                                                                                                  
 ).١٤٥: آية(سورة األنعام   )١(
باب ما مل يذكر حتريمه, من طريق عمرو بن دينار, عن أيب الشعثاء جابر بن  –, كتاب األطعمة )٣٨٠٠(, رقم )٣/٣٥٤(   )٢(

 ).٤/١٢٨(وصححه احلاكم . زيد, عن ابن عبَّاس
 ).١٤٥: آية(سورة األنعام   )٣(
 ).٩/٦٤٩(» الفتح«: انظر   )٤(
 ).٨: آية(سورة النحل   )٥(
 ).١١/٢٣٢(» املبسوط«: انظر   )٦(
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; لكنه  وعن ابن عمر . )١(عائشة وبنحو قول ابن عبَّاس يف إباحة احلُُمر صحَّ عن ُأمِّ املؤمنني
 . )٢(كام قال ابن عبد الربال يصحُّ عنه, 

إنام قال بحلِّ أكل حلم  −ريض اهللا عنهام  –ويذهب بعض أهل العلم كالبيهقيِّ إىل أنَّ ابن عبَّاس 
مه حتريًام مل يرص إىل  ^له, وأنه لو علم أنَّ النبي  ^حريم النبي احلامر اإلنيس; ألنه مل يعلم بت حرَّ

للحمري اإلنسية, فصار إليه, ومل  ^أنَّ ابن عبَّاس بلغه حتريم النبي  −قريبًا  −وسيأيت  .)٣(غريه
اه, وأنَّ ذلك آخر األمرين منه  . يتعدَّ

اس يف حجواب اجلمهور عن آية األنعام 
َّ
هلا ابن عب

َّ
 احلمري األهلية التي تأو

ِّ
 :ل

م, وهي خرب عن : عنهاأجاب اجلمهور  بأهنا آية مكية, وخرب حتريم احلُُمر متأخر جدا, فهو مقدَّ
احلكم املوجود عند نزوهلا, فإنه مل يكن نزل يف حتريم املأكول إال ما ُذكر فيها, وليس فيها ما يمنع 

ينة أحكام بتحريم أشياء غري ما ُذكر فيها, أن ينزل بعد ذلك غري ما فيها, وقد نزل بعدها يف املد
 .)٤(كاخلمر, وما ُأهلَّ لغري اهللا به, وغري ذلك

                                                                                                  
عن  ,عن القاسم بن حممد ,عن حييى بن سعيد ,محادمن طريق  − بإسناد صحيح  –) ٨/٧(» تفسريه«روى الطربي يف    )١(

≅ ﴿: وقرأت هذه اآلية ,»واحلمرة والدم يكونان عىل القدر بأساً  ,أساً باع بأهنا كانت ال ترى بلحوم السِّ « ,عائشة è% Hω ß‰É` r& 

’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n<Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿçµßϑyè ôÜ tƒ...﴾.  

 :عن عائشة قالت ,ثني القاسم بن حممد ,عن حييى بن سعيد ,بن املباركمن طريق عبد اهللا ) ٨/٧( –أيضًا  –ى ورو*   
% ρr& $YΒyŠ﴿ : هذه اآليةوذكرت  ·nθàó¡ ¨Β ﴾ , أيضاً  وإسناده صحيح. »!الصفرة ى يف مائهالُري  مةالُربْ  وإن :قلت.  

 ).املغربية −١/٢٤٥(» التمهيد«: انظر  )٢(
 ).٩/٥٥٤(» السنن الكربى«: انظر   )٣(
 ).٩/٥٥٤(» املرجع السابق«: انظر   )٤(
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*  *  *  

ر اإلنسية 
ُ
م
ُ
اس عن رأيه يف احل

َّ
                             :رجوع ابن عب

أيه عن ر –ريض اهللا عنهام  –يف حقيقة رجوع ابن عبَّاس  −رمحهم اهللا تعاىل  –تباينت آراء العلامء 
 :يف حلوم احلُُمر األهلية, عىل ثالثة آراء

 . أنَّ ابن عبَّاس مل يرجع عن رأيه يف احلُُمر األهلية: الرأي األول
فالذي ُيفهم من كالمه أنه مل يرجع عن  , −رمحه اهللا تعاىل  –وذهب إىل هذا الرأي اإلمام البيهقيُّ 

ريض اهللا  –ولو علم ابن عبَّاس «: إنه قالللحمري اإلنسية, ف^ قوله; ألنه مل يعلم بتحريم النبي 
مه حتريًام مل يرص إىل غريه, إال أنه مل يعلمه ^أنَّ النبي  –عنهام   .)١(»حرَّ

ح بالتَّحريم أو التَّحليل :الرأي الثاين  .أنه توقَّف يف حكمها, فلم ُيرصِّ

من أجل ^ اهللا أهنى عنها رسول ! ال أدري« :وهذا ذهب إليه بعض العلامء, لقول ابن عبَّاس
م يوم خيرب حلم احلُُمر األهلية  .)٢(»أهنا كانت َمحولة الناس, فكره أن تذهب َمحولتهم, أو حرَّ

ُيروى عنه  –ريض اهللا عنهام  –واستبعد احلافظ ابن حجر هذا الرأي, عىل اعتبار أنَّ ابن عبَّاس 
م ا! القول بتحريم أكل حلوم اخليل خليل, ويتوقَّف يف احلامر فيبعد عىل هذا األساس أن ُحيرِّ

                                                                                                  
 ).٩/٥٥٤(» السنن الكربى«  )١(
 .متفٌق عليه  )٢(

 .واللفظ له. باب غزوة خيرب –, يف كتاب املغازي )٤٢٢٧(, رقم )مع الفتح – ٧/٤٨٢(» صحيحه«خرجه البخاري يف أ
 .باب حلوم احلمر اإلنسية –, يف كتاب الذبائح والصيد )١٩٣٩(, رقم )٣/١٥٣٩(» صحيحه«ومسلم يف 
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 ! )١(األهيل

 .اجلازمون برجوعه إىل قول الكافة :الرأي الثالث

حه ابن عبد الرب, وابن القيِّم, ومجاعة ; ملا رواه ثالثة من أكابر أصحاب ابن  وهو الذي رجَّ
 : −رمحهم اهللا  –عبَّاس, هم جماهد بن جرب, وسعيد بن ُجبري, وجابر بن زيد 

 يوم خيرب عن حلوم اُحلُمر األهلية, ^ هنى رسول اهللا«: عن ابن عبَّاس قال عن جماهد,ف  − ١
وعن بيع  ,باعذي ناب من السِّ  وعن كلِّ  ,وطأن حتى يضعن ما يف بطوهنناىل أن يُ وعن النساء احلُبَ 

 .)٢(»قسمس حتى يُ مُ اخلُ 

 هنى عن كلِّ  ^ رسول اهللا أنَّ «, −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسن عن سعيد بن جبري, عن ابو −  ٢
 .)٣(»ذي خملب من الطري وعن كلِّ  ,باعذي ناب من السِّ 

فهذان األثران يدالن بوضوح عىل أنَّ ابن عبَّاس ترك القول بإباحة احلمري اإلنسية, أو أنَّ 
مات مقصورة عىل ما جاء يف آية األنعام  . املحرَّ

                                                                                                  
 ).٩/٦٥٠(» الفـتح«: انظر  )١(
. وصححه, ووافقه الذهبي) ٢٦١١(, رقم )٢/١٤٩(, ويف )٢٣٣٦(م , رق)٢/٦٤(» مستدركه«أخرجه احلاكم يف   )٢(

; من طريق عمرو بن شعيب, عن عبد اهللا بن أيب واللفظ له) ١٨٠٨٣(, رقم )٩/١٢٥(» السنن الكربى«والبيهقي يف 
 .نجيح, عن جماهد, عن ابن عبَّاس

, وابن عبد الرب يف )٨٩٣(, رقم )٢٢٤ص(» املنتقى«, وابن اجلارود يف )١/٣٣٩(» مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف   )٣(
; كلهم  من طريق سعيد بن أيب عروبة, ) ١٩١٤٣(, رقم )٩/٣١٥(» السنن الكربى«, والبيهقي يف )٤/٢٣٩(» التمهيد«

 .عن عيل بن احلكم, عن ميمون بن مهران, عن سعيد بن جبري, عن ابن عبَّاس به
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عبَّاس يدالن عىل أنه ال يصحُّ عنه  وهذان اإلسنادان عن ابن«: )١(»التمهيد«قال ابن عبد الرب يف 
è% Hω ß‰É≅ ﴿: ما ُروي من قوله يف عموم اآلية r̀& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β§ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ...﴾)٢( « .  

عثاء جابر بن زيد, عن ابن عبَّاس قال – ٣ هنى رسول اهللا عن حلوم احلُُمر, وأمر «: وعن أيب الشَّ
 .)٣(»بلحوم اخليل أن ُتؤكل

من رواية الثقات النهي عن أكل  ^وقد ُروي عن ابن عبَّاس عن النبي «: قال ابن عبد الرب
باع, وكلِّ ذي خملب  وهذا الذي ُحتمل إضافته إىل ابن عبَّاس ملوافقته مجاعة ... حلوم احلُُمر, والسِّ

 .)٤(»الناس يف حلوم احلُُمر

ا ابن القيِّم   رائعًا يف رجوع ابن عبَّاس, فإنه مجع بني اآلثار فإنَّ له تفصيالً  –رمحه اهللا  –أمَّ
. املتعارضة املنقولة عنه, بأنَّ ما ُنقل عنه مما ُيفيد اإلباحة ; قال به قبل بلوغه أحاديث النهي عن أكلها

م النبي  ده يف العلة التي من أجلها حرَّ وما . حلومها^ وما ُنقل عنه مما ُيفيد التَّوقُّف ; قال به لرتدُّ
إنام كان بعد مناظرة عيل بن أيب طالب  –وهو مذهبه الذي استقرَّ عليه رأيه  –ل عنه من التَّحريم ُنق
دُّد وااللتباس −ريض اهللا عنهام  −  .له, الذي أزال عنه الرتَّ

                                                                                                  
)٤/٢٣٩(   )١.( 
 ).١٤٥: آية(سورة األنعام   )٢(
, )١٢٨٢٠(, رقم )١٢/١٣٩(» الكبري«, والطرباين يف معجميه )٤٧٣٧(رقم ) ٤/١٦٦(» سننه«خرجه الدارقطني يف أ  )٣(

من طريق عمر بن عبيد الطنافيس, عن سامك بن حرب, عن جابر   ه;واللفظ ل,  )٥٧٦٠(, رقم )٦/١٠٥(» األوسط«ويف 
ى إسناده احلافظ ابن حج. ابن زيد, عن ابن عبَّاس » جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف ). ٩/٦٥٠(» الفتح«ر يف واحلديث قوَّ

 .»رجاهلام رجال الصحيح«): ٥/٤٧(
 ).٥/٩٠٥( »االستذكار«: انظر   )٤(
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حيحني«يقول ابن القيِّم بعد أْن أشار إىل قول ابن عبَّاس الثابت يف  هنى عنه أ !ال أدري«: »الصَّ
 : )١(»... ولة الناسن أجل أنه كان َمحُ م ^رسول اهللا 

له« أباحها أوالً  عبَّاسوالتَّحقيق أنَّ ابن . وهذا يدلُّ عىل أنَّ ابن عبَّاس بلغه النهي; ولكنه تأوَّ
عثاء وغريه, فرووا ما سمعوه, ثم بلغه حيث مل يبلغه النهي , فسمع ذلك منه مجاعة, منهم أبو الشَّ

ثم ملَّا ريم أو ألجل كوهنا محولة; فروى ذلك عنه الشعبي وغريه, النهي عنها, فتوقف; هل هو للتح
 .اهـ )٢(», كام رواه عنه جماهدحريمناظره عيل بن أيب طالب جزم بالتَّ 

يرجع  –ريض اهللا عنهام  –وهذا الذي ذكره ابن القيِّم هو السبب الذي جعل ابَن عبَّاس : قلت
وخفي عىل ابن العبَّاس حتريم حلوم احلُُمر «: ضاً أي )٣(»إعالم املوقعني«ولذا قال يف . عن رأيه

مها يوم خبري ^األهلية, حتى ُذِكَر له أنَّ رسول اهللا   . »حرَّ

يخ صالح بن إبراهيم الُبليهيُّ  , )٥(وبذلك قال العلامء خلفًا وسلفاً «: −رمحه اهللا  – )٤(وقال الشَّ
 .)٦(»احتهاولكنه َرَجَع عن القول بإبوُنقل عن ابن عبَّاس إباحتها ; 

                                                                                                  
م خترجيه قريباً   )١(  .تقدَّ
 ).عون املعبود − ١٠/٢٠٥(» حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود«: انظر   )٢(
)٢/٢٧٢(   )٣.( 
, وتعلَّم عىل املشايخ والعلامء يف بلده, وهو أحد )هـ١٣٣١(لد بالشامسية بالقصيم سنة وُ . من علامء القصيم وفقهائها  )٤(

كان عاملًا فقيهًا, وواعظًا . ُعنيِّ مرشفًا عىل مكتبة بريدة, ومدرسًا باملعهد العلمي هبا. تالميذ الشيخ عبد الرمحن السعدي
هاً  . »عقيدة املسلمني والرد عىل امللحدين واملبتدعني«, و»ل الزاداإلرشاد إىل توضيح مسائ«: له مؤلفات كثرية, منها. مفوَّ

 ).١/٢٣٥(ملحمد خري يوسف » تتمة األعالم للزركيل«: انظر). هـ١٤١٠(مات سنة 
 .يعني حتريم احلمري اإلنسية   )٥(
 ).٣/٢٨٣(» السلسبيل يف معرفة الدليل«: انظر   )٦(
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*  *  * 
  

  

  

اس، وهي أدلة اجلمهور الذي رجع إليه  دلة الرأيأ
َّ
  :ابن عب

نَّة, واآلثار  :استدلَّ القائلون بتحريم احلُُمر األهلية بالقرآن, والسُّ

 ـــريمالكـالقـــــرآن : أوالً 

:Ÿ≅ø‹sƒø﴿ : قال اهللا تعاىل $# uρ tΑ$tóÎ7ø9 $#uρ uÏϑysø9 $#uρ $yδθ ç6Ÿ2÷ tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ 4 ١(﴾٠٠٠(. 

≈zΟ﴿ : أنَّ اهللا تعاىل ذكر األنعام ومنافعها قبل هذه اآلية بقوله :وجه الداللة yè÷Ρ F{$# uρ $yγs) n=yz 3 öΝ à6s9 

$yγŠÏù Ö™ô∃ ÏŠ ßìÏ≈oΨ tΒ uρ $yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è=à2 ù's? ﴾)وذكر يف هذه اآلية أنه سبحانه خلق اخليل والبغال واحلمري )٢ ,
ر منفعة األكل; فدلَّ عىل أنَّ احلامر ليس فيه منفعة أخرى سوى ما ذكر يف للركوب والزينة, ومل يذك

 .)٣(اآلية
ــــنَّة املط: ثانيًا   رةــــــهَّ السُّ

هنى عن ُمْتعة النساء يوم خيرب, وعن ^ أنَّ رسول اهللا «:  حديث عيل بن أيب طالب  – ١

                                                                                                  
 ).٨: آية(سورة النحل   )١(
 ).٥: آية(سورة النحل   )٢(
 ).٥/٣٨(» بدائع الصنائع«: انظر  )٣(
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 .)١(»حلوم احلُُمر األهلية
هنى يوم خيرب عن حلوم ^ أنَّ رسول اهللا «, − اهللا عنهام ريض –وعن جابر بن عبد اهللا  – ٢

 .)٢(»احلُُمر األهلية, وأذن يف حلوم اخليل
عن أكل  ^بنهي النبي  ترصيح عيل بن أيب طالب وجابر بن عبد اهللا  :منهام وجه الداللة

 .احلمري األهلية, والنهي يدلُّ عىل حتريم املنهي عنه
اٍء جاءه ج مَّ ث! ُأِكَلْت احلُُمرُ  :اٍء فقالجاءه ج^ اهللاَِّ  رسول أنَّ «, وعن أنس بن مالك  – ٣
إنَّ اهللا ورسوله « :ى يف الناسادنمنادًيا ف رفأم! ُمرُ ُأْفنَِيْت احلُ : اٍء فقالثمَّ جاءه ج! ُمرُ ُأِكَلْت احلُ : فقال

 .)٣(»لتُفور باللَّحموإهنا  فُأْكِفَئِت الُقُدور, ,»!ٌس رجا األهلية, فإهن وم احلُُمرعن حل ينهيانكم
يح من رسول اهللا  :وجه الداللة عن حلوم احلُُمر اإلنسية, وعلَّل ذلك بأهنا ^ النَّهي الرصَّ

ثم األمر بإكفاء الُقُدور وغسلها يدلُّ عىل نجاستها من . )٤(»أو نجس«: رجس, ويف رواية مسلم
م األكل, : (فقهية تقولوالقاعدة ال. )٥(وجه, ويدلُّ عىل حتريمها لعينها ال ملعنًى خارج كلُّ نجس حمرَّ

                                                                                                  
م خترجيه يف املسألة رقم   )١(   ).   ٣٢(متفٌق عليه, تقدَّ
 .متفٌق عليه  )٢(

 ).٥٥٢٠(, رقم )مع الفتح − ٩/٦٤٨( باب حلوم اخليل –كتاب الذبائح والصيد : »صحيح البخاري«  
                                               .واللفظ له, )١٩٤١(, رقم )٣/١٥٤١(يف أكل حلوم اخليل باٌب  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«  

 .متفٌق عليه  )٣(
باب  –, ويف الذبائح والصيد )٤١٩٩(, رقم )مع الفتح −٧/٤٦٧(باب غزوة خيرب  –كتاب املغازي : »صحيح البخاري«  

 .واللفظ له, )٥٥٢٨(, رقم )مع الفتح − ٩/٦٥٣(حلوم احلمر اإلنسية 
                                                               ).١٩٤٠(, رقم )٣/١٥٤٠(يف أكل حلوم اخليل باٌب  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«  

                                                               ).١٩٤٠(, رقم )٣/١٥٤٠(  )٤(
                                          ).٩/٦٥٦(» فتح الباري«, )١٣/٩١( »النووي عىل مسلم رشح«: انظر  )٥(
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م األكل نجساً   .)١()وليس كلُّ حمرَّ
إىل خيرب, ثمَّ إنَّ اهللا فتحها ^ خرجنا مع رسول اهللا «: قال ِع وعن سلمة بن األكو – ٤

ما «: ^فقال رسول اهللا . »عليهم, فلامَّ أمسى الناُس اليوَم الذي ُفتحت عليهم أوقدوا نريانًا كثريةً 
عىل حلم ُمحٍُر : قالوا. »عىل أي حلم?«: قال. عىل حلم: قالوا. »نريان? عىل أي يشء ُتوقدون?هذه ال
. أو ُهنريُقها ونغسُلها! يا رسول اهللا: فقال رجل .»أهريُقوها واكرسوها«: ^فقال رسول اهللا . إنسية
 .)٢(»أو ذاك«: قال

الم بإهر :ه ظاهرووجه الداللة من الة والسَّ اق ما يف الُقُدور من حلوم احلمري ألمره عليه الصَّ
  .)٣(»هذا رصيح يف نجاستها وحتريمها«: اإلنسية ; قال النَّوويُّ 

حابة  أحاديث النهي عن أكل حلوم احلُُمر األهلية, ^ عن النبي  وقد روى مجاعة من الصَّ
كلُّها بأسانيد  , وغريهم;)٤(كعبد اهللا بن عمرو, وابن عمر, والرباء بن عازب, وعبد اهللا بن أيب أوىف

 .)١(وهلذا ذهب أهل العلم إىل احلكم عىل هذه األحاديث بالتَّواتر. )٥(صحاٍح وحسنة

                                                                                                  
                                                               ).٣٣ص(البن تيمية » القواعد النورانية الفقهية«: انظر  )١(
 .متفٌق عليه  )٢(

قاق ب –كتاب املظامل : »صحيح البخاري«   ق الزِّ نان التي فيها مخر, أو ُخترَّ , رقم )مع الفتح − ٥/١٢١(اب هل ُتكرس الدِّ
                               .واللفظ له) ١٨٠٢(, رقم )٣/١٥٤٠(يف أكل حلوم اخليل باٌب  –كتاب الصيد والذبائح : »صحيح مسلم«و). ٢٤٧٧(

 ).١٢/١٦٨(وقارنه بام يف ). ١٣/٩٣(» يح مسلمرشح صح«: انظر  )٣(
وكان , وشهد عبد اهللا احلديبية ,له وألبيه صحبة. بن خالد بن احلارث األسلمي − واسمه علقمة  −ىف عبد اهللا بن أيب أوهو    )٤(

من  وسلمة بن كهيل ,روى عنه أبو إسحاق الشيباين. ثم نزل الكوفة ,وروى أحاديث شهرية. من أصحاب الشجرة
 ).٤/١٦(» اإلصابة«, )٣/١٨١(» ُأسد الغابة«: انظر). هـ٨٠(يقال مات سنة  .لتابعنيا

 ).٤/٢٤٠(» التمهيد«: انظر  )٥(
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*  *  * 

  :الرتجيـح 

حابة  اجح يف حكم حلوم احلُُمر اإلنسية ما َرَجَع إليه ابن عبَّاس, وذهب إليه مجهور الصَّ الرَّ
 .القيامة; واحلمد هللا ربِّ العاملنيوالتَّابعني والفقهاء من بعدهم; وهو أهنا حرام إىل يوم 

 

  املسـألة الثانية  − ٥٠
 البحر −رضي اهللا عنهما  −ابن عمر  وعرج

ُ
ه
َ
ظ
َ
ف
َ
   عن النهي عن أكل ما ل

W 

≅¨ ﴿:, لقول اهللا تعاىل )٢(انعقد اإلمجاع بني أهل العلم عىل إباحة صيد البحر للحالل واحلرام Ïmé& 

öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝä3 ©9  ...﴾)٣( . 

مك الطايف الذي يقذفه, أو يلفظه, أو جيزر عنه البحر  ; هل يؤكل أو ال?)٤(وإنام اختلفوا يف السَّ
يق, وعمر بن اخلطاب, وابن عبَّاس, وأبو هريرة, وزيد بن ثابت, وأبو  دِّ فذهب أبو بكر الصِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ).١٦٢ص(» نظم املتناثر من احلديث املتواتر«, )٨/١١٤(» نيل األوطار«, )٩/٦٤٩(» الفتح«, )٦/٧٩(» املحـىل«: انظر  )١(
اإلفصاح عن معاين «, )١٤٨ص(» مراتب اإلمجاع«, )١/١٣٠(للجصاص » أحكام القرآن«, )٧٨ص(» اإلمجاع«: انظر  )٢(

 ).٩/٦٩(» املجموع«, )٣٦٦ص(» بداية املجتهد«, )٢/٢٥٣(» الصحاح
 ).٩٦: آية(سورة املائدة   )٣(
وع املاء وهو رج ,واملد ,ومنه اجلزر .إذا ذهب ونقص ,جزر املاء جيزر جزراً  :يقال ,ي ما انكشف عنه املاء من حيوان البحرأ  )٤(

 ).ر.ز.ج(, مادة )١/٢٦٨( »النهاية«. إىل خلف
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, وغريهم  نه من طعام البحر املذكور يف اآلية, وال حيتاج إىل إىل جواز أكله ; أل أيوب األنصاريُّ
 . تذكية

ا عيل بن أيب طالب  ال بأس بأكله كام : فمختلٌف عنه القول يف املسألة; واألصّح أنه قال أمَّ
حه ابن عبد الرب  .)٢(وهو مذهب مجهور الفقهاء. )١(رجَّ

وهو مذهب أيب  –, )٣(ُه البحرإىل كراهة ما َلَفظَ  وذهب عبد اهللا بن عمر, وجابر بن عبد اهللا 
 . إال أنَّ ابن عمر َرَجَع عن رأيه رسيعًا إىل ظاهر القرآن, وقال باجلواز; عىل ما سيأيت بيانه − )٤(حنيفة

*  *  *  

אאW 

ايف ثم رجوعه عن ذلك 
َّ
مك الط

َّ
                             :األثر الوارد عن ابن عمر يف كراهة أكل الس

حيحة عن ابن عمر  أنه كره أكل ما َلَفَظُه البحر وألقاه عىل  –ريض اهللا عنهام  –دلَّت اآلثار الصَّ
د أن انقلب احل; ولكنه مل يُدم عىل ذلك طويًال, بمجرَّ يف;  )٥(السَّ إىل منزله ونظر يف املصحف الرشَّ

 . َرَجَع عن رأيه

                                                                                                  
 ).املغربية − ١٦/٢٢٥(» التمهيد«: انظر  )١(
» الذخرية«, )٢/٤٤٥(» املدونة الكربى« :للاملكيةذهب إىل هذا املالكية, والشافعية, واحلنابلة, والظاهرية; انظر   )٢(

, )٢/٩٦(» الكايف« :وللحنابلة). ٤/٢٧٦(» ي املحتاجمغن«, )٢/٨٩(للشافعي » أحكام القرآن« :وللشافعية). ٣/٣١٦(
 ).٧/٣٩٢(» املحــىل« :وللظاهرية. ,)١/١٣٤(البن تيمية » رشح العمدة«

 ).املحققة −٨/٢١٠(» اجلامع ألحكام القرآن«, )١٦/٢٢٥(» التمهيد«: انظر  )٣(
 ).١٠/٣٨٤(» اإلنصاف«ابلة كام يف وهو رواية عند احلن). ١١/٢٤٧(» املبسوط«, )١/١٣١(» أحكام القرآن«: انظر  )٤(
 ).ب.ل.ق(, مادة )٤/٩٦( »النهاية«. أي رجع  )٥(
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 :; ورعه واحتياطه, كام هي عادته − أعلم واهللا −والذي دعاه للقول بالكراهة يف أول األمر

البحر إنَّ « :عمر فقال بنَ اسأل  )١(عبد الرمحن بن أيب هريرة أنَّ  موىل ابن عمر, عن نافعف − ١
عبد اهللا إىل أهله أخذ املصحف,  عَ َج  رَ فلامَّ  .»!ال تأكلوها«: أفنأكلها? قال ميتةً  كثريةً  قذف حيتاناً 

… ﴿ :ىل هذه اآليةفأتى ع ,فقرأ سورة املائدة çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ ( ﴾)له  فقْل  اذهْب « :قال .)٢
 . )٣(»فإنه طعامه ,يأكلهفلْ 

 :قال .»كثريةً  البحر قد ألقى حيتاناً « :فقال ,جاء عبد الرمحن إىل عبد اهللا :قال ويف روايةٍ  – ٢
≅¨﴿:ه به فقرأ هذه اآليةيتُ فأت ,هات املصحف !يا نافع« :ثم قال !فنهاه عن أكلها Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ 

Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3  هُ رْ مُ فَ  ,حلقهفا: قال !طعامه هو الذي ألقاه :قلت«: قال. »)١(﴾...  9©
 . )٤(»بأكله

… ﴿: قوله تعاىل –ريض اهللا عنهام  –وهذا الذي فرسَّ به ابن عمر  çµ ãΒ$yèsÛ uρ  ﴾بام ألقاه البحر; هو 
ه به أبوه, وابن عبَّاس, وأبو هريرة  لفالذي فرسَّ حه ابن جرير . )٥(, وقال به عامة السَّ وهو ما رجَّ

                                                                                                  
وعنه . روى عن أبيه, وابن عمر ريض اهللا عنهام. هو عبد الرمحن بن أيب هريرة الدويس اليامين املدين, من ثقات التابعني  )١(

: انظر. ومل يذكر فيه جرحًا وال تعديال »التاريخ«يف أورده البخاري . عمرو بن دينار, وسليامن بن سنان املزين, واحلجازيون
 ).٥/٨٢( »الثقات«, )٥/٣١٩( »التاريخ الكبري«

 ).٩٦: آية(سورة املائدة   )٢(
» تفسريه«وابن جرير الطربي يف . من طريق نافع, عن ابن عمر) ١٠٥٥(, رقم )٢/٤٩٤( »املوطأ«أخرجه مالك يف   )٣(

 .وسنده صحيح. واللفظ له , من طريق أيوب, عن نافع به,)٧/٦٦(
 ., من طريق معمر بن سليامن, عن عبيد اهللا, عن نافع به)٧/٦٦(» تفسريه«أخرجه ابن جرير الطربي يف   )٤(
, )املحققة −٨/٢٠٩(» اجلامع ألحكام القرآن«, )٤/١٢١١( »تفسري ابن أيب حاتم«, )٧/٦٦(» تفسري ابن جرير«: انظر  )٥(

 ) .٣/١٩٧( »در املنثورال«, )٢/١٠٢( »تفسري ابن كثري«
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عنه  ِرسَ أو ُح  ,طعامه ما قذفه البحر :واب عندنا قول من قالوأوىل هذه األقوال بالصَّ «: جرير بقوله
 .)١(»عىل ساحله ميتاً  دَ جِ وُ فَ 

ابقان يدالن عىل رجوع ابن ع وقد جعل أبو بكر . عن فتواه –ريض اهللا عنهام  –مر واألثران السَّ
جوع من ابن عمر » الفقيه واملتفقه«اخلطيب يف  مثاالً عىل وجوب رجوع  –ريض اهللا عنهام  –هذا الرُّ

املفتي عن فتواه إْن كان قد بان له أنه خالف نصَّ كتاب أو سنة أو إمجاعًا; وأنَّ عليه أن ينقض العمل 
ف املستفتي بذلك; كام فعل ابن عمربتلك الفتوى ويبطلها  . )٢(, ويلزمه أن ُيعرِّ

, البحر مذهب من كرهه ظَ فَ يذهب فيام لَ  − واهللا أعلم  −كان عبد اهللا بن عمر «: قال ابن عبد الرب
≅¨﴿:لقرآن وعمومه يف قوله تبارك اسمهإىل ظاهر ا عَ َج ثم رَ  Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ 

öΝ ä3 ©9  ...﴾)٤(»)٣( . 

يفتي بجواز أكل األسامك التي َلَفَظَها البحر, فعن سعد اجلاري موىل عمر  وهلذا صار : قلت
سألت عبد اهللا بن عمر عن احليتان يقتل بعضهم بعضًا, أو متوت «: أنه قال ابن اخلطاب 

ًدا  .)٦(»ال بأس هبا«: فقال. »)٥(َرصَ

يدهو ر  : −واهللا أعلم  – وسبب رجوعه  .جوعه إىل ظاهر القرآن, وتأمله يف عموم آية حلِّ الصَّ

                                                                                                  
 ).٧/٦٨(» جامع البيان«: انظر  )١(
 ).٥٩ص(البن الصالح » أدب الفتوى«: وانظر). ٢/٤٢٤(» الفقيه واملتفقه«  )٢(
 ).٩٦: آية(سورة املائدة   )٣(
 ).٥/٢٨٣(» االستذكار«: انظر  )٤(
 )د.رد.ص(, مادة )٣/٢١( »النهاية«. أي متوت  يف البحر من شدة الربد  )٥(
 ., عن ابن عمرعن سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب ,سلمأعن زيد بن , من طريق )٢/٤٩٥(» وطأامل«خرجه مالك يف أ  )٦(
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*  *  * 
  

  

  

  :، وهي أدلة اجلمهور  –رضي اهللا عنهما  –أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر 

نَّة, واآلثار  :استدلَّ القائلون بجواز أكل ما َلَفَظه البحر بالقرآن, و السُّ

 ــريمالقــــرآن الكــ: أوالً 

≅¨ ﴿: قال تعاىل Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ (  ...﴾)١(. 

 .أنَّ اآلية عامة يف حلِّ صيد البحر, وكلِّ ما قذفه, أو َجَزَر عنه, أو طفا ميتاً  :وجه الداللة

ـ: ثانيًا  ـــنَّة املطهَّ  ــرةـالسُّ

يا رسول  :فقال ^النبي سأل رجٌل : يقول هريرة  أنه سمع أبا ,املغرية بن أيب بردةعن  – ١
 .أفنتوضأ بامء البحر ; فإن توضأنا به عطشنا ,ونحمل معنا القليل من املاء ,إنا نركب البحر !اهللا

 .)٢(»ميتته احللُّ  ,هور ماؤههو الطَّ « :^فقال رسول اهللا 

                                                                                                  
 ).٩٦: آية(سورة املائدة   )١(
, من طريق صفوان بن سليم, عن سعيد بن سلمة, عن املغرية بن أيب بردة, )٤١(, رقم )١/٢٢(» املوطأ«أخرجه مالك يف   )٢(

, والنسائي يف )٨٣(, رقم )١/٢١(باب  الوضوء بامء البحر  –وأبو داود يف كتاب الطهارة . وعاً مرف عن أيب هريرة 
, )١/١٠١(باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور  –, والرتمذي يف الطهارة )٥٩(, رقم )١/٥٠(باب ماء البحر  –الطهارة 
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ائل بحلِّ ميتة  جوابًا عىل سؤال^ وفيه ترصيح النبي  :ظاهرةمن احلديث وجه الداللة  السَّ
 . )١(»هذا نصٌّ ال غبار عليه, وال كالم بعده«: قال ابن العريب. البحر

ية التي بعثها النبي  –ريض اهللا عنهام  –وعن جابر بن عبد اهللا  – ٢ رصدًا لعري ^ يف قصة الرسَّ
ر عليهم أبا ُعبيدة بن اجلراح  احل, وأمَّ وا دابة ُتدعى , وكانوا يف شدة وحاجة, فوجدقريش بالسَّ

هو رزق «: وذكروا له ذلك, فقال^ فلامَّ قدموا املدينة أتوا رسول اهللا ! , فأكلوا منها شهراً )٢(العنرب
^ فأرسلنا إىل رسول اهللا «: قال جابر. »!أخرجه اهللا لكم, فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا?

 .)٣(»منه فأكله
عىل أكلهم ميتة البحر التي َطَفْت عىل الشاطئ;  أقرَّ أصحابه  ^أنَّ النبي  :منه وجه الداللة

ة للجمهور عىل جواز  الم منه باملدينة النبوية ; حجَّ الة والسَّ بأكله من ذلك احلوت, وأكله عليه الصَّ
 . )٤(أكل ميتة البحر من غري رضورة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, رقم )١/١٣٦(الوضوء بامء البحر  باب –وابن ماجه يف الطهارة . »هذا حديث حسن صحيح«: , وقال)٦٩(رقم 

 .; أربعتهم من طريق مالك) ٣٨٦(
حه األئمة,   : انظر. البخاري, والرتمذي, وابن املنذر, وابن عبد الرب, وابن منده, والبغوي, والنووي: منهم واحلديث صحَّ

 ).١٣/٨٦(» رشح النووي عىل مسلم«, )١/٩(» تلخيص احلبري«
من طريق إسحاق بن حازم, عن عبيد اهللا بن مقسم, عنه ; أخرجه ابن ماجه يف كتاب : وله طريق آخر من حديث جابر 

 ). ٣٨٨(, رقم )١/١٣٧(باب الوضوء بامء البحر  –الطهارة 
 ).٢/١٩٧(» أحكام القرآن«  )١(
. ب.ن.ع(, مادة )٣/٣٠٦( »النهاية«: انظر .عنرب: ويقال للرتس ,خذ من جلدها الرتاستَّ يُ  ,سمكة بحرية كبرية): الَعنَْرب (  )٢(

 ). ر
 ).١٩٣٥(, رقم )٣/١٥٣٥(باب إباحة ميتات البحر  –أخرجه مسلم يف كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان   )٣(
 ).١٣/٨٧(» رشح النووي عىل صحيح مسلم«: انظر  )٤(
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 ــــاراآلثــ: ثالثًا 

بد الرمحن بن عوف, وزيد بن وهي آثار ثابتة عن أيب بكر, وعمر, وابن عبَّاس, وأيب هريرة, وع
, أيب سعيد اخلُْدِريِّ   .  )١(دالة عىل حلِّ أكل ما قذفه أو َلَفَظُه البحر ثابت, وأيب أيُّوب األنصاريِّ

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح هو ما َرَجَع إليه ابن عمر  مما ) طعام البحر(رسيعًا, وهو حلُّ أكل  –ريض اهللا عنهام  –الرَّ
 .أو َجَزَر عنه البحر, وهو الذي عليه مجاهري الفقهاء سلفًا وخلفًا ; واهللا تعاىل أعلم قذفه أو َلَفَظهُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
فيه دليل عىل «: أيضاً وقال  ).٥/٢٨٦(» االستذكار«. »وهذا يدل عىل جواز أكله لغري املضطر اجلائع«: وقال ابن عبد الرب  

 ).املغربية − ١٦/٢٢٧(» التمهيد«. »أنَّ ما قذف البحر أو مات فيه دابة وسمكة حالل كّله
 :انظر تلك اآلثار الواردة عنهم بأسانيدها يف   )١(

 ٨٦٥٥و ٨٦٥٤و ٨٦٥٣و ٨٦٥٢و ٨٦٥٢(, األرقام )وما بعدها ٤/٥٠٣( باب احليتان: »مصنف عبد الرزاق«*   
 ).٨٦٦٩و ٨٦٦٤و ٨٦٦٣و

 ١٩٧٤٩و ١٩٧٤٨(, األرقام )وما بعدها ٤/٢٥٤(باب كم رخص يف الطايف من السمك : »مصنف ابن أيب شيبة« *  
 ١٩٧٥٤و ١٩٧٥٢و ١٩٧٥١(, األرقام )وما بعدها ٤/٢٥٤(وباب ما قذف به البحر وجزر عنه املاء ). ١٩٧٥٠و
 ).١٩٧٦٧و ١٩٧٦٥(, األرقام )بعدها وما ٤/٢٥٥(وباب احليتان يقتل بعضها بعضًا ). ١٩٧٥٧و ١٩٧٥٥و

 ).٨٣٦و ٨٣٥و ٨٣٤و ٨٣٣(, األرقام )٤/١٦٢٤(» سنن سعيد بن منصور«*   
 ٤٦٨٣و ٤٦٨٢و ٤٦٨١و ٤٦٨٠و ٤٦٧٩و ٤٦٧٨و ٤٦٧٦و ٤٦٧٤(, األرقام )١٥٧− ٢/١٥٦(» سنن الدارقطني«*   
 ).٤٦٨٥و ٤٦٨٤و

 ١٨٩٦٨(, األرقام )وما بعدها ٩/٤٢١(وميتة البحر  باب احليتان –كتاب الصيد والذبائح : »سنن البيهقي الكربى«*   
 ١٨٩٧٩و ١٨٩٧٧و ١٨٩٧٦و ١٨٩٧٤(, األرقام )وما بعدها ٩/٤٢٥(وباب ما لفظ البحر وطفا من ميتة ). ١٨٩٦٩و
 ).١٨٩٨٧و ١٨٩٨٥و ١٨٩٨٤و ١٨٩٨٣و ١٨٩٨٢و ١٨٩٨١و ١٨٩٨٠و
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اس  وعرج – ٥١

َّ
  −رضي اهللا عنهما  −ابن عب

َ
ر
َ
ذ
َ
   )١(عن فتواه فيمن ن

 عليه أن ينحر نفسه
َّ
ة بأن

َ
ن
َ
د
َ
  ذبح مائة ب

W   

, وإنام اختلفوا يف وجوب الكفارة, كام هو احلال )٢(بنذر املعصية اتَّفق العلامء عىل حتريم الوفاء

                                                                                                  
 عىل نفسك شيئاً  إذا أوجبَت  :فأنا ناذر نذراً  − ها ال وضمِّ لذابكرس  − رُ وأنذُ  رُ أنذِ  نذرُت  :مأخوذ من قوهلملغًة : النَّــذر  )١(

 ).٣٩٢ص(» املطلع عىل بواب املقنع«: انظر .تربعاً 
: انظر .بام يقصد حصوله من غري واجب األداء وجمازاةً  قاً أو معلَّ  زاً باللفظ منجَّ  ف قربةً التزام مسلم مكلَّ  :ورشعاً   

 ).٦٩٥ص(للمناوي » التعاريف«
نَّة, واإلمجاع واألصل يف *    : مرشوعيته الكتاب, والسُّ
tβθèùθ ﴿: قال اهللا تعاىل   ãƒ Í‘ õ‹̈Ζ9 $$Î/ ... ﴾ ]وقال سبحانه]. ٧: اإلنسان :﴿  ...(#θ èùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ  ... ﴾ ]٢٩: احلج.[ 
نَّة     .»ذر أن يعصيه فال يعصهمن نذر أن يطيع اهللا فليطعه, ومن ن«): ٦٦٩٦(برقم »  البخاري«فحديث عائشة يف  :وأما السُّ

 .فقد أمجع املسلمون عىل صحة النذر يف اجلُملة, ولزوم الوفاء به  :امع ـوأما اإلج
هنى النبي «: »الصحيحني«يف  –ريض اهللا عنهام  –عنه, كام يف حديث ابن عمر ^ لنهي النبي  :والنذر يف األصل مكروه* 

 يف) ٦٦٠٨(, رقم )مع الفتح − ١١/٤٩٩(البخاري . »تخرُج به من البخيلعن النَّذر, قال إنه ال يردُّ شيئًا, وإنام ُيس ^
األيامن والنذور   , يف)٦٦٩٣و٦٦٩٢(, رقم )الفتحمع  −٥٧٦و١١/٥٧٥(ويف . باب القاء العبد النذر إىل القدر –القدر 

 .ر وأنه ال يرد شيئاً باب النهي عن النذ –يف النذر ) ١٦٣٩(, رقم )٣/١٢٦٠(ومسلم . واللفظ لهباب الوفاء بالنذر,  –
  ).٢/٤٩(» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«, )٢/٢٧٦(» اإلفصـاح«, )١٦١ص(» مراتب اإلمجاع«: انظر  )٢(
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حابة   . بني الصَّ

مذيُّ   ,ال نذر يف معصية اهللا :وغريهم ^قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي «: قال الرتِّ
 ,ال نذر يف معصية :وغريهم ^وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ...  وكفارته كفارة يمني

 .)١(»ارة يف ذلكوال كف
عدة روايات فيمن نذر أن ينحر نفسه  –ريض اهللا عنهام  –إذا ُعِلَم هذا ; فقد جاء عن ابن عبَّاس 

أو ولده, وهو نذر معصية كام هو معلوم; منها أنه أفتى رجًال أراد أن ينحر نفسه بأنَّ يذبح مائة ناقة 
جوع عن هذه الفتوى إىل أنه ال جيب عليه يشء سوى  عىل اعتبار أهنا ديٌة عن نفسه, ثم ُحكي عنه الرُّ

إذ ال ُيعلم خطيئة أعظم من قتل  –االستغفار والتوبة إىل اهللا تعاىل ; باعتبار أنَّ هذا نذُر معصيٍة 
نوب  حيرم الوفاء به; هذا من جهة, ومن جهة ُأخرى ال جيب فيه   −اإلنسان نفسه, فهو من كبائر الذُّ

 .كفارة ; عىل ما سيأيت بيانه
*  *  * 

אאW 

اس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده 
َّ
  :اآلثــار الواردة عن ابن عب

وايات الواردة عن ابن عبَّاس   :فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده −ريض اهللا عنهام  −اختلفت الرِّ
 :فمن ذلك أنه أفتى بأنَّ الواجب يف ذلك كفارة يمني* 

 :قال ,عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة عبَّاس بنَ ا سألت امرأةٌ : لفعن القاسم بن حممد قا
كيف يكون يف طاعة الشيطان كفارة « :عبَّاسالبن  فقال رجل. ر عن يمينهوليكفِّ  ,فال ينحر ابنه«

                                                                                                  
  ., بترصف يسري)٤/١٠٣(» سنن الرتمذي«: انظر  )١(
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⎪⎦t ﴿« :عبَّاسبن افقال  .»!?اليمني Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ ÍκÉ″!$|¡ÎpΣ  ...﴾)الكفارة ما  ثم جعل فيه من, )١
 .)٢(»قد رأيَت 

 :بأنَّ الواجب عليه أن يذبح كبشًا, رواه عنه عكرمة, وعطاء  − كذلك  − وأفتى  *

 :ثم تال .فليذبح كبشاً  ,أو ولده ,من نذر أن ينحر نفسه«: فعن عكرمة, عن ابن عبَّاس قال – ١
﴿ ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθó™é& ×π uΖ |¡ ym ... ﴾)٤(» )٣(. 

ابن فقال  .»!نفيس ألنحرنَّ نذرُت «: فقال عبَّاس بنَ اجاء وعن عطاء بن أيب رباح, أنَّ رجًال  − ٢
‰ô ﴿« :عبَّاس s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ... ﴾«)ثم تال, )١: ﴿çµ≈oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?xö/ É‹Î/ 5ΟŠ Ïàtã ﴾)ثم  ,)٥

  .أمره بذبح كبش

 :)٦(; رواه عنه طاوس, وقتادة, وُكَرْيبدنةبأنَّ عليه مائة ب − أيضاً  − وأفتى  *

                                                                                                  
  ).٣: آية(سورة املجادلة   )١(
, عن حييى بن سعيد, عن القاسم, عن , من طريق ابن جريج)١٥٩٠٣(, رقم )٨/٤٥٩(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(

, من طريق جعفر بن عون َواإلمام مالك كالمها )٢٠٠٧٩(, رقم )١٠/١٢٤( »السنن الكربى«والبيهقي يف . ابن عبَّاس
 .»صحيح هذا إسناد«:  قال البيهقي . عن حييى بن سعيد به

  ).٢١: آية(سورة األحزاب   )٣(
من طريق ابن جريج, عن حييى بن سعيد, عن القاسم, عن ) ١٥٩٠٥(, رقم )٨/٤٦٠(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف   )٤(

 .وإسناده صحيح.  ابن عبَّاس
  ).١٠٧: آية(سورة الصافات   )٥(
ومواله  ,روى عن أسامة بن زيد .عبَّاسموىل عبد اهللا بن  ,أبو رشدين احلجازي ,ب بن أيب مسلم القريش اهلاشمييْ رَ كُ هو   )٦(

يف آخر خالفة مات . روى له اجلامعة ,كان ثقة حسن احلديث. هيلوسلمة بن كُ  ,سامل بن أيب اجلعدوعنه . عبد اهللا بن عبَّاس
 ).٤٦١ص(» التقريب«, )٢٤/١٧٤(» هتذيب الكامل«: انظر ).هـ٩٨(سليامن بن عبد امللك سنة 
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 .)١(»لُِيْهِد مائة بدنة«: قال! عن طاوس, عن ابن عبَّاس يف رجل نذر لينحرنَّ نفسه − ١

أجتد مائة «: قال. »!نذرُت أن أنحر نفيس«: وعن قتادة أنَّ رجًال سأل ابن عبَّاس فقال – ٢
َأَما إين لو أمرُته بكبش أجزَأ «: فلامَّ وىلَّ الرجل قال ابن عبَّاس. »نحرهاا«: قال. »نعم«: قال. »بدنة?
 .)٢(»عنه

ين إ: فقال أتاه رجٌل « :أنه –ريض اهللا عنهام  −ابن عبَّاسعن  موىل ابن عبَّاس, بيْ رَ عن كُ و − ٣
 ,ىل اجلهاديريد أن خيرج إ رجٌل  − ريض اهللا عنهام  −عبَّاسبن اوعند « :قال .»!أن أنحر نفيس نذرُت 

فجعل الرجل : قال .أقم مع أبويك :يقول له مشتغٌل  −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسبن او ;ومعه أبواه
ذهب ا! ما أصنع بك«:  −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسبن افقال له  .»!أن أنحر نفيس ين نذرُت إ: يقول

 ,»بالرجل عيلَّ « :بويه قالمن الرجل وأ −ريض اهللا عنهام  − عبَّاسبن ا فرغ فلامَّ  .»!فانحر نفسك
ريض اهللا  − عبَّاسبن اا به إىل فجاءو !يريد أن ينحر نفسه ,عىل ركبتيه َركَ فذهبوا فوجدوه قد بَ 

 ;حراماً  وتقطع رمحاً  ,حراماً  بلداً  لَّ أن ُحتِ  :ثالث خصال لَّ أن ُحتِ  لقد أردَت  !وحيك« :فقال –عنهام
فاذهب « :قال .نعم :قال .»من اإلبل أجتد مائةً  !اً حرام وأن تسفك دماً  ,نفسك أقرب األرحام إليك

  .»حمال يفسد اللَّ  ,عام ثلثاً  يف كلِّ  فانحرْ 
: يف روايتهزاد األعمش و .»?ا الثالث فال أدري ما فعلفأمَّ  ,ه عامنيفشهدتُ « :قال كريب

                                                                                                  
عن أبيه, عن ابن , من طريق معمر, عن ابن طاوس, )١٥٩٠٨(, رقم )٨/٤٦١(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )١(

  .رجال الشيخنيوإسناده صحيح, رجاله . عبَّاس
وإسناده  ., من طريق معمر, عن قتادة, عن ابن عبَّاس)١٥٩١٠(, رقم )٨/٤٦١(» املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف   )٢(

وما ). ٣١٢ص(» لجامع التحصيل يف أحكام املراسي«: انظر. ; ألنَّ قتادة مل يسمع من ابن عبَّاس وال ممن يف طبقتهمنقطع
 .قبله يشهد له
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 .)٢(»ألمرته بكبش )١(عيلَّ  لو اعتلَّ  :أنه قال −ريض اهللا عنهام  −ابن عبَّاسفبلغني عن «

وايات عنه يف املسألة بقوله اختالف فتاويه يف «: وقد بنيَّ احلافُظ البيهقيُّ سبَب اختالف الرِّ
 .)٣(»ذلك, وفيمن نذر أن ينحر ابنه, يدلُّ عىل أنه كان يقوله استدالالً ونظرًا, ال أنه عرف فيه توقيفاً 

*  *  * 

اس 
َّ
                             :عن فتواه  −رضي اهللا عنهما  − رجوع ابن عب

أنه ال يوجد يف املسألة رجوع عن ابن عبَّاس, إذ مل يثبت عنه ذلك بإسناد  –واهللا أعلم  –الظاهر 
ثني أبو ُعبيد عن األوزاعيِّ » املغنـي«مقبول, وإنام ُحِكَي عنه فيام أورده ابن قدامة يف  جاء « :قال, حدَّ

ثم  ,منه )٥(فابن عمر وأفَّ  )٤(مهفتجهَّ  :قال .»!أن أنحر نفيسإين نذرُت : رجل إىل ابن عمر فقال
 له أرأيَت « :ثم أتى عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فقال ,»هد مائة بدنةله ا«: فقال عبَّاسأتى ابن 

 .»استغفر اهللا وتب إليه ,يطانإنام هذه خطوة من خطوات الشَّ  !م أباك أو أخاككلِّ أن ال تُ  لو نذرَت 

                                                                                                  
: انظر. أمر عن قهعتإذا أ :اعتلَّهو ةلَّ بع عليه لَّ تاع: ُيقال. أي لو طلب إعفاءه من ذبح مائة بدنة ألمرته بذبح كبش واحد  )١(

 ).ل.ل.ع(, مادة )١٨٩ص(» خمتار الصحاح«
عمش, عن سامل بن أيب اجلعد, عن , من طريق األ)٢٠٠٨٤(, رقم )١٠/١٢٦(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف   )٢(

 ) ٤٦١و٢٢٦ص(» التقريب«) ثقتان(سامل بن أيب اجلعد, وكريب  وإسناده صحيح, .كريب, عن ابن عبَّاس به
 ).١٠/١٢٦(» السنن الكربى«: انظر  )٣(
, مادة )١٢/١١٠(» اللسان«: انظر. َسامجة يف ـجتمعامل يظالغل: الوجوه من ِهيمُ اجلَ و ْهمُ اجلَ و. كريه بوجه استقبله أي  )٤(

 ).م.هـ.ج(
 .لك أفٍّ  :له به إذا قلَت  َف وأفَّ  ,بفالن تأفيفاً  فُت وقد أفَّ  .هلم أنه متضجر متكرِّ نسان عُ ت به اإلصوت إذا صوَّ  :التأفيف  )٥(

 ).ف.ف.أ(, مادة )١/٥٥(» النهاية«: انظر
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 .)١(عن قوله عبَّاسوَرَجَع ابن , »أصاب عبد الرمحن« :فأخربه فقال عبَّاسثم رجع إىل ابن 

فظاهر األثر يدلُّ عىل أنَّ ابن عبَّاس انرصف عن القول بوجوب يشء عىل من نذر أن ينحر 
نفسه; إىل أنه ال يلزمه يشء من ذلك سوى االستغفار والتوبة إىل اهللا تعاىل; ألنَّ نذر اإلنسان أن 

 .ة; ولكن هذا األثر ال يصحُّ ينحر نفسه نذر معصي

 :والذي جعلني أجزم بعدم رجوع ابن عبَّاس عن فتواه بنحر مائة بدنة أمور* 

 . ضعف األثـر, فهو ال يصلح لالحتجاج به :أوهلا

وايات التي جاء فيها أنه أفتى بكفارة يمني, أو ذبح كبش, أو ذبح مائة بدنة ثابتة  :ثانيها أنَّ الرِّ
عيف عنه بأسانيد صحيحة,  . ال يمكن أن ُيعارضها األثر الضَّ

 . أنني مل أجد أحدًا من أهل العلم حكى رجوعه يف املسألة :ثالثها

^ أنَّ ابن عبَّاس إنام اختلفت فتواه يف املسألة بسبب أنه مل يرد فيها نصٌّ عن رسول اهللا  :رابعها
 . ُيرجع إليه

اوي  )٢(, هل هو من قول أيب ُعبيد»اس عن قولهوَرَجَع ابن عبَّ «: ثم إنه مل يتبنيَّ يل نسبة قوله الرَّ

                                                                                                  
واإلسناد كام ترى منقطع; فإنَّ أبا عبيد, وهو . ليهللجوزجاين بإسناده, ومل أقف ع )٩/٤٠٩(» املغــني«عزاه ابن قدامة يف   )١(

: انظر. , إال إنه مل يسمع من ابن عمر وابن عبَّاس فهو يروي عن طبقة التابعني)١١٧٤ص(» التقريب«وإْن كان ثقة كام يف 
 .ومل أقف عىل من حتت األوزاعي ليكون احلكم عىل اإلسناد تاما ).٣٤/٤٩(» هتذيب الكامل«

وقيل حوي بن أيب  ,وقيل حيي,حي  :وقيل ,اسمه عبد امللك :قيل ,حاجب سليامن بن عبد امللك ,عبيد املذحجيأبو هو    )٢(
 ,أمحد بن حنبلوثَّقه اإلمام . وعنه اإلمامان مالك, واألوزاعي. , وعمر بن عبد العزيزروى عن رجاء بن حيوة .عمرو

  ).١١٧٤ص(» تقريب التهذيب«, )٣٤/٤٩(» ذيب الكاملهت«: انظر. مات بعد املائة. ويعقوب بن سفيان ,وأبو زرعة
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 .عن ابن عبَّاس, أو من قول ابن قدامة, ويبدو أنه من قول أيب ُعبيد, واهللا أعلم

*  *  * 

  

  

 الذي  دلة الرأيأ
َ
كِي

ُ
اس رجح

َّ
  :إليه  −رضي اهللا عنهما  –وع ابن عب

بنذره, وال جيب فيه يشء سوى التوبة استدلَّ القائلون بأنَّ من نذر أن ينحر نفسه ال جيب الوفاء 
ــنَّة  .واالستغفار; ألنه نذر معصية ; بالقرآن, والسُّ

 ــريمالقــــرآن الكــ: أوالً 

#) Ÿωuρ...  ﴿: قال اهللا تعاىل – ١ þθè=çFø)s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨... ﴾)١(. 

Ÿωuρ (#θè=çFø) ﴿: وقال سبحانه – ٢ s? }§ø ¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 3  ...﴾)٢(. 

 .)٣(ألحد أن يفعله  حيلُّ ما هنى اهللا عنه ال كلَّ  أنَّ , ومعلوم ووجه الداللة من اآليتني ظاهرة
ــــرة: ثانيًا  ـــنَّة املطهَّ  السُّ

ومن نذر أن  ,من نذر أن يطيع اهللا فليطعه«:  −ريض اهللا عنها  –حديث ُأمِّ املؤمنني عائشة  – ١

                                                                                                  
 ).٢٩: آية(سورة النساء   )١(
 ).٣٣: آية(سورة اإلرساء   )٢(
 ).٦/٢٤٥(» املحـــىل«: انظر   )٣(
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 .)١(رواه البخاري. »يعصيه فال يعصه
ال وفاء لنذر يف « :قال ^, عن النبي − ريض اهللا عنهام  – بن حصني وحديث عمران – ٢
  .)٢(رواه مسلم .»وال فيام ال يملك العبد ,معصية

ففيهام الترصيح بأنَّ نذر املعصية ال جيوز الوفاء به, وبالتايل فهو  :من احلديثني ظاهرة وجه الداللة
 .)٣(مل يأمر يف ذلك بكفارة وال هدي ^ارة, فإنَّ النبي لغو ال جيب فيه كف

*  *  * 

  :الرتجيـح 

اجح يف املسألة قول َمْن قال إنَّ من نذر أن ينحر نفسه, فإنه ال يشء عليه سوى التوبة : الرَّ
 .واالستغفار; ألنه نذر معصية حيرم الوفاء به, وهو ما ذهب إليه مجاهري الفقهاء; واهللا أعلم

*  *  * 

  

  

  

                                                                                                  
, )مع الفتح −١١/٥٨٥(ويف . باب النذر يف الطاعة –, كتاب األيامن والنذور )٦٦٩٦(, رقم )مع الفتح − ١١/٥٨١(  )١(

 .باب النذر فيام ال يملك ويف معصية –امن والنذور أيضًا , يف األي)٦٧٠٠(رقم 
 .باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيام ال يملك العبد –, كتاب النذر )١٦٤١(, رقم )٣/١٢٦٢(  )٢(
 ).٢٦٤و٦/٢٤٦(» املحـــىل«: انظر   )٣(
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א
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١(א(  

احلات, فله احلمد واملنَّة  سالة, وتيسرياحلمد هللا الذي بنعمته تتمُّ الصَّ ظهورها  عىل إمتام هذه الرِّ
سالة ومسائلها ; أودُّ تسجيل .. هبذه املثابة  ويف هناية املطاف, وبعد هذا املشوار الطويل عرب ثنايا الرِّ

 :لت إليهأهم ما توصَّ 

حابة  − ١ يخني أيب بكر وعمر  أنَّ اختالف الصَّ ريض اهللا  –يف الفروع كان قليًال يف زمن الشَّ
حابة −ريض اهللا عنهام  –إذا ما قورن بزمن عثامن وعيلٍّ  –عنهام  . ; فضًال عن زمن صغار الصَّ

حابة  − ٢  :دائرة عىل ثالثة أشياء أنَّ جممل أسباب اختالف الصَّ

نَّةهم يف حفظهم لا نشأ بسبب اختالفم) أ (   .ثبوهتا عندهمأو  ,لسُّ

 .املراد من النَّصِّ فهم اختالفهم يف ما نشأ بسبب ) ب(

                                                                                                  
  .نسأل اهللا حسنها عىل عمل صالح  )١(
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أي فيام ال نصَّ فيه) ج(  .ما نشأ بسبب الرَّ

حابة  − ٣  :منهجًا دقيقًا يف استنباط األحكام, متثَّل يف أربعة معامل أنَّ للصَّ

 .^النظر يف سنة رسول اهللا : الثاين      .عاىلالنظر يف كتاب اهللا ت: األول

ورى: الثالث      ).االجتهاد(األخذ بالرأي : الرابع      .األخذ بمبدأ الشُّ

حابة  − ٤ ترتَّب و; مفقههم, وعلمه, ويف  ^متفاوتون يف أخذهم عن رسول اهللا  أنَّ الصَّ
 .املقلُّونمنهم , واملتوسطونومنهم عىل هذا تباين مراتبهم يف الفتوى; فمنهم املكثرون, 

حابة  – ٥ ; أمهية هذا ظهر من خالل مجع ودراسة املسائل التي ُحكي فيها رجوع الصَّ
 .املوضوع, حتى ال ُينسب قول أو فتوى لصحايبٍّ َرَجَع عنها

حابة  − ٦ , وركوهنم إليه, وعدم تقديم أي يشء عليه; مع  تبنيَّ بجالء حرص الصَّ عىل احلقِّ
لهم عام قالو  .غري مرة ا به أول األمر, كام حصل مع ابن مسعود تنصُّ

عىل قول كلِّ أحد, وهو التطبيق العميل لقول ^ عىل تقديم قول النبي  كذلك حرصهم  − ٧
pκ$ ﴿: احلقِّ تبارك وتعاىل š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒÏd‰s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( ...﴾)١(. 

حابة أنَّ أكث − ٨ , يليه يف ذلك عبد اهللا رجوعًا عن أقواله وآرائه ; عمر بن اخلطاب  ر الصَّ
 .−ريض اهللا عنهام  – ابن عبَّاس , يليهمفابن عمر , بن مسعود ا

حابة   − ٩ عت أنَّ أسباب رجوع الصَّ  :عن آرائهم وأقواهلم تنوَّ

                                                                                                  
  ).١: آية( احلجرات سورة  )١(
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نَّة الثَّابتة عن رسول اهللا) أ (   .هم يف املسألة الواردة عليهمدعن^  فقد يكون سببه خفاء السُّ

حايبُّ ُنِسَخ ومل يبلغه الناسخ, فإذا بلغه َرَجَع إليه) ب(  .وقد يكون احلكم الذي قال به الصَّ

يعة وقد يكون سبب رجوعه مراعاة) ج(  .املصلحة التي راعتها الرشَّ

 .)٥١( إحدى ومخسني مسألةا يف املوضوع بلغ جمموع املسائل التي حرصُهت  −  ١٠

راسة تبنيَّ   −  ١١ حابة ; ولكن بعد البحث والدِّ كام أنَّ هناك مسائل ُحكي فيها رجوع بعض الصَّ
جوع املحكي عن  :ه ال يثبت, وذلك عىل النحو اآليتيل أنَّ الرُّ

אא אא 
 )دوداحل  –الِعَدد(مسألتان   عمر بن اخلطاب   ١
 مسألة واحدة يف الطالق عيل بن أيب طالب   ٢
 )األيامن والنذور  –الطالق  −النكاح (ثالث مسائل  − ريض اهللا عنهام −ابن عبَّاس ٣

ة نقطتان يمكن أن تكونوأخريًا *    : بعض الباحثنيامتوصيتني قد يستفيد منه اثمَّ

رمحهم اهللا  –ي فيها رجوع فقهاء التَّابعني أقرتح مجع ودراسة املسائل الفقهية التي ُحك :األوىل
, أو أشهرهم; فلو تتبَّع باحث هذا اجلانب; لوجد مسائل عدة يمكن أن ُجتمع وُتدرس −تعاىل 

 .دراسة فقهية, ينتفع هبا اآلخرون

, −رمحهم اهللا تعاىل  –أقرتح دراسة املسائل الفقهية التي ُحكي فيها رجوع األئمة األربعة  :الثانية
عضهم, أو مجع ودراسة املسائل الفقهية التي ُحكي فيها رجوع أعالم بعض علامء املذاهب أو ب

افعية, وأيب بكر  الفقهية, كمحمد بن احلسن من احلنفية, وابن املاجشون من املالكية, واُملزينِّ  من الشَّ
 ., وغريهمل من احلنابلةغالم اخلالَّ 
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≈⎯z ﴿ ..هذا ; واحلمد هللا أوالً وآخرًا  ysö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb>u‘ Íο ¨“ Ïèø9 $# $¬Η xå šχθà ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n=y™ uρ ’ n? tã 

š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑpt ø:$# uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∇⊄∪ ﴾)١(. 

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  ).١٨٢− ١٨٠: اآليات( صافاتال سورة  )١(

אא 

  فهرس اآليات القرآنية الكرمية − ١

ة  − ٢
َّ
بوي

َّ
  فهرس األحاديث الن

  فهرس اآلثـار املوقوفة  − ٣

  فهرس األعالم املرتجم هلم  − ٤

صوليةفهرس  − ٥
ُ
  املصطلحات الفقهية واأل

صولية  − ٦
ُ
  فهرس القواعد الفقهية واأل

  فهرس الكلمات الغريبة − ٧

  فهرس الفرق والقبائل واملواضع والبلدان − ٨

  فهرس املصادر واملراجع − ٩

  فهرس املوضوعات − ١٠
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  فهرس اآليات القرآنية الكرمية − ١
  
  

א          א 
  رةـــورة البقــس

*  ﴿ y7 Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ...﴾          ٩٧و٤٤    ١٤٣ 
  *﴿¨≅Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 ...﴾      ٢٠١    ١٨٧   

*  ﴿(!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãèø9$$ Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù;  ٢٧٠و٢٣٣و٢١٩و٢١٧    ١٩٦    ﴾4 #$
*  ﴿ Ÿω uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 4...﴾        ٥٤٠و٥٣٧و٥٣٦و٥٣٥  ٢٢١ 
*   ﴿£⎯åκçJ s9θ ãèç/uρ ‘,ym r& £⎯Ïδ ÏjŠtÎ/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ   ...﴾          ٥٩٣    ٢٢٨ 
*  ﴿ àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅óÁ −/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 4﴾      ٨٨    ٢٢٨ 
*  ﴿ ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 ... ﴾    ٥٨١و٥٧٦    ٢٢٩ 

  *﴿βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ 4©®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3...﴾    ٥٧٥    ٢٣٠ 
  *﴿ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x. (... ﴾      ٦٤١و٦٠٧و٦٠٦و٦٠٤  ٢٣٣ 



אאאא  

 

*   ﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r&. ..﴾        ٦٨٤و٦٢٦و٦١٨و٨٩  ٢٣٤ 
*  ﴿ β Î)uρ £⎯èδθ ßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯èδθ¡yϑ s?  ...﴾        ٥٧٥    ٢٣٧ 

  *﴿ ÏM≈s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ...﴾          ٥٧٥    ٢٤١ 
  *﴿¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# ...﴾          ٣٦٥    ٢٧٥ 
  *﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θ t/Ìh9$# ...﴾    ٣٦١    ٢٧٨ 

 رانــــورة آل عمــس
  *﴿ô⎯yϑ sù y7§_ !% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ö≅à)sù (#öθ s9$ yè s? ...﴾    ٤٤٠    ٦١ 
  *﴿¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9$# Ç...﴾          ٢١٦    ٩٧ 
 *﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿ...﴾        ٥    ١٠٢ 
*  ﴿ öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9...﴾          ٥٣    ١١٠ 

 *﴿$ tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# ...﴾      ٤٨٣و٩٣    ١٤٤ 
  اءـــورة النســس

* ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ ... ﴾    ٥    ١ 
  *﴿(#θ è?# u™uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 ﴾          ٤٦٦    ٤ 
 *﴿ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( ...﴾          ٣٢٩    ١١ 
  *﴿βÎ)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ...﴾          ٤٠٤    ١٢ 
  *﴿ ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— ...﴾               ٢٠      

 
*  ﴿ ôM tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ ...﴾        ٤٩١و٤٨٥و٤٨٤و٨٨   ٢٣   

  *﴿¨≅Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ ...﴾      ٦٠١و٤٧٥    ٢٤ 
 *﴿£⎯èδθ ßs Å3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯Îγ Î= ÷δr& ...﴾          ٥٣٠    ٢٥ 

٤٧٧و٤٧٥و٤٧٤و٤٧٥
  ٤٨٨و٤٧٧و
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*  ﴿Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨ ...﴾            ٧٠٧و١٤٣    ٣٩ 
  *﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ìsù 4  ﴾    ٥١١و٤٦٦    ٤٢ 
  *﴿Ÿω uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θ è= Å¡tFøó s? 4... ﴾         ١٢٦    ٤٣ 

*   ﴿βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ...﴾      ٥٥    ٥٩ 
*  ﴿ ⎯tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’ n< Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δ r& 4...﴾  ٦٦٢و٦٤٥    ٩٢ 

  *﴿Èβ Î) (#îτ âö∆ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4...﴾    ١٧٦   
  ائدةـــــورة املــس

*  ﴿ tΠöθ u‹ø9$# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ⎯ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ Ÿξ sù öΝèδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t±÷z $#uρ 4...﴾    ٦١    ٣ 
  *﴿tΠöθ u‹ø9$# ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( ...﴾          ٦٠١و٥٣٦و٥٤٠    ٥ 
  *﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$#  ...﴾      ٦        

 
  *﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ìsù 4...﴾    ٥٢٢و٥٠٩    ٢٤ 

*  ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ...﴾        ٦٧٦    ٣٣ 
*   ﴿ä−Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&  ...﴾        ٦٧٢    ٣٨ 

 * ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝä3s9 ﴾      ٥١٨    ٨٧ 
 * ﴿ÿ…çµè?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜè? ...﴾    ٥٥٥    ٨٩ 

  *﴿¨≅ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìós t7ø9$# …çµ ãΒ$ yèsÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ (  ... ﴾    ٦٩٧و٦٩٥و٧٠١    ٩٦ 
  امـــورة األنعــس

  *﴿ö≅ è% ’ÎoΤÎ) àMŠÍκçΞ ÷β r& y‰ç6 ôãr& š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 ... ﴾    ٤٢٦    ٥٦ 
  *﴿ ≅ è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµßϑ yè ôÜtƒ﴾      ٦٨٧و٦٨٤و٦٨٤    ١٤٥ 
  *﴿β r& (#þθ ä9θ à)s? !$ yϑ̄ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3ø9$# 4’n?tã È⎦÷⎫tG xÍ← !$ sÛ ⎯ÏΒ $ uΖÎ= ö7s% ...﴾    ٥٤٠    ١٥٦ 

و١٣٩و١٣٧و١٣٦
  ١٥٧و١٤٥

٤٣٣و٤٣٢و٤٠٤
  ٤٣٩و٤٣٨و
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  الــــورة األنفــس
  *﴿(#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ...﴾      ١٠٢    ٤١ 

 ــس
َّ
  وبةــورة الت

  *﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ...﴾    ٢٩٦    ٥   
 *﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3...﴾  ٢٩٦    ١١ 
  *﴿(#θ è= ÏG≈s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# ...﴾    ٣١٥و٣١٢    ٢٩ 
  *﴿ Ÿω r& ’Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# (#θäÜs)y™ 3 ﴾            ٥٣٥    ٤٩ 
  *﴿ * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ ... ﴾        ١٨٨    ٦٠ 

*  ﴿ šχθ à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ ... ﴾      ٥٣و٤٥و٦    ١٠٠ 
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  ودـــــورة هــس

*   ﴿öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅ yè pgm: }¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ (...﴾        ٩٨    ١١٨ 
  فـــورة يوســس
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*  ﴿ ö≅ è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4...﴾          ٥٤    ١٠٨ 
  جرـــة احلورــس

*  ﴿$ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ﴾        ٩٧    ٩ 
 ــس

َّ
  حلــورة الن

  *﴿ zΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ yγ s)n= yz 3 öΝà6s9 $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ÏŠ ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ $ yγ ÷ΨÏΒ uρ tβθ è= à2ù's? ﴾    ٦٨٩    ٥ 
*   ﴿Ÿ≅ø‹sƒ ø: $#uρ tΑ$ tó Î7ø9$#uρ uÏϑ ys ø9$#uρ $ yδθç6 Ÿ2 ÷tIÏ9 Zπ uΖƒ Î— uρ 4 ...﴾      ٦٨٩و٦٨٤    ٨ 
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  *﴿ !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î)  ...﴾      ٦٢٤    ٤٤ 
*   ﴿Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym...﴾  ٥٤٦    ١١٦ 

  راءـــورة اإلســس
  *﴿Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ﴾              ٤٨٧    ٢٦ 

*  ﴿ Ÿω uρ (#θè= çFø)s? }§ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 3  ...﴾      ٧٠٧    ٣٣ 
  اءـــورة األنبيــس

*  ﴿ $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# (...﴾        ١٠٠    ٣٤ 
  جـــــورة احلــس

*  ﴿ (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ  ... ﴾            ٧٠١    ١٥ 
  *﴿s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 ...﴾            ٤١٥    ٧٨ 

  ونـــورة املؤمنــس
  *﴿ ω Î) #’n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& ﴾        ٥١٥    ٦ 
  *﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ﴾          ٥٣٥و٥٣٠و٨٨    ٧ 

  انــــة لقمورــس
*  ﴿…çµ è=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ% tæ...﴾            ٦٤١و٦٠٨    ١٤ 

  زابــــورة األحــس
  *﴿ÿ…çµ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& ﴾              ٥٣٦    ٦ 
 *﴿ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ... ﴾        ٧٠٣و٥٥٦    ٢١ 
*  ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ β Î) £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#...﴾    ٥٥٨    ٢٨ 
* ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ﴾      ٥    ٧٠ 

  بأـــورة ســس
*  ﴿“ ttƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ uθ èδ ¨,ys ø9$#... ﴾  ٧٤    ٦ 

 ــس
َّ
 ـــورة الص

َّ
  اتاف
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  *﴿ çµ≈oΨ ÷ƒ y‰sùuρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠ Ïàtã ﴾            ٧٠٣    ١٠٧ 
* ﴿ z⎯≈ ys ö6 ß™ y7 În/u‘ Éb> u‘ Íο ¨“ Ïèø9$# $ ¬Η xå šχθ àÅÁ tƒ. ..﴾        ٧٢١    ١٨٠ 

مــس
ُّ
  رــــورة الز

  *﴿y7 ¨ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθ çFÍh‹¨Β﴾            ٤٨٣و١٠٠و٩٣    ٣٠ 
  افـــورة األحقــس

*  ﴿…çµ è= ÷Η xquρ …çµ è=≈|Á Ïùuρ tβθèW≈ n= rO #·öκy− 4...﴾                                ١٥   
* ﴿ !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z© Åç# yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ#u™uρ ⎯Ïµ Î/ ö... ﴾        ٥٤    ٣١ 

ـد   ورةــس
َّ
  ^حمم

  *﴿ö≅ yγ sù óΟçFøŠ|¡tã β Î) ÷Λä⎢øŠ©9uθ s? β r& (#ρ ß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘ r&﴾  ٤٥٢    ٢٢ 
  حــورة الفتــس

* ﴿ * ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íο tyf ¤±9$# z...﴾  ٤٦    ١٨ 
*  ﴿ Ó‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â™!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$#...﴾      ٤٦    ٢٩ 

 اجملـــادلة ورةــس
*  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβρãÎγ≈ sàãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ  ...﴾          ٧٠٢    ٣     

  رــورة احلشــس
*  ﴿(#ρ çÉ9 tFôã $$ sù ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/F{$#  ﴾            ٥٦    ٢ 

  *﴿!$ ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ tà)ø9$# ...﴾        ٣٣٠و٢٩٩    ٧ 
*  ﴿ Ï™!#ts)àù= Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ...﴾    ٤٧    ٨ 

  ورة املمتحنةــس
  *﴿Ÿω uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|ÁÏè Î/ ÌÏù# uθ s3ø9$#...﴾          ٥٣٥    ١٠ 

  القـــورة الطــس
  *﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9...﴾      ٦١٤و٥٨١و٥١١و٨٨        ١ 

و٦٢٩و٦٢٨و٦٢٥و٨٩
  ٦٣٦و٦٢٦و٦٢٥و٦٣٠

  ٦١٥و٦١٤و٦٠٦و٦١١



אאאא  

 

  *﴿M≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £⎯ßγ è= y_ r& βr& z⎯÷è ŸÒ tƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq...﴾        ٤ 
  
  ريمـــورة التحــس

*  ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<¨Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7 s9 (...﴾        ٥٥٥و٥٤٦    ١ 
*  ﴿ tβθ èùθ ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ ... ﴾              ٧٠١     ٧   

  لدــــورة البــس
  *﴿Ÿξ sù zΝys tFø% $# sπ t7s)yè ø9$# ﴾              ٤٤٢    ١١ 

*  *  *  

  
 

٢ −  
َّ
 فهرس األحاديث الن

َّ
ريفة ةبوي

َّ
  الش

 

 א          אא א 
 ٩٠  عبد اهللا بن عمرو            »!...أهبذا ُأمرتم?«  *

 ٢٢٠    عمر بن اخلطاب  »...صلِّ يف هذا الوادي: قالف. أتاين الليلة آِت من قبل ريب«  *  
  ٦٧٢      جابر        »بسارٍق فأمر بقطع يده ^ ُأيت النبي«*  

 ٦٢٩    ُأيب بن كعب        »كلِّ حامل أن تضع ما يف بطنها جلأ« * 
 ٦١٥    زينب بنت كعب      »اجليس يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٢٨٣      عائشة            »أحابِسُتنا هي?« * 
 ٤٦٧    عامر بن ربيعة          »أرضيِت من نفسك بنعلني?«  *
 ١٦١    أبو هريرة      »...ناإذا أدخل رجليه يف خفيه ومها طاهرت«  *
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 ١٠٠  ابن عبَّاس وابن سابط      »فليذكر مصيبته يب إذا أصاب أحدكم مصيبة«  *
 ١٢٠  أبو سعيد اخلدري      »فعليك الوضوء – أو ُقِحْطَت  –إذا ُأْعِجْلَت «*  
 ١٢٧    أبو هريرة        »...إذا جلس بني شعبها األربع «  *
 ٢٥٨      عائشة    »...إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حلَّ له كلُّ يشء« * 

 ٤٦٧    سهل بن سعد      »اذهب فقد أنكحُتكها بام معك من القرآن«*  
 ١٩٠    سلمة اجلعفي  »وعليكم ما محِّلتم ,فإنام عليهم ما محِّلوا ,اسمعوا وأطيعوا«*  
 ٢٧١      جابر  »يف احلجِّ والعمرة, كلُّ سبعة يف َبَدنة ^اشرتكنا مع النبي «*  
 ٦١٥    زينب بنت كعب          »اعتدي حيث بلغك اخلرب«*  
 ٤٥٥    ابن عبَّاس            »أْعَتَقها َوَلُدَها« * 

َر هلااعز«*    ٥٠٢      جابر      »ْل عنها إْن ِشْئَت, فإنه سيأتيها ما ُقدِّ
 ١٤٢    أبو هريرة      »...يعطهن أحد من األنبياءأعطيت مخسًا مل «  *

 ٤٤٤  أبو مسعود األنصاري      »!منك عليه َأْقَدُر عليك هللا !أبا مسعود اعلم«*  
ات«  *    ٢٤٨    يعىل بن أمية      »اغسل الطِّيَب الذي بك ثالث مرَّ
 ٢١٦      ثوبان          »أفطر احلاجم واملحجوم«*  
 ٦٦٣    هريرةأبو           »اقتتلت امرأتان من ُهذيل«*  
   ٥٨    حذيفة بن اليامن      »اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر«*  
 ٦٨٩  املقدام بن معد يكرب        »أال إين ُأوتِيُت الكتاَب ومثله معه«*  
 ٤٦٦    سهل بن سعد          »التمس ولو خامتًا من حديد«*  
   ٤١٥و٤٠٤    ابن عبَّاس          »أحلقوا الفرائض بأهلها«*  
 ١٨١    ابن أيب أوىف          »عىل آل أيب أوىف اللهم صلِّ «*  

 ٢٨٤    عبَّاسابن       »...مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتأُ «  *
 ٦٠١    املغرية بن شعبة        »امرأة املفقود امرأته حتى يأيتها اخلرب«*  

 ٢٩٦و٢٩١و٢٩٠و٩٤            أبو هريرة      »...ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«  *
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 ٢٩٠    ابن عبَّاس      »النَّاُس أن يكون آخُر عهدهم بالبيت ُأمر«*  
 ٥٢٦    سربة اجلهني      »...باملُْتَعة عام الفتح  ^أمرنا رسول اهللا «*  
 ٦١٥    زينب بنت كعب      »امكثي يف أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٦١٠    زينب بنت كعب      »امكثي يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«*  
 ٢٥٦      عائشة  »عند إحرامه ثم طاف يف نسائه ^ت رسول اهللا أنا طيَّب« *  
   ٤٦٧      عائشة        »أعظم النكاح بركًة أيرسه مؤونة إن«*  
 ٢١٢      أنس        »أمثل ما تداويتم به احلجامة إن«*  
يق        »...إن األنبياء يدفنون حيث يقبضون«  * دِّ    ١٠١    أبو بكر الصِّ

 ١٣٩    عبَّاسابن             »!?أنتم أعلم أم اهللا«*  
ضاعةرْ انظُ «*   ضاعةُ فإنام  ,ن إخوتكنَّ من الرَّ  ٦٤٢      عائشة    »...الرَّ
 ٣١٦    ابن املسيب      »رَ جَ أخذ اجلزية من جموس هَ  ^أن رسول اهللا «*  
 ٣٢٠    عمرو بن عوف  »يأيت بجزيتها إىل البحرين بعث أبا عبيدة ^أن رسول اهللا « * 

     ٣٩٠  بريدة بن احلصيب      »دة السدسججعل لل^ أن رسول اهللا «*  
 ٢٧٢      جابر     »...اجلزور والبقرة عن سبعة سنَّ  ^أن رسول اهللا «  *

 ٢٠٥      عائشة      »كان ُجينب ثم يتمُّ صومه^ رسول اهللا  إن«* 
 ٩٥      عائشة      »...نحمات وأبو بكر بالس ^إن رسول اهللا «  *

باع ^رسول اهللا  أن«*    ٦٨٧    ن عبَّاساب    »هنى عن كلِّ ذي ناب من السِّ
 ٦٩٠  عيل بن أيب طالب    »هنى عن ُمْتعة النساء يوم خيرب^ رسول اهللا  أن«*  
 ٥٢٤و٥١٤  عيل بن أيب طالب        »هنى عنها يوم خيرب ^إن رسول اهللا «*  
 ٦٩٠      جابر    »...هنى يوم خيرب عن حلوم احلُُمر^ رسول اهللا  أن«*  
ث جدة سدساً ^ أن رسول اهللا «*    ٣٩٧    عبَّاس ابن        »ورَّ

 ٢٩٠      عائشة     »...حاضت ^أن صفية بنت حيي زوج النبي«  *
 ٢٨٨      ابن عمر  »رخصًة للنِّساء ^إن عائشة كانت َتْذُكُر عن رسول اهللا «*  
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 ٣٧٩    زيد بن ثابت      »!كان هذا شأَنكم فال ُتْكُروا املزارع إن«*  
 ٣٤٧    الرباء وزيد    »حإن كان يدًا بيد فال بأس, وإن كان َنَساًء فال يصل« *  
 ٣٤٧    املغرية بن شعبة    »...البناِت  دَ ووأْ  ,هاَت األمَّ  م عليكم عقوَق إن اهللا حرَّ «*  
 ٦٩٠    أنس بن مالك    »إنَّ اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلُُمر األهلية«*  

 ١٢١  أبو سعيد اخلدري            »إنام املاء من املاء«  *
 ١٤٠و١٣٩    عامر بن يارس        »...ذاإنام كان يكفيك أن تصنع هك«  *
 ٨٦    عامر بن يارس      »...إنام كان يكفيك أن ترضب بيدك األرض«   *
 ١٤٩    جابر بن عبد اهللا        »...إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص«  *
 ١٠٤    أنس بن مالك      »فجلدهتى برجل قد رشب اخلمرأُ  ^أن النبي«  *

 ٢٣٤  مجاعة من الصحابة    »...أن ُحيلِّوابالبيت  أمر أصحابه ملَّا طافوا ^النبي  أن«*  
ْني  ^النبي  أن«*   ص للنساء يف اخلُفَّ  ٢٤٤      عائشة        »رخَّ
ى بني الفرسان أهل الَغناء^ أن النبي «*   ٣١٥            »سوَّ

 ٣٨٣      ابن عمر    »...بشطر ما خيرج منها عامل أهل خيرب ^أن النبي «*  
 ٣١٥            »ة عىل العددقسم ملن حرض الوقع^ النبي  أن«*  

 ٦٥٠  عبد اهللا بن عمرو    »قىض أنَّ العقل مرياث بني ورثة القتيل^ أن النبي «   *
 ٦٥٦  أبو موسى األشعري    »قىض يف األصابع بعرش عرش من اإلبل ^ن النبي أ«*  
 ٣٩٣  عبادة بن الصامت    »بالسدس قىض للجدتني من املرياث^ أن النبي «*  
 ٢٢٨  مجاعة من الصحابة          »تمتِّعاً كان م^ النبي  أن«*  
 ٢٠٢و١٩٢    عائشة وأم سلمة    »كان ُيدركه الفجر وهو ُجنب من أهلهäÛaF أن«*  
 ٢١٨  رجل من الصحابة      »هنى عن احلجامة, واملواصلةFالنبي  أن«*  
 ٣٧٨    رافع وجابر        »هنى عن املخابرة^ النبي  أن«*  
ث ثالث جدات^ أن النبي «*    ٤٠٠    إبراهيم النخعي        »ورَّ
جها النبي  أن«*    ٤٨٥      أم حبيبة    »...وأمهرها عنه, ^النجايش زوَّ
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 ١٨٩    ابن مسعود          »إهنا ستكون بعدي أثرةٌ «*  
 ٢٥٨      أم سلمة    »...لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة َص خِّ رُ  إن هذا يومٌ «*  
 ٣٨١    ابن عبَّاس  »...َخْرًجا َيْمنََح أحُدكم أخاُه خٌري له من أْن يأخَذ عليه أن«*  
 ١٤٩    طارق بن شهاب      »أحسنت: ?فقال.إين أجنبت فلم أصل«  *

 ٥٢٦    سربة اجلهني      »إين قد كنُت أذنُت لكم يف االستمتاع من النساء«*  
 ١٢٨      عائشة         »إين ألفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل«  *

 ٣٣٩      ابن عمر    »^ هيوَد النَّضري وقريظَة حاربوا رسوَل اهللا أن«*  
 ٤٩٢  عبد اهللا بن عمرو    »أيُّام رجٍل نكح امرأًة فدخل هبا فال حيلُّ له نكاح ابنتها«  *
 ٤٥٦    عبَّاسابن     »أيُّام رجٍل ولدْت أمته منه, فهي ُمْعَتَقٌة عن ُدُبٍر منه« *

 ٤٦٢و٤٤٥      جابر    »... ^بْعنا ُأمهات األوالد عىل عهد رسول اهللا «*  
 ٢٢٦    ابن عبَّاس  »حتى مات حتى مات, وأبو بكر ^ رسول اهللا متتَّع «*  
 ٢٢٦    ابن عبَّاس      », وأبو بكر, وعمر, وعثامن^متتَّع رسول اهللا «*  
 ٢١٩      جابر          »^متتَّعنا مع رسول اهللا «*  
ائم«  *  ٢٠٢  أبو سعيد اخلدري  »القيء, واالحتالم, واِحلَجامة: ثالٌث ال يفطِّرن الصَّ
 ٢٩٧    أبو شداد العامين      »إىل أهل ُعامن ^نا كتاب رسول اهللا جاء«   *
 ٢٧٢    ا بن مسعود          »...اجلزور والبقرة عن سبعة «  *
 ١٥٣  عيل بن أيب طالب    »ثالثة أيام ولياليهنَّ للمسافر ^ جعل رسول اهللا «  *

 ٣٩٠    املغرية بن شعبة      »أعطاها السدس^ حرضت رسول اهللا «*  
 ٦٩١    سلمة بن األكوع        »إىل خيرب^ سول اهللا خرجنا مع ر«*  
 ٢٦٥      جابر      »ُمِهلِّني باحلجِّ  ^خرجنا مع رسول اهللا «*  
 ٤٨و١٦  عمران بن حصني            »...خري أمتي قرين«   *
 ١٥    عمر بن اخلطاب        »خري القرون القرن الذي بعثُت فيهم«  *
نا رسول اهللا «  * َ  ٥٥٨      عائشة      »فاخرتنا اهللا ورسوله ;^خريَّ
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 ١٧٦    أسامة بن زيد    »فذهب إىل حاجته األَْسَواَف ^ دخل رسول اهللا «*  
 ١٧٦    أسامة بن زيد      »وبالل, فذهب حلاجته ^دخل رسول اهللا « *  
 ٣٦٠  أبو سعيد اخلدري    »...اِع مترديناٌر بديناٍر, ودرهٌم بدرهٍم, وصاُع متٍر بص« * 
هُب ِمْثًال بِمِ «*   هُب بالذَّ  ٣٥٤و٣٤٧و٣٤٦  أبو سعيد اخلدري          »ْثلٍ الذَّ
هِب «*   هُب بالذَّ  ٣٦٠    أبو هريرة      »َوْزنًا بَِوْزٍن ِمْثًال بِِمْثلٍ  الذَّ
 ٢٧٢    أنس بن مالك    »بني سبعة كُ ْرشِ ية يُ بِ يْ دَ عام احلُ  ^رأيت رسول اهللا «*  
 ١٦٤      جرير    »...توضأ ومسح عىل خفيه ^رأيت رسول اهللا «  *
 ٢٧٩    أنس بن مالك    »سبعة عام احلديبية يرشك بني ^ول اهللارأيت رس«  *

َفر^ رأيت رسول اهللا «*    ١٧٠    عمر بن اخلطاب    »يمسح عىل اخلُّفني باملاء يف السَّ
 ٥٧    زيد بن ثابت        »...حامل فقه إىل من هو أفقه منه بَّ رُ «  *

 ٥٧    زيد بن ثابت        »ُربَّ حامل فقه إىل من هو أفقه منه«*  
ص رسول اهللا «*    ٥٢٥    سلمة بن األكوع    »عام َأْوطاٍس يف اُملْتَعة ثالثاً  ^رخَّ
ص للحائض أن تنفر إذا أفاضت« *   ٢٨٤    ابن عبَّاس        »ُرخِّ

هب ينهى ^ سمعت رسول اهللا«*   هب بالذَّ  ٣٤٧  عبادة بن الصامت    »عن بيع الذَّ
 ٣١٥و٣١٤و٨٧  عبد الرمحن بن عوف        »...سنُّوا هبم سنة أهل الكتاب«  *
 ١٤٢      أبو ذر    »ولو إىل عرش سنني عيد الطيب وضوء املسلمالصَّ «  *

 ٢٥٩      عائشة  »رمىِحلُْرمه قبل أن ُحيرم, وحللِّه بعد ما ^ طيَّبت رسول اهللا «*  
اشدين من بعديع«*    ٥٨  العرباض بن سارية    »ليكم بسنَّتي وسنَّة اخللفاء الرَّ
نا  فَأَمَرَنا نبيُّنا رسوُل « *    ٣٢٥    املغرية بن شعبة  »أْن ُنقاتلُكم حتى تعبدوا اهللا وحده ^ربِّ
جلني سواء«*    ٦٥٦    ابن عبَّاس      »يف دية األصابع اليدين والرِّ
 ١٤٤    جابر بن عبد اهللا      »قتلوه قتلهم اهللا, أال سألوا إذ مل يعلموا«*  

 ٢٣٥  شعريأبو موسى األ    »...وهو منيخ بالبطحاء ^قدمت عىل رسول اهللا«  *
 ٣٣٣  سهل بن أيب حثمة  »لنوائبه وحاجته اً نصف ,نيفصخيرب ن ^ رسول اهللا قسم«*  
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ة عبٍد أو أمةٍ ^ قىض النبي « *    ٦٦٤    املغرية بن شعبة        »بالُغرَّ
 ٦٦  أبو سعيد اخلدري        »خريكم :أو قال ,قوموا إىل سيدكم«*  
 ٣١٠    عوف بن مالك    »إذا جاءه يفء َقَسَمُه من يومه ^ كان رسول اهللا«*  
 ٣٧٨و٣٧٤    رافع بن خديج      »!ينهى عن كراء املزارع ^كان رسول اهللا «*  
 ٤٦٧      عائشة      »كان صداقه ألزواجه ثنتي عرشة ُأوقية ونشا«*  
 ٥٨٢و٥٦٧    ابن عبَّاس    »...وأيب بكر^ كان الطالُق عىل عهد رسول اهللا «*  
 ٥٠٠      جابر        »كانت لنا جواري, وكنَّا َنْعِزُل «*  
ث امر^ كتب إيلَّ رسول اهللا «*    ٦٤٧  الضحاك بن سفيان    »...أة أشيمأْن ورِّ
 ٥٧٧    سهل بن سعد      »!كذبُت عليها يا رسول اهللا إْن أمسكُتها«*  

 ١٠٣    السائب بن يزيد      »...^بالشارب عىل عهد رسول اهللا كنَّا نؤتى«  *
 ٤٦٢و٤٤٥      جابر    »^ل اهللا كنَّا نبيع ُأمهات األوالد عىل عهد رسو« * 

 ٥٠٢      جابر    »والقرآن ينزل^ كنَّا َنْعِزُل عىل عهد رسول اهللا «*  
 ٢٧١    ابن عبَّاس  »يف سفر فحرض األضحى فاشرتكنا يف الَبَقَرة ^  ا مع النبيكنَّ «*  
 ٢٧١      جابر  »بالعمرة, فنذبح الَبَقَرة عن سبعة ^ا نتمتَّع مع رسول اهللا كنَّ «*  
 ٢٥٧و٢٤٨      عائشة    »إلحرامه حني ُحيرم ^ُأطيُِّب رسوَل اهللا  كنت«*  
 ١٧٠    املغرية بن شعبة      »...يف سفر فأهويت ألنزع  ^كنت مع النبي «  *

 ١٧٥    حذيفة بن اليامن      », فانتهى إىل ُسَباطة^مع النبي  كنت«*  
 ٦٢    معاذ بن جبل      »...قضاء?كيف تقيض إذا عرض عليك «  *
 ٤٨  أبو سعيد وأبو هريرة          » ...أصحايب ال تسبوا «  *

 ٥٧٧      عائشة      »َسْيلتها كام ذاق األولحتى يذوق عُ  ال«*  
 ٣٦٠و٣٤٠    أسامة بن زيد            »ال ربا إال يف النَّسيئة«*  
 ٣٤٠    أسامة بن زيد          »ال ربا فيام كان يدًا بيد«*  
 ١١٩    رافع بن خديج          »...ال عليك املاء من املاء«  *



אאאא  

 

 ٥٠٢و٤٥٤  أبو سعيد اخلدري    »...فإهنا ليست نسمةال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم, «*  
 ٤٥٧    أبو بكر وعائشة          »ال ُنوَرث, ما تركنا صدقة«*  

 ٧٠٧  عمران بن حصني          »ال وفاء لنذر يف معصية«  *
هِب, وال تبيعوا الَوِرَق « *   هَب بالذَّ  ٣٦٥و٣٤٦  يد اخلدريأبو سع  »...بالَوِرِق  ال تبيعوا الذَّ
 ٣٧٦    عطية السعدي    »املتقني حتى يدع ماال بأسال يبلغ العبد أن يكون من «  *  
 ٣٨١        »ال يبلغ العبد حمض اإليامن حتى يدع تسعة أعشار احلالل«*  
ضاعة إال ما َفَتَق األمعاء «*   م من الرَّ  ٦٤٢      أم سلمة    »يف الثَّديال حيرِّ
 ٦٦      ابن عمر      »إال يف بني ُقريظة عَرص ال يصلِّنيَّ أحٌد ال«*  
 ٣٤٨      ابن عمر    »...تاويالوال الرسَّ  ,وال العامئم ,ال يلبس القميص«*  
 ٢٨٢    عبَّاسابن       »عهده بالبيت آخرُ  حتى يكونَ  أحدٌ  ال ينفرنَّ «*  
 ٥٠٠  جذامة بنت وهب        »لقد مهمُت أن أهنى عن الِغْيلة« *  

 ١٦١    أبو هريرة      »...ياليهن وللمقيمللمسافر ثالثة أيام ول«  *
 ٢٢٨    جابر وعائشة      »...لو استقبلت من أمري ما استدبرت«  *
 ١١٣    أيب بن كعب        »...ليس يف اإلكسال إال الطهور«  *

 ٤٥٦    عمرو اخلزاعي  »وال دينارًا وال عبداً  عند موته درمهاً  ^ما ترك رسول اهللا «*  
   ٤٤٢    أبو هريرة  »...ا اهللا بكلِّ عضو منه عضوً من أعتق رقبًة مسلمًة أعتق «*  
يه سويقًا أو مترًا « *   ٤٦٧      جابر    »...من أعطى يف صداق ملء كفَّ
 ٦٥٠    أبو هريرة      »من ترك ماالً فلورثته ومن ترك كال فإلينا« * 

 ٥٨٣    أبو هريرة      »من سبَّح اهللا يف دبر كلِّ صالة ثالثًا وثالثني«*  
 ٣٧٩      جابر  »أو ليزرعها أخاه وال ُيْكِرها أرٌض فليزرعها له من كانت« * 
 ٣٧٨      جابر      »أو ليمنحها أخاهمن كانت له أرض فليزرعها « * 
 ٣٤٣  ابن عبَّاس وجابر        »من مل جيد نعلني فليلبس خفني«*  
 ٧٠٧و٧٠١      عائشة          »من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  «  *
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 ٤٦٧      عائشة      », وقلَّة صداقهامن ُيْمِن املرأة تسهيل أمرها«*  
 ٤٩    أبو بردة عن أبيه          »...النجوم أمنة للسامء«  *

 ٢٧١      جابر  »عام احلَُدْيبِية; الَبَدَنة عن سبعة ^نحْرنا مع رسول اهللا «*  
ِة إال بإذهنا  َأنْ ^ اهللا  هنى رسول«*    ٥٠٣    عمر بن اخلطاب    »ُيْعَزَل عن احلرَّ
 ٣٤٢    ابن عمر     »...ن يلبس املحرم ثوبًا مصبوغاً أ^هنى رسول اهللا «*  
 ٦٨٧    ابن عبَّاس        »عن حلوم احلُُمر^ هنى رسول اهللا «*  
 ٦٩٤    ابن عبَّاس    »...يوم خيرب عن حلوم احلُُمر ^هنى رسول اهللا «*  
 ٧٠١      ابن عمر          »عن النَّذر^ هنى النبي «  * 
 ٣٤٨  أبو سعيد اخلدري    »رك بسلعةَوْيَلك أربيَت, إذا أردَت ذلك فبع مت«*  
 ٦٥٦    ابن عبَّاس      »−يعني اخلنرص والبنرص –هذه وهذه سواء «*  
 ٦٩٧      جابر          »هو رزق أخرجه اهللا لكم«*  
 ٦٩٧    أبو هريرة          »هو الطَّهور ماؤه, احللُّ ميتته«*  

 ١٤٣  بن العاص وعمر      »...بأصحابك وأنت جنب يَت وصلَّ  !ويا عمر«  *
 ١٤٦  عمران بن حصني      »...ا فالن ما منعك أن تصيل يف القومي«  *
 ١١١    ُأيب بن كعب      »املرأة منه ثم يتوضأ ويصيل يغسل ما مسَّ «  *

 ١٥٨    عمر وعيل    »يمسح املقيم يومًا وليلًة, واملسافر ثالثة أيام ولياليها«*  
*  *  *   
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א     אא א 
 ٦٢٤  أبو سلمة بن عبد الرمحن            »آخر األجلني«*  
 ٣٠٣    عمر بن اخلطاب        »سعد بن معاذ األشهيلِّ  ابدؤوا برهط«*  
 ٤٩١    ابن عبَّاس          »أهبموا ما أهبم القرآن«*  
 ٣٧٦    وائل  كليب بن    »ْذٌر وال بقرٌ أتاين رجٌل له أرض وماٌء وليس له بَ «*  
 ٣٩٢    القاسم بن حممد        »أتت اجلدتان إىل أيب بكر الصديق«*  
 ٧١٢      قتادة            »أجتد مائة بدنة?«*  
 ٥٧١    أبو الصهباء  »...^أتعلم إنام كانت الثالث جتعل واحدًة عىل عهد النبي «*  
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 ٣٥٤و٣١    ابن عبَّاس      »هأتوب إىل اهللا عزَّ وجلَّ مما كنت ُأْفتِي ب« *  
ج امرأًة ومل يفرض هلا«*    ٧١    علقمة واألسود      »ُأيت عبد اهللا يف رجل تزوَّ
 ٦٠٥    قائد ابن عبَّاس    »!ُأيت عثامن يف امرأة ولدْت يف ستة أشهر, فأمر برمجها«*  
ْجل قد رسق ُأيت عمر بن اخلطاب «*    ٦٧٦  عبد الرمحن بن عائذ  »برجل أقطع اليد والرِّ
 ٤٦١و٤٥٢  عيل بن أيب طالب  »!اجتمع رأيي ورأي عمر يف ُأمهات األوالد أْن ال ُيبعن«*  
 ٤١٠  أبو سلمة بن عبد الرمحن          »... : عني ثالثاً  ااحفظو« * 
 ٢٧٩      عكرمة    »يف املرأة إذا حاضت وزيد بن ثابت عبَّاساختلف ابن «*  
 ١٥٤    البرصي احلسن    »...^أدركت سبعني رجال من أصحاب النبي«  *

 ٨٠    ابن أيب ليىل    »^أدركت عرشين ومائة من أصحاب رسول اهللا «*  
عوا هبا حلوم الكالب عىل موائدهم«*    ١٨٤      ابن عمر  »ادفعها إىل األمراء وإن متزَّ
 ١٨٣    ابن عمر           »ادفعها إىل من بايعَت «*  
 ١٨٤      ابن عمر        »ادفعوها إىل من والَّه اهللا أمركم«*  

 ١٥٠  عيل بن أيب طالب        »إذا أجنبت فاسأل عن املاء جهدك«  *
 ١٧٤      ابن عمر    »ومها طاهرتان إذا أدخل الرجل رجليه يف اخلفني«  *
 ١١٣  عيل بن أيب طالب        »إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل«  *
     ١١٢    أيب بن كعب        »...وراء اخلتان إذا التقى ملتقامها من«  *
 ١١٨    ابن مسعود        »أو اغتسلت أغتسل إذا بلغُت «  *
 ١٦٣    عمر بن اخلطاب        »...إذا توضأ أحدكم  ولبس خفيه«  *

 ٢٦٠    عمر بن اخلطاب  »إذا جئتم منًى, فمن رمى اجلمرة فقد حلَّ له ما َحُرَم عىل احلاجِّ «*  
 ١١٨    ابن مسعود      »إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل«  *

م الر«*    ٥٥٦    ابن عبَّاس        »جل امرأته ليس بيشءإذا حرَّ
 ١٢٣    زيد بن ثابت        »...إذا خالط الرجل املرأة فلم يمن«*  
ها فاختارته فهي واحدة, وهو أملك هبا«*    ٥٦٢      قتادة    »إذا خريَّ
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 ٢٤٩      ابن عمر  »والطيب إذا رمى وذبح وحلق فقد حلَّ له كلُّ يشء إال النساء«*  
 ٢٦٠    ابن الزبري  »لك ما وراء النساء حر فقد حلَّ من يوم النَّ  اجلمرة إذا رميَت «*  
 ٢٥٩    ابن عبَّاس    »إذا رميتم اجلمرة فقد حلَّ لكم كلُّ يشء إال النساء«*  
 ٢٥٢    عمر بن اخلطاب  »وحلقتم فقد حلَّ لكم كلُّ يشء إذا رميتم اجلمرة وذبحتم«*  
 ٦٧٧    مكحول الشامي    »َلهإذا رسق فاقطعوا يده, ثم إْن عاد فاقطعوا ِرْج «*  
 ٥٧٠      عكرمة        »...إذا طلَّق الرجل امرأته ثالثاً «*  
 ٦٠١    احلكم بن عتيبة    »يموت وأ ج حتى يصَل زوَّ إذا فقدت زوجها مل تُ «*  
 ٥٦٩      عكرمة    »إذا قال أنِت طالٌق ثالثًا بفم واحد فهي واحدةٌ «*  
 ١٤٠    ابن مسعود    »ى جتَد املاءَ إذا كنَت يف َسَفٍر فأجنبَت فال ُتَصلِّ حت«*  
 ٢٣٩    ابن عبَّاس      »اويلالرسَّ  بْس يلْ لْ زار فَ إذا مل جيد املحرم اإل«*  

ر اهللا امرءًا سمع رسول اهللا «  *  ٦٦٠و٦٨    عمر بن اخلطاب    »قىض يف اجلنني^ ُأذكِّ
هب :قالوا أربعة عرش من أصحاب حممد « *  هب بالذَّ  ٣٦٥    جماهد بن جرب  »...الذَّ
 ٣٧٦    سامل بن عبد اهللا      »عىل نفسه لُِيْكِرهيا كراء اإلبل أكثر رافٌع «  *

 ٤٦١  عيل بن أيب طالب      »استشارين عمر يف بيع ُأمهات األوالد«*  
 ٥١٦    ابن عبَّاس          »االستمتاع هو النِّكاح«*  

 ١٦٣    عمر بن اخلطاب            »أصبَت السنة«  *
 ٤٥١      عكرمة      »األوالدُأمهات  أعتق عمر بن اخلطاب «*  
واد«*    ٣٢٧  قيس بن أيب حازم        »أعطى عمر جريرًا وقومه ُرْبَع السَّ
 ٤٤٥و٤٢٨    ابن مسعود          »^أقيض بام قىض به النبي «*  
 ٢٢٥  أبو موسى األشعري        »!أال تبنيِّ للناس أمر ُمْتَعتِهم هذه?«*  
 ٤٧١    خلطابعمر بن ا          »أال ال َتْغُلوا ُصُدَق النساءِ «*  
نا« *   ٥٢٨    ابن الزبري          »أال وإنَّ اُملْتَعة هي الزِّ
 ٣٣٥و٣٢٩      نافع          »هم اكفني بالالً وذويهاللَّ « * 
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 ٤٧٤      مرسوق      »!كلُّ الناِس أفقُه من عمر! اللَّهم غفراً «*  
 ١٢٢    عبَّاسابن        »...ا أنا فإذا خالطت أهيل اغتسلتأمَّ «  *

 ٤٥٢  بريدة بن احلصيب  »!القطيعة?^ تعلمونه كان مما جاء به حممد  فهل: ا بعدأمَّ «*  
ا بعد« *  با فال تتبايعوا: أمَّ  ٣٦٣    أبو بكر الصديق    »فإنكم قد هبطتم أرض الرِّ
 ٣٢٧    أسلم موىل عمر  »...لوال أن أترك آخر الناس ببَّاناً ! ا والذي نفيس بيدهمَ أَ «*  
 ٤٤٩    زيد بن وهب    »!الً أذبُّ الناَس عنهَأَما واهللا ألقولنَّ يف ذلك مقا«*  
 ٤٧٥    عمر بن اخلطاب        »!امرأة أصابت, ورجل أخطأ« * 
 ١٦٤      ابن عمر        »مل ختلعهام امسح عىل اخلفني ما«  *

 ٥٥٢      الشعبي        »أنا أعلمكم بام قال عيلٌّ يف احلرام«*  
ا بأرض ُخيالطنا فيها أهل الكتاب«*    ٥٤٢    نميمون بن مهرا        »إنَّ
 ٥٢١    سعيد بن جبري        »ا قد نكحناها ذلك النِّكاح للُمْتَعةِ إنَّ «*  

ام ومعنا الَوِرُق الثِّقال النَّافقةإنَّ «  *   ٣٤٧    أبو جبلة    »ا نقدم أرض الشَّ
 ١١٩    رافع بن خديج        »...أنت أعلم إن أنزلت فاغتسيل«  *
 ٦٢٧  أبو سلمة بن عبد الرمحن            »أنِت آلخر األجلني«  *

 ١٩٩    ابن املسيب  »إن أبا هريرة رجع عن ُفْتياه; من أصبح ُجنبًا فال صوم له«*  
 ٢٦٠    عروة بن الزبري    »كان يتطيَّب بالغالية اجليِّدة عند اإلحرام أن ابن الزبري«*  
 ٢٣٠    ابن عبَّاس  »^ُسـنَّة أيب القاسم  :كان يأمر باُملْتَعة ويقول عبَّاسأن ابن «*  
ف عبَّاس ابن أن« *   ٣٥٢    أبو الصهباء        »َنَزَع عن الرصَّ

ص يف ُمْتَعِة النساء عبَّاسإن ابن «*    ٥٢٨    سامل بن عبد اهللا      »!ُيرخِّ
 ٥٢٨      نافع      »حرام: سئل عن اُملْتَعة فقالابن عمر أن «  *

 ٢٥٨      نافع    »...كان إذا أراد أن ُحيرم ترك إمجار ثيابه أن ابن عمر«*  
ام وحمامجه وحاجتهابن ع أن«*    ٢١٥      عطاء  »مر كان يف رمضان ُيِعدُّ احلجَّ
 ٥٣٧      نافع    »أن ابن عمر كان ال يرى بأسًا بطعام أهل الكتاب«*  
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  ٣٧٢      نافع        »ابن عمر كان يْأُجُر األرض أن«  * 
 ٢١٤      ابن عمر        »كان حيتجم وهو صائمابن عمر  أن«* 
 ٣٤٥      نافع  »ْني والرساويل للمحرمةص يف اخلُفَّ رخِّ كان يُ  ابن عمر أن«*  
ج املرأة من بناته عىل عرشة آالفأن «*    ٤٨٦      نافع    »ابن عمر كان يزوِّ
ْني  أن«*    ٢٤٠    سامل بن عبد اهللا  »ابن عمر كان ُيفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن اخلُفَّ
 ٢٧٨    اهللا سامل بن عبد  »...كان ُيقيم عىل احلائض فإن كانت طافت أن ابن عمر «*  
 ٣٧١      نافع    »...^أن ابن عمر كان ُيْكِري مزارعه عىل عهد النبي «*  
 ٥٣٧      نافع      »أن ابن عمر كره نكاح نساء أهل الكتاب«*  
 ٢١٥      نافع      »ابن عمر مل يكن يستحجم وهو صائم أن«*  
 ٤٩٨    إبراهيم النخعي      »كان ال يرى بالعزل بأساً  أن ابن مسعود «*  

 ١٤٢    الضحاك      »...نزل عن قوله يف اجلنب  ابن مسعودأن «  *
 ١١٢    زيد بن ثابت      »قبل أن يموت أن أيب بن كعب نزع عن ذلك «  *

 ٥٦١و٥٦٠       عيل بن أيب طالب        »...إْن اختارت نفسها فواحدة بائنة«*  
 ٤٢٢      الشعبي          »أن اعط اجلد السدس«*  
 ٧٠    عمر بن اخلطاب    »!صنعاء كّلهم لقتلتهماقتلهم, فلو اشرتك فيه أهل  أن«*  
ث يف اإلسالم عمر بن اخلطابإن أو«*    ٤١٢      الشعبي    »ل جد ورِّ
 ٢٨٠      عكرمة  »?اَضتعن امرَأٍة طافْت ثمَّ ح عبَّاسَأْهَل املدينِة سَأُلوا ابَن  أن«*  
 ٦٣    رشيح القايض      »إن جاءك يشء يف كتاب اهللا; فاقض به«*  
 ٣٩٨    القاسم بن حممد        »أتتا أبا بكر الصديق أن جدتني «*  

ج امرأًة فأرسل إليها مائة جارية«  *  ٤٨٦      حممد   »أن احلسن بن عيل تزوَّ
 ٣٢٢    سفيان اخلوالين        »أْن َدْعَها حتى يغزو منها َحَبل احلََبَلةِ «*  

 ١٢١    رجل من شيبان        »...كان يصيبها فال ينزل ن رافعاً أ«  *
 ٥٨٩    حييى بن جعدة    » اْنَتَسَفْتُه اجلن عىل عهد عمر بن اخلطابأن رجالً «*  
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 ٢٨٥      طاوس    »َمتَاَرَيا يف َصَدِر احلائض عبَّاسزيد بن ثابت وابن  أن«*  
 ٢١٤    ابن شهاب  »...بن عمر كانا حيتجامنسعد بن أيب وقاص, وعبد اهللا  أن«*  
 ٣٥٧    فرات القزاز    »حتى ماتسعيد بن جبري َحَلَف باهللا ما َرَجَع عنه  أن«  *  
 ٢٨٥      الزهري  »بعدما طافت أن صفية بنت أيب ُعبيد حاضت يوم النَّحر«*  
 ٦٢٥      عطاء      »طلَّقها حامًال ثم ُتوّيف عنها فآخر األجلني إنْ «*  
ت ومعها نساء ختاف أن حيضنكانت إذ أن عائشة«*    ٢٨٥  عمرة بنت عبد الرمحن  »...ا حجَّ
 ٢٤٥  صفية بنت أيب عبيد      »قطعنفتي النساء أن ال يُ تُ  تكان عائشة أن«*  
محن بن عوف «*   ج امرأًة عىل ثالثني ألفاً  أن عبد الرَّ  ٤٨٦    ابن أيب ليىل  »تزوَّ

 ١٧٤  نافع موىل ابن عمر        »وقن عبد اهللا بن عمر بال يف السُّ إ«  *
 ٤٢٠    عبيد بن نضلة      »...أن عبد اهللا كان يعطيه السدس ثم حتول«*  
  ٤٢٢    احلسن البرصي      »كان يرشك اجلد مع اإلخوة السدس علياً أن «*  

 ٥٤٩    حممد الباقر      »ثالث تطليقات: يف احلرامكان يقول أن عليًا «*  
 ٤٣٦    زيد بن ثابت  »قسم املرياث بني اإلبنة واألُخت أن عمر بن اخلطاب «*  
 ٤١٥    زيد بن ثابت  »إلخوةأن عمر بن اخلطاب ملا استشارهم يف مرياث اجلد وا«*  
 ٤٥١    عبيد السلامين    »عمر بن اخلطاب وعليا أعتقا ُأمهات األوالدأن «*  
 ٦٠٤    أبو حرب األييل  »فهمَّ برمجها ُأيت بامرأة قد ولدْت لستة أشهر عمر  أن«*  
 ٣٣٢    حارثة العبدي  »اوْ َص ن ُحيْ أأمر فواد بني املسلمني أراد أن يقسم السَّ  عمر أن«*  
 ٤٨٦    أسلم موىل عمر    »...أصدق ُأمَّ كلثوم ابنة عيل بن أيب طالب  أن عمر« * 

 ٤٥١    ابن عمر    »نَّ تق ُأمهات األوالد إذا مات ساداهتأع أن عمر «*  
من يف أموال أبنائه  أن عمر«*    ٤٤٧    ابن املسيب  »أمر بُأمهات األوالد أن يقوَّ
 ٦٥٣    ابن املسيب      »...جعل يف اإلهبام مخس عرشة عمر  أن«*  
 ٣١٧    أسلم موىل  »وكتب بذلك إىل أمراء األجناد ,اجلزية َب َرضَ  أن عمر «*  
 ٤١٢  ابن املسيب وغريه      »قىض أن اجلد يقاسم اإلخوة أن عمر «*  
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 ٦٧٤    ابن عبَّاس        »قطع يدًا بعد يٍد وِرْجلٍ  عمر  أن«*  
 ١٦٤    عبيد اهللا بن عمر    »وقتاً  عىل اخلفني كان ال جيعل يف املسح أن عمر«  *

 ٤١٥  ابن أيب بردة عن أبيه  »أن عمر كتب إىل أيب موسى األشعري أن اجعل اجلد أباً «*  
 ٦٥٤    رشيح القايض        »أنَّ األصابع سواء: أن عمر كتب إليه« * 

 ٥٨٨    ابن املسيب  »عمر وعثامن قضيا يف املفقود أنَّ امرأته ترتبَّص أربع سنني أن«*  
 ٦٧٨    ابن شهاب          »...الفتنة األوىل ثارت إن «*  

 ١٢٨    أيب بن كعب      »ا كانت رخصةن الفتيا التي كانوا يفتون هبإ«  *
 ٥٤٩  عيل بن أيب طالب        »!إْن قربتها َفَضْخُت رأسك باحلجارة«*  
 ٦٩    عمر بن اخلطاب        »ِكْدنا أن نقيض يف مثل هذا برأينا إنْ «* 
 ١٧٣      ابن عمر    »املسح عىل اخلفنييب وقاص أنكرت عىل سعد بن أ«  *
 ٨٦    أبو هريرة      »عمون أن أبا هريرة يكثر احلديثإنكم تز«  *
 ١٧٣      ابن عمر            » !إنكم لتفعلون هذا«  *

ف«*    ٣٥٤    ابن عبَّاس    »اللَّهم إِين أتوب إليك مما كنت ُأْفتي النَّاَس يف الرصَّ
 ٣٥٤    عبَّاسابن     »ف, إنام هذا من رأيياللَّهم إين أتوب إليك من الرصَّ «*  
م املرشكات عىل املؤمنني إن«*    ٥٣٧      ابن عمر        »اهللا حرَّ
الة«*  يام كام كتب علينا الصَّ  ١٩٧    زيد بن ثابت    »إن اهللا كتب علينا الصِّ
 ٣٤٨    عطاء بن يسار      »أن معاوية بن أيب سفيان باع سقايًة من ذهب«*  
 ٣٥٣      اهلذيل  »!النَّاس يقولون ما شاءوا: عبَّاسفقال ابن ! إن النَّاس يقولون«  *

 ٢١٩    عمر بن اخلطاب      »نأخْذ بكتاب اهللا, فإنه يأمرنا بالتَّامم إنْ « *  
 ٥٢٨و٥١٨    ابن الزبري  »إن ناسًا أعمى اهللا قلوهبم كام أعمى أبصارهم; ُيْفُتون باُملْتَعة«*  
با« *   ٣٥٢    أبو اجلوزاء        »!إن هذا يأمرين أن أطعمه الرِّ

مَ «*   ضاع ما أنبَت اللَّحَم والدَّ  ٦٣٦    ابن مسعود        »إنام الرَّ
 ٣٨٠    رافع بن خديج  »اْذَياناَت عىل امل^ ؤاجُرون عىل عهد النبي إنام كان النَّاس يُ «*  
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ف برأيي«*    ٣٥٤    ابن سريين        »!إنام كنت استحللُت الرصَّ
 ٤١٩    عبة بن التوأمش          »إنام نقيض بقضاء أئمتنا«*  
 ٣٠٤      ابن عمر    »إنام هاجر به أبواه, يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه«*  
 ٦٤  عبد اهللا بن مسعود    »إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقيض, ولسنا هنالك«*  
ف, وإين لقيت من هو أحدث عهداً «*    ٣٥١    ابن عبَّاس  »...إين أحللُت الرصَّ
 ٣٥٣    ابن سريين  »رأي ثم يبدو يل غريه فأطلبك فال أجدكإين أكره أن أقول فيه ب« * 
 ٤١٣    زيد بن ثابت          »إين جئُتك لتنظر يف أمر اجلدِّ «* 

 ٤٠٨    ابن سريين        »يف اجلد قضيات خمتلفة ين قضيتإ«*  
 ٢٥٩    ابن عبَّاس  »إين ألتطيَُّب بأجود ما أجد من الطِّيب إذا أردت أن ُأحرم«*  
 ٤٠٨    عبيدة السلامين      »ر يف اجلد مائة قضيةإين ألحفظ عن عم«*  

 ٧٠٥      أبو ُعبيد          » !إين نذرُت أن أنحر نفيس «  *
ث يف اإلسالم عمر«*    ٤١٠      الشعبي        »أول جد ورِّ

 ١٢٥    رفاعة بن رافع      »...قد بلغت أن تفتي الناس! أي عدو نفسه«  *
هتا, فإْن كان زوجها«*    ٥٩٨  ابن املسيب وابن يسار    »...أيُّام امرأٍة نكحت يف عدَّ
 ١٦٧      ابن عمر        »السائلون عن املسح عىل اخلفني? أين«*  
ف ما كان منه يدًا بيد! أهيا النَّاس«*    ٣٣٩    ابن عبَّاس    »إنه ال بأس بالرصَّ
 ٣٤٩      ابن عمر  »ال تشرتوا دينارًا بدينارين, وال درمهًا بدرمهني! أهيا الناس«*  
 ٤٤٩و٤٤٦    زيد بن وهب      »مهات األوالد, ثم َرَجعَ أُ  باع عمر «*  
 ٣٥٤    عطية العويف    »أستغفر اهللا وأتوب إليه: فقال. ُتْب إىل اهللا عزَّ وجلَّ «*  
 ٦٠١    احلكم بن عتيبة        »تهو أو ميِّ  أحيٌّ  ص حتى تعلمَ ترتبَّ «*  
 ٢٨٣    عمر بن اخلطاب          »جتعل آخر عهدها الطواف«*  
 ٦٦٨    طارق بن شهاب      »نا وال ُنوِدي َقْتالكم, وتشهدونَتُدون َقْتال«*  
 ٣٧٦    عمر بن اخلطاب        »تركنا تسعة أعشار احلالل خمافة الربا«*  
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 ٥٦١  أبو إسحاق السبيعي        »وزوجها أحقُّ برجعتها تطليقة«*  
 ٢٨١و٣١    زيد بن ثابت  »!فتي أن َتْصُدَر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيتت«*  
 ٣٩٩و٣٩٨  احلكم بن مسعود          »تلك عىل ما قضينا يومئذ« * 

 ٤١٠      ابن عمر    »...مل يقبض حتى^ ثالث وددت أن رسول اهللا «*  
 ٧٥      مرسوق    », فكانوا كاإلَخاذ^جالست أصحاب رسول اهللا «*  
 ٢٦٦      ابن عمر          »اجلَُزور والَبَقَرة عن سبعة«*  

 ١٠٤  عيل بن أيب طالب    »...أربعني رأربعني وجلد أبو بك ^جلد النبي «  *
 ٥٤٩    رجل سمع علياً           »!حُرمت حتى تنكح زوجاً « * 
 ١٧١  أبو عثامن النهدي      »إىل عمروابن عمر خيتصامن  حرضت سعداً «  *

 ٢٣٩    عمر بن اخلطاب          »ان نعالن ملن ال نعل لهاخلفَّ «*  
 ٨٥    بن اخلطاب عمر      »...أهلاين ^خفي عيل هذا من أمر رسول اهللا «  *

ية للعاقلة, ال ترث املرأة من دية زوجها شيئاً «*    ٦٤٦    ابن املسيب    »الدِّ
با الَعْجالن« *   ٣٦٤  عيل بن أيب طالب            »ذلك الرِّ
هب, والفضة بالفضة, وزن بوزن«  * هب بالذَّ  ٣٤٩      ابن عمر      »الذَّ

 ٢٤٧    وىل احلسنم      »مة خفني وهو حمرمرَ خْ ـَ ر بن موَ ْس رأيت عىل املِ «*  
هتا ُرفَِع إىل عمر بن اخلطاب «*   جت يف عدَّ  ٥٩٨    عبيد بن نضلة    »امرأٌة تزوَّ
 ٣٧٠              »آل أيب بكر وآل عمر وآل عيل زارع«*  
   ٥٥٢      الشعبي    »...زعم ُأناس أنَّ عليا كان جعلها عليه حرامًا «*  
 ٧٢    ابن مسعود  »... وحدهفمن اهللا سأقول فيها بجهد رأيي, فإن كان صواباً «*  
 ٢٢٠    سليامن األحول    »سألت أبا هريرة عن الرجل حيتجم وهو صائم?«*  
رمهني يدًا بيد عبَّاسسألت ابَن « *  رهم بالدِّ ف عن الدِّ  ٣٣٩    أبو اجلوزاء  »عن الرصَّ
ف عبَّاسسألت ابَن « *   ٣٥٧    فرات القزاز    »قبل موته بعرشين ليلة عن الرصَّ

 ٢٥٦  عبد الرمحن بن جوشن  »...وابن الزبري عن الطِّيب َن عبَّاس وابن عمرسألت اب«*  
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راهم سألت ابنَ « *  راهم بالدَّ هب, والدَّ هب بالذَّ  ٣٤٧    وردان الرومي  »عمر عن الذَّ
 ١٨٠      الشعبي      »عىل اخلفني عمر عن املسح سألت ابنَ «  *

ف عبَّاس عمر وابنَ  سألت ابنَ «*    ٣٣٨    أبو نرضة  »بأساً  فلم يريا به عن الرصَّ
 ٧٢٠    القاسم بن حممد    »عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عبَّاسامرأٌة ابَن  سألِت «* 

 ٦٩٦    سعد اجلاري  »سألت عبد اهللا بن عمر عن احليتان يقتل بعضهم بعضاً «*  
 ١٥٤و١٥٢    ابن عبَّاس          »سبق الكتاب اخلُفَّني«*  
 ٢٣٩  عيل بن أيب طالب    »علنيان ملن مل جيد النَّ فَّ واخل ,زاراويل ملن مل جيد اإلالرسَّ «*  
 ٦٤  عبد اهللا بن أيب يزيد  »إذا سئل عن يشء هو يف كتاب اهللا قال بهسمعت ابن عبَّاس «*  
 ٢٨٩و٢٨٤      طاوس        »!إهنا ال تنفر: سمعت ابن عمر يقول«*  
ف «*    ٣٣٩    أبو اجلوزاء      » − عبَّاسيعني ابن  −سمعُته يأمر بالرصَّ
نَّة اليد« *   ٦٧٤    عمر بن اخلطاب              »السُّ

 ٤٦٠  عيل بن أيب طالب  »...شاورين عمُر عن ُأمهات األوالد ; فرأيت أنا وعمر «*  
 ١٦٦  أبو عثامن النهدي  »شهدت سعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن عمر اختلفا يف املسح«* 

 ٦٧٤    عبَّاسابن     »قطع بعد يٍد وِرْجٍل يداً  شهدُت عمر بَن اخلطاب «*  
 ٥٨٩    ابن أيب ليىل          »...شهدُت عمر خريَّ مفقوداً « * 

 ١٨٧      ابن عمر          »ضعها يف الفقراء واملساكني«*  
ِريرة ِحلُْرِمِه حني أحرم, وحللِّه«*   كِّ والذَّ  ٢٥٩    عائشة بنت سعد    »طيَّبُت أيب بالسُّ
 ٢٥٩      عائشة          »طيَّبُت أيب باملسك إلحرامه«*  
ُهتا آخر األجلني« *    ٦٢٥    سليامن بن يسار          »عدَّ
, وبانت منك امرأتك عصيَت « *   ٥٦٩    ابن عبَّاس      »اهللا عزَّ وجلَّ

قوا بني كلِّ «*    ٣١٦    عمر بن اخلطاب        »ذي َحمَْرٍم من املُجوس فرِّ
ابقة«*   ل املهاجرين األولني وأهل السَّ  ٣٠١    عمر بن اخلطاب      »فضِّ
 ٢٢٨  سعد بن أيب وقاص    »وهذا يومئذ كافٌر بالُعُرشِ ^ رسول اهللا فعلناها مع «*  
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 ٥٨٩    ابن أيب ليىل      »فقدْت امرأٌة زوجها, فمكثت أربع سنوات«*  
رها«*    ٥٥٦    ابن عبَّاس          »يف احلرام يمٌني ُيكفِّ
 ٦٥٤  عمر بن عبد العزيز      »...يف كلِّ إْصَبع مما هنالك عٌرش من اإلبل«*  
هتا َع عمر بن اخلطاب قد َرَج «*    ٦٠٠      جماهد    »يف التي ُتنكح يف عدَّ
 ٢٤٧  عبد الرمحن بن عوف  »^يعني رسول اهللا  – هام مع من هو خري منكقد لبستُ «*  
 ٣٢٥  عبد اهللا بن أيب قيس      »...اجلابية فأراد قسم األرض َقَسَم عمر«*  
واد بني أهل الكوفة َقَسَم عمر «*    ٣٢٦  فطلحة بن مرص      »السَّ
 ٥٣٤    األسود بن يزيد        »...قىض ابن الزبري يف ابنة وُأخت«*  

 ٦٥٤    ابن املسيب    »...قىض عمر بن اخلطاب يف األصابع بقضاء ثم ُأخرب«  *
 ٤٥١      ابن عمر  »قىض عمر يف ُأمهات أن ال ُيبعن, وال ُيوهبن, وال يرثن« * 
 ٤٣٦    ألسود بن يزيدا    »^قىض فينا معاذ بن جبل عىل عهد رسول اهللا «   *

 ٢٢٦    عمر بن اخلطاب      »فعله وأصحابه^ قد علمت أنَّ النبي «*  
 ٤٥١و٣٣٩  أبو جملز السدويس      »ال يرى به بأسًا زمانًا من عمره عبَّاسكان ابن «*  
ف عبَّاسكان ابن «*   اد        »َنَزَل عن الرصَّ  ٣٥٦    عبد امللك الزرَّ
 ١٦٠      عطاء      »...املسحخيالف الناس يف  عبَّاسكان ابن «  *

هن إال بالزيت حني يريد أن حيرم«*    ٢٥١    سعيد بن جبري    »كان ابن عمر ال يدَّ
 ١٦٥      نافع        »كان ابن عمر ال يوقت يف املسح«  *

 ٢٥٠    سامل بن عبد اهللا    »كان ابن عمر يرتك الـِمْجـَمر قبل اإلحرام بجمعتني«*  
 ٤٢٠      مرسوق    »السدس مع اإلخوة كان ابن مسعود ال يزيد اجلد عىل«*  
 ٦٣    ميمون بن مهران    »إذا ورد عليه خصم َنَظَر يف كتاب اهللا كان أبو بكر «*  

 ٦٨٣    ابن عبَّاس  »راً ويرتكون أشياء تقذُّ  ,كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء«   *
وَن بِنَا َوَنْحُن مع رسول اهللاَِّ «*   ْكَباُن َيُمرُّ  ٢٥٢      عائشة  »اٌت ُحمِْرمَ  ^كان الرُّ
 ٢٣٠    سامل بن عبد اهللا    »...كان عبد اهللا بن عمر ُيفتى بالذي أنزل اهللا عزَّ وجلَّ «*  
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فكان عبد اهللا «*    ٣٤٥    إبراهيم النخعي      »بن مسعود ُيفتي يف الرصَّ
 ٢٥٠  عبد اهللا بن عبد اهللا        »...كان عبد اهللا رجًال جادا جمدا«*  
فكان عبد اهللا رخَّ «*    ٣٣٨  أبو عمرو الشيباين        »ص يف الرصَّ
رمهني« *  رهم بالدِّ ص يف الدِّ  ٣٣٨  أبو عمرو الشيباين      »كان عبد اهللا يرخِّ

 ٣٠٤    ابن أيب حازم      »كان عطاُء البدريِّني مخسَة آالٍف مخسة آالٍف «*  
 ٤٢٢    عبيدة السلامين      »كان عيل يعطي اجلد مع اإلخوة الثلث«*  
ية للعاقلة: يقول ن اخلطاب كان عمر ب«*    ٦٤٧    ابن املسيب    »الدِّ
 ٦١٦          »يمنع املتوىف عنها زوجها من احلجِّ   كان عمر «*  
 ٤١٧و٤١١    عبيد بن نضلة    »...إلخوةكان عمر وعبد اهللا يقاسامن باجلد مع ا«*  

 ١١٣    ابن املسيب    »إذا مس اخلتان : يقولون...  وعثامن وعائشةكان عمر «  *
 ٤٩٨    ابن شهاب        »وابن عمر يكرهان العزل عمركان «*  

 ١١٤    حممد الباقر        »غسلكان املهاجرون يأمرون بال«  *
 ٢٥٥  عبد اهللا بن عبد اهللا  »ال بأس بأن يمسَّ الطِّيب عند اإلحرام: كانت عائشة تقول«*  
 ٤١٢      الشعبي  »...إنا كنا أعطينا اجلد: األشعري كتب عمر إىل أيب موسى«*  
 ٤٧٥    عمر بن اخلطاب      »!مرتني, أو ثالثاً ! كلُّ أحٍد أفقُه من عمر«*  
 ٥١٥    ابن عبَّاس        »كلُّ فرٍج سوى هذين فهو حرامٌ «*  

 ١١٥  عيل بن أيب طالب        »...كام جيب احلد كذلك جيب الغسل«  *
 ٣٧٢    رافع بن خديج          »كنَّا أكثر أهل املدينة ُمْزَدَرعاً «*  
 ١٧٢    زيد بن وهب    »...يجان فكتب إلينا عمر بن اخلطابذربكنا بأ«*  
, فسئل عن اخليار?«*    ٥٦٠      زاذان      »كنَّا جلوسًا عند عيلٍّ
 ٣٢٧  قيس بن أيب حازم          »كنَّا ُرْبَع النَّاس يوم القادسية« * 
 ٣٧٧      ابن عمر          »كنا نخابر أربعني سنةً «*  
دُ إىل مكة َفنُ  ^ النبي مع نخرج كنَّا«*   كِّ  جباهنا َضمِّ  ٢٦١      عائشة  »بالسُّ
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 ٣٧١      نافع        »كنَّا ُنْكِري أرضنا, ثم تركنا ذلك« * 
 ٣٨٠    رافع بن خديج        »كنَّا ُنْكِري األرض بالنَّاحية منها«*  
 ٢٦٦    عائشة بنت سعد    »كنت ُأشبع رأس سعد بن أيب وقاص حلُْرِمه بالطِّيب«*  
 ٥١٦    موىل بني هاشم  » أصحاٌب فأحللُت جاريتييلو كنت يف سفر ومعي جارية يل«*  
ف عبَّاسكنت مع ابن «*    ٣٥٢    زياد بن أيب زياد    »بالطائف, َفَرَجَع عن الرصَّ
 ١٥١      عائشة    »من أن أمسح مها بالسكاكني أحب إيلَّ ألْن أحز«  *

 ٣١٣    عمر بن اخلطاب    »لئن بقيُت إىل احلول ألُحلقنَّ أسفل الناس بأعالهم«*  
 ٣١٣    أسلم موىل عمر  »لئن ِعْشُت إىل هذا العام املقبل ألحلقنَّ آخر الناس بأوهلم«  *

 ٣٠٧    عمر بن اخلطاب    »!كمن قاتل معه^ ال أجعل من قاتل رسول اهللا «*  
 ٦٩٤    ابن عبَّاس    »...من أجل ^ أهنى عنها رسول اهللا ! ال أدري«*  
 ٦٣٤  موسى األشعريأبو         »!ال ُأراها إال قد َحُرَمْت عليك«*  
 ٣٥٢    ابن عبَّاس          »ال أرى بام كان يدًا بيد بأساً « * 

 ٢٦٨      ابن عمر      »ال أعلم وما ُيراق عن أكثر من إنسان واحد«*  
 ٣٤٩      ابن عمر            »إال وزنًا بوزن ال«*  
رمهني«*   رهم والدِّ  ٣٣٨    ابن مسعود          »ال بأس بالدِّ
 ٦٩٤      رابن عم            »!ال تأكلوها«*  
هِب, وال الَوِرَق بالَورِق إِال ِمْثًال بِِمْثلٍ « *   هَب بالذَّ  ٣٦٣    عمر بن اخلطاب  »ال تبيُعوا الذَّ
 ١٨٧      ابن عمر        »ال تدفعوا صدقاتكم إىل الكفار«*  
 ٢٦٧      ابن عمر    »ال تذبح الَبَقَرة والَبَدَنة والشاة إال عن إنسان واحد«* 

 ٦٤١و٤٢٦  أبو موسى األشعري        »!ا احلرب فيكمال تسألوين ما دام هذ«*  
 ٢٥٨      ابن عمر    »...حبيبة طيَّبتنيإنَّ ُأمَّ ! ال تعجل عيلَّ يا أمري املؤمنني«*  
 ٤٧٦    عمر بن اخلطاب          »ال تغالوا يف مهور النساء«*  
 ٥٦٢  عيل بن أيب طالب            »!ال تقرهبا فَأرمجك«*  
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 ٣٣٨    ابن مسعود        »من املاء ال ربا يف يٍد بيٍد, واملاءُ « * 
 ٣١    ابن مسعود        »ال رضاع إال ما كان يف احلولني«*  
 ٥١٤  عامر موىل الرشيد            »!ال سفاح وال نكاح«*  
 ٤٩٨    ابن مسعود            »ال عليكم أال تفعلوا«*  
 ٨٧    عمر بن اخلطاب      »ال نرتك كتاب اهللا وسنَّة نبيِّنا لقول امرأة«*  
 ٦٧٥    عمر بن اخلطاب      »لتقطعنَّ يده األخرى! ي نفيس بيدهال والذ«*  

أ عىل ُخّفيهال يتخلجنَّ «  *  ١٧٢    عمر بن اخلطاب    » يف نفس رجل مسلم أن يتوضَّ
 ١٧٥      ابن عمر      »ال حييكنَّ يف َصْدِر امرئ املسَح عىل اخلُفَّني«*  
م وإْن مل جيد املاَء شهراً «  *  ١٣٩    ابن مسعود        »ال يتيمَّ

 ٣٦٤    عمر بن اخلطاب    »ال يشرتي أحدكم دينارًا بدينارين, وال درمهًا بدرمهني«*  
 ٢٧٧      ابن عمر  »ال يصدرنَّ أحٌد من احلاج حتى يكون آخر عهده بالبيت«*  
 ٦١٦      ابن عمر    »...ال يصلح أن تبيت ليلًة واحدًة إذا كانت يف عدة«*  
 ٣٤٤    ابن مسعود      »بِِمْثلٍ  ال يصلح الَوِرق بالَوِرق إال ِمْثالً «*  
 ٢٨٤      ابن عمر      »ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكون آخره عهده بالبيت«*  
 ٥٩٩    عمر بن اخلطاب            »ال ينكحها أبداً «*  
 ٣٧٤      ابن عمر          »لقد َمنََعنَا رافٌع نفَع أرضنا«*  
   ١٠١    القاسم بن حممد     »أصحاب حممد لقد وسع اهللا عىل الناس باختالف«  *

ْم رسوُل اهللا « *    ٣٨١    ابن عبَّاس        »املزارعةَ ^ مل ُحيرِّ
 ٢٩٧و٩٤    أبو هريرة      »...واستخلف أبو بكر ^ا تويف النبي ملَّ «  *

 ٣٣٥    إبراهيم التيمي    »اقسمه بيننا :اد قالوا لعمروا فتح املسلمون السَّ ملَّ «*  
 ٤٩٨      علقمة    »...لو أخذ اهللا ميثاق نسمة من صلب آدم, ثم أفرغه«*  
 ٥٢٧    املسيب بن رافع        »لو ُأتِيُت برجٍل متتَّع بامرأٍة لرْمجُته«*  
 ٢٢٥    عمر بن اخلطاب    »عتلو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتَّ «*  
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 ٢٢٧و٣٠    عمر بن اخلطاب      »ثم حججت ,تنيلو اعتمرت يف عام مرَّ «*  
نة لتمتَّعت لو اعتمرت«*    ٢٢٥    عمر بن اخلطاب    »...ولو حججت وسط السَّ
 ٤٩٨    ابن مسعود    »...ة يف ُصلب رجل, ثم صبَّهلو أنَّ اهللا أخذ ميثاق نسم«*  
الة اهم عليهلو ترك النَّاس احلجَّ لقاتلن«*    ٢٩٤    عمر بن اخلطاب  »كام ُنقاتلهم عىل الصَّ
 ٢٣١    عمر بن اخلطاب    »إال بُمْتَعة ثم حججت مل أحجَّ  مرًة واحدةً  لو حججت«*  
 ١٣٤    ابن مسعود        »...لو رخص هلم يف هذا ألوشكوا«  *

 ٤١٠    زيد بن ثابت    »لو كنت منتقصًا أحدًا النتقصت اإلخوة للجد«*  
 ٣٣٣    عمر بن اخلطاب    »لوال آخر املسلمني, ما ُفتحت عليهم قرية إال قسمُتها«*  
 ٣٢٩    عمر بن اخلطاب  »...ببَّانًا ال يشء هلم ما فتحت −يعني الناس  −لوال أين أترك «*  
 ٣١٧  أبو موسى األشعري  »لوال أين رأيت أصحايب أخذوا اجلزية من املُجوس ما أخذهتا«*  

 ١٦٤    عمر بن اخلطاب      »...لو لبست اخلفني ورجالي طاهرتان«  *
 ٥٣٤    ابن عبَّاس    »...لوددت أين وهؤالء الذين خيالفوين يف الفريضة«*  

   ١٦٢  عبد اهللا بن املبارك    »عن الصحابة اختالفليس يف املسح عىل اخلفني «  *
 ١٦٥      ابن عمر            »ليس يف املسح وقت«  *

 ٧٠٣    ابن عبَّاس            »لُِيْهِد مائة بدنة«* 
 ١٥٣    أبو هريرة      »...بايل عىل خفي مسحت أو عىل ظهر ما أ«  *
 ١٥٢    عبَّاسابن       »...ما أبايل مسحت عىل اخلفني أو مسحت«  *

 ٢٤٩      ابن عمر    »!حبُّ أن أصبح حمرمًا َينَْضُخ مني ريح الطِّيبما أ«*  
 ١٠٠  العزيز عمر بن عبد      »...مل خيتلفوا ^أن أصحاب النبي ما أحبُّ «  *

ية إال للعصبة« *   ٦٤٧    عمر بن اخلطاب          »ما أرى الدِّ
 ٧١٢    ابن عبَّاس        .»!اذهب فانحر نفسك! ما أصنع بك«  *

 ٢٧٤      ابن عمر        »س جتزئ إال عن النَّفسما أعلم النَّف«*  
 ٣٠٣    عمر بن اخلطاب          »ما أنا أحقُّ هبذا الفيء منكم«*  
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ُبع« *    ٣٧٢و٣٦٩    حممد الباقر  »ما باملدينة أهل بيت هجرة إال َيْزَرُعوَن عىل الثُُّلث والرُّ
اه اهللا إال متتَّع فيها« *   ٢٢٥    مجبري بن مطع      »ما حجَّ عمر قطُّ حتى توفَّ

 ٥١٦    جابر بن زيد    »...من الدنيا حتى رجع عن قوله  رج ابن عبَّاسما خ«*  
 ١٢٣    زيد بن ثابت        »...عىل أحدكم إذا جامع فلم ينزل ما«  *
 ١٠٣  عيل بن أيب طالب      »...عىل أحد فيموت  ما كنت ألقيم حداً «  *

 ٣٥٥    ابن عبَّاس   »^ل اهللا ما كنت أرى أنَّ رجًال يستقبلني وقد عرف قرابتي من رسو«*  
 ٢٦٧      ابن عمر      »ما كنت أشعر أنَّ النَّفس جتزئ إال عن النَّفس«*  
 ٤٨١    أبو بكر الصديق          »!?مالك يف كتاب اهللا يشء«*  
 ٥٢٧و٢١٩      ابن عمر    »; أهنى عنهام^ متعتان كانتا عىل عهد رسول اهللا «*  
 ١٩٩  حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان  »...دركه الفجر من احتلم من الليل أو واقع أهله, ثم أ«* 

 ١٩٤  أبو بكر بن عبد الرمحن        »ر جنبًا فال يصممن أدركه الفج«*  
 ٢٨٢      ابن عمر    »من حجَّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إال احليُّض«*  
ى«*    ٦٢٥    عودابن مس  »...من شاء الَعنُْتُه أنَّ هذه اآلية التي يف سورة النساء الُقْرصَ
 ١٦    ابن مسعود      »من كان منكم مستنًا فليستنَّ بمن قد مات«*  
 ٧٠٣    ابن عبَّاس      »من نذر أن ينحر نفسه, أو ولده, فليذبح كبشاً «*  
 ٤٦٠  عيل بن أيب طالب    »يف بيع ُأمهات أوالد ناظرين عمر بن اخلطاب «*  
 ٧٠٣    ابن عبَّاس          »!نذرُت ألنحرنَّ نفيس«*  
 ٢٣٠  عمران بن حصني  »^لت آية اُملْتَعة يف كتاب اهللا, ففعلناها مع رسول اهللا نز«*  
ة واملرياثنسخه«*    ٥١٣    ابن مسعود        »ا الطَّالق والعدَّ
 ٦٤٧    ابن املسيب          »نشد عمر الناَس بمنى«*  
داق«*   داق حرام, وجعل الصَّ  ٥٩٧      مرسوق    »...النكاح حرام, والصَّ
 ٣٦٣    ابن سريين  »عن الَوِرِق بالَوِرِق إِال ِمْثًال بِِمْثلٍ  طاب هنى عمر بن اخل«*  
د صاحبها«*    ٢٥٩      ابن عمر  »!وجد عمر بن اخلطاب رحيًا عند اإلحرام, فتوعَّ
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 ٣٠٦    أبو بكر الصديق  »وددت أين أختلَّص مما أنا فيه بالكفاف, وخيلص يل جهادي«*  
َج غريكلئن مسستها قبل أن ! والذي نفيس بيده«*      ٥٤٩  عيل بن أيب طالب  »...تتزوَّ
 ٢٣٢    صدقة بن يسار  »...ألَْن اعتمر قبل احلجِّ وُأهدي أحبُّ إيلَّ من أن ! واهللا«*  
 ٣٥٥  أبو سعيد اخلدري    »ال آواين وإياك ظّل بيت مادمَت عىل هذا القول! واهللا« * 

 ٧١    عمر بن اخلطاب  »لو أنَّ أهل صنعاء اشرتكوا يف قتله لقتلتهم أمجعني! واهللا«*  
نَّة منعت القياس, اتَّبع وال تبتدع! وحيك«*    ٦٥٧    رشيح القايض    »إنَّ السُّ
 ٤٠٠    زيد بن ثابت          »هبوا أن أباهم كان محاراً «*  
م, ثم تطوف, ُثمَّ َثمَّ حتّل «*    ٢٣٠  عبد اهللا بن رشيك    »ُهديت لسنَّة نبيِّك, تقدَّ
 ٤٨٦  عيل بن أيب طالب      »احداً ًى ون جمرجيريا واحدةٍ  بمنزلةٍ  امه«*  
 ٤٩٧    ابن مسعود            »هو الوأد اخلفّي «*  
نا بعينه« *    ٥٣١    جعفر الصادق            »! هي الزِّ
 ٤٩٧    ابن مسعود            »هي املوءودة اخلفية«*  
غرىه«*    ٤٩٧    ابن مسعود          »ي املوءودة الصُّ
 ٦٠١  عيل بن أيب طالب    »أو طالٌق  وٌت حتى يأتيها م ليت فلتصربْ هي امرأة ابتُ «*  
ث عن رسول اهللا  !يا ابَن َخِديج«*    ٣٧٣      ابن عمر  »...يف كراء ^ماذا ُحتدِّ
با وُتطعمه الناس! عبَّاسيا ابن « *   ٣٥٥    أبو سعيد    »!أنت الذي تأكل الرِّ
ل! يا أهيا النَّاس« *   ٣٥٥    بكر املزين    »بكلمة من رأيي إين تكلَّمُت عاَم أوَّ

 ٤٤٩    عمر بن اخلطاب  »أين قد كنُت أمرُت يف ُأمهات األوالد بأمرٍ ! يا أهيا الناس«*  
نَّة! يا أهيا الناس«*   وا اجلهاالت إىل السُّ  ٦٠٠و٣٥٨    عمر بن اخلطاب      »ردُّ
ي بني أصحاب بدر! ^يا خليفة رسول اهللا «*    ٣٠١  إسامعيل بن حممد    »ُتسوِّ
 ٢٧٣      ابن عمر          »...يا شعبي وهلا سبعة أنفس«*  
يارفة«*    ٣٤٤و٣٠    ابن مسعود    »إن الذي كنت ُأبايعكم ال حيلُّ ! يا معرش الصَّ
 ١٦    حذيفة بن اليامن  »استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم! يا معرش القراء«*  
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 ٦٩٤      نافع          »هات املصحف! يا نافع«*  
   ١١٢    نعثامن بن عفا        »...يتوضأ كام يتوضأ للصالة «  *

 ٢٥٤      عائشة  »... ^كنت ُأطيِّب رسول اهللا ! يرحم اهللا أبا عبد الرمحن«*  
 ٨٦      عائشة    »…يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ما اعتمر عمرة إال«   *

 ٢٧٦    القاسم بن حممد  »...إال عمر ْت غَ رَ قد فَ  :قال أصحاب حممد !يرحم اهللا عمر«*  
 ٥١٥    ابن عبَّاس  »إال رخصًة من اهللا عزَّ وجلَّ  ما كانت اُملْتَعة! يرحم اهللا عمر«*  
 ٦٨٣    عمرو بن دينار    »هنى عن ُمحُر األهلية ^يزعمون أنَّ رسول اهللا «*  

 ١٦٠    ابن عبَّاس      »...يمسح املسافر عىل اخلفني ثالثة أيام «  *
 ١٦٥      ابن عمر      »سافر عىل اخلفني ما مل خيلعهاميمسح امل« *
 ١١٣  عيل بن أيب طالب      »وجب قدحا من املاء?يوجب احلد وال ي«  *
جم وال يوجب قدحاً يوج«  *  ١٢٢    عبَّاسابن       »!ب القتل والرَّ

*  *  * 
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 فهرس األعـالم املرتجم هلم − ٤

 
 ٥٣٢            إبراهيم بن إسحاق احلريب  *
 ١٣٢              إبراهيم بن يزيد النخعي  *
 ٨٠              أيبَّ بن كعب األنصاري  *
نن(أمحد بن احلسني البيهقي   *  ١٥٥        )صاحب السُّ

 البغدادي اخلطيب=  أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي *  
 أبو بكر اجلصاص=  الرازي  أمحد بن عيل*  
 ابن حجر= أمحد بن عيل بن حممد الكناين *  
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 أبو جعفر النحاس=    أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي النحوي*  
 أبو جعفر الطحاوي= أمحد بن حممد بن سالمة   *
 ٦٩١      )تلميذ اإلمام أمحد(األثرم  هاينءأمحد بن حممد بن   *
 ١٩٣          )^حّب النبي (بن حارثة  أسامة بن زيد  *
 ٢١٣            إسحاق بن إبراهيم بن راهويه  *
 ابن كثري=  إسامعيل بن عمر بن كثري  *

 ١٩٦            األشعث بن قيس الكندي*  
 ٦٤٦                أشيم الضبايب  *
 ٤٨٥        )ملك احلبشة(أصحمة بن أبحر النجايش   *
 ٧٨          )خادم رسول اهللا(أنس بن مالك   *
 ٣٣٥          الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري  *
 ١٠٢        )^مؤذن رسول اهللا (بالل بن رباح احلبيش   *
 ٦٧٩              بن أقرم البلوي ثابت  *
  أبو الشعثاء=   األزدي اليحمدي جابر بن زيد  *
 ٤٦            جابر بن عبد اهللا األنصاري  *
 ١٥٨              جرير بن عبد اهللا البجيل  *
 ٣١٦              جزء بن معاوية التميمي  *
 ٥٣١        )الصادق(جعفر بن حممد عيل بن احلسني   *
 ذر الغفاري وأب=  بن سكن جندب بن جنادة  *
 ٩٤                حباب بن املنذر  *
اج بن أرطأة  *   ٥٨٠              احلجَّ

 ١٨٦            احلجاج بن يوسف الثقفي*  
 ١٧٨              حذيفة بن اليامن  *



אאאא  

 

 ١٤٩                احلسن البرصي  *
 ١٦١            احلسن بن صالح بن حّي   *
 ٢٨٤            احلسن بن عيل بن أيب طالب  *
     ٦٧٣            احلسني بن مسعود الفراء البغوي  *
 ٦٨٣            ارياحلكم بن عمرو الغف  *
     ١١٥          )اخلطايباإلمام (محد بن حممد البستي   *
 ٦٩              ل بن مالك اهلذيلَمحَ   *

 أبو أيوب األنصاري=  خالد بن زيد بن كليب *  
 ٢٩٣            )سيف اهللا(خالد بن الوليد *  

 ٤٩٦              خبَّاب بن األرّت   *
 ٥٨٠            الس بن عمرو اهلجريِخ   *

   ٥٠              دياخلطيب البغدا*  
 ٥٧٢    )السهارنفوري( خليل أمحد بن جميد عيل األنصاري احلنفي*  

 ٥٥٢            داود بن أيب هند القشريي  *
 ١٠٩        )إمام أهل الظاهر( داود بن عيل الظاهري  *

 ٥٥٤              )احلافظ(الذهبي *  
 ١٠٧                يجدِ رافع بن َخ   *
   ٥٩٨                ُرشْيد الثقفي  *
 ١٠٧                رافعرفاعة بن   *

ياحي=    ان البرصيرَ هْ ع بن مِ يْ فَ رُ *    أبو العالية الرِّ
       ٥٨٢            ركانة بن عبد يزيد املطلبي  *

 ١٨٦                زياد بن أبيه*  
 ٢١٢              زيد بن أرقم األنصاري  *
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 ٧٨                زيد بن ثابت  *
 ١١٠              زيد بن خالد اجلهني  *
 ٢٦١              رسامل بن عبد اهللا بن عم  *
 ٦٣٣              سامل موىل أيب حذيفة  *

 ٦٢١            سحنون التنوخي املالكي*  
  * َ  ٣٨١            )ئمةشمس األ( ِيسّ ْخ الرسَّ

 ٩٢            سعد بن عبادة األنصاري  *
 أبو سعيد اخلدري=  بن سنان  سعد بن مالك*  

 ٣٠٣          )سيد األوس( سعد بن معاذ األشهيل  *
 ١٨٨          شام األسديسعيد بن جبري بن ه  *
 ٥١٥              سعيد بن املسيب  *
 ٥٦١          سعيد بن ُحيمد أبو السفر اهلمداين  *
 ١١٧              الثوري بن سعيد سفيان  *
 ٤٢٤              سلامن بن ربيعة الباهيل  *
 ٧٩            )سابق الفرس(سلامن الفاريس   *
         أبو داود=  سليامن بن األشعث السجستاين    *

 أبو الوليد الباجي=   بن خلف التجيبي األندليسسليامن *  
 ٢٥٠          )اخلليفة األموي(سليامن بن عبد امللك   *
 ١٠٩            سليامن بن مهران األعمش  *

 ٥٧٢        )صاحب عون املعبود( العظيم آبادي رشف احلق*  
 ٦٣          )القايض( الكندي رشيح بن احلارث*  

 ٦٨٩            صالح بن إبراهيم الُبليهي  *
 أبو الصهباء=  صهيب موىل ابن عباس  *
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 ٦٤٥            الضحاك بن سفيان الكاليب  *
 ١٣٧              الضحاك بن مزاحم  *
 ١٤٤          البجيل األمحيس طارق بن شهاب  *
 ١٨٨              طاوس بن كيسان اليامين  *
 ٦٧٩            طليحة بن خويلد األسدي  *
 ٥٩٢                عامر الشعبي  *
 ٧٩          ن قيس بن أرصمعبادة بن الصامت ب  *
 ٨٠              عبد الرمحن بن أيب ليىل  *
 ٦٩٤            عبد الرمحن بن أيب هريرة  *

 ابن رجب احلنبيل=  عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي *  
 ١٩٤            عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  *
 ٣٩٢            عبد الرمحن بن سهل األنصاري  *

 أبو الفرج بن اجلوزي= وزي عبد الرمحن بن عيل بن اجل*  
 ١٦١            عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي  *
 أبو عثامن النهدي= عبد الرمحن بن مل   *
 ابن سعدي=  عبد الرمحن بن نارص السعدي  *
 سحنون=  عبد السالم بن حبيب التنوخي املالكي  *
 ٨٣            عبد القاهر بن طاهر البغدادي  *
  ٦٩٢              عبد اهللا بن أيب أوىف  *
 ابن قدامة=  عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس  *
 ٧٩            عبد اهللا بن الزبري بن العوام  *

 ٤٣٥          عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل*  
 ٤٢١            عبد اهللا بن سلمة املرادي  *
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 ٦٤        )^ابن عم رسول اهللا ( عبد اهللا بن عباس  *
 ٧٨            بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر  *
 ٧٩            عبد اهللا بن عمرو بن العاص  *
 ٤٥٣            ب الثقفيعبد اهللا بن قار  *
 األشعري أبو موسى =  عبد اهللا بن قيس األشعري  *
 ١٥٧              عبد اهللا بن املبارك  *
 ٤٩              عبد اهللا بن مسعود  *
 ابن قتيبة=  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  *
 ابن جريج) = فقيه احلرم(عبد العزيز بن جريج بد امللك بن ع  *
ادعبد امللك بن ميرسة اهلاليل   *  ٣٥٧          الزرَّ
 ٤١٩            عبيد بن نضلة أو ُنضيلة اخلزاعي  *
 ٤١٩              عبيدة بن عمرو السلامين  *
 ١٢٠          األنصاري عتبان بن مالك بن عمرو  *
 ٣٢٦            عثامن بن ُحنيف األنصاري  *
 ١٠٨                ن الزبريعروة ب  *
 ١٠٨              عطاء بن أيب رباح  *
 ١١٢                عطاء بن يسار  *
 ١٦٣              عقبة بن عامر اجلهني  *

 أبو مسعود البدري=  األنصاري   عقبة بن عمرو بن ثعلبة* 
 ٦٧٩              عكاشة بن حمصن  *

 ٥٨٠          )موىل ابن عباس(عكرمة الرببري *  
 ٣١٩              العالء بن احلرضمي  *

 أبو أوىف األسلمي= علقمة بن خالد بن احلارث *  
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 ٤٩٩        )ب الزوائدصاح(عيل بن أيب بكر اهليثمي   *
 ابن حزم=  بن حزم الظاهريعيل بن أمحد   *
           ابن بطَّال=  العيل بن خلف بن بطَّ   *
 ٣١٠        )منقح مذهب احلنابلة( عيل بن سليامن املرداوي  *

 ٣٤٦          كيب األنصاري السعيل بن عبد الكايف*  
 ٤٢            عيل بن عبد اهللا بن جعفر املديني  *
 ٥١٧      )مال عيل القاري( يوعيل بن حممد بن سلطان اهلر  *
 ابن القطان=  عيل بن حممد بن عبد امللك ابن القطان  *
 ٨٦            بن عامر العنيس عامر بن يارس  *
 ٩٨          )اخلليفة العادل(عمر بن عبد العزيز   *
 ٧٧            عمران بن حصني اخلزاعي  *
 ٥٨٠                عمرو بن دينار  *
 ١٤٨              عمرو بن العاص  *
 ٥٧٦              عويمر العجالين  *

  أبو الدرداء=  بن مالك  عامرأو عويمر   * 
 ١٩٣              الفضل بن العبَّاس  *
 ٩٨          الصديق القاسم بن حممد بن أيب بكر  *
 ١٩٧            اعيقبيصة بن ذؤيب اخلز  *
 ٧٤            قتادة بن دعامة السدويس  *
 ٢٥٢              كثري بن الصلت الكندي  *
     ٧٠٣            كريب بن أيب مسلم القريش  *
   ١٦٢          )عامل الديار املرصية(  الليث بن سعد  *
 أبو أسيد الساعدي= مالك بن ربيعة بن البدن   *
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 ٣٦٥                جماهد بن جرب  *
 ٤٢٢      )األسبقالسعودية مفتي (آل الشيخ  حممد بن إبراهيم  *
 ابن املنذر=  النيسابوري حممد بن إبراهيم   *

 ٥١٣      )صاحب التفسري(حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي * 
 ابن رشد) = احلفيد(حممد بن أمحد بن رشد القرطبي *  
 )إمام األئمة(ابن خزيمة = حممد بن إسحاق بن خزيمة *  

 ٤٤٣              طيعيحممد بخيت امل  *
           )احلافظ( الذهبي=    حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز  *

 الرسخيس=    يب سهلأمحد بن أحممد بن *  
             ابن إسحاق)  =  صاحب املغازي( حممد بن إسحاق  *
 ٥٨٣          حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين  *
 ١٧١              حممد بن احلسن الشيباين  *
 ٤٠٦            حممد اخلطيب الرشبينيبن حممد   *

 أبو حامد الغزايل=   حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس*  
 ابن جرير الطربي=   الطربي بن يزيد حممد بن جرير  *
 ٥٧٩              حممد رشيد رضا  *
   ٢١٧                حممد بن سريين  *
 ٤٠            حممد بن عبد الرمحن السخاوي  *
 ابن اهلامم احلنفي=   لسيوايسحممد بن عبد الواحد ا  *

 أبو جعفر الباقر=  بن احلسني حممد بن عيل *  
 ٢٦٩              حممد بن عيل الشوكاين  *
           ابن دقيق العيد= حممد بن عيل بن وهب   *
نن( لرتمذياحممد بن عيسى بن سورة   *  ٢٦٥      )صاحب السُّ
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 ابن شهاب=  بن شهاب القريش الزهري حممد بن مسلم  *
 ٤٨١            حممد بن مسلمة األنصاري   *
 ١٢٣        بدر الدين العينيبن موسى د بن أمحد وحمم  *
 ٥٨٧                حممود شلتوت   *
 ١٩٣          )اخلليفة األموي(مروان بن احلكم   *
 ٧٥              مرسوق بن األجدع  *
 ٢٤٠            املسور بن خمرمة بن نوفل  *
 ٦٦                معاذ بن جبل   *
 ٧٩          )أمري املؤمنني( يب سفيانمعاوية بن أ  *
 ١٥٨                املغرية بن شعبة  *
 ١٨٨              مكحول الشامي  *
 ١٠٧                النعامن بن بشري  *
 أبو بكرة الثقفي=  نفيع بن احلارث    *
 ١٦١          )العبايس اخلليفة(هارون الرشيد   *
 ١٠٨                هشام بن عروة  *
 ١٠٤            الوليد بن عقبة بن أيب معيط  *
 ١٢٥              حييى بن رشف النووي  *

 ابن هبرية= حممد بن هبرية الشيباين احلنبيل حييى بن *  
 ٤٥٢              )حاجب عمر(يرفأ   *
 ٣٣٠          )القايض أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم   *

 ٧١                يعىل بن ُأمية*  
 ابن عبد الرب=  اهللا النمري  يوسف بن عبد  *
 ٢٢١              يوسف بن ماهك  *
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  ىنـاء والكــاألبن
 ٥٨٠            )ملغازيصاحب ا(ابن إسحاق *  
 ٥١٩                الابن بطَّ *  
 ٥٢١                ابن جريج*  
 ١٦١          )شيخ املفرسين(ابن جرير الطربي *  

 ٤٣            )احلافظ( ابن حجر العسقالين  *
 ٤٢                ابن حزم*  
 ٣٦٩            )إمام األئمة(ابن خزيمة *  
 ٢٠٤                دقيق العيدابن *  

 ١٣٦              ابن رجب احلنبيل  *
 ٢٠٤              )احلفيد(ابن رشد  * 
 ٤٧                ابن سعدي * 
 ٥٩٢              ابن شهاب الزهري  * 

 ٤٤                ابن عبد الرب*  
 ٥٥٢                ابن قتيبة*  
 ١٤٨              ابن قدامة املقديس*  
 ١٤٨                ابن القطان*  
 ٥٢٠            )التفسري صاحب(ابن كثري *  
 ١١٤              )شيخ احلرم(ابن املنذر *  

 ١٤٧            )الوزيرأبو املظفر (ابن هبرية   *
 ٥١٨              ابن اهلامم احلنفي*  
 ٣٥٦              أبو أسيد الساعدي*  
       ١٨١              أبو أوىف األسلمي*  
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 ٨٠              أبو أيوب األنصاري  *
 ٦٣٨            أبو بردة بن نيار األنصاري  *
 ١٤٧          )احلنفي(أبو بكر بن أمحد الكاساين   *
 ٤١          أبو بكر  حممد بن الطيب ابن الباقالين  *
 ٢٠٣              أبو بكر اجلصاص  *
 ٢٠٤          )الفقيه املالكي( أبو بكر بن العريب   *

 ٧٩                أبو بكرة الثقفي*  
 ٣٦٩                الباقر أبو جعفر  *

 ١٠٣              أبو جعفر الطحاوي*  
 ٥٣٢              أبو جعفر النحاس  *
 ٣٠٥              أبو حامد الغزايل  *
 ٤٨٧              أبو حدرد األسلمي  *
 ٦٣٣          أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي  *

 ٥٧١          )صاحب السنن( أبو داود السجستاين*  
 ٧٦                أبو الدرداء*  

 ١٣٨                ذر الغفاري وأب  *
 ٧٨              أبو سعيد اخلدري  *
 ١٠٨          بن عوف أبو سلمة بن عبد الرمحن  *

 ٦٨٣                أبو الشعثاء*  
 ٣٤٨                هباءأبو الصَّ *  
 ٢١٩              ياحيأبو العالية الرِّ *  

م  *  ٣٠٧            أبو عبيد القاسم بن سالَّ
     ٧٠٦              أبو عبيد املذحجي  *
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   ١٧١              أبو عثامن النهدي*  
 ١٤٨              اجلوزيابن  أبو الفرج   *
 ٥٩١              أبو كنف العبدي  *
 ٢٧٣              أبو مسعود البدري  *
 ٤٩          )إمام احلرمني(أبو املعايل اجلويني   *

 ٧٦              األشعري أبو موسى*  
 ٢١٧              أبو الوليد الباجي  *
 ٨٠            )كعب بن عمرو( َرس أبو اليَ   *

 النســـاء
 ٢٤٧              )أم املؤمنني(أم حبيبة  * 

 ٧٨              )أم املؤمنني(  أم سلمة*  
 ٢٧٩            األنصارية أم سليم بنت ملحان  *
 ٤٨٦      )زوج عمر بن اخلطاب( أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب  *
 ٧٢              بروع بنت واشق  *
 ٥٠٠            ذامة بنت وهب األسديةُج   *
 ٩٦        )أم املؤمنني(حفصة بنت عمر بن اخلطاب   *
 أم حبيبة) =  أم املؤمنني(نت أيب سفيان رملة ب  *
 ٦٢٠            سبيعة بنت احلارث األسلمية  *
 ٦٣٣          سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية  *
 ٣٤٣            صفية بنت أيب عبيد الثقفية  *
 ٢٨٠          )أم املؤمنني( صفية بنت حيي اإلرسائلية  *
 ٥٩٨              طليحة بنت عبد اهللا  *
 ٨٧            قرشيةفاطمة بنت قيس ال  *
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 ٦٠٩            الفريعة بنت مالك اخلدرية  *
 ٤٥٥                مارية القبطية  *

 
*  *  * 

  

  

  

  

  

  
 

صولية − ٥
ُ
  فهرس املصطلحات الفقهية واأل
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 ١٠٤                                             أرض العنوة   *
 ٦١٨                                          أقىص األجلني   *
 ٦٠١                                                      اإلباحة   *
 ٦٦                                                      جتهاداال   *
 ٦٥                                                       امعـاإلج   *

 ١٣٠                                                      اجلنابة   *
 ٣٩٦                                                    احلجب   *

 ٣٩٧   احلجرية                                                  *  
 ٣٩٧                                                   رية   احلام*  

 ٦٨٩                                           احلُُمر اإلنسية   *
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 ٢١٦                                                      اإلفراد   *
 ٢٨٨                                                         الُبغاة   *
 ٤٤٨                                                املزايدةبيع    *
 ٤٤٤                                                       التدبري   *
 ٦٧٦                                                      التعزير   *
 ٤٠٣                                                  التعصيب  *
 ٢١٦                                                       التمتع   *
 ١٣٠                                                       التيمم   *
 ٤١١                                         اجلد الصحيح   *
  ٤١١                                              اجلد الفاسد   *
 ٣١٢                                                       اجلزية   *

 ٨٩                                                         العول *  
 ٦٩                                                           ةُغرَّ َال   *
 ٤٠٣                                                     الفرض   *
 ٢٩٩                                                        الفيء   *
 ٥٩٦                                        القاعدة الفقهية   *
 ٤٤٤                                               القتل اخلطأ   *
 ٤٤٤                                      القتل شبه العمد   *
 ٢١٦                                                       القران   *
 ٥٦                                                       القياس   *
 ٥٣٢                                                      اللِّعان   *
 ٣٦٢                                                         بنيَّ املُ    *
 ٢١٦                                            املتعة يف احلج   *

  ٦٤٥                                                         الدية   *
 ٣٣٥                                                           الربا   *
 ٤٧١                                      عيةياسة الرشَّ السِّ    *
داق   *  ٤٦٦                                                    الصَّ
 ٣٣٦                                                     فالرصَّ    *
 ٥١٣                                                      الطالق   *
 ٢٧٥طواف الوداع                                              *
 ٤٤٣                                                       الظهار   *
 ٦٤٦                                                       العاقلة   *
 ٥١٣                                                         ةالعدَّ    *

 ٣٩٦                                                     العصبة  *  
 ٤٤٤                                                      املكاتبة   *

 ٣٩٧                                                     املنربية   *  
 ١٢٩                                                     املنطوق   *
  ٧٠١                                                        النَّذر   *
 ١٠٩                                                        النسخ   *
 ٥٠٥                                               نكاح املتعة   *
 ٢٦٤                                                        اهلدي   *

 ٤٠٣اليميَّة                                                         *  
 

                                      *  *  * 
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 ٣٦٢                                                      اُملْجَمل   *
ة   *  ٥٥٨                                                      املخريَّ
 ٣٦٨                                                     املخابرة   *
 ٣٦٨                                                     املزارعة   *
  ١٥٢                                     املسح عىل اخلفني   *
كة    *  ٣٩٦                                  املشرتكة  –املرشَّ
 ٤٧٨                                                   املضاربة    *
 ٥٨٦                                                      املفقود   *
 ١٢٩                                                       املفهوم   *

ضة  *    ٧١                                                      املفوَّ
 

 

  فهرس القواعد الفقهية واألصولية − ٦
 

א     א 
 

   ٤٨٧  ........................................األصل جواز الزيادة يف املهر إال بدليل يمنع        *
 ٦٨٩  ........................األصل يف األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عىل التحريم      *
   ٦٨١  ....................................................ّل واإلباحة  األصل يف األطعمة احل    *
 ٢٥٣  ................................................تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز      *
 ١٤٠  ...................................................................احلقيقة أوىل من املجاز      *
م عىل العام عند التعارض      *  ٦٢٢  ................................................اخلاص مقدَّ
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م البنات      * م األُمهات, والدخول باألُمهات حيرِّ  ٤٩٠  ..............العقد عىل البنات حيرِّ
م األكل نجسًا      * م وليس كلُّ حمرَّ  ٦٩١  .........................................كلُّ نجس حمرَّ
 ٤٧٦  ...................................................كلُّ ما كان ماالً جاز أن يكون صداقًا     *
م عىل النايف        *  ٣٥٨.......................................................      ..............املثبت مقدَّ
 ٥٩٦  ..........................................عجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه  من است    *
ة عىل من ال حيفظ      *  ٣٥٨..........................................       ..............من حفظ حجَّ
م عىل املفهوم      *  ٣٦١.......................       .........................................املنطوق مقدَّ
 ٣٦٦......................................................       ..............النَّهي يقتيض التَّحريم      *

*  *  * 

 

  فهرس الكلمات الغريبة − ٧
 
 
 

א     א 
 

 ٦٠٩      ق .ب .أ           باقاإل   *
 ٩٧      ع.ص.ب          أْبَصُعون      *
 ٥٣٢      ع.ض.ب      اعَض األبْ    *
 ٣٤٦        ر .ث .أ        ر ـاألُثْ    *

 ١٨٩        ر .ث .أ          رة ثَ األَ    * 
 ٤١١      ف .ج .ج            نافْ حَ أْج    *
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 ٧٥        ذ.خ.أ          اِإلخاذ      *
 ٣٧١        ع.ب.ر          األربعاء*  

 ٦٢٧      ع .ب .ر          عي بِ أرْ    *
 ٦٨٢        ك.ر .أ       يكة رِ األَ    *
 ٦٧٤      ب  .ي .ط      واإلطابةستطابة اال   *

 ٦٦٢              االستهالل*  
  ٢٥٦      غ .س .غ .س      سغ غْ أَس    *
 ٧٠٤        ل .ل .ع      اعتلَّ واعتلهَّ    *
 ٦٢٨  )ت .أ .ف(َو ) ت .و .ف(      االفتئات واالفتيات    *
  ١٢٠      ط .ح .ق        طت حَ أقْ    *
 ٩٧        ع.ت.ك          أْكَتُعون      *
 ١٠٨      ل .س .ك        اإلكسال    *
 ٦٢        ا .ل .أ           األْلو    *

ا ال  *   ٣١              إمَّ
 ٦٩      ص .ل .م      الص مْ اإلِ    *

 ٤٤٢                أمهات األوالد*  
 ٥٨٩      ف .س .ن          ه تْ فَ َس تَ انْ    *
  ١١١  ثياناألُنْ    *

 ٣١٠        ل.ف.ن          األنفال  * 
 ٦٩٤      ب.ل.ق            انقلب*   

 ٤٦٧        أ .ق .و          وُقيةاألُ    *
 ٤٧٢        م. ي .أ     األيِّم   *
 ٣٠٦      ن .ب .ب         ان بَّ بَ    *
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 ٢٢٠      ت .ت .ب          البتُّ    *
 ٥٥٠      ت.ت.ب      ةلبتَّ أ   *
 ١٥٣      ت .خ .ب          تي الُبخْ    *
 ٢٤٦      ن  .د .ب          نة دَ البَ    *
 ٢٤١      س  .ن .ر .ب          س الربان   *
   ٥٥٠        ا. ر.ب    ةالربيَّ    *
 ٧٠٥      ف. ف .أ     أفيفـالتَّ    *
 ٣٠٥        ـه .ل .أ          ه ـألُّ ـالتَّ    *
 ٥١٨            ائهـالتَّ    *
 ٣٤٨      ر .ب .ت          ْرب التِّ    *

 ٣٧١      ن.ب.ت          التِّبن*  
م التَّ    *  ٧٠٥      م .هـ .ج          جهُّ
 ١٧٢      ج  .ل .خ         خلُّج التَّ    *
 ٤١٣      ل .ج .ر           جيل الرتَّ    *
 ١٩٧        ع .ر .ق          تقّرعّن    *
  ٨٦        ك .ع .م        ك عُّ مالتَّ    *
     ٣٣٠      ر .غ .ث      الثُّغور   *
 ١٦٠      ر .ب .ج          اجلبائر    *

 ٣٨٠        ل.د.ج      اجلداول  * 
 ١٤٧      ق .م .ر .ج      اجلرموق    *

 ٦٩٣        ر.ز.ج      رجزر عنه البح*   
 ٧٠        ر .ز .ج          ور زُ اجلَ    *
 ٥١٩      ف.ل.ج          ْلفجلِ ا   *
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 ١٣٠      ب  .ن .ج         نُباجلُ    *
 ٦٥٩      ن .ن .ج           اجلنني    *
 ١٤٧  اجلَْورب   *

 ٤٢٦        ر.ب.ح        واحلَْرب  ْرب احلِ *  
 ٣٢٩      ل.ب.ح        حَبل احلََبلة*  

 ٢١٢      م  .ج .ح           امة جَ احلِ    *
 ٢٣٩        و  .د.ح          احلَْدو    *
 ٦٢٨      ط .ط .ح          حطَّت    *
     ٦٦٨      ق .ل .ح       اَحلْلقة   *
 ٤٤٣      ث.ن.ح        ث يف اليمنياحلن   *
 ١٩٢      ق  .ق .ح        ق وقِ ُح    *

 ٣٧٢        ر.ب.خ          ْرب اخلِ  *  
  ١٠٧      ن.ت  .خ           تانان اخلِ    *
 ١٤٩      ن  .ت .خ          ن تَ اخلَ    *
 ٥١٢      ي .ص .خ           اءاِخلَص    *
  ١٤٧      ف .ف .خ         اخلّف    *
  ١١٩      ف .ل .خ         َف لَ َخ    *
 ٥٥٠        ا .ل .خ          ة اخلليَّ    *
 ٣٤٢        ع  .ر .د          عرْ الدِّ    *
ة   * رَّ  ٤٥٣        ر .ر .د          الدِّ
 ٣٠١        ن .و .د          يوان الدِّ    *
رِ    *  ٢٥٩        ر  .ر .ذ    يرة الذَّ

بائب*    ٤٨٤                  الرَّ
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با العجالن*    ٣٥٧        ل.ج.ع        الرِّ
 ١٩٢        ح  .د .ر          حًا دْ رَ    *

 ٦٣٣      ع.ض.ر          ضاعالرَّ *  
كيَّة      *  ٧٠        ي.ك.ر          الرَّ
مَ    *  ٣٣٨      ي .م .ر           اء الرَّ

هط*     ٣٠٣        ط.هـ.ر          الرَّ
يع   *  ٣٢٥        ع .ي .ر          الرَّ
 ٢٤٨      ر  .ف .ع .ز          فران زع   *
 ٥٢٨و٣١٨      م .ز .م .ز      مة زَ مْ الزَّ    *
ِمن   *  ١٤٨        ن .م .ز        الزَّ
انية   *  ٥٠٢      ي .ن .س           السَّ
باطة    *  ١٧٥      ط .ب .س        السُّ
بي   *  ٤٥٤  السَّ
 ٢٤١      ل  .ر .س         اويالت الرسَّ    *

ية*    ٨٦      ي.ر.س      الرسَّ
عاة *   ١٨١              السُّ

قاية*    ٣٤٨              السِّ
قْ    *  ٤٥١      ط .ق .س      ط السِّ

ك*    ٢٦٦      ك.ك.س          السُّ
ويق    *  ٤٦٧      ق .و .س          السَّ
طط      *  ٧٢      ط.ط.ش          الشَّ

ّف    *          ٣٤٦      ف .ف .ش          الشَّ
د*    َ  ٦٩٦        د.ر.ص          الرصَّ
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فق يف األسواق      *  ٨٥      ق.ف.ص      الصَّ
َّ ا   *  ٦٩      ر. ر. ض          ةلرضَّ
مْ    *  ٢٦١      د  .م. ض       د الضَّ
 ٣٢٩      ق .س .ط      الطَّْسق    *

 ١٨٣        ر.ش.ع      العارش*   
 ١٠٣        ا. ت.ع          الُعُتو      *
 ٣٥١        ا  .ج .ع          وة جْ العَ    *
 ٢٣٠      ش .ر .ع           ش الُعرُ    *
     ٤٧١      ق. ر .ع         بة رْ القِ  َق رَ عَ    *
 ٤٩٥و١١٦      ل .ز .ع         ل زْ لعَ ا   *

 ٤٧٣        ب.ز.ع        الُعزوبة والُعزبة *  
 ٥٧٧      ل.س.ع          الُعسيلة  * 
 ٢٦١      ب  .ص .ع         ائب َص العَ    *
 ٤٧٢      ل  .ض .ع          الَعْضل    *
 ٦٥٠      ل .ق .ع      ل قْ العَ    *
 ٤٧١        ق.ل.ع        َعَلق الِقْربة   *
       ٤٨        ب.ع.ك        علو الكعب    *
 ٩٤      ق .ن .ع          الَعنَاق    *
     ٦٩٨      ر.ب.ن.ع          العنرب   *

 ١٠١                  الَعنْوة*  
 ١٤٤        ا  .ي .ع           العيُّ    *
 ٧٠      ب.ي.ع          الَعْيبة      *
 ٣٢٣      ن .ي .ع        عني اليشء   *
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 ١٧٢      ط .و .غ         الغائط    *
 ٢٦٠      ي  .ل .غ    الغالية    *
ضاعيف ا(يلة الغِ    *  ٥٠٠      ل .ي .غ      )لرَّ
 ٧٢        ل.ي.غ        )يف القتل(الِغيلة    *

 ٦٠٨      ل.ص.ف        الفصال *  
 ٣٤٨      ل  .ض .ف       الفضالة والفضيلة   *
 ٥٤٩      خ .ض .ف        رأسك  ُت فضخْ    *
 ٤٧٥      س .ط .ف           الَفَطُس    *

 ٢٣٦        د.ء.ت          دفليتئ *  
   ٤١٣      ب .ت .ق          ب تَ القَ    *
 ١١١      ط  .ر .ق           ط رْ القُ    *
 ١١٩      ح  .ر .ق          وح رُ القُ    *
  ٢٤٩      ر .ط .ق           ران طَ الق   *

 ٣٨٠        ر.م.ق          القامر  * 
 ٤٨٤      ر .ط .ن .ق           طار نْ القِ    *

 ٢١٩        خ.م.ك          الكامخ*  
 ٦٦٨      ع .ر .ك           اع الُكرَ    *
  ٢٠٥      ف .ف .ك           كفَّ    *
 ٩        د.د.ع          املاء الِعدّ    *
 ٣٨٠        ي.ذ.م        املاذيانات  *

 ٤٣٤      ل.هـ.ب          املباهلة * 
 ٢٥٠      ر  .م. ج          مر جْ املُ    *
 ٦١٢       ض.خ.م          املخاض   *
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 ٥٩٨    ق .ف .خ      قة فَ خْ املِ    *
 ٦٩      ح .ط .س          املِْسطح    *
 ٤٨٤      ر .هـ .ص        املصاهرة    *
ف    *  ٢٨٦      ف  .ر .ع           املعرَّ
 ٥٤٦        ر.ف.غ            ريافِ غَ املَ    *
 ٤٥      ص .م .غ      وص عليه النفاق مُ غْ مَ     *
 ٥٨٦      ز .و .ف           ازةفَ املَ    *
 ٢٧٩      ر  .و .م           امراة املُ    *
 ٢١٨        ن .ن .م    ة ـاُملنَّ    *

 ٢١٩      ل.ص.و      واصلة يف الصيامامل*  
 ١٤٧      ق .و .م           وق املُ    *
 ٥٣٨      س .و .م        سات ومِ املُ    *
  ١١٢       ع .ز .ن           عَ زَ نَ    *
  ١٣٧        ل .ز.ن         َل زَ نَ    *
 ٤٧٤      ش .ش .ن           النَّشُّ    *
 ٢٤٩      خ  .ض .ن          خ النَّْض    *
 ٣٤٤      ي .ف .ن          النُّفاية    *
 ٥٢٨       ل .ك .ن        ل كَ ـالنَّ    *
 ٢٦٤      ص  .ب .و          يص بِ الوَ    *
     ١٠٣                  وَدْيَتهُ    *

 ٣٤٢      س  .ر .و           س رْ وَ    *        
 ٣٤٤        ق .ر .و          الَوِرق    *
 ٢١٩      ل  .ص .و           ال َص الوِ    *
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 ٧٢      س.ك.و          الَوْكس      *
 ١٧٥      ك  .ي .ح       يكنَّ حيِ    *
 ٢٢٤        م  .و .ر    وم يرُ    *
       ١٠٣                  َيُسنَّه      *

*  *  * 
     

  

  

  

 

  فهرس الفرق والقبائل واملواضع والبلدان − ٨
  

 

  ١٦٦       .......................................................................................   أذريبجان      *
 ١٧٦       ........................................................................   األسواقأو األسواف       *
 ٥٠٧       .........................................................................................   طاسأو      *

 ٥٤٠       .....................................................................................   أهل الكتاب*  

 ١٧٧        .........................................................................................    بئر مجل      *
 ٣٠٢       ........................................................................................   البحرين      *
 ٧٦        .........................................................................................    البرصة      *
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 ٢٣٥       ........................................................................................    البطحاء      *
 ٤٨٧       ...................... ...................................................................    ُبطحان      *

 ٧٢..............      ..........................................................................   بنو أشجع *  
 ١٨٢       ..........................................................................................بنو ُأمية   *   

 ١٢١.....................      ....................................................................بنو ُخْدرة      *
 ١٢٠.................    ............................................................   سامل بن اخلزرجبنو *   
 ١١٩..........................      ..............................................................بنو شيبان   *   
 ٤٨٨      .............................................................................   شمخ بن فزارة بنو*   

   
 ٣٢٥      ................ ..........................................................................    اجلابية      *
 ٦١٣      .........................................................................................    حفةاجلُ       *

 ٢٧١      .......................................................................................    احلديبية      *
  ٨٤      ........... ............................................................................    اخلوارج   *
 ٣٦٨      ........... ...............................................................................    خيرب      *
 ١٤٣      ........... ...................................................................    ذات السالسل      *
 ١٩٥      .....................................................................................  ذو احلليفة      *

افضة   *  وافض     الرَّ  ٥٣٠      .........................................................................والرَّ
نْح*    ٩٣      ...........................................................................................    السُّ
 ١٠١      ...................................................................................   سواد العراق*  
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يعة     *     ٨٥      .........................................................................................الشِّ
 ٧٠      .......... ...............................................................................    صنعاء*  

 ٢٤٢      ........... ............................................................................    عرفات     *
 ١٢٠      ........... .................................................................................    قباء     *

 ٨٤     ...........................................................................................   القدرية*  
وم     *  ٦٠٩      .......................................................................................    الُقدُّ
 ٧٦      .......................................................................................    الكوفة      *

 ٣١٢      .......................................................................... ............    املُجوس*   
 ٩          .............................................................................................   حلْ املِ *  
 ٥٤٠      .......................................................................................   رصانيةالنَّ *  

 ٨٧        .......... ..............................................................................    هجر    *
 ١٤٣        .....................................................................       ............    وادي الُقرى* 
 ٤٣٤      .........................................................................................    اليمن      *

 ٥٤٠      ........................................................................................   اليهودية*  
*  *  * 
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  فهرس املصادر واملراجع -  ٩
 

 .ريمـــرآن الكــــالق*    
  )أ ( 

بكي للعالَّمة الفقيه عيل بن عبد الكايف »هباج رشح املنهاجاإل«  * : , حققه مجاعة من العلامء, ط)هـ٧٥٦ت( السُّ
 . لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤(األوىل 

الشيخ الدكتور عبد اهللا بن   للعالَّمة »إهباج املؤمنني برشح منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين«  *
 .الرياض  –, مدار الوطن للنرش )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(الثانية : , ط)معارص(الرمحن بن جربين عبد

, )هـ٨٤٠ت(لإلمام أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي  »إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة«   *
ّيد بن حممود ابن إسامعيل, ط  − هـ ١٤١٩(األوىل : حتقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد َو أيب إسحاق السَّ

 .السعودية −رياض ال −, مكتبة الرشد )م١٩٩٨
حابةاإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل «  * مام بد الدين حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركيش إلل »الصَّ
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حه وعلَّق عليه العالمة سعيد األفغاين, ط)هـ٧٩٤ت( , املكتب )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(الرابعة : , صحَّ
 . لبنان –اإلسالمي 

, )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(األوىل : , ط)هـ٣١٨ت(اهيم ابن املنذر النيسابوري إلمام حممد بن إبرل» اإلجـامع«  *
 .لبنان −بريوت  –دار الكتب العلمية 

حابةإمجال اإلصابة يف أقوال «  * , )هـ٧٦١ت(لإلمام صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي  »الصَّ
 .الكويت – مجعية إحياء الرتاث , نرش)م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(األوىل : حممد سليامن األشقر, ط. د حتقيق

 »املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام« أو »األحاديث املختارة«   *
عبد . , حتقيق د)هـ٦٤٣ت(لإلمام ضياء الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبيل املقديس 

 −, دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠(ألوىل ا: امللك بن عبد اهللا بن دهيش, ط
 .بريوت

 .»صحيح ابن حبان«= » اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان«  *
 »ابن دقيق العيد«لإلمام احلافظ الفقيه تقي الدين أيب الفتح, الشعري بـ  »إحكام األحكام رشح عمدة األحكام«  *

 .لبنان –بريوت  –لمية بدون, دار الكتب الع: , ط)هـ٧٠٢ت(
ة«  * مَّ , حتقيق طه عبد )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الّشهري بـ » أحكام أهل الذِّ

 . لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٥(األوىل : الرؤوف سعد, ط
, حتقيق حممد حامد )هـ٤٥٨ت(د بن احلسني الفراء احلنبيل لإلمام القايض أيب يعىل حمم» األحكام السلطانية«  *

 .بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣: (الفقي, ط
لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املاوردي » األحكام السلطانية والواليات الدينية«  *

 .بريوت −ة , دار الكتب العلمي)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(األوىل : , ط)هـ٤٥٠ت(
افعي  »أحكام القرآن«  * سنة : , حتقيق عبد الغني عبد اخلالق, ط)هـ٢٠٤ت(لإلمام املبجل حممد بن إدريس الشَّ

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠(
م حممد , اعتنى به عبدالسال)هـ٣٧٠ت(أيب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص الفقيه لإلمام » أحكام القرآن«  *

 ., دار الكتب العلمية, بريوت)م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(األوىل : عيل شاهني, ط
, )هـ٥٤٣ت( »ابن العريب املالكي«إلمام أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد, املعروف بـ ل »أحكام القرآن«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨(األوىل : حتقيق حممد عبد القادر عطا, ط
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, )هـ٤٥٦ت(أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم الظَّاهري األندليس  احلافظ لإلمام »اإلحكام يف أصول األحكام«  *
 . مرص –القاهرة  –, دار احلديث )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(األوىل : ط

 عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي سيف الدين اآلمدي لإلمام »اإلحكام يف أصول األحكام«  *
 .بريوت –, دار الكتاب العريب )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(األوىل : سيد اجلمييل, ط. , حتقيق د)هـ٦٣١ت(

, عامل )بدون تاريخ(, ط )هـ٣٠٦ت( »وكيع«لإلمام حممد بن خلف بن حيان, املعروف بـ  »أخبار القضاة«  *
 .لبنان –بريوت  –الكتب 

: , حتقيق صبحي السامرائي, ط)هـ٢٩٤ت(روزي لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن نرص امل »اختالف العلامء«  *
 .لبنان –بريوت  –,  عامل الكتب )هـ١٤١٦(الثانية 

مشقي » االختيارات الفقهية«   * ين البعيل الدِّ لإلمام شيخ اإلسالم ابن تيميَّة, اختارها العالَّمة عالء الدِّ
 .بنانل −بريوت  −بدون, دار املعرفة : , حتقيق حممد حامد الفقي, ط)هـ٨٠٣ت(

 –بدون, دار طيبة اخلرضاء : , ط)معارص(عايل الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهللا بن محيد مل» أدب اخلالف«  *
 . السعودية –مكة املكرمة 

, حتقيق شيخنا الدكتور )هـ٦٤٣ت(إلمام احلافظ أيب عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري ل» أدب الفتوى«  *
 ., مكتبة اخلانجي بالقاهرة)م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(األوىل : رفعت فوزي عبد املطلب, ط

, »ابن الشاط«لعالَّمة أيب القاسم قاسم بن عبد اهللا األنصاري املعروف بـ ل» ادرار الرشوق عىل أنوار الربوق«  *
 .بريوت –, عامل الكتب )بدون تاريخ: (للقرايف, ط» الفروق«مطبوع هبامش 

وكاين القايض للعالَّمة  »لرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصوا«  *  ,)هـ١٢٥٠ت(حممد بن عيل الشَّ
 ., مطبعة املدين بمرص)م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣(األوىل : حتقيق الدكتور شعبان حممد إسامعيل, ط

ث حممد نارص الدين األلباين  »إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل«  * : , ط)هـ١٤٢١ت(للعالَّمة املحدِّ
 . لبنان –بريوت  –, املكتب اإلسالمي )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(الثانية 

: , , ط)معارص(لعالمة معايل األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي ل» أسباب اختالف الفقهاء«  *
 .السعودية –, مكتبة الرياض احلديثة )بدون تاريخ(

أمحد بن رجب احلنبيل  لحافظ زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بنل »الستخراج ألحكام اخلراجا«  *
الرياض  –, مكتبة الرشد )م١٩٨٩ − هـ ١٤٠٩(األوىل : , حتقيق جندي حممود شالش اهليتي ط)هـ٧٣٦ت(
 .السعودية –



אאאא  

 

لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد  »اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار االستذكار«  *
, دار الكتب )م٢٠٠٠ −هـ ١٤١٩(األوىل : طا وحممد عيل معوض, طحتقيق سامل حممد ع, )هـ٤٦٣ت(الرب 

 .بريوت –العلمية 
حتقيق , )هـ٤٦٣ت(لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب  »االستيعاب يف معرفة األصحاب« *

 .لبنان –, دار اجليل )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢(األوىل : عيل حممد البجاوي, ط
األوىل : حتقيق عادل عبد املوجود وعيل معوض, ط: اضع إىل الطبعة التي حققهاورجعت يف بعض املو −

 . بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ −هـ  ١٤١٥(
حابةأسد الغابة يف متييز « * , )هـ٦٣٠ت(لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري, املعروف بابن األثري  »الصَّ

 .بريوت −, دار الكتب العلمية )بدون: (طحتقيق عادل عبد املوجود  َو عيل معوض, 
, دار )بدون: (لعميد طب األعشاء أيب الفداء حممد عزت حممد عارف, ط »أرسار العالج باحلجامة والفصد«  *

 .القاهرة  –الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير 
األوىل : ه عيل كوشك, ط, حتقيق عبد)هـ٣٠١ت(أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي لحافظ ل »األسامء املفردة«   *

 .سوريا –دمشق  –, دار املأمون للرتاث )هـ١٤١٠(
بدون : (, ط)هـ٩٢٦ت(للعالَّمة زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري  »أسنى املطالب رشح روض الطالب«  *

 .القاهرة –, دار الكتاب اإلسالمي )تاريخ
ين عبد الرمحن بن أ »األشباه والنظائر«   * يوطي للحافظ جالل الدِّ هـ ١٤٠٣(األوىل : , ط)هـ٩١١ت(يب بكر السُّ

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ −
 ,)هـ٩٧٠ت( »نجيم احلنفيابن «حممد, الشهري بـ الدين بن إبراهيم بن  زينللعالمة الفقيه  »األشباه والنظائر«   *

 .بريوت –تب العلمية , دار الك)م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩(األوىل : حتقيق الشيخ زكريا عمريات, ط
حابةاإلصابة يف متييز «   * ين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين  »الصَّ حتقيق عيل , )هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ

 .لبنان –, دار اجليل )م١٩٩٢ − هـ ١٤١٢(األوىل : حممد البجاوي, ط
 −هـ ١٤١٥(األوىل : ئه, طعادل أمحد عبد املوجود وزمال: ورجعت يف بعض املواضع إىل الطبعة التي حققها −

 .بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥
 –, مطبعة جاويد بريس )بدون: (, ط)هـ٣٨٢ت(لإلمام عيل بن حممد البزدوي احلنفي  »أصول البزدوي«    *

 .باكستان –كراتيش 
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خيس«    * قيق أيب , حت)هـ٤٩٠ت(لإلمام الفقيه األصويل أيب بكر أمحد بن أيب سهل الرسخيس  »أصول الرسَّ
 . لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(األوىل : الوفاء األفغاين, ط

, دار )م١٩٦٩ − هـ ١٣٨٩(السادسة : , ط)م١٩٢٧ت(للشيخ العالَّمة حممد اخلرضي بك  »أصول الفقه«    *
 .لبنان –بريوت  –الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

لعالَّمة املفرسِّ حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الّشنقيطي ل »قرآن بالقرآنأضواء البيان يف إيضاح ال«   *
 .ودار نرش) بدون تاريخ: (, ط)هـ١٣٩٣ت(

, )هـ٥٨٤ت(لحافظ أيب بكر حممد بن موسى احلازمي اهلمداين ل »االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث«   *
 –, دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(األوىل : حتقيق أمحد طنطاوي جوهري, ط

 .لبنان –بريوت 
خلري الدين الزركيل » قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني −األعالم «  *

 ., دار العلم للماليني)م١٩٨٩(الثامنة : , ط)هـ١٣٩٦ت(
أيب سليامن محد بن حممد البستي اخلطايب ام احلافظ إلمل» احلديث يف رشح صحيح البخاري أعالم«  *

, نرش معهد )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩(األوىل : حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود, ط. د , حتقيق)هـ٣٨٨ت(
 .  البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة املكرمة

 »ابن امللّقن«عمر بن عيل األنصاري الشافعي, املعروف بـ  أيب حفصلإلمام » اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«  *
الرياض  –, دار العاصمة )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١(األوىل : , حتقيق عبد العزيز بن أمحد املشيقح, ط)هـ٨٠٤ت(
 .السعودية –

 .»نزهة اخلواطر«=   »   اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم« *  
, )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«الّشهري بـ  ,لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر» نيإعالم املوقعني عن رب العامل«  *

 .لبنان –بريوت  –بدون, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع : حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد, ط
حتقيق حممد  ,)هـ٧٥١ت( »اجلوزية قيِّمابن «الّشهري بـ  ,لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر» إغاثة اللهفان«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار املعرفة )بدون تاريخ: (حامد الفقي, ط
حاح يف الفقه عىل املذاهب األربعة«  * لإلمام أيب املظفر الوزير حييى بن حممد بن هبرية  »اإلفصاح عن معاين الصِّ

, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : , حتقيق أيب عبد اهللا حممد حسن الشافعي, ط)هـ٥٦٠ت(
 .لبنان − بريوت –
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 − هـ ١٤١٨(األوىل : , ط)هـ٣١٨ت(إلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ل» اإلقناع«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧

, مكتبة )هـ١٤١٤(الثانية  :الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين, ط: ورجعت يف مواضع للطبعة التي حققها −
 .السعودية –الرياض  –الرشد 

 .بدون تاريخ أو دار نرش. )هـ٤٥٠ت(لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املاوردي  »قناعاإل«  *
حققه مكتب  ,)هـ٩٧٧ت( »اخلطيب الرشبيني«ـ للشيخ الفقيه حممد بن أمحد الرشبيني, املعروف ب »قناعاإل«  *

, دار الفكر للطباعة )م١٩٩٥ – ١٤١٥(سنة : لدراسات بدار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, طالبحوث وا
 .  بريوت –والنرش والتوزيع 

, حتقيق )هـ٦٢٨ت(لحافظ أيب احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك ابن القطان ل» اإلقناع يف مسائل اإلمجاع«  *
 .لبنان –بريوت  –الكتب العلمية , دار )م٢٠٠٥ − هـ ١٢٤٦(األوىل : زكريا عمريات, ط

افعي » األُمّ «  * , دار الفكر للطباعة والنرش )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٠٤ت(لإلمام املبجل حممد بن إدريس الشَّ
 .لبنان − والتوزيع

ج أحاديثها −   : شيخنا األستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب, ط: ثم رجعت إىل الطبعة التي حققها وخرَّ
 .مرص –املنصورة  –, دار الوفاء )هـ٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٥(الثانية 

ين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين » مايل املطلقةاأل«  * محد عبداملجيد  , حتقيق)هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ
 ., املكتب اإلسالمي, لبنان)م١٩٩٥ − هـ ١٤١٦(األوىل : السلفي, ط

ين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين  »يف التَّاريخ −إنباء الُغْمر بأبناء الُعْمر «*  , )هـ٨٥٢ت(للحافظ شهاب الدِّ
 .بريوت −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(الثانية : حممد عبد املعيد خان, ط. حتقيق د

, )هـ١١٧٦ت(لعالمة ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي ل» اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف«  *
 .لبنان –, حتقيق حممد صبحي حالق وعامر حسني, دار ابن حزم )م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠(األوىل : ط

ين » اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل«    * أيب لإلمام الفقيه عالء الدِّ
اء , دار إحي)بدون تاريخ(الثانية : , حتقيق حممد حامد الفقي, ط)هـ٨٨٥ت(عيل بن سليامن املرداوي احلسن 

 .بريوت −مؤسسة التاريخ العريب  −الرتاث العريب 
, حتقيق الدكتور أمحد بن عبد )هـ٩٨٧ت(لعالمة قاسم بن عبد اهللا بن أمري عيل القونوي ل» أنيس الفقهاء«  *

 .السعودية –جدة  –, دار الوفاء )هـ١٤٠٦سنة : (الرزاق الكبييس, ط
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نن واإلمجاع واالختالف«  * , )هـ٣١٨ت(أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  لإلمام »األوسط يف السُّ
 –, دار طيبة للنرش والتوزيع )هـ١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(الثانية : أيب محاد صغري أمحد بن حممد حنيف, ط. حتقيق د

  .السعودية –الرياض 

األوىل : دي احلريب, ط, حتقيق محد بن مح)هـ٢٤٣ت(إلمام احلافظ حممد بن حييى بن أيب عمر العدين ل »اإليامن«  *
 .الكويت –, الدار السلفية )هـ١٤٠٧(

  )ب  (
, )هـ١٣٧٧ت(للعالَّمة الشيح أيب األشبال أمحد حممد شاكر  »الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث«    *

 .بريوت –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(األوىل : ط
للعالمة الفقيه رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي » قائقالبحر الرائق رشح كنز الد«  *

 .القاهرة –, دار الكتاب اإلسالمي )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٠٠٥ت(
ارالبحر الزَّ «  * ار » مسند البزار«املعروف بـ » خَّ لإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي البزَّ

 − , مؤسسة علوم القرآن )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩(األوىل : ن زين اهللا, طحمفوظ الرمح. , حتقيق د)هـ٢٩٢ت(
 .بريوت

. , حتقيق د)هـ٧٩٤ت(للعالَّمة بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش   »حيط يف ُأصول الفقهالبحر امل«  *
 .بريوت –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١(األوىل : حممد حممد تامر, ط

بدون : (, ط)هـ٥٨٧ت(لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين » لصنائع يف ترتيب الرشائعبدائع ا«  *
 .بريوت −, دار الكتب العلمية )تاريخ

, حتقيق عبدالرزاق )هـ٥٩٥ت(إلمام أيب الوليد حممد بن أمحد ابن القرطبي ل» بداية املجتهد وهناية املقتصد«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتاب العريب )م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤(األوىل : املهدي, ط

, حتقيق الدكتور )هـ٧٧٤ت(لإلمام احلافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الّدمشقي » البداية والنِّهاية«  *
 .بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(األوىل : أمحد أبو ملحم وزمالئه, ط

ابعالبدر الطَّالع بمحاسن من بعد ال«  * وكاين القايض للعالَّمة  »قرن السَّ : , ط)هـ١٢٥٠ت(حممد بن عيل الشَّ
 .القاهرة −, دار الكتاب اإلسالمي )بدون تاريخ(

إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد الرمحن بن يوسف, أيب املعايل اجلويني  »الربهان يف أصول الفقه«  *
 –املنصورة  –لعظيم حممود الديب, دار الوفاء , حتقيق عبد ا)م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨(الرابعة : , ط)هـ٤٧٨ت(
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 .مرص
 .»حاشية الصاوي«=    »بلغة السالك ألقرب املسالك«  *

 الوليد ابن رشد القرطبي أيبلإلمام » البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف املسائل املستخرجة«*    
 .بريوت  –دار الغرب اإلسالمي , )م١٩٩٨ −هـ ١٤٠٨(الثانية : , حتقيق حممد حجي, ط)هـ٥٢٠ت(

  )ت ( 
, حتقيق حممد عبدالرحيم, )هـ٢٧٦ت(إلمام عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ل» تأويل خمتلف احلديث«  *

 .لبنان − بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع)م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥سنة : (ط
األوىل : , حتقيق حممد خري رمضان يوسف, ط)هـ٨٧٩ت(أليب الفداء قاسم بن قطلوبغا » تاج الرتاجم«  *

 .دمشق −, دار القلم )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(
للفقيه أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري, املعروف بـ  »واإلكليل ملخترص خليلج التا«  *

 .بريوت –ع , دار الفكر للطباعة والنرش والتوزي)م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨(الثانية : , ط)هـ٨٩٧ت(» املواق«
, دار الكتب )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٦(األوىل : حققها الشيخ زكريا عمريات, ط: ورجعت يف مواضع للطبعة التي −

 .لبنان –بريوت  –العلمية 
, حتقيق مصطفى عبد القادر )هـ٤٦٣ت(لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي  »تاريخ بغداد«  *

 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧(األوىل : عطا, ط
 − هـ ١٤٠٣(األوىل : , ط)هـ١٩٢٧ت(للعالَّمة الشيخ حممد اخلرضي بك  »الترشيع اإلسالمي تاريخ«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار القلم )م١٩٨٣
يوطي  »اخللفاء تاريخ«  * ين عبد الرمحن بن أيب بكر السُّ لَّق عليه اعتنى به وع ,)هـ٩١١ت(للحافظ جالل الدِّ

 –بريوت  –, دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(األوىل : حممود رياض احللبي, ط
 . لبنان

غري«  * , حتقيق حممود إبراهيم )هـ٢٥٦ت(أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري  احلافظ لإلمام »التاريخ الصَّ
 .لبنان − وت بري −, دار املعرفة )هـ١٤٠٦(األوىل : زايد, ط

, )م١٩٨٢ − هـ ١٤٠٢(األوىل : , ط)معارص(شيخ الدكتور عمر سليامن األشقر لل »فقه اإلسالميتاريخ ال«  *
 .الكويت –مكتبة الفالح 

 –, دار الكتب العلمية )بدون: (, ط)هـ٢٥٦ت(حممد بن إسامعيل البخاري احلافظ لإلمام » التاريخ الكبري« *
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 .لبنان − بريوت
افعي, املعروف بـ » دمشق الكبري تاريخ مدينة«  *  »ابن عساكر«لإلمام أيب القاسم عيل بن احلسني ابن هبة اهللا الشَّ

ين أيب سعيد عمر بن غرامة العمروي, ط)هـ٥٧١ت( , دار )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(سنة : , حتقيق حمّب الدِّ
 .لبنان −بريوت  −الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

حممد حسن . , حتقيق د)هـ٤٧٦ت(لعالَّمة إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ل »التبرصة يف أصول الفقه«  *
 .دمشق –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣(األوىل : هيتو, ط

ين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين » تبصري املنتبه بتحرير املشتبه«  * , حتقيق )هـ٨٥٢ت(لإلمام شهاب الدِّ
جار وعيل حممد البجاوي, املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش بالقاهرة, حممد عيل الن

 ). بدون تاريخ(
, دار )هـ١٣١٣(سنة : , ط)هـ٧٤٣ت(الزيلعي  الفقيه عثامنلإلمام  »تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق«  *

 . القاهرة –الكتاب اإلسالمي 
, دار ابن )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(األوىل : , ط)معارص(خري رمضان يوسف ملحمد  »تتمة األعالم للرزكيل«  *

 .لبنان –بريوت  –حزم للطباعة والنرش والتوزيع 
ين حييى بن رشف النَّووي » حترير ألفاظ التنبيه«  * : عبد الغني الدقر, ط , حتقيق)هـ٦٧٦ت(لإلمام حميى الدِّ

 . دمشق −, دار القلم )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨(األوىل 
, حتقيق شيخنا )هـ٨٢٦ت(حافظ ويل الدين أيب زرعة العراقي لل» ة التحصيل يف ذكر رواة املراسيلفحت«  *

 ., نرش مكتبة اخلانجي بالقاهرة)م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(األوىل : الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب وزميليه, ط
بدون : (, ط)٩٧٤ت(مي للعالَّمة أمحد بن حجر بن عيل ابن حجر اهليت »حتفة املحتاج يف رشح املنهاج«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار إحياء الرتاث العريب )تاريخ
: , ط)معارص(للعالَّمة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان  »التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية«  *

 .السعودية –الرياض  –, مكتبة املعارف )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٧(الثالثة 
بن اجلوزي  بن عيل بن حممد عبد الرمحنمجال الدين لإلمام أيب الفرج  »التحقيق يف أحاديث اخلالف«  *

, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(األوىل : حتقيق مسعد عبد احلميد حممد السعدين, ط, )هـ٥٩٧ت(
 .بريوت –

بدون ( :, ط)هـ٧٤٨ت(أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الّذهبي  للحافظ» تذكرة احلفاظ«  *
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 .بريوت −, دار الكتب العلمية )تاريخ
لقايض عياض بن موسى اليحصبي ل »ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك«   *

 ., دار الكتب العلمية)م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(األوىل : , ضبطه وصححه حممد سامل هاشم, ط)هـ٥٤٤ت(
أيب عبد الرمحن أمحد بن  احلافظ لإلمام» من بعدهمو ^سمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا ت«  *

سنة : (ضبط وتعليق مشهور حسن سلامن وعبد الكريم أمحد الوريكات, ط ,)هـ٣٠٣ت(شعيب النسائي 
مكتبة املنار  − » ثالث رسائل حديثية«: , مطبوع ضمن جمموعة رسائل للنسائي بعنوان)م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨

 .األردن –الزرقا  −
 − هـ ١٤٠٦(الثانية : , ط)هـ١٤٢١ت(لعالمة الشيخ حممد بن صالح الُعثيمني ل» ئضسهيل الفرات«  *

 .السعودية –الرياض  –, دار طيبة )م١٩٨٦
, )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٦(السادسة : , ط)هـ١٤٢١ت(شيخ مناع خليل القطان لل »رشيع والفقه يف اإلسالمالت«  *

 .لبنان –بريوت  –مؤسسة الرسالة 
ين لإلم »تصحيح الفروع«  * عبد  , حتقيق)هـ٨٨٥ت(عيل بن سليامن املرداوي أيب احلسن ام الفقيه عالء الدِّ

 . لبنان –, دار الكتاب  العريب )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(األوىل : , ط»الفروع«الرزاق املهدي, مطبوع مع 
ة األربعة«  * ين للحافظ أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقال »تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمَّ

 −بريوت  −  ريبب العا, دار الكت)بدون تاريخ(األوىل : , طالدكتور إكرام اهللا إمداد احلق, حتقيق )هـ٨٥٢ت(
 .لبنان

 − هـ ١٤٢٤(األوىل : , ط)معارص(لشيخ حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي ل »تعريفات الفقهيةال«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٢

عبد الرمحن عبد اجلبار . , حتقيق د)هـ٢٩٤ت(لإلمام حممد بن نرص بن احلجاج املروزي  »الصالة تعظيم قدر«  *
 .السعودية –املدينة املنورة  –, مكتبة الدار )م١٩٨٦ − هـ١٤٠٦(األوىل : الفريوائي, ط

, )هـ٨٥٢ت(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين  أيب الفضللإلمام » تغليق التعليق عىل صحيح البخاري«  *
 .األردن −, دار عامر للنرش )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(األوىل : سعيد عبد الرمحن القزقي, ط. حتقيق د

لإلمام احلافظ أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس التميمي احلنظيل » تفسري القرآن العظيم«  *
 −مكتبة نزار الباز  ,)م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(األوىل : , حتقيق أسعد حممد الطيب, ط)هـ٣٢٧ت(الرازي 

 .مكة املكرمة − السعودية 
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, النارش )م١٩٥٤ −هـ ١٣٧٣(األوىل : , ط)هـ١٣٥٤ت(للعالَّمة الشيخ حممد رشيد رضا  »تفسري املنار«  *
 ).بدون(

: حتقيق حممد عوامة, ط, )هـ٨٥٢ت(أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  للحافظ» تقريب التهذيب«  *
 .سوريا –, دار الرشيد )م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦سنة (

, دار )هـ١٤١٦(األوىل : حتقيق أيب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين, ط: ورجعت كذلك لطبعة أخرى −
 .الرياض −السعودية  −العاصمة 

سنة : , ط)هـ٨٧٩ت(لإلمام حممد بن حممد بن حممد بن أمري حاج  »التقرير والتحبري يف رشح التحرير«  *
 .لبنان –بريوت  –الفكر للطباعة والنرش والتوزيع , دار )هـ١٤١٧(

 .»جامع البيان«=  »تفسري ابن جرير الطربي«  *
 .»تيسري الكريم الرمحن«=  » تفسري ابن  سعدي«*   

 .»معامل التَّنزيل«=  » تفسري البغوي«  *
ين أيب الفداء إسامعيل بن كثري القريش ا» تفسري القرآن العظيم«  * مشقي للحافظ عامد الدِّ : , ط)هـ٧٧٤ت(لدِّ

 .لبنان −بريوت  −, دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع )بدون(
: لشيخ صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ, طل» التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل«  *

 .السعودية –الرياض  –, دار العاصمة )م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧(األوىل 
, حتقيق حممد )هـ٣٦٢ت(الَّمة الفقيه أيب حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي املالكي للع »التلقني«  *

 .مكة املكرمة –, املكتبة التجارية )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(األوىل : ثالث سعيد الغاين, ط
, )ـه٧٧٢ت(للعالَّمة أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي  »التمهيد يف ختريج الفروع عىل األُصول«  *

 .بريوت –, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠(األوىل : حتقيق حممد حسن هيتو, ط
, )هـ٤٦٣ت(للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب » التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«  *

 ).هـ١٣٨٧(سنة  حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي وزميله, طبع وزارة الشؤون اإلسالمية باملغرب
 − هـ ١٤٢٠(األوىل : عبد الرزاق املهدي, ط: ورجعت يف بعض املواضع إىل الطبعة التي حققها وعلَّق عليها −

 .لبنان –بريوت  –, دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع )م٢٠٠٠
: لدين أمحد حيدر, ط, حتقيق عامد ا)هـ٤٧٦ت(لإلمام الفقيه إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي  »التنبيه«  *

 .لبنان –, عامل الكتب )م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣(األوىل 
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أليب ذر أمحد بن اإلمام احلافظ برهان الدين سبط العجمي  »تنبيه املعلم بمبهامت صحيح مسلم«  *
, دار الصميعي للنرش )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(األوىل : , حتقيق أيب عبيد مشهور بن حسن, ط)هـ٨٨٤ت(

 .السعودية  –الرياض  –والتوزيع 
, حتقيق )هـ٧٤٤ت(عبد اهلادي احلنبيل  نلإلمام شمس الدين حممد بن أمحد ب» تنقيح حتقيق أحاديث التعليق«*  

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(األوىل : أيمن صالح شعبان, ط
, لإلمام أيب جعفر حممد بن )عبَّاسبن مسند ا(» من األخبار ^اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا هتذيب «  *

سنة : عبد القيوم عبد رب النبي, ط. نارص بن سعد الرشيد ود. , حتقيق د)هـ٣١٠ت(جرير بن يزيد الطربي 
 −مكة املكرمة  –, ُطبع عىل نفقه األمري فهد بن عبد العزيز آل سعود, مطابع الصفا )م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢(

 .السعودية
ين حييى بن رشف النَّووي » غاتهتذيب األسامء واللُّ «  * , ُعنِيْت بنرشه )هـ٦٧٦ت(لإلمام أيب زكريا حميى الدِّ

بدون, دار الكتب : وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله رشكة العلامء بمساعدة إدارة الطباعة املنريية, ط
 .لبنان − بريوت  −العلمية 

, حتقيق مصطفى عبد )هـ٨٥٢ت(بن حجر العسقالين  للحافظ شهاب الّدين أمحد بن عيل» هتذيب التَّهذيب«  *
 .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٥(األوىل : القادر عطا, ط

جال«  * اج يوسف املِّزّي » هتذيب الكامل يف أسامء الرِّ , حتقيق الدكتور بشار عواد, )هـ٧٤٢ت(للحافظ أيب احلجَّ
 .بريوت −مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع 

 ., مؤسسة الرسالة أيضاً )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨(األوىل : ورجعت يف مواضع إىل الطبعة اجلديدة, ط −  
ثني«  * : , ط)معارص(دكتور موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر ستاذ اللأل» توثيق النُّصوص وضبطها عند املحدِّ

توزيع املكتبة املكية . لبنان −بريوت  −, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش )م١٩٩٣ − هـ ١٤١٤(األوىل 
 .بمكة املكرمة

األوىل : , ط)هـ١٤٢٣ت(لعالَّمة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام ل »توضيح األحكام من بلوغ املرام«  *
 . السعودية −جدة  –, دار القبلة للثقافة اإلسالمية )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(

: , ط)هـ١٣٧٦ت(الَّمة الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي للع »تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان«  *
 .لبنان –بريوت  –, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(السادسة 

  )ث ( 
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, مطبعة جملس دائرة )هـ١٣٩٣(األوىل : , ط)هـ٣٥٤ت(لإلمام احلافظ أيب حممد بن حبان الُبستي  »الثِّقات«  *
 .اهلند −املعارف العثامنية بحيدر آباد 

  ) ج( 
األشبال  أيبحتقيق , )هـ٤٦٣ت(للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب » جامع بيان العلم وفضله«  *

 .السعودية −الدمام  −, دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثانية : الزهريي, ط
سنة : , ط)هـ٣١٠ت(يزيد الطربي  لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير بن »أويل آي القرآنتبيان يف ال جامع«  *

 . لبنان –بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(
, )هـ٧٦١ت(لإلمام صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي » جامع التحصيل يف أحكام املراسيل«  *

 .العراق −ار العربية للطباعة , الد)م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨(األوىل : حتقيق محدي عبد املجيد السلفي, ط
حيح «  * , حتقيق )هـ٢٩٧ت(لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الّرتمذي » )سنن الرتمذي(اجلامع الصَّ

 .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )تاريخ بدون(: أمحد شاكر, ط العالمة الشيخ
لحافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد ل »لمامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع الكج«  *

العارشة : إبراهيم باجس, ط!, حتقيق شعيب األرناؤوط و)هـ٧٣٦ت(الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل 
 .  لبنان –بريوت  –, مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع )م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤(

: , ط)هـ٦٧١ت(ن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطبي إلمام أيب عبد اهللا حممد بل» امع ألحكام القرآناجل«  *
 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨(األوىل 

األوىل : ثم رجعت إىل الطبعة اجلديدة التي حققها معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي, ط −   
 .لبنان –ريوت ب –, مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(

جاج«   * يات والشِّ م منشور بمجلة  –للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان » جدول يف مقادير الدِّ بحث حمكَّ
 .هـ, نرش وزارة العدل باململكة العربية والسعودية١٤٢٨, رجب )٣٥(العدل, العدد 

بن إدريس التميمي احلنظيل الرازي لإلمام أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد » اجلرح والتعديل«  *
 .اهلند − حيدر آباد  −, مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية )بدون تاريخ: (, ط)هـ٣٢٧ت(

لإلمام أيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي » )هـ٢٣٠حديث عيل بن اجلعد اجلوهري ت(اجلعديات «  *
, )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥(األوىل : املطلب, ط الدكتور رفعت فوزي عبداألستاذ , حتقيق شيخنا )هـ٣١٧ت(

 .القاهرة −مكتبة اخلانجي 
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: , ط)ت ?(لشيخ صالح عبد السميع اآليب األزهري ل »يف مذهب مالك –جواهر اإلكليل رشح خليل «  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )بدون(
ابن «ؤرخ إبراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي, املعروف بـ للم »اجلوهر الثمني يف سري امللوك والسالطني«*   

ين عيل, ط)هـ٨٠٩ت(» دقامق ين عز الدِّ , عامل )م١٩٨٥٦ −هـ ١٤٠٥(األوىل : , حتقيق حممد كامل الدِّ
 .لبنان −الكتب, بريوت 

ي اليمني بن عيل بن حممد احلدادي العباد للعالَّمة أيب بكر حممد» اجلوهرة النرية رشح خمترص القدوري«  *
بِيدي  ., املطبعة اخلريية)بدون تاريخ: (, ط)هـ٨٠٠ت( الزَّ

  )ح ( 
, )هـ١٤٢١(سنة : , ط)هـ١٢٥٢ت( »ابن عابدين«للعالَّمة حممد أمني أفندي الشهري بـ  »حاشية ابن عابدين«  *

 .لبنان –بريوت  –دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 
, )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الّشهري بـ  »حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود«  *

 .بريوت لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(الثانية : ط
 .»عون املعبود«انظر = » عون املعبود«ورجعت يف مواضع إىل النسخة املطبوعة هبامش  −
ديار  –, املكتبة اإلسالمية )بدون: (, ط)هـ١٢٢١ت(لبجريمي للعالَّمة سليامن بن عمر ا »حاشية البجريمي«  *

 .تركيا –بكر 
بدون : (, ط)هـ١٢٠٤ت(» اجلمل«للفقيه سليامن بن منصور العجييل املرصي, املعروف بـ  »حاشية اجلمل«  *

 .لبنان −بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )تاريخ
, حتقيق الشيخ )هـ١٢٣٠ت(للعالمة حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي  »حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري«  *

 .لبنان –بريوت  –حممد عليش, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 
ى  »حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري«  * أمحد بن  عبَّاسللعالَّمة أيب ال» بلغة السالك ألقرب املسالك«املسمَّ

 .مرص –القاهرة  –رف , دار املعا)هـ١٢٤١ت(حممد الصاوي 
, حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي, )هـ١١٨٩ت(للعالَّمة الشيخ عيل الصعيدي املالكي  »حاشية العدوي«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )هـ١٤١٢(سنة : ط
وشهاب الدين أمحد ) هـ١٠٦٩ت(لشهاب الدين أمحد بن حممد بن سالمة القليويب  »حاشيتا قليويب وعمرية«  *

, دار الفكر للطباعة والنرش )م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩(األوىل : , ط)هـ٩٥٧ت(» عمرية«الرليس امللقب بـ 
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 .لبنان − بريوت  –والتوزيع
, حتقيق أيب صهيب )هـ٤٥٦ت(لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد ابن حزم الظَّاهري األندليس  »حجة الوداع«  *

 .السعودية –الرياض  –, بيت األفكار الدولية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٧(األوىل : الكرمي, ط
يوطي » حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة«  * ين عبد الرمحن بن أيب بكر السُّ للحافظ جالل الدِّ

مكة  − , املكتبة الفيصلية)م١٩٦٧ −هـ ١٣٨٧(األوىل : , حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, ط)هـ٩١١ت(
 .السعودية − املكرمة

بدون : (, ط)هـ٤٣٠ت(للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين » حلية األولياء وطبقات األصفياء« *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )تاريخ

ال  »حلية العلامء«  * ياسني أمحد إبراهيم . , حتقيق د)هـ٥٠٧ت(للفقيه أيب بكر حممد بن أمحد الشايش القفَّ
 .لبنان –بريوت  –, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠(األوىل : داردكة, ط

  )د (  
هـ ١٤١٨(األوىل : , ط)معارص(للدكتور نارص بن عبد الكريم العقل » دراسات يف األهواء والفرق والبدع«  *

 .السعودية –الرياض  − دار إشبيليا , مكتبة الدراسات واإلعالم, )م١٩٩٧ −
ين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين للح »الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية«  * , )هـ٨٥٢ت(افظ شهاب الدِّ

, توزيع املكتبة الفيصلية بمكة )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣: (تصحيح وعناية السيد عبد اهللا هاشم اليامين املدين ط
           .املكرمة

ر املنثور يف التَّفسري باملأثور«  * ين عبد الرمحن بن أيب بكر » الدُّ يوطي للحافظ جالل الدِّ : , ط)هـ٩١١ت(السُّ
 .لبنان − بريوت  −بدون, دار الكتب العلمية 

جلامل الدين أيب املحاسن يوسف بن عبد اهلادي الدمشقي احلنبيل,  »ر النَّقي يف رشح ألفاظ اخلرقيالدُّ «  *
دار , )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(األوىل : رضوان خمتار بن غريبة, ط. , حتقيق د)هـ٩٠٩ت(» ابن املربد«املعروف بـ 

 .   السعودية –جدة  –املجتمع للنرش والتوزيع 
يباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب«  * ين, املعروف بابن فرحون » الدِّ لإلمام القايض إبراهيم بن نور الدِّ

ين اجلنان, ط)هـ٧٩٩ت(املالكي  , دار الكتب )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : , حتقيق مأمون بن حميي الدِّ
 .لبنان − بريوت  −العلمية 

  )ذ ( 
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هـ ١٤١٤(سنة : , حتقيق حممد حجي, ط)هـ٦٨٤ت(لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  »الذخرية«  *
   لبنان −بريوت  –, دار الغرب اإلسالمي )م١٩٩٤ −

  )ر ( 
 .»حاشية ابن عابدين«=  »رد املحتار عىل الدر املختار«  *
سالة«  * افعي أيب عبد  الكبري لإلمام »الرِّ حتقيق العالَّمة الشيخ أمحد حممد  ,)هـ٢٠٤ت(اهللا حممد بن إدريس الشَّ

 . مرص –القاهرة  –, مكتبة الرتاث )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(الثانية : شاكر, ط
 .»جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«= البن تيمية  »رفع املالم عن األئمة األعالم«  *
ين حممود األلويس لعالَّمة ل» م والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظي«  * : , ط)هـ١٣٤٢ت(شهاب الدِّ

 .مرص − , دار الطباعة املنربية )هـ١٤٠٥(الرابعة 
ين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس  »روضة الناظر وُجنَّة اُملناظر«  * لإلمام موفق الدِّ

 –بريوت  –, دار الكتاب العريب )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(الثانية : , حتقيق سيف الدين الكاتب, ط)هـ٦٢٠ت(
 . لبنان

ين حييى بن رشف النَّووي  »روضة الطالبني«  * , حتقيق عادل عبد املوجود وعيل )هـ٦٧٦ت(لإلمام حميى الدِّ
 .لبنان − , دار الكتب العلمية, بريوت )بدون تاريخ: (معوض, ط

  )ز ( 
, حتقيق حممد )هـ٥٩٧ت(بن اجلوزي  بن عيل بن حممد عبد الرمحنال الدين مجلإلمام أيب الفرج  »زاد املسري«  *

, دار الفكر للطباعة )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(األوىل : بن عبد الرمحن عبد اهللا, وختريج سعيد بسيوين زغلول, ط
 . لبنان –والنرش والتوزيع 

, حتقيق )هـ٧٥١ت( »ابن القيِّم«الّشهري بـ  ,لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر» زاد املعاد يف هدي خري العباد«  *
 .لبنان −بريوت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤٠٥(الثامنة : شعيب َوعبد القادر األرناؤوط, ط

, )هـ٣٧٠ت(أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي  »زاهر يف غريب ألفاظ الشافعيال«  *
, نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(األوىل : حممد جرب األلفي, ط. حتقيق د

 .بدولة الكريت
 − هـ ١٤١٤(الثانية : , ط)هـ٢٤١ت(الشيباين أمحد بن حممد بن حنبل أيب عبد اهللا لإلمام املبجل  »زهدال«  *

 .بريوت –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤
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: , حتقيق حبيب الرمحن األعظمي, ط)هـ١٨١ت(لإلمام عبد اهللا بن املبارك بن واضح املروزي  »زهدال«  * 
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )بدون(

, )بدون تاريخ: (, ط)٩٧٤ت(بن حجر اهليتمي للعالَّمة أمحد بن حجر بن عيل » الزواجر عن اقرتاف الكبائر«*  
 .لبنان –بريوت  –دار الفكر للنرش والتوزيع 

  )س (  
الم رشح بلوغ املر«  * نعاين  العالَّمةلإلمام  »امسبل السَّ , )هـ١١٨٢ت(حممد بن إسامعيل األمري اليمني الصَّ

, دار الكتاب  )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦(الثانية : تصحيح وتعليق فواز أمحد زمريل َو إبراهيم حممد اجلمل, ط
 .لبنان −العريب, بريوت 

, دار املعرفة للطباعة )بدون تاريخ: (, ط)ت ?(للعالَّمة الفقيه حممد الزهري الغمراوي » الرساج الوهاج« *
 .لبنان –بريوت  –والنرش 

يخ صالح بن إبراهيم البليهي ل» حاشية عىل زاد املستقنع –السلسبيل يف معرفة الدليل «  * لعالَّمة الشَّ
 ., بدون ذكر النارش)هـ١٣٩٦(الثانية : , ط)هـ١٤١٠ت(

ث للشيخ » سلسلة األحاديث الصحيحة«  * الرابعة : , ط)هـ١٤٢١ت(مد نارص الدين األلباين حمالعالَّمة املحدِّ
 .بريوت −, املكتب اإلسالمي )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(

الرابعة : , ط)هـ١٤٢١ت(حممد نارص الدين األلباين العالَّمة للشيخ » سلسلة األحاديث الضعيفة«  *
 .بريوت −املجلد األول, املكتب اإلسالمي  −) هـ١٣٨٩(

, حتقيق وترقيم حممد فؤاد )هـ٢٧٥ت(أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني فظ احلالإلمام » سنن ابن ماجة«  *
 ., املكتبة العلمية)بدون تاريخ: (عبد الباقي, ط

اس َو )هـ٢٧٥ت(لإلمام احلافظ سليامن بن األشعث السجستاين األزدي  »سنن أيب داود«  * , حتقيق عبيد الدعَّ
 .لبنان −بريوت  − ث , دار احلدي)هـ١٣٨٨(األوىل : عادل السيد, ط

ارقطني«  *  −  هـ١٤١٤(سنة : , ط)هـ٣٨٥ت(الدارقطني البغدادي  لإلمام احلافظ عيل بن عمر »سنن الدَّ
 .لبنان −بريوت  −, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٣

ارمي«  * د زمريل َو خالد , حتقيق فؤاد أمح)هـ٢٥٥ت(لإلمام احلافظ عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي » سنن الدَّ
 .مرص − , دار الريان للرتاث )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(األوىل : السبع الَعلمي, ط

, )هـ٢٢٧ت(لإلمام احلافظ أيب عثامن سعيد بن منصور بن شعبة البزاز اخلراساين » سنن سعيد بن منصور«  *
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 .كة املكرمةالباز, م عبَّاس, توزيع مكتبة )بدون تاريخ: (حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي, ط
نن الكربى«  * : ط ,»اجلوهر النقي«, وبذيله  )هـ٤٥٨ت(لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي » السُّ

 .لبنان −بريوت  −, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )بدون تاريخ(
, )م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤(األوىل : ورجعت كذلك إىل الطبعة املرّقمة التي حققها حممد عبد القادر عطا, ط −  

 .لبنان −دار الكتب العلمية, بريوت 
نن الكربى«  * عبدالغفار . , حتقيق د)هـ٣٠٣ت(أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  احلافظ لإلمام »السُّ

 −, دار الكتب العلمية, بريوت )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(األوىل : سليامن البنداري َو سيد كرسوي حسن, ط
 .لبنان

 − هـ ١٤٠٩(الثالثة : , حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة, ط »ندييوطي وحاشية السِّ سائي برشح السُّ سنن النَّ «  *
 .لبنان −, دار البشائر اإلسالمية, بريوت )م١٩٨٨

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية  »السياسة الرشعية يف إصالح الراعية والرعية«   *
 .الكويت  –, مكتبة ابن تيمية )بدون: (, ط)ـه٧٢٨ت(احلراين 

, حتقيق مجاعة من )هـ١٣٧٤ت(لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي » سري أعالم النبالء«  *
 .بريوت −, مؤسسة الرسالة )بدون تاريخ: (املحققني, بإرشاف شعيب األرناؤوط, ط

ار املتدفِّق عىل حدائق األزهار«  * يل اجلرَّ وكاين » السَّ , )هـ١٢٥٠ت(لإلمام القايض العالَّمة حممد بن عيل الشَّ
 .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ(األوىل : حتقيق حممد إبراهيم زايد, ط

  )ش ( 
كية يف طبقات املالكية«  * , دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٤١٠ت(للشيخ حممد بن حممد خملوف » شجرة النّور الزَّ

 .لبنان −بريوت  −للطباعة والنرش والتوزيع الفكر 
: , حتقيق الشيخ حممد عليش, ط)هـ١٢٠١ت(محد الدردير أللفقيه أيب الربكات سيدي » الرشح الكبري«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )بدون(
بدون : (, ط)هـ١٠٨٩ت(امد احلنبيل لإلمام أيب الفالح عبد احلي بن الع» شذرات الذهب يف أخبار من ذهب«  *

 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )تاريخ
, حتقيق زكريا )هـ٧٩٢ت(للعالَّمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين  »رشح التلويح عىل التوضيح«   *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(سنة : عمريات, ط
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صاعحممد بن أيب عبد اهللا  مةعالَّ لل» ح حدود ابن عرفةرش«  * بدون : (, ط)هـ٨٩٤ت( قاسم األنصاري الرَّ
 .لبنان − بريوت  − املكتبة العلمية, )تاريخ

رقاين عىل موطأ مالكرشح ال«  * األوىل : , ط)هـ١١٢٢ت(للعالَّمة حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين  »زُّ
 .لبنان  −بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(

ركيش عىل خمترص اخلرقيرشح ال«  * , للفقيه شمس الدين أيب عبد اهللا حممد عبد اهللا الزركيش احلنبيل »زَّ
, دار )م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣(األوىل : , علَّق عليه  ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم, ط)هـ٧٧٢ت(

 .لبنان –بريوت  –الكتب العلمية 
نَّة«  * , حتقيق شعيب األرناؤوط وحممد زهري )هـ٥١٦ت(ث احلسني بن مسعود البغوي لإلمام املحدِّ  »رشح السُّ

 .لبنان −بريوت  −, املكتب اإلسالمي )١٤٠٣(الثانية : الّشاويش, ط
, صححه وعلَّق عليه ولده الشيخ )هـ١٣٥٧ت(للعالَّمة الشيخ أمحد حممد الزرقا  »قواعد الفقهيةرشح ال«  *

 .سوريا –دمشق  –, دار القلم )م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩( الثانية: مصطفى أمحد الزرقا, ط
» ابن النجار«للعالَّمة الشيخ حممد بن أمحد بن عبد العزيز الُفتوحي احلنبيل, املعروف بـ » رشح الكوكب املنري«  *

 − , مكتبة العبيكان )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(سنة : نزيه محاد, ط. حممد الزحييل ود. , حتقيق د)هـ٩٧٢ت(
 .ديةالسعو  –الرياض 

, حتقيق حممد )هـ٣٢١ت(لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة احلنفي الطَّحاوي  »رشح معاين اآلثار«  *
 .بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثالثة : زهري النجار, ط

ح املمتع عىل زاد املستقنع«  * سليامن أبا . حتقيق د, )هـ١٤٢١ت(للشيخ العالَّمة حممد بن صالح العثيمني » الرشَّ
 .السعودية −الرياض  −, مؤسسة آسام للنرش )هـ١٤١٥(األوىل : خالد املشيقح, ط. اخليل ود

ى «  * لفقيه احلنابلة الشيخ منصور بن يونس بن » )دقائق أويل النُهى لرشح املنتهى(رشح منتهى اإلرادات املسمَّ
 .لبنان − بريوت  −لكتب , عامل ا)هـ١٤١٤(األوىل : , ط)هـ١٠٥١ت(إدريس البهويت 

, حتقيق أيب هاجر حممد السعيد )هـ٤٥٨ت(لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  »شعب اإليامن«  *
 . لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٠(األوىل : بن بسيوين زغلول, ط

  )ص ( 
بد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين لشيخ اإلسالم أمحد بن ع» الصارم املسلول عىل شاتم الرسول«  *

 . بريوت –بدون, دار الكتب العلمية : , حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد, ط)هـ٧٢٨ت(
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ين عيل بن بلبان الفاريس» صحيح ابن حبَّان برتتيب ابن بلبان«  * , حتقيق الشيخ )هـ٧٣٩ت(لألمري عالء الدِّ
 .لبنان −بريوت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤١٤(الثانية : شعيب األرناؤوط, ط

, حتقيق الدكتور حممد مصطفى )هـ٣١١ت(لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة » صحيح ابن خزيمة«  *
 .لبنان − بريوت  −, املكتب اإلسالمي )هـ١٤١٢(الثانية : األعظمي, ط

ث حمل» صحيح اجلامع الصغري وزيادته«  * : , ط)هـ١٤٢١ت(لدين األلباين مد نارص العالَّمة الشيخ املحدِّ
 .بريوت −, املكتب اإلسالمي )م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦(الثانية 

ث حممد نارص الدين األلباين  »سنن ابن ماجهصحيح «  *  − هـ ١٤٠٨(الثالثة : , ط)هـ١٤٢١ت(للعالَّمة املحدِّ
 . نرش مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج –, طبع املكتب اإلسالمي يف بريوت )م١٩٨٨

ث حممد نارص الدين األلباين  »سنن أيب داودصحيح «  *  −هـ ١٤٠٩(األوىل : , ط)هـ١٤٢١ت(للعالَّمة املحدِّ
 .نرش مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج –, طبع املكتب اإلسالمي يف بريوت )م١٩٨٨

ث حممد نارص الدين األلباين  »سنن الرتمذيصحيح «  *  − هـ ١٤٠٨( األوىل: , ط)هـ١٤٢١ت(للعالَّمة املحدِّ
 .نرش مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج –, طبع املكتب اإلسالمي يف بريوت )م١٩٨٨

ين حييى بن رشف النَّووي » صحيح مسلم برشح النَّووي«  * الثالثة : , ط)هـ٦٧٦ت(لإلمام حميى الدِّ
 . , دار إحياء الرتاث العريب)هـ١٤٠٤(

هـ ١٤١٣(األوىل : , ط)معارص(د اهللا بن حممد بن أمحد الطيار للدكتور عب »فحات من حياة عالَّمة القصيمص«  *
 .السعودية –الدمام  –, دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع )م١٩٩٢ −

  )ض ( 
: , حتقيق حممود إبراهيم زايد, ط)هـ٢٥٦ت(حممد بن إسامعيل البخاري احلافظ لإلمام » الضعفاء الصغري«  *

 .لبنان − بريوت −, دار املعرفة )هـ١٤٠٦(األوىل 
وء الالَّمع ألهل القرن التَّاسع«  * خاوي » الضَّ ين حممد بن عبد الرمحن السَّ : , ط)هـ٩٠٢ت(للحافظ شمس الدِّ

 .القاهرة −, دار الكتاب اإلسالمي )بدون تاريخ(
  )ط ( 

اظ«  * ين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  »طبقات احلفَّ األوىل : , ط)هـ٩١١ت(للحافظ جالل الدِّ
 .بريوت لبنان −, دار الكتب العلمية )هـ١٤٠٣(

افعية«  * . اعتنى بتصحيحه وعلَّق عليه د ,)٨٥١ت(أليب بكر بن أمحد بن حممد ابن قايض شهبة  »طبقات الشَّ
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 .لبنان −بريوت  −, عامل الكتب )م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧(األوىل : احلافظ عبد العليم خان, ط
افعية الكربى«  * ين » طبقات الشَّ بكي لتاج الدِّ اب بن عيل بن عبد الكايف السُّ , )٧٧١ت(أيب نرص عبد الوهَّ

 . , دار إحياء الكتب العربية)بدون(: حتقيق عبد الفتَّاح حممد احللو َو حممود حممد الطناجي, ط
, دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٣٠ت(لإلمام احلافظ حممد بن سعد بن منيع الزهري  »الطبقات الكربى«  *

 .انبريوت لبن − صادر 
  )ع ( 

ابن «إلمام أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد, املعروف بـ ل »عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي«  *
, دار )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨(األوىل : ه الشيخ مجال مرعشيل, طي, وضع حواش)هـ٥٤٣ت( »العريب املالكي

 .لبنان –الكتب العلمية 
, حتقيق )هـ٧٤٨ت( حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي للحافظ أيب عبد اهللا »العرب يف خرب من غرب«  *

 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ: (حممد السعيد بن بسيوين زغلول, ط
, حتقيق معايل الدكتور )هـ٦٢٤ت(مام هباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقديس إلل »عدة يف رشح العمدةال«  *

, مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١(األوىل : املحسن الرتكي, طعبد اهللا بن عبد 
 .لبنان –بريوت  –والتوزيع 

ين عبد اهللا بن نجيم بن شاش, حتقيق د» عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة«  * حممد . لإلمام جالل الدِّ
 .ار الغرب اإلسالمي, د)هـ١٤١٥(األوىل : أبو األجفان َو عبد احلفيظ منصور, ط

ب يف طبقات محلة املذهب«  * ين عمر بن عيل األنصاري, املعروف بـ » العقد املذهَّ ن«لإلمام رساج الدِّ  »ابن امللقِّ
بريوت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٧(األوىل : , حتقيق أيمن نرص األزهري وسيِّد فهمي, ط)هـ٨٠٤ت(
 .توزيع مكتبة الباز بمكة. لبنان −

نَّة واجلامعة يف عق«  * حابةيدة أهل السَّ : , ط)معارص(للدكتور نارص بن عيل عائض حسن الشيخ » الكرام الصَّ
 .الرياض −السعودية  −, مكتبة الرشد للنرش والتوزيع )م١٩٩٥ − هـ ١٤١٩(الثانية 

ي بن اجلوز ن حممدبن عيل ب عبد الرمحنمجال الدين لإلمام أيب الفرج  »العلل املتناهية يف األحاديث الواهية«  *
 − بريوت  − , دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣(األوىل : , حتقيق إرشاد احلق األثري, ط)هـ٥٩٧ت(

 .لبنان
: , ط)هـ٨٥٥ت(لإلمام بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيني » عمدة القاري رشح صحيح البخاري«  *
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 .بريوت −, دار إحياء الرتاث العريب )بدون(
, دار الفكر للطباعة )بدون: (, ط)هـ٧٨٦ت(للعالَّمة حممد بن حممد بن حممود البابريت  »اية رشح اهلدايةالعن«  *

 . لبنان –بريوت  –والنرش والتوزيع 
, )هـ١٣٢٣ت بعد (للعالَّمة أيب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي » عون املعبود رشح سنن أيب داود«  *

 .بريوت − العلمية , دار الكتب)هـ١٤١٠(األوىل : ط
  )غ ( 

 −هـ ١٤٠٦(األوىل : , ط)هـ٢٢٤ت(أيب عبيد القاسم بن سالَّم اهلروي احلافظ لإلمام » غريب احلديث«  *
 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٦

سليامن إبراهيم . , حتقيق د)هـ٢٨٥ت(لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب  »غريب احلديث«  *
, نرش معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة ُأم )م١٩٨٥  −هـ ١٤٠٥(األوىل : د, طالعاي

 .مكة املكرمة –القرى 
, حتقيق )هـ٥٩٧ت(بن اجلوزي  بن عيل بن حممد عبد الرمحنمجال الدين لإلمام أيب الفرج  »غريب احلديث«  *

 .بريوت –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(األوىل : عبد املعطي أمني القلعجي, ط. د
شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي  عبَّاسللعالَّمة أيب ال »غمز عيون البصائر«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥(األوىل : , ط)هـ١٠٩٨ت(
  )ف ( 

خمرشي لإلمام العالَّمة جار ا» الفائق يف غريب احلديث«  * , حتقيق إبراهيم )هـ٥٨٣ت(هللا حممود بن عمر الزَّ
ين, ط  .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : شمس الدِّ

األوىل : مجع وحتقيق الدكتور صالح الدين املنجد َو يوسف ق خوري, ط» فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا«  *
 .لبنان −بريوت  − , دار الكتاب اجلديد)م١٩٧٠ −هـ ١٣٩٠(

, طبع اإلدارة العامة )هـ١٣٨٣ت(حممود شْلُتوت لفضيلة شيخ األزهر  »حممود شلتوتفتاوى الشيخ «  *
 ).م١٩٥٩ −هـ ١٣٧٩(األوىل : للثقافة اإلسالمية باألزهر, ط

حتقيق  ,)هـ٧٢٨ت(لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين » الفتاوى الكربى«*  
 .القاهرة –, دار الريان للرتاث )م١٩٩٨ − هـ ١٤٠٨(األوىل : حممد ومصطفى ابني عبد القادر عطا, ط

, دار )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(سنة : مجعها مجاعة من العلامء برئاسة نظام البلخي احلنفي, ط »الفتاوى اهلندية«  *
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 .لبنان −بريوت  –الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 
, مجع وترتيب وحتقيق حممد بن » ائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاوى ورس«*  

 .,  مطبعة احلكومة بمكة املكرمة)م١٩٧٩ − هـ ١٣٩٩(األوىل : عبد الرمحن بن قاسم, ط
, حتقيق )هـ٨٥٢ت(للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين » فتح الباري رشح صحيح البخاري«  *

ين اخلطيب, وقام برتقيمه وتصحيح سامح ة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز, وأمتّه الشيخ حمّب الدِّ
 .لبنان − بريوت  − ر املعرفة للطباعة والنرش اوتنظيمه حممد فؤاد عبد الباقي, الطبعة السلفية, النارش د

الرمحن بن أمحد بن رجب لحافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد ل »فتح الباري يف رشح صحيح البخاري«  *
, دار ابن اجلوزي للنرش )هـ١٤٢٥(الثالثة : , حتقيق أيب معاذ طارق بن عوض اهللا, ط)هـ٧٣٦ت(احلنبيل 

 .السعودية –الدمام  –والتوزيع 
ث أمحد» الفتح الربَّاين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين«  * الساعايت عبد الرمحن البنا  للشيخ املحدِّ

 .بريوت −, دار إحياء الرتاث العريب )بدون تاريخ: (, ط)هـ١٣٧١عد ت ب(
الثانية : , ط)هـ٦٨١ت(» ابن اهلامم«لكامل الدين بن عبد الواحد السيوايس احلنفي, املعروف بـ » فتح القدير«  *

 .بريوت لبنان –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )بدون تاريخ(
راية من علم الّتفسريفتح القدير اجلامع بني فنَّ «  * واية والدِّ حممد بن عيل الّشوكاين  القايض للعالَّمة» ْي الرِّ

 .لبنان −بريوت  −بدون, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع : , ط)هـ١٢٥٠ت(
خاوي » فتح املغيث رشح ألفية احلديث«  * ين حممد بن عبد الرمحن السَّ , حتقيق )هـ٩٠٢ت(للحافظ شمس الدِّ

 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤(األوىل : ح حممد حممد عويضة, طالشيخ صال
: , ط)هـ٤٢٩ت(لألستاذ اإلمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الَفْرق بني الِفَرق وبيان الفرقة النَّاجية منهم«  *

 .لبنان − بريوت  −, دار اجليل )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨(سنة 
 جمموع رسائل احلافظ ابن رجب«) = هـ٧٣٦ت(للحافظ ابن رجب احلنبيل  »نصيحة والتعيريلالَفْرق بني ا«  *

 .»احلنبيل
, )هـ٤٥٦ت(لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد ابن حزم الظَّاهري األندليس » الفصل يف امللل واألهواء والنِّحل«  *

ين, ط توزيع . لبنان −بريوت  −لمية , دار الكتب الع)م١٣٣٦ −هـ ١٤١٦(األوىل : حتقيق أمحد شمس الدِّ
 .الباز عبَّاسمكتبة 

عجيل . , حتقيق د)هـ٣٧٠ت(أيب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص الفقيه لإلمام  »الفصول يف األُصول«  *
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 ., نرش وزارة األوقاف بدولة الكويت)م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٥(األوىل : جاسم النشمي, ط
نَّة«  * , دار الكتاب العريب )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(السابعة : , ط)هـ١٤٢٠ت(للشيخ الفقيه سيد سابق  »فقه السُّ

 .لبنان –بريوت  –
 −هـ ١٤٠٣(األوىل : , ط)معارص(لألستاذ الدكتور رويعي بن راجح الرحييل  » فقه عمر بن اخلطاب  «  *

 ., نرش معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, أرشف عىل الطبع دار الغرب اإلسالمي)م١٩٨٣
, تصحيح )هـ١٣٠٤ت(لإلمام أيب احلسنات حممد بن عبد احلي اللَّكنوي  »الفوائد البهية يف تراجم احلنفية«  *

ين أبو الفوارس النعاين, ط  .القاهرة −, دار الكتاب اإلسالمي )بدون: (حممد بدر الدِّ
سنة : , ط)هـ١١٢٥ت(للعالَّمة الفقيه أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي  »الفواكه الدواين«  *

 .لبنان –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )هـ١٤١٥(
غري«  * ث عبد الرؤوف املناوي  عالَّمةلل» فيض القدير رشح اجلامع الصَّ ق عليها نخبة , علَّ )هـ١٠٣١ت(املحدِّ

 .لبنان −بريوت  −بدون, دار املعرفة : من العلامء, ط
  )ق ( 

ين بن حممد بن يعقوب الفريوز آبادي لإلمام جم» القاموس املحيط«  * , حتقيق يوسف الشيخ )هـ٨١٧ت(د الدِّ
 .بريوت −, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )هـ١٤١٥(سنة : حممد البقاعي, ط

 − هـ ١٤٢٣(األوىل : , ط)معارص(للدكتور حممود حامد عثامن  »القاموس املبني يف اصطالحات األُصوليني«  *
 .السعودية –الرياض  –للنرش والتوزيع  , دار الزاحم)م٢٠٠٢

ابن العريب «إلمام أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد, املعروف بـ ل »بس يف رشح موطأ مالك بن أنسالق«  *
, دار الكتب )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(األوىل : حتقيق أيمن األزهري وعالء األزهري, ط ,)هـ٥٤٣ت( »املالكي

 .بريوت –العلمية 
, دار )م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩(األوىل : , ط)هـ١٣٣٢ت(للعالمة حممد مجال الدين القاسمي » تحديثقواعد ال«   *

 .لبنان –بريوت  –الكتب العلمية 
, )هـ٨٠٣ت(» ابن اللحام«البعيل احلنبيل, املعروف بـ  عبَّاسللعالَّمة عيل بن  »القواعد والفوائد األصولية«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(األوىل : حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي, ط
بدون : (, ط)هـ٧٣٦ت(لحافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ل »القواعد«  *

 . لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )تاريخ



אאאא  

 

, ضبط وتصحيح حممد أمني )هـ٧٤١ت(الكلبي  إلمام أيب القاسم حممد بن أمحد بن ُجزّي ل »قوانني الفقهيةال«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(األوىل : الضناوي, ط

حايب عند األصوليني«  * , دار الرسالة )هـ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥(األوىل : ستاذ الدكتور عيل مجعة, طألل »قول الصَّ
  .مرص –القاهرة  –

  )ك ( 
ين حممد بن أمحد الّذهبي  »له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة من«*    لإلمام احلافظ شمس الدِّ
, دار القبلة للثقافة )م١٩٩٢ −هـ  ١٤١٣(األوىل : , حتقيق حممد عوامة َو أمحد حممد اخلطيب, ط)هـ٧٤٨ت(

 .السعودية −مؤسسة علوم القرآن  −اإلسالمية 
ين أيب حممد عبد  »لكـايفا«  * حتقيق محدي , )هـ٦٢٠ت(اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس لإلمام موفق الدِّ

 .مرص –, مكتبة املورد, القاهرة )م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧(األوىل  :ط بن حممد آل نوفل,ا
 − هـ ١٤٠٧(األوىل : ط ,)هـ٤٦٣ت(لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب  »لكـايفا«  *

 .لبنان –ريوت ب –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٧
, دار )بدون تاريخ: (ط ,)هـ٧٤٨ت(أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الّذهبي  للحافظ» الكبائر«*  

 .لبنان –بريوت  –الندوة اجلديدة 
سنة : , حتقيق أيب الوفاء األفغاين, ط)هـ١٨٢ت(إلمام القايض أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم ل »كتاب اآلثار«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )ـه١٣٥٥(
 − هـ ١٤١٣(الثانية : , ط)هـ١٨٩ت(لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين  »كتاب اآلثار«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٣
: خ حممد خليل هراس, ط, حتقيق الشي)هـ٢٢٤ت(لإلمام احلافظ أيب عبيد القاسم بن سالَّم » كتاب األموال«  *

  .لبنان –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨(سنة 

 − هـ ١٤٠٨(الثالثة : , ط)٨١٦ت(لعالَّمة عيل بن حممد بن عيل الرشيف اجلرجاين ل »كتاب التعريفات«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨

ب«  * اين » عكتاب التيسري يف القراءات السَّ , ُعني بتصحيحه )هـ٤٤٤ت(لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الدَّ
, ُأْعُتِمد يف أصلها عىل الطبعة التي نرشهتا مجعية املسترشقني )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(األوىل : اوتويرتزل, ط

 .لبنان −, دار الكتب العلمية )م١٩٣٠(ستنبول عام إاألملانية بمطبعة الدولة ب
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ة عىل «  * , رتب أصوله وعلَّق )هـ١٨٩ت(لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين  »أهل املدينةكتاب احلجَّ
 –بريوت  –, عامل الكتب )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الثالثة : عليه العالَّمة مهدي حسن الكيالين القادري, ط

 .لبنان
, دار املعرفة للطباعة بدون: , ط)هـ١٨٢ت(لإلمام القايض أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم  »كتاب اخلراج«   *

 .لبنان –بريوت  –والنرش 
: , حتقيق العالَّمة الشيخ أمحد حممد شاكر, ط)هـ٢٠٣ت(مام احلافظ حييى بن آدم القريش إلل »كتاب اخلراج«   *

 .لبنان –بريوت  –, دار املعرفة للطباعة والنرش )بدون(
الة«  * , حتقيق صالح بن عايض الشالحي, )هـ٢١٩ت(لإلمام احلافظ أيب نعيم الفضل بن دكني  »كتاب الصَّ

 .السعودية −املدينة النبوية  –, مكتبة الغرباء األثرية )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : ط
للحافظ زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي  »كتاب طرح التثريب يف رشح التقريب«  *

 .لبنان –بريوت  –بدون, دار إحياء الرتاث العريب : , نرشته مجعية النرش والتأليف األزهرية, ط)هـ٨٠٦ت(
, حتقيق )هـ١٧٠ت(لعالَّمة اللغوي اخلليل بن أمحد الفراهيدي ل −مرتبًا عىل حروف املعجم  − »كتاب العني«   *

 .لبنان  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤(األوىل : الدكتور عبد احلميد هنداوي, ط
, حتقيق عبد )هـ٧٦٣ت(العالَّمة شمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن مفلح املقديس مام لإل »كتاب الفروع«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتاب العريب )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(األوىل : الرزاق املهدي, ط
ه«  * , حتقيق عادل )هـ٤٦٣ت(للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي » كتاب الفقيه واملتفقِّ

 − الدمام  −, دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : سف العزازي طبن يو
 .السعودية

عفاء واملرتوكني«*    ثني والضُّ لإلمام أيب حاتم حممد بن حبَّان بن أمحد التَّميمي  »كتاب املجروحني من املحدِّ
 .لبنان − بريوت  −دار املعرفة , )هـ١٤١٢(سنة : , حتقيق حممود إبراهيم زايد, ط)هـ٩٦٥ت(البستي 

, حتقيق )هـ٢٣٥ت(لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة » الكتاب املصنَّف يف األحاديث واآلثار«  *
 .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(األوىل : حممد عبد السالم شاهني, ط

: , ط)هـ٨٢٦ت(أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي  للحافظ »كتاب املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد«  *
 .مرص –املنصورة  –, دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤(األوىل 

حتقيق هالل  ,)هـ١٠٥١ت(البهويت  نس بن إدريسمنصور بن يو فقيه احلنابلة العالَّمةل »كشاف القناع«  *
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 . بريوت –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢(سنة : مصلحي مصطفى هالل, ط
, )هـ٨٠٧(لإلمام نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  »كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الستة«  *

 . بريوت −, مؤسسة الرسالة )م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(الثانية : حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي, ط
, حتقيق )هـ٧٣٠ت(للعالَّمة عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري  »صول البزدويكشف األرسار رشح أُ «  *

 .بريوت –, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٨(سنة : عبد اهللا حممود حممد عمر, ط
, )هـ١٣٩٣ت(للعالمة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور  »كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ«  *

, دار السالم للطباعة والنرش )هـ٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨(الثانية : ه بن عيل بو رسيح التونيس, طط. حتقيق د
 .اجلمهورية التونسية –تونس  –ودار سحنون للنرش والتوزيع . مرص –القاهرة  –والتوزيع والرتمجة 

عيل عبد  , حتقيق)هـ٨٢٩ت(لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصيني الدمشقي  »كفاية األخيار«  *
 .دمشق –, دار اخلري )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(األوىل : احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن, ط

واية«  *  − هـ ١٤٠٩(سنة : , ط)هـ٤٦٣ت(للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي » الكفاية يف علم الرِّ
 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٨

أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي » طلحات والفروق اللغويةمعجم يف املص −الكلِّيات «  *
, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(الثانية : عدنان درويش َو حممد املرصي, ط. , حتقيق د)هـ١٠٩٤ت(
  .لبنان −بريوت  −

  )ل ( 
الثانية : , ط)ت ?( نفيفقيه إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلعالَّمة اللل» لسان احلكام يف معرفة األحكام«*  

 .القاهرة –, نرش مكتبة البايب احللبي )م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣(
ين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املرصي »لسان العرب«  * : , ط)هـ٧١١ت( لإلمام أيب الفضل مجال الدِّ

 .لبنان − بريوت  −, دار صادر )م١٩٩٠هـ ١٤١٠(األوىل 
  )م ( 

حابم«  *  − هـ ١٤٢١(األوىل : , ط)معارص(لزكريا بن غالم قادر الباكستاين » ة يف الفقها صحَّ من آثار الصَّ
 .لبنان –بريوت  –, دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع )م٢٠٠٠

 − هـ ١٤١٣(األوىل للطبعة اجلديدة : , ط)هـ١٤٢١ت(شيخ مناع خليل القطان لل »باحث يف علوم القرآنم«  *
 .السعودية –الرياض  –التوزيع , مكتبة املعارف للنرش و)م١٩٩٢
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 – ١٤٠٠(سنة : , ط)هـ٨٨٤ت(للعالمة إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبيل  »املبدع رشح املقنع«  *
 . بريوت –, املكتب اإلسالمي )م١٩٨٠

عرفة , دار امل)بدون: (, ط)هـ٤٩٠ت(لإلمام الفقيه األصويل أيب بكر أمحد بن أيب سهل الرسخيس  »املبسوط«  *
 . لبنان –بريوت  –

اع اإليرانيةجملة ال«*      .تصدر من إيران – ٦٨٤العدد  –, السنة الرابعة  »رشِّ
جاج«= » جملة العدل«*      .»جدول يف مقادير الديات والشِّ

شيخي «للعالَّمة عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويب, املدعو بـ  »جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر«  *
 –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩(األوىل : , حتقيق خليل عمران املنصور, ط)هـ١٠٨٧ت(» زاده

 .بريوت
ين عيل بن أيب بكر اهليثمي  »جممع الزوائد ومنبع الفوائد«  * , حترير احلافظني )هـ٨٠٧ت(لإلمام احلافظ نور الدِّ

توزيع . لبنان −بريوت  −ار الكتاب العريب , د)م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(سنة : اجلليلني العراقي وابن حجر, ط
 .القاهرة − دار الريان للرتاث 

لحافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ل »جمموع رسائل ابن رجب احلنبيل«  *
ق , دار الفارو)م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥(الثانية : , حتقيق أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين, ط)هـ٧٣٦ت(

 .مرص –القاهرة  –احلديثة للطباعة والنرش 
ين حييى بن رشف النَّووي » املجموع رشح املهذب«  * بدون : (, ط)هـ٦٧٦ت(لإلمام أيب زكريا حميى الدِّ

 .لبنان −بريوت  – , دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع)تاريخ
: ن قاسم, طبالرمحن بن حممد  , مجع وترتيب عبد)هـ٧٢٨ت( »جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«  *

 ., مصورة عن الدار املرصية)بدون(
, جكع وترتيب )هـ١٤٢٠ت(لإلمام الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  »ومقاالت متنوعةجمموع فتاوى «  *

 –بريدة  –, دار أصداء املجتمع للنرش والتوزيع )هـ١٤٢٣(األوىل : حممد بن سعد الشويعر, ط. وإرشاف د
 .السعودية – القصيم

زاز » جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي«*   للحافظ حممد بن عمرو بن البخرتي البغدادي الرَّ
, دار البشائر اإلسالمية )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(األوىل : , حتقيق نبيل سعد الدين جرار, ط)هـ٣٣٩ت(

 .بريوت –للطباعة والنرش والتوزيع 
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ر يف الفقهامل«  *  − هـ ١٤٠٤(الثانية : , ط)هـ٦٥٢ت(د السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم ابن تيمية لإلمام عب »حرَّ
 .السعودية –الرياض  –, مكتبة املعارف )م١٩٨٤

: , حتقيق طه جابر فياض العلواين, ط)هـ٦٠٦ت(للعالَّمة حممد بن عمر بن احلسني الرازي  »املحصول«  *
 .الرياض –مد بن سعود اإلسالمية , نرش جامعة اإلمام حم)م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠(األوىل 

الثالثة : , ط)معارص(لألستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيل النملة  »خمالفة الصحايب للحديث النبوي الرشيف«  *
 .الرياض –, مكتبة الرشد )م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢(

: خلف املوايل, ط , حتقيق سمرية)هـ٧٢١ت(لإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الّرازي  »خمتار الّصحاح«  *
 .لبنان − بريوت  −بدون, املركز العريب للثقافة والعلوم 

 , حتقيق)هـ٣٢١ت(لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة احلنفي الطَّحاوي , »خمترص اختالف العلامء«  *
 .لبنان –بريوت  –, دار البشائر اإلسالمية )هـ١٤١٧(الثانية : الدكتور عبد اهللا نذير أمحد, ط

, )هـ٧٧٧ت(للعالَّمة بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن عيل احلنبيل البعيل  »خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية«  *
 −, من منشورات دار ابن القيم, الدمام )م١٩٨٦ − هـ ١٠٤٦(الثانية : تصحيح الشيخ حممد حامد الفقي, ط

 .السعودية
ادة املهرة بزوائد املسانيد «  * ين أمحد بن أيب بكر الكناين  عبَّاسلإلمام أيب ال» العرشةخمترص إحتاف السَّ شهاب الدِّ

افعي, الشهري بـ  , دار )هـ١٤١٧(األوىل : , حتقيق سيِّد كرسوي حسن, ط)هـ٨٤٠ت( »البوصريي«الشَّ
 .لبنان −بريوت  −الكتب العلمية 

ين عبد العظيم بن عبد القوي املنذ» خمترص سنن أيب داود«  * معامل «, ومعه )هـ٦٥٦ت(ري للحافظ زكي الدِّ
: , حتقيق حممد حامد الفقي, ط)هـ٣٨٨ت(أيب سليامن محد بن حممد البستي اخلطايب إلمام احلافظ  ل »السنن

 .بريوت −, دار املعرفة )بدون تاريخ(
األوىل : , ط)هـ٤٢٨ت(عالَّمة أيب احلسن أمحد بن حممد الُقُدوري احلنفي البغدادي لل »خمترص الُقدوري«  *

 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨(
, دار )هـ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥(الثانية : , ط)هـ١٤٢٠ت(لعالَّمة مصطفى أمحد الزرقا ل »ملدخل الفقهي العاما«  *

 .سوريا –دمشق  –القلم 
املعروف بـ للعالَّمة الشيخ عبد القادر بن أمحد بن مصطفى احلنبيل ,  »دخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلامل«  *

م له أسامة عبد الكريم الرفاعي, ط)هـ١٣٤٦ت( »ابن بدران الدمشقي« بدون, مؤسسة دار العلوم : , قدَّ
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 .لبنان –بريوت  –خلدمة الكتاب اإلسالمي 
, )معارص(ستاذ حممد مصطفى شلبي لأل »دخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد امللكية والعقود فيهامل«  *

 .لبنان –بريوت  −, دار النهضة العربية للطباعة والنرش)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(سنة : ط
ث بكر بن عبد اهللا أبو زيد  »دخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبلامل«  * , )هـ١٤٢٩ت(للعالَّمة الفقيه املحدِّ

 .الرياض –, دار العاصمة للنرش والتوزيع )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(األوىل : ط
 –, دار صادر )بدون: (, ط)هـ١٧٩(املبجل مالك بن أنس بن مالك األصبحي  لإلمام »ملدونة الكربىا«  *

 .لبنان −بريوت 
  .لبنان –بريوت  –دار الكتب العلمية : ورجعت يف مواضع إىل طبعة −

افعية وذكر بعض علامئهم وكتبهم واصطالحاهتم«  * ملحمد الطيب بن حممد يوسف اليوسف  »املذهب عند الشَّ
 . السعودية –الطائف  –, مكتبة دار البيان احلديثة )م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١( األوىل: , ط)معارص(

» نقد مراتب اإلجـامع«, ومعه )هـ٤٥٦ت(لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد ابن حزم » مراتب اإلجـامع«  *
 .لبنان –بريوت  –بدون, دار الكتب العلمية : , ط)هـ٧٢٨ت(لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

, حتقيق شعيب األرناؤوط, )هـ٢٧٥ت(إلمام احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ل» املراسيل«  *
 .لبنان − بريوت  − , مؤسسة الرسالة )هـ١٤٠٨(األوىل : ط

, حتقيق صدقي حممد مجيل )هـ١٠١٤ت(لإلمام العالَّمة مالَّ عيل قاري » مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح«  *
 .بريوت −, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(سنة : العطَّار, ط

 −هـ ١٤٢٠(األوىل : , اعتنى به  طارق بن عوض اهللا, ط»رواية أيب داود –مسائل اإلمام أمحد بن حنبل «  *
 ., النارش مكتبة ابن تيمية)م١٩٩٩

 −هـ ١٤٢٠(األوىل : هللا, ط, اعتنى به  طارق بن عوض ا»رواية ابنه صالح –مسائل اإلمام أمحد بن حنبل «  *
 .السعودية –الرياض  –, دار الوطن للنرش )م١٩٩٩

 −هـ ١٤٠٦(األوىل : , حتقيق الدكتور عيل سليامن املهنا, ط»رواية ابنه عبد اهللا –مسائل اإلمام أمحد بن حنبل «  *
 ., توزيع مكتبة الدار باملدينة املنورة)م١٩٨٦

حيحني«  * , اعتنى به )هـ٤٠٥ت(يب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ احلاكم لإلمام أ »املستدرك عىل الصَّ
 .لبنان −, دار الكتب العلمية, بريوت )م١٩٩٠ − هـ ١٤١١(األوىل : مصطفى عبد القادر عطا, ط

أيب حامد «املعروف بـ  ,بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس للعالَّمة الفقيه حممد »ستصفى يف علم األصولامل«  *
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, دار )م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠(سنة : , ضبط وتصحيح حممد عبد السالم عبد الشايف, ط)هـ٥٠٥ت( »الغزايل
 . لبنان –بريوت  –الكتب العلمية 

: , حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي, ط)هـ٢١٩ت(أيب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي  لإلمام »املسند«  *
 .وت, دار الكتب العلمية, بري)م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٩(األوىل 

: , حتقيق العالَّمة أمحد حممد شاكر, ط)هـ٢٤١ت(الشيباين أمحد بن حممد بن حنبل أيب عبد اهللا  لإلمام »املسند«  *
 .مرص −, دار املعارف للطباعة )م١٩٤٩ − هـ ١٣٦٨(الثالثة 

األوىل : طحمفوظ الرمحن زين اهللا, . , حتقيق د)هـ٣٣٥ت(لإلمام أيب سعيد اهليثم بن كليب الشايش  »املسند«*  
 .السعودية − املدينة النبوية −مكتبة العلوم واحلكم , )هـ١٤١٠(

, حتقيق عادل بن يوسف )هـ٢٣٥ت(لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة » مسند ابن أيب شيبة«  *
 .السعودية −الرياض  −, دار الوطن )هـ١٤١٨(األوىل : العزازي وزميله, ط

, دار )بدون تاريخ: (, ط)هـ٢٠٤ت(لإلمام أيب داود سليامن بن داود الطياليس  »مسند أيب داود الطياليس«  *
 .بريوت −املعرفة 

, حتقيق حسني سليم )هـ٣٠٧ت(لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن املثنّى التميمي » مسند أيب يعىل املوصيل«  *
 .دمشق −, دار الثقافة العربية )م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣(األوىل : أسد, ط

, حتقيق )هـ٢٣٨ت(احلافظ إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظيل  لإلمام »إسحاق بن راهويهد مسن« * 
املدينة املنورة  –, مكتبة اإليامن )م١٩٩١ −هـ ١٤١٢(األوىل : الدكتور عبد الغفور بن عبد احلق البلويش, ط

 .السعودية –
, )هـ٢٤١ت(الشيباين ام املبجل أمحد بن حممد بن حنبل لإلم» مسند اإلمام أمحد بن حنبل وهبامشه كنز العامل«  *

 .بريوت − امليمنية القديمة, تصوير دار صادر : ط
افعي مسند اإلمام«  * افعي لإلمام » الشَّ بدون, وهي مصححة : , ط)هـ٢٠٤ت(أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشَّ

 .لبنان − ريوتب – دار الكتب العلمية, عىل نسخة بوالق األمريية والطبعة اهلندية
ار«=  »مسند البزار«  * خَّ  .»البحر الزَّ

اميني« *  , حتقيق عبد املجيد الّسلفي, )هـ٣٦٠ت(لإلمام احلافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطَّرباين  »مسند الشَّ
 .لبنان − بريوت  −, مؤسسة الرسالة )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(الثانية : ط

, حتقيق صالح بن )هـ٢٨٠ت(افظ أمحد بن حممد بن عيسى الربيت لإلمام احل» مسند عبد الرمحن بن عوف« *
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 –بريوت  –, دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(األوىل : عايض الشالحي, ط
 .لبنان

بدون : (, حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد, ط)عبد السالم وعبد احلليم وأمحد(آلل تيمية  »املسودة«  *
 .القاهرة –مطبعة املدين  ,)تاريخ

جاجة يف زوائد ابن ماجة«  * , حتقيق وتعليق موسى )هـ٨٤٠ت(لإلمام أمحد بن أيب بكر البوصريي  »مصباح الزُّ
ان : عّزت عيل عطية, ط. حممد عيل َو د  .القاهرة −بدون, مطبعة حسَّ

ح الكبري«  * األوىل : , ط)هـ٧٧٠ت(ملقري الفيُّومي لإلمام أمحد بن حممد بن عيل ا »املصباح املنري يف غريب الرشَّ
 . لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(

, حتقيق الشيخ حبيب الرمحن )هـ٢١١ت(لإلمام احلافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين » املصنَّف«  *
 . األعظمي, من منشورات املجلس العلمي, بدون طبعة وتاريخ

, )م١٩٦١−هـ ١٣٨١(سنة : , ط)هـ١٢٤٣ت(للعالَّمة مصطفى السيوطي الرحيباين  »لنهىمطالب أويل ا«  *
 .دمشق –املكتب اإلسالمي 

للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين »النُّسخة اُملسندة −املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية «  *
 − , دار الوطن )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٨(األوىل : بن غنيم وزميله, ط عبَّاس, حتقيق غنيم بن )هـ٨٥٢ت(

 .السعودية −الرياض 
, حتقيق )هـ٨٥٢ت(لإلمام احلافظ ابن حجر, أمحد بن عيل العسقالين  »املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية«  *

 .بريوت −, دار املعرفة )هـ١٤١٤(سنة : الشيخ حبيب الرمحن األعظمي, ط
سنة : , حتقيق حممد بشري األدلبي, ط)هـ٧٠٩ت(ة حممد بن أيب الفتح البعيل للعالَّم »املطلع عىل أبواب املقنع«  *

 .لبنان –, املكتب اإلسالمي ببريوت )م١٩٨١ −هـ ١٤٠١(
, حتقيق حممد  عبد اهللا النمر َو عثامن )هـ٥١٦ت(لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي » معامل التَّنزيل«  *

 − الرياض  − , دار طيبة للنرش والتوزيع )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(الثالثة : مجعة ضمريية َو سليامن احلرش, ط
 .السعودية

ننمعامل ال«  *  .»خمترص سنن أيب داود«)  =  هـ٣٨٨ت(أليب سليامن اخلطايب  »سُّ
اء  »معاين القرآن«  * , حتقيق أمحد يوسف نجايت وحممد عيل )هـ٢٠٧ت(لإلمام أيب زكريا حييى بن زياد الفرَّ

 .لبنان –, دار الرسور )ون تاريخبد: (النجار, ط
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للعالَّمة أيب القاسم احلسني بن املفضل بن حممد الراغب األصفهاين  »مفردات ألفاظ القرآنعجم م«  *
 .بريوت –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )بدون: (, حتقيق نديم مرعشيل, ط)هـ٥٠٢ت(

سنة : , ط)معارص(مة سعد بن عبد اهللا بن جنيدل للعال »معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري«  *
, نرش دارة امللك عبد العزيز بمناسبة مرور مائة عام عىل تأسيس اململكة العربية )م١٩٩٩ − هـ ١٤١٩(

 .السعودية –الرياض  − السعودية 
الح , حتقيق أيمن ص)هـ٣٦٠ت(للحافظ الكبري أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  »املعجم األوسط«  *

 .القاهرة −, دار احلديث )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧(األوىل : شعبان َو سيد أمحد إسامعيل, ط
ين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي  »معجم البلدان«  * الثانية : , ط)هـ٦٢٦ت(لإلمام شهاب الدِّ

 .لبنان − بريوت  −, دار صادر للطباعة والنرش )م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(
, حتقيق محدي عبداملجيد )هـ٣٦٠ت(حافظ الكبري أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين لل »املعجم الكبري«  *

 .لبنان − , دار إحياء الرتاث العريب, بريوت )هـ١٤٠٤(الثانية : السلفي, ط
لإلمام الوزير الفقيه عبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندليس » معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع«  *

توزيع مكتبة  −بريوت  − , عامل الكتب )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الثالثة : , حتقيق مصطفى السقا, ط)هـ٤٨٧ت(
 .الباز عبَّاس

الة ألستاذ ل »تراجم مصنفي الكتب العربية −معجم املؤلفني «  * األوىل : , ط)هـ١٤٠٨ت(عمر رضا كحَّ
 .لبنان −بريوت  −, مؤسسة الرسالة )هـ١٤١٤(

, دار )بدون: (, ط)معارص(لدكتور حممود عبد الرمحن عبد املنعم ل »فاظ الفقهيةمعجم املصطلحات واألل«  *
 .مرص –القاهرة  –الفضيلة للنرش والتوزيع والتصدير 

نن واآلثار«  * , حتقيق سيد كرسوي )هـ٤٥٨ت(لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  »معرفة السُّ
 . لبنان –بريوت  –الكتب العلمية , دار )م١٩٩١ −هـ ١٤١٢(األوىل : حسن, ط

, )هـ٦١٠ت(مام برهان الدين نارص بن عبد السيد بن أيب املكارم املطرزي لإل »ــرب يف ترتيب املعرباملغ«  *
 .لبنان –بريوت  –بدون, دار الكتاب العريب : ط

ين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقد »نيــاملغ«  * األوىل : , ط)هـ٦٢٠ت(يس لإلمام موفق الدِّ
 .بريوت −, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(

للعالَّمة عامد الدين أيب املجد إسامعيل بن أيب الربكات ابن » املغني يف اإلنباء عن غريب املهذب واألسامء«*  



אאאא  

 

, توزيع )م١٩٩١ −هـ ١٤١١(سنة : , حتقيق الدكتور مصطفى عبد احلفيظ سامل, ط)هـ٦٥٥ت(باطيش 
 .مكة املكرمة –املكتبة التجارية 

عفاء«*    ين حممد بن أمحد الّذهبي  »املغني يف الضُّ , حتقيق حازم القايض, )هـ٧٤٨ت(لإلمام احلافظ شمس الدِّ
 .بريوت −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ −هـ ١٤٠٤(األوىل : ط

اخلطيب «ـ خ الفقيه حممد بن أمحد الرشبيني, املعروف بللشي» مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج«  *
, دار الفكر للطباعة )بدون تاريخ: (, علَّق عليه الشيخ جوبيل بن إبراهيم الشافعي, ط)هـ٩٧٧ت( »الرشبيني

 .بريوت −والنرش والتوزيع 
ين حممد بن أمحد الّذهبي  »املقتنى يف رسد الكنى«  * حتقيق أيمن صالح , )هـ٧٤٨ت(لإلمام احلافظ شمس الدِّ

 .لبنان − بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٩٧ − هـ١٤١٨(األوىل : شعبان, ط
, حتقيق األستاذ أمحد فهمي )هـ٥٤٨ت(لإلمام أيب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين  »امللل والنِّحل«  *

  . لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )بدون تاريخ: (حممد, ط
, حتقيق )هـ١٣٥٣ت(للعالَّمة الفقيه إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان  »سبيل يف رشح الدليلمنار ال«  *

 .الرياض –, مكتبة املعارف )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(الثانية : عصام القلعجي, ط
, دار الكتاب )بدون: (, ط)هـ٤٧٤ت(لإلمام أيب الوليد سليامن بن خلف الباجي  »املنتقى رشح املوطأ«  *

 .بريوت −  اإلسالمي
سنة : , ط)هـ١٢٩٩ت(للعالَّمة الشيخ حممد بن أمحد بن حممد عليش  »منح اجلليل رشح خمترص خليل«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩(
يب, املعروف بـ للعالَّمة الفقيه حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغر »مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل«  *

 ., دار الكتب العلمية)م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦(األوىل : , ط)هـ٩٥٤ت(» احلطَّاب الرعيني«
 .بريوت –ورجعت أحيانًا لطبعة دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع  −
بدون, نرش معهد البحوث : , ط)معارص(للدكتور حممد رواس قلعه جي  »عبَّاسموسوعة فقه عبد اهللا بن «  *

 .السعودية −مكة املكرمة  –ة وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى العلمي
فها مجاعة من العلامء, وطبعت بمطابع دار الصفوة للطباعة والنرش والتوزيع بمرص,  »املوسوعة الفقهية«  * ألَّ

 .نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت −ودار ذات السالسل بالكويت 
, حتقيق حممد فؤاد )هـ١٧٩(إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحي » رواية حييى بن حييى الّليثي −املوّطأ «  *
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 .لبنان −بريوت  −توزيع دار الكتب العلمية  −, مطبعة عيسى البايب احللبي )بدون تاريخ: (عبد الباقي, ط
ين حممد بن »ميزان االعتدال يف نقد الرجال« *  أمحد بن عثامن بن قايامز الّذهبي  لإلمام احلافظ شمس الدِّ

, دار الكتب العلمية )هـ١٤١٦(األوىل : عادل أمحد عبد املوجود, ط −, حتقيق عيل حممد معّوض )هـ٧٤٨ت(
 .لبنان −بريوت  −

  )ن ( 
, )هـ٣٨٥ت(» ابن شاهني«لإلمام أيب حفص أمحد بن عثامن بن أمحد, املعروف بـ » ناسخ احلديث ومنسوخه«  *

 .لبنان –بريوت  –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠األوىل : (تورة كريمة بنت عيل, طحتقيق الدك
ننا«  * لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالَّم اهلروي » لناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسُّ

 .مرص −, القاهرة )هـ١٣١٠(األوىل : , ط)هـ٢٢٤ت(
, مكتبة )م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨(الثانية : حتقيق حممد بن صالح املديفر, ط: طبعة املحققةورجعت يف مواضع إىل ال −

 .السعودية –الرياض  –الرشد 
, حتقيق حممد )هـ٤٥٦ت(أيب حممد عيل بن أمحد ابن حزم الظَّاهري األندليس  احلافظ لإلمام »النبذة الكافية«  *

 .لبنان –بريوت  –لكتب العلمية , دار ا)م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥(األوىل : أمحد عبد العزيز, ط
يف عبد احلي بن فخر الدين احلسني » نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر«*  ملؤرخ اهلند العالَّمة الرشَّ

 –رائي برييل  –دارة الشيخ علم اهللا  –, نرش مكتبة دار عرفان )م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣(سنة : , ط)هـ١٣٤١ت(
 .اهلند

مشقي, الشهري بـ » رشالنَّرش يف القراءات الع«  * , )هـ٨٣٣ت( »يرابن اجلز«لإلمام أيب اخلري حممد بن حممد الدِّ
 .لبنان −بريوت  −, دار الكتاب العريب )بدون تاريخ: (تصحيح الشيخ عيل حممد الضباع, ط

اية ألحاديث اهلداية«  * لإلمام مجال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي  »نصب الرَّ
 −, دار إحياء الرتاث العريب )م١٩٨٧ − هـ١٤٠٧(الثالثة : , اعتناء املجلس العلمي باهلند, ط)هـ٧٦٢ت(

 . بريوت
الثانية : , ط)م١٩٢٧ت(للشيخ حممد بن أيب الفيض جعفر احلسني  »نظم املتناثر من احلديث املتواتر«  *

 .لبنان −بريوت  −, دار الكتب العلمية )م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(
, ترتيب وتقديم الشيخ )هـ١٣٨٩ت(للعالَّمة الشيخ حممد بن حممود احلامد  »عة يف اإلسالم حرامكاح املتن«  *

 .دمشق –, دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٩(األوىل : حممد عيل الصابوين, ط
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, )بدون: (, ط)هـ٨٢١ت(أمحد بن عيل القلقشندي  لعالَّمة املؤرخل »هناية األرب يف معرفة أنساب العرب«  *
 .بريوت −دار الكتب العلمية 

ول يف رشح منهاج األُصول«  * للعالَّمة مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي » هناية السُّ
ه )هـ٧٧٢ت( ول«, ومعه حاشية العالَّمة حممد بخيت املطيعي املسامَّ , ط »سلَّم الوصول لرشح هناية السُّ
 .لبنان –بريوت  –, عامل الكتب )بدون(

ين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري, املعروف بـ  »النهاية يف غريب احلديث واألثر«  * ابن «لإلمام جمد الدِّ
, املكتبة العلمية, )بدون تاريخ: (, حتقيق طاهر أمحد الزاوي َو حممود حممد الطناحي, ط)هـ٦٠٦ت( »األثري
 .بريوت

جلديدة الواقعة يف جملد واحد, باعتناء رائد بن أيب علفة, دار بيت األفكار ورجعت يف مواضع إىل الطبعة ا −
ن   .األردن –الدولية, عامَّ

» الشافعي الصغري«الرميل, املعروف بـ  عبَّاسللفقيه شمس الدين حممد بن أيب ال »هناية املحتاج رشح املنهاج«  *
 .لبنان –بريوت  –النرش والتوزيع , دار الفكر للطباعة و)م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(سنة : , ط)هـ١٠٠٤ت(

, حتقيق )هـ١٠٠٥ت(مام رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي إلل »نهر الفائق رشح كنز الدقائقال«  *
 .لبنان − بريوت  –, دار الكتب العلمية )م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢(األوىل : أمحد عزو عناية, ط

وكاين ايض القللعالَّمة  »نيل األوطار رشح منتقى األخبار«  * سنة : , ط)هـ١٢٥٠ت(حممد بن عيل الشَّ
 .لبنان − بريوت  –, نرش دار اجليل )م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣(

للعالمة حممد بن حممد بن » ^نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عرش من هجرة سيد البرش«  *
د عبد املوجود وعيل حممد , حتقيق عادل أمح)هـ١٣٨١ت( »زبارة«حييى احلسني الصنعاين, املعروف بـ 

 .لبنان –, دار الكتب العلمية )م١٩٩٨ − هـ ١٤١٩(األوىل : معوض, ط
  )هـ ( 

حابةهداية األنام ملعرفة أسباب اختالف «  * للدكتور أمحد عالء دعبس وحسني عبد » والفقهاء يف األحكام الصَّ
 .السعودية –الطائف  –البيان , مكتبة )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤(األوىل : , ط)معارصان(املجيد أبو العالء 

اغب لرشح عمدة الطالب«  * , حتقيق )هـ١١٠٠ت(للعالَّمة الفقيه عثامن بن أمحد النجدي احلنبيل  »هداية الرَّ
 –جدة  –, دار املدين للطباعة والنرش والتوزيع )م١٩٨٩ − هـ ١٤١٠(الثانية : الشيخ حسنني حممد خملوف, ط

 . السعودية



אאאא  

 

) بدون: (, ط)هـ٥٩٣ت(مام أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين إلل »داية رشح البدايةاهل«  *
 .لبنان −بريوت  –املكتبة اإلسالمية 

  )و (  
اخلامسة : , ط)معارص(لشيخ الدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنو ل »وجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليةال«  *

 .لبنان –بريوت  –اعة والنرش والتوزيع , مؤسسة الرسالة للطب)م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢(
» أيب حامد الغزايل«املعروف بـ  ,بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس للعالَّمة الفقيه حممد »الوسيط«  *

 –, دار السالم )م١٩٩٧ – ١٤١٧(األوىل : , حتقيق أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر, ط)هـ٥٠٥ت(
 .القاهرة

 
*  *  * 

  

  
 

  وضوعاتفهرس امل −  ١٠
 

 ٣     ......................................................................................................شكر وثناء   
 ٦     ............................................................................................بني يدي الرسالة   

 ١٠      .........................................................لرجوع عن األقوال واآلراء والفتاوى    كلمة يف ا
 ١٠     ............................................................................................................فائدة    

   ١١      ...........................................................................ة   أمثلة عىل رجوع األئمة األربع
 ١١    ...........................................................................أمثلة عىل رجوع اإلمام أيب حنيفة   

 ١٢       ..............................................................................أمثلة عىل رجوع اإلمام مالك   



אאאא  

 

 ١٢    .................................................................................أمثلة عىل رجوع اإلمام أمحد   
 ١٣    ............................................................شواهد مشهورة يف رجوع العلامء عن أقواهلم   

 ١٦     .............................................................................................................   املقدمة
 ١٦    ..................................................................................................أمهية املوضوع   

 ١٩      ......................................................................أسباب ودواعي اختياري للموضوع   
 ٢٠      ......................................................................     حدود الدراسة والدراسات السابقة

 ٢١     ..............................................................................ت السابقة يف املوضوع   الدراسا
 ٢٣     ....................................................................................................خطة البحث   

 ٣١    ....................................................................................................منهج البحث   
  الفصل التمهيدي

 ٤٠     .................................................تعريف الصحايب وعدالته وحجية قوله   : املبحث األول
حايب لغة واصطال: املطلب األول  ٤١      ....................................................حًا   يف تعريف الصَّ

 ٤٤     ................................................................................................التعريف املختار   
حابة    :املطلب الثاين  ٤٥      ...........................................................................يف عدالة الصَّ

حابة     ٤٥    ...........................................................................اآليات الدالة عىل عدالة الصَّ
حابة     ٤٩     .......................................................................األحاديث الدالة عىل عدالة الصَّ

حايب    :املطلب الثالث  ٥٣     ....................................................................يف حجية قول الصَّ
حايب     ٦٠    ..  ...................................................................القول الراجح يف حجية قول الصَّ

حابة يف استنباط األحكام ونامذج من ذلك وتعريف باملفتني منهم   :املبحث الثالث  ٦١   .......منهج الصَّ
حابة يف استنباط األحكام   : املطلب األول  ٦٢   .......................................................منهج الصَّ

حابة يف استنباط األحكام   ٦٦    ...............................................................  خالصة منهج الصَّ
 ٦٩    ...........................................نامذج ملسائل طبَّقوا فيها منهجهم يف االستنباط    :املطلب الثاين
 ٦٩.........    ...................................................................حكم إمالص املرأة   : املسألة األوىل



אאאא  

 

 ٧٠     ....................................................................حكم قتل اجلامعة بالواحد    :املسألة الثانية
 ٧٢    ................................................................فتوى ابن مسعود يف املفوضة    :املسألة الثالثة 

حابة    :املطلب الثالث  ٧٥.    .........................................................................املفتون من الصَّ
حابة  ٧٨   .....................................................................................     طبقات املفتني من الصَّ

حابة يف الفروع ونامذج من ذلك    :املبحث الثالث  ٨٣    ..................................أسباب اختالف الصَّ
حابة    :املطلب األول  ٨٤.................................    ....................................أسباب اختالف الصَّ

حا  ٨٥............     ...................................................................بة   جممل أسباب اختالف الصَّ
حابة    :الثايناملطلب   ٩٢     ............................................نامذج ألشهر املسائل التي أمجع عليها الصَّ

 ٩٢     .........................................................  اتفاقهم عىل إمامة أيب بكر الصديق  :املسألة األوىل
 ٩٤     ...................................................اتفاقهم عىل قتال املرتدين ومانعي الزكاة   : املسألة الثانية
 ٩٥     ..............................................................اتفاقهم عىل مجع القرآن الكريم    :املسألة الثالثة
حابة    :املطلب الثالث  ٩٨    ......................................نامذج ألشهر املسائل التي اختلف فيها الصَّ

 ١٠٠     .......................................................^   اختالفهم يف موضع دفن النبي :لة األوىلاملسأ
 ١٠١     .................................................اختالفهم يف تقسيم أرض سواد العراق   : لة الثانيةاملسأ
 ١٠٣     ............................................................اختالفهم يف حد شارب اخلمر    :لة الثالثةاملسأ

  الفصل األول
حابةلتي حكي فيها رجوع املسائل ا

َّ
   الطهارةأبواب يف   الص

حابةرجوع أيب بن كعب ومجاعة من  – ١/١  عن القول بعدم وجوب  الغسل عند التقاء اخلتانني  الصَّ
 ١٠٧     ..............................................................................................   وعدم اإلنزال       

 ١١٠      .......................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ١١٢      ........................................................................................ رجوع أيب بن كعب 
 ١١٢      ............................................................................... كان يفتي به   سبب رجوعه عام

 ١١٣      ..................................................................... رجوع عثامن وعيل والزبري وطلحة  



אאאא  

 

 ١١٥      ..............................................................................  رجوع أيب أيوب األنصاري 
 ١١٦      ....................................................................عام أفتوا به وقالوه    سبب رجوعهم 

 ١١٧      .............................................................................    رجوع سعد بن أيب وقاص 
 ١١٨      ..........................................................يف املسألة ورجوعه    حكاية قول ابن مسعود 

 ١١٩   .   ............................................يف املسألة ورجوعه    اآلثار املحكية عن رافع بن خديج 
 ١٢٠....      ..............................................................   اآلثار املحكية عن أيب سعيد اخلدري 

 ١٢١      ..........................................................................................عن قوله    رجوعه 
 ١٢١      ............................................................................اس يف املسألة   حكاية قول ابن عبَّ 

 ١٢٢...........................      ..............................................................عن قوله    رجوعه 
 ١٢٢..     ....................................................................   يف املسألة حكاية قول النعامن بن بشري

 ١٢٣      .........................................................................................عن قوله    رجوعه 
 ١٢٣      .......................................................................  اآلثار املحكية عن زيد بن ثابت 

 ١٢٤      .............................................................................................رجوعه عن فتواه   
 ١٢٥     ......................................................................حكاية قول رفاعة بن رافع يف املسألة   
 ١٢٥..     ......................................................................حكاية قول معاذ بن جبل يف املسألة   
حابة  ١٢٦.      ......................................................................     أدلة القول الذي رجع إليه الصَّ

 ١٣٠      ........................................................................................................الرتجيح   
 ١٣١   ...............  .   رجوع عمر بن اخلطاب وابن مسعود عن القول بعدم جواز التيمم للجنب – ٢/٢

 ١٣٣     .......................................................................................  بحث املسألة ودراستها 
 ١٣٣     ........................................................................................حكاية قوهلام يف املسألة   

 ١٣٦     ...........................................................................حكاية رجوعهام عن ذلك القول   
 ١٣٩     .............................................................     أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابن مسعود

 ١٤٦     .........................................................................................................الرتجيح   



אאאא  

 

 ١٤٧     ......................   رجوع عائشة وابن مسعود وأيب هريرة عن إنكارهم املسح عىل اخلفني – ٣/٣
 ١٥٠     .......................................................................................بحث املسألة ودراستها   

حابة يف املسألة     ١٥١     .....................................................................اآلثار املحكية عن الصَّ
 ١٥٣     ...........................................................................حكاية رجوعهم عن إنكار املسح   

 ١٥٧.......     ....................................دلة القول الذي رجعت إليه عائشة وابن عبَّاس وأبو هريرة   أ
 ١٦٠    .........................................................................................................الرتجيح   

 ١٦١     .............   وابنه عبد اهللا عن القول باملسح عىل اخلفني بال توقيترجوع عمر بن اخلطاب  – ٤/٤
 ١٦٣     ...............................................اآلثار املحكية عن عمر وابنه عبد اهللا يف املسح بال توقيت   

 ١٦٥     ....................................................................رجوعهام عام ذهبا إليه وقوهلام بالتوقيت   
 ١٦٨....     ..........................................................أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابنه عبد اهللا   

  ١٦٩.............................     .............................................................................الرتجيح   
 ١٧٠     ...........................   رجوع ابن عمر عن رأيه بعدم جواز املسح عىل اخلفني يف احلرض – ٥/٥

 ١٧٢     ......................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ١٧٢     .........................................................................................حكاية رأي ابن عمر   

 ١٧٤     ..............................................................................................رجوعه عن رأيه   
 ١٧٥     .......................................................................................   سبب رجوعه عن رأيه

 ١٧٥     .......................................................................أدلة القول الذي رجع إليه ابن عمر   
 ١٧٨     ........................................................................................................الرتجيح   

  الفصل الثاني 
حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
  الزكاة   أبواب يف   الص

 ١٨١     ............................................   رجوع ابن عمر عن القول بوجوب دفع الزكاة للوالة − ٦
 ١٨٢     ......................................................................................بحث املسألة ودراستها   

 ١٨٣.     ......................اآلثار الواردة عن ابن عمر يف وجوب دفع الزكاة لوالة األمر عىل كل حال   
 ١٨٦     .............................................................................................رجوعه عن رأيه   



אאאא  

 

 ١٨٨     ................................................................................................سبب رجوعه   
 ١٨٨    ......................................................................دليل الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   

 ١٨٩    .......................................................................................................الرتجيح   
  الفصل الثالث 

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
    الصيامأبواب يف   الص

 ١٩٢     .................................   عن فتواه بأنه ال صوم ملن أصبح جنباً  جوع أيب هريرة ر – ٧/١
 ١٩٤     ....................................................................................بحث املسألة ودراستها   

 ١٩٤    ............................................................يف املسألة    اآلثار املحكية عن أيب هريرة  
 ١٩٨     ............................................................................................رجوعه عن فتواه   

 ٢٠٠     ...............................................................................................سبب رجوعه   
 ٢٠١    ................................................................  أدلة القول الذي رجع إليه أبو هريرة 

 ٢٠٥     ....................................................................................................الرتجيح   
 ٢٠٦    ...........................................   رجوع ابن عمر عن قوله بجواز احلجامة للصائم – ٨/٢

 ٢٠٨     ...................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٢٠٩     ....................................................................هو صائم    رجوعه وتركه احلجامة و

 ٢١٢     ...............................................................................................سبب رجوعه   
 ٢١٢     ....................................................................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   

 ٢١٤     .....................................................................................................الرتجيح   
  الفصل الرابع

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
 احلجأبواب يف   الص

 ٢١٦     ........................................  عن هنيه عن متعة احلج عمر بن اخلطاب  رجوع – ٩/١
 ٢١٨    ...................................................................................بحث املسألة ودراستها   

 ٢١٨     ......................................................................اآلثار املحكية عن عمر يف املسألة   
 ٢٢٣    .................................................................رجوعه عن النهي عن التمتع يف احلج   



אאאא  

 

 ٢٢٧    .......................................................................أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر   
 ٢٣١     .........................................................................................................   فائدة

 ٢٣٣    .....................................................................................................الرتجيح   
 ٢٣٤     .............................   عن اإلفتاء باملتعة يف احلج رجوع أيب موسى األشعري  – ١٠/٢

 ٢٣٥      ...................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٢٣٥     ...................................................يف املسألة    اآلثار املحكية عن أيب موسى األشعري

 ٢٣٦    .......................................................   رجوعه عن فتياه إىل قول عمر بن اخلطاب  
 ٢٣٦     .....................................................................................سبب توقفه عن فتواه   

 ٢٣٧     .....................................................................................................الرتجيح   
 ٢٣٨..     ...........................   رجوع ابن عمر عن أمر املحرمة قطع اخلفني أسفل الكعبني – ١١/٣

 ٢٣٩    ....................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٢٤٠     ..................................................................اآلثار املحكية عن ابن عمر يف املسألة   

 ٢٤٣     ...................................................................................رجوعه عام كان يفتي به   
 ٢٤٤......................................    .........................................................سبب رجوعه   

 ٢٤٤    .....................................................................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر   
 ٢٤٦     .....................................................................................................الرتجيح   

 ٢٤٧   ......   ةمك هني املحرم من التطيب قبل اإلحرام وقبل اإلفاضة إىلرجوع ابن عمر عن  – ١٢/٤
 ٢٤٩    .....................................................................................بحث املسألة ودراستها   

 ٢٤٩    ....................................................................اآلثار املحكية عن ابن عمر يف املسألة   
 ٢٥٤     ............................................................................................رأيه    رجوعه عن

 ٢٥٧     .....................................................................................سبب رجوعه عن رأيه   
 ٢٥٧     ...................................................................   أدلة املذهب الذي رجع إليه ابن عمر

 ٢٥٨.........................................................................................................       .فائدة   



אאאא  

 

 ٢٦٣     .......................................................................................................الرتجيح   
 ٢٦٤     ....................................   رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز الّترشيك يف اهلدي −١٣/٥

 ٢٦٦     ......................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٢٦٦     .....................................................................اآلثار املحكية عن ابن عمر يف املسألة   

 ٢٦٨    ..............................................................................................رجوعه عن قوله   
 ٢٧٠     ......................................................................أدلة املذهب الذي رجع إليه ابن عمر   

 ٢٧٤    .........................................................................................................الرتجيح   
  ٢٧٥.......   .رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن القول بوجوب طواف الوداع يف احلج للحائض  −١٤/٦

 ٢٧٦   .......................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٢٧٦   ....................................................اآلثار املحكية عن ابن عمر وزيد بن ثابت يف املسألة   

 ٢٨٠    ............................................................................................رجوعهام عن قوهلام   
 ٢٨٢ ................................  ................................................................سبب  رجوعهام   

 ٢٨٣    ...................................................أدلة املذهب الذي رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت   
 ٢٩٦     ........................................................................................................الرتجيح   

  الفصل اخلامس
حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
  اجلهادأبواب يف   الص

 ٢٨٨   ............ الزكاة بشأن قتال مانعي  يب بكر الصديقرجوع عمر بن اخلطاب عن معارضة أ − ١٥/١
 ٢٩٠    .......................................................................................بحث املسألة ودراستها   

 ٢٩٠     .......................................................يف  املسألة    األثر املحكي عن عمر بن اخلطاب 
 ٢٩٥ .............     ...................................رجوع عمر بن اخلطاب عن معارضته أبا بكر  الصديق   

 ٢٩٥     .................................................................................بب رجوعه عن املعارضة   س
 ٢٩٦     ..................................................................أدلة املذهب الذي وافق فيه عمر أبا بكر   

 ٢٩٨    .........................................................................................................الرتجيح   
 ٢٩٩.........    ...............................   عن رأيه يف قسمة الفيء رجوع عمر بن اخلطاب  – ١٦/٢



אאאא  

 

 ٣٠١     .......................................................................................بحث املسألة ودراستها   
 ٣٠١.....................    ..................................   يف املسألة اآلثـار املحكيَّة عن عمر بن اخلطاب 

  ٣٠٤..................     .............................................للتسوية    توجيه اختيار أيب بكر الصديق 
 ٣٠٥...................     .......................................................للمفاضلة    توجيه اختيار عمر 

 ٣٠٥....    ..................................عن التفضيل يف العطاء إىل التسوية    رجوع عمر بن اخلطاب 
 ٣٠٧.................................................................    ..................................سبب رجوعه   

 ٣٠٨.........................    ...............................  أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر بن اخلطاب 
 ٣١٠.......................................................................    ..................................الرتجيح   

فه يف أخذ اجلزية من املجوس  رجوع عمر بن اخلطاب – ١٧/٣  ٣١٢.........................    . عن توقُّ
 ٣١٣..............................      .........................................................بحث املسألة ودراستها  

 ٣١٣...     ........................................اآلثار املحكية يف توقف عمر بشأن أخذ اجلزية من املجوس  
 ٣١٥.....................................     ...............................رجوعه إىل رواية عبد الرمحن بن عوف  

  ٣١٩ ..............................     ...............................أدلة الرأي الذي رجع إيل عمر بن اخلطاب  
  ٣٢١.........................................................................     ...............................الرتجيح  

 ٣٢٢......................    .  عن قسمة األرايض التي فتحت عنوة ن اخلطاب رجوع عمر ب – ١٨/٤   
 ٣٢٥.......................................................     ...............................بحث املسألة ودراستها  

 ٣٢٥..............    .ة عنوة  بشأن عزمه تقسيم األرايض املفتوح اآلثار املحكية عن عمر بن اخلطاب 
 ٣٢٨................................................................     ...............................رجوعه عن رأيه  

 ٣٢٩   ..................................................... ...............................سبب رجوعه عن القسمة  
 ٣٣٠............................     .................................أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر بن اخلطاب  

                    ٣٢٣..........................................................................     ...............................الرتجيح  
  الفصل السادس

حابة املسائل التي حكي يف رجوع 
َّ
  البيعأبواب يف  الص



אאאא  

 

 ٣٣٤    .....   عن أقواهلم بإباحة ربا الفضل   وغريهم عبَّاسرجوع ابن مسعود وابن عمر وابن  − ١٩
 ٣٣٧     ......................................................................................بحث املسألة و دراستها   

حابة يف املسألة     ٣٣٧    .....................................................................اآلثار املحكية عن الصَّ
 ٣٣٧ .   ...................................................بن مسعود    حكاية اآلثار  املرورية عن عبد اهللا :أوالً 
 ٣٣٨    ...................................................................................حكاية قول ابن عمر    :ثانيًا 
 ٣٣٨ .   ................................................................................حكاية قول ابن عبَّاس    :ثالثًا 

 ٣٤٠ ...........    ...................................ة القول بجواز ربا الفضل عن أسامة بن زيد   حكاي :رابعًا 
 ٣٤١.....    ...............................حكاية القول باجلواز عن زيد بن أرقم و الرباء بن عازب   :خامسًا 
 ٣٤١ ................     ...............................حكاية القول باجلواز عن معاوية بن أيب سفيان   :سادسًا 
 ٣٤٣ ......................     ...............................حكاية القول باجلواز عن عبد اهللا بن الزبري   :سابعًا 

 ٣٤٣ ........    ...............................رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس عن أقواهلم يف املسألة  
 ٣٤٣ ......................................     ...............................  حكاية رجوع ابن مسعود  :أوالً 

 ٣٤٥........................................................................     ..........................سبب رجوعه  
 ٣٤٥ ................................................     ...............................حكاية رجوع ابن عمر   :ًا ثاني

 ٣٤٥ ...................................................................     ...............................سبب رجوعه  
 ٣٥٠ ..............................................    ...............................عبَّاس   حكاية رجوع ابن :ثالثًا 

 ٣٥٦  ..................................................................     ...............................سبب رجوعه  
 ٣٥٧  ..............................................................     .........................إشكال واجلواب عنه  

حابة    ٣٥٩.....................................     ...............................أدلة املذهب الذي رجع إليه الصَّ
 ٣٦٦ .............................................     ..........................................................الرتجيح  

  الفصل السابع
حابةاملسائل  التي حكي فيها رجوع 

َّ
  الشركة أبواب يف  الص

 ٣٦٨..........................      .......................  رجوع ابن عمر القول بجواز املزارعة واملخابرة − ٢٠
 ٣٧٠ .......................................................   ...............................بحث املسألة و دراستها  



אאאא  

 

 ٣٧٣ .............................   ...............................رجوع ابن عمر عن رأيه يف املزارعة واملخابرة  
 ٣٧٨    ..........................................................أدلة الرأي الذي حكي فيه رجوع ابن عمر عنه  
 ٣٧٩    ...........................................................جواب العلامء عن أحاديث النهي عن املخابرة  

 ٣٨٣ ..........................   ................................................................................الرتجيح  
  الفصل الثامن 

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع  
َّ
  الفرائض أبواب يف   الص

 ٣٨٦ ..................................   .  ةيف مرياث اجلدَّ   ^رجوع أيب بكر الصديق إىل قول النبي  – ٢١/١
 ٣٨٧    ........................................................................................بحث املسألة ودراستها  

 ٣٨٧ ................................   ..........................يف املسألة   األثر املحكي عن أيب بكر الصديق 
ة الوارثة    ٣٨٩ .............................................  ...................................................ذكر اجلدَّ

 ٣٨٩.............................................................................    ..........................  رجوعه 
 ٣٩٠ ....................   ................................................أدلة القول الذي رجع أبو بكر الصديق  

 ٣٩١ ................................................................................   ..........................الرتجيح  
 ٣٩٢ ........   .......................  دستني يف السُّ رجوع أيب بكر الصديق إىل الترشيك بني اجلدَّ  – ٢٢/٢
 ٣٩٢ ...........................................................   ..........................حث املسألة و دراستها  ب

 ٣٩٢ ..................................    .....................يف املسألة   األثر املحكي عن أيب بكر الصديق 
 ٣٩٣ ..........................................................................   ..........................  رجوعه 

 ٣٩٤ ........................................................................   ..........................سبب رجوعه  
 ٣٩٤ ...................................    ..........................أدلة القول الذي رجع إليه أبو بكر الصديق  

   ٣٩٥ ..............................................................................   ..........................الرتجيح  
 ةضالفري إلخوة ألبوين يفرجوع عمر بن اخلطاب إىل القول بالترشيك بني األخوة ألم وا – ٢٣/٣

 ٣٩٦.........................................................................    ..........................  كةاملرشَّ          
 ٣٩٧ ...........................................................    ..........................بحث املسألة و دراستها  

 ٣٩٨     ......................................................يف املسألة   ثار املحكية عن عمر بن اخلطاب اآل



אאאא  

 

 ٣٩٩ ...........................................    .......................كيفية قسمة املسألة عىل قول عمر األول  
 ٤٠٠ .........................................................................    ............................  رجوعه 

 ٤٠١ .............................................   .......................كيفية قسمة املسألة عىل قول عمر الثاين  
 ٤٠١ ...................................................   ................................................سبب رجوعه  

 ٤٠٢ ...................   ........................................................أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر  
 ٤٠٣ ................................  ..........................................................................الرتجيح  

 ٤٠٦ ...............   ...................  لإلخوة عن رأيه بحجب اجلدِّ  رجوع عمر بن اخلطاب  – ٢٤/٤
 ٤٠٨ ................................................................   .......................بحث املسألة و دراستها  

 ٤٠٨ .....................................   .......................آلثار املحكية عن عمر بن اخلطاب يف املسألة  ا
 ٤١١ ........................................................................   .......................ذكر اجلدِّ الوارث  

 ٤١١ ..............................................................................    .......................  رجوعه 
 ٤١٤ ...................  .........................................................أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر  

 ٤١٤ ...................................................................... .....................................الرتجيح  
 لث وعيل بن أيب طالبدس إىل الثُّ اجلد مع األخوة من السُّ  ةرجوع ابن مسعود عن مقاسم – ٢٥/٥

 ٤١٧ ..........................   ....................................................  دسلث إىل السُّ الثُّ من                  
 ٤١٧ .................................................................  .......................بحث املسألة و دراستها  

 ٤١٧   ............................. ..................يف املسألة   األثر املحكي عن عبد اهللا بن مسعود  :أوالً 
 ٤١٨ ........................................................................   ...................عن قوله   رجوعه 

 ٤٢٠ ..................................................................................  ...................سبب رجوعه  
 ٤٢١ ...............................................  ...................ر املحكية عن عىل بن أيب طالب  اآلثا :ثانيًا 

 ٤٢١ ..............................................................................  ...................رجوعه عن قوله  
 ٤٢٣ .................................................................................     .........................الرتجيح  

 ٤٢٤ ..............................    .  عن قضاء له يف مسألة فرضية رجوع أيب موسى األشعري  – ٢٦/٦



אאאא  

 

 ٤٢٥ .............................................  ............................................بحث املسألة و دراستها  
 ٤٢٦ ...................................    ...................يف املسألة   األثر املحكي عن أيب موسى األشعري 

 ٤٢٧ ....   ........................................  كيفية قسمة املسألة عىل ما رجع إليه أبو موسى األشعري
 ٤٢٧ ...............................................   .رجوع أيب موسى عن قضائه يف املسألة التي عرضت عليه  
 ٤٢٨ ...............................................    .كيفية قسمة املسألة عىل ما رجع إليه أبو موسى األشعري  

 ٤٢٩ .....................................................................................   .................سبب رجوعه  
 ٤٢٩ ......................................................................  .أدلة املذهب الذي رجع إليه أبو موسى  

 ٤٣٠ ....................................................................   ........................................الرتجيح  
 ٤٣٢ .......................................     .  يةرجوع عبد اهللا بن الزبري عن قضاء له يف مسألة فرض – ٢٧/٧

 ٤٣٣ ........................................   .................................................بحث املسألة و دراستها  
 ٤٣٤ ......................................................................   .األثر املحكي عن ابن الزبري يف املسألة  

 ٤٣٦ ................   ....................................كيفية قسمة املسألة عىل قضاء عبد اهللا بن الزبري األول  
 ٤٣٧ ..................................................................................    .رجوع ابن الزبري عن قضائه  

 ٤٣٨ .............................................    .كيفية قسمة املسألة عىل قضاء ابن الزبري الثاين بعد رجوعه  
 ٤٣٨ ...................................................................................................    .ب رجوعه  سب

 ٤٣٨ ......................................................................   .أدلة املذهب الذي رجع إليه ابن الزبري  
 ٤٤٠ ...............................................................................................   ............الرتجيح  

  الفصل التاسع 
حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
  العتق أبواب يف  الص

 ٤٤٢ .    ......... عن القول بجواز بيع أمهات األوالد وإىل النهي عنه رجوع عمر بن اخلطاب  – ٢٨/١
 ٤٤٥ ........................................................................................   .  بحث املسألة و دراستها
 ٤٤٧    ....................................................بجواز بيع أمهات األوالد   اآلثار املحكية عن عمر 

 ٤٤٩ .........................................................................   .من بيعها مطلقًا   إىل املنع رجوعه 
 ٤٥٢ .............................................................   .سبب رجوع عمر إىل القول بمنع بيعهم مطلقًا  



אאאא  

 

 ٤٥٤ ..............................................................  ............ أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر 
 ٤٥٨ ...........................................................................................................   .الرتجيح  

 ٤٥٩ .............................   ..عن القول بمنعهم إىل جواز ذلك   رجوع عيل بن أيب طالب  – ٢٩/٢
 ٤٦٠ .........................................................................................   .بحث املسألة و دراستها  

 ٤٦٠ ......   ..........................................يف منع بيع أمهات األوالد أوالً   اآلثار املحكية عن عيل 
 ٤٦١ .......................................................................    .رجوعه إىل القول برقِّ أمهات األوالد  

 ٣٦٢ .....................................................................................................   .سبب رجوعه  
 ٤٦٢ ...........................................................   .  ة الرأي الذي رجع إليه عيل بن أيب طالب أدل

 ٤٦٤ ...........................................................................................................   .الرتجيح  
  

  الفصل العاشر 
حابةالتي حكي فيها رجوع  املسائل

َّ
  النكاحأبواب يف   الص

 ٤٦٦ ...............................   .  الصداق عن رأيه منع املغاالة يف رجوع عمر بن اخلطاب  – ٣٠/١
 ٤٦٩ ...   .....................................................................................بحث املسألة و دراستها  

 ٤٧٠ ....................................................   .األثر املحكي عن عمر يف النهي عن املغاالة  يف املهور  
 ٤٧٣ ...................................................    .رجوع عمر بن اخلطاب عن هنيه عن املغاالة يف املهور  

 ٤٧٦  ............................................................................................  .........سبب رجوعه  
 ٤٧٨ .......................................................................   .أدلة الرأي الذي إليه عمر بن اخلطاب  

 ٤٨١ ............................................................................   ...............................الرتجيح  
 ٤٨٤ .....................   .عن فتواه بجواز نكاح األم قبل الدخول بالبنت  رجوع ابن مسعود  – ٣١/٢

 ٤٨٦ ...... ...............................  ....................................................بحث املسألة و دراستها  
 ٤٨٨ .................................................................   .يف املسألة   األثر املحكي عن ابن مسعود 

 ٤٨٩ .................   .................................................................................رجوعه عن فتواه  
 ٤٩٠ .....................................................................................................   .سبب رجوعه  



אאאא  

 

 ٤٩١  .......................................................................  .أدلة القول الذي رجع إليه ابن مسعود  
 ٤٩٤ ...........................................................................................................   .الرتجيح  

غرى املخفية رجوع ابن مسعود  – ٣٢/٣  ٤٩٥ .....................   . عن رأيه يف العزل بأنه املوءودة الصُّ
 ٤٩٧ .........................................................................................  .بحث املسألة و دراستها  

 ٤٩٧ ................................................................   .يف املسألة   اآلثار املحكية عن ابن مسعود 
 ٤٩٧ ....................................................................  ....................رجوعه عن رأيه يف العزل  

 ٤٩٩ .....................................................................................................  .سبب رجوعه  
 ٥٠٠ ...............................................   ..................اجلمع بني أحاديث املنع و األحاديث املبيحة  

 ٥٠٢.................................................................     .   أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن مسعود 
 ٥٠٤ ..............................   .............................................................................الرتجيح   

 ٥٠٥ ................................    .  نكاح املتعة ةعن القول بإباح عبَّاسرجوع ابن مسعود وابن  – ٣٣/٤
 ٥٠٨ ....................................................................................    .بحث املسألة و دراستها  

 ٥١٢ ....................................................    .األثر املحكي عن ابن مسعود يف إباحة املتعة   :أوالً 
 ٥١٣ ....................................................................................    .رجوعه عن إباحته املتعة  

 ٥١٤ ........................................................................................   ..........سبب رجوعه  
 ٥١٤ ....................................................... .اآلثار املحكية عن ابن عبَّاس يف إباحة املتعة   :ثانيًا 

 ٥١٥ ....................................................................   ..................رجوعه عن رأيه يف املتعة  
 ٥٢٣ ..............................................................................   .هل حيد الواطئ يف نكاح املتعة  

 ٥٢٤ ...........................................  ...........................أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن مسعود  
 ٥٣٣ ........................................................................................................    .الرتجيح  

 ٥٣٤ ............    ...............................  رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابيات – ٣٤/٥
 ٥٣٥ ......................................................................................   .بحث املسألة و دراستها  

 ٥٣٧ ..................................................   .اآلثار املحكية عن ابن عمر يف كراهة نكاح الكتابيات  



אאאא  

 

Ÿω ﴿ :العلامء يف قوله تعاىلاختالف  uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 4 ﴾  .    .............................. ٥٤٠ 
 ٥٤٢ ..........................................   .رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابية إىل التوقف  

 ٥٤٣ .............................................................    .لكراهة  سبب رجوعه إىل التوقف بعد قوله با
 ٥٤٣ ........................................................   .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر وهو التَّوقُّف  

 ٥٤٣ ....................................................     ......................................................الرتجيح  
  الفصل احلادي عشر 

حابةالتي حكي فيها رجوع 
َّ
  الطالقأبواب يف   الص

 ٥٤٦ ........     عن القول بأن حتريم الزوجة يقع به ثالث تطليقات رجوع عيل بن أيب طالب  – ٣٥/١
 ٥٤٨ ..........................................................................   .............بحث املسألة و دراستها  

 ٥٤٨ ......................................................   .يف املسألة   اآلثار املحكية عن عيل بن أيب طالب 
 ٥٥٢ ....................................   ....................  عن قوله بأن احلرام ثالث طلقاتحكاية رجوعه 

 ٥٥٤ .................................    .يف املسألة    أدلة املذهب الذي حكي فيه رجوع عيل بن أيب طالب
 ٥٥٥ ......   ....................................................................................................الرتجيح  

 ٥٥٨ .............................................    .  عن قوله يف املخرية رجوع عيل بن أيب طالب  – ٣٦/٢
 ٥٦٠ ......................................................................................    .بحث املسألة و دراستها  

 ٥٦٠ ...........................................................................    .عيل يف املسألة  اآلثار الواردة عن 
 ٥٦٢ .................................................    .رجوعه عن موافقة عمر بن اخلطاب بعد توليه اخلالفة  

 ٥٦٣ ...............................................................    ....................................سبب رجوعه  
 ٥٦٤....................................................      .   أدلة املذهب الذي رجع إليه عيل بن أيب طالب 

 ٥٦٥ .......................................    ..................................................................الرتجيح  
 ٥٦٧ ..........   . عن القول بأن طالق الثالث بلفظ واحد يقع به طلقة واحدة عبَّاسرجوع ابن  – ٣٧/٣

 ٥٦٩  ......................................................................................   .بحث املسألة و دراستها  
 ٥٦٩ ...................................................................    .اآلثار املحكية عن ابن عبَّاس يف املسألة  



אאאא  

 

 ٥٧٠ .................................     .رجوع ابن عبَّاس عن قوله بوقوع الثالث تطبيقات إىل أهنا واحدة  
 ٥٧٤ .........................................................................    .سبب رجوعه عند من قال بذلك  

 ٥٧٦ .........................................................    .أدلة املذهب الذي حكي فيه رجوع ابن عبَّاس  
 ٥٧٨ ..................................................   .......................................................الرتجيح  

  الفصل الثاني عشر 
حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
دِ أبواب يف   الص

َ
  العِد

 ٥٨٧ ...................................    .  عن رأيه يف عدة امرأة املفقود رجوع عمر بن اخلطاب  – ٣٨/١
 ٥٨٩ .......................................................................................    .  بحث املسألة ودراستها
 ٥٨٩ ......................................................................   .يف املسألة   اآلثار املحكية عن عمر 

 ٥٩١ ..........................................................    .دًا  رجوعه إىل القول بأن امرأة املفقود ترتبص أب
 ٥٩٤...............................................................    .   أدلة القول الذي حكي فيه رجوع عمر 

 ٥٩٦ .........................................    .................................................................الرتجيح  
 ٥٩٧  ........رجوع عمر بن اخلطاب عن رأيه بأن من تزوج امرأة يف عدهتا فإهنا حترم عليه عدم التأبيد – ٣٩/٢

 ٥٩٨ .....  .................................................................................بحث املسألة و دراستها  
 ٥٩٨ ....................................................................    .يف املسألة   اآلثار املحكية عن عمر 

 ٦٠٠ .................................................................    .رجوعه عن القول بتحريمها عىل التأبيد  
 ٦٠٢ ...........................................................................................     .......سبب رجوعه  

 ٦٠٢....................................................................     .   أدلة املذهب الذي رجع إليه عمر 
 ٦٠٣ .......................................................................    ..................................الرتجيح  

 ٦٠٤ ......................................      مدة احلمل رجوع عمر و عثامن عن رأهيام يف حتديد أقلِّ  – ٤٠/٣
 ٦٠٥ .........................................    ..............................................بحث املسألة و دراستها  

 ٦٠٥ ..........................................................    .حكاية اآلثار عن عمر ورجوعه عن رأيه   :أوالً 
 ٦٠٦ ..................     ..............................................................حكاية اآلثار عن عثامن   :ثانيًا 

 ٦٠٦ ..............................................................................................................     .تنبيه  
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 ٦٠٨ ..........    .......................................................................................سبب رجوعهام  
 ٦٠٨ .................................................................    .دليل املذهب الذي رجع إليه عمر وعثامن  

 ٦٠٨ .............................................................................................................     .فائدة  
 ٦٠٩ .........................................................................................................   .الرتجيح  

 ٦١٠ ...........    . عن رأيه بأن املتوىف عنها زوجها تعتد حيث شاءت رجوع عثامن بن عفان  – ٤١/٤
 ٦١٢ ..........................................................................     .............بحث املسألة و دراستها  
 ٦١٢ .....................................................................     .يف املسألة   األثر املحكي عن عثامن 

 ٦١٣ .......................................................     .........................................رجوعه عن رأيه  
 ٦١٥ ..................................................................................................    .سبب رجوعه  

 ٦١٥ .................................    ....................................   أدلة املذهب الذي رجع إليه عثامن 
 ٦١٧ .........................................................................................................    .الرتجيح  

 ٦١٩ ..    ............................... عن القول بأن عدة احلمل أقىص األجلني عبَّاسرجوع ابن  – ٤٢/٥
 ٦٢٠ .....................................................................................    .بحث املسألة و دراستها  

 ٦٢٣ .........................................................   .اجلمع بني آية سورة البقرة و آية سورة الطالق  
 ٦٢٥ ..................................................................    .ن ابن عبَّاس يف املسألة  اآلثار املحكية ع

 ٦٢٦ ..................................................................................   .رجوع ابن عبَّاس عن رأيه  
 ٦٢٩ ......................................................................    ............................سبب رجوعه  

 ٦٣٠ ..................................................................     .أدلة املذهب الذي رجع إليه ابن عبَّاس  
 ٦٣٢ ...................................................    .....................................................الرتجيح  

  الفصل الثالث عشر 
حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 

َّ
ضاعأبواب يف   الص

َّ
  الر

 ٦٣٤ ......................................   .  عن فتواه يف رضاع الكبري رجوع أيب موسى األشعري  – ٤٣
 ٦٣٥ .......................................................................................    .ا  بحث املسألة و دراسته

 ٦٣٥ ........................................     .اآلثار الواردة عن أيب موسى األشعري يف صحة رضاع الكبري  
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 ٦٣٧ ..........................................................   ................صفة إرضاع الكبري عند القائلني به  
 ٦٣٨ .....................................................................   .اجلواب عن قصة سامل موىل أيب حذيفة  

 ٦٤١ ...........................    ...................................................عن فتواه   رجوع أيب موسى 
 ٦٤٢ ..................................................     .   أدلة الرأي الذي رجع إليه أبو موسى األشعري 

 ٦٤٤ ..    ........................................................................................................الرتجيح  
  الفصل الرابع عشر 

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  الدياتأبواب يف   الص

 ٦٤٦ ...................    . عن رأيه بعدم توريث املرأة من دية زوجها رجوع عمر بن اخلطاب  – ٤٤/١
 ٦٤٧ ..................................    .....................................................بحث املسألة و دراستها  

 ٦٤٧ .......................................................     .يف املسألة   اآلثار الواردة عن عمر بن اخلطاب 
 ٦٤٩ ...........   ......................................................................................رجوعه عن رأيه  

 ٦٥٠   .......................................................................................سبب رجوعه عن رأيه  
 ٦٥١......................................................     .    أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر بن اخلطاب

 ٦٥٢ ...............................................................................................    ........الرتجيح  
  ٦٥٣......................    .   عن رأيه يف املفاضلة بني دية األصابع رجوع عمر بن اخلطاب  – ٤٥/٢

 ٦٥٤......................................................     ...............................بحث املسألة ودراستها   
 ٦٥٤..........................     .يف التفاضل بني دية األصابع بحسب منافعها    األثر املروي عن عمر 

 ٦٥٤.................    .............................................................................رجوعه عن رأيه   
 ٦٥٧.......................................................    .   أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر بن اخلطاب 

 ٦٥٩.......................................................................................................    .الرتجيح   
 ٦٦٠ .........................................    .  عن رأيه يف دية اجلنني رجوع عمر بن اخلطاب  – ٤٦/٣

 ٦٦١ .....................................................................................    .بحث املسألة ودراستها  
 ٦٦١ ................................................    .وعه إليه  يف دية اجلنني ورج األثر الوارد عن عمر 

 ٦٦٢ ................................................................................................    .سبب رجوعه  
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 ٦٦٢ .......................................    .....................................................الواجب يف اجلنني  
 ٦٦٣ ................................................................................    .?   متى جتب الغرة يف اجلنني

 ٦٦٣ ......................     ...............................................................................قيمة الغرة  
 ٦٦٤ .....................................................................    .   أدلة الرأي الذي رجع إليه عمر 

 ٦٦٦ .    .......................................................................................................الرتجيح  
  الفصل اخلامس عشر 

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  احلدودأبواب يف   الص

 ٦٦٨ .........  .  ما أتلفوه من دم أو مال املرتدينعن رأيه تضمني  رجوع أيب بكر الصديق   – ٤٧/١
 ٦٦٩ .............................    ........................................................بحث املسألة و دراستها  

 ٦٦٩ ....................     .يف وجوب تضمني املحاربني ما أتلفوه   األثر الوارد عن أيب بكر الصديق 
 ٦٦٩ .............................................................................    .رجوعه عن رأيه وسبب ذلك  

 ٦٧٠ ........................................................   .  أي الذي رجع إليه أبو بكر الصديق أدلة الر
 ٦٧٢ .......................................................................................................      .الرتجيح  

جل إىل القول عن  رجوع عمر بن اخلطاب   – ٤٨/٢  القول بقطع يد السارق أقطع اليد والرِّ
  ٦٧٣..................................................................................................      .  بحبسه            

 ٦٧٥ ...................................   .....................................................بحث املسألة و دراستها  
 ٦٧٥..................................................................     .    اآلثار الواردة عن عمر بن اخلطاب 

 ٦٧٦ .....   ...........................................................................رجوعه عن رأيه وسبب ذلك   
 ٦٧٩ ...................................................................   .أدلة املذهب الذي حكي فيه رجوع عمر  

 ٦٨٠ ..........................................................................................................   .الرتجيح  
  دس عشر اسالفصل ال

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  األطعمة أبوابيف   الص

 ٦٨٢ ................................ .  عن القول بإباحة أكل حلوم احلمر اإلنسية عبَّاسرجوع ابن  –  ٤٩/١
  ٦٨٤ ......................   ................................................................بحث املسألة و دراستها  
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 ٦٨٤ ........................................  .اآلثار الواردة عن ابن عبَّاس بإباحة أكل حلوم  احلمر اإلنسية  
 ٦٨٦ ......................  .جواب اجلمهور عن آية األنعام التي تأوهلا ابن عبَّاس يف حلِّ احلمري األهلية  

 ٦٨٦ ..............................................................................................   .يه  رجوعه عن رأ
 ٦٩١ .....................................................................   .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عبَّاس  

 ٦٩٣ ...............................................................................    .........................الرتجيح  
 ٦٩٤ ...........................................    .  رجوع ابن عمر عن النهي عن أكل ما َلَفَظُه البحر – ٥٠/٢

 ٦٩٥ .................................................   .....................................بحث املسألة و دراستها  
 ٦٩٥ .......................   .األثر الوارد عن ابن عمر يف كراهة أكل السمك الطايف ثم رجوعه عن ذلك  

 ٦٩٧ .........   .........................................................................................سبب رجوعه  
 ٦٩٨ ......................................................................    .أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر  

 ٧٠٠ ........................................................................................................   .الرتجيح  
  صل السابع عشر الف

حابةاملسائل التي حكي فيها رجوع 
َّ
  األميان والنذور  أبواب يف  الص

 ٧٠٢ ...............   .  عن فتواه فيمن نذر  أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة بدنة عبَّاسرجوع ابن  – ٥١
 ٧٠٣ .................................   .....................................................بحث املسألة ودراستها  

 ٧٠٣ .....................................    .اآلثار الواردة عن ابن عبَّاس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده  
 ٧٠٦  ......................................................................................   .عن فتواه   رجوعه 

 ٧٠٨ .....................................................    .أدلة الرأي الذي حكي فيه رجوع ابن عبَّاس إليه  
 ٧٠٩ ......................................................................................................   .الرتجيح  
 ٧١١ ............................................................................................   ............  اخلامتة

  الفهارس العلمية العامة
 ٧١٥....................................................................     .  فهرس اآليات القرآنية الكريمة − ١
 ٧٢١...........................................................................     .  نَّبويَّةفهرس األحاديث ال  − ٢
 ٧٢٩..............................................................................     .  فهرس اآلثـار املوقوفة  − ٣
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 ٧٤٧.............................................................     .............  فهرس األعالم املرتجم هلم  − ٤
 ٧٥٩...........................................................    .فقهية واألُصولية  فهرس املصطلحات ال − ٥
 ٧٦١........................     .........................................واألُصولية   فهرس القواعد الفقهية  − ٦
 ٧٦٢...............................................................................    .  غريبةفهرس الكلامت ال − ٧
     ٧٧٠........................................................    .  بائل واملواضع والبلدانفهرس الفرق والق − ٨
 ٧٧٣.............................................................................     .  فهرس املصادر واملراجع − ٩
 ٨٠٩.................................................................................     .  فهرس املوضوعات − ١٠
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