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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الممدمة

المرسيلين وعليى آليه وصيحبه أجمعيين   الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم على سييد

 .(ٔ)(ًَقُم سَّبِّ صِدَِْي عِهًْاًًًً)فمد لال تعالى في كتابه الكريم 

)ميين يييرد   بييه خيييراً يفمييه فييي الييدين(  ولييال 
(ٕ)
، إن علميياء هييذه األميية الييذين أنيياروا  

ول ، للبشرية طريك الهداية ، وأزاحوا عن كاهلها براثن الجهيل والعبوديية فيي عصيرها األ

كان الواحد منهم جامعاً ألكثر من علم من العلوم الشرعية واإلنسانية ، فملما نجد عالماً إال 

ولد برع فيي أكثير مين عليم والسييما إذا تعليك أحيد العلميين بياألخر كالفميه والحيديث. ومين 

هؤالء األعبلم اإلمام الجوزجاني ، فالمشهور عنه أنه محدث ومن علمياء الجيرح والتعيديل 

أنه فميه أيضاً. وهذا يكاد يكون سمة فيي أكثير الفمهياء ، فملميا نجيد فميهياً فيي عصيرهم إال 

ليس له في الحديث وعلومه شييء ، ودلييل ذلين أن األئمية األربعية األعيبلم كيانوا يحيدثون 

ويحيدث عيينهم ، فاإلميام أبييو حنيفيية رحميه   تعييالى وإن ليم يشييتهر كؽيييره مين األئميية فييي 

حافظاً مكثراً ، حيث ييذكر عنيه أنيه ليد كتيب عنيه أربعية آالؾ مين أئمية الحديث إال أنه كان 

الحييديث لييال يحيييى بيين نصيير )دخلييت عليييه فييي بيييت مملييوء كتبيياً فملييت مييا هييذا فمييال هييذه 

األحاديييث مييا حييدث منهييا إال اليسييير الييذ  ينتفييع بييه(
(ٖ)

. ولييه رحمييه   مسييند فييي الحييديث 

حنيفة. وأما اإلمام مالن رحمه   تعيالى فهيو مشهور متداول بين العلماء أسمه مسند ابي 

علم بين المحدثين وإمامهم، لال وهيب )إمام أهل الحديث مالن(
(ٗ).
وكتابه الموطأ من أنفع  

                                                      
 ٗٔٔسورة طه من اآلية  (ٔ)

بيروت ، مسند عبد   ابن العباس  –( ، دار صادر ٔهـ( ، )طٕٔٗمسند احمد ، اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني )ت (ٕ)

، والحديث صحيح ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي ابن ابي  8ٙٔ/ٙ،  ٕٗ٘ٙ، رلم الحديث 

،  988ٔبيروت  -هـ( ، بتحرير الحافظين الجليلين العرالي وابن احجر ، دار الكتب العلمية  8ٓ7بكر الهيثمي )ت 

ٔ/ٕٔٙ 

هـ( لئلمام الهمام مبل علي المار  ٓ٘ٔبن ثابت الكوفي )تشرح مسند أبو حنيفة ، اإلمام أألعظم أبي حنيفة النعمان  (ٖ)

 7/ٔهـ( ، ت خليل محيي الدين الميس ، دار الكتب العلمية ، ٗٔٓٔالحنفي )ت

 9ٕٓ/ٔت  –ب  –هـ( ، دار احياء التراث العربي 7ٗ8تذكرة الحفاظ ، لئلمام أبي عبد   شمس الدين الذهبي )ت  (ٗ)
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كتب الحديث واألثر وأراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس عليه لوال رفض اإلميام ليذلن 

 األمر ، والمصة مشهورة.

  تعالى فهو تلميذ اإلمام مالن وأخذ عنه الموطأ ليال أبيو داود  وأما اإلمام الشافعي رحمه

)ما أعلم للشافعي حديثاً خطأ(
(ٔ)

. وله مسند في الحديث اسمه مسند اإلمام الشافعي وكتابيه 

 األم زاخر باألحاديث واآلثار التي يرويها في معرض االستدالل بها.

لحييديث بييبل منازعيية ومسيينده ميين أعظييم أمييا اإلمييام احمييد رحمييه   تعييالى فهييو إمييام أهييل ا

 مصنفات الحديث وستأتي ترجمته وذكر منالبه ، ألنه شيخ اإلمام الجوزجاني

وكذلن من اشتهر من العلمياء بأنيه محيدث فيان ذلين ال يعنيي أنيه ليم تكين ليه بالفميه صيلة ، 

واب الفميه فهذا اإلمام البخار  واإلمام النسائي رحمهما   تعالى لد رتبا كتابيهميا عليى أبي

وهذا يدل على أنهما فميهان أيضياً وعليى عليم واسيع بالفميه ، فاإلميام النسيائي كيان لاضيياً 

وستأتي ترجمتيه وذكير منالبيه ، ألنيه احيد تبلميذة اإلميام الجوزجياني ، ولييس ميا ذكير عين 

ترتيبهمييا خاصيياً بهمييا فمييط فهييو ميينهم كثييير ميين المحييدثين يصيينفون أحاديييث األحكييام علييى 

 ه ولد سبمهم بذلن من األئمة المشهورين اإلمام مالن.أبواب الفم

واإلمام الجوزجاني ال يختلؾ عن ؼيره من علماء عصره في هذا إال أنه لم يتفيرد ويسيتمل 

عن شيخه اإلمام احمد ، وإنما انضيو  تحيت ليواء الميذهب الحنبليي حتيى صيار مين أشيهر 

يخيالؾ فيهيا شييخه اإلميام احميد ، رواة المذهب إال أن هذا لم يمنعه من أن تكون ليه آراء  

مثله كمثل اإلمام يوسؾ واإلمام دمحم بن الحسن صاحبي اإلمام أبي حنيفة رحمهم   تعيالى 

 أجمعين.

أما سبب ندرة آرائه الفمهية ، فيعود إلى فمدان ما خلفه رحميه   مين مصينفات فيي مجيال 

من نمل عنها وآستشهد بها وكيذلن الفمه فلم يصل إلينا إال المليل من تلن اآلراء عن طريك 

ايضيياً فالؽالبييية ميين تبلمذتييه اشييتهروا فييي مجييال الحييديث وميين كييان ميينهم فميهيياً كييالطبر  

 رحمه   تعالى لم ينمل عنه الكثير ، وكل هذا أد  إلى ندرة ما نمل عنه في مجال الفمه.

                                                      
 ٕٖٙ/ٔتذكرة الحفاظ  (ٔ)
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فمهيية ودراسيتها  وهذا الجهد البسيط الذ  حاولت فيه أن أجمع أؼلب ما نمل عنه من آراء

دراسة ممارنية ، ليد واجهيت فييه مشيكبلت جمية سيببها األول واليرئيس االحيتبلل األمريكيي 

الؽاشم لبلدنا الحبيب ، فسلب منا أثمن شيء وأعظم نعمة أال وهو األمن واألمان ، وأدخلنا 

فييي أزمييات سياسييية واجتماعييية والتصييادية ، عطلييت الحييياة وجعلييت منهييا عييذاب يييومي 

 نكاد نخرج من أزمة إال ونجدهم لد أولعونا في أخر . مستمر ال

نسأل   تعالى أن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنيا وأن يكفينيا ؼيدرهم وشيرهم ويجعيل كييدهم 

 في نحرهم أنه على كل شيء لدير.

وكل ذلن يؤد  إلى ضعؾ االستعداد النفسي للكتابة بل يصل إلى حيد اإلحبياط والعجيز أميام 

 ة.هذه الصعوبات الجم

وبعد االستعانة باهلل والتوكل عليه وبمساعدة األهل وبعض األصدلاء جياء بحثيي هيذا اليذ  

ال أدعي لطعاً أنه وصل إلى درجة الكمال المنشيود بيل ليم يصيل إلييه حتمياً فحسيبي أنيي ليد 

بذلت فيه ألصيى ميا ليد  مين جهيد وطالية متحيدياً كيل ميا ميرو بيي مين صيعوبات مكونياً مين 

 لنحو اآلتي أربعة فصول على ا

 الفصل األول  الموسوم بعصره وحياته ويتكون من أربعة مباحث. 

 المبحث األول  عصره ويتكون من ثبلثة مطالب.

المطليييب األول  الحالييية السياسيييية تناوليييت فييييه العصييير العباسيييي األول والعصييير الثييياني ، 

حيداث الداخليية مترجماً لكل خليفة من العصرين ترجمةً مختصرة ، كما بينت فيه الفتن واأل

 واألخطار الخارجية لكبل العصرين.

المطلييب الثيياني  الحاليية االجتماعييية بينييت فيييه أجنيياس السييكان وطبيعيية معاشييهم والنظييام 

 االجتماعي والحالة االلتصادية.

المطلب الثالث  الحالة العلمية بينت فيه وبشكل مختصر ازدهار العليوم وتنوعهيا وتطورهيا 

 واهم تلن العلوم.
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 حث الثاني  حياته الشخصية ويتكون من مطلبينالمب

 المطلب األول  اسمه ، كنيته ، لمبه ،نسبه

 المطلب الثاني  مولده ، ونشأته ، وفاته

 المبحث الثالث  حياته العلمية ويتكون من ثبلثة مطالب 

المطلب األول  طلبه للعلم بينت فيه حرصه عليى طليب العليم واليرحبلت فيي طلبيه التيي ليام 

 بها.

المطلب الثياني  العليوم التيي بيرع بهيا بينيت ذلين وبشيكل مختصير وذكيرت أهيم تلين العليوم 

 وإجادته فيها.

 المطلب الثالث منزلته بين العلماء جمعت فيه ألوال العلماء في بيان علمه وفضله.

 المبحث الرابع شيوخه ، تبلميذه ، مؤلفاته ويتكون من ثبلثة مطالب

كثرتهم فمد اخترت آثنيى عشير عالمياً فميط رحمهيم   تعيالى المطلب االول شيوخه ونظراً ل

 جميعاً  

 ً  المطلب الثاني  تبلمذته ونظراً لكثرتهم أيضاً فمد اخترت أحد عشر عالماً رحمهم   جميعا

 المطلب الثالث  مؤلفاته جمعت فيها ما ذكر العلماء عنه من مصنفات له في أكثر من علمٍ 

ائييه الفمهييية فييي العبيادات فمييد وجييدت لييه سييتة وعشييرين رئييياً الفصيل الثيياني  الموسييوم ب ر

أولهييا المسييح علييى العماميية واخرهييا بنيياء المسييجد فييي الطريييك ، ولييد ألتصيير آراؤه فييي 

العبييادات فشييملت بعضيياً ميين أحكييام الطهييارة والصييبلة ولييم أجييد لييه رحمييه   فييي الصييوم 

 والزكاة والحم رأياً يذكر.

ه في األحيوال الشخصيية والمعيامبلت وجيدت ليه سيبعة آراء. الفصل الثالث  الموسوم ب رائ

 ثبلثة منها في األحوال الشخصية وأربعة في المعامبلت
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الفصل الرابع  الموسوم ب رائه في الحدود والجنايات وأحكام الجهياد والسيهام ، وجيدت ليه 

خمييس آراء اثنييان فييي الحييدود وواحييد فييي الجنايييات وواحييد فييي الجهيياد وواحييد فييي سييهام 

 لخيل. فكان مجموع ما جمعت له ثمانيةً وثبلثين رأياً.ا

وبعد بذلن الخاتمة بينيت فيهيا أسيباب تمييز علمائنيا األعيبلم فيي ذلين العصير وان مين جياء 

بعييدهم عاليية عليييهم، وذكييرت فيهييا مييا وافييك اإلمييام احمييد ميين آراء ومييا خالفييه رحمهييم   

ب فمن   وتوفيمه ، وما كيان فييه تعالى. فهذا مختصر عام لرسالتي فما كان فيه من صوا

من زلل أو خطأ فمن نفسي ، وأسيأل   تعيالى العفيو عين زلليي وخطئيي وآخير دعوانيا أن 

 الحمد هلل رب العلمين.
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 األٔلادلثذس 

 ػصشِ

 األٔل ادلطهة

 ((احلانح انغٍاعٍح))

 

باسييية ، فييي الفتييرة الوالعيية فييي عيياا اإلمييام الجوزجيياني حياتييه فييي عصيير الدوليية الع     

هـ9ٕ٘الربع األخير من المرن الثاني الهجر  إلى سنة 
(ٔ)
، حييث تيوفي فيهيا ، فهيو بيذلن  

عشيير خليفيية ، أحد والعصيير الثيياني ، بلؽييوا األولعاصيير عييدداً ميين خلفيياء العصيير العباسييي 

 -والين ترجمة مختصرة لكل خليفة  

 األٔلخهفاء انؼصش انؼثاعً  – أٔال

 انششٍذ ْاسٌٔ .1

هارون بن دمحم المهد  بن جعفر المنصور أبو دمحم ، لمب بالرشييد لرشيادة عمليه             

واتسعت الفتوحات  ، ومين أعظيم أزدهرت الدولة في عهده هـ ،  ٘ٗٔ، ولد  بالر  سنة 

هـ.9ٖٔسنة  باذ من لر  طوسسناحكمة ، توفي في منجزاته ، إنشاؤه بيت ال
(ٕ)
 

                                                      
  9ٗ٘/ٕذكرة الحفاظ ت (ٔ)

؛  ٔٗٗ/ٙت ، –ب  –هـ( ، دار الكتب العلمية  ٖٓٔينظر تاريخ الطبر  ، ألبي جعفر دمحم بن جرير الطبر  )ت  (ٕ)

البداية  ٕٓٔٓ/٘هـ( ، د.إحسان عباس 8ٔٙوفيات األعيان ، لشمس الدين أحمد بن دمحم أبي بكر بن خلكان )ت

؛ تاريخ الخلفاء ،  7ٔٔ/ٓٔ( ، ٔهـ( ت علي شير  ، )ط77ٗلدمشمي )ت، ألبي الفداء إسماعيل بن كثير اوالنهاية

؛ األعبلم ، لخير الدين الزركلي ،  ٕ٘ٗهـ( ، ت دمحم أبو الفضل إبراهيم /9ٔٔلجبلل الدين عبد الرحمن السيوطي ، )ت

 ٕٓٔ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية ، الدولة العباسية ،  دمحم الخضر  بن / ٕٙ/8( ، ٘)ط
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 األيني .2

بن هارون الرشيد بن دمحم المهد  بن جعفر المنصور أبو موسيى ، لميب بياألمين  دمحم       

طياهر بين هيـ ، عليى ييد  98ٔهيـ ،  ولتيل فيهيا سينة  7ٓٔ، ولد في الرصافة ببؽداد سينة 

لائييد جيييا المييأمون ، بعييد أن ولعييت الفتنيية بينهميياالحسييين 
(ٔ)

. لييال عنييه الييذهبي )ذا لييوة 

لتدبير مفرط(وشجاعة وأدب وفصاحة ولكنه سيء ا
(ٕ)
 

 ادلأيٌٕ .3

عبييد   بيين هييارون الرشيييد بيين دمحم المهييد  بيين جعفيير المنصييور أبييو جعفيير ، لمييب        

لييه لحرييية الفكيير والييرأ  ، هييـ ، اتسييم عصييره بالترجميية وإطبل7ٓٔبالمييأمون ، ولييد سيينة 

هـ.8ٕٔرسوس سنة توفي بط
(ٖ)
 

 ادلؼرصى .4

بيين جعفيير المنصييور أبييو إسييحاق ، لمييب  دمحم بيين هييارون الرشيييد بيين دمحم المهييد           

الدوليية فييي عصييره ، أوج لوتهييا  تهييـ ، بلؽيي79ٔبالمعتصييم بيياهلل ، ولييد فييي بؽييداد سيينة 

هـ.7ٕٕالعسكرية ، فوسع الفتوحات ، ولمع الفتن ، توفي في سامراء سنة 
(ٗ) 

 

                                                      
؛  7ٕٔ/7؛ األعبلم للزركلي  7ٗٗ؛ تاريخ الخلفاء /  ٕٔٗ/ٓٔالبداية والنهاية؛  ٕٙ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

 7٘ٔمحاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /

 ٖٖٗ/9( ، 9هـ( ت شعيب االرنؤوط ، )ط7ٗ8سير أعبلم النببلء ، لئلمام شمس الدين دمحم أبن أحمد الذهبي )ت (ٕ)

؛ األعبلم 89ٗ؛ تاريخ الخلفاء 7ٕ٘/ٓٔالبداية والنهاية؛ 9ٕٓ/ٔ؛ وفيات األعيان ٕٔٔ/٘لطبر  ينظر تاريخ ا (ٖ)

 7ٗٔ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /ٕٗٔ/ٗ

؛ سير أعبلم النببلء  7ٖٓ/ٓٔالبداية والنهاية؛  7ٗٔ/ٓٔ؛ وفيات األعيان  ٕ٘ٓ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٗ)

بر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو  ؛ تاريخ أبن خلدون ؛ الع 9ٕٓ/ٓٔ

؛ تاريخ  ٕٙ٘/ٖ( دار إحياء التراث العربي ، 8ٓ8السلطان األكبر ، للعبلمة عبد الرحمن بن خلدون المؽربي )ت

 9ٕٕ، محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية / 7ٕٔ/7؛ األعبلم  ٖٔ٘الخلفاء /
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 انٕاشك .5

بيالواثك    أبيو جعفير ، لميبهارون بن دمحم المعتصم بن هيارون الرشييد بين دمحم المهيد     

 هـ ، كان يذهب في كثير من أموره مذهب عمه 8ٙٔولد بطريك مكة سنة باهلل 

هـ.ٕٖٕالمأمون ، وأطلك على نفسه المأمون األصؽر ، توفي في سامراء سنة 
(ٔ)
 

 ادلرٕكم .6

جعفر بن دمحم المعتصم بن هارون الرشيد بن دمحم المهد  أبو الفضل ، لمب بالمتوكيل        

كيان محبياً للعميران ومين أبطيل الميول بخليك الميرآن . هيـ ، ٕٙٓبؽداد سنة على   ، ولد ب

هـ.7ٕٗاؼتيل في سامراء على يده لواده الترن سنة  .آثاره المتوكلية 
(ٕ)
 

 خهفاء انؼصش انؼثاعً انصاًَ -شاًٍَا :

 ادلُرصش .1

دمحم بييين جعفييير المتوكيييل بييين دمحم المعتصيييم بييين هيييارون الرشييييد أبيييو جعفييير ، لميييب          

هـ ، امتاز عصره بسيطرة الميادة األتيران عليى ٕٕٕالمنتصر باهلل ، ولد في سامراء سنة ب

ولييل انيه تيوفي مين علية كانيت فيي حلميه ، ولييل ورمياً  الحكم ، ولتل مسموماً في سامراء

هـ.8ٕٗسنة  خبيثاً في معدته و  اعلم
(ٖ)
 

 

                                                      
؛ ٖٕٓ/ٖ، تاريخ أبن خلدون ٖٙٓ/ٓٔ؛ سير أعبلم النببلء ٕٖٙ/ٓٔالبداية والنهاية؛ 7ٖٕ/٘الطبر  ينظر تاريخ  (ٔ)

 8ٕٗمحاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /  ٖٙ/8؛ األعبلم ٙٗ٘تاريخ الخلفاء / 

سبلمية ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإل7ٕٔ/ٕ؛ األعبلم ٓٙ٘؛ تاريخ الخلفاء / 7ٖٕ/  ٖينظر تاريخ أبن خلدون  (ٕ)

/ٕ٘ٗ 

 ٕٗ/  ٕ؛ سير أعبلم النببلء  88ٖ/ٓٔالبداية والنهاية؛  87ٗ/  ٔ؛ وفيات األعيان  ٖٔٗ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٖ)

 .7ٓ/ٙ؛ األعبلم  8ٙ٘؛ تاريخ الخلفاء /  8ٓ/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون 
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 ادلغرؼني .2

العبياس ، لميب بالمسيتعين بياهلل ، وليد  بن دمحم المعتصم بن هارون الرشيد أبيو أحمد        

بتفييرد المييادة األتييران بحكييم الدوليية ، وبكثييرة  امتيياز عصييرههييـ ، ٕٕٓفييي سييامراء سيينة 

هـ.ٕٕ٘الثورات واالضطرابات ، لتل بسجنه في سامراء سنة 
(ٔ)
 

 ادلؼرض  .3

دمحم بيين جعفيير المتوكييل بيين دمحم المعتصييم بيين هييارون الرشيييد أبييو عبييد   ، لمييب         

ب ، وازديياد نفيوذ ؽهـ ، كانت أيامه أيام فيتن وشئٖٕالمعتز باهلل ، ولد في سامراء سنة ب

هـ.ٕ٘٘وسلطة المادة األتران على الحكم ، مات في سامراء سنة 
(ٕ)
 

 ادلٓرذي .4

، لمب بالمهتيد   عبد  دمحم بن هارون الواثك بن دمحم المعتصم بن هارون الرشيد أبو      

هـ ، كان ورعا تمياً متبعاً لمذهب عمر بن عبد العزيز فيي 8ٕٔء سنة باهلل ، ولد في سامرا

هـ.ٕٙ٘، لتل في معركة خاضها ضد األتران سنة  االحكم إال انه لم يجد على ذلن نصير
(ٖ)
   

 

   ادلؼرًذ -5

                                                      
؛  8ٖٗ ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  ٙٗ/  ٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٘/8ٔالبداية والنهاية؛  ٕٖ٘/ ٘ينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

 .7ٕٕ؛ محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية / ٕٗٓ/ ٔ؛ األعبلم  7ٕ٘تاريخ الخلفاء / 

؛ ٖٗ٘/ٕٔ؛ سير أعبلم النببلء ٔٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛ ٕ٘ٗ/ٖ؛ وفيات األعيان ٙٓٗ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٕ)

 89ٕ؛ محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية /7ٓ/ٙ؛ األعبلم 7ٖ٘؛ تاريخ الخلفاء /7ٕٓ/ٖتاريخ أبن خلدون 

؛ سير أعبلم النببلء ٕٕ/ٔٔالبداية والنهاية؛ ٓٔٗ/ٙ، وفيات األعيان ٖٔٗ؛ /7ٕٗ/٘ينظر تاريخ الطبر  (ٖ)

؛ محاضرات في تاريخ الحضارة 8ٕٔ/7؛ األعبلم 8ٓ٘؛ تاريخ الخلفاء/ 9ٕ٘/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون ٖ٘٘/ٕٔ

 .89ٕاإلسبلمية / 
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 أبنبيين جعفيير المتوكييل بين دمحم المعتصييم بيين هييارون الرشييد ، كييان يُعييرؾ بيي أحميد          

هـ ، كانت أيام حكمه مضيطربة ، حتيى وليى أخياه طلحية ٖٕٔمراء سنة فتيان ، ولد في سا

هـ.79ٕالموفك والية العهد ، توفي مسموماً في بؽداد سنة 
(ٔ)
 

بيييان مختصيير مجمييل ألوضيياع الدوليية بوبعييد هييذه الترجميية المختصييرة لكييل خليفيية ، سييأبدأ 

 األولعباسيييين اإلسييبلمية ، فييي الفتييرة التييي عاشييها اإلمييام الجوزجيياني ، فييي العصييرين ال

 والثاني من أحداث داخلية وأخطار خارجية.

  األٔلانؼصش انؼثاعً  .1

بتهيا ، وخاصية فيي عهيد الرشييد يكانت الدولة في هذا العصير فيي أوج لوتهيا وه           

والمأمون والمعتصم ، حيث أصبحت الدولة ذات لوة وسلطان وثروة علمية وأدبية ومادية 

وامتيياز هييذا العصيير ايضييا بكثييرة الفتوحييات  مسييتوياتها، ووصييلت الحضييارة إلييى أعلييى 

، إال إن ذليين ال يعنييي عييدم وجييود نزاعييات داخلييية وأخطييار االسييبلمية لكثييير ميين البلييدان 

 خارجية ، كان لها آثار واضحة في مستمبل الدولة ومصيرها.

 األدذاز انذاخهٍح - أ

كبشو أتً طانبة ) تٍخشٔض حيٍى تٍ ػثذ اهلل تٍ احلغٍ تٍ احلغٍ تٍ ػهً  -ٔ

جتمع النياس علييه وناصيروه ، فبعيث إلييه الرشييد جيشياً ( ، فيي بيبلد اليديلم فيااهلل ٔجّٓ

استماله وطلب منه الصلح فأجابه لذلن ، فيتم الصيلح بينهميا واشيهد  ثم إّن الرشيدلحربه ، 

عليه الفمهاء والمضاة وشيوخ بني هاشم ، ولدم بؽداد ودخلها ، فأكرمه الرشيد
(ٕ)
. 

                                                      
؛ تاريخ  ٓٗ٘/ٕٔ؛ سير أعبلم النببلء  7ٕ/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٓٓٗ/ٙ؛ وفيات األعيان  7ٕٗ/٘ريخ الطبر  تا (ٔ)

 .9ٕٗ؛ محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية / ٙٓٔ/ٔ؛ األعبلم  8ٓ٘؛ تاريخ الخلفاء /  9ٕٕ/ٖأبن خلدون 

 ٖٓٔ/ ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلميةٕٙٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٕ)



 

21 

 ، على يد إدريس بن عبد   حلصى ػٍ دكى انذٔنح انؼثاعٍخشٔض ادلغشب األ -ٕ

ليلية عليى ذا هو اخو يحيى ، حيث نزل مدينية ون ) رضي   عنه( وهبن الحسن بن الحس

هيـ. فجميع جيشياً 7ٕٔمن مكناس ، فاجتمع البربر عليه وبايعوه ، في رمضان سنة  ممربة

ففيتح معاللهيا ـ وؼيزا تلمسيان فبايعيه  كبيراً ، وخرج ؼازياً ، فبليػ بيبلد تادلية ليرب فياس ،

، وبذلن خرج المؽرب األلصى  خبلفة للعلويين وهي دولة االدارسة أولوكون هنالن  أهلها

ةعن حكم الدولة العباسي
(ٔ)
. 

 ْب176عُح  فرُح انشاو -3

اريةزالنالمبائل اليمانية و المبائل ولعت هذه الفتنة بين     
(ٕ)
، وحدث التتال بين الطيرفين  

نزعم الرشيييد لييذلن ، فأرسييل جعفيير البرمكييي بمجموعيية ميين األمييراء ، ا، فيي عديييدة مييرات

نتهت الفتنةاوالجند إلى الشام فجمع الناس وأصلح بينهم ف
(ٖ)
. 

 اخلٕاسض -4

( ، ميين اشييد األخطييار رضييي   عنييه)  عثمييانظييل الخييوارج منييذ خبلفيية سيييدنا          

ن لهيم ين عليى كيل خليفية ، متهميينيالم ايزاليو لمالداخلية المهددة لنظام الحكم المائم ، فهم 

عهييد الرشيييد ، ظهيير الوليييد بيين  فيييبخييروجهم ، عيين أواميير الشييرع ، ميين كتيياب وسيينة ، و

، حشييد  ة الفراتيية ، وكييان بطيبلً شييجاعارجزيييالصيلت التؽلبييي ، ثيائراُ عليييه ، فيي منطميية ال

إبراهيم بين   تل واليها بين وليكثيراً من الببلد منها الخابور ، ونص  رة ، وؼزيجموعاً كث

، ثم عياد إليى العيراق وكسير جيوشياً  ت، وخبلط ، وأذربيجان ، سلو نيةرميؼز  أو،خازم 

                                                      
 ٕٔ/ٗ؛ األعبلم ٕٔ/ٗ؛ تاريخ بن خلدون ٓٓٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

  
  اليمانية تعني المبائل التي ترجع انسابها الى اليمن والنزارية وهم ولد نزار أبن معد ، ينظر المفصل في تأريخ    (ٕ)

 ٖٙٔ/ٕ،  ٘ٗ،  7/ٕ،  مٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔ( ، ٗالعرب لبل االسبلم للدكتور جواد علي ، دار السالي ، )ط      

 9٘/9؛ سير أعبلم النببلء  8ٓٔ/ٓٔالبداية والنهايةينظر  (ٖ)
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للرشيييد ، حتييى أرسييل إليييه يزيييد بيين مزيييد الشيييباني ، فييتمكن منييه ، بعييد مناوشييات  عديييدة

، لرب االنبار فمتله عديدة
(ٔ)
. 

 -انربايكح : .5

ائهيم مين عهيد أبيي العبياس السيفاح ، إليى عهيد هم من دعاة دولة بني العباس ، ومن وزر

الرشيد وهبلكهم عليى ييده ، وكيان يحييى بين خاليد البرمكيي ، وزييراً للرشييد ،  وأبيوه مين 

اء ، الفضيل وجعفير ودمحم وموسيى ، وكيان جعفير أكثيرهم أبنيالرضاع ، وليحييى هيذا أربعية 

ييدة ، واشيتهروا وذاع لرباً ومكانة عند الرشيد ، حظوا بمكانية رفيعية وتمليدوا مناصيب عد

ه وصيادر أمييوالهم ، ءاأبنيصييتهم ، حتيى نميم علييهم الرشييد ، فمتييل جعفير وحيبس يحييى و

 -واختلؾ المؤرخون في سبب ذلن على ألوال أهمها  

 .ةشن الرشيد في إخبلصهم للدولة العباسي -ٔ

 إسراؾ البرامكة وبذخهم في النفمات. -ٕ

 دلة.وليل أراد البرامكة إبطال الدولة وإظهار الزن -ٖ

إيؽال للب الرشيد عليهم من لبل وزيره الفضل بن الربيع ، وزوجته زبيدة -ٗ
(ٕ)
. 

 -خشٔض سافغ تٍ انهٍس  يف مسشلُذ ، ٔأتٕ انُذاء يف انشاو : -6

الليييث ، فكييان عييامبلً عليهييا حتييى عزلييه الرشيييد وحبسييه بسييوء صيينيع منييه ،  بيين أمييا رافييع

هيـ ، فسيار إلييه 9ٓٔلتل واليهيا سينة فهرب من السجن ودعى لنفسه فيها ، فتبعه أهلها و

 ً فهزم رافع واختفى ذكره . أما أبو  ه، فخرج الرشيد بنفسه لحرب علي بن عيسى فهزم عليا

                                                      
؛ تاريخ بن خلدون ٖٕٔ/8سير أعبلم النببلء  8ٙٔ/ٓٔ، 8ٗٔ/ٓٔالبداية والنهاية؛ ٖٙٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

 ٕٓٔ/8؛ األعبلم 9ٙٔ/ٖ

 8٘ٔفي تاريخ األمم اإلسبلمية / ؛ محاضرات9ٕٓ؛ تاريخ الخلفاء /7٘ٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٕ)
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، ودعيى لنفسيه فيي الشيام ، فبعيث إلييه نفسيها النداء فكان خروجيه فيي سينة خيروج رافيع 

لةرهـ ، ولتل في ال9ٕٔالرشيد يحيى بن معاذ فأسره سنة 
(ٔ)
. 

                                  ْب198عُح  انؼمهً سشٍ شثس أٔ َصش تٍ خشٔض -7

في كيسوم شمال حلب ، ثائراً لممتل األمين ، لما رأ  المأمون يمدم الفرس على العرب ، 

جاعبلً منهم وزراءه ولادة جيوشه ، وؼضب لممتل األمين ، امتنع عن مبايعة المأمون 

ملن سمياط ، حتى ولى المأمون حربه عبد    فاجتمع العرب عليه وعبر الفرات بعد أن

حفظهي بن طاهر فحاصره في كيسوم ، وضيك عليه فاستسلم ووكل المأمون أمره لمن
(ٕ)
. 

 -: ْب159عُح صشاع األيني ٔادلأيٌٕ ػهى اخلالفح -8

ده اليثبلث واحيد بعيد االخير وتمسييم والويرجع سبب ذلين اليى توليية الرشييد واليية العهيد أل

فبعيد ان تيولى االميين الخبلفية حتيى ليال بعيض العميبلء )الميى بئسيهم بيينهم( ، الببلد عليهم

ا فيي خراسيان ، ونشيبت بينهميا دعا الميأمون لخلعيه أيضيفين من والية العهيد ،ولمؤماخلع 

ة ، انتهييت بييدخول جيييا المييأمون بؽييداد وممتييل األمييين ، يييددارت فيهييا معييارن عد حييرب

 رابات والثوراتالدولة فكثرت االضط كيان واضعؾ خبلفهما
(ٖ)
. 

 ْببببببببب                                                   199عببببببببُح  طثاطثببببببببا يف انكٕفببببببببح أتببببببببٍ خببببببببشٔض -9

الحسين المثنيى بين الحسين )رضيي   ابيراهيم بين واسمه دمحم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 

ن منصيور سير  بيالايا عنه( من أئمة الزيدية ، بايعه أهيل الكوفية وعليى رأسيهم أبيو السير

يا ، اليذ  لياد الثيورة عشيرة ا، ولييل سيمه أبيو السير فجيأة ميات بالكوفية ، إال أنه الشيباني

أخر  وانتهت بممتله أشهر
(ٗ)
. 

                                                      
 ٕٗٓ،  ٕ،ٖ/ٓٔالبداية والنهاية؛ 7٘ٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

؛ تاريخ أبن خلدون  88ٕ،  87ٕ،  8ٕٕ،  87ٕ،  ٕ٘ٙ/ٓٔالبداية والنهاية؛  ٔٙ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٕ)

 ٖٕ/8؛ األعبلم  ٕٕ٘/ٖ

 ٖٔ/ٖ؛ األعبلم ٕٗٗ، ٕٕٗ، 9ٕٔ/ٓٔالبداية والنهاية؛ ٖ/٘، 7ٙٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٖ)

 9ٖٕ/٘؛ األعبلم ٕٕٗ/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون 8ٖٕ/ٓٔ. ؛ سير أعبلم النببلء ٕٓٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٗ)
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ٔٓ-  
 
خليدون بموليه )هيم ليوم مين أخيبلط النياس ، ؼلبيوا عليى طرييك  أبين  عيرفهم  طانض

الفسييياد( هيييا واكثيييرواالبصيييرة ، وعييياثوا في
(ٔ)
ن االميييين وكيييان خيييروجهم اييييام الفتنييية بيييي ، 

أصلهم من هنود آسيا كيانوا يسيكنون شيواطل البصيرة ، وكلميا ؼيزاهم جييا  والمامون ، 

سية ، فيتمكن مينهم وأسيرهم بتفرلوا في الفيافي ، حتى ولى المعتصم حربهم عجيؾ بن عن

ونفاهم المعتصم إلى عين زربة
(ٕ) 

 ْبببب202عبببُح  يبببٍ اخلبببٕاسض يسيٓبببذي تبببٍ ػهبببٕاٌ احلبببشٔخبببشٔض  -ٔٔ
صم على رأس جيا كبير فهزمهفخرج إليه المعت  

(ٖ)
. 

أ  خطير  أالدولية فيي هيذا العصير ذات ليوة ومنعية ، تيدر تكاني -األخطاس اخلاسجٍح :  - ب

والعدد ، وجعلتها حيزاً واحداً لتعصيم النياس بعيد  عدةوشحنتها بال الثؽوريداهمها ، فعززت 

 إنطاكييية أشييهرهاالعواصييم وسييكنها النيياس ، وميين  ترجييوعهم ميين الؽييزو ، حتييى سييمي

ية مميا تاشية والف، وكانت الدولة تتبع نظاماً عسكرياً في الحرب ، عرؾ بالصائ وطرسوس

عزز لوتها ووسع سلطانها بفتح أراض جديدة مثل فتح بخار 
(ٗ)
ن ذلن ال يمنع مين أ، إال  

 وجود أخطار كثيرة كانت تهدد الدولة منها

 -انشٔو : -1

ى ، فيي األولدولة اإلسبلمية منذ نشأتها ، الذ  يهدد ال األوليعد الروم الخطر الخارجي     

، علييى يييد دمحم الفيياتح سيينة  عاصييمتهم المسييطنطينيةن سييمطت أمدينيية رسييول   )ل( إلييى 

هييـ8٘7
(٘)
يتحينييون أ  فرصيية ، لؽييزو المسييلمين واإليميياع بهييم ، وميين أهييم  ، فهييم دومييا 

                                                      
 7ٕٓ/ٕ٘تاريخ بن خلدون (ٔ)

 7ٖ٘،  9ٖٓ/ٓٔالبداية والنهاية؛  ٗٓٔ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٕ)

 ٕٔ٘/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  7ٕٓ/ٓٔالبداية والنهاية؛  ٓٗٔ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٖ)

 9ٕٔ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /ٖٕٔ/ٓٔالبداية والنهايةينظر  (ٗ)

سمط النجوم العوالي في انباء االوائل والتوالي ، لعبد الملن بن الحسين الشافعي العاصمي المكي المتوفى )ت  (٘)

 79/ٗدار الكتب العلمية ،  –هـ( ، ت عادل أحمد عبد الموجود ، علي دمحم معوض ٔٔٔٔ
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على يد الرشيد وبلػ أنميرة ، هـ ، 8ٔٔاؾ سنة مصاإلحداث في هذا العصر فتح حصن الص

ومنعييوا الجزييية ،  انمفيوررجيبل يييدعى هيـ ، نمييض اليروم الصييلح ، وملكييوا 87ٔوفيي سيينة 

ستسلم نمفور ألمر الرشييد اوأرسل نمفور يتهدد الرشيد، فؽزاهم الرشيد وحاصر هرللة ، ف

يد ، بسبب البرد ، نمض الصيلح فعياد الرشي من رجوع الرشيدمن نمفور أفلما ، فعاد الرشد 

وهزم نمفور ولتل من الروم عدداً كبيراً ، وافتد  أسر  المسلمين
(ٔ)
هيـ ٕ٘ٔ، وفي سينة  

عدييييدة ا، ؼيييزا الميييأمون اليييروم وفيييتح حصيييون
 (ٕ)

هيييـ ،فيييتح المعتصيييم ٖٕٕ، وفيييي سييينة 

عمورية
(ٖ)
هـ ،ؼيزا اليروم دميياط وخربوهيا8ٖٕ، وفي سنة  

(ٗ)
هيـ فيتح ٕ٘ٗ، وفيي سينة  

ملة بأمر المتوكلصؽا الكبير ب
(٘)
. 

 -اخلضس : -2

ة ، وببلد الروس ، وأذربيجيان ، ومين ميدنها نمدنيدر يرمينأبين  عببلد أمم كثيرة وكبيرة تم

والباب ، واألبواب ، وبلنجر ، بناها انوشيروان كسير  الفيرس ، يرجيع أهلهيا فيي أميورهم 

إلى عظيمهم ، المسمى خالان خزر وهو عندهم اجل من الملن
(ٙ)
. 

طييار التييي واجهتهييا الدوليية اإلسييبلمية ، منييذ وصييول الفتوحييات كانييت هييذه األلييوام ميين األخ

إليييهم ، فييي عهييد الخبلفيية الراشييدة ، وكانييت لهييم مييع المسييلمين ولييائع كثيييرة حتييى دخييل 

 أرمينييةدخيل الخيزر حييث هيـ ، 8ٔٔما حصل سنة  جرائمهمأشهرمعظمهم اإلسبلم ، ومن 

را عظيمياً ، ليم يسيمع المسيلمين هل الذمة لال الطبر  ) فيانتهكوا أميأوأولعوا بالمسلمين و

مثله(
(7)
   

                                                      
، 9ٖٕ، 9ٕٕ/9؛ سير أعبلم النببلء 7ٖ٘، 9ٕٓ/ٓٔالبداية والنهاية؛ 78ٕ، 77ٙ، ٕ٘ٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

ٕ9ٗ 

 ٖٕٖمحاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية/ (ٕ)

 ٕٙٗالمصدر نفسه / (ٖ)

 ٕٓٙالمصدر نفسه / (ٗ)

 ٕٓٙالمصدر نفسه / (٘)

 ٕٓٙم اإلسبلمية /محاضرات في تاريخ األم (ٙ)

 ٖٗٔ/ٖتاريخ الطبر   (7)
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أرمينيةفأرسل إليه يزيد بن مزيد فتمكن منهم وأخرجهم من  
(ٔ)
. 

 تاتك اخلشيً -3

المارلين عليى اإلسيبلم ، أراد أن يمييم ملية المجيوس فيي فيارس ، أحد لال عنه الذهبي )هو

واليييه تنتهييي الحركيية البابكييية الخرمييية التييي كييان مركزهييا البييذ(
(ٕ)
كثييير )كييان  أبيين ، ولييال 

زنديماً وشيطاناً رجيماً(
(ٖ)
هـ ، واللت دعوته الضالة لبوالً وليو  ٕٔٓ، كان خروجه سنة  

ولو  أمره حتى استولى على أذربيجان ، وفارس كلها ، وببلد األكراد ، وكسر عدداً كبيراً 

ؾ لذلن ضمن جيوا المسلمين ، فلما تولى المعتصم الخبلفة ، عزم على المضاء عليه وو

فشيناال
(ٗ)
ابؽبوكان ممن أحسن صناعة الحرب وعضده  

(٘)
عا بعيد معيارن عدييدة، استطاف 

عديدة، دخول مدينة البذ
(ٙ)
هـٕٕٔسر بابن فأرسل إلى سامراء فمتل وصلب سنة أ، و 

(7)
. 

هـٕٕٔ
(7)
. 

 انؼصش انؼثاعً انصاًَ .2

فيها ، بسبب استيبلء الميادة الميوالي مين  في هذا العصر ، لد استحكم الضعؾ كانت الدولة

ون خليفية أو يخلعيون أو يمتليون ، وهيذا ؤ، ينصيبون مين يشياوالفرس على الحكم األتران 

علييى رس ، والثيياني علييى الفُيي األولالمييأمون والمعتصييم ، بأعتميياد  إلييىيرجييع سييببه الخلييل 

                                                      
هـ( ، ت إحسان عباس 9ٓٓينظر الروض المعطار في خبر األلطار ، لدمحم بن دمحم بن عبد المنعم الحمير  ،)ت (ٔ)

 9ٕٔ، ٔٔ/ٔ( ، ٕ)ط

  7ٕ٘/ٔٔسير أعبلم النببلء  (ٕ)

 97ٔ/ٓٔالبداية والنهاية (ٖ)

 و لائد تركي من لادة المعتصم وكان بطبلً شجاعاً وممن احسن      االفشين اسمه حيدر بن كاوس االشروسي وه (ٗ)

هـ( واالفشين لمب يطلك ملون اشرونسة ببلد تمع ما وراء نهر سيحون وسمرلند ينظر   ٕٙٙصناعة الحرب )ت       

 7ٗٔ/ٔالعبر في خبر من ؼبر       

    
ً له عدة فتوحات وولائع      بؽا الكبير ابو موسى التركي ممدم من لواد المتوكل كان ب (٘) طبلً شجاعاً ممداما

 8٘/ٔهـ( العبر في خبر من ؼبر 7ٕٗ)ت        

 
 ٖٓٙ/ٔالبذ كورة بين اذربيجان وايران بها كان مخرج بابن الخرمي ينظر معجم البلدان  (ٙ)

  ٕٕ٘/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  ٕ٘ٙ/ٗينظر تاريخ الطبر   (7) 
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، حتى لال رجل للمأمون )أنظر لعرب الشام ، كما نظيرت لعجيم أهيل خراسيان(االتران 
(ٔ)
  ،

ه الواثييك أبنييوت لعهييد دوليية المعتصييم دكانييت لييد فسيي خلييدون )أن عصييبية العييرب أبيينلييال 

ستظهارهم ، بعد ذلن أنما كان بالموالي من العجيم ، والتيرن ، واليديلم والسيلجولية ، ثيم او

وتملييص ظييل الدوليية(ييياء علييى النييواحي األولتؽلييب العجييم 
(ٕ)

،  ات، ولييذلن كثييرت االضييطراب

هييم االحييداث ة وهييذا ذكيير ألالمماليين عيين حكييم الدوليي بعييض نفصييلت اوالثييورات ، والفييتن و

الخارجية واألخطارالداخلية 
(ٖ)
   

 -األدذاز انذاخهٍح:

حيييدوث فيييتن كبييييرة بسيييبب تسيييلط األميييراء وضيييعؾ الدولييية ، فيييي الحواضييير الكبييير   -ٔ

وخصوصاً في بؽيداد ، وسيامراء ، ومكية ، بيين عامية النياس والجنيد ، وبيين جنيد األميراء 

وحاشيتهم الخاصين
(ٗ)
. 

هيـ عليى 7ٕٗن ، وخراسان عن حكم الدولة العباسيية ، سينة خروج سجستان وأصفها -ٕ

بن الليث الصفار ، كان فيي صيؽره عيامبلً فيي الصيفر والنحياس ، وأظهير الزهيد  يعموبيد 

حتى صار أميراً للمماتلين ، فأخذ سجستان ، وأنهى ملين بنيي طياهر سينة  ؽيولاتل أهل الب

ميا فيي ييده ، فيألره الخليفية فأسيس العباسي ليميره عليى المعتمد هـ ، وأرسل للخليفة 9ٕ٘

سمياً للخليفةإاإلمارة الصافرية التي كانت تابعة 
(٘)
. 

خروج طبرستان عن حكم الدولة على يد الحسن بن زيد بن دمحم بين إسيماعيل الحسيني  -ٖ

هييـ ، ٕٓ٘سيينة ر المعييين االميييوفتنيية ، أهييل طبرسييتان  تالعلييو  ، كييان يسييكن اليير  فحييدث

مييد )ديييار بكيير( ، آ، فييدخلها واسييتمر األميير لييه ، ثييم زحييؾ إلييى فكتييب إليييه أهلهييا يبايعونييه 

                                                      
 ٕ٘ٙ/ٗتاريخ الطبر   (ٔ)  

 ٘٘ٔ/ٔاريخ أبن خلدون ت (ٕ)

   ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية 7ٕ٘/ٔٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٖٓٔ،  7ٕٓ/ٓٔالبداية والنهايةينظر  (ٖ)

ٔ9ٙ 

 8ٗٔ،  7٘،  ٔ٘،  ٙٗ،  ٕٗ،  ٕٕ،  ٔٔ،  7،  ٙ/ٔٔالبداية والنهايةينظر  (ٗ)

؛  9ٖٕ/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  ٖٔ٘/ٕعبلم النببلء ؛ سير أ 7ٖ/ٔٔالبداية والنهاية،  ٖٖ٘/٘ينظر تاريخ الطبر   (٘)

 ٖٙٓ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /
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نفصل عن حكم الخليفة افسيطر عليها وعلى سارية ، وجرجان ، وهزم جيوا الخلفاء ، و

هييـ ، 7ٕ٘، كييان مهيبيياً حسيين السيييرة فاضييبلً حسيين التييدبير ، تييوفي فييي طبرسييتان سيينة 

بالدولة الزيدية تهدول توسمي
(ٔ)
. 

لييون ، كييان أبييوه مملوكيياً تركييياً وبيين ط أحمييدمصيير ، أسسييها الدوليية الطولونييية فييي  -ٗ

هـ ، فأحسن أبوه تربيته ، فتعلم العربيية وحفيظ ٕٕٓفي سامراء سنة  أحمدللمأمون ، ولد 

طيالون  أبينهيـ  اسيتمل 8ٕ٘وفيي سينة  .هيـ ٕٗ٘المرآن ، واله المتوكل والية مصير سينة 

ً التابعة له فيها ، وكانت دولته من الممالن  مؤسسا دولةبمصر  للخبلفة العباسية اسميا
(ٕ)
. 

ين ، إحيد  لير  الير  ، نيرزيني ، ولد ونشأ في ورنصاحب الزنم ، علي بن دمحم الوز -٘

من كبار أصحاب الفتن في العصر العباسي ، ادعى انه علو  وهيو ال يميت لهيم بنسيب وال 

بصيرة سينة هـ ، فلم يستمر ليه األمير فيهيا ، ثيم ليدم ال9ٕٗبصلة ، خرج في البحرين سنة 

هيـ ، فمتيل وسيلب 8ٕ٘هـ ، فتبعه الزنوج ورعاع الناس ، فسيطر على البصيرة سينة ٕٗ٘

ؽير على واسط ، ي، واألهواز واخذ  ةونهب وعاث في األرض الفساد ، واستولى على االبل

هيـ ، فيي 9ٕ٘للخبلفة ، حتى خيرج لحربيه الموفيك بياهلل ، فمتليه سينة  عديدة اولهر جيوش

عهد المستعين باهلل
(ٖ)
. 

 

 

 

 

                                                      
؛  8ٕٔ/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  ٖٙٔ/ٖٔ؛ سير أعبلم النببلء  8/9البداية والنهاية؛  ٕٖٙ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

 77ٕ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية / 9ٔٔ/ٕاألعبلم 

هـ( ، ت ٓٙٙطلب في تاريخ حلب ، لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة المشهور بأبن النديم )تينظر بؽية ال (ٕ)

؛ النجوم  9ٗ/ٖٔ؛ سير أعبلم النببلء  9ٕ٘/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  9ٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  8ٕٙ/ٕسهيل زكار ، 

؛  97ٔ/٘؛ تاريخ الطبر   ٙ/ٖهـ( ، 87ٗ الزاهرة في ملون مصر والماهرة ، لجمال الدين أبي المحاسن االتابكي )ت

 ٖٔٔ،  ٕٕٓمحاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية /

؛ محاضرات في تاريخ األمم  8ٕٔ/ٖ؛ تاريخ أبن خلدون  ٖٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٗٗ٘/7ينظر تاريخ الطبر   (ٖ)

 ٖٖٔاإلسبلمية /
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 -األخطاس اخلاسجٍح:  - أ

 انشٔو -1

 نظييييراً لبلضييييطرابات الداخلييييية فييييي الدوليييية واالنمسييييامات التييييي حلييييت فيهييييا ، أصييييبحت

، وفيي الؽاليب كانيت  فرصةعاجزة عن حماية الثؽور. والروم كانوا ينتظرون هذه ال،الدولة

وليييوال  األولالحيييرب فيييي هيييذا العصييير لليييروم الييييد الطيييولى فيهيييا ، عليييى عكيييس العصييير 

ن ميين عامية النيياس لكييان الحيال أنكييى ، فميد كييانوا يرابطييون فيي الثؽييور ، وأهييل والمتطوعي

اليسر في بؽداد وسامراء ينفمون أمواال كثيرة لحرب الروم ، وبمى الحال مضيطرباً إليى أن 

بن طولون مصر والشام والثؽور أحمدتولى 
(ٔ)
. 

 انثجح -2

ببلدهيم شيمال الحبشية ميابين ل جينس مين أجنياس الحبشية ، تميع هم من أمم السيودان وليي

جبييل العبللييي فييي أعييالي الصييعيد ، وبييين البحيير الهنييد  ، وأرضييهم ارض معييادن وذهييب ، 

دخلوا في الصلح مع المسلمين ، إال أنهم نمضيوه وأؼياروا عليى حيدود مصير ، فمتليوا مين 

ي   العمي عبيد سل لحيربهم دمحم بينرراريهم فأل من المسلمين بالمعادن ، وسبوا ذكان يعم

، فهييزم ملكهييم علييي بابييا ، وكسيير جيشييه مييع أنهييم كييانوا أضييعاؾ جيييا المسييلمين سيينة 

هـ ، ومع ذلن ظلوا يؽيرون على حدود مصر ويهيددونهإٔٗ
(ٕ)
وميع هيذه األحيداث كلهيا  .

، ويبيدو انيه فضيل مولفاً او رئياً اثراً في أ  منهيافي العصرين ، لم أجد لئلمام الجوزجاني 

 ن العلماء في هذه األمور صنفان إعات والتفرغ للعلم ونشره ، فازاالبتعاد عن الفتن والن

،  بنصييح الخلفيياء واألمييراء تصييحيح األخطيياء والحييد ميين الفييتن وشييرورها  أولصيينؾ يحيي

 و  اعلم. بحسب علم الباحث وصنؾ يعتزلهم ويتفرغ للعلم والتعليم

                                                      
 ٖٖٔ،  8ٕٔمية ؛ محاضرات في تاريخ األمم اإلسبل 8ٖ٘/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٔ)

 ٙ٘/ٔ؛ تاريخ أبن خلدون  8ٖ٘/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٖٕٖ/٘ينظر تاريخ الطبر   (ٕ)
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 ادلطهة انصاًَ

 ((احلانح االجرًاػٍح))

 ذكر أجناسيهم وعبلليات بعضيهم بيبعض ، وذكير نظيام األسيرةوهي معرفة فئات المجتميع بي

تهاا، ونظام الحكم واأللليات وديانوحياة افرادها
(ٔ)
 ويمكن ان نمسمها الى ثبلثة نماط .

 أجُاط انغكاٌ ٔاأللهٍاخ: -:أٔالً 

إن السيييواد األعظيييم مييين سيييكان الدولييية العباسيييية ، هيييم مييين العيييرب مييين لبيييائلهم اليمانيييية 

العبيياس فييي دعييوتهم لبييل  ذليين الفييرس ، حيييث اعتمييد عليييهم بنييو بعييدوالمضييرية ، ويييأتي 

وصييار لهييم وخاصيية الخراسييانيين تمكيينهم ميين الخبلفيية ، وعييبل شييأنهم فييي عهييد المييأمون 

حضوة ومكانة عنده ، ثم يأتي بعد ذلن التيرن ، وهيم ميوالي المعتصيم فلميد ليربهم واعتميد 

أنفسيهم ، وييأتي ت تهيدد الخلفياء لحكم بعده ، وراحيعليهم حتى صاروا لوة سيطرت على ا

بعيد ذلين الرلييك ويشيكلون نسيبة كبييرة مين فئيات المجتميع ، وليد نيال هيؤالء مكانية جيييدة 

اء اإلمياءأبنياء الخلفياء فكيان معظيم مين تيولى الخبلفية مين أبنيبزواج نسائهم من 
(ٕ)

، أميا   

الحريية اليية مين ة فكان هنان اليهود والنصار  ، وكيانوا يتمتعيون بدرجية عياأللليات الدين

من لبل الدولة ، ولم تتدخل في إلامة شعائرهم بل على العكس كيانوا يميمونهيا بكيل  ةيالدين

   وفي ؼيرها .(3)حرية في أماكن عبادتهم المنتشرة في بؽداد نفسها

 

 
                                                      

 9ٕ٘/ٕ (٘ينظر تاريخ اإلسبلم السياسي والديني والثمافي واالجتماعي، للدكتور حسن إبراهيم حسن، )ط (ٔ)

 98ٕ،  97ٕ/ٕالمصدر نفسه  (ٕ)

تاريخ اإلسبلم السياسي والديني والثمافي  97ٔ( /ٔناجي معروؾ ، )طينظر المدخل لتاريخ الحضارة العربية ، ل (ٖ)

ٕ/ٕ97  ،ٕ9٘ 
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 انُظاو االجرًاػً: -شاًٍَا:

سبلم ييدعم األسيرة ن اإلأعلوم مى لكل نظام اجتماعي، ومن الاألولتعد األسرة النواة         

ويحييافظ عليهييا، ميين خييبلل مييا جيياء فييي الكتيياب والسيينة ميين تشييريعات تخصييها. لييذا كانييت 

األسييرة هييي أسيياس النظييام االجتميياعي فييي المجتمييع اإلسييبلمي ، ونالييت األسييرة المترابطيية 

اجتماعياً مكانة مرمولة ذاع صيت بيوتها في العصر العباسي ، أما المرأة فميد ناليت مكانية 

كل واحيدة مينهن مصيان حمهيا معليوم وة عالية ، فهي األم والزوجة واألخت والبنت مرمول

شيتهر الدرها بما شرع   لهن من أحكام ، فمنهن الشاعرة واألديبية والفميهية والتياجرة و

منهن كثير
(ٔ)
. 

أما نظام الحكم فيتشكل من الخليفة وهو أعلى سلطة في الدولة ، وال يتم اختياره عليى      

ً  ؼرار ويتمتيع الخليفية  ، فكان نظام الحكم وراثياً ، الخبلفة الراشدة إنما يورث الحكم توريثا

، أميا فيي العصير الثياني فيأن  األولبسلطات واسعة ؼير محدودة ، هذا في العصر العباسي 

األمراء على الحكيم وسلطات الخليفة لد تملصت أو تكاد تكون انعدمت ، بسبب تسلط المادة 

التييي كييان صيياحبها يمثييل سيياعد الثانييية فييي نظييام الحكييم هييي الييوزارة ، ةسييلطوالسييلطة. وال

وكانيت اليوزارة عليى لسيمين تنفيذيية ،  ،الخليفة االيمن فينوب عنه فيي عدييد مين االميور 

وتفويضية
(ٕ)

اليذين يعياونون اليوزير فيي االشيراؾ عليى اليدواوين اب تّي. ويأتي بعد ذلين الكُ 

، ديوان الجنيد ، ودييوان الخيراج ، ودييوان الرسيائل ،  ومن تلن الدواوين .وادراة شؤونها

مثيل فيي يأتي بعد ذلن الحجابة ، والحاجيب توديوان الشرطة ، وديوان المضاء وؼيرها ، و

عصرنا رئيس التشريفات أو السكرتير ، ومهمته تنظيم إدخال الناس على الخلفاء
(ٖ)
. 

 

 
                                                      

 ٙٔم / 9٘ٓٔبيروت  –ينظر سيدات الببلط العباسي ، لمصطفى جواد دار الثمافة  (ٔ)

 ٕٙهـ(، /٘ٓٗينظر األحكام السلطانية، والواليات الدينية، ألبي الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصر  )ت (ٕ)

  ٕ٘ٙ – ٖٕ٘/ٕتاريخ اإلسبلم السياسي  ينظر (ٖ)
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 احلانح االلرصادٌح -شانصًا:

حياة ترؾ ، وذلين يعيشون  افيهإلمام الجوزجاني كان اؼلب الحكام إن الفترة التي عاشها ا

عائد لما تحصل عليه الدولة مين الخيراج والجزيية المفروضية عليى أهيل الذمية والصيدلات 

والؽنييائم ميين البلييدان المفتوحيية
(ٔ)

، لييذلن اشييتهرت عمييارة المصييور والمسيياجد والميي ذن ، 

ع الخلفياء بالعميارة ، فعميروا ميدننا أول، فيفيي بنائهيا والتفينن وتطور فن الزخرفة والمباب 

عديدة بؽداد مؤلفة من طوابك اتكثيرة وكبيرة ، وكانت عمار
 (ٕ)
، أما عامة النياس ففييهم  

جيييارة تالك ا مختلفيييةوحرفييي اون مهنيييأوليييالفميييير والؽنيييي والمتوسيييط ، فهيييم متفييياوتون ويز

ن هيذا إة ، وميع ذلين فيؤلؼلب منهم جييدت الحالة المعاشية لن كانإوالصناعة والزراعة ، و

التييرؾ عنييد الحكييام واالسييتمرار المعيشييي عنييد النيياس لييم يكيين علييى الييدوام ، فأنييه يتييأثر 

هـ وفيي الير  ٕٕٗكالزالزل ومن ذلن ما ولع في الشام سنة بالحروب والكوارث الطبيعية 

، فييؤثر عليى  فيي بؽيداد وسيامراء واألميراضهـ وولوع االوبئية 8ٕ٘هـ وفي واسط 9ٕٗ

وبجانييب هييذا كلييه كييان معظييم الشييعب يسييوده  المحكييوم معيياً ولييو بشييكل متفيياوتالحيياكم و

الصبلح وينتشر فيه الخيير ، وبيرز رجيال صيدلوا ميا عاهيدوا   علييه وكثييراً ميا يتضيائل 

امام عالم كبير او محدث جليلالخليفة واالمير 
(ٖ)
. 

 ادلطهة انصانس

 (())احلانح انؼهًٍح

ئليية فييي شييتى العليوم والمعييارؾ اإلسييبلمية والحياتييية ، شيهد العصيير العباسييي ثيورة ها     

تشجيع الخلفاء الناس وحثهم على طليب العليم فبيذلوا يراتها ووذلن التساع الدولة وكثرة خ

فر الحريية الفكريية وترجمية الكتيب العلميية افي سبيل ذلن أمواال كثيرة ، هذا باإلضيافة لتيو

                                                      
 ٕٓٔم /998ٔينظر النظم اإلسبلمية ، عبد العزيز الدور  بيت الحكمة جامعة بؽداد  (ٔ)

 8ٕٙينظر تاريخ الخلفاء / (ٕ)

 ٖٗٔ، محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية/ ٕ٘ٙ – ٖٕ٘/ٕينظر تاريخ اإلسبلم السياسي  (ٖ)
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تعييدد الحواضيير العلمييية كالبصييرة ، ميين اللؽييات األخيير  بطلييب ميين الخلفيياء أنفسييهم ، و

مجييياالت العليييوم  توالكوفييية ، ودمشيييك ، ومكييية ، والمدينييية ، وبؽيييداد ، ولهيييذا كليييه تنوعييي

   والمعارؾ وفيما يلي ذكر أهم تلن العلوم

لكتيياب   تعييالى واخييتبلفهم فييي الحييذؾ يعلييم منييه اتفيياق النيياللين علييم المييراءات  علييم  -ٔ

ل والوصل وؼير ذلن من هيئة النطك واالبيدال وؼييره كين والفصواالثبات والتحرين والتس

من حيث السماع
(ٔ)
. 

توضيييح معنييى اآلييية وشييأنها ولصييتها وسييبب  فيييه عيينعلييم التفسييير  هييو علييم يبحييث  -ٕ

نزولها بلفظ يدل عليه داللة واضيحة، وذلين باالسيتعانة بنصيوص الميرآن، والسينة، واللؽية 

العربية ولواعدها
(ٕ)
. 

ميين لييول ، أو فعييل ، أو  ييية   وهييو مييا أثيير عيين النبييي علييم الحييديث والسيينة النبو -ٖ

تمرير ، أو صفة َخلمية أو ُخلمية
(ٖ)
. 

علم الفمه   هو العلم باألحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية -ٗ
(ٗ)
. 

ة بإيراد الحجم ودفع الشبهيثبات العمائد الدينإ على علم الكبلم  هو علم يمتدر به -٘
(٘)
. 

 علوم أخر    -ٙ

العلمية واسعة شملت جميع نواحي الحيياة، وليم تمتصير عليى ميا ذكير، بيل  ت النهضةكان))

شملت أنواعاً أخر  من العلوم والفنون، فعني العلمياء بعليوم اللؽية مين نحيو وشيعر ونثير، 

                                                      
ات االربعة عشر ، لشهاب الدين احمد بن دمحم بن عبد الؽني الدمياطي المعروؾ اتحاؾ فضبلء البشر في المراء (ٔ)

 ٙ/ٔم. 998ٔهـ 9ٔٗٔ( دار الكتب العلمية ٔهـ( ، )ط7ٔٔٔبالبناء )ت

؛ كشؾ الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  ٓٗهـ( ،/8ٔٙالتعريفات ، ألبي الحسن علي بن دمحم الجرجاني )ت (ٕ)

 7ٕٗ/ٔم 9ٗٔٔالماهرة  –هـ( ، وكالة المعارؾ العثمانية 7ٙٓٔمشهور بحاجي خليفة )ت لمصطفى بن عبد   ، ال

 9ٕٔ/ٕهـ(دار الكتب العلمية ، 7ٖٓٔ؛ أبجد العلوم ، للشيخ صديك بن حسن المنوجي )ت ٖ٘ٙ/ٔكشؾ الظنون   (ٖ)

؛ إرشاد الفحول إلى  9ٔٔ/ٔ( ٔهـ( ، )ط77ٕشرح المناهم ، لجمال الدين عبد الرحيم المرشي االسنو  ، )ت  (ٗ)

هـ( ، ت دمحم سعيد البدر  ، ٕ٘٘ٔتحميك الحك من علم األصول ، ألبي الحسن علي بن دمحم بن علي الشوكاني )ت

 9ٗٔ/ٕ؛ مفتاح السعادة   ٖ( /ٔ)ط

هـ( ، مع شرح الموالؾ ، للسيد علي بن دمحم الجرجاني طبع بالمسطنطينية  7٘ٙالموالؾ لعضد الدين اإليجي )ت  (٘)

  ٓ٘ٔ/ٕ؛ مفتاح السعادة ،  ٖٗ/ٔهـ ، 8ٕٙٔ
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وكييذا بالتييياريخ والسييير، والطيييب والهندسيية، والفلييين، والرياضيييات وؼيرهيييا كثييير يطيييول 

ذكرها
(ٔ)
. 

 دلثذس انصاًَا

 ّ انشخصٍح(())دٍاذ

 األٔلادلطهة 

 (( َغثّمسّ ، كٍُرّ ، نمثّ ، ٔ))ئ
،  التراجم والسيرأصحاب  ؼلباذكره اسمه إبراهيم بن يعموب بن إسحاق. هذا ما       

عساكر في اسم أبيه ،  أبنعد  و أبنحيث اتفموا على اسمه واسم أبيه وجده ، وخالؾ 

)إبراهيم بن عبد   بن  لاالحيث ، عبد    أبيه هو  اسم أن في ترجمته احيث سال

يعموب الجوزجاني(
(ٕ)
، ولم أجد بين أصحاب التراجم والسير  ؼير هذا االختبلؾ في  

 أبنعد  و أبنين   يراه الباحث أن اسم أبيه هو يعموب وأن كبلم اإلمامذوال اسمه .

مجمعون على  فالبالون أحد عليه ماألنه لم يوافمه ا منهما سهوولع    ماعساكر رحمه

 يعموب . ويدل على ذلن توافك األسماء الثبلثة )ابراهيم ،اسحك ، يعموب( .

     

 

                                                      
 9ٖٖ،  8ٖٖ/ٕتاريخ اإلسبلم السياسي ، حسن إبراهيم  (ٔ)

معرفة الثمات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء ، وذكر مذاهبهم وأخبارهم ، ألبي الحسن أحمد بن دمحم بن (ٕ)

هـ( ، ت عبد العليم عبد 7٘ٙ( ، والسبكي )هـ8ٓ7هـ( بترتيب الهيثمي )تٖٔٙعبد   صالح ألعجلي الكوفي )ت 

؛ تاريخ دمشك ، لئلمام أبي الماسم علي بن الحسن بن هبة   الشافعي ، المعروؾ  ٕٓٔ/ٔ( ٔالعظيم البستو  ، ) ط

 ٔ/٘( ت علي شير  ، ٔهـ( ، )ط 7ٔ٘بأبن عساكر ، )ت
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نه كان يكنى بأبي إسحاقأأما كنيته فمد اتفمت جميع الروايات على 
(ٔ)

. ولم أجد إلسحاق 

د او األواليلتزمون بأسماء لم يكونوا  السابمينهذا ذكراً في كتب التراجم والسير ألن 

 سناً في الكنى ، وان كان ذلن هو االمر المستحب والعرؾ المشهور.اكبرهم 

 -لين بيان ذلن تباعاً إة ويدأما لمبه فمد لمب رحمه   تعالى بألماب عد     

الجوزجاني   وهو أشهرها نسبة إلى مدينة جوزجان ، وهي المدينة التي نشأ فيها ،  -ٔ

ان والنسبة إليها جوزجانينلجوزجاوجوزجان مدينة بخراسان مما يلي بلخ  يمال لها ا
(ٕ)

  

                                                      
 8ٗٔ/ٕ( ٔهـ( ،)ط7ٕٖي ألحنظلي الراز  )ت ينظر الجرح والتعديل ، ألبي دمحم عبد الرحمن بن أبي حاتم التميم (ٔ)

؛ طبمات الحنابلة ، للماضي  8ٔ/ 8( ٔهـ( ،)طٖٗ٘؛ ثمات أبن حبان ، اإلمام الحافظ بن حبان بن أحمد البستي )ت 

؛ األنساب ، ألبي سعد  98/ٔهـ( دار المعرفة ، ٕٙ٘أبي الحسين دمحم بن دمحم بن الحسين أبي يعلى الحنبلي الفراء )

؛ منالب اإلمام أحمد بن  ٕ٘/ٕ( ٔه( ، تمديم وتعليك عبد   عمر البارود  ،)طٕٙ٘يم بن دمحم السمعاني )تعبد الكر

؛ اللباب في تهذيب  8ٕٔ( مطبعة الخانجي ، ٔهـ( ، )ط97٘حنبل ، لئلمام جمال الدين عبد الرحمن الجوز  )ت 

؛ الكاشؾ لمعرفة من له  ٕٖ/ٔت ، مكتبة المثنى ، هـ( ، أعيد طبعه باالوفسيٖٓٙاألنساب ، ألبن األثير الجوز  )ت 

هـ( ، لدم وعلك عليه دمحم عوامة ، خرج نصوصه 7ٗ8رومن اآلية في الكتب الستة ، للحافظ شمس الدين الذهبي )ت

هـ( ت 7ٗ8؛ ميزان االعتدال في نمد الرجال ، لئلمام شمس الدين الذهبي )ت 7ٕٕ/ٔ( ٔأحمد دمحم نمر الطيب ، )ط

؛ تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاهير واألعبلم  ، لئلمام شمس الدين الذهبي  7٘/ٔالبجاو  ، دار المعرفة علي دمحم 

؛ تذكرة الحفاظ ، لئلمام شمس الدين  9/7ٕٔ( دار الكتاب العربي ، ٔهـ( ت د. عمر عبد السبلم تدمر   ، )ط7ٗ8)ت

هـ( ت فؤاد السيد ، التراث العربي ، 7ٗ8هبي )ت؛ العبر في خبر من ؼبر ، لئلمام شمس الدين الذ 9ٗ٘/ٕالذهبي، 

؛ بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ، لئلمام شمس الدين بن دمحم المشهور بأبن عبد الهاد   88/ٕ

؛  8ٖ/ٔالبداية والنهاية؛  7ٔٔ/ٔ( ، دار الكتب العلمية ، ٔهـ( ، ت د.روحية عبد الرحمن السويفي ، ط)7ٗٗ)ت

؛ تمريب التهذيب ، لئلمام أبن  8٘ٔ/ٔ( ، دار الفكر ٔهـ( ، )ط8ٕ٘تهذيب ، للحافظ أبن حجر العسمبلني )تتهذيب ال

؛ لسان الميزان ، ألبن حجر ، دار  9ٙ/ٔ( ، دار الكتب العلمية ٕهـ( ، ت مصطفى عبد المادر عطا ، )ط8ٕ٘حجر )ت

دين أبي الطيب دمحم بن أحمد الحسن المالكي الفاسي ؛ العمد الثمين في تاريخ البلد األمين ، لتمي ال 9ٕٔ/ٖالفكر 

؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ جمال الدين  7ٕٗ/ٖهـ( ت فؤاد السيد ، مطبعة السنة الدمحمية ، 8ٖٕ)ت

؛ طبمات الحفاظ ؛  ٕٗٗ/ٕ( ، مؤسسة الرسالة ، ٗهـ( ت د.بشار عواد معروؾ ، )ط7ٕٗأبي الحجاج المز  )ت

؛ المنهم األحمد  ٕٗٗ( /ٔهـ( ، ت لجنة من العلماء بإشراؾ دار الكتب العلمية ، )ط9ٔٔبكر السويطي )ت لئلمام أبي

هـ( ، ت دمحم محي الدين عبد 9ٕ8في تراجم أصحاب أحمد ، ألبي اليمن مجيد الدين عبد الرحمن بن دمحم العيلمي )ت

من ذهب ، ألبي الفبلح عبد الحي بن العماد  ؛ شذرات الذهب في أخبار 7ٕٔ/ٔ( ، مطبعة المدني ، ٔالحميد ،)ط

؛ الوافي بالوفيات ، لصبلح الدين ألصفد  ، دار النشر  9ٖٔ/ٕهـ( ، دار إحياء التراث العربي ، 98ٓٔالحنبلي )ت

 8ٗٗ/ٗ؛ معجم المصنفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترلي ،  7ٓٔ/ٙفراتز شتايز 

 8ٔ/ٔ؛ األعبلم 

 ٙٔٔ/ٕينظر األنساب  (ٕ)
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سم لمدينة واحدةإان بضم الجيم نوجوزجان ، والجوزجا
(ٔ)
ل )الجوزجان حول أبن، لال  

ناحية كثيرة الخصب(
(ٕ)
تها )اليهودية( ، ومن بصمالروذ ، وبلخ ويمال ل ، وتمع بين مرو 

مدنها   االنبار ، وفارياب ، وكبلر
(ٖ)
ألوام يسمون )الهياطلة( ، وهذه الببلد كان يسكنها  

الذين سكنوا هراة ، وبلخ ، ببلد ما وراء النهر
(ٗ)

 .  

هـ ، عنوة على يد األلرع ٖٖسنة  تحت مدينة جوزجان في خبلفة سيدنا عثمانف    

بن حابس 
(٘)
، حيث أرسله األحنؾ بن ليس 

(ٙ)
إليها ، بعد فتح طخارستان 

(7)
  ،

جان ، فكانت على المسلمين جولة إال أنهم صبروا فالتمى المسلمون والهياطلة بالجوز

واستعانوا باهلل فهزموهم وفتحوا المدينة
(8)

في هذه  ، وأصيب األلرع بن حابس 

وفاتهل اسبب تالمعركة ، فكان
(9)

. ونسب إلى هذه المدينة عدد كبير من العلماء من فمهاء 

هم إبراهيم بن يعموب أبو ومحدثين لال يالوت الحمو  )ولد نسب إليها جماعة كثيرة من

إسحاق السعد  الجوزجاني(
(ٔٓ)

. 

                                                      
 8ٕٗ/٘ االنساب (ٔ)

 ٗٗٗهـ(، دار الطباعة السلطانية، /7ٖٕتمويم البلدان، للملن أبي الفداء صاحب حماة )ت (ٕ)

؛  7ٖٕ/ٔهـ( ، رومن اآلية تمي بن خالد ، حممه د. سهيل زكار ، ٕٓٗينظر تاريخ خليفة بن خياط العصفر  )ت (ٖ)

 8ٕٗ/٘واألنساب 

 8ٖٔ/ٔهـ( دار صادر للطباعة والنشر ، ٕٙٙعجم البلدان ، ليالوت بن عبد   الحمو  البؽداد  )تينظر م (ٗ)

هو الصحابي األلرع بن حابس بن عالل التميمي ، شهد الفتح وحنين والطائؾ ، وكان من المؤلفة للوبهم ولدم  (٘)

فتح  كان سيدا مطاعاً وشهد مع خالد ، وهو الذ  ناد  من وراء الحجرات ،  مع وفد تميم على رسول   

العراق وسار على رأس جيٍا إلى خراسان وأستشهد فيها أنظر أسد الؽابة في معرفة الصحابة ، ألبي الحسن علي بن 

؛ اإلصابة في تمييز  9٘ٔ/7البداية والنهاية ٖٓٔ/ٔهـ( ، مكتبة الشعب ٖٓٙدمحم الجزر  المعروؾ بأبن األثير )ت

 8٘/ٔ( دار إحياء التراث العربي ، ٔهـ( ، )ط8ٕ٘م أحمد بن حجر العسمبلني )تالصحابة ، لئلما

 ستأتي ترجمته (ٙ)

طخارستان   بالفتح ولمن اآلية واسعة كبيرة تشتمل على عديدة ببلد وهي من نواحي خراسان ، معجم البلدان  (7)

ٗ/ٕٖ 

هـ( مطبعة لجنة البيان العربي ، 79ٕاليبلذر  )ت ينظر فتوح البلدان ، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود البؽداد  (8)

 8ٕٔ/ٕ؛ معجم البلدان  ٖٓ٘/ٖ

 8٘/ٔ؛ اإلصابة ٖٓٔ/ٔينظر أسد الؽابة  (9)

 8ٕٔ/ٕمعجم البلدان  (ٓٔ)
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االحنفي  نسبة إلى األحنؾ بن ليس وهيو مين أجيداد اإلميام الجوزجياني -ٕ
(ٔ)
، واألحنيؾ  

لييس السيعد  التميميي وكنيتيه أبيو بحير ،  بينأنيس  بين ولييل صيخر لمبه وأسمه الضيحان

سيعد أبينذكيره  ولم يره ، فهو مين كبيار التيابعين في عهد الرسول اسلم 
(ٕ)
فيي  

)كان ثمة مأمونا لليل الحديث( فيه ولالى من تابعي أهل البصرة األولة مالطب
(ٖ)
 . 

مين الصيحابة فميال معلمياً )فمين  هاالستيعاب عيد هعبد البر المرطبي في كتاب أبنال أن إ     

(ذكرناه في الصحابة ألنه أسلم عليى عهيد النبيي 
(ٗ)
  ولوليه هيذا اصيح بيدليل دعيو ، 

)اللهيم اؼفير لؤلحنيؾ(  فمال له النبي
(٘)
لميا بلؽيه مولفيه مين الوفيد اليذ  أرسيله  

    إلى بني سعد من بني ليث يدعوهم لئلسبلم ، حيث لال األحنؾ لمومه عن رسيول

  انه يدعو للخير ويأمر بالخير( ، فلما بلػ ذلن األحنؾ سيجد وليال )هيذا أرجيى عميل(

مسييعود وأبييي ذر وأبييي بكييرة  أبيينميير وعثمييان وعلييي والعبيياس ورو  عيين عو ،  عنييد (

  الحسن وعروة وطلك بن حبيب وؼيرهم ، وكيان األحنيؾ يضيرب بحلميه  هعن ورو

المثييل ، وكييان ميين الحكميياء الييدهاة العمييبلء ، وميين لييادة الفتييوح هييزم أخيير ملييون الفييرس 

)األحنيؾ سييد  يزدجرد في خراسان ، وفتح مرو الروذ . لال عنيه عمير بين الخطياب 

أهل البصرة(
(ٙ)
)ميا رأييت شيريؾ ليوم أفضيل مين األحنيؾ( ، ولال عنه الحسين 

(7)
  ،

                                                      
 ٕٖ/ٔ؛ اللباب في تهذيب األنساب ،  9ٔ/ٔاألنساب  (ٔ)

 ٖٙٔ/ٙألعبلم هـ ، آٖٕأبن سعد أبو عبد   دمحم بن منبع البصر  الزهر  توفي سنة  (ٕ)

هـ( ، ت أحسان ٖٕٓطبمات أبن سعد ، الطبمات الكبر  ن لئلمام أبو عبد   دمحم بن سعد الزهر  البصر  ) (ٖ)

 ٕ/ٔ( دار صادر ، ٔعباس ، )ط

( ٔهـ( ، )طٖٙٗاالستيعاب في معرفة األصحاب ، ألبن عبد البر   يوسؾ بن عبد   بن دمحم عبد البر المرطبي )ت (ٗ)

 ٘ٗ/ٔياء التراث العربي ( ، دار إحٔ)ط

؛ المستدرن على الصحيحين ، ألبن عبد   دمحم بن عبد   الحاكم  89ٕٕٓمسند اإلمام أحمد ، رلم الحديث  (٘)

  8ٕٗ/٘ٔ،  ٓ٘ٙٙ الحديث ( ، ت مصطفى عبد المادر عطا ، دار الكتب العلمية ، رلمٔهـ( ، )ط٘ٓٗالنيسابور  )ت

 ٗٙ/ٔبة االصابة في معرفة الصحا  (ٙ)  

 ٗٗٔ/ٔالعبر    (7) 
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يوم موته )ذهب اليوم الحزم والرأ ( الزبيرولال مصعب بن 
(ٔ)
توفي رحمه   تعيالى فيي  

هـ ومشى مصعب في جنازته7ٗالبصرة وليل بالكوفة سنة 
(ٕ)
. 

اداتهم األحنيؾ بين لييس وهيم بطين مين بطيون ن سيالسعد   نسبة إلى بني سيعد ، ومي -ٖ

تميم
(ٖ)

ولد عمر بن سعد(من في ترجمة الجوزجاني )هو  العجلي. لال 
(ٗ)
. 

 . ميالتميمي   نسبة إلى بني تم -ٗ

الخراساني  لال أبو سعيد بن يونس -٘
(٘)
) إبراهيم بن إسحاق التميمي يكنيى أبيا إسيحاق  

خراساني جوزجاني(
(ٙ)
. 

نه لمب بالجرير أالسمعاني من  أما ما ذكره
(7)
وهو لميب يطليك عليى أتبياع دمحم بين جريير  

جرييير ميين تبلمييذة اإلمييام  أبيينو تبلميييذهجرييير و ألبيين ذا اللمييبالطبيير  ، فهييذا خطييأ فهيي

 الجوزجاني وسوؾ تأتي ترجمته.

 

 

 
                                                      

 7ٗ/ٕٔتهذيب الكمال  (ٔ) 

؛ معرفة الصحابة ، ألبي نعيم بن عبد   بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  9ٙ/ٗينظر طبمات أبن سعد  (ٕ)

،  8ٖٓٗهـ( ، ت عادل بن يوسؾ العزاز  ، دار الوطن ، والحديث )اللهم.....( أخرجه برلم ٖٓٗاالصبهاني )ت

؛ ألماب الصحابة والتابعين في المسند والصحيحين ، ألبي علي بن  ٘ٗ/ٔ؛ االستيعاب في معرفة األصحاب  ٗٔ/ٔٔ

هـ( ت د.دمحم زينهم ، دمحم عزب ، محمود نصار ، دار الفضيلة ، 98ٗالحسين بن دمحم بن أحمد الحياني األندلسي )ت

 ٘/ٔ؛ العبر في خبر من ؼبر  7ٕ/ٔ

 7ٔٔ/ٕ؛ اللباب في تهذيب األنساب  ٕ٘٘/ٖ،  7ٔٔ/ٕينظر األنساب  (ٖ)

 ٕٓٔ/ٔمعرفة الثمات  (ٗ)

الحفاظ، عبد الرحمن بن أحمد بن اإلمام يونس عبد األعلى ألصفد  المصر  صاحب تاريخ مصر توفي سنة  (٘)

 9ٕٗ/ٖٓهـ، األعبلم 7ٖٗ

 8ٕٔ/7تاريخ دمشك  (ٙ)

 ٕ٘/ٕاألنساب  (7)
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 ادلطهة انصاًَ

 ))يٕنذِ ، َشأذّ ، ٔفاذّ((

 يٕنذِ: -1

م الجوزجاني ميع كثرتهيا أ  ذكير لسينة ت ترجمة اإلماأوللم أجد في المصادر التي تن       

عنيد أهيل  انه نشأ في مدينة جوزجان. وهذا لييس ؼريبيأوالدته أو ذكر شيء عن ذلن ؼير 

نه لم يكونيوا يعنيون بأخبيار الرجيال إال بعيد أنه شائع مشهور ، حيث إالتراجم والسير ، بل 

ين الجعفيي ، وزييد الحسي ان ألدم شيوخه وفياةً هميأأن يظهر علمهم وتشيع أخبارهم. وبما 

انيه وليد فيي   نيذكر تياريخ تمريبيي فنميولهيـ ، فيمكننيا أن ٖٕٓبن الحباب ولد توفييا سينة 

 الربع األخير من المرن الثاني للهجرة النبوية المباركة و  اعلم.

 َشأذّ: -2

تنتسب إلى األحنؾ بن ليس ولد مرت  في عائلة نشأ اإلمام الجوزجاني في مدينة جوزجان

هي ببل شن لد نهلت من صفاته وأخبلله الحميدة ، فهو واحد من كبار التيابعين ترجمته ، ف

، ولائييد ميين لييادة الفتييوح ، وميين أهييل الحكميية والييرأ  والحلييم ، وكييان يضييرب بييه المثييل ، 

بين  أحميدفورث أحفاده هذه الصيفات فكيان مينهم أكثير مين عيالم فعليى سيبيل المثيال اإلميام 

مالن بن يحيى بن األحنؾ
(ٔ)
محيدثاً وعالمياً جلييبلً ، واإلميام الحيافظ الثبيت أبيو الفضيل كان  

بن الكومبلذ  ، محدث حافظ ال يخشى في   لومة الئم
(ٕ)
. 

وما مر من الكبلم يدل على إن عائلة اإلمام الجوزجاني وان ليم تشير المصيادر إليى أ       

مية هيذا عى لخدريمية تحيب العليم والعلمياء وتسيعائلية ك عليى أنهيا نسبها يدلشيء عنها ، 

                                                      
 8ٖ٘/ٕٔينظر تاريخ اإلسبلم  (ٔ)

واهر المضية في طبمات الحنفية ، لمحيي الدين أبي دمحم عبد المادر بن دمحم بن نضر بن أبي الوفاء ينظر الج (ٕ)

 ٓٙ/ٔهـ( ، مير دمحم كتب خانة ، 77٘المرشي )ت
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ي حاضيرة مين حواضير اإلسيبلم التيي شيهدت ثيورة علميية هيمدينية جوزجيان ف االدين ، أمي

هائلة خرج منها عدد كبير من العلماء من محدثين وفمهاء ، فعليى سيبيل المثيال ال الحصير 

دمحم بن الحسن صاحبي أبي حنيفة رحمهم   وأبو سليمان الجوزجاني صاحب أبي يوسؾ 

بين إسيحاق  أحمدذهب الحنفي ، وفهو واحد من كبار الفمهاء ومن رواة الم .  تعالى جميعاً 

أبيو عبيد اليرحيم الجوزجياني  أحميدلصبيح الجوزجياني مين فمهياء األحنياؾ ، ودمحم بين بن ا

بن حنبل رحمه   تعيالى ، وكيان يكاتبيه ويكرميه ومين رواة مذهبيه أحمدصاحب اإلمام 
(ٔ)
 

دث ذكير اإلميام البخيار  رحميه   تعيالى سينة وفاتيهوعبد   بن دمحم الجوزجاني محي
(ٕ)
  ،

العلمية واشيتهاره بيين العلمياء رحميه   تعيالى ، وؼيير  تهفذكر البخار  له يدل على مكان

 كثر. علماء جوزجان من العلماء كثير فلمد نسب الى مدينة  ناما ذكر

تى المعيارؾ ، وهيذا مميا ييؤثر فالمدينة كان مناخها مناخاً علمياً يعيم بالعلمياء فيي شي      

ن اإلميام الجوزجياني إفي كل ساكنيها ويحثهم على طلب العلم والمعرفة ، ومع هيذا وذان في

لد نشأ وشب في بداية المرن الثالث الهجر  ، وهو واحد من العصيور الذهبيية التيي ميرت 

لمييذاهب بهييا األميية اإلسييبلمية ، والمسييمى بالعصيير الييذهبي للسيينة النبوييية ، ونضييجت فيييه ا

الفمهية ، وتطورت فيه مرحلية التيأليؾ ، وتعيددت الحواضير العلميية فيي اليببلد ، فكيل هيذا 

 من أعبلم عصره. اجعلت منه واحد ةً ثمافيةً علمي ن اإلمام الجوزجاني نشأ نشأةألى يشير إ

 فاذّ:ٔ -3

دمشيك نه توفي فيعلى أ أتفك أصحاب التراجم والسير الذين ترجموا له     
(ٖ)
 رحميه   

 -ألوال  ةتعالى. واختلفوا في سنة وفاته على ثبلث

هييـٕٗٗسيينة  بعييد حبييان تييوفي أبيينلييال  -ٔ
(ٗ)
 هييـ .ٕ٘ٗوسيييأتي أنييه دخييل مصيير سيينة  .

 
                                                      

 ٖٓٔ/ٔينظر طبمات الحنابلة  (ٔ)

 ٖٖٙ/ٔتهذيب الكمال للمز   (ٕ)

 78ٕ/7ينظر تاريخ دمشك  (ٖ)

 8/8ٔينظر ثمات أبن حبان  (ٗ)
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هـٕٙ٘سعيد بن يونس انه توفي سنة ابي عساكر عن  أبننمل  -ٕ
(ٔ)
. 

هييـ9ٕ٘ولييال أكثيير المتييرجمين أنييه تييوفي سيينة  -ٖ
(ٕ)

بيين دمحم بيين  أحمييد. لييال أبييو الدحييداد 

هـ9ٕ٘سنة  عدةتوفي الجوزجاني مستهل ذ  الم  التميمي  إسماعيل
(ٖ)
، وهيذا الميول هيو  

  األول  حبيان مين وجهيين أبينلوال الثبلث وعليه أكثر العلماء ، وييرد عليى ليول األ أشهر

 هـ.ٕٙ٘دخل مصر سنة  ان االمام الجوزجاني

ه ليذا فيبل هـ سينوات طويلية وليسيت متماربي9ٕ٘هـ ٕٙ٘هـ و ٕٗٗما بين سنة  نإالثاني  

 يصح هذا المول و  اعلم.

 انصانس ادلثذس

 ))دٍاذّ انؼهًٍح((

 األٔلادلطهة 

 ))طهثّ نهؼهى((

للعلم والبذل في سيبيله وتحميل الصيعاب ألجليه  منفسهأ واكان اإلمام الجوزجاني ممن سخر

 نِيَتَفَقَّيٌُا طَائِفَةٌ يِنْيُىْ شْقَةٍفِ كُمِّ يٍِْ ََفَشَ فَهٌَْنَا}، شأنه بذلن شأن علماء عصره ممتثبلً ألمر   تعالى 

فعيين  وألميير رسييوله  (ٗ){ َحْييزَسًٌَُ نَعَهَّيُييىْ إِنَيييْيِىْ سَجَعُييٌا إِرَا قَييٌْيَيُىْ ًَنِيُنْييزِسًُا انييذِّ ٍِ فِييي

                                                      
؛  8٘ٔ/ٔ؛ تهذيب التهذيب  ٕٖ/ٔ؛ اللباب في تهذيب األنساب  9ٕ/ٔ؛ األنساب  78ٕ/7تاريخ دمشك  ينظر (ٔ)

 ٕٗٗ/ٕتهذيب الكمال 

؛ تهذيب  9ٖٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  ٖٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  97/ٔ؛ الكاشؾ  8ٔ/ٕينظر العبر في خبر من ؼبر  (ٕ)

 7ٙ/ٔ؛ األعبلم  7ٓٔ/ٙ؛ الوافي بالوفيات  ٕٗٗ/ٕالكمال 

 8ٕٕ/7تاريخ دمشك  (ٖ)

 ٕٕٔمن اآلية  سورة التوبة (ٗ)



 

41 

)طلب العليم فريضية عليى كيل  سيدنا علي )كرم   وجهه ورضي   عنه( عن النبي 

بلة والحرام والحدود و األحكام(مؤمن أن يعرؾ الصوم والص
(ٔ)
اليذ  تتوليؾ علييه صيحة  

أداء العبييادات واجتنيياب المحرمييات . أمييا التوسييع فيييه وحفظييه وتعليمييه النيياس فهييو فييرض 

، فهييو للخاصيية ميين النيياس الييذين اختصييهم   بهييذا الفضييل  ذلن ليي كفاييية لميين كييان أهييبل

 فيي مدينية أوالفطليب العليم  ، صيينصختئين المأولوالشرؾ ، واإلمام الجوزجاني كيان مين 

جوزجان ، وبعد ما نال حظياً وافيراً مين العليم عليى ييد  علمائهيا راح يطيوؾ البليدان طلبياً 

للعلم ، وهذه سنة العلماء فالعالم ال يعد عالماً حتى يأخذ العلم مين أكثير مين شييخ فيي أكثير 

لم ار  له أن يلزم العيبن حنبل )سألت أبي عمن طلب العلم ت أحمدمن بلد ، لال عبد   بن 

فيستمع منهم لال الرجل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة والشام إلى أن 

يسمع منهم(
(ٕ)
ة ربن حنبل )رحمه   تعالى( على ضيرو أحمدفهذا بيان واضح من اإلمام  

 ً بهييذه  الرحليية لطلييب العلييم ولصييد العلميياء واألخييذ عيينهم ، واإلمييام الجوزجيياني كييان ملتزمييا

 بيين فأكثر من الترحل واالنتمال بين البلدان حتيى ليال عنيه السيمعاني )كيان جيواالً  .عدةالما

وحيييدث فيييي ببلدهيييا( اآلفييياق ودخيييل ميييا وراء النهييير
(ٖ)
حجييير )أكثييير الترحيييل  أبييينوليييال  

والكتابة(
(ٗ)

أحوال الرجال يوضيح رحلتيه  ه. فرحل إلى بؽداد وتتلمذ على جل علمائها وكتاب

هذه
(٘)
الميدينيبين إلى البصرة وكيان مين شييوخه فيهيا عليي  ، ورحل 

(ٙ)
 اليدارلطني، ليال  

)ألييام بالبصييرة مييدة(
(7)
، ورحييل إلييى دمشييك ، والرمليية وألييام فيهييا لييال الييدارلطني )ألييام  

                                                      
، من دون الزيادة )ان يعرؾ الصوم....( ، كنز  97ٕ/ٕ، ٖٕٓٓ الحديث المعجم االوسط ، من اسمه احمد ، رلم (ٔ)

لال الهيثمي فيه عبد العزيز بن ابي ثابت ضعيؾ جداً ،  ،ٖٓٔ/ٔٔ، 8ٕٙ٘ٔ الحديث العمال ، حرؾ العين ، رلم

 ٕٓٔ/ٔمجمع الزوائد  ينظر

 79ٗ/ٗهـ(، ت محمود الطحان، مكتبة المعارؾ ٖٙٗالجامع ألخبلق الراو  وآداب السامع، للخطيب البؽداد  )ت (ٕ)

 9ٕ/ٔاألنساب  (ٖ)

 8ٔٔ/ٔتهذيب التهذيب  (ٗ)

ر  هـ( ت السيد صبحي ألبد9ٕ٘؛، ألبي إسحاق إبراهيم بن يعموب الجوزجاني )ت8ٕٔ/7ينظر أحوال الرجال  (٘)

 98/ٔ؛ طبمات الحنابلة  9ٙٔ،  ٘ٙٔ( ، مؤسسة الرسالة /ٔالسامرائي )ط

 ستأتي ترجمته (ٙ)

 8ٕٔ/7تاريخ دمشك  (7)
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بالرمليية مييدة(
(ٔ)
ورحييل إلييى المصيصيية 

(ٕ)
لييال   الجوزجيياني )حييدثني عبييد   بيين الربيييع  

الخراسيياني بالمصيصيية(
(ٖ)
وسسييطر، ورحييل إلييى  

(ٗ)
لييال   الجوزجيياني )حييدثنا سييعيد بيين  

شبيب أبو عثمان وكان شيخاً صالحاً بطرطوس(
 (٘)

ورحل إليى مكية واسيتمر فيهيا ميدة ذكير 

الفاسي إلامته فيها
(ٙ)
)ألام بمكة مدة( الدارلطني، ولال   

(7)
بين  أحميد، ولال إسماعيل بين  

بن أسيد )حدثنا إبراهيم بن يعموب الجوزجاني بمكة(
(8)
سيعيد ابيو إليى مصير ليال  ، ورحيل 

هيييـ ، وكتيييب عنيييه(ٕ٘ٗبييين ييييونس )ليييدم مصييير سييينة 
(9)
، ورحيييل إليييى هميييذان 

(ٔٓ)
ليييال   

هييـ(ٖٕٓعنيه سيينة  ترم بين حوشييب لاضيي همييذان رأيتييه فيهيا وكتبييأصييالجوزجياني )
(ٔٔ)

 

عد  )كيان  أبنوبعد هذه الرحبلت استمر رحمه   تعالى في دمشك حتى توفي فيها ، لال 

يسييكن دمشييك(
(ٕٔ)

كثييير )خطيييب دمشييك وإمامهييا  أبيينصييار ميين كبييار علمائهييا لييال ، و 

وعالمها(
(ٖٔ)

، ولال الذهبي )نزيل دمشك ومحدثها(
(ٔٗ)

، فنال هذه المنزلية العاليية بصيبره  

رحمه   في طلب العلم والرحلة فيي سيبيل ذلين ، ومبلزمتيه لشييوخه وتتلميذه عليى أكيابر 

ورة مع شيوخه وال يأخذ العلم إال ممين علماء عصره ، وكان حريصاً على المذاكرة والمحا

فتراه يترن عمر بن سعيد الدمشمي ويمول عنيه )سيمط حديثيه( اكان ثمة عالم
(ٔ٘)

ميول ي، و 

                                                      
 ٕٗٗ/ٕ؛ تهذيب الكمال  8ٕٔ/7تاريخ دمشك  (ٔ)

 ٘ٗٔ/٘مدينة على شاطل جيحان من ثؽور الشام بين انطاكيا وببلد الروم. ينظر معجم البلدان  (ٕ)

 –هـ( ت د.عبد الؽفار سليمان البندار  ٖٖٓحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )تالسنن الكبر  ، لل (ٖ)

 9ٙ/ٕ( دار الكتب العلمية ٔسيد كسرو  حسن )ط

 8ٕ/ٗينظر معجم البلدان  مدينة من ثؽور الشام بين انطاكيا وحلب وببلد الروم (ٗ)

 9ٙ/ٕالسنن الكبر   (٘)

 7ٕٗ/ٖالعمد الثمين ،  (ٙ)

 ٕٗٗ/ٕ؛ تهذيب الكمال  8ٕٔ/7خ دمشك تاري (7)

 9٘ٔ؛/8ٕٔ/7البدمن اآلية والنهاية (8)

          ٕٗٗ/ٕ؛ تهذيب الكمال  8ٕٔ/7تاريخ دمشك  (9)

 ٓٔٗ/٘اكبر مدينة من مدن ببلد الفرس تمع في الجبال كثيرة العيون وتحيطها الؽابات. ينظر معجم البلدان  (ٓٔ)

 ٕ٘ٓأحوال الرجال / (ٔٔ)

 9٘ٔ/ٔتهذيب تهذيب ال (ٕٔ)

 ٖٔ/ٔٔالبداية والنهاية (ٖٔ)

 9ٗ٘/ٕتذكرة الحفاظ  (ٗٔ)

 ٘ٙٔأحوال الرجال / (٘ٔ)
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في شيخه اصرم بن حوشيب )ضيعيؾ(
(ٔ)
، وليه روايية جميلية فيي طليب العليم يرويهيا عين  

ر العليم شهاب )يا يونس ال تكياب أبنيحيى بن وهب عن يونس بن يزيد لال  يونس لال لي 

ن العلم أودية ، فأيها أخذت فيه لطع بن لبل أن تبلؽيه ، ولكين خيذه ميع األييام واللييالي ، إف

رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكين الشييء بعيد الشييء ميع  ن منْ أوال تأخذ العلم جملة ف

الليالي واأليام(
(ٕ)
 

 ادلطهة انصاًَ

 ))انؼهٕو انرً تشع فٍٓا((

موسيوعيون ،  م أنهمواحداً من العلماء الذين يصح أن يمال عنهلمد كان اإلمام الجوزجاني 

إال أن شهرته كانت في مجال الحديث الشريؾ وعلومه ، ولبل التحدث عن ذلن البد لنيا أن 

ن أن اإلمام الجوزجاني لم يكن محدثاً فمط بل كان فميهاً من فمهاء الحنابلة ، والحيك أنبين 

ختصها   عز وجل بيذلن اال يتسنى إال لملة ، والفمه  الحديث ،  التعمك في هذين العلمين 

ئين العلمياء فميد كيان عالمياً بياختبلؾ الصيحابة والتيابعين أول أحد ، واإلمام الجوزجاني كان

بيين حنبييل حتييى صييار راوييياً  أحمييدملميياً بيي رائهم ، وألييوالهم إضييافة لتفمهييه علييى يييد اإلمييام 

والتصنيؾ فألؾ كتاب المترجم الذ  لال عنيه للمذهب ، وجمع ثروة فمهية أهلته للتأليؾ ، 

كثير )فيه علوم ؼزيرة ، وفوائد كثيرة( أبن
(ٖ)
مين مصيادر الفمهياء  اواحيد كتابه هذا فصار 

راء يمتصير اإلميام الجوزجياني عليى نميل آالميم وليم  أبننه واستشهدوا به ، كمالذين نملوا 

داء اليرأ  فيهيا ، وليد يجتهيد بين حنبيل فميط ، بيل كيان يشيارن فيي اختييار وإبي أحميداإلمام 

مثييال ذليين لولييه بوجييوب الؽسييل علييى ميين ؼسييل ميتيياً ، ولولييه هييذا ،  أحمييدمخالفيياً لئلمييام 

                                                      
 ٕ٘ٓالمصدر نفسه / (ٔ)

هـ( ، ٖٙٗجامع بيان العلم وفضله وما ينبؽي في روايته وحمله ، ليوسؾ بن عبد   بن دمحم عبد البر المرطبي )ت (ٕ)

 ٔ/ٕ، دار الكتب العلمية ، 

 8ٖ/ٔٔالبداية والنهاية (ٖ)
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الييذ  ال ييير  وجوبيياً للؽسييل عليييه أحمييدمخييالؾ لمييول اإلمييام 
(ٔ)
وكييان اإلمييام الجوزجيياني  

لييذلن كييان يعييزز ألوالييه   يتجنييب المييول برأيييه ميين دون دليييل يثبييت صييحة مييا يييذهب إليييه

، وسيميمها فاإلميام الجوزجياني بيرع  هاباألحاديث النبوية الشريفة ، وهو العالم بها صحيح

في هذا العلم حتى صار واحداً من أعبلمه ، ومحدثاً  من كبار المحدثين ، ورجبلً من رجيال 

حيديث أحاديثييه بيييان أحيوال الرجيال ، فجميع علمياء الفيي الجيرح والتعيديل ال يسيتؽنى عنيه 

ة ، وذلين لميوة حفظيه وأمانتيه وثمتيه وضيبطه حتيى اسيتمرت تالسيلكتيب وخاصة أصيحاب ا

ً ٕٕٓأحاديثه في كتبهم ، فكان مجموع ما جمعوا له ) جميع اإلميام النسيائي أكثير  .  ( حديثا

 من نصفها ، وله في المستدرن وفي ؼير ما ذكر من كتب الحديث. 

لييه طييرق خاصيية  وكييان اإلمييام الجوزجيياني شييأنه شييأن ؼيييره ميين علميياء وحفيياظ الحييديث

بالرواية موافمة لمنهم كبار المحدثين ، فلميد سيار عليى مينهم شييوخه فيي روايية الحيديث 

حييث كيان يشيير إليى وليت تحمليه للحيديث مبينياً سينة  اتيهأهمية مروي تبلميذهوأدائه مبيناً ل

هيـ(7ٕٓتحمله مثال ذلين رو  النسيائي عين اإلميام الجوزجياني )حيدثنا النعميان سينة 
(ٕ)
  ،

 يمتصر على ذكر التاريخ فمط بل يبين طريمة تحمليه ليه مثيال ذلين ميا رواه النسيائي ولد ال

هيـ أميبله علينيا(ٖٕٓ)أخبرني إبراهيم بن يعموب لال اخبرنا عبد الملن بن إبراهيم سنة 
(ٖ)
 

لم مين ا، وكيؾ ال وهو ع مالكاملة والدليمة لكل من يرو  عنه ته، هذا باإلضافة إلى معرف

ق شييوخه فيي روايياتهم مثيال سييان على لدٍر عال من التمييز لاال لذلن كالرج علماء علم 

ذلن ما رواه النسائي عن إبراهيم بن يعموب لال )أخبرنا عفان بين مسيلم ويحييى بين حمياد 

والنسييك لعفييان ليياال اخبرنييا أبييو عوانيية( –
(ٗ)
لفييظ  ب، فتييراه يميييز مييا بييين شيييخيه وينسيي 

ويها هذا باإلضافة إلى ثنائه على من يرو  عنيه إن الرواية لصاحبها ، وان كان كبلهما ير

اً منيه ضيكان من أهل الضبط واإلتمان ، مبيناً ما يستحمونه مين ثنياء أثنياء أدائيه للحيديث ح

على حفظ أحاديثهم مثال ذلن ما رواه النسائي عنه لال )حيدثنا سيعيد بين شييب أبيو عثميان 
                                                      

هـ( ت د. دمحم شرؾ الدين خطاب ٕٓٙينظر المؽني ، لشمس الدين أبي دمحم عبد   بن أحمد بن لدامة الممدسي )ت (ٔ)

 78ٕ/ٕٔ، د. السيد دمحم السيد ، سيد إبراهيم ، دار الحديث 

 7ٙٗ/٘،  9٘9ٖ، رلم الحديث  للنسائي السنن الكبر  (ٕ)

  8ٖ٘/٘،  9ٖٔ8المصدر نفسه  رلم الحديث  (ٖ)

 8ٔ٘/ٔ،   ٘ٙٙٔالمصدر نفسه  رلم الحديث  (ٗ)
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وكان شيخاً صالحاً(
(ٔ)
علة لادحة في ضبطه أو دينه فهو ال  ، وان كان من يرو  عنه فيه 

يتييردد فييي بيييان ذليين مثييال ذليين لولييه فييي شيييخه اصييرم بيين حوشييب )ضييعيؾ(
(ٕ)

، فاإلمييام 

الجوزجاني واحد من ابرز علماء الجرح والتعديل شيهد بيذلن ؼيير واحيد مين العلمياء التيي 

ن ثمية ونكي )احد أئمية الجيرح والتعيديل كياتستأتي ألوالهم في مطلب خاص من ذلن لول ال

حافظاً بصيراً بعلل الحديث نالداً ألحوال الرجال(
(ٖ)
أوائل الكتب  أحوال الرجال من ه، وكتاب 

عتمد على ألواله في الرواة جرحا وتعديبلً معاصيروه ومين  جياء آلم ، والمؤلفة في هذا الع

وأكثر  لد استشهد بألواله ، هفي هذا العلم إال وتجد مؤلف باده من العلماء ، فبل يخلوا كتبع

( ليوالً فيي ٕٕٔمن استشهد بألواله اإلمام الذهبي في كتابه مييزان االعتيدال فميد ذكير ليه )

 الرواة جرحاً أو تعديبلً. 

ولد نّص اإلمام الجوزجاني على هذا المنهم كان ير  جواز الرواية عن المبتدع الصادق و

دوق اللهجية، ليد جير  ومنهم زائٌِػ عن الحّك، صي»أحوال الرجال   بنفسه، فمال في كتابه 

كان مخذوالً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤالء عند  لييس فييهم  افي الناس حديثه  إذ

«توهم عنيد ذلينـؾ، إذا لم يُمَيّوِ بيه بدعتيه، فيُيحيلة إال أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرَ 
(ٗ)

. وهيذا 

حجير هيذه  أبينالمذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهيل السينة والجماعية. وليد نميل 

لولنيا بمبيول روايية  دَ ميوييُ  أنوينبؽيي »بلً  ئ، وأضياؾ لياالعبارة ُمِمراً لها فيي لسيان المييزان

ً –المبتدع  ث بيه مميا حيدِّ اليكيون الحيديث اليذ  يُ  أنبشيرط  –ولم يكن داعيية إذا كان صدولا

)«الهيو  ةَ بَيلَ عليه ؼَ  حينئذٍ  نُ ال نأمَ  فإنا .دهاشيْ د بدعته ويُ يعضُ 
٘
يفيوتني أن أذكير أن وال . (

سيتناده إبعلم أصول الفميه وان ليم يؤليؾ فييه ، ويظهير ذلين جليياً ب اإلمام الجوزجاني لد المّ 

في أرائيه الفمهيية عليى لواعيد أصيولية واضيحة فيي اسيتنباط األحكيام ، ومصيادر التشيريع 
                                                      

 9ٙ/ٕ،  ٕٕ٘ٗرلم الحديث  السنن الكبر  للنسائي ، (ٔ)

 ٓٓٔ/ٙٔ؛ تاريخ اإلسبلم  ٕ٘ٓأحوال الرجال / (ٕ)

  8ٗٗ/ٗمعجم المصنفين  (ٖ)

 ٕٖاحوال الرجال / (ٗ)

 - للمطبوعات األعلمي مؤسسة  النشر دار الشافعي، العسمبلني الفضل أبو حجر بن علي بن ألحمد  الميزان، لسان (٘)

 .ٔٔ/ٔالهند  ،  – النظامية المعرؾ دائرة  تحميك الثالثة،  الطبعة ،98ٙٔ - ٙٓٗٔ - بيروت
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المسيائل  ةعنده مرتبة عليى حسيب ترتييب الجمهيور ، وسيوؾ يظهير ذلين جليياً فيي منالشي

 ية.الفمه

 دلطهة انصانسا

 ((يُضنرّ تني انؼهًاء))

الجوزجيياني منزليية علمييية رفيعيية بييين العلميياء فهييو واحييد ميين فمهيياء  ميياماإلنييال         

في الطبمة يعلى أبي أبنالمحدثين ، فمد عدهُ 
 (ٔ)
 تلية  التيي صياحببامن طبمات الحن ىاألول 

ونملت عنه أحمد ماماإل
 (ٕ)

تحدييد طبمتيه تبعياً الخيتبلفهم فيي  في ن فمد اختلفواوالمحدث أما. 

)تحديد الطبمة
ٖ
السيوطي عداه من الطبمية التاسيعة ماماإلالذهبي و ماماإل، ف(

 (ٗ)
، بينميا عيدهُ 

ةحجر من الطبمة الحادية عشر أبن ماماإل
 (٘)

 األعبلمالجوزجاني واحد من العلماء  ماماإل، ف

،  تبلمييذهشييوخه ، و ممن جمعوا بين الفمه والحديث وعلم الرجال ، وشهد بفضله األعبلم

وعييدد ميين العلميياء ميين محييدثين وفمهيياء الييذين عرفييوا سييعة وؼييزارة علمييه فبينييوا فضييله 

 عنه   ألوالهمومكانته العلمية بينهم. والين بعض 

                                                      
الطبمة لؽة ؼطاء كل شيء وطبك كل شيء ما ساواه وتطابك الشيئان تساويا ، والمطابمة الموافمة ، والتطابك (ٔ) 

ينظر المحكم والمحيط األعظم ،  [9ٔ   االنشماق{ ]طَبَقٍ عٍَْ طَبَقًا نَحَشْكَبٍَُّ}له تعالى واالتفاق وهو الحال أيضا ومنه لو

لسان العرب ، ألبي الفضل  7ٙٔ/ٙهـ( شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 8٘ٗلعلي أبن إسماعيل بن سيده )ت 

 .9ٕٓ/ٓٔ، هـ( دار صادر 7ٔٔجمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريمي المصر  )ت

وفي االصطبلح   الطبمة لوم تماربوا في السند أو اإلسناد ، أو اإلسناد فمط بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ األخر أو 

يتمارب شيوخه . ينظر تدريب الراو  في شرح تمريب النواو  ، لجبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 8ٖٔ/ٕراث العربي هـ( ت د. أحمد عمر هاشم ، دار إحياء الت9ٔٔ)

 98/ٔينظر طبمات الحنابلة (ٕ) 

اختلؾ العلماء في تحديد الطبمة ، فمنهم من جعل الطبمة عشر سنين ومنهم من جعلها عشرين سنة ، ومنهم من ( ٖ)

 ٘/ٔ؛ تمريب التهذيب  78ٔ/ٙأطلمها على المرن مجازاً، ينظر المحكم والمحيط األعظم 

 ٕٗٗبمات الحفاظ /؛ ط9ٗ؛98/ٔينظر تذكرة الحفاظ(ٗ) 

 9ٙ/ٔينظر تمريب التهذيب (٘) 
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 ػهٍّ : تؼط شٍٕخّ شُاء:أٔال

يداً(دش إكرامايكاتبه ويكرمه  أحمد ماماإلبكر الخبلل )كان  أبوبن حنبل  لال  أحمد -ٔ
 (ٔ) 

الحيارث بين  أميرالجوزجاني متعجباً منه عندما سيأله عين  ماملئل  لال المديني علي بن -ٕ

مثلن يسأل عن ذا( إسحاق أباعبد   الهمداني.)يا 
 (ٕ)

 ماماإل، وتعجبه رحمه   من سؤال 

الجوزجاني العلمية ولوة وسعة حفظه ومعرفتيه  ماماإلبمكانة  تهالجوزجاني يدل على معرف

 بأحوال الرجال.

 ػهٍّ : ذاليٍزِتؼط شُاء ًا: شاٍَ

النسائي لال عنه )ثمة( -ٔ
 (ٖ) 

لال عنه )كان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثمات( الدارلطني -ٕ
 (ٗ)
 . 

   ذشجى نّ أٔممٍ ركشِ ػهٍّ  تؼط انؼهًاء شُاء:  شانصاً 

حدثنا عنه الشيوخ المتمدمون( جداً،بن يعموب جليل  إبراهيمبكر الخبلل )  أبولال  -ٔ
(٘) 

)كان صلباً في السنة حافظاً للحديث( لبستياحبان  أبن لال -ٕ
(ٙ)
 . 

بين حنبيل فيتميو   أحميدعد  )سكن دمشك فكان يحدث على المنبر ، ويكاتبيه  أبنلال  -ٖ

بذلن ويمرأ كتابه على المنبر(
(7)
 . 

                                                      
 7ٔ/ٔ؛ بحر الدم  98/ٔطبمات الحنابلة (ٔ) 

 8ٕٗ/٘؛تهذيب الكمال 8ٕٔ/7أحوال الرجال(ٕ) 

 8ٕٗ/ٕ؛ تهذيب الكمال  9ٗ٘/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  8ٕٔ/7تاريخ دمشك  (ٖ) 

 ٕٗٗ/ٕ؛ تهذيب الكمال ٕٗٗ/ٕتهذيب التهذيب  (ٗ) 

 ؛  98/ٔطبمات الحنابلة (٘)

 8/8ٔثمات أبن حيان  (ٙ)

هـ(، ت لجنة من المختصين بإشراؾ ٖ٘ٙالكامل في ضعفاء الرجال، للحافظ أبي أحمد عبد   بن عد  )ت (7)

 ٖٗٓ/ٔالناشر، دار الفكر 
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دخيل بيبلد ميا وراء النهير ،  اآلفياقالً فيي اعبيد الكيريم بين دمحم السيمعاني )كيان جيولال  -ٗ

(العراق إلىوانصرؾ  ،اببلده وحدث في
(ٔ)
 . 

الذهبي في العبر )كيان مين كبيار العلمياء نزييل دمشيك ومحيدثها وجيرح اإلمام لال عنه  -٘

وعدل(
(ٕ)
الحفاظ ) الحافظ نزيل دمشك ومحدثها( ة، ولال عنه في تذكر 

(ٖ)
، ولال عنه فيي  

جيرح ال أئميةأحد بن يعموب السيعد  الجوزجياني الثمية الحيافظ إبراهيمفي ميزان االعتدال )

والتعديل(
(ٗ)
 . 

 األعيييان)وفيهييا تييوفي ميين بمولييه   هييـ 9ٕ٘كثييير ذكييره فيييمن تييوفي سيينة  أبيينالحييافظ  -ٙ

وليييه المصييينفات المشيييهورة  هييياإمامو، خطييييب دمشيييك  إسيييحاقبييين يعميييوب بييين  إبيييراهيم

المفيدة(
(٘)
 . 

حجر العسمبلني )ثمة حافظ( أبنالحافظ لال  -7
(ٙ)
 . 

المصنفين والمخرجين الثمات(جبلل الدين السيوطي )كان من الحفاظ لال  -8
(7)
 . 

العماد الحنبلي )هو من الثمات( أبنلال  -9
(8)
 . 

)الحافظ صاحب الجرح والتعديل( لصفد اصبلح الدين لال  -ٓٔ
(9)
 . 

عليل بالجيرح والتعيديل كيان ثمية حافظياً بصييراً  أئميةمحمود حسن التونكي )احيد لال   -ٔٔ

الرجال( ألحوالالحديث نالداً 
(ٔٓ)

 . 

حد الحفاظ والمصنفين والمخرجين الثمات(أدث الشام والزركلي )محلال   -ٕٔ
(ٔٔ) 

                                                      
 9ٕ/ٔاألنساب  (ٔ)

 8ٔ/ٕالعبر في خبر من ؼبر  (ٕ)

 9ٗ٘/ٕتذكرة الحفاظ  (ٖ)

 7٘/ٔميزان االعتدال  (ٗ)

 8ٖ/ٔٔنهايةالبداية وال (٘)

 9ٙ/ٔتمريب التهذيب  (ٙ)

 8ٕٗطبمات الحفاظ / (7)

 9ٖٔ/ٕشذرات الذهب  (8)

 7ٓٔ/ٙالوافي بالوفيات  (9)

 8ٗٗ/ٗمعجم المصنفين  (ٓٔ)

 8ٔ/ٔاألعبلم  (ٔٔ)



 

49 

حيييد المصييينفين والمخيييرجين أدمحم بييين جعفييير الكتييياني )نزييييل دمشيييك ومحيييدثها و ليييال -ٖٔ

الثمات(
(ٔ)
 . 

 ادلثذس انشاتغ

 ، يإنفاذّ(( ذاليٍزِ))شٍٕخّ ، 

 األٔلادلطهة 

 ))شٍٕخّ((

 أفاضيلعليى ألنيه ليرأ مين العليم ، حظياً وافيراً  تعالىالجوزجاني رحمه    مامنال اإل       

، فلم يبخلوا علييه  المخلصين لكتاب   وسنة نبيه  اإلجبلءالعلماء  منعلماء عصره 

تكونيت  أييديهمابيه ، وعليى بشيء كما لم يبخلوا على ؼييره فنيال مينهم علميه ومعارفيه وآد

المصيادر عليى وخه فيي يتتبعي لش أثناءشخصيته وعبل لدره بين العلماء ، ولمد عثرت في 

 ميياماإللييد يزيييدون علييى ذليين. وكييان  أوميين مائيية وثبلثييين شيييخاً ،  أكثييرنييه تتلمييذ علييى يييد أ

ممن كان حافظياً متمنياً ، ولعليه يتيرن بعيض شييوخه  إالالجوزجاني ينتمي شيوخه فبل يأخذ 

لسوء حفظهم
(ٕ)
بين حنبيل. وكيان  أحميد ميامكاإلتوثيك مين شييخه الزميه واخيذ عنيه  فيإذا،  

عال ميع شييوخه فييجلهم ويحتيرمهم ويثنيي علييهم ويعتيرؾ لهيم  أدبلجوزجاني ذا ا ماماإل

بالفضييل ، فميين ذليين لولييه فييي يحيييى الثمفييي )حييدثني عبييد   بيين يحيييى ثميية مييأمون(
(ٖ)

 .

وشيوخه يعرفون له ذلن فيجلونيه ويولرونيه ويعرفيون سيعة علميه ورجاحية عمليه ، فهيذا 

شييديداً  إكراميياه يكاتبييه ويتمييو  بحديثييه ويكرميي أحمييد ميياماإل
(ٗ)
لييه  سييحونفلييذا كييانوا ي،  

                                                      
هـ( ، ت دمحم الزمزمي ٖ٘ٗٔالرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المصنفة ، للعبلمة دمحم بن جعفر الكتاني )ت  (ٔ)

 ٕٔٔ( دار البشائر اإلسبلمية /ٗي ،)طالكتان

 ٘ٙٔينظر أحوال الرجال / (ٕ)

 77/ٙتهذيب التهذيب  (ٖ)

 98/ٔينظر طبمات الحنابلة  (ٗ)
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لة التيي يدرسيونهاأن يبيد  رأييه فيي المسيأفي الدرس و ةالمشارك
(ٔ)

 إال، وهيذا ال يتحصيل 

لمن كان مجتهداً في طلب العلم ذا نباهة وليدره عاليية عليى الفهيم محترمياً لشييوخه عارفياً 

 تعيالىيسع لجميعهم رحميه   مدرهم ومكانتهم ، ولد اخترت اثني عشر شيخاً فالمجال ال ب

 .اآلتيوهم على النحو 

 احلغني اجلؼفً -1

الحسين بن علي بن الوليد أبو عبيد   ، أو أبيو دمحم الجعفيي الكيوفي اإلميام الميدوة الحيافظ 

ة رو  عنييه اإلمييام الجوزجييانيتالمييارا المجييود الزاهييد ، ميين رواة السيي
(ٕ)
وهييو ميين كبييار  

مين وليد  يي الزهد والعبادة والعلم ، ينسب إلى لبيلة الجعفالمحدثين والرواة ، كان رأساً ف

ن سينة ، ووثميان هيـ  وتيوفي وليه أربعية9ٕٔ. ولد سنة  جعفر بن سعد العشيرة من مذحم

هـٕٗٓل سنة هـ ، وليٖٕٓسنة وذلن 
(ٖ)

نيه أبين حنبيل عين أبييه  أحميد. ذكير عبيد   بين 

وسعيد بين عيامر(لال في حسين الجعفي )ما رأيُت أفضل من حسين الجعفي 
(ٗ)
، وليال دمحم  

بين  أحميد هو  ) ما رأيُت أتمن من حسين الجعفيي ، رأييُت فيي مجلسيربن عبد الرحمن اله

حنبييل ويحيييى بيين معييين وخلييؾ بيين سييالم المخزومييي(
(٘)

 يحيييى بيين معييين )إن بمييي ، ولييال

بدال فحسين الجعفي(من األأحد
(ٙ)
ليم أره أفضل منيه و ) كان ثمة لم أرَ  العجلي أحمد، ولال  

أره إال ممعداً وكان جميبلً لباساً(
(7)
، ولال دمحم بن رافع ) كان راهب أهل الكوفة( 

(8)
 ، 

                                                      
 ٖٗ/ٓٔ،  ٕٓٗ/9،  9ٕٖ/ٙ،  7ٔ/٘،  ٙ/ٖينظر تهذيب الكمال  (ٔ)

 8ٖٗ/ٖ؛ تهذيب التهذيب  ٕ٘ٗ/ٕينظر تهذيب الكمال  (ٕ)

؛ تذكرة  9ٗٗ/ٙ؛ تهذيب الكمال  ٘٘/ٖ؛ الجرح والتعديل  87ٖ/ٕريخ الكبير ؛ التا 9ٖٙ/ٙينظر طبمات أبن سعد  (ٖ)

 8ٖٓ/ٕ؛ تهذيب التهذيب  7ٗٔ/ٕ؛ النجوم الزاهرة  ٕٖٕ/ٔ؛ الكاشؾ  99ٖ/9؛ سير أعبلم النببلء  9ٖٗ/ٔالحفاظ 

 99ٖ/ٔ؛ العبر في خبر من ؼبر  ٘/ٕ؛ شذرات الذهب  ٓ٘ٔ؛ طبمات الحفاظ 

 ٔ٘ٗ/ٙتهذيب الكمال   (ٗ)

 ٕ٘ٗ/ٙالمصدر نفسه  (٘)

 ٓ٘ٔطبمات الحفاظ / (ٙ)

 9ٖٗ/ٔتذكرة الحفاظ  (7)

 99ٖ/9سير أعبلم النببلء  (8)
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معين وؼيره أبنووثمه 
(ٔ)
. 

 صٌذ تٍ احلثاب -2

الحسين العكليي الكيوفي  أبيوروميان التميميي  أبنزيد بن الحباب بن الريان ، وليل           

نمل في طلب العلم بين تكان يرحل وي أنالحافظ الجوال ، سكن الكوفة بعد  األصلخراساني 

السنن ، توفي رحميه  وأصحابمسلم  ماماإلالعراق ومصر والحجاز وخراسان ، رو  عنه 

هـٖٕٓسنة  تعالى  
(ٕ)

الجوزجاني الرواية عنه ماماإل أكثر. ولد 
(ٖ)

زكرييا  أبيو. ليال عنيه 

حييرث بيين راه ميين عكييل الييذين لييدموا الموصييل مييع الأزكريييا ) هييو لييدوة فييي علييم النسييب و

جارود الماضي وكان زيد فاضبلً صالحاً متنمبلً(
(ٗ)

ليال ) زييد  أحميدداود سيمعت  أبيو، ولال 

عن معاوية بن صالح ولكن كان كثير الخطأ( األلفاظبن الحباب كان صدولاً وكان يضبط 
(٘)
 

الخطييأ(
(٘)
             يمييول ) كييان رجييبلً صييالحاً للييت  أبيييبيين حنبييل سييمعت  أحمييد، ولييال عبييد   بيين  

حباب(اللال زيد بن  من؟
(ٙ)
  ،كان صاحب حديث كيساً رحياال)أيضا أحمد مام، ولال عنه اإل 

فييي الحييديث( األنييدلس إلييىعلييى الفميير ضييرب  أصييبرهمييا كييان  ،
(7)
، كييان زيييد بيين الحبيياب  

زيد بن الحباب فليم  أتينا) لمثل ومن ذلن ما رواه علي بن حرب الطائي لال ده ايضرب بزه

                                                      
 ٙ٘/ٖالجرح والتعديل  (ٔ)

هـ( ، ت ٕٙ٘؛ التاريخ الكبير ، لئلمام أبي عبد   دمحم بن إسماعيل البخار  )ت ٕٓٗ/ٙينظر طبمات أبن سعد  (ٕ)

؛ العبر في خبر  ٓٗ/ٓٔ؛ تهذيب الكمال  ٔٙ٘/ٖ؛ الجرح والتعديل  9ٖٔ/ٖكر ، ( دار الفٔالسيد هاشم الندو  ، )ط

 ٖٓ٘/ٔ؛ تذكرة الحفاظ  ٖ٘ٔ؛ طبمات الحفاظ  7ٖٗ/ٖتهذيب التهذيب  9ٖٖ/9؛ سير أعبلم النببلء  ٖٙ/ٔمن ؼبر 

 8ٖٗ/ٖ؛ تهذيب التهذيب  ٕ٘ٗ/ٕينظر تهذيب الكمال  (ٖ)

 7ٗ/ٓٔتهذيب الكمال؛ (ٗ)

 8ٖٗ/ٖيب تهذيب التهذ (٘)

 7ٗ/ٓٔتهذيب الكمال  (ٙ)

 ٕٗٗ/8هـ(، مطبعة دار الكتب العلمية ، ٖٙٗتاريخ بؽداد ؛ للخطيب البؽداد  أبو بكر أحمد بن ثابت )ت (7)
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فجعل البياب بيننيا وبينيه حياجزاً وحيدثنا مين ورائيه( ناإلييكن له ثوب يخرج فيه 
(ٔ)
، وليال  

عنه بعض الحفاظ )هو صالح الحديث ال بأس بِه(
(ٕ)
المديني أبن، ووثمه  

(ٖ)
. 

 ٌضٌذ تٍ ْاسٌٔ -ٖ

 امميإلاخالد السيلمي الواسيطي .  أبوزاذان بن ثابت  أبن أويزيد بن هارون بن زاذ  ،      

عاصيم اميرأة عتبية  مألة ، كيان جيده زاذان ميولى ترواة السحجة من الالمدوة الحافظ الثمة 

هيـٕٙٓهـ ، وتيوفي سينة 7ٔٔمن بخار  ولد سنة  أصلهه. تمبن فرلد فأعت
(ٗ)
، ليال عنيه  

متمناً(بن حنبل ) كان يزيد حافظاً  أحمد
(٘)
ال يسيأل  إميامحاتم الراز  )يزيد ثمة  أبو، ولال  

يسأل عن مثله(
(ٙ)
مين وكييع ( أحفيظ) هيو ، ولال يحيى بن يحييى التميميي  

(7)
 أبين، وليال  

من يزيد بن هارون( أحفظ) ما رأيت  المديني
(8)
) ميا رأييُت ليزييد  أييوب أبينولال زيياد  .  

حفظياً( إالكتاباً لط وال حيدثنا 
(9)

، وليال عاصيم بين عليي ) كيان يميوم اللييل ويصيلي الصيبح 

سنة( وأربعينبوضوء العتمة نيفاً 
(ٔٓ)

. 

 

 

 

                                                      
 9ٖ٘/9سير أعبلم النببلء  (ٔ)

 9ٖٗ/9المصدر نفسه  (ٕ)

 8ٖٗ/ٖتهذيب التهذيب  (ٖ)

؛  7ٖٖ/ٗٔ؛ تاريخ بؽداد  ٖٓٙ/ٕٕتهذيب الكمال  ؛ 9ٕ٘/9؛ الجرح والتعديل  ٖٗٔ/7ينظر طبمات أبن سعد  (ٗ)

؛ تهذيب  ٙٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  8ٖ٘/9؛ سير أعبلم النببلء  87ٖ/ٖ؛ الكاشؾ  ٖٓ٘/ٔالعبر في خبر من ؼبر 

 8ٖٔ؛ طبمات الحفاظ / 7ٖٔ/ٔ؛ تذكرة الحفاظ  ٕٖٔ/ٔٔالتهذيب 

 9ٖ٘/9سير أعبلم النببلء  (٘)

 ٖٓٙ/9المصدر نفسه  (ٙ)

 9ٖ٘/9فسه المصدر ن (7)

 9ٖ٘/9المصدر نفسه  (8)

 9ٖ٘/9سير أعبلم النببلء  (9)

 8ٖٔ/ٔالمصدر نفسه  (ٓٔ)
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 ةاحلغٍ تٍ يٕعى األشٍ -4

الفمييه الحيافظ  ميامعليي البؽيداد  ، لاضيي الموصيل اإل أبيوالحسن بن موسى األشييب      

فيهيا وحيدث ، وسيمع شيعبة ،  وأليامبؽيداد  ليدممين خراسيان  أصيلهة . الثمة من رواة الست

مين  الضاء الموصل وحميص وعيددلرشيد ل، وحدث عنه جمهرة من العلماء ، ولي وحمادا

 بلفة المأمون لدم بؽداد وظل فيها حتى واله لضاء طبرستان مدن الشام والجزيرة ، وفي خ

هـ9ٕٓومات بالر  في شهر ربيع سنة  إليهافتوجه    
(ٔ)

بين حنبيل ) هيو  أحميدلال عنه . 

بؽداد( أهل ةمتثبتمن 
(ٕ)
معيين )ثمية( أبن، ولال  

(ٖ)
الميديني أبين، وكيذا عين  

(ٗ)
 أبيو، وليال 

خيراا )صيدوق( أبينحاتم وصالح بن دمحم و أبو
(٘)
ابطاً ضيبكير الخطييب )كيان  أبيو، وليال  

لحديث شعبة وؼيره(
(ٙ)
. 

 يغٓش انغغاًَ أتٕ -5

مسيهر الدمشيمي ، الفمييه مين  أبيوبين مسيهر  األعليىبين مسيهر بين عبيد  األعلىعبد       

هيـ ، ٓٗٔ. وليد سينة األعلىة وهي كنية جده عبد امذر أبية شيخ الشام يعرؾ بترواة الس

                                                      
؛ طبمات خليفة ، ألبي عمرو خليفة بن خياط  79ٖ/ٔ؛ تاريخ خليفة بن خياط ، 8ٖٖ/7ينظر طبمات أبن سعد  (ٔ)

االزد  ، ت د.سهيل زكار ، هـ( ، رومن اآلية ابي عمران موسى بن زكريا التستر  لدمحم بن أحمد ٕٓٗالعصفر  )ت

، التاريخ الصؽير ، لئلمام أبي عبد   دمحم بن إسماعيل البخار  )ت  ٖٙٓ/ٕ؛ التاريخ الكبير  ٘ٔٙ/ٔدار الفكر ، 

؛  7ٖ/ٖ؛ الجرح والتعديل  7ٓٔ/8؛ ثمات أبن حبان  ٕٔٙ/ٕ( ، دار المعرفة ٔهـ( ت محمود إبراهيم زايد )طٕٙ٘

عنه البخار  في الجامع الصحيح ، للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلؾ بن سعد بن أيوب التعديل والتجريح لمن خرج 

؛ سير أعبلم  8ٕٖ/ٙ؛ تهذيب الكمال  87ٕ/ٓٔالبداية والنهاية؛  8ٓٗ/ٔهـ( ت أحمد البزاز 7ٗٗالباجي المالكي )ت 

؛ تذكرة الحفاظ  ٕٓٔ/ٓٔ؛ تمريب التهذيب  79ٕ/ٕ، تهذيب التهذيب  ٕٗ٘/ٔ؛ ميزان االعتدال  9٘٘/9النببلء 

 ٕ٘ٗ/ٕ؛ وانظر رومن اآلية الجوزجاني  عنه في تهذيب الكمال  ٕٕٗ/ٕ؛ األعبلم  9ٖٙ/ٓٔ

 79ٕ/ٕتهذيب التهذيب  (ٕ)

 ٓٙ٘/9؛ سير أعبلم النببلء  79ٕ/ٕتهذيب التهذيب  (ٖ)

 8ٖ/ٖالجرح والتعديل  (ٗ)

 ٖٖٔ/ٙتهذيب الكمال  (٘)

 ٖٖٓ/ٙالمصدر نفسه  (ٙ)
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ن سينةوثمان وسبعهـ ، وله 8ٕٔوتوفي ببؽداد سنة 
(ٔ)
 إميام، ليال حياتم بين حبيان ) كيان  

الشيام  أهيللييه يرجيع إو وأنبائهمبلده  أهلممن عني بأنساب  واإلتمانالشام في الحفظ  أهل

في الجرح والعدالة لشيوخهم(
(ٕ)
 أثبتيهبن حنبل )رحيم   أبيا مسيهر ميا كيان  أحمد، ولال  

وجعل يطريه(
(ٖ)
زجاني سمعت يحيى بن معين يميول )اليذ  بن يعموب الجو إبراهيم، ولال  

 أبيييمثييل  ببلييد فيهييا  ثى بالحييديث منييه أحمييك وإذا رأيتنييي أحييدأولييبييه ميين هييو يحييدث ببلييد 

تحلك( أنمسهر فينبؽي للحيتي 
(ٗ)
) منيذ خرجيت مين االنبيار  أيضيا، ولال يحيى بين معيين  

مسيهر( أبيمثل  أررجعت لم  أن إلى
(٘)
مسيهر  أبيي عين أبييحياتم سيألت  أبيي أبين، وليال  

الجمياهر( أبيوا عنيه هيو ونيمنه ممين كتب أفصحفمال )ثمة ما رأيت 
(ٙ)
الجمياهر  أبيو، وليال  

مسهر( أبي)ما رأيت بالشام مثل 
(7)
. 

 حيٍى تٍ يؼني -ٙ

يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ، وليل اسم جده ؼياث بن زياد أبيو زكرييا      

هييـ ، 8٘ٔالجهبييذ شيييخ المحييدثين ، ولييد سيينة  الؽطفيياني الميير  البؽييداد  ، اإلمييام الحييافظ

)يحيى بن معين من أهل االنبار كان أبوه كاتبياً  العجلي أحمدهـ. لال عنه ٖٖٕوتوفي سنة 

لعبد   بن مالين ، وكيان أبيوه مين األثريياء وتيرن ليه ثيروة عظيمية أنفمهيا كلهيا فيي طليب 

                                                      
؛ تاريخ  7ٕ/ٔٔ؛ تاريخ بؽداد  9ٕ/ٙ؛ الجرح والتعديل  7ٖ/ٙ؛ التاريخ الكبير  7ٖٗ/7ات أبن سعد ينظر طبم (ٔ)

هـ( دار بيروت للطباعة ، ٖٓٙ؛ الكامل في التاريخ ، لعز الدين أبي الكرم المعروؾ بأبن األثير )ت ٕٔٗ/ٖٖدمشك 

،  8ٖٔ/ٔ؛ تذكرة الحفاظ  9ٖٙ/ٙٔال ؛ تهذيب الكم ٗٗ/ٕ، شذرات الذهب  8ٕٕ/ٓٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٕ٘ٗ/ٕ

 ٙٙٔ؛ طبمات الحفاظ / ٕ٘٘/ٔ؛ تمريب التهذيب  9ٓ/ٙتهذيب التهذيب 

 9ٔ/ٙتهذيب التهذيب  (ٕ)

 ٖٕٔ/ٓٔسير أعبلم النببلء  (ٖ)

 ٖٕٓ/ٓٔالمصدر نفسه  (ٗ)

 ٖٕٓ/ٓٔالمصدر نفسه  (٘)

 9ٕ/ٙالجرح والتعديل  (ٙ)

 ٕٖٕ/ٓٔسير أعبلم النببلء  (7)
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الحيديث ، حتيى ليم يبييك ليه نعيل يلبسيه
)(ٔ)

نبييل )كيان أعلمنيا بالرجييال بين ح أحميد. لييال عنيه 

يحيى بن معين(
(ٕ)
بين حنبيل يميول )السيماع مين يحييى بين  أحميد، وليال أبيو عمير سيمعت  

معين شفاء لما في الصدور(
(ٖ)
، وليال الخطييب )كيان إماميا ربانيياً عيامبلً ثابتياً متمنياً( 

(ٗ)
  ،

)انتهيى عليم النياس إليى يحييى بين معيين( المدينيولال علي بن 
(٘)
)ميا اعليم ، وليال أيضيا  

أحداً كتب ما كتيب يحييى بين معيين(
(ٙ)
ل ييوأوجيز اليذهبي بموليه )يحييى أشيهر مين أن نط ، 

الشرح بمنالبه(
(7)
. 

 انٕنٍذ انطٍانغً ٕأت -7

 مييامالسييي البصيير  اإليي الطاهلالوليييد البيي أبييو األعلييىهشييام بيين عبييد المليين بيين عبييد      

هيـ7ٕٕسينة  األخيري ربييع هـ ، وتوفي فئٖٖة. ولد سنة تالحافظ النالد من رواة الس
(8)
. 

من المحيدثين( احدأعليه اليوم  ألدمما  اإلسبلمالوليد شيخ  أبوبن حنبل عنه )  أحمدلال 
(9)
 

المحدثين(
(9)
فميه عالل ثمة حافظ ما رأيت فيي ييده كتابياً  إمامالوليد  أبوحاتم )  أبو، ولال  

لط(
(ٔٓ)

الولييد ميتمن( أبيوبين حنبيل )  أحمد مام، ولال اإل 
(ٔٔ)

 أظننييارة )ميا و أبين، وليال  

                                                      
،  7ٔ/ٔٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٗٗ٘/ٖٔ؛ تهذيب الكمال  ٖٗٔ/ٔ؛ الجرح والتعديل  ٖٗ٘/7مات بن سعد ينظر طب (ٔ)

؛ تهذيب التهذيب  77ٔ/ٗٔ؛ تاريخ بؽداد  ٕٓٗ/ٔ؛ طبمات الحنابلة  9ٕٗ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  7ٖٓ/8التاريخ الكبير 

 ٗٗ٘/ٖٔ، ولول أحمد ألعجلي في تهذيب الكمال  88ٔ؛ طبمات الحفاظ/ ٕٙٗ/ٔٔ

 ٖ٘٘/ٖٔتهذيب الكمال  (ٕ)

 ٙ٘٘/ٖٔالمصدر نفسه  (ٖ)

 ٕٕ٘/ٔٔتهذيب التهذيب  (ٗ)

 7ٗ٘/ٖٔتهذيب الكمال  (٘)

 8ٔ/ٔٔسير أعبلم النببلء  (ٙ)

 ٖٓٗ/ٕتذكره الحفاظ  (7)

؛  7ٔ٘/7؛ ثمات أبن حبان  9/9٘؛ الجرح والتعديل  9٘ٔ/8؛ التاريخ الكبير  ٖٓٓ/ٓٔينظر طبمات أبن سعد  (8)

؛ العبر في خبر  ٕٙ/ٕ؛ شذرات الذهب  8ٕٖ/ٔ؛ تذكرة الحفاظ  ٖٔٗ/ٓٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٕٕٙ/ٖالكمال تهذيب 

 8/87؛ األعبلم  7ٙٔ؛ طبمات الحفاظ / ٕٗ/ٔٔ؛ تهذيب التهذيب  ٗٙٔ/ٔ؛ بحر الدم  99ٖ/ٔمن ؼبر 

 ٖٔٗ/ٓٔسير أعبلم النببلء  (9)

 ٖٗ/ٔٔتهذيب التهذيب  (ٓٔ)

 ٖٔٗ/ٓٔ سير أعبلم النببلء (ٔٔ)
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مثله( أدركت
(ٔ)
الوليد بصير  ثمية ثبيت فيي الحيديث كيان ييرو   أبو)  العجلي أحمد، ولال  

(داود الطيالسييي أبيييالرحليية بعييد  إليييهوكانييت  امييرأةعيين سييبعين 
(ٕ)
حيياتم  أبييي أبيين، ولييال  

اً فيي زمانيه جلييبلً عنيد النياس(إماموكان  اإلسبلمنصؾ  أدرنزرعة يمول ) أباسمعت 
(ٖ)
  ،

المحدثين( أميرالوليد  أبوبن سنان )حدثنا  أحمدل ولا
(ٗ)
. 

 يغذد تٍ يغشْذ -8

 سييد  ، اإلمييام الحييافظ الحجييةهد بيين مسييربل أبييو الحسيين البصيير  األمسييدد بيين مسيير     

هيـ ، ٓ٘ٔله البخار  وأبو داود والترمذ  والنسيائي ، وليد سينة   أعبلم الحديث ، روأحد

هيـ8ٕٕوتوفي سنة 
(٘)

مين خليؾ المسيند فيي البصيرة  أولنيه إيميال حجير ) أبين. ليال عنيه 

ويمال إن اسمه عبيد الملين بين عبيد العزييز ومسيدد لميب(
(ٙ)
، وليال أبيو الحسين الميميوني  

سألُت أبا عبد   الكتابة إلى مسدد فكتب له وليال )نعيم الشييخ عافياه  (
(7)
، وليال جعفير  

نه ثمة ثمية إاكتب عن مسدد فلال ) ؟ كتب في البصرةأمعين عمن  ألبنأبي عثمان للت  أبن

ثمة(
(8)
، ولال النسائي )ثمة( 

(9)
فحدثتيه  ا، ولال يحيى بين سيعيد المطيان )وليو أتييت مسيدد 

لكان يستأهل(
(ٔٓ)

أبي حاتم سئل أبي عنه فمال )ثمة( أبن، ولال  
(ٔٔ)

، ولال أيضا )أحاديثيه  

                                                      
 ٖٗ/ٔٔتهذيب التهذيب  (ٔ)

 99ٖ/ٔالعبر في خبر من ؼبر  (ٕ)

 ٖٗ/ٔٔتهذيب التهذيب  (ٖ)

 ٖٗٗ/ٓٔسير أعبلم النببلء  (ٗ)

؛ طبمات  ٓٗ/ٓٔثمات بن حبان  8ٖٗ/8؛ الجرح والتعديل  8/7ٕ؛التاريخ الكبير ٖٗ٘/7ينظر طبمات بن سعد  (٘)

؛ تذكرة  ٙٙ/ٕ؛ شذرات الذهب  9ٔ٘/ٓٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٕ٘ٗ/ٕ؛ الكامل في التاريخ ،  ٖٔٗ/ٔالحنابلة 

 ٕٕٗ/ٕٔ؛ معجم المؤلفين  8ٗٔ؛ طبمات الحفاظ  98/ٓٔ؛ تهذيب التهذيب ٓٗ/ٓٔ؛ معرفة الثمات  ٕٔٗ/ٕالحفاظ 

 7٘ٔ/ٕتهذيب التهذيب  (ٙ)

 98/ٓٔالمصدر نفسه  (7)

 98/ٓٔالمصدر نفسه  (8)

 98/ٓٔالمصدر نفسه  (9)

 98/ٓٔ المصدر نفسه (ٓٔ)

 99/ٓٔالمصدر نفسه  (ٔٔ)
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(عيين المطييان كالييدنانير كأنيين تسييمعها ميين النبييي 
(ٔ)
)مسييدد بيين  ليييالعج أحمييد، ولييال  

مسرهد بصر  ثمة(
(ٕ)
. 

 َؼٍى تٍ محاد -9

عبييد    أبييونعيييم بيين حميياد بيين معاوييية بيين الحييارث بيين همييام بيين سييلمة بيين ماليين         

داود  أبيييوليييه البخيييار  و  . صييياحب التصيييانيؾ رواألعيييورالخزاعييي الميييروز  الفرضيييي 

سامراء في جمياد سنة فيها ، توفي ب أربعيننحو  وألامماجة ، سكن مصر  أبنوالترمذ  و

هييـ8ٕٕسيينة  األول
(ٖ)

ه يكتييب المسييند نعيييم بيين اميين عرفنيي أولبيين حنبييل ) أحمييد. لييال عنييه 

حماد(
(ٗ)
بين حنبيل عين نعييم فميال )لميد كيان  أحميد، ولال يوسؾ عبد   الحوراني سيألت  

ميين الثمييات(
(٘)
)نعيييم بيين حميياد مييروز  ثميية( العجلييي أحمييد، ولييال  

(ٙ)
، ولييال العبيياس بيين  

حنيفيية ونييالض دمحم بيين  أبيييع نعيييم بيين حميياد الفارضييي كتابيياً فييي الييرد علييى مصييعب )وضيي

علييم النيياس بييالفرائض(أالحسيين ووضييع ثبلثيية عشيير كتابيياً بييالرد علييى الجهمييية وكييان 
(7)
  ،

من جمع المسند نعيم( أولن إبكر الخطيب )يمال  أبوولال 
(8)
، ولال يحيى بين معيين )كيان  

نعيم صديمي وهو صدوق(
(9)
حاتم )محله الصدق( أبي بنأ، ولال  

(ٔٓ)
. 

                                                      
 77ٗ/7ٕتهذيب الكمال  (ٔ)

 98/ٓٔتهذيب التهذيب  (ٕ)

؛  9ٗ/ٓٔ؛ معرفة الثمات ،  ٕٙٗ/8؛ الجرح والتعديل  ٓٓٔ/8؛ التاريخ الكبير  9ٔ٘/7ينظر طبمات أبن سعد  (ٖ)

؛  9٘٘/ٓٔلنببلء ؛ سير أعبلم ا 9ٕٔ/9؛ ثمات أبن حبان  8ٙٓ/ٕ؛ التعديل والتجريح  ٖٙٓ/ٖٔتاريخ بؽداد 

؛ طبمات الحفاظ  9ٓٗ/ٓٔ؛ تهذيب التهذيب  8ٔٗ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  7ٕٙ/ٗ؛ ميزان االعتدال  ٕٙ/ٕشذرات الذهب 

/ٔ7ٗ 

 97٘/ٓٔسير أعبلم النببلء  (ٗ)

 ٓٔٗ/ٓٔتهذيب التهذيب  (٘)

 8ٙٗ/9ٕتهذيب الكمال  (ٙ)

 99٘/ٓٔسير أعبلم النببلء  (7)

 8ٙٗ/9ٕتهذيب الكمال  (8)

 9ٔٗ/ٕذكرة الحفاظ ت (9)

 ٓٔٗ/ٓٔتهذيب التهذيب  (ٓٔ)
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 ادلذًٌُػهً تٍ  -10

الحسين السيعد  البصير  المعيروؾ  أبيوعلي بن عبد   بن جعفر بين نجييح بين بكير      

الحجيية أمييير المييؤمنين بالحييديث  مييام، مييولى عييروة بيين عطييية السييعد . اإل المييديني أبنبيي

ه محيدثاً أبيوي كيان داود والنسيائ أبيوصاحب التصانيؾ ، رو  عنه البخار  و الترميذ  و 

، وتيوفي فيي خبلفية المتوكيل فيي سيامراء 77ٔهيـ ، ولييل سينة ٔٙٔاً ، وليد سينة مشهور

هـٖٕٗسنة 
(ٔ)

والعليل علماً في الناس في معرفية الحيديث  المديني أبنحاتم )كان  أبو. لال 

سيماه ليط( أحميده تبجييبلً ليه ميا سيمعت نيييك إنميابن حنبل ال يسميه  أحمدوكان 
(ٕ)
، وليال  

(الميدينيعند عليي بين  إالأحد بخار  )ما استصؽرت نفسي عندال
(ٖ)
، وليال النسيائي )كيأن  

لهذا الشأن( المديني  عز وجل خلك علي بن 
(ٗ)
نية يعي أبينبن سينان )كيان  أحمد، ولال  

(-يعني  ال ينام بالليل  - علياً حية الواد  ييسم
(٘)

، ولال عبد اليرحمن بين المهيد  )عليي 

(عيينةوخاصة حديث  الناس بحديث رسول    اعلم المدينيبن 
(ٙ)
. 

  ئمساػٍم تٍ عؼٍذ انشانُجً -11

إسيماعيل بيين سيعيد أبييو إسيحاق الشييالنجي الكسيائي الجرجيياني ، الطبير  األصييل ميين       

 أحميدأهل استراباذ ، إمام فاضل جليل المدر ، كان من أصيحاب دمحم بين الحسين ثيم صياحب 

 فيييييييييييي الفميييييييييييه عييييييييييين اإلميييييييييييام  وليييييييييييه مسيييييييييييائل،عنيييييييييييه   بييييييييييين حنبيييييييييييل ورو

                                                      
؛  ٔٗ/ٔٔ؛ سير أعبلم النببلء  9ٖٔ/ٙ؛ الجرح والتعديل  ٖٖٙ/ٕ؛ التاريخ الصؽير  8ٕٗ/ٙينظر التاريخ الكبير  (ٔ)

، تمريب التهذيب  8ٕٗ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٕٕ٘/ٔ؛ طبمات الحنابلة  8ٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  8٘ٗ/ٔٔتاريخ بؽداد 

 87ٔات الحفاظ /؛ طبم 97ٙ/ٔ

 7ٖٓ/7تهذيب التهذيب  (ٕ)

 8ٖٓ/7المصدر نفسه  (ٖ)

 7ٖٓ/7المصدر نفسه  (ٗ)

 ٓٔ/ٕٔتهذيب الكمال  (٘)

 ٕٔ/ٕٔالمصدر نفسه  (ٙ)
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هيـٕ٘ٗفي كتابه المترجم توفي فيي دهسيتان سينة  لد شرحها اإلمام الجوزجاني  أحمد
(ٔ)

 .

أبيي عبيد      من أصيحاب أحيدا نألال عنه أبو بكر الخبلل )عنده مسائل كثيرة ما احسب 

رو  أحسييين مميييا رو  هيييذا وال انفيييع وال أكثييير منيييه وكيييان عالمييياً بيييالرأ  كبيييير الميييدر 

هم(عند
(ٕ)

بن حنبل عنه فميال )رحيم   أبيا إسيحاق كيان مين  أحمد، وسأل الحسن بن علي 

اإلسبلم بمكان كان من أهل العليم والفضيل(
(ٖ)
 أحميد، وسيأل أبيو الفضيل عبيد   الحمييد   

بن حنبل عن علماء خراسان فذكر منه الشالنجي ولال عنه )فميه عالم(
(ٗ)
، ولال داود بين  

لين مبن سعيد باسيتراباذ يمليي وفيي مجلسيه ؼيير واحيد مين المسيت بن دمحم )رأيُت إسماعيل

وكان حينئذ مئة وأربعون رجبلً من الفمهاء وأهل العلم وأهل الحديث يبتكرون إليه كيل ييوم 

وكان من الورع ما كان(
(٘)
. 

 تٍ دُثم أمحذ -12

  ثيم عبد   الذهلي الشيباني الميروز أبو إدريسبن  أسدبن حنبل بن هبلل بن  أحمد      

 ، الحافظ األعبلم األربعة ئمةحد األوسيد المسلمين في عصره وأ اإلسبلمالبؽداد . شيخ 

 

 

                                                      
؛ سير  ٔٗٔ/ٔ؛ تاريخ جرجان  7ٖٔ/ٕ؛ تهذيب الكمال  8/97؛ ثمات أبن حبان  7ٖٔينظر الجرح والتعديل،/ (ٔ)

؛ جامع  8ٖٖ/ٖاألنساب  ٖٔٔ/8؛ تاريخ دمشك  ٖٔ٘/ٙ؛ تاريخ بؽداد  ٖٕ/ٔ ؛ بحر الدم 7ٖٗ/ٔٔأعبلم النببلء 

هـ( ت ٙٓٙ؛ لئلمام مجد الدين أبي السعادات المبارن بن دمحم أبن األثير الجزر  )ت األصول في أحاديث الرسول 

هـ( ت 78ٗالذهبي )ت؛ المعين في طبمات المحدثين ، لشمس الدين  ٓ٘ٔ/ٔعبد المادر االرناؤوط ، مطبعة المبلمح ، 

 7ٕٔ/ٕ؛ معجم المؤلفين  8ٖ/ٔ( ، دار الفرلان ٔد.همام عبد الحليم سعد ،)ط

 ٗٓٔ/ٔطبمات الحنابلة  (ٕ)

 7ٖٗ/ٔٔسير أعبلم النببلء  (ٖ)

 ٖٕ/ٔبحر الدم  (ٗ)

 7ٗٔ/ٕتهذيب الكمال  (٘)
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هييـ7ٕٔهييـ ، وتييوفي فيهييا سيينة ٗٙٔة ، ولييد فييي بؽييداد تعنييه السيي  الحجيية رو 
(ٔ)
، لييال  

بن حنبل رجبلً من العرب مين بنيي ذهيل بين شييبان( أحمدعباس بن دمحم الدور  )كان 
(ٕ)
  ،

اليدين( أعيبلمبين حنبيل مين  أحمدي )كان ولال جعفر النفل
(ٖ)
، وليال الشيافعي )خرجيت مين  

بن حنبيل( أحمدفمه من أعلم وال أوال  أفضلت فيها فبؽداد فما خل
(ٗ)
، وليال وكييع وحفيص  

بن ؼياث )ما لدم الكوفة مثل ذلن الفتى(
(٘)
نيا(إمامبن حنبيل  أحمد، ولال يحيى بن آدم ) 

(ٙ)
 

نا(إمام
(ٙ)
اليورع والزهيد  و حنبيل المعرفية بالحيديث والفميهبن  أحمد، ولال النسائي )جمع  

والصبر(
(7)
بن حنبل يصلي بعبيد عين اليرزاق  أحمد، ومن زهده ما رواه الجوزجاني )كان  

شييئاً( أييامفسها ، فسأل عنه عبيد اليرزاق ، فيأخبره انيه ليم يأكيل منيذ 
(8)
، وليال يحييى بين  

ا ليط بالعربيية وال ذكرهيا(فتخر علينيابين حنبيل ليط ميا أحميدمعين ) ما رأيُت خيراً من 
(9)
  ،

بين حنبيل  أحميدبكر الصيديك ييوم اليردة و أبيهذا الدين ب أيد   إن) المدينيولال علي بن 

يوم المحنة(
(ٔٓ)

.   

 

 طهة انصاًَدلا
                                                      

؛ تاريخ  8ٔ/8ثمات أبن حبان  ؛ 9ٕٕ/ٔ؛ الجرح والتعديل  ٘/ٕ؛ التاريخ الكبير  ٖٗ٘/7ينظر طبمات أبن سعد  (ٔ)

؛ حلية األولياء وطبمات األصفياء ، للحافظ أبي نعيم  7ٖٗ/ٔ؛ تهذيب الكمال  ٖٙ/ٔ؛ وفيات األعيان  ٕٔٗ/ٗبؽداد 

؛ تذكرة الحفاظ  77ٔ/ٔٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٔٙٔ/9هـ( مطبعة السعادة ٖٓٗأحمد بن عبد   االصبهاني )ت

؛ طبمات المفسرين ، لشمس الدين دمحم بن علي أحمد الداود   89ٔطبمات الحفاظ  ؛ 9ٙ/ٕ؛ شذرات الذهب  ٖٔٗ/ٕ

 ٗ/ٔ؛ طبمات الحنابلة  ٖٗٓ/ٗ؛ النجوم الزاهرة  7ٓ/ٔ( مكتبة وهبة ،ٔهـ( ، ت األستاذ علي دمحم عمر ،)ط9ٗ٘)ت

 ٗٗٗ/ٔتهذيب الكمال  (ٕ)

 ٕٔٓ/ٔٔسير أعبلم النببلء  (ٖ)

 ٕٖٗ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٗ)

 89ٔ/ٔٔأعبلم النببلء  سير (٘)

 89ٔ/ٔٔالمصدر نفسه (ٙ)

 99ٔ/ٔٔسير أعبلم النببلء  (7)

 9ٖٔ/ٔٔالمصدر نفسه  (8)

 ٗٗٗ/ٔتهذيب الكمال  (9)

 ٕٖٗ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٓٔ)
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 ((ذاليٍزِ))

لماً موسيوعياً ، فهيو محيدث وعيالم بعليوم اع تعالىالجوزجاني رحمه    مامكان اإل        

الجييرح والتعييديل ، وفميييه وأحييد رواة مييذهب الحنابليية ، وعييالم  أعييبلمن الحييديث ، وعلييم ميي

فمين شييوخه  وذلين واضيح مين خيبلل تعيدد تخصصيات شييوخه ،بأصول الفمه ومتمن له . 

علمياء  مين أجيلّ  ان يكيون واحيده ألليأهّ المحدث والفميه وؼير ذلن ، فنال منهم علماً وافراً 

ا مين علوميه ومعارفيه مين شيتى بمياع الدولية العليم لينهليو ةتوافيد علييه طلبييعصره ممين 

ه وليمن كثرتهم ال يتحلميون ح نهمأعنه حتى  واألخذعلى السماع منه  يجتمعون ،يةاإلسبلم

عيد  )كيان يحيدث عليى المنبير( أبينيحدثهم عليى المنبير ليال  إنما،  
(ٔ)
عيد   أبين، فميول  

ويحرصون عليى سيماعه الكبيرة من طلبة العلم الذين كانوا يحضرون مجلسه  األعداديبين 

 تييزالال ، الييذين خييدموا هييذا الييدين ، الييذين األعييبلمميين العلميياء  ةثليي، ولمييد تتلمييذ علييى يييده 

رحمهيم    تبلمييذهعشير عالمياً مين  حيدأواجيل مصيادرنا. ولميد اختيرت  أهيممؤلفاتهم من 

 وهم حسب تاريخ وفاتهم   تعالى

 انشاصيصسػح  أتٕ -1

 زرعيية المرشييي المخزومييي الييراز  ، أبييوبيين فييروخ عبيييد   بيين عبييد الكييريم بيين يزيييد 

المييذكورين ، والجييوالين المكثييرين الحييافظ المييتمن محييدث  األعييبلمالمشييهورين و ئمييةاألأحد

ماجيية وحييدث عنييه كثييير ميين شيييوخه ، ولييد سيينة  أبييناليير . رو  عنييه مسييلم والترمييذ  و

هيـٕٗٙهـ فيي الير  وتيوفي فيهيا سينة ٕٗٓ
(ٕ)

 أبييسيمعت  بين حنبيل أحميد. ليال عبيد   

زرعية( أبييمين  أحفيظوال  هبين راهويي إسيحاقفميه مين أ أحيد يمول )ميا جياوز الجسير
(ٖ)
  ،

بيين حنبييل( أحمييدبه زرعيية يشييبّ  أبييوؼاني )اصييال إسييحاقولييال دمحم بيين 
(ٗ)
بكيير  أبييو، ولييال  

                                                      
 ٖٖ/ٔالكامل في ضعفاء الرجال ،  (ٔ)

ظم في تاريخ الملون واألمم ؛ المنت 99/ٔ؛ طبمات الحنابلة  ٖٖٙ/ٓٔ؛ تاريخ بؽداد  8ٕٖ/ٔينظر الجرح والتعديل  (ٕ)

 ٖٕ٘، طبمات الحفاظ / 7ٗ/٘هـ( ، مطبعة دار المعرفة 97٘واألمم ، ألبي الفرج عبد الرحمن الجوز  )ت

 9ٕ/7تهذيب التهذيب  (ٖ)

 9/89ٔتهذيب الكمال  (ٗ)
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بين  أحميدؼيير ميرة وجيالس  دبؽيدا ا ربانياً حافظاً متمناً مكثراً صادلاً لدمإمامالخطيب )كان 

كره(احنبل وذ
(ٔ)
زرعية( أبييشيبة )ما رأيُت أحفظ مين  أبي أبن،ولال  

(ٕ)
حياتم  أبيو، وليال  

عليم مين كيان يفهيم هيذا الشيأن مثليهُ وليل مين أزرعية بعيده مثليه وال  أبيوالراز  )ما خلؾ 

زرعة( أبيرأيت تواضعاً من 
(ٖ)
 . 

 دأد أتٕ   -2     

الثبيت  ميامالسجسيتاني. اإل داود االزد  أبيوبن إسيحاق بين عميرو  األشعثسليمان بن      

من الترحل بين العراق ومصر والحجاز والشيام والجزييرة  أكثرسيد الحفاظ محدث البصرة 

هيـ7ٕ٘هـ وتوفي في البصرة سينة ٕٕٓراسان ، وسمع خلماً كثيراً ، ولد سنة خو
(ٗ)

. ليال 

وبصيره المميدم فيي زمانيه رجيل ليم يسيبمه بتخيريم العليوم  ميامداود اإل أبوبكر الخبلل ) أبو

 أبيوبين حنبيل حيديثاً واحيداً كيان  أحميدفي زمانه رجيل ورع متميدم سيمع منيه أحد بمواضعه

داود يذكره(
(٘)
 أحميدنؾ السينن ليديماً وعرضيه عليى صيبكر الخطيب )يمال انه  أبو، ولال  

ه واستحسنه(دستجا بن حنبل ف
(ٙ)

الدنيا فمهياً وعلمياً  أئمةأحد  داود أبوحبان ) أبن. ، ولال 

تمكنا وورعاً وجميع وصينؾ وذب عين السينة(وعلماً وحفظاً و
(7)

وليال الصياؼاني )ليين ،   

داود الحديث كميا ليين ليداود الحدييد( ألبي
(8)
 أبيو، وليال الحيافظ موسيى بين هيارون )خليك  

داود في الدنيا للحديث وفي اآلخرة للجنة(
(9)
. 

                                                      
 ٖٖٙ/ٓٔتاريخ بؽداد  (ٔ)

 9ٙ/ٖٔسير أعبلم النببلء  (ٕ)

 7/7ٓتهذيب التهذيب  (ٖ)

البداية ؛  7ٓٔ/٘؛ المنتظم  8ٕٗ/ٔ؛ طبمات الحنابلة  ٘٘/9؛ تاريخ بؽداد  8ٕٖ/ٔينظر الجرح والتعديل  (ٗ)

 7ٔٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  ٕ٘ٙ؛ طبمات الحفاظ / 7٘٘/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٗٙ/ٔٔوالنهاية

 ٔ٘ٔ/ٗتهذيب التهذيب  (٘)

 9ٕٓ/ٖٔسير أعبلم النببلء  (ٙ)

 ٖ٘ٙ/ٔٔتهذيب الكمال  (7)

 ٔ٘ٔ/ٗتهذيب التهذيب  (8)

 ٖ٘ٙ/ٔٔيب الكمال تهذ (9)
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 دامت انشاصي أتٕ -2

الؽطفياني اليراز  الحيافظ  لييلحنظاحياتم  أبيوبن المنذر بن داود بن مهيران  إدريسدمحم بن 

 ألييران، ميين  ةحنظليي، النالييد شيييخ المحييدثين ميين بنييي تميييم بيين  األعييبلم ئمييةاأل أحييد الكبييير

ييونس )ليدم مصير ليديماً وَكتيب بهيا  أبينفي فيهيا ليال والبخار  ومسلم ، ولد في الر  وتي

هييـ(7ٕ٘سيينة ب عنييه وكانييت وفاتييه بييالر  تِييكُ و
(ٔ)
كتبييه  أولبكيير الخييبلل )كييان  أبييو، لييال  

متفرليية( إلينييامسييائل كثيييرة ولعييت 
(ٕ)
ا حافظيياً إمامييحيياتم  أبييو، ولييال هبيية البللكييائي )كييان  

متثبتاً(
(ٖ)
والمعرفية( األمانية أهيلخراا )كان مين  أبن، ولال  

(ٗ)
بين مسيلمة  أحميد، وليال  

حاتم( أبىوال اعلم بمعانيه من  أحفظ)ما رأيُت بعد دمحم بن يحيى الذهلي 
(٘)
، ولال الخطييب  

مشييهور  ثبيياتاألالحفاظ أحييد هييـ كييان9ٕٓكتبييه الحييديث سيينة  أولؽييداد  )كييان بالالخطيييب 

بالعلم مذكور بالفضل(
(ٙ)
.   

 انرتيزي -3

ؽيو  الترميذ   بالسيلمي العيسيى  أبيوسيكن بين يزييد بين سيورة بين الدمحم بن عيسيى        

الحييافظ البييارع الضييرير صيياحب الجييامع والعلييل ميين مدينيية ترمييذ علييى نهيير جيحييون   ميياماإل

هييـ79ٕفي فييي ترمييذ سيينة وهييـ وتييٕ٘ٔعمييره. ولييد سيينة  أواخييرمييال عمييي فييي ي
(7)

. لييال 

)صيينفُت هييذا الكتيياب فعرضييتهُ علييى علميياء الحجيياز والعييراق وخراسييان فرضييوا  الترمييذ 

                                                      
؛ شذرات  9ٕ٘؛ طبمات الحفاظ / 7ٙ٘/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  8٘/ٕ؛ العبر في خبر من ؼبر  7ٖ/ٕينظر تاريخ بؽداد  (ٔ)

 7ٔٔ/ٕشذرات الذهب 

 89ٕ/ٕٗتهذيب الكمال  (ٕ)

 9ٕ/9تهذيب التهذيب  (ٖ)

 9ٕ/9المصدر نفسه  (ٗ)

 ٕٔ٘/ٖسير أعبلم النببلء  (٘)

 8ٖٗ/ٕٗتهذيب الكمال  (ٙ)

؛ طبمات  77/ٔٔالبداية والنهاية؛  78/ٖ؛ ميزان االعتدال  ٖٖٙ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٕ٘/ٕٙنظر تهذيب الكمال ي (7)

 ٕٕٖ/ٙ؛ األعبلم  7ٗٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  9ٕٗ/ٗالوافي بالوفيات   8ٕٕالحفاظ /
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به(
(ٔ)

في بيته نبي ييتكلم( فكأنماولال الذهبي )من كان في بيته )يعني الجامع( ، 
(ٕ)
، وليال  

بييه المثييل فييي الحفييظ(عيسييى يضييرب  أبييو)كييان  اإلدريسييي
(ٖ)
 ئميية، ولييال المييز  )احييد األ 

المبرزين ومن نفع   به المسيلمين(
(ٗ)
، وليال الحياكم سيمعت عمير بين علين يميول )ميات  

 ىعيسيى فيي العليم والحفيظ واليورع والزهيد  بكي أبييسيان مثيل البخار  فلم يخلؾ في خرا

سنين( احتى عمي وبمي ضرير
(٘)
. 

 صسػح انذيشمً أتٕ -4

زرعيية النصيير   أبييود الييرحمن بيين عمييرو بيين عبييد   بيين صييفوان بيين عميير عبيي        

هيـ وتيوفي فيي دمشيك ٕٓٓالثمة محدث الشام في ولته ولد لبييل  مامالدمشمي ، الحافظ اإل

هـ8ٕٔسنة 
(ٙ)

بلده بالحديث( أهلحبان )كان من علماء  أبن. لال 
(7)
حياتم  أبيي أبن، ولال  

عنييه فمييال  أبيييكييان صييدولاً ثميية سييئل ا عنييه ونييوكتييب عنييه وكتب أبيييرفيييك  حيياتم )كييان

صدوق(
(8)
(بالموراني )هو شيخ الشبا أبيبن  أحمد، ولال  

(9)
زرعية )أعجيب  أبيو، ولال  

صيؽيرا( إيياهمسيهر بمجالسيتي  أبيو)أعجب 
(ٔٓ)

)كيل حيديث ال  هبين راهويي إسيحاق، وليال  

له( أصلزرعة ال  أبويحفظه 
(ٔٔ)

. 

                                                      
 ٖ٘ٗ/9تهذيب التهذيب  (ٔ)

 ٖٗٙ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٕ)

 7ٖٕ/ٖسير أعبلم النببلء  (ٖ)

 ٕٓ٘/ٕٙكمال تهذيب ال (ٗ)

 7ٖٕ/ٖسير أعبلم النببلء  (٘)

؛  ٖٔٔ/ٖٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٖٔٓ/7؛ تهذيب الكمال  7ٖٙ/٘؛ الجرح والتعديل  ٖٓ٘ينظر تاريخ أبي زرعة / (ٙ)

؛ األعبلم  77ٔ/ٕ؛ شذرات الذهب  78/ٖ؛ النجوم الزاهرة  7ٕٓ؛ طبمات الحفاظ / 8ٗ٘/ٔ؛ تمريب التهذيب 

ٖ/ٖٕٓ 

 8ٖٗ/8 ثمات بن حبان (7)

 ٕ٘ٔ/ٙتهذيب التهذيب  (8)

 ٕٗٙ/ٕتذكرة الحفاظ  (9)

 ٕٗٙ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٓٔ)

 ٘ٙ/ٔالعبر في خبر من ؼبر  (ٔٔ)
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  صكشٌا تٍ حيٍى انغجضي -٘

الحيافظ  مام، اإل لحنظلياعبد الرحمن السجز   أبوبن لرة  ةلحنظزكريا بن إياس بن       

 ألرانيهالرحال نزيل دمشك المعروؾ بخيياط السينة ، رو  عنيه النسيائي وهيو مين المجود 

هييـ تييوفي سيينة 7٘ٔميين سجسييتان ولييد سيينة  أصييله او حييالطجعفيير  أبيييوهييو ميين شيييوخ 

هييـ89ٕ
(ٔ)

الييرحمن السييجز   عبييد و. لييال سييعيد بيين يييونس )زكريييا بيين يحيييى بيين إييياس أبيي

سجستان يمال انه حنظلي( أهليُعرؾ بخياط السنة من 
(ٕ)
، ولال النسائي )ثمية( 

(ٖ)
، وليال  

حد الثمات(أ) أيضاولال 
(ٗ)
(ا، ولال عبد الؽني بن سعيد )كان ثمية حافظي 

(٘)
، وليال اليذهبي  

الذهبي )كان واسع الرحلة متبحراً بالحديث(
(ٙ)
. 

 احلغٍ تٍ عفٍاٌ انشٍثاًَ -6

العبياس  أبيون بن عامر بن سعيد بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الحسن بن سفيا     

نسييا ميين مييدن  إلييىالشيييباني الخراسيياني النسييو  ، الحييافظ الثبييت صيياحب المسييند ينسييب 

ثور الفميه وتفمه على يده والزميه  اأببن حنبل و أحمدببلد كثيرة وسمع  إلىخراسان رحل 

هيـٖٖٓ ةسين هـ ، وتوفئٖٕوكان يفتي بمذهبه ، ولد سنة 
(7)

. ليال الحياكم )كيان محيدث 

(واألدبخراسان في عصيره مميدماً فيي التثبيت والكثيرة والفهيم والفميه 
(8)
بكير  أبيو، وليال  

الراز  )ليس للحسن في دنيا نظير(
(9)
الولييد حسيان بين دمحم )كيان الحسين بين  أبيو، ولال  

                                                      
؛ الكاشؾ في  7ٖٗ/9؛ تهذيب الكمال  ٕ٘ٗ/ٕ؛ األنساب  9ٙ/9ٔ؛ تاريخ دمشك  ٖٙ/ٓ٘ينظر أكمال الكمال  (ٔ)

 88ٕ/ٖ؛ تهذيب التهذيب  ٖٗٔ/ٔتهذيب ؛ تمريب ال ٘ٓٗ/ٔمعرفة من له رومن اآلية في الكتب السنة 

 9/7ٖٔتاريخ دمشك  (ٕ)

 78ٖ/9تهذيب الكمال  (ٖ)

 78ٖ/9المصدر نفسه  (ٗ)

 7ٓ٘/ٖٔسير أعبلم النببلء  (٘)

 7ٓ٘/ٖٔالمصدر نفسه  (ٙ)

؛  7٘ٔ/ٗٔ؛ سير أعبلم النببلء  99/ٖ؛ تاريخ دمشك  ٔٗٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٙٔ/ٖينظر الجرح والتعديل  (7)

 8ٕٕ/ٖ؛ معجم المؤلفين  9ٕٔ/ٕ؛ األعبلم  9ٕٗ/ٔ؛ ميزان االعتدال  7ٖٓ/ٕرة الحفاظ تذك

 7ٓٗ/ٕتذكرة الحفاظ  (8)

 7ٓٗ/ٕالمصدر نفسه  (9)
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ثور وكيان يفتيي  أبيعن بن شميل والفمه  النضر أصحابعن  األدبسفيان أديباً فميهاً اخذ 

بمذهبييه(
(ٔ)
فييي معرفيية الحييديث والفمييه( اإلبييلبيياط آ إليييهكثييير )كييان يضييرب  أبيين، ولييال  

(ٕ)
  

وهو صدوق( إليولال الراز  )كتب 
(ٖ)
.   

  انُغائً -7

عبييد الييرحمن النسييائي  أبييوبيين شييعيب بيين علييي بيين سيينان بيين بحيير بيين دينييار  أحمييد       

مين نسيا مين  أصيله،  اإلسبلمالحافظ شيخ  ماماإلالخراساني الماضي ، صاحب كتاب السنن 

ها وتولى لضاء حمص أيضاً ءخراسان ورحل في طلب العلم ثم استوطن مصر وتولى لضا

هييـٖٖٓهييـ وتييوفي سيينة ٕ٘ٔ، ولييد سيينة 
(ٗ)

وهييو فييي مكيية  الييدارلطني انييه تييوفي وذكيير، 

 ميامإلمدفون بيين  الصيفا والميروة ، وليال سيعيد بين ييونس )تيوفي بفلسيطين( وليد رجيح ا

ييونس حيافظ يميظ وليد أخيذ عين  أبينن إييونس بموليه )هيذا الميول أصيح في أبنالذهبي لول 

النسائي وهو عارؾ(
(٘)

، لال الحاكم )كيبلم النسيائي عليى فميه الحيديث كثيير ومين نظير فيي 

سننه تحير في حسن كبلمه(
(ٙ)
،وليال أيضياً )كيان النسيائي أفميه مشيايخ مصير فيي عصيره  

بالرجيال( وأعلمهيم اآلثيارمين  عرفهم بالصحيح والسميمأو
(7)
عبيد  أبيو) اليدارلطني، وليال  

عصيره( أهيلالرحمن مميدم عليى كيل مين ييذكر بهيذا العليم مين 
(8)
عليي  أبيوليال الحيافظ و،  

في الحديث ببل مدافعة( مامخبرنا اإلأ)  نيسابورال
(9)
. 

 انطربي -8

                                                      
 9٘ٔ/ٗٔسير أعبلم النببلء  (ٔ)

 9٘ٔ/ٗٔالمصدر نفسه  (ٕ)

 7٘ٗ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٖ)

؛  98ٙ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٕ٘ٔ/ٗٔأعبلم النببلء ؛ سير  8ٕٖ/ٔ؛ تهذيب الكمال  ٓٗٔ/ٔٔالبداية والنهايةينظر  (ٗ)

 9ٖٕ/ٕ؛ شذرات الذهب  ٖٙٓطبمات الحفاظ / ٕٖ/ٔتهذيب التهذيب 

 ٖٖٔ/ٗٔينظر سير أعبلم النببلء  (٘)

 ٖٓٔ/ٗٔالمصدر نفسه  (ٙ)

 8ٖٖ/ٔتهذيب الكمال  (7)

 ٖٔٔ/ٗٔسير أعبلم النببلء  (8)

 ٖٔٔ/ٗٔالمصدر نفسه  (9)



 

67 

م عصيره ، وليد فيي المجتهيد عيال ميامجعفر الطبير  ، اإل بنيزيد بن كثير دمحم بن جرير بن 

هـٖٓٔهـ ، وتوفي في بؽداد سنة ٕٕٗمل من مدن طبرستان سنة آمدينة 
(ٔ)
. 

 أفيرادالترحيل ولميي النيببلء وكيان مين  وأكثيرومائية  األربعيينلال الذهبي )طلب العلم بعيد  

العييون مثليه( تير  أنالدهر علميا وذكياًء ، وكثيرت تصيانيفه ليل 
(ٕ)
 ، وليال الخطييب )كيان 

رأيييه لمعرفتييه وفضييله( إلييىم بمولييه ويرجييع يحكيي ئمييةاألأحد
(ٖ)
، ولييال سييعيد بيين يييونس  

)وصنؾ تصانيؾ حسنة تدل على سعة علمه(
(ٗ)
 األرضعليم عليى أخزيمة )ما  أبن، ولال  

علييم ميين دمحم بيين جرييير(أ األرض
(٘)
الصييين فييي  إلييىسييفرائيني )لييو سييافر رجييل ، ولييال اإل 

جرير لم يكن كثيراً( أبنتحصيل تفسير 
(ٙ)
.   

  التًانذٔ -9

 باليدوالبيبشير اليراز  األنطياكي ، لميب  أبيوبن حماد بن سعيد بن مسيلم  أحمددمحم بن      

هيـ ، وتيوفي بيالعرج مدينية بيين ٕٕٗمين ميدن الير  ، وليد سينة  والبيمدينة الد إلىنسبة 

هييـ ، طيياؾ الييببلد فييي طلييب الحييديث وسييمع بييالحرمين ومصيير ٖٓٔمكيية والمدينيية سيينة 

والعييراق والشييام واسييتوطن مصيير
(7)

 إال أمييره)تكلمييوا فيييه ومييا تبييين ميين  الييدارلطني. لييال 

(خير
(8)
الصنعة( أهلبشر من  أبويونس )كان  أبن، ولال  

(ٔ)
 ئميةكثير )احيد األ أبن، ولال  

                                                      
؛  7ٕٙ/ٗٔ؛ سير أعبلم النببلء  7ٔٓ/ٕ؛ تذكره الحفاظ  ٘ٙٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٕٙٔ/ٕينظر تاريخ بؽداد  (ٔ)

؛ الوافي  ٕٓٙ/ٕ؛ شذرات الذهب  ٖٓٔ؛ طبمات الحفاظ / ٕ٘ٓ/ٖ؛ النجوم الزاهرة  ٙٓٔ/ٕطبمات المفرسين 

 9ٙ/ٙ؛ األعبلم  8ٕٗ/ٕبالوفيات 

 7ٕٙ/ٗٔسير أعبلم النببلء  (ٕ)

 7ٕٙ/ٗٔالمصدر نفسه  (ٖ)

 9ٕٙ/ٗٔالمصدر نفسه  (ٗ)

 ٗٔٔ/ٔالعبر من خبر من ؼبر  (٘)

 7ٕٔ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٙ)

؛ تذكرة  9٘ٗ/ٖ؛ ميزان االعتدال  ٕٖ٘/ٗ؛ وفيات األعيان  ٔٔ٘/ٕ؛ األنساب  9ٕ/ٔ٘ينظر تاريخ دمشك  (7)

؛ طبمات  ٕٙٓ/ٖ؛ النجوم الزاهرة  ٘ٙٔ/ٔٔالبداية والنهاية؛  ٘ٗٔ/ٕ؛ العبر في خير من ؼبر  7ٕٓ/ٕالحفاظ 

 8ٖٓ/٘؛ األعبلم  ٕٖٔالحفاظ /

 9ٖٓ/ٗٔسير أعبلم النببلء  (8)
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من حفاظ الحديث وله تصانيؾ حسنة في التاريخ وؼيير ذلين( ئمةاأل
(ٕ)
خلكيان  أبين، وليال  

والتواريخ( واألخبار)كان عالماً بالحديث 
(ٖ)
فيي هيذا الشيأن  األعيبلم)كان مين  أيضا، ولال  

وكان حسن التصانيؾ( إليهوممن يرجع 
(ٗ)
.   

 خضميح أتٍ -10

  نيسيابوربكير السيلمي ال أبيوبن خزيمة بن المؽيرة بن صالح بين بكير  إسحاقدمحم بن      

 نيسيابورفيي عصيره ، وليد ب اإلسيبلمالفميه صياحب التصيانيؾ شييخ  ئمةاأل إمامالشافعي ، 

العييراق والشييام والجزيييرة ومصيير  إلييىهييـ ، رحييل ٖٔٔفي فيهييا سيينة هييـ ، وتييوٖٕٕسيينة 

وإتمانهوعني بالحديث والفمه حتى صار يضرب به المثل في سعة علمه 
(٘)

. لال السيمعاني 

الشافعي وتفمه على يده( أدرنالعصر على تمدمه بالعلم وهو من  أهل)اتفك 
(ٙ)
، وليال بين  

ً  أئمييةحيد أحبيان )كيان رحمييه    وفمهياً وجمعيياً واسيتنباطاً( اليدنيا علمييا
(7)
بكيير  أبيو، ولييال  

  خزيمييية يسيييتخرج النكيييت والمعييياني مييين حيييديث رسيييول    أبيييوبكييير  أبيييوالصيييدفي )

بالمناليا(
(8)
ا ثبتيا معيدوم النظيير(إمام)كان  الدارلطني، ولال  

(9)
كثيير )كيان  أبين، وليال  

من بحور العلم( ابحر
(ٔٓ)

. 

 جٕصا أتٍ .11

                                                                                                                                                                      
 7٘9/ٕتذكرة الحفاظ  (ٔ)

 ٘ٙٔ/ٔٔالبداية والنهاية (ٕ)

 ٕٖ٘/ٗوفيات األعيان  (ٖ)

 ٕٖ٘/ٗالمصدر نفسه  (ٗ)

 9ٗٔ/ٕ ؛ العبر في خبر من ؼبر ٖ٘ٙ/ٗٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٖٔٙ/ٕ؛ األنساب  ٙ٘ٔ/9ينظر ثمات أبن حبان  (٘)

 9ٕ/ٙ؛ األعبلم  9ٙٔ/ٕ؛ الوافي بالوفيات  ٖٖٔ؛ طبمات الحفاظ / 7ٕٓ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٕٕٙ/ٕ؛ شذرات الذهب 

 9ٖ/9؛ معجم المؤلفين 

 ٖٔٙ/ٕاألنساب  (ٙ)

 7ٕ9/ٕتذكرة الحفاظ  (7)

 ٙٓٔ/ٔٔربي ( ، دار الرائد العٔهـ( ، ت إحسان عباس ، )ط7ٙٗطبمات الفمهاء ، ألبي إسحاق الشيراز  )ت (8)

 7ٕٖ/ٗٔسير أعبلم النببلء  (9)

 7ٔٔ/ٔٔالبداية والنهاية (ٓٔ)
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 ميامالحسين ، اإل أبيوير بن يوسؾ بن موسى بين هيارون بين جوصيا بن عم أحمد           

هيـٖٖٓالنبيل محدث  الشام ، توفي فيي دمشيك سينة  األوحدالحافظ 
(ٔ)
الماضيي  أبين، ليال  

)صينؾ وتكليم عليى العليل والرجيال وكيان كثيير الميال ويركيب البؽلية فيي تنمليه( ةبهش
(ٕ)
  ،

جوصا كان من ثمات المسلمين( أبنولال الطبراني )
(ٖ)
علي الحيافظ )كيان ركنياً  أبو، ولال  

الحديث( أركانمن 
(ٗ)
(يمياظاألحيد المحيدثين الحفياظ واليرواة أكثيير ) أبن، ولال  

(٘)
، وليال  

ة والتمييدم والسييمعاني )كييان ميين مشيياهير المحييدثين بدمشييك فييي عصييره ومميين لييه الثيير

العراق( إلىطبلب الحديث وله رحلة  إلى واإلحسان
(ٙ)
. 

 

 

 

 سادلطهة انصان

 ))يإنفاذّ((

 - أهمهالين إمن مجال و أكثرعدد من مؤلفاته في  أسماءذكر العلماء 

                                                      
؛ العبر  ٘ٔ/٘ٔ؛ سير أعبلم النببلء  97٘/ٖ؛ تذكرة الحفاظ  9ٓٔ/٘؛ تاريخ دمشك  ٕٓٓ/ٖينظر إكمال الكمال  (ٔ)

نجوم ؛ ال ٖٖٗ؛ طبمات الحفاظ / 8ٕ٘/ٕ؛ شذرات الذهب  ٕ٘ٔ/ٔ؛ ميزان االعتدال  8ٔٔ/ٕفي خبر من ؼبر 

 89ٔ/ٔ؛ األعبلم  ٖٕٗ/ٖالزاهرة 

 89ٔ/ٔاألعبلم  (ٕ)

 ٕٕٔ/ٕاألنساب  (ٖ)

 79٘/ٖتذكرة الحفاظ  (ٗ)

 9ٗٔ/ٔٔالبداية والنهاية (٘)

 ٕٕٔ/ٕاألنساب  (ٙ)
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 في الفمه وله كتاب -ٔ

 )وله المصينفات الجوزجاني فمال مامكثير في معرض ترجمته لئل أبنذكره  -المترجم   - أ

ة كثيرة(رزيؼالمشهورة المفيدة ومنها المترجم فيه علوم 
(ٔ)
، ونمل عين هيذا الكتياب أكثير  

لداميية الممدسييي فييي كتابييه  أبيينواحييد ميين فمهيياء الحنابليية فييي كتييبهم ، وعلييى رأسييهم ميين 

)المؽني(
(ٕ)
ه عبد الرحمن في كتابيه )الشيرح الكبيير(أبن، و 

(ٖ)
تيميية فيي )الفتياو   أبينو ، 

من كتاب فعلى سيبيل المثيال فيي كتابيه )إؼاثية اللهفيان( أكثرالميم في  أبنو ، الكبر (
(ٗ)
  ،

داود( أبيالميم على سنن  أبنوكتاب )حاشية 
(٘)
، وفي كتاب )الفروسيية( 

(ٙ)
رجيب  أبينو،  

رجب الحنبلي في كتابه )فتح البار (
(7)
  ، 

(اإلنصاؾوالمرداو  في كتابه )
(8)
، ومن ؼير ما ذكرت من العلماء كثيير والمتيرجم كتياب  

 مفمود.

جيزءان مسيائل( أحميد اإلمامبكر الخبلل بموله )له عن  أبوذكرها  -المسائل   - ب
(9)
،وهيو  

 ً  مفمود أيضا

                                                      
 ٖٔ/ٔٔالبداية والنهاية (ٔ)

 ٙ٘ٔ/ٗ،  79ٔ/ٕالمؽني ، الصفحات  (ٕ)

بد الرحمن بن الشيخ اإلمام أحمد بن لدامة الممدسي الشرح الكبير على متن الممنع ، لشمس الدين أبي الفرج ع (ٖ)

 ٕٖٖ/ٗ،  ٗ/ٖ،  87ٔ/ٔهـ( دار الكتاب العربي ، الصفحات 8ٕٙ)ت

( ، دار ٕهـ( ، ت دمحم حامد الفمي )ط7٘ٔإؼاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، ألبن الميم الجوزية الدمشمي )ت  (ٗ)

 7ٕٕ،  7ٕٓ/ٔالمعرفة الصفحات 

م على سنن أبي داود ، ألبي عبد   شمس الدين دمحم بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشمي حاشية أبن المي (٘)

 7ٙٔ/ٕٔ( دار الكتب العلمية ، ٕهـ( ،)ط7٘ٔ)ت

( ، دار الشؤون الثمافية ٔهـ( ،)ط7٘ٔالفروسية ، ألبن الميم دمحم بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشمي )ت (ٙ)

 8٘،  79،  77،  7ٗ،  7ٕبؽداد الصفحات  –العامة 

شرح صحيح البخار  المسمى فتح البار  ، لئلمام العبلمة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد أبن رجب الحنبلي  (7)

هـ الصفحات 7ٕٗٔم ، ٕٙٓٓ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، راجعه وعلك عليه أحمد فتحي عبد الرحمن ، )ط79٘)ت

ٕ/ٖٖٔ  ،ٕ/ٖٙٓ  ،ٗ/ٖٕٔ 

فة الراجح من الخبلؾ على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، لعلي بن سليمان المرداو  أبو الحسن اإلنصاؾ في معر (8)

 ٖٔٙ/ٙهـ( ، ت دمحم حامد الفمي ، دار إحياء التراث العربي 88٘)ت

 98/ٔطبمات الحنابلة  (9)
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تيمية في )الفتو  الكبر ( أبنزاد المسافر ذكره  - ت
(ٔ)
  ً  ، وهو مفمود ايضا

 -علم الرجال وله كتابان   -ٕ

عند العلماء بـ )الضعفاء( ، وذكره  ، ويسمى  أولالرجال  وهذا كتاب مطبوع متد أحوال -أ 

الذهبي ماماإل
(ٕ)
حجر أبن مامواإل 

(ٖ)
والتونكي 

(ٗ)
والزركلي 

(٘)
ةرضيا كحاليوعمر  

(ٙ)
وفيؤاد  

وفييؤاد سييزكين
(7)
، وحممييه الشيييخ صييبحي  الرجييال( أحييوال، ويسييمى أيضيياً )الشييجرة فييي  

وحمميه اليدكتور عبيد العظييم البسيتو  م ، 98٘ٔسينة  (ٔط)السامرائي وطبع فيي بييروت 

 م99ٓٔسنة ( ٔ)طوطبع في الرياض 

الجرح والتعديل   ذكره الزركلي -ب 
(8)
والبؽداد  

(9)
والصفد  

(ٔٓ)
ةوكحاليرضا  وعمر 

(ٔٔ)
 

ةوكحال
(ٔٔ)

 وهو كتاب مفمود 

 

حجر أبنالتأريخ  ذكره  -ج 
(ٕٔ)

 وهو كتاب مفمود. 

 ميياملئل تييهحيييث لييال فييي معييرض ترجمالنبييوة  ذكييره السييمعاني  ميياراتأَ  أومييارات األَ  -د 

كتاب اإلمارات( لهالجوزجاني )
(ٖٔ)

  ، وذكر فؤاد سزكين انه توجد منه مختارات 

في المكتبة الظاهرية 
(ٔ)
مين لبيل اليدكتور عبيد العلييم عبيد العظييم  ، وليد حميك هيذا الكتياب 

 م.99ٓٔ( سنة ٔالبستو  وطبع في الرياض )ط

                                                      
              8ٓٔ/٘الفتو  الكبر   (ٔ)

 9ٗ٘/ٕتذكرة الحفاظ  (ٕ)

 8ٔٔ/ٔتهذيب التهذيب  (ٖ)

 8ٗٗ/ٗمعجم المصنفين  (ٗ)

 7ٙ/ٔاألعبلم  (٘)

 8ٕٔ/ٔمعجم المؤلفين  (ٙ)

 ٖٖ٘/ٔتاريخ التراث العربي  (7)

 7ٙ/ٔاألعبلم  (8)

 ٖ/ٔهدية العارفين  (9)

 7ٓٔ/ٙالوافي بالوفيات  (ٓٔ)

 8ٕٔ/ٔمعجم المؤلفين  (ٔٔ)

 ٗٔٙ/ٖ،  ٖٓٗ/ٕ،  ٘ٙٔ/ٔاإلصابة  (ٕٔ)

 7ٗٔ/ٔاألنساب  (ٖٔ)
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 ٕٖ٘/ٔي تاريخ التراث العرب (ٔ)
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 منهجه في االستنباط

الشييييروع بييييذكر آراء إمامنييييا الجوزجيييياني تجييييدر اإلشييييارة إلييييى أن مييييذهب  للبيييي       

بييين حنبيييل ويعيييرض الباحيييث  أحميييدشييييخنا الجوزجييياني هيييو عليييى ميييذهب شييييخه اإلميييام 

   أحمداإلمام  لمواعد مذهب

 مذهبه على خمسة أصول   أحمدبنى اإلمام 

 : االعتماد عمى النص وعدم االلتفات إلى ما خالفه : األول

ولم   فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه وال من خالفه كائنا من كان، 

 عدم علمه يكن يمدم على الحديث الصحيح عمبل وال رأيا وال لياسا وال لول صاحب وال

ويمدمونه على الحديث )السكوتي( بالمخالؾ الذ  يسميه كثير من الناس إجماعا 

 .الصحيح

 الثاني : ما أفتى به الصحابة الكرام :

إذا وجيييد ألحيييدهم فتيييو  ال يعيييرؾ ليييه فيهيييا مخيييالؾ مييينهم ليييم يعيييدها إليييى ؼيرهيييا، وليييم 

ا يدفعيييه أو نحيييو يميييل إن ذلييين إجمييياع، بيييل مييين ورعيييه فيييي العبيييارة يميييول   ال أعليييم شييييئ

 .فكان يؤخذ بها وال يسمي ذلك اجماعا   ، هذا

 الثالث : إذا اختمف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة :

إذا اختلييؾ الصييحابة تخييير ميين ألييوالهم مييا كييان ألييرب إلييى الكتيياب والسيينة، ولييم يخييرج 

ا وليييم يجيييزم األليييوال حكيييى الخيييبلؾ فيهييي أحيييد عييين أليييوالهم، فيييإذا ليييم يتبيييين ليييه موافمييية

 بمول.

 الرابع : األخذ بالمرسل والحديث الضعيف :
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يأخيييذ بالمرسيييل والحيييديث الضيييعيؾ إذا ليييم يكييين فيييي البييياب شييييء يدفعيييه،  أحميييدكيييان 

وهيييو اليييذ  رجحيييه عليييى الميييياس، ولييييس الميييراد بالحيييديث الضيييعيؾ عنيييده الباطيييل، وال 

، بيييل الحيييديث المنكييير، وال ميييا فيييي روايتيييه ميييتهم بحييييث يسيييوغ اليييذهاب إلييييه والعميييل بيييه

الضيييعيؾ عنيييده لسييييم الحيييديث الصيييحيح، ولسيييم مييين ألسيييام الحسييين، وليييم يكييين يمسيييم 

ضييييعيؾ(، بييييل إلييييى )صييييحيح وضييييعيؾ( وللضييييعيؾ والحييييديث إلييييى )صييييحيح وحسيييين 

عنيييده مراتيييب، فيييإذا ليييم يجيييد فيييي البييياب أثيييرا يدفعيييه وال ليييول صييياحب وال إجماعيييا عليييى 

ئميية إال وهيييو موافمييه عليييى من األأحييد ى مييين المييياس، ولييييسأولييخبلفييه كييان العميييل بييه 

إال ولييد ليييدم الحييديث الضييعيؾ عليييى أحييد هييذا األصييل ميين حييييث الجمليية، فإنييه ميييا ميينهم

 . المياس

 الخامس : القياس :

يأخيييذ بالميييياس عنيييد الضيييرورة، وذلييين إذا ليييم يجيييد فيييي المسيييألة نصيييا  أحميييدكيييان اإلميييام 

عييييين  وال ليييييول صيييييحابي وال أثيييييرا مرسيييييبل أو ضيييييعيفا، فميييييد ليييييال   سيييييألت الشيييييافعي

 المياس؟ فمال   إنما يصار إليه عند الضرورة.

وهنيييان أصيييول أخييير  كيييان اإلميييام يأخيييذ بهيييا منهيييا   اإلجمييياع واالستصيييحاب والمصيييالح 

 (ٔ)المرسلة وسد الذرائع.

مامنيييا كيييان لريبيييا جيييدا مييين هيييذا المنحيييى  كميييا سييييظهر مييين خيييبلل دراسييية إوالشييين أن 

 آراءه كما يأتي  

 

 
                                                      

ينظرالمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، تأليؾ الشيخ العبلمة عبد المادر بن بدران الدمشمي ، صححه ولدم  (ٔ)

 ٕٕٔ – ٖٔٔم . ص  98ٔٔهـ ٔٓٗٔ ٕله وعلك عليه الدكتور عبد   بن محسن التركي ، مؤسسة الرسالة ط

 . باختصار وتصرؾ
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 األٔىلادلغأنح 

 ى انؼًايح(()) ادلغخ ػه

  ألوال ةفي جواز المسح على العمامة على ثبلث فمهاءأختلؾ ال

هيو ن مسيح اليرأس. وعيجيزء يوأن المسح عليهيا   يجوز المسح على العمامة األولالمول 

)والمسح على العمامية سينة مين رسيول   ماضيية  االمام الجوزجاني ولال رحمه   لول

ليم(مشهورة عند ذو  المناعية مين أهيل الع
(ٔ)
وممين مسيح عليى العمامية ابيو بكير وعمير  .

وبهييذا لييال  وانييس وابييو اماميية وسييعد بيين ماليين وابييو الييدرداء وعميير بيين عبييد العزيييز

المنذر أبنوأبو ثور و األوزاعيالحسن ولتادة ومكحول و
(ٕ)
ووكيع 

(ٖ)
أحمدواإلمام  

(ٗ)
  

حزم أبنوداود بن علي و
(٘)
 . 

وبهييذا لييال عييروة والنخعييي والشييعبي والماسييم بيين  المييول الثيياني  ال يجييوز المسييح عليهييا

سبلم
(ٙ)
وأبو حنيفة وأصحابه 

(7)
اإلماميةو 

(8)
. 

 

                                                      
   7ٖٔ/ٔود حاشية أبن الميم على سنن أبي دا (ٔ)

 8ٖ٘/ٔينظر المؽني  (ٕ)

( ، دار الكتب ٕينظرعون المعبود شرح سنن أبي داود ، لدمحم شمس الدين الحك العظيم آباد  أبو الطيب ، )ط (ٖ)

 7ٔٔ/ٔهـ ، ٘ٔٗٔالعلمية 

 8ٖ٘/ٔينظر المؽني  (ٗ)

نة إحياء التراث العربي ، دار هـ( ، ت لج ٙ٘ٗينظرالمحلى ، لئلمام أبي دمحم علي بن أحمد بن سعد بن حزم )ت  (٘)

 ٔٔٔ/٘اآلفاق الجديدة ، 

 8ٖ٘/ٔينظرالمؽني  (ٙ)

 ٕٔٓ/ٔهـ( ، دار المعرفة  ، 9ٓٗينظر المبسوط ، لشمس الدين السرخسي )ت (7)

هـ( ، ت جماعة من المحممين ، مؤسسة 8ٖ٘ينظر الخبلؾ ، لشيخ الطائفة أبي جعفر دمحم بن الحسن الطوسي )ت  (8)

 7ٕٔ/ٓٔهـ. 7ٔٗٔمي التابعة لجماعة المدرسين بمم الممدسة النشر اإلسبل
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  يسن المسح عليها ، إذا مسح ما يجب من الرأس وبهذا لال سفيان الثور   المول الثالث

المبارن أبنو
(ٔ)
واإلمام مالن 

(ٕ)
واإلمام الشافعي 

(ٖ)
 . 

 األدنح ٔيُالشرٓا

 : ألٔلاأدنح أصذاب انمٕل 

   لال )توضأ رسول   أنه  ما رواه المؽيرة بن شعبة    األولأدلة أصحاب المول 

ومسح على الخفين والعمامة(
(ٗ)
 .  

يمسيييح عليييى عمامتيييه  وبمييا رواه عميييرو بييين أميييية الضيييمر  لييال )رأييييت رسيييول   

وخفيه(
(٘)
 .   

 .ى الخفينز المسح على العمامة وعلاوجه الداللة من الحديثيِن جو

ً جاء فيي  بما   األولعلى الحديث  وأعترض  وهيو  عين المؽييرة  صيحيح مسيلم ايضيا

 .خبلؾ ذلن ، وسيأتي الحديث في معرض أدلة المول الثالث. فالحديث مضطرب 

 األوزاعيييحييديث عمييرو لييد تفييرد بييذكر العماميية فيييه  علييى الحييديث الثيياني بييأن وأعتييرض

االصييلي ذكير العمامية فيي هيذا البياب مين خطيأ ) بطيال أبينليال  . وخالؾ ؼيره من الرواة 

                                                      
 8ٖ٘/ٔينظرالمؽني  (ٔ)

هـ( ، دار الكتب ٕٕٔٔينظر شرح الرزلاني على موطأ اإلمام مالن ، لدمحم بن عبد البالي بن يوسؾ الرزلاني )ت  (ٕ)

 ٔٔٔ/ٔالعلمية ، 

م ، 98ٖٔهـ ٖٓٗٔ( ، دار الفكر ٔهـ( ، )طٕٗٓينظراالم ، لئلمام أبي عبد   دمحم بن إدريس الشافعي )ت  (ٖ)

ٔ/ٗٔ 

؛ المعجم الكبير للطبراني ، رلم  9ٙٔ/ٔ،  9ٖسنن الترمذ  ، باب ما جاء في المسح على العمامة ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٕٖٙ/٘ٔ،  7ٗٔٗٔالحديث 

سنن أبن ماجة ،  ؛ ٖٔٔ/ٖ٘،  7ٓٙٙٔمسند اإلمام أحمد ، تمام حديث عمرو بن امية الضمر  ، رلم الحديث   (٘)

 9ٖٔ/ٕ،  ٘٘٘باب ما جاء في المسح على العمامة ، رلم الحديث 
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ب روايية الجماعية عليى يي، ألن شيبان وؼيره رووه عن يحيى بدونها فوجيب تؽل األوزاعي

(الواحد
(ٔ)
.   

مد رو  المسح عليى العمامية كثيير   ف كثيرة بأنه لد ورد المسح في أحاديث وآثاروأجيب  

فميال )مسيح رسيول    ول   عين رسي من الصيحابة ومين ذلين ميا رواه بيبلل 

 على الخفين والخمار
(ٕ)
)
(ٖ)
 لال )رأيُت رسول    ، وبما رواه عن ثوبان 

عليى الخفيين والخميار(ومسيح توضأ 
(ٗ)
سيرية  ، وعين ثوبيان أيضياً )بعيث رسيول   

رهم أن شيكوا إليييه ميا أصيابهم ميين البيرد فييأم فأصيابهم البيرد فلمييا ليدموا عليى النبييي 

يمسحوا على العصائب
(٘)
والتساخين 

(ٙ)
)
(7)
، وهنان أحاديث كثيرة فيي جيواز المسيح عليى  

بين أنيس  مينهم ؼير ما ذكرنا من الصيحابة  على العمامة رواها عن رسول   

)أنيه رأ  رجيبلً  وجاء عن سلمان الفارسيي  أبو بكر  هلعفمالن وأبو إمامة ، و

ع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفييه وعليى عمامتيه وليال لد أحدث وهو يريد أن يخل

يمسيح عليى خفييه وعليى خمياره( رأيُت رسيول   
(8)
  وليال عمير بين الخطياب 

ره المسح على العمامة فبل طهره  (ه)من لم يط
(9)
. 

                                                      
نيل االوطار ، شرح منتمى األخبار من أحاديث سيد األخيار ، لئلمام المجتهد العبلمة دمحم بن علي الشوكاني  (ٔ)

 98ٕ/ٔهـ( ت د. نصر فريد دمحم واصل ، المكتبة التوفيمية ، ٕ٘٘ٔ)ت

ستر ومنه العمامة ألن الرجل يؽطي بها رأسه ويديرها تحت الحنن ، المعجم الوسيط ، للمؤلفين الخمار كل ما  (ٕ)

 ٕ٘٘/ٔدار الدعوة ،  –دمحم النجار  –حامد عبد المادر  –أحمد الزيات  –إبراهيم مصطفى 

لحافظ أبى ؛ سنن النسائي الصؽر  ل 9ٗ؛ سنن الترمذ  / ٗ٘٘؛ سنن أبن ماجة / رلم  ٔٔٗصحيح مسلم / رلم  (ٖ)

 ٖٓٔهـ(  / رلم ٖٖٓعبد الرحمن أحمد بن شعيب الشاتي )ت 

   ٕ٘٘/ٙ، ٕٖٔٓالتاريخ الكبير، رلم  (ٗ)

العصائب الواحد عصابة ، وهو ما عصبت به رأسن من عمامة أو خرلة ؼريب الحديث ، ألبي إسحاق إبراهيم  (٘)

 ٖٖٓ/ٔهـ، ٘ٓٗٔم/98٘ٔالمعرفة  (، دارٔهـ( ، ت د. سليمان بن إبراهيم بن دمحم، )ط8ٕ٘الحربي )ت

 ٕٕٗ/ٔالتساخين   المراجل واإلخفاؾ ، وشيء كالطيالس / المعجم الوسيط  (ٙ)

 ٕٙ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  8ٗ/ٔ،  ٙٗٔسنن أبن ماجة،باب المسح على العمامة رلم الحديث  (7)

 8ٙٔ/ٔ،  ٖٙ٘سنن أبن ماجة ، باب ما جاء في مسح العمامة ، رلم  (8)

 7ٕٔ/ٔ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود  7ٖٔ/ٔية أبن الميم على سنن أبي داود حاش (9)
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جواز المسح على العمامة ، وان ميا ورد  أخر  تدل على أحاديث وأثار ودور وجه الداللة 

 يعضد بعضها بعضاً ، وفعل من ذكرنا من الصحابة  ن أحديث عن رسول    م

 .دال على جواز المسح وأنهم لد أخذوه من رسول   

ورد ميين أحاديييث لييد أعلهييا أهييل العلييم باالضييطراب وباإلرسييال لييال   بييأن مييا وأعتييرض

الجصاص )هذه أخبار مضيطربة األسيانيد وفيهيا رجيال مجهوليون(
(ٔ)
وليال الشيافعي )إن  ، 

ه ألول(بف صح الخبر عن رسول   
(ٕ)
 في إشارة أو تلميح إلى عدم صحة األحادييث 

 خاصة بهم. من رسول    ة، وأما ما ورد في خبر السرية فهو رخص األحاديث

 : أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ 

مسيياس إتمتضييي  وجييه الدالليية   حميميية المسييح .(ٖ){بِشُءًُسِــكُىْ ًَايْسَــحٌُا} لولييه تعييالى 

الميياء ومباشييرته للييرأس ميين ؼييير حائييل يمنييع وصييول الميياء ، والماسييح علييى العماميية لييم 

يمسح رأسه فالواجب المجزء في المسح هو مسح الرأس بالماء من ؼير حائل
(ٗ)
. 

 

 

 

 

 

                                                      
هـ( ضبطه وخرج آياته عبد ٖٓأحكام المرآن ، لئلمام حجة اإلسبلم أبي بكر أحمد بن علي الراز  الجصاص )ت (ٔ)

 7ٖٖ/٘( ، دار الكتب العلمية ، ٔالسبلم دمحم علي شاهين )ط

 99ٕ/ٔنيل االوطار  (ٕ)

 ٙرة المائدة من اآلية سو (ٖ)

على موطأ اإلمام مالن ، لدمحم بن عبد البالي بن يوسؾ                    ؛ شرح الزرلاني 7ٖ٘/ٖينظر احكام المرآن للجصاص  (ٗ) 

 ٔٔٔ/ٔ، هـٔٔٗٔالعلمية  هـ( دار الكتبٕٕٔٔالزرلاني )ت      
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يتوضأ وعليه عمامة  لال )كان رسول   بن مالنأنس  واستدلوا بما رواه 

لطرية
(ٔ)
ض العمامة(من تحت العمامة فمسح رأسه ولم ينفادخل يده م 

(ٕ)
 . 

الميياء  سو أِميي عيين المسييح علييى العماميية فمييال ) وعيين أبييي عبيييدة لييال سييألت جييابراً  

الشعر(
(ٖ)
 . 

ممدميية رأسييه( حمسييفتوضييأ فرفييع العماميية  وعيين عطيياء )إن رسييول    
(ٗ)
، وميين  

عمير  أبين، علي بن أبي طالب و منهم امةمالع على مسحجواز المن ال ير   الصحابة 

 عليها. مشمة في نزعها فلم يجوز المسح ، وألنه ال تلحمه وجابر بن عبد   

مبيين لكتياب    المسيح عليى العمامية ، وأن النبيي  بأن اآلية ال تنهى عن  وأعترض

دل امة معلى الع ومفسرا له ، ولد مسح على العمامة وأمر بالمسح عليها ، ومسحه 

على جواز مسح ما كان على الرأس من حائل
(٘)
. 

والتيابعين ، فميد ذكرنيا ميا يخالفهيا مين  أما األحاديث واألخبار الواردة عن الصحابة  

 أحاديثييه صييحيحة مثلهييا ، ومييا ورد عيين الصييحابة فمييد خييالفوا ؼيييرهم ميين ألييرانهم 

  جميعاً.
                                                      

الماموس ، لدمحم بن مرتضى الحسيني الزبيد  ، دار لطرية  ثياب لطرية نسبة إلى لطر ، تاج العروس من جواهر  (ٔ)

 ٙٙٗ/ٖٔية ، االهد

هـ( ، ت دمحم محيي الدين عبد الحميد ، 7ٕ٘للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ) سنن أبي داود ،  (ٕ)

بن ماجة باب ما ؛ سنن أ 8ٗ/ٔ،  7ٗٔ، باب المسح على العمامة ، رلم  ت -ب -لبنان   –بيروت  –المكتبة العصرية 

؛ السنن الكبر  للحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهمي  7ٓٔ/ٔ،  ٗٙ٘جاء في المسح على العمامة رلم 

 ٙٙ/ٔ،  8ٕٗهـ( دار الفكر  باب المسح على العامة مع الرأس ، رلم 8٘ٗ)ت

( ٔدمشك )ط –الندو  ، دار العلم هـ( ت تمي الدين 79ٔالموطأ لؤلمام  مالن بن أنس أبو عبد   االصبحي )ت (ٖ)

، مصنؾ أبن أبي شيبة في األحاديث واآلثار للحافظ عبد   بن ٕ٘م  ، باب المسح على العمامة رلم 99ٔٔهـ ٖٔٗ

 9ٕ/ٔ،  ٖٕٔرلم  988ٔهـ( ت سعيد اللحام دار الفكر ٕٖٕأبي شيبة الكوفي  )ت

 8ٕ٘لبيهمي ، باب المسح على العامة مع الرأس رلم ؛ السنن الكبر  ل ٖٓ/ٔ،  7ٖٕمصنؾ أبن أبي شيبة رلم  (ٗ)

 ،ٔ/ٙٔ 

شرح جامع الترمذ  لئلمام الحافظ أبي العبل دمحم عبد الرحمن أبن حكيم المباركفور                    ينظر تحفة األحوذ  (٘) 

 9ٕٗ/ٔهـ( دار الكتب العلمية بيروت ، ٖٖ٘ٔ)ت     
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  أيا أصذاب انمٕل انصانس

توضييأ فمسييح بناصيييته  النبييي  )أن لمؽيييرة بيين شييعبة فمييد اسييتدلوا بمييا رواه ا 

الخفين(على وعلى العمامة و
(ٔ)
.   

وجييه الدالليية ميين الحييديث  عييدم جييواز االلتصييار علييى مسييح العماميية بييل ال بييد ميين مسييح 

 الناصية بالماء.

خبلؾ ذلين وذكرنيا الحيديث فيي معيرض أدلية الميول  لد رو  المؽيرة بما   وأعترض

المسح مما تمضي الحاجية إلييه ويكثير ولوعيه فيبل يمبيل فيي مثليه إال المتيواتر ، وان  األول

 من األحاديث.

ومن آثار الصحابة كلها حسنة ،    أن ما ورد من أحاديث عن رسول   انرتجٍخ

المسح على العمامة  منها ، فمد صح عنه  أيوالباحث فيها ال يجد علة لادحة في 

يته أو ممدمة رأسه فمط ، وصح مسح رأسه ثم مسح العمامة فمط ، وصح أيضاً مسح ناص

سعة لرفع الحرج عن الناس ولال الشوكاني )والحاصل اذا رخصة وه، فالكل صحيح وفي 

نه لد ثبت المسح على الرأس فمط وعلى العمامة فمط وعلى الرأس والعمامة والكل إ

صحيح(
(ٕ)
 ، وهذا هو االرجح و  اعلم. 

 

 

 

                                                      
 9ٕٔ/ٕ،  ٕٔٗوالعمامة رلم الحديث صحيح مسلم ، باب المسح على الناصية (ٔ)

 ٖٓٓٓ/ٔنيل االوطار  (ٕ)
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 حادلغأنح انصاٍَ

 م ادلٍد((ٍغغذ))انغغم يٍ 

   على أربعة ألوال الؽسل من ؼسل الميتاختلؾ الفمهاء في حكم 

   األٔلانمٕل 

ى من ؼسل ميتاً وهو لول االمام الجوزجانيالؽسل عل يجب
(ٔ)
وبه ليال سيعيد بين المسييب  

رين والزهر يس أبنو
(ٕ)
الناصرو 

(ٖ)
اإلماميةإليه ذهب و 

(ٗ)
الظاهر حزم  أبنو 

(٘)
. 

 :ٕل انصاًَانم

يستحب لمن ؼسل ميتاً أن يؽتسل وبه لال مالن 
(ٙ)
والشافعي 

(7)
والحنابلة 

(8)
والزيدية 

(9)
.   

والزيدية
(9)
.  

 

                                                      
  7ٕٗ/ ٔينظر المؽني  (ٔ)

 7ٕٗ/ٔينظر المصدر نفسه  (ٕ)

 ٕٔٗ/ٔينظر نيل االوطار  (ٖ)

 ٕٓٗ/ٔينظر الخبلؾ  (ٗ)

 ٖٕ/ٕينظر المحلى  (٘)

 ٘ٗ/ٔم  ، 99٘ٔهـ ٙٔٗٔ( دار الكتب العلمية ٔهـ( ، )ط7ٙ7ينظر مختصر خليل ألبن إسحاق الجند  )ت (ٙ)

دمحم  –( ت شعيب االرناؤوط ٕهـ( ، )طٓٔ٘؛ شرح السنة ، لئلمام الحسين بن مسعود البؽو  )ت ٖ٘/ٔينظر األم (7)

 8ٙٔ/ٕزهير الشاويا ، المكتب اإلسبلمي ، 

 ٕٓٓ/ٔينظرالشرح الكبير ألبن لدامة  (8)

 77/ٔ( دار أبن حزم ٔهـ( )طٕٓ٘ٔكاني )تينظرالسيل الجرار المتدفك على حدائك اإلزهار لدمحم بن علي الشو (9)
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 انمٕل انصانس:

النخعي وأحد لوليإسحاق  وأحد لولي أحمديجب على ؼاسل الميت الوضوء وبه لال  
(ٔ)
. 

النخعي
(ٔ)
. 

 انمٕل انشاتغ:

 وأحيد ليوليإسحاق  لولي وأحدؼسل وال وضوء ، وبه لال الحسن البصر   يهال يجب عل 

وداود الظييياهر حنيفييية وأصيييحابه  يثيييور وأبييي يالنخعيييي وأبييي
(ٕ)
المنيييذر واللييييث أبييينو 

(ٖ)
 

والمزني
(ٗ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

  األٔلأصذاب انمٕل  أدنح

لال )من ؼسل ميتاً فليؽتسل( عن النبي  ما رواه أبو هريرة 
(٘)
.   

 

                                                      
هـ( ، ت ابو المنذر 8٘٘ينظر شرح السنة ، ألبي دمحم محمود بن أحمد بن موسى أبن أحمد بن حسين الؽيتابي )ت (ٔ)

 8ٙٔ/ٕ؛ شرح السنة لئلمام البؽو   7ٓٔ/ٕم ،999ٔهـ ٕٓٗٔ( مكتب الرشيد ٔخالد بن إبراهيم المصر  ،)ط

 
 ٕٗ/ٕالمحلى  (ٕ)

هـ( ت 9ٕٓظر البحر الرائك شرح كنز الدلائك ، لزين الدين بن إبراهيم بن دمحم الشهير بأبن نجيم الحنفي )تين (ٖ)

؛ نيل  7ٕٗ/ٔ؛ المؽني  98ٗ/ٗم ، ٕٕٓٓهـ ٕٕٗٔ( ، دار إحياء التراث العربي ٕأحمد عزو عنابة الدمشمي ، )ط

  ٕٔٗ/ٔاالوطار 

 8٘ٔ/٘ينظر المجموع  (ٗ)

؛ سنن أبن ماجة ، باب في ؼسل الميت رلم الحديث 8ٖٗ/٘ٔ،  7ٕٗٗبي هريرة  رلم الحديث مسند أحمد، مسند ا (٘)

 98ٖ/ٗ،  ٕ٘ٗٔالحديث 



 

83 

 

 لال ي   عنها حدثته أن النبي ما رواه عبد   بن الزبير أن عائشة رض

الميت(ؼسل )يؽتسل من  
(ٔ)
  

لال )من ؼسل ميتاً فليؽتسل( عن النبي  وبما رواه حذيفة  
(ٕ)
. 

 وجه الداللة  األحاديث الواردة تدل على وجوب الؽسل على من ؼسل ميتاً.

ميين حملييه فيي أكثيير ميين رواييية وبزيييادة )و ن مييا ورد عيين أبييي هريييرة بييأ  وأعتيرض

فليتوضأ(
(ٖ)
مين هيذا  ةنها مولوفة لال البيهمي )الروايات المرفوعأكلها ضعيفة والصحيح  

بيي أالباب عن أبي هريرة ؼير لوية بجهالة بعض رواتهيا وضيعؾ بعضيهم والصيحيح عين 

فاً ؼير مرفوع(وهريرة من لوله مول
(ٗ)
حديث عائشة رضي   عنهيا فضيعيؾ ليال  ا، وأم 

ر(يأحاديثه مناك أحمدصعب بن أبي شيبة لال الجوز  )فيه م أبن
(٘)
 . 

فهييو ضييعيؾ أيضييا ، ولييال أبييو بكيير بيين إسييحاق الفميييه )الخبيير  ديث حذيفيية أمييا حيي 

سالط(
(ٙ)

ميع كثرتهيا ، ليال  ةوفي الجملة إن أحادييث ؼسيل المييت عنيد أهيل العليم ضيعيف . 

يء(ودمحم بن يحيى الذهلي )ال يصح في الباب ش أحمدو المدينيعلي بن 
(7)
. 

                                                      
 ٗ٘ٔ/ٖ، ٔمصنؾ أبن أبي شيبة ، من لال على ؼاسل الميت ؼسل ، رلم الحديث  (ٔ)

 ٖٗٓ/ٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٓٓٔ/7ٖ، 7ٗٗٔمسند احمد ، حديث المؽيرة أبن شعبة ، رلم الحديث  (ٕ)

؛ مسند احمد ، مسند ابي هريرة ،  ٖ٘ٗ/8،  7ٗ9ٕسنن ابي داود ، باب الؽسل من ؼسل الميت ، رلم الحديث  (ٖ)

 8ٕ/ٕٓ،  9ٗ8٘رلم الحديث 

 ٖٗٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٗ)

هـ( ، 97٘العلل المتناهية في األحاديث الواهية ، لجمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم الجوز  )ت (٘)

 79ٖ/ٔم ، 98ٔٔهـ ٔٓٗٔ( ، دار العلوم األثرية ، ٔت ارشاد الحك االثر  ، )ط

 ٖٗٔ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٙ)

خبلصة البدر المنير في تخريم كتاب الشرح الكبير للرافعي ، ألبن الملمى سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن  (7)

هـ ، ٓٔٗٔ( ٔالرياض ، )ط –المجيد إسماعيل ، مكتبة الرشيد هـ( ، ت دمحم عبد 8ٓٗبن أحمد الشافعي المصر  )ت

ٔ/ٙٓ 
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عن أبي هريرة وحذيفة رضي   عنهميا مين لولهميا  اجاء نذيلال انخبرالوأجيب  إن كان 

ده ميا جياء عين عليي كيرم   وجهيه ليال )مين ؼسيل ميتيا ييفهو لول صيحابي معتبير ، ويؤ

فليؽتسل(
(ٔ)
عباس رضي   عنهما مثله ، وعين أسيامة بين  أبنو بلبة ، وعن أبي ل 

فييأخبره بمييوت أبييي طالييب فمييال  ن أبييي طالييب علييى رسييول   زيييد لييال )دخييل علييي بيي

فأذهيييب فأؼسيييله وال تحيييدث شييييئاً حتيييى تيييأتيني فؽسيييلته وواريتيييه ثيييم أتيتيييه فميييال اذهيييب 

فاؼتسل(
(ٕ)
ن لول من أيدل على  عن علي كرم   وجهه و ، فما رواه أسامة  

، وخبير عائشية   ليس من رأيهيم إنميا أخيذوه عين رسيول   ذكر من الصحابة 

عين عبيد   بين   أبي شيبة ونصه أبنرضي   عنها أخرجه أبو داود بزيادة عما أخرجه 

)يؽتسل من أربع من الجمعة ، والجنابة  الزبير عن عائشة رضي   عنها عن النبي 

، والحجامة ، وؼسل الميت(
(ٖ)
مسيلم ، ولال البيهمي )رواة هذا الحديث كلهم ثمات وتركيه  

مسلم فلم يخرجه وما أراه تركه إال لطعن بعض الحفاظ فيه(
(ٗ)
، وكبلم البيهمي واضح فيي  

بعضيهم وهيذا الحيديث وميا  ن الحديث لد طعن فيه بعض الحفاظ وفيي الممابيل ليد لبليهأفي 

 ةترفع الحديث إليى مرتبي   احدها اآلخر وهذه الرواية بكثرة شواهدهايمو أحاديثورد من 

 الحديث الحسن.

أيضياً بلبية عين أبيي لميد رو  هو مين رأييه ف جاء عن علي   بأن ما وأعترض

وسييأتي ، أميا حيديث أسيامة  هلد رو  عنه خبلفرضي   عنهما عباس  أبنوما ورد عن 

 )لال البيهمي عنه )إسناده ضعيؾ
(٘)
عين عائشية  الزبيير  ، وخبير عبيد   بين 

رضي   عنها )ضعيؾ(
(ٙ)

مين ذلين سييأتي وكيل ميا ورد وخيبلؾ ذلين ، وليد رو  عنهيا   

                                                      
 ٘٘ٔ/ٖ ، ٖ، من لال على ؼاسل الميت ؼسل ، رلم الحديث  مصنؾ أبن أبي شيبة (ٔ)

 ٖ٘ٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٕ)

رلم الحديث ؛ مسند أحمد ، مسند عائشة ،  ٖٕٗ/ٔ،  9ٕٗسنن أبي داود ، باب الؽسل يوم الجمعة ، رلم الحديث  (ٖ)

  9ٔٔ/ٔ٘،  ٖٕٗٓٗالحديث 

هـ( ت أيمن صالح 7ٗٗتنميح التحميك في أحاديث التعليك ، لشمس الدين دمحم بن أحمد بن عبد الهاد  الحنبلي )ت (ٗ)

 8ٕٔ/ٔ، 998ٔ( دار الكتب العلمية ٔصالح شعبان ،)ط

 ٖ٘ٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (٘)

 8ٕٔ/ٔتنميح التحميك في أحاديث التعليك  (ٙ)
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، وليد  خبر آحاد فيما تعم به البليو  ، فيبل يمبيل فييه إال ميا تيواتر عين الصيحابة فهو 

جاء عن ؼير من ذكرنيا مين الصيحابة خيبلؾ ذلين وسييأتي فيي معيرض ذكير أدلية أصيحاب 

ثبت وجوب الؽسل فمد نسخ ولواأللوال األخر  ، 
(ٔ)

أتي اليذ  سييعبياس  أبينبحديث 

 في معرض أدلة المول الثاني.

  أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ :

)ليس عليكم في ؼسيل  عباس رضي   عنهما عن رسول    أبنبما رواه   استدلوا

ن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تؽسلوا أيديكم(إميتكم ؼسل إذا ؼسلتموه ف
(ٕ)
. 

أن يؽسيل ييده، وظياهر ب للؽاسيل ال ؼسل على من ؼسل ميتاً إنميا يسيتحأنه    وجه الداللة

 حديث أبي هريرة لنه نسخ إعدم وجوب الؽسل وهو دليل لمن لال الحديث دليل على 

، جمعييوا بينييه وبييين حييديث أبييي  اوالشييافعي وميين وافمهميي امالكيي ينن اإلمييامأالسييابك. إال 

بميا  ليى النيدب ، وأييدوا ليولهم هيذااألمير اليوارد فيي كيبل الحيديثين عوحملوا  هريرة 

كنا نؽسل الميت فمنا من يؽتسل ومنا من ال يؽتسل()عمر لال  أبنرواه نافع عن 
(ٖ)
وجه .  

م الؽسل مين ؼسيل المييت فليو ن الؽاسل مخير بين الؽسل أو عدأالخبر على  لة  دال الداللة

الصحابة  ترن الؽسل بعضلما  اواجب كان
(ٗ) . 

نه مولوؾ لال البيهمي )رو  هيذا أ فيهالصحيح  عباس  أبنن خبر بأ  وأعترض    

وال يصح رفعه(،  امرفوع
(٘)
عمر فميال البيهميي عنيه أيضياً )ضيعيؾ( أبن، وأما خبر  

(ٙ)
  ،

  . سيأتيوعباس ؼير ذلن  أبنعمر و أبن، ولد رو  عن 

                                                      
فيض المدير شرح الجامع الصؽير من أحاديث البشير النذير ، للعبلمة دمحم عبد الرؤوؾ المناو  )ت ينظر  (ٔ)

 9ٖٕ/ٙم ، 99ٗٔهـ ، ٘ٔٗٔ( ، دار العلمية ٔهـ( ، ضبطه وصححه أحمد عبد السبلم ، )طٖٔٓٔ

 ٖٙٓ/ٔيهمي ؛ السنن الكبر  للب ٙ٘ٗ/ٖ،  ٕٙٗٔالمستدرن على الصحيحين ، باب الجنائز ، رلم الحديث   (ٕ)

 ٖٙٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

 ٖ٘/ٔاالم   (ٗ)

 ٖٙٓ/ٔالمصدر نفسه  (٘)

 ٖٙٓ/ٔالمصدر نفسه  (ٙ)
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عباس على شرط البخار  ، والبيهمي ضيعفه  أبنخرج الحاكم حديث ألد  بأنه وأجيب      

وهو أبو شيبة إبراهيم بن عبد   بن أبي شيبة وهو ثمة رواته ، أحد فيلخلط 
(ٔ)
، وخبير  

حجر أبن هصححوعمر أخرجه الخطيب  أبن
(ٕ)
. 

 أدنح أصذاب انمٕل انصانس 

ل هل ئعنهما انه سرضي   عباس  أبنواستدل أصحاب المول الثالث بما رواه عطاء عن 

الوضيوء(كفيي منيه يعلى من ؼسل ميتاً ؼسل )فمال أنجستم صياحبكم 
(ٖ)
، وبميا رواه بكير  

بن عبد   عن علممة بن عبد   المزنيي ليال )ؼسيل أبيان أربعية مين أصيحاب رسيول   

 ا فييي حجييزهم ، فلمييا فرؼييوا ميين هييوادخلو مفمييا زاد علييى أن كفييوا أكمييامهم ولمصييه

هم للصبلة(أوا وضوءؼسله توض
(ٗ)
.   

 سل الميت الوضوء فمط.ن الواجب من ؼأان يدالن على خبروجه الداللة  ال

 مين الصيحابة  اؼيرهمي ارين رأ  للصحابيين لد خالفيالخبفي  ورد  بأن ما وأعترض

 مر ذكره.مما جميعاً ، ولد ورد عنهما ما يخالؾ لولهم هذا 

 

 
                                                      

البدر المنير في تخريم األحاديث واآلثار الوالعة في الشرح الكبير ، ألبن الملمن سراج الدين أبو حفص دمحم بن  (ٔ)

( دار الهجرة ٔياسر عمار ،)ط –عبد   بن سليمان  –ط هـ( ، ت مصطفى أبو الؽي8ٓٗأحمد الشافعي المصر  )ت

 9٘ٙ،  8٘ٙ/ٗم ، ٕٗٓٓهـ ٕ٘ٗٔ

،  م99ٕٔهـ 9ٔٗٔ( ٔهـ( )ط8ٕ٘التلخيص الحبير في تخريم احاديث الرافعي الكبير ألبن حجر العسمبلني )ت (ٕ)

ٔٗ/ٖ7ٖ 

 ٖ٘ٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

هـ( ، ت حبيب ٕٔٔزاق بن همام بن نافع الحمير  الصنعاني )تمصنؾ عبد الرزاق للحافظ أبي بكر عبد الر(ٗ)

؛ مصنؾ  ٘ٓٗ/ٖ،  ٖٓٔٙهـ  ، باب ؼسل النساء ، رلم الحديث ٕٓٗٔ( المكتب اإلسبلمي ٕالرحمن االعظمي ، )ط

 ٗ٘ٔ/ٖ،  9أبن ابي شيبة ، من لال ليس على ؼاسل الميت ؼسل ، رلم الحديث 
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 أدنح أصذاب انمٕل انشاتغ :

ة أميران أسماء بنت عميس أواستدل أصحاب المول الرابع بما رواه عبد   بن أبي بكر    

ثييم خرجييت فسييألت ميين حضييرها ميين  يؼسييلت أبييا بكيير حييين تييوف أبييي بكيير الصييديك 

ال )إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهيل عليي مين ؼسيل( ليالوا المهاجرين فمالت 
(ٔ)
  .

عباس )ليس عليكم في ؼسل ميتكم ؼسل إذا ؼسيلتموه  أبنوهذا الخبر يمو  ويؤيد حديث 

جس فحسيبكم أن تؽسيلوا منيه أييديكم(ميتكم لمؤمن طاهر ولييس بينأن 
(ٕ)
، وبميا ورد عين  

عميير رضييي   عنهمييا انييه حيينط سييعيد بيين زيييد وحملييه فيييمن حملييه ثييم دخييل المسييجد  أبيين

فصلى ولم يتوضأ
(ٖ)
سيعيد  ؼسل سيعدُ لالت   ، وعن عائشة بنت سعد بن أبي ولاص 

ل من ؼسيلي إيياه ولكين )لال لنا أبي لم اؼتس تبن زيد وحنطه ثم أتى البيت فأؼتسل ثم لال

اؼتسييلت ميين الحيير(
(ٗ)
عميير رضييي   عنهمييا كييانوا ال  أبيينمسييعود و أبيينن عائشيية وإ، و 

ن إمسعود ) أبنيرون على من ؼسل ميتاً ؼسل وعللوا ذلن بطهارة المؤمن حياً وميتاً لال 

فاؼتسلوا( اكان نجس
(٘)
.   

 من ؼسل ميتاً وال وضوء.   مما مر من األحاديث واألخبار، أن ال ؼسل على وجه الداللة

 انرتجٍخ:

 أبينن كل ما ورد من أخبار ال تخلوا جميعها من علة لادحة حتى ميا أخرجيه الحياكم عين إ 

لين ، إال ييدل عليى ذ فمد أعله البيهمي كما أسيلفنا ، واخيتبلؾ الصيحابة  عباس 

ال اليذ   فيي ميوت أبيي بكير  حضير مين الصيحابة  مين ن خبر أسماء وسؤالهاأ

                                                      
؛ مصنؾ عبد الرزاق ، باب المرأة تؽسل 7ٕٔ/ٕ، ٕٙٙ الحديث لميت رلمالموطأ ، كتاب الجنائز ، باب ؼسل ا (ٔ)

 ٓٔٗ/ٖ، ٖٕٔٙ الحديث الرجل  ،  رلم

 مر تخريجه (ٕ)

 7ٖٓ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

 7ٖٓ/ٔالمصدر نفسه  (ٗ)

 ٘ٓٗ/ٖ،  ٕٓٔٙ الحديث رلم باب من ؼسل ميتا اؼتسل او توضأ ، ،مصنؾ عبد الرزاق  (٘)
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مين الصيحابة فيي المدينية عنيه ، ييدل عليى أن الؽسيل  اممن كان حاضير أحد يتصور تخلؾ

نيه مسيتحب ، أ فأجيابواسيؤالها هيل هيو واجيب أم مسيتحب نميا كيان إو ، لبيل امشروعكان 

لذارة من بيدن المييت التيي ال عما يصيب البدن من الؽاسل زه نوهذا االستحباب إنما هو ليت

عبيياس يييدل عليييه بمولييه )فحسييبكم أن تؽسييلوا منييه  أبيينبيير البييدن منهييا عييادة وخ يخلييو

أيديكم(
(ٔ)
عمر انيه كيان يميول )مين ؼسيل ميتياً  أبن، ومما يدل على ذلن ما رواه نافع عن  

فأصييابه منييه شيييء فليؽتسييل وإال فليتوضييأ(
(ٕ)
أن يكييون ميين رأ   يشييبه، لييال الخطييابي )و 

ن رشياا المؽسيول نضيح وربميا ال يؤمن أن يصييب الؽاسيل مي نلم آهاالؼتسال منه إنما ر

( كان على بدن الميت نجاسة
(ٖ)
، فحمل الؽسل على االسيتحباب هيو أيضيا مين بياب الجميع  

حجيير )وهييذا أحسيين مييا جمييع بييه بييين مختلييؾ هييذه األحاديييث( أبيينبييين األحاديييث لييال 
(ٗ)
  ،

فالؽسل من الؽسل الميت مستحب وهو الراجح
(٘)
 و  اعلم. 

 ادلغأنح انصانصح

 سج طني ادلطش ئرا خانطرّ جناعح((طٓادكى ))

 على أربعة ألوال. حكم طهارته اختلؾ الفمهاء في

 وليال رحميه   اإلميام الجوزجياني وهو ليول ن خالطته نجاسية إنه طاهر وإ :األٔلانمٕل 

سياً(لم ير المسيلمون بطيين المطير بأ )
(ٙ)
نيه ال يير  نجاسية طيين أ، ولوليه هيذا ييدل عليى  

وبه لال سعيد بن المسيب وعلممية واألسيود ال  وإذا خالطته نجاسة أولم يفصل فيما المطر 

                                                      
 78في ص  الحديث ُخرج (ٔ)

 7ٓٗ/ٖ،  7ٓٔٙمصنؾ عبد الرزاق ، باب من ؼسل ميتاً اؼتسل او توضأ ، رلم الحديث ،   (ٕ)

 7ٓٔ/ٕشرح السنة للبؽو   (ٖ)

 9ٖٕ/ٙفيض المدير  (ٗ)

؛ البحر الرائك ،  ٕ٘/ٔ( ، دار الكتب العلمية ، ٕهـ( ، )ط9ٖ٘ينظر تحفة الفمهاء ، لعبلء الدين السمرلند  )ت (٘)

 7ٖٓ،  ٖٙٓ،  ٖ٘ٓ/8؛ عون المعبود  7ٕٗ/ٔ؛ المؽني  8ٙ٘ٔ؛ المجموع  8ٗٔ/ٔة المجتهد ، بداي 98ٗ/ٗ

 ٖٓٔ/ٕ فتح البار  ألبن رجب (ٙ)
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والحسن
(ٔ)
والشعبي 

(ٕ)
ومالن 

(ٖ)
والمتولي والرويياني
(ٗ)
وإسيحاق بين  أحميدومين الشيافعية  

راهوية وإسحاق بن منصور
(٘)
. 

 اكثيير و أعلييه النجاسية سيواء كيان للييبل نه نجيس يجيب ؼسيله إذا ؼلبيةإ نصاًَ:انمٕل ا

وعطياء لومكحيعبيد اليرحمن السيلمي و  أبووبه لال 
(ٙ)
زييد والشييخ اليدردير أبينو 

(7)
مين  

اإلماميةالمالكية و
(8)
. 

الحنفية به لالنه طاهر إال إذا رأ  عين النجاسة فيه وإ انمٕل انصانس:
(9)
. 

ى عميا ال عفيوي تهيعفيى عين الملييل مميا يسيتيمن أو يؽليب عليى الظين نجاسيانمٕل انشاتغ:

وهييذا مييا ذهييب إليييه المالكييية  اكييان أو كثييير لليييبل تهظيين نجاسيييسييتيمن أو يؽلييب علييى ال

والشافعية والحنابلة
(ٔٓ)

. 

                                                      
 9ٕٓ/ٕينظر المؽني  (ٔ)

هـ( ، ت 9ٖٔينظر األوسط في السنن واالجماع واالختبلؾ ، آلبي  بكر دمحم أبن ابراهيم بن منذر النيسابور  )ت (ٕ)

 7ٕٔ/ٕ( دار طيبة  ٔد.ابو حماد صؽير ، )ط

هـ( ت زكريا عميران دار الكتب 79ٔينظر المدونة الكبر  لمالن بن أنس بن مالن بن عامر االصبحي المديني )ت (ٖ)

 7ٕٔ/ٔالعلمية 

 9ٕٓ/ٔينظر المجموع  (ٗ)

 9ٕٓ/ٕينظر المؽني  (٘)

 ٖٗٗ/ٕينظر السنن الكبر  للبيهمي  (ٙ)

( ت دمحم عبد ٔهـ( ، )طٕٔٗٔمد بن دمحم الخلوتي الشهير بالصاو  )تينظر بلؽة السالن اللرب المسالن ، ألح (7)

هـ( وبهامشه الشرح ٕٔٓٔم ، الشرح الكبير للشيخ الدردير )ت99٘ٔهـ  ٘ٔٗٔالسبلم شاهين ، دار الكتب العلمية 

 7ٗ/ٔهـ ، 8ٕٖٔهـ( دار إحياء التراث العربي 99ٕٔالمذكور مع تمريرات للعبلمة دمحم عليا )ت

، للماضي األجل أبي حنيفة  دعائم اإلسبلم وذكر الحبلل والحرام والفتيا واالحكام عن أهل بيت رسول  ينظر  (8)

هـ(، ت اصؽر بن علي اصؽر فيضي ، ٖٖٙحنيفة النعمان بن دمحم بن منصور بن أحمد بن حيوان التميمي المؽربي )ت

 7ٕٙ/ٔم مصر ، 9ٖٙٔهـ 8ٖٖٔدار المعارؾ 

 ٕٙٔ/ٕكنز الدلائك  البحر الرائك شرح ينظر (9)

 ٖٖ٘/ٔ؛  اإلنصاؾ للمرداو   9ٕٓ/ٔ؛ المجموع  ٘٘/ٔينظر بلؽة السالن  (ٓٔ)
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 األدنح ٔيُالشرٓا

  األٔلأدنح اصذاب انمٕل 

 .(ٔ){طَيٌُسًا يَاءً انسًََّاءِ يٍَِ ًَأََْضَنْنَا}بموله تعالى  استدلوا

 )َوأَْنَزْلنَيا ه تعيالىفيي تفسييره لمولي كثيير أبينن الماء طهور مطهر لؽيره لال أوجه الداللة  

أ  آلة يتطهر بها( (َطُهوًرا َماءً  السوَماءِ  ِمنَ 
(ٕ)
ن الماء المنزل أبين تاالنبار  )ف أبن، ولال  

ن الطهيور مبالؽية فيي الطهير وهيذه إالمنزل مين السيماء طياهر فيي نفسيه مطهير لؽييره ، في

المبالؽة التضت أن يكون طاهراً مطهراً(
(ٖ)
. 

إليييه  مإعرابييي فبييال فييي المسييجد فمييا ملييال )لييا هريييرة واسييتدلوا أيضييا بمييا رواه أبييو 

نوباً من مياٍء ذعلى بوله سجبلً من ماٍء أو  أريموادعوه و الناس ليمعوا به فمال النبي 

فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين(
(ٗ)
. 

ء به ، وصار الميا تهلكتواس تن الماء إذا خالط النجاسة على األرض طهرأ   وجه الداللة

نهيم كيانوا ال ييرون أفميد جياء عينهم  .  واألرض طاهرين ، وهذا ميا فهميه الصيحابة 

ضييون المطيير وطينييه ونجاسيية طييين المطيير بييدليل مييا جيياء عيين اإلمييام ماليين )إنهييم كييانوا يخ

ويصلون وال يؽسلونه(
(٘)
فميط بيل كيان يرييد ميا  ، ولوله هذا كان ال يخص الصحابة  

                                                      
 8ٗسورة الفرلان من اآلية رلم  (ٔ)

هـ( ، ت سامي بن دمحم 77ٗتفسير المرآن العظيم ، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المرسي الدمشمي )ت (ٕ)

 ٗٔٔ/ٙيع ، ( دار طيبة للنشر والتوزٕسبلمة ، )ط

هـ( ، مصححه أحمد عبد العليم 7ٔٙالجامع ألحكام المرآن ، ألبي عبد   دمحم بن أحمد األنصار  المرطبي )ت (ٖ)

 9ٖ/ٖٔ( ، دار إحياء التراث العربي ٕالبردوني ، )ط

 -ر الجيل هـ( دإٙ٘صحيح البخار  الجامع الصحيح لئلمام الحافظ أبي عبد   دمحم بن إسماعيل البخار  )ت (ٗ)

،  ٖٕٔبيروت باب صب الماء على البول في السنن الكبر  للنسائي باب ما ينجس الماء وما ال ينجسه ، رلم الحديث 

ٔ/ٖٙ9 

 7ٕٔ/ٔالمدونة الكبر   (٘)



 

91 

إليى زمنيه ن زمين رسيول   كان عليه عمل أهل المدينية مي
(ٔ)
، ويؤييد لوليه هيذا ميا  

فيبل نتوضيأ مين  انه لال )كنا نمشي مع رسول    جاء عن عبد   بن مسعود 

موطل(
(ٕ)
عباس رضي   عنهما مثله أبن، ورو  عن  

(ٖ)
، وعن عمرو بن عبيد   ليال  

كان عبد   يخوض الرذاع
(ٗ)
في خفيه ثيم يصيلي فيهميا 

(٘)
مثليه  ، وجياء عين عليي  

ييوم  فعن أبي عمر بن العبلء عن أبييه عين جيده ليال ألبليت ميع عليي بين أبيي طاليب 

الجمعيية وهييو ميياٍا ، لييال فحييال بينييه ، وبييين المسييجد حييوض ميياء وطييين ، فخلييع نعليييه 

وسراويله لال لليت هيات ييا أميير الميؤمنين احمليه عنين ليال ال ، فخياض فلميا جياوز ليبس 

ونعليه ثم صلى بالناس ولم يؽسل رجليه سراويله
(ٙ)
.   

كيانوا ال ييرون نجاسية طيين المطير وان خيالط  ن الصيحابة من أوجه الداللة مما ذكر 

 نجاسة فشوارع المدينة ال تخلوا ؼالباً من روث وبعر الحيوانات ومن نجاسات أخر .

لط وؼلبييت عليييه ن كييان طيياهراً مطهييراً ، فييإن اسييتعمل أو اخييتإن ميياء المطيير وأ وأعتييرض

أوصافه أحد ير باالتفاق إذا تؽيرهالنجاسة فمد صفة الطهارة والتط
(7)

 . 

أما حديث اإلعرابي الذ  بيال فيي المسيجد فالمياء اليذ  صيب عليى بوليه ليد ؼليب النجاسية 

والحكييم للؽالييب، ومييا ورد عيين الصييحابة والتييابعين ميين أخبييار هييي ألييوالهم ونمييل بعضييهم 

 يخالفهم من ألرانهم. هنالن منأن خبلؾ ذلن كما 

                                                      
 ٘٘ٔ/ٔبلؽة السالن  (ٔ)

 ٕٖ/ٔ،  ٔٓٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب من يطأ نتناً يابساً او رطباً ، رلم الحديث  (ٕ)

 7ٔٔ/ٔ األوسط  (ٖ)

هـ( ، ت ٕٖٔالرذاع ؛ ما بل المدم من طين المطر ، جمهرة اللؽة ، ألبي بكر دمحم بن الحسن بن دريد االزد  )ت (ٗ)

 ٖٖٙ/ٕم ، 977ٔ( ، دار العلم للمبليين ٔرمز  منير بعلبكي ، )ط

 ٕٕٕ/ٔ،  ٓٔمصنؾ أبن أبي شيبة ، من كان يؽسل البول من المسجد ، رلم الحديث  (٘)

 ٕٗٗ/ٕالكبر  للبيهمي  السنن (ٙ)

؛ الكافي في فمه أهل المدينة ألبن عمر يوسؾ بن عبد   بن دمحم بن عبد البر النمر  ٙ٘/ٔينظر تحفة الفمهاء  (7)

؛  7٘ٔ/ٔم 98ٓٔهـ ٓٓٗٔ( مكتب الرياض الحديثة ٕهـ( ت دمحم دمحم احيد ولد مادين المريتاني )طٖٙٗالمرطبي )ت

 ٖ٘ٔ/ٔ؛ المحلى  ٕٗ/ٔر ألبن لدامة ؛ الشرح الكبي ٓٔٔ/ٔالمجموع 
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حكييم  ىلؽيأن الشيارع أ إال بييه من ميا ذكير ميين وجيود النجاسية فييي الطيين هيو مسيلّ أوأجييب 

الؽالب وهو وجود النجاسة واثبت حكم النادر وهيو سيبلمة الطيين مين النجاسية فيصيلى بيه 

للناس ةوتوسع ةمن ؼير ؼسل ، رخص
(ٔ)
ن بهيذه و، ومن هذا الباب اخذ الصيحابة والتيابع 

 ة وأفتوا بها.الرخص

 أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

يمشون حفاة فميا  ما رواه عمر بن ليس عن عطاء لال )كان أصحاب رسول        

مييين لشيييب طيييأوا علييييهو
(ٕ)
مييين لشيييب ييييابس ليييم  طيييأوا علييييهورطيييب ؼسيييلوه ، وميييا  

يؽسلوا(
(ٖ)

عباس ييوم الجمعية عليى هيذا المنبير  أبن،وعن أبي رجاء العطارد  لال سمعت 

وا فييي رحييالكم وال تييأتوا بالخبييث تنملونييه بإلييدامكم إلييى المسييجد ليييوم مطييير يمييول )صيي فييي

فليييس كييل جييرار المسييجد لطهييوركم(
(ٗ)
المسيييب انييه لييال لرجييل )أال  أبيينوعيين لتييادة عيين  

هما ودخلت(تمسح
(٘)
ن أبيا عبيد اليرحمن السيلمي كيان إذا كيان ييوم أوعين تمييم بين سيلمة  

الجمعيية وكييان ردغ
(ٙ)
ميين ميياء فييإذا بلييػ المسييجد ؼسييل لدميييه ثييم دخييل  حمييل معييه كييوز 

لمسجدا
(7)
، وعن جرير عن عطاء لال )تحمل معي ماء فيي ييوم مطيير حتيى آتيي المسيجد  

فأؼسلهما عنده(
(8)
.   

                                                      
هـ( ، ت خليل 8ٗٙينظر أنوار البروق في أنوار الفروق ، ألبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المراضي )ت (ٔ)

 9ٙٔ/8م ، 998ٔهـ 8ٔٗٔمنصور دار الكتب العلمية 

 7ٖ٘/ٕالمشب ، الصدأ ومن الطعام ما يلمي منه مما ال خير فيه ، المعجم الوسيط  (ٕ)

 7ٕٔ/ٔالمدونة   (ٖ)

 ٖٗ/ٔ،  7ٓٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب من يطأ نتناً يابساً او رطباً ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٕٕٔ/ٔ،  ٕمصنؾ أبن أبي شيبة ، فالرجل يخوض في طين المطر ، رلم الحديث  (٘)

 9ٖٖ/ٔردغ  الوحل الكثير المعجم الوسيط  (ٙ)

 ٖٗٗ/ٕالسنن الكبر  للبيهمي  (7)

 ٖٗ/ٔ،  8ٓٔالرزاق ، باب من يطأ نتناً يابساً او رطباً ، رلم الحديث  مصنؾ عبد (8)
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مميا سيبك مين األخبيار وجيوب ؼسيل الميدمين مميا يصييبها مين طيين المطير    وجه الداللية

أم لليييبلً تحييرزاً ممييا لييد يخالطييه ميين كييان كثيييراً أالييذ  ال يخلييوا عييادة ميين النجاسيية سييواء 

 النجاسات.

  كل ما سبك من أخبار ، لد خالفها ما هو ألو  منها ولد مر ذلن في أدلة الميول وأعترض

ان المسياجد ليد فرشيت بميا ر ، ، ولولهم هذا يحمل على االستحباب ال على الوجيوب األول

 بأ  نوع من الفرا. 

  انصانسأدنح أصذاب انمٕل 

اهرة ظيهنيان علية  تاألصل في األشياء الطهارة فبل يعدل إليى ؼيرهيا إال إذا كاني نلالو   إ 

نهم كيانوا إن ما ورد من أخبار كلها يؤيد ذلن فيإالطين ، و ةحكم بنجاسيعينها ، فحين ذلن 

ضون الطين وال يؽسلون أرجلهم ، لعدم تيمنهم من وجود نجاسة ، فلو وجيدت لؽسيلوا ويخ

انوا يؽسلون أرجلهم من المشب الرطببدليل ما رو  عطاء انه ك
(ٔ)
. 

والتيابعين ليد علميوا ذلين ،  ن الصيحابة أن هذه الرخصة مين الشيارع وبأ  وأعترض

 ن خالطته نجاسة.إن طين المطر نجس وألذا كان ال يرون 

   انشاتغأدنح أصذاب انمٕل  

 -ن الطين المخالط للنجاسة له حاالن أذهبوا إلى  

ثر من النجاسة يمينا أو ظنا يصل إلى درجة اليمين فهذا يعفى عين إن كان طين المطر أك .ٔ

 ببل خبلؾ. هولليل هكثير

                                                      
 ٕٕٙ/ٕ؛ البحر الرائك  9ٙٔ/ٔينظر المبسوط للسرخسي (ٔ)  
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إن كانت النجاسة أكثر مين الطيين يمينيا أو ظنيا يصيل إليى درجية اليميين فهيذا يعفيى عين  .ٕ

ً إلوعلة ذلن عمومة البلو  به فبل يمكن ا هال كثير هلليل حتراز منه ؼالبا
(ٔ)
.   

ن كيل ميا ورد مين أحادييث وأخبيار بمجموعهيا دلييل عليى ميا أمما سيبك اتضيح  انرتجٍخ:

ميا يصييب البيدن  الملييل ذهب إليه أصحاب المول الرابع ، فليس ثمية خيبلؾ فيي العفيو عين

  ا شروط المليل اشترطوا للعفو عن الطين مإال انه .والثوب من الطين النجس

زيد عين اميرأة مين بنيي آخر يسلكه ، بدليل ما رواه عبد   بن  يكأن ال يكون هنان طر .ٔ

منتنية فكييؾ نفعيل إذا  اعبد االشيهل لاليت لليت ييا رسيول   إن بينيي وبيين المسيجد طريمي

)ألييس بعيدها طرييك هيي أطييب منهيا( لاليت بليى فميال )هييذه  مطرنيا فميال رسيول   

بهذه(
(ٕ)
.   

 أخبرها بأن تستبدل الطريك المنتنة بالطريك الجيدة. نه أوجه الداللة 

 يجتهد المار باالحتراز عن النجاسة. أن .ٕ

 أن تصيبه وهو مار أو راكب ال أن يمع فيها فهذا ال يعفى عنه. .ٖ

أن ال تبلييػ النجاسيية التييي تصيييب البييدن أو الثييوب أكثيير ميين المييدر المبيياح علييى الخييبلؾ  .ٗ

بينهم
(ٖ)

 . و  اعلم

                                                      
 ٖ٘٘/ٔ؛ االنصاؾ للمرداو   9ٕٓ/ٔينظر المجموع     (ٔ)

بن بني عبد  ؛ مسند احمد ، حديث امرأة 7ٙٗ/ٔ،  7ٕٖسنن ابي داود ، األذ  يصيب الذيل ، رلم الحديث  (ٕ)

، والحديث صحيح ينظر تحفة االحوذ   ٖٗٗ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي   7٘ٗ/٘٘،  ٕٔٔٔٙاالشهل ، رلم الحديث 

ٔ/ٖ7ٕ 

؛ حاشية الطحطاو  على مرالي الفبلح شرح نور اإليضاح ، ألحمد  ٕٙٔ/ٕينظر البحر الرائك شرح كنز الدلائك  (ٖ)

( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، ت دمحم عبد العزيز الخالد  ، )طٖٕٔٔبن دمحم بن إسماعيل الطحطاو  الحنفي )ت

؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ألبي عبد   دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن  7ٖٔ/ٔم ، 998ٔهـ 8ٔٗٔ

م 99٘ٔهـ ٙٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، ت زكريا عميرات ، )ط9٘ٗالمؽربي المعروؾ بالحطاب الرعيني )ت

؛  9ٕٕ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  9ٕٓ/ٕ؛ المؽني  8ٓٗ/ٔروض الطالبين ،  9ٕٓ/ٔ؛ المجموع  ٖٔٗ/ٔ ،

( ، وزارة ٕأحمد محمود ، )ط –هـ( ، ت د.تيسير فائك 79ٗالمنثور في المواعد ، لئلمام دمحم بن عبد   الزركشي )ت

 9ٕٖ/ٔهـ ، ٘ٓٗٔاألولاؾ والشؤون الكويتية 
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 ادلغأنح انشاتؼح

 م األصاتغ((ًى ٔدكى ختهٍٍ))ادلمذاس انٕاجة يغذّ يٍ انٕجّ يف انر

 اختلؾ الفمهاء في الواجب من مسح الوجه في التيمم على خمسة الوال 

 يجب تعميم الوجه بالمسح وهو لول االمام الجوزجاني ولال رحمه   :األٔلانمٕل 

)لييم نسييمع أحييدا يتبييع ذليين ميين رأسييه فييي المسييح وال بييين أصييابعه بييالتيمم كمييا يتبييع فييي 

ذكره يحيى بن يحيى أن ال يتعمد ترن شيء من ذلن فيأن الوضوء فأحسن األلاويل منها ما 

بمييي شيييء لييم يعييد(
(ٔ)
يعنييي صييبلته ، فهييو ييير  أن يعمييم مسييح الوجييه وان ال يخلييل بييين  

 يحيى كما ذكر االمام الجوزجاني أبنوبه لال يحيى األصابع وال يشترط االستيعاب 

نابت الشيعر الخفييؾ ، يجب استيعاب الوجه بالمسح وإيصال التراب إلى م :انمٕل انصاًَ

وبه لال الحنفية
(ٕ)
والمالكية 

(ٖ)
والشافعية 

(ٗ)
والحنابلة 

(٘)
والزيدية 

(ٙ)
.   

أن يمسيح أكثير الوجيه وان ال يزييد المتيرون عين الربيع ، نميل هيذا الميول :نبسانمٕل انصا

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
(7)
. 

اإلمامية ته لاليكفي فيه مسح بعض الوجه من ؼير استيعاب ، وب  شاتغانمٕل ان
(ٔ)
. 

                                                      
 ٕٖٖ/ٔبن رجب فتح البار  أل (ٔ)

 ٕٓٗ/ٔينظر البحر الرائك  (ٕ)

هـ( ت ٖٙٗينظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني االسانيد ، ألبي دمحم يوسؾ بن عبد   بن عبد البر النمر  )ت (ٖ)

 هـ78ٖٔالمؽرب  –دمحم عبد الكريم البكر  ، وزارة عموم األولاؾ والشؤون اإلسبلمية  –مصطفى بن أحمد العلو  

 ٘ٓٔ/٘هـ( ٖٕٙينظر فتح العزيز شرح الوجيز لئلمام أبي الماسم عبد الكريم بن دمحم الرافعي )ت (ٗ)

 8ٕ٘/ٔينظر الشرح الكبير ألبن لدامة  (٘)

 8ٓ/ٔينظر السيل الجرار  (ٙ)

 79ٕ/ٔ؛ حاشية الطحطاو   ٕٓٗ/ٔ؛ البحر الرائك  ٖٙ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (7)
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حكيم مسيح الوجيه فيي التييمم حكيم مسيح اليرأس فيي الوضيوء ، وأن ال  :ايظانمٕل اخلب

يتعمد ترن شيء منه ، وبه لال إسماعيل بن سيعيد الشيالنجي وسيليمان بين داود الهاشيمي  

وإسحاق
(ٕ)
والظاهرية 

(ٖ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

  .(ٗ){يِنْوُ ًَأَيْذِيكُىْ بٌُِجٌُىِكُىْ ٌافَايْسَحُ} لوله تعالى  : األٔلصذاب انمٕل أدنح أ

وجه الداللة  وجوب تعميم الوجه بالمسح فالباء هنا جاءت تدل على التعميم
(٘)
   

 اخر  سوؾ نذكرها مفصبلً في عرض ومنالشة االدلة االخر   ان للباء معانٍ  وأعترض

وجيوب هيو الداللية وجيه   استدلوا باآلية السابمة وليالوا ان دنح انصذاب انمٕل انصاًَأ

ن اسييم لجمليية هييذين العضييوين فالمسييح ال افالوجييه واليييد اسييتيعاباً،مسييح الوجييه واليييدين 

سييتيعابيحصييل إال باإل
(ٙ)

ــحٌُا} اء فييي لولييه تعييالىبيي. وحييرؾ أل ــٌىِكُىْ فَايْسَ زائييدة  { بٌُِجُ

                                                                                                                                                                      
هـ( ت دمحم 877تحمي التمديم ، للشيخ زين الدين أبي دمحم علي بن يونس العاملي )تينظر الصراط المستميم الى مس (ٔ)

ولدر البعض عندهم ان يمسح  7ٕٓ/ٖهـ ، 8ٖٗٔ( ، المكتبة المسترضية لآلثار الجعفرية ٔالبالر البهيود   )ط

هـ( ، ٖٙٗ  )تالوجه الى أطراؾ األنؾ ، ينظر االنتصار للشريؾ المرتضى علي بن الحسين الموسو  البؽداد

 99ٔ/ٔهـ ، ٘ٔٗٔلم  –تحميك ونشر مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين 

 ٕٖٖ/ٔينظر فتح البار  ألبن رجب الحنبلي  (ٕ)

 ٙٗٔ/ٕينظر المحلى  (ٖ)

 ٙسورة المائدة من اآلية   (ٗ)

(٘)
هـ( ، ت اإلمام أبي دمحم 7ٕٗابور  )تينظر الكشؾ والبيان ، ألبي إسحاق أحمد بن دمحم بن إبراهيم الثعلبي النيس 

 ٕٙ/ٗم ٕٕٓٓهـ ٕٕٗٔ( ، دار إحياء التراث العربي ٔبن عاشور ، )ط

ينظر مفاتح الؽيب ، لئلمام العالم العبلمة والحبر الفهامة فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الراز  الشافعي  (ٙ)

 7ٖٔ/ٔٔم ، ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( )طٓٙٓٙ)ت
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للتأكيد
(ٔ)
ا زائدة للتأكيد على هز جذع فالباء هن (1){اننَّخْهَةِ بِجِزْعِ إِنَيْكِ ًَىُضُِّ}مثل لوله تعالى  

النخلة ، والمعنى في آية التيمم وجوب تمكن المسح من العضو الممسوح
(ٖ)
والوجه اآلخر  

إنها صلة والمراد إيصال التراب إلى الوجه واليدين واستيعابهما بالمسح
(ٗ)

. والوجه اآلخر 

تعمييم نها لئللصاق. أ  الصموا أييديكم فيي مسيح وجيوهكم. وهيذا اإللصياق يمتضيي أاآلخر 

الوجه واستيعابه مسح
(٘)
. 

لال له )إنميا يكفيين هكيذا فضيرب النبيي  واستدلوا بما رواه عمار بن ياسر عن النبي 

 )األرض ونفخ فيها ثم مسح وجهه وكفيه
(ٙ)
. 

 يمتضي االستيعاب.  وجهه كما أسلفنا  رسول   مسح وجه الداللة  أن 

ضيوء فيأخيذ حكميه ألن حكيم البيدل حكيم المبيدل منيه ن التيمم بدل عين الوبأواستدلوا أيضا 

في حكمه هفهو تابع يشارن متبوع
(7)

. وحكم ؼسيل الوجيه يمتضيي اسيتيعابه بالمياء فكيذلن 

لال الشيافعي )إذا كيان التييمم بيدالً عين الوضيوء عليى ،  يجب استيعاب مسح الوجه بالتيمم

ه فيهميا(الوجهين واليدين أن يؤتى بيالتيمم عليى ميا ييؤتى بالوضيوء عليي
(8)

. وميراد اإلميام 

خييذ حكييم الؽسييل فييي الوضييوء ميين اسييتيعاب للمحييل أالشييافعي رحمييه   تعييالى إن التيييمم ي

 المفروض.

                                                      
 88/ٙتفسير المرطبي  (ٔ)

 ٕ٘سورة مريم من اآلية  (ٕ)

 8ٔ/٘م ، 997ٔينظر التحرير والتنوير ، للشيخ دمحم الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس  (ٖ)

د  ينظر روح المعاني في تفسير المرآن العظيم والسبع المثاني ، للعبلمة أبي الفضل شهاب الدين اآللوسي البؽدا (ٗ)

 ٖٗ/٘هـ( دار إحياء التراث العربي 7ٕٓٔ)

؛ أصول السرخسي ، لئلمام الفميه أبي بكر دمحم أبن أحمد بن أبي سهل السرخسي  9ٗ/ٙينظر تفسير أبن كثير  (٘)

 9ٕٕ/ٔ( ٔهـ( ، ت أبو الوفا األفؽاني ، دار الكتب العلمية )ط9ٓٗ)ت

  ٗٙ/ٕ،  ٕٖٙث صحيح البخار  ، باب التيمم هل ينفخ فيه رلم الحدي (ٙ)

 –هـ( ، ت هشام عبد العزيز عطا 7ٔ٘ينظر بدائع الفوائد ، ألبي عبد   دمحم بن أبي بكر بن أيوب الزرعي )ت (7)

 7ٙ٘/ٖم ، 99ٙٔهـ ٙٔٗٔمكة المكرمة  –( ، مكتبة الباز ٔاشرؾ أحمد ، )ط –عادل عبد الحميد العدو  

 ٘ٙ/ٔاألم  (8)
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  إن المسييح فييي اآلييية والحييديث الشييريؾ ال يييدالن علييى االسييتيعاب فالمسييح فييي وأعتييرض

اللؽة ال يمتضي االستيعاب والمرآن نزل بلسان عربي مبين
(ٔ)

ال تمتضيي وة ن الباء زائدأ. و

هذه الزيادة التأكيد ، جاء عن سييبويه فيي داللية البياء لوليه )مسيح برأسيه أو مسيح رأسيه 

معنى واحد(
(ٕ)

أميا  األول. أما كونه صلة فالصلة زيادة في التأكيد فهي ال تخرج عن الوجه 

أما كونها لئللصاق فمد لال الزمخشر )المراد إلصاق المسح بيالرأس وميا مسيح بعضيه أو 

بلهميا ملصيك بيالرأس(مسح كليه ك
(ٖ)

ميول الزمخشير  هيذا يتضيح إن اإللصياق يتحميك ب. و

   اليد على المحل الممسوح سواء مسح الكل أو البعض. عوضب

 -أما حكم البدل هو حكم مبدله فبل يصح من وجهين 

 ن التيمم لد ثبت حكمه في األعضاء الواجب مسحها بنص مستمل فحكمه حكم األصل.أ .ٔ

اافترلوين فمط أما الوضوء فحكمه في أربعة فن التيمم حكمه في عضأ .ٕ
(ٗ)
. 

   عديدةلوجوه أما لياسه على الوضوء فبل يصح المياس 

دخول التييمم تحيت نيص بيبنصوص ال يمياس بعضيها عليى بعيض. ف ة  إن األحكام الثابتأوال

  استؽنى عن لياسه على ؼيره.

 خبلؾ الوضوء. ثانياً  إن الطهارة في التيمم طهارة ضرورة ال ترفع الحدث على

ثالثاً  إن المنصوص عليه في الطهارة فيي المياء أربعية أميا التييمم فاثنيان فيبل يمكين ليياس 

احدهما على اآلخر
(ٔ)
.  

                                                      
 ٙ٘ٔ/ٕينظر المحلى  (ٔ)

هـ( ، ت الشيخ عادل أحمد عبد 7ٗ٘البحر المحيط ، لدمحم بن يوسؾ الشهير بأبن حيان األندلسي )تتفسير  (ٕ)

( ، دار الكتب ٔالشيخ علي معوا ، وشاركهما د.زكريا عبد الحميد النوفي د.أحمد النجولي الجمل ، )ط –الموجود 

 8ٖٓ/7م ، ٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔالعلمية 

 ٔ٘ٗ/ٖالمصدر نفسه  (ٖ)

هـ( ، ت دمحم دمحم تامر ، 79ٗالمحيط في أصول الفمه لبدر الدين دمحم بن عبد   بن بهادر الزركشي )تينظر البحر  (ٗ)

 7ٔ/ٕم ، ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔ، )ط
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جياءت للتبعييض )بٌُِجُـٌىِكُىْ( ن الباء في لوليه تعيالى   إنسانصا أدنح أصذاب انمٕل
(ٕ)
 

   ه صح تيممه.هوج بعضفإذا مسح 

أو ...كثيير ) أبينالبياء للتبعييض ليال تكيون ن المفسيرين أبانه لد أنكر كثير مين   وأعترض

للتبعيض فيه نظر(
(ٖ)
ولال المرطبي )ليسيت للتبعييض( 

(ٗ)
. وليال أبيو حفيص الحنبليي )إنهيا 

للتبعيض وهذا لول ضعيؾ(
(٘)
.   

بما استدل به أصحاب المول الثياني ، وليالوا يكفيي   استدلوا  شاتغان أدنح أصذاب انمٕل

لوجه ، والبعض عندهم إلى أطراؾ األنؾفي المسح مسح بعض ا
(ٙ)
. 

ن الماسييح ال يسييمى ماسييحاً حتييى يمسييح أ  إن البيياء ال تفيييد التبعيييض كمييا ميير ووأعتييرض

المحل المأمور به ، والوجه كما هو معلوم يبدأ من منابت الشيعر إليى أسيفل اليذلن فهيو ميا 

 ؼلبه.أ ال إذا مسح كل الوجه أوإ يواجه به. فبل يتحصل المسح المأمور به

   ايظصذاب انمٕل اخلأدنح أ

                                                                                                                                                                      
( ، ٔهـ( ، ت د.عجيل جاسم النشمي ، )ط7ٖٓينظر الفصول في األصول ، ألحمد بن علي الراز  الجصاص )ت (ٔ)

لواطع األدلة في األصول ، ألبي المظفر منصور بن دمحم بن عبد الجبار السمعاني  ٖٖٕ/ٔتية ، وزارة األولاؾ الكوي

ت دمحم حسن حسن إسماعيل الشافعي دار الكتب العلمية  9ٖ/ٗ؛ البحر المحيط في األصول  8ٔٗ/ٔهـ( ، 89ٗ)ت 

 م999ٔهـ 8ٔٗٔ( ٔ)ط

هـ( ، ت الشيخ عادل 88ٓبن عادل الدمشمي الحنبلي )تينظر اللباب في علوم الكتاب ، ألبي حفص دمحم بن علي أ (ٕ)

؛ البحر الرائك  ٖٕٙ/7م 998ٔهـ 9ٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔأحمد عبد الموجود ، والشيخ علي دمحم معوض ، )ط

ٔ/ٕٗٓ 

 9ٗ/ٖتفسير أبن كثير  (ٖ)

 88/ٓٙتفسير المرطبي  (ٗ)

 ٕٕٔ/7اللباب في علوم الكتاب  (٘)

 99ٔ/ٔ ينظر االنتصار (ٙ)
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بمياس مسح الوجه على مسح اليرأس فيي الوضيوء وليالوا إن حكميه  أستدل ؼير الظاهرية

حكم مسح الرأس فكل واحد منهما المأمور فيه المسح
(ٔ)
. 

ن العلمياء ليد أنيه ال يجيوز ليياس نيص عليى نيص ، كميا مين ألد بينا سيابماً بما   وأعترض

 لواجب مسحه من الرأس. اختلفوا في الممدار ا

ال  منهيأنيه ال يجيب اسيتيعاب الوجيه، إال أن وافموا على إن الظاهرية ووتجدر اإلشارة الى أ

زون لياس نص على نص فحكم مسح الوجه عندهم ال يماس على حكيم مسيح اليرأس. يجوِّ 

إنما ثبت بظياهر اللؽية فالمسيح ال يمتضيي االسيتيعاب ، بيل يمتضيي إميرار الييد عليى المحيل 

الممسوح
(ٕ)
.   

ن إ  إن اسييتيعاب الوجييه فييي التيييمم ال يمكيين تحممييه بييالتراب بخييبلؾ الميياء فيي انرتجببٍخ

ن إاالستيعاب يتحمك لسيبلن الماء على المحل المؽسول ، أميا المسيح فيجيب فييه التعمييم في

ميين معيياني البيياء التعميييم
(ٖ)

. لييال أبييو المعييالي الجييويني )الييذ  يجييب اعتميياده أن الواجييب 

لمحل بالمسح باليد المؽبرة من ؼير ربط الفكر بانبساط الؽبار على جمييع المحيل استيعاب ا

دا(بيه نظهر ولم أرمأ، ولال هذا الشيء 
(ٗ)
، وليول الجيويني فيي هيذه المسيألة أرجيح و   

اعلم. أما تخليل األصابع فكل من لاس التيمم على الوضوء أوجبه
(٘)
ومين ليم ييَر وجيوب ،  

 هوجوب االستيعاب لم يرَ 
(ٙ)
.   

                                                      
 ٕٖٖ/ٔينظر فتح البار  ألبن رجب الحنبلي  (ٔ) 

 8ٗٔ،  7ٗٔ،  ٙٗٔ/ٕينظر المحلى  (ٕ)

 ٕٙ/ٗينظر الكشؾ والبيان  (ٖ)

 ٕٖٖ/ٔفتح البار  ألبن رجب  (ٗ)

؛  ٘ٙ/ٔ؛ األم  8٘ٔ/ٔ؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير  ٕٓ٘/ٔ؛ حاشية رد المختار  ٖٙ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (٘)

 7ٕٓٔ/ٔن لدامة الشرح الكبير ألب

؛  ٖٖٔ/ٔ؛ المجموع  7٘ٔ/ٔ؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير  ٕٓٗ/ٔ؛ البحر الرائك  ٖٙ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٙ)

؛  ٖٖٔ؛ فتح البار  ألبن رجب  8ٕ٘/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  ٘ٓٔ/٘،  ٖٕٙ/ٕفتح العزيز شرح الوجيز 

 .ٙ٘ٔ،  ٘٘ٔ/ٕ؛ المحلى  8ٗ/ٔالسيل الجرار 
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 ادلغأنح اخلايغح

 ّ((دخٕننهفجش لثم االٔل ))يششٔػٍح األراٌ 

    ألوال خمسةعلى  لبل دخول ولته لفجرلذان حكم مشروعية األفي  فمهاءاختلؾ ال

اإلمييييام وهييييو ليييول   يجييييوز األذان لبيييل الفجييير ويسييييتحب أن يعييياد بعيييده األٔلانمبببٕل 

الجوزجيياني
(ٔ)
 أحمييدوالشييافعي ورواييية عيين المبييارن  أبيينو األوزاعيييوبييه لييال ماليين و.

وإسحاق بن راهوية وأبي ثور ومكحول وأبي خيثمة وسيليمان بين داود الهاشيمي
(ٕ)
 وأبيي 

يوسؾ
(ٖ)
. 

  ال يجييوز األذان لبييل الفجيير  وبييه لييال زيييد بيين علييي والحسيين البصيير  انمببٕل انصبباًَ

والثور  وأبو حنيفة ودمحم بن الحسن
(ٗ)
. 

خزيمة  أبنه إال أن يؤذن له بعد طلوعه وبه لال ال يؤذن للفجر لبل طلوع انمٕل انصانس:

اإلماميةالمنذر والؽزالي و أبنوبه لال أيضا  أحمدورواية عن 
(٘)
. 

                                                      
 9ٕٔ/ٖينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

المؽني  88/ٖ؛ المجموع   ٓٓٔ/ٔ؛ األم  9ٗٔ/ٔ؛ الشرح الكبير للشيخ الدردير  8ٔ/ٔينظر مختصر خليل  (ٕ)

؛ اختبلؾ األئمة العلماء ، للوزير ابي المضفر يحيى بن منصور الشيباني ،  9ٕٔ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  7ٔ٘/ٔ

 ٙٙٔ/ٕ؛ عون المعبود  9ٕ/ٔ( ، دار الكتب العلمية ٔمد ، )طهـ (، ت السيد يوسؾ احٓٙ٘)ت

هـ( ، ت 9ٖ٘ينظر الهداية شرح بدمن اآلية المبتد  ، لشيخ اإلسبلم برهان الدين علي بن أبي بكر المرؼيناني )ت (ٖ)

 ٙٓٔ/ٔم ، ٕٓٓٓهـ ٕٓٗٔ( دار السبلم ٔدمحم دمحم لاصر ، حافظ عاشور ، )ط

 9ٙ/ٕ؛ نيل االوطار  ٕٓٔ/ٖ؛ المحلى  ٕٔٔ/ٔيل الجرار ؛ الس ٙٓٔ/ٔينظر الهداية  (ٗ)

؛ الخبلؾ ألبي جعفر الطوسي  9ٙ/ٕ؛ نيل االوطار  9ٕٕ/ٖ؛ فتح البار  ، ألبن رجب  89/ٖينظر المجموع  (٘)

هـ( ، ت ٗٓٔٔ؛ وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، للمحدث الشيخ دمحم بن الحسن الحر العاملي )ت 9ٔٗ/ٔ

 ٕٙٙ/ٕٖشيخ دمحم الراز  مع تعليمات تحميمة للشيخ أبي الحسن الشعراني ، دار إحياء التراث العربي ، الحاج ال
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يجيوز األذان لبيل طليوع الفجير بيزمن يسيير بمميدار ميا ييتم الميؤذن آذانيه  انمٕل انشاتبغ:

د المؤذن الثاني وبه لال الظاهريةعنزل المنارة ويصيو
(ٔ)
. 

وز اآلذان لبل طلوع الفجر في رمضان فميط وفييه ليال عبيد الملين بين يج انمٕل اخلايظ:

لطان وابن دليك العيد
(ٕ)
 

 األدنح ٔيُالشرٓا

    األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

لال  عمر رضي   عنهما وعائشة رضي   عنها إن النبي  أبنبما رواه  استدلوا 

مكتوم( أم أبنيؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن  )إن ببلالً 
(ٖ)
، وبما رواه عبد   بن  

أو  –لال )ال يمنعن أحدكم أذان ببلل من سحوره فأنه يؤذن  إن النبي  مسعود 

لال يناد  بليل ليرجع لائمكم ويولظ نائمكم(
(ٗ)
. 

 وجه الداللة  من الحديثين جواز األذان للفجر لبل دخول ولته.

سييبب أذان بييبلل لبييل الفجيير هييو لتنبيييه  ن حييديث عبييد   بيين مسييعود لييد بييينأ  وأعتييرض

يكن ذلن األذان لصبلة الفجير ، وسييأتي عين بيبلل  ولمالناس إلى لرب دخول ولت الفجر ، 

أن يرجيع فييعلم النياس خطيأه وان ييؤذن بعيد دخيول  أنه أذن لبيل الفجير فيأمره النبيي 

 لوليه  برمضيان بيدليل ميا جياء فيي الحيديث مين االولت ، وهذا األذان ليد يكيون خاصي

                                                      
 9ٔٔ/ٖالمحلى / ينظر (ٔ)

 ٖٕٗ/ٔينظر العرؾ الشذ  شرح سنن الترمذ   (ٕ)

دخول ؛ صحيح مسلم باب ان ال87ٗ/ٕ،  8ٕ٘صحيح البخار  باب آذان األعمى إذا كان له من يخبره رلم الحديث  (ٖ)

؛ وعن عائشة رضي   عنها ، صحيح البخار  ، 78ٖ/٘،  8ٕ7ٔفي الصوم يحصل بطلوع الفجر ، رلم الحديث 

 9ٗٗ/ٕ،  87٘باب اآلذان لبل الفجر رلم الحديث  

 9ٖٗ/ٕ،  8ٙ٘صحيح البخار  ، باب اآلذان لبل الفجر ، رلم الحديث  (ٗ)
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)من سحوره( ، ومما يؤيد ذلن ما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبييب 

ن بيبلل فيبل تيأكلوا أم مكتيوم فكليوا واشيربوا وإذا أذَ  أبينن )إذا أذَ  لالت لال رسول   

ليبمى عليها الشيء من سحورها فتمول أمهل حتى افرغ  ان كانت الواحدة منإوال تشربوا ف

ر (سييحو
(ٔ)
أم  أبيينكييان  األول، وخييالؾ هييذا الحييديث الحييديثين السييابمين فييي إن المييؤذن  

حبييان راو  الحييديث هييذا  أبيينرضييي   تعييالى عنهمييا ، ولييد فسيير  مكتييوم ولييم يكيين بييبلال

أم مكتييوم نوبييا فكييان بييبلل  أبييناالخييتبلؾ بمولييه )إن المصييطفى جعييل الليييل بييين بييبلل وبييين 

أم  أبيينصييبلة الفجيير ، ويييؤذن رجييع المييائم إلييى نبييه النييائم وييييؤذن بالليييل ليييالي معلوميية لي

أم مكتوم كيان  أبنمكتوم في تلن الليالي بعد انفجار الصبح لصبلة الؽداة ، فإذا جاءت نوبة 

يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا لبل ويؤذن بيبلل فيي تلين اللييالي بعيد انفجيار الصيبح 

لصبلة الؽداة(
(ٕ)

حبان له يدل على التكرار في األذان إنما هو خاص  نأب. والحديث وتفسير 

وبهذا الحديث استدل اصحاب المول الخامس بشهر رمضان
(ٖ)

  . 

دليييل   وأنيسييةمسييعود وعائشيية  أبيينعميير و أبيينالييواردة عيين  األحاديييث نبييأوأجيييب  

خبيار إيعلمهيا النياس ب أن التنياوب بينهميا فيي لييالللفجر لبيل طلوعيه ، و األذانعلى جواز 

فكبلهميا كيان ييؤذن فيي نوبية لبيل الفجير  ئا،شي ناوبيعني هذا الت ال،  لهم رسول   

)لميا كيان  ائي يد ذلن ما رواه زياد بن حارث الصيدبعد الفجر ، ومما يؤ األخر وفي 

ناحية  إلىيا رسول   فجعل ينظر  ميأل ألولفأذنت فجعلت  النبي  أمرنيالصبح  أذان

فتوضيأ  أصيحابهطلع الفجر نيزل فتبيرز ثيم انصيرؾ وليد تبلحيك  إذا حتى المشرق فيمول ال

فهو يميم لال فألمت( أذنومن  أذنلد  ءصدا اأخ إن يميم فمال  أنفأراد ببلل 
(ٗ)
. 

                                                      
هـ( ، ٖٗ٘افظ دمحم بن حبان بن أحمد ابو حاتم التميمي ألبستي )تصحيح أبن حبان بترتيب أبن بلبان ، لئلمام الح (ٔ)

 ٕٕ٘/8،  7ٖٗٗ، رلم الحديث  99ٖٔهـ ٗٔٗٔ( ، مؤسسة الرسالة ٕت شعيب االرنؤوط ، )ط

 ٕٕ٘/8صحيح أبن حبان  (ٕ)

 ٖٕٗ/ٔالعرؾ الشذ  شرح سنن الترمذ   (ٖ)

؛ مسند أحمد ،حديث زياد بن رافع ٘ٓٔ/ٕ،  ٖٔٗث سنن أبي داود ، باب في الرجل يؤذن ويميم اخر ، رلم الحدي(ٗ)

  ٖٔٗ/ٖ٘،  88ٓٙٔالصدائي رلم الحديث 
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حتيى  اإللاميةفأذن لبل طلوع الفجر بيدليل تيأخير  هأمرلد  رسول    أنوجه الداللة  

 ً وال  يجزالبل دخول ولت الفجر  األول األذان أنعلى  طلع الفجر ، وفي الحديث دليل أيضا

هيو يحميل عليى  إنمياالسيابمة  األحادييثن ميا ورد فيي أبعد دخول الفجير، و اإلعادةيمتضي 

 اب.االستحب

كثيير مين علمياء  ه، وليد ضيعف األفريمييحديث زياد فيي سينده عبيد اليرحمن  أن  وأعترض

طان وؼيره(الحديث لال الترمذ  )لد ضعفه يحيى بن سعيد الم
(ٔ)

  . 

(األفريميييكتييب حييديث أ)ال    أحمييد اإلمييامولييال 
(ٕ)
)ليييس بييالمو ( الييدارلطني، ولييال  

(ٖ)
  ،

حبان )يرو  الموضوعات( أبنولال 
(ٗ)
.   

الجوز  أبنحديثه الحازمي والعميلي و وأجيب  لد حّسن
(٘)
  . 

ولال البخار  عنه )هو ممارب الحديث( 
(ٙ)
 . 

 

    أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

عن ولت الصبح فيأمر رسيول    سائبلً سأل النبي  نأ) أنس  بما رواهاستدلوا 

 فأليام  أميرهثيم  أسيفرالفجير حتيى  خرأفأذن حين طلع الفجر فلما كان من الؽداة  ببلال

فصلى ثم لال هذا ولت الصبلة(
(ٔ)
. 

                                                      
شرح سنن أبي داود للعيني ألبي دمحم دمحم بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الؽيتابي الحنفي بدر الدين  (ٔ)

 ٙٗ/ٕم ، 999ٔهـ ٕٓٗٔ( مكتبة الرشيد ٔهـ( ت أبو المنذر خالد إبراهيم المصر  )ط8٘٘الؽيتاني العيني )

 ٙٗ/ٕالمصدر نفسه  (ٕ)

هـ( ، ت دمحم عوامة 7ٕٔ، لجمال الدين ابو دمحم عبد   بن يوسؾ بن دمحم الزيلعي )ت ايةنصب الراية ألحاديث الهد (ٖ)

 89ٕ/ٔم ، 997ٔهـ 8ٔٗٔ( ، مؤسسة الريان ٔ، )ط

 89ٕ/ٔالمصدر السابك  (ٗ)

 ٘ٓٔ/ٔخبلصة البدر المنير  (٘)

 89ٕ/ٔلراية نصب ا (ٙ)
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ت حيول المسيجد ، بيي أطولبيتي من  نكا تلال)من بني النجار  امرأةوبما رواه عروة عن 

ه آر فيإذاالفجير ،  إليىوكان ببلل يؤذن عليه الفجر فييأتي بسيحر فييجلس عليى البييت ينظير 

يميموا دينن ، ثم ييؤذن لاليت و   أنواستعينن على لريا  نأحمدتمطى ثم لال اللهم إني 

ني هذه الكلمات(عما علمته كان تركها ليلة واحدة ت
(ٕ)
 . 

 إنما جياء فييه للسائل و جر لبل دخول ولتها فتعليم النبيال يؤذن للف أنوجه الداللة  

ييؤذن لبيل الفجير وهيو فيي معيرض  أن ألميره  البيل الفجير ، فليو كيان جيائز أذن ببلال

 ال يؤذن حتى يطلع الفجر. ببلال أن أوضحن خبر المرأة من بني النجار لد أالتعليم. و

ً إوأنييس  مييا ورد فييي حييديث نبييأ  وأعتييرض نييه يخييالؾ مييا سييبك ميين أ إال،  ن كييان صييحيحا

ح متفيك اكلهيا صيح أحادييثمسيعود وعائشية وؼييرهم ، وهيي  أبينعمير و أبنعن  أحاديث

كان لد نسخ بميا أنس  حديث أنعلى دفعها ، ويحتمل أنس  على صحتها ، فبل يمو  حديث

لبيل الفجير دلييل  األذانالحرمين على  أهلذكرناه من الصحابة ، واستمرار عمل  نمجاء ع

خبر المرأة من بني النجار فمد لال البيهمي )وهذا الحديث منكر لم يروه ؼير  أماذلن.  على

خالد بن عمرو وهو ضعيؾ منكر الحديث(
(ٖ)
.   

لبييل طلييوع الفجيير فييأمره  أذن بييبلال نأعميير رضييي   عنهمييا  أبيينلييد رو   بأنييه  وأجيييب 

د نيام ، ثيم زاد موسيى فرجيع العبيد لي إن الأالعبد ليد نيام  إن الأيرجع فيناد   أن النبي

العبد لد نام إن الأفناد  
(ٗ)
. 

                                                                                                                                                                      
؛ مسند أحمد ، مسند انس بن مالن ، رلم الحديث  ٔٔ/ٖ،8ٖٙسنن النسائي ، باب ولت أذان الصبح رلم الحديث (ٔ)

، والحديث صحيح لال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال صحيح ، ينظر مجمع الزوائد  8ٖٔ/ٕٗ،   77ٕٔٔ

ٔ/ٖٔ7 

 ٕ٘ٗ/ٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٔٔ/ٕ،  ٖ٘ٓٗم الحديث سنن أبي داود ، باب اآلذان فوق المنارة ، رل (ٕ)

 ٕٗ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

؛ سنن الدارلطني ، باب ذكر اإللامة ٖٖٔ/ٕ،  8ٗٗسنن أبي داود ، باب اآلذان لبل دخول الولت ، رلم الحديث  (ٗ)

 9ٗ/ٖ،  9ٙٙواختبلؾ الروايات فيها ، رلم الحديث 
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 النبيي  أمرلما  ابعد طلوعه ، ولو كان جائز إالللفجر ال يجوز  األذان نأوجه الداللة  

 نأ العبد نام ، أ  ؼلب النوم عينه ، ولد جاء عين بيبلل  إن إاليرجع فيناد   أن ببلال

بين لن الفجر هكذا ومد يديه عرضاً(لال )ال تؤذن حتى يت رسول   
(ٔ)
. 

 األفيكالمؤذن ال يؤذن حتى يير  شيفك الفجير فيي  نأوجه الداللة من الحديث الثاني        

ليال )أذنيا فيي زمين  مميا يؤييد ذلين ميا جياء عين سيعد المرضييفي ذيل السيماء معترضياً. و

واحييد( للصييبح لولييت أذاننييابمبيياء ، وفييي زميين عميير بالمدينيية فكييان   النبييي 
(ٕ)

. وهييذا 

 واحد. وآذانزمن عمر في ولت واحد  إلى للصبح منذ زمن النبي  األذان فيواضح 

عين  أييوبعمر رضي   عنهما لد تفرد به حماد بين سيلمة عين  أبنحديث  نأ  وأعترض

لييد اخطييأ  احميياد نأ إالكلهييم ثميات  تييه، وروا النبيي  إلييىعمير مرفوعيياً  أبييننيافع عيين 

والبخيار   أحميدو الميدينينه مولؾ ، ولد اتفك أئمة الحديث عليي بين أاب برفعه ، والصو

نييه أه والصييواب إثييرم والييدارلطني علييى خطييداود والترمييذ  واأل وأبييوحيياتم  وأبييووالييذهلي 

لسيوء حفيظ  وإنميا، وليس هذا لدح فيي عدالية حمياد  مولوؾ على عمر بن الخطاب 

منه بعد ما طعن في السن وساء حفظه
(ٖ)

عمير رضيي  أبينر الصحيح عن نافع عين . والخب

يعييد أنلبيل الفجير فيأمره  أذنعمير يميال ليه مسيروح مؤذنياً ل إن  عنهما 
(ٗ)
 أبين، وخبير  

بيبلل  إن) عمر رضي   عنهما في الصحيحين المحفوظ عند العلماء عين رسيول   

تيرد علييه  ةحيحاليواردة الصي األحادييثن إفي ضييخبر سيعد المر أمايؤذن بليل...( كما مر. 

 األذان نأمالين والشيافعي مين  اإلميامالحيرمين خيبلؾ ذلين وهيذا ميا أكيده  أهلوالثابت عن 

فمييد خييالؾ اليينص وال اعتبييار لمييول  فعييل عميير  وأمييافجيير بليييل سيينة ثابييت عنييدهم. لل

   فعله مع وجود النص الثابت. أوالصحابي 

                                                      
 ٖٗٔ/ٕ،  9ٗٗآلذان لبل دخول الولت ، رلم الحديث سنن أبي داود ، باب في ا (ٔ)

معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبي عبد   دمحم بن إدريس الشافعي ، للحافظ اإلمام ابو بكر أحمد بن الحسين بن  (ٕ)

 ٕٔٗ/ٔهـ( ، دار الكتب العلمية ، ت سيد كسرو  حسن ، 8٘ٗعلي بن موسى ابو أحمد البيهمي الخسرو جرد  )ت

هـ( ت 99ٙينظر مختصر خبلفات البيهمي ، ألحمد بن فرح بن أحمد بن دمحم بن فرح اللخمي االشبيلي الشافعي )ت (ٖ)

 ٕٕ٘/ٔ، شرح الزرلاني  ٔٙٗ/ٔم ، 97ٓٔهـ 7ٔٗٔ( ، مكتبة الرشيد ٔذياب عبد الكريم ذياب عمل ، )ط

 ٔ٘/ٖ،  9ٙ7ث سنن الدارلطني ، باب ذكر اإللامة واختبلؾ الروايات فيها رلم الحدي (ٗ)
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عمير  أبينعين  األولالميول  بأصيحابما استدل به  استدلوا أدنح أصذاب انمٕل انصانس :

للفجير لبيل طلوعيه ، وجيوب  األذاناشيترطوا لجيواز  إنهيم إال مسعود وعائشية  أبنو

، بهذا الشرط  إالللفجر لبل طلوعه  األذان مبعد طلوع الفجر ، وال يصح عنده األذان إعادة

للفجر بعد طلوعه نذِّ أُ  وإال
(ٔ)

  . 

 شاتغ : أدنح أصذاب انمٕل ان

مكتيوم  أم أبينمؤذنيان بيبلل و لياال كيان للنبيي  عمير  أبنائشة وعن عرو  ما  

مكتيوم( ليال  أم أبينييؤذن بلييل فكليوا واشيربوا حتيى ييؤذن  ببلال إن) فمال رسول   

ينيزل هيذا ويرليى هيذا أن إال آذانهمياالماسم لم يكن بيين 
(ٕ)
عين عائشية رضيي    ، وجياء 

زل هيذا ويرليى هيذا(كان ليدر ميا يني إالعنها )فبل اعلمه 
(ٖ)
بييب حبنيت  أنيسية، وبميا روت  

يصعد هذا وينزل هذا( أن إالمكتوم  أم أبنببلل و أذانرضي   عنها لالت )ما بين 
(ٗ)
. 

ممدار  إالببلل لريب من ولت الفجر فليس بين الولتين  أذانولت  إنوجه الداللة مما سبك 

للفجيير لبييل  األذان، فييبل يجييوز  الصييحابة  ألييواليسييير ميين الولييت كمييا هييو مبييين ميين 

ح من المميدار الميذكور االصح األحاديثطلوعه بزمن طويل بل ال بد من التميد بما جاء في 

السيابمة الصيحيحة ،  األحادييثوصعود الثاني. وهذا الميول ليد اخيذ بظياهر  األولمن نزول 

 بين األذانين.  في الممدار ما من ؼير تأويل معتمداً على لول من ذكرنا من الصحابة 

عليى هيذا الميول سيوؾ يكيون متيداخبلً ، وال يعيرؾ  األذانيينن الولت ميا بيين بأ  وأعترض

ي الفائيدة فويبدأ الولت الثاني وهو طلوع الفجر ، وعليه سوؾ تنت األولمتى ينتهي الولت 

، وهي كما هو مبين في الحيديث )ال يمينعن أحيدكم أذان بيبلل مين سيحوره  األولمن األذان 

                                                      
 9ٙ/ٕ؛ نيل االوطار  ٖٕٙ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  89/ٖينظر المجموع  (ٔ)

 8ٕٓ/ٔ، والحديث صحيح ينظر تلخيص الحبير  8ٕٖ/ٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٕ)

 ٕٔٓ/ٖوالحديث صحيح ينظر البدر المنير 9٘ٔ/9ٗ،  9ٖٖٕٓمسند أحمد ، حديث عائشة ، رلم الحديث  (ٖ)

،  8ٕٖ/ٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٘٘ٗ/٘٘،  8ٕٙٔٙ، حديث انيسة بنت حبيب ، رلم الحديث  مسند أحمد (ٗ)

 ٗ٘ٔ/ٖوالحديث صحيح ينظر مجمع الزوائد 



 

118 

داخل بيين اليولتين ال أم مكتوم( ، فبهيذا التي أبننه يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن فأ

أن ينتفع بهذا الرخصة لضيك ما بين األذانين من ولت حدكن أليم
(ٔ)
.   

لبيل دخيول الوليت  ذانبيأ  بد له من دخول الولت ، فبل عبرةللصبلة ال األذان إن  انرتجٍخ

 األحنياؾبعد دخول الولت ، وعلى هذا لاس  اإلعادة تها وجبللصبلة لبل ولت أذن، فإذا ما 

نه ال يماس مع وجيود الينصأ إال،  األولاتالفجر على سائر 
(ٕ)
، والنصيوص التيي ذكرتهيا  

لييه  النبيي  أميركيان ييؤذن للفجير لبيل طلوعيه ، لييد جياء ميا يخالفهيا مين  بيبلال نأمين 

لت ، لذا عمل العلماء على الجميع بينهميا لبل دخول الو أذنبعد الفجر ، حين  األذانبإعادة 

النسائي في  أخرجهالذ  أنس  بدليل حديث األمر أوللبل الفجر كان في  األذان، ولالوا إن 

كميا جياء فيي حيديث  األذانبإعيادة   أمره النبي لبل الفجر  ببللأذن  فعندماصحيحه ، 

يؤذن معيه  أنمكتوم  أم بنأ وأمرمصلحة ألره على ذلن   عمر ، فلما رأ  النبي  أبن

 األذانحبيان ، فهيذا  أبنرضي   عنها عند  أنيسةويتناوبان على ذلن ، كما مرو في حديث 

 أرادم واالسيتعداد للصيبلة ولئلسيراع فيي التسيحر لمين هيو أليمياظ النيوو  إنماهو ليس للفجر 

 لبيل دخيول ولتيه  للفجير األذانالصوم ، ولكي يوتر المميم ولؽيرها من المصالح ، ليذا جياز 

 

بعد دخول الولتويؤذن الفجر 
(ٖ)
 و  اعلم. 

                                                      
 9ٖٔ/ٖينظر الديباج على صحيح مسلم  (ٔ)

        هـ( المكتبة   ٕٕٔٔينظر حاشية البجيرمي على شرح منهم الطبلب ، سليمان بن عمر بن دمحم البجيرمي )ت (ٕ)

 ٖٙ/ٔتركيا ، –االسبلمية ديار بكر  

بداية المجتهد ونهاية ؛  ٕٕ/ٔ؛ البحر الرائك  7ٕٕ/ٔ؛ المبسوط للسرخسي 9ٕٕ/ٙينظر تفسير المرطبي  (ٖ)

؛ التحميك في  8ٕٓ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  89،  88،  87/ٖالمجموع  ٕٓٔ/ٔ؛ االم  9ٓ/ٔ الممتصد

( ، دار ٔهـ( ، ت مسعد عبد الحميد ، )ط97٘د الرحمن بن علي بن دمحم الجوز  )تأحاديث الخبلؾ ، ألبي الفرج عب

،  8ٖٕ،  8ٕٕ،  8ٕٔ/ٔ؛ تنميح التحميك في أحاديث التعليك ،  8ٖٓ،  7ٖٓ،  ٖٙٓ/ٔهـ ، ٘ٔٗٔالكتب العلمية 

،  8ٕٙ،  8ٕ٘،  8ٕٗ،  8ٖٕ،  8ٕٕ،  8ٕٔ،  8ٕٓ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  87ٕ،  8ٕٙ،  8ٕ٘،  8ٕٗ

؛ عون المعبود  7ٙ/ٕ؛ نيل االوطار  ٕٓٔ،  9ٔٔ/ٖ؛ المحلى  9ٖٕ،  9ٕٕ،  9ٕٔ،  9ٕٓ،  89ٕ،  88ٕ،  87ٕ

ٕ/ٔٗ7  ،ٔٙ٘  ،ٔٙٙ  ،ٔٙ7  ،ٔٙ8 
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 انغادعح ادلغأنح

  (((1)يف اَراٌ  غانرتجٍدكى ))

 اختلؾ الفمهاء في حكم الترجيع على ثبلثة الوال      

اإلميام الجوزجياني ليال فيي الترجييع ميا وهيو ليول  األذانفيي    يسين الترجييعاألٔلانمٕل 

ه آخير األميرين(نصه )الترجيع أفضل ألني
(ٕ)

 أحميدوبيه ليال مالين والشيافعي وروايية عين    

خزيمة وبه لال الزيدية أبنورواية عن 
(ٖ)
. 

ورواية  أحمدحنيفة والثور  ورواية عن  أبووبه لال  األذانفي    ال ترجيعانمٕل انصاًَ

اإلماميةشيبة و أبيبكر بن  أبووبه لال  إسحاقخزيمة ورواية عن  أبنعن 
(ٗ)
. 

ورواييية عيين  أحمييدهييذه رواييية عيين  أو األمييرينالمييؤذن مخييير بييين  إن  نصانببسانمببٕل ا

وبه لال الطبر  والظاهرية إسحاق
(٘)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

                                                      
الترجيع في اآلذان  هو ان يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرفعه بهما ، معجم لؽة الفمهاء ، للدكتور دمحم  (ٔ)

 8ٕٔ/ٔم ،98٘ٔهـ ٘ٓٗٔ( دار الثمات ٔق لنيبي ، )طللعة جي والدكتور حامد صاد

 ٖٕٓ/ٖفتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

؛ السيل  8ٕ٘/ٕ؛ شرح السنة للبؽو   ٖٔٗ/ٔ، اإلنصاؾ للمرداو   9ٔ/ٖ؛ المجموع 88/ٔينظر بداية المجتهد  (ٖ)

 ٕ٘ٔ/ٔالجرار 

؛ فتح البار   ٕٔٗ/ٔإلنصاؾ للمرداو  ؛ ا 8ٓ٘/ٔ؛ المؽني  ٔٓٔ/ٔ؛ الهدمن اآلية  ٓٔٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٗ)

؛ شرائع اإلسبلم في مسائل الحبلل والحرام ألبي الماسم نجم الدين  7ٕٕ/ٙ؛ تفسير المرطبي  ٖٕٓ/ٖألبن رجب 

 9ٙٔ/ٔم مؤسسة الوفاء بيروت  98ٖٔهـ ٖٓٗٔ( ٕهـ( ، )ط7ٙٙجعفر بن الحسن )ت

 ٓ٘ٔ/ٖ؛ المحلى  9٘/ٕار ؛ نيل االوط 8٘ٔ/ٔ؛ شرح الزركشي  9ٓ٘/ٔينظر المؽني  (٘)
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    األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

  اكبير    األذانعلميه هيذا  النبي  نأ) :محذورة  أبوبما رواه استدلوا         

 أندمحماً رسول   ، اشيهد  أن  ، اشهد  إالال اله  أن ، اشهد   إالال اله  أناكبر ، اشهد 

 أن  ، اشيهد  إالال اليه  أن  ، اشيهد  إالال اليه  أندمحماً رسول   ، ثم يعود فيمول اشهد 

دمحماً رسييول   ، حييي علييى الصييبلة مييرتين ، حييي علييى الفييبلح  أندمحماً رسييول   ، اشييهد 

 ( إال  اكبر   اكبر ال اله  قإسحامرتين زاد 
(ٔ)
.   

التييأذين بنفسييه  عليييو رسييول    ألمييىلييال )  محييذورة  أبييوواسييتدلوا بمييا رواه 

   إالال اليه  أن  ، اشهد  إالال اله  أنفمال لل   اكبر   اكبر   اكبر   اكبر ، اشهد 

ميين  فمييددمحماً رسييول   ، مييرتين مييرتين ثييم ارجييع  أندمحماً رسييول   ، اشييهد  أن، اشييهد 

 ، اشيهد  دمحماً رسيول  أن  ، اشيهد  إالال اله  أن  ، اشهد  إالال اله  أنصوتن ، اشهد 

دمحماً رسيول   ، حيي عليى الصيبلة ، حيي عليى الصيبلة ، حيي عليى الفيبلح ، حيي علييى  أن

 ( إالالفبلح ،   اكبر   اكبر ال اله 
(ٕ)
. 

يرجييع فييي  نأ محييذورة  أبييالييد علييم  رسييول    نأوجييه الدالليية ميين الحييديثين 

 أهييلميين تكييرار الشييهادتين مييا اسييتمر عليييه عمييل  األذانهييذه الصييفة فييي والشييهادتين ، 

فمييا  األذانيسييمعون هييذا  زميين الشييافعي وكييان الصييحابة والتييابعون  إلييىالحييرمين ، 

الحيرمين فالنياس  أهيل، ولييس هيذا ممتصير عليى أحد من ألذانامعارضة لصفة هذا  تورد

يرفع بهذه الصفة واألذان اإلسبلم دكانوا يشهدون مواسم الحم من كل ببل
(ٖ)
. 

                                                      
 8ٖٔ/ٕ،  7ٕ٘صحيح مسلم ، باب صفة اآلذان رلم الحديث (ٔ)

؛ المعجم الكبير ألبي الماسم سليمان بن أحمد بن 9ٙ/ٕ،  ٕٗٗسنن أبي داود ، باب كيؾ اآلذان ، رلم الحديث (ٕ)

هـ ٗٓٗٔالموصل  –( ، مكتبة الزهراء ٕهـ( ، ت حمد  بن عبد المجيد السلفي ، )طٖٓٙأيوب الطبراني )ت

 7ٖٔ/7،  7ٖٔٙم ، رلم الحديث 98ٖٔ

 ٕٕٕ/ٔينظر العرؾ الشذ   (ٖ)
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لد خالؾ حديث عبيد    بالترجيع األذانمحذورة في صفة  أبيورد عن   بأن ما وأعترض

في حضره وسفره   بين يد  رسول   بن زيد وسيأتي ، والذ  يؤذن به ببلل 

 . تهحتى وفا

محيذورة متيأخر عين حيديث عبيد   بين زييد ، فهيو فيي فيتح مكية  أبييحيديث  نبأوأجيب  

الحرمين يدل على استمرار العمل به عندهم من ؼير منازع أهلوعمل 
(ٔ)
. 

 أميامين مكية ،  بعد رجوع رسول    من ؼير ترجيع أذن ببلال نأ  لد ثبت وأعترض

 .عديدةا وجوهمحذورة من زيادة الشهادتين فيحتمل  أبي أذاند في ما ور

لييم يرفييع صييوته بالشييهادتين ، كمييا يجييب ليحصييل بييه  محييذورة  أبييا نأ  األولالوجييه 

)ثيم ارجيع  يرجيع فينياد  ميرة ثانيية بيدليل لوليه  أن  أمرهالناس ، لذلن  إسماع

من صوتن( دمدوا
(ٕ)
. 

وكيذلن ليريا ،  باإلسيبلمة كان مشركاً وهو مازال حديث عهد محذور أبا نأالوجه الثاني  

يعيد الشهادتين حتى تستمر وتثبت في للبه وللوبهم أن  فأمره 
(ٖ)
. 

 المييمحيذورة ليال ) أبييصيحيح عين  ندسيب األوسيطالوجه الثالث  لد اخيرج الطبرانيي فيي 

ال  أن  ، اشهد  إالال اله  أنحرفاً ،   اكبر   اكبر ، اشهد  األذان عليو رسول   

دمحماً رسيول   ، حيي عليى الصيبلة  حيي  أندمحماً رسيول   ، اشيهد  أن  ، اشيهد  إالاله 

 ( إالعلى الصبلة ، حي على الفبلح ، حي على الفبلح ،   اكبر   اكبر ال اله 
(ٗ)
. 

 إنمياألبيي محيذورة  األذانلمينيه لم يرجع فيي الشيهادتين فيي ت النبي  نأوجه الداللة  

 أذانمحيذورة ، ووافميه  أبييميا سيبك عين  تخالفيذكرهما مرتين مرتين. وهذه الرواية ليد 
                                                      

 ٖٕٓ/ٖينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

هـ( ، ت دمحم ٕٖٔينظر شرح معاني اآلثار ، ألحمد بن سبلمة بن عبد الملن بن سلمة ابو جعفر الطحاو  )ت (ٕ)

 ٖٔٔ/8هـ ، 99ٖٔبيروت  –( ، دار الكتب العلمية ٔزهر  النجار ، )ط

 ٕٕٙ/ٔينظر العرؾ الشذ   (ٖ)

هـ( ، ت طارق بن عوض   بن دمحم ، عبد ٖٓٙالمعجم األوسط ، ألبي الماسم سليمان أبن أحمد الطبراني )ت (ٗ)

 ٖٕ/ٕ،  ٙٓٔٔهـ ، رلم الحديث ٘ٔٗٔالماهرة  –المحسن بن إبراهيم الحسني دار الحرمين 
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عنييد المسيلمين بعييد ذليين ، فهيذا الوجييه ميين  األذانومييا اسيتمر عليييه العمييل فيي  بيبلل 

بالحديث االستداللاختبلؾ الرواية لد اضعؾ 
(ٔ)
.  

)ثييم ارجييع فمييد ميين صييوتن( أ  اخفييض  عنييى لولييه م نبييأ األولعيين الوجييه  وأجيييب

صوتن في الشهادتين
(ٕ)
. 

(  وفييه األذانمحذورة لوله )يا رسول   علمني سنة  أبيالوجه الثاني فمد جاء عن  وأما

دمحماً رسيول  أن  ، اشيهد  إالال اليه  أن  ، اشيهد  إالال اله  أننه لال له )ثم تمول اشهد أ

اً رسول   ، تخفض صوتن ثم ترفع بها صوتن بالشهادة(دمحم أن  ، اشهد 
(ٖ)
. 

 له. بتعليم الرسول  األذانمن سنة  عالترجي أنوجه الداللة  

داود  وأبيومسيلم  أخرجيهميا  تفميد خالفي ةالرواية وان كانت صيحيح إنفالوجه الثالث   أما

 ، والزيادة من الثمة ممبولة. عمن زيادة الترجي

    مٕل انصاًَأدنح أصذاب ان

فميال ييا رسيول    النبيي  إليىنيه جياء أما جاء عن عبد   بن زيد بن عبد ربه       

 وأليامعليى جيذم حيائط فيأذن مثنيى  أخضيرانردان في المنيام كيأن رجيبلً ليام وعلييه بي رأيت

 وأليياملعييده  ى ولعييد بينهييامثنيي وأذنفسييمع بييبلل بييذلن فمييام  ةعييدمثنييى مثنييى ولعييد بينهمييا ل

ى(مثن
(ٗ)

  ، إالال اله  أناشهد  اكبر،. وفي رواية )لال تمول   اكبر   اكبر   اكبر   

دمحماً رسول  ( أناشهد   ،دمحماً رسول  أناشهد   ، إالال اله  أناشهد 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖ٘ٗ/ٕينظر شرح ابي داود للعيني  (ٔ)

 87ٗ/ٔينظر تحفة االحوذ   (ٕ)

؛ وجاء في البدر المنير ال يحتم     7ٙٔ/7،  7ٖ٘ٙ؛ المعجم الكبير الرلم  87٘/  ٗ،  7ٕٙٔصحيح أبن حبان  (ٖ)

 ٖٙٙ/ٖبهذا اإلسناد ، 

؛ مسند أحمد ، حديث معاذ  ٖٖ/ٖ، 9ٗ9سنن الدارلطني ، باب ذكر اإللامة واختبلؾ الروايات فيها ، رلم الحديث (ٗ)

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة ، كتاب االذان  ٕٓٗ/ٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٔٔ/٘ٗ، 8ٕٓٓٔجبل ، رلم الحديث  بن
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وجه الداللة من الحيديثين تثنيية الشيهادتين وليم يرجيع فيهيا وجياء فيي الحيديث الثياني ذلين 

ليال   ليال  ضحاً بيذكر الشيهادة ميرتين فميط واسيتدلوا بميا رواه عمير بين الخطياب وا

 أن  اكبر   اكبر ، ثيم ليال اشيهد  أحدكملال المؤذن   اكبر فمال  إذا   رسول   

ال  أن  ، ليال اشيهد  إالال اليه  أن  ، ثم لال اشيهد  إالال اله  أن  ، لال اشهد  إالال اله 

 أندمحماً رسول   ، ثيم ليال اشيهد  أندمحماً رسول   لال اشهد  أن  ، ثم لال اشهد  إالله 

دمحماً رسول  ( أنشهد أدمحماً رسول   لال 
(ٕ)
. 

ث جياء فيي ي، والحيد عوجه الداللة من الحديث  ذكر الشهادتين مرتين فمط من دون ترجيي 

سنة ثابتية  عن والذكر بعده للسامع ، فلو كان الترجيالمؤذ إلىستماع معرض بيان فضل اإل

 م السامع وبيان فضل متابعة المؤذن.يلذكره في الحديث وهو في معرض تعل

ألبيي  حديث عبد   بن زيد لد جياء بعيده تعلييم رسيول    نألد مر بأنه   وأعترض

 نهادتين ، وليد جياء عيالش فيها ترجيع نوأها سابماً اعلى صفته التي ذكرن األذانمحذورة 

سيييبعة  واإللاميييةتسيييعة عشييير كلمييية ،  األذانعلميييه  النبيييي  نأ) محيييذورة  أبيييي

عشرة(
(ٖ)
. 

تسعة عشرة كلمة  األذان نأ محذورة  أبالد علم   رسول    نأوجه الداللة    

وذكير  ما جاء في حديثي عبد   بن زيد وعمر رضيي   عنهميا ،كلمات ع أربعة، بزيادة 

 ال يحتمل التأويل. األذانعدد الكلمات 

                                                                                                                                                                      
؛ وهذه الرواية رجالها رجال الصحيح وهي متصلة على مذهب الجماعة ، ينظر  7٘ٙ/8،  ٔوااللامة ، رلم الحديث 

 7ٕٙ/ٔنصب الراية 

؛ سنن أبن ماجة ، باب بدء اآلذان ، رلم الحديث 9ٗ/ٕ، ٕٕٗ سنن أبي داود ، باب كيؾ اآلذان ، رلم الحديث(ٔ)

؛  السنن الكبر  للبيهمي 8ٖٕ/ٖٖ، 88ٔ٘ٔ؛ مسند أحمد ، حديث عبد   بن زيد رلم الحديث ٖٓٗ/ٕ، 98ٙ

 ٙ٘ٗ/ٔ،  77ٗٔ؛ مصنؾ عبد الرزاق ، باب بدء االذان، رلم الحديث  9ٖٓ/ٔ

المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ثم يسأل له الوسيلة ، رلم صحيح مسلم ، باب استحباب المول مثل لول  (ٕ)

 8ٕٖ/ٕ،  78٘الحديث 

؛ صحيح أبن حبان رلم الحديث ٖٕٓ/ٔ، 77ٔسنن الترمذ  ، باب ما جاء في الترجيع في اآلذان رلم الحديث (ٖ)

 8ٖٗ/ٖ؛ وجاء في البدر المنير هذا الحديث صحيح  ٙٔٗ/ٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي  77٘/ٗ،  8ٔٙٔ
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     انمٕل انصانس أصذابأدنح 

، كلهيا صيحيح محفيوظ  عين رسيول    أحادييثمين  األذانميا ورد فيي  إنلالوا       

ما جاء مين زييادة الشيهادتين فهيي زييادة ممبولية ،  أمامنها ،  حرؾ ولم يختلؾ الرواة في

وبخاصة ميا جياء فيي  النبي  ألفاظذه الزيادة توافك من حافظ ثمة عدل ، وه تلد جاء

ميين سيينن فييي  بجميييع مييا جيياء عيين رسييول   األخييذ، لييذا استحسيين هييؤالء  الترجيييع

كيان مين  األذانفيي  ، فميا جياء فيي الترجييع ، ألنها كانت بفعل يحضيره النبيي  األذان

فييه ،  عل اليذ  ال ترجييبيبل أذانن أألبي محذورة وليس بحضيوره فميط و تعليم النبي 

توفي  نإلى أوبحضوره ، والذ  استمر عليه ببلل   هبإلرارلد ثبت 
(ٔ)
  . 

 أبياليد عليم  النبيي  نأالصيحيحة اليواردة  األحادييث  والذ  يبدو من خبلل انرتجٍخ 

 الذ  جاء عن عبيد   بين زييد ، وكيان األذانعلى  لر ببلالأ، ووفيه ترجيع األذانمحذورة 

 نأ، فيالراجح  توفي النبي  إن إلى من دون ترجيع هوسفر وره في حضرهيؤذن بحض

تركها أون المؤذن مخير بين فعلها أو األذانسنة من سنن  الترجيع
(ٕ)
 و  اعلم. 

 ادلغأنح انغاتؼح

 ((يف انصالج تانثغًهح اجلٓشدكى ))

  اختلؾ الفمهاء في حكم الجهر بالبسملة على اربعة الوال     

                                                      
هـ( ، ت 7ٕ8ينظر المواعد النورانية الفمهية ، لتمي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت (ٔ)

 م9٘ٔٔهـ 7ٖٓٔ( ، مكتبة السنة الدمحمية ٔدمحم حامد الفمي ، )ط

؛  89/ٔ الممتصدبداية المجتهد ونهاية ؛  ٖٔٔ،  ٖٓٔ/8؛ شرح معاني اآلثار  7ٕٕ/ٙينظر تفسير المرطبي  (ٕ)

؛ شرح سنن أبي داود للعيني  97ٖ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  8ٓ٘/ٔ؛ المؽني  9ٖ،  9ٕ،  9ٔ/ٖالمجموع 

ٕ/ٕٗ8  
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اإلميام الجوزجيانيوهيو ليول يمرأها سراً في الصبلة السرية والجهريية  : األٔلانمٕل 
(ٔ)
. 

وبيه  الزبييروهو لول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عبياس وابين مسيعود وابين 

المبيارن والحنفيية والحنابلية كميا  أبينوالثور  و األوزاعيعن الحكم بن حماد ورواية  لال

بعين ؼير ما ذكررو  عن كثير من التا
(ٕ)
. 

ابيو  يجهر بها في الصبلة الجهرية ويسر بها بالصبلة السرية ، وهيو ليول انمٕل انصاًَ:

 هريرة ومعاوية وابي بن كعب وابو لتادة وابو سعيد الخدر  وعبد   ابن ابي اوفيى

شهاب وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبيير والشيافعية كميا رو   أبننافع و وبه لال 

عن كثير من التابعين ؼير ما ذكر ضاأي
(ٖ)
اإلمامية، و 

(ٗ)
. 

عين   ال يمرأهيا فيي الصيبلة ال سيراً وال جهيراً وبيه ليال الحسين فيي روايية انمٕل انصانس

مالن عن في رواية األوزاعي
(٘)
.   

بهيا  سيراراإل واألفضلجهراً في الصبلة الجهرية  أوتها سراً اءيخير في لر انمٕل انشاتغ:

والظاهرية إسحاقليلى ورواية عن  أبي أبنوهو لول 
(ٙ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

                                                      
 7ٙٔ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  ٕٙ/ٕالمؽني  9ٙ/ٔ؛ تفسير المرطبي  ٖ٘ٗ/ٕينظر البحر الرائك شرح كنز الدلائك (ٕ)

ٔ/ٔ7ٙ 

  8ٕٙ/ٕ؛ نيل االوطار  ٕٙ/ٕ؛ المؽني  ٕٖٖ/ٖينظر المجموع  (ٖ)

 ٖ٘ٗ/ٔينظر دعائم اإلسبلم ومعرفة الحبلل والحرام  (ٗ)

ينظر تهذيب مسائل المدونة ، المسمى التهذيب في اختصار المدونة ، ألبي سعيد خلؾ أبي لاسم الميرواني  (٘)

؛ فتح البار  ألبن  88/ٔم ٕٔٓٓ( ، دار الكتب العلمية ٔ  ، )طهـ( ، ت ابو الحسن فريد المزيد7ٕٖالبراذعي )ت

 ٙٙٔ/ٗرجب 

 ٖٕ٘/ٖالمحلى  ينظر (ٙ)
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ليال )صيليت خليؾ  بين مالين أنيس  بميا رواه   اسيتدلوا األٔلأدنح أصذاب انمبٕل 

بييـ)بسم    مييرأميينهم ي أحييداسييمع أفلييم  بكيير وعميير وعثمييان  وأبييي رسييول   

الرحمن الرحيم((
(ٔ)

أ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(، وفي رواية فلم اسمع احداً منهم يمر
(ٕ)
 

بكر وعمر( وأبوبسم ميحرلا نمحرلا هللا  ر  سِ )كان يُ  النبي  نأأنس  وفي رواية عن
(ٖ)
.   

ون البسملة في ؤوالخلفاء من بعده كانوا يمر رسول    نأوجه الداللة من الحديثين 

   الصبلة سراً وال يجهرون بها.

 أبيي عليى اوفيرفعه وولفه ، فمد جياء فيي الموطيأ مول الحديث لد اختلؾ في نأ  وأعترض

 نأ، كميا  النبيي  إليىبكر وعمر وعثمان ، وجاء في ؼيره من الصحاح والسنن رفعه 

ونهيا  ؤنهيم يمرأأيضياً  مون البسملة ، وجاء عينهؤرال يم نهمأ ممتنه مضطرب فمد جاء عنه

ميان رضيي   عنهميا. بعدم ذكر عليي وعث معنه ت، وجاء ذكر علي ب معنه توجاء

فالحديث مضطرب اضطراباً ال تموم به حجة
(ٗ)
. 

وهذا االخيتبلؾ  ، لادحةن كان صحيحاً فهو ال يعد علة إحديث والما ذكرتم في  إن  وأجيب

بيييالمعنى. والروايتيييان صيييريحتان  األحادييييثكيييانوا ييييروون  الصيييحابة  نأ إليييىراجيييع 

البسملة ، وهي الروايية محتملية والروايتيان  ونؤيمرروايات ال أنس  أتي عنتوس باإلخفاء

ن لؽيرهمايحتمبلن التأويل فتكونان مفسرتت تان الالسابم
(٘)
. 

ليال )صيليت خليؾ النبيي  أنيس  بميا رواهاسيتدلوا     أدنح أصذاب انمٕل انصباًَ

  بكيير وخلييؾ عميير وخلييؾ عثمييان وخلييؾ علييي ، فكلهييم كييانوا يجهييرون  أبيييوخلييؾ

                                                      
       ؛ سنن الدار لطني ،  ٕٙٗ/ٖ،  897سنن النسائي ، باب ترن الجهر بـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا( ، رلم الحديث  (ٔ)

 ٕٖ٘/ٖ،  ٕٕٔٔ( ، رلم الحديث باب ذكر اختبلؾ الروايات بالجهر بـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ٖٔٙ/ٕ،  ٘ٓٙصحيح مسلم باب حجة من لال ال يجهر بالبسملة رلم الحديث  (ٕ)

 ٕ٘٘/ٔ،  7ٖ9رلم الحديث  المعجم الكبير للطبراني ، ومما اسند أنس أبن مالن  (ٖ)

 ٖٕٓ/ٕينظر التمهيد  (ٗ)

 9ٗٔ/ٗينظر فتح البار ألبن رجب  (٘)
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(بمراءة بسيم ميحرلا نمحرلا هللا
(ٔ)

)صيليت خليؾ  اليدارلطني أخرجهياأنيس  روايية عين ي. وفي

بكيييير وعميييير رضييييي   عنهمييييا فكييييانوا يجهييييرون بييييـ )بسييييم  وأبييييي النبييييي 

  الييرحمن الييرحيم((
(ٕ)

 نأ سييلمة   وأمعميير  أبيينعبيياس و أبيين. وجيياء عيين علييي و

كان يفتتح الصبلة بـ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا( النبي 
(ٖ)
.   

ليراءة البسيملة جهيراً فيي الصيبلة الجهريية ، فهيي تبعياً  األخبارالداللة  مما سبك من  وجه

 لمراءة الفاتحة سراً في الصبلة السرية وجهراً في الصبلة الجهرية.

 األخبيياروإن صييحت فهييي محتمليية للتأويييل لييد فسييرتها  أخبييارورد ميين   بييأن مييا وأعتييرض

اح )ال جيالجح أبيوليال  ا جياء عين عليي مي أما،  األولالمول  أصحاب أدلةالسابمة في 

تموم به حجة(
(ٗ)
وتفرد به عمر بن شمر وهو واهي الحديث 

(٘)
عبياس  أبين، وما جاء عن  

وهيو  رحياتم )وهيذا الحيديث ال يروييه ؼيير معتمي أبيي أبينال د ليعباس رضي   عنهما فم

ؼير محفوظ(
(ٙ)
 ليال جعفير بين دمحم هعمر رضيي   عنهميا ففيي اسيناد أبن، وما جاء عن  

)ال يحييتم بحديثييه( الييدارلطني
(7)
حييديث ام سييلمة رضييي   عنهييا ، ففييي سيينده عبييد  أمييا،  

أجمعيوا عليى تييرن عين يزيييد )ز  عنهميا )ليسييا بشييء( وليال الجيو أبيينالكيريم ويزييد ليال 

(حديثه
(8)
.   

                                                      
 7ٖٖ/ٕ،  8ٕٓديث أنس رلم الحديث المستدرن باب أما ح (ٔ)

 ٕٕٔٔسنن الدارلطني ، باب وجوب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة واختبلؾ الروايات من ذلن ، رلم  (ٕ)

الروايات في فمد أخرجه الدارلطني في باب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة واختبلؾ  فأما حديث علي  (ٖ)

ً الدارلطني في نفس الباب برلم  89ٕ/ٖ، 78ٔٔ ذلن رلم الحديث وأخرجه  7ٗٔٔوحديث أبن عباس أخرجه ايضا

ولال عنه هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وحديث  7ٓ7الحاكم في المستدرن في باب اإلمامة والجماعة رلم 

وحديث اسم سلمة  8ٗ٘/ٕي أبن عمر أخرجه البيهمي في سننه ولال عنه الصواب انه مولوؾ ؛ السنن الكبر  للبيهم

 سيأتي في عرضه األدلة.

 ٕ٘ٗ/ٔتنميح التحميك  (ٗ)

 ٘ٙ٘/ٖالبدر المنير  (٘)

 7ٙ٘/ٖالمصدر نفسه (ٙ)

 ٖٙ٘/ٖالمصدر نفسه  (7)

هـ( ، ت مسعد عبد الحميد ، 97٘التحميك في أحاديث الخبلؾ ، لجمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن الجوز  )ت (8)

 8ٖٖ/ٔهـ ، ٘ٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔدمحم السعدوني ، )ط
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ها فعن نعييم بين المجمير ليال صيليت يضعيفة فمد جاء ما يمو األخباركانت هذه  إنوأجيب  

فمرأ البسملة ثم لرأ بأم المرآن ثم لال لما سلم )أني ألشبهكم صيبلة  هريرة  أبيخلؾ 

(برسييول   
(ٔ)

 أم إذاكييان  النبييي  نأ هريييرة أبييي. وبمييا رواه أويييس عيين 

الناس لرأ بالبسملة(
(ٕ)
)بسيم  ذكيرت ليراءة رسيول    إنهاسلمة  أموبما جاء عن  ، 

حمد هلل رب العالمين( يمطع لراءته آية آية  الرحمن الرحيم ، ال
(ٖ)

أنيس  . وبميا جياء عين

 عين ليراءة رسيول    ئلانه سي    ليال )كانيت ميدا ثيم ليرأ البسيملة يميد بسيم

الرحمن ويمد اليرحمن ويميد اليرحيم(
(ٗ)
ليال كانيت لرسيول    وبميا جياء عين سيمرة 

  رغ من المراءة(ف إذالرأ البسملة وسكتة  إذاسكتتان سكتة
(٘)
.   

   كان يفتتح المراءة بالبسملة. رسول    نأوجه الداللة مما سبك 

النسيائي فيي بياب  أخرجيهجاء مين خبير نعييم لييس بصيريح بيالجهر فميد   بأن ما وأعترض

 أميانه جهر بها ليعلم الناس لراءتها كما جهير عمير بيالتعوذ أترن الجهر بالبسملة ويحتمل 

ولد يكون انه لرأها سيراً  أيضارد به وهو ليس بصريح بالجهر ويس فمد تفأخبر 
(ٙ)
، وليد  

 أدلييةهريييرة خبيير يخييالؾ مييا سييبك فييي الجهيير ، وسيييأتي فييي معييرض  أبيييولييد جيياء عيين 

 المول الثالث.  بأصحا

                                                      
؛ سنن الدارلطني ، باب وجوب لراءة  9٘ٗ/ٖ،  89٘سنن النسائي باب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، رلم الحديث (ٔ)

؛  المستدرن  9ٕٔ/ٖ، 8ٓٓٔٔبسم ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة والجهر بها واختبلؾ الروايات في ذلن رلم الحديث 

 ٙٗ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي  7ٕٙ/ٖ، 8ٔٗث أنس رلم الحديث ، إما حدي

سنن الدارلطني باب وجوب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة والجهر بها واختبلؾ الروايات في ذلن رلم  (ٕ)

 7ٗ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي  99ٕ/ٖ، 8ٖٔٔالحديث

؛ المستدرن ، باب  ٖ٘ٔ/ٖ، ٕٗٓٔ ، رلم الحديث سنن الدارلطني ، باب وجوب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا (ٖ)

؛ مسند أحمد ، حديث ا مسلمة ، 7ٖ/7، 8ٖٕٙٓمما لم يخرجاه ولد صح سنده ، رلم الحديث  لراءات النبي 

 ٗٗ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٖٖ/ٗ٘، 7ٖٕٔ٘رلم الحديث 

 ٙٙٗ/٘ٔ،  8٘ٙٗصحيح البخار  ، باب مد المراءة ، رلم الحديث  (ٗ)

؛مسند اإلمام أحمد ، ومن  ٖٗٓ/ٖ،  9ٗٔٔسنن الدارلطني ، باب وجوب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،رلم الحديث(٘)

 7ٖٔ/ٔٗ،  9ٖٓ7ٔومن حديث سمرة ابن جندب ، رلم الحديث 

 7٘ٔ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٙ)
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سيلمة رضيي   عنهيا فهيو مين بياب التعلييم أيضياً ، وفييه عميرو بين هيارون  محديث أ أما

وليس بالمو 
(ٔ)
. 

لراءته كانت مداً ، فمد سئل عن هيذا الحيديث يحييى بين معيين فميال  إنفي س أن حديث أما 

نه حديث مرسلإليس بشيء ، وليل 
(ٕ)
. 

كانييت بييين  ىاألولييحييديث سييمرة فمييد فسيير لتييادة راو  الحييديث السييكتتين بييأن السييكتة  أمييا

   فرسول   األسرارفرغ من المراءة ، هذا دليل على  إذاوالمراءة ، والثانية  ريبالتك

 

 

ىاألول ةكان يمرأ البسملة في السكت
(ٖ)

. وكل ما اسيتدل بيه لييس تصيريح بأنيه ليرأ البسيملة 

 في ؼير الصبلة. لمراءة رسول    اوصف األخبارلد تكون هذه  وإنمافي الصبلة ، 

   انمٕل انصانس أصذاب أدنح

بكير وعمير  وأبيي لال )صليت خلؾ النبي  بن مالن أنس  بما رواهاستدلوا      

وعثمان وكانوا يستفتحون بـ )الحمد هلل رب العالمين( ال يذكرون بسيم ميحرلا نمحرلا هللا فيي 

(خرهاآلراءة وال في  أول
(ٗ)
ليال )كيان عبيد  أبييهل عين ؽفيعبيد   بين الم أبن، وبما رواه  

 سول   حدنا يمرأ بسم ميحرلا نمحرلا هللا يمول صليت خلؾ رأسمع  إذافل ؽ  بن الم

ميينهم لييرأ بسييم ا أحييد بكيير وخلييؾ عميير رضييي   عنهمييا فمييا سييمعت أبيييوخلييؾ 

                                                      
 ٗٗ/ٕينظر السنن الكبر  للبيهمي  (ٔ)

 ٔ٘ٔ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

 8٘ٔ/ٗ فتح البار  ألبن رجب (ٖ)

 ٕٖٙ/ٕ،  ٙٓٙصحيح مسلم ، بحجة من لال ال يجهر بالبسملة رلم الحديث  (ٗ)
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  الرحمن الرحيم(
(ٔ)

يفتيتح  . وبما جاء عن عائشة رضي   عنها )كان رسول   

الصبلة بالتكبير والمراءة بـالحمد هلل رب العالمين(
(ٕ)
. 

)ليال   عيز وجيل  مع النبيي نيه سيأ هرييرة  أبييبميا جياء عين  أيضيا واواستدل

لسمت الصيبلة بينيي وبيين عبيد  نصيفين ولعبيد  ميا سيأل ، فيإذا ليال العبيد الحميد هلل رب 

عليو عبد  ، فيإذا ليال  أثنىفإذا لال الرحمن الرحيم ، لال عبد  العالمين ، لال   حمدني 

، فييإذا لييال اهييدنا إيييان نعبييد وإيييان نسييتعين ، لييال هييذا بينييي وبييين عبييد  ولعبييد  مييا سييأل 

عليهم ؼير المؽضوب عليهم وال الضالين ، ليال هيذا  أنعمتالصراط المستميم صراط الذين 

لعبد  ولعبد  ما سأل(
(ٖ)
.   

 البسملة ال تمرأ في الفاتحة وال في الصبلة. إنالسابمة  األحاديثوجه الداللة من 

أوييل كميا بينيا سيابماً ، فهو مضيطرب متنياً وسينداً ومحتميل للتأنس  ما رواه أما  وأعترض

كيان  إنمياير  عدم ليراءة الفاتحية ،  هاء الموهو من كبار الف األوزاعيوان راو  الحديث 

ير  لراءتها سراً 
(ٗ)
.  

فل )رجل مجهول(ؽالم أبنعبد البر عن  أبنخبر الثاني فمد لال ال وأما
(٘)
. 

نه مرسلعبد البر عنه ا أبنما جاء عن عائشة رضي   عنها فمد لال  وأما
(ٙ)
. 

فالحديث صحيح ، وهو دليل لو  على عدم لراءة البسيملة  هريرة  أبيوما جاء عن 

 هرييرة  أبييمسيلم ، فعين  أخرجيهسننه زييادة عليى ميا في اخرج  الدارلطني إن، إال 

                                                      
 ٖٙٗ/ٖ،  898سنن النسائي ، باب ترن جهر بـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا( ، رلم الحديث  (ٔ)

؛ مسند أحمد ، مسند  ٖٙٗ/ٕ، ٘ٙٙلحديث سنن أبي داود ، باب من لم ير الجهر بـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا( ، رلم ا (ٕ)

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة من كان ال يجهر لـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا( رلم  ٖٙ٘/ٖ٘، 98ٕٔ٘عائشة ، رلم الحديث 

 7ٗٗ/ٔ،  ٗالحديث 

 ٕٖ٘/ٕ،  98٘صحيح مسلم ، باب وجوب لراءة الفاتحة في كل ركعة ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٕٓٔ/ٔ بداية المجتهد ونهاية الممتصد؛  ٔ٘ٔ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٗ)

 ٕٓٔ/ٔ بداية المجتهد ونهاية الممتصد (٘)

 ٔٔٔ/ٔخبلصة البدر المنير   (ٙ)
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ليال )ليال   عيز وجيل لسيمت الصيبلة بينيي وبيين عبيد  نصيفين  ليال سيمعت النبيي 

ي عبيد  ثيم يميول نذكرصيبلة )بسيم ميحرلا نمحرلا هللا( فييافتيتح ال إذافنصفها له يمول عبد  

)...
(ٔ)
السورة ال اآلية أرادتمام الحديث، وهذه الزيادة مفسرة لحديث مسلم انه  إلى 

(ٕ)
. 

ميا جياء عين عائشية رضيي    نأا علية ، إال ميوالثاني فيه األولكان الخبران  إنوأجيب  

نفسيه فيي  اليدارلطنيفي سننه ، ليد ليال عنيه  لدارلطنيا أخرجهعنها ، فهو صحيح ، وما 

نييه ضييعيؾإعللييه 
(ٖ)
يفسيير مييا جيياء فييي  أويخصييص  ن  أ، وهييذا الخبيير الضييعيؾ ال يمييو 

 صحيح مسلم.

ال تعنيي إسيماط البسيملة مين الميراءة فيي  األخبياربن عبيد البير )وهيذه أ هلالبما   وأعترض

 إنمياالصحيحة تثبت لراءتهيا ،  خباراألوؼيره من  أنس  بداية الصبلة ، فما ورد عن

ؼيرها من السورة يؽني عنها( إنهذه اآلثار رد على لول من لال 
(ٗ)
عبد البير  أبن، ولول  

المراد من افتتاح المراءة بـ )الحمد هلل رب العالمين( هو لراءة  نأيوضح فيه  نأالبر يريد 

 صبلة.تدل على وجوب لراءة الفاتحة في ال األخبارسورة الفاتحة ، وهذه 

   انمٕل انشاتغ أصذاب أيا

لييراءة الفاتحيية بييالجهر  نأ، ولييد صييح عنييه  بمييا صييح عيين رسييول    واأخييذإنهم فيي

بالبسيملة والجهير بهيا  اإلخفياءبالبسملة وصح عنه أيضاً انه أسر بالبسيملة ، وأؼليب أدلية 

صحيحة ، لذا فبل ضير من العمل بأ  منها فالكل لد ثبت بالدليل
(٘)
. 

                                                      
سنن الدارلطني ، باب وجوب لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة والجهر بها واختبلؾ الروايات في ذلن ، رلم  (ٔ)

 ٕٖٔ/ٖ،  ٕٔٓٔالحديث 

 ٔٔٗ/ٖن أبي داود للعيني ينظر شرح سن (ٕ)

ينظر العلل الواردة في االحاديثة النبوية ، للشيخ الحافظ أبي الحسن على بن عمر أبن أحمد بن مهد  الدارلطني  (ٖ)

 7ٔ/9م ، 98٘ٔهـ ٘ٓٗٔ( ، دار طيبة الرياض ٔهـ( ،ت محفوظ الرحمن زين   السلفي ، )ط8ٖ٘)ت

 ٕٗٔ/ٕٓالتمهيد  (ٗ)

هـ( ، المكتبة 9ٔٔلن ، شرح موطأ مالن ، ألبي عبد الرحمن بن أبي بكر ابو الفضل السيوطي )تينظر تنوير الحوا (٘)

 ٓ٘/٘؛ المحلى  7ٙ/ٔ،  9ٙٙٔ،  89ٖٔمصر  –المكتبة التجارية الكبر  
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 نأوميا ورد عليهيا مين اعتراضيات وردود ومنالشيتها يبيدو  اآلراءبعيد عيرض   انرتجٍخ

سواء كانت الصيبلة جهريية  الرأ  المختار هو لراءة البسملة سراً لبل الفاتحة في الصبلة 

الجميع  وإمكانالطرفين  أدلةلتساو   باألخذ ىاألول، وهو  األدلةوذلن للجمع بين ام سرية 

  حتياط و  اعلم.بينهما ، وكذلن على وجه اال

 

 

 

 ادلغأنح انصايُح

 (1)))انرطثٍك((

  .ألوالفي حكم العمل به على ثبلثة اختلؾ الفمهاء في حكم نسخه على لولين و

 : دكى َغخّأٔال

اإلمام الجوزجانيوهو لول نه منسوخ إ  األٔلانمٕل 
(ٕ)

ولول جمهور العلمياء ، الحسين . 

اإلماميةة والشافعية والحنابلة والظاهرية ورين ، والحنفية والمالكييس أبنالبصر  و
(ٔ)
. 

                                                      
التطبيك المطابمة في الصبلة اإللصاق بين باطن الكفين حال الركوع والتشهد وجعلهما بين الفخذين ، الماموس  (ٔ)

 ٖٖٔ/8( ، دار الفكر ؛ معجم لؽة الفمهاء ٕكتور سعد  ابو حبيب ، )طالفمهي ، للد

 ٕٕ٘/ٗينظرفتح البار  ألبن رجب  (ٕ)
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عبييد  وأبو واألسودعلممة  أبن مسعود نه سنة في الركوع وبه لالإ انمٕل انصاًَ:

سوربن األ وعبد الرحمن
(ٕ)
. 

 

 

 

 ٔيُالشرٓا األدنح

فطبميت  أبييجنيب  إليىما رواه مصعب بن سعد لال )صليت    األٔلأدنح أصذاب انمٕل  

نضيع  نأ وأمرنياوليال كنيا نفعليه فنهينيا عنيه  أبيعتهما بين فخذ  فنهاني بين كفي ثم وض

على الركب( أيدينا
(ٖ)
. 

التطبيك كان مشيروعاً  نأعلى الركب وهذا يعني  األيد ك ووضع يجه الداللة  ترن التطبو

 لبل ثم نسخ بدليل )فنهينا عنه(.

بل عليى عبيد   بين دخي إنهمياميا رواه علممية واالسيود     أدنح أصذاب انمبٕل انصباًَ

حدهما عن يمينه واالخر أصلي من خلفكم ، لاال نعم فمام بينهما وجعل أفمال  مسعود 

                                                                                                                                                                      
؛ المجموع  7ٕٖ/ٖ؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل  ٖٔ٘/ٕ؛ البحر الرائك  ٕٖٕ/ٔينظر شرح معاني اآلثار  (ٔ)

خار  ، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ؛ عمدة المار  شرح صحيح الب 7ٕٗ/ٖ؛ المحلى  ٓ٘/ٕ؛ المؽني  7ٗ/ٖ

 ٗ٘ٔ/ٖ٘؛ وسائل الشيعة  ٖٙ/ٙهـ( ، دار إحياء التراث العربي ، 8٘٘)ت

 ٕٔ٘/ٗينظر شرح البار  ألبن رجب  (ٕ)

 ٕٔٙ/ٖ، 7ٗ8صحيح البخار  ، باب وضع االكؾ على الركب في الركوع ، رلم الحديث  (ٖ)
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ثم طبك بين يديه ، ثم جعلهيا  أيديناعلى ركبنا فضرب  أيديناعن شماله ، ثم ركعنا فوضعنا 

(بين فخذيه فلما صلى لال هكذا فعل رسول   
(ٔ)
. 

 أييدينابالركب بدليل )فوضيعنا  باألخذمشروع حتى مع علم الناس  كيالتطب نأوجه الداللة  

 بالركب لم ينسخ التطبيك. باألخذ األمرن أعلى ركبنا( ، و

صلينا مع عبيد   ، فلميا ركيع طبيك كفييه ،  لاال  إنهمالد جاء عن علممة واالسود  وأجيب

 د ، فصيلى بنيا فيي بيتيهووضعهما بين ركبتيه ، وضرب أيدينا ففعلنا ذلن ، ثم لمينا عمر بع

يدييه عليى  ، ووضيع عمير  فلما ركع طبما كفيهما كما طبك عبد   بن مسعود 

ركبتيه فلما انصرؾ لال ما هذا فأخبراه بفعل عبد   لال )ذان كان يفعل ثم ترن(
(ٕ)

. وعن 

كيع الصيبلة فكبير ورفيع يدييه فلميا ر لال )علمنا رسيول    عبد   بن مسعود 

بهيذا  أمرنياكنيا نفعيل هيذا ثيم  أخييطبك يديه بين ركبتييه ، ليال فبليػ ذلين سيعداً ليال صيدق 

على الركبتين( اإلمسانيعني 
(ٖ)
.   

أخيذ الركيب ليم ب األميربالركيب ، وان  باألخيذالتطبيك لد نسخ  نأوجه الداللة  من الخبرين 

مسعود  أبنيبلػ 
(ٗ)

. 

 .ألوال ةبلة على ثبلثواختلؾ العلماء في حكم التطبيك في الص

مييا طبييك فالصييبلة باطليية ، وهييو لييول الجوزجيياني  وإذا  ال تجييوز الصييبلة بييه األٔلانمببٕل 

شييييبة  أبييييبكييير بييين  وأبييييزيمييية خ أبييينخيثمييية و وأبيييي وإسيييحاق أحميييدوروايييية عييين 

والظاهرية
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖٖٔ/ٖ،  8ٖٔعلى الركب في الركوع ونسخ التطبيك رلم الحديث صحيح مسلم ، باب الندب الى وضع األيد   (ٔ)

 ٖ٘ٔ/ٕ،  8ٕٙٙمصنؾ عبد الرزاق  ، باب كيفية الركوع والسجود ، رلم الحديث  (ٕ)

؛ سنن الدارلطني ، باب ٖٓٗ/ٕ،  8ٖٙسنن أبي داود ، باب ما ذكر ان يوضع يديه إذا لام من الثنين رلم الحديث  (ٖ)

،  ٕٓٙ؛ سنن النسائي الكبر  ، رلم الحديث 7ٔٗ/ٖ، 97ٕٔر باألخذ بالركب ، رلم الحديث ذكر نسخ التطبيك واألم

 79/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي  7ٕٖ/ٕ،  77٘؛ المستدرن ، باب أحاديث عبد الوهاب ، رلم الحديث  ٕ٘ٔ/ٔ

 ٖٙ٘/ٔينظر معرفة السنن واآلثار  (ٗ)
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المصلي مخير بين فعليه وتركيه وهيو ميرو  عين سييدنا عليي كيرم    إن  انمٕل انصاًَ

.وجه 
(ٕ)
 

  انه مكروه هذا ما ذكره النوو  عن الجمهور الذين لالوا بالنسخانمٕل انصانس
(ٖ)
خبلفياً  

 للظاهرية.

 

 األدنح ٔيُالشرٓا

عن عمر وسيعد رضيي   عنهميا  ةباألحاديث السابماستدلوا   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

 أبينممة واألسيود عين ، وان األحاديث دالة على النسخ والنسخ يدل على التحريم وخبر عل

 المتواترة. ةيخالفان ؼيرهما من األخبار الصحيح مسعود 

فلميد جياء عنيه لوليه )إذا ركعيت فيإن شيئت لليت هكيذا يعنيي وضيعت  أما سيدنا عليي 

يدين على ركبتين وان شئت طبمت(
(ٗ)

  . 

ن األخيذ بالركيب أييدل عليى  ليول سييدنا عليي   وهيو  أدنح أصذاب انمٕل انصباًَ

،  صة والتطبيك عزيمة ، وهذا ما دل عليه خبر علممة واألسيود ميع سييدنا عمير رخ

التطبيك ميع طيول الركيوع بيباإلعيادة ، ف  عمر مافلو كان التطبيك يبطل الصبلة ألمره

باألخييذ بالركييب  النيياس ميين السييموط ، لييذا أميير النبييي  علييى اؾ خييتحصييل مشييمة في

                                                                                                                                                                      
، ألبي بكر دمحم بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسابور  ، صحيح أبن حزيمة  ٕٕ٘/ٗفتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

 7ٕٗ/ٖ؛ المحلى  ٕٔٓ/ٔم ، 97ٓٔهـ 9ٖٓٔهـ( ، ت مصطفى االعظمي ، المكتب اإلسبلمي بيروت ٖٔٔ)ت

 ٕٕ٘/ٗفتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

 ٔٔٗ/ٖالمجموع  (ٖ)

 7ٕٙ/ٔ،  ٙٔم الحديث مصنؾ أبن أبي شيبة ، ان كان يمول اذا ركعت فضع يدين على ركبتين ، رل (ٗ)
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 أبيينن أالعمييل بييالتطبيك ، فييبل يعتمييد  مسييعود  بيينأواالسييتناد عليهييا ، فلهييذا لييم يتييرن 

فميد يخفيى علييه نسيخ  التطبييك ، وعلييه  همسعود وهو من كبار الصحابة ومن فمهائهم أن

الرخصة بالعزيمة وترن   أخذ
(ٔ)
. 

ن جياء عيين سيييدنا إفيي نسييخ التطبيييك صيريحة فييي ذليين، و ةن األخبييار الييواردأ  وأعتيرض

مول الصيحابي ال يصيلح لرينية لصيرؾ فنهما جواز التطبيك مسعود رضي   ع أبنعلي و

حكم النسخ
(ٕ)
. 

اليواردة فييه نظير ألحتميال  األحادييثفي  إن أمر النهيلالو   نسأدنح أصذاب انمٕل انصا

عليى الكراهية حمل النهي
(ٖ)
مين سينن الصيبلة ، ال تبطيل وان وضيع الييدين عليى اليركبتين  

تركهالصبلة ب
(ٗ)
. 

رض فرجحيان ليول الجمهيور ، فيال حألدلية واسيتمراء اآلراء يتضيوبعد عرض ا  انرتجٍخ

فمن طبك فمد ركع ومين وضيع يدييه عليى من السنن وضع اليدين  وأما الكيفيةهو الركوع 

ركبتيه فمد ركع
(٘)
مسيعود عين  أبين، بيدليل أن سييدنا عمير ليم يأمرهميا باإلعيادة وال نهيى  

 .الراجح و  اعلمهو الكراهة ب ، فالمولالتطبيك 

 ادلغأنح انراعؼح

 ))انصالج خهف اإلياو اجلانظ لٍايًا أٔ جهٕعًا((

                                                      
؛ فتح البار  شريح صحيح البخار  ، لئلمام أحمد بن علي حجر العسمبلني  8/ٕينظر أصول السرخسي  (ٔ)

 ٕ٘ٙ/ٔ؛ العرؾ الشذ   7ٕٗ/ٕٓ( ، مكتبة الصفا ٔهـ( ، )ط8ٕ٘)ت

 8ٖٗ/ٕينظر نيل االوطار  (ٕ)

  7ٕٗ/ ٕينظر فتح البار  ألبن حجر (ٖ)

 ٕٕ٘/ٗرجب  ينظر فتح البار  ألبن (ٗ)

ينظر تأويل مختلؾ الحديث ، لفميه األدباء وأديب الفمهاء اإلمام أبي دمحم عبد   بن مسلم بن لتيبة الدينور   (٘)

 ٕٙ/ٔم ، 97ٕٔهـ 9ٖٖٔبيروت  –هـ( ، ت دمحم زهر  النجار دار الجيل 7ٕٙ)ت
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وهيل تصيح صيبلته؟  تم ألمامه ان كان جالساً وهيو ليائمٌ اختلؾ الفمهاء في حكم متابعة المؤ

  على ثبلثة الوال 

وإذا صيلى لاعيداً  ايتابع الميأموم إماميه فيإذا صيلى لائمياً صيلى لائميتصح و   األٔلانمٕل 

اإلمييام الجوزجييانيو لييول وهيي اصييلى لاعييد
(ٔ)
 أحمييدبيين زيييد و دوحمييا األوزاعيييوبييه لييال .

 أبينالمنذر و أبنأبي شيبة و أبنوإسحاق وأبو خثيمة وسليمان بن حرب وداود الهاشمي و

حبان والظاهرية والزيدية
(ٕ)
. 

ياميياً وال يصييح الجلييوس وبييه لييال يصييلى خلييؾ اإلمييام الجييالس لتصييح و  انمببٕل انصبباًَ

 أبييينحمييييد  والبخيييار  ووال اإلمامييييةيوسيييؾ والشيييافعي و وة وأبيييحنيفييي وأبيييور  والثييي

المبارن
(ٖ)
. 

ل دمحم بيين الحسيين وماليين   ال تصييح الصييبلة خلييؾ اإلمييام الجييالس وبييه ليياانمببٕل انصانببس

اإلماميةحي ورواية عن الثور  و والحسن بن
(ٗ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

)سيمط ميين  بييي ن النأ بيين مالين أنيس  مييا رواه   األٔلأدنبح أصببذاب انمببٕل 

األيمين ، فيدخلنا نعيوده فحضيرت الصيبلة فصيلى لاعيداً فصيلينا لعيوداً ،  ها شمحِ فرس فجُ 

ركعوا ، وليال افلما لضى الصبلة لال إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبير فكبيروا وإذا ركيع في

                                                      
 ٖٗ/ٗفتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

 ٖٗ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب  7ٖٕ/ٖ؛ نيل االوطار  ٔٙ/ٖالمحلى  ؛ ٖٔٗ/ٕ؛ المؽني  ٕ٘ٙ/ٔينظر المجموع  (ٕ)

 ٗ٘ٔ/ٔ؛ السيل الجرار 

 ٖٖ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٕ٘ٙ/ٔ؛ المجموع  ٖٔٗ/ٔالمبسوط للسرخسي  (ٖ)

؛ المعتبر في شرح المختصر  ، لنجم الدين أبي الماسم جعفر بن 78/ٔ؛ الذخيرة ٖٔٗ/ٔالمبسوط للسرخسي  (ٗ)

 97ٔ/ٗهـ( ، منشورات مؤسسة سيد الشهداء لم ، 7ٙٙحمك الحلي )تالحسن الم
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ليوا ن حميده فموميسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا ليال سيمع   لاسفيان مرة فإذا سجد ف

ربنا ولن الحمد ، وان صلى لاعداً فصلوا لعوداً أجمعون(
(ٔ)
. 

)ركييب فرسيياً بالمدينيية فصييرعه  ن رسييول   أواسييتدلوا بمييا رواه جييابر بيين عبييد   

علييى جييذم فانفكييت لدمييه ، فأتينيياه نعييوده فوجييدناه فييي مشييربة لعائشيية يسييبح جالسيياً ، لييال 

ا خلفيه نينعيوده ، فصيلى المكتوبية جالسياً فمما خلفيه فسيكت عنيا ثيم أتينياه ميرة أخير  نفمم

جلوساً وإذا صلى اإلمام لائماً فصيلوا  وافأشار إلينا فمعدنا ، لال إذا صلى اإلمام جالساً فصل

لياماً وال تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها(
(ٕ)
. 

صلى في بيته وهو شيان ،  واستدلوا بما روت عائشة رضي   عنها )إن رسول   

صلى جالساً وصلى وراءه لوم لياماً فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرؾ لال إنما جعيل ف

اإلمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً(
(ٖ)
. 

)إنميا جعيل اإلميام لييؤتم بيه   ليال ليال رسيول    واستدلوا بما رواه أبو هريرة 

بروا وإذا ركع فركعوا ، وإذا لال سمع   لمن حميده فموليوا ربنيا ولين الحميد ، فإذا كبر فك

وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جالسون أجمعون(
(ٗ)
.   

فيي كيل أحواليه بجمييع  هوجه الداللة  من األحاديث السابمة وجوب متابعية الميأمون لئلمامي

 أفعال الصبلة.

فييي مييرض موتييه  بخبيير صييبلته  تابمة لييد نسييخن جميييع الروايييات السييبييأ  وأعتييرض

أصييحاب المييول الثيياني فهييذه الروايييات متمدميية  أدليية وسيييأتي نييص الخبيير فييي معييرض ذكيير

والخبر متأخر
(ٔ)
. 

                                                      
؛ صحيح مسلم ، باب ائتمام المأموم 9ٖٔ/ٖ، 8ٗٙصحيح البخار  ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به رلم الحديث  (ٔ)

 8ٖٗ/ٕ، ٕٕٙباإلمام ، رلم الحديث 

 8ٖٙ/ٕ،  ٕٗٙصحيح مسلم ، باب ائتمام المأموم باإلمام ، رلم الحديث  (ٕ)

؛ صحيح مسلم ، باب ائتمام المأموم 9ٖ/ٖ، 7ٗٙصحيح البخار  ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ، رلم الحديث  (ٖ)

 8ٖ٘/ٕ،  ٖٕٙباإلمام ، رلم 

 7ٓٔ/ٖ،  9ٕٙصحيح البخار  ، باب التكبير وافتتاح الصبلة، رلم الحديث (ٗ)
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ن دعييو  النسيخ مييردودة فيبل يصيح إبطييال األحكيام الثابييت بمجيرد االحتميياالت ، بيأوأجييب  

وسيأتي بيان بطبلنه في محله
(ٕ)
. 

أمير    ما روته عائشة رضي   عنهيا )إن رسيول    صاًَنأدنح أصذاب انمٕل ا

أبا بكر في مرضه الذ  مات فيه أن يصلي بالناس ، فلما دخل فيي الصيبلة وجيد رسيول   

 بين رجليين ورجيبله يخطيان فيي األرض ، فجياء فجليس   من نفسه خفة ، فمام يهاد

جالسياً ، وأبيو بكير لائمياً يمتيد   يصيلي بالنياس عن يسيار أبيي بكير فكيان رسيول   

ويمتد  الناس بصبلة أبي بكر( بصبلة النبي 
(ٖ)
. 

وجه الداللة  جواز صبلة المأموم الصحيح خلؾ اإلميام العياجز عين لييام ، ألن المييام ركين 

في حمه عليى خيبلؾ اإلميام اليذ  سيمط ركين المييام فيي حميه وصيار الجليوس هيو اليركن ، 

شرناأخ األخبار السابمة كما وهذا الحديث واضح في نس
(ٗ)
. 

  نسخ ال تصح من وجوهالأن دعو  ب  وأعترض

ضييير وليييس بيين فهييد وجييابر بيين عبييد   وأبييو هريييرة حلييد رو  عيين أسيييد بيين   األول

من أحيد نهم بيالجلوس وليم يخيالفهمومرأومحمود بن لبيد انه كانوا يؤمون الناس لعوداً ويي

ورو  عن التابعين أيضاً انه صلوا لعيوداً وخلفهيم فكان هذا إجماعا منهم.  الصحابة 

النيياس أيضيياً لعييود ، ميينهم أبييي الشعشيياع وجييابر بيين زيييد ولييم يظهيير مخييالؾ لهييم فكييان 

 ً أجماعا
(٘)
. 

                                                                                                                                                                      
 ٖٗ/ٗينظر فتح البار   (ٔ)

 ٖٗ/ٗينظر المصدر نفسه  (ٕ)

؛ صحيح مسلم ، باب ٖ٘ٔ/ٖ، 7ٕٙصحيح البخار  ، باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأموم ، رلم الحديث  (ٖ)

 98ٖ/ٕ، ٖٗٙاستخبلؾ اإلمام إذا عرض له عذر ، رلم الحديث 

 99ٖ،  98ٖ/ٔينظر شرح الزرلاني  (ٗ)

؛ نيل االوطار  ٖٖ/ٗبار  ألبن رجب ؛ فتح ال ٖ٘٘،  ٖٗ٘/ٕ؛ معرفة السنن واآلثار  8ٗ/ٕينظر نصب الراية  (٘)

ٖ/ٕٖ7  ،ٕٖ8 
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يدل على وجيوب متابعية اإلميام  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به( ولوله  لوله الثاني  

 بالية منذ أن شرعت ، والجلوس خلؾ اإلمام  وهذا األمر بمتابعة اإلمام ال ينسخ فالعلة فيه

طاعة اإلمام واجبةوالجالس طاعة 
(ٔ)
)اإلمام أمير فأن صيلى لائمياً فصيلوا ليامياً  لال  

وان صلى لاعداً فصلوا لعوداً(
(ٕ)
. 

)إذا صلى اإلمام جالساً فصلوا جلوسياً ، وإذا صيلى اإلميام لائمياً فصيلوا  لوله  الثالث 

ليد جعيل فيي مخالفية  علوا كما فعل أهل فيارس بعظمائهيا( ، فرسيول   لياماً ، وال تف

اإلمام بالميام خلفه وهو لاعد تعظيمياً لئلميام ، وهيذا الفعيل مشيابه لفعيل الفيرس فيي تعظييم 

أمرائهم ولمد نهينا عن التشبه بهم ، وهذا الحكم في وجيوب مخالفية الفيرس حكيم ثابيت ليم 

ينسخ وال يتبدل
(ٖ)
. 

، هيل كيان  د اختلؾ العلماء في حديث عائشة رضي   عنه في خبير موتيه ل الرابع 

كانا إمامين معياً ، وجياء عين رسيول  واإلمام ، أ كان النبي  اإلمام ، أو أبو بكر 

   )انه لال )إنما جعل اإلمام ليؤتم به فبل تختلفوا عليه
(ٗ)
، وخبير عائشية ليد أشيكل  

تصح صبلة فيها أكثر من إمام ألنه من االختبلؾفيه معرفة اإلمام فبل 
(٘)
. 

ن إجماع الصحابة والتابعين لم يتحمك ، ولد ذكر النوو  عن السلؾ أنهم كيانوا بأوأجيب  

ن أكثير أهيل العليم والفمهياء يصيلون أ الحازمي والماضي عيياض ذكيرايصلون لياماً ، وكذا 

خلؾ اإلمام لياماً وال يتابعونه
(ٙ)
.   

                                                      
 9ٗٔ/ٖ؛ نيل االوطار  ٖٖ/ٗينظر فتح البار  ، ألبن رجب  (ٔ)

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة ، في االمام يصلي  8٘ٗ/ٕ، 8ٖٓٗمنصؾ عبد الرزاق ، هل يأم الرجل جالساً رلم الحديث (ٕ)

 ٔٗٔ/ٓٗالجامع ، الحديث مولوؾ ينظر المسند  ٕٕٗ/ٕ،  ٙجالساً رلم الحديث

 78/ٔالمواعد النورانية  ٖ٘٘/ٔ؛ فيض المدير  ٖ٘/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)

؛ صحيح مسلم ، باب ائتمام 9ٗٔ/ٖ، 8ٓٙصحيح البخار  ، باب إلامة الصؾ من تمام الصبلة رلم الحديث  (ٗ)

 87ٖ/ٕ، ٕ٘ٙالمأموم باإلمام ، رلم الحديث 

 ٕٓٗ/ٖ؛ نيل االوطار  7ٕٗ/ٕينظر فتح البار  ألبن حجر  (٘)

 8ٖٕ/ٖينظر نيل االوطار  (ٙ)
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ن أن األمير بوجيوب المييام ليد جياءت مين الشيارع ، كميا إفي  إلمام فهيي حاصيلةأما متابعة ا

صيبلة ليامياً خليؾ اإلميام المين الشيارع أيضياً ، فب ل نسيخه ليد جياءبياألمر بالجلوس خلفه ل

الجالس تحصل المتابعة بأمر الشارع ، وهذا الميام المأمور به ال يعيد مين التعظييم لئلميام ، 

وال تشبه بؽير المسلمين
(ٔ)
. 

فميد حصيلت ميرتين ، ميرة صيلى أبيو بكير خليؾ النبيي  أما صيبلة أبيي بكير ميع النبيي 

  ومرة صلى النبي  خلؾ أبي بكر ، فبل اختبلؾ في أن احدهما كان إماماً واآلخر

مأموم
(ٕ)
. 

ليال     اسيتدلوا بميا رواه جيابر الجعفيي عين الشيعبي ليال أدنح أصذاب انمبٕل انصانبس 

بعد  جالساً( أحد  يؤمن)ال رسول   
(ٖ)
. 

ن ذلين خياص أوجه الداللة  ال يجوز ألحيد أن ييؤم النياس جالسياً واليذ  يفهيم مين الحيديث 

 .برسول   

ن الحديث مرسل وراو  الحديث عن الشيعبي جيابر هيذا ليد تكليم فييه العلمياء بأ  وأعترض

)لييم يييروه عيين الشييعبي ؼيييره وهييو متييرون( الييدارلطنيولييال 
(ٗ)
ل البيهمييي )الحييديث ، ولييا 

مرسل ال تموم به حجة وفيه جابر الجعفيي وهيو متيرون(
(٘)
رجيب )ال يحيتم بميا  أبينوليال  

أبي شييبة والجوزجياني  أبنيسنده ، فكيؾ بما يرسله ، ولد طعن في حديثه هذا الشافعي و

حبان وؼيرهم( أبنو
(ٙ)
ر ال يصح االسيتدالل بيه ، فليم تبيك ن هذا الخبأ، ويتضح مما سبك  

 ألصحاب هذا المول مع وجود األدلة السابمة الصحيحة.ة حج

                                                      
 9ٖٕ/ٖ نيل االوطار (ٔ)

 ٕ٘ٙ/ٗٗينظر المجموع  (ٕ)

 8ٓ/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕ٘ٔ/ٗ، ٕٓ٘ٔسنن الدارلطني ، باب صبلة المريض جالساً ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٘ٗ/ٕنصب الراية  (ٗ)

 ٘ٗ/ٕالمصدر نفسه (٘)

 ٕٖ/ٗفتح البار  ألبن رجب  (ٙ)
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أحاديييث صييحيحة متييواترة ، وأدليية أصييحاب المييول  األول  أدليية أصييحاب المييول انرتجببٍخ

ألخر  لميا ما بياحيدهألنسخ  والفي كبل األدلة من علة لادحة ،  سالثاني صحيحة أيضاً ولي

نه لال في إمامة أبيي أ أحمدن اإلمام بينا سابماً ، لذا وجب الجمع بينهما والجمع ممكن ، فع

 هبكر )أن المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتيدأ بهيم الصيبلة وهيو ليائم ، ثيم لميا انتمليت مني

انتمليوا إليى االئتميام بماعيد ، فيأتموا خلفيه ليامياً البتيدائهم الصيبلة  اإلمامة إليى النبيي 

خلؾ إمام جالس(
(ٔ)
.   

جالسياً ، لميا سيبك مين  همن ابتداء الصبلة صلى خلف وعلى هذا من صلى خلؾ إمام جالس

األحاديث التي توجب متابعة اإلمام ، وان صيلوا خليؾ إميام ليائم صيلوا خلفيهُ ليامياً لميا مير 

لوا خليؾ ليامياً ألنيه ميام فيي الصيبلة ميا ألعيده مين ميرض صيمن األدلة ، فإذا طيرأ عليى اإل

 ً افتتح الصبلة وهو لائم وهذا الرأ  الراجح جمعا
(ٕ)
 بين األحاديث و  اعلم. 

أن يكيون إميام  همياأول  شيرطين لجيواز الصيبلة خليؾ اإلميام الجيالس أحميدويشترط اإلميام 

ن يصيلي أ فيبل خبلؾ إذا لم يكن اإلمام الراتب ، فوالحي ، أ  اإلمام الراتب في عصرنا ، 

 األحك باإلمامة. ان من هو الرأ منه تبعاً لشروطيكن هن ملؼيره إال إذا 

مرض ال يرجى بيرؤه وجيب علييه  في  أن يكون في مرض يرجى برؤه ، فإذا كان  الثانيو

 أمر أبيا أن يستخلؾ ؼيره ، كما جاء في خبر عائشة رضي   عنها ، أن رسول   

بكر أن يصلي بالناس
(ٖ)
. 

 

 

                                                      
 ٖٙ/ٗفتح البار  ألبن رجب (ٔ)

 8ٖٕ/ٖ؛ نيل االوطار  ٖٙ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٕٖٗ/ٕينظر المؽني  (ٕ)

 ٖٙ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٖٖٗ/ٕينظر المؽني  (ٖ)



 

133 

 

 

 ادلغأنح انؼاششج

 فم((ريُ ئياو خهف ادلفرتض ))صالج

 من يصلي الفرض بمن يصلي نفبلً على لولين اختلؾ الفمهاء في جواز التداء

اإلمام الجوزجاني   وهو لولالمتنفل  تصح صبلة المفترض خلؾ األٔلانمٕل 
(ٔ)
. 

وسليمان بين  أحمد وأحد لوليوالشافعي  األوزاعيوبه لال عطاء وطاوس وأبي الرجاء و 

اإلماميةالمنذر والزيدية والظاهرية و أبنأبي شيبة و أبنحرب وأبي ثور و
(ٕ)
. 

حنيفية  وأبي  وبيه ليال الزهير  والمتنفيل  ال تصيح صيبلة المفتيرض خليؾ انمٕل انصباًَ

والثور  والحسن بن حيي واللييث والمختار عند الحنابلة  أحمد وأحد لوليومالن والنخعي 

بن سعد
(ٖ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

                                                      
 7ٙ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب 7ٖ،9ٕٙ/ٗينظر االم (ٔ)

؛ المحلى  ٗ٘ٔ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٙ/ٗرجب ؛ فتح البار  ألبن  ٖٙٗ/ٕ؛ المؽني  7ٕٔ،  9ٕٙ/ٗالمجموع  (ٕ)

 8ٖٗ/9؛ وسائل الشيعة  ٕٕٗ/ٗ

هـ( ، ت ٖٙٗ؛ االستذكار ، ألبي عمر يوسؾ بن عبد   بن عبد البر النمر  المرطبي )ت ٓ٘ٔ/ٔالهدمن اآلية  (ٖ)

؛ فتح  7ٖٗ/ٕ؛ المؽني  7ٓٔ/ٕم ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔدمحم علي نعوض ، )ط –سالم دمحم عطا 

 77/ٗالبار  ألبن رجب 
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ي ميع كيان يصيل ا)إن معياذ ميا رواه جيابر بين عبيد      األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

عشاء اآلخرة ثم يرجع إلى لومه فيصلي بهم تلن الصبلة( النبي 
(ٔ)
. 

العشياء ثيم ذهابيه إليى لوميه فيصيلي  وجه الداللة من الحديث  صبلة معياذ ميع النبيي 

ن صيبلته بهيم أالفيرض ميرتين ، دال عليى  ىوال يصيل. بهم الفرض ، وهيو ليد صيلى ليبلهم

زييادة عليى ميا  اليدارلطنيليى ذلين ميا أخرجيه نفل في حمه فرض فيي حمهيم ، ومميا ييدل ع

أخرجه مسلم )هي له نافلة ولهم فريضة(
(ٕ)
، فدل ذلين عليى جيواز صيبلة المفتيرض خليؾ  

   .المتنفل

  عديدة   على خبر معاذ باعتراضات وأعترض

مين رواة الحيديث  أحيد ليم ييذكر بمومه بعد صبلته ميع النبيي  إن صبلة معاذ  .ٔ

لن وال بأمر منهيعلم بذ ن النبي أ
(ٖ)
. 

اإلسيبلم ، وكيان مين يميرأ  أول، فيإن صيبلة معياذ كانيت فيي  بهياعلم  نه أن صح إو .ٕ

 أيضيياً صييبلة رسييول    هييمأن يصييلي بمومييه ، وأن يعلم عيياذلمالمييرآن لليييل فييرخص 

فهي رخصة خاصة به
(ٗ)
. 

ولييال )أخشييى أن ال تكييون محفوظيية( أحمييدأن زيييادة )هييي لييه ...( لييد ضييعفها  .ٖ
(٘)
، لييال  

الطحاو  )يجوز أن يكون هذا من لول جرير ، ويجوز أن يكون مين ليول عميرو ، ويجيوز 

فمن أ  من هؤالء الثبلثة كان هيذا الميول ، فلييس فييه دلييل  أن يكون من لول جابر 

                                                      
؛ صحيح مسلم ، باب المراءة في العشاء ٖٔٔ/ٖ،  7ٓٙصحيح البخار  ، باب إذا صلى ثم ام لوماً ، رلم الحديث (ٔ)

 9ٗ/ٕ، 7ٓٓ، رلم الحديث

 79ٔ/ٖ،  8ٙٓٔسنن الدارلطني ، باب ذكر صبلة المفترض المتنفل ، رلم الحديث  (ٕ)

هـ ٗٔٗٔ( دار الملم دمشك ٕن السنة والكتاب لئلمام أبي دمحم علي بن زكريا المنجي )طينظر اللباب في الجمع م (ٖ)

 77/ٗ؛ ينظر فتح البار  ألبن رجب  ٖٕٕ/ٔهـ( ، ت د.دمحم فضل عبد العزيز المراد 8ٙٙم )ت99ٗٔ

 7ٓٔ/ٖ؛ شرح سنن أبي داود للعيني  77/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٗ)

 ٙٓٔ/ٖني شرح سنن أبي داود للعي (٘)
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على حميمة ما كان يفعل معاذ(
(ٔ)
الجوز  )هذه زيادة ال تصح ولو صيحت كيان  أبن، ولال  

(بر اظناً من ج
(ٕ)
. 

الحيييديث منسيييوخ ليييال الطحييياو  )يحتميييل أن يكيييون ذلييين وليييت كانيييت الفريضييية تصيييلى  .ٗ

مرتين(
(ٖ)
)ال تصلي صبلة مرتين( ، والدليل على نسخ الحديث لوله  

(ٗ)
. 

 ه بدليل ما جاء عن سيدنا علي مبصبلة معاذ في لو وأجيب  لد ثبت علم النبي 

رجيل أعرابيي ميع ناضيح ه، وخلفي ةميرصلى بمومه الفجر فمرأ سيورة الب ا)أن معاذ
(٘)
ليه ،  

ت فميال خفي ، فيأخبروا النبيي  افلما كان في الركعة الثانية صلى األعرابيي وتيرن معياذ

كنيؾأعلى ناضحي ولي عييال 
(ٙ)
بهيم صيبلة أضيعفهم فيأن  صيلّ  علييهم ، فميال النبيي  

فيهم  الصؽير والكبير وذا الحاجة ال تكن فتانا(
(7)
. 

 بالتخفيؾ. هعلى الصبلة لمومه وأمر ار معاذللد أ ن رسول   أوجه الداللة  

، فالرواييية الصييحيحة داليية علييى جييواز التييداء للتعليييم بأنهييا خاصيية بمعيياذ وأنهييا المييول أمييا 

، فالعبرة بعميوم اللفيظ ال بخصيوص السيبب أميا زييادة )هيي ليه...( فميد  المتنفلالمفترض ب
                                                      

 ٖٕٕ/ٔاللباب في الجمع بين السنة والكتاب  (ٔ)

 ٙٓٔ/ٖشرح سنن أبي داود للعيني  (ٕ)

 7ٓٔ/ٖ شرح أبي داود للعيني(ٖ)

، مسند أحمد ،مسند عبد    ٕٕٙ/ٗ،  ٖٙ٘ٔسنن الدارلطني ، باب ال يصلي مكتوبةً في يوماً مرتين رلم الحديث(ٗ)

، والحديث  ٖٖٖ/ٕٔ،  7ٕٖٓٔعجم الكبير للطبراني رلم الحديث ؛ الم8ٕٕ/ٓٔ، 7ٕ٘ٗبن عمر، رلم الحديث 

 9ٖٗ/ٔ؛ تنميح التحميك  ٗٗٙ/ٕصحيح ينظر البدر المنير 

الناضح  هو البعير الذ  يسنى عليه فيسمي به االرضون ، ؼريب الحديث ، ألبي عبيد الماسم بن سبلم بن هبلل  (٘)

، لسان العرب  7ٕ٘/ٖم ، 9ٙٗٔهـ 8ٖٗٔبحيدر آباد،  – ( دائرة المعارؾ العثمانيةٔهـ( ، )طٕٕٗالهرو  )ت

ٕ/ٙٔ8 

أ  أحفظهم وأرعاهم فكنؾ الرجل حضنه يعني عضديه، ولوله هذا يريد به المبالػ في بيان حفظهم ورعايتهم،  (ٙ)

 8ٖٓ/9ينظر لسان العرب 

هـ( ، ت د.سعيد بن ناصر بن 8ٕ٘المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ، ألحمد بن علي بن حجر العسمبلني ) (7)

؛ كنز العمال في سنن األلوال واألفعال ، للعبلمة  7ٗ٘/ٖ،  ٕٕٗ( ، باب أمر اإلمام بالتخفيؾ رلم ٔعبد العزيز ، )ط

هـ( ، ت الشيخ صفوة السفا ، مؤسسة 97٘عبلء الدين علي المتمي بن حسام الدين الهند  البرهان نور  )ت

؛ لال الهيثمي )هو صحيح باختصار ، ورواه البزار ورجاله  7ٕٓ/8،  87ٕٕٕم ، رلم 989ٔهـ 9ٓٗٔالرسالة 

 7ٕ/ٕموثمون( ، مجمع الزوائد 
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علييم حييديثاً يييرو  عيين النبييي أشييافعي )هييذا حييديث ال ، لييال ال الييدارلطنيرواهييا الشييافعي و

  ثبت منه(أمن طريك واحد
(ٔ)
. 

وكذا لال البيهمي عن هذه الزيادة إنها ثابتة 
(ٕ)
. 

ل. فهيو ال يصيلي فيرر فيي الزييادة نميإما المول بأنيه منسيوخ فيبل يتحميك فصيبلة معياذ كميا ت

ا واحد اصلى فرض الفرض مرة أخر ، فبل مخالفة لكبل الحديثين الصحيحين فمد
(ٖ)
. 

 .  اإلمامبجملة أحاديث متابعة استدلوا أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ:  

)إنما جعل اإلمام ليؤتم به( فموله  
(ٗ)

. يوجب متابعته وموافمته بالنية واألفعيال ، فيإذا 

الفيرض خليؾ إميام يصيلي نفيبلً ، اختلفيت نيية كيل منهميا وصيار اخيتبلؾ  تمؤالميفإذا صلى 

ال تختلفيوا عليى  ن االختبلؾ عليى اإلميام بموليه ع نهى رسول   بينهما ، ولد 

إمامكم(
(٘)
، وهذا االختبلؾ عام يعم كل اختبلؾ ، وان االلتداء باإلميام بنياء عليى صيبلته ،  

ووصؾ الفريضة معدوم في حك اإلمام فبل يتحمك البناء على المعدوم
(ٙ)
. 

 نه أتيى النبيي أ ةبني سلم من سليم رجل واستدلوا أيضاً بما رواه معاذ بن رفاعة عن

فمال يا رسول   إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون فيي أعمالنيا فيي النهيار فينياد  

)يييا معيياذ ال تكيين فتانييا إمييا أن  بالصييبلة فنخييرج إليييه فيطييول علينييا ، فمييال رسييول   

تخفؾ على لومن(أن تصلي معي ، وإما 
(7)
. 

                                                      
 ٖٖٕ/ٖنيل االوطار  (ٔ)

 ٙٓٔ/ٖينظر شرح سنن أبي داود للعيني  (ٕ)

 ٖٕٗ/ٖينظر نيل االوطار  (ٖ)

 ٕٔٔص خرج الحديث في  (ٗ)

 ٕٔٔص خرج الحديث في  (٘)

 99/ٔاية المجتهد ؛ بد ٓ٘ٔ/ٔينظر الهدية  (ٙ)

 87ٔ/ٓٗٔ، 9778ٔمسند أحمد ، حديث سليم من بني سلمة رلم الحديث  (7)
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رض فيعليى معياذ فعليه مين اإلطالية فيي الصيبلة ، وصيبلة ال إنكيار النبيي  وجه الداللية

أن إما أن تصلي معي ، وأما  )ال تكن فتانا( ، ولوله  مرتين بعد علمه به بموله 

   تخفؾ على لومن( فلها تفسيران

وال يصيلي ميع لوميه ، أو  إما أن يصلي معه   اخير معاذ إن النبي   األول

 .ي مع لومه ويخفؾ صبلته وال يصلي معه يصل

األمرين ولم يكن يجمع بين الصبلة بمومه والصبلة مع النبي أحد كان يفعل اإن معاذً  الثاني 

 ( أ  وال تصل بمومين ، و )تخفيؾ عليى لومين( وال  أن مياإبدليل )إما أن تصلي معي

نه جمع بيين الصيبلتين ألميره بيالتخفيؾ فميطأتصلي معي ولو 
(ٔ)
عليى  ، وهيذا التفسيير رد 

 انه كان يجمع بينهما. األولأصحاب المول 

ن االلتيداء باإلميام الواجيب فييه متابعتيه فيي األميور الظياهرة بيدليل )فيإذا كبير بأ  وأعترض

فكبروا....(
(ٕ)
مين األميور  يميا النيية فهيأ، فاألفعال الظاهرة هيي التيي يجيب المتابعية فيهيا  

بمين  مين يصيلي نفيبلالتيداء نتم ليد جيوزتم أالمتابعة فيها ، و المؽيبة عنا مما ال يمكن لطعا

األحادييث حكمهيا عيام يشيمل كيل أن ميا الميول بيأ، وهذا أيضاً فيه اختبلؾ نية  ايصلي فرض

 ن خبر معاذ لد خصص هذا العام.إاختبلؾ بين اإلمام والمأموم ، ف

 رد عليه من وجهين ين تصلي...( فأ)إما  أما تفسير لوله 

 ،، ولد ذكر َذِلَن في تمام هذا الحديث أحد فإن سليما هذا لتل في يوم  األول

 .(3)(عبد البر   هَو منكر ال يصح أبنولال 

)إن تمتصيير علييى صييبلتن معييي ، وتوكييل  مييراد النبييي يفسيير بييأن ن أالثيياني  يحتمييل 

ؼيرن يصلي في لومن ، وأما أن تذهب فتصلي بهم بعد أن تصيلي معيي لكين تخفيؾ عينهم 

ال تطيل(و
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖٖٕ/ٖ؛ نيل االوطار  ٘ٓٔ/ٖ؛ شرح سنن أبي داود للعيني  9ٓٗ/ٔينظر شرح معاني اآلثار ،  (ٔ)

 الحديث مر تخريجه في المسألة التاسعة (ٕ)

 79/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)
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مفترضياً ،  المتنفيلداللية عليى جيواز أن ييؤم الصيريح فيي    إن خبير معياذ انرتجٍخ

دل داللة واضحة على الجيواز ، فيبل يتصيور أن يميول تثابتة صحيحة ، و الدارلطنيوزيادة 

بالظن ، فمد حصل عنده اليمين بصبلة معاذ معه ، حتى لو كان مين  جابر بن عبد   

نه يصلي بموميه أال يتصور  هاد منه فمول الصحابي معتبر ممبول ، ومعاذ لوله واجت

بر الصحيح إن خعلم وفمه ، فثبت وبالهو من وهو من  ويترن الصبلة مع رسول   

أن يخفيؾ  ثم يذهب إلى لومه فيصلي بهم ولد أمره  كان يصلي مع النبي  امعاذ

لم يعليم لبيل الشيكو  منيه ، فيألره وليم ينهيه عين  عنهم وال يطيل بعد علمه على فرض انه

ن المتابعيية تتحمييك فييي األفعييال ميين ركييوع أالصييبلة بمومييه ، فييدل ذليين كلييه علييى الجييواز و

 توالميأموم المفتيرض وان اختلفي المتنفيلوسجود فيجب أن تتفك كبل الصبلتين بيين اإلميام 

تانالني
(ٕ)
 و  اعلم. 

 جادلغأنح  احلادٌح ػشش

 ((انؼشاءصالج دكى ذأخري ))

الولت ام يستحب تأخيرهيا؟ عليى  أولاختلؾ الفمهاء في ولت الامة صبلة العشاء أتمام في 

 ثبلثة الوال  

اإلميام  وهو ليولصبلة أفضل اليل بولتها ، فالتعج أولفي  ىأن تصل   يستحباألٔلانمٕل 

ولتها أولالعشاء في  ىالجوزجاني ، رجح أن تصل
(ٖ)
الشيافعي  وأحيد ليوليوبه ليال مالين .

والزيدية
(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      
 79/ٗالمصدر نفسه(ٔ)

 99/ٔ بداية المجتهد ونهاية الممتصد؛  7ٖٗ/ٕ؛ المؽني  7ٕٕ/ٗينظر المجموع  (ٕ)

 ٗٔٔ/ٖينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)
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الولييت، فالتييأخير أفضييل وبييه لييال الحنفييية  أول  يسييتحب تأخيرهييا عيين انمببٕل انصبباًَ

اإلماميةوالشافعية والحنابلة والظاهرية و
(ٕ)

. ولؤلحناؾ في ذلن تفصيل حيث لالوا يستحب 

فيي الصييؾ أيضيا تعجيل تأخير العشاء في الشتاء، ويستحب تعجيلهيا إذا كيان هنالين ؼييم و

ن الليل لصيرأل
(ٖ)
. 

أحميد  مراعاة حال المصلين من حييث اجتمياعهم والرفيك بهيم وبيه ليال انمٕل انصانس
(ٗ)
 

رجب أبنلدامة وما رجحه  أبنفي رواية وهو ظاهر كبلم 
(٘)
. 

آخير الصيبلة  )أن رسيول      ميا رواه أبيو بكير  األٔلأدنح أصذاب انمبٕل 

ليو عجليت ييا  ان ليال ، فمال أبو بكر الصديك العشاء اآلخرة تسع ليال وفي رواية ثم

مثل لميامنا بالليل ، فكان بعد ذلن يعجل(أرسول   لكان 
(ٙ)
. 

(يصليها لسموط الممر لثالثةٍ  )كان رسول    رواه النعمان بن بشير  وبما
(7)
. 

                                                                                                                                                                      
هـ( ، ت صالح عبد السميع ، ألبي 8ٖٙينظر رسالة الميراو    ألبي دمحم عبد   بن أبي زيد الميرواني )ت (ٔ)

؛ السيل الجرار  ٗٔٔ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٙ٘/ٖ؛ المجموع  ٖٗ/ٔبيروت ،  –األزهر  ، المكتبة الثمافية 

ٔ/ٔٔ7 

 8ٖٙ/9؛ وسائل الشيعة  8ٕٔ/ٖ؛ المحلى  9ٗٗ/ٔ؛ المؽني  ٙ٘/ٖ؛ المجموع  9ٙ/ٔينظر الهداية  (ٕ)

 8ٕٔ/ٕ؛ البحر الرائك ٖٓٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٖ)

 9٘ٗ/ٔينظر المؽني  (ٗ)

 ٙٔٔ/ٖر  ألبن رجب ؛ فتح البا 9ٙٗ/ٔالمؽني  ينظر  (٘)

 9ٗٗ/ٓٔ؛ السنن الكبر  للبيهمي 9ٖٗ/ٔٗ، 9٘8ٓٔمسند أحمد ،حديث ابي بكر نفيع بن الحارث، رلم الحديث  (ٙ)

؛ سنن النسائي ، باب الشفك رلم الحديث ٙ/ٕ، ٖ٘٘سنن أبي داود ، باب من ولت العشاء اآلخرة ، رلم الحديث(7)

؛ مسند أحمد ، 9٘ٔ/ٖ، 8ٙٓٔة العشاء األخر ، رلم الحديث سنن الدارلطني ، باب من صفة صبل9ٖٗ/ٕ، ٕٙ٘

 7٘ٙ؛  المستدرن ، باب مواليت الصبلة ، رلم الحديث 7ٖٓ/7ٖ، 7ٙ89ٔحديث النعمان بن بشير ، رلم الحديث 

 88ٔ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٓٓ/ٕ،
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منيه   طليب بكير  أن أبياليد أخير العشياء ، إال  ن رسيول   أ   وجه الداللية

 هنيأوواظب علييه ، بيدليل حيديث النعميان واليذ  يوضيح فييه  أن يعجل ، فعجل النبي 

 فولت العشاء لد دخل لبل مؽيب الشيفك اليذ  هيو  صلى العشاء لبل ؼيبوبة الشفك .

البياض الذ  يطلع بعد الشفك األحمر
(ٔ)
ولتهيا ليد  أول. وهيذه المواظبية عليى الصيبلة فيي  

 . ذلن من التأخيرنسخت ما كان لبل 

رجيب )لييس  أبينفييه عليي بين زييد بين جيدعان ليال  ن حديث أبيي بكير أب  وأعترض

بالمو (
(ٕ)
، ولال الهيثمي )مختلؾ في االحتجاج به( 

(ٖ)
. 

ن فييه اضيطراباً فيي الميتن والسيند ، وأن أعلييه بي اعترضأما حديث النعمان بن بشير فمد 

والشيفك األحمير يؽييب لبيل ذلينيسمط عند تمكن البياض ،  الممر لثالثةٍ 
(ٗ)
، فالحيديث دلييل  

  تأخير الصبلة ال تمديمها.على 

ليال )كيان رسيول  بما رواه جابر بين سيمرة استدلوا    أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

   العشاء اآلخرة( صبلة يؤخر
(٘)
.  

)أعتم ليلة بالعتمية ن رسول   أوبما روته عائشة رضي   عنها 
(ٙ)
، فنياد  عمير  

    نام النساء والصبيان ، فخرج رسول  فمال ما ينتظرها ؼيركم ، ولم 

ينة ثم لال صلوها فيما بين أن يؽيب الشفك إلى ثلث الليل(ديومئذ إال بالم تصلو 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٗٔ/ٕينظر نيل االوطار  (ٔ)

 ٗٔٔ/ٖفتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

 ٖٗٔ/ٔ مجمع الزوائد (ٖ)

؛ الجوهر النمي للعبلمة عبلء الدين بن علي بن عثمان الماديني الشهير بأبن  7ٗٔ/ٔينظر شرح الزركشي  (ٗ)

 89ٗ،  88ٗ/ٔم 98ٙٔهـ ٙٓٗٔ، دار البشائر اإلسبلمية  ٗهـ( ، ت دمحم الزمز  الكتاني ، طٖ٘ٗالتركماني )ت

  ٕٖ٘/ٖ،  ٙٔٓٔصحيح مسلم ، باب ولت العشاء وتأخيرها ، رلم الحديث  (٘)

، أ  صار في ذلن الولت ؛  اعتم مشتك من العتمة وهي ثلث الليل األول بعد ؼيبوبة الشفك واعتم الرسول  (ٙ)

 8ٖٓ/ٖٔينظر لسان العرب 
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ليلة حتيى رليدنا فيي  عمر رضي   عنهما لال )شؽل عنها رسول    أبنوبما رواه 

 ، ثيم ليال لييس استيمظنا ، ثم رلدنا ثم استيمظنا ، فخرج علينا رسيول   المسجد ثم 

من أهل األرض ينتظر الصبلة ؼيركم(أحد
(ٕ)
.   

،  ر صيبلة العشياء اآلخيرةّخيأ ن رسيول   أ بين مالين أنس  واستدلوا بما رواه

ميين فييي يييده  ها ، كييأني انظيير إلييى بييياض خاتميينيحتييى مضييى شييطر الليييل ثييم خييرج فصييل

فضة(
(ٖ)
.   

أميير ولييد أخيير صييبلة العشيياء ،  ن رسييول   أوجييه الدالليية ميين األحاديييث السييابمة، 

 بتأخيرها ، واخبر بأن تأخيرها أفضل.

ثة واحيده، دن األحاديث السابمة كلها في حاأن األحاديث السابمة صحيحة، إال بأ  وأعترض

هبوفد لد جاءالنشؽاله ليل له ، وأهعن الصبلة النشؽاله ب  لد تأخر رسول   
(ٗ)
. 

نه ليد جياء عين رسيول   أإن كانت األخبار السابمة في حادثة واحدة إال بأنه و  وأعترض

  ن تأخيرها أفضل ، فعن أبي هريرة أما يدل على    ليال   ليال رسيول 

(ه)لوال أن اشك على أمتي ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف
(٘)
. 

 منت المشمة.أوجه الداللة استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه إذا 

    أصذاب انمٕل انصانس أدنح

                                                                                                                                                                      
؛ صحيح مسلم باب ولت العشاء وتأخيرها، ٕٔٗ/ٕ،ٖٙ٘صحيح البخار ، باب النوم لبل العشاء، رلم الحديث  (ٔ)

 8ٖ٘/ٕ،  ٕٖ٘؛ سنن النسائي، أخر ولت العشاء، رلم الحديث ٖٗٗ/ٖ،8ٓٓٔرلم الحديث 

؛ مصنؾ عبد الرزاق باب ولت العشاء االخر ، 9ٖٔ/ٔٔ، ٖٗ٘٘مسند أحمد مسند عبد   بن عمر ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٙ٘/8،  8ٗ9ٕٔ؛ كنز العمال ، رلم الحديث  7٘٘/ٔ،  ٕ٘ٔٔرلم الحديث 

 88ٔ/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٖ٘ٗ/٘ٔ، 7ٓٔ٘رلم الحديث  ، سنن النسائي ، صفة خاتم النبي  (ٖ)

 7ٖٙ/ٕينظر األوسط  (ٗ)

، والحديث صحيح ينظر تنميح التحميك  8ٖٓ/ٕ،  8ٖٙسنن أبن ماجة ، باب ولت صبلة العشاء ، رلم الحديث  (٘)

ٔ/ٔ87 
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 )كيان النبيي  بحديث أبيي هرييرة السيابك وبميا رواه جيابر بين عبيد   استدلوا 

الشيمس ، والعشياء  ت، والمؽيرب إذا وجبي نمييةيصلي الظهر بالهياجرة والعصير والشيمس 

ل ، وإذا رآهيم أبطئيوا أخير ، والصيبح يانا يؤخرهيا وأحيانيا يعجيل إذا رآهيم اجتمعيوا عّجيأح

يصليها بؽلس( كانوا أو كان النبي 
(ٔ)
. 

ليلية لصيبلة العشياء  لال )انتظرنا رسيول    واستدلوا بما رواه سعيد الخدر  

عيدكم فيإن النياس ليد تى ذهب نحو شيطر اللييل ليال  فجياء فصيلى بنيا ، ثيم ليال خيذوا مماح

اخييذوا مضيياجعهم ، وإنكييم لييم تزالييوا فييي صييبلة منييذ انتظرتموهييا ، ولييوال ضييعؾ الضييعيؾ 

هذه الصبلة إلى شطر الليل( توسمم السميم ، وحاجة ذ  الحاجة ألخر
(ٕ)
. 

 هنيأكيان يراعيي حيال المصيلين ، و ن رسيول   أوجه الداللة مين األحادييث السيابمة 

على المصلين. ةلمشمانه يترن التأخير خوؾ أإال  كان يحب أن يؤخرها 

ليد صيلى العشياء  ن رسيول   أ  بعد عرض األدلة والممارنة بينهيا يتضيح انرتجٍخ

يحيب تأخيرهيا ، وكيل ذلين ثبيت  ولتها ، وصلى العشاء ميرة أخير ولتهيا ، وكيان  أول

حيانيا يؤخرهيا...( ليد الذ  جاء فيه )العشياء أ ن حديث جابر أصحيحة ، إال  ثبأحادي

أوضح بما ال يدع للشين وجيوب مراعياة حيال المصيلين ، وخبير معياذ فيي المسيألة السيابمة 

 منيه التيأخر عليى لوميه بعيد الصيبلة ميع رسيول    ىكشيخير دليل على ذلين عنيدما 

أنييت يييا معيياذ( ، وأمييره بييالتخفيؾ وبهييذا يتضييح  )أفتييانٌ  واإلطاليية عليييهم ، فمييال لييه 

إذا ليم يشيك  األولراعاة حال المصيلين ، فيسيتحب لئلميام أن يؤخرهيا عين ولتهيا رجحان م

                                                      
تحباب التكبير بالصحيح ؛ صحيح مسلم ، باب اس97ٖ/ٕ، 7ٕ٘صحيح البخار  ، باب ولت المؽرب ، رلم الحديث  (ٔ)

  ٖٙ/ٖ،  ٖٕٓٔفي أول ولتها ، رلم الحديث 

؛ السنن الكبر  للنسائي ، رلم الحديث 9/ٕ، 8ٖ٘سنن أبي داود ، باب في ولت العشاء اآلخرة ، رلم الحديث (ٕ)

 ؛ السنن الكبر  للبيهمي7ٖٔ/ٕٕ، 9ٕ٘ٓٔمسند أحمد مسند ابي سعيد الخدر ، رلم الحديث ،  ؛ 7٘ٗ/ٔ،  ٕٓ٘ٔ

 8ٖ٘/ٖٔ؛ المسند الجامع  8/87، والحديث صحيح ينظر كنز العمال  7ٖ٘/ٔ
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يعجيل بهيا إذا رآهيم ليد اجتمعيوا وكيان التيأخير  وأنعلى المصيلين وإذا رآهيم ليد تيأخروا ، 

يشك عليه
(ٔ)
 و  اعلم. 

 

 جادلغأنح انصاٍَح ػشش

 ))انصالج ػهى تغاط فٍّ ذصأٌش((

كم الرسم ، فيإذا كانيت الصيور المرسيومة أو المصيورة صيورة  من بيان حأوالً البد          

إنسان أو حيوان ، وهو ما يعبر عنه عند العلمياء بيذوات األرواح ، فهيذا حيرام ، أميا ميا ال 

روح له كاألشجار والشيمس والممير فهيذا مبياح
(ٕ)
، بيدليل ميا رواه أبيو الحسين ليال )كنيت  

عباس إني رجل معيشتي مين صينعة  أبنعباس رضي   عنهما وسأله رجل ، يا  أبنعند 

 يييد  ، وانييي أصيينع هييذه التصيياوير ، فمييال إنييي ال أحييدثن إال بمييا سييمعت ميين رسييول 

يمول )من صور صورة فإن   عز وجل معذبه يوم الميامة حتيى يينفخ فيهيا اليروح ولييس 

س ويلين عبيا أبينله الرجل ربوة شديدة فأصيفر وجهيه ، فميال  ىبنافخ فيها أبدا( ، لال فرب

إن أبيت إال أن تصنع فعلين بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح(
(ٖ)
وهذا حكم عيام فيي  . 

ما يخصص هيذا العيام ، فعين عائشية  نه لد جاء عن رسول   أرسم ماله روح ، إال 

رضي   عنها لالت )سترت سهوة
(ٗ)
لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير ، فلما ليدم النبيي  

 لت منه منبوذتينهتكه فجع
(٘)
ً متك ، فرأيت النبي   على إحداهما( ئا

(ٙ)
. 

                                                      
 7ٔ/ٕ؛ نيل االوطار  ٘ٔٔ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  9ٙٗ/ٔينظر المؽني  (ٔ)

  8ٔ/ٗٔ، شرح النوو  على صحيح مسلم  ٖٓٗ/ٙٔ؛ المجموع  8ٕ٘/ٖٔ؛ الذخيرة   7ٕ/ٗينظر البحر الرائك  (ٕ)

 7ٙٗ/7، 7ٖٕٓع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلن ، رلم الحديث صحيح البخار  ، باب بي (ٖ)

(ٗ)
 ٙٓٗ/ٗٔهي ستر تكون لدام فناء البيت لسان العرب  

 ٖٗٔ/ٔٔيعني مطروحتين مفروشتين توطأن ، ينظر عون المعبود  (٘)

 ٓٗ/ٔٔ،  ٖٖٗٙسنن أبن ماجة ، باب الصور فيما يوطأ ، رلم الحديث  (ٙ)
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تكائيه عليى ابتمزيميه للسيتر ، دل عليى حرمية تعليميه ، وب ن رسول   أ  وجه الداللة

 الوسادة التي صنعت منه دل على جواز استعماله إذا أمتهن بوضعه على األرض.

 

 

ً  إال ما م يملأوللال ) ل بن حنيؾ وعن سه كان رلما
(ٔ)
في ثوب 

(ٕ)
.) 

وجه الداللة جواز لبس الثوب المصور. وليال البيهميي )لوليه إال رلمياً فيي ثيوب يحتميل أن 

يكون المراد صورة ؼير ذات األرواح
(ٖ)

.) 

وحييديث سييهل يعييارض بظيياهر حييديث عائشيية رضييي   عنهمييا ، فليييس فييي لييبس الثييوب 

استعمال ما كان فيه صورة ومن ذلين في حكم  فمهاءامتهان وعلى ضوء ما سبك اختلؾ ال

 على لولين   ؟البساط الذ  فيه صور هل تجوز الصبلة عليه

اإلمام الجوزجاني وهو لول   كراهية الصبلة على بساط فيه صوراألٔلانمٕل 
(ٗ)
  

وبه لال الزهر  والمالكية والشافعية والزيدية 
(٘)
. 

ألنهيا مهانية ، وبيه ليال الحنفيية    ال تكره إن كانت الصيورة تحيت الميدمين انمٕل انصاًَ

اإلماميييةو
(ٔ)
وإسييحاق والظاهرييية أحمييدوإسييحاق والظاهرييية إال أن اإلمييام  أحمييد، و 

(ٕ)
لييم  

                                                      
 ٕٕ٘/ٔ ظل له معجم الفمهاء كل رسم ال (ٔ)

؛ سنن الترمذ  ، باب ما جاء في الصور ، رلم  ٗٙٔ/ٙٔ،  ٕٗ٘٘سنن النسائي ، باب التصاوير ، رلم الحديث (ٕ)

؛ موطأ مالن ، باب ما 8ٖٔ/ٕٖ، ٔٗ٘ٔمسند أحمد حديث سهل بن حنيؾ، رلم الحديث  ؛7ٖٔ/ٙ، 7ٕٙٔالحديث 

 ٕٖٗ/ٙٔ؛ ، والحديث صحيح ينظر المسند الجامع ٙ٘/ٙ، ٕٗ٘ٔجاء في الصور والتماثيل ، رلم الحديث 

 7ٕٔ/7السنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

 ٙٙ/ٖينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٗ)

؛ فتح البار  ألبن رجب  8ٕ/ٗ؛ شرح النوو  على صحيح مسلم  8ٓٔ/ٖ؛ المجوع  8ٕ٘/ٖٔالذخيرة  ينظر (٘)

م بن الحجاج ألبي زكريا يحيى بن شرؾ بن مر  النوو  ؛ المنهاج شرح صحيح مسلٗٓٔ/ٔ؛ السيل الجرار  ٙٙ/ٕ

 م9ٕٖٔ( ٕهـ( دار إحياء التراث العربي )ط8ٙٙ)ت
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شرط الحنفية فبوضعه على األرض لد امتهن سواء كانيت الصيورة عنيد الميدمين  وايشترط

 أو عند الوجه في السجود.

 ٔيُالشرٓا األدنح

اء عن دمحم بن الماسم عن عائشة رضي   عنهيا )أنهيا ما ج   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

اشييترت نمرليية
(ٖ)
لييام علييى البيياب فلييم يييدخل ،  فيهييا تصيياوير ، فلمييا رآهييا رسييول    

مياذا  لى رسيوله إأتوب إلى   و ت في وجهه الكراهية فملت يا رسول   ففعر

وسيدها ، فميال تلين لتمعيد عليهيا وتلليت اشيتريتها  ةما بيال هيذه النمرلي أذنبت ، فمال 

  حييوا ميا خلميتم ، وليال إن أإن أصحاب هيذه الصيور ييوم الميامية يعيذبون فيميال لهيم

البيت الذ  فيه الصور ال تدخله المبلئكة(
(ٗ)
. 

لال كان لرام أنس  وبما جاء عن
(٘)
لعائشة سيترت بيه جانيب بيتهيا فميال لهيا رسيول  

   تزال تصاويره تعرض لي في صبلتي( )أميطي عنا لرامن ال
(ٙ)
. 

لد تنزه من أن يجلس عليها ، فكيؾ يصيلى عليهيا ، وان  ن رسول   أوجه الداللة  

 الصور تمنع مبلئكة الرحمن من دخول البيت وتلهي المصلي عن الصبلة.

وبميا جياء عين عائشية رضيي   عنهيا ، انيه اتكيأ    لد ثبت عن رسول   وأعترض

 الوسادة التي صنعتها عائشة في الستر الذ  علمته وفيه تصاوير في الخبر السابك. على

                                                                                                                                                                      
 89ٕ/ٕ؛ االستبصار  ٙٙٔ/ٔ، الهدمن اآلية  ٕٕٗ/ٔينظر المبسوط  (ٔ)

هـ( ، ت زهير الشاويا ، 9ٕٓهـ( ، رومن اآلية أبنه عبيد   )ت7ٕٔينظر مسائل االمام أحمد بن حنبل )ت (ٕ)

 ٕ٘/9؛ المحلى  ٙٙ/ٕ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٕٔٗ/ٖم 98ٔٔهـ  ٔٓٗٔبيروت –( ، المكتب  االسبلمي ٔط)

 ٖٔٙ/ٓٔالوسادة وليل الوسادة الصؽيرة ، لسان العرب  (ٖ)

؛ صحيح مسلم ، باب تحريم 9ٖٕ/7، 9ٖٙٔصحيح البخار  ، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٕٔ/ٔٔ،  9ٖٗٔالحيوان ، رلم الحديث تصوير صورة 

 7ٖٗ/ٕهو ستر فيه رلم ونموا لسان العرب  (٘)

صحيح البخار  ، باب ان صلى من ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صبلته وما ينهى عن ذلن ، رلم الحديث  (ٙ)

ٖٙٔ ،ٕ/ٔٔ9 
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اسيتأذن عليى النبيي  )إن جبرييل      ما أخرجيه النسيائي أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

  فمال ادخل فمال كيؾ ادخل وفي بيتن ستر فيه تصاوير ، فإما أن تمطع رؤوسهما أو 

 

شر المبلئكة ال ندخل بيتاً فيه تصاويريوطأ ، فإنا مع ابساط هتجعل
(ٔ)

.) 

وعين عائشية رضييي   عنهيا )انيه كييان لهيا ثيوب فيييه تصياوير مميدود إلييى سيهوة ، فكييان 

ه عني لالت فأخرته فجعله منه وسائد(يصلي إليه فمال أخري النبي 
(ٕ)
. 

سيائد وجه الداللة  جواز استعمال ما فيه صيور إذا اميتهن بوضيعه عليى األرض أو جعليه و

لجيواز اسيتعماله، وال يمنيع بعيد ذلين مين دخيول مبلئكية  امتهيان، سيببن هذا اإلتبلؾ واإلإو

 . الرحمة

فليس هنالن من اختبلؾ فكيبل  ، ها بعضا   إن األحاديث التي جاءت لد فسر بعضانرتجٍخ

، لد يكونيا فيي حادثية واحيدة ،  األول  عنها في أدلة أصحاب المول  يعائشة رض حديثي

 األولة أصحاب المول الثاني مفسر لها ، واألصح أن نميول إن أحادييث أصيحاب الميول وأدل

(على العموم فكذلن استعمال مياهي فييه ةصورحكمها عام ، لال الزهر  )النهي في ال
(ٖ)
  ،

إال أن هذا العميوم ليد خصيص بأدلية أصيحاب الميول الثياني ، فلميا امتهنيت الصيور ولطعيت 

بييدليل مييا جيياء عيين عائشيية رضييي   عنهييا )لييدم رسييول    وتؽيير شييكلها جيياز اسييتعمالها

  ً من سفر ولد اشتريت نمطا
(ٗ)
فيه صورة فسترته على سهوة بيتيي ، فلميا دخيل كيره  

                                                      
ً ، رلم الحديث  (ٔ) لحديث صحيح ينظر الهداية ، وا 8ٖٔ/ٙٔ،  7ٕٓ٘سنن النسائي ، باب ذكر اشد الناس عذابا

 ٖٕ/8؛ البدر المنير  99/ٕ

 8ٔ/ٔٔ، 9ٖ8ٖصحيح مسلم ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، رلم الحديث  (ٕ)

 8ٕ/ٗٔشرح النوو  على صحيح مسلم  (ٖ)

 7ٔٗ/7نوع من البسط له خمل رليك لسان العرب  (ٗ)
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عليى  ئياميرفمتين فميد رأيتيه متك تيهفمطع تهالجدار يا عائشة فطرح أتسترينما صنعت ولال 

أحداهما وفيها صورة(
(ٔ)
.  

راا الثياب التي فيهيا صيور ، وان كانيت كاملية الشيكل ، فرسيول وجه الداللة جواز افت    

    الميول  أصيحابلد وضع مرفمه الشريؾ على تلن الوسادة وبهيذا يتضيح رجحيان

الثاني
(ٕ)

 .. و  اعلم

 جػشش حانصانص ادلغأنح

 ((اً اختز عرت يصم   أياو  ))يماذهح يٍ يش

 .عمر  أبن  وسعيد الخدر أبوفي هذه المسألة ما رواه  األصل

 ن وبيين سيترنينيمر ب إن أراديمول إذا  لال سمعت )رسول    سعيد  أبيفعن 

هو شيطان( فإنمافماتله  أبى، فأردده ،فإن أحد
(ٖ)
. 

سيترة وال تيدع  إليى إالال تصيلوا  عمر رضي   عنهما لال ليال رسيول    أبنوعن 

ن معه لرين(فماتله فإ أبىيمرن بين يدين فإن  أحدا
(ٗ)
. 

 وإالالمار بينها وبين المصيلي فيإن امتنيع  دفع  وجوب اتخاذ سترة ، ووجوب  وجه الداللة

 . لوتل

                                                      
 ٕٔ/ٔٔ، 9ٖٗٔصحيح مسلم ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان رلم الحديث  (ٔ)

،  7ٖٕ/ٗٔ؛ تفسير المرطبي  99/ٕ؛ نصب الراية  ٙٓ٘/ٔ؛ شرح أبي داود للعيني  7ٔ/ٗينظر البحر الرائك  (ٕ)

 7ٗٔ/ٕ؛ نيل االوطار  9ٕ،  9ٔ،  9ٓ/ٓٔ؛ فتح البار  شرح صحيح البخار  ،  7ٕٗ

صحيح ينظر كنز العمال ، والحديث  ٓٙٔ/ٖٕ،  ٘ٔٔٔٔمسند أحمد ، مسند ابي سعيد الخدر ، رلم الحديث  (ٖ)

7/٘ٙ8 

، والحديث صحيح ينظر نصب الراية  ٕٖٗ/ٕ،  87ٙالمستدرن ، اما حديث عبد الرحمن بن مهد  رلم الحديث  (ٗ)

ٕ/8ٔ 
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الميار بعيد ردعيه وعيدم امتناعيه مين الميرور بيين  ةوالمسألة التي نحن بصيددها هيي مماتلي

 ز؟ ة التي جاءت بالحديث هل يراد منها الحميمة ام المجاتلومعنى المما ، ييد  المصل

  فأختلؾ الفمهاء في ذلن على اربعة الوال 

)بيل  وليال رحميه  اإلميام الجوزجياني  وهو ليول  يماتله إذا منعه ولم يمتنع األٔلانمٕل 

يماتله ، فانه شيطان ال حرمة له(
(ٔ)
بعيض الشيافعية مينهم اخيذ وبيه حديث ال، عمبلً بظاهر  

السيوطي
(ٕ)

 لال الظاهرية ، وبه  عن أحمدورواية 

وان أد  إلييى لتلييه وهييو لييول جمهييور  األشييدثييم  باألسييهل  يييدفع المييار  مببٕل انصبباًَان

الشافعية
(ٖ)
. 

  يدفعييه دفعيياً اشييد ميين الييدرء وال ينتهييي إلييى مييا يفسييد الصييبلة وبييه لييال  انمببٕل انصانببس

اإلماميةالمالكية والحنابلة و
(ٗ)
. 

ارة وليس عليه لتله وبه لال الحنفيةه باإلشؤ  يدرانمٕل انشاتغ
(٘)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

اسيتدل جميييع ميين ذكرنييا باألدلية نفسييها ، واختلفييوا فييي تفسيير المعنييى المييراد ميين المماتليية 

رسييول    إنلييال ) سييعيد الخييدر   أبييووميين تليين األحاديييث ؼييير مييا ذكرنييا مييا رواه 

                                                      
 ٖٖٔ/ٕفتح البار  ألبن حجر  (ٔ)

 ٓٓ٘/ٓٔ،  88/ٖالمحلى  ٖٖٔ/ٕ؛ فتح البار  ألبن رجب   ٖٓٔ/ٔينظر تنوير الحوالن شرح موطأ مالن ،  (ٕ)

 ٖٖٕ/ٗ؛ شرح النوو  على مسلم  ٕٙٗ/ٖينظرالمجموع  (ٖ)

 ٕٗ/ٖ؛ المعتبر ألبن لاسم الحلي  ٕٙٗ/ٕ؛ المؽني  ٕ٘ٔ/ٕينظر الذخيرة  (ٗ)

 ٖٗ/ٗ؛ البحر الرائك  8ٖٙ/ٔ؛ المبسوط للسرخسي  ٔٙٔ/ٔينظر الهداية  (٘)
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 ن إه ميا اسيتطاع ، فيأيمير بيين يدييه ولييدر احيدأ)إذا كان أحدكم يصلي فبل ييدع    لال

هو شيطان(( فإنمافليماتله  أبى
(ٔ)
. 

 منعه فلم يمتنع عن المرور جاز لتله ، فموله  إن  مانٕا ف األٔلأصذاب انمٕل أيا 

ال حرميية لييه ،  نأ)فإنمييا هييو شيييطان( بيييان  ، ولولييه  المماتليية)فليماتلييه( صييريح فييي 

ن لتله فدمه هدرإوهو دليل على جواز لتاله و
(ٕ)
. 

كبلمياً  وأظنيهعبد البير ) أبن)فليماتله( يراد به هنا المدافعة ولال  لوله  إن  وأعترض

خرج على التؽليظ ولكل شيء حد(
(ٖ)
المصيلي فيبل  أميام، فبل يتصور لتل مسلم من ميروره  

ثييبلث الثيييب الزانييي ، والمييارق ميين الييدين المفييارق للجماعيية ،  بإحييد  إاليحييل دم المسييلم 

 ند علماء األمة.والنفس بالنفس ، هذا معلوم مشهور ع

شيمل نيه عيام يإن بيل جبيال ايطان ليس خاصلفظ الشليل لتله بأنه شيطان فبل يصح ، فأما تع

  .(ٗ){ًَانْجٍِِّ انْإَِْسِ شَيَاطِنيَ}والجن على السواء بدليل لوله تعالى  اإلنس

فعله فعيل شييطان ، وان لرينيه هيو اليذ  يحمليه عليى ذلين ، ومماتلية الشييطان  نأوالمراد 

هي باالستعاذة والتستر عنه بالتسمية اإنم
(٘)
. 

يعنيؾ  إنالمراد من المماتلة  نأاتفموا على  مفانه   انمٕل انصاًَ ٔانصانس أصذاب أيا

يفسيد صيبلته ، ليال  نألمصلي يجتهد في دفعه دون اشد مما سبك ، فأن يدفعه أفي دفعه و

يماتلييه )يعنييي فليدفعييه(لالشييافعي فييي معنييى ف
(ٙ)
 نهييمأ إاللييد اتفمييوا عليييه ، وهييذا المعنييى  

                                                      
 7ٖ/ٖ،  78ٕصحيح مسلم ، باب منع المارين بين يد  المصلي ، رلم الحديث  (ٔ)

 ٔٓ٘؛  ٓٓ٘/ٓٔ؛ المحلى  ٕٖٖ/ٕينظر فتح البار  ألبن حجر  (ٕ)

 8٘ٔ/ٗالتمهيد  (ٖ)

 ٕٔٔسورة األنعام من اآلية  (ٗ)

 ٓٔ/ٖ؛ نيل االوطار  77ٕ،  7ٕٙ/ٕ؛ عون المعبود  ٕٖٖ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (٘)

 ٙٔٔ/ٕمعرفة السنن واآلثار  (ٙ)
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لييس عليى اليدافع شييء  هنيأ إليىمين اليدفع ، فيذهب الشيافعية  أصيب أوما لتل  إذااختلفوا 

المول الثالث ألصحابخبلفاً 
(ٔ)
. 

برفع الصوت بالمراءة ،  أو اإلشارة  فمالوا ال يدفعه بأكثر من  انمٕل انشاتغ أصذاب أيا

مباحاً في ولت جواز العمل في الصيبلة وجياء عين ولالوا بأن ما ورد من المماتلة ، لد كان 

ليال  ما يمنع العمل في الصبلة ، بدليل ما رواه عبيد   بين مسيعود  رسول   

وهو في الصيبلة فييرد عليّي فلميا رجعنيا سيلمُت علييه فليم ييرد  كنت اسلم على النبي )

()ان في الصبلة لشؽبل( ولال عليو 
(ٕ)
. 

شيؽل المصيلي ين دفيع الميار أاالنشيؽال بهيا و إالعميل ال يجوز مع الصيبلة  هنأوجه الداللة 

ن العمل الكثير بها يبطلهاأعن الصبلة ، و
(ٖ)
. 

سيعيد  أبيا نأمين الحبشية وليد ثبيت  عودتيهكيان بعيد  مسعود  أبنخبر  نأ  وأعترض

مين  أحيد في صبلته الجمعة ، ولم ينكر عليه أميةفي عهد بني  أمامهالخدر  لد منع المار 

الحكيم بياق والعميل  نأوالتيابعين ، فيدل عليى  الحاضرين وفيه من بمي من الصيحابة 

وصيحاب ليي نتيذاكر حيديثاً ، إذ ليال  أنياوالحديث عن حمييد ليال )بينميا  .به مشهور عندهم

 أبييميع  أنياورأييت منيه ، ليال بينميا  سيعيد أبييما سمعت من  أحدثن أناصالح السمان  أبو

معييط ،  أبييشيء يستره من الناس ، إذ جاء رجل شاب مين بنيي  إلىعة سعيد يصلي الجم

سيعيد  أبييبيين ييد   إالا ؼيجتاز بين يديه ، فيدفع فيي نحيره ، فنظير فليم يجيد مسيا إن أراد

سيعيد ثيم زاحيم  أبيي، فتمثيل لائمياً فنيال مين  ىاألوليشيد مين الدفعية أفعاد ، فدفع في نحيره 

سعيد عليى ميروان فميال  أبوما لمي ، لال ودخل  هإليالناس فخرج فدخل على مروان فشكا 

يميول )إذا صيلى  سيعيد سيمعت  أبيوشيكون ، فميال يجياء  أخيين ألبينله مروان مالن و

                                                      
 7ٕٙ/ٕ؛ عون المعبود 7ٖٕ/ٔ؛ فتح البار  ألبن حجر ٖٕٕ/ٗم ، شرح النوو  على مسلٕ٘ٔ/ٕينظر الذخيرة  (ٔ)

 ٕٕٗ/ٗ، ٓٗٔٔصحيح البخار  ، باب ال يرد السبلم في الصبلة ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٖٗ/ٗ؛ البحر الرائك  8ٖٙ/ٔينظر المبسوط للسرخسي (ٖ)
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 أبيىيجتاز بين يدييه فلييدفع فيي نحيره فيإن  إنأحد وأرادشيء يستره من الناس  إلى أحدكم

فليماتله فإنما هو شيطان((
(ٔ)
. 

ن المصيلي اليذ  إالمصلي هو ليمنع الخلل فيي الصيبلة و منع المار بين يد  إن  انرتجٍخ

نيه المرور على المار ال على المصلي باالتفياق ، أل أثم إنمابين يديه  أحد مر إذا ةاتخذ ستر

ة فيسيتحب دفيع ددفع المار سنة مؤكي نأ إالسترة ،  باتخاذتراز عن المار حلم يمصر من اال

 عيين صييبلته ، ويشييؽله بؽيرهييا ، ولولييه المييار دفعيياً ؼييير مبالؽيياً فيييه يخييرج المصييلي 

، وان يحيث المصيلي  أوال)فليماتله( في سياق الحديث جاء مؽلظاً ليدل على حرمية الميرور 

 ً على االجتهاد في دفعه دفعاً ال يخرجه عن صيبلته ثانييا
(ٕ)
اد مين رالمي نأ، ومميا ييدل عليى  

فليجعييل يييده فييي صييدره  ىأبيي)فييإن  اإلسييماعيليمييا جيياء فييي رواييية  ، الييدفع  هييو المماتليية 

وليدفعه(
(ٖ)
سعيد الخدر  راو  الحديث وهو الراجح و   أبو هل، وهذا صريح بالدفع وفع 

 . اعلم

 ادلغأنح انشاتؼح ػششج

 ))محم انطفم يف صالج انفشض((

 اختلؾ العلماء في ذلن على لولين    

ليال رحميه جياني اإلمام الجوزوهو لول    يجوز حمل الطفل في صبلة الفرضاألٔلانمٕل 

جاء ، وإنما الرجاء في إتباع ؼيره فيما لم يكن عنه(نجاة ال ر )إن إتباع النبي   
(ٗ)
 

، وأورد لوله هذا رداً على من لال إن من حمل جارية نرجو أن تكون صبلته تامة ، ولول 

                                                      
 7ٗ/ٖ،  78ٖصحيح مسلم ، باب منع المار بين يد  المصلي ، رلم الحديث  (ٔ)

؛ نيل  8ٓٙ،  7ٓٙ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  ٖٕٕ/ٗ؛ شرح النوو  على مسلم  ٕ٘ٔ/ٕذخيرة ينظر ال (ٕ)

 ٓٔ،  9/ٖاالوطار 

 9/ٖ؛ نيل االوطار  ٖٓٔ/ٔ، تنوير الحوالن  ٕٗٗ/ٔينظر شرح الزرلاني على الموطأ  (ٖ)

 ٖٓٙ/ٕفتح البار  ألبن رجب  (ٗ)
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فيي  ، دليل عليى انيه كيان يير  جيواز حميل الطفيل الجوزجاني وإنكاره للمول السابك اإلمام

الصييبلة
(ٔ)
وبييه لييال جميياهير العلميياء ، الحنفييية والشييافعية والحنابليية والظاهرييية والزيدييية  .

اإلماميةو
(ٕ)
. 

  ال يجييوز حمييل الطفييل فييي صييبلة الفييرض ويجييوز فييي النافليية. وبييه لييال انمببٕل انصبباًَ

المالكية
(ٖ)
. 

 ٔيُالشرٓا ألدنحا

كيان يصيلي  ل   )إن رسيو بما رواه أبيو لتيادة األنصيار   اعرذل اجلًٕٓس

، وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس  بنت زينب بنت رسول    ةوهو حامل أمام

، فإذا سجد وضعها وإذا لام حملها(
(ٗ)
. 

لال )بينما نحين ننتظير رسيول    واستدلوا أيضاً بما أخرجه أبو داود عن أبي لتادة 

 ةبلل إليى الصيبلة ، إذ خيرج علينيا وأمامي، في صبلة الظهر أو العصير ، وليد دعياه بي 

ا وهي في مكانها(ه فمام في مصبله فممنا خلفه فكبرنعلى عاتم
(٘)
. 

 .ن ذلن ال يبطل الصبلة أوجه الداللة  جواز حمل الطفل في صبلة الفرض و

                                                      
 ٖٓٙ/ٕ فتح البار  ألبن رجب (ٔ)

لصنائع في ترتيب الشرائع ، لبلمام عبلء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملمب بملن ينظر بدائع ا (ٕ)

؛ المحلى  ٙٙٗ/ٕ؛ المؽني  9ٖ/ٗ؛ المجموع  9ٖٕ/ٕباكستان  -( ، مكتب الحبيبية ٔهـ( ، )ط87٘العلماء )ت

دمحم بن يوسؾ الصالحي الشامي ؛ سبل الهد  والرشاد في سيرة خير العباد لئلمام  ٗٗٔ/ٔ؛ السيل الجرار  88/ٖ

 78ٗ/ٙٔم 99ٖٔهـ ٗٔٗٔ( ٔدار الكتب العلمية )ط –هـ( ، ت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 9ٕٗ)ت

 8ٗٔ/ٕينظر الذخيرة  (ٖ)

؛ صحيح مسلم باب جواز ٖٗٗ/ٕ، 8ٙٗصحيح البخار  ، باب إذا حمل جارية صؽيرة على عنمه ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٓ٘ٔ/ٖ، 8ٗٗمنه زيادة )وإذا سجد وضعها( ، رلم الحديث حمل الصبيان في الصبلة و

 7ٙ٘/ٓٔ، وإسناده جيد ، ينظر البدر المنير ٕٓٔ/ٖ، 78٘سنن أبي داود ، باب العمل في الصبلة ، رلم الحديث  (٘)
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)إن فيي  فميد اسيتدلوا بميا رواه عبيد   بين مسيعود  أيا أصبذاب انمبٕل انصباًَ

الصبلة لشؽبلً(
(ٔ)
. 

ن الحيديث ليد نسيخ ؼييره إشتؽال في الصبلة بشييء ؼيرهيا وإنه ال يجوز اإل   وجه الداللة

 . سير في الصبلة ومن ذلن حمل الطفليمن جواز العمل ال

كيان بعيد لدوميه مين الحبشية ، وليدوم زينيب    إن خبر عبد   بن مسعود وأعترض

تها رضي   عنهما كان بعد ذلنأبنو
(ٕ)
 متمدم المتأخر.، فبل ينسخ ال 

  عديدةاعتراضات بوأجيب  إن سلمنا بأن الحديث ليس بمنسوخ ، إال إننا نعترض عليه 

إن هذه الصبلة كانت صبلة نفل وليس بفرض ، أو أنها صبلة نفل لد سبمت الفريضة ،  .ٔ

أو عصر( ، لد خالؾ  من زيادة )في ظهر وما أخرجه أبو داود في حديث أبي لتادة 

البخار  ومسلم وؼيرهما عن طريك الليث وليس فيه هذه الزيادة فيها ما أخرجه
(ٖ)
، ولد  

بن مالن وجدته رضي   عنهما في صبلة نفل ، فعنه أنس  انه أم ثبت عن النبي 

 ( مليكة دعت رسول    ةن جدإلال  لطعام صنعته له فأكل منه ، ثم لال لوموا

لنالد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، صير حفممت إلى أنس  لكم ، لال يألصل

وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول    فمام رسول   

 )ركعتين ثم انصرؾ
(ٗ)
. 

 لئلمامة وجه الداللة جواز اإلمامة في صبلة النافلة ، لذا فمد يكون حمله     

 صبلة نفل.في  

                                                      
 ٗٗٔص الحديث خرج في  (ٔ)

وهب بن مطيع المرشي المعروؾ ينظر أحكام األحكام شرح عمدة األحكام ، لتمي الدين أبو الفرج دمحم بن علي بن  (ٕ)

 ٖٙٔ/ٔم ، ٕ٘ٓٓهـ ٕٙٗٔ( ٔهـ( ت مدثر سندس ، مؤسسة الرسالة )ط7ٕٓبأبن دليك العيد )ت

 87ٗ/ٔينظر شرح الزرلاني  (ٖ)

؛ صحيح مسلم ، باب جواز النافلة في ٖٓٔ/ٕ، 7ٖٙصحيح البخار  ، باب الصبلة على الحصير ، رلم الحديث  (ٗ)

 98ٖ/ٖ، ٖ٘ٓٔجماعة ، رلم الحديث 
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يتهيا ارع يكفي رسول    أحد للضرورة ، فليس هنان من هذا الفعل منه  إن .ٕ

 واالهتمام بها.

، ألنهييا ألفتييه فكييان  أماميية رضييي   عنهييا كانييت هييي ميين يتعلييك برسييول    إن .ٖ

للييل وؼيير متيوال فيبل  الفعل منيه  ايتركها تصعد على عاتمه ، فإذا سجد وضعها وهذ

 يفسد الصبلة.

من النجاسيات ، فهيذا  األطفالتى مع ما يكون عادة في ثوب معصوم ، ح النبي  إن .ٗ

وليس ألحد أن يفعل مثله من حمل الطفل في الصبلة همن خصائص العمل منه 
(ٔ)
. 

فيرائض فيي المسيجد اؼلبهيا صيبلة ال صلوات رسيول    إن  على ما سبك وأعترض

ه رأ  الحسيين دليييل علييى ذليين ، ولييد جيياء عيين ؼييير واحييد منيي انتظييار الصييحابة و

من ذلن ميا رواه  في صبلة الفرض على رسول    يثبانوالحسين في المسجد وهما 

فييي صييبلة العشيياء ، وكييان إذا سييجد ركييب  لييال كنييا مييع رسييول    هريييرة  أبييو

، فلميا لضيى صيبلته  االحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رفعاً رفيمياً ، ثيم إذا سيجد عياد

ه(على حجر ألعدهما
(ٕ)
. 

يصييلي والحسيين علييى ظهييره فييإذا سييجد  لييال )رأيييت رسييول    أنييس  وعيين

نحيياه(
(ٖ)
يصييلي والحسيين والحسييين  عبيياس رضييي   عنهمييا لييال )كييان  أبيين نعييو . 

يلعبان ويمعدان على ظهره(
(ٗ)
 . 

كان يصلي فإذا سجد وثيب الحسين عليى ظهيره  رسول    إن)  ةبكر أبيوعن 

رفعاً رفيمياً ليئبل يصيرع ، ليال فعيل ذلين ؼيير ميرة فلميا  فيرفع رسول    وعلى عنمه

الحسييين شيييئاً ، مييا رأينييان الحسيين ولضييى صييبلته ، لييالوا يييا رسييول   رأينييان صيينعت ب

                                                      
 ٖٙٔ،  ٕٙٔ/ٔ؛ أحكام األحكام  7ٖٕ/ٔ؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  87ٗ/ٔينظر شرح الزرلاني  (ٔ)

 9ٙٙ/ٖٔ،  77ٓ7ٖكنز العمال ، رلم  (ٕ)

  98ٔ/ٔلال أبن حجر أخرجه أبن عد  وإسناده حسن، ينظر التخليص الكبير  (ٖ)

 8٘/7،  79ٗ7ٔكنز العمال  (ٗ)
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ي هذا سيد وعسى   تبارن وتعيالى أن يصيلح أبنصنعته ، لال انه ريحانتي من الدنيا وان 

به بين فئتين من المسلمين(
(ٔ)
. 

مسيندة ويميو   إنهيا إالوان ليم تكين فيي الصيحيحين وال فيي السينن الخمسية  األخباروهذه 

، ليال عنيه الهيثميي )ورجيال  أحميد اإلميامفيي مسيند   بكرة أبيبعضها بعضاً وحديث 

رجال الصحيح ؼير مبارن بن فضالة ولد وثك( أحمد
(ٕ)
. 

مامية أمين حميل  بيأن فعليه  مامة رضيي   عنهيا ، وفيهياأتتمو  بخبر  األخباروهذه 

هنيان ميين للضيرورة فهيذا ؼيير متصيور ف إنهيا أمييارضيي   عنهيا كيان فيي صيبلة الفيرض 

ا أو مين نسياء المسيلمين ، فيبل دلييل عليى هيتازوجاته رضي   تعالى عنهن من تكفيه رع

 ذلن.

وإذا  بصيريح الروايية )فيإذا سيجد وضيعها دودفمير هي من كان يتعلك بالنبي  انهأما أ

مامية رضيي   أوليم ينسيبه إليى  لام حملها(. فراو  الحديث نسيب الفعيل إليى النبيي 

عنها
(ٖ)

  . 

هيو  فهذا ال يصح أيضاً ، ففعله  عن األنجاس وهو خاص به  اكونه معصوم أما

ن ذلين جيائز فيهيا ليرفيع أولكي يعلم الناس جواز حمل الطفيل فيي الصيبلة ، و لؤلمةتشريع 

شييمة والضيييك والحييرج ، ومبلبييس األطفييال لييد اعتيياد النيياس علييى تنظيفهييا ، فييبل عيينهم الم

لد حملها وهي متسخة ثيابها وإال لما حملها ولو كان من ذلن شيء ألبانيه  يعتمد انه 

 ليعلم الناس حكمه
(ٗ)
. 

 إذا إال تتمسن بنفسها على عاتميه  إنامامة رضي   عنها ، ال تمدر  إن   انرتجٍخ

 األرضهو مين كيان يأخيذها مين   والرواية الصحيحة تبين انه  ،  النبي مسكهاأ

                                                      
 7ٓٗ/ٔٗ،  9ٙٔٔٔند ابي بكرة نفيع بن الحارث ، رلم الحديث مسند أحمد ،مس (ٔ)

 7٘ٔ/9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (ٕ)

 ٖٔٙ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)

 ٙٗٔ/ٗ؛ شرح أبي داود للعيني  ٗٙٔ/ٔينظر أحكام األحكام  (ٗ)
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 كانت في صبلة الفريضة والمسلمون يصلون خلفيه  األفعالويضعها إذا سجد ، وهذه 

فدل ذلن على جواز حمل الطفل في الصبلة
(ٔ)
 و  اعلم. 

 ادلغأنح اخلايغح ػششج

 ((دكى لضاء انصالج دلٍ ذشكٓا ػًذاً ))

 اختلؾ الفمهاء في حكم لضاء الصبلة لمن تركها عمداً وهو عالم بوجوبها على لولين      

اإلميام الجوزجياني وهو لول  ال لضاء على المتعمد لترن الصبلة األٔلانمٕل 
(ٕ)
وبيه ليال .

وعبد اليرحمن واألشيعر  صياحب الشيافعي وأبيي بكير الحمييد  وأبيي دمحم في رواية  مالن 

الظاهرية الميم أبنتيمية و أبنبطة و نأبالبربهار  و
 (ٖ)
، وانما عليه ان يكثر مين النوافيل  

 ومن فعل الخير

الشيافعية والحنابلية والزيديية المول الثاني  يجب عليه المضاء وبه لال الحنفية والمالكيية و

اإلماميةو
(ٗ)
. 

 

                                                      
 ٘ٗٔ/ٔ؛ السيل الجرار  ٗٙٔ/ٔ؛ أحكام األحكام  8ٖٗ/ٕينظر االستنكار  (ٔ)

 98ٔ/ٖينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

على الشرح الكبير للشيخ الدردير ، للعالم العبلمة شمس الدين الشيخ دمحم بن أحمد بن  ينظر حاشية الدسولي (ٖ)

؛ تفسير  ٓٗ/ٕهـ( ، طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ٖٕٓٔعرفة الدسولي المالكي )ت

؛ الصبلة وحكم تاركها وسياق صبلة النبي  ٖٕ٘/ٕ؛ المحلى  98ٔ/ٖالبار  ألبن رجب ؛ فتح  78ٔ/ٔٔالطبر  

 هـ( ، ت بسام عبد 7٘ٔمن حين يكبر إلى أن يفرغ منها ، ألبي عبد   دمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي )ت

 9ٖ/ٔم ، 99ٙٔهـ ٙٔٗٔ( ٔالوهاب الجالبي ، دار أبن حزم ، )ط

؛ السيل  98ٔ/ٖ؛ فتح البار  ألبن رجب  8ٙ/ٖ؛ المجوع  ٓٗ/ٕ؛ حاشية الدسولي  9ٗٔ/ٗينظر البحر الرائك  (ٗ)

ثلة من الفضبلء دار النشر  –هـ( ت 9ٓٙ؛ الجامع للشرائع ، للفميه يحيى بن سعيد الحلي الهذلي )ت 7ٙٔ/ٔالجرار 

 ٙ٘ٔ/ٔالعلمية بأشراؾ األستاذ جعفر السجاني ،  –مؤسسة سيد الشهداء 
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 األدنح ٔيُالشرٓا

 عَيٍْ  ىُيىْ  انَّيزِ ٍَ ( 4) نِهًُْصَهِّنيَ مٌفٌََ ْ}بموله تعالى     استدلوااألٔلأدنح أصذاب انمٕل 

 .(1)({5) سَاىٌٌَُ صَهَاتِيِىْ

 ً والساهون هم الذين يؤخرون الصبلة عن ولتها الممدر لها شرعا
(ٕ)
. 

  َهْقَيٌٌَْ  فَسَيٌْ َ  انشَّييٌََا ِ  ًَاتَّبَعُيٌا  انصَّيهَا َ  ؤَضَياعٌُا  خَهْي    بَعْيذِىِىْ  يِيٍْ  فَخَهَي َ }واستدلوا بموله تعالى 

 .(ٖ){يًّاغَ

الصبلة ميدركاً لهيا بعيد خيروج لال أبن حزم )فلو كان العامد لترن وجه الداللة من اآليتين  

الويل وال لمي الؽي كما ال ويل وال ؼي لمن آخرهيا اليى آخير ولتهيا اليذ  ولتها لما كان له 

يكون مدركاً لها( 
(ٗ)
. 

ليال اليذ  تفوتيه صيبلة  عمر رضي   عنهما )إن رسيول    أبنواستدلوا بما رواه 

وماله( أهلهالعصر كأنما وتر 
(٘)
. 

لييال ميين تييرن صييبلة العصيير فمييط حييبط  )إن النبييي  واسييتدلوا بمييا رواه يزيييد 

عمله(
(ٙ)
.   

                                                      
 ٘-ٗمن اآلية  سورة الماعون (ٔ)

 9ٖٗ/8؛ تفسير أبن كثير  ٖٔٙ/ٕٗينظر تفسير الطبر   (ٕ)

 9٘سورة مريم من اآلية  (ٖ)

 ٖٕ٘/ٕالمحلى  (ٗ)

؛ صحيح مسلم باب التؽليظ في تفويت  8ٖ٘/ٕ، 9ٔ٘صحيح البخار  ، باب أثم من فاتته العصر، رلم الحديث (٘)

 ٖٕٖ/ٖ،  99ٔصبلة العصر ، رلم الحديث 

 87ٖ/ٕ، ٕٓ٘ر  ، باب من ترن العصر ، رلم الحديث صحيح البخا (ٙ)
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لتهيا ، حتيى الحديثان يدالن على عظم تأخير الصبلة عن وهذان وجه الداللة من الحديثين  

ر بشييء ، فمضياء الصيبلة فيي ل واألهل ال يجبلماهبلن ا نأة فكما يدخل ولت الصبلة الثاني

ؼير ولتها ال يجبرها ، وزاد في الحديث الثاني إن من ترن صيبلة العصير بطيل عميل يوميه 

 ن صبلها.إنه ال يجبرها وأعظم إثم مؤخرها وعلى وهذا دليل 

كميا ها إال بذان الوليت ، فؤواستدلوا أيضاً بأن الصبلة عبادة مؤلتة بولت محدد ال يصح أدا

 نه ال تجزء الصبلة لبل دخول الولت ، فكذلن بعده.أ

صبلة شرعاً ، إنما شرع لمصلحة وهذه المصلحة ال تتحميك إال بيأداء لوهذا الولت المحدد ل

ن األوليات لميا كيان للتخصييص بهيذا م ذلن حة في ؼيرلالصبلة في ولتها ، فلو كانت المص

يص الحم بعرفة ، وهذا التخصييص الولت فائدة ، فتخصيص الصبلة بأولات محددة كتخص

)األمييير بالعبيييادة فيييي وليييت معيييين ال يكيييون إال لمصيييلحة تخيييص ذلييين  ةعيييديعتميييد عليييى لا

الولت(
(ٔ)
. 

والنيائم ، وليم  يوالمضاء بعد الولت يحتاج إلى أمر جديد ، واألمير الجدييد ورد بحيك الناسي

يرد في التارن عمداً نص أو إجماع
(ٕ)

نيه أما ييدل عليى  . بل انه لد جاء عن أبي بكِر 

هلل حميا باللييل ال  إنوصية له لعمر رضي   عنهميا ليال ) ال لضاء لمن تركها عمداً ، ففي

يمبله بالنهار وحما بالنهار ال يمبله بالليل(
(ٖ)
. 

 إنوجيه الداللية   .(ٗ){انصَّهَا َ ًَؤَقِيًٌُا}بموله تعالى  استدلوا   أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

الصيبلة اليوارد فيي اآليية ليم يفيرق  بيأداء واألمر الوجوب،يمتضي  أمرصبلة ال بإلامة األمر

                                                      
هـ( ، ت شيخ عادل احمد ، 7ٗ٘البحر المحيط في أصول الفمه ، لدمحم بن يوسؾ الشهير بأبن حيان االندلسي )ت (ٔ)

 ٖٗٔ/ٕ( ، دار الكتب العلمية  ٔشيخ علي معوا ، د.زكريا عبد الحميد ، د.احمد النجولي الجمل ، )ط

؛ المحلى  9٘،  9ٗ،  9ٖ/ٔ؛ الصبلة وحكم تاركها ألبن الميم  ٖٗٔ/ٕمحيط في أصول الفمه ينظر البحر ال (ٕ)

؛ أضواء البيان في إيضاح المرآن بالمرآن ، لدمحم بن دمحم بن المختار الجكني الشنميطي ، ت مكتب البحوث  ٖٕٙ/ٕ

 ٗٙٗ،  ٖٙٗ/ٖم ، 99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ –والدراسات ، دار الفكر 

 7ٗ٘/8، ٔيبة ، ما جاء في خبلفة عمر بن الخطاب ، رلم الحديث مصنؾ أبن أبي ش (ٖ)

 ٖٗسورة البمرة من اآلية  (ٗ)
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ويشييمل  األولالصييبلة لييد تعلييك بالخطيياب  أداءففييرض  بعييده، أوولتهييا فييي يكييون  إنبييين 

المتعمد كما شمل الناسي والنائم وان خصا بنص
(ٔ)
. 

 إالكفارة لهيا )من نسي صبلة فليصل إذا ذكرها ال  مالن  أبنأنس  واستدلوا بما رواه

ذلن(
(ٕ)
. 

خؾ حاالً منه وجب عليه أ  وجوب المضاء على المتعمد أيضاً ، فالناسي وهو  وجه الداللة

وهيو  األعليىوهيو الناسيي عليى  بياألدنى، والحديث فييه تنبييه  ىأولعلى المتعمد وجوبها ف

الناسيفي حمه خبلؾ  ابالي اإلثموان كان  الصبلة  بأداء إال، فبل كفارة له  دالمتعم
(ٖ)
. 

بالوفياء( أحيك)ألضوا   الذ  له فإن    واستدلوا بموله 
(ٗ)
)فيدين  ، وبموليه  

بالمضاء( أحك  
(٘)
. 

وجه الداللة  دين   اسم جنس مضاؾ إليى معرفية فهيو عيام فيي كيل ديين ، وهيذا العميوم 

ره بالخطياب ييعميد وؼيشمل كل ما كان حماً هلل والصيبلة كميا اشيرنا سيابماً واجبية عليى المت

باألداء إالفصارت ديناً في ذمتِه وحماً هلل عليه بعد تركها وهذا الحُك ال يسمط   األول
(ٙ)
. 

أفعال الصبلة والجزء الثياني  األولواستدلوا أيضاً بأن الصبلة مركبة من جزئييِن ، فالجزء 

دا اط عنيه بحيال اسيتن، فيبل يسيم اآلخير أداءالجزئيين ليزم أحد الولت المعين لها ، فإذا تعذر

                                                      
 78ٔ/ٔٔينظر تفسير الطبر   (ٔ)

؛ ٔ٘ٗ/ٕ، ٕٙ٘صحيح البخار  ، باب من نسي صبلة فليصل إذا ذكر وال يعيد إال تلن الصبلة ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٗ٘ٗ/ٖ، ٕٓٔٔب تعجيل لضائها ، رلم الحديث صحيح مسلم ، باب لضاء الصبلة الفائتة واستحبا

 7ٖ/ٕ؛ نيل االوطار  77/ٔ؛ االستذكار  8ٖٔ/٘ينظر شرح النوو  على مسلم  (ٖ)

،  77ٔٙصحيح البخار  باب من شبه اصبلً معلوما بأصل مبين لد بين   حكمه ليفهم السائل ، رلم الحديث  (ٗ)

ٙ/ٕ9ٕ 

 ٙ/ٙ، 9ٖٙٔ، رلم الحديث  صحيح مسلم باب لضاء الصيام عن الميت (٘)

 ٗٙٗ/ٖ؛ أضواء البيان  7ٙٔ/ٔينظر السيل الجرار  (ٙ)
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بالمركب أمر بأجزائه( األمر)  عدةإلى لا
(ٔ)
أفعالهيا  أداء، فيإذا ليم يصيلها فيي ولتِهيا وجيب  

ها خبلفاً للولت الذ  يتعذر إدراكه بخروجهؤالتي ال يتعذر أدا
(ٕ)
. 

تركهيا  مين وممارنتهيا يتضيح وجيوب لضياء الصيبلة عليى األدليةعيد عيرض ب  و انرتجٍخ

لد ثبت فيي ذمتيه هلل وال يسيمط هيذا  وبها ؼير منكر لها ، فالصبلة دينعمداً وهو عالم بوج

فهو لييس بمعيذور كؽييره و   اإلثمن كان هذا المضاء ال يسمط عنه إالدين إال بالمضاء ، و

 . اعلم

 ادلغأنح انغادعح ػششج

 ((ئمتايٓا))لضاء صالج انُافهح انرً ششع فٍٓا ادلصهً ٔأفغذْا لثم 

اء في وجوب لضاء صبلة النافلة التيي افسيدت بعيد الشيروعاختلؾ الفمه      
(ٖ)
بهيا عليى  

 ثبلثة الوال  

)الصيبلة وليال رحميه  اإلميام الجوزجياني  وهيو ليول  يجيب علييه المضياء  األٔلنمٕل ا

، فلزمت بالشروع فيها كالحم( لذات إحرام وإحبل
(ٗ)
 اإلمياموبيه ليال الحنفيية وروايية عين .

خيثمة وأبي أحمد
(٘)
. 

 وأن أفسدها من ؼير عذر وجب عليه  عليه،لعذر ال لضاء  أفسدهاإذا   مٕل انصاًَان

                                                      
( ، ٔهـ( ، ت د.طه جابر فياض العلواني ، )طٙٓٙالمحصول في علم األصول ، لئلمام فخر الدين الراز  )ت (ٔ)

 89ٕ/ٕم ، 99ٕٔ -هـ ٕٔٗٔمؤسسة الرسالة 

 ٖٙٗ/ٖ؛ أضواء البيان  89ٕ/ٕ المحصول في علم األصول(ٕ)

بلزمة للدخول في الفعل او البدء الشروع لؽة مصدر شرعة ومعناه البدء بالشيء ، واصطبلحاً االتيان بالممدمات ال (ٖ)

 في الشيء والدخول فيه ؛ ينظر معجم لؽة الفهاء 

 7ٕٔ/ٗالمؽني  (ٗ)

 7ٕٔ/ٗ؛ المؽني  9ٖٗ/ٙ؛ المجموع  ٗ٘ٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (٘)
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ثور وأبوالمضاء. وبه لال المالكية 
(ٔ)
. 

لؽييير عييذر. وبييه لييال الشييافعية  وألعييذر  أفسييدهالضيياء عليييه سييواء    الانمببٕل انصانببس

وسفيان الثور  وإسحاق اإلماميةوالزيدية والظاهرية و
(ٕ)
. 

يجيب علييه الذ  يلزم فيه المضاء فعند اصيحاب الميول االول دار الشروع والبد من بيان مم

المضياء بعييد تكبيييرة االحيرام
اذا اكمييل  اصييحاب الميول الثيياني يجييب علييه المضيياء وعنييد،  (3)

ركعة كاملة لمرائتها وركوعها وسجودها
(ٗ)
 

 ٔيُالشرٓا األدنح

   ٔانصاًَ تاألدنح راذٓا  األٔلأصذاب انمٕل  اعرذل

 إبطال  سبحانه نهى عن  إنوجه الداللة    .(٘){ؤَعًَْانَكُىْ تُبْطِهٌُا ًَنَا}وا بموله تعالى فاستدل 

فيإذا فسيدت لبيل  إتمامهياوجب ي، فالشروع فيها  األعمالجل أ، والصبلة من  األعمال إبطال

ديناً في الذمة أصبحتها ألنها ؤوجب لضا اإلتمام
(ٙ)
. 

مين أهيل  ليال جياء رجيل إليى رسيول    واستدلوا بما رواه طلحة بين عبيد   

دنى فإذا هو يسأل عن اإلسبلم ،  حتىنجد ثائر الرأس يسمع دو  صوته وال نفمه ما يمول 

                                                      
 9ٖٗ/ٙ؛ المجموع  ٕٙٗ/ٙينظر أنوار البروق  (ٔ)

 7ٖ/ٗ؛ المعتبر ألبن لاسم الحلي 9ٕٙ/ٙ؛ المحلى ٖٓٓ/ٔ؛ السيل الجرار 9ٖٗ/ٙينظر المجموع  (ٕ)

 ٕٖٖ/ٕينظر البحر الرائك  (ٖ)

بيروت                    –هـ( ، دار الفكر 99ٕٔينظر منح الجليل على مختصر خليل ، للشيخ دمحم بن احمد بن دمحم عليا )ت (ٗ)

 ٖٖٔ/ٔ،  م989ٔهـ 9ٓٗٔ     

 ٖٖسورة دمحم من اآلية  (٘)

 ٕ٘٘/ٙٔينظر تفسير الطبر   (ٙ)
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خمس صلوات في اليوم والليلة ، لال هيل علييو ؼييرهن ليال ال إال  فمال له رسول   

تطوع...( نأ
(ٔ)
. 

االستثناء متصل ، وهو األصيل فيي االسيتثناء  )إال أن تطوع( فهذا وجه الداللة  لوله 

ويمتضي هذا وجوب صبلة النافلة بمجرد الشروع فيها
(ٕ)
. 

ً إواستدلوا بمياس نافلة الصبلة بنافلة الحم والعمرة ، فإنها تلزمان بالشروع  جماعا
(ٖ)
  ، 

يجبييان ن ين الصييبلة كمييا لييال الجوزجيياني ذات إحييرام وإحييبلل فهييي كييالحم والعمييرة اللييذأو

جرد الشروعبم
(ٗ)
. 

ثيواب عمليه ،  أحيد ال يبطيل إنيراد منيه  (٘){ؤَعًَْانَكُىْ تُبْطِهٌُا ًَنَا}لوله تعالى  بأن  وأعترض

صالحاً لبله فتذهب الحسنات بالمعاصي سيئاً يبطل عمبل وأن ال يعمل عمبل
(ٙ)
. 

أتي وسيي األصيلن كان خيبلؾ إو طوعت نأمطع ويكون معناه لكن لن نأما االستثناء فهو مو

من األدلة ما يرجح هذا االختيار
(7)
. 

أما لياس الصيبلة عليى الحيم فيبل يصيح فيالحم عبيادة ماليية وجسيدية أميا الصيبلة فجسيدية 

 ترلا فتماس إلى ما هو ألرب لها وهو الصوم.فاف

بمياس نافلة الصبلة على نافلة الصييام فإنهيا ال تليزم    ٔاعرذل انصذاب انمٕل انصانس

 منها ة يدعدأخر  ذلن أدلة في  وذكروابالشروع 

                                                      
 ٘ٗٔ/ٔ؛ تنوير الحوالن  ٖٕٗ/ٕ؛ شرح أبي داود للعيني  8ٕٙ/ٔ؛ عمدة المار   9ٖٗ/ٙينظر المجموع  (ٔ)

 7ٙٔ/ٔينظر شرح النوو  على مسلم  (ٕ)

 ٕ٘ٗ/ٕينظر العرؾ الشذ  شرح سنن الترمذ   (ٖ)

 7ٕٔ/ٗر المؽني ينظ (ٗ)

 ٖٖسورة دمحم من اآلية  (٘)

 ٕ٘٘،  ٕٗ٘/ٙٔ؛ تفسير المرطبي  78ٔ؛/9ٙٗ/ٙينظر تفسير الطبر   (ٙ)

 7ٕٙ/ٔ؛ عمدة المار   9ٙٗ/ٙينظر المجموع  (7)
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ذات ييوم فميال هيل عنيدكم  ما جاء عن عائشة رضي   عنها إنها لالت )دخيل النبيي 

س فميال نا يا رسيول   أهيد  لنيا حييشيء للنا ال لال أذن أنا صائم ، ثم أتانا يوماً أخر فمل

نيه فلمد أصبحُت صائماً(رأ
(ٔ)
. 

)الصييائم أمييير  عنهييا لالييت لييال رسييول   واسييتدلوا بمييا روتييه أم هييانيء رضييي   

نفسه أن شاء صام وأن شاء افطر(
(ٕ)
. 

يفطر ولو كيان النفيل  أويتم  إنالصائم صوم النافلة مخير بين  نأوجه الداللة من الحديثين 

 أبينعبيد   و مسيعود وجيابر بين أبن، وكان  فطر رسول   ألما فيه  الشروعبيلزم 

الصيائم  إنبيل  اإلتمياممن النافلة بعيد الشيروع فيهيا وجيوب  باإلفطارال يرون  عباس 

ن شاء أفطرإشاء أتم صومه و إنمخير 
(ٖ)
. 

 نأشيهاب  أبينأمره بمضاء نافلية الصيوم فعين  لد جاء عن رسول    بأنه وأعترض

أصييبحتا صييائمتين متطييوعتين ، فأهييد  لهمييا طعييام  عائشيية وحفصيية زوجييي النبييي 

لاليت حفصية وبيادرتني بيالكبلم   لالت عائشة  فدخل عليهما رسول    فأفطرتا عليه

وكانت بنت أبيها ، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهيد  لنيا طعيام فأفطرنيا 

ألضيا مكانه يوماً آخر( عليه ، فمال رسول   
(ٗ)
.   

د عين بعيض مين الصيحابة ميا ور أميا وجه الداللة  وجوب لضياء النافلية التيي شيرع فيهيا.

  عبياس رضييي    أبينفهيو مين رأيهيم وليد خالفيه ؼيييرهم بيل ليد رو  الطحياو  إن

                                                      
صحيح مسلم ، باب جواز صوم النافلة بنية النهار لبل الزوال وجواز فطر الصائم نفبلً من ؼير عذر ، رلم الحديث (ٔ)

ٔ9٘ٔ  ،ٙ/ٕٙ 

 8ٙٗ/٘، 7ٕٕٗ؛ سنن الدارلطني ، باب الشهادة على رؤية الهبلل ، رلم الحديث   9ٕٗ/ٕالسنن الكبر  للنسائي (ٕ)

؛ المستدرن ، وأما حديث شعبة ، رلم ٖٖٓ/ٗ٘، 8ٕ٘ٙ٘؛ مسند أحمد ،حديث ام هانل بنت ابي طالب، رلم الحديث 

 7ٕٙ/ٗ؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٕٗٔ/8ٗ، ٔ٘٘ٔالحديث

 ٕٕٗ/ٖينظر معرفة السنن واآلثار  (ٖ)

 79ٕ/ٙ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٗٓٗ/ٕ، 98٘موطأ مالن ، باب لضاء التطوع ، رلم الحديث  (ٗ)
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عمير رضيي   عنهميا  أبينفسيد صيومه وكيذلن عين أعنهما ير  وجوب المضاء على من 

ً  عنه مرو  أيضا
(ٔ)
. 

أما حديث أم هانيء لال عنه البيهمي )منمطع(
(ٕ)
اخيتبلؾ فيي سينده  ، ولال عنه الزيلعيي ) 

وفي لفظه اختبلؾ(
(ٖ)
. 

 ن كيان رواتيهإنيه مرسيل وأهما الصحيح حديث عائشة وحفصة رضي   عن  بأن وأجيب 

الزهير  ليم يسيمعه مين عيروة فيبل  أنجرير وسفيان بن عيينة  أبنثمات حفاظ ، فلمد شهد 

يصح رفعه ووصله
(ٗ)
. 

 ي باالستدالل به.مطعاً ، فخبر عائشة صحيح وهو يؽننن كان مإأما خبر أم هانيء و

لممارنة بينهيا يتضيح رجحيان الميول بمضياء صيبلة النافلية وبعد عرض االدلة وا  انرتجٍخ

 وافسدها بعذٍر او بؽير عذٍر و  اعلم.التي شرع فيها 

 

 

 

 

 
                                                      

 8ٕٗ/ٔينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  (ٔ)

 ٕٗٗ/ٖمعرفة السنن واآلثار  (ٕ)

 9ٙٗ/ٕنصب الراية  (ٖ)

 ٕٓ٘/ٕتنميح التحميك في أحاديث التعليك  ؛ 79ٕ/ٙينظر السنن الكبر  للبيهمي  (ٗ)
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 ادلغأنح انغاتؼح ػششج

 ((تانصالج انصثً))يىت ٌإيش 

، سيينين سييبع  اءأبنييبالصييبلة وهييم  دكييمأوال)مييروا  فييي هييذه المسييألة لولييه  األصييل

(وفرلوا بينهم في المضاجع عشر اءأبنواضربوهم عليها وهم 
(ٔ)
. 

الخطاب هو للولي في وجيوب تعلييم الصيبي للصيبلة وتعوييده  نأفبل خبلؾ بين العلماء في 

عليها إذا كان مميزاً 
(ٕ)
 على اربعة الوال  ، ولكنهم اختلفوا في صفة ذلن التمييز 

اإلميام الجوزجيانيوهيو ليول  إذا عيرؾ يمينيه مين شيماله  ييؤمر بالصيبلة األٔلانمٕل 
(ٖ)
  

سيرين والزهر  أبنوبه لال الحسن و
(ٗ)
. 

رثؽ  يؤمر بها إذا أانمٕل انصاًَ
(٘)
وبه لال النخعي ومالن 

(ٙ)
. 

  يؤمر بها إذا عملها وبه لال عروة بن الزبير وميمون بن مهرانانمٕل انصانس
(7)
. 

                                                      
، والحديث صحيح ينظر البدر المنير  88/ٕ، 7ٔٗسنن أبي داود ، باب متى يؤمر الؽبلم بالصبلة ، رلم الحديث  (ٔ)

ٖ/ٕ8ٖ 

   ؛    ٕٖٕ/ٕ؛ المحلى  7ٔٔ/ٕ؛ المؽني  ٔٔ/ٖ؛ المجموع  ٙٔٔ/ٔينظر حاشية الطحطاو  على مرالي الفبلح  (ٕ)

 9ٙ/ٔيل الجرار الس      

 8ٕٖ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)

 8ٕٖ/ٗينظر المصدر نفسه  (ٗ)

 ٔ٘/ٔ؛ الماموس الفمهي  ٖٓٔ/ٗسموط سن الصبي ونباتها ، لسان العرب  (٘)

هـ( ، ت د. 7ٖٓ؛ مختصر اختبلؾ العلماء لئلمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ) ٕٓٔ/ٔينظر تهذيب المدونة  (ٙ)

 ٘ٔ/ٕهـ 7ٔٗٔ( ، دار البشائر اإلسبلمية ٕير أحمد ، )طعبد   نذ

 ٕٖٕ/ٕ؛ المحلى 8ٕٖ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (7)
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والحنفييية  األوزاعيييسييبع سيينين وبييه لييال مكحييول و  يييؤمر بهييا إذا بلييػ انمببٕل انشاتببغ

اإلماميةوالشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية و
(ٔ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح 

ليال )إذا  ما رواه عبد   الجهني عن أبيه )أن رسيول    األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

عرؾ الؽبلم يمينه من شماله فمروه بالصبلة(
(ٕ)
. 

ه ويتحميك ذلين بمعرفية اليميين مين أبنيال يجب على الولي إال إذا ميز  مراأل إنوجه الداللة 

عمر رضي   عنهما يعلم الصبي الصبلة إذا عرؾ يمينه من شماله أبنالشمال وكان 
(ٖ)
. 

شماله
(ٖ)
. 

رواية هذا الحديث عبد   بن نافع وهيو مجهيول فيتفرد بأنه  وأعترض
(ٗ)
وليد خيالؾ ميا  

داود وهو حديث صحيح أبو  أخرجه الحديث السابك الذفي منه  ألو هو 
(٘)

  . 

لال الحاكم )صحيح على شرط مسلم( 
(ٙ)
. 

وخرجيت  أسينانهفليس لهم من دليل صيريح أنيه إذا سيمطت    أيا أصذاب انمٕل انصاًَ

 أبيوحيديث اليذ  أخرجيه لممييزاً ، إال أن ليولهم هيذا يبيدو ليي تفسييراً ل أصيبحمن جديد ليد 

                                                      
؛  9ٙ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٓٔ/ٕ؛ المؽني  ٓٔ/ٖ؛ المجموع  ٘ٔٔ/ٔينظر حاشية الطحطاو  على مرالي الفبلح  (ٔ)

 8ٕٖ/ٗ؛ فتح البار  ألبن رجب  8ٕ/9ٕ؛ وسائل الشيعة  ٕٖٕ/ٕالمحلى 

 89/ٕ، 9ٕٔسنن أبي داود ، باب متى يؤمر الؽبلم بالصبلة ، رلم الحديث  (ٕ)

 8ٖٕ/ٔ، ٘مصنؾ أبن أبي شيبة ،متى يؤمر الصبي بالصبلة ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٕٔٗ/ٖ؛ البدر المنير 8ٕٖ/ٗينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٗ)

 8ٖٕ/ٖينظر البدر المنير  (٘)

 ٙٔٔ/ٕعون المعبود  (ٙ)
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روا(ثؽالنخعي لال )كانوا يعلمون الصبيان الصبلة إذا ا إبراهيمداود ويؤيد هذا ما رواه 
(ٔ)
. 

عن عمر وعبد   بين الزبيير  تورد أخبارفمد استندوا إلى    أيا أصذاب انمٕل انصانس

 . رضي   عنهما

، فمال دعيه فليست  ءمر بامرأة وهي تولظ صبياً لها يصلي وهو يتلنأنه  فعن عمر 

عليييه حتييى يعملهييا(
(ٕ)
يييأمر الصييبيان  أبيييكييان )لييال  بيين الزبييير عييروة عيينهشييام ، وعيين  

أطالوه( إذابالصبلة إذا عملوها ، والصيام 
(ٖ)
. 

داود وليالوا إذا بليػ  أبيوفميد اسيتدلوا بالحيديث اليذ  أخرجيه   أيا أصذاب انمٕل انشاتغ

عميل الصيبلة ، ليذا وجيب عليى ولييه أميره يالصبي سبع سنين دخل في حيد التميييز وأصيبح 

بالصبلة
(ٗ)
. 

ان انهم يوميزون ويعملون اذا بلؽوا سبع سنين وهيذا الميول الصبيفي ان الؽالب  انرتجٍخ

 . وهو الراجح و  اعلمالدليل الصحيح بمؤيٌد 

 

 

 

 
                                                      

 8ٕٖ/ٔ،  ٙأبن أبي شيبة ، متى يؤمر الصبي بالصبلة ، رلم الحديث  مصنؾ (ٔ)

 8ٕٖ/ٔ، ٗ، متى يؤمر الصب بالصبلة ، رلم الحديث مصنؾ أبن أبي شيبة (ٕ)

  
 7ٕ9ٖم ، رلم الحديث ياكتاب الص ، مصنؾ عبد الرزاق (ٖ)
 7ٓٔ/ٕينظر أحكام المرآن للجصاص  (ٗ)
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 ادلغأنح انصايُح ػششج

 ((انرشٓذ يف عجٕد انغٕٓ))

   في ذلن على خمسة ألوال فمهاءأختلؾ ال       

اإلمييام الجوزجييانيوهييو لييول م وال بعييده   ال يتشييهد لبييل السييبلاألٔلانمببٕل 
(ٔ)
وبييه لييال .

ورواييية عيين  األوزاعيييسيييرين ورواييية عيين عطيياء ورواييية عيين  أبيينالحسيين البصيير  و

الشافعي
(ٕ)
. 

  يتشييهد بعييد التسييليم ميين الصييبلة وبييه لييال الحنفييية والزيدييية والظاهرييية انمببٕل انصبباًَ

اإلماميةو
(ٖ)
. 

مين الصيبلة تشيهد ، ومين سيجد للسيهو لبيل   من سجد للسيهو بعيد السيبلم انمٕل انصانس

السبلم من الصبلة ال يتشهد
(ٗ)

فية ئوطا األوزاعي. وبه لال النخعي ولتادة والحكم الثور  و

 مالن والشافعية والحنابلة. أصحابمن 

  يتشييهد لبييل السييبلم وبييه لييال الليييث ورواييية عيين ماليين ورواييية عيين انمببٕل انشاتببغ

الشافعي
(ٔ)
. 

                                                      
 77ٗ/ٙينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

 7٘ٗ/ٙ؛ فتح البار  ألبن رجب 7٘ٔ/ٗ؛ المجموع 7٘ٔ/ٔ؛ بداية المجتهد 7ٕ٘، ٕٙ٘/ٔينظر االستذكار  (ٕ)

؛ االستبصار فيما اختلؾ فيه من االخبار ، للشيخ  9ٙٔ/ٗ؛ المحلى  7ٕٔ/ٔ؛ السيل الجرار  88ٔالهدية  ينظر (ٖ)

هـ ٖٖٙٔالكتب اإلسبلمية تهران هـ( ، ت السيد حسن الموسو  ، دار ٓٙٗأبي جعفر دمحم الحسن الطوسي )ت

ٕ/ٕٙٔ 

 7ٓٔ/ٖ؛  7ٖ/ٔ؛ الشرح الكبير  9٘ٔ/ٗ؛ المجموع  7ٖٔ/ٕ؛ معرفة السنن واآلثار  ٕٙ٘/ٔينظر االستذكار  (ٗ)
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سواء سجد لبيل السيبلم  يتشهدلسجود السهو وان شاء ال تشهد إن شاء   انمٕل اخلايظ

بعده. وهذا المول رواية عن عطاء ورواية عن مالن أو
(ٕ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

ليال )إن الشييطان  النبيي  إن هرييرة  أبوبما رواه   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

ذلين فليسيجد سيجدتين  دكمأحيآدم وبين نفسه فبل يدر  كم صلى ، فيإذا وجيد  أبنيدخل بين 

يسلم( نألبل 
(ٖ)
. 

صيلى الظهير خمسياً ، فمييل ليه أزييد  )إن النبيي  وبما رواه عبد   بن مسيعود 

في الصبلة فمال وما ذان لال صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم(
(ٗ)
. 

،  سيهو فيي خبير أبيي هرييرة لبيل السيبلملسيجد ل وجه الداللة من الحيديثين أن النبيي 

 ما ذكر الراويان رضي   عنهما أنه تشهد.و ما سلم مسعود بعد أبنوسجد في خبر 

مييا يثبييت انييه لييد  ن فمييد جيياء عين رسييول   يي  وان كييان الحييديثان صييحيحوأعتيرض

 صحاب المول الثاني والثالث.أل األدلةعرض  عند تشهد للسهو وسيأتي

 نأ واه عميران بين الحصيين بميا ر : انصاًَ ٔانصانبس نيانمٕنأصذاب  ذلٔاعر

)صلى فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثيم سيلم( النبي 
(٘)

. واسيتدلوا بميا رواه المؽييرة 

رفع رأسه من سجدتي السهو( نأتشهد بعد  النبي  إن) بن شعبة 
(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      
 ؛ نيل االوطار 77/ٙ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٘٘ٔ/ٔينظر االم  (ٔ)

 7٘ٔ/ٔ؛ بداية المجتهد  ٕٙ٘/ٔاالستذكار  (ٕ)

، الحديث صحيح ينظر البدر 7ٗ/ٗ، 7ٕٓٔب من سجد في السهو لبل السبلم رلم الحديث  سنن أبن ماجة ، با (ٖ)

 ٕٖٖ/ٔ؛ تنميح التحميك  ٖٕٔ/ٗالمنير 

 7ٖٗ/ٗ، ٓ٘ٔٔصحيح البخار  ، باب إذا صلى خمساً ، رلم الحديث  (ٗ)

؛ سنن الترمذ  ، 99ٖ/٘، 9ٕٔٔسنن النسائي ، باب ذكر االختبلؾ عن أبي هريرة في السجدتين ، رلم الحديث (٘)

 7٘ٔ/ٕ،  ٖٔٙباب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو ، رلم الحديث 
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لييال لهييا وتشييهد  وانصييرفي ثييم  النبييي  إنوبمييا جيياء عيين عائشيية رضييي   عنهييا )

ثم تشهد ( ةعدلا وأنت اسجد  سجدتين
(ٕ)
 

السيجود  نأاليراجح عنيدنا  نألسيجود السيهو وبميا لد تشيهد  النبي  نأوجه الداللة   

 التشهد بعد السبلم في سجود السهو. نأعلى  ارباألخللسهو بعد السبلم فتحمل هذه 

خبر يدل على التشهد للسيهو لبيل السيبلم    لد جاء عن عبد   بن مسعود وأعترض

الترميذ  وليم ييذكر فييه  أخرجيهخبير المؽييرة ليد و يأتي في معرض أدلية الميول الرابيع وس

أبي ليلى لال البيهمي )وال حجة فيميا تفيرد بيه لسيوء حفظيه وكثيرة  أبنالتشهد ، وتفرد به 

خطأه في الروايات(
(ٖ)
. 

موسيييى بييين مطيييير وهيييو  إسييينادهخبييير عائشييية رضيييي   عنهيييا ليييال الشيييوكاني )فيييي  أميييا

ضييعيؾ(
(ٗ)
بييه  فييذكر التشييهد فييي الحييديث لييد تفييرد خبيير عمييران بيين الحصييين  وأمييا .

خرج النسائي الحديث مين ؼيير أاظ ولد فسيرين ، وخالؾ فيه ؼيره من الح أبنعن  أشعث

ذكر التشهد
(٘)
. 

عين النبيي  فمد اسيتدلوا بميا رواه عبيد   بين مسيعود    انمٕل انشاتغ أصذاب أيا

  تشيهدت ، ثيم  أربيعظنين عليى  وأكثير وأربعفشككت في ثبلث لال )إذا كنت في صبلة

تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم سلم( إنسجدت سجدتين وأنت جالس لبل 
(ٙ)
. 

 سهو لبل السبلم ، وهذا واضح بصريح الرواية.لالتشهد ل نأوجه الداللة  

                                                                                                                                                                      
 ٔٔٔ/8،  8ٕٔٗ؛ المعجم األوسط للطبراني رلم الحديث  ٖ٘٘/ٕالسنن الكبر  للبيهمي  (ٔ)

  ٖ٘ٗ/ٗ،  9ٕٖٗالمعجم األوسط للطبراني ، رلم الحديث  (ٕ)

 7ٗٔ/ٕمعرفة السنن واآلثار  (ٖ)

 9ٙٔ/ٖ نيل االوطار (ٗ)

 ٖٖٔ/ٔ؛ تنميح التحميك  7ٖٔ/ٕينظر معرفة السنن واآلثار  (٘)

؛ سنن الدارلطني ، باب البناء على  ٖٕٔ/ٖ، 8ٙ7سنن أبي داود ، باب من لال يتم على اكبر ظنه ، رلم الحديث (ٙ)

 8ٙ8ٖ؛ مسند أحمد ،مسند عبد   بن مسعود ، رلم الحديث 7ٕ/ٗ، ٖٖٗٔالتحر  والسجدة ، رلم الحديث 

 ٖٙ٘/ٕ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٖٓٗ/8،
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، ولال عنه البيهمي )وهو ؼيير  إسنادهحجر  أبنالحديث مرسل ولد ضعؾ  نبأ  وأعترض

ومختلؾ في رفعه ومتنه( لو 
(ٔ)
. 

هد كلهيا ال فيي التشي تالتيي ورد األحادييثن إليالوا  منهإ  فيانمبٕل اخلبايظ أصذاب أيا

درجيية  إلييىذليين ال يوصييلها  نأضييدها يمييو  بعضييها بعضيياً ، ؼييير تخليوا ميين ضييعؾ ، فبتعا

 ذلين ال يوجبيه نأ إالالتشيهد ،  إثبياتدرجة الحسن ، وهذا حجية فيي  إلىالصحيح بل تصل 

الصحيحة الواردة في السيهو ليم ييذكر فيهيا التشيهد ليذا فالمصيلي مخيير بيين أن  األحاديثف

في ذلن واستوائها األدلةبعده لورود  أوال يأتي لبل السبلم  أويأتي بالتشهد 
(ٕ)
. 

 واألحاديييثفييي إثبييات التشييهد كلهييا ضييعيفة ،  تالسييابمة التييي ورد األدليية إن  انرتجببٍخ

التشيهد ليد ثبيت مين  إنحجير والشيوكاني لياال  أبين نأ إالهد ، الصحيحة لم يذكر فيها التشي

نيه واجيب فالحيديث ليد ثبيت ضيعفه وحيديث أذلن ال يعني  نأ إال،  مسعود  أبنحديث 

درجة الحسن ،  إلى انرتمييا مباجتماعه وحديث المؽيرة وعائشة  مسعود  أبن

ال يتشيهد  أويتشيهد  نأر بيين مصيلي مخييالليذا ف األعميالباب فضيائل والحسن يأخذ به في 

 و  اعلم.

 

 

 

 

                                                      
 9ٙٔ/ٖ؛ نيل االوطار  79ٔ/ٕينظر معرفة السنن واآلثار  (ٔ)

 7ٓٔ/ٖ؛ نيل االوطار  ٕٓٔ/ٖينظر فتح البار  ألبن حجر  (ٕ)
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 ادلغأنح انراعؼح ػششج

 ((األػًى))دكى صالج اجلًاػح ػهى 

هل هو كالصحيح  ،في المسجد  لجماعةالصبلة  األعمىحضور حكم في  فمهاءاختلؾ ال    

  اربعة الوال؟على نه معذورأ أمفيأخذ حكمه 

اإلمييييام  وهييييو لييييول معييييذور  ألنييييه األعمييييىتسييييمط الجماعيييية علييييى    األٔلانمببببٕل 

الجوزجاني
(ٔ)
حنيفية  أبييوهذه رواية عين .

(ٕ)
، فالظهاريية اعتبيروا العميى مين  والظاهريية

مما يسمط الجماعةالمرض والمرض 
(ٖ)
 

حنيفية ودمحم بين  أبييتيرن الجماعية وهيذه روايية عين  فيي األعميى  ال يعذر انمٕل انصاًَ

الحسن
 

والمالكية والحنابلية
(ٗ)
 . 

الزيديةو  إن كان له لائد يموده فبل يعذر وبه لال الحنفية  والشافعية انمٕل انصانس
(٘)
. 

 

                                                      
 8ٙٔ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٔ)

هـ( ، دار 97ٓإبراهيم بن نجيم ) ينظر االشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، للشيخ زين الدين بن (ٕ)

هـ( ، دار 8ٙٓ؛ شرح فتح المدير ، لكمال الدين عبد الواحد السيواسي )ت ٖٔٗ/ٔم ، 98ٓٔهـ ٓٓٗٔالكتب العلمية 

  ٖ٘ٗ/ٔ( ، ٕالفكر ، )ط

 ٕٕٓ/ٗينظر المحلى  (ٖ)

( ، ت شعيب االرنؤوط  ٔطهـ( ، )ٕٖٔبيان مشكل اآلثار ، ألبي جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة الطحاو  )ت ينظر (ٗ)

 8ٙٔ/ٕ؛ فتح البار  ألبن رجب الحنبلي 9ٖٔ/ٔ؛ حاشية الدسولي  ٙ٘/ٖٔٔم 987ٔهـ 8ٓٗٔمؤسسة الرسالة 

؛ حاشية إعانة الطالبين على حل  ٕٓٓ/ٔ؛ حاشية الطحطاو  على مرالي الفبلح  7ٕٕ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (٘)

المسمى إعانة الطالبين ، ألبن بكر أبن السيد دمحم شطا الدمياطي ألفاظ فتح العين لشرح لرة العين بمهمات الدين 

 ٖ٘ٓ/ٔ؛ السيل الجرار   ٓٙ/ٕم 997ٔهـ 8ٔٗٔ( ٔهـ( ، )طٕٖٔٔ)ت
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اإلماميةه له ترن الجماعة وهو لول ركي  انمٕل انشاتغ
(ٔ)
. 

كيان  تبان بين مالين عما رواه محمود بن الربيع )عن     األٔل أدنح أصذاب انمٕل

الظلمية والسييل وأنيا رجيل ضيرير ، وأنه لال يا رسول   إنها تكون  أعمىيؤم لومه وهو 

فميال )وأيين  فجياءه رسيول   ىيا رسول   في بيتي مكانا أتخيذه مصيل البصر فصلِّ 

(تصلي ، فأشار إلى مكان في البيت ، فصلى فيه رسول    إنتحب 
(ٕ)
. 

 .األعمىالجماعة في المسجد تسمط عن  إن   الداللةوجه 

ليد رخيص لعتبيان ألنيه أعميى ، فميد جياء فيي    يكيون رسيول  لد البأنه   وأعترض

ب أحييدهما ، هييذا الحييديث )إنهييا تكييون الظلميية والسيييل( ، فمييد تكييون هييذه الرخصيية بسييب

 نه كان يؤم لومه.إتبان كان ال تفوته صبلة الجماعة فع أنباإلضافة إلى 

رسيول  )أن رجبلً أعميى ليال ييا هريرة  أبوما رواه     أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

أن يرخص له فيصلي في بيته    ليس لي لائد يمودني إلى المسجد فسأل رسول   

)فأجب( )هل تسمع النداء( لال نعم لال   فرخص له ، فلما ولى دعاه فمال 
(ٖ)
. 

فميال  أم مكتوم إليى النبيي  أبنواستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلي لال )جاء 

أتسيمع حيي عليى  سيباع ، فميال النبيي الهوام وكثيرة الالمدينة أرض  إن يا رسول  

هبل( فحي  الصبلة حي على الفبلح لال نعم لال 
(ٗ)
. 

                                                      
 ٖٓ/9ٕينظر وسائل الشيعة  (ٔ)

 ٕٙ/ٖ،  7ٕٙصحيح البخار  ؛ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ، رلم الحديث  (ٕ)

 8ٖٗ/ٖ، ٗٗٓٔإتيان المسجد على من سمع النداء ، رلم الحديث صحيح مسلم ، باب يجب  (ٖ)

؛ المستدرن ، أما حديث عبد الرحمن 7٘ٔ/ٕ، ٙٙٗسنن أبي داود ، باب التشديد في ترن الجماعة ، رلم الحديث  (ٗ)

 8ٔٗ/ٕ، ولال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ،8ٔٗ/ٕ، 8ٕٙبن المهد  ، رلم الحديث 
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فمال ييا رسيول   إنيي رجيل  )أنه سأل النبي  مكتوم  أم أبنبما رواه  واستدلوا

 فيي بيتيي ، ليال ضرير شاسع الدار وليس لي لائد يبلئمني فهل لي رخصة أن أصلي 

لن رخصة( أجدال . لال  هل تسمع النداء لال نعم 
(ٔ)
. 

فملت يا رسول   أني شييخ  لال )أتيت النبي  أم مكتوم  أبنواستدلوا بما رواه 

 شييجركبييير ضييرير البصيير شاسييع الييدار ، وليييس لييي لائييد يبلئمنييي ، وبينييي وبييين المسييجد 

بيتي ، لال هل تسمع النداء للت نعم لال ف تها( وانهار ، فهل لي من عذر أن اصلي في
(ٕ)
. 

 أم أبيينال يعييذر ميين تييرن الجماعيية مييع كييل مييا تعييذر بييه  األعمييى إنوجييه الدالليية ممييا سييبك 

 .األربعفي الروايات  األعذارمن  مكتوم 

 مكتوم. أم أبنلد نسخ ما جاء من أحاديث عن  ان حديث عتب بأن وأعترض

 معرفة المتمدم من المتأخر.ال دليل لبأنه وأجيب  

، لال الطبر   (ٖ){ حشج انْأَعًََْ عَهََ نَيْسَ} تعالى  بعموم لوله انمٕل انصانس أصذاب أدنح

، فيما يتعلك بالتكاليؾ التي يشترط فيها البصر( األعمىعن الحرج )إن   رفع 
(ٗ)
. 

وأن ال يكليؾ مين ،  عنيه فيإن الجماعية تسيمط مكتوم  أم أبنمن كان حاله كحال  نّ أو

ما ال يطيكللمائد له  األجرة
(٘)
. 

 - عديدة منها  مكتوم بتأويبلت أم أبنالسابمة في خبر  األربعة األحاديث توأولو

الجماعة إن صبلها في بيته أجرةالمراد انه ال رخصة له في تحصيل  .ٔ
(ٔ)
. 

                                                      
؛ المستدرن ، أما حديث عبد الرحمن ٙ٘ٔ/ٕ، ٘ٙٗالتشديد في ترن الجماعة ، رلم الحديث سنن أبي داود ، باب  (ٔ)

 ٕٓٗ/ٕ،  8ٙٗبن المهد  ،رلم الحديث 

 8ٖٗ/٘ٔ،  7ٗ9ٙ، رلم الحديث  المستدرن ، ذكر عمر وأبن ام مكتوم مؤذن الرسول  (ٕ)

 ٔٙسورة النور من اآلية  (ٖ)

 ٖٖٔ/ٕٔتفسير الطبر   (ٗ)

 8ٙٔ/ٕ؛ فتح البار  ألبن رجب  ٓٙ/ٕٓ؛إعانة الطالبين  9ٖٔ/ٔ؛ حاشية الدسولي 7ٕٕ/ٔة الفمهاء ينظر تحف (٘)

 ٖ٘ٓ/ٔ؛ السيل الجرار  ٕٕٓ/ٗ؛ المحلى 
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المراد هو الحض على صبلة الجماعة والترؼيب فيها ال على وجوبها إن .ٔ
(ٕ)
. 

ذرائيع المنيافمين فيي  إسيماطعين التخليؾ لصيبلة الجماعية كيان مين بياب  األعيذار ماطإس .ٕ

المدينة بعد الهجرة
(ٖ)
. 

لحضور الجماعة كان لصبلة الجمعة ال لصبلة الجماعة األمرإن ذلن  .ٖ
(ٗ)
. 

 أجيد)ال  والثاني والثالث فيعارضه ظياهر الرواييات ولوليه  األول  أما العذر وأعترض

في وجوبها ال يحتمل التأويل لن رخصة( نص واضح
(٘)
. 

 صلي العشاء والفجر(.أ ة أنأما العذر الرابع فسالط بنص الحديث )فهل لي رخص

 أم مكتيوم  أبينالسيابمة عين  باألحاديثاستدلوا إنهم ف   انمٕل انشاتغ أصذابأدنح 

 على الكراهة. األمروحملوا فيها 

مدم مين المتيأخر ، توال دليل لمعرفة الم نهما متعارضان ،أ  الظاهر من الحديثين انرتجٍخ

ليد رفيع الحيرج  وتعيالىن   سيبحانه ألعمى مما يلحك صاحبه منه حرج ومشيمة وا نأإال 

فميط )فيالعبرة بعميوم  دوهذا عام ولييس بخياص بالجهيا { حشج انْأَعًََْ عَهََ نَيْسَ}عنه بموله 

اللفظ ال بخصوص السبب(
(ٙ)
 األعيذاربلة ميع ميا ذكير مين إلى الص األعمىذهاب في ، وإن  

المشيييمة تجليييب التيسيييير( إنؼايييية الحيييرج والمشيييمة ، ومييين لواعيييد الشيييرع )
(7)
ال  نأ، و 

اليذ  ،  أم مكتيوم  أبنليس له لائد بخبلؾ  ان ن عتبإتعارض بين الحديثين ، ف

يتييه مصييلى فكييان يصييلي بمومييه جماعيية ان لييد أتخييذ ميين ببيين عتإولييه لائييد لكنييه ال يبلئمييه 

                                                                                                                                                                      
 ٖٕ/ٕ؛ نصب الراية  9ٕٔ/ٗينظر المجموع  (ٔ)

 9ٕ/ٖينظر شرح أبي داود للعيني  (ٕ)

 المصدر نفسه . (ٖ)

 ٖٖٖ/8ٔينظر التمهيد  (ٗ)

 ٘ٔٔ/ٔلمجتهد ينظر بداية ا (٘)

 7ٖٔ/ٔإرشاد الفحول،  (ٙ)

 7٘/ٔاالشباه والنظائر ألبن نجيم  (7)
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 أولليه فيي  متكوم الذ  طلب أن يصلي في بيته منفرداً ، لذا فترخيصه أم أبنؾ بلبخ

أتسمع النداء فأجاب بينعم فميال فأجيب  يدل على سموط الجماعة عنه ، ثم سأله  األمر

تصلي الجماعة في المسيجد ، فيذهب كثيير مين العلمياء إليى الميول إن  إناألفضل لن  إنأ  

أم مكتوم كميا  أبنبظاهر حديث  أحد يملطة للجماعة ، وأنه لم العمى عذر من أعذار المسم

جميياع علييى ذليين ميينهم النييوو الجوزجيياني وادعييى بعضييهم اإل أشييار
(ٔ)
، والييذ  يبييدو ميين  

ن مين كيان أتسمط عنيه الجماعية بيبل خيبلؾ ، و من كان حاله كحال عتبان  نأالدليل 

فأنييه بييذلن ال عييذر لييه ميين يبلئمييه وان كييان ال أم مكتييوم ميين وجييود المائييد  أبيينحالييه كحييال 

 التخلؾ عنها وهو الراجح و  اعلم.

 ؼششٌٔانادلغأنح 

 صالج انُافهح تؼذ اجلًؼح((ػذد سكؼاخ ))

 في هذه المسألة حديثان صحيحان.

الجمعيية فليصييل  أحييدكم)إذا صييلى  لييال لييال رسييول    هريييرة  أبييي  عيين األول

ركعات( أربعبعدها 
(ٕ)
. 

كييان يصييلي لبييل الظهيير ركعتييين  عميير رضييي   عنهمييا )ان النبييي  أبيينالثيياني  عيين 

وبعدها ركعتين ، وبعد المؽرب ركعتيين فيي بيتيه ، وبعيد العشياء ركعتيين ، وكيان ال يصيلي 

الجمعة حتى ينصرؾ ويصلي ركعتين(
(ٖ)
. 

 ي التصير عليىنفي البيت والحديث الثيا أوركعات في المسجد  أربع ورد فيه األولفالحديث 

 ركعتين في البيت فمط.
                                                      

؛ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر  ٘٘ٔ/٘ينظر شرح النوو  على مسلم  (ٔ)

البار  ألبن  م ؛ فتح99ٙٔهـ  9ٔٗٔ( دار أبن عفان ٔهـ( ، ت أبو إسحاق الجويني األثر  ، )ط9ٓٓالسيوطي )ت

 7٘ٔ،  7ٗٔ/ٖ؛ نيل االوطار  9ٙٔ،  8ٙٔ/ٕرجب 

 8ٖٙ/ٗ، 7٘ٗٔصحيح مسلم ، باب الصبلة بعد الجمعة رلم الحديث  (ٕ)

 8ٕٗ/ٖ، 88٘صحيح البخار  ، باب الصبلة بعد الجمعة ولبلها ، رلم الحديث  (ٖ)
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ن علييى ان وإنمييا يييدالكييبل الحييديثين ال يييدالن علييى الوجييوب أن  فيييوال خييبلؾ بييين العلميياء 

الصييبلة بعييد الجمعيية سيينة
(ٔ)
 اإلميياماالخييتبلؾ فييي الجمييع بييين الحييديثين ، فييذهب  وإنمييا،  

ميل فيي المسيجد ، ن أربعيايصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي  اإلمام أنالجوزجاني إلى 

رجب عنه أبنذلن 
(ٕ)
 . 

  أخر وللعلماء صيػ للجمع 

ركعتييين فييي بيتييه ، ويصييلي المييأموم أربعيياً فييي  اإلمييام  كمييول الجوزجيياني يصييلي األٔىل

خثيمةلال أبوالمسجد وبه 
(ٖ)
. 

يوسيؾ ودمحم بين الحسين  و  يجمع بينهما فيصلي ستاً وبه لال عطاء والثيور  وأبيانصاٍَح

اإلماميةورواية عن  أحمدورواية عن 
(ٗ)
. 

وفي البيت اثنتين وهذا لول إسحاق ا  أن يصلي في المسجد أربعانصانصح
(٘)
. 

حنيفة والشافعيلال أبو  يصلي أربعاً بعد الجمعة وبه انشاتؼح
(ٙ)
. 

اإلمامية  ال يصلي إال ركعتين في بيته وبه لال مالن ورواية عن اخلايغح
(7)
. 

 ستاً وبه لال النخعي ورواية  أوأربعاً  أو  إن المصلي مخير بأن يصلي اثنتين انغادعح

                                                      
 ٔٗ/ٖ؛ المحلى  9/ٗ؛ المجموع  ٖٖ٘/ٕ؛ الذخيرة  9٘ٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٔ)

 ٖ٘٘/٘ينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٕ)

 ٖ٘٘/٘المصدر نفسه  (ٖ)

 ٔٙٔ/ٖ؛ المعتبر  7ٗ/ٖ؛ تحفة االحوذ   9ٙٔ/ٔتحفة الفمهاء  (ٗ)

  ٖٗ٘/٘فتح البار  ألبن رجب  (٘)

 7ٙٔ/7؛ االم  7ٖٔ/ٔ؛ المبسوط للسرخسي  9ٙ؛7ٕٔ/ٗٔتحفة الفمهاء  (ٙ)

 ٔٙٔ/ٖتبر ؛ المع ٖٖ٘/ٕ؛ الذخيرة  7ٕٔ/ٗٔالتمهيد  (7)
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أحمدعن الثور  والشافعية والظاهرية ورواية عن 
(ٔ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

يخاطيب ظياهره  األولهر الحيديثين فالحيديث أخيذوا بظيا  فميد  األٔلأصبذاب انمبٕل أيا 

مطليك نهم يصلون سنة الجمعة أربعاً بعد انمضاء الصبلة في المسيجد فالحيديث أالمصلين و

الصيبلة فيي المسيجد. وظياهر الحيديث  أنميل عليى س بمميد بكون الصبلة في البيت فيحولي

عمير لصيبلته ،  أبينهيو المعنيي بوصيؾ   فالرسيول  المصلين،الثاني يخص اإلمام ال 

اإلمييام يصييلي فييي بيتييه بعييد الجمعيية ركعتييين فالصييبلة مميييدة بييأن تكييون  نأفييدل ذليين علييى 

 بالبيت.

لوهميا بيأن يصيلي سيت ركعيات منهم اخذوا بالحيديثين وأعإف انصاًَ : أصذاب انمٕلأيا 

 يعلمنا أن نصلي  بدليل ما رواه عبد الرحمن السلمي لال )كان عبد   بن مسعود 

صلوا ستاً( ع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا لول علي بأر
(ٕ)
. 

حيديثين عليى فأعتميد بجمعيه لل ٌّ ْٕٔ صبادة انمبٕل انصانبس :أيا ئعذاق تٍ سإْ

 .أمرين

 اهتشبه ال يصلي بعد المكتوبة صبلة  األول

حركية فالمصيلي إذا صيلى أربعياً بعيد الجمعية ،  أون يفصل بينهما بفاصل من كبلم أالثاني  

فمد خالؾ الفرض وجاء بالسينة وأخيذ بحيديث أبيي هرييرة ، وبذهابيه إليى بيتيه فيأن مشييه 

ر بأن صلى ركعتين في بيتهعم أبنفاصلة بين الفرض ونافلته وأعمل حديث 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٔٗ/ٖ؛ المحلى 9ٔ/ٖ؛ المؽني 7ٕٔ/ٗ؛ التمهيد 9/ٗالمجموع  (ٔ)

؛ المعجم الكبير ، رلم الحديث  ٔٗ/ٕ،  ٖمصنؾ أبن أبي شيبة ، من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ، رلم الحديث (ٕ)

 9٘ٔ/ٕ، وراو  الخبر ثمة اال انه يخلط ، ينظر مجمع الزوائد  9ٖٓ/9، 9٘٘ٓ
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 أبين رواهميا بسيابك ، وهرييرة ال أبييميد اسيتدلوا بحيديث فٕل انشاتبغ : أصذاب انمبأيا 

االجمعة أربعيبعد ي كان يصل النبي مسعود أن
(ٕ)
 عمير رضيي   عنهميا أبين، وخبير  

عميير رضييي   عنهمييا يصييلي بعييد  أبيينمييا يخالفييه فعيين عطيياء أنييه رأ   لييد جيياء ميين فعلييه

الجمعة فينماز
(ٖ)
عن مصبله الذ  صلى فيه الجمعية للييبلً ؼيير كثيير ، ليال فيركيع ركعتيين  

عمير يصينع ذلين  أبينركعات للت لعطاء كيم رأييت  أربعلال ثم يمشي أنفس من ذلن فيركع 

لال مراراً(
(ٗ)
. 

ر دلييل أصيحاب ضيي   عنهميا أربعياً ، وهيذا الخبيعمير ر أبنلد صلى انه وفي هذا الخبر 

 ل الثاني.المو

عمير وليالوا أنيه اثبيت  أبيننهم ليد أخيذوا بظياهر خبير إ  فيأيا أصبذاب انمبٕل اخلبايظ

سنداً 
(٘)
. 

   بأن األحاديث الواردة كلها صحاح ال خبلؾ في صحتها.وأعترض

كلها عندنا مستوية وكل ميا جياء فيي  األدلةنهم لالوا إن إف   انمٕل انغادط أصذابأيا 

صييحيح ، أمييا مييا جيياء عيين العلميياء ميين فرسييول    عيين فعييل أوعيية ميين لييول سيينة الجم

هو اخيتبلؾ أباحية ال اخيتبلؾ منيع وحظير وكيل ميا ورد فاالختبلؾ في الجمع بين الحديثين 

في السنة بعد الجمعة صحيح ببل خبلؾ بينهم عن رسول   
(ٙ)
. 

                                                                                                                                                                      
 8ٗ/ٓٓٔ؛ تحفة االحوذ   ٖٗ٘/٘ار  ألبن رجب ينظر فتح الب (ٔ)

 7ٕٔ/ٔ، واسناده واه ، ينظر الدراية  9ٙٔ/ٗ،  9٘9ٖالمعجم األوسط ، باب من اسمه علي ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٕٔٗ/٘أ  يتحول عن مكانه الذ  صلى فيه ، لسان العرب  (ٖ)

، والحديث سنده صحيح ؛ البدر المنير  ٖٔ٘/ٖ، 9٘8سنن أبي داود ، باب الصبلة بعد الجمعة ، رلم الحديث  (ٗ)

ٗ/ٙ8ٗ  

 ٖٗ٘/٘ينظر فتح البار  ألبن رجب  (٘)

 7٘ٔ/ٗٔينظر التمهيد  (ٙ)
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ن عهيا ميالجميع بيين الحيديثين ال تخليوا جمي ما سبك عين العلمياء مين صيور إن  انرتجٍخ

 صحة فكل لد اجتهيد ، وميا جياء فيي الحيث عليى صيبلة سينة الجمعية عين رسيول   

( وفيي روايية اأربعي)إذا صلى أحيدكم الجمعية فليصيل بعيدها  تبين ، فموله كما صحيح 

هيو أربيع ركعيات ،  الكاميل أنعليى  األولدل فيي فيصلى بعد الجمعة )ركعتين(  ،  نه أ

 أوالصبلة مطلمة سواء عليى المصيلي أن يصيليها فيي البييت  هو اثنتين وان هذه األللوأن 

المسجد
(ٔ)
 وهو الراجح و  اعلم. 

 ٔانؼششٌٔ احلادٌح ادلغأنح

 ))لضاء صالج انؼٍذ((

ال خبلؾ بين العلماء على مشروعية صبلة العيد      
(ٕ)
وانما اختلفوا في استحباب  

 لضاءها والصفة التي تمضى بها على اربعة الوال  

اإلميام الجوزجياني وهو لول  يمضيها على صفتها  األٔلٕل انم
(ٖ)
 وأبيووبيه ليال عطياء  .

وإسحاق أحمدثور ورواية عن مالن والشافعي ورواية عن 
(ٗ)
. 

 أليوالحد أوالخرلي و أحمد  رواية عن الثور  ورواية عن ا  يمضيها أربعانمٕل انصاًَ

اإلمامية
(٘)
. 

                                                      
 9ٖٓ/ٖ؛ نيل االوطار  9ٙٔ/ٙينظر المجموع  (ٔ)

(ٕ)
 ٖٕٕ/ٕ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  ٘/ٗ؛ المجموع  7ٔٗ/ٕ؛ الذخيرة  ٘ٙٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  

 ٕ٘ٔ/ٖينظر المؽني  (ٖ)

؛ الشرح الكبير  8ٖ/ٓٙ؛ عمدة المار   77ٔ/7؛ االم  ٙٙٔ/ٔ؛ اختبلؾ األئمة العلماء  98ٖ/ٕينظر االستذكار  (ٗ)

 ٕٔٔ/٘؛ فتح البار  ألبن رجب  ٖ٘ٓ/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٕٓ٘/ٕألبن لدامة 

 9ٕٖ/ٕ؛ االستبصار  ٙٙٔ/ٔ؛ اختبلؾ األئمة العلماء   7٘ٔ/ٓٔينظر بداية المجتهد  (٘)
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ورواييية  األوزاعيييرواييية وهييي  اأربعيي أوتييين   مخييير بييين ان يصييليها اثنانمببٕل انصانببس

اإلمامية ألوالأحد و أحمدالثور  ورواية عن 
(ٔ)
. 

 األوزاعييحنيفة ورواية عن مالن ورواية عين  و  ال لضاء عليه وبه لال أبانمٕل انشاتغ

اإلمامية ألوال أحد والمزني و
(ٕ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

(اإلسيبلم أهيل)هيذا عييدنا  بموليه   اسيتدلوا  األٔلأدنح أصبذاب انمبٕل 
(ٖ)

. فصيبلة 

 )كان اذا فاتته  أنس  العيد لكل المسلمين فمن فاتته لضاها ويؤيد ذلن ما جاء عن

، جمع أهله فصلى بهم مثل صبلة إمام العيد( اإلمامصبلة العيد مع 
(ٗ)
. 

م يصيل م ليأمن ؼير فرق بين من صلى مع إمام  األمة أفرادوجه الداللة  بإضافة العيد لكل 

ن فاتيه إيصلي العييد و أنس  أبنمع إمام ، فهذا عيده وله الصبلة فيه ، لذا كان مالن 

اإلماممع 
(٘)
. 

                                                      
 9ٕٖ/ٕ؛ االستبصار  ٕٓ٘/ٕ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  98ٖ/ٕينظر االستذكار  (ٔ)

؛  7٘ٔ/ٔ؛ بداية المجتهد  97ٖ/ٕ؛ االستذكار  ٙٙٔ/ٔ؛ اختبلؾ األئمة العلماء  7٘/ٖينظر المبسوط للسرخسي  (ٕ)

 88ٖ/ٕاالستبصار 

لالت دخل أبو بكر وعند  جاريتان من جزء من حديث عائشة رضي   عنها والحديث عنه رضي   عنها  (ٖ)

جوار  األنصار تؽنيان بما تمأولت األنصار يوم بعاث وليستا بمؽنيتين فمال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول 

      وذلن يوم عيد فمال رسول  يا أبا بكر إن لكل لوم عيد وهذا عيدنا. ؛ صحيح البخار ، باب سنة

، وأهل اإلسبلم لال بعض الشراح كأنه من البخار ؛ عمدة المار   9/ٗ، 899اإلسبلم، رلم الحديث العيدين ألهل 

ٙ/ٖٓ8 

؛ تؽليك   ٖ٘ٓ/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي  88/ٕ، ٔمصنؾ أبن أبي شيبة ، الرجل تفوته صبلة العيد رلم الحديث  (ٗ)

هـ( ، ت يعيد عبد الرحمن 8ٕ٘ر العسمبلني )تالتعليك على صحيح البخار  ، للحافظ اإلمام أحمد بن علي بن حج

 ٘ٓٗٔعمار األردن  –دار عمار ، بيروت  –( المكتب اإلسبلمي ٔموسى المزلي ، )ط

 8ٖٓ/ٙينظر عمدة المار   (٘)
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أنيس  أن هيذا عييدنا  إال أنيه يشيترط الجماعية للصيبلة ، وفعيلفي ال خبلؾ بأنه   وأعترض

  كان في جماعة وأنس  اإلمامكان يسكن خارج البصرة ولم تفته الصبلة مع. 

)أميير رجييبلً أن يصييلي  مييا رواه هزيييل أن علييياً  نببح أصببذاب انمببٕل انصبباًَ :أد

بضعفة
(ٔ)
ييوم أضيحى ، وأميره أن يصيلي أربعياً( أوالناس في المسجد يوم فطر  

(ٕ)
، وبميا  

لال )من فاته العيد فليصل أربعاً( مسعود  أبنرواه الشعبي عن 
(ٖ)
. 

 على لضاء صبلة الجمعة.لياساً  اأربعوجه الداللة  لضاء صبلة العيد 

سينة تحيية  يييناألولبيالركعتين  أراد، فيحتميل انيه  ما جاء عين عليي بأن   وأعترض

ليال صيلوا ييوم العييد فيي  المسجد ، ومما يؤيد ذلن ما رواه الشافعي بسينده أن عليياً 

المسييجد أربييع ركعييات ، ركعتييان للسيينة وركعتييان للخييروج(
(ٗ)
، وعيين الشييافعي بسيينده )أن  

أمر رجبلً أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين( ياً عل
(٘)
. 

وميا رواه الشييافعي أثبيت وألييرب للصيواب فالصييبلة كانييت فيي المسييجد ، وأمير سيييدنا علييٌي 

مييع جماعيية لصييبلة العيييد الشييرطان  ن، وهييذا اإلميياممنييه وهييو  الرجييل ليصييلي بالنيياس إذنٌ 

ناس من كان ال يصيلي لبيل العييد بر الشافعي فمن الوما جاء عن هزيل لد فسره خ،  اإلمام

جواز صبلة تحية المسجد لبل صبلة العيد ، فأبان سيدنا علي  شيئا
(ٙ)
. 

                                                      
 ٖٕٓ/9الضعفة ضعفاء الناس من شيوخ ونساء ينظر لسان العرب  (ٔ)

؛ السنن الكبر  للبيهمي  9ٓ/ٕ،  ٖلم الحديث مصنؾ أبن أبي شيبة ، لوم يصلون في المسجد كم يصلون ، ر (ٕ)

 ٘ٗٙ/8،  8ٕٔ٘ٗ؛ كنز العمال ، رلم الحديث  8ٖٓ/ٖ

،  9ٖٕ٘؛ المعجم الكبير ، رلم الحديث  88/ٕ،  ٕمصنؾ أبن أبي شيبة ، الرجل تفوته صبلة العيد ، رلم الحديث  (ٖ)

9/ٖٓٙ 

 ٖٓٔ/ٖالسنن الكبر  للبيهمي  (ٗ)

 ٖٓٔ/ٖالمصدر نفسه  (٘)

 8٘/ٖينظر معرفة السنن واآلثار  (ٙ)



 

183 

ؼييره  هفيي هان هذا من رأيه ، خالف إالن كان صحيح النمل عنه إو مسعود  أبنوخبر 

، ولييياس العيييد علييى الجمعيية ال يصييح ، فالجمعيية بييدالً عيين صييبلة الظهيير
(ٔ)
، فييإذا فاتييت  

المصلى لضى بدلها الظهر وهو الفرض عليه في ولته
(ٕ)
. 

وبين ميا جياء عين  أنس    فمد جمعوا بين ما جاء عنصانس أدنح أصذاب انمٕل ان

ن مين أ أحميد اإلميامبهميا ، ورو  عين  األخيذمسعود رضي   عنهما وأجازوا  أبنعلي و

وميين فاتتييه منفييرداً ميين ؼييير جماعيية  ، أنييس  صييبلها اثنتييين كفعييل اإلمييامفاتتييه مييع 

مسعود  أبنكفعل  اصبلها أربع
(ٖ)
. 

مسعود رضي   عنهما ، فيبل يصيحان  أبنوأنس    لد تبين وجه الداللة من خبروأعترض

 سنداً لهذا المول بعد.

ن صييبلة العيييد لهييا ولييت ال يتكييرر ويشييترط لهييا إلييالوا    شاتببغأدنببح أصببذاب انمببٕل ان

ها ءن لضياإال سمط عنيه فيإاالجتماع فيها و أدرنجتماع ان إصبلة  انهإف،  واإلمامالجماعة 

بوجود شروطها إالال يتحمك 
(ٗ)
. 

الميول الرابيع  أصحاب إليهومنالشتها يتضح رجحان ما ذهب  األدلةوبعد عرض  انرتجٍخ

 و  اعلم. لعدم تحمك شرطيها ، ، ان ال لضاء على من فاتته صبلة العيد

 

 

                                                      
 ٕ٘ٓ/ٕينظر مجمع الزوائد  (ٔ)

 7٘ٔ/ٔينظر بداية المجتهد  (ٕ)

 ٕٓٔ/٘ينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)

 77ٔ،  7ٙٔ/7ينظر االم  (ٗ)



 

184 

 ح ٔانؼششٌٔادلغأنح انصاٍَ

 اجلٓش يف صالج كغٕف انشًظ((دكى ))

 .ألوال ةفي ذلن على ثبلث فمهاءاختلؾ ال     

اإلمام الجوزجانيوهو لول   ال يجهر بالمراءة األٔلانمٕل 
(ٔ)
حنيفة ومالين و لال أبووبه .

الشافعي والليث بن سعد والبيهمي
(ٕ)
. 

 أبينوإسحاق و أحمدبن الحسن ويوسؾ ودمحم  و  يجهر بالمراءة وبه لال أبانمٕل انصاًَ

اإلماميةالعربي والزيدية و أبنالمنذر و أبنحزيمة و
(ٖ)
. 

هما سواء وبه لال الطبر ف  التخيير بين الجهر واالسرار انمٕل انصانس
(ٗ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

ليال )صيلى بنيا رسيول    ميا رواه سيمرة بين جنيدب    األٔلأدنح أصذاب انمبٕل 

 سمع له صوتاً(في كسوؾ ال ن
(٘)
. 

                                                      
 9ٓٔ/ٗينظر اإلنصاؾ للمرداو   (ٔ)

؛ شرح النوو  على مسلم  7ٗ/٘؛ المجموع  7ٕٗ/ٕ؛ الذخيرة  ٗٔٗ/ٕ؛ االستذكار  8ٕٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٕ)

 9ٓٔ/ٗ؛ اإلنصاؾ للمرداو   ٖٗٓ/ٙ

؛ نيل االوطار  ٘ٔٔ/ٖ؛ تحفة االحوذ   ٔٓٔ/٘؛ المحلى  9ٓٔ/ٗ؛ اإلنصاؾ  8ٕٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٖ)

 ٖٓٓ/ٖ؛ السيل الجرار ؛ المعتبر  ٓٙٗ/ٖ

 ٓٙٗ/ٖ؛ نيل االوطار  ٕٖٓ/٘؛ عمدة المار   ٘ٔٗ/ٕينظر االستذكار  (ٗ)

؛ سنن الترمذ  ، باب ما جاء في  9ٖ٘/٘، 78ٗٔالنسائي ، باب ترن الجهر فيها بالمراءة ، رلم الحديث  سنن(٘)

،  88ٔٔ؛  المستدرن ، كتاب الخسوؾ ، رلم الحديث ٕٕٗ/ٕ، ٘ٔ٘صفة المراءة في الكسوؾ ، رلم الحديث 

ٖ/ٕٙ٘ 
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 رسيول   عليى عهيد  عبياس رضيي   عنهميا ليال )خسيفت الشيمس أبنوبما رواه 

والناس معه ، فمام لياماً طويبلً بنحو من سورة البمرة ثم ركع( رسول    فصلى
(ٔ)
. 

كسيوؾ الشيمس  ليرأ فيي  رسول    أنعباس رضي   عنهما لال ) أبنوبما رواه 

منه حرفاً( سمعنم لف
(ٕ)
. 

وبما جاء عن عائشة رضي   عنها في صبلة الكسيوؾ انهيا لاليت )كسيفت الشيمس عليى 

فصيلى بالنياس فميام فحيزرت لراءتيه فرأييت  فخيرج رسيول    عهد رسول   

أنه لرأ بسورة البمرة(
(ٖ)
. 

ءة فيي صيبلة كيان ال يجهير بيالمرا أن رسول    األحاديثوجه الداللة  مما سبك من 

 أبينالخسوؾ وجاء ذلن صيريحاً فيي حيديث سيمرة بموليه )ال نسيمع ليه صيوتاً( ، وبحيديث 

 أبينولو أنه جهر لميا احتياج  عباس الثاني )فما سمعت منه حرفاً( وهو والؾ بجنبه 

 أن عباس رضي   عنهما لتمديرها بسورة البمرة ، ولما احتاجت عائشية رضيي   عنهيا

 .لراءته  رتحز

لييم يييروه إال ثعلبيية العبيياد  وهييو مجهييول ، ولييو صييح    أن حييديث سييمرة وأعتييرض

الحديث لم تكن به حجة ، ألنه لم يمل لم يجهر وإنما لال ال نسيمع ليه صيوتاً ، ويحتميل أنيه 

صلى في اخر الصفوؾ ولم يسمع الميراءة
(ٗ)
 أخرجهياويؤييد ذلين ميا جياء عنيه فيي روايية  

يتأزز( نمآلالطبراني )فإذا المسجد 
(٘)
. 

 نفي المراءة. إثباتفهو ليس بصريح في  األولعباس  أبنحديث  أما

                                                      
يح مسلم ، باب ما عرض على النبي ؛ صحٕٕٓ/ٙٔ، 798ٗصحيح البخار  ، باب كفران العشير ، رلم الحديث  (ٔ)

  7٘ٗ/ٗ،  ٕٔ٘ٔفي الكسوؾ من أمر الجنة والنار ، رلم الحديث 

 ٔٗٔ/7،  8ٖٓٔمسند أحمد ، مسند عبد   بن عباس ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٖٖ٘/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٘ٔٗ/ٖ،  ٕٓٓٔسنن أبي داود ، باب المراءة في صبلة الكسوؾ ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٖٕٙ/ٖ،  8٘ٔٔالمستدرن ، كتاب الكسوؾ رلم الحديث   ؛

 ٖٔٔ/ٖتحفة االحوذ   ٖٓٔ/٘ينظر المحلى  (ٗ)

 89ٔ/7،  797ٙالمعجم الكبير ، ثعلبة بن عبادة عن سمرة ، رلم  (٘)
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والحاكم وهم ال يحيتم بهيم د لالوا لهيعةوالحديث الثاني رواه 
(ٔ)

. أميا حيديث عائشية فهيو 

 ليس بصريح ، وسيأتي عنها خبلؾ ذلن.

)خسيفت  بما جاء عن عائشة رضيي   عنهيا ليالاستدلوا    أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

تى المصيييلى فكبييير وكبييير النييياس ثيييم ليييرأ فجهييير أفييي الشيييمس عليييى عهيييد رسيييول   

بيييالمراءة(
(ٕ)

ة بلصيييبجهييير  ن النبيييي أ. وعييين عيييروة عييين عائشييية رضيييي   عنهيييا )

سجدات( وأربعالخسوؾ بمراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين 
(ٖ)
. 

 بالمراءة. جهر ل   ن رسوألد ثبت بحديث عائشة بالصحيحين أنه وجه الداللة   

هذا محمول على كسوؾ الممر(  ) النوو  هلالبما    وأعترض
(ٗ)
نه كيان فيي أ، ولو صح  

 هوسييمعت عبيياس وسييمرة لييراءة النبييي  أبيينصييبلة كسييوؾ الشييمس فكيييؾ لييم يسييمع 

 عائشة.

 . انه محمول على صبلة خسوؾ الممر ، فالرواية صريحة وهي صحيحة أماوأجيب  

 األوزاعيي  ورن عائشية وعيروة والزهيأظ وخسفت الشمس ، وذكر البخيار  وجاءت بلف 

جهر بها( لطعوا بأن النبي 
(٘)
. 

اليذ  جياء  األولعبياس  أبينفحديث  األدلةالطبر  فسنده في ذلن استواء  إليهما ذهب  أما

بييأ  منهمييا فمييد جيياء  مييلفيييه )خسييفت الشييمس( ، صييحيح وحييديث عائشيية صييحيح فميين ع

 بالسنة.

                                                      
 ٖٔٔ/٘البدر المنير  (ٔ)

من ؼير ذكر  ؛ هذا لفظ اإلمام أحمد وفي ؼيره89ٗ/9ٗ، ٖٖٖٖٕمسند أحمد ، مسند عائشة رلم الحديث  (ٕ)

فخرج إلى المسجد فصؾ الناس وراءه فكبر فالرأ  )الجهر( ، ولفظه في البخار  )خسفت الشمس في حياة النبي 

  ٖٙٔ/ٗ، 988لراءة طويلة( ، باب خطبة اإلمام في الكسوؾ ، رلم الحديث  رسول   

ح مسلم ، باب الكسوؾ ، رلم الحديث ؛ صحي9ٗٔ/ٗ، ٗٓٓٔصحيح البخار  ، باب صبلة الكسوؾ ، رلم الحديث  (ٖ)

ٕٔ٘ٓ  ،ٗ/ٗٗ٘ 

 ٕٓٙ/ٕشرح النوو  على مسلم  (ٗ)

 ٗٓٓٔذكر ذلن في معرض ذكره لحديث عائشة السابك )جهر النبي( الذ  خرجه برلم  (٘)
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ن صييبلة الكسييوؾ سيينة شييرعت فييي جماعيية ، فكانييت كصييبلة العيييدين لييال إ  خانرتجببٍ

السيييوطي )هييي عنييد  كالعيييد واالستسييماء(
(ٔ)

وخبيير عائشيية رضييي   عنهييا فيييه زيييادة . 

ممبولة وال دليل ألو  منها فهي ثابتة في الصحيحين ، وتعتضد بميا ة وهذه الزيادة صحيح

أنه جهر في صبلة الكسوؾ رو  عن علي 
(ٕ)
، فعن الحنا الكتياني )أن عليياً جهير  

ي الكسوؾ(فبالمراءة 
(ٖ)

 . وبهذا يتضح رجحان الجهر بالمراءة و  اعلم.

 ادلغأنح انصانصح ٔانؼششٌٔ

 ))صفح سفغ انٍذٌٍ يف دػاء االعرغماء((

ال خبلؾ بين العلماء فيي رفيع الييدين فيي دعياء االستسيماء
(ٗ)
نيه أ، إال ميا رو  عين مالين  

  رافعياً يدييه فيي صيبلة االستسيماءؤيدين فيها ، إال أنه رضعؾ رفع ال
(٘)

. ولكين ميا صيفة 

رجيب فيي  أبينفميد حصيرها  مين صيفة وردت عين رسيول    أكثيرذلن الرفع فهنيان 

صور أربعة
(ٙ)
. 

  هميا مميا يليي وجهيه. لميا رونطوبو المبلية،  أن يرفع يديه ويجعيل ظهورهميا إليى األٔىل

يستسييمي عنييد أحجييار الزيييت لائميياً يييدعو  نييه رأ  النبييي عمييير مييولى إبييي اللحييام )أ

                                                      
 8ٗٗ/ٕالديباج على مسلم  (ٔ)

 ٓٙٗ/ٖ؛ نيل االوطار  ٙ٘ٔ/ٖ؛ المؽني  ٘ٔٗ/ٕينظر االستذكار  (ٕ)

 ٖٓٔ/ٖ،  9ٖٙٗاق ، باب الجهر في صبلة الكسوؾ ، رلم الحديث مصنؾ عبد الرز (ٖ)

 ٕٕٖ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٖٔ/ٖ؛ المؽني  8ٓ٘/ٖ؛ المجموع  ٖٖٗ/ٕ؛ الذخيرة  8ٙٔ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٗ)

 89/ٔينظر تهذيب المدونة  (٘)

 8ٕٕ،  8ٕٔ،  8ٕٓ،  79ٕ/٘ينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٙ)
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يستسمي رافعاً يديه لبل وجهه يجاوز بهما رأسه(
(ٔ)

)مميببلً ببياطن كفيه  أحميد. وزاد اإلمام 

إلى وجهه(
(ٕ)

. واستحب هذه الصفة الجوزجاني
(ٖ)
. 

رسول لوماً شكوا إلى ن أ   اإلشارة بإصبعه السبابة لما رو  عن رسول   انصاٍَح

     لحط المطر فمال  اجثوا على الركيب ولوليوا ييا رب ييا رب ورفيع السيبابة(

إلى السماء ففعلوا حتى أحبوا أن يكؾ عنهم(
(ٗ)
. 

واختار هذه الصفة االحناؾ 
(٘)
. 

 بن مالين أنس    رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء لما رو ح صانصان

يديه في دعاء االستسماء يوم الجمعة على المنبر( رفع )أن رسول   
(ٙ)
. 

ميع  األرضهميا مميا يليي نطوب  أن يملب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وشاتؼحان

 لييال )رأيييت النبييي  بيين ماليين أنييس  مييد اليييدين ورفعهمييا إلييى السييماء لمييا رو 

حتيى  األرضما مما يلي يستسمي يبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء وجعل بطونه

رأيت بياض أبطيه(
(7)
. 

                                                      
 97ٖ/ٖ،  987رفع اليدين في االستسماء ، رلم الحديث سنن أبي داود ، باب  (ٔ)

 ٖٕٗ/ٗٗ،  9ٖ9ٕٓمسند أحمد ، حديث عمير مولى ابي اللحم ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٘ٓٔ/ٔجامع العلوم والحكم  (ٖ)

 ٕٓٔ/ٙ،  98ٔ٘المعجم األوسط ، رلم الحديث  (ٗ)

 8ٙٔ/ٔتحفة الفمهاء  (٘)

؛ صحيح مسلم باب الدعاء في 8ٓٔ/ٗ، 97٘ر ، رلم الحديث صحيح البخار  ، باب االستسماء على المنب (ٙ)

 ٖٔٗ/ٗ،  9ٖٗٔاالستسماء ، رلم الحديث 

؛ مسند أحمد ، مسند انس بن مالن ، ٓٓٗ/ٖ، 99ٓسنن أبي داود ، باب رفع اليدين في االستسماء ، رلم الحديث  (7)

 7ٖ٘/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي 7/9ٕٗ، 779ٕٔ، رلم الحديث 
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واختار هذه الصفة مالن والشافعية والحنابلة والزيدية 
(ٔ)

. وبعد ذكر هيذه الصيور البيد مين 

حديث صحيح األول، فالحديث  األحاديثبيان درجة صحة 
(ٕ)
 ، والحديث الثاني في سنده  

ه الذهبيفعامر بن خارجه ضع
(ٖ)
   

 ح متفك عليهحديث صحي ثالثوالحديث ال

إليى ان  اإلشيارةداود ، والبيد مين  وأبيو أحميد اإلميامحديث صحيح أخرجيه  رابعوالحديث ال

 اإلميام أخرجيهالشيخان هيو حيديث مختصير عين الحيديث اليذ   أخرجهالذ   ثالثالحديث ال

ال خيبلؾ  هنيأال إوبهذا تكون هاتان الصورتان واحدة وهما اصح سينداً مميا سيواهما.  أحمد

، إال انيه شيرع فيي  عين رسيول    ةسيندمء في هذه المسيألة فكيل صيورة بين العلما

 و  اعلم. من ذلن الشيء الكثيردعاء االستسماء من المبالؽة بالتضرع والدعاء 

 ادلغأنح انشاتغ ٔانؼششٌٔ

 ))انذػاء تؼذ انركثريج انشاتؼح يف صالج اجلُاصج((

اختلفيوا فيي لكين ييرة الرابعية ؼيير واجيب وال خبلؾ بين العلمياء عليى ان اليدعاء بعيد التكب

استحبابه
(ٗ)
  ألوال ةثبلثعلى  

اإلمييام الجوزجيياني وهييو لييول   ال يسييتحب الييدعاء األٔلانمببٕل 
(٘)

وبييه لييال الحنفيييية . 

أحمدوالمالكية ورواية عن 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٕٖ٘/ٔ؛ السيل الجرار  7ٖٔ/ٖ؛ المؽني  9ٓٔ/ٙ؛ شرح النوو  على مسلم  89/ٔونة تهذيب المد (ٔ)

 7ٖٓ/ٖٖ،  9ٖٗٓٔ؛ المسند الجامع ، رلم  ٕ٘/ٓٔ؛ تحفة األشراؾ  ٖٗٗ/8،  ٕٖٕٗ٘ينظر كنز العمال ، رلم  (ٕ)

 ٕٗٔ/ٕمجمع الزوائد  (ٖ)

        ؛ السيل الجرار   8ٕٗ/ٖ؛ المؽني  9ٕٗ/٘؛ المجموع  78ٕ/ٔ؛ الثمر الداني  9ٗٗ/ٔينظر تحفة الفمهاء  (ٗ)

ٔ/ٕٔ٘ 

 8ٕٗ/ٖينظر المؽني  (٘)
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وسييحنون والزيدييية  أحمييد  يسييتحب الييدعاء وبييه لييال الشييافعية ورواييية  انمببٕل انصبباًَ

ظاهريةوال اإلماميةو
(ٕ)
. 

الولوؾ لليل ثيم السيبلم وهيذه روايية عين الميذهب  أو  التخيير بين الدعاء انمٕل انصانس

المالكي.
(ٖ)
 

 ٔيُالشرٓا األدنح

ليه فكبير ة أبني)أنيه صيلى عليى جنيازة   أوفيى عبيد   بين عن استدل الجميع بما جاء

ن له من نواحي الصيفوؾ أربعاً فمكث بعد الرابعة شيئاً ، لال الراو  فسمعت الموم يسبحو

أفعيل ولكين رسيول   مكبر خمساً ، لالوا تخوفنا ذلن ، ليال ال إنيفسلم ثم لال أكنتم ترون 

 )كان يكبر أربعاً ثم يمكث ساعة فيمول ما يشاء   أن يمول ثم يسلم
(ٗ)
. 

ال ) أحميد اإلمامنه كان يدعو لال أليس في الحديث دليل على    األٔلانمٕل  أصذابلال 

اعلم فيه شيئاً ، ألنه لو كان فيه دعاء لنمل(
(٘)
. 

إذا كبر ثيم سيلم  اإلمامخر الصفوؾ ، فإن آولال الجوزجاني )كنت احسب هذه الولفة ليكبر 

خر الصفوؾ(آخفت ان يكون تسليمه لبل ان يكبر 
(ٙ)
. 

                                                                                                                                                                      
؛ الثمر الداني في تمريب المعاني شرح رسالة أبي يزيد الميرواني للشيخ صالح عبد  9ٕٗ/ٔتحفة الفمهاء  ينظر (ٔ)

 8ٕٗ/ٖ؛ المؽني  78ٕ/ٔالسميع االزهر  المكتبة الثمافية بيروت 

؛ السرائر الحاو   ٕ٘ٔ/ٔح السيل الجرار 78ٕ/ٔ؛ الثمر الداني  8ٕٗ/ٖ؛ المؽني  9ٖٕ/٘ينظر المجموع  (ٕ)

هـ( ، مؤسسة النشر اإلسبلمي 98٘لتحرير الفتاو  ، للشيخ أبي جعفر دمحم بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي )ت

 9ٕٔ/٘؛ المحلى  ٕٕ/ٕ

 ٓٙٗ/ٕ؛ الدخيرة  78ٕ/ٔينظر الثمر الداني  (ٖ)

؛ المسند الجامع ، الجائز ، ٗ٘ٗ/ٗ، 9ٕٗٔباب ما جاء في التكبير على الجنازة ، رلم الحديث  سنن أبن ماجة ، (ٗ)

 8ٓٔ/8ٔ،  ٓٙٙ٘رلم الحديث 

 8ٕٗ/ٖالمؽني  (٘)

 8ٕٗ/ٖالمصدر نفسه  (ٙ)
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بعيد  تكبييرات كيل تكبييرة مميام ركعية ، وال ليراءة أربيعولياساً على الصبلة فصبلة الجنيازة 

الركعة الرابعة فكذلن ال دعاء بعد التكبيرة الرابعة
(ٔ)
. 

كيان ييدعو فيي الولفية  نيه أييدل عليى    إن هذا الحديثاًَانمٕل انص أصذابٔلال 

وسياق الخبير  أوفيىالحياكم فيي المسيتدرن عين عبيد   بين  أخرجهالرابعة ، ويؤيد ذلن ما 

بيين التكبييرتين ييدعو ثيم ليال كيان رسيول    )فكبر عليها أربعاً ثم لام بعد الرابعة ليدر ميا

 )يصنع هكذا
(ٕ)
. 

ة جيا، وهي صريحة بذكر الدعاء فيها وإذا ثبت الدليل فيبل ح ىاألولوهذه الرواية اصح من 

 للمياس مع النص الصحيح. وال حجة

ن أبيين اليروايتين ، وهيذا الجميع صيحيح إال  والد جمع منهإف :انمٕل انصانس أصذاب أيا

كان يدعو وهيي  نه أالحاكم اصح ورواية واضحة في الداللة على  أخرجهالذ   الخبر

ؼير محتملة للتأويل تدل داللية واضيحة عليى اسيتحباب اليدعاء و   ىاألولمفسرة للرواية 

 اعلم.

 ادلغأنح اخلايغح ٔانؼششٌٔ

 ))صفح صالج اخلٕف ئرا كاٌ انؼذٔ يف غري جٓح انمثهح((

                                                      
 78ٕ/ٔينظر الثمر الداني  (ٔ)

 ٖ٘/ٗ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٖٙ٘/ٖ، 77ٕٔالمستدرن ، كتاب الجنائز ، رلم الحديث  (ٕ)
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أكثر من صورة في صبلة الخوؾ ، وال خبلؾ بين العلمياء أن  لد ثبت عن رسول   

جميع تلن الصور معتد بها
(ٔ)
مين صيبلة الخيوؾ  صيح عين النبيي) أحميد، ليال اإلميام  

(كل ذلن جائز لمن فعله او ستة اوجه خمس
(ٕ)
   

عشير وجهياً( ةحزم )صح فيهيا أربعي أبنولال 
(ٖ)
العربيي )فيهيا رواييات كثييرة  أبين، وليال  

ست عشرة( اأصحه
(ٗ)
. 

وهذا يشمل ما إذا كان العدو فيي جهية المبلية ، ام فيي ؼيرهيا واليذ  يخيص بحثنيا ، ميا إذا 

أربعيةلدامية  أبينكان العدو في جهة المبلة فمد اختار النيوو  ، و
(٘)
صيور فيي المجميل ليد  

 -المذاهب ورجحوا بعضها على بعض  أصحاباختارها 

كعيات يفصيل بينهميا بالسيبلم فيصيلي بكيل طائفية   أن يصلى اإلمام أربع رىاألولالصورة 

 ركعتين.

فيي الخيوؾ الظهير فصيؾ بعضييهم  ليال )صييلى النبيي   بكيرة أبييلميا رو  عين 

نطلك اليذين صيلوا معيه فولفيوا ازاء العيدو فصيلى بهيم ركعتيين ثيم سيلم فيأخلفه وبعضهم بي

نيت لرسيول   ئن فصلوا خلفه فصلى بهيم ركعتيين ثيم سيلم فكاأولثم جاء  أصحابهممولؾ 

 )أربعاً وألصحابه ركعتين
(ٙ)
. 

                                                      
 ؛ الكافي لفمه  ٕٗٔ/ٙ؛ شرح النوو  على صحيح مسلم  ٘ٓٗ/ٕ؛ االستذكار  89/ٖٔينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

           هـ( ، ٕٓٙلموفك الدين أبو دمحم عبد   بن أحمد بن دمحم بن لدامة الممدسي الدمشمي )ت، احمد بن حنبل      

 9ٓٔ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٕٓ/ٔلمكتب اإلسبلمي ، ا

 ٕ٘ٔ/ٕالشرح الكبير  (ٕ)

 ٖٖ/٘المحلى  (ٖ)

 ٕٔ٘/ٔشرح الزرلاني  (ٗ)

 8ٕٓ،  7ٕٓ/ٔ؛ الكافي في فمه أحمد بن حنبل ،  ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٙينظر شرح النوو  على مسلم  (٘)

؛ سنن النسائي ، باب صبلة 9ٙٗ/ٖ، 7٘ٓٔسنن أبي داود ، باب من لال يصلي بكل طائفة ركعتين ، رلم الحديث (ٙ)

 8ٕٓٔ؛ سنن الدارلطني ، باب صفة صبلة الخوؾ وألسامها ، رلم الحديث 77ٗ/٘، ٖٖ٘ٔلم الحديث الخوؾ ، ر

، والحديث صحيح ينظر  ٕٓٙ/ٖ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕ٘ٗ/ٔٗ، 9٘9ٖٔمسند أحمد ، رلم الحديث  ؛8ٕٗ/ٗ،

حمد بن حجر العسمبلني الدرمن اآلية  في تخريم احاديث الهدمن اآلية ألبي الفضل احمد بن علي بن دمحم بن ا

 ٙ٘/ٕٓ؛ نصب الراية  8ٕٕ/ٔبيروت -هـ( ، ت السيد عبد   هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة 8ٕ٘)ت
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رجب الحنبلي أبنالجوزجاني نمل ذلن عنه  اإلماموهذه الصورة اختارها 
(ٔ)
. 

 أحيييوطوالظاهريييية وهيييي  أحميييدوكيييان يفتيييي بهيييا الحسييين البصييير  واختارهيييا الشيييافعي و

اإلماموفيها تكمل كل طائفة صبلتها مع  يمكن،للمسلمين واخؾ ما 
(ٕ)
. 

  اعتراضات ةالطحاو  على الحديث ثبلث  وأعترض

   إن هذه الصبلة كانت في الحضراألول

 ن.اركعت ىالثاني  لد تكون صليت ولت ما كانت الفريضة تصل

الثالث  ان الحديث منسوخ
(ٖ)
 

ــثَ ًَإِرَا}جيياء فييي لولييه تعييالى  أنييهواجيب  ــييِىْ كُنْ ــثَ فِ ــىُ فَأَقًَْ ــهَا َ نَيُ وهييذا عييام فييي  (ٗ){انصَّ

في الخوؾ يجوز لصر الصبلة كالسفر و  اعلم كذلنلسفر ، والحضر وا
(٘)
. 

بل دليل على ذلنفوالثاني  األول اناالعتراضأما 
(ٙ)
. 

 ىاألوليركعتين يصلي بكل طائفة ركعة فيصلي بالطائفية  اإلمامن يصلي أ  الصورة الثانية

لعييدو وجيياءت فولفييت بييإزاء ا ىاألولييفييإذا رفييع رأسييه منهييا ذهبييت الطائفيية  ىاألولييالركعيية 

فيصيلي  اإلميامصيبلة ميع ي الطائفة الثانية التي كانت والفة تحيرس بيإزاء العيدو ودخليت في

                                                      
 ٖ٘ٔ/٘ينظر فتح البار  ألبن رجب الحنبلي  (ٔ)

؛ المحلى  7ٕٓ/ٔ؛ الكافي في لفل أحمد بن حنبل  ٕ٘ٔ/ٙ؛ شرح النوو  على مسلم  ٘ٓٗ/ٕينظر االستذكار  (ٕ)

ٗ/ٕٕٙ 

 ٕٖٔ/٘ينظر شرح أبي داود للعيني  (ٖ)

 ٕٓٔسورة النساء من اآلية  (ٗ)

 ٕٗٔ/ٖينظر المؽني  (٘)

 ٕٙٔ/ٙينظر شرح النوو  على مسلم  (ٙ)
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 ىاألوليتحيرس وتعيود  ىاألوليمؾ بدل الطائفية تبهم ركعة ويسلم ثم تذهب الطائفة الثانية و

تكمل من ؼير إمام ثم تسلم وتعود تحرس وتأتي الطائفة الثانية تكمل من ؼير امام
(ٔ)
.   

صييلى بإحييد  الطييائفتين  عميير رضييي   عنهمييا )أن رسييول    أبيينمييا رواه  بييدليل

 ئيينأولوجيياء  ئيينأولركعيية والطائفيية األخيير  مواجهيية للعييدو ثييم انصييرفوا فميياموا فييي ممييام 

ثيييم سيييلم ثيييم ليييام هيييؤالء فمضيييوا ركعيييتهم ليييام هيييؤالء فمضيييوا  أخييير وصيييلى بهيييم ركعييية 

ركعتهم(
(ٕ)
. 

عبد البر والزيدية أبنصاحب مالن و وأشهب وزاعياألوالثور  و األحناؾخذ أوبها 
(ٖ)
. 

،  اليم ينتظير احيد اإلميامفيأن  األصيولصح سنداً وتوافك نص المرآن وتوافك أولالوا   هي 

اإلماموان المؤتمين لضوا ما عليهم بعد سبلم 
(ٗ)
. 

ة ركعتين بكل طائفة ركعة فيفتح الصبلة بطائفية والطائفي اإلمام  أن يصلي الصورة الثالثة

ويسجد وهم معه ثيم يميوم فيإذا اسيتو  لائمياً ثبيت  اإلمامتجاه العدو تحرس فيركع  األخر 

ينتظر فيكملوا من خلفيه الركعية الثانيية ثيم ينصيرفون اليى الطائفية الثانيية يأخيذون مكيانهم 

فيركيع بهيم الركعية الثانيية ليه  اإلميامنتمل الطائفة الثانية فيدخلون بصبلة ميع تيحرسون ثم 

 لهم فيسلم ويتمون الركعة البالية عليهم. ىاألولو

بدليل ما رواه سعيد بن الماسم بن دمحم عن صالح بين خيوات أن سيهل بين أبيي حثمية        

 اإلماممواجهة العدو فيركع  أصحابهومعه طائفة من  اإلمامحدثه أن صبلة الخوؾ أن يموم 

ألنفسيهم الركعية الباليية ثيم  اوأتمولائماً ثبت  أستو موم فإذا يم ثركعة ويسجد بالذين معه 

اليذين ليم يصيلوا  اآلخيرونلائم فيكونون وجياه العيدو ثيم يمبيل  واإلماميسلمون وينصرفون 

                                                      
 89/ٖٔينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

 ٖ٘/ٖٔ، 8ٕٖٓصحيح البخار  ، باب ؼزوة ذات الرلاع ، رلم الحديث  (ٕ)

؛ السيل الجرار  7ٖٙ/٘؛ تفسير المرطبي  ٕٗٔ/ٙوو  على مسلم ؛ شرح الن 89/ٖٔالمبسوط للسرخسي  (ٖ)

ٔ/ٔ9ٓ 

 7ٖٙ/٘؛ تفسير المرطبي  ٖ٘ٔ/ٔينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  (ٗ)
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فيركع الباليية ويسيلم فيموميون فيركعيون ألنفسيهم الركعية الباليية ثيم  اإلمامفيكبرون وراء 

يسلمون(
(ٔ)
. 

ثور ووبهذا اخذ مالن وأصحابه وأب
(ٕ)

ابمية لظياهر الميرآن ففيهيا ليد . وألن هذه الروايية مط

 ىاألوليصيرؾ الطائفية ن، ثيم ت{ يَعَـكَ  يِـنْيُىْ  طَائِفَةٌ فَهْحَقُىْ}استفتح ببعض الجيا ولال تعالى 

وهيذه توافيك لوليه تعيالى  اإلميامشيء مين الصيبلة فتيدخل الطائفية الثانيية ميع  اإلماموعلى 

 .(ٖ){يَعَكَ ٌافَهْيُصَهُّ يُصَهٌُّا نَىْ أُخْشٍَ طَائِفَةٌ ًَنْحَأْتِ}

سيبمه ، والمضياء أحد ال ينتظر فاإلمامسائر الصلوات على وكذا استدلوا بمياس هذه الصفة 

اإلماممن المسبوق ال يكون إال بعد سبلم 
(ٗ)
. 

فيي ركعتيه الثانيية ال  اإلميامن أ( اال هانفسي   هي الصورة السابمة )الثالثةالصورة الرابعة

ركعتهيا الثانيية ثيم تجليس  ثم تموم الطائفية الثانيية فتكميل يثبت جالساً بعد التشهد إنمايسلم 

 .اإلماموتتشهد ويسلم بهم 

يوم ذات الرلاع  بدليل ما رواه رومان عن صالح بن خوان عمن صلى مع رسول   

)صلى صبلة الخوؾ أن طائفة صفت معه وطائفية وجياه العيدو فصيلى بيالتي معيه ركعية ثيم 

 األخير نفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة أل األخر  وأتمواثبت لائماً 

ألنفسهم ثم سلم بهم( وأتموافصلى بهم الركعة التي بميت من صبلته ثم ثبت جالساً 
(٘)
. 

                                                      
؛ سنن أبن ماجة ، ما جاء في صبلة 9ٙٔ/ٗ، 89ٖٔصحيح مسلم مختصراً ، باب صبلة الخوؾ رلم الحديث  (ٔ)

؛  السنن الكبر  7ٕ/ٕ، 9ٖ٘موطأ مالن ، باب صبلة الخوؾ ، رلم الحديث ؛ ٕٖٔ/ٗ،9ٕٗٔالخوؾ ، رلم الحديث

 7ٔ/٘والحديث صحيح ينظر البدر المنير  ٖٕ٘/ٖللبيهمي 

 ٕٗٔ/ٙ؛ شرح النوو  على مسلم  ٘ٙٔ/ٖٕالتمهيد  (ٕ)

 ٕٓٔ؛ سورة النساء من اآلية  ٘ٙٔ/ٖٕينظر التمهيد  (ٖ)

 ٖٙٙ/٘ينظر تفسير المرطبي  (ٗ)

؛ صحيح مسلم ، باب صبلة الخوؾ ، رلم ٕٖ/ٖٔ، 8ٔ7ٖر  ، باب ؼزوة ذات الرلاع ، رلم الحديث صحيح البخا (٘)

 97ٕ/ٗ، 9ٖٓٔالحديث 
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اإلمامييةو أحمدوبهذه الصورة أخذ الشافعي و
(ٔ)

. وليال الشيافعي )حيديث صيالح هيذا أشيبه 

جل وبه ألول(في صبلة الخوؾ بظاهر كتاب   عز و األحاديث
(ٕ)
. 

، إال ان  ةصيحيح أخير ال تعني أنهيا اصيح مين ؼيرهيا فهنيان صيورة  األربعوهذه الصور 

ون وينتصييرون حييهييذه الصييور أشييهرها ورأينييا ان الفمهيياء رحمهييم   تعييالى كييانوا يرج

 ة ،صيحيح ثفاألحادييالختياراتهم من تلن الصور فالذ  يبدو ان كل الصيور السيابمة ثابتية 

 الحيرب فكيان النبيي  أحكيامالعمل بهيا إنميا تنوعيت للحاجية التيي تمتضييها وانه يجوز 

، وكيذلن اخيتبلؾ نميل الصيحابة فيي  اأماني أكثيريصلي ما يوافك حالهم ويكيون فييه الجييا 

وصفهم للصبلة أد  الى هذا النوع والكل صحيح يجيوز العميل بيه واليى ذلين ذهيب إسيحاق 

المنذر أبنبن راهوية والطبر  و
(ٖ)
 الراجح و  اعلم. وهو 

 ادلغأنح انغادعح ٔانؼششٌٔ

 ادلغجذ يف انطشٌك(( تُاء))

على انه ال يجوز بناء المسجد في الطريك الضيك فمهاءاتفك ال
(ٗ)
فميد  أما الطرييك الواسيع 

  ألوال أربعةلى اختلفوا في ذلن ع

م اإلمييا وهييو لييول  يجييوز بنيياء المسييجد إذا بمييي ميين الطريييك سييبعة أذرع األٔلانمببٕل 

الجوزجاني
(٘)
أحمدعن وهذه رواية .

(ٙ)
. 

                                                      
 9ٓٗ/ٕ؛ االستبصار للطوسي  7ٕٓ/ٔ؛ الكافي في فمه أحمد بن حنبل  ٕٗٔ/ٙشرح النوو  على مسلم  (ٔ)

 ٖٕٙ/٘ٔالتمهيد  (ٕ)

 ٓٗٗ/ٖنيل االوطار  (ٖ)

 8ٔٗ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  7ٖٔ/7؛ روضة الطالبين  79ٔ/9؛ مواهب الجليل  ٕ٘٘/ٗعمدة المار   (ٗ)

 7ٕٗ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (٘)

 7ٕٗ/ٕينظر المصدر نفسه  (ٙ)
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وربيعة أحمد اإلمام  ال يجوز بناء المسجد في الطريك وهذه رواية عن انمٕل انصاًَ
(ٔ)
. 

   يجوز بناء المسجد في الطريك من ؼير ان يضر بالناس وبه لال انمٕل انصانس

ةكية والشافعية والحنابللالسجستاني والحنفية والما وأيوبالحسن البصر  
(ٕ)
. 

أحمدوبه لال الثور  ورواية  اإلمامالمول الرابع  ال يجوز بناء المسجد إال بإذن 
(ٖ)
. 

 ٔيُالشرٓا األدنح

أنيه ليال )إذا اختلفيتم  بما رو  عن رسيول    استدلوا   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

في الطريك فاجعلوه سبعة أذرع(
(ٗ)
. 

أذرع جيياز بنيياء المسييجد فيييه ألن الطريييك منييه سييبعة  ين الطريييك إذا بمييأوجييه الدالليية  

 سبعة أذرع. هالمنصوص عليه بهذا الحديث الصحيح ممدار

جعلوه سيبعة ا  ان معنى الحديث إذا اختلفتم في شك طرييك جدييد فياختلفتم فييه فيوأعترض

أذرع ، وليس المراد تضييك الطريك الواسعة حتى يبمى منه سبعة أذرع
(٘)
. 

شك طرييك  أرادواالحديث وان جاء في تنازع لوم في ارض أن  إالن هذا صحيح إوأجيب  

 لل الطريك سبعة أذرع.أن أنه يدل على إفيها ، فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ف

                                                      
؛ المواعد في الفمه اإلسبلمي ، ألبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  ٕ٘٘/ٗينظر عمدة المار   (ٔ)

 ٕ٘ٔ/ٔم ،97ٔٔ -هـ 9ٖٔٔ( ، مكتب الكليات األزهرية ٔبد الرؤوؾ سعد ،)طهـ( ، ت طه ع79٘)ت

؛ روضة  79ٔ/9؛ مواهب الجليل  8ٕٔ/ٔ؛ االشباه والنظائر ألبن نجيم  ٕٔٗ/ٕشرح السنة لئلمام الؽو   ينظر (ٕ)

 8ٔٗ/ٔ؛ الشرح الكبير ألبن لدامة  7ٖٔ/7الطالبين 

ر في الفمه ، ألبي البركات مجد الدين عبد السبلم بن عبد   بن ؛ المحر 7ٕٗ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)

 7ٖٔ/ٔهـ( ، مكتب المعارؾ ٕ٘ٙالخضر بن دمحم أبن تيمية الحراني )ت

 ٖٖٔ/8، ٕٖٙٓصحيح مسلم ، باب لدر الطريك إذا اختلفوا فيه ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٕ٘ٔ/ٔينظر المواعد في الفمه اإلسبلمي  (٘)
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أنييه لييال )إييياكم  بمييا رو  عيين النبييي    اسييتدلوا أدنببح أصببذاب انمببٕل انصببأًَ

جالسيينا نتحييدث فيهييا ، لييال م هييييا رسييول   مييا لنييا بييد   والجليوس فييي الطرلييات ، لييالوا

ؼيض   وما حمه لال  فإذا أبيتم إال المجلس فأعطوا الطريك حمه ، لالوا   رسول   

البصر وكؾ األذ  ورد السبلم واألمر بالمعروؾ والنهي عن المنكر(
(ٔ)
. 

ن الطريك حمه مشياع للجمييع فيبل يحيل أن يضييك بالتطياع جيزء منيه ، فيأن أوجه الداللة  

 بكفه. أمرناذ  الذ  ذلن من األ

 هذا إذا كان الطريك ضيماً. وأعترض

 أعمل  بما جاء عن عائشة رضي   عنها أنها لالت لم انمٕل انصانس أصذابٔأعرذل 

طرفييي  أبييو  إال وهمييا يييدينان الييدين ، ولييم يميير علينييا يييوم إال يأتينييا فيييه رسييول   

سييجداً بفنيياء داره ، فكييان يصييلي ويمييرأ ألبييي بكيير فييأبتنى م النهييار بكييرةً وعشييية ، ثييم بييدا

بكير  أبيوهم فيعجبون منه وينظرون إليه ، وكيان ؤاأبنالمرآن فيمؾ عليه نساء المشركين و

من المشركين( اعينيه إذا لرأ المرآن فأفزع ذلن لريش يملنالرجبلً 
(ٕ)
. 

النبيي أن وجه الداللة   يدل الحديث على جيواز بنياء المسيجد فيي الطرييك الواسيع ، بيدليل 

  لد رأ  ذلن من أبي بكر .ولم ينكر عليه 

ن الطريك يشبه األموال العامة فهو حك مشترن إفإنهم لالوا    أصذاب انمٕل انشاتغ أيا

ن األموال العامة ال يحل التصرؾ بهيا إال بيإذن السيلطان فكيذلن أفكما  ،بين المسلمين مثلها

ه إال بإذن السلطانيخصص من أوالطريك ال يحل ان يمتطع منه جزء 
(ٖ)
. 

                                                      
 ٙٗ/ٔٔ، 9ٖٙٓالنهي عن الجلوس في الطرلات ، رلم الحديث  صحيح مسلم ، باب (ٔ)

 8ٕٗ/ٕ،  ٓٙ٘ٗصحيح البخار  ، باب المسجد يكون في الطريك من ؼير ضرر بالناس ، رلم الحديث  (ٕ)

 7ٕٗ/ٕينظر فتح البار  ألبن رجب  (ٖ)
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  هذا لياس مع الفارق فاألموال مصادرها متعددة ووجوه صرفها متعددة أيضياً ، وأعترض

فكان من الواجب حصرها بيد السلطان أميا الطرييك فالمنفعية واحيدة وهيي الميرور ، وهيذه 

المنفعة بالية ولم تتؽير ولم يتضرر الناس من جراء البناء فيه
(ٔ)
. 

وممارنتها يتضح رجحيان بنياء المسيجد فيي الطرييك الواسيع والبخيار   وبعد عرض األدلة

 في رده على من لم يجوز بناء المسجد في الطريك الواسع. بكر  أبيساق حديث 

ولكن المسألة تحتاج اليى تفصييل تمتضييه حاجيات العصير في راء الفمهياء رحمهيم   كانيت 

 تتناسب وعصرهم.

 ثبلثة أنواع  فالطريك في عصرنا 

الطرق الخارجية السريعة وهي خاصية بالسييارات ومركبيات النميل المتنوعية مين ركياب  .ٔ

 ومواد وهي تحتاج الى طرق واسعة وخاصة.

بالمشيياة ، ولكييل  ةالطيرق الداخلييية  هيذه متنوعيية فمنهيا خاصيية بالسييارات ومنهييا خاصي .ٕ

 شكله الذ  تحدده الدول مع ما يتناسب وحاجة المجتمع.

 تتسع إال للمشاة . األزلة الضيمة التي ال .ٖ

 أويك طرييك ين البنياء فيي هيذه الطيرق البيد ليه ان ال يتعيارض ومصيالح النياس بتضيإلذا ف

بناء المسجد في مكان لد يعرض المصلين فيه للخطر فالراجح أن بناء المسجد في الطريك 

 البد له من إذن من السلطان و  اعلم.

                                                      
 7ٕٗ/ٕالمصدر نفسه (ٔ)
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  األٔىل ادلغأنح

 ػهى ٔجّ انًٍني(( (2)قٔانؼِرا (1)))دكى انطالق

 ألوال. ةفي ذلن على ثبلث فمهاءاختلؾ ال

  أن الطبلق والعتاق يمعان وإن خرجا مخرج اليمين فالحالؾ بهما إذا حنث األٔلانمٕل 

اإلمام الجوزجاني وهو لولولع طبلله وعتاله 
(ٖ)
وبه لال الحنفية والمالكية والشافعية .

والحنابلة والزيدية
(ٗ)
. 

أن الطبلق والعتك ال يمعان إذا خرجا مخرج اليمين فالطبلق والعتاق ال   انمٕل انصاًَ

اإلماميةيحبلن محل اليمين وكذلن اليمين ال يحل محلهما وبه لال الظاهرية و
(٘)
. 

  أن الطبلق والعتاق إذا خرجا مخرج اليمين حبل محله وأخذا حكمه وال انمٕل انصانس

 الميم والشوكاني أبنتيمية و أبنهذا لال طبلق وال عتاق يجب على الحالؾ بهما. وب

  

 

                                                      
        ؛ معجم لؽة  ٖٕٓ/ٔالنكاح ، ينظر الماموس الفمهي الطبلق لؽة ازالة الميد والتخلية ، واصطبلحاً ازالة عمد  (ٔ)

 9ٕٔ/ٔالفمهاء      

  العتك لؽة الكرم ، الشرؾ ، الحرية ، واصطبلحاً اسماط المولى حمه من مملوكه بوجه مخصوص يصير المملون  (ٕ)

 ٖٗٓ/ٔ؛ معجم لؽة الفهاء  ٕٔٗ/ٔمن االحرار ؛ ينظر الماموس الفمهي       

  هـ( ، الشيخ أحمد كنعان ، 8ٖ٘تاو  الكبر  مجموع فتاو  شيخ اإلسبلم تمي الدين أبن تيمية الحران )ت ينظر الف (ٖ)

 ٕٓٔ/ٗم 999ٔهـ ٕٓٗٔ( شركة األرلم للطباعة والنشر ٔ)ط    

؛ حواشي الشرواني ، للشيخ عبد  9ٔٓ/ٕ؛ الفواكه الدواني 9ٓ/ٕٓ؛ التمهيد  ٕٖٙ/ٖينظر حاشية رد المختار  (ٗ)

د الشرواني ، والشيخ احمد بن لاسم العباد  ، على تحفة المحتاج للشرح المنهاج ، لبلمام شهاب الدين احمد بن الحمي

 ٕٔٗ/ٔ؛ السيل الجرار  ٕٓٗ/8؛ الشرح الكبير  7ٗٔ/٘ت ،  –هـ( ، دار الفكر ، ب 8ٕ٘حجر الهيثمي )ت

 99/ٕ ؛ االنتصار للبؽداد 7ٕٔ/٘؛ شرائع اإلسبلمي ٕٔٔ/ٓٔينظر المحلى  (٘)
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الميم أبنتيمية وال كفارة عليه عند  أبنوعليه كفارة إذا حنث عند 
(ٔ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

بأن هذا الطبلق طبلق بدعي على خبلؾ السنة مثله لالوا    األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

على من لال لزوجته   كمثل من استخدم في طبلله كلمة البتة فمد أمضاها رسول  

أنِت طالك البتة ، فعن علي بن زيد بن ركانة عن أبيه عن جده )أنه طلك امرأته البتة ، 

هلل لال هو ما أردت(آهلل لال آما أردت لال واحدة لال فمال  فأتى رسول   
(ٕ)

. فلو 

 على ركانة. أن الطبلق ال يمع إال بلفظ الطبلق الذ  جاء صريح في الكتاب لما أولعه 

)أنه أتاه رجل فمال إني طلمت  وأفتوا به فعن عمر  وهذا ما فهمه الصحابة 

وهي ،حائض لال عصيت ربن وفارلت امرأتن( ةامرأتي البت
(ٖ)
. 

عمر رضي   عنهما إن  أبنوعن نافع )أن رجبلً طلك امرأته البتة إن خرجت ، فمال 

شيء(خرجت فمد بتت منه وأن لم تخرج فليس 
(ٗ)
. 

عمر رضي   عنهما  أبنعمر لد علك فيه الطبلق على خروج الزوجة فأبان  أبنوخبر 

أن ذلن الطبلق يمع إذا تحمك شرطه وهو الخروج ، فكذلن إذا خرج الطبلق معلماً على 

اليمين وخرج مخرجه فمتى ما حنث به ولع طبلله ، وكذلن العتاق إذا علك على شرط ما 

 تحمك ولع عتاله.

                                                      
؛ أعبلم المولعين عن رب العالمين ، ألبي عبد   شمس الدين دمحم بن أبي بكر بن  ٖٖٕ/ٖالفتاو  الكبر   ينظر  (ٔ)

،  97ٖٔهـ( ، ت طه عبد الرؤوؾ سعد ، دار الجيل 7٘ٔأيوب ين سعد الزرعي المعروؾ بأبن الميم الجوزية )ت

 ٕٔٗ/ٔ؛ السيل الجرار  ٗٙ/ٖ

؛ سنن الترمذ  ، باب ما جاء في الرجل يطلك ٕٕٙ/ٙ، ٕٔٗٓاب طبلق البتة ، رلم احديث سنن أبن ماجة ، ب (ٕ)

؛ السنن 8ٕ٘/9، 8ٕٓٗ؛ سنن الدارلطني ، باب الطبلق ، رلم الحديث ٕٔٗ/ٗ، 97ٓٔامرأته البتة ، رلم الحديث 

ح على شرط الشيخين ، ، لال الحاكم صحي 7٘8ٕ؛ المستدرن ، كتاب الطبلق ، رلم الحديث  8ٖٖ/7الكبر  للبيهمي 

 ٗٓٔ/8، والحديث صحيح ينظر البدر المنير  7ٕٗ/ٙ

 ٖٖٗ/7السنن الكبر  للبيهمي  (ٖ)

 8ٗٔ/ٖأخرجه البخار  معلماً ، تؽليك التعليك على صحيح البخار  ،  (ٗ)
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 أن الطبلق والعتاق ال يمعان ألن الحلؾ بؽير   ال يجوز  دنح أصذاب انمٕل انصاًَأ

)من كان حالفاً فليحلؾ باهلل أو ليصمت( فبل يمين إال باهلل لموله 
(ٔ)
، وال كفارة فيها  

أيضاً ألن الكفارة إنما شرعت لليمين وال يمين هنا
(ٕ)
. 

امرأة وأراد سفراً فأخذه أهل امرأته ،  )أن رجبلً تزوج بدليل ما رو  عن علي 

ً إن لم يبعث بنفمتها إلى شهر ، فجاء األجل ولم يبعث إليها شيء فلما لدم  فجعلها طالما

تموه حتى جعلها طالماً فردوها عليه(دأضطه يفمال عل خاصموه إلى علي 
(ٖ)
. 

جاز ، وإنما   هذا ليس بيمين على الحميمة وأن خرج مخرجه فهو على سبيل الموأعترض

هو طبلق وعتاق بصفة إذا ولع منه طبللاً أو عتالاً على صفة اليمين فهو كبلم خرج على 

طبلق بصفة وعتاق بصفة تهاالتساع والتمريب ، وحميم
(ٗ)
. 

 ففي الخبر نفسه ما يرد عليهم فموله رضي  أما ما جاء عن علي 

الميم )وال  أبنن لال إمكره و تموه( يدل على أن ذلن الطبلق لد خرج منه وهود)أضطه

تموه ألنه لم يكن هنان إكراه(دمتعلك لهم بموله أضطه
(٘)
 يرد عليه. هفالخبر نفس 

واستدل أصحاب المول الثالث  أن من علك طبلله وعتاله علي اليمين فهو إنما أراد 

ً فهو يكر ً أو عتالا ه الحلؾ بهما وال يريد إيماعهما ، فالممصود عنده ال يولع طبللا

ً ال يرد الحنث بيمينه ويكره  ولوعهما إذا حنث بيمينه. وهذا يشبه اليمين فالحالؾ ؼالبا

ذلن ، فإذا خرج الطبلق والعتاق مخرج اليمين فهما يأخذان حكمه وتجر  عليهما أحكامه 

، فإذا حنث فبل يجب عليه إال الكفارة
(ٙ)
. 

                                                      
؛ صحيح مسلم ، باب النهي على الحلؾ 8ٗٔ/9، 8ٕٕٗصحيح البخار  ن باب كيؾ يستحلؾ ، رلم الحديث   (ٔ)

 ٖٙٗ/8،  ٖ٘ٓٔؽير   ، رلم الحديث ب

 ٕٔٔ/ٓٔينظر المحلى  (ٕ)

 98/ٗ؛ أعبلم المولعين  ٖٕٔ/ٓٔالمحلى  (ٖ)

 8ٖٙ/ٗٔينظر التمهيد  (ٗ)

 98/ٗأعبلم المولعين  (٘)

 ٖٖٕ/ٖينظر الفتاو  الكبر  ألن تيمية  (ٙ)
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أن من حلؾ  حفصة عباس وعائشة وزينب بنت أم سلمة و أبنعمر و أبنولد أفتى 

 بالعتك فبل تجب عليه إال الكفارة إن حنث وكذلن الطبلق مثله بدليل.

ما رو  أبو رافع أن ليلى بنت العجماء موالته لالت )كل مال لها هد  وهي يهودية وهي 

مة ثم أتيت حفصة ثم لنصرانية إن لم تفرق بينن وبين امرأتن ، لال فأتيت زينب بنت أم س

عمر فجاء معي إليها فمام عند الباب فمال )من حجارة  أبنى أن لال أتيت أتيت عائشة إل

أنت أم من حديد أفتتن زينب وأفتتن أم المؤمنين كفر  يمينن وخلي بين الرجل 

وامرأته((
(ٔ)
. 

وجه الداللة من الخبر أن المسم بالعتك ال يوجب ؼير الكفارة فهو يمين وكذلن الطبلق 

 كالعتك إذا حلؾ به.

ً ، وأعترض   إن الطبلق والعتاق ال يحبلن محل اليمين وأن خرجا مخرجه كما بينا سابما

)المسلمون على شروطهم( وجب عليه إتمامه لموله  الزم نفسه شرطأوأن من 
(ٕ)
  ،

فإذا حنث وجب عليه ما يجب من أحكام تخص ذلن المسم ، والمسم بالطبلق والعتاق كما 

اد منه حميمة الطبلق والعتاق ، فإذا حنث وجب عليه للنا هو على سبيل المجاز ، والمر

 أحكام الطبلق والعتاق.

وخبر أبي رافع لد انفرد بذكر الكفارة فيه سليمان التميمي ولد خالؾ ؼير واحد من الرواة 

أنه سئل عن هذا  أحمدلم يذكروا فيه العتك والكفارة ، فعن اإلمام والخبر  واالذين رو

يمول كل مملون إال التميمي( لال السائل )فإذا حلؾ بعتك  الخبر فيه عتك فمال )ليس

مملوكه فحنث لال يعتك(
(ٖ)
، ولال البيهمي )رواية بكر بن عبد   لم يكن لها في الولت  

                                                      
 ٙٙ/ٓٔالكبر  للبيهمي ؛ السنن  8ٕٔ/٘،  9ٔٗالتاريخ الكبير للبخار  ، باب )ر( ، رلم الحديث  (ٔ)

 9ٕ9ٕسنن الدارلطني ، باب الصلح ، رلم الحديث  ؛9ٔٗ/9، ٕٖٓٔسنن أبي داود باب الصلح ، رلم الحديث (ٕ)

،  ٗٔٗ/٘،  9ٕٕٙ؛ المستدرن ، أما حديث أبي هريرة ، رلم الحديث  79/ٙ؛ السنن الكبر  للبيهمي  7٘ٔ/7،

 8ٕٔ/ٖ، تؽليك التعليك  ٖٙٓ/ٗوصححه الذهبي وابن حجر ، ينظر التلخيص الحبير 

 7ٖٕ/ٔالمواعد النورانية  (ٖ)
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مملون(
(ٔ)
عباس رضي   عنهما  أبنعمر و أبن، وزاد رحمه في ما معناه لد روينا عن  

ها فحنثأنها لد أفتيا بعتك مملوكة حلؾ سيدها بعتم
(ٕ)
. 

بينها يتضح رجحان لول أألئمة األربعة بإيماع  ة وبعد عرض األدلة والممارنانرتجٍخ

الطبلق والعتاق إذا خرجا مخرج اليمن وحنث المائل بهما ، وأن الطبلق ال يحل محل 

ن خرج مخرجه كما ال يجوز المسم بؽير أسماء   أو صفة من صفاته و  إن وياليم

 أعلم.

 انصاٍَحادلغأنح 

 ))َكاح احملهم((

األولثبلثاً لتحل للزوج  ةالمحلل   هو الذ  يتزوج المطلم
(ٖ)
. 

  في ذلن على أربعة ألوال فمهاءأختلؾ ال

اإلمام  وهو لول  ال يجوز نكاح المحلل وهو باطل بأ  صورة كانت األٔلانمٕل 

الجوزجاني
(ٗ)
والشعبي  وبه لال الحسن البصر  وسعيد بن المسيب والنخعي وعطاء .

أبي شيبة ورواية عن  أبنوإسحاق وأبي عبيد وأبي خيثمة و أحمدولتادة ومالن والليث و

ورواية عن الثور  ورواية عن الشافعي األوزاعي
(٘)
. 

                                                      
 ٙٙ/ٓٔالسنن الكبر  للبيهمي  (ٔ)

 ٙٙ/ٓٔالمصدر نفسه  (ٕ)

 ٓٓٔ/ٔالماموس الفمهي  (ٖ)

 8/ٙينظر الفتاو  الكبر   (ٗ)

 8/ٙ ؛ الفتو  الكبر  9ٖٔ/9؛ المؽني  9ٕٗ/ٙٔ؛ المجموع  8ٗٗ/٘؛ االستذكار  ٖ٘ٗ/ٔينظر تهذيب المدونة  (٘)
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ينهم وبدون علم ب من ؼير اتفاق األولجها بنية أن يحلها لزوجها زو  إذا تانمٕل انصاًَ

ور. وبه لال سالم بن عبد   والماسم بن والزوجة فالنكاح جائز وهو مأج األولالزوج 

ةالحنفي عنددمحم ورواية 
(ٔ)
. 

نية أن يحلها أو اتفموا بينهم من ؼير شرط في العمد جاز إال ب  إذا تزوجها انمٕل انصانس

إذا شرط في العمد فالنكاح مفسوخ وبه لال الظاهرية
(ٕ)
. 

لعمد أو خارجه فالزواج   إذا تزوجها على نية أن يحلها أو شرط في اانمٕل انشاتغ

 األوزاعيثور ورواية عن  ويوسؾ وأب وحنيفة وأبلال أبوصحيح والشرط باطل   وبه 

والزيدية اإلماميةأبي ليلى والشافعي في رواية و أبنالثور  وعن ورواية 
(ٖ)

. ولال دمحم 

بن الحسن إذا شرط في العمد فالنكاح فاسد
(ٗ)
. 

 ألدنح ٔيُالشرٓاا

لعن    )أن النبي   بما جاء عن علي استدلوا    ألٔلانمٕل أدنح أصذاب ا

المحلل والمحلل له(
(٘)
عباس رضي   عنهما مثله أبن، وعن  

(ٙ)
  أبن، وعن عبد    

                                                      
 9ٗٗ/٘؛ االستذكار  ٗٙٔ/7ينظر البحر الرائك  (ٔ)

 8ٓٔ/ٓٔينظر المحلى  (ٕ)

؛  ٕ٘٘،  9ٕٗ/ٙٔالمجموع 8ٗٗ/٘؛ االستذكار   7ٙ/7ٕ؛ المبسوط للسرخسي  ٘ٙٔ/8ينظر البحر الرائك  (ٖ)

بي جعفر دمحم بن ؛ المبسوط في فمه اإلمامية للشيخ أ ٖٙ،  ٕٙ،  ٔٙ/ٗ؛ شرائع اإلسبلم للحلي  ٕٔٗ/ٔالسيل الجرار 

؛  ٕٕٖ/ٙهـ( ، علك عليه السيد دمحم تمي الكشفي ، المكتبة المرتضوية ألحياء اآلثار الجعفرية ٓٙٗعلي الطوسي ) 

 8ٓٔ/ٓٔالمحلى 

 7/77ٕينظر المبسوط للسرخسي  (ٗ)

لل له ، رلم ؛ سنن أبن ماجة ، باب المحلل والمح7ٙٗ/٘، 778ٔسنن أبي داود ، باب في التحليل ، رلم الحديث  (٘)

 .9ٖٕ/ٖوالحديث معلول بأحد رواته ينظر نصب الراية  8ٕٓ/7؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٓٙ/ٙ، 9ٕ٘ٔالحديث 

؛ المعجم الكبير للطبراني ، رلم الحديث 9٘/ٙ، 9ٕٗٔسنن أبن ماجة باب المحلل والمحلل له ، رلم الحديث  (ٙ)

 7ٕٙ/ٗ؛ صحيح ينظر مجمع الزوائد  8ٖ/ٓٔ،  9878
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مثله مسعود 
(ٔ)
مثله ، وعن أبي هريرة  

(ٕ)
لال  ، وعن عمبة بن عامر  

لالوا بلى يا رسول   لال هو المحلل  )أال أخبركم بالتيس المستعار لال رسول   

والمحلل له(
(ٖ)
. 

وجه الداللة   اللعن يدل على النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه فنكاح المحلل 

 فاسد عمده ، حرام فعله.

بمحلل وال محلل له إال رجمتهما( ىلال )و  ال أوت واستدلوا بما رو  عن عمر 
(ٗ)
. 

رجمتهما(
(ٗ)
. 

أن رجبلً لال له )إن جار  طلك امرأته في ؼضبه ولمي شدة،  وبما جاء عن عثمان 

،  األولي بها فأطلمها فترجع إلى زوجها أبنفأردت أن احتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم 

ال تنكحها إال نكاح رؼبة( لال له عثمان 
(٘)
. 

،  اثلال له )أن عمي طلك امرأته ثبل عباس رضي   عنهما أن رجبلً  أبنوبما جاء عن 

من يخادع   يخدعه( أيحلها له رجل لال 
(ٙ)
. 

عمر رضي   عنهما أن رجبلً سأله عن رجل طلك امرأته ثبلثاً فتزوجها  أبنبما جاء عن 

لال )ال إال نكاح رؼبة كنا نعد هذا  ولأخ له عن ؼير مؤامرة منه ليحلها ألخيه هل تحل لؤل

ً سفا على عهد رسول    حا
(7)
 أبنواية أخرجها عبد الرزاق زاد فيها فمال ، وفي ر 

                                                      
؛ السنن  ٕٖ٘/ٖ،  ٖٙ٘٘لسنن الكبر  للنسائي ، نكاح المحلل والمحلل له وما فيه من التؽليظ ، رلم الحديث ا (ٔ)

 8ٕٓ/7الكبر  للبيهمي 

 7ٕٙ/ٗ، الحديث ضعيؾ ينظر مجمع الزوائد  8ٕٓ/7السنن الكبر  للبيهمي  (ٕ)

؛  8ٕٓ/7سنن الكبر  للبيهمي ؛ الٔٙ/ٙ، 9ٕٙٔسنن أبن ماجة ، باب المحلل والمحلل له ، رلم الحديث  (ٖ)

 9ٖٕ/ٖ؛ صحيح ينظر نصب الراية  ٕٗٗ/ٙ، 7ٕ٘٘المستدرن ،)فلعن   المحلل والمحلل له( ، رلم الحديث 

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة ، مسألة المحلل  ٕ٘ٙ/ٙ،   777ٓٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب التحليل ، رلم الحديث (ٗ)

 8ٕٓ/7نن الكبر  للبيهمي ؛ الس 77ٖ/8،  ٕوالمحلل له ، رلم الحديث 

 7ٕٓ/7السنن الكبر  للبيهمي  (٘)

 8ٕٓ/7؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٕٙٙ/ٙ،  779ٓٔمصنؾ عبد الرزاق ،باب التحليل، رلم الحديث  (ٙ)

 8ٕٓ/7السنن الكبر  للبيهمي  (7)
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عمر رضي   عنهما )كبلهما زان وإن مكثا كذا وكذا ، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلن ، 

نه يريد أن يحلها له(أإذا كان   يعلم 
(ٔ)
. 

 تدل على حرمة هذا النكاح وفساده. فهذه ألوال الصحابة 

حاديث لعن المحلل ال يثبت منها إال ما رواه من أ أن ما جاء عن رسول    وأعترض

فة على من رواها و، أما بالي الروايات فبل تصح مرفوعة بل هي مول مسعود  أبن

من الصحابة 
(ٕ)
ال يصح عنه فراو  األثر يزيد بن  ، وما جاء عن عمر  

عياض كذاب
(ٖ)

 . ولد جاء عنه ما يخالؾ ذلن وسيأتي في معرض األدلة.

في الحديث يدل على التأثم ال على النهي وإنما جاء في الحديث على هذا النحو واللعن 

على سبيل التؽليظ وبيان كراهية هذا الفعل ، فلفظ المحلل يطلك على كل من تزوج مطلمة 

سواء لصد ذلن ام تزوجها برؼبة منه. كما أن العمد لد استوفى  ولبزواجه منها حلت لؤل

شروطه وأركانه فالعمد صحيح
(ٗ)
. 

صحيح ال  ال يصح مرفوعاً فحديث عمبة ما ن كان في األخبار الواردة إوأجيب   و

في  خبلؾ في ذلن فمد أخرجه الحاكم على شرط الشيخين ، وما جاء عن الصحابة 

النهي عن هذا النكاح ال يدل إال على إن هذا الحكم لد اشتهر عندهم وتلموه عن رسول   

 ال خبلؾ في ذلن بينهم. وهذا يدل على أن 

                                                      
 ٕٙٙ/ٙ،  778ٓٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب التحليل ، رلم الحديث  (ٔ)

 8ٓٔ/ٔينظر المحلى  (ٕ)

 8ٓٔ/ٔالمصدر نفسه   (ٖ)

؛ نيل االوطار  9ٕٗ/ٙٔ؛ المجموع  ٖٕ٘/ٖٔ؛ التمهيد  8ٓٙ/ٕينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  (ٗ)

ٙ/ٔ9ٙ 



 

219 

 صًَْجًا جَنْكِحَ حَحََّ بَعْذُ يٍِْ نَوُ جَحِمُّ فَهَا}بموله تعالى    استدلوا  أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

(1){غَيْشَهُ
وهذا يشمل كل من تزوجها سواء لصد التحليل ام طلب منه أو تزوجها لرؼبة  .

 منه بها.

. من دون اتفاق بينهم فهذا جائز وهو ولاأل هان رؼب هو بمصد منه أن يحلها لزوجإف 

ً ما جاء عن عثمان ؼبة(،رال)مأجور، على ذلن فاآلية لم تشترط إال  ويدل على ذلن أيضا

 عمر رضي   عنهما )إال نكاح رؼبة( ، وهذا النكاح هو نكاح رؼبة أيضاً  أبنو

األولفالمرؼوب فيه هو تحليلها لزوجها 
(ٕ)
. 

 لد خصصتها األحاديث واألخبار السابمة.   أن اآلية مطلمةوأعترض

 عمر فهذا خبلؾ الظاهر منهما. أبنأما تأويلهم لخبر عثمان و

  فمد استدلوا بعموم اآلية السابمة وكون األخبار ال يصح منها أيا أصذاب انمٕل انصانس

فيه مرفوعاً ؼير واحد ، والذ  ثبت ال يدل اللعن فيه على التحريم ، أما أن العمد إذا شرط 

التحليل فهذا الوجه عندهم يفسخ العمد
(ٖ)
 ما يدل على خبلؾ ذلن. وسيأتي عن عمر  

   فمد استدلوا بعموم اآلية السابمة. وحملوا اللعن على التأثيم.أيا أصذاب انمٕل انشاتغ

واستدلوا بما رواه الشافعي )أن امرأة طلمها زوجها ، وكان أعرابي يمعد بباب المسجد ، 

ها وتبيت عندها ليلة فإذا أصبحت فارلتها ، حأة فمالت هل لن في امرأة تنكفجاءته امر

فمال نعم لال فكان ذلن فلما تزوجها لالت له المرأة إنن إذا أصبحت فسيمولون لن طلمها 

، فلما أصبح أتوها فمالت لهم أنتم  فبل تفعل ، فأنى لن كما تر  وأذهب إلى عمر 

، فأخبره فمال ألزم زوجتن وأن  أبى وذهب إلى عمر جئتم به ، فسألوه أن يطلمها ف
                                                      

 ٖٕٓسورة البمرة من اآلية  (ٔ)

 9ٙٔ/ٙينظر نيل االوطار  (ٕ)

 8ٔٔ،  8ٓٔ/ٓٔينظر المحلى  (ٖ)
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رابون بريب فأتني ، وبعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها ، وكان يؽدو بعد ذلن ويروح 

الحمد هلل يا ذا الرلعتين الذ  رزلن حلة  فمال له عمر  ةفي حل على عمر 

تؽدو بها وتروح(
(ٔ)
. 

وأمر الرجل أن ال فاسد الالشرط  وجود د معأمضى العم ن عمر أوجه الداللة   

يطلك امرأته ، فدل ذلن كله على جواز العمد مع فساد الشرط ، وكان هذا بمحضر من 

 منهم. أحد ولم ينكر عليه الصحابة 

سيرين راو  الخبر عن عمر سنده ، لال اإلمام  أبنن الخبر منمطع فلم يذكر بأ  وأعترض

)ليس له إسناد( أحمد
(ٕ)
. 

سيرين  أبنجيب  لال اإلمام الشافعي )وسمعت هذا الحديث مسنداً إسناداً متصبلً عن وأ

(ويوصله عن عمر
(ٖ)
. 

، ولد ذكرنا عنه وعن    وأن كان الخبر متصبلً فإن هذا من رأ  عمر وأعترض

 خبلؾ ذلن. ؼيره من الصحابة 

المحلل بعد تمام العمد.  ما يدل على انه أمضى نكاح وأجيب  لد جاء عن رسول   

فعن عائشة رضي   عنها )أن امرأة رفاعة  المرضي إذ طلمها ثبلثاً فأرادت إن ترجع له 

)أتريدين أن ترجعي إلى  بعد أن تزوجها عبد الرحمن بن الزبير فمال لها النبي 

(تهليحتى يذوق عسيلتن وتذولي عس  ال  ؟! رفاعة
(ٗ)
 ثم عادت أحمد، فزاد اإلمام  

أن ترجع إلى رفاعة ولال )اللهم إن كان أنما بها أن يحلها  وأخبرته لد مسها فمنعها 

                                                      
 9ٕٓ/7؛ السنن الكبر  للبيهمي  87/٘األم  (ٔ)

 9ٖٗ/9المؽني  (ٕ)

 8ٖٗ/٘؛ معرفة السنن واآلثار  87/٘األم  (ٖ)

؛ صحيح مسلم ، باب ال تحل ٖٔٓ/ٙٔ، 8٘ٙٗصحيح البخار  ، باب من أجاز طبلق الثبلث ، رلم الحديث  (ٗ)

  9ٕٕ/7،  88ٕ٘المطلمة ثبلثاً لمطلمها حتى تنكح زوجاً ؼيره ويطأها ثم يفارلها وتنمضي عدتها ، رلم الحديث 
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خبلفتهما فمنعاها  لرفاعة فبل يتم له نكاحها مرة أخر (. ثم أتت أبا بكر وعمر في

كبلهما(
(ٔ)
. 

بينها وبين زوجها الثاني   وجه الداللة  لو أن نكاح المحلل ال يجوز لفرق رسول   

 ى بعد أن علم أن مرادها من الزواج هو التحليل.حت

 زيادة رجوعها إلى رسول    هفي الصحيحين ليس في الذ  الخبربأن   وأعترض

هذه الزيادة فليس فيها دليل فالعبرة بنية الرجل ال بنية المرأة ،  تن ثبتإه عليها ، وؤودعا

ينا فهو يدل على حرمة التحليل إذا عل فهو من يملن حك التطليك فهذا دليل لنا وليس دليبل

ولكان من لبل الرجل نية أن يحلها لؤل
(ٕ)
. 

وبعد عرض األدلة والممارنة بينها يتضح رجحان المول ببطبلن نكاح المحلل    انرتجٍخ

 وعدم جوازه و  أعلم.

 والبد من بيان ما ذهب إليه دمحم بن الحسن أنه لال إذا شرط في العمد الطبلق أصبح العمد

مؤلتاً فأشبه بذلن زواج المتعة فلكل واحد منهما أجل ، ومن شروط عمد الزواج الصحيح 

أن يكون على التأبيد ال على التأليت
(ٖ)
، ولوله معتبر ممبول ، إال أن المول الراجح ما  

 ذكرنا و  أعلم.

 

 

 
                                                      

، لال الهيثمي )لم يذكر لبله ما يناسبه وال 9ٕٙ/7، ٖٕٖٙمسند أحمد ، مسند عبد   بن العباس ، رلم الحديث  (ٔ)

 7ٕٙ/ٗادر  على أ  شيء عطفه( ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد 

 7ٓ/ٕينظر بداية المجتهد  (ٕ)

 7/77ٕينظر المبسوط للسرخسي  (ٖ)
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 ادلغأنح انصانصح

 ))خذيح انضٔجح نضٔجٓا((

 في ذلن على لولين  فمهاءاختلؾ ال

اإلمام الجوزجاني وهو لول    تجب عليها خدمة زوجها األٔلنمٕل ا
(ٔ)
وبه لال الحنفية  .

 أبي شيبة أبنثور و ووالمالكية وأب
(ٕ)
. 

 ال تجب عليها خدمة زوجها وبه لال الشافعية والحنابلة والزيدية  انمٕل انصاًَ

اإلماميةوالظاهرية و
(ٖ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

أنه لضى بتمسيم  بما صَح عن رسول    استدلوا   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

وفاطمة البتول رضي   عنها، فجعل األعمال التي خارج البيت  األعمال بين علي 

على علي واألعمال التي داخل البيت على فاطمة
(ٗ)
. 

ومن ذلن  من أخبار خدمتها له  وعائشة رضي   عنها واستدلوا بما جاء عنه 

 يعيا بن طخفة العفار  )لال كان أبي من أهل الصفة فمال رسول   واه ما ر

انطلموا بنا إلى بيت عائشة ، فانطلما فمال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحشيشة
(٘)
فأكلنا ،  

                                                      
 9ٙ٘/9ينظر المؽني  (ٔ)

 9ٙ٘/9؛ المؽني  988/ٖ، الفواكه الدواني   ٖٓ/9بحر الرائك ينظر ال (ٕ)

 7ٕٖ/7ٔ؛ وسائل الشيعة  7ٖ/ٓٔ؛ المحلى  79ٖ/ٔ؛ السيل الجرار  9ٙ٘/9؛ المؽني  ٕٙٗ/ٙٔينظر المجموع  (ٖ)

 ٘ٗٔ/8ينظر الشرح الكبير ألبن لدامة  (ٗ)

وان َمْطَحن الَجِشيا وليل الَجِشيُا الحّب الَجِشيشة ما ُجا من الحب لال رؤبة ال يَتومي بالذ َرِق الَمجْ (٘) روا من الز 

 7ٖٕ/ٙلسان العرب حين يُدق لبل أَن يُْطبخ فِإذا ُطبِخ فهو َجِشيثه
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ثم لال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحسية
(ٔ)
مثل المطاة ، فأكلنا ثم لال يا عائشة أسمينا  

فجاءت بعس
(ٕ)
شربنا ثم لال يا عائشة أسمينا فجاءت بمدح صؽير فشربنا...(من لبن ف 

(ٖ)
. 

لما أراد أن يضحي طلب منها  وعن عروة عن عائشة رضي   عنها أن رسول   

)يا عائشة هلمي المدية ثم اشحذيها بحجر  أن تأتي بسكين بعد أن تحدها فمال لها 

ففعلت ثم أخذها...(
(ٗ)
. 

فتعلؾ  ت أبي بكر رضي   عنها إنها كانت تخدم الزبير وبما جاء عن أسماء بن

من ارض له على ثلثي فرسخ  فرسه وتسمي الماء وتحزم الحطب وتنمل النو  والحطب

كان لد لميها وهي تنمل الحطب والنبي 
(٘)
. 

 )لو كنت آمرا واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي   عنها لالت لال رسول   

تسجد لزوجها ، ولو أن رجبلً أمر امرأته أن تنمل من  أن د ألحد ألمرت المرأةأن يسجأحد

جبل اسود إلى جبل احمر أو من جبل احمر إلى جبل اسود كان عليها أن تفعل(
(ٙ)
. 

                                                      
 7ٙٔ/ٗٔاسم ما يحتسى به أ  يشرب ينظر لسان العرب  (ٔ)

 9ٖٔ/ٙالمدح الضخم لسان العرب  (ٕ)

؛ السنن الكبر  للنسائي ، رلم ٖٖٕ/ٖٔ، 8ٖٖٗالحديث سنن أبي داود ، باب في الرجل ينبطح على بطنه ، رلم  (ٖ)

؛ المستدرن 8ٕٔ/ٖٔ، 99ٖٗٔ؛ مسند أحمد ، حديثة طخفة بن ليس الؽفار  ، رلم الحديث ٘ٗٔ/ٗ،  ٕٓٙٙالحديث

ونص الحديث من سنن أبي داود ، ولال الحاكم هذا حديث مختلؾ فيه على يحيى  78ٔ7، كتاب اآلداب ، رلم الحديث 

وإسناد صحيح  8/7ٖٔوأخره أن الصواب ليس بن طؽفة وله شاهد حديث أبي هريرة ، ينظر المستدرن بن أبي كثير 

، ينظر األحاديث المختارة ، لضياء الدين أبو عبد   دمحم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعد  الصالحي 

هـ ، ٓٔٗٔ( ، مكتبة النهضة الحديثة ٔطهـ( ، ت عبد الملن بن عبد   بن دهيا ، )ٖٗٙالحنبلي الممدسي )ت

8/ٖٔٙ 

 7ٖٖٙضحية وذبحها مباشرة ببل توكيل والتسمية والتكبير ، رلم الحديث صحيح مسلم ، باب أستحاب اال (ٗ)

،ٔٓ/ٔٗ9 

؛ صحيح مسلم ، باب جواز أرداؾ المرأة األجنبية ٕ٘ٗ/ٙٔ، 8ٕٖٗصحيح البخار  ، باب الؽيرة ، رلم الحديث  (٘)

 ٘ٙٔ/ٔٔ، ٓ٘ٓٗالطريك ، رلم الحديث  إذا أعيت في

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة ، ما حك 8ٗٗ/٘، 8ٕٗٔسنن أبن ماجة ، باب حك الزوج على المرأة ،  رلم الحديث  (ٙ)

 98ٖ/ٔ، ٖٔالزوج على امرأته ، رلم الحديث 
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فاطمة رضي  هاألحاديث تدل على وجوب خدمة الزوجة لزوجها فهذأن هذه وجه الداللة  

عليها بخدمة البيت وهذه عائشة رضي   عنها    عنها وهي خير نساء العالمين لضى

وما في خبر أسماء من معاناة حمل الحطب فلو كانت الخدمة ؼير  كانت تخدم النبي 

لما لميها وألنكر ذلن ، وحديث عائشة األخير يدل  واجبة عليها لما سكت رسول   

ما ال نفع فيه ، فكيؾ ن كان في إعلى وجوب طاعة الزوج في كل شيء وأتباع أمره ، و

 والميام بأعمال البيت وإصبلحه. ملهاإذا لامت بخدمة زوجها وع

  أما خبر علي وفاطمة رضي   عنهما فالحديث في الصحيحين لم يأت فيه لفظ وأعترض

أن فاطمة عليها السبلم أتت النبي  وهذا نصه )عن علي  لضى رسول   

  من الرحى ، وبلؽها أنه جاءه رليك فلم تصادفه ، فذكرت تشكوا إليه ما تلمى يديها

ذلن لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة ، فمال فجاءنا ولد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نموم فمال 

ء فمعد بيني وبينها حتى وجدت برد لدميه على بطني ، فمال أال أدلكما على مكانكما ، فجا

ا أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثبلثا وثبلثين على خير مما سألتما ، إذا أخذتما مضاجعكم

ا ثبلثا وثبلثين وكبرا أربعا وثبلثين خير لكما من الخادم(أحمدو
(ٔ)
. 

والحديث ليس فيه ما يدل على وجوب الخدمة إنما جاء بمعنى أن من اللى شدة من عمل 

لوة أعظم من حجر )ومعناه أن من يبلزم ذكر   يعطى  أبناستعان عليها بذكر   ، لال 

الموة التي يعملها له الخادم ، أو تسهل األمور عليه بحيث تعاطيه أموره أسهل من تعاطي 

الخادم(
(ٕ)
. 

وعائشة رضي   عنها ، فهو ال يدل على الوجوب أيضاً ، إنما ذلن  أما ما ورد عنه 

من الرسول وخبر أسماء رضي   عنها فليس فيه أنه بأمر ،  ما جرت العادة بين الناس

وحديث عائشة رضي   عنها في سنده علي بن جدعان وهو ضعيؾ ، .
(ٖ)
. 

                                                      
باب التسبيح ؛ صحيح مسلم ، ٔٗٗ/ٙٔ، 9ٕٗٗصحيح البخار  ، باب عمل المرأة في بيت زوجها ، رلم الحديث  (ٔ)

 9ٕ٘/ٖٔ،  9ٓٙٗأول النهار عند النوم ، رلم الحديث 

 8ٗٗ/9فتح البار  ألبن حجر  (ٕ)

 ٙٙ/٘لال البيهمي )وهو ؼير محتم به عند أهل العلم( معرفة السنن واالثار  (ٖ)
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بأن المعمود عليه في عمد النكاح هو حل لالوا    أدنح أصذاب انمٕل انصأًَ

االستمتاع
(ٔ)
، وما ثبت بعد ذلن باألحاديث حك للزوج على زوجته ، لم يرد فيها نص  

 ة ومن تلن األحاديث ما رواه تميم الدار  صريح في وجوب خدمتِه من لبل الزوج

)لال حك الزوج على الزوجة أن ال تهجر فراشه وأن تبر لسمه  لال لال رسول   

وأن تطيع أمره وأن ال تخرج إال بإذنه وال تدخل عليه من يكره(
(ٕ)
. 

د المرأة أن تصوم وزوجها شاه )ال يحل لال لال رسول    وعن أبي هريرة 

إال بأذنه وال تأذن في بيته إال بأذنه(
(ٖ)

)إذا دعا  لال لال رسول    . وعنه 

الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات ؼضبان عليها لعنتها المبلئكة حتى تصبح(
(ٗ)
. 

ن على الزوجة أوجه الداللة  ما ذكر في األحاديث السابمة من حموق الزوج لم يذكر فيها 

 ستمتاع بها.منها لئلما ذكر وجوب تمكينها زوجها خدمة زوجها ك

ن عمدة األحاديث التي استدل بها المائلون بوجوب خدمة الزوجة لزوجها هما إ  انرتجٍخ

وجوب كما تبين في الحديث أسماء وفاطمة رضي   تعالى عنهما، فبل حجة فيهما على 

 معرض االعتراض عليهما.

أن فيها إشارة إلى ذلن ، وبجانب تلن األحاديث نجد  محصنا األحاديث جيداً نر لكن إذا 

 ن العادة جرت على خدمة الزوجة لزوجها وتعارؾ الناس عليها منذ زمن الرسول أ

 إلى يومنا هذا.

                                                      
 97٘/9ينظر المؽني  (ٔ)

، وفيه ضرار بن عمر وهو ضعيؾ ،  ٕ٘/ٕ، 8ٕ٘ٔالمعجم الكبير للطبراني ، ما اسند تميم الدار  ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٖٗٔ/ٗمجمع الزوائد 

 99ٔ/ٙٔ،  79ٙٗصحيح البخار  ، باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بأذنه ، رلم الحديث  (ٖ)

؛ صحيح مسلم ، باب تحريم امتناعها من ٗٔ/ٔٔ، 998ٕصحيح البخار  ، باب ذكر المبلئكة ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٖٖٓ/7، 9ٕٙ٘الحديث  فراا زوجها ، رلم
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لال )لال لي رسول  ما يدل على ذلن ، فعنه  ولد جاء عن جابر بن عبد   

   اً للت ثيب ، لال فهبل بكر تبلعبها وتبلعبن ، هل نكحت للت نعم لال أبكراً ام ثيب

وترن تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرلاء مثلهن أحد للت يا رسول   لتل أبي يوم

ولكن امرأة تمشطهن وتميم عليهن لال أصبت(
(ٔ)
. 

عليه ذلن فهذا  جارية على ذلن ، ولم ينكر رسول    العادة أنفالحديث يؤخذ منه 

يدل على وجوب خدمة الزوجة لزوجها  السائد بينهم وعدم اإلنكار منه عرؾ الناس 

، وأن لم تدل األحاديث السابمة على وجوب خدمة الزوج فيؤخذ في هذه المسألة بعرؾ 

 البلد ، فالمعروؾ عرفاً كالمشروط شرطاً و  أعلم.

 ادلغأنح انشاتؼح

 ))دكى تٍغ انؼصري دلٍ ٌصُغ يُّ مخشًا((

المعصور من ماء العنب أو نحوه العصير  هو
(ٕ)
. 

  أختلؾ العلماء في ذلن على ثبلثة ألوال

اإلمام الجوزجاني وهو لول  ال يجوز بيعه. األٔلانمٕل 
(ٖ)
. 

وإسحاق وسليمان بن داود  أحمدسيرين ووكيع ومالن و أبنوبه لال عطاء وطاوس و

أبي شيبة والؽزالي والظاهرية والزيدية أبنو
(ٗ)
. 

                                                      
 7ٗٗ/ٕٔ،  7ٖٗٙصحيح البخار  ، باب إذا همت طائفتان منكم أن تمتبل ، رلم الحديث   (ٔ)

 ٕٖٙ/ٔمعجم لؽة الفمهاء  (ٕ)

 8ٕٕ/ٙينظر الفتاو  الكبر   (ٖ)

؛  8ٕٕ/ٙ؛ الفتاو  الكبر   ٕ٘ٙ/٘؛ المؽني  ٖٖ٘/9؛ المجموع  77ٙ/ٕٓينظر الكافي في فمه أهل المدينة  (ٗ)

 8ٙٗ/ٔ؛ السيل الجرار  8ٕٖ/ٔٔالمحلى 
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 وأحد لولييوسؾ ودمحم بن الحسن والشافعي لال أبو  يكره بيعه وبه ًانمٕل انصاَ

اإلمامية
(ٔ)
. 

وأحد   يجوز بيعه وبه لال الحسن وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثور  انمٕل انصانس

اإلمامية لولي
(ٕ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

أنه سمع  عباس رضي   عنهما أبنبما جاء عن    استدلوا األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

يمول )أتاني جبريل فمال يا دمحم أن   عز وجل لد لعن الخمر وعاصرها  النبي 

ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساليها ومستميها(
(ٖ)
. 

لال )لعن   الخمرة ولعن شاربها  عمر رضي   عنهما أن النبي  أبنوبما جاء عن 

اصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها(وساليها وع
(ٗ)
. 

في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها  لال )لعن رسول    أنس  وبما جاء عن

 وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساليها وبائعها وأكل ثمنها والمشتر  لها 

 

والمشتراة له(
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖٕٓ/ٖ؛ المبسوط للطوسي  ٖٖ٘/9؛ المجموع  9ٗ/8ٔينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

 7ٖٗ/٘ٙ؛ وسائل الشيعة  8ٕٕ/ٙ؛ الفتاو  الكبر   ٕ٘ٙ/٘؛ المؽني  9ٗ/8ٔينظر المبسوط للسرخسي  (ٕ)

؛ المستدرن ، وأما حديث إسماعيل بن  8ٕٓ/ٙ، 7ٗ7ٕمسند أحمد ،مسند عبد   بن العباس ، رلم الحديث  (ٖ)

، ولال الحاكم وهذا حديث صحيح اإلسناد ، وشاهدة حديث عبد   بن عمر ولم  9ٕٗٔجعفر بن كثير ، رلم الحديث 

 99ٙ/8، والحديث صحيح  ، ينظر البدر المنير  7ٖٖ/٘يخرجاه ، المستدرن 

مسند أحمد ، مسند عبد   بن عمر ،  ؛9ٙ/ٓٔ،  89ٖٔث سنن أبي داود ، باب العنب يعصر للخمر ، رلم الحدي(ٗ)

؛ المستدرن ، أما حديث إسماعيل بن جعفر بن كثير ،  7ٕٖ/٘؛ السنن الكبر  للبيهمي 9ٕ/ٓٔ، 8٘ٗ٘رلم الحديث 

 99ٙ/8، والحديث صحيح ، ينظر البدر المنير 8ٖٖ/٘، 9ٕ٘ٔرلم الحديث
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 أنه كانت له أرض ، وأخبره ليمه الذ  على األرض عن عنب ) وبما جاء عن سعد 

مطعه ولال بئس الشيخ أنا إن بال يصلح زبيباً وال يصلح أن يباع إال لمن يعصره ، فأمره 

بعت الخمر(
(ٕ)
. 

ن ويساعد متعاطيها يوجه الداللة من األحاديث السابمة أن اللعن لد شمل كل من يع

النهي عن هذه األفعال والنهي يدل على حرمتها ومن  وصانعيها ، واللعن يدل أيضاً على

 جملة ذلن البيع لمن يصنعها.

  أن األحاديث ليس فيها ما يدل على تحريم بيع العصير ، فكل الضمائر هي وأعترض

عائدة إلى الخمرة ومتعلمة بمن يعمل بها
(ٖ)
. 

 يعصره خمراً. فالظاهر منه أنه لد تيمن أن عصير عنبه ال يباع إال لمن وخبر سعد 

 .(ٗ){انْبَيْعَ انهَّوُ ًَأَحَمَّ}استدلوا بموله تعالى  منهإف   أيا أصذاب انمٕل انصاًَ ٔانصانس

فالبيع لد تم بشروطه وأركانه ، وما استوفى شروطه وأركانه فهو عمد صحيح بممتضى 

أصحاب المول اآلية السابمة إال إذا تيمن البائع أن المشتر  يتخذه خمراً فاختلفوا في ذلن ف

الثاني كرهوا ذلن البيع ألنه إعانة على المعصية
(٘)
. 

وأصحاب المول الثالث تمسكوا بظاهر اآلية السابمة وأن العمد صحيح لياساً على ؼيره من 

العمود
(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      
؛ سنن الترمذ  ، باب النهي ٙ٘ٔ/ٓٔ، 7ٕٖٖوجه ، رلم الحديث سنن أبن ماجة ، باب لعنت الخمر على عشرة أ (ٔ)

وفي سنده شبيب بن بشير لال أبو حاتم )لين الحديث( ؛ البدر ،8ٓٔ/٘، ٕٓٙٔٔأن يتخذ الخمر خبلً ، رلم الحديث 

 والحديث له شاهدان 99ٙ/8، لال أبن الملمن ولكن وثمه أبن معين فينبؽي تصحيحه المصدر السابك  99ٙ/8المنير 

 99ٙ/8يتمو  بهما حديث أبن عباس وأبن عمر رضي   عنهما ينظر المصدر السابك 

هـ( ، ت وصي   بن دمحم عباس ، 7ٕٔالعلل ومعرفة الرجال ، لئلمام أحمد بن حنبل أبو عبد   الشيباني )ت (ٕ)

  ٘ٗ/ٖم ، 988ٔ -هـ 8ٓٗٔبيروت ، الرياض  –( ، المكتب اإلسبلمي ، دار الخاني ٔ)ط

 ٕٕٓ/٘ينظر نيل االوطار  (ٖ)

 7ٕ٘سورة البمرة من اآلية  (ٗ)

 ٖٖ٘/9؛ المجموع  9ٗ/8ٔينظر المبسوط للسرخسي  (٘)
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ن األحاديث التي سالها إلكن إذا نظرنا إلى المسألة فأنها تحتاج إلى توضيح أكثر، ف

 على تحريم بيع عصير العنب. المانعون ليس فيها ما يدل

تمسكوا بظاهر اآلية ، وأن أحكام الشرع تبنى  يتهوالمجوزون للبيع وأن اختلفوا في كراه

م ال ، فاألمور أن كان يريد أن يصنع منه خمراً إعلى الظاهر وال يعرؾ لصد المشتر  

لمن طلب شراءه هبمماصدها ، ولصد البائع التجارة فبل يحرم أن يبيع
(ٕ)
. 

بيع ن أبيح إأيضاً سد باب الذرائع ، و يةن من المواعد الشرعفإا المول فيه نظر وهذ

 جَعَاًٌََُا ًَنَا}عصير العنب أستؽله ضعفاء النفوس وصنعوا ما حرم   تعالى ، ولال تعالى 

 ، وهذا يكون من باب التعاون في معصية   وأن كان فيه منفعة (ٖ){ًَانْعُذًَْاٌِ انْإِثْىِ عَهََ

للبعض فدرء المفاسد ممدم على جلب المصالح ، واحتجوا
(ٗ)
ً بما رو  عن رسول   أيضا

    أنه لال )من حبس العنب أيام المطاؾ حتى يبيعه من يهود  أو نصراني أو ممن

يتخذه خمراً فمد تمحم النار على بصيرة(
(٘)
. 

 

 

عبد الهاد  الحنبلي )هذا  أبنوهذا الحديث نص في محل النزاع ، إال أنه مختلؾ فيه. لال 

الحديث ال أصل له(
(ٙ)
حجر أبنولد رفعه  

(ٔ)
، ولال الشوكاني )إسناده حسن( 

(ٕ)
. 

                                                                                                                                                                      
 9ٗ/8ٔينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

 7ٕ/ٔينظر األشباه والنظائر ألبن نجيم  (ٕ)

 ٕسورة المائدة من اآلية  (ٖ)

 ٖ٘/ٗٔ؛ عون المعبود  88/ٕينظر شرح النوو  على مسلم  (ٗ)

،  ٖٕٕٖٔ؛ كنز العمال ، رلم الحديث 9ٕٗ/٘، ٖٙ٘٘المعجم األوسط للطبراني ، باب الميم ، رلم الحديث  (٘)

٘/ٖ٘8 

 8ٖٖ/ٕتنميح التحميك في أحاديث التعليك  (ٙ)
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بعدم جواز البيع عمبلً وبعد عرض األدلة وممارنتها يتضح رجحان المول    انرتجٍخ

بأصل سد الذرائع . وألن ذلن من التعاون على اإلثم والعدوان ، ولوجود نص صريح 

 و  اعلم. ممبول السند في محل النزاع ، الداللة 

 ادلغأنح اخلايغح

 يف مثش لشٌح يؼٍُح أٔ مثش تغراٌ يؼني(( (3)))انغهى

أن السلم في ثمر لرية معينة أو بستان معين ال يجوز إذا كان الثمر  فمهاءال خبلؾ بين ال

ؼير ناضم ولم يصلح لؤلكل بعد
(ٗ)
على  الثمر اختلفوا في جواز السلم بعد نضوجلكن و .

 لولين 

عنه )لم يصح( ولال رحمه  اإلمام الجوزجاني  وهو لول  ال يجوز األٔلانمٕل 
(٘)
 وبه .

 

اإلماميةة ويلال الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهر
(ٙ)
. 

                                                                                                                                                                      
( دار الكتب العلمية ، ٔهـ( ، )ط8ٕ٘ينظر التلخيص الحبير في تخريم الرافعي الكبير ألبن حجر العسمبلني )ت (ٔ)

ٖ/ٗ7 

( ، دار الكتب ٔهـ( ، )طٕ٘٘ٔالدرار  المضية شرح الدرر البهية ، لئلمام المجتهد دمحم بن على الشوكاني )ت (ٕ)

 ٖٓٓٓ/ٔم 988ٔهـ 7ٓٗٔالعلمية 

    السلم لؽة السلؾ واصطبلحا اسم لعمد يوجب الملن في الثمن عاجبلً وفي المثمن آجبلً ، فالبيع يسنى مسلما فيه  (ٖ)

  لمال ، والبائع يسمى مسلماً إليه والمشتر  رب السلم ، او هو بيع السلعة االجلة الموصوفة بثمن رأس ا والثمن     

 ٗٔٔ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء  8ٕٔ/ٔعاجل ، ينظر الماموس الفمهي     

الكتب هـ( ، دار ٖٓٔينظر اختبلؾ الفمهاء ، لدمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن ؼالب االملي أبو جعفر الطبر  )ت (ٗ)

 ٖٕٔ/ٔبيروت ،  –العلمية 

 9ٙٙ/٘المؽني  (٘)

؛ الجامع ٘ٔٔ/9؛ المحلى 7٘٘/ٔ؛ السيل الجرار 8ٙٙ/٘؛ المؽني ٖٔٔ/ٖٔ؛ المجموع ٖٕٓٔينظر الهداية  (ٙ)

 9ٓٗ/ٔللشرائع 
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أحمدثور ومالن وأصحابه ورواية عن و وأب األوزاعي  يجوز وبه لال انمٕل انصاًَ
(ٔ)
. 

فملت يا  ر بما رو  زيد بن سعنة من حديث طويل لال )فدنوت إليه استدل الجمهو

ً من حائط بني فبلن إلى أجل كذا وكذا ، فمال ال يا  دمحم هل لن أن تبيعني تمراً معلوما

معلوما إلى أجل كذا وكذا ، وال أسمي حائط بني فبلن( ايهود  ولكن أبيعن تمر
(ٕ)
. 

ل )جاء رجل فمال أن بني فبلن أسلموا لموم من لا وبما جاء عن عبد   بن سبلم 

من عنده فمال رجل من  اليهود وأنهم لد جاعوا فأخاؾ أن يرتدوا ، فمال النبي 

اليهود عند كذا وكذا لشيء لد سماه ، لال ثبلث مائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني 

وليس من حائط بني بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا  فبلن ، فمال رسول   

فبلن(
(ٖ)
. 

 افونه في بستان معين ، ألن بيع السلم يكون موصيوجه الداللة   أن السلم ال يجوز تعي

فصار ديناً عليه فإذا علك على بستان  هبالذمة ويتعلك بها ، فسداده واجب في ذمة من اخذ

آفة ته إصاب ن الثمر ال يؤمن عليه ، فربما ال يثمر في عامه وربما أثمر ولكنإمعين ف

رؽره فأصبح كبيع التفأهلك
(ٗ)
. 

حديث زيد أنه أراد ثمر نخل معين فهذا ال يصح إال إذا كانت الظاهر من   أن  وأعترض

كثيرة وال تختلؾ في األؼلب
(٘)
في إسناده رجل ف، إما ما رواه عبد   بن سبلم  

مجهول
(ٙ)
. 

                                                      
؛ الفروع وتصحيح الفروع  ٕٗٔ،  ٖٕٔ/ٔ؛ اختبلؾ الفمهاء الطبر   9ٕٙ/ٕينظر الكافي في فمه أهل المدينة  (ٔ)

هـ( ، ت عبد   بن 7ٖٙشمس الدين أبو عبد   دمحم بن مصلح بن دمحم بن مفلح الممدسي الراميني الصالحي )ت ل

 8ٕٖ/ٙم ، ٖٕٓٓهـ ٕٗٗٔ( ، مؤسسة الرسالة ٔعبد المحسن التركي ، )ط

 ٕٔٔ/٘ٔ، ٕٗٙٙ؛ المستدرن ، ذكر إسبلم زيد بن سعنة ، رلم الحديث  ٕٗ/ٙالسنن الكبر  للبيهمي  (ٕ)

 ٘٘/7،  7ٕٕٕسنن أبن ماجة ، باب السلؾ في كيل معلوم ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٓٓٔ/7؛ الفروق ٖٔٔ/ٖٔ؛ المجموع ٖٕٓٔ/ٖينظر الهداية  (ٗ)

 8ٖٖ/ٙينظر االستذكار  (٘)

 9ٗ/ٗنصب الراية  (ٙ)
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نها صالحة لؤلكل، وأن السلم أن أشترط كون الثمرة أصبحت ناضجة وإأما تعلمه بالذمة، ف

يجب أن يكون في بستان أو لرية مأمونة فهذا يموم ممام الذمة ويكون مثلها
(ٔ)
. 

بما رواه عبد   بن عمر رضي   عنهما )أن    استدلوا أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

ستحل ت فمال بمَ  رجبلً أسلؾ رجبلً في نخل فلم تخرج تلن السنة ، فأختصما إلى النبي 

ماله أردد عليه ماله ، ثم لال ال تسلفوا في النخل حتى يبدو صبلحه(
(ٕ)
. 

 وجه الداللة جواز السلم المعين إذا تحمك نضوج الثمر وبان صبلحه لؤلكل.

أو ما لرب اجله فهذا بيع وليس سلم   أن هذا محمول على السلم الحالّ وأعترض
(ٖ)
  ،

والحديث إسناده منمطع
(ٗ)

نه بيع وليس بسلم ما جاء في صحيح البخار  أ. ومما يدل على 

 عباس رضي   تعالى عنهما. أبنعمر و أبنالبخار  عن 

عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع  عمر رضي   عنهما )لال نهى النبي  أبنفعن 

ء بناجز(ساَ الورق نَ 
(٘)
. 

عن بيع النخل حتى يؤكل منه( عباس رضي   عنهما )لال نهى النبي  أبنوعن 
(ٙ)
. 

منه(
(ٙ)
. 

)لو بعت من  لال لال رسول    ومما يؤكد ذلن ما جاء عن جابر بن عبد   

أخين تمراً فإصابته جائحة فبل يحل لن أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخين بؽير حك(
(7)
. 

علمأوهي تدل على حال واحد أن هذا بيع وليس بسلم و   ةوهذه األحاديث صحيح
(ٔ)
. 

                                                      
 8ٖٓ/ٖ؛ تفسير المرطبي  ٘ٙٔ/ٕينظر بداية المجتهد  (ٔ)

 ٕٗ/ٙ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٖٖٓ/9، 7ٖٓٓرة بعينها ، رلم الحديث ينظر سنن أبي داود ، باب السلم في ثم (ٕ)

 ٕٙ٘/ٗينظر فتح البار  ألبن حجر  (ٖ)

 ٙٗ/ٗنصب االراية  (ٗ)

 99ٗ/7،  9ٕٔٓصحيح البخار  ، باب السلم في النخل ، رلم الحديث  (٘)

السنن الكبر  للبيهمي  ؛9ٙٗ/7، 89ٕٓصحيح البخار  ، باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، رلم الحديث  (ٙ)

٘/ٖٓٔ 

 8ٕٔ/8، 9ٕٓ٘صحيح مسلم ، وضع الجائح ، رلم الحديث  (7)
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هذا السلم ال يمكن بحال أن يؤمن على الثمر فيه ، فهذا مما ال يتصور لطعاً ن إ  انرتجٍخ

ن كان يسيراً ، إو ؼررح من المؤكد أن يحصل فيه بحتى يستوفى بحصاده ، فيص تهسبلم

وبتمييد السلم بالذمة أفاد هذا التمييد التحرز عن المجهول ، فبتعليك السلم على لرية 

على المجهولصؽير أو بستان معين هو تعليك 
(ٕ)
 أبنن ذلن فعن ع ، ولد نهى النبي  

المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين الثبلث ،  عباس رضي   عنهما لال )لدم النبي 

جل معلوم(أفمال من أسلؾ في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
(ٖ)
، وبهذا يتضح  

 رجحان لول الجمهور و  اعلم.

 ادلغأنح انغادعح

 انغهى يف احلٍٕاٌ((صٕسج ))

  في ذلن على لولين فمهاءاختلؾ ال    

الجوزجاني اإلمام وهو لول  ال يجوز األٔلانمٕل 
(ٗ)
وبه لال الثور  والحسن بين صيالح .

والزيدية والظاهرية ورواية عن الشعبي واألحناؾ
(٘)
. 

  يجوز وبه لال سيعيد بين المسييب والحسين وروايية عين الشيعبي ومجاهيد انمٕل انصاًَ

ثييور والمالكيية والشيافعية والحنابليية  ووعطياء والحكييم وإسيحاق وأبي األوزاعييوالزهير  و

اإلماميةو
(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      
 9ٗ/ٗينظر نصب الراية  (ٔ)

 8ٖٔ،  8ٖٓ/ٖتفسير المرطبي  (ٕ)

؛ صحيح مسلم ، باب السلم ، رلم 9ٕٗ/7، 8ٕٙٓصحيح البخار  ، باب السلم في وزن معلوم ، رلم الحديث  (ٖ)

 9ٖٓ/8، ٖٓٔٓالحديث

  ٘ٗٙ/٘ر المؽني ينظ (ٗ)

 ٘ٓٔ/9؛ المحلى ٘٘٘/ٔ؛ السيل الجرار ٗٔٔ/ٖٔ؛ المجموع 9ٔٗ/ٙ؛ االستذكار ٕٓٓٔ/ٖينظر الهداية  (٘)
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 ٔيُالشرٓا األدنح

نهيى  عبياس رضيي   عنهميا )أن النبيي  أبين  ميا رواه  األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

الحيوان(في  سلؾالعن 
(ٕ)
. 

نهييى عيين بيييع الحيييوان بييالحيوان  عميير رضييي   عنهمييا )أن النبييي  أبيينومييا رواه 

نسيئة
(ٖ)
)
(ٗ)
. 

بواحييد ال يصييلح  اثنييان)الحيييوان  لييال رسييول    ومييا رواه جييابر بيين عبييد   

يداً بيد( بأس بهنسيئاً وال 
(٘)
. 

الحييوان بييالحيوان  ععين بيي ليال )نهيى رسيول    وميا رواه سيمرة بين جنيدب 

نسيئة(
(ٙ)
. 

 وصييفه ويصييبح يجييوز السييلم فييي الحيييوان ألن الحيييوان ال يمكيين ضييبط وجييه الدالليية  ال

وعمليوا  وهيذا ميا أشيتهر عنيد الصيحابة عنه  لذا نهى النبي  ،اكبيرالتفاوت فيه 

نفي السن منها السلم إ)أن من الربا أبواباً ال تخفى و   لال فعن عمر  ، به
(ٔ)
)
(ٕ)
. 

                                                                                                                                                                      
؛ الجامع للشرايع ،  ٙٗٙ/٘؛ المؽني  ٗٔٔ/ٖٔ؛ المجموع  9ٔٗ/ٙ؛ االستذكار  ٓ٘/ٕينظر تهذيب المدونة  (ٔ)

 9ٗ/ٔلشهداء طهران هـ( مؤسسة سيد آٙٙللفميه يحيى بن سعد الهذلي الحلي )ت

؛ المستدرن ، واما حديث معمر بن راشد ، رلم  ٕٖ٘/7،  ٖٗٓٔسنن الدار المطني ، باب السلم ، رلم الحديث (ٕ)

 ٓ٘ٗ/٘،  ٖٕٔٓالحديث 

  79ٗ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء  ٖٔ٘/ٔالنسيئة لؽة التأخير ، واصطبلحاً الدين المؤخر ، ينظر الماموس الفمهي  (ٖ)

 88ٔ/8،  8ٖ٘7)نهى عن بيع السنين( رلم الحديث  في المعجم األوسط عن النبي ونص الحديث  (ٗ)

؛ مسند أحمد ، مسند  7ٔ/٘، 9٘ٔٔسنن الترمذ  ، باب ما جاء من كراهية بيع الحيوان نسيئة ، رلم الحديث (٘)

 ٖٔٙ/8ٕ، 8ٕٖٔٔجابر بن عبد   ، رلم الحديث 

؛ سنن النسائي ، باب بيع الحيوان 9ٕٔ/9، ٕٕٔٙان نسيئة ، رلم الحديث سنن أبي داود ، باب في الحيوان بالحيو(ٙ)

؛ سنن أبن ماجة ، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ، رلم الحديث  9ٗٔ/ٗٔ، ٔٗ٘ٗبالحيوان نسيئة ، رلم الحديث 

؛ ٙٔ/٘، 8٘ٔٔ؛ سنن الترمذ  ، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  ، رلم الحديث ٕٗ/7، ٕٕٔٙ

 ٗٔٔ/ٔٗ،9ٕ8ٗٔمسند أحمد، مسند سمرة بن جندب ، رلم الحديث 
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ين نسيئة(ر)أنه كره بعيراً ببعي وعن علي 
(ٖ)
. 

لييال )ال يصييلح الحيييوان بييالحيوانين وال الشيياة  راد عيين علييي البييالحسيين ابييي وعيين 

بالشاتين إال يداً بيد(
(ٗ)

 . 

آجييل  إلييىسيييرين سييأله عيين البعييير بييالبعيرين  أبيينعميير رضييي   عنهمييا )أن  أبيينوعيين 

فكرهه(
(٘)
. 

عمير رضيي   عنهميا عين بعيير ببعييرين نظيرة فميال ال  أبينس )أنه سيأل وطاون ابوعن 

ه(هوكر
(ٙ)
. 

عتيريس بين  إليىزيد بن خليدة مضاربة فأسيلمه  إلى)أنه دفع ماالً  مسعود  أبنوعن 

عرلييوب فييي لبلئييص
(7)
سييلم مالنييا فييي نلينييا مالنييا ال عمسييعود أردد  أبيينمعلوميية فمييال لييه  

الحيوان(
(8)
. 

 لسلم في الحيوان.جواز اكانوا ال يرون  أنهمكلها تدل على  باراألخوهذه 

مرسل عباس رضي   عنهما أبنحديث  بأن وأعترض
(9)

 . 

معين أبندمحم بن دينار ضعفه  إسنادهعمر رضي   عنهما في  أبنوحديث 
(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      
      لمحمود بن عمر الزمخشر   ، أ  ذوات االسنان والمراد بذلن الدواب ، ينظر الفائك في ؼريب الحديث واالثر (ٔ)

 ٖٕٓ/ٕنان  ، لب -( دار المعرفة ٕمحمود ابو الفضل إبراهيم )ط –هـ( ت ، علي بن دمحم البحاو  8ٖ٘)ت    

؛ مصنؾ أبن أبي شيبة ، من كره  ٕٙ/8،  ٔٙٔٗٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب السلؾ في الحيوان ،رلم الحديث  (ٕ)

 97ٔ/٘،  ٖالسلم في الحيوان ، رلم الحديث

 ٕٔ/8،  ٖٗٔٗٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب بيع الحيوان بالحيوان ، رلم الحديث  (ٖ)

 ٖ٘/٘،  8ٔالعبدين والبعير بالبعيرين ، رلم الحديث مصنؾ أبن أبي شيبة ، في العبد ب (ٗ)

 ٖ٘/٘،  ٗٔالمصدر نفسه ، والباب نفسه رلم الحديث  (٘)

 ٕٔ/8،  ٓٗٔٗٔمصنؾ عبد الرزاق ، باب بيع الحيوان بالحيوان ، رلم الحديث  (ٙ)

(7)
 ٕٕ/ٗالنالة التي يتمصر لبنها أ  يحلب لليبلً لليل ألن لبنها لليل الخروج لسان العرب  

بيروت ، باب البيوع والسلؾ  –هـ( ، دار الكتب العلمية 8ٕٔاآلثار ، ألبي يوسؾ يعموب بن إبراهيم األنصار  )ت (8)

 ٕٔ/8،  ٔٗٔٗٔ؛ مصنؾ عبد الرزاق ، باب بيع الحيوان بالحيوان ، رلم الحديث  ٗٔٔ/ٔ،  8ٗ٘رلم 

 9٘ٔ/ٕالدراية  (9)
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ففيه نصر بن ثابت وهو ضعيؾ ال يصح حديثه حديث جابر  أما
(ٕ)
. 

فمد لال البيهمي )أكثر الحفاظ ال يثبتون سيماع الحسين مين سيمرة  وأما حديث سمرة 

في ؼير حديث العميمة(
(ٖ)
 ، ومراد البيهمي أن الحديث منمطع. 

 أما المول بأن الحيوان ال يمكن ضبط وصفه فهذا ؼير مسلم فيه وسيأتي ما يدل على ذلن.

أن فييه لى ما أشترطوا مسعود رضي   عنهما فأنه محمول ع أبنعمر و نوأما ما ورد ع

يكون السلم من نتاج فحل معين
(ٗ)
مسيعود السيلؾ فيي الحييوان  أبينلال الشعبي )إنما كيره  

فحل معلوم( إنتاج اشترطواألنهم 
(٘)
. 

 .األدلةسيأتي عنه خبلؾ ذلن في معرض عرض  وما ورد عن الصحابة البالين 

 )أن رسيول    بين العياص  وميا رواه عمير    أدنح أصذاب انمبٕل انصباًَ

ت إبل الصدلة ، فأمره أن يأخذ عليى ليبلص الصيدلة فأخيذ البعيير دأمره أن يجهز جيشاً فنف

إبل الصدلة( إلىبالبعيرين 
(ٙ)
. 

ركم اولييال خييي فولييه  ىسييناً فييأعط  )أسييتمرض رسييول وبمييا رواه أبييو هريييرة 

أحاسنكم لضاء(
(7)
 . 

بكييرا )اسييتلؾ النبييي  رافييع  أبييووبمييا رواه 
(ٔ)
فجاءتييه إبييل الصييدلة فييأمرني أن  

في اإلبل إال جمبلً خياراً رباعييا أجدألضي الرجل بكرة فملت إن لم 
(ٕ)
إيياه فيإن  أعطيهفميال  

خير الناس أحسنهم لضاء(
(ٖ)
. 

                                                                                                                                                                      
 ٘ٓٔ/ٗمجمع الزوائد  (ٔ)

 9ٖٗ/ٕتؽليك التعليك  ٗٔٔ/ٖٔالمجموع  (ٕ)

 ٗٗ/ٕٔعمدة المار   (ٖ)

 ٗٔ/ٖٔينظر المجموع  (ٗ)

 ٙٗٙ/٘؛ المؽني  ٗٔٔ/ٖٔالمجموع   (٘)

 87ٕ/٘؛ السنن الكبر  للبيهمي 9ٗٔ/9، 9ٖٕٔ الحديث سنن أبي داود ، باب الرخصة من ذلن ، رلم (ٙ)

 ٖٓٓ/8،  ٖٗٓٓصحيح مسلم ، باب من استلؾ شيئاً فمضى خيراً منه ، رلم الحديث  (7)
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ن حصييل تفاضييل إوجييه الدالليية جييواز السييلم فييي الحيييوان وأنييه يتحصييل ضييبطه بالوصييؾ و

 يسير فهذا من حسن لضاء الدين.

 إسيرائيلبالوصيؾ ميا جياء عين بنيي  تتحميكضيبط صيفات الموصيوؾ  نأيؤكيد عليى  ومما

}إِنَّيَكا بَََكزَ     فأجيابهم سيبحانه }ادْعُ لَنَا رَبَّكََ ُّبَكْْنْ لَنَكا مَكا ىِكَِ       عندما طلبوا بيان شكل البمرة بمولهم 

(ٗ)صَفْزَاءُ فَاقِع  لٌَْنُيَا تَسُزُّ النَّاظِزِّنَ 
ؤال عن بيان شيكلها وجوابيه سيبحانه تمام المصة من س إلى،  

 وتعالى لهم حتى عرفوا البمرة المعينة فذبحوها.

ليال  مسيعود  أبنيضاً على أن ضبط شكل الشيء يتحمك بالوصؾ بما رواه أوأستدل 

(إليهيا)ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنها ينظر  لال النبي 
(٘)
، ليال البؽيو   

وصؾ الشيء يجعله كالمعاينة( أن )أخبر النبي 
(ٙ)
. 

الحيوان صح ثبوت ذلن في الذمة فجاز السلم ، ومما يؤييد جيواز  أوصاؾفإذا تحمك ضبط 

 إلىبعشرين جمل  عصيفير)أنه باع جمبلً يدعى  السلم في الحيوان ما جاء عن علي 

أجل(
(7)
ونة علييه عمر رضي   عنهما )أنه أشتر  راحلة بأربعة أبعرة مضيم أبن، وعن  

يوفيها صاحبها بالربذة
(8)
)
(9)
. 

                                                                                                                                                                      
 7ٙ/ٗالنالة التي لم تلد ، ينظر لسان العرب  (ٔ)

 7ٕ٘/ٔنالة سمينة صلبة ، لسان العرب  (ٕ)

 98ٕ/8، ٕٖٓٓصحيح مسلم ، باب من استلؾ شيئاً فمضى خيراً منه ، رلم الحديث  (ٖ)

 9ٙسورة البمرة من اآلية  (ٗ)

 7ٕٕ/ٙٔ،  8ٖ9ٗها ، رلم الحديث صحيح البخار  ، باب ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوج (٘)

 ٕٓ/9شرح السنة للبؽو   (ٙ)

؛ مصنؾ عبد 9ٖٙ/ٗ، ٘ٙٔٔالمدونة ، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلؾ فيه ، رلم الحديث (7)

 88ٕ/٘؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٔ/8، ٕٗٔٗٔالرزاق ، باب بيع الحيوان بالحيوان ، رلم الحديث 

 7ٔٙ/ٙمراحل من المدينة ، البدر المنير  مولع على ثبلث (8)

؛ السنن الكبر  7ٖٓ/ٗ، ٙٙٔٔالموطأ ، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلؾ فيه ، رلم الحديث  (9)

 7ٔٙ/ٙواألثر صحيح ؛ ينظر البدر المنير  88ٕ/٘للبيهمي 
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 ومما سبك من األحاديث واآلثار يدل على جواز السلم في الحيوان.

ميا    نمين ذلي، لد ضعفه كثيير مين العلمياء  ن حديث عمرو بن العاص بأ  وأعترض

)حديث ضعيؾ مضطرب اإلسناد(  لطان  أبنعنه له لا
(ٔ)
حزم )فهذا حديث في  أبن، ولال  

سيياد اإلسييناد(فييي ؼاييية ف
(ٕ)
ن كانييا صييحيحين فهمييا إ، أمييا حييديث أبييي هريييرة وأبييي رافييع و 

منسوخان ب ية الربا ، لال بدر الدين العيني )ألن النص الموجب للحظير يكيون متيأخراً عين 

الموجب لئلباحة ومثل هذا النسخ يكون بداللة التاريخ(
(ٖ)
. 

فشدد   عليهم ، وما جاء عين  وأما خبر بني إسرائيل فإنهم هم الذين شددوا على أنفسهم

تنةفهو من باب درء الف مسعود  أبن
(ٗ)
. 

ففي سنده انمطاع أما ما جاء عن سيدنا علي 
(٘)
ن كيان صيحيحاً إعمير و أبن، وخبر  

 فمد صح عنه خبلؾ ذلن أيضاً كما روينا.

ى عليي اعتراضييهمفعيين  األولوا عليييه علييى أدليية أصييحاب المييول اعترضييوالبييد ميين بيييان مييا 

 رعباس رضي   عنهما بأنيه مرسيل ، فميد أخرجيه الطبرانيي فيي المعجيم الكبيي أبنحديث 

 مسنداً.

هذا اإلسناد(من لال البزار )ليس في الباب أجل 
(ٙ)
. 

عمير فميد وثميه  أبينحيديث  رواة أحيد معين في تضعيفه ليدمحم بين دينيار أبنأما ما جاء عن 

حبان أبن
(7)
. 

ه الهيثمي )الحديث صحيح(فمد لال عن أما حديث جابر 
(ٔ)
. 

                                                      
 7ٗ/ٗنصب الراية  (ٔ)

 7ٔٔ/9المحلى  (ٕ)

 ٘ٗ/ٕٔعمدة المار   (ٖ)

 ٖٖٕ/ٕظر المبسوط للسرخسي ين (ٗ)

 8ٔٙ/ٙالبدر المنير  (٘)

 7ٗ/ٗنصب الراية  (ٙ)

 ٘ٓٔ/ٗينظر مجمع الزوائد (7)
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بعيدم سيماع الحسين فميد جياء عين الترميذ  جوابيه ليال  وما أعلوا بيه حيديث سيمرة 

رحمه   )للت للبخار  في لولهم لم يسمع الحسن من سمرة إال حديث العميمية ليال سيمع 

ديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا وصححها(امنه أح
(ٕ)
. 

الخبيرين ال ظياهر  نإفيي أشيتراط فحيل معيين في امسيعود كاني أبنن خبر عمر وإوأما لولهم 

وا ال ييرون جيواز السيلم فيي الحييوان ، كيان مهيأنعليى يدل على ذلن بل ييدل الظياهر منهميا 

إنما أراد ما كان من تعاميل بيين النياس فيي الجاهليية ، فكيان الواحيد مينهم  وأن عمر 

يسلم النالة الصؽيرة العمر مثبلً )بنت مخاض(
(ٖ)
لى أجل ، فمياذا جياء أجيل السيداد ، زاده إ 

(حمهفي سنها مثبلُ )
(ٗ)
أو أكبر لكي يزيده في األجيل وفيي ذلين نيزل لوليه تعيالى )ال تيأكلوا  

الربيا أضيعافاً مضياعفة(
(٘)

فييي  اخيتبلؾ. فهيذه الزييادة فيي سين النالية لطعياً سيحصيل فيهيا 

ة عن عوضالزيادة خالي ذهوتلن الصفات تزيد من ثمن النالة وه صفاتها،
(ٙ)
. 

والممارنة بينها يتضح رجحان ما ذهيب إلييه أصيحاب الميول  األدلةعد عرض ب  وانرتجٍخ

 طرلها يؤيد بعضها بعضاً وهو الراجح و  أعلم. اختبلؾفأن أدلتهم ومع  األول

 دلغأنح انغاتؼحا

 (((7)))احلٍهح يف ئعماط انشفؼح

                                                                                                                                                                      
 ٘ٓٔ/ٗينظر مجمع الزوائد  (ٔ)

 88ٕ/٘الجوهر النمي  (ٕ)

 ٓٔٔ/ٔالنالة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، معجم لؽة الفمهاء  (ٖ)

 9ٗ/ٓٔالنالة بنت ثبلثة سنين لسان العرب  (ٗ)

 ٕٙٓ/ٕٔينظر المبسوط للسرخسي  (٘)

 ٘ٗ/ٕٔينظر عمدة المار   (ٙ)

الشفعة لؽة العين واسم للعمار المشفوع ، واصطبلحا تملن الجار او الشرين العمار جبراً عن مشتريه بالثمن الذ       (7)

  ٕٗٙ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء  99ٔ،  98ٔ/ٔتم عليه  ينظر الماموس الفمهي      
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 االخيتبلؾعيد وجوبهيا ال يجيوز ، وإنميا ال خبلؾ بين العلمياء أن االحتييال إلسيماط الشيفعة ب

عماد سبب الوجوب ولبل ثبوتهانابعد  االحتيالفي 
(ٔ)
. 

فيعميل عليى أن ال يمكين الشيفيع مين  الشيفعة،ويعني ذلن إذا أراد المالين بييع ميا تثبيت فييه 

إلسيماط حيك الشيفيع.  ةفيعميد إليى الحيلي آخير،اد عمد بيعيه للشيخص منعاالمشفوع فيه لبل 

  على ثبلثة الوال   لعلماء في جواز هذا التحايل على ثبوت الحك للشفيعختلؾ ااوهنا 

اإلمام الجوزجاني وهو لول الحيلة   ال تجوز األٔلانمٕل 
(ٕ)
 ووأبي والحسنوبه لال مالن .

أبي شيبة أبنخيثمة و وأيوب وأب
(ٖ)
. 

دمحم بن الحسن   تكره الحيلة  وبه لالًَل انصإانم
(ٗ)
. 

اإلماميةلحيلة   وبه لال الحنفية والشافعية و  تجوز اانمٕل انصانس
(٘)
. 

 

 ٔيُالشرٓا األدنح

)ًاَسْإَنْيُىْ عٍَِ انْقَشْ َةِ انَّتِيي كَاََي ْ اَاضِيشَ َ    بموله تعالى   استدلوا   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

(ٔ)شُشَّعاًً ًَ ٌَْوَ الَ  َسْبِتٌٌَُ الَ تَإْتِييِىْ ( انْبَحْشِ إِرْ  َعْذًٌَُ فِي انسَّبْ ِ إِرْ تَإْتِييِىْ اِيتَاَُيُىْ  ٌَْوَ سَبْتِيِىْ
 . 

                                                      
هـ( ، 97ٗو  الفمهية على مذهب اإلمام الشافعي ألحمد بن دمحم بن علي أبن حجر المكي الهيثمي )تينظر الفتا (ٔ)

جمعها وصنفها عبد المادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي ، ضبطه وصححه عبد اللطيؾ عبد الرحمن ، دار الكتب 

 ٖ٘ٔ/ٙ؛ الفتاو  الكبر  ألبن تيمية   ٙٗ/٘م ، 997ٔهـ 7ٔٗٔ( ٔالعلمية )ط

 79ٔ/7ينظر المؽني  (ٕ)

 79ٔ/7المصدر نفسه  (ٖ)

 ٗٔٗٔ/ٗينظر الهداية  (ٗ)

 ٓٓٔ/7،  7ٕٗ/٘؛ المبسوط للطوسي  9ٙٔ/7؛ روضة الطالبين  ٗٔٗٔ/ٗينظر الهداية  (٘)
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نهيم أنهيوا عين صييد البحير فيي السيبت ، إال أنهيم والمصة عين أهيل أيلية ليوم مين اليهيود  

والحبائييل وحضييروا لهييا  صالشصييااألسييمان والحيتييان ووضييعوا لهييا  اصييطيادتحيلييوا علييى 

هم وليم تخليص خالسبت ولعت في فخاالبرن لبل يوم السبت ، فلما جاءت هذه الحيتان يوم 

هم بعيد ميا دخيل علييهم ييوم خمين فخيا بإخراجهيامنها في يومها ذلن حتى دخل الليل أخذوا 

.األحد
(ٕ)
 

 بهيا  سبحانه وتعالى لما خالفوه وعصوا أميره بإتبياعهم لهيذه الحييل ليسيتحلوا  مفمسخه

 ما حرم   عليهم.

)لعين    ضي   عنهما لال ليال رسيول   واستدلوا بما رواه عبد   بن العباس ر

اليهييود حرمييت عليييهم الشييحوم فباعوهييا وأكلييوا أثمانهييا ، وأن   إذا حييرم علييى لييوم أكييل 

شيء حرم عليه ثمنه(
(ٖ)
. 

واسييتدلوا بحييديث الفييرار ميين الطيياعون فعيين عبييد   بيين عييامر بيين ربيعيية )أن عميير بيين 

 أن رسيول    د اليرحمن بين عيوؾ الشام فيأخبره عبي إلىخرج  الخطاب 

)إذا سمعتم به بأرض فبل تمدموا عليه ، وإذا ولع بيأرض وأنيتم بهيا فيبل تخرجيوا فيرار  لال

من سرغ( منه( ، فرجع عمر 
(ٗ)
. 

 وفي الحديث نهي عن الفرار من لدر   ، فكيؾ الفرار مما أمر به سبحانه من األحكام.

                                                                                                                                                                      
  ٖٙٔسورة األعراؾ من اآلية  (ٔ)

 89ٕ،  88ٕ/ٔ؛ تفسير أبن كثير  7ٔٔ/ٕينظر تفسير الطبر   (ٕ)

؛ مسند أحمد ، مسن عبد   بن  8ٖ٘/9،  ٕٖٙٓفي ثمن الخمر والميتة ، رلم الحديث  سنن أبي داود ، باب (ٖ)

؛  9ٕٙٔ؛ كنز العمال رلم الحديث  ٗٗٗ/ٙ؛والحديث صحيح ، ينظر البدر المنير ٖٗٔ/٘، ٕٔٔٔعباس رلم الحديث 

ٗ/8ٓ 

 ٖ٘ٔ/ٕٔ، 8٘ٗٙث صحيح البخار  ، باب ما يكره من االحتيال من الفرار من الطاعون ، رلم الحدي (ٗ)



 

232 

)ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود  لال لال رسول    رة واستدلوا بما رواه أبو هري

فاستحلوا ما حرم   بأدنى الحيل(
(ٔ)
. 

وجه الداللة مما سبك من األدلة أن الحيلية فيي الشيرع حيرام ال يجيوز العميل بهيا فيي جليب 

منفعة أو دفع مضرة ومنها الشفعة إن كانيت نيية البيائع إسيماط حيك الشيفيع فهيذا ال يجيوز 

ليال سيمعت رسيول    عاً. فالنية معتبرة شيرعاً بيدليل ميا رواه عمير بين الخطياب لط

    يمول )إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل أمر ء ما نيو  ، فمين كانيت هجرتيه إليى

ورسوله فهجرته إلى   ورسوله ، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو اميرأة ينكحهيا فهجرتيه 

إلى ما هاجر إليه(
(ٕ)
في معرض تحريم الحيلية  وأن كل ما ذكرتموه من أدلة ه وأعترض .

 التي يستحل بها ما حرم   وهذا ال خبلؾ فيه بيننا.

في إسماط الشفعة لبل ثبوتها بالعمد فهي مباحية، ألنهيا تبطيل ميا لييس  ةأما في جواز الحيل

بواجب بعد
(ٖ)
. 

صييحاب المييول الثالييث الييذين أمييا المييول بكراهيية الشييفعة فسنوضييح ذليين بعييد عييرض أدليية أ

 . استدلوا بموله تعالى )خذ بيدن ضؽثنا فأضرب به وال تحنث( 

وهذه حيلة من نبي  .(ٔ)(فَهًََّا جَيَّضَىُى بِجَيَاصِىِىْ جَعَمَ انسِّقَا َةَ فِي سَاْمِ ؤَخِيوِ)واستدلوا بموله تعالى  

كَيزَنََِ كِيذََْا نِيٌُسُي َ يَيا     ) تيدبير   عيز وجيل بيدليلب، وهيي لييس مين أميره بيل    يوسؾ 

 .(ٕ)(كَاٌَ نِيَإْخُزَ ؤَخَاهُ فِي دِ ٍِ انًَْهَِِ إِالَّ ؤٌَ  َشَاءَ انهّوُ

                                                      
هـ( ، ت زهير 78ٖإبطال الحيل ، ألبي عبد   عبيد   بن دمحم بن دمحم بن حمدان العكبر  المعروؾ بأبن بطة )ت (ٔ)

 9ٖٕ/ٔ، لال أبن كثير )هذا إسناده جيد( ؛ تفسير أبن كثير  7ٗ/ٔ( ، المكتب اإلسبلمي ، ٖالشاويا ، )ط

إنما األعمال  ؛ صحيح مسلم ، باب لوله 9ٗ/ٔ، 9٘ٔٙمان ، رلم الحديث صحيح البخار  ، باب النية في اإلي (ٕ)

 ٗٔ/ٓٔ،ٔ ٖٖٓ٘بالنية وانه يدخل فيه الؽزو وؼيره من األعمال ، رلم الحديث 

 9ٙ/ٕينظر المنثور من المواعد  (ٖ)
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 واستدلوا بما رواه أبو سيعيد الخيدر  وأبيو هرييرة رضيي   عنهميا )أن رسيول   

ل ال يييا أكييل تميير خيبيير هكييذا ، لييا أسييتعمل رجييبلً علييى خيبيير فجيياءه بتميير جنيييب فمييال 

)ال تفعيل  نا لنأخذ الصاع بصاعين والصاعين بالثبلث ، فميال رسيول   إ ، رسول  

بع الجمع بالدراهم ثم أشتر  بالدرهم جنيباً(
(ٖ)
. 

ييا رسيول   إن أبيا  تبنيت عتبيه لالي اواستدلوا بما روته عائشة رضيي   عنهيا )أن هنيد

وليد  إال ميا أخيذت منيه وهيو ال يعليم فميال سفيان رجل شحيح وليس يعطينيي ميا يكفينيي و

خذ  ما يكفين وولدن بالمعروؾ(
(ٗ)
. 

نفسيه بيميين أن  وجه الداللة  جواز الحيلة في الشرع وأن   سبحانه لما أليزم أييوب 

يضرب زوجة عدداً معين ، أمره أن يأخذ حزمة من الحشيا ويضربها بتلن الحزمية حتيى 

أذ  يبر بمسمه ، من ؼير أن يلحك بها
(٘)
. 

، وميا جياء فيي حيديث عاميل خيبير إن  وهذا ميا تأكيد مين جيواز الحيلية بمصية يوسيؾ 

التفاضل ممن شرعاً، وإنما يتوصيل لؤلخيذ التمير الجييد بؽييره بهيذه الحيلية ، وميا جياء فيي 

 بالتوصل إلى أخذ حمها وولدها بهذه الحيلة. حديث هند  زوج أبي سفيان ، فأمرها 

الى )خذ بيدن ضعا فأضرب به وال تحنث( ، هو ليس من باب الحيلة   أن لوله تعوأعترض

،  ، إنما هو حمل لليمين على المماصد واأللفاظ ، وهذه الفتو  خاصية بنبيي   أييوب 

فلمد جاءت في معرض االعتبار بحاله وحال زوجته وصيبرهما عليى لضياء   وليدره وميا 

                                                                                                                                                                      
 7ٓسورة يوسؾ من اآلية  (ٔ)

 7ٙسورة يوسؾ من اآلية  (ٕ)

؛ صحيح مسلم ، باب بيع 9ٕٗ/7، ٕٓ٘ٓع تمر بتمر خير منه ، رلم الحديث صحيح البخار  ، باب إذا أراد بي (ٖ)

 7ٕٙ/8،  98ٕٗالطعام مثبلً بمثل ، رلم الحديث 

صحيح البخار ، باب إذا لم ينفك الرجل فللمرأة أن تأخذ بؽير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروؾ، رلم الحديث  (ٗ)

 ٘ٓٔ/9،  ٖٖٕٖالحديث ، صحيح مسلم، باب لضية هند، رلم  8ٗٗ/ٙٔ،9ٗ٘ٗ

 9ٕٖ/ٗينظر أحكام المرآن للجصاص  (٘)



 

234 

فجاءت هذه الفتو  تخفيفاً عنهيا ولكيي  ، أليوب  اتحملت هي من جهد وببلء بمراعيته

ال يحنث في لسمه
(ٔ)
. 

على جميع أخوتيه ، وكميا  فهو من باب إظهار فضله  أما ما جاء في لصة يوسؾ 

أن   سبحانه وتعالى مكن له في األرض مكنه أيضاً من أخوته
(ٕ)
. 

مير آخير جييد هيو بييع تمير رد ء بميال ثيم شيراء ت األولأما ما ورد في الحديثين فالحيديث 

ً بما ، حتى ال يأخذ التمر بالتمر بزيادة وتفاضل بين الجنس الواحيد ، وهيي العلية فيي ل ايضا

ليية يتحييريم الربييا فييإن تواطييأ البييائع والمشييتر  علييى ذليين ، أو شييرطاً ذليين فييي العمييد كييان ح

محرمة باتفاق األئمة األربع
(ٖ)
.   

ون علمييه مييا يكفيهييا وبنيهييا والحييديث الثيياني ليييس فيييه إال أنييه رخييص لهييا أن تأخييذ ميين د

   بالمعروؾ.

لذكرها فكلها ال تخرج باالسيتدالل عين نطياق ميا  اأر  داعيال واستدل الطرفان بأدلة كثيرة 

 سبك ، فالحنابلة ومن وافمهم ال يرون جواز الحيلة في الشرع ، والجمهور يرون ذلن.

ه فيي جيواز الحيلية فيي لمذهبي بييان أنيه موافيكمين أما ما ذهب إليه دمحم بن الحسين فيبل بيد 

الشييرع إال أنييه خييالفهم فييي هييذه المسييألة ألن الشييفعة  شييرعت لييدفع الضييرر ، فلييو جيياز 

إسماطها ما دفع ذلن الضرر وهو خبلؾ ما شرعت ألجله
(ٗ)
. 

عة مطلمياً بيدليل لصية يوسيؾ وأييوب عليهميا ين المول بجواز الحيلة في الشيرإ  انرتجٍخ

 السبلم ليس بممبول.

                                                      
 8ٖٕ/9ينظر تفسير المرطبي  (ٔ)

؛ روائع البيان في تفسير آيات المرآن ، لدمحم على الصابوني األستاذ بكلية الشريعة  7ٖٕ/9ينظر تفسير المرطبي  (ٕ)

 ٖ٘ٓ/ٕمكة المكرمة ، دار الجيل ،  –والدراسات اإلسبلمية 

 7ٙٔ/ٗالكبير ألبن لدامة الشرح  (ٖ)

 ٗٔٗٔ/ٗينظر الهداية  (ٗ)
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ً بيلحيلية فيي الشيرع بالجملية لييس بمموالمول بحرمية ا . ليذا فميد أوجيد العلمياء لهيا ول أيضيا

 ن.ضابطي

 أن يتوصل بها إلى مباح .ٔ

أن ال يبطل بها حك ثابت بالشرع .ٕ
(ٔ)

 

شييرعاً ، فالييذ  يحتييال إلسييماطها بمنزليية ميين لصييد اإلضييرار  ةوالشييفعة ميين الحمييوق الثابتيي

بيرة ، فهيذا كليه ييدل عليى عيدم خير دليل عليى ذلين فالنيية معت بالؽير ، وحديث عمر 

جواز الحيلة في إسماط الشفعة
(ٕ)
 )أن سيعداً  ، وهنان دليل آخر عن أبي رافيع  

يميول )الجيار أحيك  ساومه بيتاً بأربع مائة مثميال ، فميال ليوال أنيي سيمعت رسيول   

لما أعطيتن( ه )بسمبه(بصمب
(ٖ)

  اسعد (. فلو كانت الحيلة جائزة لما اضطر أبو رافع 

الراجح و  أعلم.هو ره . وهذا ابيع وهو كالى ال 

 

 

 الفصل الرابع
                                                      

 9ٓٔ،  8ٓٔ/ٕٗ؛ عمدة المار   7ٕٔ/9ينظر تفسير المرطبي  (ٔ)

 ٕٔٗ/ٕٔينظر فتح البار  ألبن حجر  (ٕ)

 ٕٕٖ/ٕٔ، ٖٙٗٙصحيح البخار  ، باب الهبة والشفعة ، رلم الحديث  (ٖ)
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 آراؤه 

في الحدود 

 والجنايات والجهاد

 

 

 األٔىلدلغأنح ا

 ))دذ انضاًَ احملصٍ((
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أن حد الزاني المحصن الرجمفي ال خبلؾ بين العلماء 
(ٔ)
، وإنما اختلفوا هل عليه مع ذلن  

   ألوال ةوفي المسألة ثبلث؟ ، فيجمع بينهما أم ال ؟جلد

اإلمييام الجوزجييانيوهييو لييول    حييده الييرجم فمييط  األٔلانمببٕل 
(ٕ)
وبييه  لييال النخعييي  .

واللييث بين  األوزاعيوالثور  و أحمد وأحد لوليوالشافعية  ةكيلوالزهر  واألحناؾ والما

شبرمة وأبي ثور والطبر  أبنأبي ليلى و أبنسعد والحسن بن صالح و
(ٖ)
. 

وإسييحاق  أحمييد  يجليد ثييم يييرجم  وبييه ليال الحسيين البصيير  وروايية عيين صبباًَانمببٕل ان

المنذر أبنو اإلماميةوالحسن بن حي والزيدية والظاهرية و
(ٗ)
. 

  إذا كان شيخاً جلد ورجم ، وإن كان شاباً رجم فمط. رو  ذلن عن أبي ذر انمٕل انصانس

   اإلماميةوبه لال مسروق وبعض
(٘)
. 

 

 

 األدنح ٔيُالشرٓا

                                                      
 ٓٗٔ/ٕٔ؛ المؽني ٘ٔ/ٕ؛ المجموع،79ٗ/7ينظر االستذكار  (ٔ)

 ٙٗٔ/ٕٔينظر المؽني  (ٕ)

 ٙٗٔ/ٕٔ؛ المؽني  ٖ٘ٓ/7؛ روضة الطالبين  79ٗ/7؛ االستذكار  ٓٗٔ/ٖينظر تحفة الفمهاء  (ٖ)

؛ المحلى  8ٗ7/ٔ؛ السيل الجرار  ٘ٗٔ/ٕٔ؛ المؽني  ٖ٘ٓ/7؛ روضة الطالبين  79ٗ/7ينظر االستذكار  (ٗ)

 8ٖٔ/ٕ؛ االنتصار لعلي البؽداد   ٖٕٗ/ٔٔ

 ٕٓ/ٓٔ؛ المبسوط للطوسي  9ٖٙ/٘؛ أضواء البيان  ٖٕٗ/ٔٔينظر المحلى  (٘)
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رجميه لمياعز والؽامديية  مين ميا صيح عين رسيول       األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

 واليهوديين.

منهما( اانه جلد واحد لال النوو  )كل ذلن مخرج في الصحاح ولم يروَ 
(ٔ)
. 

ويسييتفاد ميين لييول النييوو  أن األحاديييث مشييهورة وصييحيحة ، ولييم يييذكر فييي أ  منهييا أنييه 

  أو أمر بذلن.لد جمع بين الجلد والرجم 

  أن عدم ذكر الجلد ال يعنيي أن حكميه للمحصين ليد سيمط وسييأتي مين األدلية ميا وأعترض

 يبين ذلن.

انضَّاَِيَةُ ًَانضَّاَِي فَاجْهِذًُا كُمَّ ًَااِذٍ يِّنْيًَُيا يََِيةَ   )بموله تعالى  استدلوا  أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

  .(2)(جَهْذَ ٍ

ام يشمل جميع الزناة المحصن وؼير المحصنوجه الداللة   أن هذا الحكم ع
(ٖ)
. 

)خذوا عني خذوا    لال رسول      لال واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت 

عني ، لد جعل   لهن سبيبلً البكير بيالبكر جليد مائية ونفيي سينة والثييب بالثييب جليد مائية 

والرجم(
(ٗ)
. 

يوم الخمييس ورجمهيا  الهمدانيةلد شراحة أنه ج واستدلوا بما رو  عن سيدنا علي 

(  يوم الجمعة ولال )جلدتها بكتاب   ورجمتها بسنة رسول   
(ٔ)
. 

                                                      
 ٘ٔ/ٕالمجموع  (ٔ)

 ٕسورة النورة من اآلية  (ٕ)

 9ٖ٘/٘ينظر روائع البيان  (ٖ)

 8٘/9،  99ٖٔصحيح مسلم ، باب حد الزنا ، رلم الحديث  (ٗ)
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 وجه الداللة مما سبك يتضح أن حد الزاني المحصن أن يجلد ثم يرجم.

  أما المول بأن حكم اآلية عام في المحصن وؼير المحصن فهذا ؼير مسيلم بيه ، وأعترض

عمومها العبيد بما جاء في كتاب   ، وخرج أيضاً الزاني المحصن الحر بما فمد خرج من 

ؼيييير جييياء مييين السييينة الصيييحيحة المتيييواتر ، فاآليييية ليسيييت بعامييية بيييل خاصييية بيييالزاني 

المحصن
(ٕ)
. 

فمن سياله يتضح أنه لد سيبك نيزول لوليه تعيالى مين سيورة النيور  أما حديث عبادة 

)خييذوا عنييي( ، ولييو كييان بعييد نييزول اآلييية ميين  ل لولييه )والزانييية والزانييي ...( ، بييدلي

)ليد جعيل   لهين سيبيبلً( فيي  سورة النيور لميال )خيذوا عين  ( ، ومميا يؤكيد لوليه 

 بميا أوال، وهيذا السيبيل كيان  (ٖ) سَكبِْلًا  لَيُنَّ اللَّوُ َّجْعَلَ أًَْ الْمٌَْتُ حَتَََّ ّتٌََفَّاىُنَّ}أشارة إلى لوله تعالى 

السيينة  تاء فييي حييديث عبييادة ثييم مييا جيياء فييي سييورة النييور فأثبييت الجلييد للبكيير ، ونسييخجيي

الصحيحة جلد المحصن وأوجب عليه الرجم
(ٗ)
. 

فيي رجيم المحصين  فظاهره يخالؾ ما ثبت عن رسيول    أما خبر سيدنا علي 

األمر ثم  ولأنها فجلدها احصإلم يثبت عنده  أنه  مط ، واألمر ليس كذلن فالذ  يبدوف

نهييا محصيينة رجمهييا ، والييذ  يييدل علييى ذليين لولييه )جلييدتها ...( أراد بييذلن بيييان ألمييا ثبييت 

مصدر كل حد مما ألام عليها، ال ألن الجمع مشروع في حك الزاني المحصن، فالذ  يبيدوا 

ور عند الناس آن ذان أن لكل واحد حده، فالجلد للبكر والرجم للمحصنهأن المش
(٘)
. 

                                                                                                                                                                      
 ٕٗٔٔد ، رلم الحديث ؛مسند أحم ٖٙ/8، 79ٕٖسنن الدارلطني ، باب الحدود والجنايات وؼيرها ، رلم الحديث (ٔ)

 ٓٙٗ/8ٔ،  8ٔ99؛ المستدرن ، كتاب الحدود ، رلم الحديث ٖٓٔ/ٖ،

 ٕٓ/ٕينظر روائع البيان في تفسير آيات األحكام  (ٕ)

 ٘ٔسورة النساء من اآلية  (ٖ)

 79ٖ/٘؛ أضواء البيان  9ٙ/ٖينظر المبسوط للسرخسي  (ٗ)

 ٕٓ/ٕينظر روائع البيان في تفسير آيات األحكام  (٘)
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فجليد  )أن رجبلً زنى بامرأة فأمر به النبي  ا رواه جابر بن عبد   ودليل ذلن م

الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم(
(ٔ)
. 

أن معرفة المتمدم من المتأخر ملتبس ، وليس هنان ما ييدل عليى أن ميا جياء مين بوأجيب  

اليراو  ليم ، ويبيدوا إن  خبر مياعز والؽامديية واليهيوديين متيأخر عين حيديث عبيادة 

يذكر الجلد ، ألن الناس لد عرفوا الحكم وأشتهر عندهم
(ٕ)
.  

ل به ، والخبر صحيحوظاهره ال يدل على ما تؤ وخبر علي 
(ٖ)

 ، وحيديث جيابر 

لد ضعؾ والصحيح أنه مولوؾ
(ٗ)
. 

ليييس بضييعيؾ إنمييا هييو ممييا سييكت عنييه أبييو داود لييال  أن حييديث جييابر بيي  وأعتييرض

الكتاب  أولر بن عبد   سكت عنه أبو داود والمنذر  ولد لدمنا في الشوكاني )حديث جاب

أن ما سكت عنه صالح لبلحتجاج به(
(٘)

. وهذا الحيديث بعيد الميول بصيحة االحتجياج بيه ليد 

مييا خييالؾ إجميياع الصييحابة ومييا اشييتهر ميين األحاديييث  وأنييه  فسيير خبيير علييي 

 في حد الزاني المحصن. الصحيحة عن رسول   

)الشيخان الثيبيان يجليدان    أخذوا بمول أبي ذر  منهإ  فأيا أصذاب انمٕل انصانس

ويرجمان والثيبان يرجمان والبكران يجلدان وينفيان(
(ٙ)
. 

، ولعلهيم اجتهيدوا فيي تؽلييظ العموبية  ولوله هذا جاء مخالفاً لما صح عن رسول   

ذم صنيعه وبيان عظمة فعله فعن أبيي  في على الشيخ الزاني لما جاء عن رسول   

                                                      
؛ السنن الكبر  للنسائي ، رلم الحديث ٗٔ/ٕٔ، 8ٖ٘ٓسنن أبي داود ، باب رجم ماعز بن مالن رلم الحديث  (ٔ)

7ٕٔٔ  ،ٗ/ٕ9ٖ 

 7ٕٔ/7؛ نيل االوطار  97ٖ/٘ينظر اضواء البيان  (ٕ)

 ٖٓٓ/ٕخبلصة البدر المنير  (ٖ)

 ٖٖٓ/ٖينظر نصب الراية  (ٗ)

 ٕٔٔ/7نيل االوطار  (٘)

 ٘٘٘/ٙ ، 7، في البكر والثيب ما يصنع بهما اذا فجرا ، رلم الحديث ، مصنؾ أبن أبي شيبة (ٙ)
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)ثبلثية ال ينظير   إلييهم وال ييزكيهم ولهيم عيذاب  ليال  ليال رسيول    هريرة 

ليم شيخ زان وملن كذاب وعائل مستكبر(أ
(ٔ)
.   

عبيد البير )وهيذا ليول  أبيننه ال اجتهاد ميع الينص. وليال إأال أن هذا االجتهاد ال يعتد به ، ف

ضعيؾ ال أصل له(
(ٕ)
. 

فيي رجيم مياعز والؽامديية  أحادييث عين رسيول    ن  إن جمييع ميا ورد ميانرتجٍخ

نيه ال إالتصيريح بيذلن ، ف ن جاء في حديث عبادة إواليهوديين لم يذكر فيها الجلد ، و

 ، فليو كيان الجليد ليم  أوالمنهم أنه جليدهم  أحد ذكرلم ييعمل أن كل من رو  أحاديث الرجم 

مرة ، ومما يؤيد ذلن ما رواه أبو هرييرة وزييد بين خاليد رضيي   عنهميا نسخ لذكر ولو ي

ضييت ، فميال ييا رسيول   أنشيدن   إال ل )أن رجبلً من األعراب أتى إلى رسول   

فمه منه نعم فالض بيننا بكتاب   وائذن لي ، فمال أخر وهو لي بكتاب   ولال الخصم اآل

سيفاعي كان أبنلال إن )لل( ،  رسول   
(ٖ)
على هذا فزنى بامرأته وإني أخبيرت أن  

ي الرجم فافتديت منه بمائية شياة وولييدةأبنعلى 
(ٗ)

، فسيألت أهيل العليم فيأخبروني أن عليى 

)والييذ   ي جلييد مائيية وتؽريييب عييام وأن علييى امييرأة هييذا الييرجم ، فمييال رسييول   أبنيي

ن جلد مائة وتؽريب عيام أبنيدة والؽنم رد ، وعلى نفسي بيده أللضين بينكما بكتاب   الول

ن اعترفت فأرجمها(إوأؼد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا ف
(٘)
. 

يمضيي  أن عليى وهذا الحديث صحيح صريح بأن حد الزاني المحصين اليرجم ولسيمه 

 ه ن اعترفيت فأرجمهيا( ، فبموليإإلى اميرأة هيذا فيأنس  بكتاب   كان جوابه )وأؼد يا

                                                      
 79ٕ/ٔ، ٙ٘ٔصحيح مسلم ، باب بيان ؼلظ تحريم  إسبال اإلزار والمن بالعطية ، رلم الحديث  (ٔ)

 79ٗ/7االستذكار  (ٕ)

 ٕ٘ٗ/9هو األجير او الخادم ، وفي الحديث انه كان أجير ، ينظر لسان العرب  (ٖ)

 88ٕ/ٙة واآلمة وان كانت كبيرة، ينظر لسان العرب الجاري (ٗ)

؛ صحيح مسلم ، باب من ٕٗٗ/9، ٖٕٕ٘صحيح البخار  ، باب الشروط التي ال تحل بها الحدود ، رلم الحديث  (٘)

 9/7ٔ، ٕٖٓٔأعترؾ على نفسه بالزنا ، رلم الحديث 
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ن حييدها الييرجم فمييطأهييذا دالليية واضييحة علييى 
(ٔ)
، وميين كانييت عموبتييه تمتضييي هبلكييه فييبل  

ؽيرها معها ، فالحد شرع لتأديب الزاني وزجره ، فإذا حكم عليه بالرجم ويعني ذلين برة بع

ن ؼايية الحيد فيي إهبلكه فبل يبمى للجلد داع أو ضرورة هذا في حك المحصن ، أما البكر في

فترلييااالزجيير ال اإلهييبلن فحمييه التأديييب و
(ٕ)
)إذا اجتمييع حييدان هلل  مسييعود  أبيين، لييال  

تعالى فيهما المتل أحاط المتل بذلن(
(ٖ)
، فبل يجمع بين الجلد والرجم ، وبما سبك من األدلة  

 يتضح أن حد المحصن الرجم و  أعلم.

 

 

 

 

 

 ادلغأنح انصاٍَح 

 ٓا(())دكى يٍ ايرُؼد ػٍ انهؼاٌ تؼذ يا الػُٓا صٔج

 أختلؾ العلماء في ذلن على لولين       

                                                      
 98ٖ/٘؛ أضواء البيان  7/99ينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

 7ٖ٘/ٕ؛ بداية المجتهد  9ٙ/ٖوط للسرخسي ينظر المبس (ٕ)

 ٙٗٔ/ٕٔ؛ المؽني  8ٙٗ/ٙمصنؾ أبن أبي شيبة  (ٖ)
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اإلمام الجوزجاني وهو لول  عليها الحد األٔلانمٕل 
(ٔ)
وبه لال مكحول والضحان .

اإلماميةثور والمالكية والشافعية والزيدية والظاهرية و وعبيد وأبووالشعبي وأب
(ٕ)
. 

ال الحسن البصر    ال حد عليها وإنما تحبس حتى تبلعن أو تمر وبه ل انمٕل انصاًَ

والحنابلة يةوالحارث العكلي وعطاء الخراساني والحنف األوزاعيو
(ٖ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

ًَ َذْسَؤُ عَنْيَا انْعَزَابَ ؤٌَْ تَشْيَذَ ؤَسْبَعَ شَيَادَا ٍ بِانهَّوِ إََِّوُ )لوله تعالى     األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

 .(ٗ)(نًٍََِ انْكَارِبِنيَ

أن كلمة العذاب جاءت معرفة باأللؾ والبلم ففيه إشارة إلى عذاب معلوم وجه الداللة  

وهو الحد ، وليس للزنا عذاب ؼيره
(٘)
َ )بدليل لوله تعالى   ًَنْيَشْيَذْ عَزَابَيًَُا طَائِفَةٌ يٍِّ

 .(7)(صْ ُ يَا عَهََ انًُْحْصَنَا ِ يٍَِ انْعَزَابَِفعهييٍ ). ولوله تعالى (ٙ)(انًُْؤْيِنِنيَ

                                                      
 78٘/ٓٔينظر المؽني  (ٔ)

؛ الحاو  الكبير ، لعلي بن دمحم بن حبيب  89ٖ/ٔ؛ تهذيب المدونة  ٕٙٓ/8ينظر أحكام المرآن للجصاص  (ٕ)

( ، دار ٔالشيخ عادل أحمد عبد الجواد ، )ط –ض هـ( ، ت الشيخ علي دمحم معو٘ٓٗالماورد  البصر  الشافعي )ت

؛ الجامع للشرايع ليحيى  ٘ٗٔ/ٓٔ؛ المحلى  ٔ٘ٗ/ٔ؛ السيل الجرار  79/ٔٔم ، 999ٔهـ 9ٔٗٔالكتب العلمية 

 78٘/ٓٔ؛ المؽني  8ٕٖ/ٕالحلي 

 78٘/ٓٔ؛ المؽني  ٖٔٙ/ٕينظر الهداية  (ٖ)

 8سورة النور من اآلية  (ٗ)

 ٖٓ/ٔٔاو  الكبير ؛ الحٔٗٔ/٘ينظر األم  (٘)

 ٕسورة النور من اآلية  (ٙ)

 ٕ٘سورة النساء من اآلية  (7)
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 ى المراد منها أن يشهد إلامة حد الزنا على الزناة طائفة من المؤمنين.األولية فاآل

واآلية الثانية المراد منها بيان حد األمة إذا ما زنت نصؾ حد الحرة
(ٔ)
. 

عنها الحد بشهادتها الموضحة في  أفإذا العنها زوجها وجب عليها الحد بلعانه لذا تدر

عليها الحداآلية الكريمة ، فإن امتنعت أليم 
(ٕ)
. 

لخولة زوجة هبلل )أتمي   فعذاب الدنيا أهون من عذاب  واستدلوا بموله 

اآلخرة(
(ٖ)
.  

وجه الداللة  الحديث يدل داللة واضحة على من العن زوجته وجب عليها الحد بمجرد 

اللعان ، إال أن تبلعن فترده عنها
(ٗ)
. 

، فبينت  عديدة حكامها بيان ألياحد ففأن اآلية في سورة النور ليست لحكم وب   وأعترض

ً ، فليس  وحكم المذؾ ، ثم نسخت لاذؾ الزوجةحكم الزنا  ً خاصا باللعان فكان هذا حكما

المراد من العذاب المترتب عليه ما ترتب على الزناة من العذاب وهو الرجم ، واللفظ ال 

، وبدليل لوله  (٘)(عَزَاب  ؤَنِيى  إِالَّ ؤٌَ  ُسْجٍََ ؤًَْ)يختص في الحدود فمط بدليل لوله تعالى 

)السفر لطعة من العذاب( ، ولوله  (ٙ)(نَإُعَزِّبَنَّوُ عَزَاباًً شَذِ ذاًًًً)تعالى 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖٓ/ٔٔينظر الحاو  الكبير  (ٔ)

 79/ٔٔينظر الحاو  الكبير  (ٕ)

؛ مسند أحمد ، مسند عبد   بن العباس رلم 7٘ٔ/ٙ، 9ٕٖٔسنن أبي داود ، باب في اللعان ، رلم الحديث (ٖ)

؛ والحديث في صحيح مسلم من ؼير لوله )أتمي  ( عن  9ٖٗ/7ر  للبيهمي ؛ السنن الكبٙ٘/٘، ٖٕٕٓالحديث 

 8٘ٗ/7،  7ٕٕٗسعيد بن جبير ، برلم 

 ٘ٙ/ٕينظر روائع البيان في تفسير آيات اإلحكام  (ٗ)

 ٕ٘سورة يوسؾ من اآلية  (٘)

 ٕٔسورة النمل من اآلية  (ٙ)
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سم العذاب في لصة يوسؾ وفي لصة سليمان عليهما السبلم ال يراد به الحد ، والحديث اف

وإنما هو بيان المشمة  ال يراد من العذاب الذ  في السفر الحد ، عن رسول   

والجهد الكبير الذ  يلحك المسافر فشبه بالعذاب ، لذا كان العذاب مما يحتمل الحد 

وؼيره
(ٕ)
. 

بت الفاحشة والعنن لها أنن إن ارتك لخولة زوجة هبلل فهو بيان منه  أما لوله 

مجرد اللعان أن تمر  فالحد أهون من ؼضب   علين ، ال أن الحد وجب ب ن أردتإهبلل ف

و  اعلم
(ٖ)
. 

ما رواه عبد   بن عمر رضي   عنهما لال لال رسول  : أصذاب انمٕل انصاًَ أدنح

    ال يحل دم أمر ء مسلم يشهد أن ال اله إال   وأني رسول   إال بإحد  ثبلث(

النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارن للجماعة(
(ٗ)
. 

أكثر من مرة حين جاء  اأنه رد ماعز ستدلوا بما جاء وصح عن رسول   وا

 ، ألر ماعز على نفسه بالزنا أربعل عن عمله ، فلما تيمن سبلمة عمله أمعترفاً بجرمه وس

مرات ، ومثله ما صح في خبر الؽامدية وتمام خبرهما في صحيح مسلم
(٘)
. 

ينة ولعان الزوج ال يحل دم الزوجة ، ألنه ال يثبت وجه الداللة   أن دم المسلم ال يحل إال بب

، ونكولها أو امتناعها أو داع لسماع لعانها من وجوب  ا كانلعانه زناها فلو أثبت ذلن لم

منها كما في خبر ماعز والؽامدية اال يعد بينة كما أنه ليس ألرار
(ٙ)
. 

                                                                                                                                                                      
؛ صحيح مسلم ، باب السفر لطعة 9ٖٔ/ٙ، 77ٙٔيث صحيح البخار  ، باب السفر لطعة من العذاب ، رلم الحد (ٔ)

 8ٗ/ٓٔ،  ٖٗ٘٘من العذاب ، رلم الحديث 

 8ٗٔ/٘ينظر إحكام المرآن للجصاص  (ٕ)

 
 ٕٖٙ/ٗ؛ تحفة االحوذ   ٕٔٙ/9ينظر شرح السنة لبلمام البؽو   (ٖ)

 7ٔٔ/ٕٔ، 7ٖٓٙصحيح البخار ، باب لوله تعالى )إن النفس بالنفس(، رلم الحديث  (ٗ)

 9ٙ/9، 8ٕٖٓحيح مسلم ، باب من اعترؾ على نفسه بالزنا ، رلم الحديث ص (٘)

 97/ٕ؛ بداية المجتهد  78٘/ٓٔ؛ المؽني  ٕٙٓ/8ينظر إحكام المرآن للجصاص  (ٙ)
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لرجال والنساء إذا )الرجم في كتاب   على من زنى من ا بدليل لول سيدنا عمر 

عتراؾ(ذا لامت البينة أو كان الحبل واإلأحصن إ
(ٔ)
. 

للحد بمجرد لعن الزوج لذكره  الو كان اللعان موجبأنه  داللة من خبر عمر الوجه 

البينة بأربعة شهود ،  ةفالموجب للحد ألام وإنما ذكر ما عرفه عن النبي  عمر 

 لو كان الحبل ولم تعترؾ فبل حد عليها.أو الحبل واشترط فيه االعتراؾ ، ف

أن البينة لد لامت في حك المبلعنة، فبلعانه حمك زناها، كما لو شهد عليها ب  وأعترض

أربعة شهود فهذه البينة المبيحة لدمها
(ٕ)
. 

وكبلهما ال يثبت به عليها حك ،  ن لبل الزوج هو إما يمين أو شهادةأن اللعان مبوأجيب  

ال تحكم في النكول ن نكلت فاإليمانإو
(ٖ)
، فبلبد من إلرارها على نفسها وإال فامتناعها  

ولد جاء عن  ةلرار أو اللعان شبهمتناع عن االعن اللعان ال يوجب عليها الحد ، فاإل

وا الحدود عن المسلمين ما أ)أدر نها لالت لال رسول   أعائشة رضي   عنها 

 لفي العفو خير أن يخط ليله ، فإن اإلمام أن يخطاستطعتم فإن كان له مخرجاً فخلوا سب

في العموبة(
(ٗ)
. 

ن حديث عائشة ضعيؾ لال البيهمي )هذا حديث مشهور بين العلماء وإسناده بأ  وأعترض

ضعيؾ(
(٘)

 . وعليه ال يصح أن يمنع هذا الحديث ما ثبت من وجوب الحد بكتاب  .

ال الترمذ  )رواه وكيع مولوفاً(ل عديدةلد رو  هذا الحديث من طرق بأنه وأجيب  
(ٔ)
  ،

ولال البيهمي )رواية وكيع ألرب إلى الصواب(
(ٕ)
، ودرء الحد بالشبه لد رو  عن كثير  

                                                      
 ٗٓٔ/ٕٔ، 7ٕٖٙصحيح البخار  ، باب االعتراؾ بالزنا ، رلم الحديث  (ٔ)

 87٘/ٓٔينظر المؽني  (ٕ)

 87٘ٓٔلمؽني ؛ ا ٖٓ/ٔٔينظر الحاو  الكبير  (ٖ)

؛ سنن الترمذ  ، باب ما جاء في 79ٖ/7، ٖٔٗٔسنن الدارلطني ، باب الحدود والديات وؼيرها ، رلم الحديث  (ٗ)

؛ المستدرن ، باب أما حديث شرحبيل  8ٖٕ/8؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٕٖ/٘، ٖٗٗٔدرء الحدود ، رلم الحديث 

 ٔٗ/9ٔ، 8ٕ7ٙبن أوس ، رلم الحديث 

 ٕٔٙ/8ر البدر المني (٘)
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مسعود رضي   تعالى عنهما وعن التابعين منهم عمر بن  أبنمن الصحابة منهم علي و

نظر فهو ما يشبه  يهفلو  ن لم يكن له سند إعبد العزيز ، وهذا االشتهار للخبر بينهم و

وا ألال )أدر بالشبهة ، فعن عبد   بن مسعود  أاإلجماع منهم على أن الحد يدر

الحدود بالشبهات ادفعوا المتل عن المسلمين ما استطعتم(
(ٖ)
. 

الشبهات(ب بالشبهات أحب إلي من أن أليمها )لئن أعطل الحدودلال وعن عمر 
(ٗ)
. 

ها فبل يمام معها الحد ، وأمتناع الزوجة دن تحمك وجوإ أن الشبهةفي والخبران واضحان 

لدامة )وال يجوز أن يثبت بنكولها ألن الحد ال يثبت بالنكول  أبنعن اللعان فيه شبهة لال 

ها أو وف، فإنه يدرأ بالشبهات فبل يثبت بها ، وذلن ألن النكول يحتمل أن يكون لشدة خ

في عتبر ا  أعتبر في بينته من العدد ضعؾ ما نها فبل يجوز ألامة الحد الذاسلعلى  ةلعمل

سائر الحدود(
(٘)
. 

وبعد عرض األدلة والممارنة بينها يتضح رجحان المول بأن الحد ال يمام على  انرتجٍخ

 الزوجة بمجرد لعان الزوج لها، فبلبد من إلرارها و  اعلم.

 ادلغأنح انصانصح

 ))احلكى يف انهطًح ٔانضشتح(( 

                                                                                                                                                                      
 ٔٙٔ/ٗالتلخيص الحبير، (ٔ)

 ٔٙٔ/ٗالمصدر نفسه  (ٕ)

 ٖٔٗ/9،  9ٙ9٘المعجم الكبير ، رلم الحديث  (ٖ)

وإسناده حسن ينظر التلخيص الحبير  ٗٔ٘/ٙ، ٔمصنؾ أبن أبي شيبة، في درء الحدود بالشبهات،رلم الحديث  (ٗ)

ٗ/ٔٙٔ 

 78٘/ٓٔالمؽني  (٘)



 

248 

ن أحدثت جرحاً أو أتلفت عضواً فإن فيهما إأن اللطمة والضربة في  هاءفمال خبلؾ بين ال

المصاص أو الدية
(ٔ)
، وإنما اختلفوا فيما سو  ذلن مما لم يحدث جرحاً أو يتلؾ عضواً  

 ألوال  ةثبلث على

اإلمام  وهو لول  يمتص من الجاني فيُلطم كما لََطَم ويُْضَرُب كما َضَرَب األٔلانمٕل 

الجوزجاني
(ٕ)
أبي ليلى ورواية عن  أبنشبرمة ومسروق و أبنوبه لال شريح والشعبي و 

الميم والظاهرية أبنتيمية و أبنوأبي داود وأبي خيثمة و أحمد
(ٖ)
 . 

  عليه األراانمٕل انصاًَ
(ٗ)
اإلماميةوبه لال  

(٘)
. 

  عليه التعزير وبه لال الحسن ولتادة واألحناؾ والمالكية والشافعية انمٕل انصانس

أحمدأصحاب  وزيدية ومتأخروال
(ٙ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

                                                      
 87٘/ٔل الجرار ؛ السي ٔٙ/ٖٔينظر روضة الطالبين  (ٔ)

 9ٖٔ/ٔينظر أعبلم المولعين  (ٕ)

 ٓٙٗ/ٓٔ؛ المحلى  9ٖٔ/ٔ؛ أعبلم المولعين  8ٙٔ/ٔينظر شرح السنة للبؽو   (ٖ)

 ٗ٘/ٔاألرا ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس ، معجم لؽة الفمهاء  (ٗ)

 88/ٗوسائل الشيعة  ينظر (٘)

ح روضة الطالبين  8/ٙ؛ األم  ٕٕٖ/ٕ؛ الذخيرة  ٕٙٓ/ٙير المرطبي ؛ تفس 78ٖ/ٙٔينظر بدائع الصنائع  (ٙ)

 87٘/ٔ؛ السيل الجرار  8ٖٔ/ٔ؛ أعبلم المولعين  ٔٙ/ٖٔ
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فًٍََِ اعْتَذٍَ عَهَيْكُىْ فَاعْتَذًُاْ عَهَيْوِ بًِِثْمِ يَا )بموله تعالى    األٔلأصذاب انمٕل  عرذلأ

ًَجَضَاء ) له تعالى. وبمو(ٕ)(ًَإٌِْ عَاقَبْتُىْ فَعَاقِبٌُاْ بًِِثْمِ يَا عٌُقِبْتُى بِوِ). وبموله تعالى (ٔ)(اعْتَذٍَ عَهَيْكُىْ

 .(ٖ)(سَيََِّةٍ سَيََِّةٌ يِّثْهُيَا

عليه يمتص بمثل ما  يوجه الداللة  يتضح من اآليات وجوب المماثلة بالعموبة وأن المجن

فعل به
(ٗ)
. 

يمسم ، ألبل رجل  لال )بينما رسول    واستدلوا بما رواه أبو سعيد الخدر  

عرجون كان معه فجرح وجهه ، فمال له رسول   ب فأكب عليه فطعنه رسول   

 ستمد ، فمال بل عفوت يا رسول  (اتعال ف
(٘)
.  

ن رجبلً من األنصار ولع في إواستدلوا بما رواه عبد   بن العباس رضي   عنهما لال )

سوا أب للعباس في الجاهلية فلطمه العباس فجاء لومه فمالوا و  لنلطمنه كما لطمه فلب

فصعد المنبر ولال )أيها الناس أ  أهل األرض أكرم على  السبلح ، فبلػ ذلن النبي 

نا( فجاء اءن العباس مني وأنا منه ، فبل تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيإ  لالوا أنت لال ف

الموم فمالوا يا رسول   نعوذ باهلل من ؼضبن فأستؽفر لنا(
(ٙ)
. 

                                                      
 9ٗٔسورة البمرة من اآلية  (ٔ)

 ٕٙٔسورة النحل من اآلية  (ٕ)

 ٓٗسورة الشور  من اآلية  (ٖ)

 ٕٙ٘/ٔ؛ تفسير ابن كثير  7ٔ/ٖينظر تفسير الطبر   (ٗ)

؛ سنن النسائي ، 8ٕٔ/ٕٔ، 9ٖٕٖداود ، باب المود من الضربة ولص األمير من نفسه ، رلم الحديث سنن أبي (٘)

 797ٓٔ؛ مسند أحمد ، مسن ابي سعيد الخدر ، رلم الحديث 9ٓٗ/ٗٔ، 9ٔٙٗباب المود في الطعنة ، رلم الحديث 

 ٖٗ/8؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٖٗ/ٕٕ،

؛ مسند أحمد ، مسند عبد   بن العباس ،  ٕٔٗ/ٗٔ، 9ٖٙٗ، رلم الحديث سنن النسائي ، باب المود من اللطمة (ٙ)

 ٖٔ٘/ٕٔ،  ٖٗ٘؛ المستدرن ، ذكر إسبلم العباس ، رلم الحديث ٖٓٔ/ٙ، 98ٕ٘رلم الحديث 
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بعث أبا جهم بن  ائشة رضي   عنها )أن النبي واستدلوا بما رواه عروة عن ع

ً ، فبلح فمالوا  ه رجل في صدلته فضربه أبو جهم ، فأتوا إلى النبي احذيفة مصدلا

لكم كذا وكذا فلم يرضوا فمال لكم كذا وكذا فرضوا ،  المود يا رسول   ، فمال النبي 

برهم برضاكم ، فمالوا نعم فخطب على الناس ومخ طب العشيةاإني خ  فمال النبي 

ن أتوني يريدون المود فعرضت عليهم كذا وكذا وفمال هؤالء الليثي رسول   

أن يكفوا عنهم  فرفضوا أرضيتم ، لالوا ال ، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول   

ومخبرهم فكفوا عنهم ، ثم عاد فزادهم فمال أرضيتم لالوا نعم لال أني خاطب على الناس 

فمال أرضيتم لالوا نعم(  برضاكم فمالوا نعم فخطب النبي 
(ٔ)
. 

يمول يمول   عز  لال )سمعت رسول    أنس  واستدلوا بما رواه عبد   بن

أهل ن وجل يوم الميامة ال ينبؽي ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وال ينبؽي ألحد م

منه حتى اللطمة( لال للنا كيؾ ذا ، وإنما  امظلمة حتى ألصهالنار أن يدخل النار وعنده 

نأتي   ؼرالً بهما لال )بالحسنات والسيئات(
(ٕ)
. 

 الزير وسويد بن ممرن وخالد  أبنواستدلوا بما رو  عن أبي بكر وعثمان وعلي و

من ضربة بالدررة اد عمر لأنهم ألادوا في الضربة ، وأ
(ٖ)
. 

لد ألتص من نفسه ، وما أنكر على  حاديث واآلثار   أن الرسول وجه الداللة من األ

ن أكثر من مرة ، فلو يلد صالح الليثي من لطمه عمه العباس طلب المصاص ، وأنه 

المصاص لما صولحوا ، والحديث الرابع يتضح به أن اللطمة موجبة في حك لهم  لم يكن

تص من الجاني ، وهذا ما تأكد بفعل ن يمأعليه وله  يللعموبة ، وهي حك ثابت للمجن

                                                      
؛ سنن أبن ماجة ، باب الجار ٕٗٔ/ٕٔ، 9ٖٖٓسنن أبي داود ، باب العامل يصاب على يديه خطأ ، رلم الحديث (ٔ)

؛ مصنؾ عبد ٕٗٗ/ٕ٘، 7ٙ7ٕٗ؛مسند أحمد، مسند عائشة ،رلم الحديث 8/7ٙ، 8ٕٕٙ، رلم الحديث يمتد  بالمود 

 7ٙٗ/٘، والحديث صحيح ينظر البدر المنير ،  ٙٙٗ/9، 8ٕٓٗٔالرزاق ، باب المود من السلطان ، رلم الحديث 

، باب تفسير سورة حم ؛ المستدرن ٖٕ٘/ٕٖ، ٓٗٙٗ٘ٔمسند أحمد ، مسند عبد   ابن انيس ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٖٙٓ/8،  9ٖٙ٘المؤمنون ، رلم الحديث 

 ٕٓ٘/٘ينظر تؽليك التعليك  (ٖ)
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فاتضح مما سبك أن الحكم الواجب في اللطمة  لخلفاء األربعة وؼيرهم من الصحابة ا

والضرب المصاص
(ٔ)
. 

  أما اآليات المرآنية فإنها تمضي بوجوب المماصة وهي المماثلة وفي اللطمة وأعترض

رض أدلة أصحاب المول والضربة ال يمكن تحمك ذلن وسيأتي بيان ذلن في معرض ع

 الثالث.

إال إنها ليست  عديدةضعيؾ ، وله شواهد  أما األحاديث فحديث أبي سعيد 

بالموية
(ٕ)

ضعيؾ عباس  أبن. وحديث 
(ٖ)

. وحديث عائشة ليس فيه دليل على وجوب 

 من أبي جهم. لحوا على مال ، وأللتص الرسول ولما ص االمصاص ، فلو كان واجب

فيه دليل على وجوب المصاص في الدنيا ، إنما الحديث ليس  الظلنعن أنس  وحديث

ً وان   هو من يستوفي حك المجن عليه وهو لادر على ذلن ببل زيادة أو ي جاء مرهبا

ال يدل على وجوب المصاص ولد يكون من باب  نمصان. وما جاء عن الصحابة 

صي ومن ذلن الظلممن الورع والتنزه عن المعا مالتواضع وما عرؾ عنه
(ٗ)
. 

بأنه لضى    فمد استدلوا بأثر جاء عن سيدنا الحسين أيا أصذاب انمٕل انصاًَ

رافي الضربة باإل
(٘)
 ويشهد له حديث عائشة رضي   عنها. 

                                                      
ينظر معتصر المختصر  من مشكل االثار ، لجمال الدين أبي المحاسن يوسؾ بن موسى بن دمحم الملطي المعروؾ  (ٔ)

؛  7ٔٔ/ٕدمشك -مكتبة سعد الدين الماهرة ،  –بيروت مكتبة المتنبي  –هـ( ، عالم الكتب 8ٖٓبالجمال الملطي )ت

 ٕٖٓ،  9ٖٔ/ٔ؛ أعبلم المولعين  7٘ٔ/ٕٔحاشية أبن الميم على سنن أبي داود ، 

ينظر كشؾ الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر على ألسن الناس ، للمحدث المفسر الشيخ إسماعيل بن دمحم  (ٕ)

 ٔٗ/ٕم ، 988ٔـ ه8ٓٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٖهـ( )ط ٕٙٔٔالعلجوني الجراحي )ت

  ٕٓٓ/ٔالدرار  المضية  (ٖ)

 7ٔٔ/ٕ(ينظر معتصر المختصر ٖ)

هـ ٖٓٗٔهـ( ، دار المرتضى 8ٖٔبن بابيويه الممي )  من ال يحضره الفميه ألبي جعفر دمحم بن علي بن الحسين (٘)

 8ٙٔ،  ٔم ، كتاب الديات ، باب ما جاء في اللطمة رلم الحديث 9ٕٓٓ
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ولد خالؾ ؼيره وعلى رأسهم  ما جاء عن سيدنا الحسين من لوله ب   وأعترض

 الخلفاء الراشدون.

طلبهم  ن األرا هو الواجب للطمة فمط ألنكر أ  عنها فلو أما خبر عائشة رضي 

للمود
(ٔ)
. 

ن   سبحانه لد أمر باستيفاء الحك بالمصاص إلالوا  مفإنه أيا أصذاب انمٕل انصانس

بالعدل ووجوب المماثلة ، ورد اإلساءة لمن أساء بالمثل ببل زيادة على ما فعله بالمجنى 

 عليه.

اصة التي تعني المماثلة ، وكل ما ورد من اآليات في معرض والمصاص إنما هو المم

تدل على وجوب المصاص بالمثل ببل زيادة أو نمصان األولعرض أدلة المول 
(ٕ)

. وأن ذلن 

الجزاء بالمثل متعذر في اللطمة والضربة فبل يمكن للملطوم أن يستوفي حمه بالمثل 

ً ، فاللطمة تختلؾ من شخص إلى آخر فهن ان المو  والضعيؾ والصحيح الواجب شرعا

والمريض ، وليس ضرب صاحب المكانة االجتماعية المرمولة كضرب ؼيره ، فلذا كانت 

ها العدول إلى حكم آخر يكون معياره والحكم فيه ءهنان جهالة واضحة يتوجب جرا

االجتهاد الذ  جعله   حماً لولي األمر في مثل هذه األمور
(ٖ)
. 

لجهالة في االلتصاص من الجاني لول معتبر وصحيح عمبلً وما ن ما ذكر من اإ  انرتجٍخ

ن احتجوا إأستدل به من األحاديث ليس فيها من حديث واحد صريح صحيح يحتم به ، و

بما رواه الحسن البصر  مرسبلً )في رجٍل لطم امرأته فأتت تطلب المصاص فجعل النبي 

                                                      
 ٕٖٔ/ٔ ينظر أعبلم المولعين (ٔ)

 ٕٔٔ/7،  ٖٔٙ/ٗ،  ٕٙ٘/ٔ؛ تفسير أبن كثير  ٕٕٖ،  8ٔ٘،  7ٔ/ٖينظر تفسير الطبر   (ٕ)

 ٕٙٓ/ٙينظر تفسير المرطبي  (ٖ)
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 )بينهما المصاص
(ٔ)
انشِّجَالُ قٌََّايٌٌَُ عَهََ ى ، فنسخ حكم الزوجة بموله تعال 

اننِّسَاء
(ٕ)
خبار الصحابة يمو  احدهما األخر ، إال أ، وبمي الحكم عام في ؼيرهما ، وهذا و 

أن ذلن ليس بمرجح لو  فمراسيل الزهر  عند أهل العلم ضعيفة
(ٖ)

. وكذلن البد أن 

ن باب التواضع من باب الفتيا والمضاء أم م وهأ ما صدر عن الصحابة  ليعرؾ أن ك

والورع ، وليس هنان دليل يوضح ذلن فالمسألة لد استوت األدلة فيها فاألمر لولي األمر 

 يمضي بأيهما شاء و  اعلم.

 

 

 

 ادلغأنح انشاتؼح

 ))دكى االعرؼاَح تادلششكني يف دشب ادلششكني((

   ألوال ةاختلؾ العلماء في ذلن على ثبلث       

                                                      
؛ المراسيل ، للحافظ سليمان بن ٕٙٙ/ٙ،8 مصنؾ أبن أبي شيبة ، المصاص للرجال والنساء ، رلم الحديث (ٔ)

هـ ، رلم الحديث 8ٓٗٔ( مؤسسة الرسالة ٔرناؤوط ، )طهـ( ، ت شعيب اال7ٕ٘األشعث السجستاني أبو داود )ت

 9ٖٕ/ٕ؛ تفسير أبن كثير  9ٕٔ/8،  9ٖٓٗ؛ تفسير الطبر  رلم الحديث ٕٕٔ/ٔ، 7ٕٗ

 ٖٗسورة النساء من اآلية  (ٕ)

 9/7ٖٔ؛ البدر المنير  ٕٕٗ/ٖينظر نصب الراية  (ٖ)
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اإلمام الجوزجاني وهو لول ستعانة بهم  ال تجوز االاألٔلانمٕل 
(ٔ)
وبه لال مالن وإحد   .

المنذر أبنالروايات في المذهب الحنبلي و
(ٕ)
. 

 -  تجوز االستعانة بهم إذا اضطر المسلمون إلى ذلن بشروط اربعة انمٕل انصاًَ

 إذا دعت الحاجة واضطر المسلمون إليهم. .ٔ

 أن يأمنهم المسلمون .ٕ

 من أعدائهم ومن أستعانوا بهم دةعو اأن يكون المسلمون أكثر عدد .ٖ

أن يخالؾ المستعان بهم معتمد من أستعين عليهم .ٗ
(ٖ)
. 

اإلماميةوبهذا لال الشافعية والحنابلة والظاهرية و
(ٗ)
. 

  ةبشروط ثبلثة ر  تجوز االستعانة بهم من ؼير ضروانمٕل انصانس

 إن يكون حكم اإلسبلم الظاهر الؽالب وهو جار عليهم. .ٔ

 مسلمون.أن يأمنهم ال .ٕ

 

إن يماتلوا تحت راية المسلمين .ٖ
(٘)
. 

                                                      
 ٕ٘٘/ٕٔينظر المؽني  (ٔ)

هـ(  99ٕٔللشيخ عليا دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم عليا أبو عبد   )تينظر فتح الجليل شرح مختصر خليل ،  (ٕ)

 ٕ٘٘/ٕٔ؛ المؽني ٔ٘ٔ/ٖم 989ٔهـ 9ٓٗٔ، دار الفكر 

 7ٖٔ/9؛ المبسوط للطوسي  79ٕ/ٗٔ؛ الحاو  الكبير  ٕٗٗ/ٖٔينظر روضة الطالبين  (ٖ)

 7ٖٔ/9؛ المبسوط للطوسي  ٖٔٔ/ٔٔ؛ المحلى  ٖٗٔ/ٗ؛ االنصاؾ  99ٔ/ٕٔينظر شرح النوو  على مسلم  (ٗ)

 9ٗٙ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٖٕ/ٖ؛ المبسوط للسرخسي  7ٖٙ/ٗينظر إحكام المرآن للجصاص  (٘)
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حد ألوال الحنابلةأوالثور  والشافعي و األوزاعيوبهذا لال 
(ٔ)

والحنفية والزيدية  

والشروط لهما
(ٕ)
. 

 األدنح ٔيُالشرٓا

جاء في كتاب   عز وجل من آيات عديدة تنهى  استدلوا بما   األٔلأدنح أصذاب انمٕل 

 ثبلث منها  عن موالة الكافرين سأذكر

يَاء يٍِ دًٌُِْ انًُْؤْيِنِنيَ ًَيٍَ  َفْعَمْ رَنََِ ؤًنالَّ  َتَّخِزِ انًُْؤْيِنٌٌَُ انْكَافِشِ ٍَ )لوله تعالى  .ٔ

 (ٖ)(فَهَيْسَ يٍَِ انهّوِ فِي شَيْءٍ

 (ٗ)(يَاء بَعْضٍؤًنعْضُيُىْ يَاء بَؤًن َا ؤَ ُّيَا انَّزِ ٍَ آيَنٌُاْ الَ تَتَّخِزًُاْ انْيَيٌُدَ ًَاننَّصَاسٍَ )لوله تعالى  .ٕ

 .(٘)(نَا تَجِذُ قٌَْياًً  ُؤْيِنٌٌَُ بِانهَّوِ ًَانْيٌَْوِ انْأخِشِ  ٌَُادًٌَُّ يٍَْ اَادَّ انهَّوَ ًَسَسٌُنَوُ)لوله تعالى  .ٖ

 الة الكافرين ومحبتهم والتمرب إليهم ، اوجه الداللة  نهى   سبحانه وتعالى  عن مو

التأييد واالنتصار بهم وتضمن هذا النهى المنع من
(ٙ)

 نأالعربي )هذا عموم في  أبن. لال 

المؤمن ال يتخذ الكافر ولياً في نصره على عدوه( 
(ٔ)
. 

                                                      
 ٖٗٔ/ٗ؛ االنصاؾ  ٕ٘٘/ٕٔ؛ المؽني  7ٕٙ/ٗ؛ األم  8/99تفسير المرطبي  (ٔ)

 9ٗٙ/ٔ؛ السيل الجرار  7ٖٕ/ٖالمبسوط  (ٕ)

 8ٕسورة آل عمران من اآلية  (ٖ)

 ٔ٘ئدة من اآلية سورة الما (ٗ)

 ٕٕسورة المجادلة من اآلية  (٘)

 9ٕٔ/ٔ؛ روائع البيان في تفسير آيات األحكام  ٕٕٗ/ٙينظر تفسير المرطبي  (ٙ)
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خرج لبل بدر ، فلما كان  واستدلوا بما روته عائشة رضي   عنها  )أن رسول   

بحرة الوبر
(ٕ)
رسول   أدركه رجل لد كان يذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح به أصحاب  

    حين رأوه ، فلما أدركه لال جئت ألتبعن وأصيب معن ، لال رسول  فأرجع(

فلن أستعين بمشرن( ، لالت مضى حتى إذا كان بالشجرة
(ٖ)
أدركه الرجل فمال له كما لال  

مرة لال )فأرجع فلن أستعين بمشرن( ، ثم  أولكما لال  مرة ، فمال له النبي  أول

بالبيداء رجع فأدركه
(ٗ)
مرة )تؤمن باهلل ورسوله لال نعم فمال  أولفمال له كما لال  

فأنطلك((
(٘)
. 

أنا  واستدلوا بما رواه حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده لال )أتيت النبي 

ورجل من لومي ولم نسلم فملنا أنا نستحي أن يشهد لومنا مشهداً ال نشهده معهم ، 

)إنا ال نستعين بالمشركين على المشركين( ،   فمال، ال   نا( فمل؟ )أسلمتما فمال

فأسلمنا وأشهدنا معه(
(ٙ)
. 

 وجه الداللة   الحديثان حكمهما عام في كل مشرن فبل تجوز االستعانة بهم ، ولوله 

)إنا ال نستعين ...( نكرة في سباق النفي تفيد العموم
(7)
. 

ا أُعتمد أن لهم العزة والمنعة وكان متى   أن االنتصار بالمشركين ال يجوز إذوأعترض

حكمهم على حكم اإلسبلم ، وهذا ما نهى   عنهظهر ؼلبوا 
(8)
. 

                                                                                                                                                                      
هـ( ، ت 789من الحرؾ والصنائع والمعامبلت لعلي بن أحمد الخزاعي )ت  تخريم الدالالت السمعية له  (ٔ)

 779/ٔم ، 98٘ٔيروت ب –( دار الؽرب اإلسبلمي ٕإحسان عباس ، )ط

 9ٖٓ/ٖموضع أربعة أميال من المدينة ، نيل االوطار  (ٕ)

 9ٖٓ/ٖاسم لموضع ؛ نيل االوطار  (ٖ)

 9ٖٓ/ٖاسم لموضع ؛ نيل االوطار  (ٗ)

 ٕٖٙ/9، 88ٖٖصحيح مسلم ، باب كراهية االستعانة في الؽزو بكافر ، رلم الحديث  (٘)

؛ المستدرن ، واما  7ٖ/9؛ السنن الكبر  للبيهمي 97ٖ/ٖٔ، ٖٕٓ٘ٔمسند أحمد ،حديث جد خبيب، رلم الحديث  (ٙ)

 ٖٖٓ/٘، والحديث صحيح ينظر مجمع الزوائد 8ٙٔ/ٙ، ٕٙٔ٘حديث عبد   بن زيد، رلم الحديث 

 98ٙ/ٕينظر فيض المدير  (7)

 7ٕٙ/ٖينظر أحكام المرآن للجصاص  (8)
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ولد جاء عن رسول   ما يدل على جواز االستعانة  أحد واألحاديث الواردة كلها كانت لبل

 بالمشركين. 

 ظنه  للرجال كان لتفرسه منهم الرؼبة في اإلسبلم ولد صدق ن رده أكما 
(ٔ)
. 

 األدلة ذاتها فعن الزهر  )أن النبي هي    ٔانصانس أدنح أصذاب انمٕل انصأًَ

استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم(
(ٕ)
. 

استعار من صفوان بن أمية سبلحاً   وبما أخرجه اإلمام مالن عن الزهر  أن النبي 

ً وهو مشرن ، وهذا بعض من نص ال لبل   فخرج رسول   ... حديث )ودرعا

ً عنده ، فمال صفوان  هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسبلحا

أطوعاً أم كرهاً ، فمال طوعاً فأعاره األداة والسبلح الذ  عنده ثم خرج صفوان مع رسول 

    )وهو كافر فشهد حنيناً والطائؾ وهو كافر
(ٖ)

 ل المؽاز  والسير. وبما رواه أه

إسحاق عن عاصم بن عمر عن لتادة  أبن، فمد رو  أحد أن لزمان لاتل مع لومه يوم

    لال )كان فينا رجل أتى وال ندر  ممن هو يمال له لزمان ، وكان رسول  

 لاتل لتاالً شديداً فمتل وحده ثمانية اوأحد نه لمن أهل النار ، فلما كان يومإإذا ذكره يمول 

سبعة من المشركين وكان ذا بأس ، فأثخنته الجراحة ، فأحتمل إلى دار بني ظفر فجعل 

ا أبشر فو  رجال من المسلمين يمولون و  لمد أبليت اليوم يا لزمان فأبشر ، لال فبماذ

                                                      
 8ٖٓ/7؛ نيل االوطار  ٗٗ/ٖينظر المبسوط للسرخسي  (ٔ)

؛ المراسيل ألبي داود ، رلم  ٔٙٙ/7،  ٔمصنؾ أبن أبي شيبة ، من ؼزا بالمشركين واسهم لهم، رلم الحديث  (ٕ)

 ٕٕٗ/ٔ،  8ٕٔالحديث 

؛ السنن الكبر  للنسائي ، رلم الحديث ٔ٘ٗ/9، 9ٕٖٓسنن أبي داود ، باب في تضمين العور ، رلم الحديث (ٖ)

؛ السنن الكبر  88/ٗ، 997ا أسلمت زوجته لبله ، رلم الحديث ؛موطأ مالن ، باب نكاح المشرن إذ ٓٔٗ/ٖ، 78ٓ٘

  88/ٙللبيهمي 
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دت عليه جراحه اخذ سهماً تن لاتلت إال على أحساب لومي ولوال ذلن ما لاتلت ، فلما أشإ

متل به نفسه(من كنانته ف
(ٔ)
. 

ذلن بأن الكافر ال  اأما ما شرطه أصحاب المول الثاني من ضرورة الحاجة إليهم فأنهم عللو

يؤمن مكره وخداعه وفي ذلن ضرر على المجاهدين ، لذا حرم عند عدم الحاجة اللجوء 

ح المحظوراتيإليهم ، إال إذا اضطر إلى ذلن فالضرورات تب
(ٕ)
. 

إن باالستعانة بالكافر على الكافر زيادة كبت   فإنهم لالوا أيا أصذاب انمٕل انصانس

ً لها ، وضرب الظالمين  وؼيظ لهم ، واالستعانة بهم فيها صيانة لدماء المسلمين وحمنا

ستعانة بالكبلب على المشركينستعانة بهم كاإلبعضهم ببعض ، واإل
(ٖ)
. 

  ومراسيله عند والثاني مرسبلن من مراسيل الزهر األولن يالحديثبأن   وأعترض

 ً العلماء ضعيفة كما ذكرنا سابما
(ٗ)
عبد  أبنن كان خبر صفوان مشهوراً فمد لال عنه إ، و 

علمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، أالبر)والحديث ال 

شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلن الشعبي ، وشهرة هذا الحديث ألو  من  أبنو

إسناده(
(٘)
. 

عليه النوو  بموله )وأما مماتلة لزمان مع المسلمين فلم  اعترضأما خبر لزمان فمد 

أذن له بذلن األمر ، وؼاية ما في األمر أنه يجوز لئلمام السكوت عن كافر  يثبت انه 

لاتل مع المسلمين(
(ٙ)
. 

                                                      
هـ( ، ت طه ٖٕٔسير أبن هشام ، السيرة النبوية ؛لعبد الملن بن هشام بن أيوب الحمير  المعافير  أبو دمحم )ت (ٔ)

از  والشمائل والسير ؛ عيون األثر في فنون المؽ 88/ٕهـ ، ٔٔٗٔبيروت  –( ، دار الجبل ٔعبد الرؤوؾ يعد ، )ط

 ٕٕٗ/ٔبيروت ،  –هـ( ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 7ٖٗ، لدمحم بن عبد   بن يحيى أبن سيد الناس )ت

 ٖٔٔ/ٔٔ؛ المحلى  ٕٙ٘/ٕٔ؛ المؽني  99ٔ/ٕينظر شرح النوو  على مسلم  (ٕ)

 ٖٔ/ٔٔ؛ المحلى  ٗٗ/ٖينظر المبسوط للسرخسي  (ٖ)

 ٕٖٔ/ٖأحاديث التعليك  ينظر تنميح التحميك في (ٗ)

 9ٔ/ٕٔالتمهيد  (٘)

 8ٕٔ/9ٔالمجموع  (ٙ)
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ال تمو   النوو  يتضح أن ال حجة في االستدالل بهذا الخبر ، وهذه األخباراإلمام مول بو

على نسخ أو تخصيص ما سبك من اآليات واألحاديث الصحيحة في أدلة أصحاب المول 

 .األول

عنها ، إنما  ين االستعانة المنهإمن تعارض بين األدلة السابمة ، ف ن  ليس هنا انرتجٍخ

 ء المسلمين وال يؤمن منه.واالستعانة بمن ال يماتل تحت لواهي استعانة الذليل بالعزيز ، 

وأشتهر عنه عند أهل المعاز    ذا انتفت تلن الموانع أستعين بهم ، وهذا ما فعله فإ

شوكة  كان اإلسبلم لد ظهر وانتشر ولويت والسير ، فإنه عندما استعان بصفوان

ً من رسول     المسلمين ورسول    لد أمن جانب صفوان ، فكان هذا تخصيصا

  ستعانة بالمشركينللحكم العام في عدم جواز اال
(ٔ)
وبهذا يتضح رجحان االستعانة  

 بالمشركين بالشروط السبعة السابمة و  اعلم.

 ادلغأنح اخلايغح

 ))عٓى انربرٌٔ((

كبر من الحمار ، أنثاه برذونة وجمعه براذين والبراذين أالبرذون هو دابة دون الخيل و

الخيل التركية ، فهو نوع من انواع الخيول ؼير العراب
(ٕ)
  

والعراب الخيل العربية
(ٖ)
. 

  على خمسة ألوال سهمها في فمهاءاختلؾ ال

 
                                                      

 ٕٓٔ/ٖ؛ تفسير اآللوسي  7ٕٙ/ٖينظر إحكام المرآن للجصاص  (ٔ)

 ٙٓٔ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء 87٘/ٔينظر لسان العرب (ٕ)

 8ٖٓ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء  87٘/ٔينظر لسان العرب  (ٖ)
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اإلمام  وهو لول  إذا أدركت البراذين العراب سو  بينهما بالسهم األٔلانمٕل 

الجوزجاني
(ٔ)

، ومراده باإلدران أنها بالكر عليها والفر في الحرب مثل العربية  

أيوب وخيثمة وأبأبي  أبنأبي شيبة و أبنوبه لال وتماربها.
(ٕ)
. 

أحمدحد ألوال أ  ال يسهم للبراذين وبه لال مالن بن عبد   الخثعمي وانمٕل انصاًَ
(ٖ)
. 

 وأحد لولي األوزاعي  يسهم لها نصؾ سهم العراب وبه لال الليث وانمٕل انصانس

وأبي بكر الخرلي أحمد وأحد لوليالحسن 
(ٗ)
. 

 أحد بينهما او يفضل احدهما على اآلخر وهذا  إذا رأ  اإلمام أن يساو   انمٕل انشاتغ

الشافعي وأحد لوليلولي الثور  
(٘)
. 

لولي الحسن أحد   يسهم لها سهام العراب وهذاانمٕل اخلايظ
(ٙ)
حنيفة لال أبووبه  

أحمدالثور  واحد ألوال  وأحد لوليالشافعي  وأحد لولييوسؾ  وومالن وأب
(7)
 

اإلماميةو
(8)
. 

 

                                                      
 ٗٔ٘/ٕٔينظر المؽني  (ٔ)

 ٗٔ٘/ٕٔفسه ينظر المصدر ن (ٕ)

 ٗٔ٘/ٕٔينظر المصدر نفسه (ٖ)

؛ ؼريب الحديث ، لئلمام أبي دمحم عبد   بن مسلم بن لتيبة الدينور   ٕٔٗ/ٗينظر أحكام المرآن للجصاص  (ٗ)

 ٗٔ٘/ٕٔ؛ المؽني  ٕٖٗ/ٕ،  79ٖٔبؽداد  –( مطبعة العاني ٔهـ( ؛ت د.عبد   الجبور  ،)ط7ٕٙ)ت

 ٕٖٗ/ٕبة ينظر ؼريب الحديث ألبن لتي (٘)

 7٘/٘؛ االستذكار  ٖٙٙ/7ينظر مصنؾ أبن أبي شيبة  (ٙ)

 ٖٔ٘/ٕٔ؛ المؽني  ٕٙ٘/7،  ٕ٘ٔ/ٗ؛ األم  ٕٕٗ/ٗينظر أحكام المرآن للجصاص  (7)

 78ٖ/7ينظر الخبلؾ ألبي جعفر الطوسي  (8)
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 األدنح ٔيُالشرٓا

ما رواه عمر بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه لال     األٔلأصذاب انمٕل  أدنح

)إذا بلؽت البراذين ما يبلػ الخيل فألحمها بالخيل(
(ٔ)
. 

وجه الداللة  فالبرذون وان كان من الخيل إال أنه أثمل من الخيل العربية ، فإذا عمل عمل 

 مثلها ببل مفاضلة أو نمصان.الخيل العربية في الحرب بالكر والفر وجب أن يعطى 

لد ورد عن عمر بن عبد العزيز ما يخالؾ لوله هذا وسيأتي في معرض بأنه   وأعترض

 أدلة أصحاب المول الرابع.

)أنه كتب إلى عمر    ما جاء عن أبي موسى األشعر   أدنح أصذاب انمٕل انصاًَ

 إنا لما فتحنا تستر(
(ٕ)
تلن البراذين ،  إليه عمر ، أصبنا خيبلً عراضاً ،  فكتب  

اقت، فأفرق منها الع
(ٖ)
ما سو  ذلن( وألػفأسهم  

(ٗ)
. 

ن البرذون أبين البرذون والعراب ولم يسهم لها فدل على  وجه الداللة  فرق عمر

ليس من جنس العراب فالبرذون حيوان دون الحصان وال يعمل عمله ، وله المدرة على 

اب والجبال فأشبه البؽلالسير في األماكن الوعرة كالشع
(٘)
. 

  أن أسم الخيل يطلك على البرذون والعراب وما يفرق العرب بينهما. لال أبو وأعترض

يوسؾ )من كبلم العرب المعروؾ الذ  ال تختلؾ فيه إن تمول خيل ولعلها براذين كلها 

                                                      
 ٖٖ/ٖالمدونة الكبر  ،  (ٔ)

 ٓٗٔ/ٔمعطار في خبر األلطار ، ينظر الروض ال مدينة األهواز فتحها ابو موسى األشعر   (ٕ)

 ٕٔٔ/ٕٙالنجائب من الخيل ، ينظر تاج العروس  (ٖ)

 ٗٗٙ/7، ٘مصنؾ أبن أبي شيبة ، في البراذين ما لها وكيؾ يمسم لها ، رلم الحديث  (ٗ)

 9ٗ/ٕ؛ أضواء البيان  ٗٔ٘/ٕٔينظر المؽني  (٘)
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أوجلها(
(ٔ)
ة )أنه نظر إلى خيل مربوط ، ومما يؤكد ذلن ما رو  عن أبي الدرداء  

بين البراذين والهجن
(ٕ)
انَّزِ ٍَ  ُنفِقٌٌَُ ؤَيٌَْانَيُى بِانهَّيْمِ ًَاننَّيَاسِ سِشّاًً ًَعَالََِيَةًً فَهَيُىْ )،فمال أهل هذه َمْن  

 (.(ٖ)(ؤَجْشُىُىْ عِنذَ سَبِّيِىْ ًَالَ خٌَْ   عَهَيْيِىْ ًَالَ ىُىْ  َحْضٌٌَََُ

راب ، وإنما جعلها من الخيلبين البراذين والع وجه الداللة  لم يفرق 
(ٗ)
. 

ؼير واحد أبي شيبة عن  أبنفمد جاء في ؼير مصنؾ  أما خبر أبي موسى األشعر  

 أبنلتيبة في كتابه و أبن( بدل )فافرق( وهذا نصه عن من المصنفين بلفظ )فما لارب

أنه كتب إلى لدامة في المؽني )رو  الجوزجاني بإسناده عن أبي موسى األشعر  

إنا وجدنا بالعراق خيبلً عراضاً دكا مر بن الخطاب ع
(٘)
، فما تر  يا أمير المؤمنين  

العتاق منها فاجعل له سهما  بالمؤمنين في سهمانها ، فكتب إليه تلن البراذين فما لار

ما سو  ذلن( وألػواحداً 
(ٙ)
. 

ة البراذين العتاق أن تماربها في اللحوق والسرعة(بلتيبة )وممار أبنلال 
(7)
هذا دليل ، و 

 وسيأتي الرد على ذلن في معرض عرض األدلة. األولألصحاب المول 

 

                                                      
هـ( ، ت أبو الوفا االفؽاني ، 8ٕٔألنصار  )تالرد على سير االوزاعي ، ألبي يوسؾ يعموب إبراهيم بن حبيب ا (ٔ)

 ٕٔ/ٔدار الكتب العلمية ، 

 9ٖٗ/ٔ؛ معجم لؽة الفمهاء  ٖٙٙ/ٔالهجن من ولدته برذونة من حصان عربي ، ينظر الماموس الفمهي  (ٕ)

 7ٕٗسورة البمرة من اآلية  (ٖ)

  ٓٔٙ/٘طبر  والخبر مرسل ينظر تفسير ال ٓٔٙ/٘،  ٕٖٕٖتفسير الطبر  ، رلم الحديث  (ٗ)

البرذون العريض الظهر المصير ، ينظر ؼريب الحديث ، لئلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم بن علي  (٘)

 ٖٗٗ/ٔ( ، دار الكتب العلمية ، ٔهـ( ، ت عبد المعطي أمين للعة جي ، )ط97٘الجوز  )ت

 ٖٔ٘/ٕٔ؛ المؽني  ٖٖٗ/ٔ ؛ الفائك في ؼريب الحديث واالثر 87/ٕؼريب الحديث ألبن لتيبة  (ٙ)

 88/ٕؼريب الحديث ألبن لتيبة  (7)
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   فمد استدلوا بما رواه خالد بن معدان )أن الرسول ايا أصذاب انمٕل انصانس

أسهم للعراب سهمين وللهجن سهم(
(ٔ)
. 

)هجن الهجين يوم حنين وعرب العراب للعربي  وبما رو  مكحول )أن رسول   

(سهمين(
(ٕ)
 

وبما رواه علي بن األلمر )أن الخيل أؼارت بالشام فأدركت العراب في يومها وأدركت 

الكوادن
(ٖ)
ضحى الؽد ، وعلى الخيل رجل من همذان يمال له المنذر بن أبي حميضة ،  

 فمال ال أجعل ما أدرن منها مثل الذ  لم يدرن ففضل الخيل ، فكتب إلى عمر بن الخطاب 

 دعي أمه لمد أذكرت بهفمال هبلت الوا
(ٗ)
، أمضوها على ما لال( 

(٘)
. 

يوم دمشك لسم  من لسم البراذين خالد بن الوليد  أولوبما رواه مكحول )أن 

للبراذين نصؾ سهام العراب لما رأ  من جريها ولوتها فكان يعطي البراذين سهماً سهماً  

فمضت السنة على ذلن ولم يخالفهما احد(
(ٙ)
. 

 

                                                      
 8ٕٙ؛ المراسيل ألبي داود ، رلم الحديث  ٗٗٙ/7، ٗمصنؾ أبن أبي شيبة ، البراذين ما لها وكيؾ يمسم لها ،  (ٔ)

 8ٕٖ/ٙ؛ السنن الكبر  للبيهمي ٕٙٙ/ٔ،

 ٕ٘/9بيهمي ؛ السنن الكبر  لل7ٕٕ/ٔ، 87ٕالمراسيل ألبي داود ، رلم الحديث  (ٕ)

 ٕٕ٘/ٖ؛ تاج العروس  ٘٘/ٖٔالكوادن البرذون الهجين أو الفرس الهجين وليل البؽل ينظر لسان العرب  (ٖ)

هبلت الوادعي معناه الدعاء عليه أ  ثكلته وجاء هنا في باب المدح والتمريظ ، وأذكرت معناه جاءت به ذكراً من  (ٗ)

ً داهية ، ينظر لسان العرب  ؛ ؼريب الحديث ألبي سليمان أحمد بن إبراهيم الخطابي البستي  8ٖٓ/ٗالرجال ذكيا

؛ النهمن اآلية في ؼريب الحديث واالثر ،  97/ٕهـ( ، ت عبد الكريم إبراهيم العزباو  ، جامعة أم المر  ، 88ٖ)ت

بة العلمية دمحم محمود الطناحي ، المكت –هـ( ، ت طاهر أحمد الزوا  ٙٓٙألبي السعادات المبارن بن دمحم الجزر  )ت

 ،٘/ٕٖ9  

هـ( ، ت حبيب الرحمن 9ٕٕسنن سعيد منصور ، للحافظ أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني )ت (٘)

؛ ٕٕٙ/ٕ، 77ٕٕ، باب ما جاء في تفضيل الخيل ، رلم الحديث  98ٕٔالهند ،  –( ، دار السلفية ٔاالعظمي ، )ط

 ٘ٔ/9السنن الكبر  للبيهمي 

 ٕٔٗ/ٓٗللجصاص أحكام المرآن  (ٙ)
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أكبر في الحرب  ان كان من الخيل إال أن للخيل العربية أثرإ  أن البرذون ووجه الداللة 

فهو ؼير لادر على الكر والفر مثلها ، لذا يعطى نصؾ ما يعطى لها
(ٔ)
. 

  أن جميع األخبار السابمة ال تموم بها حجة وخبر خالد بن معدان منمطعوأعترض
(ٕ)
  ،

ص خبر مكحول عن خالد بأنه وخبر مكحول وعلي بن األلمر مراسيل وأعل الجصا

منمطع
(ٖ)

ً  أبن، وأعل  حجر خبر علي بن األلمر باالنمطاع أيضا
(ٗ)
، كما أن ليس في هذه  

ن صحت دليل على الوجوب ، بل المذكور فيهما أن ذلن اجتهاد من أمير  إاألخبار و

ً على ذلن  الجيا ورأ  لهما وأن وافمهما عمر  ، ولال الشافعي رحمه   معلما

أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلن ، ولم يرو ذلن  ولد ذكر عن النبي )

األلمر مرسبلن وهذان  أبنإال مرسبلً والمرسل ال تموم به حجة ، وكل من خبر مكحول و

خبران مرسبلن ليس واحد منهما شهد ما حدث(
(٘)
. 

عطفان لال  أبنعن ف عباس رضي   عنهما ما يخالؾ لول عمر  أبنكما رو  عن 

عباس يمول )سهم الفرس العربي والعجمي سواء( أبنسمعت 
(ٙ)
. 

ن إوخبر علي بن األلمر ف بخبر مكحول عن خالد  ٔاعرذل أصذاب انمٕل انشاتغ

 كبل الخبرين يدالن على إن الحكم إنما يرجع إلى اإلمام جمعاً بين ما ورد من اآلثار.

 خبرين ال يصح االحتجاج بهما.  لد بينا سابماً أن كبل الوأعترض

                                                      
 ٘ٔ٘/ٕٔينظر المؽني  (ٔ)

 8ٕٖ/ٙالسنن الكبر  للبيهمي  (ٕ)

 ٕٔٗ/ٗأحكام المرآن للجصاص  (ٖ)

 8ٗ/ٙفتح البار  ألبن حجر  (ٗ)

 ٖٙٔ/٘معرفة السنن واآلثار للبيهمي  (٘)

، ت مسعد عبد  هـ(8ٓ7بؽية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، للحافظ الجليل نور الدين بن أبي بكر الهيثمي )ت  (ٙ)

 8ٕٓ/ٔ،  ٔ٘ٙالحميد دمحم السعدني ، دار الطبلئع ، باب ما جاء في الخيل ، رلم 
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ًَؤَعِذًُّاْ نَيُى يَّا اسْتَطَعْتُى يٍِّ قٌَُّ ٍ ًَيٍِ سِّبَاطِ )  بموله تعالى ٔاعرذل أصذاب انمٕل اخلايظ

 .(ٕ)(ٌىَا ًَصِ نَةًً ًَانْخَيْمَ ًَانْبِغَالَ ًَانْحًَِريَ نِتَشْكَبُ)وبموله تعالى  (ٔ)(انْخَيْمِ تُشْىِبٌٌَُ بِوِ عَذًَّْ انهّوِ ًَعَذًَُّكُىْ 

سم الخيل اى لد أضاؾ سبحانه وتعالى اإلرهاب الى الخيل ، واألولوجه الداللة   في اآلية 

يشمل كل أنواعه وأجناسه
(ٖ)
، وفي اآلية الثانية أن   سبحانه وتعالى لد أمتن على  

لما بطال )وكأن اآلية استوعبت ما يركب من هذا الجنس  أبنعباده بركوب الخيل لال 

يمتضيه االمتنان ، فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في 

الخيل(
(ٗ)
. 

لوله )الخيل معمود بنواصيها الخير إلى يوم  واستدلوا بما جاء عن رسول   

الميامة(
(٘)
. 

ووجه داللة الحديث أن العرب تطلك اسم الخيل على العراب والبراذين على حد سواء ولد 

ً ذلن بمول أبي يوسؾ وما جاء عن أبي الدرداء بي ، ولد سبك أيضاً خبر  نا سابما

عباس في إن سهمهما سواء ، وعن الحسن البصر  أنه لال )البرذون بمنزلة  أبن

الفرس(
(ٙ)
. 

ومما يدل عن أنهما جنس واحد ما رواه جويبر بن سعد لال )أتانا كتاب عمر بن عبد 

عليكم أما بعد فإنه بلؽني أن بعض والتكم وضعوا سهام  العزيز ونحن بخراسان )سبلم

أنه  البراذين ، فكانوا لما فعلوا من ذلن أهبل ، وأنه بلؽني عن الثمة عن رسول   

                                                      
 ٓٙسورة األنفال من اآلية  (ٔ)

 8سورة النحل من اآلية  (ٕ)

 8ٕ٘/ٕٔينظر البحر الرائك  (ٖ)

 8ٗ/ٙفتح البار  ألبن حجر  (ٗ)

 ٗٗٗ/9،  79ٖٗامة ، رلم الحديث صحيح مسلم ، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم المي (٘)

 ٖٙٙ/7، ٕمصنؾ أبن أبي شيبة ،في البراذين ما لها وكيؾ يمسم لها، رلم الحديث  (ٙ)
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أسهم الخيل كلها عرابها ومماريفها
(ٔ)
 للفرس سهمين فأسهموا كما أسهم رسول    

ها خيبلً كلها ولعمر  ما كانت البرذون لال عز وجل في كتابه )والخيل والبؽال( ، فجعل

بأعفا من العمل من صاحب العربي فيما كان من مسلحة أو حرس والسبلم علين((
(ٕ)
. 

أن البرذون من جنس  وجه الداللة أن استشهاده بكتاب   وما ذكر عن رسول   

العراب وتجاريها الخيل وال فضل للعربي من الخيل على البراذين ، وأن لم تدرن البراذين و

في الكر والفر ، فأن لها أعمال أخر  ال تمدر عليها الخيل العربية ، يدل على أن ال فرق 

 بينهما.

واستدلوا أيضاً بما رواه يحيى بن الممدام الكند  أنه سمع جده الممدام يمول )ألمت أنا 

برذونة  وبضعة عشر رجبلً من لومي يومين أو ثبلثة أيام لم نذق طعاماً ولد ربطوا

ليذبحوها ، فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذ  كان منا في أمر البرذونة ، فمال لو ذبحوها 

يوم خيبر أموال المعاهدين وحمر اإلنس وخيلها  لسؤتن ثم لال حرم رسول اله 

وبؽالها ثم أمر له بمد أو مدين من طعام(
(ٖ)
. 

وعد البرذونة منه ولم يجوز لهم أكلها ال ير  جواز أكل الخيل وجه الداللة  أن خالد 

،مما يؤكد أنهم ال يفرلون بين الخيل والبراذين ، والعلماء كذلن ال يفرلون بينهما في حكم 

جواز أكلها من عدمه
(ٗ)
. 

ومما يدل على إنهما جنس واحد وجوب الصدلة عليهما وان ال فرق بينهما بدليل ما رواه 

لال سألت سعيد بن المسيب عن صدلة البراذين فمال  أبي شيبة عن عبد   بن دينار أبن

)أوفي الخيل صدلة(
(٘)

. فلم يفرق رحمه   بينهما واكد على إنها من الخيل بتكرار لوله 

                                                      
 ٕٙ٘/ٕٗخيل مماريؾ هجائن ، تاج العروس  (ٔ)

 7ٕٖ/ٕ،  77ٖٕسنن سعيد بن منصور ، باب من لال الخيل والبراذين بمنزلة واحدة ، رلم الحديث  (ٕ)

 9ٙ/ٔٔ،  8ٖٖٗباب الصيد والذبائح واألطعمة وؼير ذلن ، رلم الحديث  سنن الدارلطني ،(ٖ)

 ٕٕٗ/ٗينظر احكام المرآن للجصاص  (ٗ)

  9ٔٔ/ٗ؛ السنن الكبر  للبيهمي  ٖٗ/ٖ،  ٔمصنؾ أبن أبي شيبة ، ما لالوا في زكاة الخيل، رلم الحديث (٘)
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ومما يؤكد على أن ال فرق بينهما إطبللهم أسهم الفارس على راكب البرذون وراكب 

الحصان ، فكل واحد منهما يسمى فارساً 
(ٔ)
. 

عرض األدلة والممارنة بينها يتضح رجحان المول إن البراذين يسهم لها  وبعد انرتجٍخ

 كسهم الخيل العراب و  أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ٕٕٗ/ٗأحكام المرآن للجصاص  (ٔ)
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 اخلامتح

   هم نتائجهأوتتضمن خبلصة البحث و

كان عصر اإلمام الجوزجاني عصر نهضة علمية لم تشهد األمة اإلسبلمية عصر مثله 

ن العصر عدد ال يحص من العلماء في كل حتى أطلك عليه العصر الذهبي ، فبرز في ذل

من هذه األمة بلػ أحد مجاالت العلوم الشرعية واإلنسانية وبلؽوا من العلم مبلؽاً للما نجد

مبلؽهم وخلفوا لنا من الكنوز العلمية ثورة هائلة ، تعد من أهم مصادرنا ومراجعنا التي 

 نرجع إليها في أمور ديننا ودنيانا.

 ى أربعة أمور.وتفولهم هذا يعود إل

  صدلهم وإخبلصهم هلل وهممهم العالية وُجدهم في طلب العلم ولنا اإلمام الجوزجاني األول

 خير دليل.

الثاني  المابلية العلمية االعجازية التي مكنتهم في الجمع بين أنواع مختلفة من العلوم 

 والتمكن من كل علم واإللمام به.

إلى نهاية العصر العباسي  مية منذ عهد الرسولالثالث  الوضع السياسي للدولة اإلسبل

الثاني الذ  شهد مراحل من االستمرار واألمن ولفترات طويلة ، مما أشاع األمن في ربوع 

 الدولة وسهل تنمل العلماء وطلبة العلم.

الرابع  دعم الخلفاء ورجال الدولة للعلماء وتشجيعهم على البحث والترجمة في كافة 

 اء المدارس والمكتبات وإطبللهم لحرية الفكر.أنواع العلوم وبن

وفي هذا المناخ العلمي واالستمرار السياسي برز اإلمام الجوزجاني رحمه   فجمع بين 

أكثر من علم ويظهر ذلن جلياً في تنوع العلوم التي برع فيها من فمه وأصول وحديث 

ي الحديث وجرحه وتعديله في وأخذ العلماء منه واعتمادهم على ألواله الفمهية ورواياته ف

علم الرجال  ونملها واالستدالل بها في أشهر الكتب التي خلفوها لنا في الفمه والحديث 
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وعلومهما ، ولد بينُت ذلن في فصل حياته العلمية من طلبه للعلم ورحبلته في طلبه 

م هذا وموسوعيته العلمية وتنوع العلوم التي برع فيها ، وكان هذا الفصل من أهم نتائ

البحث وهذا التنوع في العلوم كان نتاج تنوع شيوخه اإلجبلء وكثرتهم رحمهم   تعالى ، 

مما جعله ممصدا لطبلب العلم واجتماعهم عليه واألخذ عنه ، إال إن ما نمل عنه في الفمه 

إذا يعد لليبلً إذا ما لورن بؽيره من العلوم فمد وجدُت له ثمانية وثبلثون لوالً ، وهذا لليل 

 ما لارناه بؽيره ممن عاصره من العلماء وسبب ذلن يرجع لثبلثة أمور.

 أحمد  أن اإلمام الجوزجاني لم يتفرد بمذهب خاص به إنما انضو  تحت لواء شيخه األول

 بن حنبل رحمه   حتى صار واحد من رواة المذهب المشهورين.

هم من جمع وأهتم ب رائه الفمهية رحمهم   تعالى وعلى كثرت تبلميذهالثاني  لم يكن من 

ؼيرا واحد ممن اشتهر بالفمه  مكاهتمامهم بؽيرها ، مما أخذوا عنه ولد كانوا فيه

 كالطبر  والنسائي.

الثالث  إن ما ألفه من كتب الفمه لم يصل إلينا فمد اندثر وما وصل إلينا من ألواله الفمهية 

 .ةمفمودثبلث كتب كر العلماء إن له ذكرها من نمل عن تلن الكتب واستشهد بها ، ولد ذ

وعشرين لوال وخالفه في  تينفي أثن أحمده التي جمعتها لد وافك اإلمام ؤوعليه فكانت آرا

 لوال ، فأما ما وافمه بها في على الترتيب التالي  ة ة عشرخمس

 جواز مسح العمامة .ٔ

 طهارة طين المطر في الشوارع .ٕ

 اآلذان لبل طلوع الفجر .ٖ

 انالترجيع في اآلذ .ٗ

 اإلسرار بمراءة البسملة في الصبلة .٘

 نسخ التطبيك وبطبلن الصبلة به .ٙ

 جواز الصبلة خلؾ اإلمام الجالس .7

 المتنفلجواز التداء المفترض ب .8
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 مماتلة من مرو أمام مصبلً اتخذ ستراً  .9

 جواز حمل الطفل في الصبلة .ٓٔ

 وجوب لضاء النافلة إذا أفسدها لبل إتمامها فهي تلزم  بالشروع .ٔٔ

 لعيد على صفتهالضاء صبلة ا .ٕٔ

 الدعاء بعد التكبير الرابعة في صبلة الجنازة .ٖٔ

 صفة صبلة الخوؾ .ٗٔ

 بناء مسجد في الطريك الواسع إذا بمي منه سبع أذرع .٘ٔ

 الطبلق والعتاق ال يحبلن محل اليمين وان الطبلق يمع بهما .ٙٔ

 حرمة نكاح الُمحلل  .7ٔ

 ال يجوز بيع عصير العنب .8ٔ

 صؽيرة ال يجوز الَسلوم في بستان معين أو لرية .9ٔ

 ال تجوز الحيلة في إسماط الشفعة لبل وجوبها .ٕٓ

 حد الزاني المحصن الرجم فمط .ٕٔ

 وجوب المصاص في اللطمة والضربة  .ٕٕ

 لوال وهي على الترتيب التالي  ةوخالفه في ستة عشر

ٔ.  ً  وجوب الؽسل على من ؼسل ميتا

 ال يجب استيعاب الوجه بالتيمم .ٕ

 تعجيل صبلة العشاء .ٖ

 تصاوير كراهية الصبلة على بساط فيه .ٗ

 ال لضاء على المتعمد ترن الصبلة .٘

 في صفة تمييز الصبي .ٙ

 ال يُتشهد لسجود السهو .7

 ال تجب الجماعة على األعمى .8

 سنة الجمعة يصلي اإلمام في بيته ركعتين ويصلي المأموم أربعا في المسجد .9
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 ال يجهر في المراءة في صبلة كسوؾ الشمس .ٓٔ

 في صفة رفع اليدين في دعاء االستسماء .ٔٔ

 ة الزوجة لزوجهاوجوب خدم .ٕٔ

 ال يجوز السلم في الحيوان .ٖٔ

 وجوب الحد على من امتنعت عن اللعان بعد لعان الزوج لها .ٗٔ

 ال تجوز االستعانة بالمشرن .٘ٔ

 اإلسهام للبراذين إذا أدركت الخيل العربية  .ٙٔ

ولد فصل ذلن كله في منالشة المسائل منالشتاً ممارنةً ظهر فيها سعة ومرونة الشريعة 

ذه السعة والمرونة تدل على الممدار العظيم من الرحمة باختبلؾ هؤالء اإلسبلمية وان ه

العلماء واجتهاداتهم التي ال تخرج عن نطاق الشرع وكلها مستندةٌ إلى أدلة إنما تتفاوت 

بحسب لوة الدليل مما يتيح فسحة في أحكام الشرع تتبلئم ومتطلبات كل المجتمعات 

 وعلى اله وصحبه وسلم. اإلنسانية. وصلى   على سيدنا دمحم
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 ملحك خاص بتراجم العلماء الذين ذكروا في هذه الرسالة

ولد ترجمت لكل واحد بشكل مختصراً جداً والتصرت على من لم يكن من أصحاب 

 .هجائيةالمؤلفات التي استعنت بها في هذه الرسالة ولد رتبتهم على حسب الحروؾ ال

 ً  رحمهم   تعالى جميعا

ي ليلي  دمحم بن عبد الرحمن بن أبي ليلي يسار ابن ببلل األنصار  الكوفي ابن أب .ٔ

هـ(8ٗٔ)ت
(ٔ)
 

ابن االنبار   دمحم بن عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم أبو عبد   الشيباني  .ٕ

هـ(8٘٘)ت
(ٕ)
 

هـ(ٕٙ٘ابن المطان احمد بن سنان بن أسد بن حبان أبو جعفر المطان الواسطي )ت .ٖ
(ٖ)
 

لمبارن  عبد   بن المبارن بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي المروز  ابن ا .ٗ

هـ(8ٔٔ)ت
(ٗ)
 

هـ(9ٗٗابن بطال  علي بن خلؾ بن عبد الملن بن بطال أبو الحسن البكر  المرطبي ) .٘
(٘)
 

هـ(7ٖٙابن حولل  دمحم بن علي بن حولل النصيبي ، البؽداد  ، الموصلي أبو الماسم )ت .ٙ
(ٙ)
 

هـ(7ٖٙ)ت
(ٙ)
 

الرحمن بن يوسؾ بن سعيد أبو دمحم بن خراا المروز  البؽداد  ابن خراا  عبد  .7

هـ(8ٖٕ)ت
(7)
 

هـ(ٕٗٗابن شبرمة  عبد   ين شبرمة بن الطفيل بن عمر بن ضرار الضبي الكوفي )ت .8
(ٔ)
 

هـ(ٕٗٗ)ت
(ٔ)
 

                                                      
 8ٔ/ٙ؛ األعبلم  8ٗ/ٔطبمات الفمهاء ؛  9/8ٕثمات ابن حبان  ينظر (ٔ)

 ٕ٘ٔ/ٙ، األعبلم  7ٕٗ/٘ٔ، سير أعبلم النببلء  ٔ٘/ٗينظر وفيات األعيان (ٕ)

 ٕ٘ٔ/ٕتذكرة الحفاظ  9ٕٙ/ٔالتعديل والتجريح  ٖٖ/8ينظر ثمات ابن حبان  (ٖ)

 ٘ٔٔ/ٗ، األعبلم  78ٖ/8سير أعبلم النببلء  7/7ينظر ثمات ابن حبان  (ٗ)

 8ٕ٘/ٗاألعبلم  8ٙ/ٕٕ، الوافي بالوفيات  7ٗ/8ٔم النببلء ينظر سير أعبل(٘)

 ٗٙٙٔ/ٕ، كشؾ الظنون  ٘/ٔٔ، معجم المؤلفين  ٔٔٔ/ٙينظر األعبلم  (ٙ)

 ٗٗ/7ٔ؛ الوافي بالوفيات  ٕٗٙ/ٕ، تذكرة الحفاظ  8ٓٔ/ٖٙينظر تأريخ دمشك  (7)
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ابن وارة  الحافظ أبو عبد   دمحم بن مسلم بن عثمان بن وارة الراز  المعروؾ بابن وارة  .9

هـ(ٕ٘ٙ)ت
(ٕ)
 

اهر  دمحم بن عثمان التنوحني الكفرسوسي أبو عبد الرحمن الحمصي أبو الجم .ٓٔ

هـ(ٕٕٗالدمشمي وأبو الجماهر لمبه )ت
(ٖ)
 

هـ(8ٕٖأبو الدحداح  احمد بن دمحم بن إسماعيل التميمي الدمشمي )ت .ٔٔ
(ٗ)
 

هـ(ٖٔٔأبو بكر الخبلل  احمد بن دمحم بن هارون بن يزيد البؽداد  )ت .ٕٔ
(٘)
 

هـ(ٕٓٗد بن ابي اليمان الكلبي أبو ثور البؽداد  )تأبو ثور  ابراهيم بن خال .ٖٔ
(ٙ)
 

هـ(ٖٕٗأبو خيثمة  زهير بن حرب بن شداد البؽداد  )ت .ٗٔ
(7)
 

أبو عبيد  علي بن الحسين بن يحرب فميه مجتهد ولاضي ، كان يلمب بابي عبيد  .٘ٔ

هـ(9ٖٔ)ت
(8)
 

االسراباذ  اإلدريسي  عبد الرحمن بن دمحم بن دمحم بن عبد   بن إدريس أبو سعيد  .ٙٔ

هـ(ٕ٘ٗ)ت
(9)
 

هـ(ٙٓٗاالسفرائيني  احمد بن دمحم أبو حامد االسفرائيني )ت .7ٔ
(ٔٓ)

 

هـ(89ٕاالسماعيلي  دمحم بن إسماعيل بن مهران أبو بكر النيسابور  ) .8ٔ
(ٔٔ)

 

هـ(7٘األسود  األسود بن عزيز بن ليس أبو عبد الرحمن النخعي الكوفي )ت .9ٔ
(ٕٔ)

 

                                                                                                                                                                      
 7ٖٗ/ٙسير أعبلم النببلء  8ٕ/٘الجرح والتعديل  ٘/7ينظر الثمات  (ٔ)

 8ٗ/ٖسير أعبلم النببلء  ٕٙ٘/ٖتأريخ بؽداد  ٓ٘ٔ/9ينظر ثمات ابن حبان  (ٕ)

 ٖٗٗ/ٔتذكرة الحفاظ  7ٕٖ/7الجرح والتعديل  9/77ينظر ثمات ابن حبان  (ٖ)

 8ٕٓ/ٔ، األعبلم 7ٓ/ٖ، تذكرة الحفاظ ٕٕٓ/٘ينظر تاريخ دمشك  (ٗ)

 ٕٙٓ/ٔاألعبلم  ، 8ٕٔ/8ٕ، الوافي بالوفيات  98ٕٔٗينظر سير أعبلم النببلء  (٘)

 7ٖ/ٔ؛ األعبلم  ٕ/ٔ؛ وفيات األعيان  9ٕ/ٔطبمات الفمهاء  ينظر (ٙ)

 ٔ٘/ٖ؛ األعبلم  79ٗ/ٔٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٕٙ٘/8ينظر ثمات ابن حبان  (7)

 77ٕ/ٗ؛ األعبلم  8ٕ/ٖ؛ تذكره الحفاظ  98ٖ/ٔٔينظر تأريخ بؽداد  (8)

 8٘/ٖٖالوافي بالوفيات  ٕٕٙ/7ٔببلء ؛ سير أعبلم الن ٖٙٓ/ٖينظر تذكرة الحفاظ  (9)

 ٕٙ٘/7؛ المنتظم  ٕٙٔ/٘؛ شذرات الذهب  ٗ٘/ٕالجرح والتعديل  ينظر (ٓٔ)

 ٖ٘/ٙاألعبلم  7ٔٔ/ٗٔ، سير أعبلم النببلء  9ٕٕ/ٕينظر تذكرة الحفاظ  (ٔٔ)

 ٖٖٓ/ٔ؛ األعبلم  ٓ٘/ٗ؛ سير أعبلم النببلء  ٖٔ/ٗثمات ابن حبان  ينظر (ٕٔ)
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الميسي العامر  الجند  صاحب اإلمام مالن أشهب  أشهب بن عبد العزيز بن داود  .ٕٓ

هـ(ٕٗٓ)ت
(ٔ)
 

أصرم بن حوشب  أصرم بن حوشب أبو هشام الكند  ، الهمذاني . ولم تذكر سنة وفاته  .ٕٔ

وكان لاضياً بهمذان
(ٕ)
 

هـ(7٘ٔاالوزاعي  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو االوزاعي )ت .ٕٕ
(ٖ)
 

هـ(9ٕٖ البربهار  الحنبلي )تالبربهار   الحسن بن علي بن خلؾ أبو دمحم .ٖٕ
(ٗ)
 

الثور   سفيان ابن سعيد بن مسروق بن رافع بن عبد   بن موهب أبو عبد   الثور   .ٕٗ

هـ(ٔٙٔالكوفي )ت
(٘)
 

الجويني  عبد الملن بن يوسؾ بن دمحم أبو المعالي الجويني الملمب بإمام الحرمين  .ٕ٘

هـ(78ٗ)ت
(ٙ)
 

ي التميمي أبو علي الكوفي ، ولم تذكر سنة وفاتهالحارث العكلي الحارث بن يزيد العكل .ٕٙ
(7)
 

الحازمي  دمحم بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر الهمداني  .7ٕ

هـ(8ٗ٘)ت
(8)
 

هـ(ٓٔٔالحسن البصر   الحسن بن يسار أبو سعيد البصر  )ت .8ٕ
(9)
 

لكوفي الحسن بن حي  الحسن بن صالح بن حي أبو عبد   الهمداني الثور  ا .9ٕ

هـ(8ٙٔ)ت
(ٔٓ)

 

هـ(ٕٗٓالحسن بن زياد  أبو علي اللؤلؤ  الكوفي )ت .ٖٓ
(ٔ)
 

                                                      
 ٕٙٙ/ٕٙ؛ الوافي بالوفيات  ٖٖٖ/ٔ؛ األعبلم  ٖٙٔ/8ينظر الثمات  (ٔ)

 ٖٓ/7؛ تأريخ بؽداد  ٖٓٗ/ٔ، الكامل في الضعفاء  ٖٖٙ/ٕينظر الجرح والتعديل  (ٕ)

 ٕٖٓ/ٖ؛ األعبلم  9ٖٔ/ٔتذكرة الحفاظ  ٕٙ/7ينظر ثمات ابن حبان  (ٖ)

 ٕٔٓ/ٕاألعبلم  9ٓ/٘ٔ، سير أعبلم النببلء  ٙٔ/ٕينظر طبمات الحنابلة  (ٗ)

 ٗٓٔ/ٖ، األعبلم  ٕٕٗ/ٗ، التعديل والتجريح  ٔٓٗ/ٙثمات بن حبان  ظرين (٘)

 ٓٙٔ/ٗ؛ األعبلم  79/ٗ؛ وفيات األعيان  8ٙٗ/8ٔينظر سير أعبلم النببلء  (ٙ)

 9ٖ/ٖالجرح والتعديل  79ٕ/ٔ، معرفة الثمات  7ٓٔ/ٙالثمات البن حبان  ينظر (7)

 77ٔ/7، األعبلم  9ٕٗ/ٗ، وفيات األعيان  8ٓٔ/ٗينظر تذكرة الحفاظ  (8)

 ٕٕٙ/ٕ؛ األعبلم  ٕٖٔ/ٖٗالوافي بالوفيات  ٖٙ٘/ٗسير أعبلم النببلء  ينظر (9)

 9ٖٔ/ٕ؛ األعبلم  ٖٕٗ/ٔ؛ تذكرة الحفاظ  ٗٙٔ/ٓٙينظر ثمات ابن حبان  (ٓٔ)
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حفص بن ؼياث  حفص بن ؼياث بن طلك بن معاوية النخعي االزد  الكفو  أبو عمر  .ٖٔ

هـ(9ٗٔ)ت
(ٕ)
 

الحميد   عبد   بن الزبير بن عيسى بن عبد   بن حميد أبو بكر االسد   .ٕٖ

هـ(9ٕٔ)ت
(ٖ)
 

بد   بن سنان بن سرح الخثعمي أبو حكيم الملمب بمالن السرايا الخثعمي  مالن بن ع .ٖٖ

هـ(٘٘)ت
(ٗ)
 

هـ(88ٖالخطابي  حمد بن دمحم بن ابراهيم بن خطاب أبو سليمان البستي )ت .ٖٗ
(٘)
 

ربيعة الرأ  ربيعة بن فروخ أبو عثمان إمام حافظ فميه مجتهد ، وكان يلمب بربيعة الرأ   .ٖ٘

هـ(ٖٙٔ)ت
(ٙ)
 

  بن عمر بن الخطاب رضي   عنه احد فمهاء المدينة السبعة )ت سالم سالم بن عبد  .ٖٙ

هـ(ٙٓٔ
(7)
 

هـ(ٕٕٗسليمان بن حرب  سليمان بن حرب بن بجيل االزد  الواشجي أبو أيوب )ت .7ٖ
(8)
 

سليمان بن داود الهاشمي  سليمان بن داود بن علي بن بحر بن عبد   بن العباس أبو  .8ٖ

هـ(9ٕٕأيوب الهاشمي العباسي )ت
(9)
 

الشعبي  عامر بن شراحيل بن عبد ذ  كبار أبو عمرو الشلبي الحمير  الهمداني الكوفي  .9ٖ

هـ(ٖٓٔ)ت
(ٔٓ)

 

هـ(7ٕٓالصاؼاني  دمحم بن اسحالي بن جعفر أبو بكر البؽداد  )ت .ٓٗ
(ٔ)
 

                                                                                                                                                                      
 9ٔٔ/ٕ؛ سير أعبلم النببلء ؛ األعبلم  ٖٙٔ/ٔينظر طبمات الفمهاء  (ٔ)

 ٕٗٙ/ٕاألعبلم  8ٔٗ/ٔل والتجريح التعدي ٕٓٓ/ٙينظر ثمات ابن حبان  (ٕ)

 87/ٗاألعبلم  ٕ/ٕ؛ تذكرة الحفاظ  ٖٔٗ/8ينظر ثمات ابن حبان  (ٖ)

 ٖٕٙ/٘، األعبلم  9ٓٔ/ٗ، سير أعبلم النببلء  8ٖ٘/٘ينظر ثمات ابن حبان  (ٗ)

 7ٖٕ/ٕ؛ األعبلم  ٖٕ/7ٔسير أعبلم النببلء  ٖٕٔ/ٕينظر وفيات األعيان  (٘)

 7ٔ/ٖ؛ األعبلم  ٖٖ/ٔ؛ العبر من خبر من ؼير  ٖٕٔ/ٗينظر ثمات ابن حبان  (ٙ)

 7ٔ/ٖ؛ األعبلم  ٕٕٗ/ٗ؛ التعديل والتجريح  ٖ٘ٓ/ٗينظر الثمات  (7)

 ٕٕٔ/ٖ؛ األعبلم  87ٔ/ٖٕ؛ الوافي بالوفيات  99/ٖينظر وفيات األعيان  (8)

 ٕٙٓ/ٖٕ؛ الوافي بالوفيات  ٕ٘ٙ/ٓٔ؛ سير أعبلم النببلء  ٓٔ/ٗينظر التاريخ الكبير  (9)

 ٕٔ٘/ٖ؛ األعبلم  9ٓ/ٔتذكرة الحفاظ  ٙ/7ينظر ثمات ابن حبان  (ٓٔ)
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علممة بن ليس  علممة بن ليس بن عبد   بن مالن النخعي أبو شبل الهمداني  .ٔٗ

هـ(ٕٙ)ت
(ٕ)
  

طائي  علي بن حرب بن دمحم الطائي الموصلي أبو الحسن من علماء علي بن حرب ال .ٕٗ

هـ(ٕ٘ٙالحديث )ت
(ٖ)
 

هـ(ٕٕٗالماسم بن سبلم  لاسم بن سبلم بن عبد   أبو عبيد الهرو  )ت .ٖٗ
(ٗ)
 

الماضي عياض  عياض بن موسى بن عمر بن موسى بن عياضي أبو الفضل األندلسي  .ٗٗ

هـ(ٗٗ٘السبتي المالكي )ت
(٘)
 

هـ(8ٔٔدة ابن دعامة بن لتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصر  )تلتادة  لتا .٘ٗ
(ٙ)
 

هـ(8ٔٗالبللكائي هبة   بن الحسن بن منصور أبو الماسم الطبر  الراز  )ت .ٙٗ
(7)
  

الليث ابن سعد  عبد الرحمن بن عمبة أبو الحارث مولى بن رفاعة الفهمي البصر   .7ٗ

هـ(7٘ٔ)ت
(8)
 

هـ(ٕٙمالن الهمداني الوادعي أبو عائشة )ت مسروق  مسروق بن األجدع بن .8ٗ
(9)
 

هـ(ٕٖٔمكحول  دمحم بن عبد   بن عبد سبلم أبو عبد الرحمن البيروتي )ت .9ٗ
(ٔٓ)

 

ميمون بن مهران  عبد الملن بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران  .ٓ٘

هـ(7ٕٕالميموني أبو الحسن )ت
(ٔٔ)

 

الصنعاني المؤيد الزيد  الملمب بالناصر لدين   الناصر  حسن بن علي بن داود العلو   .ٔ٘

                                                                                                                                                                      
 9ٔٗ/ٖٓ؛ الوافي بالوفيات  9ٕ٘/ٕٔ؛ سير أعبلم النببلء  9ٕٙ/7ٔينظر طبمات الحنابلة  (ٔ)

 8ٕٗ/ٗ؛ األعبلم  ٖ٘/ٗ؛سير أعبلم النببلء  79/ٔ؛ طبمات الفمهاء  7ٕٓ/٘ثمات ابن حبان  ينظر (ٕ)

 7ٕٓ/ٗ؛ األعبلم  7ٖ/ٕمن له رواية في الكتب الستة  ٕٔ٘/ٕٔالنببلء ينظر سير أعبلم  (ٖ)

 9ٔٗ/ٓٔسير أعبلم النببلء  9ٕ/ٔ، طبمات الفمهاء  ٙٔ/9ينظر ثمات ابن حبان  (ٗ)

 99/٘األعبلم  ٕٕٔ/ٕٓسير أعبلم النببلء  ٖٕ/٘ينظر وفيات األعيان  (٘)

 9ٕٙ/٘ر أعبلم النببلء ؛ سي ٕٕٔ/٘وفيات األعيان  ٕٖٔ/٘ثمات ابن حبان  ينظر (ٙ)

 8/7ٔاألعبلم  9ٕٖ/ٖ؛ تذكرة الحفاظ  9ٔٗ/7ٔينظر سير أعبلم النببلء  (7)

 8ٕٗ/٘األعبلم  9ٔ/ٖالتعديل والتجريح  ٖٓٙ/7ينظر ثمات ابن حبان  (8)

 ٕ٘ٔ/7األعبلم  9ٕٗ/ٖالتعديل والتجريح  ٙ٘ٗ/٘ينظر ثمات ابن حبان  (9)

 ٖٕٕ/ٙ؛ األعبلم  ٖٕٔ/ٕٗبالوفيات  ؛ الوافي 9ٖ/ٖينظر تذكرة الحفاظ  (ٓٔ)

 9ٕٓ/ٕ، تذكرة الحفاظ  ٕٔٔ/ٔ، طبمات الحنابلة  8ٖ٘/٘ينظر الجرح والتعديل  (ٔٔ)



 

277 

هـ(ٕٗٓٔ)ت
(ٔ)
 

النخعي  ابراهيم بن يزيد بن ليس ابن األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهيل بن سعد بن  .ٕ٘

 مالن بن النخع أبو عمران النخعي اليماني الكوفي

هـ(9ٙ)ت
(ٕ)
 

هـ(97ٔان )توكيع  وكيع بن الجراح بن مليح بن عد  بن لريس الرؤاسي أبو سفي .ٖ٘
(ٖ)
 

هـ(ٖٕٓيحيى بن آدم  يحيى بن آدم بن سليمان األمو  الكوفي أبو زكريا )ت .ٗ٘
(ٗ)
 

يحيى بن سعيد  يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد المطان التميمي البصر   .٘٘

هـ(79ٔ)ت
(٘)
 

يحيى بن وهب  يحيى بن وهب بن عبد الملن بن الحيدر الكلبي ، الكند  من اهل دومة  .ٙ٘

صحبة. لم تذكر سنة وفاتهالجندل ولجده 
(ٙ)
 

هـ(ٖٗٔيحيى بن يحيى  يحيى بن يحيى بن ليس بن حارثة أبو عثمان الؽساني )ت .7٘
(7)
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 8ٕٖ/ٔهد  العارفين  ٕٗٓ/ٕاألعبلم  ٕٗ٘/ٖينظر معجم المؤلفين  (ٔ)

 ٙٙٔ/7ٕ؛ الوافي بالوفيات  8ٗ/ٔتذكرة الحفاظ  ٕٓ٘/ٗينظر سير أعبلم النببلء  (ٕ)

 7ٔٔ/8األعبلم  8ٖٓ/ٗالتعديل والتجريح  ٕٙ٘/7ات ابن حبان ينظر ثم (ٖ)

 ٕٕ٘/9، سير أعبلم النببلء  97ٖ/ٔ، طبمات الحنابلة   8ٖ/ٔينظر معرفة الثمات  (ٗ)

 7ٗٔ/8األعبلم  7٘ٔ/9سير أعبلم النببلء  ٔٔٙ/7ينظر ثمات ابن حبان  (٘)

 98ٕ/9الميزان ؛ لسان  ٖٔٗ/ٗ؛ ميزان االعتدال  9/89ٓٔينظر تأريخ دمشك  (ٙ)

 8ٙٔ/8؛ األعبلم  ٖٙٙ/7؛ وفيات األعيان ؛  77/ٔينظر طبمات الفمهاء  (7)
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 املراج واملصادر

 القرآن الكريم

هـ( ، دار الكتيب العلميية  7ٖٓٔأبجد العلوم ، للشيخ صديك بن حسن المنوجي )ت  .ٔ

 هـ9ٖ٘ٔبيروت  –

د   بين دمحم بين دمحم بين حميدان العكبير  المعيروؾ إبطال الحيل ، ألبي عبد   عبي .ٕ

 ، مكتب اإلسبلمي ( ٖ)ط ، هـ( ، ت زهير الشاويا78ٖبطة )ت  أبنب

اتحاؾ فضبلء البشر في الميراءات االربعية عشير ، لشيهاب اليدين احميد بين دمحم بين  .ٖ

 هيـ9ٔٗٔ( دار الكتيب العلميية ٔهيـ( ، )ط7ٔٔٔعبد الؽني الدمياطي المعيروؾ بالبنياء )ت

 م.998ٔ

هـ( ، دار الكتب العلمية 8ٕٔاآلثار ، ألبي يوسؾ يعموب بن إبراهيم األنصار  )ت  .ٗ

 ب ت -بيروت –

بين عبيد  أحميداألحاديث المختارة ، لضياء الدين أبو عبد   دمحم بن عبد الواحد بين  .٘

، هيـ( ، ت عبيد الملين بين عبيد   بين دهييا ٖٗٙالرحمن السعد  الصالحي الحنبلي )ت 

 هـٓٔٗٔمكتبة النهضة الحديثة  ،(ٔ)ط

أحكام األحكام شرح عمدة األحكام، لتمي الدين أبو الفرج دمحم بن عليي بين وهيب بين  .ٙ

، مؤسسية (ٔ، )ط، ت ميدثر سيندس هـ(7ٕٓدليك العيد )ت  أبنمطيع المرشي المعروؾ ب

 مٕ٘ٓٓهـ ٕٙٗٔالرسالة 

 بين حبييب البصير  األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ألبي الحسن علي بين دمحم .7

 م98٘ٔهـ ٘ٔٗٔهـ( ، دار الكتب العلمية ٘ٓٗالماورد  )ت 

هييـ( ت دمحم 7ٖٓبيين علييي الييراز  وأبييو بكيير الجصيياص )ت  حمييدأحكييام المييرآن ، أل .8

 هـ٘ٓٗٔبيروت  –صادق لمحاو  ، دار إحياء التراث العربي 

حي هيـ( ، ت السييد صييب9ٕ٘أحيوال الرجيال ، ألبيي إسيحاق إبييراهيم الجوزجياني )ت .9

 م98٘ٔهـ  ٘ٓٗٔبيروت  –، مؤسسة الرسالة  (ٔ، )طالبدر  السامرائي
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، هيـ(  9ٖٔاالختبلؾ ، للحافظ أبيي بكير دمحم بين إبيراهيم بين منيذر النيسيابور  )ت  .ٓٔ

 م98٘ٔالرياض  –، دار طيبة  (ٔ، )طبن دمحم حنيؾ أحمد، ت د.أبو حماد صؽير  (ٔ)ط

حييى بين منصيور بين هبييرة الشييباني ئمة العلماء ، للوزير أبي المظفير يالاختبلؾ أ .ٔٔ

 مٕٕٓٓهـ ٖٕٗٔ، دار الكتب العلمية بيروت  (ٔ، )طأحمدهـ( ت السيد يوسؾ ٓٙ٘)ت 

اخييتبلؾ العلميياء ، لييدمحم بيين جرييير بيين يزيييد بيين كثييير بيين ؼالييب اآلملييي أبييو جعفيير  .ٕٔ

 هـ( دار الكتب العلمية ٖٓٔالطبر  )ت 

ئلميام دمحم بين عليي الشيوكاني إرشاد الفحول إليى تحمييك الحيك مين عليم األصيول ، ل .ٖٔ

 99ٕٔهـ ٘ٔٗٔ، دار الفكر  (ٔ، )طهـ( ، ت دمحم سعيد البدر ٕ٘٘ٔ)ت

االستبصار في ما اختلؾ فيه من األخبار ، للشيخ أبي جعفر دمحم بن حسين الطوسيي  .ٗٔ

 هـٖٖٙٔدار الكتب اإلسبلمية طهران  –هـ( ت السيد حسن الموسو  ٓٙٗ)ت

هـ( ٖٙٗد   بن عبد البر النمر  المرطبي )تاالستذكار ، ألبي عمر يوسؾ بن عب .٘ٔ

 هـ ٕٔٗٔدار الكتب العلمية  -، دمحم علي نعوض  (ٔ، )ط، ت سالم دمحم عطا

( دار ٔهيـ( ،)ط ٖٙٗعبيد البير المرطبيي )ت ألبيناالستيعاب في معرفة األصيحاب ،  .ٙٔ

 هـ8ٕٖٔبيروت –إحياء التراث العربي 

 أبنعلى بين دمحم الجيزر  المعيروؾ بي أسد الؽابة في معرفة الصحابة ، ألبي الحسن .7ٔ

 م 97ٓٔالماهرة  –هـ( مكتبة الشعب ٖٓٙاألثير )ت

األشيباه والنظييائر عليى مييذهب أبيي حنيفيية النعمييان ، للشييخ زييين اليدين إبييراهيم بيين  .8ٔ

 م98ٓٔهـ ٓٓٗٔهـ( ، دار الكتب العلمية 97ٓنجين )ت

هـ( 8ٕ٘بلني )ت بن علي بن حجر العسم أحمداإلصابة في تمييز الصحابة ، لئلمام  .9ٔ

 هـ8ٕٖٔبيروت  –( دار إحياء التراث العربي ٔ، )ط 

هيـ( ، ت 9ٓٗأصول السرخسي ، لؤلميام أبيي بكير دمحم بين أبيي سيهل السرخسيي )ت .ٕٓ

 م99ٖٔهـ ٗٔٗٔبيروت  –دار الكتب العلمية   (ٔ، )طأبو الوفاء األفؽاني
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المختيار الجكنيي  أضواء البيان في إيضياح الميران بيالمران ،ليدمحم األميين بين دمحم بين .ٕٔ

هيـ ٘ٔٗٔبييروت  –هـ( تحميك مكتيب البحيوث والدراسيات ، دار الفكير 9ٖٖٔالشنميطي )

 م99٘ٔ

إعانة الطالبين، حاشية إعانة الطالبين على حيل ألفياظ فيتح العيين لشيرح ليرة العيين  .ٕٕ

السييد  دمحم شيطا اليدمياطي ) ت  أبينبمهميات اليدين، المسيمى  إعانية الطيالبين ، ألبيي بكير 

 م997ٔهـ  8ٔٗٔ( ٔـ( ، ) ط هٕٖٓٔ

 بيروت –( دار العلم للمبليين ٘األعبلم ، لخير الدين الزركلي ،) ط  .ٖٕ

إعبلم المولعين عن رب العالمين ، ألبي عبيد   شيمس اليدين دمحم بين أبيي بكير بين  .ٕٗ

هييـ( ت طييه عبييد 7٘ٔالميييم الجوزييية الدمشييمي )ت أبنأيييوب بيين سييعد الزرعييي المعييروؾ بيي

 م97ٖٔبيروت  –جيل الرؤوؾ سعد ، دار ال

هيـ( ، ت 7٘ٔالمييم الجوزيية الدمشيمي )ت ألبينإؼاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، .ٕ٘

 م97٘ٔهـ 9ٖ٘ٔبيروت  –دار المعرفة   (ٕ، ) ط  دمحم حامد الفمي

الماب الصحابة و التابعين في المسندين الصحيحين ، ألبي علي الحسين بين دمحم بين  .ٕٙ

ت الييدكتور دمحم زيينهم دمحم عيزب ، محميود نصييار ،   هيـ(،98ٗيياني األندلسيي )ت حال أحميد

 م99ٗٔالماهرة  –دار الفضيلة 

( دار الفكير ٔهيـ( ، ) ط ٕٗٓاألم ، لؤلمام أبي عبد   دمحم بن إدريس الشيافعي )ت  .7ٕ

 م98ٖٔهـ ٖٓٗٔللطباعة و النشر 

هيـ( ٖٙٗاالنتصار ، للشيريؾ المرتضيى عليي بين الحسيين الموسيو  البؽيداد  )ت  .8ٕ

 هـ٘ٔٗٔلم  –نشر مؤسسة النشر اإلسبلمي لجماعة المدرسين تحميك و

األوسييط فييي السيينن واإلجميياع و االخييتبلؾ ، ألبييي بكيير دمحم بيين إبييراهيم بيين المنييذر  .9ٕ

 –،  دار طيبيية  (ٔ،) ط هييـ( ، ت د.أبييو حميياد صييؽير بيين دمحم حنيييؾ9ٖٔالنيسييابور  )ت 

 الرياض

بن حنبل ، لعلي بن  أحمدم جح من الخبلؾ على مذهب اإلمااراإلنصاؾ في معرفة ال .ٖٓ

 هـ( ، ت دمحم حامد الفمي ، دار إحياء التراث العربي88٘سليمان المرداو  أبو الحسن )ت
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لئلمام عبلء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسياني  .ٖٔ

 باكستان –( ، مكتب الحبيبية ٔهـ( ، )ط87٘الحنفي الملك بملن العلماء )ت

هيـ( ، ت 7ٔ٘الفوائيد ، ألبيي عبيد   دمحم بين أبيي بكير بين أييوب الزرعيي )ت بدائع .ٕٖ

،  مكتبية البياز  (ٔ، )طأحميداشيرؾ  –عادل عبد الحميد العيدو   –هشام عبد العزيز عطا 

 م99ٙٔهـ ٙٔٗٔمكة المكرمة  –

بين رشيد  أحميدبداية المجتهد و نهاية الممتصد ، لئلميام الماضيي أبيو الولييد دمحم بين  .ٖٖ

هييـ( ، تنميييح و تصييحيح خالييد  9٘٘رشييد الحفيييد ) ت  أبنبييي األندلسييي المشييهور بييالمرط

 م99٘ٔهـ  ٘ٔٗٔالعطار ، بأشراؾ مكتب البحوث و الدراسات ، دار الفكر 

هيـ ( ، ت عليي 77ٗالبداية والنهاية ، ألبي الفداء إسماعيل بين كثيير الدمشيمي )ت  .ٖٗ

 م988ٔهـ 8ٓٗٔبيروت  –، دار إحياء التراث العربي ( ٔ،) ط شير 

الملمين  ألبينالبدر المنير في تخيريم األحادييث واآلثيار الوالعية فيي الشيرح الكبيير ،  .ٖ٘

هييـ( ، ت مصييطفى أبييو 8ٓٗالشييافعي المصيير  )ت أحمييدسييراج الييدين أبييو حفييص دمحم بيين 

 مٕٗٓٓهـ ٕ٘ٗٔ، دار الهجرة (  ٔ، ) ط ياسر عمار  –عبد   بن سليمان  –الؽيط 

بمييدح أو ذم ،  لئلمييام شييمس الييدين بيين دمحم  أحمييداإلمييام بحيير الييدم فيييمن تكلييم فيييه  .ٖٙ

هييـ( ،ت و تعليييك الييدكتورة روحييية عبييد الييرحمن 7ٗٗعبييد الهيياد  ) ت  أبنالمشييهور بيي

 م99ٕٔهـ ٖٔٗٔبيروت   –،دار الكتب العلمية ( ٔ، ) ط السويفي

م نجيي أبنالبحر الرائك شرح كنز الدلائك ، لزين الدين بن إبراهيم بين دمحم الشيهير بي .7ٖ

، دار إحييياء التييراث العربييي (ٕ)طعييزو عنابيية الدمشييمي ، أحمييدهييـ( ، ت 9ٕٓالحنفييي )ت

 مٕٕٓٓهـ ٕٕٗٔ

هييـ( ، ت 7ٗ٘حيييان األندلسييي )ت أبنالبحيير المحيييط ، لييدمحم بيين يوسييؾ الشييهير بيي .8ٖ

الشييخ عليي معيوا ، وشياركهما د.زكرييا عبيد الحمييد  –عبد الموجيود  أحمدالشيخ عادل 

 مٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔ، دار الكتب العلمية (ٔ،)طجملالنجولي ال أحمدالنوفي د.

بؽية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، للحافظ الجليل نور اليدين عليي بين أبيي بكير  .9ٖ

 هـ( ، حممه و علك عليه مسعد عبد الحميد السعدني ، دار الطبلئع8ٓ7الهيثمي ) ت
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شيهور بين أبيي جيرادة  الم أحميدبؽية الطلب في تأريخ حلب ، لكمال الدين عمير بين  .ٓٗ

 هـ( ، ت سهيل زكار ، دار الفكرٓٙٙالعديم ) ت  أبنب

الصييييوا  ببيييين دمحم الخلييييوتي الشييييهير  حمييييدبلؽيييية السييييالن أللييييرب المسييييالن ، أل .ٔٗ

هييييـ  ٘ٔٗٔ، دار الكتييييب العلمييييية  (ٔ)ط، هييييـ( ،  ت دمحم عبييييد السييييبلم شيييياهينٕٔٗٔ)ت

 م99٘ٔ

هيـ( ، ت ٕٖٔبين دمحم بين سيبلمة الطحياو  )ت أحميدألبيي جعفير  بيان مشكل اآلثيار .ٕٗ

 م987ٔهـ 8ٓٗٔ، مؤسسة الرسالة (ٔ، )طشعيب االرنؤوط 

تيياج العييروس ميين جييواهر الميياموس ، لييدمحم بيين مرتضييى الحسيييني الزبيييد  ، دار  .ٖٗ

 الهداية

خلدون، العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربير و  أبنتأريخ  .ٗٗ

خلييدون المؽربييي ) ت  أبييند الييرحمن ميين عاصييرهم ميين ذو  السييلطان األكبيير، للعبلميية عبيي

 هـ8ٕٕٔبيروت  -هـ(، دار إحياء التراث العربي 8ٓ8

، ووفييييات المشييياهير و اإلعيييبلم  ، لئلميييام شيييمس اليييدين اليييذهبي  االسيييبلمتيييأريخ  .٘ٗ

 –، دار الكتييياب العربيييي (ٔ، ) ط اليييدكتور عمييير  عبيييد السيييبلم تيييدمر   ت،  هيييـ(7ٗ8)ت

 م987ٔهـ 7ٓٗٔلبنان  –بيروت 

سييبلم السياسييي والييديني والثمييافي واالجتميياعي، للييدكتور حسيين إبييراهيم تيياريخ اإل .ٙٗ

 م9٘9ٔالماهرة  –مكتبة النهضة المصرية  – (٘حسن، )ط

هيـ ( ، مطبعية دار ٖٙٗبين ثابيت )  أحميدتأريخ بؽداد ، للخطييب البؽيداد  أبيو بكير  .7ٗ

 ت -بيروت  ب –الكتب العلمية 

 م9ٙٙٔمجمع العرالي تأريخ التفسير ، للشيخ لاسم الميسي ، مطبعة ال .8ٗ

دمحم أبيو  تهيـ( ، 9ٔٔتأريخ الخلفياء ، لخيبلل اليدين عبيد اليرحمن السييوطي ، ) ت  .9ٗ

 م97٘ٔالماهرة  –الفضل إبراهيم ، دار النهضة للطبع و النشر 

هـ ( ، رواية بمي بن خالد ، حمميه وليدم ليه ٕٓٗتأريخ خليفة بن خياط العصفر  )  .ٓ٘

 م99ٖٔهـ ٗٔٗٔلبنان  –فكر األستاذ الدكتور سهيل زكار ، دار ال
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تأريخ دمشك ، لئلمام أبيي الماسيم عليي بين الحسين بين هبية   الشيافعي المعيروؾ  .ٔ٘

هيـ 9ٔٗٔ، دار الفكير (  ٔ، ) ط عليي شيير   تحقيق هيـ(  ، دراسية و7ٔ٘عساكر )  أبنب

 م998ٔ

هييـ( ت ٕٙ٘التيياريخ الصييؽير ، لئلمييام أبييي عبييد   دمحم بيين إسييماعيل البخييار  )ت  .ٕ٘

 ( ، دار المعرفةٔإبراهيم زايد )طمحمود 

 تهييـ ( ، ٕٙ٘تييأريخ الطبيير ، لؤلمييام أبييي عبييد   دمحم بيين إسييماعيل البخييار  )ت .ٖ٘

بييروت  –،  دار المعرفية  (ٔ،) ط محمود إبراهيم زايد ، فهرس أحاديثه يوسؾ المرعشي

 م98ٙٔهـ ٙٓٗٔ

جرير الطبر   تأريخ الطبر  ، المسمى تأريخ الرسل و الملون ، ألبي جعفر دمحم بن .ٗ٘

 ت -بيروت  ب –هـ( ، دار الكتب العلمية ٖٓٔ) ت 

( دار ٔالسيد هاشم الندو  ) ط  تالتأريخ الكبير ، لؤلمام  البخار  نفس المؤلؾ ،  .٘٘

 م987ٔالفكر 

تأويييل مختلييؾ الحييديث ، لفميييه األدبيياء وأديييب الفمهيياء اإلمييام أبييي دمحم عبييد   بيين  .ٙ٘

بييييروت  –، ت دمحم زهييير  النجيييار دار الجييييل هيييـ( 7ٕٙمسيييلم بييين لتيبييية اليييدينور  )ت

 م97ٕٔهـ 9ٖٖٔ

تخييريم الييدالالت  السييمعية  لييه صييلى   عليييه و سييلم ميين الحييرؾ و الصيينائع و  - .7٘

إحسييان  تهيـ( ، 789المعميبلت ، لعليي بيين محميود بيين مسيعود الخزاعييي أبيو الحسيين ) ت

 م98٘ٔبيروت  –، دار الؽرب اإلسبلمي (  ٔ،) ط عباس 

نوير ، للشيخ دمحم الطاهر بن عاشيور ، دار سيحنون للنشير والتوزييع ، التحرير والت .8٘

 م997ٔتونس 

 أبينتحفة االحوذ  شرح جامع الترميذ  لئلميام الحيافظ أبيي العيبل دمحم عبيد اليرحمن  .9٘

 هـ( دار الكتب العلمية بيروتٖٖ٘ٔحكيم المباركفور  )ت

، دار الكتيييب  ( ٕهيييـ( ، ) ط 9ٖ٘تحفييية الفمهييياء ، لعيييبلء اليييدين السيييمرلند  ) ت  .ٓٙ

 م99ٗٔهـ ٗٔٗٔبيروت  –العلمية 
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التحميك في أحادييث الخيبلؾ ، ألبيي الفيرج عبيد اليرحمن بين عليي بين دمحم الجيوز   .ٔٙ

 هـ٘ٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، ت مسعد عبد الحميد ، )ط97٘)ت

تدريب الراو  فيي شيرح تمرييب النيوو  ، لجيبلل اليدين عبيد اليرحمن بين أبيي بكير  .ٕٙ

 –عمييير هاشيييم ، دار الكتييياب العربيييي  أحميييدو تعلييييك اليييدكتور  تهيييـ( ، 9ٔٔالسييييوطي ) 

 م989ٔهـ 9ٓٗٔبيروت 

هـ( ، دار إحيياء 7ٗ8تذكرة الحفاظ ، لئلمام أبي عبد    شمس  الدين الذهبي ) ت  .ٖٙ

 ت -ب -التراث العربي  

هيييـ( ، دار 8ٔٙالتعريفيييات ، ألبيييي الحسييين عليييي بييين دمحم بييين عليييي الجرجييياني )ت .ٗٙ

 بؽداد–مافية    العامة الشؤون الث

التعديل و التجريح لمن خرج عنه البخار  في الجامع الصحيح ، للحافظ أبي الولييد  .٘ٙ

البيزار  أحميد تهـ( ،دراسة و 7ٗٗسليمان بن خلؾ بن سعد بن أيوب الباجي المالكي )ت 

 األستاذ بكلية اللؽة العربية بمراكا

 أحميدبين عليي بين دمحم بين  ميدأحصحيح البخار  ، ألبي الفضيل  ك علىيتعلتؽليك ال .ٙٙ

( المكتييب ٔهييـ( ت سييعيد عبييد الييرحمن موسييى المزلييي )ط8ٕ٘بيين حجيير العسييمبلني )ت

 ٘ٓٗٔبيروت ، عمان  –اإلسبلمي ، دار عمار 

كثير ، تفسيير الميران العظييم ، ألبيي الفيداء إسيماعيل بين عمير بين كثيير  أبنتفسير  .7ٙ

( ، دار طيبية للنشير ٕمة ، ) ط  هـ( ، المحمك سامي بن دمحم سيبل77ٗالمرشي الدمشمي ) 

 و التوزيع

هيـ( ،ت 7ٗ٘حيان األندلسي )ت أبنتفسير البحر المحيط ، لدمحم بن يوسؾ الشهير ب .8ٙ

الشييخ عليي معيوا ، وشياركهما د.زكرييا عبيد الحمييد  –عبد الموجيود  أحمدالشيخ عادل 

 مٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔ، دار الكتب العلمية  (ٔ، )ط النجولي الجمل أحمدالنوفي د.

تفسير الطبر  ، جامع البيان في تأوييل الميران ، لئلميام دمحم بين جريير بين يزييد بين  .9ٙ

( ، ٔدمحم شيياكر ،) ط  أحمييد تهييـ( ، ٖٓٓكثييير بيين ؼالييب االملييي أبييو جعفيير الطبيير  )ت 

 مٕٓٓٓهـ ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة 
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األنصييار   أحمييدتفسييير المرطبييي ، الجييامع ألحكييام المييرآن ، ألبييي عبييد   دمحم بيين  .7ٓ

( ، دار إحيياء التيراث ٕعبيد العلييم البردونيي ، ) ط  أحميدهيـ( ، مصيححه 7ٔٙمرطبي ) ال

 م999ٔهـ ٘ٓٗٔلبنان  –بيروت  –العربي 

مصييطفى  تهيـ( ، 8ٕ٘بين علييي بين حجير العسيمبلني ) ت حميدتمرييب التهيذيب ، أل .7ٔ

 م99٘ٔهـ ٘ٔٗٔلبنان  –بيروت  –، دار الكتب العلمية (ٕ) ط ، عبد المادر عطا 

هيييـ( ، دار الطباعييية 7ٖٕالبليييدان ، للملييين أبيييو الفيييداء صييياحب حمييياة ) تتميييويم  .7ٕ

 ت -ب  – السلطانية

بيين عبييد الهيياد   أحمييدأحاديييث التعليييك، لشييمس الييدين دمحم بيين  التحقيقق  فققيتنميييح  .7ٖ

بييييروت –دار الكتيييب العلميييية (،  ٔ، ) ط أيمييين صيييالح شيييعبان تهيييـ( 7ٗٗالحنبليييي ) ت

 م998ٔ

لئلمييام جييبلل الييدين عبييد الييرحمن بيين أبييي بكيير  تنييوير الحواليين شييرح موطييأ ماليين ، .7ٗ

هييـ( ، ضييبطه و صييححه الشيييخ دمحم عبييد العزيييز الخالييد  ،  9ٔٔالسيييوطي الشييافعي ) ت

هييـ 8ٔٗٔلبنييان   –بيييروت  –، دار الكتييب العلمييية (ٔ،) ط منشييورات دمحم علييي بيضييون 

 م997ٔ

هييـ( ، 8ٕ٘حجيير العسييمبلني )ت ألبيينالتلخيييص الحبييير فييي تخييريم الرافعييي الكبييير  .7٘

 م989ٔهـ 9ٔٗٔ( دار الكتب العلمية ٔ)ط

التمهيد لما في الموطأ من المعاني األسانيد ، ألبيي دمحم يوسيؾ بين عبيد   بين عبيد  .7ٙ

دمحم عبيد الكيريم البكير  ، وزارة  –العليو   أحميدهـ( ت مصطفى بين ٖٙٗالبر النمر  )ت

 هـ78ٖٔالمؽرب  –عموم األولاؾ والشؤون اإلسبلمية 

( ، دار الفكيير ٔهييـ( ، ) ط8ٕ٘حجيير العسييمبلني ) ت أبيينيب ، للحييافظ تهييذيب التهييذ .77

 م98ٗٔهـ ٗٓٗٔللطباعة و النشر 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحيافظ جميال اليدين أبيي الحجياج يوسيؾ الميز    .78

 م98٘ٔهـ ٙٓٗٔبيروت  –مؤسسة الرسالة  ( ،ٗ، ) ط ت  الدكتور بشار عواد معروؾ
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لمسمى التهذيب في اختصار المدونة ، ألبي سعيد خلؾ بين تهذيب مسائل المدونة ، ا .79

، ) فرييد المزييد  أحميدهـ( ، ت و تعليك أبو الحسن 7ٕٖأبي لاسم الميرواني البراذعي ) 

 ٕٔٓٓلبنان  –بيروت  –، دار الكتب العلمية (  ٔط 

هيـ( ٖٗ٘أبي حياتم البسيتي ) ت أحمدحبان اإلمام الحافظ دمحم بن حبان بن  أبنثمات  .8ٓ

 م97ٖٔهـ 9ٖٖٔحيدر آباد  –(، بمطبعة مجلس دائرة المعارؾ العثمانية ٔط  ، )

الثمر اليداني فيي تمرييب المعياني شيرح رسيالة أبيي وييد الميروانيي شييخ صيالح عبيد  .8ٔ

 ت -ب  – السميع األزهر  المكتبة الثمافية بيروت

دمحم  جامع األصول في أحاديث الرسول ، لئلمام مجد الدين أبي السيعادات المبيارن بين .8ٕ

دمشييك  –هييـ ( ، ت عبييد المييادر االرنيياؤوط ، مطبعيية المييبلح ٙٓٙاألثييير الجييزر  ) ت أبيين

 م9ٙ9ٔ

جامع بيان العلم و فضله و ميا ينبؽيي فيي روايتيه و حمليه ، ليوسيؾ بين عبيد   بين  .8ٖ

 ت  -لبنان  ب –بيروت  –هـ( ، دار الكتب العلمية ٖٙٗدمحم بن عبد البر النمر  المرطبي ) 

وم و الحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، لزين اليدين أبيي الفيرج جامع  العل .8ٗ

هييـ( ،  ت 79٘رجييب الحنبلييي )  أبنعبييد الييرحمن بيين شييهاب الييدين البؽييداد  المشييهور بيي

بييييييييروت  –، مؤسسييييييية الرسيييييييالة  ( 7،) ط إبيييييييراهيم بييييييياجس –شيييييييعيب االرنييييييياؤوط 

 م997ٔهـ7ٔٗٔ

هيـ( ، ت محميود ٖٙٗالبؽداد  ) ت الجامع ألخبلق الراو  و آداب السامع ، للخطيب .8٘

 م97ٖٔالرياض  –الطحان ، مكتبة المعارؾ 

هيـ( ، ت ثلية الفضيبلء ٓٙٙالجامع للشرايع ، للفميه يحيى بن سعد الهيذلي الحليي )ت .8ٙ

 ، دار النشر  مؤسسة سيد الشهداء طهران

 الجرح و التعديل ، ألبي دمحم عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظليي  اليراز  )ت .87

 م9ٕ٘ٔهـ 7ٕٔٔبيروت  –( دار إحياء التراث العربي  ٔ( ، )ط 7ٕٖ

الجواهر المضية في طبميات الحنفيية ، لمحييي اليدين أبيي دمحم عبيد الميادر بين دمحم بين  .88

  –كراتشيي  ب  –هيـ( ، ميير دمحم كتيب خانية 77٘دمحم بن نصر بن أبي الوفاء المرشي  )ت 

 ت  
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 أبنعلييي بيين عثمييان المييارديني الشييهير بيي الجييوهر النمييي ، للعبلميية عييبلء الييدين بيين .89

 تٓبٓبيروت   -هـ ( دار الفكر  7ٗ٘التركماني ) ت

الميم على سنن أبي داود ، ألبي عبد   شمس الدين دمحم بن أبي بكير بين  أبنحاشية  .9ٓ

بيييروت  –( ، دار الكتييب العلمييية ٕهييـ( ، ) ط  7٘ٔأيييوب بيين سييعد الزرعييي الدمشييمي ) ت

 م99٘ٔهـ ٘ٔٗٔ

بجيرمييي علييى شييرح ميينهم الطييبلب ، سييليمان بيين عميير بيين دمحم البجيرمييي حاشييية ال .9ٔ

 ت -ب تركيا ، –هـ( المكتبة االسبلمية ديار بكر ٕٕٔٔ)ت

علييى الشييرح الكبييير للشيييخ الييدردير ، للعييالم العبلميية شييمس الييدين  حاشييية الدسييولي .9ٕ

كتييب هيـ( ، طبييع بيدار احييياء الٖٕٓٔبيين عرفية الدسييولي المييالكي )ت أحميدالشييخ دمحم بيين 

 ت -العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، ب 

حاشية رد المحتار على اليدر المختيار شيرح تنيوير األبصيار ، لخاتمية  المحمميين دمحم  .9ٖ

عابيدين  أبينهيـ( ، و يلييه تكملية ٕٕ٘ٔأمين بين عمير بين عبيد العزييز عابيدين الدمشيمي )

الدراسييات ، دار لنجييل المؤلييؾ ، طبعيية جديييدة منمحييه مصييححه إشييراؾ مكتييب البحييوث و 

 م99٘ٔهـ ٘ٔٗٔالفكر للطباعة و النشر و التوزيع 

بيين دمحم بيين  حمييدحاشييية الطحطيياو  علييى مرالييي الفييبلح شييرح نييور اإليضيياح ، أل .9ٗ

، دار  ( ٔ)ط، هيـ( ، ت دمحم عبيد العزييز الخاليد ٖٕٔٔإسماعيل الطحطياو  الحنفيي ، )ت

 م998ٔهـ 8ٔٗٔالكتب العلمية 

هيـ( ، ٘ٓٗ بين حبييب المياورد  البصير  الشيافعي )ت الحاو  الكبير ، لعلي بن دمحم .9٘

،  دار الكتيب العلميية (ٔ، )ط عبيد الجيواد  أحمدالشيخ عادل  –ت الشيخ علي دمحم معوض 

 م999ٔهـ 9ٔٗٔبيروت  –

بين عبيد   االصيبهاني )  أحميدياء و طبمات األصيفياء ، للحيافظ أبيي نعييم األولحلية  .9ٙ

 م9ٖ7ٔمصر –هـ( ، مطبعة السعادة ٖٓٗت

حواشي الشرواني ، للشيخ عبد الحميد الشرواني ، والشيخ احمد بن لاسم العباد  ،  .97

عليييى تحفييية المحتييياج للشيييرح المنهييياج ، لبلميييام شيييهاب اليييدين احميييد بييين حجييير الهيثميييي 

 ت –هـ( ، دار الفكر ، ب 8ٕ٘)ت
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هيـ( ، ت جماعية 8ٖ٘الخبلؾ ، لشيخ الطائفة أبي جعفر دمحم بن الحسن الطوسي )ت  .98

 هـ7ٔٗٔلمحممين ، مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين بمم الممدسة من ا

الملميى سييراج  ألبيينخبلصية البيدر المنييير فيي تخييريم كتياب الشيرح الكبييير للرافعيي ،  .99

هييـ( ، ت دمحم عبييد 8ٓٗالشييافعي المصيير  )ت أحمييدالييدين أبييو حفييص عميير بيين علييي بيين 

 هـٓٔٗٔرياض ، ال –، مكتبة الرشيد (ٔ،)طالمجيد إسماعيل 

،  دعائم اإلسبلم وذكر الحبلل والحرام والفتيا واألحكام عن أهل بيت رسول   .ٓٓٔ

بن حيوان التميميي المؽربيي  أحمدللماضي األجل أبي حنيفة النعمان بن دمحم بن منصور بن 

 م مصر9ٖٙٔهـ 8ٖٖٔهـ(، ت اصؽر بن علي اصؽر فيضي ، دار المعارؾ ٖٖٙ)ت

الييدرر البهييية ، لئلمييام المجتهييد دمحم بيين علييى الشييوكاني الييدرار  المضييية شييرح  .ٔٓٔ

 م988ٔهـ 7ٓٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، )طٕ٘٘ٔ)ت

الدراية  في تخريم احاديث الهداية ألبي الفضل احمد بن عليي بين دمحم بين احميد بين  .ٕٓٔ

 -هييـ( ، ت السيييد عبييد   هاشييم اليميياني المييدني ، دار المعرفيية 8ٕ٘حجيير العسييمبلني )ت

 روتبي

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، للحافظ عبد اليرحمن بين أبيي بكير السيوطي  .ٖٓٔ

المملكة العربيية  –عفان  أبن،  دار (ٔ، ) ط هـ( ، ت أبو إسحاق الجويني األثر  9ٔٔ)ت

 م99ٙٔهـ ٙٔٗٔالخبر   –السعودية 

هيـ( ، ت دمحم حجيي دار 8ٗٙإدرييس المراصيني )ت أبين أحميدالذخيرة شهاب اليدين  .ٗٓٔ

 99ٗٔبيروت  –عزب ال

، ألبييي يوسييؾ يعميوب بيين إبييراهيم بيين حبيييب األنصييار   األوزاعييياليرد علييى سييير  .٘ٓٔ

 بيروت   –هـ( ، ت أبو الوفا األفؽاني ، دار الكتب العلمية 8ٕٔ)ت

هيـ( ، جميع 8ٖٙرسالة  الميرواني ،  ألبي دمحم عبد   بين أبيي زييد الميروانيي ) ت .ٙٓٔ

 ت -بيروت  ب –بي األزهر  ، المكتبة الثمافية األستاذ المحمك صالح عبد السميع اآل

الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المصينفة ، للعبلمية دمحم بين جعفير الكتياني )ت  .7ٓٔ

 م 98ٙٔهـ ٙٓٗٔ، دار البشائر اإلسبلمية ( ٗ،)ط هـ( ، ت دمحم الزمزمي الكتاني ٖ٘ٗٔ
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الصابوني األستاذ بكلية روائع البيان في تفسير آيات األحكام من المران ، لدمحم علي  .8ٓٔ

 –جامعة الملن عبد العزييز ، دار الجييل  –مكة المكرمة  –الشريعة و الدراسات اإلسبلمية 

 ت -بيروت  ب

روح المعاني في تفسير المران العظيم و السبع المثاني ، للعبلمة أبي الفضل شهاب  .9ٓٔ

 ت -روت  ببي –هـ( ، دار إحياء التراث العربي 7ٕٓٔالدين االلوسي البؽداد  ) 

روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ألبي زكريا محيي اليدين يحييى بين شيرؾ النيوو   .ٓٔٔ

هييـ( المسييمى الشييرح الكبييير ٖٕٙهييـ( ، اختصييره النييوو  ميين كتيياب الرافعييي )ت 8ٙٙ)ت

عبييد الموجييود ، علييي دمحم  أحمييدهييـ( ، ت عييادل ٘ٓ٘الييذ  شييرح فيييه الييوجيز للؽزالييي )ت

 معوض ، دار الكتب العلمية

هيـ( 9ٓٓالمعطار في خبر األلطار ، لدمحم بين دمحم عبيد المينعم الحميير  )ت الروض  .ٔٔٔ

طبييع علييى مطييابع دار  –بيييروت  –( مؤسسيية ناصيير للثمافيية ٕ،ت إحسييان عبيياس ، )ط 

 م98ٓٔالسراج 

سبل الهد  والرشاد في سيرة خيير العبياد لئلميام دمحم بين يوسيؾ الصيالحي الشيامي  .ٕٔٔ

هييـ ٗٔٗٔ( ٔدار الكتييب العلمييية )ط –لموجييود عبييد ا أحمييدهييـ( ، ت الشيييخ عييادل 9ٕٗ)ت

 م99ٖٔ

بين  أحميدالسرائر الحاو  لتحرير الفتاو  ، للشييخ أبيي جعفير دمحم بين منصيور بين  .ٖٔٔ

 ت -ب  هـ( ، مؤسسة النشر اإلسبلمي98٘إدريس الحلي )ت

الصراط المستميم إلى مستحمي التمديم ، للشيخ زين الدين أبيي دمحم عليي بين ييونس  .ٗٔٔ

( ، المكتبة المسترضيية لآلثيار الجعفريية ٔ( ت دمحم البالر البهيود   )طهـ877العاملي )ت

 هـ8ٖٗٔ

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائيل والتيوالي ، لعبيد الملين بين الحسيين الشيافعي  .٘ٔٔ

عبد الموجيود ، عليي دمحم معيوض  أحمدهـ( ، ت عادل ٔٔٔٔالعاصمي المكي المتوفى )ت 

 دار الكتب العلمية –

ماجيه )  أبنه ، للحافظ أبي عبد   دمحم  بن يزيد المزويني المعروؾ بيماج أبنسنن  .ٙٔٔ

 ت –ب  –دار الفكر  –هـ ( ، ت دمحم فؤاد عبد البالي 7ٖٕت
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هيـ( ، ت 7ٕ٘سنن أبي داود ،  للحافظ أبي داود سليمان بن األشيعث السجسيتاني )  .7ٔٔ

 ت -ب -لبنان   –بيروت  –دمحم محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

( ، ٔهيـ( ، ) ط 79ٕسنن الترمذ  ، للحافظ دمحم بن عيسى بن سورة الترميذ  ) ت .8ٔٔ

 م987ٔبيروت  –دمحم شاكر  ، دار الكتب العلمية  أحمدت و شرح 

سنن سعيد بن منصور، للحافظ  أبو عثمان سعيد بن منصيور بين شيعبة الخراسياني  .9ٔٔ

 م    98ٕٔالهند  –فية ، دار السل(ٔ، ) ط هـ( ، ت حبيب الرحمن االعظمي 9ٕٕ) ت

بن الحسيين بين عليي البيهميي  أحمدالسنن الكبر  للبيهمي ، للحافظ الجليل أبي بكر  .ٕٓٔ

 تٓبٓبيروت  –هـ( ، دار الفكر 8٘ٗ)ت

هيـ( ، ٖٖٓبين شيعيب النسيائي )ت أحمدالسنن الكبر  للنسائي ، ألبي عبد الرحمن  .ٕٔٔ

 –دار الكتيب العلميية   سييد كسيرو  حسين – (ٔ، ) ط عبد الؽفيار سيليمان البنيدار ٓت د

 م99ٔٔبيروت 

بيين شييعيب النسييائي )  أحمييدالسيينن الصييؽر  للنسييائي ، للحييافظ أبييي عبييد الييرحمن  .ٕٕٔ

 مصر                  –( المكتبة التجارية ٔهـ( ، ) ط ٖٖٓت

بييروت  –سيدات الببلط العباسي ، لمصطفى جواد ، دار الكشيافة للنشير و الطباعية  .ٖٕٔ

 م9٘ٓٔ

بيين عثمييان اليييذهبي )  أحميييدء ، لئلميييام شييمس الييدين دمحم بيين سييير إعييبلم النييببل - .ٕٗٔ

هيييـ ٖٔٗٔبييييروت  –، مؤسسييية الرسيييالة ( 9، ) ط هيييـ( ، ت شيييعيب االرنيييؤوط  7ٗ8ت

 م997ٔ

هشييام ، السيييرة النبوييية ، لعبييد المليين بيين هشييام بيين أيييوب الحمييير   أبيينسيييرة  .ٕ٘ٔ

بيروت –ار الجيل ، د  (ٔ، ) ط هـ( ، ت طه عبد الرؤوؾ سعدٖٕٔالمعافير  أبو دمحم ) ت

 هـٔٔٗٔ

هيـ( ٕٓ٘ٔالسيل الجرار المتدفك عليى حيدائك اإلزهيار ليدمحم بين عليي الشيوكاني )ت .ٕٙٔ

 ت -ب  حزم أبن( دار ٔ)ط

شذرات اليذهب فيي أخبيار مين ذهيب ، ألبيي الفيبلح عبيد الحيي بين العمياد الحنبليي )  .7ٕٔ

 ت -ب –بيروت  –هـ(، إحياء التراث العربي 7ٙٙ)ت9ٓٔ
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ئل الحبلل والحرام ألبي الماسم نجيم اليدين جعفير بين الحسين شرائع اإلسبلم في مسا .8ٕٔ

 م مؤسسة الوفاء بيروت98ٖٔهـ ٖٓٗٔ( ٕهـ( ، )ط7ٙٙ)ت

على موطأ اإلمام مالن ، ليدمحم بين عبيد البيالي بين يوسيؾ الزرلياني   شرح الزرلاني .9ٕٔ

 هـٔٔٗٔالعلمية  هـ( دار الكتبٕٕٔٔ)ت

هيـ( ت شيعيب االرنياؤوط ٓٔ٘شرح السنة ، لئلمام الحسين بين مسيعود البؽيو  )ت .ٖٓٔ

 ، المكتب اإلسبلمي(ٕ، )طدمحم زهير الشاويا  –

بين حسيين الؽيتيابي  أحميد أبينبين موسيى  أحميدشرح السنة ، ألبي دمحم محميود بين  .ٖٔٔ

هيـ ٕٓٗٔ، مكتيب الرشييد (ٔ، )طهـ( ، ت أبو المنيذر خاليد بين إبيراهيم المصير  8٘٘)ت

 م999ٔ

بين حسيين  أحميدبين موسيى بين  أحميدبين شرح سنن أبي داود للعيني ألبي دمحم دمحم  .ٕٖٔ

هـ( ت أبو المنيذر خاليد إبيراهيم المصير  8٘٘الؽيتابي الحنفي بدر الدين الؽيتاني العيني )

 م999ٔهـ ٕٓٗٔ( مكتبة الرشيد ٔ)ط

بييروت -(، دار الفكير ٕشرح فتح المدير، لكمال الدين عبد اليرحمن السواسيي، ) ط  .ٖٖٔ

 لبنان –

لشيمس اليدين أبيي الفيرج عبيد اليرحمن بين الشييخ  الشرح الكبير على متن الممنع ، .ٖٗٔ

 تٓبٓهـ( دار الكتاب  العربي للنشر و التوزيع 8ٕٙبن لدامة الممدسي )ت  أحمداإلمام 

هيـ( وبهامشيه ٕٔٓٔاليدردير )ت أحميدالشرح الكبير ، للشييخ أبيي البركيات سييد   .ٖ٘ٔ

  ، دار هيـ (رحمييه 99ٕٔالشيرح الميذكور مييع تمرييرات للعبلمية المحمييك دمحم علييا )ت 

 هـ  8ٕٖٔإحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي و شركاه 

شرح معاني اآلثار ، ألحمد بن سبلمة بن عبد الملن بين سيلمة ابيو جعفير الطحياو   .ٖٙٔ

 هـ99ٖٔبيروت  –( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( ، ت دمحم زهر  النجار ، )طٕٖٔ)ت

أبو حياتم  أحمدفظ دمحم بن حبان بن بلبان  ، لئلمام الحا أبنحبان بترتيب  أبنصحيح  .7ٖٔ

 –، مؤسسييية الرسيييالة ( ٕ، ) ط هيييـ( ، ت شيييعيب االرنيييؤوط ٖٗ٘التميميييي البسيييتي ) ت 

 م99ٖٔهـ ٗٔٗٔبيروت 
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صحيح البخار  ، الجامع الصيحيح ، لئلميام الحيافظ  أبيي عبيد   دمحم بين إسيماعيل  .8ٖٔ

 ت –ب  -بيروت   –هـ( ،   دار الجيل ٕٙ٘البخار  ) ت 

م ، الجامع الصحيح  ، لئلمام الحافظ أبي الحسين  مسلم بن الحجاج بين صحيح مسل .9ٖٔ

 ت  -ب-بيروت   –هـ( ،  دار الجيل ٕٔٙمسلم  المشير  النيسابور  ) ت 

من حيين يكبير إليى أن يفيرغ منهيا ،  الصبلة وحكم تاركها وسياق صبلة النبي  .ٓٗٔ

بسيام عبيد الوهياب الجيالبي ، هـ( ، ت 7٘ٔألبي عبد   دمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي )ت

 م99ٙٔهـ ٙٔٗٔ( ٔحزم ، )ط أبندار 

سعد ، الطبمات الكبر  ، لئلمام أبو عبد  دمحم بن سيعد البصير  الزهير   أبنطبمات  .ٔٗٔ

 م9ٙ8ٔبيروت  –، دار صادر (  ٔ، ) ط هـ ( ، ت إحسان عباس ٖٕٓ) ت

العلميياء هييـ ( ، ت لجنيية ميين 9ٔٔطبمييات الحفيياظ ، لئلمييام أبييي بكيير السيييوطي ) ت  .ٕٗٔ

 م98ٖٔهـ ٖٓٗٔبيروت ،   – (ٔ، ) ط بإشراؾ دار الكتب العلمية

طبمات الحنابلة ، للماضي أبي  الحسيين دمحم بين دمحم بين الحسيين أبيي يعليى الحنبليي  .ٖٗٔ

 ت -لبنان  ب –بيروت  –هـ( ، دار المعرفة ٕٙ٘الفراء ) ت

ي البصير  طبمات خليفة ،  ألبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفية العصيفر  التميمي .ٗٗٔ

االزد  ، ت  أحميدهـ( ، روايية أبيي عميران موسيى بين زكرييا التسيتر  ليدمحم بين ٕٓٗ) ت

 م99ٖٔهـ ٗٔٗٔبيروت   -األستاذ سهيل زكار ، دار الفكر 

( ، ٔهـ( ، ت إحسيان عبياس ، )ط7ٙٗطبمات الفمهاء ، ألبي إسحاق الشيراز  )ت .٘ٗٔ

 دار الرائد العربي

هـ( 9ٗ٘الداود  ) ت أحمددمحم بن علي بن  طبمات المفسرين ، للحافظ شمس الدين .ٙٗٔ

 م97ٕٔ،  مكتبة وهبة   (ٔ) ط ، ، ت األستاذ علي دمحم عمر

بين عثميان اليذهبي  أحميدالعبر في خبر من ؼبر، لئلمام الحافظ شمس الدين دمحم بن  .7ٗٔ

 م9ٙٔٔالكويت  –هـ( ، ت فؤاد السيد ، التراث العربي 7ٗ8) ت

معظيم شياه الكشيمير ، ت  أبين أنيور شياه العرؾ الشذ  شرح سنن الترمذ  ، لدمحم .8ٗٔ

 المدلك مؤسسة ضحى للنشر و التوزيع، ( ٔ)ط شاكر ، أحمدمحمود 
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الحسيني  أحميدالعمد الثمين في تأريخ البلد األمين ، لتميي اليدين أبيي الطييب دمحم بين  .9ٗٔ

 م9ٙٗٔالماهرة  –هـ( ، ت فؤاد السيد ، مطبعة السنة الدمحمية 8ٖٕالمالكي الفاسي ) ت 

لدامية  أبنبين دمحم الشيهير بي أحميدعبيد   بين   شيمس اليدينة الفمه ، ألبيي دمحمعمد .ٓ٘ٔ

 هـٕ٘ٗٔدمحم عروز ، المكتبة العصرية  أحمدهـ( ، ت ٕٓٙالممدسي )ت 

العينيييي  أحميييدعميييدة الميييار  شيييرح صيييحيح البخيييار  ، لبيييدر اليييدين محميييود بييين  .ٔ٘ٔ

 ت -ب  - هـ( ، دار إحياء التراث العربي8٘٘)ت

هيـ( ، ت 7ٕٔبن حنبل أبو عبد   الشيباني )ت أحمدرجال ، لئلمام العلل ومعرفة ال .ٕ٘ٔ

بيييروت ، الرييياض  –، المكتييب اإلسييبلمي ، دار الخيياني  (ٔ)طوصييي   بيين دمحم عبيياس ،

 م988ٔ -هـ 8ٓٗٔ

العلل المتناهية في األحاديث الواهية ، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليي  .ٖ٘ٔ

، دار العلييوم األثرييية ،  ( ٔ، )طت إرشيياد الحييك األثيير   هييـ( ،97٘بيين دمحم الجييوز  )ت

 م98ٔٔهـ ٔٓٗٔ

عييون المعبييود شييرح سيينن أبييي داود ، لييدمحم شييمس الييدين الحييك العظيييم آبيياد  أبييو  .ٗ٘ٔ

 هـ٘ٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٕالطيب ، )ط

 أبينلشيمائل والسيير ، ليدمحم بين عبيد   بين يحييى اعيون األثر في فنون المؽياز  و .٘٘ٔ

 ت -ب  – بيروت –هـ( ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 7ٖٗاس )تسيد الن

الجيوز ، لئلميام أبيي الفيرج عبيد اليرحمن بين عليي بين دمحم بين  ألبنؼريب الحديث  .ٙ٘ٔ

 ، دار الكتب العلمية (ٔ، )طلنجيلهـ(  ، ت عبد المعطي أمين 97٘علي الجوز  )ت

مسيلم بين لتيبية الييدينور   لتيبيية ، لئلميام أبيي دمحم عبيد   بيين ألبينؼرييب الحيديث  .7٘ٔ

 79ٖٔبؽداد  –مطبعة العاني   (ٔ،)طهـ( ،ت د.عبد   الجبور 7ٕٙ)ت

هييـ( ، ت د. سييليمان بيين 8ٕ٘ؼريييب الحييديث ، ألبييي إسييحاق إبييراهيم الحربييي )ت .8٘ٔ

 هـ٘ٓٗٔم/98٘ٔ، دار المعرفة (ٔ، )طإبراهيم بن دمحم

( ٔهيـ( ، )طٕٕٗتؼريب الحديث ، ألبي عبيد الماسم بن سبلم بين هيبلل الهيرو  ) .9٘ٔ

 م9ٙٗٔهـ 8ٖٗٔبحيدر آباد،  –دائرة المعارؾ العثمانية 
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بييين إبيييراهيم الخطيييابي البسيييتي  أحميييدؼرييييب الحيييديث للخطيييابي ، ألبيييي سيييليمان  .ٓٙٔ

 هـ( ، ت عبد الكريم إبراهيم العزباو  ، جامعة أم المر 88ٖ)ت

هيـ( ، ت ، 8ٖ٘الفائك في ؼرييب الحيديث واالثير لمحميود بين عمير الزمخشير  )ت .ٔٙٔ

 لبنان -دار المعرفة   (ٕ، )طمحمود ابو الفضل إبراهيم –علي بن دمحم البحاو  

حجير المكيي  أبينبن دمحم بن علي  حمدالفتاو  الفمهية على مذهب اإلمام الشافعي أل .ٕٙٔ

بيين علييي الفيياكهي المكييي ،  أحمييدهييـ( ، جمعهييا وصيينفها عبييد المييادر بيين 97ٗالهيثمييي )ت

 م997ٔهـ 7ٔٗٔ( ٔدار الكتب العلمية )ط ضبطه وصححه عبد اللطيؾ عبد الرحمن ،

)ت  يتيميية الحراني أبينمجميوع فتياو  شييخ اإلسيبلم تميي اليدين ، الفتاو  الكبر   .ٖٙٔ

 م999ٔهـ ٕٓٗٔ( شركة األرلم للطباعة والنشر ٔكنعان ، )ط أحمدهـ( ، الشيخ 8ٖ٘

 بيين علييي بيين حجيير العسييمبلني  أحمييدفييتح البييار  شييرح صييحيح البخييار  ، لئلمييام  .ٗٙٔ

فؤاد عبد البالي ، ميع تعليميات العبلمية  أحمدـ( ، موافمة لترليم و تبويب الشيخ ه8ٕ٘) ت

 –( ، مكتبية الصيفا ٔعبد العزيز بن باز ، اعتنى به أبو عبد   محميود بين الجمييل ، ) ط 

 –م ، توزييع مكتبية السيبلم الجدييدة ٖٕٓٓهيـ ٕٗٗٔالماهرة  ، مطابع دار البيان الحديثة 

 الدار البيضاء

 أحمد أبنالبار  شرح صحيح البخار  ، لؤلمام العبلمة زيد الدين عبد الرحمن فتح  .٘ٙٔ

( دار ٔفتحي عبيد اليرحمن ) ط  أحمدهـ( ، راجعه وعلك عليه 79٘رجب الحنبلي) ت  أبن

 مٕٙٓٓهـ  7ٕٗٔلبنان  -بيروت –الكتب العلمية 

ا أبو عبيد بن دمحم بن دمحم علي أحمدفتح الجليل شرح الوجيز، للشيخ عليا دمحم بن  .ٙٙٔ

 م989ٔهـ 9ٓٗٔهـ(  ، دار الفكر 99ٕٔ  )ت

فييتح العزيييز شييرح الييوجيز ، لئلمييام أبييي الماسييم عبييد الكييريم بيين دمحم الرافييع ) ت  .7ٙٔ

 ت -هـ ( ، دار الفكر  بٖٕٙ

هيـ( 79ٕبن يحيى بن جابر  بن داود البؽيداد  اليببلذر  ) ت  حمدفتوح البلدان ، أل .8ٙٔ

 ت –اهرة  ب الم –، مطبعة لجنة البيان العربي 
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الفروع وتصحيح الفروع لشمس الدين أبو عبد   دمحم بن مصلح بين دمحم بين مفليح  .9ٙٔ

،   (ٔ، )طهـ( ، ت عبد   بن عبيد المحسين التركيي7ٖٙالممدسي الراميني الصالحي )ت 

 مٖٕٓٓهـ ٕٗٗٔمؤسسة الرسالة 

 هيـ( ، ت د.عجييل7ٖٓبن علي اليراز  الجصياص )ت حمدالفصول في األصول ، أل .7ٓٔ

 ( ، وزارة األولاؾ الكويتيةٔجاسم النشمي ، )ط

هييـ( 7٘ٔالميييم دمحم بيين أبييي بكيير بيين أيييوب الزرعييي الدمشييمي )ت ألبيينالفروسييية ،  .7ٔٔ

 بؽداد –( ، دار الشؤون الثمافية العامة ٔ،)ط

بيين ؼنيييم بيين سييالم  حمييدأبييي زيييد الميروانييي ، أل أبيينالفواكييه الييدواني علييى رسييالة  .7ٕٔ

 فرحان ، مكتبة الثمافة الدينية هـ( ، ت رضإٙٔٔالنفراو  )ت

فيييض المييدير شييرح الجميياع الصييؽير ميين أحاديييث البشييير النييذير ، للعبلميية دمحم عبييد  .7ٖٔ

( ، دار العلميية ٔعبد السبلم ، )ط أحمدهـ( ، ضبطه وصححه ٖٔٓٔالرؤوؾ المناو  )ت 

 م99ٗٔهـ ، ٘ٔٗٔ

طبع بطريمية   (  ، دار الفكر ،ٕالماموس الفمهي ، للدكتور سعد  أبو حبيب ، ) ط  .7ٗٔ

 م988ٔهـ 8ٓٗٔدمشك  –التصوير و االوفست في دار الفكر 

لواطع األدلة في األصول ، ألبي المظفير منصيور بين دمحم بين عبيد الجبيار السيمعاني  .7٘ٔ

 ت -ب  –دار الفكر  هـ(89ٗ)ت 

بين عبيد الحلييم بين تيميية  أحميدالمواعد النورانية الفمهية ، لتمي الدين أبو العبياس  .7ٙٔ

هيييـ 7ٖٓٔ، مكتبييية السييينة الدمحميييية   (ٔ، )طهيييـ( ، ت دمحم حاميييد الفميييي7ٕ8الحرانيييي )ت

 م9٘ٔٔ

بين رجيب الحنبليي  أحميدالمواعد في الفمه اإلسبلمي ، ألبي الفرج عبيد اليرحمن بين  .77ٔ

 -هييـ 9ٖٔٔ، مكتييب الكليييات األزهرييية   (ٔ،)طهييـ( ، ت طييه عبييد الييرؤوؾ سييعد79٘)ت

 م97ٔٔ

سيتة ، للحيافظ شيمس اليدين اليذهبي ) الكاشؾ في معرفة من له رواية فيي الكتيب ال .78ٔ

( ، ٔدمحم نمير الطييب ، )ط أحميدهـ( ، لدم وعلك عليه دمحم عوامة ، خرج نصوصيه 7ٗ8ت

 99ٕٔالمملكة العربية السعودية  –دار المبلة 
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بين دمحم بين  أحميدبن حنبل ، لموفك اليدين أبيو دمحم عبيد   بين  أحمدالكافي في فمه  .79ٔ

 ت -ب  – هـ( ، المكتب اإلسبلميٕٓٙلدامة الممدسي الدمشمي )ت

عمر يوسؾ بن عبد   بن دمحم بن عبيد البير النمير  ألبنالكافي في فمه أهل المدينة  .8ٓٔ

مكتيييب الريييياض   (ٕ، )طهيييـ( ، ت دمحم دمحم أحييييد وليييد ماديييين المريتيييانيٖٙٗالمرطبيييي )ت

 م98ٓٔهـ ٓٓٗٔالحديثة 

هيـ( ، ٖٓٙاألثيير ) ت أبنالكامل في التأريخ ، لعز الدين بين أبيي الكيرم المعيروؾ بي .8ٔٔ

 ت -ب  –م 9ٙ٘ٔروت لطباعة دار بي

هييـ ( ، ٖ٘ٙعبييد   بيين عييد  )ت  أحمييدالكامييل فييي ضييعفاء الرجييال ، للحييافظ أبييي  .8ٕٔ

وضييبط و مراجعيية لجنيية ميين المختصييين بأشييراؾ الناشيير ، و المراجعيية النهائييية  رتيييببت

 هـٗٓٗٔ –بيروت  –للدكتور سهيل زكار ، دار الفكر 

و مزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على السنة الناس ، للمفسير كشؾ الخفاء  .8ٖٔ

(، دار الكتيب ٖهيـ( ، ) ط  ٕٙٔٔالمحدث الشيخ إسماعيل بن دمحم العلجوني الجراحيي ) ت

 م988ٔهـ 8ٓٗٔالعلمية 

كشؾ الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، لمصطفى بن عبد   المشيهور بحياجي  .8ٗٔ

 م9ٗٔٔالماهرة  –ناية وكالة المعارؾ العمانية هـ( ، طبع بع7ٙٓٔخليفة ) ت

كنز العمال في سنن األلوال و األفعال ، للعبلمة عيبلء اليدين عليي المتميي بين حسيام  .8٘ٔ

هييـ( ، ضييبطه و فسيير ؼربيييه و مفتاحييه و صييححه و 97٘الييدين الهنييد  البرهييان فييور  ) 

هييـ 9ٓٗٔالشيييخ صييفوة السييفا ، مؤسسيية الرسييالة  –وضييع فهارسييه الشيييخ بكيير حييياني 

 م989ٔ

هيييـ( ، أعييييد طبعيييه ٖٓٙاألثيييير الجيييوز  )ت  ألبيييناللبييياب فيييي تهيييذيب األنسييياب ،  .8ٙٔ

 باالوفسيت ، مكتبة المثنى

اللبيياب فييي الجمييع ميين السيينة والكتيياب لئلمييام أبييي دمحم علييي بيين زكريييا المنجييي  دار  .87ٔ

 (ٕ)ط،  هـ( ، ت د.دمحم فضل عبد العزيز المراد8ٙٙم )ت99ٗٔهـ ٗٔٗٔالملم دمشك 
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عييادل الدمشييمي الحنبلييي  أبيينفييي علييوم الكتيياب ، ألبييي حفييص دمحم بيين علييي  اللبيياب .88ٔ

، دار (ٔ، )طعبد الموجود ، والشيخ علي دمحم معيوض  أحمدهـ( ، ت الشيخ عادل 88ٓ)ت

 م998ٔهـ 9ٔٗٔالكتب العلمية 

لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بين منظيور األفريميي المصير   .89ٔ

 ت -ب  – رهـ( دار صاد7ٔٔ)ت

( ،  ٔهيـ( ، ) ط 8ٕ٘بن علي بن حجر العسيمبلني ) ت  أحمدلسان الميزان ، لبلمام  .9ٓٔ

 988ٔلبنان  –بيروت  –دار الفكر للنشر و الطباعة و التوزيع 

 ت -ب  – هـ( ، دار المعرفة9ٓٗالمبسوط ، لشمس الدين السرخسي )ت .9ٔٔ

هـ( ، علك ٓٙٗسي ) للشيخ أبي جعفر دمحم بن علي الطو اإلماميةالمبسوط في فمه  .9ٕٔ

 ت -ب  – عليه السيد دمحم تمي الكشفي ، المكتبة المرتضوية ألحياء اآلثار الجعفرية

ابيي بكيير الهيثمييي )ت  أبيينمجميع الزوائييد ومنبيع الفوائييد ، للحيافظ نييور الييدين عليي  .9ٖٔ

بييروت  -احجير ، دار الكتيب العلميية  أبينهـ( ، بتحرير الحافظين الجليلين العراليي و 8ٓ7

ٔ988 

لمجموع شرح المهيذب ، لبلميام ابيي زكرييا محييي اليدين يحييى بين شيرؾ النيوو  ا .9ٗٔ

 ت -ب  – م997ٔهـ( ، دار الفكر8ٙٙ)ت

محاضرات في تأريخ االمم االسبلمية ، الدواة العباسية ، للشيخ دمحم الخضير  بين ،  .9٘ٔ

 م  97ٓٔمصر  –المكتبة التجارية الكبر  

عبد السبلم بين عبيد   بين الخضير بين المحرر في الفمه ، ألبي البركات مجد الدين  .9ٙٔ

 ت -ب  – هـ( ، مكتب المعارؾٕ٘ٙتيمية الحراني )ت أبندمحم 

هـ( ، ت د.طيه جيابر ٙٓٙالمحصول في علم األصول ، لئلمام فخر الدين الراز  )ت .97ٔ

 م99ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، مؤسسة الرسالة  (ٔ، )طفياض العلواني 

هـ( شركة ومطبعية 8٘ٗسيده )ت  إسماعيل بن أبنالمحكم والمحيط األعظم ، لعلي  .98ٔ

 م98٘ٔمصر  –ده أوالو  مصطفى البابي الحلبي

هييـ( ، طبعيية ٙ٘ٗبيين سييعيد بيين حييزم ) ت أحمييدالمحلييى ، لبلمييام ابييي دمحم علييي بيين  .99ٔ

مخطوطييات و نسييخ معتمييدة كمييا لوبلييت علييى النسييخة التييي  عديييدةمصييحح و ممابليية علييى 



 

298 

ياء التراث العربي ، دار االفاق الجدييدة دمحم  شاكر ، ت لجنة اح أحمدحممها االستاذ الشيخ 

 بيروت –

هيـ( ، ت د. 7ٖٓبين عليي الجصياص ) أحمدمختصر اختبلؾ العلماء لئلمام أبو بكر  .ٕٓٓ

 هـ7ٔٗٔ، دار البشائر اإلسبلمية (ٕ، )ط  أحمدعبد   نذير 

بيين دمحم بيين فييرح اللخمييي  أحمييدبيين فييرح بيين  حمييدمختصيير خبلفييات البيهمييي ، أل .ٕٔٓ

، مكتبية الرشييد   (ٔ، )طهيـ( ، ت ذيياب عبيد الكيريم ذيياب عميل99ٙ)ت االشبيلي الشافعي

 م97ٓٔهـ 7ٔٗٔ

هيـ( ، 7ٙ7مختصر خليل ، لضياء الدين خلييل بين اسيحاق بين موسيى الجنيد  ) ت  .ٕٕٓ

شرحه ابو عبد   المواق  دمحم بن يوسؾ بن ابي الماسم بين يوسيؾ العبيدر  الؽرنياطي ) 

 . م99٘ٔهـ ٗٔٗٔلبنان  –بيروت  –لمية ( ، دار الكتب الع ٔهـ ( ، ) ط 897ت 

بيين حنبييل ، تييأليؾ الشيييخ العبلميية عبييد المييادر بيين  أحمييدالمييدخل إلييى مييذهب اإلمييام  .ٖٕٓ

بييدران الدمشييمي ، صييححه ولييدم لييه وعلييك عليييه الييدكتور عبييد   بيين محسيين التركييي ، 

 م . 98ٔٔهـ ٔٓٗٔ ٕمؤسسة الرسالة ط

 –( ،  مطبعيية العيياني  ٔؾ ، ) ط المييدخل لتييأريخ الحضييارة العربييية ، لنيياجي معييرو .ٕٗٓ

 م9ٙٓٔبؽداد 

هيـ( ت 79ٔ)ت الميدينيبن مالن بن عامر االصبحي أنس  المدونة الكبر  لمالن بن .ٕ٘ٓ

 زكريار عميران دار الكتب العلمية

هييـ( ، ت 7ٕ٘المراسيييل ، للحييافظ سييليمان بيين األشييعث السجسييتاني أبييو داود )ت .ٕٙٓ

 هـ8ٓٗٔ( مؤسسة الرسالة ٔشعيب االرناؤوط ، )ط

هيـ( ، ت 9ٕٓه عبييد   )تأبنيهيـ( ، روايية 7ٕٔسائل االميام أحميد بين حنبيل )تم .7ٕٓ

 م98ٔٔهـ  ٔٓٗٔبيروت –( ، المكتب  االسبلمي ٔزهير الشاويا ، )ط

المسييتدرن علييى الصييحيحين ،ألبييي عبييد   دمحم بيين عبييد    الحيياكم النيسييابور   .8ٕٓ

بييييروت  –تيييب العلميييية ، دار الك(  ٔ، ) ط هيييـ( ، ت مصيييطفى عبيييد الميييادر عطيييا ٘ٓٗ)ت

 م99ٓٔهـ ٔٔٗٔ
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بيييروت –( ، دار صييادر ٔهييـ( ، ) ط ٕٔٗبيين حنبييل الشيييباني )  أحمييدمسييند االمييام  .9ٕٓ

 م9ٙ9ٔ

ماجية ، لجيبلل اليدين عبيد اليرحمن بين أبيي بكير بين  أبنمصباح الزجاجة في زوائد  .ٕٓٔ

 ، (ٕ، )طهـ( ، ت دمحم المراشيمي الكتنياو 9ٔٔدمحم بن سابك الدين الخضر  السيوطي )ت

 هـٖٓٗٔدار العربية /بيروت 

ابي شيبة في االحاديث و االثار ، للحافظ عبد   بين دمحم بين ابيي شييبة  أبنمصنؾ  .ٕٔٔ

هيـ( ، ضيبطه و عليك ٖٕ٘ابراهيم بن عثمان ابيي بكير بين ابيي شييبة الكيوفي العبسيي ) ت

عليييه االسييتاذ سييعيد اللحييام ، االشييراؾ الفنييي و المراجعيية و التصييحيح مكتييب الدراسييات و 

 م988ٔلبنان  –بيروت  –دار الفكر للطباعة و النشر  –البحوث 

مصيينؾ عبييد الييرزاق ، للحييافظ ابييي بكيير عبييد الييرزاق بيين همييام بيين نييافع الحمييير   .ٕٕٔ

 –المكتيييب االسيييبلمي  (،  ٕ، ) ط هيييـ( ت حبييييب اليييرحمن االعظميييئٕٔالصييينعاني ) ت 

 هـٕٓٗٔبيروت 

جعفيير بيين الحسيين المحمييك  المعتبيير فييي شييرح المختصيير  ، ليينجم الييدين أبييي الماسييم .ٖٕٔ

 هـ( ، منشورات مؤسسة سيد الشهداء لم7ٙٙالحلي )ت

معتصر المختصر من مشكل االثار ، لجمال اليدين ابيو المحاسين يوسيؾ بين موسيى  .ٕٗٔ

بييروت ،  –هيـ( ، عيالم الكتيب 8ٖٓبن دمحم الملطي الحنفي المعيروؾ بالجميال الملطيي ) ت

 ت -دمشك  ب –الماهرة ، مكتبة سعد الدين  –مكتبة المتنبي 

هيـ( ، ت طيارق ٖٓٙالطبرانيي )ت أحميد أبينالمعجم األوسط ، ألبي الماسم سيليمان  .ٕ٘ٔ

المييياهرة  –بييين عيييوض   بييين دمحم ، عبيييد المحسييين بييين إبيييراهيم الحسيييني دار الحيييرمين 

 هـ٘ٔٗٔ

هيـ ( ، دار صيادر ٕٙٙمعجم البليدان ، لييالوت بين عبيد   الحميو  البؽيداد  ) ت  .ٕٙٔ

 م9٘٘ٔهـ 7ٖٗٔبيروت    -للطباعة و النشر 

بييروت  –معجم المصنفين ، للشيخ دمحم حسن التيونكي ، مطبعية ونكيوؼراؾ طبيارة  .7ٕٔ

 هـٖٗٗٔ
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هيـ( ، ت ٖٓٙبين أييوب الطبرانيي )ت أحميدالمعجم الكبير ألبيي الماسيم سيليمان بين  .8ٕٔ

 م98ٖٔهـ ٗٓٗٔالموصل  –، مكتبة الزهراء (ٕ، )طحمد  بن عبد المجيد السلفي 

 –حاميد عبيد الميادر  –الزييات  أحمد –مؤلفين إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط ، لل .9ٕٔ

 دار الدعوة –دمحم النجار 

عربي بالمصيطلحات  –انكليز  ، مع كشاؾ انكليز   –معجم لؽة الفمهاء ، عربيي  .ٕٕٓ

 -الواردة في المعجم ، وضع الدكتور دمحم روا للعة جي باحث في موسوعة الفميه االسيبلمي

و  اليييدكتور حاميييد صيييادق لنيبيييي ميييدرس المعييياجم  – الريييياض  -جامعييية الملييين سيييعود

( ، دار النفيائس  للطباعية  ٕالظهيران ، ) ط  -جامعة البترول و المعادن   -والمصطلحات 

 م988ٔهـ 8ٓٗٔلبنان  –بيروت  –و النشر و التوزيع 

معرفييية الثميييات مييين رجيييال أهيييل العليييم والحيييديث ومييين الضيييعفاء ، وذكييير ميييذاهبهم  .ٕٕٔ

هييـ( ٖٔٙالكييوفي )ت  العجليييبيين دمحم بيين عبييد   صييالح  أحمييدسيين وأخبييارهم ، ألبييي الح

، ) هـ( ، ت عبد العليم عبد العظيم البسيتو 7٘ٙهـ( ، والسبكي )8ٓ7بترتيب الهيثمي )ت

 م98٘ٔهـ ٘ٓٗٔمكتبة الدار المدينة المنورة  (ٔط

 هيـٕٗٓمعرفة السنن و االثار عن االمام ابي عبد   دمحم بن ادرييس الشيافعي ) ت  .ٕٕٕ

هيـ( ، 8٘ٗبن الحسين بن علي البيهمي الخسروجرد  ) ت أحمد( ، للحافظ االمام ابو بكر 

 لبنان –بيروت  –ت سيد كسرو  حسن ، دار الكتب العلمية 

بين اسيحاق بين موسيى بين  أحميدبين عبيد   بين  أحمدمعرفة الصحابة ، البي نعيم  .ٖٕٕ

الرييياض  –دار الييوطن هييـ( ، ت عييادل بيين يوسييؾ العييزاز  ، ٖٓٗمهييران االصييبهاني ) ت

 هـ9ٔٗٔ

هـ( ، ت الدكتور هميام 78ٗالمعين في طبمات المحدثين ، لشمس الدين الذهبي ) ت .ٕٕٗ

 م98ٗٔعمان  –، دار الفرلان (  ٔ، ) ط عبد الرحيم سعد 

بييين دمحم بييين لدامييية الممدسيييي  أحميييدالمؽنيييي ، لموفيييك اليييدين ابيييي دمحم عبيييد   بييين  .ٕٕ٘

هيـ( ، ت 8ٕٙحمن بين لدامية  ) ت ركبيير لعبيد اليهـ( ، ويلييه الشيرح الٕٓٙالدمشمي ) ت

الدكتور دمحم شرؾ الدين خطاب ، الدكتور السيد دمحم السيد ، االستاذ سييد ابيراهيم صيادق ، 

 ٕٗٓٓهـ ٕ٘ٗٔالماهرة  –دار الحديث 



 

311 

مفاتح الؽيب ، لئلمام العالم العبلمة والحبر الفهامة فخر الدين دمحم بن عمير التميميي  .ٕٕٙ

 مٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ( ، دار الكتب العلمية ٔهـ( )طٓٙٓٙتالراز  الشافعي )

بيين مصييطفى  حمييدمفتيياح السييعادة و مصييباح الزيييادة فييي موضييوعات العلييوم ، أل .7ٕٕ

عبييد الوهيياب ابييو النييور ،  –هييـ( ، ت كامييل بكيير  9ٙ8الشييهير بطيياا كبيير  زاده )ت 

 م9ٙ8ٔالماهرة  –دارالكتب الحديثة 

( ، ٗور جيواد عليي ، دار السيالي ، )طالعرب لبيل االسيبلم لليدكت  المفصل في تأريخ .8ٕٕ

 مٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔ

هيـ( 97٘بن حنبل ، لبلمام جمال الدين عبد الرحمن الجوز  )ت  أحمدمنالب االمام  .9ٕٕ

 م979ٔمصر  –( ، مطبعة الخانجي ٔ، ) ط 

المنيييتظم فيييي تيييأريخ المليييون و االميييم ، البيييي الفيييرج عبيييد اليييرحمن بييين الجيييوز  )  .ٖٕٓ

 هـ7ٖ٘ٔالهند  –حيدر اباد الدكن  –عثمانية هـ( ، مطبعة دار المعارفة ال97٘

هييـ( ، ت د.تيسييير 79ٗالمواعييد ، لئلمييام دمحم بيين عبييد   الزركشييي )ت فييي المنثييور .ٖٕٔ

 هـ٘ٓٗٔ، وزارة األولاؾ والشؤون الكويتية   (ٕ، )طمحمود أحمد –فائك 

هيـ( ، 99ٕٔمنح الجليل على مختصر خليل ، للشيخ دمحم بن احمد بن دمحم عليا )ت .ٕٖٕ

 م989ٔهـ 9ٓٗٔ  بيروت –الفكر دار 

المنهيياج شييرح صييحيح مسييلم بيين الحجيياج ألبييي زكريييا يحيييى بيين شييرؾ بيين ميير   .ٖٖٕ

 م9ٕٖٔ( ٕهـ( دار إحياء التراث العربي )ط8ٙٙالنوو  )ت

، البي اليمن مجيد الدين عبد الحمن بين دمحم   أحمدفي تراجم اصحاب  حمدالمنهم األ .ٖٕٗ

 –،  مطبعيية المييدني   (ٔ، ) ط عبييد الحميييدهييـ( ، ت دمحم محيييي الييدين 9ٕ8العيلمييي ) ت

 م98ٕٔهـ ٕٓٗٔالماهرة 

ميين ال يحضييره الفميييه ألبييي جعفيير دمحم بيين علييي بيين الحسييين  بيين بابيويييه الممييي  .ٖٕ٘

 م9ٕٓٓهـ ٖٓٗٔهـ( ، دار المرتضى 8ٖٔ)

مواليؾ ، للسييد الشيريؾ لهـ( ، ميع شيرح ا7٘ٙالموالؾ ، لعضد الدين االيجي ) ت .ٖٕٙ

 هـ8ٕٙٔطبع بالمسطنطينية سنة علي بن دمحم الجرجاني ، 
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مواهييب الجليييل لشييرح مختصيير خليييل ، ألبييي عبييد   دمحم بيين دمحم بيين عبييد الييرحمن  .7ٖٕ

، دار الكتيب   (ٔ، )طهـ( ، ت زكريا عميرات9٘ٗالمؽربي المعروؾ بالحطاب الرعيني )ت

 م99٘ٔهـ ٙٔٗٔالعلمية 

مي الدين ت، ت  هـ(79ٔأبو عبد   االصبحي )تأنس  الموطأ ألمام األئمة مالن بن .8ٖٕ

 م99ٔٔهـ ٖٔٗدمشك   –، دار العلم  (ٔ، )طالندو 

بين عثميان  أحميدميزان االعتدال في نمد الرجال ، لبلمام الحافظ ابو عبد   دمحم بن  .9ٖٕ

 بيروت  –هـ( ، ت علي دمحم البجاو  ، دار المعرفة 7ٗ8الذهبي ) ت 

بييد   بيين يوسييؾ بيين دمحم نصييب الراييية ألحاديييث الهداييية ، لجمييال الييدين ابييو دمحم ع .ٕٓٗ

 م997ٔهـ 8ٔٗٔ، مؤسسة الريان   (ٔ، )طهـ( ، ت دمحم عوامة7ٕٔالزيلعي )ت

 م988ٔ –النظم االسبلمية ، عبد العزيز الدور  ، بيت الحكمة ،جامعة بؽداد  .ٕٔٗ

النهاييية  فييي ؼريييب الحييديث و االثيير ، ألبييي السييعادات المبييارن بيين دمحم الجييزر  )  .ٕٕٗ

بيييروت  –دمحم محمييود الطنيياحي ، المكتبيية العلمييية  –لييزوا  ا أحمييدهييـ( ، ت طيياهر ٙٓٙ

 م979ٔهـ 99ٖٔ

نيل االوطار شرح منتمى االخبار من احاديث سيد االخييار ، لبلميام المجتهيد العبلمية  .ٖٕٗ

هييـ( ، ت الييدكتور نصيير فريييد دمحم واصييل مفتييي الييديار ٕ٘٘ٔدمحم بيين علييي الشييوكاني ) ت

 مصر   –المصرية ، المكتبة التوفيمية 

هداييية شييرح بدايييية المبتييد  ، لشييييخ اإلسييبلم برهييان اليييدين علييي بييين أبييي بكييير ال .ٕٗٗ

هيـ ٕٓٗٔدار السيبلم   (ٔ، )طهـ( ، ت دمحم دمحم لاصر ، حيافظ عاشيور9ٖ٘المرؼيناني )ت

 مٕٓٓٓ

اليييوافي بالوفييييات ، لصيييبلح اليييدين الصيييفد  ، دار النشييير فرانيييز شيييتابز بميسيييبادن  .ٕ٘ٗ

 م97ٕٔ

شيريعة ، للمحيدث الشييخ دمحم بين الحسين الحير وسائل الشيعة الى تحصيل مسيائل ال .ٕٙٗ

هييـ( ، ت الحيياج الشيييخ دمحم الييراز  مييع تعليمييات تحميميية للشيييخ أبييي ٗٓٔٔالعيياملي )ت

 الحسن الشعراني ، دار إحياء التراث العربي
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بن دمحم بن ابيي بكير بين خلكيان  أحمدوفيات االعيان و انباء الزمان ،  لشمس الدين  .7ٕٗ

 بيروت –احسان عباس  ، دار صادر هـ ( ، ت الدكتور  8ٔٙ) ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the name of Allah , most merciful, most Copassionate 

Thanks to Allah and peace be upon his prophet 

The religion Scientists of this nation (Islam), which enlightened 

the way of guidance for the humanity, Were aware of more than 

One science of sharriaa , and AL Jawzjany Was One of those 

Jamous religiou Scientist. Besides , he is a tradition narrator , 

Juris as well. Anol He was with his Instructor sheikh Ahmed bin 

Hanbal Inspite of having some Juris Prudential opinions differing 

from his master  alittle for two reasons 
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1. The books he composwd were Vanished and did not get ko 

us except few of them. 

2. No One of his major student took Care of his written 

books nor his Juris Prudential opinions. 

And in this Simple effort in which the researcher tried to 

gather most of his Juris Prudential opinions and make a 

comparative study . So the study has been dividcd into fowr 

chapters. 

Chapter One is con cerned with the tradition narrator`s  

personal life , his Career as well, his period or era was one of 

the most important Periods or eras of  his nation even callwd 

((the golden era)) or ((the golden epovh)). 

After that some of his students began ko translate his works, 

ko other religion Scientists , he was famus for great books in 

ALHadeeth. 

Chapter two deals with his opinions about Worships. 

Chapter three is about his opinions about the personal 

Possessions  

Chapter  Four is Concerned with his opinions about 

Sanctions and crimes , the rules of Striving and swags or 

gains as well 

What has been gathered about his wisdoms 

Was thirty three Sayings most of thew were about worships , 

and   what is left is about Other aspects of Juris Prudence. 
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His opinions were khe same as of his master in twenty two 

Saying , and differ from him in Sixteen sayings.     
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