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إف اٟتمد هلل ٨ ،تمده  ،ك نستعينو  ،ك نستغفره  ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ،
كسيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فهو ا١تهتد  ،كمن يضلل فلن ٕتد لو كليا مرشدا  ،كأشهد أف
ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو  ،كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو  ،ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت ،
بشَتان كنذيران  ،صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت كسلم تسليمان كثَتان أما بعد .
فإف اٟتق جل كعبل إذا أراد بعبد خَتان فقهو ُب الدين  ،كأعطاه من العلم بأحكاـ
الشريعة ما ٓب يعط غَته  ،كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم " من يرد اهلل بو خَتان يفقهو ُب
()1

الدين "  ،غَت أف ىذا الفقو ال يناؿ بالتمٍت كال بالتحلي كإ٪تا يناؿ بتوفيق اهلل جل كعبل ،
ٍب ببذؿ العبد كسعو ُب ٖتصيل الفقو بدين اهلل جل كعبل كذلك بثٍت الركب عند العلماء قبل
كل شيء ٍ ،ب بالنظر كالتأمل كالتدقيق ُب كبلـ العلماء من خبلؿ كتبهم ُب ا١تسائل الفقهية
 ،فإذا ما كفق اإلنساف لذلك الطريق فقد كفق للفقو ُب دين اهلل جل كعبل ،كذلك أغلى
مطلوب كأرغب مأموؿ بعد اإلٯتاف كاإلخبلص  ،كعى ذلك كعرفو كل من كاف لو قلب أك
ألقى السمع كىو شهيد .
كال ٮتفى على كل ذم لب أنو كلما كانت مصادر الفقيو أقرب إٔب سلف األمة من
الصحابة كالتابعُت  ،كانت علمية الفقيو أعمق كأقول كأمنت كأصفى كأنقى  ،كلذلك ٧تد أف
نبينا ٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم يوصى أمتو باقتفاء آثار أصحابو من بعده ُب العلم كا٠تلق ،
كال سيما ا٠تلفاء الراشدين  ،فيقوؿ  ( :عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من
بعدم عضوا عليها بالنواجذ  ،كإياكم ك٤تدثات األمور  ،فإف كل ٤تدثة بدعة ،ككل بدعة
()2

ضبللة  ،ككل ضبللة ُب النار ) .
()1أخرجو البخارم  ،كتاب  :االعتصاـ بالكتاب كالسنة  ،باب  :ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق  ،برقم :
( )7312ص (. )1299
()2أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :السنة  ،باب ُ :ب لزكـ السنة  ،رقم (  ، )12 /5 ( ، )4607كالًتمذم  ،كتاب
العلم  ،باب  :ما جاء ُب األخذ بالسنة  ،رقم (  ، )43/5 ( ، )2676كقد صححو اٟتاكم فقاؿ  ( :ىذا
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كيف ال  ،كا٠تلفاء الراشدكف من أعلم األمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كليس
ذلك فحسب بل من أشد صحابتو كرعا كإٯتانا كتقول  ،من أجل ما سبق أردت أف أكتب
ْتثا ١ترحلة الدكتوراة با١تعهد العإب للقضاء ّ ،تامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية  ،يتعلق
با١تسائل الفقهية اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف  ،كذلك من خبلؿ ا١تسائل اليت يستدؿ
ّٔا الفقهاء بعمل ا٠تلفاء الراشدين  ،كٝتيت ىذا البحث :
( ا١تسائل الفقهية اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف ُب غَت العبادات ٚتعا كدراسة ) من
البيوع إٔب القضاء كالدعاكل .
ا١تقصود بعنواف ىذا البحث :
أ  /ا١تسائل الفقهية  :ٮترج غَت ا١تسائل الفقهية  ،كا١تسائل األصولية  ،كالعقدية .
ب  /ا٠تلفاء الراشدكف  :ا١تراد بذلك ٚتيعهم  ،كىم أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل
عنهم .
جُ /ب غَت العبادات  :ا١تراد من بداية البيوع كإٔب هناية القضاء كالدعاكل .

ػػػػػػػػػ
=

اٟتديث صحيح ليس لو علة ) ككافقو الذىيب فقاؿ  ( :على شرطهما كال أعرؼ لو علة )  ،ا١تستدرؾ كمعو
تلخيص ا١تستدرؾ للذىيب ( . ) 96 /1
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أسباب اختيار الموضوع:
أكالن  :أ٫تيو تدكين ا١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف
أمور:

 ،كمنطلق ىذه األ٫تية عدةي

أ -ا١تكانة العظيمة اليت يتبوؤىا ا٠تلفاء الراشدكف .
ب -كوهنم من أشد الناس علمان ُب ىذه األيمة بعد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .
ج -اإلٚتاع على عدالتهم كفضلهم كتقواىم .
د -أف أقوا٢تم كأفعا٢تم يحجة عند كثَت من أىل العلم .
()1

عد إٚتاعان .
ثانيان :أف بعع أىل العلم يعتت أف ما اتفق عليو ا٠تيلفاءي الراشدكف يي ي
ثالثان  :عدـ كجود مؤلف يمستقل ٬تمع ا١تسائل اليت استدؿ عليها الفقهاء بعمل ا٠تلفاء
الراشدين  ،أك ا١تسائل الفقهية اليت اتفقوا عليها.
رابعان  :كصية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم باالقتداء با٠تلفاء الراشدين  ،كذلك بقولو
صلى اهلل عليو كسلم  ( :عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا
و
عليها بالنواجذ كإياكم ك٤تدثات األمور فإف كل ٤تدثة بدعة ككل و
ضبللة ُب
بدعة ضبللو ككل
ى
النار )( ،)2كليس ا١تقصود باالقتداء ّٔم ُب ً
ا٠تلق كا١تعاملة فقط  ،بل االقتداء ّٔم ُب األمور
الشرعية ك ا١تسائل الفقهية  ،ألف قولو صلى اهلل عليو كسلم (عليكم ) أم الزموا سنيت كسنة
ا٠تلفاء الراشدين فإهنم ٓب يعملوا إال بسنيت.
خامسان  :التحقق من صحة نسبة القوؿ إٔب ا٠تفاء الراشدين  ،كبياف ذلك أف الفقهاء -
و
فيستدؿ يكل فر ويق منهم على ما ذىب إليو بفعل
مسألة معينة
رٛتهم اهلل  -قد ٮتتلفوف ُب
ي
و
كحينئذ ٖتتاج ا١تسألة إٔب البحث كالتقصي كالتحقيق  ،كالرجوع
ا٠تلفاء الراشدين أك أقوا٢تم ،

( )1كىو ما ذىب إليو اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب ُب الركاية األخرل عنو  ،كاختار ىذه الركاية ابن البنا من أصحابو ،
كما ذىب إٔب ذلك أبو خازـ القاضي اٟتنفي  ( .انظر شرح الكوكب ا١تنَت  ، 239/2العدة ، 1198/4
التمهيد أليب ا٠تطاب  ، 280 /3نزىة العاطر ، 366-365/1تيسَت التحرير . ) 242 /3
()2سبق ٗتر٬تو ص ( . )2
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إٔب كتب اآلثار للتأكد من صحة النسبة إليهم  ،كدراستها حديثيا كاٟتكم عليها.
سادسان  :إف كثَتا من ا١تسائل اليت يستدؿ عليها الفقهاء بفعل ا٠تلفاء الراشدين  ،تندرج
ٖتتها مسائل فرعيةه كثَتة  ،كاألصل أف الفقيو و
ْتاجة ماسة إٔب مثل ىذه ا١تسائل .
ي
ي
سابعان  :أف ٥تالفةى ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف  ،ليس ت باألمر السهل ا٢تُت ،
ً
النسائي
الصحابة رضي اهلل عنهم ٥تالف  ،كلذلك قاؿ اإلماـ
كالسيما إذا ٓب ييعرؼ ٢تم من
ُّ
()1
ُب كتابو عشرة النساء  ( :كنعوذي باهلل من ً
٥تالفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف ) .

ثامنان  :سهولة الرجوع إٔب ا١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف عند حصرىا ُب
مؤلف مستقل .
تاسعان  :التمكن من الًتجيح  ،كال سيما ُب ا١تسائل اليت تساكت فيها أدلة الفريقُت  ،كٓب
رجح إال أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين كأفعا٢تم  ،إذ إنوي ال شك أف أقوا٢تم كىم ٣تتمعوف
يبق فيها يم ه
أقرب إٔب الصو ً
اب من أقواؿ غَتىم  ،كلكوهنم من أعلم األيمة بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم
()2

 ،بل قد نزؿ القرآف مؤيدان لبعع أقوا٢تم  ،كما ُب تأييد عمر رضي اهلل عنو .
عاشرا  :تعديل بعع ا١تفاىيم عند بعع ً
طلبة العلم  ،الذين قد يعتقدكف أف بعع
ي

يشهد بأف عمل ا٠تلفاء الراشدين عليها .
اقع ي
ا١تسائل الفقهية مرجوحة أك ضعيفة كالو ي
أ٫تية ا١توضوع :
فأقوؿ
قائل إف أغلب ىذه ا١تسائل إ٪تا ق ك من ا١تسائل ا١تشهورة ا١تعركفة  ،ي
إف قاؿ ه
للجواب عن ذلك :
 - 1إنو لو صح ما قيل ١تا كانت ىناؾ حاجةه داعيةه لتدكين يكتب اإلٚتاع كتأليفها.
 - 2إف من أىم ا١تهمات تدكين ما عليو سلف األيمة  ،كال سيما ُب مسائل الفقو إذ
إنو من ا١تراجع األصملة .
 - 3إف ا١تسائل الفرعية ٓب يستكثر منها إال بعد أمور من أ٫تها ثبلثة كىي :

()1عشرة النساء ()108/1

()2تفسَت ابن كثَت ( ، )88/2سورة األنفاؿ من اآلية ()169

5

أ  /نشأة ا١تدارس الفقهية ا١تشهورة  ،كأك٢تا ا١تدرسة اٟتنفية .
ب  /كثرة اٟتوادث كالوقائع .
ج  /اتساع رقعة الببلد اإلسبلمية .
 - 4إف ىذا البحث شبيو بكتب اإلٚتاع من جهة أف بعع أىل العلم– كما سبق
 يرل أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين يعد إٚتاعا  ،كال ٮتفى أ٫تية حصر مسائلاإلٚتاع كإف كانت مشهورة .
 - 5إف معرفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف سوؼ يؤثر تأثَتا كبَتا ُب الفقو كأصولو
 ،ففي األصوؿ يبُت لنا ّتبلء ككضوح أم القولُت أرجح ُب اختبلؼ علماء ىذا
الفن ُب مسألة ( ىل إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين يعتت إٚتاعا أـ ال ؟ ) ،فإذا ْتثنا
ىذه ا١تسائل كرأينا أف ىناؾ خبلفا يعتد بو  ،تبُت لنا أف القوؿ الراجح ىو قوؿ
من قاؿ بعدـ كقوع اإلٚتاع بإٚتاع ا٠تلفاء الراشدين  ،كالعكس بالعكس  ،كُب
٣تاؿ الفقو قد تتغَت بعع الًتجيحات عند الفقهاء ا١تعاصرين  ،إذ إنو قد يكوف
ىذا الفقيو ْتث ا١تسألة اليت تعادلت فيها أدلة الفريقُت مع عدـ مراعاة أف أحد
القولُت أك األقواؿ فيها إٚتاع للخلفاء الراشدين  ،فَتجح باجتهاده القوؿ اآلخر
الذم ليس فيو إٚتاع للخلفاء الراشدين  ،كببل شك أف ترجيح القوؿ الذم
يقوؿ بو ا٠تلفاء الراشدكف عند تعادؿ األدلة أكٔب كأحرل .
 - 6إف من أكٔب حقوؽ ا٠تلفاء الراشدين علينا  ،كمن حبهم ككالئهم كنصرهتم كتابة
ما أٚتعوا عليو  ،كقد كتبت رسائل ُب فقو بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،مع
البوف الشاسع بُت ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بل
قد كتبت رسائل دكتوراة ُب اختيارات لبعع العلماء ا١تعاصرين مع شهرة ىذه
ا١تسائل ػ كىم أىل لذلك كيستحقونو ػ كلكن كتابة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء
الراشدكف أكٔب كأجدر .
 - 7إف معرفة الباحث ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف ٬تعلو ينظر إٔب القوؿ الذم
أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف نظرة ىيبة ككقار  ،فيحملو ذلك على الًتيث ككثرة
التأمل كالتدبر  ،كاالستزادة من البحث كاالطبلع  ،مع عدـ التسرع ُب الًتجيح
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.
 - 8إف مثل ىذه البحوث ليس ا١تقصود منها التجديد أك االبتكار  ،كإ٪تا ا١تقصود
أف يعرؼ الباحث أف ىذه ا١تسألة ٤تل إٚتاع بُت ا٠تلفاء الراشدين  ،كليس
إٚتاعا مدعى بل إٚتاع ثابت بالنقل الصحيح  ،كذلك من خبلؿ التحقق من
ىذه النسبة من كتب اآلثار  ،مع سهولة معرفة ىذه اإلٚتاعات كالرجوع إليها.
 - 9ما ذكرت من األسباب السابقو ُب بياف أسباب اختيار ا١توضوع .
أىداؼ ا١توضوع :
األىداؼ من دراسة ىذا ا١توضوع كثَتة  ،كأقتصر على سبعة منها أل٫تيتها  ،كىي :
 - 1العمل بوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كذلك بااللتزاـ بسنة ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كال يتم ذلك إال عن طريق العلم بسنتهم .
 - 2العناية بفقو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كدراستو .
 - 3تعزيز كتقوية االرتباط بفقو الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كمن آكدىم ا٠تلفاء
الراشدكف رضي اهلل عنهم .
 - 4تيسَت كصوؿ الباحث إٔب ا١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل
عنهم .
٤ - 5تاكلة حصر أغلب ا١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم ،
كذلك لئلفادة منها .
 - 6التحقق من صحة ما ينسب إٔب ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من أقواؿ
كأفعاؿ .
 - 7إثراء ا١تكتبة اإلسبلمية بفقو الصحابة رضي اهلل عنهم .
الدراسات السابقة :
قمت بالبحث عن ا١تسائل الفقهية اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف  ،أك ا١تسائل اليت
استدؿ عليها الفقهاء بعمل ا٠تلفاء الراشدين ُب كل من :
أ  -مكتبة ا١تلك فهد الوطنية.
ب ػ مكتبة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية .
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ج ػ مكتبة جامعة ا١تلك سعود.
د -مكتبة ا١تلك عبداهلل ّتامعة أـ القرل .
ىػ -مكتبة ا١تلك فيصل.
فوقفت على ما يلي :
أ ْ /تث ماجستَت بعنواف ( ا١تسائل الفقهية اليت حكي اتفاؽ ا٠تلفاء األربعة
عليها ٖتريرا كدراسة ) للطالب  /سامي علي ا١تدا٘ب  ،من جامعة أـ القرل ،
للعاـ الدراسي  1431ىػ .
طريقة الباحث في موضوعو :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رتب موضوعو على حسب ترتيب األبواب الفقهية .
ٚتع ستة كعشرين مسألة ُب العبادات فقط  ،كتسع عشرة مسألة فقط
ُب البيوع كإٔب آخر أبواب الفقو ( القضاء كالدعاكل ) .
يبدأ بالتعريف إف احتاج عنواف ا١تبحث إٔب تعريف  ،مع ٖترير ٤تل النزاع
.
ٍب يذكر من نقل االتفاؽ عن ا٠تلفاء الراشدين من أىل العلم .
ٍب يذكر اآلثار الواردة مع اٟتكم عليها .
ال يلتزـ بذكر أقواؿ أىل العلم كأدلتهم ُب ٚتيع ا١تسائل  ،مع كجود
ا٠تبلؼ فيها  ،فمثبل  :ا١تسائل اليت ْتثها من البيوع كإٔب هناية الدعاكل
كاإلقرار – كىو اٞتزء الذم أختص بو ُب ْتثي ىذا الذم أتقدـ بو -
بلغ عددىا تسع عشرة مسألة ٓ ،ب يذكر أقواؿ أىل العلم مع أدلتهم ُب
اثنيت عشرة مسألة  ،يعذر ُب ثبلثة منها ألهنا ٤تل إٚتاع أما الباقي فبل .

 - 7يرجح ْتسب ما يراه ُب ا١تسائل اليت عرض فيها خبلؼ أىل العلم
كأدلتهم  ،ككذلك يبُت صحة النسبة للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
.
ا١تلحوظات على الباحث ُب ْتثو
أكال – قلة مسائل البحث  ،إذ إف عنوانو أكت بكثَت من مسائلو  ،كبياف ذلك م تضح
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فيما سيأٌب من ا١تبلحظات .
ثانيا  -إف أغلب ا١تسائل كردت ُب العبادات حيث يبلغ عددىا ستا كعشرين مسألة
مع أنٍت ٚتعت ُب العبادات ما يقارب ٙتانُت مسألة إٔب اآلف  ،كىي ال ٗتتص ببحثي ،
أما من البيوع إٔب القضاء ك الدعاكل – كىو الذم ٮتصٍت ُب ىذا البحث – فقد ٚتع
الباحث فيو ا تسع عشرة مسألة  ،كال ٮتفى أف ىذا العدد قليل جدان  ،إذا ما قورنت
با١تسائل اليت ٚتعتها  ،حيث إنٍت ٚتعت تسعا كسبعُت مسألة من البيوع إٔب القضاء
كالدعاكل  ،غَت مسائل ا١تقدمة .
ثالثا  -أنو ٓب يذكر أقواؿ الفقهاء مع أدلتهم إال ُب مسائل معدكدة كىي :
 )1ا١تساقاة كا١تزارعة .
 )2للزكجة ا١تراجعة ما ٓب تغتسل من اٟتيضة الثالثة.
 )3إ٬تاب العدة كا١تهر على من أغلق بابا أك أرخى سًتا .
 )4القود ُب اللطمة .
 )5التغريب للزا٘ب البكر .
 )6العقوبات ا١تالية .
 )7القضاء بالشاىد كاليمُت.
رابعا  -القصور ُب عرض أدلة أقواؿ أىل العلم كمناقشاهتم  ،كمثاؿ ذلك ا١تسائل األربع ُب
الفقرة السابقة (. )4،7،2،3
خامسا  -إنو ٓب يذكر خبلؼ أىل العلم كأدلتهم ُب بقية ا١تسائل مع أنو يوجد ُب
معظمها خبلؼ بُت أىل العلم كمثاؿ ذلك :
 )1مسألة إبداؿ الوقف .
 )2العزؿ عن الزكجة.
 )3قتل اٟتر بالعبد.
 )4حد ا١تسكر.
 )5ثبوت القطع ُب ثبلثة دراىم أك ربع دينار.
الرجل بعد اليد ُب السرقة .
 )6قطع ّْ
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 )7حد العبد ُب القذؼ .
 )8قتل الساحر .
 )9إرث ا١تسلم من الكافر.
سادسا  -إنو ٓب يستثن ا١تسائل آّمع عليها كىي :
 )1ال يقطع الطبلؽ الرجعي التوارث بُت الزكجُت مادامت ُب العدة .
 )2من نكح امرأة بعقد فاسد  ،أك اعتقدىا زكجتو أك أمتو فولده منها يلحقو
نسبو كيتوارثاف .
 )3كجوب قتل ا١ترتد .
 )4ال يرث الكافر ا١تسلم .
سابعا – إف حقيقة ا١تسائل اليت يعتت أف الباحث ْتثها ْتثا حقيقيا من البيوع إٔب آخر
الفقو  -حسب ظٍت القاصر – قم ست مسائل  ،كبالتإب فإف نسبتها ١تسائل ْتثي ال
تتجاكز  7.5من ا١تئة  ،كبياف ذلك  :أننا إذا ما حذفنا ا١تسائل اليت ًب اإلٚتاع عليها
كعددىا أربع مسائل ك كذلك ا١تسائل اليت ٓب يذكر فيها خبلؼ أىل العلم كأدلتهم ،
كعددىا تسع مسائل  ،فإف ا١تتبقي يكوف ست مسائل فقط .
كفيما يلي جدكالف يوضحاف ما سبق :
أ ) اٞتدكؿ األكؿ ُب بياف عدد ا١تسائل ُب ْتث الطالب  /سامي بن علي ا١تدا٘ب كْتثي
ىذا :
ا١تسائل الفقهية
ا١تسائل ُب العبادات

ْتث الطالب  /سامي بن
علي ا١تدا٘ب حفظو اهلل

ْتثي ىذا

عددىا  26مسألة

غَت داخلة ُب البحث مع أ٘ب
كقفت على  80مسألة
تقريبا
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ا١تسائل ُب غَت العبادات

عددىا  19مسألة

عددىا  79مسألة

ب ) اٞتدكؿ الثا٘ب ُب بياف ا١تسائل ا١تشًتكة  ،كعددىا  19مسألة :
ا١تسائل اليت ٖتتاج إٔب إعادة
ْتث

 )1إبداؿ الوقف .
 )2العزؿ عن الزكجة .
 )3قتل اٟتر بالعبد .
 )4حد ا١تسكر .
 )5ثبوت القطع ُب ثبلثة دراىم أك ربع دينار .
 )6قطع الرجل بعد اليد ُب السرقة .
 )7حد العبد ُب القذؼ .
 )8قتل الساحر .
 )9إرث ا١تسلم من الكافر .

ا١تسائل اليت ٖتتاج إٔب
حذؼ لقياـ اإلٚتاع فيها

 )1ال يقطع الطبلؽ الرجعي التوارث بُت الزكجُت ما
دامت ُب العدة .
 )2من نكح امرأة بعقد فاسد  ،أك اعتقدىا زكجتو أك
أمتو فولده منها يلحقو نسبو كيتوارثاف .
 )3كجوب قتل ا١ترتد .
 )4ال يرث الكافر ا١تسلم .

ا١تسائل اليت ًب استيفاء ْتثها
كىي ( ، ) 6 ،5 ،1أك ًب
ْتثها مع قصور فيها كىي
بقية ا١تسائل كرقمها ( ،2
)7 ، 4 ، 3

 )1ا١تساقاة كا١تزارعة .
 )2للزكجة ا١تراجعة ما ٓب تغتسل من اٟتيضة الثالثة .
 )3إ٬تاب العدة كا١تهر على من أغلق بابا أك أرخى سًتا
 )4القود ُب اللطمة .
 )5التغريب للزا٘ب البكر .
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 )6العقوبات ا١تالية غَت منسوخة .
 )7القضاء بالشاىد كاليمُت .
ب  -كما أنٍت كقفت على مؤلفات ٗتتص بفقو ا٠تلفاء الراشدين  ،كل كاحد منهم على
حدة  ،كىي على النحو التإب :
أ -موسوعة فقو أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو .
ا١تؤلف  :د٤ /تمد ركاس قلعو جي .
الناشر  :دار النفائس .
سنة النشر  1994 :ـ .
رقم الطبعة . 2 :
عدد آّلدات . 1 :
عدد الصفحات . 244 :
ب -موسوعة فقو عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
ا١تؤلف  :د٤ /تمد ركاس قلعو جي .
الناشر  :دار النفائس .
سنة النشر 1989 :ـ .
رقم الطبعة . 4 :
عدد آّلدات . 1 :
عدد الصفحات . 896 :
ج  -موسوعة فقو عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .
ا١تؤلف  :د٤ /تمد ركاس قلعو جي .
الناشر  :دار النفائس .
سنة النشر 2011 :ـ .
رقم الطبعة . 3 :
عدد آّلدات . 1 :
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عدد الصفحات . 312 :
د  -موسوعة فقو علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو .
ا١تؤلف  :د٤/تمد ركاس قلعو جي .
الناشر  :دار النفائس .
سنة النشر 2007 :ـ .
رقم الطبعة . 2 :
عدد آّلدات . 1 :
عدد الصفحات . 640 :
كال ٮتفى أف ذلك ٮتتلف عن ْتثي إذ إنٍت أْتث فيما اتفقوا عليو  ،عبلكة على ذلك أنو
ٚتع بدكف دراسة .
ك طريقة الباحث ُب عرض فقو ا٠تلفاء الراشدين ُب ىذه الكتب على النحو اآلٌب :
أكال  :قاـ بًتتيب ا١تسائل ْتسب ترتيب ا١تعجم  ،كليس ْتسب ترتيب األبواب الفقهية
 ،مراعيان بذلك اللفظ الفقهي ال اللغوم  ،فمثبلن كضع كلمة استحاضة ُب حرؼ األلف ك
ليس ُب حرؼ اٟتاء ،ككضع كلمة استتأ ُب حرؼ األلف كليس ُب حرؼ الباء.
ثانيا  :اعتمد على ا١تصادر الرئيسة ُب العزك  ،ففي الفقو مثبلن اعتمد على ا١تغٍت البن
قدامة كآّموع للنوكم  ،كاحمللى البن حزـ ،كُب اٟتديث مثبلن اعتمد على الكتب الستة
ك موطأ مالك كغَتىا  ،كىكذا .
ثالثا ٓ :ب يورد استدالالن بالقرآف الكرٙب أك السنة النبوية على آرائهم رضي اهلل عنهم إال
نادران .
ج – تراث ا٠تلفاء الراشدين ُب الفقو كالقضاء :
ا١تؤلف  :صبحي احملمصا٘ب .
الناشر  :دار العلم للمبليُت .
سنة النشر  1984 :ـ
رقم الطبعة 1 :
عدد آّلدات 1 :
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كقد رتب ا١تؤلف كتابو على النحو اآلٌب :
أكال  :قسم ا١تؤلف دراستو إٔب ستة أبواب أكجز ُب أك٢تا  ،سَتة كل من ا٠تلفاء ا٠تمسة
 ،أيب بكر الصديق  ،كعمر بن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب ،
كعمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنهم ٚتيعان .
ثانيا  :خصص فصوؿ الباب الثا٘ب للحديث عن أصوؿ التشريع  ،كالسلطة التنفيذية ،
كالقضاء كالقضاة  ،من حيث األسس العامة اليت سار عليها ا٠تلفاء الراشدكف  ،كذلك
بعد أف ْتث ُب مسألة حقوؽ اإلنساف األساسية  ،اليت أقرىا الشرع  ،كاليت اتبعها
أكلئك ا٠تلفاء .
ثالثا ُ :ب الباب الثالث ٖتدث عن قسم العقوبات من الفقو كالذم يبحث ُب اٞترائم
كعقوباهتا كٖتديدان ُب اٟتدكد  ،كاٞتنايات .
رابعا  :أما الباب الرابع فخصصو ١توضوع األحواؿ الشخصية بدءان من الزكاج  ،كا٠تطوبة
 ،كانتهاءن با١تَتاث  ،كاألىلية كاٟتجر .
خامسا ُ :ب حُت أفرد الباب ا٠تامس ١توضوع األحكاـ  ،كالتعاليم الفقهية اليت تركها
ا٠تلفاء ُب نطاؽ األحداث ا١تالية .
سادسا  :اكتفل ُب الباب السادس بتلخيص ا١تبادئ العامة  ،اليت اتبعها كرشحها
ا٠تلفاء الراشدكف ُب مسائل السَت كاألحواؿ الدكلية .

ككما يبلحظ أف طريقة الباحث ُب ْتثو ٗتتلف كليا عن طريقيت كْتثي  ،فهو ال يعٌت
با١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف  ،كإ٪تا يهتم بنقل أقوا٢تم ُب بعع القضايا
كا١تسائل بغع النظر عن اتفاقهم من عدمو .
د  /معجم فقو السلف :
ا١تؤلف ٤ :تمد ا١تنتصر الكتا٘ب .
الناشر  :مطابع الصفا .
سنة النشر  :بدكف .
رقم الطبعة  :بدكف .
عدد آّلدات ٣ 6 :تلدات .
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كالكتاب يعتت موسوعة ُب بابو  ،كقد قاـ مؤلفو إٚتاال ٔتا يلي :
أكال  :رتب مسائل كتابو على حسب حركؼ ا١تعجم .
ثانيا  :اعتمد كثَتا على ا١تغٍت البن قدامة  ،كاحمللى البن حزـ  ،كآّموع للنوكم  ،كنيل
األكطار للشوكا٘ب  ،كسبل السبلـ للصنعا٘ب .
ثالثا ٚ :تع آثار الصحابة كالتابعُت كتابعيهم  ،مع االعتناء بفقو آؿ البيت رضي اهلل
عنهم أٚتعُت .
فهارس على النحو اآلٌب :
رابعا  :كضع
ى
 فهرسا للفقهاء مع مسائلهم على حركؼ ا١تعجم . فهرسا بأٝتاء فقهاء الصحابة رضي اهلل عنهم . فهرسا بأٝتاء التابعُت رٛتهم اهلل تعأب . فهرسا بأٝتاء من بعد التابعُت رٛتهم اهلل تعأب . فهرسا للمسائل الفقهية .كيبلحظ ىنا أيضا أف الباحث ال يعٌت با١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف ،
ألف منهجيتو تقتضي ذلك .
ىػ  -أقضية ا٠تلفاء الراشدين ٚتعا كدراسة :
ا١تؤلف  :آر -كي – نور ٤تمد .
الناشر  :دار السبلـ بالرياض .
سنة النشر  1423 :ىػ .
رقم الطبعة . 1 :
عدد آّلدات . 2 :
كقد قاـ ا١تؤلف إٚتاال ٔتا يلي :
أكال  :قسم كتابو بعد التمهيد إٔب سبعة أبواب  ،فجعل الباب األكؿ فيما يتعلق بأحكاـ
األسرة  ،كأحكاـ الصداؽ  ،كالوٕب  ،كالشركط  ،كالطبلؽ  ،كا٠تلع  ،كاٟتضانة ،كغَت ذلك
.
ثانيا  :أما الباب الثا٘ب فجعلو ُب البيوع كمتعلقاتو .
15

ثالثا  :كأما الباب الثالث فخصصو بأحكاـ األمواؿ  ،كالركاز  ،كالغنائم  ،كاألنفاؿ ،
كالعشور كغَتىا .
رابعا  :كخصص للجنايات  ،كالديات  ،كما يتعلق ّٔما الباب الرابع .
خامسا  :كتكلم ُب الباب ا٠تامس عن التعزيرات  ،كاٟتدكد .
سادسا  :كما ضمن الباب السادس الدعاكل  ،كالشهادات  ،كاألٯتاف  ،كا١تظآب ،
ٍب جعل الباب السابع ُب أبواب متفرقة  ،كبعع أحكاـ الصيد  ،كأكل ا١تضطر ،
كجت اٟتاكم الرجل على مبلزمة كالديو  ،كغَت ذلك  .كيبلحظ ىنا أيضا أف
الباحث ال يعٌت با١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف  ،ألف منهجيتو تقتضي
ذلك .
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خطة البحث
(المسائل الفقهية التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف جمعا كدراسة من
البيوع إلى القضاء كالدعاكل )
كيتكوف ىذا البحث من مقدمة  ،ك٘تهيد  ،كٜتسة أبواب  ،كخا٘تة  ،كفهارس عامة .
ا١تقدمة :
أما ا١تقدمة فستشتمل على ما يلي :
1ػ سبب اختيار ا١توضوع  ،كأ٫تيتو  ،كأىدافو .
2ػ الدراسات السابقة فيو .
3ػ ا١تنهج العـ ٕب .
4ػ ا٠تطة العلمية .

التمهيد :

كفيو ٜتسة مباحث :
ا١تبحث األكؿ  :التعريف با٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
ا١تبحث الثا٘ب  :منزلة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
ا١تبحث الثالث  :أ٫تية فقو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
ا١تبحث الرابع  :حكم اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
ا١تبحث ا٠تامس  :حكم ٥تالفة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .

الباب األكؿ  :المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في البيع  ،كالوقف ،
كالوصايا  ،كالفرائض  ،كفيو أربعة فصوؿ :
الفصل األكؿ  :الربا كالحجر كالصلح  ،كفيو مبحثاف :
ا١تبحث األكؿ  :الربا  ،كفيو ثبلثة مطالب :
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ا١تطلب األكؿ ٖ :ترٙب ربا الفضل(. )1
ا١تطلب الثا٘ب  :جواز خرص الثمار ُب العرايا (. )2
ا١تطلب الثالث ٖ :ترٙب ا١تكوس (. )3
ا١تبحث الثا٘ب  :اٟتجر كالصلح  ،كفيو ثبلثة مطالب :
()4
ا١تطلب األكؿ  :مشركعية اٟتبس
ا١تطلب الثا٘ب  :عدـ مشركعية حبس ا١تدين ا١تعسر (. )5
ا١تطلب الثالث  :جواز إخراج اٞتناح ُب طريق ا١تسلمُت إذا ٓب يكن ضارا ّٔم(. )6

الفصل الثاني  :المساقاة  ،كالمزارعة  ،كالغصب  ،كإحياء الموات  ،كاللقيط  ،كفيو
مبحثاف :
ا١تبحث األكؿ  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،كفيو أربعة مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :مشركعية ا١تساقاة (. )7
ا١تطلب الثا٘ب  :مشركعية ا١تزارعة (. )8
ا١تطلب الثالث  :عدـ اشًتاط مدة آلخر عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة (. )9
()10
ا١تطلب الرابع  :عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض ُب ا١تزارعة
ا١تبحث الثا٘ب  :الغصب كإحياء ا١توات كاللقيط  ،كفيو ٜتسة مطالب :
( )1آّموع ()60/10
()2إعبلـ ا١توقعُت ( ٖ ، )166 /2تفة األحوذم ( ) 346/3
( )3اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم (. ) 105 / 2
( )4ا١تبسوط (  ، )88/20كزاد ا١تعاد (  ، )74/2كفتح البارم (  ، )76/5نيل األكطار (  ) 212/8ا١توسوعة
الكويتية () 286/ 16
( )5الطرؽ اٟتكمية ()64
( )6اٟتاكم ()380/12
( )7الشرح الكبَت ( ، )555/5احمللى ( ، )214/8آّموع () 400/14
( )8الشرح الكبَت ( ، )584/5حاشية ابن القيم على سنن أيب داكد (  ، ) 186/ 9آّموع (. )400/14
( )9الشرح الكبَت ()565/5
( )10زاد ا١تعاد ()206/2
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ا١تطلب األكؿ  :إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه كاف لو ملكا .
()2
ا١تطلب الثا٘ب  :لئلماـ إقطاع غَت موات ٘تليكا كانتفاعا للمصلحة
ا١تطلب الثالث  :ا١توات ال حد لو إال أف يكوف عامرا (. )3
ا١تطلب الرابع  :عدـ مشركعية إحياء حرٙب العامر(. )4
ا١تطلب ا٠تامس  :مشركعية اٟتكم بالقمافة (. )5
الفصل الثالث  :الوقف كالهبة كالوصايا  ،كفيو مبحثاف :

ا١تبحث األكؿ  :الوقف كا٢تبة  ،كفيو مطلباف :
ا١تطلب األكؿ ٬ :توز تغيَت صورة الوقف للمصلحة(. )6
ا١تطلب الثا٘ب  :تشًتط القسمة ُب ىبة العقار(. )7
ا١تبحث الثا٘ب  :الوصايا  ،كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ  :يقبل ُب إثبات الوصية شاىد كٯتُت(. )8
ا١تطلب الثا٘ب  :حجية الكتابة ُب الوصية(. )9

الفصل الرابع  :الفرائض  ،كفيو مبحثاف :

ا١تبحث األكؿ  :ال ترث أكثر من جدتُت(. )10
ا١تبحث الثا٘ب  :ال يرث ا١تسلم الكافر(. )11

( )1الدرر السنية () 385/ 6
( )2شرح منتهى اإلرادات ( ) 40/ 7
( )3اٟتاكم ()480/7
( )4اٟتاكم ( ، )476/7آّموع ()208/15-10
( )5زاد ا١تعاد ()274/5
( )6الفتاكل الكتل ()331/6
( )7ا١تبسوط ()327/14
( )8ا١تغٍت ()244/2
( )9الشرح الكبَت ()422/6
( )10حاشية العدكم ()356/ 7
( )11اٟتاكم ()79/8
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()1

الباب الثاني :المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في النكاح كالطالؽ
كالعدة كالحضانة  ،كفيو فصالف:
الفصل األكؿ :النكاح  ،كفيو ستة مباحث :
ا١تبحث األكؿ  :النكاح أفضل من نوافل العبادات
()2
ا١تبحث الثا٘ب  :حرمة عقد النكاح للمحرـ
ا١تبحث الثالث ٖ :ترٙب نكاح ا١تتعة(.)3

()1

()4

ا١تبحث الرابع  :كراىية العزؿ عن الزكجة .
ا١تبحث ا٠تامس  :كجوب ا١تهر كامبل على من أغلق بابان أك أرخى سًتان
()6
ا١تبحث السادس  :كجوب العدة على الذمية اليت تزكجها مسلم .

()5

الفصل الثاني  :العدة كالحضانة كالنفقات  ،كفيو مبحثاف :

ا١تبحث األكؿ  :العدة  ،كفيو مطلباف :
ا١تطلب األكؿ  :تنقضي العدة بالغسل من اٟتيضة الثالثة(. )7
()8
ا١تطلب الثا٘ب  :كجوب العدة على كل من خبل ّٔا زكجها كإف ٓب يطأىا
ا١تبحث الثا٘ب  :اٟتضانة كالنفقات  ،كفيو ثبلثة مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :مشركعية ٗتيَت الولد بُت كالديو بدكف قرعة(. )9

( )1ا١تبسوط ()454/5
( )2الفركع ()451/10
( )3الفتاكل الكتل ()350/9
()4ا١توطأ ركاية ٤تمد بن اٟتسن ()467/2
( )5ا١تبسوط ()415/6
(٣ )6تموع الفتاكل ( ) 347 / 32
( )7زاد ا١تعاد ()546/5
( )8آّموع ()126/16
( )9زاد ا١تعاد ()416/5
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()1

ا١تطلب الثا٘ب  :من كطئ امرأة يعتقدىا زكجتو فإنو يلحقو نسب كلده منها
ا١تطلب الثالث  :٭تق لئلماـ أف يكًتم منزالن للمعتدة من طبلؽ رجعي على زكجها
()2
الغائب
الباب الثالث  :المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في الجنايات ،

كالقسامة كالديات  ،كفيو فصالف :

الفصل األكؿ  :اؿؽصاص  ،كالقسامة  ،كفيو خمسة مباحث :

ا١تبحث األكؿ  :مشركعية القصاص من كل شيء يقدر على االقتصاص منو(. )3
()4

ا١تبحث الثا٘ب  :ال يقتل اٟتر بالعبد .
ا١تبحث الثالث  :عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص(. )5
ا١تبحث الرابع  :إذا عع اٞتا٘ب يد غَته فجذب آٍّت عليو يده باألسهل
أسناف اٞتا٘ب أك بعضها فهدر(.)6
ا١تبحث ا٠تامس  :مشركعية القسامة(. )7
الفصل الثاني  :الديات  ،كفيو مبحثاف :

فسقطت

ا١تبحث األكؿ  :كجوب الدية ُب ذىاب اٞتماع من آٍّت عل مق مع بقاء مائو كسبلمة
ذكره(. )8
()9
ا١تبحث الثا٘ب  :جواز تغليظ الدية
( )1الفتاكل الكتل ()358/4
( )2اٟتاكم ()270/11
( )3اإلنصاؼ ()90/15
()4الشرح الكبَت ( ، )361/9عمدة القارم للعيٍت ()322/34
( )5اٟتاكم ()88/12
( )6الفركع ()168/10
( )7احمللى ()68/11
( )8مغٍت احملتاج ()27/4
( )9أحكاـ أىل الذمة ()144 /3
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الباب الرابع  :المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في الحدكد كالتعزير ،
كفيو ثالثة فصوؿ :
الفصل األكؿ  :حد الزنى كالقذؼ كشرب الخمر  ،كفيو مبحثاف :
ا١تبحث األكؿ  :حد الزٗب كالقذؼ  ،كفيو ٜتسة مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :كجوب تغريب الزا٘ب البكر مع جلده (.)1
ا١تطلب الثا٘ب ٬ :تلد العبد ُب الزٗب كالقذؼ على النصف من اٟتر (.)2
ا١تطلب الثالث  :جواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار ُب اٟتدكد (.)3
ا١تطلب الرابع  :ثبوت اٟتد باٟتمل إف ٓب تدع ا١ترأة شبهة (.)4
ا١تطلب ا٠تامس  :عدـ كجوب اٟتد إال على من علمو (.)5
ا١تبحث الثا٘ب  :حد شرب ا٠تمر  ،كفيو مطلباف :
ا١تطلب األكؿ  :جلد شارب ا٠تمر أربعُت جلدة (.)6
ا١تطلب الثا٘ب  :كجوب إقامة اٟتد على شارب ا٠تمر إذا كجدت منو رائحة أك رئي كىو
يتقيؤىا (.)7
الفصل الثاني  :التعزير  ،كفيو ستة مباحث :

ا١تبحث األكؿ  :التعزير ليس فيو حد معُت (.)8
ا١تبحث الثا٘ب  :جواز التعزير با١تاؿ (.)1

( )1الشرح الكبَت ()165/10
( )2االستذكار ()479/7
( )3ا١تنهاج شرح صحيح مسلم ()112/6
(٣ )4تموع الفتاكل ()349/4
( )5حاشية الركض ()201/7
( )6مرقاة ا١تصابيح ()256/11
(٣ )7تموع الفتاكل ( ، )339/28كالسياسة الشرعية ( ) 98/ 1
( )8حاشية الركض ()248/7
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()2

ا١تبحث الثالث  :إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ كاحد جلدا مائة جلدة
ا١تبحث الرابع  :ال يشًتط إلقامة عقوبة التعزير إقرار أكشهود (. )3
ا١تبحث ا٠تامس  :مشركعية تعزير من يعقد نكاحا فاسدا (. )4
()5
ا١تبحث السادس  :مشركعية التعزير ُب كل معصية ال حد فيها كال كفارة
الفصل الثالث  :حد السرقة كالردة  ،كفيو خمسة مباحث :

ا١تمبحث األكؿ  :كجوب قطع يد السارؽ اليمٌت من مفصل الكف (.)6
ا١تبحث الثا٘ب  :كجوب قطع رجل السارؽ إذا تكررت سرقتو (.)7
()8
ا١تبحث الثالث  :ال يضمن السارؽ بعد سرقتو إذا أقيم عليو اٟتد
ا١تبحث الرابع  :كجوب القطع ُب سرقة ثبلثة دراىم أك ربع دينار).(9
ا١تبحث ا٠تامس  :كجوب قتل الساحر).(10
الباب الخامس  :المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في القضاء كالدعاكل ،
كفيو فصالف :

الفصل األكؿ  :آداب القضاء  ،كفيو تسعة مباحث :

ا١تبحث األكؿ  :كجوب تقليد اٟتاكم قاضيا ُب كل ناحية من الببلد (.)11
ػػػػػػػػػ
=

( )1حاشية الركض ()350/7
(٣ )2تموع الفتاكل ) 345 / 028
( )3عشرة النساء ( ) 189/ 1
( )4كشاؼ القناع () 150 / 22
( )5معآب القربة () 250 / 1
( )6اٟتاكم ( ، )319/13مغٍت احملتاج () 48/ 4
( )7احمللى ()256/11
( )8السيل اٞترار ()865/1
()9نيل األكطار ()174/7
()10الركضة الندية شرح الدرر البهية ()293/2
( )11اٟتاكم ( ) 6/ 16
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(.)3

ا١تبحث الثا٘ب  :توٕب القضاء أفضل من تركو ١تن استجمع شركطو (.)1
ا١تبحث الثالث  :عدـ جواز تولية ا١ترأة للقضاء (.)2
ا١تبحث الرابع  :من آداب القاضي أف ٬تلس على بساط أك غَته كال ٬تلس على الًتاب
ا١تبحث ا٠تامس  :عدـ اشًتاط اإلشهاد ُب تولية القضاء (.)4
ا١تبحث السادس  :جواز اٞتلوس ُب ا١تسجد للقضاء كفصل ا٠تصومات (.)5
ا١تبحث السابع  :كجوب العمل ٓتت الواحد (.)6
ا١تبحث الثامن  :تكفي االستفاضة عن الشهادة (.)7
ا١تبحث التاسع  :جواز عزؿ القاضي من قبل اإلماـ مطلقا (.)8
الفصل الثاني  :الدعاكل  ،كفيو ثالثة مباحث :

ا١تبحث األكؿ  :ثبوت ا١تاؿ ١تدعيو بشاىد كٯتُت (.)9
ا١تبحث الثا٘ب  :جواز اٟتكم للمدعي من غَت مطالبة إذا دؿ عليو اٟتاؿ (.)10
ا١تبحث الثالث  :عدـ مشركعية تغليظ اليمُت با١تصحف (.)11

رابعا  :الخاتمة :

( )1فتح البارم ( ) 158 / 20
( )2الشرح الكبَت ( ، )386/11ا١تغٍت ()453/13
( )3كشاؼ القناع ()118/10
(ٖ )4تفة احملتاج ()357/4
( )5فتح القدير ()254/4
( )6هتذيب اآلثار () 208 / 7
(ٖ )7تفة احملتاج () 358/ 4
( )8بدائع الصنائع ( ، )16/7ا١تغٍت ( ، ) 103/9كالفتاكل ا٢تندية ( ، )317/3ا١توسوعة الكويتية ()416/30
.
( )9ا١تغٍت ()143/12
( )10الكاُب ()23/5
( )11ا١تغٍت () 294/ 15
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كسأضمنها أىم نتائج البحث  ،كالتوصيات اليت ال بد منها .

خامسا  :اؿؼىارس العامة :كىي كاآلٌب :

1ػ فهرس اآليات القرآنية الكرٯتة .
2ػ فهرس األحاديث النبوية الشريفة .
3ػ فهرس اآلثار ا١تركية عن الصحابة كالتابعُت رضي اهلل عنهم .
4ػ فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم ُب البحث .
5ػ فهرس ا١تسائل الفقهية .
6ػ فهرس ا١تراجع كا١تصادر .
7ػ فهرس ا١توضوعات .
كاٟتمد هلل ُب األكٔب كاآلخرة  ،كصل اللهم كسلم كبارؾ على نبينا ٤تمد.
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منهج البحث :
أكال  :النهج ا٠تاص ُب ٚتع ا١تسائل كتوثيقها :
- 1أقوـ ّتمع ا١تادة العلمية كاليت تتعلق با١تسائل اليت اتفق عليها ا٠تلفاء الراشدكف .
الضابط ٞتمع ا١تادة العلمية ٢تذا البحث :
الضابط ُب ٚتع مسائل ىذا البحث ىو ما نسبو أىل العلم إٔب ا٠تلفاء الراشدين
بدكف استثناء أحد منهم كذلك إما :
أ ػ بالتنصيص على أٝتائهم  ،كمثاؿ ذلك  ،قوؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل ُب كجوب
نفي الزا٘ب البكر  ( :كنفى أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل تعأب عنهم
()1

) .
ب ػ أك بذكر لقبهم  :ا٠تلفاء الراشدكف ،بدكف استثناء أحد منهم
كمثاؿ ذلك قوؿ ا٠تطيب الشربيٍت رٛتو اهلل ُب نقع الوضوء بأكل ٟتم اٞتزكر ( :
()2

أقرب ما يسًتكح إليو ُب ذلك قوؿ ا٠تلفاء الراشدين كٚتاىَت الصحابة ) .
 -2أقوـ باستبعاد ا١تسائل اليت نسبت إٔب ا٠تلفاء الراشدين كا١تقصود فيها بعضهم أك
ٚتهورىم  ،كمثاؿ ذلك ما ذكره الكاسا٘ب رٛتو اهلل ُب مشركعية التقليد ُب
القضاء حيث قاؿ  ( :ككذا ا٠تلفاء الراشدكف قضوا بأنفسهم  ،كقلدكا غَتىم ،
فقلد سيدنا عمر رضي اهلل عنو شر٭تا القضاء  ،كقرره سيدنا عثماف  ،كسيدنا
()3

علي رضي اهلل عنهما ) ..
 - 3ال يشًتط ُب ٚتعي التفاقات ا٠تلفاء الراشدين أف ينص العلماء على كلمة
(االتفاؽ )  ،بل أكتفي ٔتا نسبو أىل العلم إليهم  ،كما أنٍت ال أقوـ ّتمع

()1األـ ()163/7

()2اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ) 54/ 1

()3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) 411/14 ( ،

26

اتفاقاهتم بأٝتائهم ا١تفردة  ،كإ٪تا ْتسب ما بينتو قبل قليل ُب ضابط ٚتع ا١تادة
العلمية .
 - 4أقوـ بتوثيق ما نسبو أىل العلم إٔب ا٠تلفاء الراشدين من األقواؿ  ،كذلك عن طريق
كبار األئمة ا١تسندين  ،كذلك كأصحاب الكتب الستة  ،كا١تسانيد كا١تصنفات .
 - 5أقوـ باستبعاد ا١تسائل اليت نقل فيها إٚتاع مطلق ُ ،ب كتاب اإلٚتاع البن ا١تنذر،
أك إٚتاعات ابن عبدالت اليت ٚتعها الباحث  /سيد عبده بكر عثماف  ،كأقصد
باإلٚتاع ا١تطلق ا١تسائل اليت ٓب يذكر فيها خبلؼ أك استثناء  ،كقد بلغ عددىا
إحدل عشرة مسألة كىي على النحو اآلٌب-:
()1

ا١تسألة األكٔب  :ال يرث الكافر ا١تسلم .
ا١تسألة الثانية  :من مات من األبوين الكافرين على كفره قسم للولد ا١تَتاث كٓب ٭تكم
()2

بإسبلمو .
()3

ا١تسألة الثالثة  :كجوب رجم الزا٘ب احملصن .
()4

ا١تسألة الرابعة  :جواز اٟتكم باإلقرار ُب اٟتدكد .
()5

ا١تسألة ا٠تامسة  :قبوؿ رجوع ا١تقر بالزا٘ب عن إقراره .
()6

ا١تسألة السادسة  :الطبلؽ الرجعي اليقطع التوارث مادامت ا١تطلقة ُب العدة .
()7

ا١تسألة السابعة  :كجوب قتل ا١ترتد .
()1

ا١تسألة الثامنة  :كجوب قتل اللوطي .
()1إٚتاعات ابن عبدالت ( ، )507اٟتاكم () 79/8
()2اإلٚتاع البن ا١تنذر ( ، )79الشرح الكبَت () 105/10
()3اإلٚتاع البن ا١تنذر ( ، )112ك إٚتاعات ابن عبد الت ( ، )512شرح البخارم البن بطاؿ ()467/15
()4إٚتاعات ابن عبد الت ( ، )514كاٟتاكم ()4/7
()5إٚتاعات ابن عبد الت ( ، )514ك ا١تغٍت ()454/9
()6ا١تغٍت ( ، )124/14كاإلٚتاع البن ا١تنذر ( ، )100ك الفتاكل الكتل ()446/5
()7ا١تغٍت (، )72/10كاالستذكار ( ، )513/7كبداية آّتهد ()442/2
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()2

ا١تسألة التاسعة  :كجوب قتل من سب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .
()3

ا١تسألة العاشرة  :قبوؿ كتاب القاضي إٔب القاضي ُب األحكاـ .
()4

ا١تسألة اٟتادية عشرة  :ثبوت اٟتكم باإلقرار ُب اٟتقوؽ .
 6ػ ٍب أقوـ بًتتيب ا١تسائل ْتسب ترتيب األبواب الفقهية عند اٟتنابلة  ،لكو٘ب أقرب إٔب
ىذا ا١تذىب من غَته من ا١تذاىب  ،حيث إف دراسيت ُب ىذا ا١تذىب من كقت
طويل  ،فمثبل أضع مسألة  :حرمة ٖتلية الكعبة أك ا١تساجد بالذىب ُ ،ب فصل
 :الزكاة  ،كمسألة  :مشركعية اٟتكم بالقمافة ُ ،ب فصل  :اللقيط  ،كىكذا .
ثانيا  :النهج العاـ :
سأقوـ بإذف اهلل تعأب ُب إعداد ىذا البحث على منهج البحث ا١تعتمد ُب مثل ىذه
البحوث كفق التإب :
 - 1تصوير ا١تسألة اليت أريد اٟتديث عنها تصويرا دقيقا قبل بياف حكمها  ،ليتضح
ا١تقصود من دراستها  ،كقد أذكر ما يتعلق ّٔا من صور ُب حياة الناس .
 - 2إذا كانت ا١تسألة من مسائل االتفاؽ فأذكر حكمها بدليلو  ،مع توثيق االتفاؽ
من مظانو ا١تعتتة .
 - 3إذا كانت ا١تسألة من مسائل ا٠تبلؼ فأسَت كفق التإب :
أ .أحرر ٤تل ا٠تبلؼ إذا كانت بعع صور ا١تسألة ٤تل خبلؼ كبعضها ٤تل اتفاؽ .
ب .أذكر األقواؿ ُب ا١تسألة كبياف من قاؿ ّٔا من أىل العلم  ،كيكوف عرض ا٠تبلؼ
حسب االٕتاىات الفقهية .
ػػػػػػػػػ
=

()1السيل اٞترار (، )840/1ك إٚتاعات ابن عبد الت ()515
()2زاد ا١تعاد ( ، )385/2ك إٚتاعات ابن عبد الت ()122
()3اٟتاكم ( ، )213/16ك اإلٚتاع البن ا١تنذر ()62
()4اٟتاكم ( ، )4/7كإٚتاعات ابن عبد الت ()483
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ج .االقتصار على ا١تذاىب الفقهية ا١تعتتة  ،مع العناية بذكر ما تيسر الوقوؼ عليو من
أقواؿ السلف الصاّب  ،فإف كانت ا١تسألة ال يوجد فيها أقواؿ للمتقدمُت أك
للمذاىب ا١تعتتة سلكت فيها مسلك التخريج .
د .توثيق األقواؿ من مصادرىا األصملة .
ىػ  .استقصاء أدلة األقواؿ مع بياف كجو الداللة  ،كذكر ما يىًريد عليها من مناقشات ،كما
٬تاب بو عنها إف أمكن ذلك  ،كذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
ك .الًتجيح مع بياف سببو كذكر ٙترة ا٠تبلؼ إف كجدت.
 -7االعتماد علىأمهات ا١تصادر كا١تراجع األصملة ُب التحرير كالتوثيق كالتخريج كاٞتمع.
 -8الًتكيز على موضوع البحث  ،كٕتنب االستطراد.
 -9العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية ْتسب اإلمكاف.
ٕ -10تنب ذكر األقواؿ الشاذة .
 -11العناية بدراسة ما جد من القضايا ٦تا لو صلة كاضحة بالبحث.
 - 12ترقيم اآليات  ،كبياف سورىا مضبوطة بالشكل .
ٗ -13تريج األحاديث من مصادرىا األصملة كإثبات الكتاب كالباب كاٞتزء كالصفحة ،
كبياف ما ذكره أىل الشأف ُب درجتها أك ما ذكره بعضهم  ،إف ٓب تكن ُب
الصحيحُت أك أحد٫تا  ،فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أك أحد٫تا  ،فإ٘ب
أكتفي بعزك اٟتديث إليهما  ،أك إٔب أحد٫تا .
ٗ -14تريج اآلثار من مصادرىا األصملة  ،مع اٟتكم عليها .
 -15التعريف با١تصطلحات من كتب الفن الذم يتبعو ا١تصطلح  ،أك من كتب
ا١تصطلحات ا١تعتمدة .
 -16توثيق ا١تعا٘ب من معاجم اللغة ا١تعتمدة  ،كتكوف اإلحالة عليها با١تادة كاٞتزء
كالصفحة .
 -17العناية بقواعد اللغة العربية  ،ك اإلمبلء  ،كعبلمات الًتقيم كمنها  :عبلمات
التنصيص لآليات الكرٯتة  ،كلؤلحاديث الشريفة كلآلثار  ،كألقواؿ العلماء ،
ك٘تييز العبلمات أك األقواس فيكوف لكل منهم عبلمتو ا٠تاصة .
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 -19ترٚتة األعبلـ غَت ا١تشهورين بإ٬تاز بذكر اسم العلم كنسبو كتاريخ كفاتو كمذىبو
الفقهي كالعلم الذم اشتهر بو إف كجد  ،كأىم مؤلفاتو كمصادر ترٚتتو.
 -20إذا كرد ُب البحث ذكر مكاف  ،أك قبائل  ،أك فرؽ ،أك أشعار  ،أك غَت ذلك
توضع فهارس خاصة  ،إف كاف ٢تا من العدد ما يستدعي ذلك .
 -21تكوف ا٠تا٘تة متضمنة أىم النتائج كالتوصيات اليت يراىا الباحث .
 -22أيتبع ذلك بالفهارس الفنية اليت تبُت ما تضمنتو الرسالة كىي كما يأٌب :
أ ػ فهرس اآليات القرآنية.
ب ػ فهرس األحاديث.
ج ػ فهرس اآلثار.
د ػ فهرس األعبلـ.
ىػ ػ فهرس ا١تسائل الفقهية .
ك ػ فهرس ا١تصادر كا١تراجع .
ز ػ فهرس ا١توضوعات.
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كفيو خمسة مباحث -:

التمهيد

المبحث األكؿ  :التعريف بالخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كفيو ثالثة مطالب :
المطلب األكؿ  :التعريف بالخلفاء الراشدين باعتبار مفرديو لغة كاصطالحا .
المطلب الثاني  :المراد بالخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
المطلب الثالث  :التعريف بالخلفاء الراشدين باعتباره لقبا .
المبحث الثاني  -:منزلة الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كفيو أربعة مطالب :
المطلب األكؿ  :منزلة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو .

المطلب الثاني  :منزلة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو .

المطلب الثالث  :منزلة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .
المطلب الرابع  :منزلة علي بن أبي طالب ر ضي اهلل عنو
المبحث الثالث  -:أىمية فقو الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
المبحث الرابع  -:حكم اتفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
المبحث الخامس  -:حكم مخالفة الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
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المبحث األكؿ

التعريف بالخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
المطلب األكؿ

التعريف بالخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم باعتبار مفرديو لغة كاصطالحان
أ-التعريف با٠تلفاء لغة كاصطبلحان -:
)(1

( )1ا٠تلفاء أك ا٠تبلئف لغة ٚ - :تع خليفة  ،كىو السلطاف األعظم  ،كقد يؤنث،
كأنشد الفراء :
أبوؾ خليفةه كلدتو أخرل

كأنت خليفةه ذاؾ الكماؿ

كا٠تليفة أيضان  -:من يقوـ مقاـ غَته  ،كيى ُّ
سد مسده  ،كا٢تاء للمبالغة

)(2

 ،كمنو

قولو تعأب  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﭼ .
)(3

( )2ا٠تليفة اصطبلحان عند الفقهاء  -:ا١تعٌت االصطبلحي لكلمة ا٠تليفة عند الفقهاء
رٛتهم اهلل تعأب ال ٮتتلف عن معناه اللغوم  ،إذ درج الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب
على استعماؿ كلمة ا٠تليفة  ،كيقصدكف ّٔا اإلماـ أك نائبو ُب اإلمارة أك القضاء
أك حىت ُب اإلمامة الصغرل  ،كىي الصبلة  ،كىذا أمر مشهور كمعركؼ  ،كما
أهنم يطلقوف اإلماـ كيقصدكف بو ا٠تليفة  ،كٕتد ذلك االستعماؿ ذائعان كمنتشران ُب
كثَت من األبواب الفقهية ُب ٥تتلف ا١تذاىب الفقهية .
كعلى سبيل ا١تثاؿ -:
( )1إ٪تا ٚتعوا خليفة على خلفاء من أجل أنو ال يقع إال على مذكر  ،كفيو ا٢تاء  ،فجمعوه على إسقاط ا٢تاء مثل
ظريف كظرفاء  ،أما ٚتعو على خبلئف فعلى األصل مثل كرٙب ككرائم " أ.ىػ .
لساف العرب  ،مادة (خلف) (. )183/4
( )2لساف العرب  ،مادة (خلف) ( . )183/4ك٥تتار الصحاح  ،مادة (خلف) (. )78
( )3سورة األعراؼ من اآلية . 142
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)(1

قاؿ ُب ٣تمع األهنر ُ ،ب باب  :صبلة ا٠توؼ " ىج ىع ىل اإلماـ " أم ا٠تليفة أك
السلطاف أك نائبو طائفتُت  ،طائفة بإزاء العدك  ...كصلى باألخرل" أ.ىػ .
)(2

كقاؿ ُب البناية ُ ،ب باب  :عدـ األكلياء ُب نكاح ا١ترأة " فالوالية لئلماـ" أم ا٠تليفة
" أ.ىػ .
)(3

كقاؿ ُب مواىب اٞتليل ُ ،ب باب  :الشهادة ُ ،ب فرع  :ادعى أف بعع الغنم اليت
يرعاىا لو  " ،كأما األمراء الذين َّفوض إليهم ا٠تليفة  ،أك خليفة ا٠تليفة قبع األمواؿ
كجبايتها كتصريفها باجتهادىم  ....فقبع اٞتوائز منهم كقبضها من ا٠تلفاء " أ.ىػ .
)(4

كقاؿ ُب الفواكو الدكا٘ب ُ ،ب باب  :النكاح كالطبلؽ ُ ،ب أحكاـ ا١تفقود " فإف ٓب
ترض زكجتو بالصت إٔب قدكمو  ،فلها أف ترفع أمرىا إٔب ا٠تليفة أك القاضي أك من يقوـ مقامو
عند عدمو " أ.ىػ .
)(5

كقاؿ ُب األـ ُ ،ب تفريع فرض اٞتهاد  " ،فيجب على ا٠تليفة إذا استوت حاؿ
العدك ،أك كانت با١تسلمُت عليهم قوة  ،أف يبدأ بأقرب العدك من ديار ا١تسلمُت" ا.ىػ .
كقاؿ ُب اٟتاكم الكبَت

)(6

قاض إٔب و
ُ ،ب كتاب و
قاض ُ ،ب فصل  :مكاتبة القاضي

لؤلمَت  " ،ككتاب القاضي إٔب ا٠تليفة  ،كا٠تليفة إٔب القاضي  ،كالقاضي إٔب األمَت  ،كاألمَت
إٔب القاضي سواءه  ،ال يقبل إال كما كصفت من كتاب القاضي إٔب القاضي " أ.ىػ .
)(7

كقاؿ ُب الكاُب ُ ،ب الصبلة ُ ،ب باب  :صفة األئمة  " -:فأكٔب الناس باإلمامة
السلطاف للحديث  ،كىو ا٠تليفة أك الوإب من قًبىلً ًو أك نائبهما " أ.ىػ .

(٣ )1تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر  )177/1( ،ش .
( )2البناية شرح ا٢تداية  )102/5( ،ش .
( )3مواىب اٞتليل (. )199/6
( )4الفواكو الدكا٘ب (. )63/2
( )5األـ ( )177/4ش .
( )6اٟتاكم الكبَت ( )493/8ش .
( )7الكاُب ( )297/1ش .
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)(1

كقاؿ ُب ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع ُ ،ب باب  :األذاف كاإلقامة " :ا١تراد باإلماـ ا٠تليفة،
كمن جرل ٣تراه من سلطاف أك نائبو " أ.ىػ .
ب-التعريف بالراشدين لغةن كاصطبلحان -:
- 1

الراشدين لغةن ٚ -:تع راشد  ،كالراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدان  ،فهو

راشد كرشيد  ،كىو نقيع الضبلؿ

)(2

)(3

 ،فالراشد  :ا١تستقيم على طريق اٟتق مع

تصلب فيو  ،كمنو ا٠تلفاء الراشدكف .
 - 2الراشد اصطبلحان عند الفقهاء :
اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب تعريف الراشد اصطبلحان على قولُت -:
القوؿ األكؿ :

ذىب أكثر أىل العلم

)(4

إٔب أف الرشد ىو  -:الصبلح ُب ا١تاؿ الغَت  ،كذلك بأف

يتصرؼ مراران فبل يغنب غبنان فاحشان  ،كال يبذؿ مالو ُب حراـ
)(8

)(7

)(5

 ،كىو مذىب اٟتنفية

كا١تالكية كاٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب ،كبالتإب فإف ا١تقصود بالرشد  :كونو مصلحان ُب
)(9

مالو .

كاستدلوا ٔتا يلي -:
الدليل األكؿ  :قولو تعأب :

ﭽ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ

ﯱ....ﭼ .
)(10

( )1ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع (. )48/11
( )2لساف العرب مادة (رشد) (. )219/5
( )3ا١تعجم الوسيط  ،باب الراء  ، )346/1( ،كا١تعجم الفقهي باب الراء . )148( ،
( )4البناية شرح ا٢تداية ( ، )108/11كا١تغٍت (. )350/4
( )5حاشية الركض ا١تربع (. )390/1
( )6البناية شرح ا٢تداية (. )107/11
( )7بداية آّتهد ( ، )64/4قاؿ ابن رشد  :الرشد تثمَت ا١تاؿ كإصبلحو فقط  .أ.ىػ .
( )8اإلقناع (. )222/2
( )9الدر ا١تختار (. )71/6
( )10سورة النساء  ،من اآلية (. )6
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)(6

كجو الداللة - :
أف اهلل تعأب ذكر الرشد نكرنة  ،كالنكرة ُب موضع اإلثبات ٗتص كال تعم ،فَتاد بو رشدان
كاحدان  ،كقدر ذلك ىو الصبلح ُب ا١تاؿ  ،كىو ا١تراد  ،فبل يكوف الرشد ُب الدين مرادان ،
)(1
ألنو و
حينئذ يكوف متعلقان برشدين  ،فبل ٬توز ذلك لعدـ الدليل على العموـ .
يزؿ رشده  ،كٓب
الدليل الثاني  :أنو لو طرأ الفسق على ا١تسلم  ،بعد دفع مالو إليو ٓب ٍ
)(2

٭تجر عليو من أجلو  ،كلو كانت العدالة شرطان ُب الرشد لزاؿ بزكالو .
القوؿ الثاني -:

ذىب الشافعية رٛتهم اهلل تعأب إٔب اشًتاط الصبلح ُب الدين أيضان فقالوا الراشد ىو :
)(3

الصبلح ُب الدين كاإلصبلح ُب ا١تاؿ .
كاستدلوا ٔتا يلي :

)(4

الدليل األكؿ  :أف الفاسق غَت رشيد .

اعتراض :

أف الفاسق غَت رشيد ُب دينو  ،أما ُب مالو كحفظو فهو رشيد  ،كما أف ذلك منتقع
)(5

بالكافر  ،فإنو غَت رشيد ُ - ،ب دينو -كال ٭تجر عليو لذلك .
الدليل الثاني  :أف إفساد الدين ٯتنع الثقة بو ُب حفظ مالو  ،كما ٯتنع قبوؿ قولو ،
)(6

كثبوت الوالية على غَته .
اعتراض :
أنو ال يلزـ من منع قبوؿ القوؿ  ،منع دفع مالو إليو  ،كلذلك فإف من يعرؼ بكثرة الغلط
كالنسياف كالغفلة  ،أك من يأكل ُب السوؽ  ،كٯتد رجليو ُب ٣تامع الناس كأشباىهم ،ال تقبل
( )1البناية شرح ا٢تداية (. )107/11
( )2ا١تغٍت (. )350/4
( )3اٟتاكم ( ، )362/6آّموع (. )371/13
( )4آّموع ( ، )371/13كا١تغٍت (. )350/4
( )5ا١تغٍت (. )350/4
( )6آّموع ( ، )377/13ا١تغٍت (. )350/4
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شهادهتم  ،كتدفع إليهم أموا٢تم

)(1

 ،كأما القوؿ بعدـ ثبوت الوالية على غَته  ،فهذا غَت
)(2

مسلم  ،إذ إف الفاسق ماداـ مسلمان فإنو من أىل الوالية .
الراجح-:

الذم يظهر ٕب  ،كاهلل أعلم  ،أف تعريف اٞتمهور أقرب إٔب الصواب كذلك لؤلسباب
التالية -:
 - 1ما ذكر ُب االعًتاضات السابقة .
 - 2أنو لو قيل باشًتاط الصبلح ُب الدين ألدل ذلك إٔب تعطل مصاّب كثَت من
الناس ،كتعطل معايشهم  ،كعدـ كصوؿ حقوقهم إليهم  ،كالسيما ُب مثل ىذا
الزمن الذم نعيش فيو  ،كصار القابع فيو على دينو كالقابع على اٞتمر .

( )1ا١تغٍت (. )350/4
( )2البناية شرح ا٢تداية ( . )107/11
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المطلب الثاني
المراد بالخلفاء الراشدين " رضي اهلل عنهم
ذكرت ُب ا١تقدمة أف ا١تراد با٠تلفاء الراشدين ىم  :أبو بكر كعمرك عثماف كعلي رضي
اهلل عنهم  ،كىؤالء ىم الذين سوؼ أتناك٢تم بالتعريف بإذف اهلل  ،إال أنٍت قبل أف أشرع
كأتشرؼ بتعريفهم  ،أىذكر بشكل ٥تتصر خبلؼ أىل العلم ُب ا١تراد با٠تلفاء الراشدين فأقوؿ
مستعينان باهلل -:
اختلف أىل العلم ُب ا١تراد با٠تلفاء الراشدين ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم "عليكم
)(1

بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم  ) ....على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ -:

ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية

)(2

)(3

)(4

)(5

)(6

كا١تالكية  ،كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم ،

( )1سبق ٗتر٬تو ص (. )2
( )2البناية شرح ا٢تداية ( ، )552/2قاؿ ُب البناية "كا٠تلفاء الراشدكف الذين أطلق عليهم النيب صلى اهلل عليو كسلم
اسم ا٠تبلفة أبو بكر كعمر كعثماف كعلي " أ.ىػ .
( )3حاشية العدكم ( ، )102/1قاؿ ُب مقدمة الكتاب " كا٠تلفاء الراشدكف ىم أبو بكر كعمر كعثماف كعلي " أ.ىػ
كانظر أيضان (. )117/1
( )4هناية الزين ( ، )5/1قاؿ ُب خطبة الكتاب " كخَت الصحابة رؤكسهم األربعة الذين تولوا ا٠تبلفة بعد النيب صلى
اهلل عليو كسلم كىم أبو بكر كعمر كعثماف كعلي " أ.ىػ.
( )5مسائل اإلماـ أٛتد من ركاية ابنو عبداهلل ( ، )398قاؿ عبداهلل بن أٛتد رٛتو اهلل "سألت أيب عن األئمة  ،فقاؿ:
أبو بكر كعمر كعثماف كعلي ُ ،ب ا٠تلفاء " أ.ىػ .
( )6كغَتىم من علماء االعتقاد كاألصوؿ كاٟتديث كالتفسَت  ،فمن علماء االعتقاد على سبيل ا١تثاؿ . -:
أ-قاؿ اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل تعأب(ُب العقيدة الطحاكية (  " ) )471كنثبت ا٠تبلفة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم أكالن أليب بكر الصديق رضي اهلل عنو تفضيبلن لو كتقدٯتان ٍ ،ب لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٍب لعثماف
رضي اهلل عنو ٍب لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنو كىم ا٠تلفاء الراشدكف كاألئمة ا١تهديوف " أ.ىػ .
ب -كقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية ُب ٣تموع الفتاكل (( )153/3كذلك بأهنم يؤمنوف بأف ا٠تليفة بعد رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي  ،كمن طعن ُب خبلفة أحد من ىؤالء فهو أضل من ٛتار "
أ.ىػ .
كمن علماء األصوؿ -:
أ-قاؿ ابن أمَت اٟتاج ُب التقرير كالتحبَت ( " )26/3كما عمل بو اٟتلفاء الراشدكف أبو بكر كعمر كعثماف كعلي يرجح
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أف ا١تراد ّٔم  ،أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم .
أدلتهم -:

)(1

-1حديث سفينة رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "
ك
خبلفة النبوة ثبلثوف سنة ٍب يؤٌب اهلل ا١تلك من يشاء " قاؿ سفينة رضي اهلل عنو " أ ٍىم ًس ٍ
خبلفة أيب بكر رضي اهلل عنو سنتُت كخبلفة عمر رضي اهلل عنو عشر سنُت كخبلفة عثماف
اثنىت عشرة سنة كخبلفة علي ست سنُت رضي اهلل عنو " كُب ركاية قاؿ سفينة رضي اهلل عنو
" :فوجدناىا ثبلثُت سنة "

)(2

أ.ىػ .

ػػػػػػػػػ
=

على ما ليس كذلك " أ.ىػ .
ب-كقاؿ األمَت بادشاه ُ ،ب تيسَت التحرير ( ، )162/3نص العبارة السابقة .
جػ-كانظر قوؿ ابن بدراف ُ ،ب ا١تدخل (. )57/1
كمن علماء اٟتديث -:
أ-قاؿ ابن عبدالت ُ ،ب التمهيد ( " : )66/8كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم" كىم أبو بكر كعمر كعثماف
كعلي " أ.ىػ .
ب-كقاؿ ابن دقيق العيد ُ ،ب شرح األربعُت النوكية " كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت " يعٍت الذين مشلهم ا٢تدل كىم
األربعة باإلٚتاع أبو بكر كعمر كعثماف كعلي " أ.ىػ.
كمن علماء التفسَت -:
أ-قاؿ الثعليب ُب تفسَته  ،الكشف كالبياف ( ُ ، )333/3ب سورة النساء من اآليات  " 63 -54ا٠تلفاء الراشدكف
أبو بكر كعمركعثماف كعلي " أ.ىػ .
ب-كانظر قوؿ القرطيب ُب تفسَت اٞتامع ألحكاـ القرآف ( ُ ، )87/5ب سورة النساء اآلية  ،16فهي نفس العبارة
السابقة .
جػ-كانظر قوؿ ابن رجب اٟتنبلي  ،كُب تفسَته ركائع التفسَت ( )199/2عند تفسَت سورة (ص) من اآلية . 69
( )1سفينة مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اٝتو مهراف كقيل طهماف كقيل مركاف  ..كاف أصلو من فارس ،
فاشًتتو أـ سلمة –رضي اهلل عنهاٍ -ب أعتقتو  ،كاشًتطت عليو أف ٮتدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،قلت  :ذكر
ابن حجر رٛتو اهلل أقواالن ُب اٝتو أكصلها إٔب إحدل كعشرين قوالن .
انظر اإلصابة ( ، )111 /3كذكر اسم كل صحايب ركل عن رسوؿ اهلل (. )136
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )221/5( )22264كأبو داكد  ،كتاب  :السنة ،باب ُ :ب ا٠تلفاء ،
رقم ( )27/5( )4646كالًتمذم  ،كتاب  :الفنت  ،باب  :ما جاء ُب ا٠تبلفة رقم ( ، )436/4( )2226
كاٟتاكم ُب مستدركو  ،كتاب  :معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :خبلفة النبوة ثبلثوف سنة  ،رقم
( ، )123/4( )4751كابن حباف ُب صحيحو  ،كتاب  :التاريخ  ،باب  :إخباره صلى اهلل عليو كسلم عما
يكوف ُب أمتو من الفنت كاٟتوادث  ،رقم ( ، )392/15( ، )34/15( ، )6657كاٟتديث صحيح  ،صححو
اإلماـ أٛتد  ،كالًتمذم  ،كاٟتاكم كابن عبدالت حيث قاؿ  " :قاؿ أٛتد بن حنبل حديث سفينة ُب ا٠تبلفة
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كجو الداللة -:
أف ا١تدة اليت قضاىا أبو بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم ُب ا٠تبلفة ىي ثبلثوف
)(1

سنة  ،كىي ا١تدة اليت أخت النيب صلى اهلل عليو كسلم بأهنا مدة ا٠تبلفة الراشدة" أ.ىػ .
اعتراض -:

أف مدة ا٠تبلفة ٓب تتم بالفًتة اليت قضاىا أبوبكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم،
كإ٪تا ٘تت ٓتبلفة اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو
الراشدين رضي اهلل عنهم كآخرىم .
اٞتواب عن االعًتاض من ثبلثة كجوه -:

)(2

 ،كبذلك يكوف ا٠تليفة ا٠تامس للخلفاء

الوجو األكؿ  -:أف سفينة رضي اهلل عنو  ،قاؿ عن مدة خبلفة أيب بكر كعمر كعثماف
)(3

 ،كذكر أيضان ُب نفس اٟتديث من ركاية
كعلي رضي اهلل عنهم " فوجدنا ثبلثُت سنة
أخرل أف خبلفة أيب بكر رضي اهلل عنو سنتاف  ،كعمر رضي اهلل عنو عشر سنُت كعثماف
)(4

رضي اهلل عن اثنتا عشرة سنة كعلي رضي اهلل عنو ست سنُت  ،كببلشك أف ما حدث بو
الصحايب سفينة رضي اهلل عنو ،مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كثبت بالنقل
الصحيح  ،مقدـ على ما ذكره علماء السَت كالتاريخ .
الوجو الثاني -:

أف أمر ا٠تبلفة ٓب يستقر للحسن بن علي رضي اهلل عنو  ،إذ إنو بعد كفاة علي رضي اهلل
ػػػػػػػػػ
=

صحيح  ،كإليو أذىب " أ.ىػ  ،كابن حباف  ،كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث قاؿ  " :كىو حديث مشهور  ،من
التصوؼ " أ.ىػ
ركاية ٛتاد بن سلمة  ، .... ،كىو متفق عليو بُت الفقهاء  ،كعلماء السنة  ،كأىل ا١تعرفة  ،ك ٌ
،كابن رجب .
انظر  :جامع بياف العلم كفضلو (  ، )123/4كصحيح ابن حباف (  ، )34/15ك٣تموع الفتاكل ( ، )19/35
كجامع العلوـ كاٟتكم (. )99/2
( )1البناية شرح ا٢تداية (. )552/2
( )2شرح العقيدة الطحاكية (. )483
( )3سبق ٗتر٬تو صفحة (. )38
( )4سبق ٗتر٬تو صفحة (. )38
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عنو  " ،قاـ أىل الشاـ فبايعوا معاكية رضي اهلل عنو على إمرة ا١تؤمنُت  ،ألنو ٓب يبق لو
عندىم منازع  ،فعند ذلك أقاـ أىل العراؽ اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو ليمانعوا بو أىل
)(1

الشاـ" أ.ىػ كبذلك ٓب تتفق كلمة ا١تسلمُت على اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو  ،حىت
يصبح خليفة للمسلمُت .
الوجو الثالث  -:أف أىل العلم الذين ذكركا أف اٟتسن بن علي

)(2

رضي اهلل عنو أدرؾ

من مدة ا٠تبلفة  ،اختلفوا كاضطربوا ُب مقدارىا  ،فمنهم من قاؿ ستة أشهر
أح ىد عشر يومان
أشهر ك ى
ضعف القوؿ .

)(4

كقيل ٙتانية

)(5

)(6

)(3

 ،كقيل سبعة

 ،كمنهم من أّٔم  ،كىذا االضطراب يدؿ على

)(7

-2عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:
( )1البداية كالنهاية (. )17/8

( )2اٟتسن بن علي بن أىيب طالب بن عبد مناؼ بن عبد ا١تطلب بن ىاشم  ،كأمو فاطمة بنت رسوؿ اهلل  يكٌت أبا
و
شبيها بالنيب  ، قاؿ عقبة بن اٟتارث خرجت مع أيب بكر
٤تمد ،حفظ من رسوؿ اهلل  كركل عنو  ،ككاف ن
الصديق رضي اهلل عنو فاستقبل اٟتسن بن علي رصي اهلل عنو فأخذه أ بو بكر رضي اهلل عنو فجعل يقبلو كيقوؿ

كعلي يضحك رضي اهلل عنهم  ،كقد تابع اٟتسن بعد كفاة أبيو
 :بأيب كأمي شبيو بالنيب  ال ن
شبيها بعلي ٌ ،
رضي اهلل عنهم سبعوف أل نفا  ،فزىد ُب ا٠تبلفة فلم يردىا  ،كسلمها ١تعاكية رضي اهلل عنهم  ،كقاؿ  :ال على
يدم ٤تجمة من دـ  ،توُب بعدما مضى من خبلفة معاكية رضي اهلل عنو عشر سينُت .
انظر  :الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  )116/1( )283الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )1968
( )402/1الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (  )67/3 ( )220مشاىَت علماء األمصار رقم الًتٚتة ( )6
(.)24/1
( )3قاؿ ابن أيب العز اٟتنفي رٛتو اهلل " كخبلفة اٟتسن ستة أشهر " أ.ىػ .
شرح العقيدة الطحاكية (. )483
ىح ىد عشر يومان " أ.ىػ  .البداية كالنهاية
( )4قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل  " :خبلفة اٟتسن بن علي بعد أبيو سبعة أشهر كأ ى
(. )244/13
( )5قاؿ أبو بكر بن العريب رٛتو اهلل " كللحسن منها ٙتانية أشهر ال تزيد كال تنقص يومان " أ.ىػ  .أحكاـ القرآف البن
العريب ( ، )152/4سورة ؽ من اآلية . 9
( )6قاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل " ٓب يكن ُب ثبلثُت سنة إال ا٠تلفاء الراشدكف كاألشهر اليت بويع فيها اٟتسن بن علي
" أ.ىػ  .صحيح مسلم بشرح النوكم رٛتو اهلل (. )201/12
( )7العرباض بن سارية رضي اهلل عنو  ،صحايب جليل  ،يكٌت بأيب ي٧تىيح  ،كاف من أىل الصفة  ،سكن الشاـ  ،كمات
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عضوا عليها بالنواجذ ،
" عليكم بسنيت  ،كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم ٌ ،
كإياكم ك٤تدثات األمور  ،فإف كل ٤تدثة بدعة  ،ككل بدعة ضبللة  ،ككل ضبللة ُب النار "

)(1

.

ػػػػػػػػػ
=

كمات ّٔا سنة ٜتس كسبعُت .
اإلصابة ترٚتة رقم ( )2030صفحة ( ، )560كأسد الغابة  ،ترٚتة رقم (. )240/3( )3630
( )1سبق ٗتر٬تو ص (. )2
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كجو الداللة -:
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر باالقتداء با٠تلفاء الراشدين  ،كا١تقصود ّٔم ىم  :أبو
بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم
"خبلفة النبوة ثبلثوف سنة "
-3اإلجماع -:

)(3

)(1

 ،بداللة حديث سفينة

)(2

رضي اهلل عنو ،

.

فقد أٚتعت على األمة  ،أف ا٠تلفاء الراشدين الذين مشلهم ا٢تدل ىم األربعة  ،أبو بكر
)(4

كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم .

اعتراض -:
ال ييسلَّ يم لكم ىذا اإلٚتاع  ،فقد نيًق ىل ا٠تبلؼ ُب ذلك عن بعع أىل العلم  ،رٛتهم
)(5
اهلل تعأب .
-4أف جت العدد معركؼ ُب اللغة إذ جائز ُب كبلـ العرب أف يقاؿ  :صاـ الشهر كلو،
إذا صاـ أكثره

)(6

" أ.ىػ  ،كمن ذلك قوؿ عائشة

)(7

رضي اهلل عنها" كاف يصوـ شعباف

)(8
كلَّو " فليس على ظاىره كعمومو كا١تراد أكثره  ،ال ٚتيعو  ،كقد جاء ذلك مفسران

)(9

( )1التمهيد ( ، )66/8كجامع العلوـ كاٟتكم (. )112/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص(. )38
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص(. )38
( )4شرح األربعُت النوكية البن دقيق (. )97/1
( )5شرح العقيدة الطحاكية (  ، )483كشرح النوكم على مسلم (  ، )201/12أحكاـ القرآف البن العريب
( ، )152/4كالبداية كالنهاية (. )244/13
( )6االستذكار ( ، )372/3كقد ذكر ذلك ابن عبدالت ُ ،ب كتاب  :الصياـ ُ ،ب باب  :جامع الصياـ  ،عن عبداهلل
بن ا١تبارؾ رٛتو اهلل تعأب .
( )7ىي عائشة بنت أيب بكر  ،رضي اهلل عنهما  ،كزكج النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،تزكجها النيب صلى اهلل عليو
كسلم كىي بنت ست سنُت  ،كقيل سبع  ،كقيل تسع  ،كاف مكثها مع النيب صلى اهلل عليو كسلم تسع سنُت،
كتوُب عنها كىي بنت ٙتاف عشرة سنة  ،كانت عا١تة فقيهة  ،قاؿ مسركؽ  :رأيت مشيخة من أصحاب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم األكابر يسألوهنا عن الفرائع  ،توفيت رضي اهلل عنها سنة سبع كٜتسُت للهجرة " أ.ىػ.
االستيعاب  ،ترٚتة رقم ( )3387ص ( ، )918كسَت أعبلـ النببلء (. )135/2
( )8أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصياـ  ،باب  :صوـ شعباف  ،رقم ( )1970صفحة (.)337
( )9شرح صحيح البخارم البن بطاؿ  ،كتاب  :الصياـ  ،باب  :صوـ شعباف (. )116/4
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)(1

حيث قالت عائشة رضي اهلل عنها ُب حديث آخر " كاف يصوـ  ،حىت نقوؿ ال يفطر ،
كيفطر حىت نقوؿ ال يصوـ  ،كما رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم استكمل صياـ شهر
)(2

إال رمضاف ،كما رأيتو أكثر صيامان منو ُب شعباف .
كمثاؿ آخر كىو اختبلؼ أىل العلم ُب عمر النيب صلى اهلل عليو كسلم عند كفاتو فقاؿ
)(3

بعضهم  ،توُب كىو ابن ستُت سنة  ،كقاؿ بعضهم توَب كىو ابن ٜتس كستُت سنة
مع أنو ثبت بالنقل الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو كسلم توُب كىو ابن ثبلث كستُت

)(4

،

)(5

سنة  ،كىذا االختبلؼ إ٪تا ىو راجع –كاهلل أعلم -إٔب أف بعع أىل العلم جت العدد
ثبلثةن كستُت إٔب األقل فقاؿ ستُت سنة ،كمنهم من جته إٔب األكثر فقاؿ ٜتسان كستُت سنة،
كإذا كاف األمر كذلك فإنو لو يسلّْم جدالن أف الثبلثُت سنة بقى منها ستة أشهر أك ٨توىا ،
فإف ذلك مبٍت على جت العدد  ،كالسيما كأف اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو ٓب تستقر لو
)(6

)(7

أمور ا٠تبلفة  ،كٓب تتفق كلمة ا١تسلمُت عليو .
-5أف اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو ١ ،تا رأل اختبلؼ كلمة ا١تسلمُت  ،كعدـ اتفاقهم
عليو  ،كخشي من سفك دماء ا١تسلمُت  ،تنازؿ عن ا١تطالبة با٠تبلفة رضي اهلل عنو ،كإذا ٓب
تتفق كلمة ا١تسلمُت عليو  ،مع تنازلو ُب نفس الوقت عن ا٠تبلفة )َّ ، (8
دؿ ذلك على أنو
ليس من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.

( )1سبقت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. )44
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصياـ  ،باب  :صوـ شعباف  ،رقم ( ، )1969ص (. )337
( )3االستذكار  ،كتاب  :صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم (. )328/8
( )4االستذكار  ،كتاب  :صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم (. )328/8
( )5أخرجو البخارم  ،من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت  :توُب كىو ابن ثبلث كستُت سنة " أ.ىػ  ،كتاب:
ا١تناقب  ،باب  :كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم ،رقم (  )3536ك( ، )4466( )3903( )3902صفحة
( )624كما بعدىا .
( )6البداية كالنهاية (. )17/8
( )7البداية كالنهاية (. )17/8
ص ٍل ىح اٟتسن بن علي مع معاكية رضي اهلل عنهما ُ ،ب صحيح البخارم ،
( )8البداية كالنهاية (  ، )17/8كانظر ي
كتاب  :الفنت  ،باب  :قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للحسن :إف ابٍت ىذا سيد  ،رقم (  ، )7109صفحة
(. )1264
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القوؿ الثاني -:

)(2

)(1

)(3

ذىب بعع اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية رٛتهم اهلل تعأب إٔب أف ا٠تلفاء الراشدين
الراشدين ٜتسة  ،كىم  :أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كاٟتسن بن علي رضي اهلل عنهم .
كاستدلوا على ذلك بدليل كاحد كىو -:
)(4

حديث سفينة رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " خبلفة
النبوة ثبلثوف سنة ٍ ،ب يؤٌب اهلل ا١تلك من يشاء "

)(5

كجو الداللة -:

.

أف مدة ا٠تبلفة  ،كىي الثبلثوف سنة ٓب تنقع إال ٓتبلفة اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو،
)(6

حيث أدرؾ منها ستة أشهر  ،كٔتا أف اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو أدرؾ مدة من فًتة
ا٠تبلفة  ،فإنو يكوف خليفة للمسلمُت .

( )1كابن أيب العز اٟتنفي ُب شرح العقيدة الطحاكية (. )483
( )2كأيب بكر بن العريب ُب تفسَته أحكاـ القرآف (. )152/4
( )3كالقاضي عياض  ،انظر شرح النوكم على صحيح مسلم (  ، )201/12كابن كثَت ُب كتابو البداية كالنهاية
( ، )244/13كابن حجر ا٢تيثمي ُب كتابو الصواعق احملرقة (  ، )397/2كا١تناكم ُب كتابو فيع القدير
(. )409/2
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )38
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )38
( )6انظر ص (. )42
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اعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ -:
أف سفينة رضي اهلل عنو  ،ذكر ُب نفس اٟتديث  ،كبركاية أخرل أف ا٠تبلفة انقضت
ٓتبلفة علي رضي اهلل عنو
التاريخ كالسَت .

)(1

 ،كما ذكره سفينة رضي اهلل عنو ،مقدـ على ما ذكره أىل

الوجو الثاني :

أف من قالوا إف اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو  ،قد أدرؾ مدة من ا٠تبلفة ٥تتلفوف ُب
)(2

ٖتديد ىذه ا١تدة  ،فمنهم من قاؿ بقيت ستة أشهر كقيل سبعة كقيل ٙتانية كمنهم من أّٔم
 ،كىذا يدؿ على ضعف القوؿ  ،كالسيما مع كجود قوؿ سفينة رضي اهلل عنو .
الوجو الثالث :

" أف ا٠تبلفة ىي النيابة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب عموـ مصاّب ا١تؤمنُت من
إمامة الدين  ،كصيانة ا١تسلمُت ْ ،تيث ٬تب على ا٠تلق كافةن االتباع كٖترـ عليهم ا١تخالفة"

)(3

 ،كىذا كلو ٓب يتوفر للحسن بن علي رضي اهلل عنو  ،حيث ٓب تكن كاليتو ُب عموـ

ا١تؤمنُت " إذ ٘تت ا١تبايعة لو من قبل أىل العراؽ دكف أىل الشاـ
ا٠تبلفة .
القوؿ الثالث :

ذىب بعع أىل العلم

)(5

)(4

 ،كبالتإب ٓب تتحقق لو

إٔب أف ا٠تلفاء الراشدين ٜتسة  ،كىم أبو بكر كعمر كعثماف

( )1انظر ص (. )38
( )2انظر ص (. )40
( )3لوامع األنوار البهية (. )354/2
( )4البداية كالنهاية (. )17/8
( )5كمنهم سفياف الثورم رٛتو اهلل تعأب  ،حيث قاؿ ُب تفسَته ُب ا١تقدمة ( " )16/1كا٠تلفاء الراشدكف ٜتسة  ،أبو
كل من :شيخ
بكر كعمر كعثماف كعلي كعمر بن عبدالعزيز " أ.ىػ .كنسب ىذا القوؿ إٔب سفياف الثورم أيضان ه
اإلسبلـ ُب جامع ا١تسائل (  ، )146/5كأبو الطيب العظيم آبادم ُب عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد
يسم أحدان  ،حيث قاؿ
( ،)101/3كنسب ابن رجب رٛتو اهلل تعأب ىذا القوؿ إٔب كثَت من األئمة  ،لكنو ٓب ّْ
كثَت من األئمة على أف عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد أيضان"ا.ىػ .
ُب جامع العلوـ كاٟتكم ( : )112/2كنص ه
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)(1

كعلي كعمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنهم .
كاستدلوا على ذلك بدليل كاحد كىو :
)(2

حديث حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل أف تكوف ٍ ،ب يرفعها إذا شاء أف يرفعها ٍب تكوف خبلفة على
منهاج النبوة  ،فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف ٍ ،ب يرفعها اهلل إذا شاء أف يرفعها ٍ ،ب تكوف
ملكان عاضان  ،فيكوف ما شاء اهلل أف تكوف ٍب يرفعها اهلل إذا شاء أف يرفعها ٍ ،ب تكوف خبلفة
على منهاج النبوة ٍ ،ب سكت "

)(3

كجو الداللة -:

أ.ىػ.

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّبُت أف خبلفتُت ستكوف على منهاج النبوة  ،كيكوف بُت
ىاتُت ا٠تبلفتُت ملك عضوض كجتم  ،كقد ٘تت ا٠تبلفة األكٔب بأيب بكر كعمر كعثماف
كعلي ٍ ،ب حدث ا١تلك العضوض كاٞتتم ٍ ،ب حدثت خبلفة على منهاج النبوة ٓتبلفة عمر
بن عبدالعزيز رٛتو اهلل  ،حيث شهدت األمة بإمامتو كعدلو ككرعو كزىده  ،فدؿ ذلك على
أنو ا٠تليفة ا٠تامس رٛتو اهلل .
اعتراض من ثالثة كجوه -:

( )1ىو عمر بن عبدالعزيز بن مركاف بن اٟتكم  ،األموم القرشي  ،أبو حفص خليفة صاّب ،كملك عادؿ  ،كلد كنشأ
با١تدينة  ،ككٔب إمارهتا للوليد ٍ ،ب استوزره سليماف بن عبدا١تلك ٍ ،ب كٔب ا٠تبلفة بعهد من سليماف سنة 99ىػ ،
كمدة خبلفتو سنتاف كنصف  ،كاف عا١تان فقيهان كرعان  ،كإمامان عادالن  ،رٛتو اهلل كرضي عنو  ،كلد سنة إحدل
كستُت كتوُب سنة مائة ككاحد للهجرة .
انظر سَت أعبلـ النببلء ( ، )114/5اإلعبلـ للزركلي (. )50/5
( )2ىو حذيفة بن يحسيل بن جابر  ،كاليماف لقب  ،من كبار أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كىو
صاحب سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،ككاف عمر رضي اهلل عنو يسألو عن ا١تنافقُت  ،مات رضي اهلل عنو
سنة ست كثبلثُت للهجرة  ،أ.ىػ .
االستيعاب رقم ( )390ص ( ، )138كأسد الغابة رقم (. )442/1( )1113
( )3أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )273/4( )18596كالبزار ُب مسنده  ،رقم (، )223/7( )2796
كا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد  ،رقم (  ، )1885 ( )8960كا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم ( )15114
( ، )121/6قاؿ اٟتافظ العراقي ُ :ب كتابو ٤تجة القرب إٔب ٤تبة العرب ( " )176ىذا حديث صحيح " أ.ىػ ،
كقاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد ( " )188/5رجالو ثقات" أ.ىػ .
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الوجو األكؿ  :أف ا٠تبلفة نوعاف :
النوع األكؿ  :خبلفة خاصة  ،كىي خبلفة النبوة اليت حددىا النيب صلى اهلل عليو كسلم
)(2

)(1

كىي اليت أمرنا النيب
بثبلثُت سنة  ،حيث قاؿ  " :خبلفة النبوة بعدم ثبلثوف سنة "
صلى اهلل عليو كسلم فيها باتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعده  ،فقاؿ " :عليكم
)(3

بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا عليها بالنواجذ " .
النوع الثا٘ب  :ا٠تبلفة العامة  ،كىي خبلفة اإلماـ العادؿ الذم يستحق ا٠تبلفة من أمة
٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  " ،كيعز اإلسبلـ ُب زمنو  ،ك٬تتمع ا١تسلموف عليو

)(4

 ،كىي اليت
)(5

"
قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم فيها " ال يزاؿ اإلسبلـ عزيزان إٔب اثٌت عشر خليفة
ا٠تاصة اليت ىي ٤تل
العامة دكف ا٠تبلفة َّ
كاٟتديث الذم استدؿ بو  ،إ٪تا ذيكرت فيو ا٠تبلفة َّ
ا٠تبلؼ .
الوجو الثاني  :أنو لو كاف عمر بن عبدالعزيز رٛتو اهلل خليفة خامسان مع ا٠تلفاء
)(6

الراشدين  ،لكاف أكٔب منو كأحق كأجدر اٟتسن بن علي أك معاكية بن أيب سفياف رضي
اهلل عنهما  ،إذ إهنما صحابياف جليبلف  ،كال ٮتفى على و
أحد منزلتهما كمكانتهما  ،السيما
كأنو نتج عن صلحهما اجتماع كلمة ا١تؤمنُت  ،كإغاظة الكافرين عبلكة على التصاقهما بزمن
النبوة .
( )1شرح النوكم على مسلم (. )201/12
( )2تقدـ ٗتر٬تو صفحة (. )38
( )3تقدـ ٗتر٬تو صفحة (. )2
()4شرح النوكم على مسلم (  ، )203 ،202/12ك٫تا احتماالف ذكر٫تا اإلماـ النوكم رٛتو اهلل تعأب  ،كقد ٚتعت
كل منهما مكمل لآلخر .
بينهما  ،إذ ه
( )5أخرجو مسلم  ،كتاب  :اإلمارة  ،باب  :الناس تبع لقريش رقم ( )1821صفحة (.)708
()6معاكية بن أيب سفياف كاسم أيب سفياف صخر بن حرب بن أمية رضي اهلل عنو  ،كالٌه عمر رضي اهلل عنو على
الشاـ عند موت أخيو يزيد بن أيب سفياف  ،فأقاـ على كالية الشاـ أربع سنُت حىت مات عمر رضي اهلل عنو ٍ ،ب
أىقىػَّرهي عثماف رضي اهلل عنو عليها اثنيت عشرة سنة إٔب أف مات ،كاف عمر رضي اهلل عنو إذا دخل الشاـ كرأل
معاكية رضي اهلل عنو قاؿ  :ىذا كسرل العرب ،اجتمع الناس عليو حُت بايع لو اٟتسن بن علي رضي اهلل عنو
سنة إحدل كأربعُت للهجرة  ،كيسمى عاـ اٞتماعة  ،كانت خبلفتو عشرين سنة  ،كتوُب كىو ابن و
ست كٙتانُت
بدمشق  ،كدفن ّٔا " اىػ
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الوجو الثالث  :أف مدة ا٠تبلفة الراشدة اليت حددىا النيب صلى اهلل عليو كسلم بثبلثُت

)(1

سنة ٓ ،ب يدرؾ عمر بن عبدالعزيز رٛتو اهلل تعأب منها شيئان  ،حيث كلد سنة إحدل
)(2

كستُت للهجرة كتوُب سنة مائة ككاحد للهجرة .
الراجح -:

ٔتا مضى من أقواؿ أىل العلم  ،كأدلَّتهم  ،يتبُت لنا أف القوؿ الراجح  ،ىو قوؿ ٚتهور
أىل العلم ،من أف ا١تقصود با٠تلفاء الراشدين ىم األربعة  ،أبو بكر كعمر كعثماف كعلي ،
رضي اهلل عنهم أٚتعُت .

( )1انظر اٟتديث صفحة (. )38
( )2سَت أعبلـ النببلء (. )114/5
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المطلب الثالث

التعريف بالخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم باعتباره لقبان
أ/الخليفة األكؿ  :أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو -:
)(1

ىو عبداهلل بن أيب قحافة  ،كاسم أيب قحافة عثماف بن عامر بن عمر بن كعب بن
سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي  ،كأمو،
)(2

أـ ا٠تَت سلمى بنت صخر بن عامر بن عمر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة ،
ابنة عمو  ،كلد ٔتكة قبل ا٢تجرة بإحدل كٜتسُت سنة  ،نشأ سيدان من سادات قريش  ،كغنيان
من كبار موسريهم كأحد أعاظم العرب  ،فكانت العرب تلقبو بعآب قريش ،ألنو كاف عا١تان
بأنساب القبائل كأخبارىا كسياستها ٓ ،ب يشرب ا٠تمر ُب جاىلية كال إسبلـ  ،ك١تا أشرؽ نور
اإلسبلـ  ،كاف أبو بكر رضي اهلل عنو أكؿ من آمن برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من
الرجاؿ  ،كلقب بالصديق لتصديقو النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،ككانت لو ُب عصر النبوة
صوالت كجوالت  ،فشهد اٟتركب  ،كاحتمل الشدائد  ،كبذؿ األمواؿ  ،ك١تا توُب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم  ،كاف رضي اهلل عنو أكؿ ا٠تلفاء الراشدين  ،فحارب ا١ترتدين كا١تمتنعُت
من دفع الزكاة  ،كافتتحت ُب أيامو ببلد الشاـ  ،كقسم كبَت من العراؽ  ،كاف رضي اهلل عنو
موصوفان باٟتلم  ،كالرأفة بالعامة  ،خطيبان لسنان ،شجاعان بطبلن  ،مدة خبلفتو سنتاف كثبلثة

( " )1أسلم رضي اهلل عنو  ،يوـ فتح مكة  ،كىو أكؿ ٥تصوب ُب اإلسبلـ  ،عاش إٔب خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو  ،مات سنة أربع عشرة  ،كىو ابن سبع كتسعُت سنة ككانت كفاة ابنو قبلو  ،فورث من السدس ،فرده
على كلد أيب بكر رضي اهلل عنو " ا.ىػ.
االستيعاب  ،ترٚتة رقم ( . )1889صفحة ( . )555كاإلعبلـ (. )207/4
( " )2أسلمت قدٯتان رضي اهلل عنها  ،ككانت من ا١تبايعات  ،بايعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كأـ ا٠تَت كنيتها
 ،كىذا ظاىر صنيع القرطيب ُب االستيعاب  ،كقاؿ ابن دأٍب  :أـ ا٠تَت ىذا اٝتها " ا.ىػ .
االستيعاب  ،ترٚتة رقم ( ، )3513صفحة ( ، )950اإلصابة ترٚتة رقم (. )386/8( )12010
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)(1

أشهر كنصف شهر  ،توُب با١تدينة ُب السنة الثالثة عشرة للهجرة .
ب /الخليفة الثاني  -:عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو -:

ىو عمر بن ا٠تطاب بن نفيل بن عبدالعزم بن رباح بن عبداهلل بن قيرط بن ىزىراح بن
عدم بن كعب القرشي العدكم  ،أبو حفص  ،كأمو حنتمة بنت ىاشم بن ا١تغَتة بن عبداهلل
بن عمر بن ٥تزكـ ،كلد قبل ا٢تجرة بأربعُت سنة  ،كاف ُب اٞتاىلية من أشراؼ قريش كبطبلن
من أبطا٢تا  ،كلو السفارة فيهم  ،ينافر عنهم كينذر من أرادكا إنذاره  ،ككانت لو ٕتارة بُت
الشاـ كاٟتجاز .
كٓب يزؿ اإلسبلـ ُب اختفاء حىت أسلم عمر رضي اهلل عنو قبل ا٢تجرة ٓتمس سنُت ،
كىاجر مع النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كشهد الوقائع معو .
كُب السنة الثالثة عشرة للهجرة  ،يوـ كفاة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو بويع عمر
رضي اهلل عنو با٠تبلفة كذلك بعهد من أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كُب مدة خبلفتو
كأيامو ًب فتح الشاـ كالعراؽ كا١تدائن كمصر كاٞتزيرة كالقدس  ،كاٗتذ بيت ماؿ للمسلمُت،
كأمر ببناء البصرة كالكوفة فبنيتا  ،ككاف يطوؼ ُب األسواؽ منفردان ،كيقضي بُت الناس حيث
أدركو ا٠تصوـ  ،ككاف إذا نزؿ بو األمر ا١تعضل دعا الشباف فاستشارىم يبتغي حدة عقو٢تم ،
دكف الدكاكين ُب اإلسبلـ  ،لو ُب كتب
كىو أكؿ من كضع للعرب التاريخ ا٢تجرم  ،كأكؿ من َّ
)(2
اٟتديث ٜتسة مائة كسبعة كثبلثوف حديثان  ،مدة خبلفتو عشر سنُت  ،قيتًل غيلة ٓتنجر ُب
خاصرتو  ،كىو ُب صبلة الصبح  ،كعاش بعد الطعنة ثبلث لياؿ  ،فكانت كفاتو ُب السنة
)(3

الثالثة كالعشرين للهجرة  ،رضي اهلل عنو .

جػ /الخليفة الثالث  :عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو -:

( )1الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )159/2( )46كاالستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2845صفحة ( ،)779كأسد
الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )20/3 ( )3066كسَت أعبلـ النببلء (  ، )7/28كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم
الًتٚتة ( ، )144/4( )4835كاإلعبلـ (. )102/4
( )2قتلو أبو لؤلؤة فَتكز الفارسي  ،عب هد للمغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو  ،سَت أعبلـ النببلء (. )96 -88/28
( )3الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )231/2 ( )56كاالستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ،)1697صفحة ( ، )473
كسَت أعبلـ النببلء  ، )71/28( ،كاإلصابة  ،رقم ( ، )484/4( )5752كاألعبلـ (. )45/5
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ىو عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي
)(1

القرشي األموم ،يكٌت أبا عبداهلل كأبا عمرك  ،كأمو أركل بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن
عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي  ،كلد قبل ا٢تجرة بسبع كأربعُت سنة  ،كاف غنيان  ،شريفان
)(2

 من
ُب اٞتاىلية  ،أسلم بعد البعثة بقليل ٝ ،تي بذم النورين  ،ألنو تزكج ابنيت النيب
كبار الرجاؿ الذين اعتز ّٔم اإلسبلـ ُب عهد ظهوره ،كمن أعظم أعمالو ُب اإلسبلـ ٕتهيزه
نصف جيش العسرة ٔتالو  ،فبذؿ ثبلث مائة بعَت بعتادىا  ،كتتع بألف دينار  ،كبعد كفاة
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو سنة ثبلث كعشرين للهجرة صارت إليو ا٠تبلفة رضي اهلل عنو
 ،فلما ىكَّٔب أمر ا١تسلمُت طلب مصحف أيب بكر رضي اهلل عنو فأمر بالنسخ عنو  ،كأحرؽ
)(3

كل ما عداه ،افتتحت ُب أيامو أر و
اض كاسعة جدان  ،كأًب ٚتع القرآف  ،كىو أكؿ من زاد
ُب ا١تسجد اٟتراـ كمسجد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ،كقدـ ا٠تطبة ُب العيد على الصبلة
)(4

أىلها عنها أف
كأمر باألذاف األكؿ يوـ اٞتمعة  ،كاٗتذ الشرطة  ،كأمر بكل أرض جبل
تكوف للمسلمُت  ،كاٗتذ داران للقضاء بُت الناس  ،لو ُب كتب اٟتديث مائة كستة كأربعوف
حديثان ،ككانت مدة خبلفتو اثنيت عشرة سنة  ،قتل صبيحة عيد األضحى من السنة ا٠تامسة
)(5

كالثبلثُت كىو يقرأ القرآف ُب بيتو با١تدينة رضي اهلل عنو .

( )1كأمها البيضاء  ،أـ حكيم بنت عبدا١تطلب  ،عمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
االستيعاب ص (. )544
( )2ك٫تا رقية ٍب أـ كلثوـ رضي اهلل عنهما  ،انظر سَت أعبلـ النببلء (.)150 -149/28
( )3مثل أرمينية كالقوقاز كخرساف ككرماف كسجستاف كأفريقية كقتص .
األعبلـ (. )210/4
( )4جبل أىلها  -:أم خرج أىلها .
انظر ٥تتار الصحاح  ،مادة (خبل) ص (. )46
( )5انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )78/2( )14كاالستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1878ص ( ، )544
كسَت أعبلـ النببلء (  ، )149/28كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ،رقم الًتٚتة (  ، )377/4 ( )5462كاألعبلـ
(. )210/4
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د/الخليفة الرابع  :علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو :
ىو علي بن أيب طالب بن عبدا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي القرشي
ا٢تامشي  :يكٌت أبا اٟتسن  ،كاسم أبيو أيب طالب  :عبد مناؼ  ،كأـ علي بن أيب طالب
)(1

رضي اهلل عنو  ،فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼ كلد ٔتكة  ،قبل ا٢تجرة بثبلث
عم النيب
كعشرين سنة  ،كترىب ُب حجر النيب صلى اهلل عليو كسلم كٓب يفارقو  ،كىو ابن ّْ
)(2

صلى اهلل عليو كسلم كصهره  ،من أكابر الشجعاف كاألبطاؿ كأكابر ا٠تطباء كالعلماء
بالقضاء  ،ككاف أكؿ الناس إسبلمان بعد خد٬تة رضي اهلل عنها زكج النيب صلى اهلل عليو
كسلم  ،كبعد مقتل عثماف رضي اهلل عنو ُ ،ب السنة ا٠تامسة كالثبلثُت للهجرة  ،كٔب ا٠تبلفة
رضي اهلل عنو ٍ ،ب أقاـ بالكوفة كىي دار خبلفتو  ،ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
ٜتسة مائة كستة كٙتانُت حديثان  ،قتل

)(3

رضي اهلل عنو غيلة ُب الساب ًع ىع ىشىر من رمضاف ،
)(4

ُب السنة األربعُت من ا٢تجرة  ،كاختلف ُب مكاف قته رضي اهلل عنو .

( )1كىي أكؿ ىامشية كلدت ٢تامشي  ،توفيت مسلمة قبل ا٢تجرة .
انظر االستيعاب  ،ترٚتة رقم ( )3413ص (. )929
( )2حيث تزكج فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سيدة نساء العا١تُت .
انظر  :االستيعاب  ،ترٚتة رقم ( )3411ص (. )925
خارجي مفًت .
( )3قتلو عبدالرٛتن بن ملجم ا١ترادم ،
ّّ
انظر :سَت أعبلـ النببلء (. )287/28
( )4انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ( ، )54/2( )3كاالستيعاب رقم الًتٚتة ( )1871ص ( ، )522كاإلصابة
ُب ٘تييز الصحابة رقم الًتٚتة ( ، )464/4( )5704كاألعبلـ (. )295/4
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المبحث الثاني

منزلة الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كفيو أربعة مطالب -:
المطلب األكؿ  :منزلة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو .

المطلب الثاني  :منزلة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو .

المطلب الثالث  :منزلة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .

المطلب الرابع  :منزلة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو .
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المطلب األكؿ -:

منزلة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو
ال تعرؼ ا١تنزلة ألم شخص من األشخاص إال ٔتعرفة احملاسن كاحملامد كالفضائل اليت
يتصف ّٔا  ،كلذلك سأبُت بإذف اهلل أىم تلك احملاسن كاحملامد كالفضائل على شكل عناصر
مرتبة ،لكل خليفة من ا٠تلفاء الراشدين  ،كسأبدأ أكالن بذكر أىم ٤تاسن ك٤تامد كفضائل أيب
بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كىي كاآلٌب :
- 1

نشأ سيدان من سادات قريش  ،كغنيان من كبار موسريهم  ،ككانت قريش تلقبو
)(1

بعآب قريش .

)(2

- 2

أكؿ من آمن بالنيب صلى اهلل عليو كسلم من الرجاؿ .

- 3

أنو أفضل أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  ،بل أفضل األمم بعد الرسل
)(3

عليهم السبلـ .
للنيب صلى اهلل عليو كسلم متميزة عن بقية صحابة النيب صلى اهلل
 - 4أف صحبتو ّْ
عليو كسلم  ،يدؿ على ذلك أف اهلل جل كعبل كصفو بالصحبة ُب كتابو العزيز فقاؿ
جل ُب عبله ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹ ﮺

﮻ﭼ  ،كُب حديث أيب بكر رضي اهلل عنو ( :قلت للنيب صلى اهلل عليو كسلم
)(4

كأنا ُب الغار لو أف أحدىم نظر ٖتت قدمو ألبصرنا  ،فقاؿ  " :ما ظنك يا أبا بكر
)(5

باثنُت اهلل ثالثهما)  ،كفيو أيضان حديث علي رضي اهلل عنو  ،كىو ٭تدث عمر
( )1سَت أعبلـ النببلء (. )7/28
( )2سَت أعبلـ النببلء (. )7/28
( )3العقيدة الطحاكية كشرحها ( ، )471كالفتاكل الكتل (. )401/2
( )4سورة التوبة  ،من اآلية (. )40
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :التفسَت  ،باب  :قولو  ( :ثا٘ب اثنُت  ،إذ ٫تا ُب الغار  )...رقم (
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 )4663ص

=

رضي اهلل عنو  ،كىو على سرير موتو ليؤنسو كييسرم عنو " كحسبت أ٘ب كثَتان أٝتع
النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  ( :ذىبت أنا كأبو بكر كعمر  ،كخرجت أنا كأبو
بكر كعمر )

)(1

.

 - 5أنو أحب الرجاؿ إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كما ذاؾ إال لعظيم منزلتو
كقدره كيدؿ على ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم عندما يسئل أم الرجاؿ أحب
إليك؟ قاؿ أبو بكر )

)(2

 .كبلغ من حب النيب صلى اهلل عليو كسلم أليب بكر

رضي اهلل عنو أنو قاؿ فيو  ( :لو كنت متخذان خليبلن ال ٗتذت أبا بكر خليبلن )

)(3

،

كيدؿ على ذلك أيضان أف النيب صلى اهلل عليو كسلم صاىره فتزكج ابنتو عائشة رضي
)(4

اهلل عنها .
 - 6كبلغ من منزلة أيب بكر رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم يغضب
لغضب أيب بكر رضي اهلل عنو  ،كمن ذلك أف أبا بكر رضي اهلل عنو كانت بينو
كبُت عمر ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٤تاكرة  ،فأغضب أبو بكر عمر فانصرؼ عنو

ػػػػػػػػػ
=

( ، )820كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو،
رقم ( )2381ص ( ، )906كغَت٫تا .
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب " :فضل أيب بكر" رقم ( )3677
ص (  )645كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل عمر رضي اهلل عنو رقم
( )2388ص(. )908
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضل أيب بكر  ،رقم ( )3662
ص( ، )642كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل أيب بكر  ، ...رقم ()2384
ص (. )907
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضل أيب بكر  ..رقم ()3654
 ،ص( ، )641كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ،باب  :فضائل أيب بكر  ..رقم ( )2383
ص (. )906
( )4االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )3387ص (. )918
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)(1

فلم يفعل  ،فجاء أبو
مغضبان  ،فأتبعو أبو بكر رضي اهلل عنو يسألو أف يغفر لو
بكر إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كقاؿ  :إ٘ب كاف بيٍت كبُت ابن ا٠تطاب شيء ،
علي  ،فأقبلت إليك  ،فقاؿ :
فأسرعت إليو ٍب ندمت  ،فسألتو أف يغفر ٕب فأيب َّ
يغفر اهلل لك يا أبا بكر  :ثبلثان ٍ ،ب إف عمر ندـ فأتى منزؿ أيب بكر  ،فسأؿ  :أ ىىٍبَّ
أبو بكر ؟ فقالوا  :ال  ،فأتى إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم فسلَّم  ،فجعل كجو
)(2

يتمعر  ،حىت أشفق أبو بكر  ،فجثا على ركبتيو  ،فقاؿ
النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ
 :يا رسوؿ اهلل  ،كاهلل أنا كنت أظلم  ،مرتُت  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  :إف
اهلل بعثٍت إليكم فقلتم كذبت  ،كقاؿ أبو بكر صدؽ  ،ككاسا٘ب بنفسو كمالو  ،فهل
)(3

أنتم تاركوا إٕب صاحيب " مرتُت  ،فما أكذم بعدىا .
 - 7أنو أنفق أموالو ُب سبيل اهلل جل كعبل  ،ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن ،
كلذلك امتدح النيب صلى اهلل عليو كسلم أبا بكر ُب ذلك حيث يقوؿ  ":إف من
)(4

علي ُب صحبتو كمالو أبا بكر " كقاؿ أيضان  " :إف اهلل قد بعثٍت إليكم
أ ىىم ّْن الناس َّ
فقلتم كذبت  ،كقاؿ أبو بكر صدؽ  ،ككاسا٘ب بنفسو كمالو  ،فهل أنتم تاركوا ٕب
صاحيب "
- 8

)(5

.

أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو أعلم األمة  :بعد النيب صلى اهلل عليو

( )1أم  :أف يعفو عنو  ،النهاية ُب غريب اٟتديث (. )373/3
( )2أم  :تذىب نضارتو من الغضب  ،كأصل التمعر قلة النضارة كعدـ إشراؽ اللوف  .أ.ق لساف العرب  ،مادة :
(معر) (  ، )140 / 13درة الغواص ُب أكىاـ ا٠تواص (  ، ) 33 /1فتح البارم (. )32/7
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضائل أيب بكر رضي اهلل عنو،
رقم ( )3661ص (. )918
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضل أيب بكر  ..رقم ()3654
 ،ص( ، )641كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ،باب  :فضائل أيب بكر  ..رقم ( )2383
ص (. )906
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص. 55
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)(1

كسلم .
- 9

كاف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  " :يفيت  ،كيأمر  ،كينهى  ،كيقضي،
)(2

كٮتطب ْتضرة النيب صلى اهلل عليو كسلم .
- 10أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أشار إٔب خبلفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو
من بعده  ،كذلك عن طريق النص ا٠تفي  ،كمثاؿ ذلك  :ا١ترأة اليت أتت إٔب النيب
صلى اهلل عليو كسلم  ،فأمرىا أف ترجع إليو  ،قالت  :أرأيت إف جئت كٓب أجدؾ؟
كأهنا تقوؿ  :ا١توت – قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  :إف ٓب ٕتديٍت فأٌب أبا بكر "
)(3

.

- 11كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مشاكرتو ألىل العلم كالفقو كالرأم يقدـ أبا
)(4

بكر كعمر رضي اهلل عنهما .

)(5

- 12أنو ا٠تليفة األكؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
- 13أف أبا بكر رضي اهلل عنو ىو أكؿ العشرة ا١تبشرين

)(6

بدخوؿ اٞتنة رضي اهلل

( )1الفتاكل الكتل (. )430/4( ، )490/3
( )2الفتاكل الكتل (. )430/4
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضائل أيب بكر الصديق رضي
اهلل عنو  ،رقم (  ، )3659ص(  ، )642كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل
أيب بكر الصديق  ،رقم ( ، )2386ص(.)907
( )4الفتاكل الكتل (. )430/4
( )5سَت أعبلـ النببلء (. )20/28
( )6كىم :
-2عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
-1أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو .
-4علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو .
-3عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .
-6الزبَت بن العواـ رضي اهلل عنو .
 -5طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنو .
-7عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  -8 .سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنو .
-9أبو عبيدة عامر بن اٞتراح رضي اهلل عنو -10 .سعيد بن زيد رضي اهلل عنو .
انظر  :مصنف بن أيب شيبة  ،حديث رقم (  ، )354/6 ( )31944كفضائل الصحابة لئلماـ أٛتد  ،رقم
( ، )114/1 ( )85كالًتمذم  ،رقم (  ، )605/5 ( )3747كابن ماجو  ،رقم (  ، )91/1 ( )133كالسنة
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=

عنهم  ،كيدؿ على ذلك قواللنيب صلى اهلل عليو كسلم  " :أبو بكر ُب اٞتنة  ،كعمر
ُب اٞتنة  ،كعثماف ُب اٞتنة كعلي ُب اٞتنة " ....
)(2

)(1

 ،كما جاءت بشارتو بدخوؿ

اٞتنة ُب حديث أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو  ،عندما استأذف أبو بكر
رضي اهلل عنو ُب الدخوؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو
)(3

 ،كُب ىذا
كسلم أليب موسى األشعرم رضي اهلل عنو " ائذف لو كبشره باٞتنة "
اٟتديث كاف أبو بكر رضي اهلل عنو أسبق من عمر كعثماف رضي اهلل عنهما
بالبشارة بدخوؿ اٞتنة  ،ككاف أك٢تم جلوسان عند النيب صلى اهلل عليو كسلم كعن

ٯتينو.

ػػػػػػػػػ
=

أليب عاصم  ،رقم ( ،)619/2( )1433كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم (. )463/15( )7002
( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :السنة  ،باب ُ :ب ا٠تلفاء  ،رقم (  ، )28/5( )4649كالًتمذم كتاب  :ا١تناقب ،
باب  :مناقب عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  ،رقم (  )3748كرقم ( ، )605/5( )3757كابن ماجو ،
كتاب  :السنة  ،باب  :فضائل العشرة رضي اهلل عنهم  ،رقم (  ، )91/1( )133قاؿ الًتمذم  :ىذا حديث
حسن صحيح .
( )2ىو عبداهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن قحطاف  ،صحايب جليل  ،أسلم قدٯتان ٔتكة ٍ ،ب رجع إٔب
ببلد قومو  ،فلم يزؿ ّٔا حىت قدـ ىو كناس من األشعريُت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فوافق قدكمهم
قدكـ أىل السفينتُت  ،جعفر كأصحابو من أرض اٟتبشة  ،كالٌهي عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو البصرة  ،مات
رضي اهلل عنو بالكوفة ُب داره ّتانب ا١تسجد  ،سنة اثنتُت كأربعُت  ،كقيل أربع كأربعُت  ،كقيل غَت ذلك .
االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )3136ص ( ، )851كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )62/3( )3137
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضائل أيب بكر الصديق  ،رقم
( )3674ص (. )644
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ا١تطلب الثا٘ب

منزلة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو
 - 1عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو شريف من أشراؼ قريش كبطبلن من أبطا٢تا ،
)(1

كإليو السفارة ُب قريش ُب اٞتاىلية  ،كينذر من أرادكا إنذاره .
 - 2أحد السابقُت إٔب اإلسبلـ  ،كبإسبلمو ظهر اإلسبلـ  ،كعلت كلمة اإلٯتاف،
)(3

)(2

ككاف إسبلمو فتحان على ا١تسلمُت كفرجان ٢تم  ،قاؿ عبداهلل بن مسعود رضي اهلل
عنو " :إف كاف إسبلـ عمر لفتحان  ،كىجرتو لنصران  ،كإمارتو لرٛتة  ،كاهلل ما استطعنا
أف نصلي بالبيت حىت أسلم عمر  ،فلما أسلم عمر قاتلهم حىت تركونا فصلينا "

 ،كقاؿ أيضان  " :ما زلنا أعرة منذ أسلم عمر "

)(5

)(4

.

 - 3أنو أفضل األمة بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر الصديق رضي اهلل
( )1الطبقات الكتل ( ، )231/2كسَت أعبلـ النببلء ( ، )71/28االستيعاب ( . )473
( )2اإلصابة (. )484/4
( )3ىو عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب  ،أبو عبدالرٛتن ا٢تذٕب  ،صحايب جليل  ،أسلم قدٯتان  ،شهد لو النيب
صلى اهلل عليو كسلم باٞتنة  ،من كبار قراء الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بعثو عمر رضي اهلل عنو ُب خبلفتو معلمان
ككزيران إٔب الكوفة  ،توُب كىو ابن بضع كستُت سنة .ا.ىػ .
االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )1391ص ( ، )407كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )74/3( )3182
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو  ،رقم ( ، )3684ص(. )646
( )5ركاه ابن سعد ُب الطبقات  ، )235/2 ( ،كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )165/9( )8820كأبو نعيم
ُب معرفة الصحابة  ،رقم (  ، )199كا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد  ،رقم (  )14410؛ ٍب أكرد ركاية أخرل برقم
( ، )14411نصها " ما استطعنا أف نصلي ُب الكعبة ظاىرين ٍ ،ب قاؿ  :كرجالو رجاؿ الصحيح  ،إال أف
القاسم ٓب يدرؾ جده ابن مسعود " أ.ىػ ٣ .تمع الزكائد (. )62/9
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)(1

عنو .
 - 4أف صحبتو للنيب صلى اهلل عليو كسلم صحبة متميزة كخاصة  ،كلذلك قاؿ علي
ً
سريان عنو" :
كم ّْ
رضي اهلل عنو لعمر بن ا٠تطاب كىو على سرير ا١توت يمؤنسان لو ي
كحسبت أ٘ب كثَتان أٝتع النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  " :ذىبت أنا كأبو بكر
كعمر كدخلت أنا كأبو بكر كعمر كجئت أنا كأبو بكر كعمر "

)(2

.

 - 5أنو أحب الرجاؿ إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم بعد أيب بكر الصديق رضي اهلل
عنو  ،حيث سئل النيب صلى اهلل عليو كسلم فقيل لو  " :أم الناس أحب إليك ؟
قاؿ  :عائشة  ،فقلت  :من الرجاؿ ؟ قاؿ  :أبوىا  ،قلت ٍ :ب من ؟ قاؿ  :عمر بن
ا٠تطاب َّ ،
فعد رجاالن "

)(3

أ.ىػ .

 - 6كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مشاكرتو ألىل العلم كالفقو كالرأم يقدـ أبا
)(4

بكر كعمر رضي اهلل عنهما .
 - 7أف النيب صلى اهلل عليو كسلم شهد لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو بأنو ٤تدَّث ،
حيث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم  " :لقد كاف فيما قبلكم من األمم ٤تدَّثوف فإف يك
)(5

أح هد فإنو عمر " .
ُب أميت ى
كاختلف أىل العلم ُب احملدَّث فقاؿ بعضهم -:
أ-ىو ا١تلهم .

( )1العقيدة الطحاكية كشرحها (. )481
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )54
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضل أيب بكر  ،رقم ( )3662
ص( ، )642كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل أيب بكر  ، ...رقم ()2384
ص (. )907
( )4الفتاكل الكتل (. )430/4
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو  ،رقم ( )3689ص( ، )647كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل عمر
رضي اهلل عنو  ،رقم ( ، )2398ص(. )911
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ب-كقاؿ بعضهم  :ىو من ٬ترم الصواب على لسانو من غَت قصد .
جػ-كقاؿ بعضهم  :من تكلمو ا١تبلئكة بغَت نبوة ٔ ... ،تعٌت أهنا تكلمو ُب نفسو،
كإف ٓب ىير يم ىكلّْمان ُب اٟتقيقة  ،فَتجع إٔب اإل٢تاـ .
)(1

د-كفسره بعضهم  :بالتفرس .
 - 8من أعظم األمور اليت تبُت منزلة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو موافقتو للقرآف
ُب مواطن متعددة  ،فمن ذلك -:
أ-أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كسلم  " :لو
اٗتذت من مقاـ إبراىيم مصلى
ﯧﭼ

)(3

)(2

 ،فنزؿ قولو تعأب  :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

.

ب-كقوؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو للنيب صلى اهلل عليو كسلم " لو أمرت
نساءؾ أف ٭تتجنب  ،فإنو يكلمهن الت كالفاجر "

)(4

فنزؿ قولو تعأب  :ﭽ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ

)(5

.

٢تن عمر ابن
جػ-أنو ١تا اجتمع نساء النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الغَتة عليو  ،فقاؿ َّ
ا٠تطاب رضي اهلل عنو عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجان خَتان منكن "

)(6

فنزؿ

( )1فتح البارم (. )64/7
كالفراسة تطلق على معنيُت :

األكؿ  :ىو ما يوقعو اهلل ُب قلوب أكليائو  ،فيعلموف بو أحواؿ بعع الناس بنوع من الكرامات  ،كإصابة الظن

كاٟتدس  .كىو ا١تراد ىنا .

الثاني  :نوع ييتعلم بالدالئل كالتجارب كا٠تىٍلق كاألخبلؽ  ،فيعرؼ بو أحواؿ الناس  .النهاية ُب غريب اٟتديث،
(. )428/3
( )2فتح البارم . )654/1( ،
( )3سورة البقرة  ،من اآلية (. )125
( )4فتح البارم . )654/1( ،
( )5سورة األحزاب  ،من اآلية (. )53
( )6فتح البارم . )654/1( ،
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قولو تعأب  :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ كُب ذلك يقوؿ
)(1

عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كافقت ريب ُب ثبلث
قليل .

)(2

ٍ ،ب ذكر ما ذكرت قبل

)(3

د-كمن ذلك موافقتو للقرآف ُب ٖترٙب ا٠تمر .

)(4

ىػ-كمن ذلك موافقتو للقرآف ُب عدـ الصبلة على ا١تنافقُت .

)(5

ك-كمن ذلك موافقتو للقرآف ُب قتل أسرل بدر كعدـ قبوؿ الفدية منهم أك العفو ،
)(5

العفو  ،كغَت ذلك .
( )1سورة التحرٙب  ،من اآلية (. )5
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :ما جاء ُب القبلة  ،رقم (  ، )402ص (  ،)87كمسلم  ،كتاب :
فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل عمر رضي اهلل عنو  ،رقم ( )2399ص (. )911
( )3كذلك أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف يدعو اهلل عز كجل فيقوؿ  " :اللهم ّْبُت لناُب ا٠تمر بيانان شافيان ،

فأنزؿ اهلل تعأب قولو :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ....ﭼ[سورة البقرة من

اآلية (. ] )219
كاٟتديث بتمامو  ،ركاه اإلماـ أٛتد  ،رقم ( ، )53/1( )378كأبو داكد  ،كتاب  :األشربة  ،باب ُ :ب ٖترٙب ا٠تمر ،
رقم (  ، )54/4 ( )3670كاٟتاكم ُب مستدركو  ،كتاب  :التفسَت  ،باب  :قصة نزكؿ ٖترٙب ا٠تمر  ،رقم
( ، )672/2( )3155كقاؿ  :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮترجاه .
( )4كذلك ١تا أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يصلي على أيب بن سلوؿ  ،قاؿ عمر رضي اهلل عنو للنيب صلى اهلل
عليو كسلم أتصلي عليو كقد هناؾ اهلل أف تصلي عليو ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " إ٪تا خَت٘ب اهلل
فقاؿ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ[سورة التوبة من اآلية

( . ])80قاؿ إنو منافق فصلى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأنزؿ اهلل تعأب :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ[ سورة التوبة من اآلية (. ] )84
كانظر اٟتديث بتمامو  ،حيث أخرجو البخارم  ،كتاب  :التفسَت  ،باب  :استغفر ٢تم أكال تستغفر ٢تم  ،رقم
( )4760ص ( ، )851كمسلم  ،كتاب  :صفات ا١تنافقُت  ،رقم ( )2774ص (. )1043
( )5فأنزؿ اهلل تعأب قولو :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ[سورة األنفاؿ  ،من
اآلية (. ])67
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=

 - 9أنو أعلم األمة بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر الصديق رضي اهلل
)(1

عنهما  ،كيدؿ على ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  " :بينما أنا نائم
م
الر ّْ
شربت –يعٍت اللنب -حىت أنظر إٔب ّْ
)(3
فما أكلتو  ،قاؿ " :العلم " .

)(2

٬ترم ُب ظفرمٍ ،ب ناكلتو عمر فقالوا :

- 10من منزلة عمر رضي اهلل عنو أنو ال يسلك طريقان إال سلك الشيطاف طريقان غَته ،
كلذلك قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم " يا ابن ا٠تطاب  ،كالذم نفسي بيده  ،ما
)(4

ػػػػػػػػػ
=

)(5

لقيك الشيطاف سالكان فجان قط إال سلك فجان آخر" .
- 11أف النيب صلى اهلل عليو كسلم شهد لو بالشهادة كذلك عندما صعد النيب صلى
اهلل عليو كسلم أحدان كمعو أبو بكر كعمر كعثماف  ،فرجف ّٔم  ،فضربو برجلو ،

انظر  :جامع البياف للطتم (  ، )62/14تفسَت ابن كثَت (  ، )311/2كالصحيح ا١تسند من أسباب النزكؿ
(.)103/1
( )1قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل " كاعتت ذلك با٠تلفاء الراشدين الذين ىم أعلم األمة بأمور رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم خصوصان الصديق رضي اهلل عنو الذم ٓب يكن يفارؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حضران كال
يستمر عنده بالليل ُب أمور ا١تسلمُت  ،ككذلك عمر بن
سفران  ،بل كاف يكوف معو غالب األكقات  ،حىت إنو
ي
ا٠تطاب  ،فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كثَتان ما يقوؿ " دخلت أنا كأبو بكر كعمر " ك" خرجت أنا كأبو
بكر كعمر " أ.ىػ .
رفع ا١تبلـ عن األئمة األعبلـ (. )17/1( ، )10/1
م من ا١تاء أك اللنب  ،كرؤية الرم على سبيل االستعارة .ا.ق انظر  :لساف العرب  ،مادة
(ّْ )2
الر ٌ
م  :االسم من ىرًك ى
(ركم) ( ، )379/5فتح البارم (. )58 /7
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو  ،رقم (  ، )3681ص(  ، )646كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل
عمر رضي اهلل عنو  ،رقم ( ، )2391ص (. )909
( )4الفج  :الطريق الواسع بُت جبلُت  .انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (فجج ) ( ، )206لساف العرب  ،مادة (فجج)
( ، )185/10النهاية ُب غريب اٟتديث (. )412/3
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو  ،رقم (  ، )3683ص (  ، )646كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضائل
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،رقم ( ، )2396ص (. )910

63

أحد  ،فما عليك إال نبيب أك صديق أك شهيداف "
كقاؿ  " :اثبت ي
)(2

)(1

.

- 12أنو ا٠تليفة الثا٘ب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
- 13أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بشره باٞتنة  ،كما ُب حديث أيب موسى
)(3

األشعرم رضي اهلل عنو .

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر رضي اهلل عنو  ،رقم
( ، )3686ص (. )646
( )2الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (. )231/2( ، )56
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص  ، 56ككذلك جاء ُب حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ " :
بينما أنا نائم  ،رأيتٍت ُب اٞتنة  ،فإذا امرأةه تتوضأ إٔب جانب قًصر  ،فقلت ١ :تن ىذا القصر ؟ قالوا  :لعمر
فذكرت غَتتو  ،فىػ ىولَّيت مدبران " فبكى عمر  ،كقاؿ " :أعليك أغار يا رسوؿ اهلل " أ.ىػ .
أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عمر رضي اهلل عنو  ،رقم
( ، )3680ص(. )646
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المطلب الثالث

منزلة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو
 - 1كاف غنيان شريفان ُب اٞتاىلية  ،كمن كبار الرجاؿ الذين اعتز ّٔم اإلسبلـ ُب عهد
)(1

ظهوره .

 - 2أفضل األمة بعد أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهم أٚتعُت
)(3

)(2

 ،كلذلك قاؿ عبداهلل

بن عمر رضي اهلل عنهما  " :كنا ال نعدؿ ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم بأيب
بكر أحدان ٍب عمر ٍب عثماف ٍب نًتؾ

)(4

)(5

أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم ال

تفاضل بينهم " أ.ىػ .

( )1انظر الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )78/2 ( ، )14كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم ( ، )5464
()377/4
( )2ا١تنتقى من شرح اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة ص ( ١ ، )323تعة االعتقاد ص (  ،)142كجامع بياف العلم كفضلو
(. )1171/2
( )3ىو أبو عبدالرٛتن عبداهلل بن عمر بن ا٠تطاب بن نيفيل القرشي العدكم  ،أسلم مع أبيو ،كىو صغَت ٓب يبلغ اٟتيليم
رده النيب صلى اهلل عليو كسلم يوـ بدر كيوـ أحد لصغر سنو  ،كأجازه يوـ ا٠تندؽ كىو ابن ٜتس عشرة سنة ،
َّ ،
كاف من أىل العلم كالورع ،كثَت االتباع آلثار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،شديد التحرم كاالحتياط كالتوقٌي
كنشر نافع عنو علمان ٚتَّا  ،توُب ٔتكة سنة ثبلث
ُب فتواه  ،بلغ ستان كٙتانُت سنة  ،كأفىت ُب اإلسبلـ ستُت سنة  ،ى
كسبعُت " انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )1435ص(. )419
( )4قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب  " :كقد اتفق العلماء على تأكيل كبلـ ابن عمر ىذا ١ ،تا تقرر عند أىل السنة قاطبة
من تقدٙب علي بعد عثماف  ،كمن تقدٙب بقية العشرة ا١تبشرين على غَتىم  ،كمن تقدٙب أىل بدر على من ٓب
يشهدىا  ،كغَت ذلك  ،فالظاىر أف ابن عمر إ٪تا أراد ّٔذا النفي أهنم كانوا ٬تتهدكف ُب التفضيل فيظهر ٢تم
فضائل الثبلثة ظهوران بيّْنان  ،فيجزموف بو  ،كٓب يكونوا و
حينئذ اطلعوا على التنصيص  ،كيؤيده ما ركاهي البزار عن ابن
مسعود قاؿ  " :كنا نتحدث أف أفضل أىل ا١تدينة علي بن أيب طالب " رجالو موثوقوف كىو ٤تموؿ على أف
ذلك قالو ابن مسعود بعد قتل عمر  ،كقد ٛتل أٛتد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالًتتيب ُب التفضيل كاحتج
ُب الًتبيع بعلي ْتديث سفينة مرفوعان " ا٠تبلفة ثبلثوف سنة " أ.ىػ .
كقد نقل ابن حجر كبلمان نفيسان عن الكرما٘ب فراجعو  .انظر فتح البارم (. )74/7
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب عثماف بن عفاف رضي اهلل
عنو  ،رقم ( ، )3697ص (. )649
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كفرج عنهم  ،كذلك بإنفاقو األمواؿ العظيمة ُب
جل كعبل أعز ا١تسلمُت َّ ،
 - 3أف اهلل َّ
جل كعبل  ،كذلك ُب مواطن كثَتة  ،كمواقف عصيبة  ،من أ٫تها -:
سبيل اهلل َّ
أ-أنو جهز جيش العسرة  ،حيث قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :من جهز
)(1

)(2

جيش العسرة فلو اٞتنة " فبادر عثماف رضي اهلل عنو إٔب امتثاؿ أمر النيب صلى
اهلل عليو كسلم فجهز جيش العسرة .
)(4
)(3
،
ب-أنو اشًتل ركمة  ،ككسع حفرىا  ،كقد كانت ال يق ٍربىةي من مائًها تباع ٔتد
)(5
كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " من حفر بئر ركمة فلو اٞتنة ؟ فبادر عثماف
رضي اهلل عنو إٔب توسعة حفرىا كذلك بعد شرائها .
جػ-أنو كسع مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كذلك عندما قاؿ النيب صلى

)(6

اهلل عليو كسلم من يشًتم بقعة آؿ فبلف فيزيدىا ُب ا١تسجد ٓتَت لو منها ُب اٞتنة
؟ " فبادر عثماف رضي اهلل عنو إٔب شراء البقعة كتوسعة مسجد النيب صلى اهلل عليو
كسلم .

حار
(ٝ )1تى جيش العسرة بسبب شدة ما القاهي ا١تسلموف فيها من ا١تشقة كالتعب كالضنك  ،فا١تسافة بعيدة  ،كاٞتو ّّ
شديد اٟترارة  ،كالسفر شاؽ  ،مع قلة ا١تؤكنة كقلة الدكاب  ،ككاف ذلك ُب غزكة تبوؾ كقد ىعٍنػ ىو ىف البخارم ٢تذه
الغزكة بقولو " باب غزكة تبوؾ كىي غزكة العسرة " .فتح البارم  ،كتاب ا١تغازم  )767 ( ،السَتة النبوية البن
كثَت ( ، )16/4كفتح البارم  ،رقم الباب ( ، )78كرقم اٟتديث (. )138/8( )4415
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الوصايا  ،باب  :إذا كقف بئران أك أرضان  ،رقم ( ، )2778ص(. )490
( )3كىي عبارة عن عُت ماء يقاؿ ٢تا ركمة  ،ككانت لرجل من بٍت غفار  ،ككاف يبيع القربة منها ٔتد  ،فقاؿ لو النيب
صلى اهلل عليو كسلم  " :تبعنيها بعُت ُب اٞتنة " ؟ فقاؿ يا رسوؿ اهلل  " :ليس ٕب كال لعيإب غَتىا " فبلغ ذلك
عثماف رضي اهلل عنو فاشًتاىا ٓتمسة كثبلثُت ألف درىم " أ.ىػ .
فتح البارم . )498/5( ،
( )4ا١تصدر السابق .
()5أخرجو البخارم  ،كتاب  :الوصايا  ،باب  :إذا كقف بئران أك أرضان  ،رقم ( ، )2778ص(. )490
( )6أخرجو الًتمذم  ،كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :مناقب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،رقم (،)585/5( )3702
كالنسائي  ،كتاب  :اإلحباس  ،باب  :كقف ا١تساجد  ،رقم (  ، )543/6 ( ، )3608كالبيهقي ُب السنن
الكتل  ،كتاب  :الوقف  ،باب  :اٗتاذ ا١تسجد كالسقايات كغَتىا  ،رقم (  ،)277/6 ( ، )11936قاؿ
الًتمذم  :ىذا حديث حسن صحيح غريب  ،سنن الًتمذم (. )585/5
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)(1

 - 4أنو أعلم األمة بعد أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما .
 - 5كبلغ من منزلة عثماف رضي اهلل عنو أف ا١تبلئكة تستحيي منو  ،فقد كاف رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم مضطجعان ُب بيتو كاشفان عن فخذيو أك ساقيو  ،فاستأذف
عمر فأذف لو  ،كىو على تلك اٟتاؿ ٍ ،ب استأذف عمر فأذف لو كىو كذلك ٍ ،ب
استأذف عثماف فجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسول ثيابو  ....قالت
)(3

)(2

)(4

لو كٓب تبالو ٍ ،ب دخل
عائشة رضي اهلل عنها  " :دخل أبو بكر فلم هتتش
ش لو كٓب تيػبىالًو ٍ ،ب دخل عثماف فجلست كسويت ثيابك ؟ فقاؿ " :
عمر فلم تىػ ٍهتى َّ
)(5

أال أستحي من رجل تستحي منو ا١تبلئكة "
)(6

.

ٚ - 6تع الناس على مصحف كاحد  ،كىذا من كبار مناقبو  ،كعظيم حسناتو ،
حيث كتب ا١تصحف على العرضة األخَتة اليت ىد ىر ىسها جتيل على رسوؿ اهلل صلى

( )1انظر  :رفع ا١تبلـ عن األئمة األعبلـ ( ، )17/1( ، )10/1كتعليق ( )4ص(. )61
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( )41تعليق رقم (. )7
( )3قو٢تا " :هتتش " من ا٢تشاشة  ،كىي االرتياح كا٠تفة للمعركؼ  .انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (ىشش) ( )290
 ،لساف العرب  ،مادة (ىشش) ()94/15
( )4قو٢تا  " :تبالو" من ا١تباالة ،كىي االكًتاث بالشيء كاالىتماـ بو  .لساف العرب  ،مادة (بوؿ). )542/01
( )5أخرجو مسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :من فضائل عثماف رضي اهلل عنو  ،رقم
( ، )2401ص (. )912-911
( )6ككاف سبب ذلك أف حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو  ،كاف ُب بعع الغزكات  ،كقد اجتمع فيها خلق من أىل
الشاـ ٦تن يقرأ على قراءة ا١تقداد بن األسود كأيب الدرداء رضي اهلل عنهما  ،كٚتاعة من أىل العراؽ ٦تن يقرأ على
قراءة عبداهلل بن مسعود كأيب موسى رضي اهلل عنهما  ،كجعل من ال يعلم بً ىس ىو ىغاف القراءة على سبعة أحرؼ
و
اختبلؼ شديد كانتشا ور ُب الكبلـ
يفضل قراءتو على قراءة غَته  ،كرٔتا ىخطَّأى اآلخر أك ىكفَّره  ،فأدل ذلك إٔب
السيء بُت الناس  ،فركب حذيفة إٔب عثماف رضي اهلل عنهما فقاؿ  " :يا أمَت ا١تؤمنُت أدرؾ ىذه األمة قبل أف
ٗتتلف ُب كتأّا  ،كاختبلؼ اليهود كالنصارل ُب كتبهم  ،كذكر لو ما شاىد من اختبلؼ الناس ُب القراءة ،
فعند ذلك ٚتع عثماف رضي اهلل عنو الصحابة  ،كشاكرىم ُب ذلك  ،كرأل أف يكتب ا١تصحف على حرؼ كاحد
 ،كأف ٬تمع الناس ُب سائر األقاليم على القراءة بو دكف ما سواه ١ ،تا رأل ُب ذلك من مصلحة كف ا١تنازعة كدفع
االختبلؼ " أ.ىػ  ،البداية كالنهاية (. )227/7
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)(1

اهلل عليو كسلم ُب آخر سنُت حياتو .
 - 7النيب صلى اهلل عليو كسلم يرشد األمة إٔب االلتفاؼ حوؿ عثماف رضي اهلل
عنو عند نزكؿ الفتنة كاالختبلؼ  ،كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم " إهنا ستكوف
فتنة كاختبلؼ أك اختبلؼ كفتنة " فقاؿ الصحابة رضي اهلل عنهم يا رسوؿ اهلل فما
)(2

تأمرنا  ،قاؿ  " :عليكم باألمَت كأصحابو " كأشار إٔب عثماف .
 - 8النيب صلى اهلل عليو كسلم شهد لعثماف بن عفاف رضي اهلل عنو بأشياء كثَتة
من أ٫تها -:
أ-أنو لن يضره شيءه من عملو  ،كذلك أنو ١تا جاء عثماف بن عفاف إٔب النيب صلى
اهلل عليو كسلم بألف دينار ُب ثوبو حُت جهز صلى اهلل عليو كسلم جيش العسرة ،
فصبها ُب حجر النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،فجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم يقلبها
ضر ابن عفاف ما عمل بعد اليوـ " يرددىا مراران
بيده كيقوؿ  " :ما َّ

)(3

.

ب-أخت النيب صلى اهلل عليو كسلم بأنو سيكوف مستمران على ا٢تداية كالصراط
فقرىّٔا  ،فى ىمَّر
ا١تستقيم عند حلوؿ الفنت،حيث ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم فتنة َّ
رجل مقنع)ُ ، (4ب ثوب  ،فقاؿ  " :ىذا و
يومئذ على ا٢تدل "
( )1البداية كالنهاية (. )227/7
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،كتاب  :الفضائل  ،باب  :ما ذكر ُب فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ،
رقم (  ، )356/6 ( ، )32040كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )345/2 ( )8522كابن أيب عاصم ُب
السنة  ،باب  :فضل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )587/2 ( ، )1278كاٟتاكم ُب مستدركو ،
كتاب  :معرفة الصحابة رضي اهلل تعأب عنهم  ،باب  :أف عثماف تتؽ لو اٞتنة  ،رقم ( ، )56/4( )4597
كقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٮترجاه "  ،ككافقو الذىيب  .كقاؿ ابن كثَت " تفرد بو أٛتد كإسناده جيد
حسن " البداية كالنهاية (. )220/7
( )3أخرجو ا٠تبلؿ ُب السنة  ،باب  :خبلفة عثماف رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )319/2 ( ، )402كاإلماـ أٛتد ُب
فضائل الصحابة  ،فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )457/1 ( ، )738كابن أيب عاصم ُب
السنة  ،باب  :فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ، )587/2( )1279 ( ،كالًتمذم  ،كتاب  :ا١تناقب ،
باب ُ :ب مناقب عثماف رضي اهلل عنو  ،رقم ( ، )584/5( )3700كقاؿ ىذا حديث حسن غريب .
( )4ا١تقنع  :ىو ا١تغطي رأسو  .لساف العرب  ،مادة (قنع) (. )323/11
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)(1

فانطلق رجل فأخذ عليو  ،كأقبل بوجهو إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :
)(2

" ىذا" قاؿ " :نعم" فإذا ىو عثماف .
جػ -أف النيب صلى اهلل عليو كسلم شهد لو بالشهادة  ،كذلك عندما صعد النيب
أحدان  ،كمعو أبو بكر كعمر كعثماف  ،فرجف ّٔم  ،فضربو
صلى اهلل عليو كسلم ي
)(3

برجلو  ،كقاؿ  " :اثبت أحد  ،فما عليك إٔب نبيب أك صديق أك شهيداف " أ.ىػ.
د -أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بشَّره باٞتنة كما ُب حديث أيب موسى األشعرم
)(4

رضي اهلل عنو .
)(5
 - 9أنو ا٠تليفة الثالث لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .

( )1كىو مرة بن كعب رضي اهلل عنو  .انظر ٖ :تفة األحوذم (. )188/10
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مسنده  ،رقم (  ، )346/1 ( )509كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( )18309
( ، )243/4كابن حباف ُب صحيحو  ،كتاب  :إخباره صلى اهلل عليو كسلم عن مناقب الصحابة  ،باب  :ذكر
ا٠تت الداؿ على أف عثماف بن عفاف عند كقوع الفنت على اٟتق  ،رقم (  ، )344/15 ( )6914كالًتمذم،
كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :مناقب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )586/5( ، )3704كابن ماجو ،
باب  :فضائل أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فضل عثماف رضي اهلل عنو  ،رقم ( -79/1( )111
 ، )80كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،كتاب  :معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :ذكر من ٧تا من ثبلث فقد ٧تا
 ،رقم ( ، )61/4( )4608كقاؿ  :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮترجاه.
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )62
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )56
( )5قد أٚتع الصحابة رضي اهلل عنهم على خَتيتو رضي اهلل عنو  ،كأفضليتو بعد الشيخُت ،فإنو ١تا بويع ٓب يبق ُب
ا٠تبلفة إال ىو كعلي كاٟتكم عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنهم  ،كبقي عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو
ثبلثة أياـ بلياليها يشاكر ا١تهاجرين كاألنصار  ،كالتابعُت ٢تم بإحساف كيشاكر أمهات ا١تؤمنُت  ،كيشاكر أمراء
األمصار ٍ ... ،ب قاؿ  " :إ٘ب رأيت الناس ال يعدلوف بعثماف  ،فبايعو علي كعبدالرٛتن كسائر ا١تسلمُت بيعة
رضى كاختيار " أ.ىػ .
انظر  :فتح البارم ( ، )76/7كالبداية كالنهاية (. )151/7
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المطلب الرابع

منزلة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
)(1

عم النيب صلى اهلل عليو كسلم كصهره ،
 - 1علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،ابن ّْ
كترىب ُب حجر النيب صلى اهلل عليو كسلم كٓب يفارقو  ،ككاف َّأكؿ الناس إسبلمان بعد
خد٬تة رضي اهلل عنها زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كىو من أكابر األبطاؿ
)(2

كالعلماء .

)(3

 - 2أنو أفضل األمة بعد أيب بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنهم أٚتعُت .
 - 3كاف لواء النيب صلى اهلل عليو كسلم بيده ُب مواطن كثَتة  ،كجاىد ُب اهلل حق
)(4

جهاده  ،كهنع بأعباء العلم كالعمل كالفتيا رضي اهلل عنو كأرضاه .
 - 4من منزلة علي رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم يسًتضيو كيتلطف بو
)(5

 ،فقد جاء النيب صلى اهلل عليو كسلم بيت فاطمة رضي اهلل عنها فلم ٬تد عليان ُب
البيت  ،فقاؿ  " :أين ابن عمك ؟ "  :قالت  " :كاف بيٍت كبينو شيءه فغاضبٍت ،
فخرج فلم يىًقل عندم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلنساف  " :انظر أين
ىو ؟ " فجاء فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ىو ُب ا١تسجد راقد  ،فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم كىو مضطجع  ،كقد سقط رداؤه عن شقو  ،كأصابو تراب  ،فجعل
( )1حيث تزكج فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سيدة نساء العا١تُت .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )3411ص (. )925
( )2انظر  :الطبقات الكتل (رقم الًتٚتة (  ، )54/2 ( ، )3كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )5704
(. )464/4
( )3العقيدة الطحاكية مع شرحها (. )481
()4الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (. )54/2( )3
علي بن
()5فاطمة بنت رسوؿ اهلل  ، كلدت سنة إحدل كأربعُت من مولد النيب  ،كأنكح رسوؿ اهلل  فاطمة َّ
اأيب طالب بعد كقعة أحد توفيت بعد رسوؿ اهلل  بستة أشهر .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3411ص (  ، )925معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )3408/6الذرية الظاىرة
للدكاليب ( ، )61/1الطبقات الكتل (. )19/8
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)(1

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٯتسحو عنو  ،كيقوؿ قم أبا تراب  ،قم أبا تراب ".
 - 5جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ٤تبة علي رضي اهلل عنو  ،من عبلمة اإلٯتاف
كجعل بغضو عبلمة للنفاؽ  ،كُب ىذا يقوؿ علي رضي اهلل عنو " كالذم فلق اٟتبة ،
)(2

إٕب أنو ال ي٭تبٍت إال مؤمن
َّس ىمةى  ،إنو لعهد النيب األمي صلى اهلل عليو كسلم َّ
كبرأ الن ى
)(4) (3
كال يبغضٍت إال منافق " .
 - 6كبلغ من منزلة علي رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو  " :أنت
مٍت كأنا منك"

)(5

 ،كقاؿ لو أيضان  " :أنت مٍت ٔتنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال

()1أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب علي بن أيب طالب رضي
اهلل عنو  ،رقم (  )3703ص (  ، )651كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل تعأب عنهم  ،باب :من
فضائل علي رضي اهلل عنو  ،رقم ( )2409ص (. )916
( )2فلق اٟتبة  :أم شقها  ،كبرأ  :أم خلق  ،كالنسمة  :ىي اإلنساف .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (فلق) ( ، )214ك(برأ) (  ،)21ك(نسم) (  ، )274لساف العرب  ،مادة (نسم)
( ، )130/4النهاية ُب غريب اٟتديث  ،مادة  :فلق ( ، )472/3كمادة ( :برأ) (. )111 /1
قاؿ ابن األثَت " ككثَتان ما كاف يقسم ّٔا " يعٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم  .النهاية ُب غريب اٟتديث ()472/3
( )3قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل ُب بياف أف الصحابة رضي اهلل عنهم يشًتكوف ٚتيعان من حيث إهنم ال ٭تبهم إال مؤمن كال
يبغضهم إال منافق  " :كىذا جا ور باطراد ُب أعياف الصحابة  ،لتحقق مشًتؾ اإلكراـ ١ ،تا ٢تم من حسن العناء
ُب الدين  ،قاؿ القرطيب ُب ا١تفهم  :كأما اٟتركب الواقعة بينهم  ،فإف كقع من بعضهم بغع لبعع فذاؾ من غَت
ىذه اٞتهة  ،بل لؤلمر الطارئ الذم اقتضى ا١تخالفة  ،كلذلك ٓب ٭تكم بعضهم على بعع بالنفاؽ  ،كإ٪تا كاف
حا٢تم ُب ذلك حكم آّتهدين ُب األحكاـ  ،للمصيب أجراف  ،كللمخطئ أجر كاحد كاهلل أعلم " أ.ىػ
انظر  :فتح البارم ( ، )88/1كٖتفة األحوذم (. )369/10
قلت  :يضاؼ إٔب ذلك أف البغع ا١توجب للنفاؽ ا١تخرج من ا١تلة إ٪تا ىو البغع من أجل الدين  ،كليس البغع
من أجل االختبلؼ ُب بعع األمور الدنيوية  ،كلذلك اختلف الصحابة رضي اهلل عنهم ُب حياة النيب صلى اهلل
عليو كسلم كاختصموا  ،كببل شك أف ذلك قد يولد بعع البغع كلو كاف مؤقتان  ،كمع ذلك ٓب ٭تكم النيب صلى
اهلل عليو كسلم على و
أحد منهم بالنفاؽ .
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب اإلٯتاف  ،باب :الدليل على أف حب األنصار كعلي رضي اهلل عنو من اإلٯتاف ....
رقم( )78ص (. )51
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصلح  ،باب  :كيف يكتب  :ىذا ما صاّب فبلف ابن فبلف  ،..رقم (  )2699ص
(. )469
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نيب بعدم "

)(1

.

 - 7أخت النيب صلى اهلل عليو كسلم بأف عليان رضي اهلل عنو ٭تب اهلل كرسولو  ،ك٭تبو
اهلل كرسولو حيث قاؿ  " :ألعطُت ىذه الراية رجبلن يفتح اهلل على يديو  ،٭تب اهلل
)(2
كرسولو  ،ك٭تبو اهلل كرسولو " فبات الناس يى يد ُّكوف ليلتهم أيهم يعطاىا  ،فلما أصبح
الناس ىغ ىدكا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلهم يرجو أف يعطاىا فقاؿ " :
أين علي بن أيب طالب ؟ فقالوا  :ىو يا رسوؿ اهلل يشتكي عينيو  ،قاؿ " :فأرسلوا
إليو  ،فأيٌب بو  ،فبصق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب عينيو كدعا لو  ،ىً
ئ كأف
فت ى
ٓب يكن بو كجع  ،فأعطاه الراية  ،فقاؿ علي  :يا رسوؿ اهلل أيقىاتلهم حىت يكونوا مثلنا
 ،فقاؿ  :اينفذ على رسلك حىت تنزؿ بساحتهم ٍ ،ب ادعهم إٔب اإلسبلـ  ،كأختىم
يهدم اهلل بك رجبلن كاحدان خَت لك
ٔتا ٬تب عليهم من حق هلل فيو  ،فو اهلل ألف ى
)(3

)(4

من ٛتيٍر النعم" .
كمعٌت أف عليان ٭تب اهلل كرسولو  ،أراد بذلك كجود حقيقة احملبة  ،كإال فكل مسلم
يشًتؾ مع علي رضي اهلل عنو ُب مطلق ىذه الصفة  ،كُب ىذا اٟتديث تلميح بقولو
تعأب  :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ فكأنو أشار إٔب أف
)(5

عليان رضي اهلل عنو تاـ االتباع لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حىت اتصف بصفة

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :مناقب علي بن أيب طالب رضي
اهلل عنو  ،رقم (  )3706ص ( ، )653كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل تعأب عنهم  ،باب  :من
فضائل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،رقم ( )2404ص (. )914
( )2أصل الدَّؾ ىو الدَّؽ ،أك الضرب أك الكسر  ،كا١تراد ىنا  :ٮتوضوف كٯتوجوف فيمن يدفعها إليو  .أ.ق انظر :
٥تتار الصحاح  ،مادة (دكك ) ( ، )87النهاية ُب غريب اٟتديث مادة (دكؾ) (. )140/2
خاصة  ،كىي أنفسها كخيارىا  .أ.ىػ انظر  :عمدة القارئ (. )258/14
( )3ا١تراد ْتمر النعم  :اإلبل َّ
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب  ،باب  :مناقب علي رضي اهلل عنو  ،رقم (  )3701ص
( ، )651كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :من فضائل علي رضي اهلل عنو رقم
( )2404ص (. )914
( )5سورة آؿ عمراف  ،من اآلية (. )31
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٤تبة اهلل لو "

)(1

أ.ىػ

ك ُب و
قضاء قضاه  ،كذلك بعد دعوة النيب صلى اهلل
 - 8علي رضي اهلل عنو ال يى يش ُّ
كسلم لو بتثبيت لسانو كىداية قلبو  ،حيث يقوؿ علي رضي اهلل عنو  :بعثٍت رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إٔب اليمن  ،قاؿ  :قلت يا رسوؿ اهلل  :إ٘ب رجل شاب كإنو
يىًريد علي من القضاء ما ال علم ٕب بو  ،قاؿ  :فوضع يده على صدرم كقاؿ " :
)(2

اللهم ثبت لسانو  ،كاىد قلبو " فما شككت ُب القضاء  ،أك ُب قضاء بعد .

 - 9علي رضي اهلل عنو رابع العشرة ا١تبشرين باٞتنة

)(3

 ،كأحد الستة

)(4

أصحاب

)(5

من ىؤالء

الشورل الذين توُب عنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو عنهم ر و
اض  ،كلذلك
يقوؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  " :ال أعلم أحدان أحق ّٔذا األمر

ىؤالء النفر) ، (6الذين توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو عنهم ر و
اض  ،فمن
)(7
استخلى يفوا ً
بعدم فهو ا٠تليفة  ،فاٝتعوا لو كأطيعوا .
ٍى ٍ

( )1فتح البارم (. )92/7
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )111 /1( )882كُب فضائل الصحابة  ،رقم ( ، )699/2( )1195
كأبو داكد  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :كيف القضاء  ،رقم (  ، )11/4 ( )3582كابن ماجو  ،كتاب :
األحكاـ  ،باب  :ذكر القضاة  ،رقم (  ، )90/3 ( )2310كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،كتاب  :معرفة الصحابة
رضي اهلل عنهم  ،باب  :كاف أقضى أىل ا١تدينة علي بن أيب طالب  ،رقم (  ، )108/4( )4714كقاؿ  :ىذا
حديث صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮترجاه  ،كأقره الذىيب .
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص(. )57
( )4كىم  :أ-عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  .ب-علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو .
جػ-طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنو  .د-الزبَت بن العواـ رضي اهلل عنو .
ىػ-عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  .ك-سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنو .
انظر  :صحيح البخارم  ،رقم اٟتديث ( ، )1392ص (. )242
( )5أم ا٠تبلفة .
( )6يعٍت الستة أصحاب الشورل الذين ذكرهتم قريبان .
( )7أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتنائز  ،باب  :ما جاء ُب قت النيب صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر كعمر رضي اهلل
عنهما  ،رقم ( )1392ص ( ، )242كمسلم  ،كتاب  :ا١تساجد كمواضع الصبلة  ،باب  :هني من أكل ثومان
 ، ....رقم ( ، )567ص (.)202
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- 10أف عليان رضي اهلل عنو رابع ا٠تلفاء الراشدين كاألئمة ا١تهديُت  ،ا١تأمور باالقتداء
)(1

ّٔم .

( )1الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )54/2( )3كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (.)464/4( )5704
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المبحث الثالث

أىمية فقو الخلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم

يدؿ على أ٫تية فقو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أمور عدة  ،أبُت أ٫تها  ،من خبلؿ
أمور تسعة كىي -:
األمر األكؿ :

ما جاء ُب اٟتديث من األمر باتباعهم  ،كأف سنتهم ُب طلب االتباع كسنة النيب صلى
)(1

اهلل عليو كسلم  ،كقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :إنو من يعش منكم فسَتل اختبلفان كثَتان
)(2
 ،كإياكم
 ،فعليكم بسنيت  ،كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُّْت  ،عضوا عليها بالنواجذ
)(3

ك٤تدثات األمور فإف كل ٤تدثة بدعة  ،ككل بدعة ضبللة  ،ككل ضبللة ُب النار " .
كالسنة ىي الطريقة ا١تسلوكة  ،فيشمل ذلك التمسك ٔتا كاف عليو ىو كخلفاؤه الراشدكف
من االعتقادات  ،كاألعماؿ  ،كاألقواؿ  ،كىذه ىي السنة الكاملة  ،ك٢تذا كاف السلف قدٯتان
)(4

إخبار منو صلى
ال يطلقوف اسم السنة إال على ما يشمل ذلك كلو كما أف اٟتديث فيو ه
اهلل عليو كسلم ٔتا سيقع ُب أ َّيمتو بىعدهي من كثرة االختبلؼ ُب أصوؿ الدين كفركعو  ،كُب
األقواؿ كاألعماؿ كاالعتقادات  ،كىذا موافق ١تا ركم عنو صلى اهلل عليو كسلم من افًتاؽ
أ َّيمتو على بضع كسبعُت فرقة  ،كأهنا كلها ُب النار إال فرقة كاحدة  ،كىي من كاف على مثلما

( )1ا١توافقات للشاطيب (  ، )420/4قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل "كُب أمره صلى اهلل عليو كسلم باتباع سنتو  ،كسنة
خلفائو الراشدين بعد أمره بالسمع كالطاعة لوالة األمور عمومان  ،دليل على أف سنة ا٠تلفاء الراشدين يمتَّبعةه كاتباع
سنتو ٓ ،تبلؼ غَتىم من كالة األمور " أ.ىػ  .جامع العلوـ كاٟتكم (. )111 /2
( )2النواجذ  :آخر األضراس  ،كلئلنساف أربعة  ،كذلك ُب أقصى األسناف بعد األرحاء  ،كيسمى ضرس اٟتلم  ،ألنو
ينبت بعد البلوغ .
٥تتار الصحاح  ،مادة (٧تذ) ص (. )269
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )4جامع العلوـ كاٟتكم (. )110/2
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ىو عليو كأصحابو  ،حيث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم  " :تفًتؽ أميت على و
ثبلث كسبعُت
فرقة  ،كلها ُب النار إال كاحدة  ،قالوا  :كمن ىم يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ :ما أنا عليو كأصحايب "
)(1

)(2

.

األمر الثاني :
أف بعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب يرل أف ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل
)(3

عنهم ُّ
يعد إٚتاعان  ،كما ذاؾ إال لعظيم منزلتهم كمنزلة فقههم  ،كلذلك قاؿ اإلماـ النسائي
)(4
رٛتو اهلل تعأب  " :كنعوذ باهلل من ٥تالفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف" أ.ىػ.

( )1جامع العلوـ كاٟتكم (. )110/2
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )332/2( ، )8377كأبو داكد  ،كتاب  :السنة ،باب  :شرح السنة،
رقم ( ، )7/5 ( )4596كالًتمذم  ،كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :ما جاء ُب افًتاؽ ىذه األمة  ،رقم ( )2640
( ، )25/5كابن ماجو  ،كتاب  :الفنت  ،باب  :من ترجى لو التاءة من الفنت  ،رقم ( ، )350/4( )3991
كأبو يعلى ُب مسنده رقم (  ، )251/5 ( ، )5884كابن حباف ُب صحيحو  ،كتاب  :التاريخ  ،باب  :ذكر
افًتاؽ اليهود كالنصارل  ...رقم (  ، )140/14( )6247قاؿ الًتمذم " :حديث أيب ىريرة  ،حديث حسن
صحيح  .أ.ىػ
( )3كىو ما ذىب إليو اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب ُب الركاية األخرل عنو  ،كاختار ىذه الركاية ابن البنا من أصحابو ،
كما ذىب إٔب ذلك أبو خازـ القاضي اٟتنفي .
انظر  :شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )240 -239/2كالعدة (  ، )1198/4كالتمهيد أليب ا٠تطاب ( ، )280/3
نزىة ا٠تاطر العاطر ( ، )366 -365/1تيسَت التحرير (. )242/3
( )4عشرة النساء (  ، )108/1كفتح البارم البن رجب (  . )377/1قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل تعأب ُ ،ب مسألة
كجوب الغسل من التقاء ا٠تتانُت  " :فهؤالء ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم قد أٚتعوا على ذلك  ،مع أف
بعضهم ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم خبلفو – أم إ٪تا ا١تاء من ا١تاء -فلوال أهنم علموا أف ما خالف ذلك
منسوخ ١تا خالفوا ما ٝتعوا من النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،ككافقهم على ذلك أكابر الصحابة رضي اهلل عنهم ،
منهم ابن مسعود  ،كابن عمر  ،كأبو ذر ،كأبو ىريرة  ،كمعاذ بن جبل فقيو األنصار  ،كعائشة أـ ا١تؤمنُت  ،كىي
أعلم الناس ّٔذا  ،كإليها مرجع الناس كلهم ٍ ..... ،ب قاؿ " فما بقي بعد ذلك سول العناد كالتعنت  ،كنعوذ
باهلل من ٥تالفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف " أ.ىػ .
فتح البارم البن رجب (. )377 -376/1
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األمر الثالث :
أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أشد الناس علمان  ،بل إهنم أعلم األمة بعد رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كما ذاؾ إال ألهنم أكثر األمة مبلزمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
)(1

كسلم  ،كأعلمها بسننو صلى اهلل عليو كسلم كأموره كأحوالو  ،كىم أدرل ٔتراد اهلل كمراد
رسولو صلى اهلل عليو كسلم ١تا شاىدكه من القرائن كاألحواؿ اليت اختصوا ّٔا  ،ك١تا ٢تم من
التاـ كالعلم الصحيح كالعمل الصاّب
الفهم ّْ
)(3

)(4

)(2

 ،كلذلك قاؿ حذيفة بن اليماف رضي اهلل
)(5

عنو " اتبعوا آثارنا ،فإف أصبتم فقد سبقتم سبقان بيّْنان  ،كإف أخطأًب فقد ضللتم ضبلالن
)(6
بعيدان " .
كُب ركاية " اتقوا اهلل يا معشر ال يقَّراء

)(7

 ،كخذكا طريق من قبلكم  ،فلعمرم لئن اتبعتموه

( )1قاؿ الذىيب رٛتو اهلل تعأب " كأما أبو بكر رضي اهلل عنو فكاف الذين حوؿ منته  ،أكابر الصحابة  ،فكانت رعيتو
تأمل كبلـ السلف كاألئمة كجد أعلم األمة عند
أعلم األمة كأدينها "  ،كقاؿ السفاريٍت رٛتو اهلل تعأب " فإف من َّ
األمة كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي  ،كابن مسعود  ،كمعاذ بن جبل  " ...انظر  :ا١تنتقى من منهاج االعتداؿ
( ، )342 ،341/1لوامع األنوار البهية . )195/1( ،
( )2تفسَت ابن كثَت ُ ،ب ا١تقدمة (. )4/1
( )3ىو حذيفة بن اليماف  ،يكٌت أبا عبداهلل  ،كاسم اليماف  :يح ىسيل بن جابر  ،من كبار أصحاب رسوؿ اهلل صلى
سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،توُب سنة و
ست
اهلل عليو كسلم  ،كىو معركؼ ُب الصحابة بصاحب ّْ
كثبلثُت ُب أكؿ خبلفة علي رضي اهلل عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )390ص (. )138
( )4أصبتم  :أم اتبعتم آثارنا  ،كانظر األثر الذم بعده مباشرنة .
( )5أخطأًب  :أم ٓب تتبعوا آثارنا .
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :االعتصاـ بالكتاب كالسنة  ،باب  :االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
رقم ( ، )7282ص (. )1293
( )7القراءي ىم ٛ :تلة القرآف كحفظتو كقراؤه  ،كمنو قولو صلى اهلل عليو كسلم " يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل "  ،كقاؿ
ابن رشد  :القراء  :ا١تتعبدكف  .انظر  :شرح النوكم على صحيح مسلم ( ، )172/5ا١تدخل البن اٟتاج ا١تالكي
(. )210/4

77

)(1

كببل شك
لقد سبقتم سبقان بعيدان  ،كلئن تركتموه ٯتينان كمشاالن لقد ضللتم ضبلالن بعيدان "
أف (ا٠تلفاء الراشدين  ،رضي اهلل عنهم) أكٔب كأحق من تيػتيبّْ ىع آثارىم بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ُب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
)(2
كٔتثل ما حدَّث حذيفة رضي اهلل عنو  ،نيًقل عن ابن مسعود رضي اهلل عنو ،قوليو " :
أبر ىذه
من كاف منكم متأسيان فليتأس بأصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ،فإهنم كانوا َّ
األمة قلوبان  ،كأعمقها علمان  ،كأقلها تكلفان  ،كأقومها ىديان  ،كأحسنها حاالن  ،قومان اختارىم
اهلل لصحبة نبيو  ،كإقامة دينو  ،فاعرفوا ٢تم فضلهم  ،كاتبعوىم ُب آثارىم  ،فإهنم كانوا على
)(3

ا٢تدم ا١تستقيم " .
األمر الرابع :
أف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يقدّْموف أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،
كيأخذكف بفتاكاىم إذا ٓب يكن لديهم نص من القرآف أك السنة  ،كمثاؿ ذلك أف ابن
)(4

عباس رضي اهلل عنو إذا يسئل عن األمر  ،فإف كاف ُب القرآف أخت بو  ،كإف ٓب يكن ُب
( )1تقدـ ٗتر٬تو قبل قليل ص. 76
( )2سبقت ترٚتتو ص (. )58
( )3أخرجو ابن عبدالت ُب جامع بياف العلم كفضلو  ،رقم (  ، )947/2( )1810كاألثر إسناده ضعيف  ،فيو سنيد
ض ّْعف مع إمامتو كمعرفتو " كفيو أيضان قتادة بن دعامة  ،مدلس  ،كٓب يثبت لو
بن داكد ا١تصيصي  ،قاؿ اٟتافظ " ي
ٝتاع من أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم غَت أنس بن مالك كعبداهلل بن حسن رضي اهلل عنهما.
دؿ على ذلك
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب (  ، )178/3 ( ، )84/2قلت  :كاألثر معناه صحيح  ،حيث ٌ
األحاديث كاآلثار الصحيحة  ،كأثر حذيفة رضي اهلل عنو الذم قبلو .
( )4ىو عبداهلل بن العباس بن عبدا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي  ،كلد قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت  ،من
علماء الصحابة األفذاذ رضي اهلل عنو  ،دعا لو النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  " :اللهم علمو اٟتكمة كتأكيل
القرآف " كُب ركاية " اللهم فقهو ُب الدين كعلمو التأكيل " [ أخرجو البخارم رقم ( )75ك ( )143ك ()3756
ك ( ، )7270كمسلم رقم (  ، ] )2477قاؿ عمر رضي اهلل عنو ابن عباس فىت الكهوؿ  ،لو لساف سؤكؿ ،
كقلب عقوؿ " أ.ىػ  .كعن ابن مسعود رضي اهلل عنو " نًعم ترٚتاف القرآف ابن عباس " أ.ىػ  .توُب سنة ٙتاف
كستُت بالطائف كىو ابن سبعُت سنة " أ.ىػ
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=

القرآف ككاف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخت بو  ،فإف ٓب يكن ُب القرآف كال عن
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،ككاف عن أيب بكر كعمر أخت بو  ،فإف ٓب يكن ُب شيء
)(1

من ذلك اجتهد رأيو" أ.ىػ .
كإذا كاف عموـ الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بل ككبار علمائهم كابن عباس رضي اهلل
عنهما يقدموف أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم فغَتىم من باب أكٔب كأحرل .
األمر الخامس :
أف ٚتهور العلماء قىدَّموا الصحابة رضي اهلل عنهم عند ترجيح األقواؿ  ،فقد جعل طائفة
عد قوؿ ا٠تلفاء األربعة دليبلن  ،كبعضهم َّ
قوؿ أيب بكر كعمر حجة كدليبلن  ،كبعضهم َّ
عد
)(2

قوؿ الصحايب على اإلطبلؽ حجة كدليبلن  ،كلكل قوؿ من ىذه األقواؿ متعلق من السنة ،
السلىف
كلي ىو ا١تعتمد ُب ا١تسألة  ،كذلك أف َّ
كىذه اآلراء فيها تقوية تضاؼ إٔب أمر ٍّ
كا٠تىلىف كمن بعدىم يهابوف ٥تالفة الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كيتكثركف ٔتوافقتهم  ،كأكثر
ما ٕتد ىذا ا١تعٌت ُب علوـ ا٠تبلؼ الدائر بُت األئمة ا١تعتتين  ،فتجدىم إذا عيَّنوا مذاىبهم
)(3

َّقوكىا بذكر من ذىب إليها من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كما ذاؾ إال ١تا اعتقدكا ُب
ػػػػػػػػػ
=

االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1447ص ( ، )423كأسد الغابة رقم الًتٚتة (.)8/3( )3037
( )1أخرجو ابن سعد ُب الطبقات ُ ،ب ذكر من يفيت ُب ا١تدينة (  ، )26/2كالدارمي ُب سننو ُ ،ب ا١تقدمة  ،باب :
الفتيا كما فيو من الشدة  ،رقم (  ، )43/1( )166قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل ُب اإلصابة (  ، )129/4عند ذكر
ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،رقم ( ، )4799عند ىذا األثر  :كعند الدارمي كابن سعد بسند صحيح .
( )2كما ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت" تقدـ ٗتر٬تو ص( ، )3كللنظر
ُب مسألة حجية قوؿ الصحايب أك التوسع فيها  ،ينظر  :التقرير ألصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم ( ، )291/5بذؿ
النظر (  ، )571اإلشارة (  ، )158البحر احمليط (  ، )53/6هناية السوؿ (  ، )757/2شرح ٥تتصر الركضة
( )185/3كإعبلـ ا١توقعُت (. )120/4
( )3كمثاؿ ذلك قوؿ ابن قدامة ُب مسألة " الزانية ٬توز نكاحها بشرطُت  ،أحد٫تا  :انقضاء عدهتا  ،الثا٘ب  :توبتها،
ٍ ...ب قاؿ " ُب قوؿ أكثر أىل العلم  ،منهم  ،أبو بكر كعمر كابنو كابن عباس كجابر  " ...أ.ىػ  .ا١تغٍت
(. )564/9
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)(1
أنفسهم كُب ٥تالفيهم من تعظيمهم  ،كقيػ َّوة مآخذىم دكف غَتىم ككً ىت شأهنم ُب الشريعة .

األمر السادس :
أف بياف الصحابة رضي اهلل عنهم  ،ا١تتمثل ُب فقههم مقدَّـ على بياف غَتىم ،كذلك من
كجهُت -:
تتغَت ألسنتهم ،كٓب تنزؿ
أحدىما  :معرفتهم باللساف العريب  ،فإهنم عرب فصحاء ٓ ،ب َّ

فصاحتهم عن رتبتها العليا  ،فهم أعرؼ ُب فهم الكتاب كالسنة من غَتىم  ،فإذا جاء عنهم
اقع موقع البياف  ،صح اعتماده من ىذه اٞتهة .
قوؿ أك عمل ك ه
كالثاني  :مباشرهتم للوقائع كالنوازؿ  ،كتنزيل الوحي بالكتاب كالسنة  ،فهم أىقٍػ ىع يد ُب فهم
)(2

القرائن اٟتالية  ،كأعرؼ بأسباب التنزيل  ،كيدركوف بسبب ذلك ماال يدركو غَتىم" أ.ىػ .
كإذا كاف بياف الصحابة رضي اهلل عنهم مقدَّمان على بياف غَتىم  ،فكذلك بياف ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم مقدـ على بياف غَتىم لتقدٙب النيب صلى اهلل عليو كسلم ٢تم بقولو
)(3

" عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين  ،عضوا عليها بالنواجذ"
ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،حيث إنو إذا يسئًل عن األمر  ،فإف كاف ُب القرآف أخت بو،
فإف ٓب يكن ُب القرآف ككاف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخت بو  ،فإف ٓب يكن ُب
القرآف كال عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف عن أيب بكر كعمر أخت بو  ،فإف ٓب
يكن ُب شيء من ذلك اجتهد رأيو "
األمر السابع :

)(4

كيدؿ عليو أيضان فعل

.

أف فقو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم فقو منبعو صاُب  ،فهو حديث عهد بالوحي
كبرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كاقع ُب أكؿ القركف كأفضلها كأىحسنها ٓ ،ب ٗتالطو علوـ
( )1ا١توافقات (. )423/4
( )2ا١توافقات (. )284/4
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )78
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خلوه من ا١تراء كاٞتداؿ .
تكدره كتنقصو كعلم الكبلـ كا١تنطق كالفلسفة  ،مع ّْ
)(1

األمر الثامن -:
أف اهلل جل كعبل أثٌت على الصحابة رضي اهلل عنهم ُب كتابو العزيز من غَت استثناء ،
كمدحهم بالعدالة كما يرجع إليها
الكتاب فمثل :

)(2

 ،ككذلك رسولو صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو  ،أما

 قولو تعأب  :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ككقولو تعأب  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
)(3

ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭼ ففي األكٔب
)(4

إثبات األفضلية على سائر األمم  ،كذلك يقضي باستقامتهم ُب كل حاؿ ،كجرياف
أحوا٢تم على ا١توافقة دكف ا١تخالفة  ،كُب الثانية إثبات العدالة مطلقان  ،كذلك يدؿ
)(5

على ما دلت عليو األكٔب .

( )1فإف قيل إف ىذا األمر (الثامن) كالذم بعده (التاسع) ال يدؿ على أ٫تية فقو ا٠تلفاء الراشدين  ،فضبلن عن داللتو
على كوف سننهم سنة متبعة  ،فاٞتواب من ثبلثة كجوه :
األكؿ  :أف إ٬تاب ٤تبتهم كذـ من أبغضهم مع الثناء عليهم كجدت معها قرائن تدؿ على أف سننهم متبعة ،
كقولو صلى اهلل عليو كسلم " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين . " ..........
الثا٘ب  :أف الشارع اٟتكيم ٓب يأمر ٔتحبتهم كينو عن بغضهم مع عظيم ثنائو عليهم إال لكماؿ علمو بشدة
متابعتهم لو .
الثالث  :أف شدة احملبة يتولد منها االتباع كاالمتثاؿ  ،كلذلك قاؿ تعأب  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭼ كىذا ثابت ُب ٤تبة اهلل ككذلك ُب ٤تبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك ٤تبة من أمر النيب صلى
اهلل عليو كسلم ٔتحبتو أك ذى َّـ من أبغضو .
( )2ا١توافقات (. )420/4
( )3سورة آؿ عمراف  ،من اآلية (. )110
( )4سورة البقرة  ،من اآلية (. )143
( )5ا١توافقات (. )421 -420/4
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كا١تراد بقولو تعأب ( :أمة كسطان) أم  :أمة خياران عدكالن  ،فإف ىذه حقيقة الوسط  ،فهم
خَت األمم كأعد٢تا ُب أقوا٢تم كأعما٢تم كإراداهتم كنياهتم  ،كّٔذا استحقوا أف يكونوا شهداء
للرسل على أ٦تهم يوـ القيامة  ،كاهلل تعأب يقبل شهادهتم عليهم فهم شهداؤه  ،ك٢تذا َّنوه ّٔم
)(1

 ،كرفع ذكرىم  ،كأثٌت عليهم" .
كأما من السنة فكقولو صلى اهلل عليو كسلم " النجوـ أىمنىةه للسماء  ،فإذا ذىبت النجوـ
أتى السماء ما تيوعد  ،كأنا أ ىىمنىةه أليميت  ،فإذا ذىبت أتى أصحايب ما ييوعدكف  ،كأصحايب
)(2

ىأمنىة ألميت  ،فإذا ذىب أصحايب أتى أميت ما ييوعدكف" أ.ىػ .
كمعٌت اٟتديث أف النجوـ ما دامت باقية فالسماء باقية  ،فإذا انكدرت النجوـ كتناثرت
ُب يوـ القيامة كىنى ً
ت السماءي فانفطرت كانشقت كذىبت  ،كقولو صلى اهلل عليو كسلم "،
ىى
كأنا ىأمنىةه ألصحايب  ،فإذا ذىبت أتى أصحايب ما يوعدكف " أم  :أتاىم ما يوعدكف ًمن
الفنت كاٟتركب كارتداد من ارت ٌد من األعراب كاختبلؼ القلوب ك٨تو ذلك ٦تا أىنٍ ىذ ىر بو صر٭تان
 ،كقد كقع ذلك كلّْو  ،كقولو صلى اهلل عليو كسلم " كأصحايب أ ًىمنىةه ألميت  ،فإذا ذىب
أصحايب أتى أميت ما يوعدكف " أ.ىػ أم  :أتى أميت ما يوعدكف من ظهور البدع  ،كاٟتوادث
ُب الدين  ،كالفنت فيو  ،كطلوع قرف الشيطاف

)(3

 ،كظهور الركـ  ،كغَتىم  ،كانتهاؾ ا١تدينة
)(4

كمكة كغَت ذلك  ،كىذه كلها من معجزاتو صلى اهلل عليو كسلم  ،كمن ثناء النيب صلى اهلل
عليو كسلم على صحابتو رضي اهلل عنهم أيضان أف رجبلن " سألو فقاؿ  :أم الناس خَت ؟

قاؿ  " :القرف الذم أنا فيو ٍب الثا٘ب ٍب الثالث"

)(5

 ،كُب ركاية أخرل سئل رسوؿ اهلل صلى

( )1لوامع األنوار البهية (. )384/2
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :بياف أف بقاء النيب صلى اهلل عليو كسلم أماف
ألصحابو  ، ....رقم ( ، )2531ص (. )955
( )3يريد بطلوع قرف الشيطاف ظهور إبليس بالفنت  .أ.ىػ .
كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزم (. )371/3
( )4شرح النوكم على صحيح مسلم ( ، )83/16صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف (. )235/16
( )5أخرجو مسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضل الصحابة ٍ ،ب الذين يلوهنم ٍب الذين
يلوهنم  ،رقم ( )2533ص (. )956
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اهلل عليو كسلم أم الناس خَت ؟ قاؿ  " :قر٘ب ٍ ،ب الذين يلوهنم ٍ ،ب الذين يلوهنم ٍب ٬تيئ
قوـ تسبق شهادة أحدىم ٯتينو  ،كٯتينو شهادتو "

)(1

)(2

كا١تراد

بقرف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا اٟتديث صحابتو ،كقد ظهر أف الذم بُت
البعثة كآخر من مات من الصحابة رضي اهلل عنهم مائة سنة كعشرين سنة أك دكهنا أك فوقها
)(3

بقليل على االختبلؼ ُب كفاة أيب الطفيل رضي اهلل عنو  ،كإف اعتت ذلك بعد كفاتو صلى
)(4

اهلل عليو كسلم فيكوف مائة سنة أك تسعُت أك سبعان كتسعُت سنة .
كإذا كاف الثناء ا١تتقدـ جاريان على عموـ صحابة النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،فإف أكؿ
من يدخل ُب ىذا العموـ ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم ١تا بيَّنتو من منزلتهم كفضلهم فيما
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،باب  :فضائل أصحاب النيب صلى اهلل
عليو كسلم  ،رقم ( ، )3651ص ( ، )640كمسلم  ،كتاب  :فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب  :فضل
الصحابة ٍ ،ب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم  ،رقم ( ، )2533ص (. )956
( )2قد يطلق القرف كيراد بو  " :أىل زماف كاحد متقارب  ،اشًتكوا ُب أمر من األمور ا١تقصودة  ،كيقاؿ إف ذلك
٥تصوص ٔتا إذا اجتمعوا ُب زمن نيب أك رئيس ٬تمعهم على ملة أك مذىب أك عمل  ،كيطلق القرف أيضان  ،على
مدةو  ،كاختلفوا ُب ٖتديدىا من عشرة أعواـ إٔب مائة كعشرين  ،لكن ٓب ىأر من صرح بالسبعُت  ،كال ٔتائة كعشرة
 ،كماعدا ذلك فقد قاؿ بو قائل " أ.ىػ  .انظر  :فتح البارم (. )8/7
( )3ىو عامر بن كائلة الكتا٘ب  ،يكلد عاـ أيحد  ،كأدرؾ من حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم ٙتا٘ب سنُت  ،نزؿ الكوفة،
كصحب عليان رضي اهلل عنو ُب مشاىده كلها  ،فلما قتل علي رضي اهلل عنو انصرؼ إٔب مكة  ،فأقاـ ّٔا حىت
مات سنة مائة  ،كيقاؿ إنو أقاـ بالكوفة كمات ّٔا  ،كاألكؿ أصح  ،كاهلل أعلم  ،كيقاؿ إنو آخر من مات ٦تن
رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم  .أ.ىػ .
االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )3032ص ( ، )826كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )18/5( )6036
( )4فتح البارم (. )8/7
كأما قرف التابعُت  ،فإف اعتت من سنة مائة  ،كاف ٨تو سبعُت أك ٙتانُت سنة  ،كأما الذين بعدىم فإف اعتت منها
كاف ٨توان من ٜتسُت  ،فظهر بذلك أف مدة القرف ٗتتلف باختبلؼ أعمار أىل كل زماف كاهلل أعلم  ،كاتفقوا أف
آخر من كاف من أتباع التابعُت ٦تن يقبل قولو من عاش إٔب حدكد العشرين كمائتُت  ،كُب ىذا الوقت ظهرت
أىل العلم  ،ليقولوا ٓتلق
البدع ظهوران فاشيان  ،كأطلقت ا١تعتزلة ألٍسنتها  ،كرفعت الفبلسفة رؤكسها  ،كامتيحن ي
كتغَتت األحواؿ تغَتان شديدان  ،كٓب يزؿ األمر ُب نقص إٔب اآلف  ،كظهر قولو صلى اهلل عليو كسلم " ٍب
القرآف َّ ،
يفشو الكذب" ظهوران بيّْنان حىت يشمل األقواؿ كاألفعاؿ كا١تعتقدات كاهلل ا١تستعاف " أ.ىػ .
فتح البارم (. )9/7
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)(1

سبق .
األمر التاسع :
٦تا يدؿ على أ٫تية فقو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم " ما جاء ُب األحاديث من
أحب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كمن
إ٬تاب ٤تبتهم كذـ من أبغضهم كأف من أحبهم فقد َّ
أبغضهم فقد أبغع النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كما ذاؾ من جهة كوهنم رأكه أك جاكركه أك
حاكركه فقط  ،إذ ال مزية ُب ذلك  ،كإ٪تا ىو لشدة متابعتهم لو  ،كأخذىم أنفسهم بالعمل
على سنتو  ،مع ٛتايتو كنصرتو  ،كمن كاف ّٔذه ا١تثابة حقيق أف يتخذ قدكة "

( )1انظر ا١تبحث الثا٘ب ص (. )52
( )2ا١توافقات (. )425/4
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)(2

.

المبحث الرابع
حكم اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
إذا اتفق ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم  ،فإف األمر ال ٮتلو من احتماالت ثبلثة،
كىي:
أ-أف يكوف اتفاقهم إٚتاعان .
ب-أف يكوف اتفاقهم حجة .
جػ-أف ال يكوف اتفاقهم إٚتاعان كال حجة .
ك١تا كاف األمر كذلك  ،فإف علماء األصوؿ رٛتهم اهلل تعأب  ،اختلفوا ُب ىذه ا١تسألة
على أربعة أقواؿ -:
القوؿ األكؿ :

اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يػي ىع ُّد إٚتاعان  ،كقد ذىب إٔب ذلك اإلماـ
)(1

)(2

)(3

الشافعي رٛتو اهلل ُب قوؿ  ،كاإلماـ أٛتد

( )1ىو ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف ا٢تامشي القرشي ا١تطليب  ،أحد األئمة األربعة ا١تشهورين عند أىل السنة
 ،كإليو نسبة الشافعية  ،عآب ٨ترير  ،فقيو ٤تدّْث  ،أفىت كىو ابن عشرين سنة  ،كاف ذكيان مفرطان  ،لو مؤلفات
كثَتة ،منها  :األـ  ،كا١تسند ُب اٟتديث ،كأحكاـ القرآف  ،كالسنن  ،كالرسالة  ،كغَتىا  ،كلد سنة مائة كٜتسُت
للهجرة كتوُب سنة مائتُت كأربعة للهجرة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء (، )5/10طبقات الشافعية الكتل ( )71 / 2األعبلـ ( ، )26/6كمعجم ا١تؤلفُت
(. )116/3
( )2نسب ىذا القوؿ إٔب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب صبلح الدين العبلئي  ،حيث قاؿ  ..ككذلك ما تقدـ عن
اإلماـ الشافعي ُب القدٙب  ،كُب كتاب اختبلفو مع مالك ُب اٞتديد عند تفرؽ أقواؿ الصحابة  ،كقد تقدـ أنو
و
كحينئذ فاالحتجاج ٔتا اتفقوا عليو تكوف بطريق األكٔب  ..ا.ىػ لكنو جعل
يصَت إٔب قوؿ أحد ا٠تلفاء األربعة ،
ىذا اإلٚتاع ُب مرتبة أدٗب من إٚتاع األمة  ،حيث قاؿ بعد ذلك مباشرة كأما كونو إٚتاعان كما إذا أٚتعت األمة
قاطبة فبعيد ألف األدلة ا١تتى ىم َّسك ّٔا لكوف اإلٚتاع حجة من النقلية كالعقلية إ٪تا يتناكؿ ٚتيع األمة  ،كال ريب أف
ا٠تلفاء الراشدين ليسوا ٚتيع األمة ا.ىػ .
انظر  :إٚتاؿ اإلصابة ُب أقواؿ الصحابة (. )47/1
اٟتنبلي  ،كأحد األئمة األربعة ا١تشهورة عند أىل السنة
( )3ىو اإلماـ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيبا٘ب  ،إماـ ا١تذىب
ّْ
عآب  ،فقيو ٤ ،تدّْث  ،نشأ منكبان على طلب العلم  ،كسافر ُب سبيلو أسفاران كبَتة  ،إٔب الكوفة كالبصرة كمكة كا١تدينة
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ُب ركاية عنو
)(5

)(1

 ،كاختار ىذه الركاية ابن البناء
)(6

أتباعو  ،كما ذىب إٔب ذلك اإلماـ النسائي

)(2

من أصحابو

)(3

كابن رجب

)(4

من

،

ػػػػػػػػػ
=

الرد على
كاليمن كالشاـ كا١تغرب كاٞتزائر كغَتىا كثَت  ،لو مؤلفات كثَتة منها  :ا١تسند  ،كالناسخ كا١تنسوخ  ،ك ُّ
الزنادقة  ،كالتفسَت  ،كفضائل الصحابة  ،كغَتىا  ،كلد سنة مائة كأربع كستُت كتوُب سنة مائتُت كك و
احد كأربعُت
للهجرة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )177/11طبقات اٟتنابلة ( ، )4/1األعبلـ (. )203/1
( )1نفى صفي الدين اٟتنبلي أف يكوف ا١تنقوؿ عن اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب داالن على اإلٚتاع حيث قاؿ  " :كقد
نقل عنو – يعٍت اإلماـ أٛتد – أنو ال ٮترج عن قو٢تم إٔب قوؿ غَتىم  ،كىذا يدؿ على أنو حجة ال إٚتاعان " ا.ىػ
قواعد األصوؿ ( ، )340ككافقو على ذلك الزركشي ُب كتابو البحر احمليط ( ، )491/4إال أف أبا يعلى رٛتو
اهلل  ،أثبت ذلك حيث قاؿ  " :كُب ركاية أخرل يعتد بو – أم ييعتد بإٚتاع األئمة األربعة -كىو ظاىر كبلـ
أٛتد -رٛتو اهللُ -ب ركاية إٝتاعيل بن سعيد  ،كقد سأؿ أٛتد –رضي اهلل عنو -عمن زعم أنو ال ٬توز أف ٮترج
من قوؿ ا٠تلفاء إٔب من بعدىم من الصحابة  ،ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  " :عليكم بسنيت كسنة
ا٠تلفاء الراشدين " قاؿ  :فناظر٘ب ُب بعع ما قاؿ الصحابة ٍ ،ب رأيتو قد قنع ّٔذا القوؿ  ،كقاؿ  " :ما أبعد ىذا
القوؿ أف يكوف كذلك " .

انظر  :العدة (. )1198/4
( )2ىو اٟتسن بن أٛتد بن عبداهلل بن البناء البغدادم اٟتنبلي  ،صاحب التواليف  ،كىو إماـ  ،عآب  ،و
مفت ٤ ،تدّْث
 ،قاؿ ً
الق ً
فطي  ،كاف مشاران إليو ُب القراءات كاللغة كاألدب  ،لو مؤلفات كثَتة  ،منها  :الكامل ُب الفقو ،
كالكاُب احملدد شرح آّرد  ،نزىة الطالب ُب ٕتريد ا١تذاىب  ،كغَتىا .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )380/18طبقات اٟتنابلة (. )32/3
( )3انظر  :شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )239/2العدة ( ، )1198/4التمهيد أليب ا٠تطاب (. )280/3
( )4ىو عبدالرٛتن بن أٛتد بن رجب السبلمي البغدادم ٍب الدمشقي  ،من كبار علماء اٟتنابلة ،حافظ للحديث ،
كلد ُب بغداد كتوُب ُب دمشق  ،لو كتب كثَتة  ،منها شرح جامع الًتمذم  ،كجامع العلوـ كاٟتكم  ،كفضائل
الشاـ  ،كغَتىا  ،كلد عاـ سبع مائة كست كثبلثُت  ،كتوُب عاـ سبع مائة كٜتس كتسعُت للهجرة .
انظر  :أنباء الغمر ( ، )460/1كاإلعبلـ (. )295/3
( )5ظاىر قوؿ ابن رجب رٛتو اهلل تعأب  ،يدؿ على أف ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف يي ُّ
عد إٚتاعان  ،حيث يقوؿ ُب
كتابو " فتح البارم " ( " : )376/1كنعوذ باهلل من ٥تالفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف " ا.ىػ .
( )6ىو أٛتد بن شعيب بن علي بن سناف بن ْتر النسائي ٤ ،تدّْث حافظ  ،كلد بنسا ٝ ،تع الكثَت  ،كرحل إٔب
نيسابور  ،كالعراؽ  ،كالشاـ  ،كمصر  ،كاٟتجاز  ،كغَتىا  ،لو مؤلفات من أشهرىا  -:السنن الكتل  ،كالضعفاء
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)(1

)(3

)(2

)(4

كأبو خازـ القاضي ككافقو على ذلك بعع اٟتنفية  ،كاإلماـ الشاطيب .
ػػػػػػػػػ
=

كا١تًتككُت ،كالسنن الصغرل  ،كغَتىا  ،كلد سنة مائتُت كأربعة عشر كتوُب سنة ثبلث مائة كثبلثة  .ا.ىػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )125/14معجم ا١تؤلفُت (. )151/1
تنبيو :
ظاىر قوؿ اإلماـ النسائي يدؿ على أف ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف يي ُّ
عد إٚتاعان  ،حيث يقوؿ ُب كتابو عشرة
النساء ( " : )108/1كنعوذ باهلل من ٥تالفة ما أٚتع عليو ا٠تلفاء الراشدكف " ا.ىػ .

( )1أبو خازـ ىو عبداٟتميد بن عبدالعزيز البصرم اٟتنفي الفقيو  ،العبلمة  ،قاضي القضاة  ،من أىل البصرة  ،ىكٌٔب
القضاء بالشاـ كالكوفة ككرخ بغداد لو شعر ككتب  ،منها  :أدب القاضي  ،كاحملاضر كالسجبلت  ،كغَت٫تا  ،توُب
سنة مائتُت كاثنتُت كتسعُت للهجرة  .أ.ىػ
انظر  :أخبار القضاة (  ، )293/3تاريخ بغداد (  ، )338/12سَت أعبلـ النببلء (  ، )539/13األعبلـ
(. )287/3
( )2قاؿ السرخسي  " :كحكي عن أيب حازـ القاضي أف ا٠تلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فذلك إٚتاع موجب
للعلم " ا.ىػ  .أصوؿ السرخسي (. )317/1
تنبيو  :ذىب بعع األيصوليُت إٔب أف مراد أيب خازـ أف ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف إ٪تا ىو حجة فقط  ،كليس

بإٚتاع  ،كلذلك قاؿ التماكم  " :نعم  ،ال يلزـ من احتجاج أيب خازـ أف يكوف إٚتاعان  ،بل حجة فقط " ،
(انظر التحبَت شرح التحرير ( ، )1589/4كقاؿ الزركشي " ككبلـ أٛتد ُب ‘إحدل الركايتُت يدؿ على أف قو٢تم
حجة  ،كال يلزـ من ذلك أف يكوف إٚتاعان  ،قلت  :ك٬ترم ذلك ُب كبلـ القاضي أيب خازـ أيضان  ،كأنو أراد أنو
يقدـ – أم قو٢تم -على قوؿ غَتىم " ا.ىػ  .البحر احمليط (  . )491/4إال أف قو٢تما ال يي ىسلَّم ٢تما ،كذلك
ألمرين -:

األكؿ  :أنو لو ٓب يكن مراده اإلٚتاع ١تا أينكر عليو  ،قاؿ أبو بكر الرازم  :كبلغٍت أف أبا سعيد التدعي كاف أنكر ذلك
عليو – أم على أيب خازـ .ا.ىػ .

الثاني  :أنو لو ٓب يكن مراده اإلٚتاع ٓ ،ب يكن لتخصيص أيب خازـ معٌت  ،كال كونو ركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كال كونو
منقوالن عن الشافعي ُب قوؿ  .ا.ىػ .
انظر البحر احمليط ( ، )491/4التحبَت شرح التحرير (. )1589/4
( )3قاؿ ابن أمَت اٟتاج اٟتليب  ،نقبلن عن كتاب شرح البديع لسراج الدين ا٢تندم " ككافقو علماء ا١تذىب

– أم

اٟتنفيُ -ب زمانو " التقرير كالتحبَت (. )127/3
( )4ىو إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي  ،الشهَت بالشاطيب  ،أصوٕب  ،حافظ  ،من أىل غرناطة  ،كاف من أئمة
ا١تالكية  ،لو مؤلفات  ،منها  :ا١توافقات  ،كآّالس  ،شرح بو كتاب البيوع من صحيح البخارم  ،كاإلفادات
كاإلنشاءات ُب األدب  ،كغَتىا  ،توُب سنة سبع مائة كتسعُت للهجرة  .ا.ىػ .
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أدلتهم :
ﯾﰀ ﰁ
-1قولو تعأب :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ
ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﰐﰑﰒ
)(1

ﭼ .
كجو الداللة :
جل كعبل أمرنا أمران جازمان بطاعة أكٕب األمر  ،كا١تقصودكف بأكٕب األمر ُب ىذه
أف اهلل َّ
)(2

اآلية ىم ا٠تلفاء الراشدكف كما َّبُت ذلك بعع ا١تفسرين  ،كإذا كاف األمر كذلك  ،فإف
ا٠تلفاء الراشدين إذا اتفقوا على أمر كانت طاعتهم كاجبة بنص اآلية  ،ك٥تالفتهم ٤تذكرة
فكاف قو٢تم إٚتاعان .
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :األعبلـ ( ، )75/1فهرس الفهارس (. )191/1
قاؿ الشاطيب رٛتو اهلل تعأب  " :فإف إٚتاعهم – أم الصحابة -إٚتاع  ،كعمل خلفائهم راجع أيضان إٔب حقيقة
اإلٚتاع ،من جهة ٛتل الناس عليو حسبما اقتضاه النظر ا١تصلحي عندىم ،فيدخل ٖتت ىذا اإلطبلؽ ا١تصاّب
ا١ترسلة كاالستحساف  " ....ا.ىػ .
ا١توافقات (. )364/4

( )1سورة النساء  ،اآلية (  ، )59كقد ذكر االستدالؿ ّٔذه اآلية ابن حزـ  .انظر اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ
(.)249/2
الوراؽ  :ىم أبو بكر كعمر
( )2قاؿ الثعليب ُب تفسَته الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف ( " )333/3كقاؿ أبو بكر َّ
كعثماف كعلي عليهم السبلـ " ا.ىػ .
كقاؿ الرازم ُب تفسَته  ،مفاتيح الغيب ( " : )113/10ا١تفسركف ذكركا ُب أكٕب األمر كجوىان أخرل سول ما ذكرًب،
أحدىا  :أف ا١تراد من أكٕب األمر ا٠تلفاء الراشدكف  ،كالثا٘ب  :ا١تراد أمراء السرايا " ا.ىػ .
كقاؿ النعما٘ب ُب تفسَته اللباب ُب علوـ الكتاب  " ، )443/6 ( ،قاؿ عكرمة  :أكٕب األمر أبو بكر كعمر  ...كقيل
ىم ا٠تلفاء الراشدكف كقد ذكر ا١تفسركف أقواالن كثَتة من أ٫تها مع ما سبق :
-1ا١تراد ّٔم الفقهاء كالعلماء -2 .أمراء اٟتق كالعدؿ كا٠تلفاء الراشدين -3 .الوالة كالعلماء  .انظر  :جامع البياف
( ، )497/8تفسَت ٣تاىد ( ، )285/1تفسَت عبدالرزاؽ ( ، )464/1تفسَت ابن ا١تنذر ( )765/2تفسَت
النسفي ( ، )367/1تفسَت أيب السعود ( ، )193/2تفسَت ابن حاًب (. )988/3
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اعتراض من أربعة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف ىذا القوؿ ٓب يؤثر عن صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال عن كبار أئمة
)(1

التابعُت  ،كإ٪تا ا١تأثور عنهم أهنم فسركا أكٕب األمر بأهنم العلماء كالفقهاء كقاؿ بعضهم ىم
)(2

الوالة كاألمراء .

الوجو الثاني :
أنو ٦تا يدؿ على ضعف ىذا القوؿ أف ا١تفسرين الذين يذكركنو إ٪تا ينقلونو بصيغة

التمريع فيقولوف (قيل)

)(3

)(4

أك يذكركنو بُت أقواؿ عدة كال يرجحونو .

الوجو الثالث :
ىعد٢تا أف ا١تراد بأكٕب األمر ىم
أف احملققُت من ا١تفسرين يرجحوف أف أصوب األقواؿ كأ ى
)(5

العلماء كاألمراء .

( )1كقد فسره بذلك ابن عباس كجابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما  ،كما فسره بذلك من التابعُت عطاء ك٣تاىد
كأبوالعالية كميموف بن مهراف كغَتىم .
انظر  :مستدرؾ اٟتاكم  ،كتاب  :العلم  ،باب  :ليس منا من ٓب يً٬تل كبَتنا  ، ....رقم ( )430كرقم ()431

(ٍ . )328/1ب قاؿ اٟتاكم ىذا حديث صحيح لو شاىد  ،تفسَت ابن أيب حاًب (  ، )988/3جامع البياف
( ، )500/8تفسَت السمرقندم ( ، )313/1أحكاـ القرآف ( ، )573/1تفسَت القرطيب (. )259/5
( )2كىو قوؿ أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،انظر  :مصنف ابن أيب شيبة  ،كتاب السَت  ،باب  :ما جاء ُب طاعة اإلماـ
كا٠تبلؼ عنو  ،رقم األثر ( ، )32521كرقم ( ، )422_421/6( )32529كتفسَت الطتم جامع البياف
(. )500/8
( )3كمثاؿ ذلك قوؿ النعما٘ب ُب تفسَت مفاتيح الغيب (" : )443/6كقيل ىم ا٠تلفاء الراشدكف" ا.ىػ .
( )4كمثاؿ ذلك قوؿ الرازم ُب تفسَته ( " : )113/10ا١تفسركف ذكركا ُب أكٕب األمر كجوىان أخرل  ..أحدىا  :أف
ا١تراد من أكٕب األمر ا٠تلفاء الراشدكف " ا.ىػ .
( )5قاؿ القرطيب ُب تفسَته (  " : )260/5كأصح ىذه األقواؿ األكؿ – أم األمراء -كالثا٘ب -أم العلماء -أما
األكؿ  :فؤلف أصل األمر منهم  ،كاٟتكم إليهم  ،كركل الصحيحاف عن ابن عباس قاؿ  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ُب عبداهلل بن حذافة  ....كأما القوؿ الثا٘ب فيدؿ على صحتو قولو
ا١تتنازع فيو إٔب كتاب اهلل كسنة نبيو صلى
تعأب :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼفأمر تعأب برد ى
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الوجو الرابع :

)(1

أف القوؿ بأف ا١تراد بأكٕب األمر  :ىو عبداهلل بن حذافة السهمي أكٔب من القوؿ بأف
ا١تراد ّٔم  :ا٠تلفاء الراشدكف حيث إف اآلية نزلت فيو رضي اهلل عنو ١تا بعثو النيب صلى اهلل
)(2

عليو كسلم ُب سرية .

)(3

-2حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :كعظنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم موعظة بليغة  ،كجلت منها القلوب  ،كذرفت منها العيوف  ،فقلنا يا رسوؿ اهلل كأهنا
تأمر عليكم
موعظة مودع فأكصنا  ،قاؿ  " :أكصيكم بتقول اهلل  ،كالسمع كالطاعة كإف َّ
عبد ،كإنو من يعش منكم بعدم فسَتل اختبلفان كثَتان  ،فعليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء
الراشدين ا١تهديُت  ،عضوا عليها بالنواجذ  ،كإياكم ك٤تدثات األمور  ،فإف كل ٤تدثة بدعة ،
)(4

ككل بدعة ضبللة " ككل ضبللة ُب النار" .
كجو الداللة :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر باتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين  ،كجعل سنتهم ُب طلب
ػػػػػػػػػ
=

اهلل عليو كسلم  ،كليس لغَت العلماء معرفة كيفية الرد إٔب الكتاب كالسنة  ،كيدؿ ىذا على صحة كوف سؤاؿ
العلماء كاجبان  ،كامتثاؿ فتواىم الزمان"ا.ىػ .
كانظر تفسَت ابن كثَت ( ، )491/1تفسَت أحكاـ القرآف (. )574/1
( )1ىو الصحايب اٞتليل عبداهلل بن حذافة بن قيس بن عدم السهمي  ،من ا١تهاجرين األكلُت  ،كاف رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم بعثو إٔب كسرل بكتاب يدعوهي إٔب اإلسبلـ ،كانت فيو دعابة معركفة  ،توُب رضي اهلل عنو ٔتصر
كدفن ّٔا ُب سنة تسع عشرة للهجرة " ا.ىػ
انظر االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1345ص ( ، )391سَت أعبلـ النببلء (. )11/2
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :التفسَت  ،باب  :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ  ،رقم ( )4584
ص ( ، )802كمسلم  ،كتاب  :اإلمارة  ،باب  :كجوب طاعة األمراء ُب غَت معصية  ،كٖترٯتها ُب ا١تعصية ،

رقم ( )1834ص (. )715
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
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االتباع لسنتو صلى اهلل عليو كسلم  ،كاألمر يقتضي الوجوب  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف
)(1

عملهم راجع إٔب حقيقة اإلٚتاع .
اعتراض من ثمانية أكجو :

الوجو األكؿ :

أف اٟتديث ال ٮتتص با٠تلفاء الراشدين األربعة كال بالشيخُت  ،بل يتناكؿ كل و
خليفة
)(2

راشد .
جواب عن االعتراض :
أف األدلة الشرعية دلت على أف ا١تراد ّٔم ا٠تلفاء الراشدكف األربعة
)(4

)(3

 ،كمن ىذه األدلة

حديث سفينة رضي اهلل عنو .

الوجو الثاني ( من االعتراض ) :

سلمنا أف ا١تراد با٠تلفاء الراشدين األربعةي ا١تذكوركف  ،لكن األمر باتباع سنتهم ال ينفي
اعتبار بقية األمة معهم  ،إذ بقية األمة مسكوت عنهم ُب اٟتديث  ،كقد َّ
دؿ دليل اإلٚتاع
على اعتبار قو٢تم  ،فصار تقدير اٟتديث  :عليكم بسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١توافقة لقوؿ باقي
)(5

أيميت  ،كخص ا٠تلفاء الراشدين بالذكر ألهنم رؤساء األمة كخَتىا كأفضلها " ا.ىػ .
الجواب :
ما ذكر من التقدير زيادة على النص  ،كالزيادة على النص ال ٕتوز  ،كما أف فيو تقويبلن
للشارع ما ٓب يقلو  ،أما القوؿ أنو َّ
دؿ دليل اإلٚتاع على اعتبار قوؿ بقية األمة  ،فهذا مسلم
لكن بشرط أال يكوف ٥تالفان ١تا اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف كذلك لداللة النص .
الوجو الثالث ( من االعتراض ) :

( )1ا١توافقات (. )422/4( ، )364/4
( )2شرح ٥تتصر الركضة (. )100/3
( )3انظر تلك األدلة من صفحة ( )42 -38من ىذا البحث .
( )4تقدمت ترٚتتو  ،ص. 38
( )5شرح ٥تتصر الركضة (. )100/3
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سلمنا أف ا١تراد اتباع سنتهم فقط  ،لكن ليس ذلك نصان ُب أف اتفاقهم إٚتاع فيحمل
على اتباعهم ُب الفتيا أك السياسة أك الركاية أك التفسَت  ،كخصهم بالذكر ألهنم أعلم من
)(1

غَتىم .
الجواب :
دؿ اٟتديث بظاىره على اعتبار ما اتفقوا عليو  ،كمن جهة أخرم أيضان َّ
َّ
دؿ على عدـ
و
كحينئذ َّ
فبلبد أف يكوف ما اتفقوا عليو إٚتاعان .
جواز ٥تالفتهم
الوجو الرابع ( من االعتراض ):

أف اٟتديث إ٪تا يدؿ على اختصاص ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من بُت سائر
)(2

الصحابة بالفضل كأهنم رؤساء األمة كخَتيىا كأفضليها .
الجواب :
ال يي ىسلَّم ما ذكر  ،بل إف اٟتديث أمر باتباع سنتهم  ،كجعلها كسنة النيب صلى اهلل عليو
كسلم  ،كما أف ٗتصيص اٟتديث بأنو كارد لبياف فضلهم فقط ٗتصيص بدكف ٥تصص .
الوجو الخامس ( من االعتراض ) :

أف سنة ا٠تلفاء الراشدين ال ٗتلو من أحد أمرين :
األكؿ  :أف تكوف سنة ا٠تلفاء الراشدين ىي سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
و
كحينئذ ال يكوف ٢تم اختصاص ّٔا .
و
كحينئذ ال ٮتلو
الثاني  :أف تكوف سنتهم غَت سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
األمر من احتمالُت -:

االحتماؿ األكؿ  :أف ال تعتت سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع سنتهم كىذا

باطل.

و
كحينئذ ٓب
االحتماؿ الثاني  :أف تعتت سنتهم مع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

( )1العدة ( ، )1201/4شرح ٥تتصر الركضة (. )101/3
( )2شرح ٥تتصر الركضة ( ، )101/3قواطع األدلة (. )23/2
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)(1

تستقل سنتهم بإصابة اٟتق ألف ما اعتت لو سبباف ٓب ٭تصل بأحد٫تا .
َّ
الجواب من جهتين :

الجهة األكلى :
أف ىذا التقسيم ا١تذكور إ٪تا يصح لو كاف ىناؾ تعارض بُت سنة النيب صلى اهلل عليو
نفسو ىو الذم أمرنا
كسلم كسنو خلفائو الراشدين كىذا ال يتصور  ،ألف الشارع اٟتكيم ى
و
كحينئذ ال يصح ىذا التقسيم .
باتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين
الجهة الثانية :

أف ىذا التقسيم إ٪تا يصح لو قلنا با١تساكاة بُت سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم كسنة
خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم  ،إذ من ا١تقرر أنو  " :ال يلزـ من كوف سنتهم حجة
معتمدة أف يكوف ٢تا ىذه ا١تساكاة  ،بل ٬توز أف تكوف مأموران باتباعها كالعمل ّٔا بشرط عدـ
كجود سنة للنيب صلى اهلل عليو كسلم متقدمة على سنتهم ،كما أف القياس حجة شرعية كىو
)(2

متأخر ُب الرتبة عن الكتاب كالسنة " .
الوجو السادس ( من االعتراض) :

أف األمر ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين من
بعدم) ٤تموؿ على أنو إذا ٓب يظهر ٢تم ٥تالف من صحابة النيب صلى اهلل عليو كسلم
فإذا ٓب يظهر ٢تم ٥تالف كجب اتباعهم .

)(3

الجواب :

أف األصل ُب الدليل أف يبقى على عمومو  ،كال ٮتص إال ٔتخصص .

الوجو السابع ( من االعتراض ) :

سلمنا أف ا١تراد اتباع سنتهم فقط  ،لكن ليس ذلك نصان على أف اتفاقهم إٚتاع بل إنو

( )1شرح ٥تتصر الركضة (. )100/3
( )2إٚتاؿ الصحابة (. )49/1
( )3العدة (. )1201/4
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،

)(1

حجة فقط .
الجواب :

كما ال يسوغ األخذ بالرأم مع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كذلك ال يسوغ
)(2

األخذ بالرأم مع سنة ا٠تلفاء الراشدين رضي الللو عنهم .
الوجو الثامن ( من االعتراض) :

أف مراد النيب صلى اهلل عليو كسلم من قولو " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين من
بعدم  " ...أف ال يبتدع اإلنساف ٔتا ٓب يكن ُب السنة  ،كال فيما عليو الصحابة ُب زمن
)(3

ا٠تلفاء األربعة لقرب عهدىم بتلقي الشرع .
الجواب -:

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر باتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين كأكد عليها كُب نفس
الوقت عقب بعد ذلك بالتحذير من ٤تدثات األمور  ،كببل شك أف االتباع يغاير الًتؾ ،
كالفرؽ بينهما كاضح  ،عبلكة على أف عدـ جواز االبتداع ليس خاصان بزمن ا٠تلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم  ،بل حىت ُب غَت زمن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
الوجو التاسع ( من االعتراض ) :

أف ىذا اٟتديث يعارضو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :اقتدكا باللَّ ىذين من بعدم أيب
)(4

بكر كعمر "
( )1التقرير كالتحبَت ( ، )126/3شرح ٥تتصر الركضة (. )101/3
( )2الواضح ُب أصوؿ الفقو (. ) 222/ 5
( )3التحبَت شرح التحرير (. )1591/4
( )4أخرجو اإلماـ أٛتد  ،رقم ( ، )399/5( )23778كالًتمذم كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :مناقب عمار بن ياسر
رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )627/5( )3799كابن ماجو ُ ،ب ا١تقدمة  ،باب ُ :ب فضائل أصحاب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم رقم (  ، )73/1 ( )97كابن حباف  ،كتاب  :إخباره صلى اهلل عليو كسلم عن مناقب
الصحابة رضي اهلل عنهم رجا٢تم كنسائهم  ،باب  :ذكر أمر ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم ا١تسلمُت باالقتداء
بأيب بكر كعمر بعده  ،رقم ( ، )327/15( )6902كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ما
للمحرـ قتلو من دكاب الت ُب اٟتل كاٟترـ  ،رقم (  ، )347/5 ( )10056كأيضان رقم (  )16590كرقم
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كقولو صلى اهلل عليو كسلم " أصحايب كالنجوـ بأيهم اقتديتم اىتديتم " ) ، (1حيث َّ
دؿ
اٟتديث األكؿ على اعتبار أيب بكر كعمر كأما اٟتديث الثا٘ب فقد َّ
دؿ على اعتبار الصحابة
)(2

ٚتيعان كىذا يعارض اٟتديث الذم يستدلوف بو حيث يدؿ على اعتبار ا٠تلفاء الراشدين
األربعة .
الجواب من جهتين -:

الجهة األكلى  :أنو ال تعارض أصبلن بُت الدليلُت  ،إذ إف قولو صلى اهلل عليو كسلم "

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين " أمر باتباع سننهم  ،أما قولو صلى اهلل عليو كسلم " :
اقتدكا باللَّذين من بعدم "كقولو صلى اهلل عليو كسلم " أصحايب كالنجوـ بأيهم اقتديتم
اىتديتم " فهو أمر باالقتداء  ،كفرؽ بُت األمر بلزكـ سنة ا٠تلفاء الراشدين كبُت األمر
)(3

باالقتداء ّٔم أك ببعضهم .
ػػػػػػػػػ
=

( ،)264/8( )16591كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،كتاب  :معرفة الصحابة  ،باب  :أحاديث فضائل الشيخُت ،
رقم (  )4512كرقم (  ، )24/4 ( )4513قاؿ الًتمذم  " :ىذا حديث حسن " ا.ىػ  .سنن الًتمذم
()627/5
( )1أخرجو اآلجرم ُب الشريعة  ،باب  :ذكر فضل ٚتيع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،رقم (، )1690/4( )1166
)702
كابن بطة ُب اإلبانة الكتل  ،باب  :التحذير من استماع كبلـ قوـ يريدكف نقع اإلسبلـ  ،رقم (
( ، )564/2كابن عبدالت ُب جامع بياف العلم كفضلو  ،باب  :ذكر الدليل على أقاكيل السلف أف االختبلؼ
خطأ كصواب  ، ...رقم ( ٍ ، )924/2( )1759ب قاؿ  " :ىذا إسناد ال تقوـ بو اٟتجة  ،ألف اٟتارث بن
غصُت ٣تهوؿ" ا.ىػ  ، ،كمدار ىذا اٟتديث علي ٛتزة بن أيب ٛتزة  ،قاؿ ٭تِت بن معُت  :ليس يساكم فلسان" ا.ىػ
كقاؿ البخارم " منكر اٟتديث " ا.ىػ كقاؿ النسائي " مًتكؾ اٟتديث " كقاؿ ابن حاًب " منكر اٟتديث " ا.ىػ.
انظر :تاريخ ابن معُت (  ، )486/4التاريخ األكسط (  ، )194/2كالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ( ، )262/3
اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب (. )210/3
( )2الواضح ُب أصوؿ الفقو (. )221/5
( )3قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،بعد ذكر حديث عليكم بسنيت  ،كحديث اقتدكا  :فهذاف –أم أبو بكر كعمر-
أيمر باالقتداء ّٔما  ،كا٠تلفاء الراشدكف أمر بلزكـ سنتهم  ،كُب ىذا ٗتصيص للشيخُت من كجهُت :
أحدىما  :أف السنة ما سنوه للناس  ،كأما القدكة فيدخل فيها االقتداء ّٔما فيما فعبله ٦تا ٓب ٬تعلوه سنة .

كالثاني  :أف السنة أضافها إٔب ا٠تلفاء ال إٔب كل منهم  ،فقد يقاؿ  :إما ذلك فيما اتفقوا عليو ،دكف ما انفرد بو
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الجهة الثانية :

)(1

أف حديث " أصحايب كالنجوـ بأيهم اقتديتم اىتديتم " موضوع .
-3أنو كجدت قرينة قوية تدؿ على أف اتفاقهم يكوف إٚتاعان كىي فضلهم كسبقهم
)(2

كطوؿ صحبتهم كتعددىم .
اعتراض :

أف طرؽ االستدالؿ كاالحتجاج ال تثبت بالفضل أك السبق أك طوؿ الصحبة كالتعدد ،
كإ٪تا طريقها النص الشرعي .
الجواب :
ليس ا١تراد إثبات طرؽ االستدالؿ بالفضل أك السبق أك طوؿ الصحبة  ،كإ٪تا ا١تراد ىو
)(3

ترجيح قو٢تم على قوؿ غَتىم بفضلهم كسبقهم كطوؿ صحبتهم .
القوؿ الثاني -:

اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يػي ىع ُّد حجة ،كذىب إٔب ذلك اإلماـ الشافعي
)(6

)(5

)(4

)(1

ُب قوؿ  ،كاإلماـ أٛتد ُب الركاية األخرل عنو كبعع اٟتنفية كبعع العلماء احملققُت.
ػػػػػػػػػ
=

بعضهم ،كأما القدكة فعُت القدكة ّٔذا كّٔذا كُب ىذا الوجو نظر " ا.ىػ ٣ .تموع الفتاكل (.)22/35
( )1قاؿ ابن حزـ ُب اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ( : )252-251/2كأما الركاية " أصحايب كالنجوـ فركاية ساقطة
" كقاؿ ُب موضع ثاف فهذا الكبلـ ال يصح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم " ا.ىػ كقاؿ أبو بكر البزار " ىذا
إسناده ال تقوـ بو حجة " ا.ىػ انظر تلخيص اٟتبَت ،رقم اٟتديث (  ، )462/4 ( )2098جامع بياف العلم
كفضلو  ،رقم اٟتديث (. )924/2( )1759
( )2البحر احمليط (. )491/4
( )3البحر احمليط (. )491/4
( )4البحر احمليط ( ، )491/4التحبَت شرح التحرير (. )1589/4
()5شرح ٥تتصر الركضة ( ، )99/3قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ ( ، )340شرح غاية السوؿ (. )99/3
( )6كاٞتصاص كغَته  ،كانظر  :أصوؿ السرخسي ( ، )317/1التحبَت شرح التحرير ( ،)1589/4تيسَت التحرير
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أدلتهم :
-1قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث العرباض بن سارية

)(2

رضي اهلل عنو " عليكم
)(3

بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم  ،عضوا عليها بالنواجذ" .
كجو الداللة - :

من كجهين :
األكؿ  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قرف ُب ىذه األكامر بُت سنتو كسنة ا٠تلفاء
)(4

الراشدين  ،فكانا ُب اٟتجية سواء .

الثاني  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر بالتمسك بسنة ا٠تلفاء الراشدين بل كأكد
عليها بقولو عضوا عليها بالنواجذ  ،كاألمر يدؿ على الوجوب َّ
فدؿ ذلك على كجوب األخذ
)(5

بسنة ا٠تلفاء الراشدين كعدـ العدكؿ عنها .
اعتراض من سبعة كجوه -:
)(6

)(7

)(2

)(1

أما الوجو األكؿ كالثا٘ب  ،كالثالث  ،فقد تقدـ ذكرىا كاٞتواب عنها .
ػػػػػػػػػ
=

( ، )243/3أحكاـ القرآف للجصاص (  ، )247/4قاؿ اٞتصاص عند تفسَت اآلية ا٠تامسة كالثبلثُت من
سورة األنفاؿ عند حديثو عن سهم ذكم القرىب " إ٪تا يستحقو الفقراء منهم  ،ك١تا أٚتع ا٠تلفاء األربعة عليو ثبتت
حجتو بإٚتاعهم " ا.ىػ
()1كاٟتافظ العبلئي ُب إٚتاؿ اإلصابة ( ، )47/1كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ٣تموع الفتاكل (، )493/28كابن
القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت ُ ،ب ترتيب األخذ بفتاكل الصحابة ( ، )101/4كالتماكم حيث نقل رأيو ا١تبارؾ فورم
ُب ٖتفة األحوذم  ،أبواب اٞتمعة  ،باب  :ما جاء ُب الكبلـ بعد نزكؿ اإلماـ من ا١تنت  ،رقم اٟتديث ( )517
( ، )70/3كالعبلمة ٤تمد األمُت الشنقيطي ُب مذكرة األصوؿ (. )156/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )4ا١توافقات ( ، )422/4إٚتاؿ اإلصابة (. )49/1
( )5إٚتاؿ اإلصابة (. )49/1
( )6انظر  :قواطع األدلة (. )23 -22/2
( )7انظر  :العدة أليب يعلى (. )1201/4
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الوجو الرابع ( من االعًتاض ) :
أف ا١تقصود من أمر النيب صل اهلل عليو كسلم باتباع ا٠تلفاء الراشدين ىو اتباعهم ُب
)(3

اقتدائهم بسنتو صلى اهلل عليو كسلم  ،فكما أف ا٠تلفاء الراشدين يتبعوف سنة النيب صلى
اهلل عليو كسلم  ،فكذلك ا١تأموركف ُب ىذا اٟتديث كىم أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
يقتدكف ّٔم ُب ذلك فيتبعوف سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم .
الجواب من جهتين :

الجهة األكلى  :أف ما ذيكر ٗتصيص للدليل بدكف ٥تصص .

الجهة الثانية  :إذا كاف األمر كذلك-كما ذكر -فإف ذكر ا٠تلفاء الراشدين ٖتصيل

حاصل  ،إذ ال فائدة من ذكرىم البتة  ،كألف األمر باتباع سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم
معلوـ قطعان .
الوجو الخامس ( من االعتراض ) :

أنو كما كرد ُب ا٠تلفاء الراشدين أخبار كفضائل  ،فإنو كذلك كرد ُب غَتىم أخبار
كركيت ٢تم فضائل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،لو تتبعناىا  ،كعلقنا معانيها َّ
دؿ أيضان –
ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر  :التحبَت شرح التحرير (. )1591/4
( )2انظر  :الوجو الرابع كالسادس كالثامن من االعًتاض على نفس الدليل عند أصحاب القوؿ األكؿ ص
(. )93،92،91
( )3اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حزـ (. )248/2
كقد ذكر بعع أىل العلم اعًتاضات قريبة من ىذا االعًتاض فاكتفيت بو  ،كمثاؿ ذلك -:

-1ما ذكره الكحبل٘ب ُ ،ب كتابو إجابة السائل شرح بغية األمل (  )152/1حيث قاؿ  " :فاألحاديث أمرت
باالقتداء با٠تلفاء األربعة كسلوؾ طرائقهم  ،بإقامة الدين  ،كردع ا١تبتدعُت  ،كجهاد الكفار كالباغُت  ،كالزىد ُب
زىرة ىذه الدار  ،كاإلقباؿ على ما ينفع ُب دار القرار  ،ال أهنم حجة " ا.ىػ .
-2ما ذكره الشوكا٘ب ُ ،ب كتابو إرشاد الفحوؿ (  ، )221/1حيث قاؿ  " :إف ُب اٟتديثُت – أم عليكم بسنتٍت
كاقتدكا باللذين -دليبلن على أهنم أىل لبلقتداء ّٔم ال أف قو٢تم حجة على غَتىم  ،فإف آّتهد متعبد بالبحث
عن الدليل حىت يظهر لو ما يظنو حقان  " .....ا.ىػ.
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)(1

على -أف أقوا٢تم حجة ك٬تب علينا أف نتبعهم  ،كنًتؾ قوؿ غَتىم .

الجواب :
يي ىسلَّم ما ذكر لو كاف قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء
الراشدين  " ....قد كرد ُب بياف فضلهم فقط  ،إال أف األصل ُب الدليل أنو كرد ُب بياف
كجوب اتباع سنتهم  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل ييسلَّم ما ذكر .
الوجو السادس :

أف دعول كجوب االتباع يلزـ منو ٖترٙب االجتهاد على سائر الصحابة رضي اهلل عنهم إذا
اتفق ا٠تلفاء الراشدكف  ،كٓب يكن األمر كذلك  ،بل كاف الصحابة رضي اهلل عنهم يصرحوف
)(2

ّتواز االجتهاد فيما يظهر ٢تم .

الجواب  :من جهتين :
اٞتهة األكٔب  :أنو لو يسلّْم ما ذكر لكاف االجتهاد ٤ترمان بناءن على كجود األدلة الكثَتة
من الكتاب كالسنة .
الجهة الثانية :

أف كجود اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال ٯتنع من كجود اجتهاد الصحابة
رضي اهلل عنهم  ،بل األصل كجود اجتهاد الصحابة رضي اهلل عنهم  ،إال كإنو عند كجود
اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم فإف اتفاقهم يقدـ على اجتهاد الصحابة رضي اهلل
عنهم.
الوجو السابع :

أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٬توز عليهم الغلط كالسهو  ،كٓب تثبت عصمتهم ،
)(3

كإذا كاف األمر كذلك فإف اتفاقهم ال يكوف حجة .
الجواب :

( )1قواطع األدلة ( ، )22/2إرشاد الفحوؿ (. )221/1
( )2ا١تستصفى (. )169
( )3ا١تستصفى (. )168
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ييسلَّم جواز كقوع الغلط كالسهو عليهم  ،كعدـ عصمتهم كلكن إذا ٓب يتفقوا ،أما إذا
اتفقوا فبل ييسلَّم ما ذكر .
-2أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال ٮتلو من احتماالت ثبلثة كىي:
االحتماؿ األكؿ :
أف يكوف اتفاقهم إٚتاعان .
االحتماؿ الثاني :

أف يكوف اتفاقهم حجة .
االحتماؿ الثالث :

أف ال يكوف اتفاقهم إٚتاعان كال حجة .
أما األخَت  ،كىو أف ال يكوف اتفاقهم إٚتاعان كال حجة  ،فهذا بعيد  ،ألنو ٮتالف ظاىر
داللة النص  ،إذ َّ
دؿ النص ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء
)(1

الراشدين  ،على اعتبار سنتهم  ،كأمر بلزكمها .
كأما االحتماؿ الثا٘ب  :كىو أف يكوف اتفاقهم إٚتاعان فبل يصح ذلك  ،كذلك ألسباب
ٜتسة كىي :

السبب األكؿ :
أف ا٠تلفاء الراشدين األربعة رضي اهلل عنهم ٭توز عليهم ا٠تطأ ُب أفرادىم كما ٬توز ُب
)(2

حق كل األربعة رضي اهلل عنهم .
اعتراض :

ما ذيكر خبلؼ ظاىر النص  ،إذ َّ
دؿ النص بظاىره على أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم ال يتطرؽ إليو ا٠تطأ  ،كإف جاز ذلك على أفرادىم .
السبب الثاني :

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )2العدة ( ، )1200/4ا١تستصفى (. )168
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أف األدلة ا١تتمسك ّٔا لكوف اإلٚتاع حجة  ،إ٪تا تتناكؿ ٚتيع األمة  ،كالريب ُب أف
ا٠تلفاء األربعة ليسوا ٚتيع األمة

)(1

 ،كمن ىذه األدلة قولو تعأب  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
)(2

ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﭼ كقولو صلى اهلل عليو كسلم  :ال ٕتتمع أميت على ضبللة
"

)(3

.

ككجو الداللة من الدليلين -:

ط لتحقق اإلٚتاع  ،كا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم ليسوا
أف اجتماع ٚتيع األمة شر ه
)(4

ٚتيع األمة .
( )1إٚتاؿ اإلصابة ( ، )47/1شرح ٥تتصر الركضة (. )101/3
( )2سورة النساء اآلية . 115
( )3أخرجو الًتمذم  ،كتاب  :الفنت  ،باب  :لزكـ اٞتماعة  ،رقم (  ، )405/4( )2167كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ،
كتاب  :العلم  ،باب  :من شذ شذ ُب النار  ،رقم (  ، )318 -317/1( )405 -401قاؿ الًتمذم :
ىذا حديث غريب من ىذا الوجو " ا.ىػ  .كقاؿ اٟتاكم  " :قد استقر ا٠تبلؼ ُب إسناد ىذا اٟتديث على ا١تعتمر
بن سليماف  ،كىو أحد أركاف اٟتديث من سبعة أكجو ال يسعنا أف ٨تكم أف كلها ٤تمولة على ا٠تطأ ْتكم
الصواب لقوؿ من قاؿ عن ا١تعتمر عن سليماف بن سفياف ا١تد٘ب عن عبداهلل بن دينار  ،ك٨تن إذا قلنا ىذا القوؿ
نسبنا الراكم إٔب اٞتهالة  ،فىػ ىوَّىنىا بو اٟتديث  ،كلكنا نقوؿ  :إف ا١تعتمر بن سليماف أحد أئمة اٟتديث  ،كقد ركل
عنو ىذا اٟتديث بأسانيد يصح ٔتثلها اٟتديث  ،فبل َّ
بد من أف يكوف لو أصل بأحد ىذه األسانيد ٍ ،ب كجدنا
للحديث شواىد من غَت حديث ا١تعتمر ،ال أدعي صحتها  ،كال أحكم بتوىينها  ،بل يلزمٍت ذكرىا إلٚتاع أىل
السنة على ىذه القاعدة من قواعد اإلسبلـ  " .ا.ىػ ا١تستدرؾ (. )318/1
كقاؿ السخاكم " كباٞتملة فهو حديث مشهور ا١تنت  ،ذك أسانيد كثَتة  ،كشواىد متعددة ُب ا١ترفوع كغَته"ا.ىػ.
انظر  :ا١تقاصد اٟتسنة ( . )716/1ككشف ا٠تفا (.)430/2
كقد نقل ابن ا١تلقن أف الًتمذم حسن اٟتديث ُب كتابة تذكرة احملتاج إٔب أحاديث ا١تنهاج ( ، )51/1إال إنٍت ٓب
أجد أف الًتمذم حسنو  ،كقد يكوف ابن ا١تلقن قد اطلع على نسخة أخرل للكتاب  ،كقد كرد ىذا اٟتديث
موقوفان على أيب مسعود األنصارم رضي اهلل عنو بسند صحيح حيث قاؿ  " :فإف اهلل تعأب لن ٬تمع ٚتاعة ٤تمد
على ضبللة " قاؿ اٟتاكم ىذا حديث صحيح على شرط مسلم " ا.ىػ
انظر  :ا١تستدرؾ للحاكم  ،كتاب  :الفنت  ،باب  :إف اهلل لن ٬تمع ٚتاعة  ...رقم (. )709/5( )8592
( )4انظر العدة ( ، )1144/4البحر احمليط ( ، )436/4ا١تعتمد (. )62 -60/2
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السبب الثالث :

)(1

أف اإلمامة ال تأثَت ٢تا ُب تقدٙب القوؿ  ،كمن باب أكٔب كأحرل أال يكوف لئلمامة تأثَت
ُب حصوؿ اإلٚتاع أك ٖتققو  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم ال تأثَت لو ُب ٖتقق اإلٚتاع .
اعتراض :

إننا ٓب ٧تعل اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين إٚتاعان لكوهنم أئمة أك خلفاء  ،إذ لو كاف األمر
كذلك لصح ما ذيكر  ،كلكن قلنا بذلك لداللة ظاىر النص على ذلك .
السبب الرابع :

أنو لو كاف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين إٚتاعان للزـ أف يكوف قوؿ كل كاحد منهم أك اثنُت
)(2

منهم إٚتاعان  ،كال قائل بو .
اعتراض :

البلزـ ا١تذكور غَت صحيح  ،نعم لو قيل العكس كىو أف قوؿ الواحد أك االثنُت إٚتاع
للزـ أف يكوف اتفاؽ الثبلثة أك األربعة إٚتاعان أما عكسو فغَت صحيح .
السبب الخامس :

)(3

أنو لو كاف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين يي ُّ
بعع الصحابة
عد إٚتاعان ١تا ساغ أف ٮتالف ي
ٚتيع الصحابة أك أكثرىم كفيهم ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم  ،بل كيينكر عليهم -أم
على ا١تخالفُت ٞتميع الصحابة رضي اهلل عنهم٥ -تالفتهم للخلفاء الراشدين أك ٭تتج عليهم
)(4

باتفاقهم .

( )1العدة (. )1200/4
( )2شرح ٥تتصر الركضة (. )101/3
( )3كمثاؿ ذلك  :أ٥ -تالفة ابن عباس رضي اهلل عنو ٞتميع الصحابة ُب ٜتس مسائل ُب الفرائع  .ب٥-تالفة ابن
مسعود رضي اهلل عنو ٞتميع الصحابة ُب أربع مسائل ُب الفرائع  ،كمع ذلك ٓب ٭تتج عليهم أحد بإٚتاع األربعة
انظر  :البحر احمليط (.)491/4
( )4البحر احمليط (٥ ، )491/4تتصر التحرير شرح الكوكب ا١تنَت (. )241/2
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كإذا انتفى االحتماالف ٓب يبق إال احتماؿ كاحد كىو أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي
اهلل عنهم حجة .
القوؿ الثالث :

اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال يي ُّ
عد إًٚتاعان كال حجة كذىب إٔب ذلك ٚتهور

اٟتنفية

)(1

كا١تالكية

)(2

أدلتهم -:

كالشافعية

)(3

)(4

كاٟتنابلة كاإلماـ أٛتد ُب الركاية الثالثة عنو .
)(5

 - 1أف من ٓب تثبت عصمتو  ،كجاز عليو السهو كالغلط ال حجة ُب قولو
كا٠تلفاء الراشدكف كذلك  ،كمن ال حجة ُب قولو فمن باب أكٔب أف ال يي َّ
عد قو٢تم
إٚتاعان .

،

اعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر  ،إذ َّ
دؿ النص بظاىره على أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
ال يتطرؽ إليو السهو كالغلط  ،كإف جاز ذلك على أفرادىم .
()1انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )302/3التقرير كالتحبَت ص ( ، ) 126 -125تيسَت التحرير (، )244/3
كشف األسرار ( ، )414/3احملرر ( 221/1كما بعدىا )  ،التلقيح ( ، ) 328التقرير ألصوؿ فخر اإلسبلـ
البزدكم (315/5كما بعدىا ) .
تنبيو :

الكتب الثبلثة األخَتة أعرضت عن ا١تسألة مطلقان ٦تا يدؿ على أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين ليس بإٚتاع كال حجة .
( )2تقريب الوصوؿ إٔب علم األصوؿ (  ، )121اإلشارة ُب أصوؿ الفقو (  ، ) 171-170احملصوؿ( ، )121
لباب احملصوؿ ( -385/1كما بعدىا )  ،شرح العضد ( . )113ككذلك ىنا الكتب األربعة األخَتة ٓب تتعرض
للمسألة مطلقان ٦تا يدؿ على أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين ليس بإٚتاع كال حجة .
( )3ا١تستصفى ( ، )170-168احملصوؿ ( – 174/4كما بعدىا )  ،شرح الورقات البن الفركاح ( ، )273هناية
السوؿ ( ، ) 760- 757/2البحر احمليط ( . ) 492- 490/4
( )4العدة (  ، )1198/4الواضح ُب أصوؿ الفقو (  ، )220/5شرح ٥تتصر الركضة (  ، )99/3شرح غاية
السوؿ ( ، )252فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر (. )87/3
العدة ( ، )1200/4ا١تستصفى (. )168
( )5ي
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)(1

 ،كبالتإب ال يكوف قوؿ ا٠تلفاء
 - 2أف اإلمامة ال تأثَت ٢تا ُب تقدٙب القوؿ
الراشدين رضي اهلل عنهم حجة  ،كإذا ٓب يكن حجة ٓب يكن إٚتاعان .

اعتراض :

إننا ٓب نقل إف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين حجة أك إٚتاعه لكوهنم أئمة أك خلفاء  ،إذ لو
كاف األمر كذلك لصح ما ذكر  ،كلكن قلنا بذلك لداللة ظاىر النص على ذلك .
- 3
يفضل

أف غَت ا٠تلفاء ساكل ا٠تلفاء ُب االجتهاد الذم ال ييزاد بالوالية  ،بل قد

باالجتهاد غَتي الوإب على الوإب
إٚتاعان .

)(2

كبالتإب ال يكوف قو٢تم حجة فضبلن عن كونو

اعتراض :

ما ذكر أف غَت ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ساكاىم ُب االجتهادغَت يم ىسلَّم  ،إذ إف
)(3

 ،كأما
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أعلم األمة بعد نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
القوؿ بأف غَت الوإب قد يفضل على الوإب فهنا يمسلَّم ُب غَت ا٠تلفاء الراشدين ١تا سبق ذكره
.
 - 4أنو لو صح االحتجاج بقولو صلى اهلل عليو كسلم " عليكم بسنيت كسنة
)(4

على حجية قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
ا٠تلفاء الراشدين " ...
لصح كذلك االحتجاج بقولو صلى اهلل عليو كسلم " أصحايب كالنجوـ بأيهم
)(5
و
كحينئذ ال فرؽ بُت قوؿ
اقتديتم اىتديتم " على حجية قوؿ كل صحايب ،

( )1العدة ( ، )1144/4البحر احمليط ( ، )436/4ا١تعتمد (. ) 62-60/2
( )2الواضح (. )221/5
( )3الفتاكل الكتل ( ، )490/3رفع ا١تبلـ عن األئمة األعبلـ (. ) 17 ، 10/1
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )66
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)(1

ا٠تلفاء الراشدين كبُت قوؿ غَتىم  ،إذ إف ىذا الدليل يعم ا٠تلفاء كغَتىم  ،كإذا
امتنع أف يكوف قوؿ الصحابة رضي اهلل عنهم حجة فإنو ٯتتنع كذلك أف يكوف قوؿ
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم حجة  ،كإذا امتنع أف يكوف قو٢تم حجة فيمتنع
أنيكوف إٚتاعان من باب أكٔب .

اعتراض من كجهين :

األكؿ  :أف حديث "أصحايب كالنجوـ"

)(2

حديث موضوع .

الثاني  :أنو ال تعارض أصبلن بُت الدليلُت  ،إذ إف حديث "عليكم بسنيت "

)(3
)(4

أمر

بلزكـ سنة ا٠تلفاء الراشدين  ،أما حديث أصحايب كالنجوـ  "..أمر باالقتداء
بينهما كاضح .
 - 5كذلك استدلوا بالدليل الثا٘ب ألصحاب القوؿ الثا٘ب الذم يدؿ على منع
كوف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يي ُّ
عد إٚتاعان .

 ،كالفرؽ

)(5

الراجح :
يتبُت لنا أف القوؿ الراجح ىو قوؿ أصحاب
ٔتا مضى من أقواؿ أىل العلم كأدلتهم َّ ،
عد حجة كال يي ُّ
القوؿ الثا٘ب  ،كىو أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يي ُّ
عد إٚتاعان
كذلك لسببُت رئيسيُت ك٫تا :
-1أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم بعع األمة كليسوا كل األمة كالعصمة ال
تتحقق إال بكلية األمة ال ببعضها .
جوز الصحابة الكراـ
-2لو كاف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يػي ىع ُّد إٚتاعان ١تا َّ
رضي اهلل عنهم ألنفسهم االجتهاد مع حصوؿ ذلك االتفاؽ  ،لعلمهم بأف ىسٍب ىق اإلٚتاع أمر
( )1الواضح ُب أصوؿ الفقو (. )221/5
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )66
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
(٣ )4تموع الفتاكل (. ) 22/35
( )5انظر ىذا البحث من ص (. ) 75 – 71
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ملزـ ال ٕتوز ٥تالفتو .

المبحث الخامس

حكم مخالفة ما اتفق عليو الخلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم

ىذا ا١تبحث مبٍت على الذم قبلو  ،كبياف ذلك :
عد إٚتاعان فإف ٥تالفتهم و
أكالن  :أنو إذا قيل  :إف حكم اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين يي ُّ
حينئذ

٤ترمةه قطعان  ،إذ ال ٮتفى أنو  :اشتهر بُت العلماء ٖترٙب ٥تالفة اإلٚتاع
على أف ٥تالفة اإلٚتاع بعد انعقاده كمخالفة النص

)(2

)(1

 ،بل نص بعضهم

 ،كذلك ألدلة منها -:

أ -قولو تعأب  :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭿﮁ ﮂ ﭼ .
ﮀ
ﭺﭻ ﭼﭽﭾ
)(3

ككجو الداللة :
أف اهلل جل كعبل تىػ ىوعَّد من اتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت بصليو ُب جهنم  ،كال يتوعد اٟتق
سبحانو بذلك إال على فعل ٤ترـ أك ترؾ كاجب  ،كمن خالف اإلٚتاع فإنو يي ُّ
عد متبعان لغَت

( )1اإلحكاـ لآلمدم ( ، )195/1بياف ا١تختصر (  ، )725/1هناية السوؿ (  ، )784/2( ) )762/2شرح
التلويح على التوضيح (، )84/2غاية الوصوؿ (. )112/1
( )2أصوؿ السرخسي (. )108/2
( )3سورة النساء  ،اآلية . 115
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٤ترما .
سبيل ا١تؤمنُت  ،كيستحق على ذلك العقاب  ،فكاف فعلو ن
ب-قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :ال ٕتتمع أميت على ضبللة "
كجو الداللة :

)(1

.

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٌبُت أف األمة يستحيل أف ٕتتمع على ضبللة  ،كإذا كاف األمر
كذلك  ،فإف من خالفهم يكوف متبعان للضبللة  ،كاتباع الضبللة ك٣تانبة ا٢تدل كاٟتق ٤ترـ
قطعان .

ثانيان  :كإذا قيل أف حكم اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين يي ُّ
عد حجة  ،فإف حكم ٥تالفتهم حينئذ

يتوقف على معٌت قولنا  " :قوؿ ا٠تلفاء الراشدين حجة " :

أ -فإذا كاف ا١تراد من قولنا " :قوؿ ا٠تلفاء الراشدين حجة"  :الدليل
)(3

العمل ٔتقتضاه أك الذم قطع عذر احملجوج كأزاؿ الشك عمن نظر فيو
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم تكوف ٤ترمة أيضان  ،كذلك ألدلة منها :

)(2
)(4

،أك ما ٬تب
 ،فإف ٥تالفة

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )72
( )2قواطع األدلة ( ، )463/1تيسَت التحرير (  ، )20/1كمن ا١تسائل اليت ذكرىا األصوليوف كاليت تتعلق باٟتجة
ٔتعٌت الدليل قو٢تم  " :ال ينبغي للعامي أف يطالب ا١تفيت باٟتجة فيما أفتاه  ،كال يقوؿ لو ٓ :ب؟ ككيف ؟  ،فإف
أحب أف تسكن نفسو بسماع اٟتجة ُب ذلك سأؿ عنها ُب ٣تلس آخر  ،أك فيو بعد قبولو الفتول ٣تردة عن
اٟتجة " ا.ىػ
انظر  :الفقيو كا١تتفقو (  ، )382/2أدب ا١تفيت كا١تستفيت (  ، )214/1ا١تسودة (  ، )974/2صفة الفتول
(. )84/1
( )3تيسَت التحرير (. )20/1
( )4تفسَت القرطيب  ،سورة األنعاـ  ،اآلية (  ، )128/7( )149كتفسَت الطتم (  ، )653/9كمن األمثلة على
اٟتجة ّٔذا ا١تعٌت  ،ما ذكره بعع أىل العلم أنو ١تا قدـ أبو يوسف من اٟتج إٔب ا١تدينة  ،سأؿ عن صاع ا١تدينة ؟
٨تو من ٜتسُت شيخان من أبناء ا١تهاجرين كاألنصار  ،مع كل رجل
فقالوا  :نأتيك باٟتجة غدان  ،فلما أصبح أتاهي ه
منهم الصاع ٖتت ردائو  ،كل رجل منهم ٮتت عن أبيو كأىل بيتو أف ىذا صاع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
فنظر فيها أبو يوسف فإذا ىي سواء ٍ ،ب ىع ََّتهي فإذا ىو ٜتسة أرطاؿ كثلث كنقصاف يسَت ٍ ،ب قاؿ أبو يوسف
فرأيت أمران قويان  ،فًتكت قوؿ أيب حنيفة رٛتو اهلل ُب الصاع " ا.ىػ  ،انظر فتح القدير (. )302/2
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 -1أف الشارع اٟتكيم إ٪تا كضع الدليل لبياف كمعرفة األحكاـ الشرعية  ،كاليت ٔتعرفتها
يعرؼ اٟتق كا٢تدل  ،كحينئذ يكوف ا١تخالف للدليل متبعان ٢تواهي  ،ك٥تالفان للهدل كاٟتق ،
كببل شك أف اتباع ا٢تول ٤ترـ لقولو تعأب "

ﭽﯰﯱﯲﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﭼ

)(1
)(2

كا١تراد  :أنو ال أحد أضل ٦تن اتبع ىواه بغَت رشاد كال بياف من اهلل .
-2عموـ األدلة من الكتاب كالسنة  ،كاليت تأمر بطاعة اهلل كرسولو صلى اهلل عليو
كسلم ،كبياف ذلك أف الشارع اٟتكيم إذا نصب قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،
كجعلو دليبلن لبياف كمعرفة اٟتق  ،فإف اتباع ىذا الدليل حينئذ يكوف كاجبان ك٥تالفتو تكوف
٤ترمة .
 - 3أنو لو جاز ٥تالفة ىذا الدليل الذم نصبو الشارع اٟتكيم لًتتب على ذلك
أف يكوف كضعو عبثان  ،كالشارع منزهه عن ذلك .
ب -كإذا كاف ا١تراد من قولنا  " :قوؿ ا٠تلفاء الراشدين حجة "  :أنو أرجح كأكثق من
)(3

غَته ُب العمل  ،فإف ٥تالفة قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،ال يكوف ٤ترمان  ،بل
يكوف جائزان  ،إذ إف ا١تخالف حينئذ يكو٪تخالفان لؤلكٔب كاألحسن كاألكمل  ،حيث إف
األكٔب كاألكمل ُب حقو أف يأخذ بقوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كيدؿ على ذلك
كيؤيده -:
فتيم ىما صعيدان طيبان،
أنو خرج رجبلف ُب سفر فحضرت الصبلة كليس معهما ماء َّ ،
فصلياٍ ،ب كجدا ا١تاء ُب الوقت  ،فأعاد أحد٫تا الصبلة كالوضوء  ،كٓب ييعً ًد اآلخر ٍ ،ب أتيا
( )1سورة القصص من اآلية (. )50
( )2الوسيط ُب تفسَت القرآف آّيد (. )402/3
( )3فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر (. ) 89/3
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليم كسلم فذكرا ذلك لو  ،فقاؿ للذم ٓب ييعً ٍد " أصبت السنة كأجزأتك
صبلتك "  ،كقاؿ للذم توضأ كأعاد  " :لك األجر مرتُت "

)(1

.

ككجو الداللة من الحديث :
أف الذم ٓب ييعً ًد الصبلة كالوضوء أرجح كأكثق ُب العملمن الذم أعاد الصبلة كالوضوء ،
كمع ذلك ٓب يينكر النيب صلى اهلل عليو كسلم على الذم أعاد الصبلة كالوضوء  ،بل إف النيب
صلى اهلل عليو كسلم ٓب يأمر من أعاد الصبلة كالوضوء أف ال يفعل ذلك ُب ا١تستقبل  ،مع
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أثٌت على األكؿ الذم ٓب ييعًد الوضوء كالصبلة بقولو ((أصبت
السنة))  ،فدؿ ذلك على أف ٥تالفة األرجح كاألكثق ُب العمل جائزة .

ثالثان  :أما إذا قيل إف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال يي ُّ
عد إٚتاعان كال حجة ،
فإف ٥تالفتهم و
حينئذ تكوف جائزة .

)338
( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الطهارة  ،باب ُ :ب ا١تتيمم ٬تد ا١تاء بعدما يصلي ُب الوقت  ،رقم (
( ، )173/1كالنسائي  ،كتاب  :الطهارة  ،باب  :التيمم ١تن ٬تد ا١تاء بعد الصبلة  ،رقم ()232/1( )431
 ،كالدارمي  ،كتاب  :الطهارة  ،باب  :التيمم  ،رقم (  ، )131/1( )744كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم
(  ، )501/2 ( )1863كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،كتاب  :الطهارة  ،باب  :كيف يفعل من احتلم ك بو
جراحو  ،رقم (  ، )412/1( )651كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الطهارة  ،باب  :ا١تسافر يتيمم ُب
أكؿ الوقت  ،.....رقم ( ، )353/1( )1094قاؿ اٟتاكم " :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت  ،فإف
عبد اهلل بن نافع ثقو " ا.ىػ انظر ا١تستدرؾ (. ) 412/1
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الباب األكؿ

المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في البيع  ،كالوقف  ،كالوصايا
كالفرائض  ،كفيو أربعة فصوؿ :
الفصل األكؿ
الربا  ،كاٟتجر  ،كالصلح  ،كفيو مبحثاف :
ا١تبحث األكؿ  :الربا  ،كفيو ثبلثة مطالب :
ا١تطلب األكؿ ٖ :ترٙب ربا الفضل .
ا١تطلب الثا٘ب  :جواز بيعالعرايا
ا١تطلب الثالث ٖ :ترٙب ا١تكوس .
ا١تبحث الثا٘ب  :اٟتجر كالصلح كفيو ثبلثة مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :مشركعية اٟتبس .
ا١تطلب الثا٘ب  :عدـ مشركعية حبس ا١تدين ا١تعسر .
ا١تطلب الثالث  :جواز إخراج اٞتناح ُب طريق ا١تسلمُت إذا ٓب يكن ضاران ّٔم .
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المبحث األكؿ
المطلب األكؿ
تحريم ربا الفضل
أكالن  :التعريف بربا الفضل .

عرفو اٟتنفية بأنو  -:زيادة عُت ماؿ ُب عقد البيع على ا١تعيار الشرعي كىو الكيل أك
أَّ -
)(1

الوزف ُب اٞتنس .

)(2

)(3

كعرفو الشافعية بأنو  :البيع مع زيادة أحد العوضُت عن اآلخر .
بٌ -
)(4

كعرفو اٟتنابلة بأنو  :زيادة ُب شيء ٥تصوص .
جػٌ -

كٯتكن أف ٧تمع بُت ىذه التعاريف بقولنا  :ربا الفضل ىو  :زيادةه ُب أحد العوضُت
)(5

ا١تخصوصُت شرعان مع اتفاقهما ُب اٞتنس .

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم -:
)(6

اإلماـ النوكم رٛتو اهلل تعأب ُب آّموع

)(1

 ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب ( " :فصل ُب

( )1بدائع الصنائع (. )302/5
( )2مغٍت احملتاج ( ، )30/2زاد احملتاج (. )21/2
( )3كيقصدكف بالعوضُت ىنا ،عوضُت ٥تصوصُت  ،ك٫تا العوضاف الربوياف " ا.ىػ  .انظر مغٍت احملتاج (. )30/2
( )4الركض ا١تربع كمعو اٟتاشية (. )490/4
( )5ذكرت ىذا التعريف ليتمشى مع ٚتيع ا١تذاىب إذ إنو ال ٮتفى أف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ٥تتلفوف ُب علة الربا
فذىب :
أ-اٟتنفية كاٟتنابلة إٔب أف العلٌة ىي الكيل كالوزف .
ب-كا١تالكية إٔب أف العلة ىي الطعم كالقوت كاإلدخار .
جػ-كالشافعية إٔب أف العلٌة ىي الثمنية كالطعم .
د-كالظاىرية إٔب أف النهي غَت معلل  ،فيقتصر على األصناؼ ا١تذكورة ُب النص .
انظر  :ا١تبسوط (  ، )116/12كٖتفة الفقهاء (  ، )25/2ا١تقدمات كا١تمهدات (  ، )359-357/4مغٍت
احملتاج ( ، )32-30/2حاشية اٞتمل (  ، )357-356/4كاإلقناع (  ، )245/2حاشية الركض ( )492/4
٣ ،تموع الفتاكل ( ، )470/29احمللى (. )402-401/7
( )6ىو اإلماـ اٟتافظ أبو زكريا  ،٭تِت بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حسُت ا٠تزامي اٟتواريب النوكم الشافعي  ،إماـ
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=

األحاديث الواردة ُب ٖترٙب ربا الفضل) :
ركم ذلك من حديث أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو كعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
كعثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب كسعد بن أيب كقاص كعبادة بن الصامت كأيب سعيد
ا٠تدرم كأيب ىريرة كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب ك..............رضي اهلل عنهم أٚتعُت "
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

أ-عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،قاؿ ٝ :تعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ :
الذىب بالذىب كزنان بوزف  ،كالفضة بالفضة كزنان بوزف  ،كا١تستزيد ُب النار "

)(2

.

ب-كعن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :
الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كاٟتنطة باٟتنطة كالشعَت بالشعَت  ،مثبلن ٔتثل  ،من زاد أك
)(3

ازداد فقد أرىب " .
جػ-كعن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  " :ال
ػػػػػػػػػ
=

حافظ ٤ ،تدث  ،فقيو  ،من كبار علماء الشافعية  ،لو تصانيف كثَتة  ،منها  :شرح صحيح مسلم  ،رياض
الصاٟتُت  ،اإلرشاد ُب علوـ اٟتديث  ،كالتقرير كا١تبهمات كاألذكار كاألربعُت كغَتىا  ،كلد ُب سنة إحدل
كثبلثُت كست مائة للهجرة كتوُب ُب سنة ست كسبعُت كست مائة للهجرة .
انظر  :تذكرة اٟتفاظ ( ، )174/4األعبلـ (. )149/8
( )1آّموع (. )59/10
( )2أخرجو ابن أيب شيبة  ،من حديث أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،رقم (  )500/4( )22494؛ قاؿ النوكم
رٛتو اهلل تعأب أما حديث أيب بكر رضي اهلل عنو فمشهور عن ٤تمد بن السائب الكليب عن سلمة بن السائب
عن أيب رافع  ،عنو ٍ ... ،ب قاؿ " كالكليب ضعيف " أ.ىػ كقاؿ ابن حجر  " :متهم بالكذب  ،كرمي بالرفع "
أ.ىػ  ،انظر  :آّموع (  ، )59/10تقريب التهذيب (  ، )246/3كبالتإب فإف اٟتديث باإلسناد إٔب أيب بكر
الصديق رضي اهلل عنو ٓب يثبت إال أف أصل منت ىذا اٟتديث ثابت ُب صحيح مسلم كغَته  ،من حديث أيب
ىريرة كفضالة ابن عبيد األنصارم رضي اهلل عنهما ُ ،ب كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :الصرؼ كبيع الذىب
بالورؽ نقدان  ،رقم (  )1588ص (  ، )598كبنفس الكتاب  ،باب  :بيع القبلدة فيها خرز كذىب  ،رقم
( )1591ص (. )599
( )3أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزراعة  ،باب  :الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدان  ،رقم (  )1586ص
(. )597
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)(1

تبيعوا الدينار بالدينارين  ،كال الدرىم بالدر٫تُت " .
د-كعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :
الدينار بالدينار  ،كالدرىم بالدرىم ال فضل بينهما  ،من كانت لو حاجة و
بورؽ فليصرفها
)(2

بذىب  ،كمن كانت لو حاجة بذىب فليصرفها بالورؽ  ،كالصرؼ ىاءى كىاءى "
ىػ-شهرة المسألة :
٦تا يدؿ على اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على ىذه ا١تسألة شهرهتا بُت أىل
العلم رٛتهم اهلل تعأب  ،كأنو ٓب ٮتالف فيها إال ابن عباس
كإليك بعع النقوؿ :

)(3

رضي اهلل عنو كأصحابو ،

)(4

-1قاؿ السرخسي رٛتو اهلل تعأب  " :كحرمة التفاضل  ،ىو قوؿ اٞتمهور من
الصحابة رضي اهلل عنهم إال ما ركم عن ابن عباس رضي اهلل تعأب عنهما أنو كاف ٬توز
التفاضل ُب ىذه األمواؿ  ،كال معتت ّٔذا القوؿ  ،فإف الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يسوغوا لو

( )1أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :الربا  ،رقم ( )1585ص (. )597
( )2أخرجو ابن ماجو  ،كتاب  :التجارات  ،باب  :صرؼ الذىب بالورؽ ،رقم ( ، )65/3( )2261كالدارقطٍت ُب
سننو  ،كتاب  :البيوع  ،رقم ( ، )21/3( )2857كاٟتاكم ُب مستدركو  ،كتاب  :البيوع باب  :اآلخذ كا١تعطي
سواءه ُب الربا  ،رقم (. )357/2( )2355
عم اإلماـ الشافعي  ،قاؿ ابن
كمدار ىذا اٟتديث على ٤تمد بن العباس بن عثماف بن شافع الشافعي ا١تكي ُّ ،
حجر " صدكؽ " كقاؿ عبدالرٛتن بن أيب حاًب  :كتبت عنو مع أيب ُب سنة أربع كٜتسُت كمائتُت كىو صدكؽ ،
كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،كقد صحح اٟتاكم ىذا اٟتديث فقاؿ  :ىذا حديث غريب صحيح  .أ.ىػ .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب ( ، )264/3هتذيب الكماؿ ( )364/6الثقات ( ، )423/5ا١تستدرؾ للحاكم
(.)357/2
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )77
السرخسي  ،نسبة إٔب ىسرخس  ،بلد عظيم ٓترساف ُب إيراف  ،من كبار
( )4ىو اإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل ى
أئمة اٟتنفية آّتهدين  ،لو مصنفات كثَتة منها  :ا١تبسوط كقد أمبله كىو ُب السجن  ،شرح السَت الكبَت  ،شرح
اٞتامع الصغَت كالكبَت كغَتىا  .توُب سنة أربع مائة كتسعُت للهجرة .
انظر  :اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية ( رقم الًتٚتة ( ،)28/2( )85كمعجم ا١تؤلفُت (. )336/3
معجم األصوليُت (.)413
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)(1

ىذا االجتهاد " .

)(2

كقاؿ الشافعي رٛتو اهلل تعأب " كاف ابن عباس ال يرل ُب دينار بدينارين كال درىم
)(3

بدر٫تُت يدان بيد بأسان  ،كيراه ُب النسيئة  ،ككذلك عامة أصحابو " .
)(4

-3كقاؿ ابن عبدالت " كقد ركم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما كعن بعع أصحابو
ُب ىذا الباب شيء ال يصح عنو إف شاء اهلل  ،ألنو قد ركم عنو من كجوه خبلفو  ،كىو
)(5

الذم عليو علماء األمصار  ،فلم ىأر كجهان ُب ذلك لئلكثار " .
بل نقل بعع أىل العلم اإلٚتاع على ذلك كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :
)(6

-1قوؿ ابن ىبَتة رٛتو اهلل تعأب  " :كأٚتع ا١تسلموف على أنو ال ٬توز بيع الذىب
بالذىب منفردان أك الورؽ بالورؽ منفردان  ،تتيىا كمضركّٔا  ،إال مثبلن ٔتثل  ،كزنان بوزف  ،يدان
)(7

بيد ".

( )1ا١تبسوط (. )111 /12
( )2تقدمت ترٚتتو ص(. )84
( )3آّموع (. )33/10
( )4ىو اإلماـ يوسف بن عبداهلل بن ٤تمد بن عبدالت النمرم القرطيب ا١تالكي  ،أبو عمر  ،من كبار حفاظ اٟتديث ،
مؤرخ  ،أديب  ،يقاؿ لو حافظ ا١تغرب  ،كرحل رحبلت طويلة ُب غريب ا١تغرب كشرقيها ككٕب القضاء  ،لو مؤلفات
كثَتة منها  :االستيعاب  ،جامع بياف العلم كفضلو  ،كا١تدخل ُب القراءات  ،كغَتىا  ،كلد سنة ثبلث مائة كٙتانية
كستُت كتوُب سنة أربع مائة كثبلثة كستُت للهجرة
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )153/18كاألعبلـ (. )240/8
( )5فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (. )33/12
( )6ىو اإلماـ أبو ا١تظفر ٭تِت بن ٤تمد بن ىبَتة الشيبا٘ب  ،من كبار الوزراء ُب الدكلة العباسية  ،عآب بالفقو كاألدب ،
قرأ التاريخ كاألدب كعلوـ الدين  ،ليقّْب بالوزير العآب العادؿ  ،لو كتب كثَتة منها  :اإليضاح كالتبيُت ُب اختبلؼ
األئمة آّتهدين  ،كاإلشراؼ كاإلفصاح  ،كغَتىا  ،كلد سنة ٜتس مائة كتسع كتسعُت كتوُب سنة ٜتس مائة
كستُت للهجرة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )426/20األعبلـ (. )175/8
( )7اإلفصاح عن معا٘ب الصحاح (. )212/1
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-2كقاؿ النوكم

)(1

رٛتو اهلل تعأب  " :كأٚتعوا على أنو ال ٬توز بيع الربوم ّتنسو
)(2

كأحد٫تا مؤجل  ،كأنو ال ٬توز التفاضل إذا بيع ّتنسو حاالِّ كالذىب بالذىب " .
)(3

-3كقاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل تعأب  " :كالربا على ضربُت  :ربا الفضل  ،كربا النسيئة ،
)(4

 ،كأٚتع أىل العلم على ٖترٯتهما " .
إال أف ىذا اإلٚتاع ال ييسلَّم كذلك لسببُت -:

)(5

األكؿ  :خبلؼ أىل العلم ُب رجوع ابن عباس من عدمو .

الثاني  :أنو قد تابع ابن عباس رضي اهلل عنو أصحابو أك بعضهم
)(7

)(6

،كٓب يثبت رجوعهم

رجوعهم ؛بل صار مذىبان ً
ألىل مكو .
ك٦تا سبق بسطو كشرحو يتبُت لنا أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم متفقوف على
ٖترٙب ربا الفضل .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )11
( )2شرح النوكم على صحيح مسلم (. )9/11
( )3ىو اإلماـ عبداهلل بن أٛتد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي الدمشقي اٟتنبلي أبو ٤تمد  ،موفق الدين ،فقيو  ،من
أكابر اٟتنابلة  ،لو مؤلفات  ،منها  :ا١تغٍت  ،ركضة الناظر  ،ا١تقنع  ،كغَتىا ،كلد سنة ٜتس مائة كإحدل كأربعُت
كتوُب سنة ست مائة كعشرين للهجرة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )165/22طبقات اٟتنابلة ( ، )133/4األعبلـ (. )67/4
( )4ا١تغٍت (. )52/6
( )5قاؿ السرخسي " كعن الشعيب قاؿ  :حدثٍت بضعة عشر نفران من أصحاب ابن عباس رضي اهلل عنهما ا٠تت ،
فا٠تت أنو رجع عن فتواه " أ.ىػ  .كقاؿ ابن حزـ " كأعجب شيء ٣تاىرة من ال دين لو بدعول اإلٚتاع علىوقوع
الربا فيما عدا األصناؼ ا١تنصوص عليها  ،كىذا كذب مفضوح من قريب كاهلل ما صح اإلٚتاع ُب األصناؼ
ا١تنصوص عليها فكيف ُب غَتىا ؟ أك ليس ابن مسعود كابن عباس يقوالف  :ال ربا فيما كاف يدان بيد ؟ كعليو كاف
عطاء كأصحاب ابن عباس كفقهاء أىل مكة " ا.ىػ .
انظر  :ا١تبسوط ( ، )6/14كاحمللى (. )428/7
( )6آّموع ( ، )33/10احمللى (. )428/7
()7احمللى (. )428/7
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رابعان :رأم أىل العلم في ربا الفضل

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

)(1

ذىب ٚتهور أىل العلم إٔب ٖترٙب ربا الفضل  ،كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب :
-1قولو تعأب :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ .
)(2

كجو الداللة - :
أف األلف كالبلـ ُب قولو تعأب  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼللجنس ال للعهد  ،إذ ٓب يتقدـ بيع
)(4

)(3

عامة تتناكؿ أم نوع من أنواع الربا،
مذكور يرجع إليو  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اآلية َّ
الربا ،سواءن كاف ربا نسيئة أك ربا فضل أك ربا قرض .
اعتراض :

أف األلف كالبلـ ليست للجنس بل ىي للعهد  ،كذلك أف العرب كانت ال تعرؼ إال
حل دينها قالت للغرٙب  :إما أف تقضي كإما أف تيريب
ربا – النسيئة -فكانت إذا َّ
كاف األمر كذلك فإف اآلية ال تدؿ على ٖترٙب ربا الفضل .
جواب عن االعًتاض من كجهُت :

)(5

 ،كإذا

الوجو األكؿ  :أف األصل ىو العموـ  ،كقد دعم ىذا األصل كجود قرينة ُب اآلية تدؿ
على بقائو على عمومو  ،كىي أنو ٓب تتقدـ ىذه اآلية بيع مذكور يرجع إليو  ،كإذا كاف األمر
( )1ا١تبسوط (  ، )111 /12حاشية ابن عابدين (  ، )305/7الفواكو الدكا٘ب (  ، )117/2حاشية العدكم
( ، )181/2آّموع ( ، )33/10مغٍت احملتاج ( ، )30/2ا١تغٍت ( ، )52/6شرح منتهى اإلرادات ()245/3
.
( )2سورة البقرة من اآلية (. )275
( )3تفسَت القرطيب (. )356/3
( )4أحكاـ القرآف (. )320/1
( )5حاشية العدكم ( . )182/2تفسَت القرطيب (. )358/3
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)(1

كذلك فإف ا٠تطاب يبقى على عمومو .
الوجو الثاني  :يسلّْم لكم أف البلـ للعهد  ،لكن ال يسلَّم لكم أف العرب ٓب تعرؼ أك

تتعامل إال بربا النسيئة  ،بل كانت أيضان تتعامل بربا الفضل  ،كلو ٓب يكن األمر كذلك
لطلب الصحابة رضي اهلل عنهم تفسَت ربا الفضل عندما هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عنو
)(2

 ،إذ إنو ال سابق عهد ٢تم بو َّ ،
فبلبد من بيانو  ،كيدؿ على ذلك أنو ١تا جاء ببلؿ
النيب صلى اهلل عليو كسلم بتمر بىػ ٍر٘بٍّ  ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم " من أين ىذا "
قاؿ  :ببلؿ  :كاف عندنا ٘تر ردمء  ،فبعت منو صاعُت بصاع ،لنطعم النيب صلى اهلل عليو
كسلم  ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم عند ذلك " َّأكه َّأكه  ،عُت الربا عُت الربا  ،ال

إٔب

)(3

تفعل  ،كلكن إذا أردت أف تشًتم فىبًع التمر ببيع آخر ٍ ،ب اشًته "
)(4

-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :
" الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كاٟتنطة باٟتنطة كالشعَت بالشعَت مثبلن ٔتثل ،فمن أك زاد
)(5

كاستزاد فقد أريب "

-3عن عبادة بن الصامت

)(6

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

( )1أحكاـ القرآف ( . ) 320 / 1
( )2ىو ببلؿ بن رباح  ،مؤذف النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،يكٌت أبا عبداهلل  ،كقيل أبا عبدالكرٙب  ،كقيل غَت ذلك ،
كىو مؤب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كىو من السبعة الذين كانوا ٌأكؿ من أظهر اإلسبلـ  ،كىم رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كأبو بكر  ،كعمار كأمو ٝتية  ،كصهيب  ،كببلؿ كا١تقداد  ،يع ٌذب ُب اهلل عذابان أليمان فصت
 ،حىت اشًتاه أبو بكر رضي اهلل عنو بتسع أكاؽٍ ،ب أعتقو  ،شهد بدران كأحدان كسائر ا١تشاىد مع رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم  ،كتوُب بدمشق كىو ابن ثبلث كستُت سنة ا.ىػ انظر االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )167ص
( ،)81أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )237/1( )493سَت أعبلـ النببلء (. )347/1
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :الوكالة  ،باب  :إذا باع الوكيل شيئان فاسدان فبيعو مردكد  ،رقم ( )2312ص(، )395
كمسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل  ،رقم ( ، )1594ص(. )601
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )49
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )84
( )6ىو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرـ بن عوؼ األنصارم صحايب جليل شهد بدران كا١تشاىد كلها ٍ ،ب كجهو
كجهو عمر رضي اهلل عنو إٔب الشاـ قاضيان كمعلمان  ،فأقاـ ْتمص ٍب انتقل إٔب فلسطُت ،كمات ّٔا  ،كدفن بالبيت
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=

 " :الذىب بالذىب  ،كالفضة بالفضة  ،كالت بالت كالشعَت بالشعَت كالتمر بالتمر كا١تلح
با١تلح  ،مثبلن ٔتثل  ،سواء بسو واء  ،يدان و
بيد  ،فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم
ن
إذا كاف يدان بيد "

)(1

.

)(2

-4عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 " :الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالت بالت كالشعَت بالشعَت كالتمر بالتمر كا١تلح با١تلح ،
)(3
مثبلن ٔتثل  ،يدان و
بيد  ،فمن زاد أك استزاد فقد أرىب  ،اآلخذ كا١تعطي يو سواء " .

كجو الداللة من األحاديث السابقة :
٬توز بيع بعضها ّتنس
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا ذكر ىذه االصناؼ َّبُت انو ال ي
بعضها إال متساكية كيدا بيد  ،فاشًتط فيها ا١تماثلة بقولو "مثبلن ٔتثل"  ،كاشًتط فيها حصوؿ
التقايع ُب اٟتاؿ بقولو "يدان بيد" ٍب أكد مراده من ذلك بقولو "فإذا اختلفت ىذه األصناؼ
فبيعو كيف شئتم"  ،كُب حديث أيب و
سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو أكد ذلك بقولو "فمن زاد

ػػػػػػػػػ
=

ا١تقدس سنة أربع كثبلثُت للهجرة  .أ.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1674ص (  ، )469أسد الغابة رقم الًتٚتة (  ،)540/2( )2791سَت
أعبلـ النببلء (. )5/2
( )1أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدان  ،رقم ( ، )1587
ص(. )598
( )2أبو سعيد ا٠تدرم ىو  :سعد بن مالك بن سناف بن ثعلبة ا٠تدرم األنصارم من اٟتفاظ ا١تكثرين  ،كمن علماء
الصحابة الفضبلء العقبلء رضي اهلل عنهم  ،يع ًرض على النيب صلى اهلل عليو كسلم يوـ أحد كىو ابن ثبلث عشرة
سنة  ،فجعل أبوه مالك بن سناف يأخذ بيده كيقوؿ  :يا رسوؿ اهلل إنو رقيق العظاـ  ،كالنيب صلى اهلل عليو كسلم
ردكه " كخرج مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب غزكة بٍت ا١تصطلق كىو ابن ٜتس
يص ّْعد ُب بصره كيصوبو ٍب قاؿ ُّ :
ى
عشرة سنة  ،كمات سنة أربع كسبعُت للهجرة  .ا.ىػ .
انظر االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )2971ص (  ، )815أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ،)467/4( )5962سَت
أعبلـ النببلء (. )168/3
بالوًرؽ نقدان  ،رقم ( ، )1584ص
( )3أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :الصرؼ كبيع الذىب ى
(. )598
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أك استزاد فقد أرىب اآلخذ ك ا١تعطي فيو سواء"
)(1

-5جاء ببلؿ رضي اهلل عنو إٔب النيب بتمر بػيٍر٘بٍّ  ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم
من أين ىذا ؟ قاؿ ببلؿ رضي اهلل عنو  :كاف عندنا ٘تر ردمء  ،فبعت منو صاعُت بصاع
لنطعم النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم عند ذلك " َّأكه َّأكه ،
عُت الربا عُت الربا  ،ال تفعل  ،كلكن إذا أردت أف تشًتم فبع التمر ببيع آخر ٍ ،ب اشًته
".

)(2

كجو الداللة -:

أف ببلالن رضي اهلل عنو باع التمر ّتنسو متفاضبلن  ،صاعُت بصاع  ،فبىػ َُّت لو النيب صلى
َّع ىذا الفعل بقولو " ٌأكه
اهلل عليو كسلم أف ىذا عُت الربا مؤكدان ذلك بتكرير العبارة  ،ى
كشن ى
َّأكه " ٍب هنى عن ىذا الفعل بقولو (( ال تفعل ))  ،كبعد ذلك أرشده إٔب العمل الصواب
ليفعلو  ،ككل ما سبق يدؿ على حرمة ربا الفضل  ،كلو كاف جائزان ١تا ساغ على ببلؿ رضي
اهلل عنو ما سبق بيانو كقولو من النيب صلى اهلل عليو كسلم .
-6اإلجماع -:

نقل بعع أىل العلم اإلٚتاع على ٖترٙب ربا الفضل
)(5

)(6

كالنوكم كابن قدامة كغَتىم رٛتهم اهلل تعأب .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )117
( )3انظر نقوالت اإلٚتاع ص (. )87-86
( )4سبقت ترٚتتو ص (. )113
( )5سبقت ترٚتتو ص (. )111
( )6سبقت ترٚتتو ص (. )114
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)(3

 ،كمن ىؤالء العلماء ابن ىبَتة

)(4

اعتراض - :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع  ،فقد خالف ُب ذلك عبداهلل بن عمر
)(2

)(4

)(3

)(1

،كعبداهلل بن

)(5

عباس ،كأصحابو كعبداهلل بن مسعود  ،كعبداهلل بن الزبَت  ،كأسامة بن زيد .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )2تقدمت ترٚتتو ص ()77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4ىو عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ بن خويلد األسدم القرشي  ،يكٌت بأيب بكر  ،أمو أٝتاء بنت أيب بكر الصديق
رضي اهلل عنها  ،ىاجرت إٔب مكة كىي حامل بو فولدت سنة اثنتُت من ا٢تجرة بقباء ،أتت بو إٔب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فوضعتو ُب حجره  ،فدعا بتمرة فمضغها ٍ ،ب تفل ُب فيو  ،فكاف أكؿ شيء دخل جوفو ريق
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍ ،ب حنٌكو بالتمرة ،ككاف أكؿ مولود كلد ُب اإلسبلـ للمهاجرين با١تدينة  ،كاف
كثَت الصبلة كالصياـ  ،شديد البأس  ،كرٙب اٞتدات كاألمهات كا٠تاالت  ،بويع با٠تبلفة سنة أرب وع كستُت بعد
موت معاكية بن يزيد  ،كقتل رضي اهلل عنو أياـ عبدا١تلك يوـ الثبلثاء سبع عشرة ليلة خلت من ٚتادل األكٔب ،
سنة ثبلث كسبعُت للهجرة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1375ص ( ، )399كأسد الغابة رقم الًتٚتة (  ،)597/2( )2949سَت
أعبلـ النببلء ()363/3
( )5ىو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكليب  ،مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،يكٌت أبا ٤تمد ،
ً
ب  ،مات النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو ابن
ب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،يقاؿ لو  :اٟتً ُّ
كىو ًح ُّ
ب بن اٟت ٌ
عشرين سنة ٍ ،ب سكن بعد ذلك بوادم القرل ٍب عاد للمدينة  ،فمات باٞتيرؼ ُب آخر خبلفة معاكية رضي اهلل
عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )12ص (  ، )46أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )75/1 ( )84سَت أعبلـ
النببلء (. )496/2
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كمعاكية بن أيب سفياف
)(5

)(1

 ،كالتاء بن عازب

)(2

كزيد بن أرقم

)(3

كعطاء بن أيب رباح

)(4

كأىل مكة .

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  -:أف من ذيكر سابقان من الصحابة رضي اهلل عنهم ال ٮتلو من حالتُت -:
الحالة األكلى  :أنو ثبت قولو ّتواز ربا الفضل  ،لكنو أيضان ثبت رجوعو عن قولو ،

كىؤالء ىم -:

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 46
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )2346ص (  ، )668أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )154/4 ( )4985
كسَت أعبلـ النببلء (. )119/3
عدم بن ا٠تزرج األنصارم  ،يكٌت أبا عمارة  ،استصغره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( )2ىو التاء بن عازب بن ٌ
عنوة  ،كشهد مع علي رضي اهلل عنهما اٞتمل
ص ٍلحان أك َّ
الرم سنة أربع كعشرين ي
يوـ بدر كيوـ أحد  ،كافتىتح ٌ
كصفُت كالنهركاف ٍ ،ب نزؿ الكوفة  ،كمات ّٔا  ،أياـ مصعب بن الزبَت رٛتو اهلل " ا.ىػ
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )166ص (  ، )80كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ،)199/1 ( )389كسَت
أعبلـ النببلء ()194/3
سبع عشرة
( )3ىو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعماف األنصارم ا٠تزرجي  ،غزا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ى
أيب بن سلوؿ قولو :
غزكة  ،كىو الذم رفع إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن ٌ

ﭽﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ[ سورة ا١تنافقوف  :من اآلية ( َّ ] )8
فكذبو عبداهلل بن أيب  ،كحلف  ،فأنزؿ اهلل
تصديق زيد بن أرقم  ،فبشره الصحابة رضي اهلل عنهم ،نزؿ الكوفة كسكنها  ،كابتٌت ّٔا داران ُب كنده  ،كبالكوفة
كانت كفاتو سنة ٙتاف كستُت " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )812ص (  ، )248كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )232/2 ( )1819
كسَت أعبلـ النببلء (. )165/3
( )4ىو عطاء بن أسلم بن صفواف أبو ٤تمد القرشي موالىم  ،تابعي  ،من أجبلء الفقهاء  ،كاف عبدان أسود كلد ُب
جند باليمن سنة سبع كعشرين للهجرة كنشأ ٔتكة فكاف مفيت أىلها ك٤تدثهم  ،قاؿ عنو عبداهلل بن عباس رضي
افضل
علي كعندكم عطاء " ا.ىػ  ،كقاؿ أبو حنيفة رٛتوي اهلل ":ما ر ي
أيت أحدان ى
اهلل عنهما " يا أىل مكة ٕتتمعوف ٌ
منوي عطاء" كقاؿ ٤تمد بن عبداهلل الديباج " ما رأيت مفتيان خَتان من عطاء  ،إ٪تا كاف ٣تلسو ذكر اهلل  ،فإذا سئل
أحسن اٞتواب " مات ٔتكة سنة أربع عشرة كمائة للهجرة.ا.ىػ
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )78/5تذكرة اٟتفاظ ( ، )77/1كاألعبلـ (. )235/4
( )5انظر  :آّموع ( ، )33-26/10احمللى (. )428/7
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أ-عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما .
ب-عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما .
جػ-عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو

)(1

أما دليل رجوعهم فهو ما يلي -:

أكالن  :دليل رجوع عبداهلل بن عباس كابن عمر رضي اهلل عنهم -:
ضرة
-1عن أيب نى ٍ

)(2

قاؿ  :سألت ابن عمر

)(3

)(5

كابن عباس

)(4

عن الصرؼ ،فلم يريا بو

بأسان ،فإ٘ب لقاعد عند أيب سعيد ا٠تدرم فسألتو عن الصرؼ ؟ فقاؿ  :ما زاد فهو ربا ،
فأنكرت ذلك لقو٢تما فقاؿ  :ال أيحدثك إال ما ٝتعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
جاءىهي صاحب ٩تلة بصاع من ٘تر طيّْب  ،ككاف ٘تر النيب صلى اهلل عليو كسلم –ىذا اللوف-
أٗب لك ىذا ؟ قاؿ :انطلقت بصاعتُت  ،فاشًتيت بو
فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ " :
ىذا الصاع  .فإف سعر ىذا ُب السوؽ كذا كسعر ىذا كذا  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم " كيلك أربيت  ،إذا أردت ذلك فبع ٘ترؾ بسلعة ٍ ،ب اشًت بسلعتك أم ٘تر شئت " ،
قاؿ أبو سعيد
)(7

)(6

 :فالتمر بالتمر أحق أف يكوف ربا أـ الفضة بالفضة ؟ قاؿ  :فأتيت ابن
)(1

)(8

عد فنها٘ب  ،كٓب آت ابن عباس  ،قاؿ فحدثٍت أبو الصهباء أنو سأؿ ابن عباس
عمر بى ي
( )1انظر  :آّموع (. )47-28/10
الع ىوقة بطن من عبدالقيس ،أدرؾ طلحة بن
( )2ىو ا١تنذر بن مالك بن قيطعة  ،أبو نى ٍ
الع ىو ّْ
قي البصرم  ،ك ى
العبدم ٍب ى
ضىرة ى
عبيد اهلل رضي اهلل عنو  ،كاف ثقة كثَت اٟتديث  ،ككاف من فصحاء الناس ،مات سنة ٙتاف أك تسع كمائة .
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )226/7ميزاف االعتداؿ ( )515/6تقريب التهذيب (.)417/3
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )77
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)(2

عباس عنو فكرىو " .

)(3

-2كعن أيب اٞتوزاء قاؿ  :سألت ابن عباس عن الصرؼ يدان بيد  ،قاؿ  :نعم
حججت مرة أخرل  ،كالشيخ حي  ،فأتيت  ،فسألتو عن الصرؼ ؟ فقاؿ  :كزنان بوزف  ،قاؿ
بواحد  :فقلت :إنك قد أفتيتٍت اثنُت بواحد  ،فلم أزؿ أفيت بو منذ أفتيتٍت  ،فقاؿ  :إف ذلك
كاف عن رأم  ،كىذا أبو سعيد ا٠تدرم ٭تدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فًتكت
)(4

رأيي إٔب حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " .
-3عن أيب الشعثاء

)(5

قاؿ ٝ :تعت ابن عباس يقوؿ  :اللهم إ٘ب أتوب إليك من

ػػػػػػػػػ
=

صهيب أبو الصهباء البصرم مؤب ابن عباس بن عبدا١تطلب  ،كيقاؿ اٝتو صهباف  ،ركل لو البخارم كمسلم
( )1ىو ي
كأبو داكد كالنسائي  ،ذكره ابن حباف ُب الثقات " ا  .ىػ .
انظر  ، :هتذيب الكماؿ ( ٖ ، )341/8 ،468/3ترير تقريب التهذيب (  )218/4الثقات البن حباف
(.)237/2
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل  ،رقم ( ، )1594ص (. )601
الربعي  ،أبو اٞتوزاء البصرم  ،ا١ترادم  ،من أىل الكوفة  ،ركل لو اٞتماعة  ،كقاؿ أبو ٍزرة
( )3ىو أكس بن عبداهلل ّْ
كأبو حاًب ثقة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ (ٖ ،)298/1ترير تقريب التهذيب ( )173/4الثقات البن حباف (.)26/2
( )4أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  )11499ص (  ، )812كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب :البيوع ،
باب :ما يستدؿ بو على رجوع من قاؿ من الصدر األكؿ  :ال ربا إٔب ُب النسيئة عن قولو كنزكعو عنو  ،رقم
( . )462/5( )10500كاألثر إسناده صحيح  ،كرجالو ثقات  ،كىم  :يزيد بن ىاركف السلمي كسليماف بن
علي الربعي كأبو اٞتوزاء ،
انظر  :هتذيب الكماؿ ( )294/3( ،)155/8ك ( . )298/1كا١تسند بتعليق ٛتزة أٛتد الزين (. )160/10
( )5ىو جابر بن زيد األزدم البصرم  ،أبو الشعثاء  ،ركل عن ابن عباس رضي اهلل عنو كغَته ،كركل لو اٞتماعة ،
عن عكرمة  ،قاؿ  :كاف ابن عباس يقوؿ  :ىو أحد العلماء –يعٍت جابر بن زيد كعن عطاء  ،عن ابن عباس :
لو أف أىل البصرة نزلوا عند قوؿ جابر بن زيد ألكسعهم علمان من كتاب اهلل " ا.ىػ  .قاؿ ٭تِت بن معُت كأبوزرعة
عنو :
بصرم ثقة  ،مات سنة ثبلث كتسعُت " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )423/1الثقات البن حباف (. )57/2
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)(1

الصرؼ إ٪تا ىذا من رأيي  ،كىذا أبو سعيد ا٠تدرم يركيو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
"
-4عن أيب سعيد ا٠تدرم أنو لقي ابن عباس رضي اهلل عنهما فشهد على رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ  " :الذىب بالذىب كالفضة بالفضة مثبلن ٔتثل ،فمن زاد فقد
أرىب  ،فقاؿ ابن عباس  :أتوب إٔب اهلل ٦تا كنت أفىت بو ٍ ،ب رجع"
)(3

)(2

.

-5عن أيب اٞتوزاء قاؿ ٝ :تعتو يأمر بالصرؼ – يعٍت ابن عباس – ك٭تدث ذلك عنو
ٍ ،ب بلغٍت أنو رجع عن ذلك  ،فلقيتو ٔتكة  ،فقلت  " :إنو بلغٍت أنك رجعت " قاؿ  :نعم
إ٪تا كاف ذلك رأيان مٍت  ،كىذا أبو سعيد ٭تدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو هنى
)(4

عن الصرؼ .

ثانيان  :دليل رجوع ابن مسعود رضي اهلل عنو -:

( )1أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،باب  :البياف ُب نسخ ذلك كرجوع ابن عباس عن الصرؼ كهنيو عنو رضي اهلل
عنو  ،رقم ( )177/1( )457كاألثر صحيح  ،قاؿ تقي الدين السبكي  :رجالو ثقات مشهوركف بالتحديث من
أك٢تم إٔب آخرىم " ا.ىػ  .آّموع (. )36/10
( )2أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،باب  :البياف ُب نسخ ذلك كرجوع ابن عباس عن الصرؼ كهنيو عنو رضي اهلل
و
بإسناد
عنو  ،رقم (  ، )176/1( )454األثر صحيح  ،قاؿ تقي الدين السبكي  :مصححان لو  ،ركاه الطتا٘ب
صحيح كعبدالرٛتن بن أيب نيعم تابعي ثقة متفق عليو معركؼ بالركاية عن أيب سعيد كابن عمر كغَت٫تا من
الصحابة " ا.ىػ .
انظر  :آّموع ( ، )36/10ميزاف االعتداؿ (. )323/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )123
( )4أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  )11499ص ( ، )812كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :التجارات  ،باب
 :من قاؿ  :ال ربا إال ُب النسيئة  ،رقم (  ، )64/3( )2258كاألثر صحيح  ،قاؿ تقي الدين السبكي  :رجالو
على شرط الصحيحُت إٔب سليماف بن علي  ،كسليماف بن علي ركل لو مسلم " ا.ىػ .
انظر  :آّموع ( ، )36/10هتذيب الكماؿ (. )294/3
تنبيو  :توجد ىناؾ آثار أخرل تدؿ على رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو  ،كلكنها فيها مقاؿ ألىل العلم ،فاكتفيت ٔتا
ذكرت .
راجع  :ا١تعجم الكبَت للطتا٘ب ( من األثر رقم (. )178 -176/1( )460 -453
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عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو  ،أف رجبلن من بٍت مشخ بن فزارة سألو عن رجل
تزكج امرأة فرأل أمها فأعجبتو  ،فطلق امرأتو  ،أيتزكج أمها  ،قاؿ  :ال بأس  ،فتزكجها الرجل
)(1

 ،ككاف عبداهلل على بيت ا١تاؿ  ،ككاف يبيع نفاية بيت ا١تاؿ ،يعطي الكثَت كيأخذ القليل ،
حىت قدـ ا١تدينة  ،فسأؿ أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فقالوا  :ال ٭تل ٢تذا الرجل
ىذه ا١ترأة  ،كال تصلح الفضة إال كزنان بوزف ،فلما قدـ عبداهلل انطلق إٔب الرجل فلم ٬تده ،
ككجد قومو  ،فقاؿ  :إف الذم أفتيت بو صاحبكم ال ٭تل  ،فقالوا  :إهنا قد نثرت لو بطنها
– فقاؿ - :كإف كاف  ،كأتى الصيارفة  ،فقاؿ  :يا معشر الصيارفة  ،إف الذم كنت أبايعكم
ال ٭تل  ،ال ٖتل الفضة بالفضة إال كزنان بوزف "
الحالة الثانية :

)(2

.

)(3

أنو ٓب يثبت قو٢تم ّتواز ربا الفضل كىؤالء ىم :
)(4

أ-معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنو .
)(5

ب-أسامة بن زيد رضي اهلل عنو .
)(6

جػ-زيد بن أرقم رضي اهلل عنو .
)(7

د -التاء بن عازب رضي اهلل عنو .
( )1النُّفايةي  :ما نفي من الشيء لرداءتو
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (نفي) ص ( ، )281كلساف العرب  ،مادة (نفى) (. )248/14
( )2أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :ما يستدؿ بو على رجوع من قاؿ من الصدر األكؿ :
ال ربا إال ُب النسيئة عن قولو كنزكعو عنو  ،رقم (  ، )462/5 ( )0501كاألثر صحيح  ،قاؿ تقي الدين
و
بإسناد كلو ثقات مشهوركف " .
السبكي " :
انظر  :آّموع (. )31-30/10
( )3آّموع (. )33-30/10
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )7تقدمت ترٚتتو ص ()121
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)(1

ىػ-عبداهلل بن الزبَت رضي اهلل عنو
الوجو الثا٘ب  :من اٞتواب عن االعًتاض -:
أف قوؿ عطاء بن أيب رباح كأىل مكة ال يلتفت إليو كذلك بعد انعقاد اإلٚتاع من
)(2

الصحابة رضي اهلل عنهم .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
يسلّْم لكم ما ذكر من رجوع بعع الصحابة رضي اهلل عنهم ٦تن قاؿ ّتواز ربا الفضل
كسلّْم لكم عدـ ثبوت قوؿ ذلك عن البعع اآلخر  ،لكن ال نسلم لكم رجوع ابن عباس
ي
رضي اهلل عنو  ،كيدؿ على ذلك ما يلي :
)(3

- 1

عن سعيد بن جبَت  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ  :ما كاف الربا
)(4

قط ُب ىاء كىات  ،كحلف سعيد بن جبَت باهلل ما رجع حىت مات .
- 2

)(5

الزراد دخل على سعيد بن جبَت يعوده  ،فقاؿ عبد ا١تلك
أف عبدا١تلك ٌ

الزراد  :كأف ابن عباس نزؿ عن الصرؼ؟ فقاؿ سعيد  :عهدم بو قبل أف ٯتوت
ٌ
)(1
بست كثبلثُت ليلة كىو يقولو  ،قاؿ  :كعقد بيده ستة كثبلثُت "
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )2انظر  :اإلفصاح عن معا٘ب الصحاح (  ، )212/1ا١تغٍت (  )52/6شرح النوكم على مسلم (  ، )9/11اٞتامع
ألحكاـ القرآف (. )352/3
( )3ىو سعيد بن جبَت األسدم بالوالء  ،الكوُب  ،أبو عبداهلل  ،كاف أعلم التابعُت على اإلطبلؽ  ،كىو حبشي
األصل  ،أخذ العلم عن ابن عباس كابن عمر  ،ككاف ابن عباس يقوؿ إذا استفتاه أىل الكوفة  :أتستفتونٍت
كفيكم ابن أـ الد٫تاء  ،يعٍت سعيدان " .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )321/4هتذيب الكماؿ ( ، )141/3اإلعبلـ (. )93/3
( )4ركاه ابن حزـ ُب احمللى (  ، )422/7قاؿ تقي الدين السبكي  " :كىذا إسناد متفق على صحتو ،انظر آّموع
(. )39/10
الزراد  ،ركل عن سعيد بن جبَت كغَته  ،قاؿ ٭تِت بن
()5ىو عبدا١تلك بن ميسرة ا٢تبلٕب العامرم  ،أبو زيد الكوُب ٌ
معُت كأبو حاًب كالنسائي كابن خراش  :ثقة  :كذكره ابن حباف ُب الثقات" ا.ىػ  .انظر  :هتذيب الكماؿ
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=

الوجو الثاني :

ال نسلم لكم اإلٚتاع مطلقان  ،بل لو يسلّْم لكم رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو  ،فإف

أصحاب ابن عباس رضي اهلل عنهم ٓب يثبت رجوعهم
)(3

)(2

 ،بل كٓب ينقل رجوع أحد من

)(4

التابعُت ٦تن قاؿ بذلك عبلكة على أنو مذىب أىل مكة .
الجواب عن االعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ  - :أنو لو سلم عدـ رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو فإٚتاع التابعُت بعده
)(5

يرفع قولو .
الوجو الثاني  :إنو من ا١تعلوـ أف اإلثبات مقدـ على النفي كالذين قالوا برجوع ابن
عباس رضي اهلل عنو يثبتوف رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو من قوؿ نفسو  ،كالذين قالوا
)(6

كببل شك أف القائلُت
بعدـ رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو يعتمدكف على نفي ذلك
برجوعو معهم زيادة علم فيقدـ قو٢تم على قوؿ غَتىم ،عبلكة على أف الركايات اليت تدؿ
)(7

على رجوعو كثَتة ٔ ،تا فيها الركاية اليت ُب صحيح مسلم .
الوجو الثالث :

ػػػػػػػػػ
=

( ، )577/4طبقات اٟتفاظ (. )55/5
()1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،كتاب  :البيوع  ،رقم ( ، )118/6( )14549إسناده صحيح كرجالو كلهم ثقات
 ، )20/6 ( ، )223/3ميزاف االعتداؿ
كىم سفياف بن عيينة  ،فرات القزاز  .انظر  :هتذيب الكماؿ (
(. )246/3( ، )414/5
( )2آّموع ( ، )33/10احمللى (. )428/7
( )3آّموع (. )40/10
( )4آّموع ( ، )41/10التمهيد ( ، )352/6احمللى ()428/7
( )5ا١تبسوط (. )112/12
( )6قاؿ تقي الدين السبكي عند أثر سعيد بن جبَت أف ابن عباس رضي اهلل عنو ٓب يرجع حىت مات "  :كىذا إسناد
متفق على صحتو لكنها شهادة على نفي " ا.ىػ  .آّموع (. )39/10
( )7انظر  :ص ( : )122أدلة رجوع ابن عباس كغَته رضي اهلل عنهم .
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يسلّْم لكم عدـ انعقاد اإلٚتاع  ،فإف ُب السنة كفاية عن قوؿ كل أحد  ،كمن خالفها
)(1

رد إليها  ،رجع ابن عباس رضي اهلل عنو أك ٓب يرجع .
عن عدـ علم ّٔا َّ
اعتراض :

ال يسلم لكم إٚتاع التابعُت بل ىو مذىب عطاء  ،كأصحاب ابن عباس رضي اهلل
)(2

عنهما كفقهاء أىل مكة  ،كىذا أمر مشهور كمعركؼ عند أىل العلم .
القوؿ الثاني -:
ذىب ابن عباس رضي اهلل عنو  ،كأصحابو  ،كفقهاء مكة  ،كعطاء
)(4

)(3

رٛتو اهلل تعأب ،

إٔب جواز ربا الفضل .

كاستدلوا على ذلك بما يلي :
)(5

- 1ٯتكن أف يستدؿ ٢تم من القرآف بقولو تعأب :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ .
)(6

ﭫﭼ .
)(6

كجو الداللة :
أف األلف كالبلـ ىنا للعهد  ،كذلك أف العرب كانت ال تعرؼ إال ربا النسيئة  ،فكانت
( )1التمهيد (. )353/6
( )2احمللى البن حزـ (. )428/7
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )4انظر  :ا١تبسوط ( ، )111 /12التمهيد ( ، )352/6آّموع ( ، )33/10ا١تغٍت (.)52/6
( )5إ٪تا قلت ذلك ألف صاحب ا١تذىب األساس كىو ابن عباس رضي اهلل عنو ٓب يستدؿ بالقرآف على جوا ربا الفضل
 ،كإ٪تا كاف ذلك عن طريق اجتهاده رضي اهلل عنو ُب فهم حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنو ىذا من جهة ،
كمن جهة أخرل بٌت على األصل  ،كىو أف األصل ُب ا١تعامبلت اٟتًل كدليل ذلك اٟتديث الذم أخرجو مسلم ،
عندما سألو أبو سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو فقاؿ  :أرأيت ىذا الذم تقوؿ  :أشيء ٝتعتو من رسوؿ اهلل أك
كجدتو ُب كتاب اهلل عز كجل ؟ فقاؿ ٓ :ب أٝتعو من رسوؿ اهلل أك كجدتو ُب كتاب اهلل كلكن حدثٍت أسامة بن
زيد أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  :الربا ُب النسيئة "ا.ىػ.
أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  .باب  :بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل  ،رقم (. )602( )1596
( )6سورة البقرة  ،من اآلية (. )275
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حل الدين قالت للغرٙب  :إما أف تقضي  ،كإما أف تريب
إذا َّ
الربا ا١تعهود كىو ربا النسيئة دكف ربا الفضل .

)(1

 ،فالتحرٙب ُب اآلية ينصرؼ إٔب

اعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ :
ال نيسلم أف البلـ للعهد بل ىي للجنس  ،حيث ٓب يتقدـ ىذه اآلية بيع مذكور يرجع

)(2

إليو  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اآلية عامة تتناكؿ أم نوع من أنواع الربا سواءن كاف ربا
نسيئة أك فضل أك قرض .

الوجو الثاني :
يسلّْم لكم أف البلـ للعهد  ،لكن ال يسلم لكم أف العرب ٓب تعرؼ أك تتعامل إال بربا
النسيئة  ،بل كانت أيضان تتعامل بربا الفضل  ،كيدؿ على ذلك أنو ١تا جاء ببلؿ رضي اهلل
)(3

عنو إٔب النيب بتمر بىػ ٍر ّْ٘ب  ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :من أين لك ىذا  ،قاؿ
ببلؿ  :كاف عندنا ٘تر ردمء  ،فبعت منو صاعُت بصاع  ،لنطعم النيب صلى اهلل عليو كسلم
 ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم عند ذلك َّ ،أكه ٌأكه  ،عُت الربا عُت الربا  ،ال تفعل ،
)(4

كلكن إذا أردت أف تشًتم فبع التمر ببيع آخر ٍ ،ب اشًته "
الوجو الثالث :

أف األصل ىو العموـ  ،كيؤيد ىذا العموـ أف اآلية ٓب يتقدمها بيع مذكور يرجع إليو .
- 2

عن أسامة بن زيد

)(5

كسلم " ال ربا إال ُب النسيئة

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

)(6

"  ،كُب ركاية " إ٪تا الربا ُب النسيئة " كُب ركاية " ال

( )1حاشية العدكم ( ، )182/2تفسَت القرطيب (. ) 356/3
( )2تفسَت القرطيب ( ، )356/3أحكاـ القرآف البن العريب (. )320/1
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )89
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الدينار بالدينار  ،رقم (  )2179ص ( ،)369كمسلم ،كتاب :
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=

ربا فيما كاف يدان بيد "

كجو الداللة :

)(1

.

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم نفى أف يكوف الربا ُب غَت النسيئة  ،كُب الركاية األخرل
حصر الربا ُب ربا النسيئة فقط ٦تا يدؿ على جواز ربا الفضل.
اعتراض من أكجو -:

الوجو األكؿ :

)(2

أف ىذا اٟتديث منسوخ  ،كيدؿ عليو ثبلثة أمور :

)(3

األكؿ  :إٚتاع ا١تسلمُت على ترؾ العمل بظاىر اٟتديث .
الثا٘ب  :رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو عن القوؿ ّتواز ربا الفضل بعد علمو
)(4

باألحاديث الدالة على ٖترٯتو .
الثالث  :أف ٖترٙب ربا النسيئة كاف متقدمان جدان على ٖترٙب ربا الفضل أم أف ٖترٙب ربا
الفضل كاف ُب خيت سنة ست من ا٢تجرة كيدؿ على ذلك حديث فضالة بن
)(5

عبيد رضي اهلل عنو قاؿ  " :أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو ٓتيت بقبلدة فيها
ػػػػػػػػػ
=

ا١تساقاة  ،باب  :بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل  ،رقم ( )1592ص (. )602
( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل  ،رقم (.)602( )1596
( )2االعتبار ُب الناسخ كا١تنسوخ من اآلثار (  ، )165-162/1شرح النوكم على مسلم (  ،)25/11فتح البارم
(. )482/4
( )3شرح النوكم على مسلم ( ، )25/11كانظر نقوالت اإلٚتاع ص (. )91
( )4انظر  :أدلة رجوع ابن عباس رضي اهلل عنو ُب مسلم كغَته ص (.)96-94
( )5ىو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن مالك بن األكس األنصارم رضي اهلل عنو  ،يكٌت أبا ٤تمد  ،أكؿ
مشاىده أحد ٍ ،ب شهد ا١تشاىد كلها ٍ ،ب انتقل إٔب الشاـ  ،كسكن دمشق  ،كبٌت ّٔا داران  ،ككاف فيها قاضيان
كس ىَب بأرضهم  ،توُب ُب
١تعاكية رضي اهلل عنو َّ ،أمره معاكية رضي اهلل عنو على اٞتيش فغزا الركـ ُب البحر  ،ى
أعٍت يا بٍت  ،فإنك ال ٖتمل
خبلفة معاكية رضي اهلل عنو ٛ ،تل معاكية رضي اهلل عنو سريره كقاؿ البنو عبداهلل ّْ :
بعده مثلو أبدان  ،ككانت كفاتو سنة ثبلث كٜتسُت للهجرة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2063ص ( ، )599كأسد الغابة رقم الًتٚتة (.)459/3( )4233
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خرز كذىب  ،كىي من ا١تغاٖب تباع  ،فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالذىب
ُب القبلدة فنزع كحده ٍ ،ب قاؿ ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذىب بالذىب
)(1

كزنان بوزف " .
كعن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنو قاؿ  :اشًتيت يوـ خيت قبلدة باثٍت عشر ديناران
)(2

ص ٍل .
فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  :ال تباع حىت تيػ ىف َّ
كعن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنو قاؿ  :كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نبايع
)(3

الوقية الذىب بالدينارين كالثبلثة  ،فقاؿ  :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :ال
اليهود ي
)(4
تبيعوا الذىب بالذىب إال كزنان بوزف " .
كعن أيب سعيد ا٠تدرم  ،ك أيب ىريرة رضي اهلل عنهما  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم استعمل رجبلن على خيت  ،فجاءه بتمر ىجنيب  ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم  " :أكل ٘تر خيت ىكذا ؟ فقاؿ  :ال  ،كاهلل يا رسوؿ اهلل! إنا لنأخذ الصاع من ىذا
بالصاعُت  ،كالصاعُت بالثبلثة  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :فبل تفعل  ،بع
)(5

)(6

اٞتى ٍم ىع بالدرىم ٍ ،ب ابتع بالدراىم جنيبان " ا.ىػ .
الوجو الثاني :
أف حديث أسامة رضي اهلل عنو ال ٮتلو إما أف يكوف موافقان ألحاديث ٖترٙب ربا الفضل

( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :الربا  ،باب  :بيع القبلدة فيها خرز كذىب  ،رقم ( )1591ص (. )599
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :الربا  ،باب  :بيع القبلدة فيها خرز كذىب  ،رقم ( )1591ص (. )599
الوقية  :تساكم أربعُت در٫تان .
( )3ي
انظر  :ا١تغٍت ( ، )209/4حاشيتا القليويب كعمَتة ( ، )1068/2قاؿ ابن قدامة بغَت خبلؼ .
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :الربا  ،باب  :بيع القبلدة فيها خرز كذىب  ،رقم ( )1591ص (.)599
( )5اٞتى ٍم ىع  :ىو الدَّقل كىو أردأ التمر .
انظر ٥ :تتار الصحاح مادة (ٚتع) ص ( ، )46لساف العرب  ،مادة (ٚتع) (. )360/2
( )6اٞتنيب  :أجود التمر  .انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( جنب) ص (  ، )62القاموس احمليط  ،مادة (جنب ) ص
( . )298
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 ،كإما أف يكوف ٥تالفان  ،فإف كاف حديث أسامة رضي اهلل عنو موافقان ٢تا فبل إشكاؿ ُب
ذلك  ،كصورة ذلك  :أف يكوف أسامة رضي اهلل عنو ٝتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ييسأؿ عن الربا ُب صنفُت ٥تتلفُت  ،ذىب بفضة أك ٘تر ْتنطة قبل " إ٪تا الربا ُب النسيئة "
فحفظو فأدل قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كإف كاف حديث أسامة رضي اهلل عنو ٥تالفان
٢تا  ،فإف اٟتجة و
حينئذ ُب قوؿ من قاؿ بتحرٙب ربا الفضل كذلك ألمور ثبلثة كىي :
فرد كىو أسامة رضي اهلل عنو  ،كالذين رككا التحرٙب
األكؿ  :أف راكم ىذا اٟتديث ه
ٚتاعة منهم عمر كعثماف كعلي كعبادة بن الصامت كأبو ىريرة كأبو سعيد ا٠تدرم
رضي اهلل عنهم .
الثا٘ب  :أف فيمن سبق ذكرىم رضي اهلل عنهم من ىو أشد حفظان من أسامة رضي
اهلل عنو كأيب ىريرة كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما .
الثالث  :أف فيمن سبق ذكرىم من ىو أسن كأقدـ صحبة من أسامة بن زيد رضي
)(1

اهلل عنو كعثماف بن عفاف كعبادة بن الصامت رضي اهلل عنهما .

الوجو الثالث :

أف يكوف ا١تراد ىو بيع األصناؼ غَت الربوية  ،كبيع الدين بالدين مؤجبلن  ،كمثاؿ ذلك
)(2

أف يكوف لو عند رجل نقد موصوؼ فيبيعو بعرض موصوؼ مؤجبلن .

( )1آّموع ( ، )51/10ا١تغٍت ( ، )53/6نيل األكطار (. )191/5
( )2شرح النوكم على مسلم (. )25/11
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الوجو الرابع :

لكن البدلُت متماثبلف كمن جنس ك و
احد ،
أف يكوف ا١تراد ىو بيع األصناؼ الربوية ك َّ
)(1
و
فحينئذ ال يكوف الربا إال ُب النسيئة .
الوجو الخامس :

أف اٟتصر ا١تقصود ُب اٟتديث إ٪تا ىو حصر الكماؿ  ،أم إ٪تا الربا األغلظ  ،الشديد
ﭽﭧ

التحرٙب  ،ا١تتوعد عليو بالعقاب الشديد  ،ىو ربا النسيئة ؛ كقولو تعأب :

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ أم
)(2

)(3

إ٪تا ا١تؤمنوف كاملو اإلٯتاف  ،ككما تقوؿ العرب إ٪تا العآب زي هد مع أنو يوجد عآب غَته .
الوجو السادس :

أف نفي ٖترٙب ربا الفضل من حديث أسامة رضي اهلل عنو با١تفهوـ  ،كٖترٙب ربا الفضل
)(4

من حديث أيب سعيد ا٠تدرم كغَته با١تنطوؽ  ،كا١تنطوؽ مقدـ على ا١تفهوـ .
الوجو السابع :

أف مفهوـ حديث أسامة رضي اهلل عنو عاـ  ،ألنو يدؿ ٔتفهومو على نفي ربا الفضل
عن كل شيء من األصناؼ الربوية أك غَتىا  ،كسواءن َّاٖتد اٞتنس أك اختلف  ،كأما
األحاديث الدالة على ٖترٙب ربا الفضل فهي أخص من حديث أسامة رضي اهلل عنو  ،ألهنا
)(5

تدؿ على ٖترٙب التفاضل مع اٖتاد اٞتنس  ،كجوازه مع اختبلؼ اٞتنس .
)(6

-3عن أيب ا١تنهاؿ قاؿ  :باع شريك ٕب بالكوفة دراىم بدراىم بينهما فضل  ،فقلت
( )1آّموع (. )52/10
( )2سورة األنفاؿ من اآلية (. )2
( )3فتح البارم ( ، )482/4إعبلـ ا١توقعُت (. )94/2
( )4فتح البارم ( ، )482/4نيل األكطار (. )192/5
( )5نيل األكطار (. )192/5
مكي ثقة ،ككثقو ابن حباف  ،توُب سنة ست
( )6ىو عبدالرٛتن بن مطعم البنا٘ب  ،أبو ا١تنهاؿ ا١تكي  ،قاؿ أبوزرعة ّّ :
كمائة .
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=

علي أح هد  ،فأتيت التاء
 :ما أرل ىذا يصلح  ،فقاؿ  :لقد بعتها ُب السوؽ فما عاب ذلك َّ
بن عازب فسألتو  ،قاؿ  :قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة كٕتارتنا ىكذا  ،فقاؿ  :ما
كاف يدان بيد فبل بأس  ،كما كاف نسيئة فبل خَت فيو " كأت ابن أرقم فإنو كاف أعظم ٕتارة
)(1

مٍت  ،فأتيتو  ،فذكرت ذلك لو  ،فقاؿ  :صدؽ التاء " ا.ىػ .
كجو الداللة من الحديث :

أف فيو تصر٭تان ّتواز ربا الفضل كذلك عند قولو  " :دراىم بدراىم بينهما فضل" كىذا
ىو عُت ربا الفضل َّ ،
فدؿ ذلك على جوازه .
اعتراض من أربعة كجوه -:

الوجو األكؿ :
أنو منسوخ  ،كيدؿ على ذلك ثبلثة أمور :
األكؿ  :أف راكم اٟتديث نفسو كىو اٟتميدم

)(2

)(3

قاؿ بعده مباشرنة  :ىذا منسوخ  ،ال

يؤخذ ّٔذا " كناىيك بو علمان كاطبلعان .

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )470/4الثقات (. )324/2
( )1أخرجو اٟتميدم ُب مسنده  ،رقم (  ، )514/1 ( )744كالطحاكم ُب مشكل اآلثار  ،رقم ( )6060
( ،)333/15كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت ،باب  :البياف ُب نسخ ذلك كرجوع ابن عباس رضي اهلل عنو  ،رقم
( ،)176/1( )453كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب البيوع  ،رقم ( ، )13/3( )2823كاٟتديث كإف كاف إسناده
صحيحان إال أنو معلوؿ أك منسوخ .
انظر  :آّموع ( ، )51/10مسند اٟتميدم ( ، )514/1كاالعتبار ُب الناسخ كا١تنسوخ (. )167/1
( )2ىو عبداهلل بن الزبَت بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األسدم  ،أبو بكر اٟتميدم ا١تكي  ،قاؿ اإلماـ أٛتد :
اٟتميدم عندنا إماـ  ،كقاؿ أبو حاًب ىو ثقة إماـ  ،توُب سنة مائتُت كعشرين.
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )133/4سَت أعبلـ النببلء (. )616/10
( )3انظر  :مسند اٟتميدم ( ، )514/1كمشكل اآلثار (. )333/15
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)(1

الثاني  :أنو مركم أكؿ اإلسبلـ قبل ٖترٙب ربا الفضل كذلك ألف التاء بن عازب كزيد
بن أرقم رضي اهلل عنهما قد بينا أف توجيو النيب صلى اهلل عليو كسلم ٢تما ُب البيع إ٪تا كاف
عند قدكمو للمدينة  ،حيث قاؿ  :قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة ك٨تن نبيع ىذا البيع،
فقاؿ  :ما كاف يدان بيد فبل بأس بو  ،كما كاف نسيئة فهو ربا "
كاف ُب خيت فهو متأخر جدان فدؿ ذلك على نسخو .

)(2

 ،مع أف ٖترٙب ربا الفضل

الثالث  :أف ٖتمل التاء كزيد رضي اهلل عنهما ٢تذا اٟتديث كاف ُب سن الصبا كعمر٫تا
)(3

عشر سنُت عند قدكـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة .
الوجو الثاني :
ترجيح أدلة ٖترٙب ربا الفضل على غَتىا  ،كذلك بثبلثة أمور :
األكؿ  :أف ركايات التحرٙب أكثر من ركايات اإلباحة لربا الفضل .
الثاني  :أف الذين رككا ٖترٙب ربا الفضل أسن من التاء بن عازب كزيد بن أرقم رضي اهلل
عنهما  ،فإف فيهم عثماف كعبادة كغَت٫تا رضي اهلل عنهم .
الثالث  :أف الذين رككا ٖترٙب ربا الفضل أحفظ من التاء بن عازب كزيد بن أرقم رضي اهلل
)(4

عنهما  ،فإف فيهم أبا ىريرة

( )1آّموع (. )54/10
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :النهي عن بيع الورؽ بالذىب دينان  ،رقم (  )1589ص
(.)599
( )3آّموع (. )58/10
( )4ىو ابن يعدثاف بن عبداهلل بن زىراف بن كعب بن اٟتارث الدكسي  ،صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
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)(1

كأبا سعيد كغَت٫تا رضي اهلل عنهم .

الوجو الثالث :

)(2

من ا١تعلوـ إذا تعارض ا١تقرر كالناقل عن حكم األصل فيقدـ الناقل عن حكم األصل ،
كالناقل عن حكم األصل ىنا ىو ٖترٙب ربا الفضل .
الوجو الرابع :

أف حديث اٟتميدم معلوؿ كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٯتتنع اٟتكم بصحتو كبياف ذلك
)(3

أف اٟتديث ركم بثبلثة ألفاظ :

)(4

األكؿ  :اللفظ الذم ركاهي اٟتميدم .
الثاني  :عن أيب ا١تنهاؿ قاؿ  " :سألت التاء بن عازب كزيد بن أرقم عن الصرؼ ،فقاؿ :
)(5

إف كاف يدان بيد فبل بأس  ،كإف كاف نسأ فبل يصلح "
إٕب
الثالث  :عن أيب ا١تنهاؿ قاؿ  :باع شريك ٕب ىكًرقان نسيئةن إٔب ا١توسم أك إٔب اٟتج ،فجاء َّ
علي أحد فأتيت
فأخت٘ب  ،فقلت  :ىذا األمر ال يصلح  ،قاؿ  :قد بعتو ُب السوؽ فلم يينكر َّ
التاء بن عازب فسألتو  ،فقاؿ  :قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة ك٨تن نبيع ىذا البيع فقاؿ
ػػػػػػػػػ
=

ا.ىػ .

اختلف العلماء ُب اٝتو  ،فقيل عمَت كقيل عبداهلل كقيل بػيىرير كقيل عبدالرٛتن  ،كقيل غَت ذلك  ،أسلم عاـ خيت
 ،كشهدىا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،الزـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ككاظب عليو رغبةن ُب العلم ،
فكانت يده مع يد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يدكر معو حيث دار  ،ككاف من أحفظ أصحاب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم  ،ككاف ٭تضر ماال ٭تضر ا١تهاجركف كاألنصار  ،الشتغاؿ ا١تهاجرين بالتجارة  ،كاألنصار
بالزراعة  ،شهد لو النيب صلى اهلل عليو كسلم باٟترص على العلم كاٟتديث  ،استعملو عمر رضي اهلل عنو على
البحرين ٍ ،ب عزلو ٍ ،ب أراده على العمل فأىب كٓب يزؿ يسكن ا١تدينة حىت توُب ّٔا سنة سبع كٜتسُت للهجرة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة  ، )862( )3183( ،سَت أعبلـ النببلء (. )578/2
( )1آّموع (. )58/10
( )2آّموع (. )58/10
( )3آّموع (. )56/10
( )4انظر ص (. )106
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :التجارة ُب البيػّْر  ،رقم ( )2061_2060ص (.)352
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 :ما كاف يدان بيد فبل بأس كما كاف نسيئة فهو ربا  ،كأت زيد بن أرقم فإنو أعظم ٕتارة مٍت ،
)(1

فأتيتو فسألتو  ،فقاؿ مثل ذلك " ا.ىػ .
كىذاف اللفظاف األخَتاف اللذاف ُب الصحيح ال منافاة بينهما كال إشكاؿ  ،كال حجة ١تتعلق
فيهما ألنو ٯتكن ٛتل ذلك على بيع دراىم بشيء ليس ربويان  ،كيكوف الفساد ألجل التأخَت
با١توسم أك اٟتج فإنو غَت ٤ترر  ،كالسيما على ما كانت العرب تفعل  ،أك أف ٭تمل على
)(2

اختبلؼ اٞتنس كيدؿ عليو ركاية أخرل عن أيب ا١تنهاؿ قاؿ " سألت التاء بن عازب كزيد
بن أرقم عن الصرؼ  ،فكبل٫تا يقوؿ  " :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن بيع الذىب
)(3

بالورؽ دينان " .
الراجح :

بعد استعراض أدلة الفريقُت يتبُت لنا أف القوؿ الراجح ىو قوؿ ٚتاىَت علماء األمة ،كىو
ٖترٙب ربا الفضل  ،كذلك ألسباب كثَتة منها :
األكؿ  :أف أدلة ٖترٙب ربا الفضل دلت على ٖترٯتو ٔتنطوقها  ،كأدلة من قالوا ّتواز ربا

الفضل دلت على جوازه ٔتفهومها  ،كا١تنطوؽ مقدـ على ا١تفهوـ .
الثاني  :كثرة األدلة الدالة على ٖترٙب ربا الفضل .

الثالث  :رجحاف القوؿ برجوع ابن عباس رضي اهلل عنو .
الرابع  :عدـ سبلمة أدلة القائلُت ّتواز ربا الفضل  ،فهي إما منسوخة أك معلولة أك
معارضة ١تا ىو أصح منها فتكوف مرجوحة أك ٤تتملة .

الخامس  :اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على القوؿ بتحرٙب ربا الفضل  ،بل

كٚتهور الصحابة رضي اهلل عنهم كٓب ٮتالف إال عدد قليل جدان .

السادس  :أف أدلة اٞتمهور ناقلة عن حكم األصل  ،كالناقل مقدـ على ا١تقرر ٟتكم
)1589ص

( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :النهي عن بيع الورؽ بالذىب دينان  ،رقم (
(.)599
( )2آّموع (. )56/10
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الورؽ بالذىب نسيئة  ،رقم ( )2181-2180ص(. )369
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األصل.

السابع  :أف أدلة ٖترٙب ربا الفضل غَت ٤تتملة ٓ ،تبلؼ ا١تبيحة لو .
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ا١تبحث األكؿ
ا١تطلب الثا٘ب
جواز بيع العرايا
أكالن  :التعريف بالعرايا -:
-1العرايا لغةن ٚ :تع ىع ًريَّة  ،كالعريَّةي اسم للنخلة اليت ييعريها صاحبها رجبلن ٤تتاجان فيجعل
لو ٙترىا عامها فيأتيها احملتاج ليأخذ ٙترهتا  ،كقاؿ بعضهم ىي النخلة اليت أكل ما عليها
)(1

معراة .
فأصبحت َّ
أ-العرايا اصطبلحان :

)(2

فيما دكف ٜتسة أكسق،
أ-العرايا اصطبلحان عند اٟتنفية  :ىي أف تباع ٓترصها
كفسركىا بقو٢تم  :أف يهب الرجل ٙتر ٩تلة من بستانو لرجل ٍ ،ب يشق على ا١ت ٍع ًرم دخوؿ
ي
ا١ت ٍعَّرل لو ُب بستانو كل يوـ لكوف أىلو ُب البستاف كال يرضى من نفسو هخلف الوعد كالرجوع
ي
)(4
)(3
ُب ا٢تبة  ،فيعطيو مكاف ذلك ٙتران ٣تددان با٠ترص ليدفع عن نفسو الضرر .
الرجل اآلخر ٙتر ٩تلة أك ٩تبلت العاـ
ب-كالعرايا اصطبلحان عند ا١تالكية ىي  :أف ٯتنح ي
)(5

كالعامُت يأكلهما ىو كعيالو ٍ ،ب يشًتيها منو .
كعرفها الشافعية بقو٢تم  :بيع الرطب على رؤكس النخل خرصان ٔتثل ما يرجع إليو
جػَّ -

(٥ )1تتار الصحاح  ،مادة (خرص) ص ( ، )73كمادة (حرز) ص ( ، )56كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (خرص) ص()89
 ،كمادة (حرز) ص ( ، )73كالقاموس احمليط  ،مادة (خرص) ص ( ، )454كمادة (حرز) ص (. )356
ً
رص أرضك  ،كيطلق أيضان على الكذب كعلى كل
ص لغة  :التقدير ك ٍ
اٟتزير  ،كاالسم بالكسر  ،فيقاؿ  :كم خ ي
()2ا٠تىٍر ي
بالظن ٥ .تتار الصحاح  ،مادة (عرا)  ،ص (  ، )180ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عراهي) ص (  ، )211القاموس
قوؿ ّْ
رم) ص (. )1084
احمليط  ،مادة ( ي
الع ي
( )3الحظ أهنم ٓب يذكركا ىنا لفظ البيع  ،ألف بيع العرايا ٤ترـ عند اٟتنفية  ،كلذلك ذكركه بلفظ العطية .انظر لذلك
اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )487/2
( )4ا١تبسوط ( ، )193/12بدائع الصنائع ( ، )319/5اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (.)487/2
( )5ا١تدكنة ( ، )396/4( ، )284/3حاشية العدكم (. )286/2
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)(1

الرطب عند التتمر من التمر فيما دكف ٜتسة أكسق .
كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم  :بيع الرطب ُب رؤكس النخل خرصان ٔتآلو يابسان ٔتثلو من التمر
دَّ -
)(2

كيبلن ال جزافان فيما دكف ٜتسة أكسق .
كعرفها الظاىرية بأهنا  :بيع الرطب ُب رؤكس النخل ٓترصها ٘تران فيما دكف ٜتسة
ىػَّ -
)(3

أكسق .
كإذا تأملنا ىذه التعريفات كجدنا أف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب متفقوف على التعريف

العاـ للعريَّة كىي  :بيع
أكسق .

)(4

الرطب ُب رؤكس النخل خرصان ٔتثلو من التمر فيما دكف ٜتسة

ثانيان  -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم -:
)(5

)(6

ىو ابن القيم اٞتوزية ُب إعبلـ ا١توقعُت  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :كيا هلل
العجب أكاف ا١تسلموف يقامركف إٔب زمن خيت ٍ ،ب استمركا على ذلك إٔب عهد ا٠تلفاء
رص قمار
الراشدين ٍ ،ب انقضى عصر الصحابة كعصر التابعُت على القمار كال يعرفوف أف ا٠تى ى
حىت بيَّنو بعع فقهاء الكوفة ؟ كىذا كاهلل الباطل حقان  ،كاهلل ا١توفق "

( )1اٟتاكم الكبَت ( ، )214/5الوسيط ُب ا١تذىب (. )187/3
( )2اإلقناع ( ، )251/2منتهى اإلرادات (. )253/3
( )3احمللى (. )389/7
( )4البيع ُب العرايا ال ٭تملو اٟتنفية على اٟتقيقة  ،بل على آّاز إذ إف ا١تراد عندىم ا٢تبة ا١تبتدأة ،ألف بيع ا١تكيل
ٔتكيل من جنسو ال ٬توز با٠ترص  ،كلو كاف على رؤكس النخل .
انظر  :ا١تبسوط (. )193/12
( )5ىو ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي  ،أحد كبار العلماء  ،تتلمذ على يد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،
كتعلٌق بشيخو كثَتان حىت ال يكاد ٮترج عن شيء من أقوالو  ،كىو الذم َّ
ىذب كتب شيخ اإلسبلـ كنشر علمو ،
كسجن معو ُب قلعة دمشق  ،ألَّف كتبان كثَتة منها  :إعبلـ ا١توقعُت ،كالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ،
أحكاـ أىل الذمة  ،الصواعق ا١ترسلة على اٞتهمية كا١تعطلة  ،كغَتىا  ،كلد بدمشق سنة 691ىػ كتوُب ّٔا سنة
751ىػ.
انظر  :أعياف العصر ( ، )366/4ذيل طبقات اٟتنابلة ( ، )447/4األعبلـ (. )56/6
( )6إعبلـ ا١توقعُت (. )267/2
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ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
أ-عن سهل بن أيب

)(1

ثمةى أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو بعثو على خرص الثمر
ىح ى
)(2

 ،كقاؿ  :إذا أتيت أرضان فاخرصها  ،كدع ٢تم قدر ما يأكلوف " .
كٓب أقف على حديث أك أثر لغَت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو من بُت ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم فيما بُت يدم من ا١تراجع .
ب-شهرة جواز بيع العرايا بُت الصحابة رضي اهلل عنهم كيدؿ على ذلك أف النيب صلى
اهلل عليو كسلم أمر أصحابو رضي اهلل عنهم با٠ترص ُب غزكة تبوؾ  ،فعن أيب ٛتيد
)(3

الساعدم رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :غزكنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم غزكة تبوؾ فلما جاء
كادم ال يقىرل إذا امرأة ُب حديقة ٢تا  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو  " :اخرصوا
" كخرص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عشرة أكسق  ،فقاؿ ٢تا  " :أحصي ما ٮترج منها "
يقومن أحد  ،كمن كاف معو
فلما أتينا تبوؾ قاؿ  " :أما إهنا ستهب الليلة ريح شديدة  ،فبل َّ
ٌ
بعَت فليعقلو " فىػ ىع ىق ٍلنىاىا  ،كىبَّت ريح شديدة  ،فقاـ رجل فألقتو ّتبل طٌ ًي  ،كأىدل ملك
)(4
أىيٍػلىةى للنيب صلى اهلل عليو كسلم بىػ ٍغلةن بيضاء ككساه بيردان ككتب لو بىػبى ٍح ًرىم

)(1

 ،فلما أتى

( )1ىو سهل بن أيب ىحثٍ ىمةى بن عبيد اهلل كاختلف ُب اسم أبيو فقيل  ،عامر كقيل عبداهلل بن ساعدة بن عامر بن عدم
بن ٣تدعة بن مالك بن األكس ،كلد سنة ثبلث من ا٢تجرة  ،قاؿ الواقدم  " :قبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كىو ابن ٙتاف سنُت  ،كلكنو حفظ عنو فركل كأتقن  ،كقاؿ أبو حاًب الرازم كاف ٦تن بايع رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ٖتت الشجرة ككاف دليلو أحد  ،كشهد ا١تشاىد كلها إال بدران  ،كالذم قالو الواقدم أظهر " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1052ص ( )309كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )387/2( )2287
( )2أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الزكاة  ،باب  :من قاؿ  :يًتؾ لرب اٟتائط قدر ما يأكل ىو كأىلو
 ...رقم (  ، )208/4( )7446كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،كتاب  :الزكاة  ،باب  :الزكاة ُب الزرع كالكرـ  ،رقم
( ، )21/2( )150كرقم ( ، )23/2( )1505قاؿ اٟتاكم  :ىذا حديث صحيح اإلسناد  ،كصحح اٟتديث
أيضان ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت (. )267/2
( )3أيب ٛتيد الساعدم األنصارم اختلف ُب اٝتو  ،فقيل ا١تنذر بن سعد بن ا١تنذر  ،كقيل عبدالرٛتن بن سعد بن
ا١تنذر  ،كقيل غَت ذلك  ،يي ُّ
عد ُب أىل ا١تدينة  ،توُب ُب آخر خبلفة معاكية رضي اهلل عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2888ص ( ، )790كسَت أعبلـ النببلء (. )481/2
( )4البيػ ٍريد  :نوع من الثياب  ،كىو كساء أسود مربع  ،تلبسو األعراب ٥ ،تتار الصحاح  ،مادة (برد) ص (. )19
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كادم ال يقرل قاؿ للمرأة  " :كم ىجاء حديقتك " قالت  :ىع ىشرىة و
ص رسوؿ اهلل
أكسق ىخ ٍر ى

صلى اهلل عليو كسلم " ......

)(2

)(3

.

قاؿ اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل تعأب " فقد جاءت ىذه اآلثار عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم كتواترت ُب الرخصة ُب بيع العرايا كقىبًلى ىها أىل العلم ٚتيعان  ،كٓب ٮتتلفوا ُب صحة
٣تيئها  ،كتنازعوا ُب تأكيلها "
)(5

)(4

.

كقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعأب  " :كيا هلل العجب أكاف ا١تسلموف يقامركف إٔب زمن
خيت ٍ ،ب استمركا على ذلك إٔب عهد ا٠تلفاء الراشدين ٍ ،ب انقضى عصر الصحابة كعصر
رص قمار حىت بيَّنو بعع فقهاء الكوفة ؟ كىذا كاهلل
التابعُت على القمار كال يعرفوف أف ا٠تى ى
)(6

الباطل حقان  ،كاهلل ا١توفق " ا.ىػ .
)(7

كقاؿ ابن حزـ " كا٠تت ُب استثناء جواز بيع الرطب بالتمر ألىل العرايا خاصة منقوؿ
ػػػػػػػػػ
=

( )1أم ببلدىم .
انظر  :فتح البارم ( ،ا١تقدمة . )118 /
خرص التمر  ،رقم ( )1481ص (. )259
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الزكاة  ،باب  :ي
( )3ىو أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة بن عبدا١تلك األزدم اٟتجرم ا١تصرم ا١تعركؼ بالطحاكم  ،فقيو حنفي
بل من كبار أئمة اٟتنفية إليو انتهت رياسة أصحاب أيب حنيفة ٔتصر  ،كاف شافعيان يقرأ على خالو ا١تز٘ب فقاؿ لو
يومان  :كاهلل ال جاء منك شيء  ،فغضب أبو جعفر من ذلك  ،كانتقل إٔب أيب جعفر بن أيب عمراف اٟتنفي
كاشتغل عليو  ،فلما صنَّف ٥تتصره –أم ٥تتصر الطحاكم األكسط  ، -قاؿ  :رحم اهلل أبا إبراىيم – يعٍت ا١تز٘ب
– لو كاف حيان لكفر عن ٯتينو  ،قاؿ ٤تمد بن أٛتد الشركطي  :قلت للطحاكم ٓ :ب خالفت خالك كاخًتت
مذىب أيب حنيفة قاؿ  :أل٘ب كنت أرل خإب يدٙب النظر ُب كتب أيب حنيفة فلذلك انتقلت إليو  ،لو مصنفات
منها  :أحكاـ القرآف  ،كاختبلؼ العلماء  ،كمعا٘ب اآلثار  ،كالشركط  ،كغَتىا  ،كلد سنة ٙتاف كثبلثُت كمائتُت
كتوُب سنة إحدل كعشرين كثبلث مائة .
انظر  :طبقات الفقهاء للشَتازم ( ، ) 142/1كفيات األعياف (  ، ) 76/1تذكرة اٟتفاظ ( . )21 /3
( )4شرح معا٘ب اآلثار (. )30/4
( )5تقدمت ترٚتتو ص ()142

( )6إعبلـ ا١توقعُت (. )267/2
( )7ىو علي بن أٛتد بن سعيد بن حزـ الظاىرم  ،أبو ٤تمد  ،عآب األندلس ُب عصره  ،كأحد أئمة اإلسبلـ  ،كانت
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=

)(1

 .ك٦تا سبق يتبُت لنا أف بيع العرايا ٓب ينقل حكمو عن ٚتيع ا٠تلفاء
نقل التواتر "
الراشدين رضي اهلل عنهم كإ٪تا نقل جوازه عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كذلك بعد
لعل ابن القيم رٛتو اهلل تعأب نقل
ثبوت جوازه عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،ك ٌ
استمرار ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على العمل
على خرص الثمار حىت انقضاء عهد ا٠تلفاء الراشدين ٍب عصر التابعُت لتواتر الرخصة ُب بيع

)(2

العرايا كقبوؿ أىل العلم ٢تا ٚتيعان كعدـ اختبلفهم ُب ٣تيئها على ما ذكرهي اإلماـ الطحاكم
كابن حزـ رٛتهما اهلل تعأب قبل أسطر معدكدة  ،كذلك يشَت إشارة من غَت و
نص إٔب اتفاؽ
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز بيع العرايا ُب العموـ .
رابعان  :رأم أىل العلم في حكم بيع العرايا :

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ -:

)(3

عدـ جواز بيع العرايا مطلقان  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب .
أدلتهم - :
-1قولو صلى اهلل عليو كسلم " التمر بالتمر كيبلن بكيل "

)(4

.

ػػػػػػػػػ
=

لو كألبيو من قبلو رياسة الوزارة كتدبَت ا١تملكة  ،فزىد فيها كانصرؼ إٔب العلم كالتأليف  ،كاف فقيهان حافظان للسنة،
يستنبط األحكاـ من الكتاب كالسنة  ،كاف ُب األندلس خلق كثَت ينسبوف إٔب مذىبو  ،لو مؤلفات كثَتة منها
احمللى  ،الفصل ُب ا١تلل كالنحل  ،الناسخ كا١تنسوخ كجوامع السَتة كغَتىا  .كلد سنة ثبلث مائة كأربعان كٙتانُت ،
كتوُب سنة أربع مائة كستة كٜتسُت للهجرة "
انظر  :بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ األندلس ( . )415/1كفيات األعياف ( ، )325/3اإلعبلـ (. )254/4
( )1احمللى (. )396/7
( )2تقدمت ترٚتتو ص143
( )3ا١تبسوط ( ، )192/12بدائع الصنائع ( ، )319/5اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )652/1
( )4أخرجو النسائي ُب السنن بلفظ  " .كإف التمر بالتمر يم ٍديان ٔتي ٍدم "  .كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الشعَت بالشعَت
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=

كجو الداللة -:

)(1

أف ما على رؤكس النخل ٘تر كال ٬توز بيعو بالتمر إال كيبلن بكيل .
اعًتاض :
من ا١تسلم أنو ال ٬توز بيع التمر بالتمر إال مثبلن ٔتثل  ،يدان بيد  ،إال أف بيع العرايا

مستثٌت من ذلك

)(2

 ،كيدؿ على ذلك حديث أيب ىريرة

)(3

رضي اهلل عنو " أف النيب صلى
)(4

اهلل عليو كسلم رخص ُب بيع العرايا ُب ٜتسة أكسق أك دكف ٜتسة أكسق " .
-2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،قاؿ  " :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن
احملاقلة كا١تزابنة "

)(5

.

كجو الداللة -:
أف احملاقلة ىي  :بيع اٟتنطة ُب سنبلها ْتينطة  ،كا١تزابنة ىي  :بيع التمر على رؤكس

النخل بالتمر خرصان)َّ ، (6
فدؿ ذلك على حرمة بيع العرايا .
اعًتاض :
ػػػػػػػػػ
=

 ،رقم (  . )318/7 ( )4577ككذلك أخرجو ُب السنن الكتل  ،بنفس الكتاب كالباب  ،رقم ( )6110
( ،)951/2كالشاشي ُب مسنده  ،رقم (  ، )162/3 ( )1242كأبو طاىر ا١تخلص ُب ا١تخلصيات  ،رقم
( ، )377/2( )1542كأصلو ُب صحيح مسلم كلكن بلفظ " هني عن بيع الذىب بالذىب كالفضة بالفضة
كالت بالت كالشعَت بالشعَت كالتمر بالتمر كا١تلح با١تلح إال سواءن بسواء عينان بعُت "  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة ،
باب  :الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدان  ،رقم ( )1587ص (. )598
( )1ا١تبسوط ( ، )192/12بدائع الصنائع (. )318/5
( )2آّموع ( )13/11فتح البارم البن حجر (. )495/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الثمر على رؤكس النخل  ،رقم ( ، )2190ص(. )370
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع ا١تزابنة  ،رقم ( )2187ص (. )370
( )6بدائع الصنائع ( ، )318/5اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )652/1
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بيع العرايا صورة من صور ا١تزابنة
)(2

)(1

كىو مستثٌت من ا١تزابنة كمن سائر كجوه الربا
)(3

ثمة " أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
بالرخصة كيدؿ عليو حديث سهل بن أيب ىح ى
)(4
هنى عن ا١تزابنة بيع الثمر بالتمر إال أصحاب العرايا  ،فإنو ًأذف ٢تم "
)(5

-3عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ " :
" خففوا ُب ا٠ترص فإف ُب ا١تاؿ العرية " ...

)(6

.

( )1كلذلك َّبوب البخارم رٛتو اهلل تعأب ُب صحيحو ٔتا يشَت إٔب ذلك فقاؿ  :باب  :بيع ا١تزابنة ،كىي بيع الثمر
بالتمر كبيع الزبيب بالكرـ كبيع العرايا  ،كنقل ما يؤيد ذلك من خبلؿ تفسَت بعع الصحابة رضي اهلل عنهم
للمزابنة  ،فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  :ا١تزابنة  :بيع الثمر بالتمر كبيع الزبيب بالكرـ كيبلن  ،كقاؿ أبو
سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو  ،ا١تزابنة  :اشًتاء الثمر بالتمر على رؤكس النخل  .انظر صحيح البخارم  ،كتاب
البيوع  ،باب  :بيع الزبيب بالزبيب ،رقم (  )2171ص (  ، )368ككتاب البيوع  ،باب  :بيع ا١تزابنة  ،رقم
( )2186ص ( ، )370كما نقل مسلم ُب كتاب  :البيوع  ،باب  :النهي عن احملاقلة كا١تزابنة  ،رقم ()1536
ص ( ، )579تفسَت جابر بن عبداهلل للمزابنة أهنا  :بيع الرطب ُب النخل بالتمر كيبلن .
( )2ا١تقدمات ا١تمهدات ( . )165/2فتح البارم البن حجر (. )495/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 141
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :الرجل يكوف لو ٦تر  ...رقم ( )2383ص (.)407
( )5ىو جابر بن عبداهلل بن عمرك بن حراـ األنصارم السلمي  ،شهد العقبة الثانية مع أبيو كىو صغَت كٓب يشهد
األكٔب ،من ا١تكثرين اٟتفاظ للسنن  ،ككف بصره ُب آخر عمره  ،توُب سنة أربع كسبعُت كقيل سنة سبع كسبعُت
با١تدينة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )296ص (  ، )114سَت السلف الصاٟتُت (  ، )336/1أسد الغابة ُب معرفة
الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )492/1( )647
( )6أخرجو ابن ز٧تويو ُب األمواؿ  ،رقم (  ، )1078/3 ( ، )2008كأبو داكد ُب ا١تراسيل  ،رقم ( )118
( ، )134/1كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الزكاة  ،باب  :من قاؿ يًتؾ لرب اٟتائط قدر ما يأكل ، ...
رقم ( . )224/4( )7447كاٟتديث ضعيف فيو مسلم بن خالد بن قرقرة  ،قاؿ عنو ٭تِت بن معُت كأبو جعفر
لي كأبو داكد  :ضعيف  ،كقاؿ علي بن ا١تديٍت :ليس بشيء  ،كقاؿ البخارم  :منكر اٟتديث  ،كقاؿ أبو
النُّػ ىفٍي ُّ
حاًب  :ليس بذاؾ القوم  ،منكر اٟتديث  ،يكتب حديثو كال ٭تتج بو  ،تعرؼ كتنكر  ،كقاؿ الساجي  :كثَتان
كاف يرل القدر  ،كقاؿ ابن عدم أرجو أف ال بأس بو  ،كقاؿ ٭تِت بن معُت عنو مرة ال بأس بو كقاؿ مرة ثقة ،
لكن كما ترل أف ٚتهور احملدثُت على تضعيفو .
انظر  :هتذيب الكماؿ (  ، )98/7ميزاف االعتداؿ (  ، )413/6السنن الكتل (  ، )209/4تلخيص اٟتبَت
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كجو الداللة -:
)(1

أف ا١تخركص لو ال يستحق التخفيف بسبب البيع بل بسبب العطاء .
اعًتاض :
)(2

اٟتديث ضعيف ال تقوـ بو حجة .
-4القياس -:
كىو أنو قد باع مكيبلن ٔتكيل من جنسو فبل ٬توز با٠ترص كما لو كانا موضوعُت على
)(3

األرض أك كانا على رؤكس النخل ككما ُب سائر ا١تكيبلت من اٟتنطة كالشعَت كغَتىا .
اعًتاض :
أف ىذا قياس ُب مقابلة النص كالقياس ُب مقابلة النص ال ٕتوز  ،إذ إف الشارع اٟتكيم
)(4

صرح باستثناء العرايا كما ُب حديث سهل بن أيب ىحثمة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل
قد ٌ
)(5

صلى اهلل عليو كسلم هنى عن ا١تزابنة بيع الثمر بالتمر إال أصحاب العرايا فإنو أذف ٢تم .

ػػػػػػػػػ
=

(. )381/2
( )1ا١تبسوط (. )93/12
( )2تلخيص اٟتبَت ( ، )381/2كانظر تعليق اٟتاشية رقم ( )3ص .146
( )3اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )652/1
( )4فتح البارم البن حجر ( ، )495/4ا١تغٍت (. )120/6
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )146
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-5أف العرية ىي العطية لغة دكف البيع  ،قاؿ الشاعر :
)(2
)(1
كال ير ىجبيَّ وة
ليست بسنهاء
كلكن عرايا ُب السنُت اٞتوائح
اعًتاض :

)(3

)(4

ال يلزـ من كوف أصل العرية العطية أف ال تطلق العرية شرعان على صور أخرل .
-6أف ا١توىوب ٓب ي ً
ص ٍر ملكان للموىوب لو ما داـ متصبلن ٔتلك الواىب ،فما يعطيو من
ى
)(5
التمر ال يكوف عوضان عنو بل ىبة مبتدأة  ،كإ٪تا ٝتي بيعان ٣تازان .
اعًتاض من ثبلثة أكجو -:
الوجو األكؿ  :أف ٛتل الرخصة على ا٢تبة بعيد  ،كالسيما مع تصريح اٟتديث بالبيع
كاستثناء العرايا منو  ،فلو كاف ا١تراد ا٢تبة ١تا استثنيت العرية من البيع .
الوجو الثا٘ب  :أنو عت بالرخصة  ،كالرخصة ال تكوف إال بعد ٦تنوع  ،كا١تنع إ٪تا كاف ُب
البيع ال ُب ا٢تبة .
( )1السنهاء  :ىي األشياء اليت تأٌب عليها السنوف فتغَتىا  ،كا١تراد ىنا النخلة  ،كقاؿ بعضهم  :ىي النخلة اليت أصأّا
السنو يعٍت أضر ّٔا اٞتدب  ،كقاؿ بعضهم  :يقاؿ ٩تلة سنهاء ٖتمل سنة كال ٖتمل أخرل  .انظر  :معجم
َّ
مقاييس اللغة  ،مادة (سنو) ( ، )103/3احملكم كاحمليط األعظم  ،حرؼ (ج) مقلوبة (ر ج ب ) (، )409/7
ا١تعجم الوسيط  ،مادة (سنو) (. )456/1
( )2رجبًيَّة  :الًتجيب بأف تدعم الشجرة إذا ىكثػر ٛتلها لئبل تنكسر أغصاهنا  ،أك ض ُّم أعذاؽ النخلة إٔب سع ً
فاهتا
يى ىٍ
ى
ىى
يى
كشدُّىا با٠توص لئبل تنفضها الريح .
ى
انظر  :لساف العرب  ،مادة (رجب) ( ، )139/5القاموس احمليط مادة (رجب) ص (. )619
( )3ىذا البيت للصحايب اٞتليل  ،كالشاعر احملسن كثَت اٟتكم  ،سويد بن الصامت األنصارم رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب األلفاظ ص ( ، ) 520كلساف العرب  ،مادة (رجب ) (( ، ) 149/ 5قدح ) ( ( ، ) 49/ 11سنو
) (  ( ، ) 403 / 6عدا ) (  ، ) 91 / 9االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 1081ص ( . ) 316
( )4فتح البارم البن حجر (. )495/4
( )5بدائع الصنائع ( ، )319/5اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )656/1
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)(1

الوجو الثالث  :أف الرخصة قيّْدت ٓتمسة أكسق أك ما دكهنا  ،كا٢تبة ال تتقيد .
)(2

-7أف بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع التمر بالتمر .
اعًتاض -:
الوجو األكؿ  :للحكم بنسخ أحد الدليلُت َّ
البد من معرفة ا١تتأخر منهما ليكوف ناسخان
لآلخر  ،كىذا معدكـ .
الوجو الثا٘ب  -:أف النسخ ال يصار إليو إال عند عدـ إمكاف اٞتمع بُت الدليلُت ،كىنا
ٯتكن اٞتمع بُت الدليلُت  ،كىو أف بيع العرايا مستثٌت من عموـ النهي عند بيع التمر بالتمر
)(3

كذلك بنص الشارع اٟتكيم " .

)(4

الوجو الثالث  -:أف األدلة باستثناء العرايا فكيف يدعي النسخ .
الوجو الرابع  :أف الذم هنى عن ا١تزابنة كىي بيع التمر بالثمر ىو الذم أرخص ُب
)(5

العرايا ،كطاعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكٔب .

)(6

-8إبقاء النهي على العموـ أكٔب من إبطاؿ شيء منو .
اعًتاض -:
أف الذم هنى عن بيع التمر بالتمر ىو الذم أرخص ُب بيع العرايا كىو الشارع اٟتكيم ،
)(7

كما يأذف فيو الشارع اٟتكيم ال يكوف إبطاالن كإ٪تا ىو رخصة .
القوؿ الثا٘ب :

( )1فتح البارم البن حجر (. )495/4
( )2اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )656/1
( )3تقريب الوصوؿ إٔب علم األصوؿ ص (  ، )115هناية السوؿ ( ٥ ، )616/1تتصر التحرير البن النجار ص
(.)181
( )4فتح البارم البن حجر (. )497/4
( )5ا١تغٍت البن قدامة (. )120/6
( )6اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )656/1
( )7ا١تغٍت البن قدامة (. )120/6
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)(1

 ،كىي  :أف يهب صاحب البستاف أك
أف بيع العرايا ٬توز ُب صورة كاحدة فقط
اٟتائط لرجل ٩تبلت أك ٙتر ٩تبلت معلومة من ً
حائطو ٍ ،ب يتضرر بدخولو عليو ،فيخرصها ،
كيشًتم منو رطبها بقدر خرصو بتمر يعجلو لو

)(2

)(3

 ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية رٛتهم اهلل

تعأب .
أدلة ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب -:
-1عن سهل بن أيب حثمة

)(4

رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم هنى

كرخص ُب العرية أف تباع ٓترصها يأكلها أىلها رطبان "
عن بيع الثمر بالتمر َّ ،

)(5

.

( )1صور العرية كثَتة منها -:
- 1أف يقوؿ الرجل لصاحب بستاف بعٍت ٙتر ٩تبلت بأعياهنا ٓترصها من التمر  ،فيخرصها كيبيعو كيقبع منو
التمر كيسلم إليو النخبلت بالتخلية فينتفع برطبها.
- 2أف يهب صاحب البستاف لرجل ٩تبلت أك ٙتر ٩تبلت معلومة من بستانو ٍب يتضرر بدخولو عليو فيخرصها
كيشًتم منو رطبها بقدر خرصو بتمر يعجلو لو كىذه الصورة ىي اليت ٬تيزىا اإلماـ مالك رٛتو اهلل .
- 3أف يهبها إياىا فيتضرر ا١توىوب لو بانتظار صَتكرة الرطب ٘تران  ،كال ٭تب أكلها رطبان الحتياجو إٔب التمر
فيبيع ذلك الرطب ٓترصو من الواىب أك غَته بتمر يأخذه معجبلن .
- 4أف يبيع الرجل ٙتر بستانو بعد بدك صبلحو  ،كيىستثٍت منو ٩تبلت معلومة يبقيها لنفسو أك لعيالو  ،كىي اليت
فرخص ألىل اٟتاجة
عفي لو عن خرصها ُب الصدقة  ،كٝتيت عرايا ألهنا أعريت من أف ٗترص ُب الصدقة ٌ ،
الذين ال نقد ٢تم كعندىم فضوؿ من ٘تر قوهتم أف يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخبلت ٓترصها .
- 5أف يعرم رجبلن ٘تر ٩تبلت يبيح لو أكلها كالتصرؼ فيها  ،كىذه ىبة ٥تصوصة .
- 6أف يعرم عامل الصدقة لصاحب البستاف من بستانو ٩تبلت معلومة ال ٮترصها ُب الصدقة .كٚتيع ىذه
الصور صحيحة عند ٚتهور أىل العلم  .انظر  :فتح البارم البن حجر (.)494/4
(٬ )2توز الشراء ُب ىذه الصورة عند اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعأب فقط .
- 1ا١تعرم  ،كىو الواىب للثمرة أك النخل .
- 2من يقوـ مقاـ ا١تعرم  ،كالوارث أك ا١توىوب لو أك ١تشًتم األصوؿ كالثمار.
انظر  :شرح ٥تتصر خليل للخرشي (.)187/5
( )3ا١تدكنة ( )284/3الفواكو الدكا٘ب ( ، )215/2ا١تقدمات ا١تمهدات (.)166/2
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . )142-141
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع التمر عل يرؤكس النخل بالذىب كالفضة  ،رقم (  )2191ص
( ، )370كمسلم  ،كتاب  :البيوع ،باب  :بيع الرطب بالتمر ُب العرايا  ،رقم ( )1540ص ( ) 577
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كجو الداللة :
قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :يأكلها أىلها " حيث قصر صلى اهلل عليو كسلم جواز
شراء العرية على ا١تعرم حيث قاؿ ُب نص اٟتديث  :أىلها أم أىل العريةَّ ،
فدؿ ذلك على
)(1

عدـ جواز شراء العرية من غَت ا١تعرل  ،كمن يقوـ مقامو ُب حكمو .
اعًتاض من ٜتسة أكجو-:
الوجو األكؿ  :أف حديث سهل بن أيب حثمة رضي اهلل عنو َّ
دؿ على صورة من صورة
العرية  ،كليس فيو التعرض لكوف غَتىا ليس عرية
)(3

)(2

كلذلك ذكر أىل العلم للعرايا صوران

شىت .
الوجو الثا٘ب  :أنو ال يلزـ من قولو " يأكلها أىلها " أف يراد ّٔم أىل ا١تع ًرم ،بل ٭تتمل
ي
)(4
أف يراد باألىل من تصَت إليو بالشراء .
الوجو الثالث  :أنو كرد اٟتديث بلفظ آخر صحيح  ،عن زيد بن ثابت

)(5

رضي اهلل

( )1انظر الفواكو الدكا٘ب ( ، )215/2ا١تقدمات ا١تمهدات ( )2191/2ص (. )370
( )2فتح البارم البن حجر (. )496/4
( )3أخرج البخارم رٛتو اهلل تعأب ُب صحيحو  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :تفسَت العرايا  ،ص (  )371-370قاؿ :
قاؿ مالك  :العرية  ،أف ييعرم الرجل الرجل النخلة ٍب يتأذل بدخولو عليو ،فرخص لو أف يشًتيها منو بتمر  ،كقاؿ
ا
 :العرية ال تكوف إال بالكيل من التمر يدان بيد  ،ال يكوف باٞتراؼ  ،كقاؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما  " :العرايا أف
يعرم الرجل ُب مالو النخلة كالنخلتُت ،كقاؿ سفياف بن حسُت  :العرايا ٩تل كانت توىب للمساكُت  ،فبل
يستطيعوف أف ينتظركا ّٔا ير ّْخص ٢تم أف يبيعوىا ٔتا شاؤكا من التمر  ،كقاؿ موسى بن عقبة  :العرايا ٩تبلت
معلومات تأتيها فتشًتيها " ا.ىػ  .كقد ركل ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب تفسَت العرايا ُ ،ب كتاب  :البيوع  ،رقم
ا١تسألة (  ، )1474عن ابن عمر  ،كزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما  ،كموسى بن عقبة  ،ك٭تِت بن سعيد
األنصارم  ،ك٤تمد بن إسحاؽ  ،كسفياف بن حسُت  ،كعبدربو بن سعيد األنصارم  ،كاإلماـ أيب حنيفة  ،كمالك
كالشافعي  ،كأٛتد  ،رٛتهم اهلل تعأب .
انظر  :احمللى (. )394/7
( )4فتح البارم البن حجر (. )496/4
( )5ىو زيد بن ثابت بن الضحاؾ بن زيد بن مالك بن النجار األنصارم رضي اهلل عنو  ،يكٌت أبا سعيد ،استصغره
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عنو ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم َّ
رخص ُب العرية يأخذىا أىل البيت ٓترصها ٘تران
)(1
رطبان" .
فقولو ُب اٟتديث أىل البيت مطلق  ،كليس ُب شيء من األحاديث الواردة ُب ذلك أف
)(2

ذلك ٮتتص ببيعها من ا١تعرم  ،فيتعُت أف يكوف جواز البيع مطلقان من كل أحد .
الوجو الرابع  :أف الرخصة تشمل البائع كا١تشًتم  ،كال تقتصر على أحد٫تا ،أما البائع
فسبب الرخصة ُب حقو أنو ُب حاجة إٔب التمر الذم ىو القوت ا١تعتاد عنده  ،كقد ال تصت
ً
حاجتً ًو إٔب أكل الرطب كال نقد معو
نفسو على االنتظار من أجل الرطب  ،كأما ا١تشًتم فىل ى
فرخص لو الشارع ُب ذلك  ،فمن أجل ذلك جاءت الرخصة ألصحاب العرايا على ما ىو
الغالب  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف جواز شراء العرية ال يقتصر على ا١تعرم كحده  ،بل
)(3

للمعرل لو أف يبيعها ٦تن شاء .
ى
الوجو ا٠تامس  :أف البائعُت ىم أصحاب العرايا كأما ا١تشًتم فاألصل فيو عدـ التقييد

ػػػػػػػػػ
=

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوـ بدر ٍ ،ب شهد أحدان كما بعدىا من ا١تشاىد ،كاف أحد الذين ٚتعوا القرآف
على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،ذكر ذلك البخارم [ رقم اٟتديث  ]3810كمسلم [ رقم اٟتديث
 ، ]2465كاف يكتب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الوحي كغَته  ،تعلم السريانية بأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم حيث كانت ترد على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتب بالسريانية  ،فتعلمها ُب بضعة عشر يومان ،
ككاف عمر رضي اهلل عنو يستخلفو إذا حج  ،ككاف من فقهاء الصحابة األجبلء ال يفَّراض  ،قاؿ عنو صلى اهلل عليو
كسلم " أفرض أميت زيد بن ثابت " قاؿ الًتمذم حديث حسن صحيح  ،أمره أبو بكر رضي اهلل عنو ّتمع
القرآف ُب عهده  ،قاؿ أنس بن مالك رضي اهلل عنو  :أعلم الناس عندنا بعد عمر بن ا٠تطاب زيد بن ثابت-
يعٍت با١تدينة ، -توُب سنة ٜتس كأربعُت كقيل غَتىا .
انظر  :االستيعاب (رقم الًتٚتة  )805 :ص ( ، )245مشاىَت علماء األمصار ( ، )29/1كسنن الًتمذم ،
(. ) 623/ 5
( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب ٖ :ترٙب بيع الرطب بالتمر إال ُب العرايا رقم ( )1539ص (. )576
( )2آّموع (. )19/11
( )3آّموع (. )19/11
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)(1
معُت إال بدليل .
ٔتش وًت ٌ
)(2

-2عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  :كانت العرايا أف ييع ًرم الرجل ُب مالو النخلة
)(3

كالنخلتُت " .
كجو الداللة :
أف ابن عمر رضي اهلل عنو فسر العرايا ٔتا سبق  ،كىو أف يهب الرجل ُب مالو النخلة
َّ
ا١تعرل لو ،أما األكؿ فلتضرره
كالنخلتُت  ،فدؿ ذلك على أف البيع كالشراء ال يعدك ا١تيعرم ك ى
ا١تعرل لو عليو كعلى أىلو  ،كأما اآلخر فلحاجتو إٔب التمر الذم ىو القوت ا١تعتاد
بدخوؿ ى
)(4

كال تصت نفسو على االنتظار إٔب استواء الرطب .
اعًتاض -:
الوجو األكؿ  -:أف تفسَت ابن عمر رضي اهلل عنهما َّ
دؿ على صورة كاحدة من صور
)(5

العرايا ،إذ إف صورىا كثَتة .
الوجو الثا٘ب ٓ :ب َّ
يدؿ تفسَت ابن عمر رضي اهلل عنهما على أف الواىب ىو ا١تشًتم
)(6

لذلك الرطب  ،بل قد يكوف ا١تشًتم ىو أك غَته .
-3عن زيد بن ثابت

)(7

رخص
رضي اهلل عنو قاؿ َّ :

)(8

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كسلم ُب بيع العرايا النخلة كالنخلتُت توىباف للرجل فيبيعها ٓترصها ٘تران "

)(9

.

( )1آّموع (. )20/11
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :تفسَت العرايا ص (. )370
( )4آّموع (. )19-18/1
( )5فتح البارم البن حجر (. )496/4
( )6آّموع (. )18/11
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )8استدؿ للسادة ا١تالكية ّٔذا الدليل تقي الدين السبكي ُب آّموع (  ، )18/11حيث قاؿ  :كقد كجدت ٢تم ما
ىو أكٔب أف يتعلقوا بو عن ذلك كىو اٟتديث الذم تقدـ عن معجم الطتا٘ب " ا.ىػ.
( )9أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ( ، )112/5( )4770كأصل ىذا اٟتديث ُب صحيح مسلم  ،كتاب :
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كجو الداللة :
أف تفسَت زيد بن ثابت رضي اهلل عنو للعرايا ٔتا تقدـ يدؿ بظاىره على أف الواىب ىو
ا١تشًتم .
اعًتاض :
)(1
ال ييسلَّم لكم ما ذكر بل إف ا١تشًتم قد يكوف الواىب أك غَته .
القوؿ الثالث -:

أف بيع العرايا جائز ّتميع صوره
)(3

)(2

 ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية كاٟتنابلة

كالظاىرية كاستدلوا لذلك باألدلة اآلتية :
- 1

رخص ُب بيع
عن أيب ىريرة) (4رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ

العرايا ُب ٜتسة أكسق أك دكف ٜتسة أكسق) " (5ا.ىػ.

 - 2عن سهل بن أيب حثمة ) (6رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم هنى عن بيع الثمر بالتمر  ،كرخص ُب العرية أف تباع ٓترصها يأكلها أىلها
رطبان " ). (7

ػػػػػػػػػ
=

 :البيوع  ،باب  :تفسَتالعرايا  ،رقم (  )2192ص (  ، )371كنصو  :عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو  ،أف
رخص ُب العرايا أف تباع ٓترصها كيبلن"ا.ىػ .
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم َّ
( )1آّموع (. )18/11
( )2تقدمت أمثلة لصور العرية ُب اٟتاشية رقم ( )5ص (. )149
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )214/5الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )187/3مغٌت احملتاج (  ،)122/2ا١تغٍت
( ، )119/6اإلقناع ( ، )251/2شرح منتهى اإلرادات ( ، )253/3احمللى (. )394/7
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 150
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )7أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع التمر على رؤكس النخل  ،رقم (  )2191ص ( ، )370كمسلم
 ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الرطب بالتمر ُب العرايا  ،رقم ( )1540ص (. )577
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- 3

كعن زيد بن ثابت ) (1رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

رخص ُب العرايا أف تباع ٓترصها كيبلن " ) (2ا.ىػ .
َّ
كجو الداللة -:
رخص ُب بيع العرايا،
دلَّت األحاديث السابقة على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ
كالرخصة استباحة احملظور  ،مع كجود السبب اٟتاظر  ،فلو كجد السبب من االستباحة ٓب

يبق لنا رخصة ْتاؿ). (3
اعًتاض من ٜتسة كجوه -:
الوجو األكؿ  :أف ا١تراد بالعرية لغةن العطية  ،كتأكيلو أف يهب الرجل ٙترة ٩تلة ُب بستانو ٍب
يشق على ا١تعرم أك الواىب دخوؿ ا١تعرل لو ُب بستانو كل يوـ ،كال يرضى عن نفسو خلف
الوعد كالرجوع ُب ا٢تبة  ،كيعطيو مكاف ذلك ٘تران ٣تذكذان با٠ترص  ،دفعان للضرر عن نفسو ،
كتفاديان عن ا٠تلف ُب الوعد  ،كذلك جائز ال إشكاؿ فيو). (4
الوجو الثا٘ب  :أف العرايا ٝتيت بيعان من باب آّاز كليس حقيقةن كإذا كاف األمر كذلك
فبل إشكاؿ إذ إف حقيقة األمر إ٪تا ىي العطية كما سبق بيانو قبل قليل).(5

الوجو الثالث  :أف ٛتل األحاديث الواردة على حقيقة البيع يؤدم إٔب تعارضاألدلة

كتضادىا). (6
ّْ
الوجو الرابع  :أننا لو ٛتلنا األحاديث الواردة على حقيقة البيع ألدل ذلك إٔب معٌت
فاسد  ،كىو جواز الربا إذ إف بيع الرطب بالتمر خرصان ُب األصل ىو من الربا  ،كالربا ٦تنوع

( )1تقدمت ترٚتتو ص (.)529
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع التمر على رؤكس النخل  ،رقم (  )2192ص ( ، )371كمسلم
 ،كتاب  :البيوع باب  :بيع الرطب بالتمر ُب العرايا  ،رقم ( )1539ص (.)576
( )3ا١تغٍت (. )121/6
( )4اٟتجة على أىل ا١تدينة ( . )653/1بدائع الصنائع (. )319/5
( )5اٟتجة على أىل ا١تدينة ( ، )653/1بدائع الصنائع (. )319/5
( )6اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )653/1
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شرعا ). (1

الوجو ا٠تامس  :أف بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع التمر بالتمر). (2
اٞتواب من ٜتسة كجوه -:
الوجو األكؿ -:
يسلّْم أف العرية لغة ىي العطية  ،لكن ال يلزـ من ذلك أف ال تطلق شرعان على صور
أخرل ،بل دلت األحاديث الصحيحة على أف العرية ٢تا صور ٥تتلفة كليست صورة

كاحدة).(3

الوجو الثا٘ب  :أف ٛتل معٌت البيع على آّاز دكف اٟتقيقة خبلؼ األصل  ،إذ إف األصل
أف ٖتمل األلفاظ على حقيقتها  ،كال تصرؼ إٔب آّاز إال بقرينة  ،عبلكةن على أف صرؼ

معٌت البيع إٔب ا٢تبة بعي هد جدان ). (4
الوجو الثالث :
أما القوؿ بأف ٛتل األحاديث الواردة على حقيقة البيع يؤدم إٔب تعارضها فبل ييسلَّم
ص لنا ُب بيع العرايا
ذلك ألف الذم هنى عن ا١تزابنة – كىو الشارع اٟتكيم – ىو الذم ىر َّخ ى
بالنص الواضح ُب نفس اٟتديث استثناءن). (5
الوجو الرابع :
أما القوؿ بأف ٛتل األحاديث الواردة على حقيقة البيع يؤدم إٔب معٌت فاسد كىو جواز
الربا  ،فيقاؿ  :إنو من ا١تسلم أف بيع الرطب بالتمر أك بيع التمر بالتمر ال ٬توز إال مثبلن ٔتثل
يدان بيد كإال كاف ربا  ،إال أف بيع العرايا مستثٌت من ذلك كما دلت عليو األحاديث

الصحيحة ٔتنطوقها). (6

( )1اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )654/1
()2اٟتجة على أىل ا١تدينة ( ، )654/1ا١تبسوط (. )192/12
( )3اٟتجة على أىل ا١تدينة ( . ) 656 /1
( )4فتح البارم (. )495/4
( )5فتح البارم (. )495/4
( )6آّموع (. )13/11
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الوجو ا٠تامس :
أما ادعاء النسخ فإنو ال يصح  ،إذ إنو َّ
البد من معرفة ا١تتأخر كا١تتقدـ من الدليلُت مع
عدـ إمكاف اٞتمع بينهما  ،إذ إف إعماؿ الدليلُت أكٔب من إعماؿ أحد٫تا كإ٫تاؿ اآلخر ،

كاألكؿ ىنا غَت معلوـ كاآلخر ثبت خبلفو كىو إمكاف اٞتمع بُت الدليلُت ) ، (1كىو أف بيع
العرايا مستثٌت من عموـ هنيو صلى اهلل عليو كسلم عن ا١تزابنة كسائر صور الربا). (2

-4أف النيب صلى اهلل عليو كسلم استثٌت العرية من ا١تزابنة با١تنطوؽ من جهة هنيو صلى

اهلل عليو كسلم عن بيع التمر بالتمر كعن بيع الرطب بالتمر).(3

( )1ا١تغٍت (. )120/6
( )2ا١تقدمات كا١تمهدات ( ، )165/2فتح البارم (. )495/4
( )3آّموع ( ، )10/11فتح البارم ( ، )495/4اٟتاكم الكبَت (. )215/5
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اعًتاض -:

ا١تراد بالعرية ىنا العطية كليس ا١تقصود حقيقة البيع ). (1
جواب :
يسلّْم أف العرية لغة ىي العطية  ،كلكن ال يلزـ أف ال تطلق شرعان على صور أخرل  ،بل

دلت األحاديث الصحيحة على أف العرية ٢تا صور ٥تتلفة كليست صورة كاحدة). (2

-5أف الشارع اٟتكيم اعتت ٞتواز بيع العرايا ا١تساكاة با٠ترص كال ييشًتط ذلك إال ُب

البيع باٞتنس  ،كلو كاف ا١تراد ُب األحاديث العطية دكف البيع ١تا اشًتط الشارع ذلك). (3
اعًتاض :
العوض ا١تعطى ُب بيع العرايا إ٪تا ىو للتحرز عن خلف الوعد  .كاتفق حدكث ذلك ُب
اٟتديث على ما دكف ٜتسة أكسق  ،فظن الراكم أف الرخصة مقصورة على ىذا فنقل كما
كقع عنده). (4
جواب عن االعًتاض -:
ال ييسلَّم أف العوض ا١تعطى ُب بيع العرايا إ٪تا ىو للتحرز عن خلف الوعد ،بل ىو من
أجل حصوؿ البيع بُت البائع كا١تشًتم كيدؿ على ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم هنى

عن ا١تزابنة كىي بيع ٍب استثٌت منها العرايا كىي بيع أيضان). (5
-6أف الشارع أباح العرايا ُب قد ور ٥تصوص َّ ،
فدؿ على أف األصل فيها ا١تنع كأهنا
متعلقة بالبيع  ،كلو ٓب تكن متعلقة بالبيع كا٢تبة كالعطية ١تا قيدىا الشارع ٓتمسة أكسق أك
دكهنا). (6

( )1اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )653/1
( )2فتح البارم (. )495/4
( )3اٟتاكم الكبَت (. )215/5
( )4ا١تبسوط( ) 193 / 12

( )5ا١تغٍت ( ، )120/6آّموع (. )13/11
( )6اٟتاكم الكبَت ( ، )215/5فتح البارم (. )495/4

157

عامة من ركل النهي عن ا١تزابنة ركل الرخصة ُب العرايا فلم يكن للتوىم ىا ىنا
-7أف َّ

موضع). (1

-8القوؿ ّتواز بيع العرايا فيو إعماؿ لؤلدلة  ،كببل شك إعما٢تا أكٔب من إعماؿ بعضها

كإ٫تاؿ البعع اآلخر). (2

أحل بيع العرايا
-9لو قاؿ قائل  :إف بيع ا١تزابنة جائز ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٌ
لقيل لو ليس ذلك  ،ألنو ال يلزـ من جواز الثا٘ب جواز األكؿ  ،ككذلك األمر ىاىنا إذ إنو ال
يلزـ من عدـ جواز األكؿ – أم ا١تزابنة -عدـ جواز الثا٘ب -أم العرايا -كذلك الستثناء

الشارع ٢تا).(3

رخص لنا ُب العرايا )، (4
-10أف الذم أختنا بتحرٙب الربا كهنى عن ا١تزابنة ىو الذم َّ
كالشارع اٟتكيم لو اٟتكمة البالغة ُب تشريعو كأحكامو .
الراجح -:
بعد استعراض أدلة كل قوؿ  ،فإف الذم يظهر ٕب –كاهلل أعلم -أف الراجح ىو القوؿ
الثالث كذلك لؤلسباب التالية -:
أكالن  :قوة أدلتهم كمتانتها .
ثانيان  :أف الشارع اٟتكيم نص على استثناء بيع العرايا  ،فيكوف القوؿ بعدـ جوازىا
اجتهادان معارضان للنص فبل يلتفت إليو .
ثالثان  :أف أدلة ىذا القوؿ ال يتطرؽ إليها االحتماؿ بل ىي كاضحة ُب موضوعها ٓتبلؼ
أدلة غَتىم .
عامة من ركل النهي عن ا١تزابنة  ،قد ركل الرخصة ُب العرايا .
رابعان  :أف َّ

( )1آّموع (. )11/11
( )2ا١تغٍت (. )120/6
( )3آّموع ( ، )11/11اٟتاكم الكبَت (. )215/5
( )4المغني () 120 / 6
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المبحث األكؿ

المطلب الثالث  :تحريم المكوس
أكالن  :التعريف بالمكوس لغةن كاصطالحان :

يب و
ماؿ ك و
انتقاص من شيء ،
المكوس لغةن ٚ :تع مكس  ،كىي كلمةه تدؿ على ىج ٍ ّْ
السلع ُب األسواؽ ُب اٞتاىلية  ،كمنو قوؿ
كا١تكوس  :ىي دراىم كانت تؤخذ من بائع ّْ
الشاعر :
أُب كل أسواؽ العراؽ إتاكة
امرؤ مكس درىم
كُب كل ما باع ه
أال ينتهي عنا ملوؾ كتتقي

َّـ بالدَّـ
٤تا ًرىمنىا ال يب ًؤ الد ي

السلم ما قصدكا بنا
تعاطى ا١تلوؾ ّْ

كليس علينا قتلهم ًٔتي ىحَّرـ

)(2

)(1

)(3

َّار من الباعة .
كا١تكس أيضان  :ما يأخذهي ى
العش ي
المكس اصطالحان -:

)(4

َّار .
عرفو اٟتنفية بقو٢تم  :ا١تكس  :ما يأخذهي ى
العش ي
أٌ -
)(5
َّار .
كعرفو ا١تالكية بقو٢تم  :ا١تكس  :ما يأخذهي ى
العش ي
بٌ -
( )1ىذه األبيات للشاعر جابر بن يح ىوٍت التغليب  ،ذكر ذلك ابن منظور ُب اللساف  ،مادة (مكس ) ( ) 160/ 13
.
( )2يٝتّْي عشَّاران ألنو يأخذ يعشر أمواؿ الناس .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عشر) ص (. )182

( )3انظر  :معجم مقاييس اللغة  ،مادة ( :مكس) ( ، )345/5لساف العرب  ،مادة (مكس) (٥ ، )160/13تتار
الصحاح  ،مادة (مكس) ص ( ، )263القاموس احمليط  ،مادة (مكس) (. )1549

( )4البحر الرائق ( ، )403/2البناية شرح ا٢تداية (. )273/6
( )5الفواكو الدكا٘ب ( ، )481/2مواىب اٞتليل (. )452/3
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)(2

)(1

كعرفو الشافعية بقو٢تم  :ا١تكس  :الضريبة أك ما يأخذه السلطاف .
جػٌ -
د-أما اٟتنابلة فيمكن تعريف ا١تكس عندىم بناءن على ما ذكركه من بياف كإيضاح
للمكس بأنو  :ما يأخذه السلطاف أك أصحاب النفوذ من العشور ك٨توىا على ا١تسلمُت بغَت
)(3

طريق شرعي .
كإذا تأملنا التعريفات السابقة كجدنا أهنا ال ٗترج عن ا١تعٌت اللغوم  ،كما أهنا تدكر ُب
فلك كاحد  ،إال أف التعريف األخَت يػي ىع ُّد من أٚتع ىذه التعريفات كأمتعها كأحسنها .
ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم -:
شيخ اإلسبلـ أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية

)(4

)(5

ُب اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة

أصحاب اٞتحيم  ،حيث قاؿ " كعامة األمراء إ٪تا أحدثوا أنواعا من السياسات اٞتائرة من
أخذ أمواؿ ال ٬توز أخذىا ،كعقوبات على اٞترائم ال ٕتوز؛ ألهنم فرطوا ُب ا١تشركع من األمر
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،كإال فلو قبضوا ما يسوغ قبضو ،ككضعوه حيث يسوغ كضعو،
طالبُت بذلك إقامة دين اهلل ،ال رياسة نفوسهم ،كأقاموا اٟتدكد ا١تشركعة على الشريف
كالوضيع ،كالقريب كالبعيد ،متحرين ُب ترغيبهم كترىيبهم للعدؿ الذم شرعو اهلل ١-تا احتاجوا
إلىا١تكوس ا١توضوعة ،كال إٔب العقوبات اٞتائرة ،كال إٔب من ٭تفظهم من العبيد كا١تستعبدين،
كما كاف ا٠تلفاء الراشدكف ،كغَتىم من أمراء بعع األقاليم " .
( )1البياف (. )348/12

( )2فتح العزيز بشرح الوجيز ( ، )8/9ركضة الطالبُت (. )530/3
( )3غاية ا١تنتهى ( ، )491/1مطالب أكٕب النهى (. )541/3

( )4ىو أٛتد بن عبداٟتليم بن عبدالسبلـ اٟترا٘ب الدمشقي اٟتنبلي  ،تقي الدين ابن تيمية أبو العباس  ،برع ُب العلوـ
كدرس كىو دكف العشرين  ،فنبغ كاشتهر  ،كاف كثَت البحث كاالطبلع  ،أمده اهلل بكثرة الكتب كسرعة
كأفىت َّ
اٟتفظ  ،كقوة اإلدراؾ كالفهم كبطء النسياف  ،حىت قاؿ غَت كاحد  :إنو ٓب يكن ٭تفظ شيئان فينساه  ،كشرع ُب
اٞتمع كالتصنيف كىو دكف العشرين أيضان  ،كمن تصانيفو اليت تزيد على أربعة كراسة  :السياسة الشرعية ،
كالفتاكل كاٞتمع بُت العقل كالنقل كمنهاج السنة كغَتىا ،كلد سنة ستمائة ككاحد كستُت كتوُب سنة سبع مائة
كٙتانية كعشرين معتقبلن بقلعة دمشق  ".أ.ىػ .
انظر  :الذيل على طبقات اٟتنابلة ( ، )387/4كاألعبلـ (. )144/1
( )5اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم (. )105/2
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ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

لعل ابن
ٓب أقف على شيء من ذلك كرد عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،لكن َّ
القيم رٛتو اهلل تعأب ذكر ذلك عنهم ألمرين أساسُت -:

األمر األكؿ  :أف بعع أىل العلم قد نقل اإلٚتاع على ٖترٙب ا١تكوس  ،كمن ذلك -:

قاؿ ُب بلغة السالك  " :كاإلٚتاع على حرمة األخذ من ا١تسلمُت -أم أخذ العشار
ا١تكس -كعلى كفر مستحلو ألنو من ا١تعلوـ من الدين بالضركرة  ،كال يرد علينا أف اٟتنفية
للعشَّار أخذ ربع العشر كل عاـ من ٕتار ا١تسلمُت ألنا نقوؿ  :كبلمهم ُب ذلك
جوزكا ى
ٌ
)(1

٤تموؿ عندىم على الزكاة  ،كلذلك قالوا ٬توز ربع العشر ال أكثر ُب كل حوؿ ما ٓب يدَّع
التاجر أنو دفعو لفقَت أك مسكن  ،فإف ٓب يدَّع ذلك كأخذه العشار حسبو رب ا١تاؿ من
الزكاة كقولنا :كاإلٚتاع اْب ظاىر ُب أخذ العشر أك أقل أك أكثر من ا١تسلمُت ظلمان كما ىو
)(2

كاقع اآلف " ا.ىػ .
كقاؿ ُب ٖتفة احملتاج " أك حلل ٤ترمان باإلٚتاع كعلم ٖترٯتو من الدين بالضركرة كٓب ٬تز أف
ٮتفى عليو كالزٗب كاللواط كشرب ا٠تمر كا١تكس "

)(3

ا.ىػ .

ف
قاؿ ُب اإلقناع " ك٭ترـ تعشَت أمواؿ ا١تسلمُت كال يكلى ي

)(4

اليت ضرّٔا ا١تلوؾ على الناس

( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )199/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )83/2البحر الرائق (  ، )402/2كتاب:
الزكاة  ،باب  :العاشر  ،كمع ذلك فإهنم أيضان يستعملوف كلمة ا١تكس ُب معناىا ا١تشهور كمن ذلك  :قاؿ ُب رد
احملتار ( : )223/3كاعلم أف بعع فسقة التجار يظن أف ما يؤخذ من ا١تكس ٭تسب عنو إذا نول بو الزكاة ،
ظن باطل " ا.ىػ .كقاؿ ُب موضع آخر (  : )410/2فإف ا١تكس كا٠تفارة رشوة " ا.ىػ  .كقاؿ ُب البحر
كىذا ّّ
الرائق ( : )209/5كإذا أخذ أح هد ا١تكس مقاطعة فقالوا لو مبارؾ كفركا " ا.ىػ.

( )2بلغة السالك ألقرب ا١تسالك (. )371/1

(ٖ )3تفة احملتاج ( ، )109/4هناية احملتاج ش ( ، )415/7حاشيتا القليويب كعمَتة (.)3443/5
ف".
فت الشيء ٕ :تشمتو على مشقة  ،كعلى خبلؼ عادتك  ...يقاؿ  :فبلف يتكلف إلخوانو ال يكلى ى
( )4يقاؿ  :تكلَّ ي
انظر  :لساف العرب  ،مادة (كلف) (. )141/12
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)(1

ٍب ذكر بعد ذلك األدلة على ٖترٙب ا١تكوس .

بغَت طريق شرعي إٚتاعان "
تنبيو :
ما نقل من اإلٚتاع غَت مسلم لسببُت :

)(2

السبب األكؿ  :أف ىذا اإلٚتاع ٓب ينقلو إال ا١تتأخركف .
السبب الثا٘ب  :أف مراد اإلٚتاع عند بعع ا١تتأخرين -كال سيما من نقلت عنهم قبل
قليل اإلٚتاع -ىو اتفاؽ األئمة األربعة  ،كلذلك قاؿ ُب حاشيتا القليويب كعمَتة " باإلٚتاع
)(3

أم إٚتاع األئمة األربعة "

األمر الثاني-:

شهرة ٖترٙب ا١تكوس بُت صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كساعد على ذلك عدة
عوامل -:
العامل األكؿ  :أف بياف ٖترٙب ا١تكوس جاء متزامنان مع حدث عظيم ككاقعة مشهورة

كمعركفة جدان  ،كىي كاقعة رجم الغامدية رضي اهلل عنها  ،كُب مثل ىذه األحداث يتخابر
الناس بأحداثها ككقائعها كما جرل فيها.
العامل الثاني  -:أف اهلل جل كعبل ندب ا١تؤمنُت ُب مثل ىذه الواقعة إٔب اٟتضور ،

حيث يقوؿ سبحانو كتعأب  :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼالنور  .2 :كببل شك
أف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من أسرع الناس امتثاالن ألمر اهلل كأمر رسولو صلى
اهلل عليو كسلم كأشد الصحابة رضي اهلل عنهم امتثاالن ألمر اهلل تعأب ىم خلفاؤه الراشدكف
رضي اهلل عنهم .
العامل الثالث  -:أف طبيعة النفس البشرية ُب مثل ىذه الوقائع كاألحداث ٖتب

( )1اإلقناع لطالب االنتفاع ( ، )144/2ككشاؼ القناع ( )278/7كمطالب أكٕب النهى (. )541/3
( )2إذا أطلقت ُب ْتثي ىذا كلمة ا١تتقدمُت أك ا١تتوسطُت أك ا١تتأخرين فإنيأعٍت با١تتقدمُت من عصر أيب حنيفة إٔب
هناية القرف الرابع  ،كا١تتوسطُت من القرف ا٠تامس إٔب هناية القرف الثامن  ،كا١تتأخرين من القرف التاسع إٔب كقتنا
ىذا .
( )3حاشيتا القليويب كعمَتة ( . )3443/5
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االطبلع كالنظر .
ك١تا كاف ٖترٙب ا١تكوس كاقعان ُب ىذا اٟتدث كاف أمره مشهوران ال يكاد ٮتفى على صحابة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم السيما ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :
اتفق أىل العلم
منها -:

)(1

رٛتهم اهلل تعأب على ٖترٙب ا١تكوس كاستدلوا على ذلك بأدلة كثَتة

الدليل األكؿ :
ﯳ

قولو تعأب  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ .
)(2

كجو الداللة :
حرـ ظلم الناس سواءن كاف ُب أنفسهم أك أعراضهم أكأموا٢تم كتوعد
أف اهلل تبارؾ كتعأب َّ
على ذلك بالعذاب األليم ١تن فعل ذلك  ،كأخذ ا١تكس أك فرضو على الناس من قبيل ما
)(3

سبق فيكوف ٤ترمان بل إنو من الكبائر .
( )1انظر  :البحر الرائق (  ، )209/5رد احملتار (  ، )223/3بلغة السالك ألقرب ا١تسالك (  ، )371/1حاشية

الدسوقي ( ، )215/5مواىب اٞتليل (ٖ ، )452/3تفة احملتاج ( ، )109/4هناية احملتاج ( ، )415/7اإلقناع

لطالب االنتفاع ( ، )144/2مطالب أكٕب النهى (  ، )541/3مراتب اإلٚتاع (  ، )121/1قاؿ ابن حزـ رٛتو
اهلل  " :كاتفقوا على أف ا١تراصد ا١توضوعة للمغارـ على الطرؽ كعلى أبواب ا١تدف كما يؤخذ ُب األسواؽ من
ا١تكوس على السلع آّلوبة على ا١تارة كالتجار ظلم عظيم كحراـ كفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة كباٝتها
من ا١تسلمُت من حوؿ إٔب حوؿ ٦تا يتجركف بو  ،كحاشا ما يؤخذ من أىل اٟترب كأىل الذمة ٦تا يتجركف بو من
عش ورأكنصف عشر  ،فإهنم اختلفوا ُب كل ذلك " ا.ىػ .
( )2سورة الشورل من اآلية (. )42

( )3قاؿ الذىيب رٛتو اهلل  " :كىو داخل ُب قولو تعأب :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ كا١تكاس من أكت أعواف الظلمة بل ىو من الظلمة أنفسهم فإنو يأخذ ما ال
يستحق كيعطيو ١تن ال يستحق " ا.ىػ كقاؿ ابن حجر ا٢تيتمى رٛتو اهلل بعد ما ذكر اآلية  " :كا١تكاس بسائر
أنواعو من جايب ا١تكس ككاتبو كشاىده ككازنو ككائلو من أكت أعواف الظلمة بل ىم من الظلمة أنفسهم فإهنم
يأخذكف ما ال يستحقوف كيدفعونو ١تن ال يستحق ك٢تذا ال يدخل صاحب مكس اٞتنة ألف ٟتمو ينبت من حراـ
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=

الدليل الثاني :
ﮋﮍ ﮎ ﮏ
ﮌ
قولو تعأب :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ .
)(1

كجو الداللة -:
أف اهلل جل كعبل هنى عن ٓتس الناس أشياءىم  ،كا١تراد بالبخس ا١تكس كأخذ العشور
)(2

كغَتىا  ،فدؿ ذلك على حرمة ا١تكس .
الدليل الثالث :

قولو تعأب :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ

ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ .
)(3

كجو الداللة :
ذـ أىل مدين على قعودىم ُب الطرقات ألخذ ا١تكوس كقرف ذلك
أف اهلل تبارؾ كتعأب َّ
)(4

بالصد عن سبيل اهلل  ،فدؿ ذلك على حرمة ا١تكوس .
ّْ
الدليل الرابع -:

ػػػػػػػػػ
=

" ا.ىػ .
انظر  :الكبائر للذىيب ص ( )115كالزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر (. )299/1

( )1سورة ىود من اآلية .85

( )2انظر  :تفسَت البيضاكم أنوار التنزيل ( ، )144/3تفسَت أيب السعود ( ، )232/4البحر ا١تديد ( )549/2قاؿ
ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ( : )46/10البخس  :ىو ا١تكس .

( )3سورة األعراؼ من اآلية (. )86

( )4انظر  :السراج ا١تنَت ( ، )493/1تفسَت اٞتبللُت ص (. )205
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)(1

عن بريدة بن اٟتيصيب األسلمي رضي اهلل عنو قاؿ  :جاءت الغامدية  ،فقالت يا
ردىا  ،فلما كاف الغد قالت  :يا رسوؿ اهلل ٓب
رسوؿ اهلل  ،إ٘ب قد زنيت فطهر٘ب  ،كإنو َّ
)(2

ترد٘ب؟ لعلٌك أف ترد٘ب كما رددت ماعزان  ،فواهلل إ٘ب ٟتبلى  ،قاؿ َّ " :إما ال فاذىيب حىت
تلدم " فلما كلدت أتتو بالصيب ُب خرقة  ،قالت  :ىذا قد كلدتو  ،قاؿ  " :اذىيب فأرضعيو
حىت تفطميو " فلما فطمتو أتتو بالصيب ُب يده كسرة خبز  ،فقالت  :ىذا يا نيب اهلل قد
فح ًفىر ٢تا إٔب
فطمتو ،كقد أكل الطعاـ  ،فدفع الصيب إٔب رجل من ا١تسلمُت ٍ ،ب ىأمىر ّٔا ي
)(3

صدرىا  ،فأمر الناس فرٚتوىا  ،فأقبل خالد بن الوليد ْتجر  ،فرمى رأسها فتىنضَّح الدـ
على كجو و
خالد فسبها  ،فسمع النيب صلى اهلل عليو كسلم سبو إياىا  ،فقاؿ  :مهبلن يا خالد
فو الذم نفسي بيده لقد تابت توبة لو تأّا صاحب مكس لغفر اهلل لو " ٍب أمر ّٔا فصلى
)(4

عليها فدفنت " ا.ىػ .
كجو الداللة :

( )1ىو بريدة بن اٟتيصيب بن عبداهلل بن عمرك بن عامر األسلمي  ،يكٌت أبا سهل كقيل أبو اٟتيصيب  ،أسلم قبل
بدر كشهد اٟتديبية ،ككاف ٦تن بايع بيعة الرضواف ٖتت الشجرة  ،كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا
ىاجر من مكة إٔب ا١تدينة كانتهى إٔب الغميم أتاه بيريدة فأسلم ىو كمن معو ككانوا قرابة الثمانُت  ،كاف من ساكٍت
ا١تدينة ٍب إٔب البصرة ٍب غازيان إٔب خراساف كمات ّٔا رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )219ص ( ، )94كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )203/1( )398
( )2ىو ماعز بن مالك األسلمي  ،كتب لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتابان بإسبلـ قومو  ،كىو الذم اعًتؼ
على نفسو بالزٗب تائبان منيبان فرجم رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2407ص ( ، )686أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (.)8/4( )4557

( )3ىو خالد بن الوليد بن ا١تغَتة بن عبداهلل ا١تخزكمي القرشي  ،أبو سليماف أحد أشراؼ قريش ُب اٞتاىلية  ،أسلم
سنة ٜتس كقيل ست أك سبع كقيل ٙتاف هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن إيذائو فقاؿ  " :ال تؤذكا خالدان فإنو
سيف من سيوؼ اهلل "  ،كشهد مع النيب صلى اهلل عليو كسلم فتح مكة كأبلى فيها  ،اندقت ُب يده يوـ مؤتة
تسعة أسياؼ فما صتت ُب يده إال صفيحة ٯتانية  ،ك َّأمره أبو بكر رضي اهلل عنو على اٞتيوش ففتح اهلل عليو
اليمامة كغَتىا  ،كقتل على يده أكثر أىل الردة  ،منهم مسيلمة كمالك بن نويرة  ،توُب رضي اهلل عنو ْتمص ،
كقيل با١تدينة  ،سنة إحدل كعشرين للهجرة " ا.ىػ .
االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )610ص ( ، )197كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (.)98/2( )1399
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من اعًتؼ على نفسو بالزٗب  ،رقم ( )1695ص (. )652
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َّ
فد َّؿ ذلك على
دؿ اٟتديث بظاىره أف صاحب ا١تكس أعظم ذنبان كجرمان من الزا٘ب ى
حرمة ا١تكس كأنو من كبائر الذنوب .
الدليل الخامس :

)(1

عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ "
)(2

ال يدخل اٞتنة صاحب مكس " – يعٍت العشَّار .
كجو الداللة :

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّبُت أف صاحب ا١تكس ال يدخل اٞتنة َّ
فدؿ ذلك أف عملو
يي ُّ
عد كبَتة من كبائر الذنوب كمعصية عظيمة .
الدليل السادس :

)(3

عن عثماف بن أيب العاص رضي اهلل عنو  ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  :تفتح

( )1ىو عقبة بن عامر بن عبس اٞتهٍت  ،رضي اهلل عنو  ،سكن مصر ككاف كاليان كابتٌت ّٔا داران  ،كتوُب ُب آخر خبلفة
معاكية رضي اهلل عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1891ص ( ، )561سَت أعبلـ النببلء (.)467/2

( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (

 ، )143/4 ( )17426كأبو يعلى ُب مسنده  ،رقم (

( ، )177/2كأبو داكد  ،كتاب  :ا٠تراج  ،باب ُ :ب السعاية على الصدقة  ،رقم (

)1750

، )235/3 ( )2927

كالدارمي ُب سننو  ،كتاب  :الزكاة  ،باب الكراىية بأف يكوف الرجل عشَّاران  ،رقم (  ، )305/1( )1666كابن

اٞتاركد ُب ا١تنتقى  ،رقم (  ، )93/1 ( )339كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم ( ، )31/2 ( )3062
كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت ،رقم (  ، )317/17 ( )878ك(  ، )31/2ك الشجرم ُب ترتيب األمإب  ،رقم

( ، )4/1 ( )128قاؿ السخاكم ُب ا١تقاصد اٟتسنة (  " )739/1صححو ابن خزٯتة كاٟتاكم " كانظر :
ا١تستدرؾ للحاكم (. )25/2

( )3ىو عثماف بن أيب العاص بن بشر الثقفي يكٍت  :أبا عبداهلل  ،استعملو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على
الطائف  ،فلم يزؿ عليها حىت كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كخبلفة أيب بكر رضي اهلل عنو  ،كسنتُت من
خبلفة عمر رضي اهلل عنو ٍب عزلو ككالٌه سنة ٜتس عشرة على عماف كالبحرين  ،كاف عثماف بن أيب العاص يغزك
سنوات خبلفة عمر كعثماف رضي اهلل عنهما  ،كعلى يديو كاف فتح إصطخر الثانية سنة سبع كعشرين  ،سكن
البصرة  ،كمات ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنهما .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1886ص ( ، )554كسَت أعبلـ النببلء (.)374/2
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أبواب السماء نصف الليل فينادم و
داع فيستجاب لو ؟ ىل من سائل فييعطى
مناد  :ىل من و
؟ ىل من مكركب فيفرج عنو ؟ فبل يبقى مسلم يدعو بدعوة إال استجاب اهلل لو  ،إال زانية
تسعى بفرجها أك عشاران "

)(1

.

كجو الداللة -:
أف اهلل جل كعبل ال يستجيب لدعوة الزانية اليت تسعى بفرجها أك العشَّار َّ ،
فدؿ ذلك
على حرمة عملهما كأنو مبغوض عند اهلل جل كعبل .
الدليل السابع -:

)(2

)(3

عن يركيفع بن ثابت أنو عيرضت عليو كالية العشور  ،فقاؿ  :إ٘ب ٝتعت رسوؿ اهلل
)(4
صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  " :إف صاحب ا١تكس ُب النار" .

( )1أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت رقم (  ، )54/9( )8371كا١تعجم األكسط رقم (  ، )372/3( )2790قاؿ
ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد ( )153/10ركاه الطتا٘ب  ،كرجالو رجاؿ الصحيح .

( )2ىو ركيفع بن ثابت بن سكن بن عدم األنصارم " صحايب جليل سكن مصر  ،كاختط ّٔا داران ك َّأمره معاكية

رضي اهلل عنو على أطرابلس سنة ست كأربعُت فغزا من أطرابلس أفريقية سنة سبع كأربعُت كدخلها كانصرؼ من
عامو  ،مات بالشاـ " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (( )741ص ( ، )230كأسد الغابة رقم الًتٚتة (. )220/2( )1717

( )3الذم عرض على ركيفع بن ثابت رضي اهلل عنو كالية العشور ىو أمَت مصر مسلمة بن ٥تلد .

انظر  :مسند اإلماـ أٛتد  ،رقم (. )110/4( )17126

( )4أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده رقم (  ، )110/4 ( )17126كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ( )4493

( ، )29/5كاٟتديث ضعيف  ،فيو ابن ٢تيعة  .قاؿ اٟتميدم  :عن ٭تِت بن سعيد  :كاف ال يراه شيئان  ،كقاؿ
٭تِت بن معُت  :ليس بقوم ُب اٟتديث  ،كقاؿ مرة  :ضعيف  ،كبعع أىل العلم يرل أنو إذا ركل عن العبادلة
الثبلثة  :عبداهلل بن ا١تبارؾ كابن كىب كابن يزيد ا١تقرم فحديثو صحيح  ،كبعضهم يزيد قتيبة بن سعد ألف اإلماـ
أٛتد رٛتو اهلل تعأب قاؿ لو أحاديثك عن ابن ٢تيعة صحاح  ،إال أف ٚتهور احملدثُت على تضعيفو كلو ركل عن
الثبلثة  ،أما قوؿ اإلماـ أٛتد لقتيبة بن سعد كما ذكره الذىيب ُب السَت فإنو ال يقصد أف األحاديث صحيحة بل
ٝتاعو من ابن ٢تيعة صحيح .
انظر  :الضعفاء للعقيلي (  ، )694/2اٞترح كالتعديل (  ، )179/5الكامل ُب الضعفاء ( ، )237/5
هتذيب الكماؿ ( ، )252/4سَت أعبلـ النببلء (. )11/8
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الدليل الثامن :
)(1

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " كل ا١تسلم
على ا١تسلم حراـ دمو كمالو كعرضو "
الدليل التاسع :

أف عمر عبدالعزيز

)(3

)(2

.

 ،كتب إٔب عامل ا١تدينة أف يضع ا١تكس  ،فإنو ليس با١تكس ،

كلكنو البخس قاؿ تعأب  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ كمن أتاؾ بصدقة
)(4

)(5

فاقبلها منو كمن ٓب يأتك فاهلل حسيبو كالسبلـ "
الدليل العاشر  :اإلجماع

نقل بعع أىل العلم اإلٚتاع

)(6

على ٖترٙب ا١تكوس كأهنا كبَتة من كبائر الذنوب
)(8

)(7

،

كقد ذكرت قبل قليل عدـ التسليم بنقل ىذا اإلٚتاع .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )136

( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :الت كالصلة كاألدب  ،باب ٖ :ترٙب ظلم ا١تسلم  ،رقم ( )2564ص (. )968
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )45

( )4سورة ىود من اآلية (. )85

( )5أخرجو القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ  ،كتاب  :الصدقة  ،باب  :ذكر العاشر كصاحب ا١تكس ،رقم ( )1630
( ، )632/1كابن القاسم ُب ا١تدكنة ( ، )231/1كاألثر صحيح .

( )6تقدـ نقل بعع ىذا اإلٚتاع ص (. )162-161
( )7الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر (. )298/1
( )8انظر ص ( . ) 162
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المبحث الثاني  :الحجر كالصلح
المطلب األكؿ  :مشركعية الحبس

أكالن  :التعريف بالحبس لغةن كاصطالحان .
أ-الحبس لغةن يطلق على معنيين -:

المعنى األكؿ  :يطلق على ا١تنع أك ضد التخلية

)(1

.

(٥ )1تتار الصحاح  ،مادة (حبس) ص (  ، )51ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة حبس ص (  ، )65القاموس احمليط  ،مادة
(حبس) ص (. )321
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المعنى الثاني  :يطلق على السجن

)(1

.

ب-الحبس اصطالحان -:

عرؼ كثَت
ال ٮتتلف معٌت اٟتبس ُب االصطبلح عند الفقهاء عنو ُب اللغة  ،كلذلك ٓب يه ّْ
عرفو أك أكمأ إٔب تعريفو ،
من الفقهاء ْتسب اطبلعي اٟتبس اصطبلحان  ،إال أف بعضهم قد َّ
كمن ذلك -:
نعرفو عند اٟتنفية بأنو  :منع الشخص من ا٠تركج إٔب أشغالو
 - 1ٯتكن أف ّْ
كمهماتو الدينية كالدنيوية
- 2

)(2

عرفو بعع اٟتنابلة بأنو  :تعويق الشخص كمنعو من التصرؼ بنفسو .
َّ
)(3

ككما تبلحظ أف التعريف االصطبلحي ىنا عائد إٔب ا١تعٌت اللغوم .

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم -:
)(5

)(4

ىو ابن قيم اٞتوزية رٛتو اهلل تعأب ُب الطرؽ اٟتكمية حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب ،
" ككذلك ٓب ٭تبس رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -كال أحد من ا٠تلفاء الراشدين "
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

أ-أف أبا بكر الصديق كعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما كانا يستحلفاف ا١تعسر باهلل ما

(٥ )1تتار الصحاح  ،مادة (سجن) ص (  ، )121ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (سجن) ص (  ، )140القاموس احمليط ،
مادة (سجن) ص (. )749
( )2انظر بدائع الصنائع ( ، )281/7قاؿ الكاسا٘ب رٛتو اهلل تعأب " فاحملبوس ٦تنوع من ا٠تركج إٔب أشغالو كمهماتو ،
كإٔب اٞتمع كاٞتماعات كاألعياد كتشييع اٞتنائز كعيادة ا١ترضى كالزيارة كالضيافة  ،ألف اٟتبس للتوصل إٔب
قضاء الدين فإذا منع عن أشغالو كمهماتو الدينية كالدنيوية تضجر فيسارع إٔب قضاء الدين " اىػ .
(٣ )3تموع الفتاكل ( ، )391/35الطرؽ اٟتكمية (. )89/1
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )140
( )5الطرؽ اٟتكمية ص (. )64
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ٕتد ما تقضيو من ىع ٍرض

)(1

ض  ،أك قاؿ  :و
كال قىػ ٍر و
ناض

يعلم لتقضينَّوي ٍب ٮتلياف سبيلو "

)(3

)(2

 ،كلئن كجدت من حيث ال

.

كجو الداللة  -:من األثر قولو ٍ :ب ٮتلياف سبيلو  ،كمعٌت ذلك أنو إف كاف عند ا١تدين
ما يقضي بو الدائن من عرض أك و
ناض أهنما ال ٮتلياف سبيلو بل ٭تبسانو إذ إف اٟتبس َّ
ضد
التخلية .

العيركض األمتعة اليت ال
ض إال الدراىم كالدنانَت  ،فإهنا ه
ض  :ا١تتاع ككل شيء ىع ٍر ه
الع ٍر ي
عُت  ،كقاؿ أبو عبيد ي
( )1ى
يدخلها كيل كال كزف كال تكوف حيوانان كال عقاران " ا.ىػ .

انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عرض) ص ( ، )178كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عرض) ص (. )209
النع  :اسم للدراىم كالدنانَت عند أىل اٟتجاز  ،كقبل أف يتحوال إٔب الدراىم كالدنانَت فهما متاع "ا.ىػ.
(ُّ )2
الناض أك ُّ
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (نع) ص ( ، )277كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (نع) ص (.)314
( )3أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :التفليس  ،باب  :استحبلؼ من ذكر عسره  ،رقم ()11290
 ، )88/6( ،كابن بشراف ُب فوائد ابن بشراف عن شيوخو  ،رقم (  ، )203/1( )622كاألثر إسناده ضعيف  ،فيو
ابن جريج مدلس كقد عنعن  ،كالوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية  ،كقد عنعن عن شيخو كشيخ شيخو  ،انظر:
هتذيب الكماؿ (  ، )486/7( )559/4كميزاف االعتداؿ (  ، )141/7 ( ، )404/4كٖترير التقريب ( ، )385/2
(. )67/4
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ب-أف ىند ابنة عتبة

)(1

قامت إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما فاستقرضتو من

بيت ا١تاؿ أربعة آالؼ تتجر فيها  ،كتضمنها  ،فأقرضها  ،فخرجت فيها إٔب ببلد كلب
)(4

)(3

)(2

)(5

،

قد أتيا معاكية
كعمرك بن أيب سفياف
فاشًتت كباعت  ،فبلغها أف أبا سفياف
فعدلت إليو من ببلد كلب  ،فأتت معاكية  ،ككاف أبو سفياف قد طلقها  ،قاؿ  :ما أقدمك
فخشيت
ٍت  ،إنو عمر  ،كإ٪تا يعمل هلل  ،كقد أتاؾ أبوؾ
أم أ َّيمو ؟ قالت  :النظر إليك أم بي َّ
ي
أعطىيتىو فىػييػ ىؤنّْبونىك ،
أف ٗترج إليو من كل شيء  ،كأىل ذلك ىو  ،فبل يعلم الناس من أين ٍ
كيػي ىؤنّْبك عمر فبل يستقبلها أبدان  ،فبعث إٔب أبيو كإٔب أخيو ٔتائة دينار  ،ككسا٫تا كٛتلهما ،
فتعظمها عمرك  ،فقاؿ أبو سفياف  :ال تعظمها  ،فإف ىذا عطاء ٓب تغب عنو ىند  ،كمشورة
( )1ىي ىند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس  ،أـ معاكية رضي اهلل عنو  ،أسلمت رضي اهلل عنها عاـ الفتح بعد
إسبلـ زكجها أيب سفياف رضي اهلل عنو  ،شكت إٔب رسوؿ اهلل  زكجها أبا سفياف ال يعطيها من الطعاـ ما
يكفيها ككلدىا فقاؿ ٢تا  خذم ما يكفيك ككلدؾ با١تعركؼ " أخرجو البخارم رقم (

 )2211كمسلم

( ، )1714توفيت رضي اهلل عنها ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )3477ص ( ، )942األعبلـ (. )98/8
( )2ببلد كلب  :موضع من الشاـ  .انظر  :األماكن (. )578/1
( )3أبو سفياف ىو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس كىو كالد معاكية كزكج ىند بنت عتبة رضي اهلل عنهم ،
كاف من أشراؼ قريش  ،كتاجران ٬تهز التجار ٔتالو كأمواؿ قريش إٔب الشاـ كغَتىا  ،كاف من أفضل قريش ُب
اٞتاىلية رأيان ثبلثة ىو أحدىم كىم  :عتبة كأبو جهل كأبو سفياف  ،ككاف صديق العباس كندٯتو  ،أسلم يوـ الفتح
 ،كشهد حنينان مع رسوؿ اهلل  فأعطاه من غنائمها مائة بعَت كأربعُت أكقية َّ ،أمن النيب  من دخل داره يوـ
الفتح  ،مات سنة و
ثبلث كثبلثُت ُب خبلفة عثماف رضي اهلل عنو " ا.ىػ .

انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2967ص ( ، )813كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )442/2( )2486

( )4عمرك بن أيب سفياف رضي اهلل عنو  ،ذكره ابن األثَت ُب معرفة الصحابة كٓب يًتجم لو  ،فهو صحايب جليل رضي
األكؿ  ،يعٍت عمرك بن سفياف الثقفي ا.ىػ .
اهلل عنو  ،كقاؿ ابن منده فيما نقلو عنو ابن األثَت " أراهي ى

انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  )377/3( )3949قلت  :كما ذكره ابن منده غَت صحيح بناءن على

ىذا األثر  ،ألف ىع ٍمران يعتت أخان ١تعاكية رضي اهلل عنو .

( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )121
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قد حضرهتا ىند  ،كرجعوا ٚتيعان  ،فقاؿ أبو سفياف ٢تند  :أرْتت ؟ فقالت  :اهلل أعلم ،
معي ٕتارة إٔب ا١تدينة  ،فلما أتت ا١تدينة كباعت  ،شكت الوضيعة  ،فقاؿ ٢تا عمر رضي اهلل
ً
ً
ب عنها أبو سفياف
عنو  ،لو كاف مإب لًتكتو لك  ،كلكنو ماؿ ا١تسلمُت  ،كىذه مشورة ٓب يىغ ٍ
فبعث إليو  ،فحبسو حىت أكفىػٍتوي  ،كقاؿ أليب سفياف  :بكم أجازؾ معاكية ؟ فقاؿ ٔتائة دينار

"

)(1

ا.ىػ .

كجو الداللة من األثر  :فحبسو حىت أكفىػٍتوي َّ ،
فدؿ ذلك على أف عمر رضي اهلل عنو قد

ت ىن هد رضي اهلل عنها دينو  ،كذلك يدؿ على
حبس أبا سفياف رضي اهلل عنهما حىت ٍأكفى ٍ
مشركعية اٟتبس .
جػ-أف معاكية

)(4

)(2

رضي اهلل عنو أرسل إٔب عمر رضي اهلل عنو ٔتاؿ كبأدىم

)(3

ككتب إٔب

أبيو أيب سفياف رضي اهلل عنو  :ادفع ذلك ا١تاؿ إٔب عمر  ،فخرج الرسوؿ حىت قدـ با١تاؿ
كاألدىم إٔب أيب سفياف  ،فذىب أبو سفياف رضي اهلل عنو بالكتاب كاألدىم إٔب عمر رضي
فلما قرأ الكتاب قاؿ  :فأين ا١تاؿ يا أبا سفياف ؟ قاؿ  :علينا دين كمؤكنة
اهلل عنو َّ ،

)(5

،

( )1أخرجو الطتم ُب تارٮتو ( ، )231/4كإسناده ضعيف فيو سيف ابن عمر الضيب األسيدم كيقاؿ التميمي
س خَت منو  .كقاؿ أبو حاًب " مًتكؾ
التٚتي  ،أخبارم  ،صاحب التصانيف ُب التاريخ  ،تيكلم فيو  ،قاؿ ابن معُت فىػ ٍل ه
عامة أحاديثو منكرة ٓب يتابع عليها كىو إٔب الضعف أقرب منو إٔب
يشبو حديثو حديث الواقدم  ،كقاؿ ابن عدم " َّ
الصدؽ "  ،كقاؿ أبو داكد  :ليس بشيء  ،كقاؿ ابن حباف اهتم بالزندقة  ،كُب إسناده أيضان الربيع بن نعماف  ،قاؿ فيو
أبو نعيم األصبها٘ب  :فيو لُت " ا.ىػ
انظر  :الكامل ُب الضعفاء (  ، )507/4اٞترح كالتعديل (  ، )257/4ميزاف االعتداؿ (  ، )353/3لساف ا١تيزاف
(. )294/3
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )3األدىم  :ىي القيود ٝتيت بذلك لسوادىا
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (دىم) ص ( ، )89كالقاموس احمليط مادة (دىم) ص (.)571
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )170
( )5ا١تؤكنة  :ا١تراد ّٔا القوت .
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=

كلنا ُب بيت ماؿ ا١تسلمُت عطاء كحق  ،فإذا أخرجت لنا شيئان قاصصتنا بو  ،فقاؿ عمر
رضي اهلل عنو  :أخرجوه ُب األدىم  ،ال ٮترج حىت يأٌب با١تاؿ  ،قاؿ  :فأرسل أبو سفياف إليو
ا١تاؿ  ،فأرسلو عمر  ،فخرج الرسوؿ  ،فقدـ على معاكية فسألو عن األدىم  ،كقاؿ  :رأيت
أمَت ا١تؤمنُت أعجبو ؟ قاؿ  :نعم  ،كطيرح فيو أبوؾ  ،قاؿ  :نعم  ،قاؿ  :كًٓبى ؟ قاؿ  :حبس
ا١تاؿ كجاء باألدىم  ،فقاؿ معاكية رضي اهلل عنو  :إم كاهلل ! كا٠تطاب لو كاف لطرحو
)(1

فيو
د-أف عليان رضي اهلل عنو كاف إذا جاءهي الرجل بغرٯتو قاؿ ٕ :ب عليو كذا  ،يقوؿ  :اقضو
 ،فيقوؿ  :ما عندم  ،فيقوؿ غرٯتو  :إنو كاذب  ،كإنو غيَّب مالو  ،فيقوؿ  :ىىلي َّم بينة على
قضى لك عليو  ،فيقوؿ  :إنو غيَّبو  ،فيقوؿ  :استحلفو باهلل ما غيَّب منو شيئان  ،قاؿ :
مالو يي ى
ال أرضى بيمينو  ،فيقوؿ  :فما تريد ؟ قاؿ  :أريد أف ٖتبسو ٕب  ،فيقوؿ  :ال أعينك على
ظلمو  ،كال أحبسو  ،قاؿ  :إذف ألٍ ًزٍموي  ،فيقوؿ  :إف ألزمتو كنت ظا١تان لو كأنا حائل بينك
كبينو "

ػػػػػػػػػ
=

)(2

.

يقاؿ  :مانو ٯتونو مونان إذا احتمل مؤنتو ككفاه كأنفق عليو كعالو .

انظر  :لساف العرب  ،مادة (موف) ( ، )225/13كالقاموس احمليط  ،مادة (مأف) ص (.)1505
( )1أخرجو التميمي ا١تغريب أبو العرب ُب تارٮتو ا١تسمى (احملن)  ،عن ٤تمد بن عبيد عن عجبلف بن اٟتسن البغدادم
 ،عن يعقوب بن إسحاؽ الفلوس  ،عن سعيد بن داكد بن أيب زنت  ،عن مالك  ،عنو كاألثر إسناده ضعيف ،
فيو سعيد بن داكد بن أيب زنت  ،قاؿ ٭تِت بن معُت  :ما كاف ثقة  ،كقاؿ أبو زرعة  :ضعيف  ،كقاؿ ابن حباف :
يركم عن مالك أشياء مقلوبة  ،قيلًب عليو صحيفة كرقاء  ،عن أيب الزناد  ،فحدث عن مالك  ،عن أيب الزناد ،
ال ٭تل كتب حديثو إال على جهة االعتبار  ،قاؿ األثرـ  :قلت أليب عبداهلل  :كنت أمرتٍت منذ سنُت بالكتابة عن
الزنتم ؟ قاؿ ال أدرم يا أخي ! أخاؼ أف يكوف خلط على نفسو .
انظر  :اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة ( ، )17/4( )5193كآّركحُت  ،رقم الًتٚتة (، )409/1( )398
ا١تغٍت ُب الضعفاء  ،رقم الًتٚتة (  ، )400/1 ( )2375كميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة ( )196/3( )3166
كاحمللى البن حزـ ( )479/6حيث قاؿ عنو " كىو كذاب " .
( )2األثر أخرجو أبو نعيم عن إٝتاعيل بن إبراىيم  ،قاؿ ٝ :تعت عبدا١تلك بن عمَت يقوؿ  :إف عليان  " ...ذكر ذلك
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=

)(1

ىػ-أف عليان رضي اهلل عنو  ،كاف ٭تبس ُب الدين " .
ك-أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو اشًتل داران للسجن
)(2

–ٔتكة -بأربعة أالؼ

دينار" .
ز-أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أتى برجل أقطع اليد كالرجل قد سرؽ  ،فأمر بو
عمر رضي اهلل عنو أف تقطع رجلو  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  ،إ٪تا قاؿ اهلل تعأب  :ﭽ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮒﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮓ
ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ

ػػػػػػػػػ
=

ابن القيم ُب الطرؽ اٟتكمية ُب فصل  :اٟتبس ُب الدين  ،ص ( ، )62كاألثر إسناده ضعيف  ،فيو عبدا١تلك بن
تغَت حفظو  ،كقاؿ أٛتد :
عمَت بن سويد اللخمي  ،حليف بٍت عدم الكوُب ،قاؿ أبو حاًب  :ليس ْتافظ َّ
ضعيف يغلط  ،كقاؿ ابن معُت  :ي٥تلّْط  ،كقاؿ ابن طراش  :كاف شعبة ال يرضاه  ،كذكر الكوسج أف أٛتد ضعفو

جدان  ،انظر  :التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (  ، )267/5 ( )7457كميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة ( )5240
(. )405/4
( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،باب  :اٟتبس ُب الدين  ،رقم ( ، )306/8( )15312حيث قاؿ  :قاؿ ككيع :
علي
كأخت٘ب اٟتسن بن صاّب عن جابر عن الشعيب قاؿ  :اٟتبس ُب الدَّين حياة  ،قاؿ  :كقاؿ جابر  :كاف ّّ
٭تبس ُب الدين " كاألثر إسناده ضعيف  ،فيو جابر بن يزيد اٞتعفي  ،عن الشعيب أنو قاؿ  :يا جابر ال ٘توت
حىت تكذب على النيب  ، قاؿ إٝتاعيل  ،فما مضت األياـ كالليإب حىت اهتم بالكذب  ،قاؿ أبو حنيفة ما
رأيت أكذب من جابر اٞتعفي  ،ما أتيتو بشيء إال جاء فيو ْتديث  ،كقاؿ النسائي كغَته  :مًتكؾ  ،كقاؿ ٭تِت
بن معُت  :ال يكتب حديثو كال كرامة  ،كقاؿ أبو داكد  :ليس عندم بالقوم ُب حديثو  ،كقاؿ جرير بن
عبداٟتميد  :ال أستحل أف أحدث عن جابر اٞتعفي كاف يؤمن بالرجعة  ،كقاؿ زائدة  :كذاب يؤمن بالرجعة .
انظر  :اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة ( ، )430/2( )2043كميزاف االعتداؿ رقم الًتٚتة ()103/2( )1427
.
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )148-147/5( )9213مسائل اإلماـ أٛتد ركاية ابنو عبداهلل ( )249
 ،كاألثر صححو اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب  ،قيل لو أتذىب إليو  ،قاؿ :أم شيء أقوؿ ىذا عمر " ا.ىػ .

انظر  :بدائع الفوائد ( ، )84/4شرح منتهى اإلرادات ( ، )179/3مطالب أكٕب النهى (.)80/4
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)(1

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ، .كقد قطعت يد ىذا كرجلو  ،فبل ينبغي
أف تقطع رجلو فتدعو ليس بو قائمة ٯتشي عليها  ،إما أف تعزره أك تستودعو السجن ،
)(2

فاستودعو السجن " .
ح -عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ  :حبس الرجل بعد ما يعرؼ ما عليو من
)(3

الدين ظلم " .
ط -عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو أيٌب برجلُت قتل أحد٫تا كأمسك اآلخر ،
فقتل الذم قتل  ،كقاؿ للذم أمسك  :أمسكتو للموت  ،فأنا أحبسك ُب السجن حىت
)(4

٘توت " .
يتبُت لنا أنو قد ثبت عن عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل
ك٦تا سبق َّ

عنهما مشركعية السجن  ،أما أبو بكر رضي اهلل عنو فلم يصح عنو شيء ُب ذلك ككذلك
ٓب يرد عن عثماف رضي اهلل عنو شيء من ذلك فيما كقفت عليو  ،كمع ذلك فلعل ابن القيم

( )1سورةا١تائدة من اآلية (. )33
( )2أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،عزاه إليو ابن قدامة ُب ا١تغٍت  ،باب  :القطع ُب السرقة  ،مسألة فإف عاد
حبس  ، )448/12 ( ...كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )487/5 ( )28264ك رقم ( )23191
( )7/5بلفظ " أف عمر رضي اهلل عنو استشارىم ُب سارؽ فأٚتعوا على مثل قوؿ علي "  ،كالبيهقي ُب السنن
الكتل رقم (  )91/8 ( )16030كرقم (  ، )477/8 ( )17269كابن حزـ ُب احمللى (  ، )351/12كقد
صحح ابن حزـ رٛتو اهلل ىذا األثر  ،حيث إنو شرط على نفسو بقولو ُب مقدمة كتابو احمللى  " :كليعلم من قرأ
كتابنا ىذا أننا ٓب ٨تتج إال ٓتت صحيح من ركاية الثقات مسند  ،كال خالفنا إال ختان ضعيفان مبينان ضعفو أك
منسوخان فأكضحنا نسخو  ،كما توفيقنا إال باهلل تعأب " ا.ىػ  .احمللى (. )71/1

( )3أخرجو ابن حزـ ُب احمللى  ،كتاب  :ا١تداينات كالتفليس مسألة رقم ( ، )475/6( )1276كقد صحح ابن حزـ
ىذا األثر .
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )480/9( )18089كرقم (  ، )427/9( )17893كابن أيب شيبة ُب
مصنفو رقم (  ، )438/5( )27790كذكره الشافعي رٛتو اهلل ُب تفسَته  ،عند تفسَت سورة البقرة  ،من اآلية
(. )260/1( )178
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رٛتو اهلل تعأب نقل اتفاؽ اٟتلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ألربعة أمور -:

األمر األكؿ  :أنو قد ثبت ذلك ُب الكتاب كالسنة كما سًتل بعد قليل بإذف اهلل ُب

خبلؼ أىل العلم ُب مشركعية اٟتبس .

األمر الثاني  :اشتهار ذلك بُت صحابة النيب  من غَت نكَت  ،كذلك عندما اشًتل

عمر رضي اهلل عنو داران للسجن ٔتكة بأربعة آالؼ دينار

)(1

.

األمر الثالث  :أف بعع أىل العلم قد نقل اإلٚتاع على ذلك

)(2

.

األمر الرابع  :أف السجن من اٟتاجيات ا١تاسة للسلطاف كاٟتكم فإف من الناس من
يرتدع ٔتجرد ا٠توؼ من اهلل جل كعبل  ،كمنهم من يرتدع بالكلمة كمنهم من يرتدع بالسوط
 ،كمنهم من ال يرتدع إال بالسجن أك القصاص .
رابعان  -:رأم أىل العلم في مشركعية الحبس -:
اختلف أىل العلم ُب مشركعية اٟتبس على قولُت :

القوؿ األكؿ  :أف اٟتبس مشركع  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية
كا١تالكية

)(4

كالشافعية

)(5

 ،كاٟتنابلة

)(6

)(3

كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:

-1قولو تعأب  :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
)(7

﮴ ﮵.....ﭼ .
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص () 173
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق  ،كتاب  :القضاء  ،فصل ُ :ب اٟتبس (

 )90/5كرد احملتار ُب نفس ا١توضع كذلك

(٣ ، )51/8تمع األهنر شرح ملتقى األْتر ( ، )160/2الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (. )50/7
( )3تبيُت اٟتقائق ( ، )90/5رد احملتار (٣ ، )51/8تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (. )160/2
( )4الكاُب ص ( ، )501البياف كالتحصيل (. )497/15
( )5البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )40/13هناية ا١تطلب ( ، )570/18اٟتاكم (. )83-82/11
( )6شرح الزركشي ( ، )532/5ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع ( ، )45/10شرح منتهى اإلرادات (. )495/6
( )7سورة التوبة من اآلية (. )5
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كجو الداللة :
أف ا١تراد باٟتصر ُب اآلية ىو  :اٟتبس  ،كّٔذا قاؿ ٚتاعة من ا١تفسرين
داللة كاضحة على أف اٟتبس مشركع إذ لو ٓب يكن مشركعان ١تا أمر اهلل بو .
اعتراض من كجهين -:

)(1

 ،كذلك يدؿ

)(2

األكؿ  :أف ىذه اآلية منسوخة بقولو تعأب :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ كإذا كاف األمر
كذلك فبل يصح االستدالؿ ّٔا .
)(3
و
كحينئذ فإهنا ال تدؿ على مشركعية
،
الثاني  :أف ا١تراد باٟتصر ُب اآلية ىو األسر

اٟتبس .
جواب عن االعتراض من كجهين :
األكؿ  :ال نسلم لكم أف ىذه اآلية منسوخة بل ىي ناسخةه لكل آية ُب القرآف فيها
)(4

ذكر اإلعراض كالصت على أذل األعداء .
الثاني  - :سلمنا لكم أف اٟتصر معناه األسر إال أف األسر حقيقتو تؤكؿ إٔب اٟتبس ،
حيث إنو يتم تقييد األسَت  ،كمنعو من الذىاب كاإلياب فبل يزاؿ يتح مكانان كاحدان ال
يستطيع اٟتراؾ منو  ،عبلكة على أف أصل معٌت كلمة اٟتصر ىو  :ا١تنع كاٟتبس

قولو تعأب  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ أم سجنان كحبسان
اإلحصار ُب اٟتج كىو ا١تنع من أداء النسك .
)(6

)(7

)(5

كمنو قولو

 ،كمنو كذلك

-2قولو تعالى  :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
( )1تفسَت القرآف العزيز ( . )194/2فتح الرٛتن ُب تفسَت القرآف (.)153/3

( )2تفسَت القرطيب ( ، )73/8كالقوؿ بأف اآلية منسوخة ىو قوؿ الضحاؾ كالسدّْم كعطاء .
( )3أحكاـ القرآف البن العريب (. )457/2

( )4تفسَت القرطيب ( ، )73/8كالقوؿ بأف ىذه اآلية ناسخة ىو قوؿ اٟتسُت بن الفضل .

(٥ )5تتار الصحاح  ،مادة (حصر) ص ( ، )59كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (حصر) ص (. )75
( )6سورة اإلسراء من اآلية (. )8

( )7تفسَت ابن كثَت ( ، )26/3تفسَت اٞتبللُت مع حاشية الصاكم (. )544/2

179

ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
)(1

ﮟﭼ

كجو الداللة :
أف ا١تراد بالنفي ىو اٟتبس

)(2

اعتراض :
ال ييسلَّم أف ا١تراد بالنفي اٟتبس بل ا١تراد بذلك أحد ثبلثة أمور :
األمر األكؿ  :ا١تراد بذلك أهنم ينفوف إٔب بلد الشرؾ .
األمر الثا٘ب  :أهنم يٮترجوف من مدينة إٔب مدينة أبدان .
األمر الثالث  :أهنم ييطلبوف باٟتدكد أبدان فيهربوف منها
جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو :

)(3

.

الوجو األكؿ  :أف القوؿ بأف ا١تراد بالنفي إخراجو إٔب بلد الشرؾ فإف ُب ذلك تعريضان
للمنفى على الكفر كجعلو حربان على ا١تسلمُت كىذا ال ٬توز .

الوجو الثاني  :أف القوؿ بأف ا١تراد بالنفي اإلخراج من مدينة إٔب مدينة أبدان فإف ُب ذلك

إلقاء بضرر ا١تنفي على البلد اآلخر كىذا أيضان ال ٬توز ألف دفع الضرر عن ا١تسلم كاجب .

الوجو الثالث  :أف القوؿ بأف ا١تراد بالنفي أهنم يطلبوف باٟتدكد أبدان فيهربوف منها فيعود
إٔب األمرين السابقُت  ،حيث إنو إذا طلب ُب البلد الذم قطع الطريق فيو كنفى عنو فقد

( )1سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )33
( )2تفسَت القرطيب (  ، )152/6أحكاـ القرآف البن العريب (  ، )99/2ا١تبسوط ( ،153 ،135 ،88 ،45/9
 ، )199بدائع الصنائع (. )153/7
( )3أحكاـ القرآف البن العريب (. )88/2
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ألقى ضرره إٔب بلد آخر  ،كإف طلب من كل و
بلد من ببلد ا١تسلمُت كنفى عنو فإنو سيدخل
دار اٟترب  ،كُب ىذا تعريع لو على الكفر أك جعلو حربان على ا١تسلمُت  ،كىذا أيضان ال
مر .
٬توز كما َّ
كإذا كاف األمر كذلك فإنو لن يبقى عندنا إال احتماالف :
األكؿ  :أف ٖتمل اآلية على ظاىرىا فينفى من ٚتيع األرض كىذا ٤تاؿ .

الثاني  :أف يكوف ا١تراد بالنفي ىو اٟتبس  ،كإذا كاف األكؿ ٤تاالن فلم يبق إال الثا٘ب ،
كمثل ىذا قد جرل ُب عرؼ الناس

)(1

 ،كمن ذلك قوؿ الشاعر

)(2

ُب سجنو:

إٔب اهلل أشكو إنو موضع الشكول
كُب يده كشف ا١تصيبة كالبلول
خرجنا من الدنيا ك٨تن من أىلها
فلسنا من األحياء فيها كال ا١توتى
السجاف يومان ٟتاجة
إذا جاءنا َّ
عجبنا كقلنا  :جاء ىذا من الدنيا
-3قولو تعأب  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

( )1انظر  :بدائع الصنائع (. )153/7
( )2الشاعر ىو  " :صاّب بن عبدالقدكس األزدم  ،كاف يعلن ُب البصرة مذىبو ُب الثنوية  ،كيقاؿ  :إف أبا ا٢تذيل
العبلَّؼ ا١تتكلم ناظره فقطعو ٍ ،ب قاؿ لو  :على أم شيء تعزـ يا صاّب ؟ فقاؿ  :أستخَت اهلل كأؤمن باالثنُت ،
ك١تا علم بأف ديواف الزنادقة يرصده ىرب إٔب دمشق  ،فطلبو ا١تهدم كز َّج بو ُب سجن تلك الفئة الباغية حىت

٭تاكم  ،فقاؿ ُب سجنو ىذه األبيات " ا.ىػ انظر  :عيوف األخبار (  ، )288/1اللطائف كالظرائف ()113/1
 ،الفن كمذاىبو ُب الشعر العريب (. )113/1
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)(1

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ .
كجو الداللة :
)(2

قولو تعأب :ﭽﭝ ﭞ ﭟﭼكاإلمساؾ ُب البيت ىو حبس حقيقة .
اعتراض :
أف ىذه اآلية منسوحة

)(3

جواب عن االعتراض :

 ،كإذا كاف األمر كذلك ٓب يصح االستدالؿ ّٔا .

أف ىذه اآلية ليست منسوخة ألف النسخ إ٪تا يكوف ُب القولُت ا١تتعارضُت من كل كجو ،
اللذين ال ٯتكن اٞتمع بينهما ْتاؿ  ،كأما إذا كاف اٟتكم ٦تدكدان إٔب غايةٍ ،ب كقع بياف الغاية
بعد ذلك فليس بنسخ  ،ألنو كبلـ منتظم متصل ٓب يرفع ما بعده ما قبلو  ،كال اعًتاض
)(4

عليو .
-4قولو تعأب  :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
)(5

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ
كجو الداللة :

أف اهلل جل كعبل أمر ا١تؤمنُت أف ييقيدكا أسراىم كذلك منعان ٢تم من ا٢ترب  ،كاألسَت ىو
( )1سورة النساء اآلية (. )15
( )2انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف (  ، )362/1كتفسَت الطتم (  )73/8كتفسَت ابن كثَت (  ، )437/1كفتح
الرٛتن ُب تفسَت القرآف (. )99/2
( )3تفسَت الطتم (. )78/8
( )4أحكاـ القرآف البن العريب (  ، )457/1كقد نقل إٚتاع األمة على أف ىذه اآلية ليست منسوخة  ،كال ييسلَّم لو
ُب ذلك لوجود ا٠تبلؼ كما سبق .

( )5سورة ٤تمد  من اآلية (. )4
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٤تبوس حقيقة  .كما ُب قولو تعأب  :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
)(1

)(2

ﭼ أم ٤تبوسان .
اعتراض :
أف ىذه اآلية كردت ُب األسَت كأحكامو  ،فبل داللة فيها على مشركعية اٟتبس.

جواب عن االعتراض :

أف األسر حقيقتة تؤكؿ إٔب اٟتبس حيث إنو يتم تقييد األسَت كمنعو من الذىاب

)(3

فسر بعع أىل العلم األسَت بأنو احملبوس كما ُب
كاإلياب فبل يتح إال مكانان كاحدان  ،كقد َّ
)(4

قولو تعأب:ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ .

-5قولو تعأب  :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
)(5

ﮬﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ .
ﮨﮩﮪﮫ ﮭ
كجو الداللة -:
أف اهلل جل كعبل شرع حبس من كجب عليو اٟتق كىو أصل من أصوؿ اٟتكومة ،
( )1سورة اإلنساف  ،اآلية (. )8
( )2انظر  :تفسَت ابن كثَت (  ، )455/4تفسَت ابن عطية األندلسي (  )480/8كتفسَت األسَت بأنو احملبوس ىو
تفسَت ٣تاىد رٛتو اهلل تعأب .
( )3انظر  :تفسَت بن كثَت ( ، )455/4تفسَت بن عطية األندلسي (. )480/8
( )4سورة اإلنساف  ،اآلية (. )8
( )5سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )106
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فدؿ على مشركعية اٟتبس كجوازه
كحكم من أحكاـ الدين ٌ ،

)(1

اعتراض :

.

أف ىذه اآلية منسوخة  ،فبل يصلح االستدالؿ ّٔا على مشركعية اٟتبس

)(2

.

جواب عن االعتراض :
ال يسلَّم أف ىذه اآلية منسوخة بل ىي آية ٤تكمة فقد عمل ّٔا صحابة رسوؿ اهلل 
)(3

كفقهاء اٟتديث كغَتىم .
-6قولو تعأب  :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
)(4

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ .
كجو الداللة - :
أف ا١تراد بالعذاب ُب اآلية ىو اٟتبس كذلك لقولو تعأب  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
)(5

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ
اعتراض -:

القوؿ الصحيح ىو أف ا١تراد بالعذاب َّ
اٟتد كليس ا١تراد بو اٟتبس  ،فإذا امتنعت الزكجة

اٟتد عليها
عن اإلقرار أكا١تبلعنة فإنو ٬تب إقامة ّْ

)(6

.

( )1تفسَت القرطيب ( ، )353/6أحكاـ القرآف البن العريب (. )241/2
( )2تفسَت ا٠تازف ( ، )87/2الطرؽ اٟتكمية ص (. )182
( )3انظر  :تفسَت ا٠تازف ( ، )87/2الطرؽ اٟتكمية ص (. )182
( )4سورة النور من اآلية (. )8
( )5األـ ( ، )146/5شرح الزركشي ( ، )532/5تفسَت ا١تاكردم (. )77/4
( )6تفسَتمقاتل بن سليماف ( ، )186/3تفسَت الثعليب الكشف كالبياف ( ، )68/7تفسَت ا١تاكردم (. )77/4
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جواب :

ال ييسلم ما ذيكر ألف االمتناع عن اللّْعاف ال يوجب حدان  ،كإ٪تا يوجب اٟتبس حىت تيًقَّر
على نفسها بالزٗب أك تبلعن زكجها  ،كذلك حذران من ارتكاب األثقل  ،كىو الرجم ٔتجرد

االحتماؿ

)(1

-7قولو تعأب  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
)(2

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ .
كجو الداللة :
جل كعبل ذكر ىذه اآليات ُب معرض اإلنكار على سجن يوسف عليو الصبلة
أف اهلل َّ
كالسبلـ ظلمان كجوران من قبل امرأة العزيز كمن معها  ،كلكنو سبحانو كتعأب ٓب ينكر اٟتبس
لذاتو بل إف سياؽ اآليات يدؿ على إقراره .
اعتراض :
أف ىذا شرع ١تن قبلنا كشرع من قبلنا ليس شرعان لنا

جواب :

)(3

.

أف شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا كرد دليل من الشارع اٟتكيم يدؿ على نسخو

)(4

،

( )1األـ ( ، )146/5شرح الزركشي (. )532/5
ك٦تن عمل ّٔذه اآلية من الصحابة أبو موسى األشعرم رضي اهلل عنو كعنهم زمن إمارتو على الكوفة  .أخرجو أبو
داكد ،كتاب  :األقضية  ،باب  :شهادة أىل الذمة ُب الوصية ُب السفر  ،رقم (. )21/4( )3605
( )2سورة يوسف من اآلية (. )35 ،33
(ٗ )3تريج الفركع على األصوؿ للز٧تا٘ب ( ، )369/1شرح ٥تتصر الركضة ( ، )174/3ركضة الناظر (. )457/1
( )4الفركؽ لئلماـ القراُب ( ، )9/4التبصرة ُب أصوؿ الفقو ( ، )285/1اللمع ُب أصوؿ الفقو ( ، )63/1التلخيص
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=

)(1

كىنا ٓب يرد دليل يدؿ على نسخو بل كردت أدلة تدؿ على مشركعيتو .
)(2

-8قولو تعأب  :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ .
كجو الداللة :
٘ترد كعصى من اٞتن ُب األغبلؿ
أف نيب اهلل سليماف عليو السبلـ كاف يوثق كل من ٌ

كاألكباؿ أك اعتدل أك امتنع عن العمل أك أساء ُب صنيعو

حقيقة ُب اٟتبس إذ إنو تعويق لئلنساف من التصرؼ بنفسو
)(5

)(3

 ،كالتوثيق ُب األغبلؿ ىو

) (4كبالتإب َّ
دؿ ذلك على

مشركعية اٟتبس ألف شرع من قبلنا شرع لنا .
كقد أعًتض على ىذا الدليل بنفس االعًتاض السابق كأجيب عنو بنفس اٞتواب السابق
أيضان .
)(6
-9عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم خيبلن قًبى ىل ٧تد
)(7
 ،فربطوه بسارية من سوارم
فجاءت برجل من بٍت حنيفة يقاؿ لو ٙ :تامة بن أثاؿ
ػػػػػػػػػ
=

التلخيص ُب أصوؿ الفقو (. )274/2

( )1انظر أدلة القرآف الكرٙب اليت تدؿ على مشركعية اٟتبس  ،كستأٌب بإذف اهلل تعأب األدلة من السنة على ذلك بعد
قليل.
( )2سورة ص من اآلية (. )38
( )3انظر  :تفسَت الطتم ( ، )98،/20تفسَت ابن كثَت (. )36/4
(٣ )4تموع الفتاكل ( ، )398/35الطرؽ اٟتكمية (. )89/1
( )5التبصرة ُب أصوؿ الفقو ( ، )274/2اللمع ُب أصوؿ الفقو (. )63/1
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )183
( )7ىو ٙ " :تامة بن أثاؿ اٟتنفي  ،سيد أىل اليمامة  ،كقد ار َّ
تد أىل اليمامة عن اإلسبلـ إال ٙتامة بن أثاؿ كمن اتبعو
من قومو  ،فكاف مقيمان باليمامة ينهاىم عن اتباع مسيلمة كتصديقو كيقوؿ  :إياكم كأمران مظلمان ال نور فيو ،
كإنو لشقاء كتبو اهلل عز كجل على من أخذ بو منكم  ،كببلء على من ٓب يأخذ بو منكم يا بٍت حنيفة  ،فلما
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=

ا١تسجد ،فخرج إليو فقاؿ  :ما عندؾ يا ٙتامة ؟ قاؿ  :عندم خَت يا ٤تمد  ،إف تقتل تقتل
ذا ىد ٍّـ  ،كإف تنعم تنعم على شاكر  ،كإف كنت تريد ا١تاؿ فسل منو  ،فًتكو النيب صلى اهلل
عليو كسلم حىت مرت ثبلث و
لياؿ يقوؿ فيها مثل ما قاؿ ُب األكٔب ٍ ،ب أمر النيب صلى اهلل
)(1

عليو كسلم بإطبلقو .
-10أف ثقيفان أسرت رجلُت من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم فأسر النيب صلى
كمر بو كىو موثوؽ فقاؿ الرجل  :يا ٤تمد  ،فأتاه النيب
اهلل عليو كسلم رجبلن من ثقيف َّ ،
)(2

 ،فقاؿ النيب صلى
اٟتاج
صلى اهلل عليو كسلم  ،فقاؿ  :مب أخذتٍت ؟ كمب أخذت سابقة ٌ
مر بو ثانية كثالثة ففعل مثل األكٔب ٍ ،ب
اهلل عليو كسلم ّ :تريرة حلفائك من بٍت عامر ٍ ،ب َّ
فاداه بالرجلُت من أصحابو

)(3

.

كجو الداللة من الحديثين المتقدمين :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف ييقيّْ يد أسراه منعان ٢تم من ا٢ترب أك التصرؼ بأنفسهم
فدؿ ذلك على مشركعيتو .
كاألسر كالتقييد حقيقةه ُب اٟتبس ٌ ،
كقد اعًتض على ىذين الدليلُت بنفس االعًتاض على الدليل الرابع قبل قليل كأجيب
ػػػػػػػػػ
=

عصوه عزـ على مفارقتهم كتركهم " ا.ىػ .
انظر االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )282ص ( ، )106أسد الغابة رقم الًتٚتة (. )282/1( )619

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تغازم  ،باب  :كفد بٍت حنيفة  ،كحديث ٙتامة بن أثاؿ  ،رقم (

 )4372ص

ا١تن عليو  ،رقم (  )1764ص
( ،)761كمسلم  ،كتاب  :اٞتهاد كالسَت  ،باب  :ربط األسَت كحبسو كجواز ّْ
(. )680
( )2كىو اسم ناقة الرجل األسَت حيث أخذىا ا١تسلموف معو  ،كقد صارت ناقة للنيب صلى اهلل عليو كسلم كٝتاىا
العضباء " ا.ىػ .
انظر  :شرح النوكم على مسلم (. )100/11
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :النذر كاألٯتاف  ،باب  :ال كفاء لنذر ُب معصية اهلل  ،كال فيما ال ٯتلك العبد  ،رقم
( )1641ص (. )623
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عنو بنفس اٞتواب السابق .

)(1

-11كمن األدلة أيضان ما ركاه الزبيب بن ثعلبة العنتم رضي اهلل عنو أف النيب صلى
ب بن ثعلبة العنتم إٔب
اهلل عليو كسلم بعث جيشان إٔب بٍت العنَت فقادكىم إليو فسبقهم الزبىػٍي ي
النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  :أتانا جندؾ فأخذكنا كقد كنا أسلمنا – كشهد لو أناس
)(2

فرد عليهم نصف ما ٢تم كأطلق ذراريهم فقالت أـ الزبيب البنها
بذلك – َّ

 :إف ىذا

)(3
الرجل أخذ يزٍربًيَّيت فأخت االبن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ لو  :أحبسو  ،فأخذ
بتبلبيبو كقاـ معو مكاهنما ٍ ،ب نظر النيب صلى اهلل عليو كسلم إليهما قائمُت فقاؿ  :ما تريد

برد ما أخذ كأطلقو
الرجل ّْ
أف تصنع بأسَتؾ ؟ فأرسلو من يديو  ،فأمر ى
كجو الداللة :

)(4

".

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أذف لصاحب اٟتق أف ٭تبس غرٯتو كذلك بقولو صلى اهلل
عليو كسلم " احبسو " كىذا يدؿ داللة كاضحة على مشركعية اٟتبس  ،كلو كاف غَت مشركع
ما أذف لو النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ذلك .

غَت ابنو عبداهلل
( )1ىو يزبػىيّْب بن ثعلبة بن عمرك العنتم  ،من بػىٍل ىعنت بن عمرك بن ٘تيم  ،صحايب جليل ٓ ،ب يرك عنو ي
الزبػىيّْب .
بن يزبػىيّْب  ،كيقاؿ لو عبيد اهلل بن ُّ

انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )866ص ( ، )266أسد الغابة رقم الًتٚتة (. )208/2( ، )1729
( )2ىو الزبيب بن ثعلبة العنتم صاحب القصة كراكيها .
ايب  :ىي كل ما بسط كاتكئ عليو  ،كمنو قولو تعأب ( :كزرايب مبثوثة) [سورة الغاشية  ،اآلية (  ] )16انظر :
( )3الزر ُّ
لساف العرب  ،مادة (زرب) (. )33/6
( )4أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :القضاء بالشاىد كاليمُت رقم ( ، )24/4( )3612كابن أيب عاصم
ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  )413/2( )1209كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )16/25( )11كالبيهقي
ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الشهادات  ،باب  :القضاء باليمُت مع الشاىد  ،رقم ( ، )288/10( )20665
كاٟتديث حسن كما قاؿ أبو عمرك يوسف بن عبدالت بن عاصم القرطيب  ،انظر  :االستيعاب ص (. )266
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اعتراض :
أف إسناده ليس بذاؾ القوم  ،فبل يصح االستدالؿ بو
جواب عن االعًتاض :
إف إسناده حسن  ،بل كلو شواىد تؤكد حسنو
-12عن ابن عمر

)(3

)(2

)(1

.

.

رضي اهلل عنهما  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  " :إذا

ك٭تبس الذم أمسك
أمسك الرجل الرجل  ،كقتلو اآلخر  ،يقتل الذم قتل ي
-13عن أيب ىريرة

هتمة"

)(6

)(5

.

)(4

.

رضي اهلل عنو " ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حبس رجبلن ُب

( )1عوف ا١تعبود (. )28/10
( )2االستيعاب ص (. )266
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )4أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :اٞتراح  ،باب  :الرجل ٭تبس الرجل لآلخر فيقتلو  ،رقم ( )16029
( ، )90/8كالدارقطٍت  ،كتاب  :اٟتدكد كالديات  ،رقم (  ، )103/3 ( )3243كقد صحح اٟتديث ابن
القطاف كالنوكم كغَت٫تا .

انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب األحكاـ (  ، )415/5التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ (  ، )314/2تنقيح

التحقيق ( ، )485/4البدر ا١تنَت (ٖ ، )362/8تفة احملتاج إٔب أدلة ا١تنهاج  ،رقم (. )443/2( )1541
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )164
( )6أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده رقم (  )3/5( ، )20268أبو داكد  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :اٟتبس ُب الدين
كغَته رقم (  ، )31/4 ( )3628كالًتمذم  ،كتاب  :الديات  ،باب  :ما جاء ُب اٟتبس ُب التهمة رقم
( ، )20/4 ( )1417كالنسائي  ،كتاب  :قطع السارؽ  ،باب  :امتحاف السارؽ بالضرب كاٟتبس  ،رقم
( ، )437/8 ( )4891كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الضماف  ،باب  :ما جاء ُب الكفالة  ،رقم
( ، )127/6 ( )11414كا١تنتقى البن اٞتاركد رقم (  )251/1 ( )1003كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم
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=

اعتراض -:
اٟتديثاف ضعيفاف  ،بل إف األكؿ مرسل  ،فبل يصح االستدالؿ ّٔما
جواب من كجهُت -:

)(1

.

الوجو األكؿ  :أف اٟتديث األكؿ صحيح  ،كذلك أنو كإف ركم مرسبلن من طريق إال أنو

ركم موصوالن من طريق آخر كإرساؿ اٟتديث تارنة ككصلو تارنة أخرل ال يكوف اضطرابان كبناءن
)(2
على ذلك يكوف اٟتديث صحيحان .
الوجو الثاني  :أف اٟتديث الثا٘ب ال يسلم لكم ضعفو بل ىو حديث أقل أحوالو أنو حسن

)(3

-14ما ركم أف رجلُت من غفار نزال ٔتياه حوؿ ا١تدينة كعليها ناس من غطفاف معهم
ظهر ٢تم  ،فأصبح الغطفانيوف قد أضلوا بعَتين من إبلهم فاهتموا الغى ىفا ًريػَّ ٍ ً
ُت ّٔما  ،فأقبلوا إٔب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذكركا أمرىم  ،فحبس أحد الغى ىفا ًريػَّ ٍ ً
ُت  ،كقاؿ لآلخر  :اذىب
فالتمس ،فذىب كعاد ّٔما  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للمحبوس استغفر ٕب  ،فقاؿ :
غفر اهلل لك يا رسوؿ اهلل  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  :كلك كقىػتىػلىك ُب سبيلو  ،قاؿ :
ػػػػػػػػػ
=

( )414/19( )998كابن ا١تقرئ ُب ا١تعجم  ،رقم ( ، )259/1( )843كأبو طاىر ا١تخلص ُب ا١تخلصيات ،
رقم (  ، )222/3 ( )2380كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ رقم (  )138/5 ( )7145كقاضي ا١تارستاف ُب ا١تشيخة
الكتل  ،رقم ( . )711/2( )205كاٟتديث حسنو الًتمذم كاٟتاكم كغَت٫تا  .انظر  :نصب الراية ()310/3
 ،البدر ا١تنَت ( ، )482/5اٖتاؼ ا١تهرة ( ، )333/13تلخيص اٟتبَت (. )214/4

( )1انظر  :احمللى ( ، )476/6بياف الوىم كاإليهاـ ُب األحكاـ (. )415/5
( )2انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ من األحكاـ (  ، )415/5البدر ا١تنَت ( ٖ ، )362/8تفة احملتاج إٔب أدلة ا١تنهاج
(. )443/2
( )3انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )482/5التخليص اٟتبَت (. )214/4
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)(1

فقتل يوـ اليمامة .
كجو الداللة :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حبس ٔتجرد التهمة  ،كذلك يدؿ على مشركعية اٟتبس كلو
كاف بالظن فكيف إذا ٓب يكن ٙتة ظن فهو من باب أكٔب كأحرل .
اعتراض من كجهين :

األكؿ  :أف اٟتديث ضعيف

)(2

.

الثاني  :لو صح لكاف فيو الدليل على ا١تنع من اٟتبس الستغفار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم من ذلك

)(3

.

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  :أف اٟتديث كإف كاف ضعيفان إال أنو لو شواى هد تدؿ على صحتو
)(4
كاألحاديث السابقة قبل قليل .
الوجو الثاني  :أف استغفار النيب صلى اهلل عليو كسلم ال يدؿ على عدـ مشركعية اٟتبس ،

كإ٪تا غاية ما يدؿ عليو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم طلب منو االستغفار ألف األمر ٤تتمل

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )216/10( )18892كابن حزـ ُب احمللى ُ ،ب كتاب اٟتدكد  ،مسألة :
السجن ُب التهمة (  ، )23/12كذكره الطرابلسي ُب معُت اٟتكاـ (  ، )170/1كابن رشد ُب بداية آّتهد
( ، )98/4كاٟتديث مرسل  ،قد أرسلو عراؾ بن مالك كىو تابعي ثقة قاؿ أبو زرعة ثقة ككذلك قاؿ العجلي كأبو
حاًب  ،كألجل علة اإلرساؿ ضعفو ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب ُب احمللى إال أف اٟتديث لو شواىد تدؿ على حسنو
ُب أقل األحواؿ  ،ك من ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حبس رجبلن ُب هتمة كغَته ٦تا تقدـ .

انظر  :احمللى ( ، )23/12هتذيب الكماؿ ( ، )149/5كميزاف االعتداؿ (. )80/5
( )2احمللى (. )23/12
( )3احمللى (. )23/12
( )4انظر  :الدليل اٟتادم عشر كالثا٘ب عشر كالثالث عشر على سبيل ا١تثاؿ .
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أحد٫تا أك كبل٫تا  ،فلما صار األمر ٤تتمبلن طلب النيب
كمًتدد بُت أف يكوف اآلخذ للبعَتين ي
صلى اهلل عليو كسلم أف يستغفر لو كذلك ال ينافيمشركعية اٟتبس .
الشريد بن يسويد الثقفي رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
-15عن َّ
)(1

ٕب الواجد ٭تل عرضو كعقوبتو " .
كسلم ُّ
)(2

)(3

كجو الداللة -:

أف ا١تراد بالعقوبة ىنا السجن كىو قوؿ ٚتاعة من السلف .
)(4

اعتراض -:
اٟتديث مرسل فبل يصح االستدالؿ بو .
)(1

الشريد بن يسويد الثقفي  ،كعداده ُب ثقيف  ،ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كركل
( )1ىو الصحايب اٞتليل َّ
لو البخارم ُب األدب  ،كالباقوف " ا.ىػ .

انظر  :هتذيب الكماؿ ،رقم الًتٚتة ( ، )382/3( )2718كٖترير التقريب رقم الًتٚتة (. )112/2( )2783
( )2ا١تراد بقولو ٭تل عرضو  :أم شكايتو أك التغليظ عليو .
انظر  :فتح البارم ( ، )78/5تفسَت القرطيب (. )2/6
( )3أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )222/3( )18110كأبو داكد كتاب  :األقضية  ،باب ُ :ب اٟتبس
ُب الدين  ،رقم (  )3/4( )3628كالنسائي  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :مطل الغٍت  ،رقم ( )363/7( )4704
 ،كابن ماجو  ،كتاب  :الصدقات  ،باب  :اٟتبس ُب الدين  ،رقم (

 )152/3 ( )2427كغَتىم كاٟتديث

صححو ابن حباف كاٟتاكم كأبو الفضل العراقي كابن حجر العسقبل٘ب كا٢تيثمي كغَتىم  ،انظر  :صحيح ابن
حباف (  ،)486/11كا١تستدرؾ (  ، )114/4البدر ا١تنَت ( ٗ ، )656/6تريج أحاديث اإلحياء للعراقي
( ، )1045/1تعليق التعليق البن حجر ( ،)319/3أسٌت ا١تطالب ُب أحاديث ٥تتلفة ا١تراتب (. )240/1
( )4كاإلماـ أٛتد  ،كككيع بن اٞتراح  ،كسفياف الثورم  ،كزيد بن علي  ،كعبداهلل بن ا١تبارؾ  ،كعلي الطنافسي ،
كغَتىم .

انظر  :سنن أيب داكد (  ، )31/4كسنن ابن ماجو (  )152/3كفتح البارم (  ، )78/5تفسَت القرطيب

( ، )2/6نيل األكطار ( ، )287/5سبل السبلـ (. )77/2
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جوابعن االعتراض -:
اٟتديث موصوؿ كليس ٔترسل كىو حسن ُب أقل أحوالو .
)(2

-16اإلٚتاع فقد أٚتعت األمة على مشركعية السجن .
)(3

اعتراض :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع  ،كذلك لوجود من خالف ُب ذلك .
)(4

القوؿ الثاني -:
ذىب بعع أىل العلم إٔب عدـ مشركعية السجن  ،كاستدلوا على ذلك بدليل ك و
احد
)(5

كىو  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يثبت أنو سجن أحدان من الناس ككذلك أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنو .
)(6

اعتراض :
ما ذيكر غَت صحيح  ،كذلك بداللة ما بسط من األدلة السابقة ُب كتاب اهلل كُب سنة
ػػػػػػػػػ
=

( )1احمللى (. )25/12
( )2انظر  :صحيح بن حباف (  ، )486/11ا١تستدرؾ (  ، )114/4البدر ا١تنَت (  ، )656/6تعليق التعليق
( ، )319/3أسٌت ا١تطالب ُب أحاديث ٥تتلفة ا١تراتب (. )240/1
( )3تبيُت اٟتقائق ( )90/5حيث قاؿ  " :مشركع الكتاب كالسنة زاد الزيلعي كاإلٚتاع ألف الصحابة رضي اهلل عنهم
أٚتعوا عليو " ا.ىػ  ، .رد احملتار ( ٣ ، )51/5تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، )160/2الذخَتة ُب فركع
ا١تالكية (. )50/7
( )4تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كاألحكاـ البن فرحوف (. )310/2
( )5تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كاألحكاـ البن فرحوف (. )310/2
( )6تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كاألحكاـ البن فرحوف (. )310/2
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رسولو صلى اهلل عليو كسلم .
الراجح -:

٦تا سبق بيانو كبسطو يتبُت لنا ّتبلء ككضوح أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ كذلك لقوة
أدلتو كمتانتها  ،كيضاؼ إٔب ذلك أف القائلُت ٔتشركعية السجن مثبتوف ألدلة ا١تشركعية ،
كالقائلُت بعدمها نافوف لتلك األدلة  ،كا١تثبت ُب مثل ىذه اٟتاؿ مقدـ عل الناُب  ،ألف معو
زيادة علم قد خفيت على اآلخر ،كمن علم حجة على من ٓب يعلم  ،عبلكة على ذلك فإف
السجن يعتت من اٟتاجيات ا١تاسة للحكم كالسلطاف  ،فإف من الناس من يرتدع ٔتجرد ا٠توؼ
من اهلل  ،كمنهم من تردعو الكلمة  ،كمنهم من يردعو السوط  ،كمنهم من ال يردعو إال
السجن ،أك ما ىو أشد منو كالقتل .

المبحث الثاني

المطلب الثاني

عدـ مشركعية حبس المدين المعسر
أكالن  :التعريف بالمدين كالمعسر لغةن كاصطالحان - :
)(1

ال ٮتتلف ا١تعٌت اللغوم عن ا١تعٌت االصطبلحي إذ إف معنا٫تا كاح هد  ،فا١تدين ىو  :اسم
للرجل الذم يستقرض أك يأخذ الدين من غَته أك ىو من كجب عليو دين لغَته  ،كإل٘تاـ
( )1تقدـ معٌت اٟتبس ص ( .)168
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عرؼ الدين لغةن كاصطبلحان :
الفائدة ني ّْ

الدين لغةن  :ىو القرض  ،ككل و
شيء غَت حاض ور يسمى دينان  ،كدنت الرجل أم أقرضتو

فهو مدين كمديوف  ،كدنت الرجل أم أعطيتو الدين إٔب أجل

)(1

ماؿ كجب ُب الذمة بدالن عن و
ماؿ أتلفو أك و
قرض اقًتضو أك
أما الدين اصطبلحان فهو  :ه

مبيع عقد بيعو أك منفعة عقد عليها .
)(2

كعرفو بعضهم بقولو  :الدين ىو عبارة عن كل معاملة كاف أحد العوضُت فيها نقدان
الذمة نسيئة .
كاآلخر ُب َّ
)(3

كباختصار نقوؿ ال خبلؼ بُت الفقهاء أف الدين ىو ما كجب ُب الذمة " .
)(4

ب-التعريف بالمعسر لغةن كاصطالحان :

العسر لغةن  :ىو الضيق كالشدة كالصعوبة كىو ُّ
ضد اليسر كمنو قولو تعأب  :ﭽ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ .كقولو تعأب :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

)(1

)(5

( )1انظر ٥تتار الصحاح مادة (دين) ص ( ، )91لساف العرب  ،مادة (دين) ( )458/4ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (دين)
ص (. )108
( )2فتح القدير البن ا٢تماـ (. )221/7
( )3تفسَت القرطيب ( ، )377/3كأحكاـ القرآف البن العريب ( )327/1من سورة البقرة اآلية (. )282
الذمة أك يقولوف ماؿ ثبت ُب الذمة أك ما ثبت ُب
( )4دائمان يفسر الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب الدين بأنو ه
ماؿ كجب ُب َّ
الذمة  ،كىذا استعماؿ رائج كثَتان عندىم  ،انظر  :على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر  ،الدر ا١تختار (٣ ، )157/5تمع
ٌ
األهنر ُب شرح ملتقى األْتر ( ٖ ، )584/2تفة الفقهاء (  ، )253/3الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )629/2
البياف كالتحصيل (  ، )446/6التلقُت (  ، )170/2آّموع (  ، )250/18اٟتاكم الكبَت ( ، )119/15
الشرح الكبَت ( ، )205/8الفركع ( ، )282/6اإلنصاؼ (. )94/4
( )5سورة الطبلؽ  ،من اآلية (. )7
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كا١تعسر ىو الرجل الذم أصابو الضيق أك الشدة أك الصعوبة كمنو قولو تعأب :ﭽﯧ
)(2

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ). (3

أما المعسر اصطالحان -:

عرفوه أيضان بأنو  :ىو الذم ٭تل لو أخذ الصدقة كال
عرفو اٟتنفية بأنو  :ا١تفلس  ،ك ٌ
فقد ٌ

ٕتب عليو الزكاة .
)(4

كعرفو ا١تالكية بأنو  :من ضاقت حالو من جهة عدـ ا١تاؿ .
ٌ
)(5

عرفوه أيضان بأنو  :الذم ال يقدر
كعرفو الشافعية بأنو  :من ال ٯتلك شيئان من ا١تاؿ ،كما ٌ
ٌ

على أف ينفق من كسبو على نفسو كعلى من تلزمو نفقتو إال نفقة ا١تعسرين .
)(6

تعرفو عند اٟتنابلة بناءن على ما ذكركه ُب كتاب  :النفقات ُب أحكاـ ا١تعسر
كٯتكن أف ٌ

بأنو  :من عجز عن النفقة أك بعضها .
)(7

كبناءن على ما تقدـ من تعريف ا١تدين كا١تعسر فإنو ٯتكن أف نعرؼ ا١تدين ا١تعسر بأنو :
دين ُب ذمتو كىو مفلس .
ىو من كجب عليو ه
ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين على عدـ جواز حبس المدين المعسر -:

ػػػػػػػػػ
=

( )1سورة الشرح اآلية (. )6 ،5
( )2انظر  :لساف العرب  ،مادة (عسر) (  ، )201/9ك٥تتار الصحاح مادة (عسر) ص (  )181كا١تصباح ا١تنَت ،
مادة (عسر) ص (. )212
( )3سورة البقرة من اآلية (. )280
( )4انظر  :فتح القدير ( ، )168/2بدائع الصنائع (. )34/4
( )5انظر  :تفسَت القرطيب بتصرؼ (. )373/3
( )6انظر  :إعانة الطالبُت ( ، )74/4اٟتاكم الكبَت (. )425/11
( )7انظر  :شرح منتهى اإلرادات ( ، )235/3حاشية الركض (. )451/5
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ىو ابن قيم اٞتوزية رٛتو اهلل تعأب

)(1

ُب كتابو الطرؽ اٟتكمية

)(2

 ،حيث قاؿ رٛتو اهلل

تعأب  " ،ككذلك ٓب ٭تبس رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -كال أحد من ا٠تلفاء
الراشدين "

ثالثان  :ثبوب ذلك عنهم من عدمو -:
ٓب يثبت عن و
أحد من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أهنم حبسوا أحدان ُب دين فيما

كقفت عليو من كتب  ،كقد تقدـ قوؿ علي رضي اهلل عنو .
)(3

رابعان  :رأم أىل العلم في جواز حبس المدين المعسر :
اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

عدـ جواز حبس ا١تعسر كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية

)(4

كا١تالكية

)(5

كالشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية .
)(6

)(7

)(1

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )141
( )2الطرؽ اٟتكمية ص (. )64
( )3انظر  :قوؿ علي رضي اهلل عنو ص ( . ) 174
( )4ا١تبسوط ( ، )88/20بدائع الصنائع ( ، )279/7االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )317/2تبيُت اٟتقائق ()90/5
 ،رد احملتار على الدر ا١تختار (. )51/8
( )5ا١تدكنة ( ، )59/4البياف كالتحصيل ( ، )419/10ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )25/2بداية آّتهد (، )321/4
الذخَتة ( ، )3/7القوانُت الفقهية ص (. )337
( )6األـ (  ، )232/3اٟتاكم الكبَت (  ، )333/6البياف (  ، )232/6هناية ا١تطلب (  ، )418/6جواىر العقود
( ، )130/1أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (

 ، )186/2الدرر البهية ُب شرح البهجة الوردية

(.)110/3
( )7ا١تغٍت ( ، )585/6الكاُب (  ، )95/2ا١تبدع (  ، )329/4شرح منتهى اإلرادات (  ، )444/3الطرؽ اٟتكمية
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=

كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب -:
ﯲ
ﯳ
ﯭﯯ ﯰ ﯱ
ﯮ
-1قولو تعأب :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

)(2

كجو الداللة -:
دلت اآلية داللة كاضحة بنصها على أف ا١تعسر ٬تب إنظاره كإمهالو  ،كإذا كجب
اإلنظار كاإلمهاؿ ترتب على ذلك حرمة حبسو حىت يوسر .
)(3

اعتراض :
ىذه اآلية إ٪تا كردت فيمن أعسر من الربا ٍ ،ب تاب منو فإنو كاٟتالة ىذه ٬تب إنظاره
عامة ُب كل أحد .
ك٭ترـ حبسو  ،فاآلية خاصة كليست ٌ
)(4

جواب عن االعًتاض من كجهُت -:

الوجو األكؿ :

اآلية كإف كردت ُب سبب خاص كىو اإلعسار من الربا إال أف العتة بعموـ اللفظ ال
ٓتصوص السبب كما ىو مذىب ٚتهور أىل العلم .
)(5

ػػػػػػػػػ
=

اٟتكمية ص ( ، )64حاشية الركض ا١تربع (. )163/5

( )1احمللى (. )482/6
( )2سورة البقرة  ،اآلية (. )280
( )3انظر  :هناية ا١تطلب (. )418/6
( )4ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )26/2الذخَتة (. )3/7
( )5انظر  :تيسَت التحرير لؤلمَت بادشاه ( ، )48/1الفركؽ للقراُب ( ، )114/1احملصوؿ للرازم ( ، )125/3البحر
احمليط (  ، )269/4العدة أليب يعلى ( ٥ ، )608/2تتصر التحرير (  ، )493/3إرشاد الفحوؿ ( ، )332/1
إجابة السائل شرح بغية األمل (. )253/1
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الوجو الثاني ( :كٯتكن أف ٬تاب أيضان) :

أنو إذا كجب إنظار ا١تعسر من الربا ٍب تاب منو  ،كىو كبَتة من كبائر الذنوب  ،فإنو من
باب أكٔب  ،كأحرل أنو ٬تب إنظار ا١تعسر بسبب الدين من غَت الربا حيث إنو مباح ُب
األصل .
-2عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :مطل
الغٍت ظلم  ،كإذا أيتبع أحدكم على ملئ فليتبع " .
)(1

كجو الداللة :
َّبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم أف الغٍت ا١تماطل ظآب كبالتإب فإنو يستحق العقوبة على
ذلك بالسجن أك التعزير أك غَت٫تا  ،أما إذا ٓب يكن ٦تاطبلن أك ٓب يكن غنيان أك كاجدان للماؿ
ليعطي الدائن فإنو ال يستحق العقوبة بالسجن أك غَته .
)(2

الشريد بن سويد الثقفي
-3عن َّ

)(3

رضي اهلل عنو  ،عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ٕب الواجد ٭تل عرضو كعقوبتو " .
قاؿ ُّ :
)(4

كجو الداللة :

ٕب الواجد للماؿ ٭تل شكايتو كالتغليظ عليو كما ٭تل
أباف النيب صلى اهلل عليو كسلم أف َّ
عقوبتو بالسجن َّ ،
فدؿ ذلك على أف ٦تاطلة ا١تعسر كعدـ قدرتو على السداد ال ٖتل شكايتو
كالتغليظ عليو كما ال ٖتل سجنو أيضان .
)(5

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :االستقراض  ،باب  :مطل الغٍت ظلم  ،رقم ( )2400ص ( ، )410كمسلم  ،كتاب
 :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب ٖ :ترٙب مطل الغٍت  ،رقم ( )1564ص (. )591
( )2بدائع الصنائع ( ، )279/7هناية ا١تطلب (. )418/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 188
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 188
( )5هناية ا١تطلب ( ، )418/6البياف (. )135/6
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اعتراض :
أف ما ذكر إ٪تا ىو مفهوـ ٥تالفة  ،كمفهوـ ا١تخالفة ال ٭تتج بو .
)(1

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بأف مفهوـ ا١تخالفة ليس ْتجة بل ىو حجة عند ٚتهور أىل العلم رٛتهم اهلل

تعأب  ،السيما كأف مفهوـ ا١تخالفة ُب مسألتنا ىذه قد خصص بالصفة  ،كإذا ٓب نقل
بأف مفهوـ ا١تخالفة حجة كالسيما إذا ما اقًتف بصفة فإنو يرتب على ذلك و
حينئذ أف ذكر
)(3

)(2

الصفة يكوف عبثان كلغوان كالشارع اٟتكيم منزه عن ذلك  ،عبلكنة على ذلك فإف مفهوـ
ضد كاحد  ،كإذا ٓب يكن لو إال ّّ
ا١تخالفة ُب مسألتنا ىذه ال يوجد لو ُب النطق إال ُّ
ضد كاحد
فبل َّ
بد أف يكوف حكم ىذا الضد مناقضان للمنطوؽ كإذا كاف األمر كذلك فإف مفهوـ
ا١تخالفة و
حينئذ يكوف حجة .
-4عن أيب سعيد ا٠تدرم

)(4

رضي اهلل عنو أنو قاؿ  :أصيب رجل ُب عهد رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو كسلم ُب ٙتار ابتاعها  ،فكثر دينو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :
تصدقوا عليو فتصدؽ الناس عليو  ،فلم يبلغ ذلك كفاء دينو ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
( )1قواطع األدلة  ،احملصوؿ البن العريب (  ، )104/1شرح تنقيح الفصوؿ (  )270/1كالقوؿ بأف مفهوـ ا١تخالفة
ليس ْتجة ىو مذىب اٟتنفية  ،ككافقهم على ذلك الباقبل٘ب  ،كالغزإب  ،كا١تعتزلة [ انظر  :نسمات األسحار ُب

شرح ا١تنار البن عابدين ص  ، 152كفواتح الرٛتوت شرح مسلم الثبوت  ، 451/1حاشية العضد على ٥تتصر
ا١تنتهى  ، 170/3نثر الوركد للشنقيطي  ، 116/1ركضة الناظر  ، 776/2اإلحكاـ لآلمدم 1931/4
،ا١تستصفى . ] 192-191/2
( )2انظر  :الفركؽ للقراُب (  ، )36/2احملصوؿ البن العريب (  ، )104/1شرح تنقيح الفصوؿ (  ، )53/1التىاف
( ، )166/1احملصوؿ للرازم (  ، )11/3اإلّٔاج ُب شرح ا١تنهاج (  ، )368/3العدة أليب يعلى ( ، )579/2
شرح ٥تتصر الركضة ( ، )715/2ركضة الناظر كجنة ا١تناظر (. )114/2
( )3اللمع ُب أصوؿ الفقو ( ، )31/1رسالة ُب أصوؿ الفقو للعكتم (. )87/1
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 118
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كسلم – أم لغرمائو  " : -خذكا ما كجدًب كليس لكم إال ذلك " .
)(1

كجو الداللة -:
تبُت لو أف ىذا الرجل ا١تدين يمعسر أمر الناس أف ييعينوه
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا َّ
 ،كٓب يأمر ْتبسو أك سجنو َّ ،
فدؿ ذلك على عدـ جواز حبس ا١تعسر .
)(2

-5أنو ٓب يثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن أيب بكر أك عمر أك عثماف أك
علي رضي اهلل عنهم أهنم حبسوا أك حكموا ْتبس من ثبت إعساره ُب دين  ،كاألصل ُب
جواز حبسو موقوؼ على الشارع اٟتكيم  ،فإذا ٓب يثبت ذلك ٓب ٬تز حبسو .
)(3

اعتراض  :ٯتكن أف يعًتض على ىذا الدليل بالقوؿ  :أف حبس ا١تدين ىنا إ٪تا قلنا بو

من باب التعزير فقط  ،كالتعزير صوره كثَتة جدان كال حصر ٢تا كال يشًتط أف ترد كلها عن
النيب صلى اهلل عليو كسلم أك صحابتو الكراـ رضي اهلل عنهم  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو
٬توز حبسو .

جواب عن االعتراض ( -:ٯتكن اٞتواب بالقوؿ) :
ال ييسلَّم أصبلن القوؿ ّتواز التعزير ألف ا١تعسر ٓب يرتكب ذنبان يعاقب عليو  ،إذ إف
إعساره بقضاء اهلل كقدره  ،كأما طلبو للدين قبل إعساره فاألصل ُب حكمو اٞتواز  ،كإذا دار
األمر بُت قضاء اهلل كقدره كبُت ما كاف األصل فيو اإلباحة كاٞتواز ٓب يكن العبد مذنبان ،
كبناءن على ذلك ال ٬توز تعزيره .
-6أف ا١تقصود من اٟتبس ىو أحد أمرين :
األكؿ  :قضاء دينو .

( )1أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :استحباب الوضع من الدين  ،رقم ( )1556ص
(. )588
( )2البياف (. )132/6
( )3الطرؽ اٟتكمية (. )64
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الثاني  :إثبات ما َّادعاه من عسرتو .

أما األكؿ كىو قضاء الدين فهو متعذر مع حبسو  ،ألنو ٦تنوع من التصرؼ كالكسب
كالعمل ْتبسو  ،كأما الثا٘ب كىو إثبات عسرتو فهو مثبت أصبلن ال ٨تتاج إليو كبالتإب ال
٨تتاج إٔب حبسو  ،كبناءن على ما سبق فإف حبسو يكوف من العبث الذم ال طائل ٖتتو .
)(1

القوؿ الثاني :

جواز حبس ا١تدين ا١تعسر كإٔب ذلك ذىب ابن عباس
)(3

)(2

رضي اهلل عنو  ،كشريح

القاضي كبعع ا١تفسرين  .كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب :
)(4

-1قولو تعأب  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ). (5

كجو الداللة :
يؤد اإلنساف ا١تؤ٘تن األمانة فإنو و
حينئذ
أف اهلل تبارؾ كتعأب أمر بأداء األمانة كإذا ٓب ّْ
( )1ا١تغٍت ( ، )584/6احمللى (. )475/6
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 77
( )3ىو شريح بن اٟتارث بن قيس بن اٞتهم الكندم  ،أبو أمية  ،من أشهر القضاة ك الفقهاء ُب صدر اإلسبلـ ،
أصلو من اليمن  ،كٕب قضاء الكوفة ُب زمن عمر كعثماف كعلي كمعاكية رضي اهلل عنهم  ،كاستعفى ُب أياـ
اٟتجاج  ،فأعفاه سنة سبع كسبعُت للهجرة  ،ككاف ثقة ُب اٟتديث  ،مأمونان ُب القضاء  ،لو باع ُب األدب
كالشعر  ،ع َّمر طويبلن  ،حيث توُب سنة و
ٙتاف كسبعُت للهجرة  ،كمات بالكوفة " ا.ىػ انظر  :سَت أعبلـ النببلء
ى ى
( ، )100/4األعبلـ (. )161/3

( )4ك٦تن ذىب إٔب ذلك أيضان  :إبراىيم
 ،كعبيد بن ٛتيد  ،كعطاء بن أيب رباح  ،كالضحاؾ  ،كالربيع بن خيثم  ،انظر  :تفسَت عبدالرزاؽ (

، )371/1

تفسَت الطتم (  ، )30/6تفسَت ابن ا١تنذر (  ، )63/1تفسَت ابن أيب حاًب (  ، )552/2تفسَت القرطيب
(. )372/3
( )5سورة النساء من اآلية (. )58
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يكوف خائنان لؤلمانة  ،كا٠تائن يستحق العقاب باٟتبس أك غَته .
)(1

اعتراض :

اآليةي الكرٯتة إ٪تا كردت ُب األعياف ا١توجودة ُب يد ا١تؤ٘تن لغَته  ،فعليو أداؤىا  ،كأما
الديوف ا١تضمونة ُب ذمة ا١تؤ٘تن فإ٪تا ا١تطالبة ّٔا معلقة بإمكاف األداء  ،فمن كاف معسران فإف

اهلل ٓب يكلفو إال ما ُب إمكانو كذلك لقولو تعأب  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ  ،فإذا ٓب يكن مكلفان ألدائها ٓب ٬تز أف ٭تبس ّٔا .
)(3

)(2

جواب عن االعتراض :

َّين من األمانات لقولو تعأب  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ال يستقيم ما ذيكر ألف الد ى

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ كإ٪تا يريد اٟتق سبحانو باألمانة الدَّين  ،كيدؿ
)(4

على ذلك قولو سبحانو كتعأب قبل ذلك  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭚﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ). (5
ﭛ
ﭘﭙ

اعتراض :
َّين مرادان بقولو تعأب  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
إف كاف الد ي

ﭼ فإف األمر بذلك توجو إليو على شريطة إمكاف األداء  ،ألف اهلل تعأب ال يكلف أحدان ما
ما ال يقدر عليو كال يتسع لفعلو كىو ٤تكوـ لو من ظاىرىبإعساره كأنو غَت قاد ور على أدائو ،
)(6

( )1ا١تقدمات ا١تمهدات (. )26/2
( )2سورة الطبلؽ اآلية رقم (. )7
( )3أحكاـ القرآف للجصاص (. )198/2
( )4سورة البقرة من اآلية (. )283
( )5سورة البقرة من اآلية (. )282
( )6سورة النساء من اآلية (. )58
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كإذا كاف األمر كذلك ٓب ٬تز حبسو .
)(1

-2عن أيب ىريرة

)(2

رضي اهلل عنو  :أف رجبلن أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم يتقاضاه ،

فهم بو أصحابو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :دعوه ،فإف لصاحب
فأغلظ َّ ،
كمقاالن ٍ ،ب قاؿ  :أعطوه سنان مثل سنو  ،قالوا يا رسوؿ اهلل :إالَّ أمثل من سنو ،
اٟتق يدان ى

فقاؿ :أعطوه فإف من خَتكم أحسنكم قضاءن " .
كجو الداللة :
)(3

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّبُت أف للدائن على ا١تدين حقان باليد كا١تقاؿ  ،كا١تراد باليد
ىنا اٟتبس كا١تبلزمة  ،كا١تراد با١تقاؿ االقتضاء كا١تطالبة  ،كٓب يفرؽ ُب اٟتديث بُت ا١تدين
ا١تعسر كغَت ا١تعسر  ،فدؿ ذلك على جواز حبس ا١تدين ا١تعسر .
)(4

اعًتاض من كجهُت -:
الوجو األكؿ  :أف ا١تراد باليد كا١تقاؿ ىو صولة الطلب كقوة اٟتجة .
)(5

الوجو الثاني :أف ا١تراد با١تدين الذم ٬توز حبسو ُب اٟتديث إ٪تا ىو ا١تدين غَت ا١تعسر،
بداللة قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :مطل الغٌت ظلم"

)(6

" كقوؿ النيب صلى اهلل عليو

ٕب الواجد ٭تل عرضو كعقوبتو " .
كسلم ُّ " :
)(7

( )1أحكاـ القرآف للجصاص (. )199-198/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 136
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :الوكالة  ،باب  :الوكالة ُب قضاء الديوف رقم (  )2306ص (  ، )394كمسلم ،
كتاب :ا١تساقاة  ،باب  :من استسلف شيئان فقضى خَتان منو  ،رقم ( )1601ص ( )605كغَت٫تا .
( )4اٟتاكم الكبَت (. )333/6
( )5عمدة القارم (. )136/12
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )193
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 188
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جواب عن االعتراض  :ٯتكن أف ٬تاب -:
ما ذيكر من األحاديث ال تقول على االستدالؿ بو على جواز حبس ا١تعسر  ،كالعلة ُب
ذلك أهنا إ٪تا دلت على عدـ جواز حبس ا١تدين ا١تعسر با١تفهوـ  ،كما ذكرناه داللتو
با١تنطوؽ  ،كا١تنطوؽ مقدـ على ا١تفهوـ .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  :قد تقدـ عدـ التسليم بأف ا١تراد من اليد كا١تقاؿ ىو اٟتبس كاالقتضاء
كا١تطالبة  ،بل ا١تراد باليد كا١تقاؿ ىو صولة الطلب كقوة اٟتجة
ذكر٘توه إ٪تا ىو مفهوـ كليس ٔتنطوؽ .

)(1

كبناءن على ذلك يكوف ما

الوجو الثاني :

مر سابقان .
أف مفهوـ ا١تخالفة حجة عند ٚتهور أىل العلم كما َّ
)(2

-3عن أيب ىريرة

)(3

رضي اهلل عنو  " :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حبس رجبلن ُب

هتمة" .
)(4

كجو الداللة -:
أنو ١تا جاز حبس الرجل ُب التهمة  ،فإنو من باب أكٔب كأحرل أف يكوف جائزان حبسو
ُب دين ثبت عليو .
)(5

اعتراض :
( )1عمدة القارئ (. )136/12
( )2انظر  :الفركؽ للقراُب (  ، )36/2التىاف (  ، )166/1العدة أليب يعلى (  ، )579/2كانظر بقية ا١تراجع ُب
اٟتاشية ص ( . ) 195
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 136
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )186
( )5اٟتاكم الكبَت (. )334/6
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ما ذيكر من جواز حبس الرجل ُب التهمة مع القياس عليو  ،إ٪تا ىو قياس مع الفارؽ
حيث إف ا١تدين ا١تعسر ال هتمة عليو كال ذنب  ،كبناءن على ذلك ال يصح قياس من ال هتمة

عليو أصبلن على من كاف متهمان .
جواب عن االعتراض :
)(1

ما ذكر يدؿ على جواز حبس ا١تدين ،ألف ا١تدين متهم ُب صدقو بادعاء اإلعسار كإذا
كاف األمر كذلك فإنو ٬توز حبسو ١ ،تا ذكر من جواز حبس ا١تتهم .
)(2

اعتراض ( :ٯتكن االعًتاض ) بأف يقاؿ :
ييسلَّم جواز حبس ا١تدين ا١تتهم ُب صدقو بادعاء اإلعسار  ،لكن مسألتنا ليست فيمن

ادعى اإلعسار كإ٪تا ىي ُب من ثبت إعساره  ،كلذلك ٝتيبا١تدين ا١تعسر .
)(3

-4أف اٟتبس يتوصل بو إٔب استيفاء اٟتق  ،كماال يتوصل إٔب استيفاء اٟتق إال بو كاف
مستحقان  ،كعلى ما تقدـ يكوف حبس ا١تدين ا١تعسر جائزان .
اعتراض :
)(4

اٟتبس إ٪تا يتوصل بو إٔب استيفاء اٟتق إذا كاف ا١تدين موسران  ،أك كاف متهمان ُب ادعائو
اإلعسار حىت يتضح أمره  ،أما إذا كاف معسران فبل طائل من كراء حبسو  ،بل حبسو فيو منع
لو من العمل كالكسب كبالتإب منعو من سداد دينو كقضائو .
)(5

جواب عن االعتراض :
( )1احمللى (. )477/6
( )2ا١تغٍت (. )585/6
( )3ا١تغٍت (. )585/6
( )4اٟتاكم (. )334/6
( )5ا١تغٍت (. )585/6
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كٯتكن أف ٬تاب  :بأف ما ذيكر غَت مسلَّم  ،ألنو كإف كاف معسران فإف حبسو قد ٬تت من
ٕتب نفقتو عليو على سداد دينو كإذا كاف األمر كذلك فإف حبسو فيو فائدة للغرماء فيجوز
بناءن على ذلك .

الراجح -:
بعد عرض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم يتضح لنا أف القوؿ األكؿ ىو القوؿ الراجح  ،كذلك
لقوة أدلتهم كمتانتها  ،عبلكة على ذلك فإف نفس ا١تؤمن ٤تًتمة معصومة  ،ال ٬توز تعذيبها
أك إىانتها إال بدليل كاضح  ،ألف اٟتبس ىو تعذيب كإىانة ُب نفس الوقت  ،فلم ٬تز ذلك
١تا بيَّنتو  ،كما أف اٟتبس ليس غاية لذاتو  ،كإ٪تا ىو كسيلة النتزاع اٟتق ٦تن ماطل فيو ،
– كسيلة عابثة
كا١تعسر الذم ثبت إعساره ليس ٦تاطبلن  ،فيكوف حبسو  -كاٟتالة ىذه
فتكوف منافية ٟتكمة الشارع  ،كلؤلدلة السابقة اليت ذكرىا أصحاب القوؿ األكؿ كاهلل أعلم
كأحكم .

المبحث الثاني
الحجر كالصلح
المطلب الثالث  :جواز إخراج الجناح في طريق المسلمين إذا لم يكن ضاران بهم
أكالن  :التعريف بالجناح لغة كاصطالحان :

ال ٮتتلف التعريف اللغوم عن التعريف االصطبلحي للجناح فاٞتناح  - :ىو الرؼ أك
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الركشن

()1

عما ٮترجو الرجل من ا٠تشبات ُب علو
 ،كلتقريب صورة اٞتناح ييقاؿ ىو عبارة َّ

حائطو ليبٍت عليو ما شاء

()2

ُب ىواء الطريق  ،أك يقاؿ ىو عبارة عن أطراؼ خشبة مدفونة

ُب اٟتائط كأطرافها األخرل خارجة ُب الطريق

()3

.

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم :ىو أبو اٟتسن علي بن
()4

٤تمد بن حبيب ا١تاكردم البصرم رٛتو اهلل ُب كتابو
()5

اٟتاكم  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :فإف كاف اٞتناح ا٠تارج غَت مضر با١تارة
كآّتازين ترؾ على حالو  ،كٓب يكن ألحد من ا١تسلمُت أف يعًتض عليو فيو ١ ،تا ركم عن
()6

عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو مر بدار العباس بن عبد ا١تطل ب رضي اهلل عنو فقطر
( )1تاج العركس  ،مادة (رشن) ( ، )96/35هتذيب اللغة  ،باب  :الشُت كالراء ( ، )234/11ا١تعجم الوسيط ،
مادة (رشن) (  ، )247/1شرح العناية على ا٢تداية (  ، )231/13قرة عُت األخيار (  ، )164/7الدر
ا١تختار مع حاشية بن عابدين ( ، )592/6مغٍت احملتاج (. )170/3
( )2الشرح الكبَت للدردير (. )370/3
( )3ا١تغٍت البن قدامة (. )31/7
( )4ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم  ،ا١تعركؼ با١تاكردم  ،الفقيو الشافعي  ،من كجوه الفقهاء
الصٍي ىمرم بالبصرة ٍ ،ب عن الشيخ أيب حامد االسفراييٍت ببغداد،
الشافعية ككبارىم  ،أخذ الفقو عن أيب القاسم َّ
العامة
كاف حافظان للمذىب  ،كلو فيو كتاب (اٟتاكم) الذم ٓب يطالعو أح هد إال كشهد لو بالتبحر كا١تعرفة َّ
ض إليو القضاء ببلداف كثَتة  ،كاستوطن بغداد ُب درب الزعفرا٘ب  ،ركل عنو ا٠تطيب أبو بكر
با١تذىب  ،كفيػ ّْو ى
صاحب تاريخ بغداد كقاؿ  :ثقة  ،لو من التصانيف الكثَت منها  :اٟتاكم  ،تفسَت القرآف الكرٙب  ،النكت
كالعيوف  ،أدب الدين كالدنيا  ،األحكاـ السلطانية  ،قانوف الوزارة  ،سياسة ا١تلك  ،اإلقناع ُب ا١تذىب  ،كصنٌف
ُب أصوؿ الفقو كاألدب  ،كقيل  :إنو ٓب يظهر شيئان من تصانيفو ُب حياتو  ،كإ٪تا جعلها كلها ُب موضع كاحد ،
فلما دنت كفاتو  ،قاؿ لشخص يثق إليو  :الكتب اليت ُب ا١تكاف الفبل٘ب كلها من تصنيفي  ،كإ٪تا ٓب أظهرىا أل٘ب
ٓب أجد نية خالصة هلل تعأب ٓب يشبها كدر  ،فإف عانيت النزع  ،فاجعل يدؾ ُب يدم  ،فإف قبضت عليها
كعصرهتا فاعلم أنو ٓب يقبل شيء منها  ،فاعمدإٔب الكتب كألقها ُب دجلة ليبلن  ،كإف بسطت يدم كٓب أقبع
على يدؾ فاعلم أهنا قبلت  ،قاؿ ذلك الشخص  :فلما قارب ا١توت كضعت يدم ُب يده فبسطها كٓب يقبع
على يدم فعلمت أهنا عبلمة القبوؿ  ،فأظهرت كتبو  ،توُب سنة ٜتسُت كأربع كمائة للهجرة .
انظر  :كفيات األعياف (  ، )282/3معا٘ب األخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معا٘ب اآلثار (  ، )45/3سَت
أعبلـ النببلء (. )64/18
( )5اٟتاكم الكبَت (. )375/6
( )6ىو العباس بن عبدا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كبلب بن مرة  ،ينتهي نسبو إٔب نزار بن معد بن
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عليو من ميزابو ماء فأمر بقلعو فخرج إليو العباس رضي اهلل عنو كقاؿ قلعت ميزابا نصبو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بيده فقاؿ عمر " :كاهلل ال يعاد إال على ظهرم فركب
العباس ظهره كأعاد ا١تيزاب ُب موضعو "  ،كألنو ٓب يزؿ الناس قدٯتا يفعلونو كرسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم كمن بعده من خلفائو يشاىدكنو فبل ينكركنو فدؿ على أنو شرع مستقر
كإٚتاع منعقد  ،كألنو ١تا جاز للناس االرتفاؽ بالطرؽ كا١تقاعد منها  ،جاز ٢تم االرتفاؽ
ّٔوائها "
ثالثان  :ثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم:

أ-عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،أنو ىمَّر بدار العباسنب عبدا١تطَّلب رضي اهلل عنو
 ،فقطر عليو من ميزابو ماءه فأمر بقلعو فخرج إليو العباس رضي اهلل عنو كقاؿ  :قلعت ميزابان
نصبو رسوؿ اهلل  بيده  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :كاهلل ال ييعاد إال على ظهرم  ،فركب
العباس ظهره كأعاد ا١تيزاب إٔب موضعو "

()1

.

ػػػػػػػػػ
=

بن عدناف  ،رضي اهلل عنو  ،كىو عم رسوؿ اهلل  ، ككالد عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  ،ييكٌت أبا الفضل
أسن من رسوؿ اهلل  بسنتُت  ،كاف العباس رضي اهلل عنو ُب اٞتاىلية رئيسان ُب قريش  ،كإليو عمارة
 ،ككاف ٌ
ا١تسجد اٟتراـ كالسقاية ُب اٞتاىلية  ،فالسقاية معركفة  ،كأما العمارة فإنو كاف ال يدع أحدان يسب ُب ا١تسجد
اٟتراـ كال يقوؿ فيو يىجران  ،٭تملهم على عمارتو ُب ا٠تَت  ،أسلم رضي اهلل عنو قبل فتح خيت  ،ككاف يكتم
إسبلمو ٍ ،ب أظهر إسبلمو بعد فتح مكة كشهد حنينان كالطائف كتبوؾ  ،كقيل كاف إسبلمو قبل بدر  ،ككاف
يكتب بأخبار ا١تشركُت إٔب رسوؿ اهلل  ، ككاف ا١تسلموف يتقوكف بو ٔتكة  ،ككاف ٭تب القدكـ على رسوؿ اهلل
 فكتب إليو رسوؿ اهلل  " إف مقامك ٔتكة خَت " ككاف رضي اهلل عنو أنصر الناس لرسوؿ اهلل  بعد أيب
طالب  ،كحضر مع النيب  العقبة يشًتط للنيب  على األنصار  ،ككاف على دين قومو و
يومئذ  ،توُب رضي اهلل
عنو با١تدينة يوـ اٞتمعة الثنيت عشرة ليلة خلت من رجب  ،كدفن بالبقيع  ،كأدرؾ ُب اإلسبلـ اثنُت كثبلثُت سنة "
ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1890ص ( ، )556الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ()3/4( )344
 ،الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )19/2( )847تاريخ ابن أيب خيثمة  ،كالتاريخ الكبَت رقم الًتٚتة
(. )165/3( )4295
( )1أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )201/1( )1790كُب فضائل الصحابة أيضان ُ ،ب فضائل أيب
العباس بن عبدا١تطلب  ،رقم (  )942/2( )1815كمصنف عبدالرزاؽ  ،رقم ( ، )292/8( )15264
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كٓب أقف على غَت أثر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ْتسب ما لدم من مراجع .

رابعان  :رأم أىل العلم في جواز إشراع الجناح في طريق المسلمين إذا لم يكن

ضاران بهم :

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على أربعة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

٬توز أف يشرع ُب الطريق النافذ جناحان إذا ٓب يكن فيو ضرر  ،كلكن إذا عارضو رجل من
ا١تسلمُت كجب قلعو  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية

)(1

رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا لذلك ٔتا

يأٌب-:
-1أف كل ك و
احد من ا١تسلمُت صاحب حق با١تركر بنفسو كدكابّْو  ،فكاف لو حق النقع
 ،كما ُب ا١تلك ا١تشًتؾ فإف لكل و
أحد حق النقع .
)(2

كيمكن أف يعترض على ذلك فيقاؿ -:
عدـ التسليم بصحة قياس اٟتق العاـ ٞتميع ا١تسلمُت على ا١تلك ا١تشًتؾ حيث إف
بينهما فركقان فهو قياس مع الفارؽ  ،فمن ذلك أف اٟتق العاـ ُب الطريق النافذ تقرير ا١تصلحة
ػػػػػػػػػ
=

كمصنف ابن أيب شيبة  ،رقم (  ، )177/1( )2043كأبو داكد ُب ا١تراسيل  ،رقم ( ، )293/1( )406
)11363
كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الصلح  ،باب  :نصب ا١تيزاب كإشراع اٞتناح  ،رقم (
( ، )109/6كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )396/4( )5479كاٟتديث ُب إسناده انقطاع  ،ىشاـ بن
سعد صدكؽ لكنو متأخر ال يركم إال عن التابعُت مات سنة مائة كستُت للهجرة  ،كعبداهلل بن عباس من صغار
الصحابة  ،كأخرجو البخارم ُب الصغَت ٦تن مات بُت سنة ستُت كسبعُت  ،فلم يدركو ىشاـ بن سعد يقينان ،
فاٟتديث ضعيف  ،انظر  :علل ابن أيب حاًب (  ، )249/4كٖترير التقريب (  )39/4كا١تستدرؾ للحاكم
( ، )396/4كالبدر ا١تنَت البن ا١تلقن (. )690/6

( )1انظر  :بدائع الصنائع (  ، )419/6ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )537/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق
رد احملتار على الدر احملتار (. )206/10
(ُّ ، )298/7

( )2بدائع الصنائع ( ، )419/6ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )537/4ا١تغٍت ( ، )32/7قاؿ ابن قدامة " إنو بناء
ُب حق مشًتؾ لو منع منو بعع أىلو ٓب ٭تز بغَت إذهنم  ،كما لو أخرجو إٔب ىواء مشًتكة " ا.ىػ .
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فيو من عدمها مناطو إٔب اإلماـ أما الثا٘ب كىو اٟتق ا١تشًتؾ فتقرير ا١تصلحة فيو مناطو إٔب
ا١تبلٌؾ ا١تعينُت  ،كمن ذلك أف النظر ُب ا١تصلحة بالنسبة للطريق النافذ إ٪تا يكوف ْتسب ما
تقتضيو مصلحة ٚتيع ا١تسلمُت ٓتبلؼ الثا٘ب إذ النظر إٔب ا١تصلحة فيو إ٪تا ىو ْتسب
مصلحة ا١تبلٌؾ ا١تعينُت  ،كمن ذلك أيضان أف اٟتق ُب الطريق النافذ ىو حق عاـ ٞتميع
ا١تسلمُت أما الثا٘ب فهو حق خاص بأشخاص معينُت  ،كإذا كاف األمر كذلك ٓب يصح
القياس .
كيمكن الجواب عن ذلك بالقوؿ بأنو - :
يسلّْم ما ذكر من الفرؽ بُت اٟتق العاـ ُب الطريق النافذ كبُت ا١تلك ا١تشًتؾ ،إال أنو ١تا

كاف ىناؾ أمر جامع بُت االثنُت كىو كجود حق للمسلم سواءن كاف ُب اٟتق العاـ أك ا١تلك
ا١تشًتؾ فبناءن على ثبوت ىذا اٟتق يكوف لو حق النقع .

لعامة ا١تسلمُت ُب الطريق  ،فكذا
-2أف ىواء البقعة ُب حكم البقعة  ،كالبقعة حق َّ
ىواؤىا  ،فكاف االنتفاع بذلك تصرفان ُب حق الغَت  ،كالتصرؼ ُب حق الغَت حراـ سواءن أضر
حل االنتفاع بذلك قبل التقدـ –أم تقدـ و
أحد من ا١تسلمُت با١تنع من ذلك
أك ال  ،إال أنو َّ
– لوجود اإلذف منهم بالداللة أك القرينة  ،كىي ترؾ التقدـ بالنقع  ،كالتصرؼ ُب حق
اإلنساف بإذنو مباح  ،فإذا كقعت ا١تطالبة بصريح النقع بطلت الداللة أك القرينة  ،فصار
ذلك تصرفان ُب حق مشًتؾ بُت الكل من غَت إذهنم كرضاىم فلم ٭تل .
)(1

اعتراض من أربعة كجوه -:

الوجو األكؿ  :عدـ التسليم بعدـ جواز التصرؼ ُب بقعة الطريق العاـ للمسلمُت ،بل
با١تارة من ا١تسلمُت َّ
كالدكة ك٨توىا  ،كإذا
٬توز التصرؼ فيها بشرط عدـ كجود ضرر يلحق َّ

كاف األمر كذلك فإنو ٯتتنع ما ذيكر من القياس .

الوجو الثاني  :أنو ٯتتنع قياس بقعة الطريق على ىوائها أيضان من جهة أف حاجة الناس
إٔب الطريق تكاد تكوف ضركرية إذا ٓب يوجد ٙتة طرؽ غَته أما ىواء البقعة فهي حاجية كقد

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )419/6ا١تغٍت البن قدامة (. )32/7
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تكوف ضركرية ُب أحياف نادرة .

الوجو الثالث  -:أف القوؿ بأف االنتفاع ّٔواء الطريق ٤ترـ سواءن أضر أك ال إ٪تا قيل بناءن
على قياس الطريق النافذ الذم ىو حق عاـ للمسلمُت على ا١تلك ا١تشًتؾ كىو قياس غَت
صحيح كما سبق بيانو .
)(1

الوجو الرابع  :أف حرمة التصرؼ ُب حق الغَت –إذا كاف اٟتق عامان للمسلمُت -ليس
بعينو  ،بل للتحرز عن الضرر كالضرر ىنا قد انتفى .
)(2

جواب عن االعتراض -:
إف حرمة التصرؼ ُب حق الغَت – إذا كاف اٟتق عامان للمسلمُت ليس للتحرز عن الضرر
بل ىو بعينو  ،ألنو تصرؼ ُب حقهم  ،كالتصرؼ ُب ا١تلك ا١تشًتؾ .
)(3

القوؿ الثاني :
٬توز أف ييشرع ُب الطريق النافذ جناحان إذا ٓب يكن فيو ضرر مطلقان  ،كإٔب ذلك ذىب

ا١تالكية كالشافعية كأبو يوسف
)(4

)(5

)(6

ك٤تمد بن اٟتسن صاحبا أيب حنيفة رٛتهم اللهتعأب
)(1

( )1انظر بياف ذلك ُب االعًتاض على الدليل األكؿ ألصحاب القوؿ األكؿ ُب ىذه ا١تسألة .
( )2بدائع الصنائع (. )419/6
( )3بدائع الصنائع ( ، )419/6تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )298/7
()4انظر  :بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ( ، )177/2مواىب اٞتليل ( ، )145/7حاشية الدسوقي (. )39/5
()5اٟتاكم الكبَت ( ، )375/6هناية ا١تطلب ( ، )464/6الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )54/4البياف (. )253/6

( )6ىو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب األنصارم الكوُب البغدادم  ،صاحب اإلماـ أيب حنيفة
كتلميذه كأكؿ من نشر مذىبو  ،كاف فقيهان عبلَّمةن  ،من حفاظ اٟتديث  ،كلد بالكوفة سنة مائة كثبلثة عشر
للهجرة  ،تفقو باٟتديث كالركاية ٍ ،ب لزـ أبا حنيفة رٛتو اهلل  ،ككٕب القضاء ببغداد أياـ ا١تهدم كا٢تادم كالرشيد ،
كىو أكؿ من دعي قاضي القضاة  ،كأكؿ من كضع الكتب ُب أصوؿ الفقو  ،لو علم كاسع بالتفسَت كا١تغازم كأياـ
العرب  ،من كتبو  :ا٠تراج  ،كاآلثار  ،كمسند أيب حنيفة  ،كالنوادر  ،كاختبلؼ األمصار  ،كأدب القاضي ،
كغَتىا الكثَت  ،مات كىو ال يزاؿ قاضيان ُب خبلفة الرشيد رٛتهما اهلل سنة مائة كاثنُت كٙتانُت للهجرة.
انظر  :كفيات األعياف  ،رقم الًتٚتة (  ، )378/6( )824تذكرة اٟتفاظ رقم الًتٚتة (  ، )273سَت أعبلـ النببلء ،
رقم الًتٚتة (  ، )220/2 ( )693اإلعبلـ (  ، )193/8كاٞتواىر ا١تضية للقرشي (  ، )611/3مصطلحات
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=

،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
مر بدار العباس بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنو
-1عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو َّ
 ،فقطر عليو من ميزابو ماءه فأمر بقلعو  ،فخرج إليو العباس رضي اهلل عنو كقاؿ  :قلعت
ميزابان نصبو رسوؿ اهلل  بيده  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  ،كاهلل ال ييعاد إال على ظهرم ،
فركب العباس ظهره  ،كأعاد ا١تيزاب إٔب موضعو .
)(2

كجو الداللة -:
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل تعأب عنو ٓب يأمر بقلع مآزيب ا١تسلمُت  ،كألنو ٓب يزؿ
الناس يفعلونو ُب عهد رسوؿ اهلل  كُب عهد خلفائو الراشدينمن بعده ،كما أف الناس
يشاىدكف ذلك فبل ينكركنو  ،كإ٪تا أمر عمر رضي اهلل عنو بقلع ميزاب العباس بن
عبدا١تطلب رضي اهلل عنو بسبب ما يصدر عنو من الضرر فلما أخته العباس رضي اهلل عنو
فدؿ ما سبق على أنو ٬توز أف يشرع
أف الذم كضعو ىو رسوؿ اهلل  أعاده ألجل ذلك ٌ ،
ُب الطريق النافذ جناحان إذا ٓب يكن فيو ضرر على ا١تسلمُت .
)(3

اعتراض من كجهين :

ػػػػػػػػػ
=

ا١تذاىب الفقهية للظفَتم ص (. )94

( )1ىو أبو عبداهلل ٤تمد بن اٟتسن بن فرقد الشيبا٘ب  ،إماـ بالفقو كاألصوؿ كىو الذم نشر علم أيب حنيفة  ،أصلو
من قرية حرستو ُب غوطة دمشق  ،ككلد بواسط سنة مائة كإحدل كثبلثُت للهجرة  ،كنشأ بالكوفة  ،فسمع من
كعرؼ بو  ،كانتقل إٔب بغداد  ،فوالٌه الرشيد القضاء بالرقة ٍ ،ب عزلو  ،قاؿ
أيب حنيفة رٛتو اهلل كغلب عليو مذىبو ي
الشافعي رٛتو اهلل " لو أشاء أف أقوؿ نزؿ القرآف بلغة ٤تمد بن اٟتسن لقلت لفصاحتو " نعتو ا٠تطيب البغدادم
بإماـ أىل الرأم  ،لو مؤلفات كثَتة منها  :ا١تبسوط  ،كالزيادات  ،كاٞتامع الكبَت  ،كاٞتامع الصغَت  ،كاآلثار
كالسَت  ،توُب سنة مائة كتسعة كٙتانُت للهجرة " .
انظر  :تاريخ بغداد  ،رقم الًتٚتة (  ، )561/2 ( )543هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة ( )10
( ،)80/1سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة (  ، )134/9 ( )45اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية ( )139
( ، )429/2طبقات اٟتنفية أليب العدؿ ص (. )187
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 203
( )3اٟتاكم الكبَت (. )375/6
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الوجو األكؿ :
أف األثر ضعيف فبل تقوـ بو حجة .
)(1

الوجو الثاني :
إف ىذا األثر ٮتالف ما ذيكر  ،ألف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أمر بالقلع  ،كلو كاف
ذلك جائزان كحقان لصاحب الدار ٓب يأمر عمر رضي اهلل عنو بقلع ا١تيزاب  ،فلما أمر بالقلع
دؿ على عدـ جواز ذلك كمشركعيتو .
)(2

الوجو الثالث :
أف ميزاب العباس بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنو كاف ييطل على مسجد رسوؿ اهلل  كٓب
يكن ُب طريق نافذ كإذا كاف األمر كذلك فبل يصح االستدالؿ بو على جواز إشراع اٞتناح
ُب الطريق النافذ .
)(3

جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
أف اٟتديث كإف كاف ضعيفان إال أف كضع ا١تيزاب ٓب يزؿ الناس يفعلونو من عهد رسوؿ
اهلل  كمن بعده ُب عهد خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم فدؿ ذلك على مشركعيتو
كجوازه إال إذا أضر بالناس .
)(4

الوجو الثاني :

( )1تقدـ ٗتريج اٟتديث كاٟتكم عليو ص (

 ، ) 203كانظر  :علل ابن أيب حاًب (  ، )249/4البدر ا١تنَت

(ٖ ، )690/6ترير التقريب (.)39/4
( )2اٞتوىر النقي على سنن البيهقي (. )66/6
( )3انظر  :مستدرؾ اٟتاكم  ،كتاب  :معرفة الصحابة  ،باب ٤ :تاكمة العباس كعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما
إٔب حذيفة رضي اهلل عنو  ،رقم ( . ) 397 / 4 ( ) 5479
( )4اٟتاكم الكبَت (. )375/6
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أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو إ٪تا أمر بالقلع ١تا أحدثو ىذا ا١تيزاب من ضرر  .كلو
ٓب يكن لذلك ألمر بقلع كل مآزيب ا١تسلمُت  ،فلما أمر بقلع ميزاب العباس بن عبدا١تطلب
رضي اهلل عنو عند حدكث الضرر َّ
دؿ ذلك على اٞتواز إال عند حدكث الضرر .
جار جاره أف يغرز
-2عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " :ال ٯتنعن ه
خشبة ُب جداره " ٍب يقوؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو  " :مإب أركم عنها معرضُت كاهلل ألرمُت
ّٔا بُت أكتافكم " .
)(1

كجو الداللة -:
َّبُت النيب  أف اٞتار إذا احتاج إٔب كضع خشبة على جداره من غَت ضرر عليو أنو ال
٬توز لو أف ٯتنعو من ذلك  ،فإذا كاف ال ٬توز للجار أف ٯتنع جاره من ذلك مع أنو ملك
خاص فمن باب أكٔب كأحرل أف ٬توز إشراع اٞتناح ُب طريق ا١تسلمُت من غَت ضرر ّٔم إذ
إنو حق عاـ .
كيمكن أف يعترض على ذلك بالقوؿ -:

أف ما ذكر إ٪تا ىو حكم خاص باٞتار مع جاره دكف العموـ فبل يصح القياس و
حينئذ .
كيمكن الجواب بالقوؿ -:

إف األصل ُب األدلة الشرعية العموـ دكف ا٠تصوص فيصح القياس  ،كمن ادعى
ا٠تصوص فعليو الدليل .
-3عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " - :ال ضرر كال
)(2

ضرار " .
)(3

جار جاره أف يغرز خشبة ُب جداره  ،رقم
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تظآب كالغصب  ،باب  :ال ٯتنعن ه
( )2463ص (  )423كمسلم  ،كتاب  :ا١تساقاة كا١تزارعة  ،باب  :غرز ا٠تشب ُب جدار اٞتار  ،رقم
( )1609ص ( ، )607كغَت٫تا .
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )3أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :القضاء ُب ا١ترفق  ،رقم ( ، )1078/4 ( )2758
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=

كجو الداللة -:
عامان ٞتميع
أف النيب َّ بُت حرمة اإلضرار با١تسلمُت  ،ك١تا كاف حق االنتفاع بالطريق َّ
ا١تسلمُت َّ
دؿ ذلك على جواز االنتفاع بإشراع اٞتناح فيو بشرط عدـ الضرر با١تسلمُت بداللة
ىذا اٟتديث .
اعتراض :

أف ىذا انتفاع ٔتا ٓب يوضع لو الطريق  ،إذ إنو كضع للمركر فيو ك٨تو ذلك  ،ك١تا كاف
ػػػػػػػػػ
=

كالشافعي ُب مسنده (  )224/1كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )314/1 ( )2867كأبو زكريا األحوؿ ُب
ا٠تراج  ،رقم (  ، )93/1 ( )303كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب رقم (  ، )265/4 ( )2200كأبو بكر
الدينورم ُ ،ب آّالسة كجواىر العلم  ،رقم (  ، )359/7( )3160كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت رقم ( )1387
( ، )86/2كاألكسط  ،رقم ( ، )135/4( )3777كابن ماجو  ،كتاب  :األحكاـ  ،باب  :من بٌت ُب حقو ما
يضر ّتاره رقم (  ، )784/2( )2340كالدارقطٍت ُب سننو رقم (  ، )51/4( )3079كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ،
كتاب  :البيوع  ،باب  :النهي عن احملاقلة كا١تخاضرة كا١تنابذة  ،رقم ( ، )369/2( )2392كالبيهقي ُب السنن
الكتل  ،كتاب  :الصلح  ،باب ال ضرر كال ضرار  ،رقم (  ، )114/6 ( )11384كُب معرفة السنن كاآلثار
أيضان ،رقم ( ، )305/8( )11979كاٟتديث ضعيف  ،قاؿ ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب  " :ىذا خت ال يصح ،
ألنو إ٪تا جاء مرسبلن أك من طريق فيها زىَت بن ثابت كىو ضعيف  ،إال أف معناه صحيح " ا.ىػ كقاؿ ُب موضع
يصح قط  ،إ٪تا جاء مرسبلن أك من طريق فيها إسحاؽ بن ٭تِت كىو ٣تهوؿ " ا.ىػ كقاؿ أبو
آخر " كىذا خت ٓب َّ
اٟتسن القطاف ىو من ركاية إسحاؽ مرسبلن كفيو من ال يعرؼ " ا.ىػ كقاؿ ابن دقيق العيد  " :كىو مرسل أسنده
اٟتاكم بذكر أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو كزعم أنو صحيح اإلسناد " ا.ىػ  .كقاؿ ابن عبدا٢تادم اٟتنبلي " :
فيو عثماف بن ٤تمد ال أعرؼ حالو كقد ركاه اٟتاكم كزعم أنو صحيح اإلسناد كُب قولو نظر " ا.ىػ كقاؿ عبلء
الدين ا١تارديٍت  " :ذكر ابن حزـ أنو منقطع ألف ٤تمد بن علي ال ٝتاع لو عن ٝترة " ا.ىػ  ،كقاؿ الزيلعي " فيو
النصييب قاؿ فيو ابن القطاف ىذا ال يعرؼ حالو " ا.ىػ كقاؿ اٟتاكم " صحيح اإلسناد كٓب
عبدا١تلك بن معاذ
ّْ
يرد ما ذكره اٟتاكم رٛتو اهلل فيكوف اٟتديث ضعيفان .
ٮترجاهي " ا.ىػ لكن كبلـ أىل العلم آنفان ُّ
انظر  :احمللى البن حزـ (  85/7ك  ، )530كبياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ البن القطاف

( ، )786/5اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ البن دقيق العيد (  ، )565/2تنقيح التحقيق ُب أحاديث التعليق البن
عبدا٢تادم ( ،)68/5اٞتوىر النقي على سنن البيهقي ( ، )157/6نصب الراية للزيلعي (. )385/4
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األمر كذلك جاز آلحاد ا١تسلمُت ا١تنع من ذلك .
)(1

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر ألنو إذا جاز االنتفاع بالطريق با١تركر فيو من غَت أف يضر بأحد

فكذلك ما ىو مثلو كاٞتناح فيلحق بو .
)(2

-4أف االنتفاع ُب الطريق با١تركر فيو من غَت أف يضر بأحد جائز فكذا ما ىو مثلو
كوضع اٞتناح ك٨توه  ،فيلحق بو إذا دعت اٟتاجة إليو  ،أما إذا أضر با١تسلمُت أك بأحدىم
فبل ٭تل .
)(3

اعتراض :
ما ذيكر قياس مع الفارؽ إذا إف االنتفاع با١تركر ُب الطريق انتفاع ٔتا كضع لو فيجوز ذلك
ٓتبلؼ إشراع اٞتناح ك٨توه فإنو انتفاع ٔتا ٓب يوضع لو الطريق .
)(4

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بأف الطريق إ٪تا كضع لبلنتفاع با١تركر فيو فقط  ،بل يقاس على ا١تركر كل شيء

ا١تارة .
٭تتاج إليو الناس بوضعو ُب الطريق بشرط عدـ اإلضرار بالناس أك َّ
-5أف األصل ُب االنتفاع بالطريق أك ىواء الطريق اإلباحة بشرط عدـ اإلضرار بالناس،
إال إذا كرد من الشارع ما ٯتنع من ذلك  ،كإذا كاف األمر كذلك  ،فإنو ٬توز إشراع اٞتناح ُب
)(5

الطريق بالشرط السابق .
)(6

( )1بدائع الصنائع ( ، )419/6ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (. )536/4
( )2حاشية الدسوقي ( ، )39/5مواىب اٞتليل (. )145/7
( )3حاشية الدسوقي ( ، )39/5مواىب اٞتليل (. )145/4
( )4بدائع الصنائع (. )419/6
( )5حاشية الدسوقي ( ، )39/5مواىب اٞتليل (. )145/4
( )6الوسيط ُب ا١تذىب (. )54/4
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اعتراض :
ال ييسلَّم أف األصل ُب االنتفاع بالطريق اإلباحة  ،بل األصل فيو اٟتظر ألنو تصرؼ ُب

ملك الغَت بغَت إذنو  ،إذ إنو حق عاـ للمسلمُت .
)(1

جواب عن االعتراض :
ال يسلَّم ما ذكر ألف اٟتق ىنا ليس حقان خاصان أك ملكان خاصان و
لفرد أك أفر واد معينينحىت
ي
حق عاـّّ ٞتميع ا١تسلمُت لبلنتفاع بو  ،فيكوف األصل ُب
يكوف األصل فيو اٟتظر كإ٪تا ىو ه

االنتفاع بو اإلباحة كاٞتواز حىت يرد دليل ُّ
يدؿ على ا١تنع .
)(2

-6أنو ٓب يزؿ الناس يفعلونو ُب عهد رسوؿ اهلل

 كُب عهد خلفائو الراشدين كمن

بعدىم يشاىدكنو فبل ينكركنو فكاف إٚتاعان .
اعتراض :
)(3

ال ييسلم ىذا اإلٚتاع لوجود ا٠تبلؼ بُت أىل العلم ُب ذلك .
القوؿ الثالث :

٬توز أف ييشرع ُب الطريق النافذ جناحان إذا ٓب يكن فيو ضرر كلكن بشرط إذف اإلماـ أك

نائبو  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
)(4

-1عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو ىمَّر بدار العباس بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنو
فقطر عليو من ميزابو ماءه فأمر بقلعو  ،فخرج إليو العباس رضي اهلل عنو كقاؿ  :قلعت ميزابان
نصبو رسوؿ اهلل  بيده  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :كاهلل ال ييعاد إال على ظهرم  ،فركب
( )1ا١تبدع (. )295/4
( )2الوسيط ُب ا١تذىب (. )54/4
( )3اٟتاكم الكبَت (. )375/6
( )4انظر  :معونة أكٕب النهى (  ، )335/5شرح منتهى اإلرادات (  ، )427/3كشاؼ القناع (  ، )305/8مطالب
أكٕب النهى ( ، )356/4غاية ا١تنتهى (. )636/1
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العباس ظهره كأعاد ا١تيزاب ُب موضعو " .
)(1

كجو الداللة :
أف عمر رضي اهلل عنو أمر بالقلع  ،كلو كاف حقان لصاحب الدار ٓب يأمر بو  ،فلما أخته
رده ألف اإلماـ لو أف يأذف ُب ذلك  ،كيقوـ إذنو
العباس رضي اهلل عنو أف النيب  نصبو َّ
مقاـ ٚتيع ا١تسلمُت .
)(2

اعتراض :
إ٪تا أمر عمر رضي اهلل عنو بقلع ميزاب العباس بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنو بسبب ما
أحدثو ا١تيزاب من ضرر على ا١تسلمُت  ،كلو كاف ما ذيكر صحيحان ٓب يكتف بقلع ميزاب
العباس رضي اهلل عنو بل ألمر بقلع ٚتيع مآزيب ا١تسلمُت ألنو ٓب يزؿ الناس يفعلونو ُب عهد
رسوؿ اهلل  كعهد ىمن بعده  ،فلما اقتصر على األمر بقلع ميزاب العباس رضي اهلل عنو
فقط َّ
فدؿ على جواز إشراع اٞتناح ُب الطريق النافذ
دؿ على أف األصل ُب ذلك ىو اٞتواز ٌ
كٓب ييشًتط ُب ذلك إذف اإلماـ .
)(3

جواب عن االعتراض -:

لو كاف قلع ا١تيزاب ألجل ما أحدثو من ضرر ١تا ساغ لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
ردهي ألف العباس رضي اهلل عنو أخته بأف الذم
أف يعيده مرة أخرل لوجود الضرر  ،كإ٪تا َّ
نصبو ىو رسوؿ اهلل  ، كفعل ذلك من أمَت ا١تؤمنُت جائز ألف إذنو ُب ذلك يقوـ مقاـ
َّ
ٚتيع ا١تسلمُت  .ألنو كٕب األمر .
)(4

-2أف حق االنتفاع بالطريق ىو حق ٞتميع ا١تسلمُت  ،ك١تا كاف أخذ اإلذف من ٚتيع

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 203
( )2اٞتوىر النقي على سنن البيهقي (. )66/6
( )3اٟتاكم الكبَت (. )375/6
( )4اٞتوىر النقي على سنن البيهقي (. )66/6
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مرُّد ذلك إٔب األماـ أك نائبو
ا١تسلمُت لبلنتفاع بالطريق ُب إشراع اٞتناح ك٨توه متعذران كاف ى

ألف إذف اإلماـ يقوـ مقاـ إذهنم ٚتيعان .
)(1

اعتراض :
إف األصل ُب االنتفاع بالطريق بإشراع اٞتناح فيو ك٨توه اٞتواز  ،كإذا كاف األمر كذلك
فإنو ال يلزـ إذف اإلماـ كاٟتاؿ ما ذيكر .
)(2

جواب عن اإلعتراض :
ال ييسلَّم أف األصل ُب إشراع اٞتناح ك٨توه ُب الطريق اإلباحة بل األصل ُب ذلك ا١تنع،

حيث إف إشراع اٞتناح ك٨توه بدكف إذف اإلماـ افتيات عليو فكاف األصل فيو ا١تنع .
)(3

-3أف العادة جرت بأخذ اإلذف من اإلماـ إلشراع األجنحة أك كضع ا١تآزيب كالعادة
٤تكمة فلزـ إذف اإلماـ لذلك .
)(4

اعتراض -:

ما ذكر غَت مسلَّم بل جرت العادة بأف تيشرع األجنحة كتوضع ا١تآزيب بدكف إذف اإلماـ
فكاف إذنو ُب ذلك غَت الزـ  ،ألف األصل ُب ذلك اإلباحة .
)(5

جواب عن االعتراض :

يرد ما ذكر حديث عمر رضي اهلل عنو حيث َّ
دؿ فعلو أف العادة جرت باستئذاف اإلماـ
ُّ

( )1شرح منتهى اإلرادات (. )427/3
( )2الوسيط ُب ا١تذىب (. )54/4
( )3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )298/7
( )4مطالب أكٕب النهى (. )357/4
( )5الوسيط ُب ا١تذىب (. )54/4
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ُب ذلك كإال ما ساغ قلع ميزاب العباس رضي اهلل عنو .
)(1

العامة إٔب اإلماـ ك٥تالفتو ُب ذلك افتئات عليو كىو ٤ترـ .
-4أف التدابَت ُب األمور َّ
)(2

اعتراض  :إخراج اٞتناح ُب الطريق النافذ ٦تا جرت بو العادة كليس فيو ٥تالفة لوٕب

األمر ،أك افتئات عليو  ،بل استقر عليو أمر ا١تسلمُت من غَت نكَت مكاف إٚتاعان .
جواب  :ال يسلم ما ذكر ألنو لو كاف ٦تا جرت بو العادة ١تا اختلف فيو العلماء بل
)(3

العادة جرت بأخذ إذف كٕب األمر ُب ذلك .
)(4

القوؿ الرابع :
ال ٬توز إشراع اٞتناح ُب الطريق مطلقان سواءن أضر أـ ٓب يضر كسواءن إذف اإلماـ أـ ٓب

يأذف كأب ذلك ذىب ابن قدامة ا١تقدسي كابن مفلح من علماء
)(6

)(5

( )1كشاؼ القناع (. )305/8
( )2تبيُت اٟتقائق (. )298/7
( )3اٟتاكم (. )375/6
( )4مطالب أكٕب النهى (. )357/4
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )114
فرج الراميٍت ا١تقدسي اٟتنبلي  ،كلد ُب سنة
( )6ىو الفقيو اٟتنبلي ا١تتقن مشس الدين أبو عبداهلل ٤تمد بن مفلح بن يم ّْ

سبع مائة كعشرة للهجرة  ،ببيت ا١تقدس  ،درس القرآف كىو صغَت ٍ ،ب تفقو ُب مذىب اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل
كبرع فيو إٔب الغاية حىت صار أعلم أىل عصره ٔتذىب اإلماـ أٛتد  ،فصنف فيو أصوالن كفركعان  ،ككاف ذا حظ
كافر من الزىد  ،كالعبادة  ،كالتعفف  ،كالصيانة  ،يتوقد ذكاءن كفطنة مع الدين ا١تتُت كالورع الشديد صاىر العآب
النحرير أيب احملاسن ٚتاؿ الدين يوسف ا١ترداكم منقح ا١تذىب ك٤تققو  ،من أشهر شيوخو كأكثرىم أثران فيو ىعلىم
اٟتفاظ كنادرة الزماف كمرجح ا١تذىب شيخ اإلسبلـ أٛتد بن عبداٟتليم بن عبدالسبلـ بن تيمية اٟترا٘ب ٍب
الدمشقي  ،من تصانيفو  :كتاب الفركع  ،كالنكت  ،كالفوائد السنية على مشكل احملرر البن تيمية  ،أصوؿ الفقو
 ،كاآلداب الشرعية .

انظر  :أعياف العصر كأعواف النصر ( ، )269/5الوفيات البن رافع (  ، )253/2الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة
( ، )14/6ا١تقصد األرشد (. )517/2
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اٟتنابلة كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب -:
)(1

-1إ٪تا توجو القوؿ بعدـ جواز إشراع اٞتناح ُب الطريق النافذ للمسلمُت ألنو إذا ٓب يكن
ضاران ُب اٟتاؿ فسوؼ يكوف ضاران ُب ا١تآؿ كلذلك ٓب ٬تز إشراع اٞتناح كلو ٓب يكن فيو ضرر
أك أذف فيو اإلماـ .
)(2

اعتراض :
أف اٟتكم يدكر مع العلة كجودان كعدمان  ،كإ٪تا ٓب ٬تز إشراع اٞتناح ُب الطريق النافذ إذا
ترتب عليو ضرر لوجود العلٌة كىي الضرر أما إذا انتفت العلة كىي الضرر فإف اٟتكم يدكر
مع انتفائها  ،فيًتتب على ذلك جواز إشراع اٞتناح .
)(3

اعتراض :
ييسلَّم ما ذكر من أف اٟتكم يدكر مع العلة كجودان كعدمان  ،إال أف َّ
سد الذريعة ُب ذلك

أكٔب  ،صونان ٟترمة ا١تؤمن كأكٔب من إيذاء ا١تسلمُت .
)(4

-2أنو بناءه ُب ملك غَته بغَت إذنو فلم ٬تز كبناء الدكة أك بناء ذلك ُب درب غَت نافذ

بغَت إذف أىلو .
)(5

اعتراض :
ال يصح أف يقاؿ إنو تصرؼ ُب ملك غَته بغَت إذنو إذ َّ
إف الطريق النافذ ال يعتت ملكان
خاصان و
لفرد أك أفر واد معينُت  ،بل ىو ملك عاـ ٞتميع ا١تسلمُت ٬توز االنتفاع با١تركر فيو من
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )31/7كا١تبدع  ،البن مفلح (. )295/4
( )2ا١تبدع (. )295/2
( )3أصوؿ السرخسي (  ، )182/2الفركؽ للقراُب (  ، )43/2القوؿ ا١تفيد ُب أدلة االجتهاد كالتقليد للشوكا٘ب
(. )72/1
الدىاف ( ، )346/1القواعد البن رجب ( ، )129/1القاعدة السبعوف.
( )4تقوٙب النظر البن َّ
( )5ا١تغٍت البن قدامة ( ، )32/17ا١تبدع (. )295/4

222

غَت أف يضر و
بأحد من ا١تسلمُت كإذا جاز االنتفاع با١تركر فيو فكذا ما ىو مثلو  ،فيلحق بو
كإشراع اٞتناح ك٨توه عند اٟتاجة إليو  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف إشراع اٞتناح جائز ال
حرج فيو .
)(1

جواب عن االعتراض :
ال يصح قياس إشراع اٞتناح ُب الطريق النافذ على ا١تركر ُب الطريق إذ إف األخَت ىو
انتفاع بالطريق ٔتا كضع لو عقبلن كشرعان ٓتبلؼ إشراع اٞتناح فهو انتفاع ٔتا ٓب يوضع لو
الطريق عقبلن كشرعان .
)(2

الراجح :
بعد عرض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم يتبُت أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الثا٘ب كىو أنو ٬توز
إشراع اٞتناح ُب الطريق النافذ بشرط عدـ الضرر كذلك لؤلسباب التالية-:
-1قوة األدلة اليت استدلوا ّٔا .
-2أنو ٓب يزؿ ا١تسلموف قدٯتان كحديثان يضعوف ا١تيازيب كيشرعوف ىذه األجنحة من غَت
نكَت منهم  ،فصار ذلك أمران مستقران عند ا١تسلمُت ُب القدٙب كاٟتديث حىت قاؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية " إخراج ا١تيازيب إٔب الدرب النافذ ىو السنة " .
)(4

)(3

-3ضعف األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب األقواؿ األخرل .

( )1حاشية الدسوقي  ، )39/05مواىب اٞتليل (. )145/7
( )2بدائع الصنائع (. )419/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )160
( )4غاية ا١تنتهى (. )636/1

223

الفصل الثاني

الباب األكؿ

المساقاة  ،كالمزارعة  ،كالغصب  ،كإحياء الموات كاللقيط  ،كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ  :ا١تساقاة كا١تزارعة كفيو أربعة مطالب :
المطلب األكؿ  :مشركعية ا١تساقاة .
المطلب الثاني  :مشركعية ا١تزارعة .
المطلب الثالث  :عدـ اشًتاط مدة لعقد ا١تساقاة كا١تزارعة .
المطلب الرابع  :عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض ُب ا١تزارعة .
المبحث الثاني  :الغصب كإحياء ا١توات كاللقيط كفيو ٜتسة مطالب :
المطلب األكؿ  :إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توف كاف ملكان لو .
المطلب الثاني  :لئلماـ إقطاع غَت موات ٘تليكان كانتفاعان .
المطلب الثالث  :ا١توات ال َّ
حد لو إال أف يكوف عامران .
المطلب الرابع  :عدـ مشركعية إحياء حرٙب العامر .

المطلب الخامس  :مشركعية اٟتكم بالقافية .
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المبحث األكؿ
مشركعية المساقاة
أكالن  :التعريف بالمساقاة لغةن كاصطالحان :

الس ٍقي ألف العامل يسقي الشجر  ،ألنو من أىم أمورىم باٟتجاز،
أ-ا١تساقاة لغةن من َّ :
سهم
رجل رجبلن ُب ٩تيل أك كرـ ليقوـ بإصبلحها على أف يكوف لو ه
كىي  :أف يستعمل ه

معلوـ ٦تا تغلَّوي .
عمىره ،
كيقاؿ  :ساقي فبل هف فبلنان ٩تلىو أك كًرمو  ،إذا دفعو إليو كاستعملو فيو على أف يي ّْ
)(1

كيقوـ ٔتصلحتو من ا ًإلبار كغَته  ،كأىل العراؽ يسموف ا١تساقاة  :ا١تعاملة .
كيسقيىو  ،ى
)(2

ب-المساقاة اصطالحان :

ا١تفهوـ االصطبلحي أك الشرعي للمساقاة ال ٮتتلف عن معناه اللغوم

)(3

فهما ٔتعٌت

كاحد فا١تساقاة اصطبلحان ىي :
أف يدفع الرجل شجره إٔب آخر ليقوـ بسقيو كعمل ساتر ما ٭تتاج إليو ّتزء معلوـ من
ٙترة .
)(4

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية المساقاة -:
نقل اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على ذلك ابن قدامة

)(5

ا١تقدسي رٛتو اهلل

(٥ )1تتار الصحاح  ،مادة (سقي) ص (ٖ ، )128ترير ألفاظ التنبيو (. )216/1
( )2لساف العرب  ،مادة (سقى) (. )302/6
( )3انظر  :العناية شرح ا٢تداية (. )479/9

( )4انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )284/5العناية شرح ا٢تداية (  ، )479/9البناية شرح ا٢تداية

( ، )507/11التلقُت ( ، )161/2الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )766/2ا١تقدمات ا١تمهدات (، )547/2
اللباب ُب الفقو الشافعي (  ، )251/1اإلقناع للماكردم (  ، )110/1ركضة الطالبُت ( ، )150/5ا١تغٍت البن

قدامة ( ، )527/7الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (  ، )554/5شرح الزركشي (  ، )208/4اإلقناع للحجاكم
(. )274/2

( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )114
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تعأب ُب ا١تغٍت  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب «عامل رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم -
)(1

أىل خيت بالشطرٍ ،ب أبو بكر كعمر كعثماف كعليٍ ،ب أىلوىم إٔب اليوـ يعطوف الثلث
كالربع .كىذا عمل بو ا٠تلفاء الراشدكف ُب مدة خبلفتهم»  ،كاشتهر ذلك ،فلم ينكره
منكر،ككذلك ابن بطاؿ ُب كتابو  :شرح صحيح البخارم ،كشيخ اإلسبلـ ُب ٣تموع
)(2

)(4

)(3

الفتاكل كابن القيم ُب كتابو هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو .
)(5

)(7

)(6

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
أ-عن أيب جعفر رٛتو اهلل تعأب قاؿ  " :عامل رسوؿ اهلل  أىل خيت على الشطر ،
)(8

( )1ا١تغٍت البن قدامة (. )291/5
( )2ىو اإلماـ أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبدا١تلك بن بطاؿ البكرم القرطيب  ،كلد سنة أربع مائة كتسعة كأربعُت
للهجرة  ،يعرؼ بابن النجاـ  ،أصلهم من قرطبة  ،كأخرجتو الفتنة فخرج إٔب بلنسية  ،أخذ العلم عن كثَت من
العلماء منهم  :الطلمنكي  ،كابن عفيف  ،كابن الفرضي  ،كأيب القاسم الوىرا٘ب  ،كأيب عبدالوارث  ،كأيب بكر
الرازم  ،كاف نبيبلن جليبلن  ،من كبار علماء ا١تالكية  ،كما ذكر القاضي عياض  ،كىو أيضان من علماء اٟتديث ،
من مؤلفاتو :
شرح صحيح البخارم  ،ككتاب ُب الزىد كالرقائق  ،توُب سنة أربع كسبعُت كأربع مائة .
انظر  :ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك للقاضي عياض (  ، )160/8سَت أعبلـ النببلء (  ، )303/13الواُب
بالوفيات للصفدم ( ، )56/21األعبلـ (. )285/4

( )3شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )465/6
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )160

(٣ )5تموع الفتاكل (. )97 ،94/29
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )141

( )7هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو (. )131/2
( )8ىو ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب القرشي ا٢تامشي  ،أبو جعفر الباقر  ،كأ َّيمو أـ عبداهلل بنت

اٟتسُت ابن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،ذكره ابن سعد ُب الطبقة الثالثة من أىل ا١تدينة كقاؿ كاف ثقة ،
كثَت اٟتديث  ،كقاؿ العجلي و
تابعي  ،ثقة  ،ذكره النسائي ُب فقهاء التابعُت من أىل ا١تدينة "  ،كاف فقيهان
مد٘ب ّّ
فاضبل جليبلن  ،كلد سنة و
ست كٜتسُت  ،كتوُب سنة أربع مائة كعشرة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ، )442/6( )6069الثقات للعجلي ( ، )410/1الكٌت كاألٝتاء
( ، )173/1اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (. )26/8( )117
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ٍ ،ب أبو بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ٍ ،ب أىلوىم إٔب اليوـ  ،يعطوف الثلث كالربع " .
)(1

ب-عن أيب جعفر رٛتو اهلل أنو يسئل عن ا١تزارعة بالثلث فقاؿ  :إف نظرت ُب آؿ أيب

بكر  ،كآؿ عمر  ،كآؿ علي  ،كجدهتم يفعلوف ذلك " .
)(2

جػ-أف ابن عمر

)(3

رضي اهلل عنهما كاف يكرم مزارعو على عهد النيب

 كأيب بكر

كعمر كعثماف كصدران من إمارة معاكية " .
)(4

)(5

د -أف عمر رضي اهلل عنو أجلى أىل ٧تراف  ،اليهود كالنصارل  ،كاشًتل بياض أرضهم
ككركمهم  ،فعامل عمر الناس  ،إف ىم جاءكا بالبىػ ىق ًر كاٟتديد من عندىم فلهم الثلثاف كلعمر
الثلث  ،كإف جاء عمر من عنده فلو الشطر  ،كعاملهم النخل على أف ٢تم ا٠تمس كلعمر
أربعة أٜتاس  ،كعاملهم الكرـ على أف ٢تم الثلث كلعمر الثلثاف .
)(6

ىػ -أف عليان رضي اهلل عنو ٓب يىػىر بأسان با١تزارعة على النصف " .
)(7

( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،كتاب  :البيوع كاألقضية  ،باب  :من ٓب يػىىر با١تزارعة بالنصف كالثلث كالربع بأسان
" رقم ( ، )377/4( )21231كاألثر ىح َّسنو ابن حجر ُب فتح البارم كذلك بناءن على قاعدة أف ما سكت عنو
فهو حسن  ،كقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعأب بعد ذكر ىذا األثر مباشرة " كىذا أمر صحيح مشهور  ،قد عمل بو
رسوؿ اهلل حىت مات ٍب خلفاؤه الراشدكف من بعده حىت ماتوا ٍ ،ب أىلوىم من بعدىم  ،كٓب يبق با١تدينة أىل بيت
حىت عملوا بو  ،كعمل بو أزكاج النيب  من بعده " ا.ىػ .
انظر  :فتح البارم البن حجر ( )16/5كا١تقدمة ص ( ، )7كهتذيب سنن أيب داكد (. )131/2

( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،كتاب  :البيوع كاألقضية  ،باب  :من ٓب يػىىر با١تزارعة بالنصف كالثلث كالربع
حسن ىذا اٟتديث ابن حجر رٛتو اهلل تعأب ُب الفتح (. )16/5
بأسان ،رقم ( )377/4( )21232كقد ٌ

( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64

( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )5أخرجو البخارم كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :ما كاف أصحاب النيب
كالثمر  ،رقم ( )2343ص (. )4041

 يو ًاسي بعضهم بعضان ُب الزراعة

( )6أخرجو البخارم معلقان  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :ا١تزارعة بالشطر ك٨توه  ،رقم (بدكف) ص ( ، )398
كىو موصوؿ عند ابن أيب شيبة  ،كتاب  :ا١تغازم  ،باب  :ما ذكركا ُب أىل ٧تراف كما أراد النيب ّٔ م  ،رقم
( ، )436/7( )37016كاٟتديث صحيح كيشهد لو حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الذم قبلو مباشرة.

( )7أخرجو البخارم تعليقان  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :ا١تزارعة بالشطر ك٨توه  ،ص ( ، ) 398كقد كصلو ابن
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=

ك٦تا سبق يتبُت لنا أف سنة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم دلٌت على مشركعية
ا١تساقاة .

رابعان  :رأم أىل العلم في مشركعية المساقاة :

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

جواز ا١تساقاة كمشركعيتها كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية كالشافعية
)(1

)(2

كاٟتنابلة كأبو يوسف ك٤تمد بن اٟتسن صاحبا أيب حنيفة رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا
)(3

)(2

)(1

ػػػػػػػػػ
=

ابن أيب شيبة من طريق عمرك بن صليع عنو " أنو ٓب يػىىر بأسان با١تزارعة على النصف " كاألثر صحيح  ،يشهد
بصحتو حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما .
انظر  :فتح البارم (  ، ) 15 /5مصنف ابن أيب شيبة  ،رقم () 378 / 4( ) 21234

( )1انظر  :التلقُت (  ، )410/2الثمر الدا٘ب  ،ص (  ، )350اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ ( ، )648/2
االستذكار ( ، )36/7ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )178/2شرح العمركسي ( ، )226/2أكجز ا١تسالك إٔب موطأ
مالك (. )3/12

( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )257/7هناية ا١تطلب (  ، ) 5 /8الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )135 /4السراج على
نكت ا١تنهاج ( ، ) 210 /4عمدة السالك  ،ص (. )267

( )3ا١تغٍت البن قدامة (  ، )530/7اٟتاكم الصغَت للضرير اٟتنبلي ص (  ، )359معونة أكٕب النهى ( ، )75/6
كشاؼ القناع ( ، )5/9ىداية الراغب شرح عمدة الطالب  ،ص (. )427

228

لذلك ٔتا يلي -:
-1عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب  عامل أىل خيت بشطر ما ٮترج
منها من ٙتر أك زرع  ،فكاف يعطي أزكاجو مائة ىك ٍس وق ٙ ،تانوف ىك ٍس ًق ٙتر  ،كعشركف كسق
فخَت أزكاج النيب  أف يقطع ٢تن من ا١تاء كاألرض  ،أك ٯتضي
خيت َّ ،
عمر ى
شعَت  ،فىػ ىق ىسم ي
٢تن ،فمنهن من اختار األرض  ،كمنهن من اختار الوسق  ،ككانت عائشة اختارت األرض "
)(3

)(4

.
كجو الداللة -:
دلت مساقاة النيب  ألىل خيت  ،كىي مستفيضة  ،على جواز ا١تساقاة .
)(5

اعتراض :
أف أىل خيت عبيد ييسًتقوف ال تصح مساقاهتم  ،كيدؿ على ذلك أف النيب  اصطفى

صفيو رضي اهلل عنها من سبيهم  ،كعليو فبل داللة ُب اٟتديث  ،على ج ػواز ا١تساقاة .
)(6

)(2

)(1

ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتهما ص ( ) 207
( )2انظر  :اآلثار حملمد بن اٟتسن (  ، )654/9اٟتجة على أىل ا١تدينة  ، )377/2 ( ،االختيار لتعليل ا١تختار
(٣ ،)92/3تمع البحرين كملتقى النَتين  ،ص ( ، )509تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (.)442/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64

( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟترث كالزراعة  ،باب  :ا١تزارعة بالشطر ك٨توه  ،رقم ( )2328ص ( ،)398كمسلم،
كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :ا١تساقاة كا١تعاملة ّتزء من الثمر كالزرع رقم ( )1551ص (. )568

( )5اٟتاكم الكبَت (. )358/7

( )6ىي صفية بنت حيِت بن أخطب بن سعية بن عامر  ،زكج النيب  ، كإحدل أمهات ا١تؤمنُت  ،تزكجها النيب
 عندما فتح خيت  ،حيث ٚتع السيب  ،فأتاه دحية بن خليفة  ،فقاؿ أعطٍت جارية من السيب  ،قاؿ  :اذىب
فخذ جارية  ،فذىب فأخذ صفية رضي اهلل عنها  ،فقيل يا رسوؿ اهلل إهنا سيدة قريضة كالنظَت ،ما تصلح إال
لك  ،فقاؿ رسوؿ اهلل خذ جارية من السيب غَتىا  ،فأخذىا رسوؿ اهلل  ،كحجبها كأعتقها كتزكجها كقسم
٢تا  ،ككانت راجحة العقل " .
انظر  :أسد الغابة  ،ترٚتة (  ، )326/5( )7064الطبقات الكتل (  ، )95/8( )4135الثقات البن
حباف (.)197/3
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جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو -:
الوجو األكؿ  :أف النيب  صاٟتهم على إقرار األرض كالنخل معهم  ،كضمنهم شطر
الثمرة  ،كصلح العبيد كتضمينهم ال ٬توز .

لتعُت مالكوىم  ،كالقتسموا رقأّم .
الوجو الثاني  :أهنم لو كانوا عبيدان َّ

الوجو الثالث  :أف صفية رضي اهلل عنها كانت من الذرية دكف ا١تقاتلة .
اعتراض و
ثاف :
)(3

يسلّْم ما ذيكر  ،إال أف األرض كالنخل كانت باقية على أمبلكهم كإ٪تا شرط عليهم النيب

 شطر أموا٢تم من باب اٞتزية فقط .
)(4

جواب عن االعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :
أف النيب  ملك أرضهم ككل صفراءى كبيضاء

)(5

 ،كلذلك قاؿ عمر رضي اهلل عنو " يا

رسوؿ اهلل إ٘ب ملكت مائة سهم من خيت كىو ماؿ ٓب أصب قط مثلو  ،كقد أحببت أف
كس ّْهل الثمرة " .
أتقرب إٔب اهلل تعأب بو  ،فقاؿ لو النيب  حبّْس األصل ى
)(6

الوجو الثاني :

أف عمر رضي اهلل عنو أجبلىم عنها  ،كال ٬توز أف ٬تليهم عن أمبلكهم .
)(7

ػػػػػػػػػ
=

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :ما يذكر ُب الفخذ رقم ( )371ص (. )83
( )2ا١تبسوط ( ، )2/23اٟتاكم الكبَت (. )358/7
( )3اٟتاكم الكبَت (. )358/7

( )4ا١تبسوط للسرخسي (. )3/33

( )5ا١تراد بػ " كل صفراء كبيضاء " الذىب كالفضة " انظر  :عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد (. )197/9

( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :الشركط  ،باب  :الشركط ُب الوقف  ،رقم ( )2737ص ( ، )480كمسلم  ،كتاب :
الوصية  ،باب  :الوقف  ،رقم ( )1632ص (. )620

( )7اٟتاكم الكبَت (. )359/7
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( -)6-2أف جواز ا١تساقاة ىو قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كيدؿ على
ذلك ما كرد عنهم من آثار صحيحة .
)(1

اعتراض :
أف قوؿ الصحايب ليس ْتجة فيما يسوغ فيو االجتهاد  ،كللقياس مدخل ُب إثباتو  ،كىو
 :أنو لو كاف حجة ١تا جاز لغَته من أىل عصره ٥تالفتو  ،كما أف الكتاب كالسنة ١تا كاف
حجة يلزـ اتباعهما ٓ ،ب ٬تز و
ألحد ٥تالفتهما .
)(2

جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه -:
الوجو األكؿ  :ال ييسلم أف قوؿ الصحايب ليس ْتجة بل ىو حجة كالسيما قوؿ ا٠تلفاء

الراشدين رضي اهلل عنهم .
)(3

الوجو الثاني  :أف القوؿ ّتواز ا١تساقاة ليس طري يقو القياس كاالجتهاد  ،إذ لو كاف طريقو
القياس كاالجتهاد لكاف غَت جائ وز ألف عقد ا١تساقاة مًتدد بُت ظهور الثمرة كعدمها كبُت
قلتها ككثرهتا كىذا غرر عظيم

)(4

 ،فاقتضى القياس عدـ اٞتواز  ،كأنتم تقولوف إف قوؿ

الصحايب ييعد الزمان ُب ما ال سبيل إٔب إثباتو عن طريق القياس كاالجتهاد  ،كإذا كاف األمر
)(5

األمر كذلك فيلزـ القوؿ ّتواز ا١تساقاة .

الوجو الثالث  :أف قوؿ الصحايب أقول من القياس بدليل أنو يًتؾ لو القياس .
)(6

-7أف اٟتاجة داعية إٔب ا١تساقاة

)(7

 ،فإف من الناس من تكوف لو األرض يريد ٙترهتا ،

( )1انظر إٔب اآلثار الواردة ص ( . ) 220-219
( )2الفصوؿ ُب األصوؿ (. )393/3

( )3إٚتاؿ اإلصابة ُب أقواؿ الصحابة (  ، )47/1عشرة النساء (  ، )108/1العدة أليب يعلى (  ، )1198/4فتح
البارم البن رجب (. )376/1

( )4اٟتاكم الكبَت (. )357/7

( )5الفصوؿ ُب األصوؿ (. )364/3
( )6العدة أليب يعلى (. )580/2

( )7ا١تغٍت البن قدامة (. )530/7
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كلكن ال يستطيع سقيها أك زرعها  ،فجاءت أدلة الشرع دالة على جوازىا كمشركعيتها .
اعتراض ( :يمكن أف يقاؿ):

إف اٟتاجة ال عتة ّٔا إذا خالفت نصوص الشارع  ،كال ٯتكن قياسها على الضركرة .

الجواب  (:يمكن أف يقاؿ ) :

ال نيسلم ٔتخالفتها للنص بل ىي موافقة لو .
-8أف ا١تساقاة من جنس ا١تضارية  ،فإهنا عُت تنمو بالعمل عليها  ،فجاز العمل عليها
جوزىا الفقهاء كلهم اتباعان ١تا جاء فيها عن
ببعع ٪تائها كالدراىم كالدنانَت  ،كا١تضاربة َّ
صحابة رسوؿ اهلل  ، مع أنو ال ٭تفظ فيها سنة عن النيب  ، كلقد كاف اإلماـ أٛتد رٛتو
اهلل يرل أف يقيس ا١تضاربة على ا١تساقاة كا١تزارعة لثبوهتا بالنص  ،فتجعل أصبلن يقاس عليو
كإف خالف فيهما من خالف  ،كقياس كل منهما على اآلخر صحيح  ،فإف من ثبت عنده
جواز أحد٫تا أمكنو أف يستعمل فيو حكم اآلخر لتساكيهما " ا.ىػ .
)(1

اعتراض :
ال يصح قياس ا١تساقاة على ا١تضاربة  ،ألف ا١تضاربة إ٪تا يثبت فيها الربح بعد سبلمة
رأس ا١تاؿ ككصولو إٔب يى ىد ٍم رب ا١تاؿ  ،كٓب يػيىر ُب ا١تساقاة كال ا١تزارعةي مثل ذلك فيهما ،
كيدؿ على ذلك أف ا١تساقاة ُب قوؿ من ٬تيزىا لو أٙترت النخل فى ىجَّر عنها الثمر ٍ ،ب
احًتقت النخل ً
الثمر ،كاف ذلك الثمر بُت رب النخل كا١تساقي على ما اشًتطا فيها ،
ى
كسل ىم ي
كٓب ٯتنع من ذلك عدـ النخل ا١تدفوعة كما ٯتنع عدـ رأس ا١تاؿ ُب ا١تضارية من الربح .
)(2

جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ (ٯتكن أف يقاؿ )  -:ال ييسلم أف ا١تضاربة فقط ىي اليت يثبت فيها الربح
بعد سبلمة رأس ا١تاؿ ككصولو إٔب يدم رب ا١تاؿ فقط بل ذلك أيضان ُب ا١تساقاة  ،كيتضح
ذلك ٔتا ضربتموه من ا١تثاؿ السابق  ،كذلك أنو لو أٙترت النخل فجَّر عنها الثمر فإنو و
حينئذ
ي
(٣ )1تموع الفتاكل (. )101/29

( )2شرح معا٘ب اآلثار ( ، )115/4اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )379/2
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كاٟتالة ىذه يكوف رأس ا١تاؿ كصل سا١تان إٔب يدم رب ا١تاؿ  ،ألف احًتاؽ النخل إ٪تا كاف
بعد فصل الثمرة عن النخل  ،كإذا كاف األمر كذلك فيكوف ثبوت الربح بعد سبلمة رأس
ا١تاؿ ككصولو إٔب يدم رب ا١تاؿ ُب ا١تضارية كا١تساقة كا١تزارعة كليس ُب ا١تضاربة فقط .
الوجو الثاني  :أف األصل ىو قياس ا١تضاربة على ا١تساقاة كا١تزارعة كما كاف يرل اإلماـ
أٛتد رٛتو اهلل تعأب  ،ألف ا١تساقاة ثابتة بالنص .
)(1

-9اإلجماع :
فقد َّ
دؿ إٚتاع الصحابة كالتابعُت رضي اهلل عنهم كالفقهاء كافةنعلى جواز ا١تساقاة .
)(2

اعتراض ( يمكن أف يقاؿ ) -:

ال يسلم ىذا اإلٚتاع كذلك لوجود خبلؼ بُت أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب ىذه
ا١تسألة .
القوؿ الثاني :

عدـ جواز ا١تساقاة أك مشركعيتها كإٔب ذلك ذىب اإلماـ األعظم أبو حنيفة
تعأب  ،كاستدؿ على ذلك ٔتا يأٌب -:
-1عن رافع بن ىخ ًديج رضي اهلل عنو قاؿ  :كنا ٨تاقل
)(4

)(1

)(3

رٛتو اهلل

األرض على عهد رسوؿ

(٣ )1تموع الفتاكل (. )101/29

( )2اٟتاكم الكبَت ( ، )359/7ا١تغٍت البن قدامة (. )560/7
( )3ىو النعماف بن ثابت مؤب لبٍت تيم اهلل بن ثعلبة بن بكر بن كائل  ،إماـ اٟتنفية  ،الفقيو آّتهد احملقق  ،أحد
األئمة األربعة عند أىل السنة  ،كلد بالكوفة سنة ٙتانُت للهجرة  ،كاف يبيع ا٠تز كبطلب العلم ُب صباه ٍ ،ب
انقطع للتدريس كاإلفتاء  ،أراده أمَت العراؽ عمر بن ىبَتة على القضاء فامتنع كرعان ٍ ،ب أراده ا١تنصور العباسي
على القضاء ببغداد  ،فأىب  ،فحبسو إٔب أف مات  ،كاف قوم اٟتجة حسن ا١تنطق  ،قاؿ عنو اإلماـ مالك :
رأيت رجبلن  ،لو ىكلَّمتيو ُب ىذه السارية علىأف ٬تعلها ذىبان لقاـ ْتجتو "  ،كاف كرٯتان ُب أخبلقو  ،جهورم الصوت
 ،إذا حدَّث انطلق ُب القوؿ  ،من كتبو  :مسند ُب اٟتديث  ،كا١تخارج ُب الفقو  ،توُب ببغداد سنة و
مائة كٜتسُت
للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )348/6 ( )2631تاريخ جرجاف (  ، )433/1أخبار أيب
حنيفة كأصحابو ( ، )15/1كفيات األعياف ( ، )405/5األعبلـ (. )36/8

( )4ىو رافع بن ىخديج بن عدم األنصارم ا٠تزرجي  ،يكٌت أبا ىخديج  ،كأمو حليمة بنت مسعود بن سناف األنصارم
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=

اهلل  فنكريها بالثلث  ،كالربع  ،كالطعاـ ا١تسمى  ،فجاءنا ذات يوـ رجل من عموميت فقاؿ
 :هنانا رسوؿ اهلل  عن أمر كاف لنا نافعان  ،كطواعيةي اهلل كرسولو أنفع لنا  ،هنانا أف ٨تاقل
رب األرض أف يىػ ٍزىر ىعها أك يػيٍزًر ىع ىها
أمر َّ
باألرض فنيكريها على الثلث كالربع كالطعاـ ا١تسمى  ،ك ى
ككره كراءى ىىا  ،كما سول ذلك " .
)(2

كجو الداللة -:

أف النيب  هنى عن كراء األرض  ،هنيان صر٭تان ال لبس فيو كال غموض  ،فدؿ ذلك على
عدـ مشركعية ا١تساقاة أك جوازىا .
اعتراض من تسعة أكجو :

الوجو األكؿ  :أنو ال ٬توز ٛتل حديث رافع على ما ٮتالف اإلٚتاع  ،ألف النيب ٓب
يزؿ يعامل أىل خيت حىت مات ٍ ،ب عمل بو ا٠تلفاء من بعده ٍ ،ب ىمن بعدىم  ،فكيف
عمل بذلك ُب عصر ا٠تلفاء الراشدين كٓب
يتصور هني النيب  شيء ٮتالفو ؟ أـ كيف يي ى
ػػػػػػػػػ
=

رده رسوؿ اهلل  يوـ بدر ألنو استصغره  ،كأجازه يوـ أحد  ،فشهد أحدان  ،كا٠تندؽ  ،كأكثر ا١تشاىد  ،كأصابو
َّ
يوـ أحد سهم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  " أنا أشهد لك يوـ القيامة " ركاه أٛتد بإسناد حسن  ،كانتقضت جراحتو
ُب زمن عبدا١تلك بن مركاف  ،فمات قبل ابن عمر رضي اهلل عنهم بيسر ُ ،ب سنة أربع كسبعُت  ،كىو ابن ست
كٙتانُت سنة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )724ص (  ، )227التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )1024
( ،)299/3معجم الصحابة للبغوم ( ، )348/2مشاىَت علماء األمصار (. )31/1

( )1احملاقلة فيها أقواؿ ألىل العلم منها :
أ-ىي كراء األرض ّتزء ٦تا ٮترج منها .
ب-ىي كراء األرض باٟتنطة .
جػ-ىي ا١تزارعة على نصيب معلوـ كالثلث كالربع .
د-ىي بيع الزرع قبل إدراكو .
ىػ -ىي بيع الطعاـ ُب سنبلو بالت .
[ انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ( ، 3299/6فتح البارم ( ، )107/1معآب السنن ()96/3
 ،عوف ا١تعبود (. ] )189/9

( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :كراء األرض بالطعاـ  ،رقم ( ، )1548ص (. )583
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ٮتتىم من ٝتع النهي عن النيب  كىو حاضر معهم  ،كعآب بفعلهم  ،فلم ٮتتىم .
)(1

جواب عن االعتراض :
ال ييسلم لكم اإلٚتاع لوجود ا٠تبلؼ  ،أما معاملة النيب  ألىل خيت فإف األرض
كالنخل كانت باقية على أمبلكهم  ،كإ٪تا شرط عليهم النيب  شطر أموا٢تم من باب اٞتزية
فقط  ،كليس من باب ا١تساقاة أك ا١تزارعة .
)(2

الوجو الثاني :

ال نيسلم صحة خت رافع  ،كلو يسلّْم بصحتو لوجب ٛتلو على ما يوافق السنة

كاإلٚتاع .
)(3

جواب عن االعتراض ( يمكن أف يقاؿ ) :
٥ترج ُب صحيح مسلم
اٟتديث صحيح ثابت  ،بدليل أنو َّ

بو ،كأما السنة فنحن نقوؿ ّٔا .

)(4

 ،كأما اإلٚتاع فبل نيسلم

الوجو الثالث :

أف حديث رافع بن خديج منسوخ  ،كيدؿ على ذلك معاملة النيب  ألىل خيت حىت
مات ٍ ،ب عمل بو ا٠تلفاء من بعده ٍ ،ب من بعدىم  ،كيدؿ على نسخو أيضان أف زيد بن
ثابت رضي اهلل عنو أنكر على رافع بن خديج ىذا اٟتديث .
)(5

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم لكم القوؿ بالنسخ  ،بل اٟتديث غَت منسوخ  ،ألنو َّ
البد من معرفة ا١تتقدـ من

ا١تتأخر من اٟتديثُت  ،كىذا غَت معلوـ .
)(6

( )1انظر ا١تغٍت (. )528/7

( )2انظر  :ا١تبسوط (. )3/33
( )3انظر  :ا١تغٍت (. )528/7

( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 226

( )5انظر  :ا١تغٍت (. )529-528/7

( )6ا١تستصفى للغزإب (  ، )376/1التحبَت شرح التحرير ( ٥ ، )362/6تتصر التحرير شرح الكوكب ا١تنَت
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=

اعتراض :
بل قد علم ا١تتقدـ من ا١تتأخر  ،فا١تتأخر ىو دليلنا الذم يدؿ على جواز ا١تساقاة  ،ألف
النيب  كخلفاؤه الراشدكف كمن بعدىم عملوا با١تساقاة كا١تزارعة إٔب يومنا ىذا .
)(1

الوجو الرابع :
أف حديث رافع مضطرب جدان  ،فقد يسئل اإلماـ أٛتد
رضي اهلل عنو فقاؿ  :رافع يرًكم عنو ُب ىذا ضركب  ،كأنو يريد أف اختبلؼ الركايات عنو
)(2

عن حديث رافع بن خديج

يوىن حديثو .
)(3

جواب عن االعتراض  - :ٯتكن أف يقاؿ :
كجود ركايات أخرل ال تضر إذا كرد من طريق صحيح كىو ُب صحيح مسلم .
)(4

اعتراض :
ال ييسلم ما ذكر  ،ألف االضطراب ُب منت اٟتديث موجب لضعف اٟتديث  ،ألنو يدؿ

على عدـ الضبط .
)(5

الوجو الخامس (من االعتراض) :
رد على رافع بن خديج حديثو
أف من بلغو حديث رافع من الصحابة رضي اهلل عنهم َّ
ػػػػػػػػػ
=

(.)569/3

( )1انظر  :ا١تغٍت (. )528/7

( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )3انظر  :ا١تغٍت (. )529/7

( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 226

( )5انظر  :مقدمة ابن الصبلح ( ، )94/1التقريب كالتيسَت للنوكم ( ، )45/1االقًتاح ُب بياف االصطبلح للقشَتم
( ، )22/1رسوـ التحديث ُب علوـ اٟتديث (. )85/1
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كأنكر عليو كٓب يقبلو كٛتلو على أنو غلط ُب ركايتو .
)(1

جواب عن االعتراض (الوجو الخامس) -:
ال ييسلم ما ذكر  ،بل إف ابن عمر

)(2

رضي اهلل عنهما كافق رافع بن خديج رضي اهلل

عنهم .
)(3

اعتراض :
ال يسلم أف ابن عمر رضي اهلل عنهما كافق رافع بن خديج  ،ألنو ١تا بلغو حديث رافع
قاؿ رضي اهلل عنو لرافع ما حديث بلغٍت عن عمومتك ُب كراء ا١تزارع  ،فقاؿ  :دخل
عموميت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب خرجوا إلينا فأختكنا أف رسوؿ اهلل  هنى
عن كراء ا١تزارع  ،فقاؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما  :قد كنت أعلم أنا كنا نكرم األرض
( )4
على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أف لرب األرض ما ُب الربيع الساقي
الذم يتفجر منو ا١تاء  ،كطائفة من الت ٍ ً
ّْنب  ،قاؿ  :ال أدرم كم ىو ؟
كُب لفظ آخر " قد علمت أنا كنا نكرم مزارعنا على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
( )5
كسلم ٔتا على األربعاء كبشئ من الت ٍ ً
ّْنب "
َّ
فدؿ ما سبق على أف ابن عمر رضي اهلل عنهما ٓب يوافق رافعان  ،كإ٪تا َّبُت لو أف ا١تنهي
عنو ىو كراء ا١تزارع بشيء ال يدركف كم ىو  ،كبالتإب فإف ابن عمر رضي اهلل عنهما يرل أف
النهي العاـ مقيَّد بسبب خاص .
الوجو السادس :

( )1انظر  :ا١تغٍت (. )529/7

( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )64

( )3شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )483/6
( )4ا١تراد بالربيع الساقي ىو  :النهر الصغَت  ،كا١تقصود من ذلك أف لرب األرض ما يزرع على النهر الصغَت  ،كٝتي
بالساقي  ،ألنو ىو الذم يسقي األرض " ا.ىػ .
انظر  :جامع األصوؿ ( ، )22/11طيلبة الطلبة للنسفي (. )153/1
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تزارعة  ،باب  :ما كاف من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم ( )2344ص
( ، )4-1كمسلم  ،كتاب  :البيوع  .باب  :كراء األرض  ،رقم ( )1536ص (. )581
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أنو ركم ُب تفسَت خت رافع عنو رضي اهلل عنو  ،ما يدؿ على جواز ا١تساقاة  ،فعن رافع
ابن خديج رضي اهلل عنو  ،قاؿ  " :كنا أكثر أىل ا١تدينة يم ىزد ىرعان  ،كنا نكرم األرض
بالناحية منها مس َّمى لسيّْد األرض ( ، )1قاؿ ً
اب
ص
ي
ا
٦ت
ك
،
األرض
م
ل
س
كت
ذلك
اب
ص
ي
ا
م
فم
ى
َّ
ٌ
ى
يى ي
يى ي
ي
يى
( )3
( )2
األرض كيسلىم ذلك  ،فنهينا  ،كأما الذىب  ،كالوًر يؽ فلم يكن و
يومئذ
ى
الوجو السابع :

أف أحاديث رافع بن خديج رضي اهلل عنو اختلفت ألفاظها  ،كاختلف فيها العلل اليت
من أجلها يهني عن كراء األرض كمن تلك العلل -:
أ -اشًتاطهم لرب األرض ناحية منها .

ب -اشًتاطهم أف ما ىس ىقى الربيع فهو لنا كما سقت اٞتداكؿ فهو لكم .
جػ -أهنم كانوا يكركف بالطعاـ ا١تسمى .
د -أف هني النيب صلى اهلل عليو كسلم عن كراء األرض كاف ٠تصومة كقتاؿ كاف بينهم.
ىػ -إعطاؤىم األرض على الثلث كالربع كالنصف .
ك -أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب ٭ترـ ا١تساقاة أك ا١تزارعة  ،كإ٪تا أراد أف يرزؽ
( )4
بعض يهم بعضان .
ي
كإذا كاف األمر كذلك فإف هني النيب صلى اهلل عليو كسلم عن كراء األرض ٓب يكن هنيان
تعارض بُت أحاديث جواز ا١تساقاة أك
مطلقان  ،كإ٪تا كاف لتلك العلل كبالتإب ال يكوف ىناؾ
ه
( )5
ا١تزارعة ك أحاديث النهي عن كراء األرض .
( )1لسيّْد األرض  :أم لرب األرض  ،كا١تقصود أهنم ُب ا١تساقاة أك ا١تزارعة يشًتطوف لرب األرض أك مالكها جهة
معينة من األرض ا.ىػ  .انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )483/6
( )2قولو  " :فمما يصاب ذلك كتسلم األرض "  :أم فرٔتا أصيب ذلك اٞتزء ا١تعُت ١تالك األرض بالتلف ك٨توه
كسلمت بقية األرض  ،كرٔتا أصيبت بقية األرض كسلم اٞتزء ا١تعُت ١تالك األرض  .انظر  :عمدة القارم
(. )163/12
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تزارعة  ،باب  :قطع الشجر كالنخيل  ،رقم ( )2327ص (.)398
( )4شرح البخارم البن بطاؿ (. )483/6
( )5هتذيب سنن أيب داكد ( ، )133/2عوف ا١تعبود مع حاشية ابن القيم (. )186/9
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الوجو الثامن -:
أنو ٯتكن اٞتمع بُت األحاديث الدالة على جواز ا١تساقاة أك ا١تزارعة كأحاديث رافع بن
خديج رضي اهلل عنو بالقوؿ بأف النهي كاف ُب أكؿ األمر ٟتاجة الناس ككوف ا١تهاجرين ليس
٢تم أرض  ،فأمر األنصار بالتكرـ با١تواساة ك يدؿ على ذلك أنو  " :كاف لرجاؿ من
األنصار فضوؿ أرض  ،ككانوا يكركهنا بالثلث كالربع فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم من
( )1
كانت عنده أرض فليزرعها أك ليمنحها أخاه  ،فإف أىب فليمسكها " كىذا كما هنوا عن
ادخار ٟتوـ األضحية  ،ليتصدقوا بذلك ٍ ،ب بعد توسع حاؿ ا١تسلمُت زاؿ االحتياج فأبيح
تصرؼ ا١تالك ُب ملكو ٔتا شاء من إجارة كغَتىا  ،كيدؿ على ذلك ما
٢تم ا١تزارعة كأبيح ُّ
( )2
كقع من ا١تزارعة ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم كعهد ا٠تلفاء من بعده " .
االعتراض التاسع -:
أف من القواعد اليت قررىا أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب عند اختبلؼ األحاديث عن النيب
صلى اهلل عليو كسلم  ،أننا ننظر إٔب ما عمل بو الصحابة رضي اهلل عنهم حىت نرجح بعضها
على بعع  ،كقد نظرنا ُب عمل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كعمل أىلهم بل كعمل
غَتىم من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فوجدناىم يعملوف با١تساقاة كا١تزارعة ،
كإٔب يومنا ىذا  ،فدؿ ذلك على استقرار العمل با١تساقاة كا١تزارعة كبالتإب يكوف حديث رافع
بن خديج منسوخان  ،إذ إنو يستحيل نسخ أحاديث اٞتواز الستمرار العمل ّٔا من عهد النيب
( )3
صلى اهلل عليو كسلم إٔب أف توُب كاستمرار عمل ا٠تلفاء الراشدين ّٔا كىذا أمر معلوـ " .
( )4
فضوؿ أرضُت  ،فقالوا
منا
لرجاؿ
كاف
:
قاؿ
عنو
اهلل
رضي
-2عن جابر بن عبداهلل
ي
 :نؤاجرىا بالثلث كالربع كالنصف  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :من كانت لو أرض
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب ا١تزارعة  ،باب  :ما كاف من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم (  )2341ص
( ، )401كمسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :كراء األرض  ،رقم ( )1536ص (. )581
( )2سبل السبلـ (. )114/2
( )3هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو (. )133/2
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 146
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( )1

فليزرعها أك ليمنحها أخاه  ،فإف أيب فليمسك أرضو " .
-3عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " هنى عن
( )2
كراء األرض " .
( )3

 - 3عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( )4
" هنى أف يؤخذ لؤلرض أجر أك حظ " .

كجو الداللة :

دؿ ما سبق من األحاديث على عدـ جواز ا١تساقاة كا١تزارعة تلك كعن إجارة األرض
ٌ
فدؿ ذلك على عدـ اٞتواز .
كقد اعًتض على ىذه األدلة بنفس االعًتاضات السابقة كأجيب عنها بنفس األجوبة.
-5عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما قاؿ  " :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( )5
عن ا١تخابرة " .
كجو الداللة :

ا١تخابرة ىي مساقاة األرض كمزارعتها على الثلث أك الربع أك النصف أك على حصة
( )6
شائعة .
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب ا١تزارعة  ،باب  :ما كاف من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم (  )2341ص
( ، )401كمسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :كراء األرض  ،رقم ( )1536ص (. )581
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :كراء األرض  ،رقم ( )1536ص (. )581
( )3ىو جابر بن عبداهلل بن عمرك بن حراـ األنصارم السلمي  ،شهد العقبة الثانية مع أبيو كىو صغَت كٓب يشهد
األكٔب ،من ا١تكثرين اٟتفاظ للسنن  ،ككف بصره ُب آخر عمره  ،توُب سنة أربع كسبعُت كقيل سنة سبع كسبعُت
با١تدينة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )296ص ( ، )114سَت السلف الصاٟتُت ( ، )336/1أسد الغابة
ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )492/1( )647
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :كراء األرض  ،رقم ( )1536ص (. )580
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب الرجل يكوف لو ٦تر  ...رقم (  )2381ص (  ، ) 407كمسلم ،
كتاب  :البيع  ،باب  :النهي عن احملاقلة ك  ...رقم ( ، )1536ص ( . ) 579
( )6التعريفات الفقهية ص (. )198
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-6عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا ظهر على
خيت سألتو اليهود أف يقرىم ّٔا على أف يى ٍك يفوه عملها  ،ك٢تم نصف الثمرة  ،فقاؿ ٢تم :
( )1
نقركم ّٔا على ذلك ما شئنا " .
كجو الداللة :

( )2

ذمة للمسلمُت،
أف ىذا صريح بأهنا كانت خراج مقاٝتة – أم جزية – كأهنم كانوا َّ
( )3
كالذمي إذا أقر على أرضو بقيت على ملكو  ،كما يؤخذ على أراضيو خراج .
اعتراض :

يصح ما ذيكر كىو أف ما يدفعو اليهود إ٪تا ىو خراج مقاٝتة أك جزية إذا كانوا ٯتلكوف
األراضي كالنخيل  ،كىم ال ٯتلكوهنا بدليل أف اٟتديث نفسو الذم استدللتم بو ينص على
أف األرض كانت هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم كللمسلمُت  ،فعن عبداهلل بن عمر رضي
اهلل عنهما قاؿ  " :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا ظهر على خيت أراد إخراج اليهود
منها  ،ككانت األرض حُت ظهر عليها هلل كلرسولو كللمسلمُت  ،كأراد إخراج اليهود منها ،
فسألت اليهود رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ليقرىم ّٔا  ،على أف يكفوا عملها  ،ك٢تم
نصف الثمرة  ،فقاؿ ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " نقركم ّٔا على ذلك ما شئنا "
( )4
فقركا ّٔا حىت أجبلىم عمر رضي اهلل عنو .
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تزارعة  ،باب  :إذا قاؿ رب األرض أقرؾ على ما أقرؾ اهلل  ...رقم (  )2338ص
، )1551
( )400كمسلم  ،كتاب  :البيع  ،باب  :ا١تساقاة كا١تعاملة ّتزء من التمر كالزرع  ،رقم (
ص(. )586
( )2ا٠تراج  :ىو ما حصل من ريع أرض أك كرائها  ،أك أجرة غبلـ ك٨توىا ٍ ،ب ٝتّْي ما يأخذه السلطاف خراجان ،
فيطلق على الضريبة كاٞتزية كماؿ الفئ  ،كُب الغالب ٮتتص بضريبة األرض  ،كقاؿ النسفي  " :ا٠تراج كالغنيمة ما
يأخذه ا١تسلموف من أمواؿ الكفار " ا.ىػ أما ا١تقاٝتة فهي جزء معُت من ا٠تارج يضعو اإلماـ كربع كثلث ك٨تو٫تا "
ا.ىػ  .انظر  :التعريفات الفقهية للسيد التكيت ص ( ، )86التعريفات للجرجا٘ب ص (. )102
( )3انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )43/6
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تزارعة  ،باب  :إذا قاؿ رب األرض أقرؾ على ما أقرؾ اهلل  ...رقم ( ، )2338ص
( ، )400كمسلم  ،كتاب  :البيع  ،باب  :ا١تساقاة كا١تعاملة ّتزء من الثمر كالزرع  ،رقم (  ، )1551ص
()586
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جواب عن االعتراض :
سلَّم ما ذيكر كىو أف األرض كانت هلل كلرسولو كللمسلمُت إال أف النيب صلى اهلل عليو
( )1
من عليهم بتلك النخيل كاألراضي فصارت ملكان ٢تم .
كسلم َّ
اعتراض :

ٔتن النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا جاز لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
لو كانت ملكان ٢تم ّْ
( )2
عنو أف ٬تليهم عنها .
-6عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  " :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن بيع
( )3
الغرر " .
كجو الداللة :

مًتدد بُت ظهور الثمرة كعدمها  ،كبُت قلتها ككثرهتا  ،كىذا غرر
أف عقد ا١تساقاة ه
عظيم ( ،)4كقد َّ
دؿ اٟتديث الشريف على حرمة الغرر لنهي النيب صلى اهلل عليو كسلم عنو،
كعليو يكوف عقد ا١تساقاة ٤ترمان من أجل ذلك .
اعتراض :

ا١تساقاة كإف دخلت ُب عموـ الغرر ا١تنهي عنو إال أهنا صارت مساقاة بالنص الوارد ُب
( )5
إباحتها .
جواب (يمكن أف يقاؿ ) :
ال نسلم لكم داللة النص على جواز ا١تساقاة  ،إذ إنو ٯتكن ٛتلو على أكثر من كجو أك
احتماؿ .
( )1ا١تبسوط (. )3/23
( )2اٟتاكم الكبَت (. )359/7
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :البيع  ،باب  :بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذم فيو غرر  ،رقم (  )1513ص () 568
.
( )4اٟتجة على أىل ا١تدينة ( ، )403/2اٟتاكم الكبَت (. )357/7
( )5اٟتاكم الكبَت (. )359/7
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-7أنو لو كانت األدلة اليت استدؿ ّٔا تدؿ على مشركعية ا١تساقاة لىبيػ ٌُت فيها مدة عقد
ا١تساقاة  ،لكن األدلة ٓب تي ًشر ال من قريب كال من بعيد إٔب ٖتديد مدة معينة لعقد ا١تساقاة ،
( )1
فدؿ ذلك على عدـ مشركعيتها .
اعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر من اشًتاط ا١تدة ُب عقد ا١تساقاة  ،بل ال يشًتط بياف ا١تدة ُب عقد
ا١تساقاة  ،ألهنا من العقود اٞتائزة فإبقاؤىا كفسخها لكل منهما فلم ٭تتج إٔب مدة
( )2
كا١تضاربة .

جواب عن االعتراض :
لو سلّْم ما ذيكر ألدل ذلك إٔب غرر عظيم يػي ىؤّْدم إٔب النزاع كا٠تصومة  ،كالغرر منهي
( )3
عنو  ،كىو ٤ترـ .
اعتراض من كجهين (يمكن أف يقاؿ) :
الوجو األكؿ  :ال ييسلم أف فيو غرران  ،ألف كل كاحد من العاقدين قد علم نصيبو من
ا٠تارج من األرض كالثلث كالربع ُب كل سنة  ،عبلكة على ذلك أنو مىت ما أخل أحد٫تا ٔتا
اتفقا عليو فلآلخر الفسخ .
الوجو الثا٘ب  :سلّْم أنو غرر إال أنو خرج بنص َّ
دؿ على مشركعيتو كذلك رفعان للحرج عن
( )4
األمة .
الترجيح :
الراجح ىو القوؿ األكؿ القائل ّتواز ا١تساقاة كذلك لؤلسباب التالية :
 - 1قوة أدلتهم كمتانتها .
( )1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )31/6
( )2معونة أكٕب النهى (. )84/6
( )3اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )403/2
( )4الثمر الدا٘ب ص (. )348
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 - 2أف القوؿ ّتواز ا١تساقاة ىو قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كقوؿ غَتىم من
صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
 - 3أف عمل ا١تسلمُت ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كعهد خلفائو الراشدين
رضي اهلل عنهم كإٔب يومنا ىذا قد استقر على العمل با١تساقاة كجوازىا .
 - 4أف القوؿ ّتواز ا١تساقاة ىو قوؿ كالفقهاء كافةنكٓب ٮتالف ُب ذلك إال أبو حنيفة
( )1
كركيت كراىتها عن بعع أىل العلم .
رٛتو اهلل دكف أصحابو ي
 - 5أف أدلة القوؿ الثا٘ب قد اعًتض عليها باعًتاضات قوية كمؤثرة .

( )1اٟتاكم الكبَت (. )357/7
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المطلب الثاني
مشركعية المزارعة
أكالن  :التعريف بالمزارعة لغةن كاصطالحان :

المزارعة لغة ىي  :ا١تعاملة على األرض ببعع ما ٮترج منها

( )1

.

أما ا١تزارعة اصطبلحان فقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفات إال أف مضموهنا العاـ كاحد كىي
ُب ٚتلتها ال ٩ترج عن ا١تعٌت اللغوم كىي كالتإب :
أ-عرفها اٟتنفية بقو٢تم :
( )2
" عقد على الزرع ببعع ا٠تارج " .
ب-كعرفها ا١تالكية بأهنا :
( )4
( )3
الشركة ُب الزرع أك شركة ُب اٟترث .
جػ-كعرفها الشافعية بأهنا :
( )5
معاملة على أرض ببعع ا٠تارج منها .
د-كعرفها اٟتنابلة بأهنا :
( )6
ا١تتحصل .
ب ١تن يزرعو كيقوـ عليو ّتزء مشاع معلوـ من
كح ٍّ
ٌ
دفع أرض ى

ثانيان :أما الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية المزارعة ،

( )1انظر  :القاموس احمليط  ،مادة (زرع )  ،ص ( ٖ ، )702ترير ألفاظ التنبيو (  ، )217/1لساف العرب  ،مادة
(زرع) (. )26/4
( )2ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )337/4االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )74/3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق
( ، )428/6البناية شرح ا٢تداية (. )475/11
( )3انظر  :القوانُت الفقهية (. )185/1
( )4انظر  :التاج كاإلكليل ( ، )153/7مواىب اٞتليل (. )176/5
( )5انظر  :فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب (. )292/1
( )6ا١تبدع (  ، )400/4كشاؼ القناع (  ، )532/3كشف ا١تخدرات (  ، )646/2حاشية الركض ا١تربع
(. )407/1
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كثبوت ذلك عنهم من عدمو  ،كرأم أىل العلم في مشركعية المزارعة :
فهو نفسو الوارد ُب مشركعية ا١تساقاة إٚتاالن كالذم سبق قبل ىذه ا١تسألة مباشرة ،
كلذلك ينص كثَت من أىل العلم على أف ا١تساقاة كا١تزارعة أك العكس  ،كذلك ألف ا١تساقاة
ىي عبارة " عن دفع شجر ١تن يسقيو كيقوـ عليو "
( )1
كا١تزارعة ىي عبارة عن " دفع أرض كحب ١تن يزرعو كيقوـ عليو " كمن أمثلة كبلـ
أىل العلم ُب ا١تساكاة بينهما ُب األحكاـ إٚتاالن ما يلي :
قاؿ ُب لساف اٟتكاـ ُب معرفة األحكاـ " كتاب ا١تساقاة كىي كا١تزارعة  ،حكمان ،
( )2
كخبلفان  ،كشركطان " .
( )3
كلذلك فإف بعع أىل العلم
كقاؿ ُب ٖتفة احملتاج " ا١تزارعة ُب معٌت ا١تساقاة "
( )4
٬تمعوف بينهما ُب باب ك و
فيبوبوف بقو٢تم " باب ا١تساقة ككراء األرض كا١تزارعة " أك "
احد ّْ
( )6
( )5
باب ا١تساقاة كما ذكر معها من ا١تزارعة " أك " باب ا١تساقاة كا١تزارعة " ك٨تو ذلك .

تنبيو :
الشافعية رٛتهم اهلل تعأب مع أهنم يقولوف ّتواز ا١تساقاة إال أهنم ال يقولوف ّتواز ا١تزارعة
( )7
 ،إال إذا كانت على سبيل التبع للمساقاة .

( )1انظر التعريف با١تساقاة ص (  ، )218كالتعريف با١تزارعة ص ( . ) 237
( )2انظر  :لساف اٟتكاـ ُب معرفة األحكاـ ( ، )408/1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )442/6العناية شرح
ا٢تداية ( ، )479/9درر اٟتكاـ شرح غرة األحكاـ (. )328/2
( )3انظر ٖ :تفة احملتاج ( ، )110/6مغٍت احملتاج ( ، )425/3هناية احملتاج (. )249/5
( )4اٟتجة على أىل ا١تدينة ( ، )174/4التلقُت (. 161/2
( )5انظر  :الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية (. )299/3
( )6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، ) 280 / 7حاشية اٞتمل ( ، ) 499/5هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب
()217/8
( )7عمدة الفقو (  ، )60/1العدة شرح العمدة (  ، )285/1احملرر ُب الفقو (  ، )354/1الفركع ( ، )118/7
اإلقناع (. )374/2

246

المبحث األكؿ
المطلب  :الثالث
عدـ اشتراط مدة آلخر عقد المساقاة كالمزارعة
أكالن  :التعريف بالمساقاة كالمزارعة :

)(2

)(1

سبق التعريف با١تساقاة كا١تزارعة ُب ا١تطلب األكؿ كالثا٘ب .

ثانيان  -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ اشتراط مدة
آلخر عقد المساقاة كالمزارعة :
)(3

)(4

ىو عبدالرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو الشرح الكبَت  ،حيث
حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :كقو٢تم إنو يفضي أب أف رب ا١تاؿ يفسخ بعد إدراؾ الثمرة قلنا
إذا ظهرت الثمرة ظهرت على ملكيهما فبل يسقط حق العامل منها بفسخ كالغَته كما إذا
فسخ ا١تضارب بعد ظهور الربح ،فعلى ىذا ال يفتقر إٔب ذكر مدة ألف النيب صلى اهلل عليو
كسلم ٓب يضرب ألىل خيت مدة معلومة كال خلفاؤه حُت عاملوىم ،كألنو عقد جائز فلم
يفتقر إٔب ضرب مدة كا١تضاربة كسائر العقود اٞتائزة ،كمىت فسخ أحد٫تا بعد ظهور الثمرة
( )1انظر  :ص (. )218
( )2انظر  :ص (. )238
( )3ىو أبو الفرج  ،عبدالرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي  ،مشس الدين  ،فقيو جليل القدر ،من أعياف
اٟتنابلة ،كلد ُب دمشق  ،سنة ٜتس مائة كسبعة كتسعُت للهجرة  ،كىو أكؿ من كٔب قضاء اٟتنابلة ّٔا  ،استمر
فيها ٨تو اثٍت عشر عامان ،كٓب يأخذ عليو عطاءن ٍ ،ب عزؿ نفسو  ،لو تصانيف عدة منها  :الشاُب  ،كالشرح الكبَت
على ا١تقنع ُب فقو اٟتنابلة  ،توُب بدمشق سنة ست مائة كاثنتُت كٙتانُت للهجرة .
انظر  :الذيل على طبقات اٟتنابلة (  ، )304/4فوات الوفيات (  ، )291/2النجوـ الزاىرة (، )201/6
ا١تقصد األرشد ( ، )107/2األعبلـ (. )329/3
( )4الشرح الكبَت كمعو ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )202/14
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فهي بينهما على ما شرطاه كعلى العامل ٘تاـ العمل كما يلزـ ا١تضارب بيع العركض إذا
فسخت ا١تضاربة بعد "
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

أ-عن أيب جعفر رٛتو اهلل تعأب قاؿ  " :عامل رسوؿ اهلل  أىل خيت على الشطر ،
)(1

ٍب أبو بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ٍ ،ب أىلوىم إٔب اليوـ  ،يعطوف الثلث كالربع " .
)(2

ب-عن أيب جعفر رٛتو اهلل أنو يسئل عن ا١تزارعة بالثلث فقاؿ  :إف نظرت ُب آؿ أيب

بكر  ،كآؿ عمر  ،كآؿ علي  ،كجدهتم يفعلوف ذلك " .
)(3

جػ-أف ابن عمر

)(4

رضي اهلل عنهما كاف يكرم مزارعو على عهد النيب

 كأيب بكر

كعمر كعثماف كصدران من إمارة معاكية " .
)(5

)(6

د -أف عمر رضي اهلل عنو أجلى أىل ٧تراف  ،اليهود كالنصارل  ،كاشًتل بياض أرضهم
ككركمهم  ،فعامل عمر الناس  ،إف ىم جاءكا بالبىػ ىق ًر كاٟتديد من عندىم فلهم الثلثاف كلعمر
الثلث  ،كإف جاء عمر من عنده فلو الشطر  ،كعاملهم النخل على أف ٢تم ا٠تمس كلعمر
أربعة أٜتاس  ،كعاملهم الكرـ على أف ٢تم الثلث كلعمر الثلثاف .
)(7

ىػ -أف عليان رضي اهلل عنو ٓب يىػىر بأسان با١تزارعة على النصف " .
)(8

ك٦تا سبق يتبُت لنا أف سنة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم دلٌت على عدـ اشًتاط مدة
آلخر عقد ا١تساقاة كا١تزارعة كيدؿ على ذلك أمراف :
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )219
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )219
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )219

( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )64

( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )220
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص (.)220

( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (.)220
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األمر األكؿ  :أنو لو كاف بياف آخر مدة عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة شرط لبينو ا٠تلفاء
فلما أ٫تل
الراشدكف رضي اهلل عنهم أك ذكركه  ،كقبلهم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم َّ ،
النيب صلى اهلل عليو كسلم بياف اشًتاط ا١تدة أك ذكرىا  ،ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل
عنهم من بعده دؿَّ ذلك على عدـ اشًتاط بياف مدة آلخر عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة .
األمر الثا٘ب  :أف األصل ُب الشركط ُب ا١تعامبلت ىو العدـ  ،إال ما َّ
دؿ الشارع اٟتكيم
على اشًتاطو  ،كبالتإب فإف ا١تطالب بإثبات ىذا الشرط ىو القائل بشرطيتو  ،إذ إف نسبتو
إٔب الشارع اٟتكيم ال تصح بدكف ىذا اإلثبات .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

أنو يشًتط ٖتديد مدة آلخر عقد ا١تساقاة كا١تزارعة كإٔب ذلك ذىب ٤تمد بن اٟتسن
)(2

)(3

)(1

)(4

كالقاضي أبو يوسف من اٟتنفية كالشافعية  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
-1أنو عقد الزـ  ،ألنو عقد معاكضة  ،كإذا كاف الزمان  ،كاف َّ
البد من ٖتديد ا١تدة
)(5

كبياهنا .

اعتراض -:

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )206
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )206
( )3انظر  :تكملة فتح القدير ( ، )480/9االختيار لتعليل احملتار ( ، )92/3اللباب ُب شرح الكتاب (، )379/1
رد احملتار على الدر ا١تختار (. )346/9
( )4اٟتاكم الكبَت ( ، )362/7هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )11/8الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )140/4عمدة
السالك (. )267
( )5بدائع الصنائع ( ، )280/6الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/4
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)(1

ال ييسلم بأف عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة عقد الزـ بل ىو جائز  ،كلذا ال يلزـ ٖتديد مدة
من أجلهما  ،ألنو إف قدرت مدة  -للمساقاة أك ا١تزارعة  -لزمت إٔب انقضائها  ،كإف ٓب
)(2

تقدر ٔتدة صحت ككانت على سنة كاحدة .
جواب عن االعتراض :

لو كاف عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة جائزان لساغ لرب ا١تاؿ فسخ العقد إذا ظهرت الثمرة،
)(3
و
كحينئذ يسقط سهم العامل فيتضرر .

اعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر ألنو إذا ظهرت الثمرة ظهرت على ملكيتهما  ،فبل يسقط حق العامل
)(4

فيها بالفسخ كال غَته  ،كما لو فسخ ا١تضاربة بعد ظهور الربح .

استئجار ببعع ا٠تارج  ،كإذا كانت ا١تساقاة
-2القياس على اإلجارة  ،حيث إهنا
ه
كا١تزارعة مقيسة على اإلجارة كجب أف تكوف ا١تدة ٤تددة ألهنا الزمة  ،كمن ا١تعلوـ أف
)(5

اإلجارة ال تصح مع جهالة ا١تدة .
اعتراض -:
ال ييسلم ما ذكر من أف ا١تساقاة كا١تزارعة مقيسة على اإلجارة بل إف قياسها على
ا١تضاربة من باب أكٔب كأحرل  ،كإذا كانت مقيسة على ا١تضاربة ٓب يشًتط ٖتديد مدة
)(6

٢تما .
جواب عن االعتراض :

( )1الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ ( ، )201/14اٟتاكم (. )362/7
( )2اٟتاكم ( . ) 362/ 7
()3الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/14
( )4الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )202/14
( )5بدائع الصنائع ( ، )280/6ا١تغٍت (. )546/7
( )6زاد ا١تعاد ( ، )345/3الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )202/14
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لو صح ما ذيكر من قياسها على ا١تضاربة ١تا ذىب من ٬تيز ا١تساقاة كا١تزارعة إٔب أهنا ال
)(1

ٕتوز إال ببياف ا١تدة .
اعتراض :

ال ييسلم أف ذلك ٤تل اتفاؽ بل ىو ٤تل خبلؼ فمنهم من يشًتط ٖتديد ا١تدة كمنهم
)(2

من ال يشًتط ٖتديد ا١تدة .

)(3

-3أنو عقد على منافع األرض أك العامل كىي ال تعرؼ إال ببياف ا١تدة .
اعتراض :

صحيح أنو عق هد على منافع  ،لكنو من باب ا١تشاركة  :كىو نظَت ا١تضاربة  ،كإذا كاف
)(4

األمر كذلك ٓب يشًتط ٖتديد مدة آلخر العقد .
جواب عن االعتراض :

ال ييسلم أهنا من باب ا١تضاربة حىت ال ٖتتاج إٔب بياف مدة آلخر العقد  ،كإ٪تا ىي من
)(5

باب اإلجارة .

-4أف مدة آخر العقد كانت ٤تددة كمبينة ُب قصة النيب
ككانت ٕتدد  ،كٓب يتعرض الراكم لنفي ذلك
كمعٌت قولو  " نقركم على ذلك ما شئنا "

)(6

)(8

 مع اليهود ُب خيت ،

)(7

 ،إال أف ىذه ا١تدة ا١تذكورة ٓب تنقل إلينا ،
)(1

أم من العقود ا١تتجددة .

( )1بدائع الصنائع ( ، )280/6ا١تعونة (. )133/2
( )2انظر  :الذخَتة ُب فركع ا١تالكية ( ، )240/5آّموع ( ، )407/14ا١تغٍت (.)546/7
( )3بدائع الصنائع (. )431/6
( )4زاد ا١تعاد (. )345/3
( )5بدائع الصنائع (. )280/6
( )6بدائع الصنائع (. )280/6
( )7فتح البارم البن حجر (. )337/5
( )8أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تزارعة  ،باب  :إذا قاؿ رب األرض أقرؾ على ما أقرؾ اهلل  ،رقم (
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 )2338ص

=

اعتراض من أربعة كجوه -:
الوجو األكؿ :
أف نص الشارع الذم أشرًب إليو ُب قصة أىل خيت ٓب يتطرؽ ال من قريب كال من بعيد
)(2

إٔب بياف مدة النتهاء العقد بُت النيب  كبُت اليهود .
الوجو الثاني ( يمكن أف يقاؿ ) :
إذا كانت مدة العقد ٤تددة َّ
فبلبد من بياهنا ُب النص فبينوىا كييسلم ما قيل من بياف
ا١تدة أك ٖتديدىا .

الوجو الثالث  :أف ا١تدة لو كانت ٤تدكدة فإنو ال ٮتلو  :إما أف تكوف ٤تددة بالتاريخ

األفر٧تي أك ا٢تجرم  ،أما األفر٧تي فإف الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يستعملوه  ،كأما ا٢تجرم
)(3

فبل يصح ٖتديد مدة انتهاء العقد ّٔا ألهنا تدكر السيما مع السنوات الطويلة .
الوجو الرابع  ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :
إف ما ذيكر من أف معٌت  " :نقركم على ذلك ما شئنا " أم من العقود ا١تتجددة إ٪تا ىو
تأكيل على خبلؼ الظاىر من النص  ،كالتأكيل على خبلؼ الظاىر ٭تتاج إٔب دليل يدؿ
عليو كال دليل .
-5أف السنة قد أحكمت معٌت اإلجارات كسائر ا١تعامبلت من الشركة كالقسمة كأنواع
فدؿ على خصوصهم ُب
الربا  ،كالعلٌة بيّْنة ُب قصة اليهود  ،كذلك انتظار حكم اهلل فيهم ٌ ،
ىذا ا١توضع  ،ألنو موضع خصوص ال سبيل إٔب أف ييشركهم فيو غَتىم  ،كالذم عليو العلماء
)(4

با١تدينة أف ا١تساقاة كا١تزارعة ال ٕتوز إال إٔب أجل معلوـ كسنُت ٤تدكدة .

ػػػػػػػػػ
=

( ، )400كمسلم  ،كتاب  :البيع  ،باب  :ا١تساقاة كا١تعاملة ّتزء من الثمرة رقم ( ، )1551ص (. )586

( )1بدائع الصنائع (. )280/6
( )2انظر  :اٟتاكم ( ، )36217آّموع (. )407/14
( )3كفاية الطالب الربا٘ب (. )427/3
( )4التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد (. )464/6
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اعتراض  ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :
إف ادعاء ا٠تصوصية ُب قصة اليهود ُب أرض خيت ٖتتاج إٔب دليل  ،ألف األصل ُب
األدلة الشرعية إ٪تا ىو العموـ دكف ا٠تصوص .
القوؿ الثاني :

)(1

ال يشًتط ٖتديد مدة آلخر عقد ا١تساقاة كا١تزارعة كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كاٟتنابلة
)(3

)(2

)(4

كاختاره ابن القيم رٛتو اهلل .
كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
-1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  :أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أجلى اليهود
كالنصارل من أرض اٟتجاز  ،ككاف رسوؿ اهلل ١ تا ظهر على أىل خيت  ،أراد أف يٮترج
اليهود
اليهود منها  ،ككانت األرض ١تا ظهر عليها لليهود كللرسوؿ كللمسلمُت  ،فسأؿ ي
رسوؿ اهلل  أف يًتكهم على أف يى ٍك يفوا العمل ك٢تم نصف الثمرة  ،فقاؿ رسوؿ اهلل : 
ى
)(5
نقركم على ذلك ما شئنا فأيقًُّركا حىت أجبلىم عمر رضي اهلل عنو ُب إمارتو " .
كجو الداللة من خمسة كجوه :

( )1الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (  ، )240/5حاشية العدكم (  ، )274/2مواىب اٞتليل (  ، )476/7الثمر الدا٘ب
ص (. )351-349
( )2كشاؼ القناع (  ، )16/9مطالب أكٕب النهى (  ، )84/6حاشية الركض ا١تربع (  ، )281/5اٟتاكم الصغَت
للضرير البصرم اٟتنبلي ص (. )359
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )141
( )4انظر  :زاد ا١تعاد (. )346/3
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :فرض ا٠تمس  ،باب  :ما كاف النيب  يعطي ا١تؤلفة قلؤّم  ،رقم (  )3152ص
(. )553
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الوجو األكؿ :
أف النيب ٓ ب يقدر مدة معلومة ألىل خيت كيدؿ على ذلك ظاىر النص

)(1

.

الوجو الثاني :
أف النيب ُ ب قصة أىل خيت جعل ًا٠تيىػىرةى إليو ُب مدة إقرار اليهود  ،كلذلك ٓب يقدر
٢تم مدة معينة  ،كلو قدَّر ٢تم مدة معينة ١تا جاز لو أف ٬تعل ً
ا٠تيىػىرىة إليو ُب مدة إقرارىم ،إذ
)(2

إف العقد يكوف الزمان .
الوجو الثالث :

أنو لو قىدَّر ٢تم النيب  مدة معينة لنقل إلينا ألف ىذا ٦تا ي٭تتاج إليو فبل ٬توز اإلخبلؿ
)(3

بنقلو  ،إذ إف تأخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز .
الوجو الرابع :

أف عمر رضي اهلل عنو أجلى اليهود عن أرض اٟتجاز كأخرجهم من خيت  ،كلو كانت
)(4

٢تم مدة مقدرة ٓب ٬تز إخراجهم منها .
الوجو الخامس :

أف ظاىر النص َّ
دؿ على أف إبقاء ا١تساقاة أك ا١تزارعة أك فسخها جائز لكل كاحد منهما
مىت شاء فلم ٖتتج إٔب بياف مدة  ،بداللة قولو صلى اهلل عليو كسلم " نقركم على ذلك ما
)(6
شئنا " )َّ ، (5
فدؿ ذلك على أهنا من العقود اٞتائزة .

( )1اٟتاكم ( ، )362/7آّموع (. )407/14
( )2الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/14
( )3الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/14
( )4الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/14
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :فرض ا٠تمس  ،باب  :ما كاف النيب  يعطي ا١تؤلفة قلؤّم  ،رقم (  )3152ص
(. )553
( )6ا١تغٍت (، )545/7ا١تقدمات ا١تمهدات (. )211/2
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اعتراض :

)(1

ا١تدة مقدرة كمعلومة إال أف تقدير ىذه ا١تدة ٓب ينقل إلينا .
جواب عن االعتراض :
إف نص الشارع الذم أشَت إليو ُب قصة أىل خيت ٓب يتطرؽ ال من قريب كال من بعيد
إٔب بياف مدة لنهاية العقد الذم بُت النيب  كبُت اليهود ىذا من جهة  ،كمن جهة أيخرل
)(2

أنو لو قدرت مدة لنقل إلينا .
-2القياس على ا١تضاربة  ،ككجو ذلك أنو عقد على جزء من ٪تاء ا١تاؿ فكاف جائزان
)(3
كا١تضاربة فلم يفتقر إٔب ضرب مدة .
اعتراض :

ال ييسلم بأهنا مقيسة على ا١تضاربة  ،بل ىي مقيسة على اإلجارة  ،كإذا كانت مقيسة
)(4

على اإلجارة َّ
فبلبد فيها من تقدير ا١تدة ألهنا عقد الزـ .
جواب -:

)(5

ا١تضاربة أشبو با١تساقاة من اإلجارة فقياسها عليها أكٔب .
-3أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٓب يضربوا ألىل خيت مدة معلومة حُت
)(6

عاملوىم .
-4أنو ال يشًتط ٢تا التوقيت  ،ألف كل ٙترة ٕتذ ُب كقتها ال بالشهور العربية ألهنا

( )1فتح البارم (. )337/5
( )2الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ ( ، )201/14آّموع (. )407/14
( )3الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )202/14
( )4اٟتاكم الكبَت ( ، )362/7آّموع (. )407/14
( )5الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ ( ، )201/14زاد ا١تعاد (. )345/3
( )6الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )201/14
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)(1

تدكر .
القوؿ الثالث :
يشًتط بياف ا١تدة ُب ا١تزارعة فقط دكف ا١تساقاة  ،كذىب إٔب ذلك بعع اٟتنفية كاستدلوا
على ذلك بدليل كاحد فقط كىو :
كقل ما يتفاكت فيو إدراؾ الثمر  ،ككذلك
معلوـ َّ ،
-1أف كقت إدراؾ الثمر ُب ا١تساقاة ه
األمر بالنسبة ٞتٍت اٟتبوب فهي ٔتنزلة إدراؾ الثمار  ،ألف ٢تا هناية معلومة  ،كبناءن على ذلك
ال يشًتط ُب ا١تساقاة بياف مدة ٓ ،تبلؼ ا١تزارعة فيشًتط ٢تا بياف مدة ألنو ليس لو هناية
)(2

معلومة .
اعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :
النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يقدر مدة معلومة ألىل خيت سواءن كاف ُب ا١تساقاة أك
)(3

ا١تزارعة  ،ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل عنهم .
الوجو الثاني :

أف ا١تساقاة كا١تزارعة قرينتاف  ،كبالتإب ال ٮتلو اٟتاؿ من أحد أمرين :

األكؿ  :أف يقاؿ  :إهنما من العقود البلزمة كبناءن على ذلك فيجب ٖتديد ا١تدة ُب كل

كاحد منهما .

الثاني  :كإما أف يقاؿ  :إهنما من العقود اٞتائزة كبالتإب فبل يلزـ كال ٬تب ٖتديد مدة

آلخر كل كاحد منهما  ،أما القوؿ بأنو ٬تب ٖتديد ا١تدة ُب أحد٫تا دكف اآلخر فهذا تفريق
)(4

بُت متماثلُت .

( )1كفاية الطالب الربا٘ب (. )423/3
( )2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )442/4
( )3اٟتاكم ( ، )362/7آّموع (. )407/14
( )4ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )211/2آّموع (. )407/4
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جواب عن االعتراض :

إ٪تا فرقنا لوجود االختبلؼ بينهما  ،كال ييسلَّم أهنما متماثبلف  ،فقلنا ّتواز عدـ بياف
ا١تدة ُب ا١تساقاة دكف ا١تزارعة  ،كذلك ألف إدراؾ كقت الثمر معلوـ ككذلك ُب اٟتبوب خبلفان
)(1

للزرع .

الراجح :
٦تا سبق يتبُت أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الثا٘ب الذم ذىب أصحابو إلىعدـ اشًتاط
ٖتديد مدة آلخر عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة كذلك لؤلسباب التالية -:

األكؿ  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مع أىل خيت جعل ا٠تَتة إليو ُب مدة إقرارىم ،

كلذلك ٓب يقدر ٢تم مدة معينة  ،كلو قدَّر ٢تم مدة معينة ١تا جاز لو أف ٬تعل ا٠تَتة إليو ُب
مدة إقرارىم  ،ألف العقد يكوف الزمان لو صلى اهلل عليو كسلم .

الثاني :أنو ٓب يثبت أف أحدان من ا٠تلفاء الراشدين قدَّر مدة ُب عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة.

الثالث  :أف الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يستعملوا التاريخ األفر٧تي الذم ينضبط معو

موعد الزرع  ،كأما التاريخ ا٢تجرم فبل ينضبط معو موعد الزرع ألف الشهور ا٢تجرية تدكر ،
ك٭تل بعضها مكاف البعع اآلخر .

الرابع :أف ٖتديد ا١تدة ُب ا١تساقاة أك ا١تزارعة ال ٬تب إال بأحد أمرين -:

أحدىما ٖ :تديد الشارع اٟتكيم  ،كىذا ٓب يثبت فيو شيء ْتسب ما تقدـ من كبلـ
أىل العلم .

ثانيهما ٖ :تديد ا١تتعاقدين كاتفاقهما  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف األمر يكوف عائدان إٔب

ا١تتعاقدين إما أف يشًتطا ٖتديد مدة لنفسيهما أك ال  ،كبناءن على ذلك فإف األصل ىو عدـ
كجوب بياف مدة آلخر عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة .
الخامس :ك٦تا يدؿ أيضان على عدـ اشًتاط ٖتديد مدة آلخر عقد ا١تساقاة كا١تزارعة

أمراف :

( )1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )442/6
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أحدىما  :أنو لو كاف بياف آخر مدة عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة شرط لبينو ا٠تلفاء
فلما
الراشدكف رضي اهلل عنهم أك ذكركه  ،كقبلهم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم َّ ،
أ٫تل النيب صلى اهلل عليو كسلم بياف ا١تدة أك ذكرىا  ،ككذلك خلفاؤه الراشدكف
رضي اهلل عنهم من بعده دؿَّ ذلك على عدـ اشًتاط بياف مدة آلخر عقد ا١تساقاة
أك ا١تزارعة .
ثانيهما  :أف األصل ُب الشركط ُب ا١تعامبلت ىو العدـ  ،إال ما َّ
دؿ الشارع اٟتكيم
على اشًتاطو  ،كبالتإب فإف ا١تطالب بإثبات ىذا الشرط ىو القائل بشرطيتو  ،إذ إف
نسبتو إٔب الشارع اٟتكيم ال تصح بدكف ىذا اإلثبات .
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المبحث األكؿ
المطلب  :الرابع
عدـ اشتراط كوف البذر من رب الماؿ في المزارعة
أكالن  :التعريف بالمزارعة لغةن كاصطالحان :

)(1

سبق التعريف با١تزارعة لغةن كاصطبلحان ُب ا١تطلب الثا٘ب .

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم عدـ اشتراط كوف البذر من

رب الماؿ في المزارعة :

)(2

)(3

ىو ابن قيم اٞتوزية رٛتو اهلل تعأب ُب زاد ا١تعاد حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب " فصل ُب
عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض  :كمنها أنو دفع إليهم األرض على أف يعملوىا من
أموا٢تم ،كٓب يدفع إليهم البذر ،كال كاف ٭تمل إليهم البذر من ا١تدينة قطعا ،فدؿ على أف
ىديو عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض ،كأنو ٬توز أف يكوف من العامل ،كىذا كاف
ىدم خلفائو الراشدين من بعده ،ككما أنو ىو ا١تنقوؿ فهو ا١توافق للقياس؛ فإف األرض ٔتنزلة
رأس ا١تاؿ ُب القراض ،كالبذر ٬ترم ٣ترل سقي ا١تاء ،ك٢تذا ٯتوت ُب األرض كال يرجع إٔب
صاحبو ،كلو كاف ٔتنزلة رأس ماؿ ا١تضاربة الشًتط عوده إٔب صاحبو ،كىذا يفسد ا١تزارعة،
فعلم أف القياس الصحيح ىو ا١توافق ٢تدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كخلفائو الراشدين
ُب ذلك .كاهلل أعلم " .
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

أ-عن أيب جعفر رٛتو اهلل تعأب قاؿ  " :عامل رسوؿ اهلل  أىل خيت على الشطر ،
)(4

( )1انظر ىذا البحث  :ص(. )238
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )140
( )3زاد ا١تعاد (. )345/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )219
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ٍب أبو بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ٍ ،ب أىلوىم إٔب اليوـ  ،يعطوف الثلث كالربع " .
)(1

ب-عن أيب جعفر رٛتو اهلل أنو يسئل عن ا١تزارعة بالثلث فقاؿ  :إف نظرت ُب آؿ أيب

بكر  ،كآؿ عمر  ،كآؿ علي  ،كجدهتم يفعلوف ذلك " .
)(2

جػ-أف ابن عمر

)(3

رضي اهلل عنهما كاف يكرم مزارعو على عهد النيب

 كأيب بكر

كعمر كعثماف كصدران من إمارة معاكية " .
)(4

)(5

د -أف عمر رضي اهلل عنو أجلى أىل ٧تراف  ،اليهود كالنصارل  ،كاشًتل بياض أرضهم
ككركمهم  ،فعامل عمر الناس  ،إف ىم جاءكا بالبىػ ىق ًر كاٟتديد من عندىم فلهم الثلثاف كلعمر
الثلث  ،كإف جاء عمر من عنده فلو الشطر  ،كعاملهم النخل على أف ٢تم ا٠تمس كلعمر
أربعة أٜتاس  ،كعاملهم الكرـ على أف ٢تم الثلث كلعمر الثلثاف .
)(6

ىػ -أف عليان رضي اهلل عنو ٓب يىػىر بأسان با١تزارعة على النصف " .
)(7

ك٦تا سبق يتبُت لنا أف سنة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم دلٌت على عدـ اشًتاط كوف
رب ا١تاؿ ُب كا١تزارعة كيدؿ على ذلك أمراف :
البذر من ّْ
رب ا١تاؿ لبينو ا٠تلفاء
األمر األكؿ  :أنو لو كاف يشًتط ُب ا١تزارعة أف يكوف البذر من ّْ

فلما أ٫تل
الراشدكف رضي اهلل عنهم أك ذكركه  ،كقبلهم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم َّ ،
النيب صلى اهلل عليو كسلم بياف اشًتاط ذلك أك ذكره  ،ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل
رب ا١تاؿ ُب ا١تزارعة .
عنهم من بعده دؿَّ ذلك على عدـ اشًتاط كوف البذر من ّْ
األمر الثا٘ب  :أف األصل ُب الشركط ُب ا١تعامبلت ىو العدـ  ،إال ما َّ
دؿ الشارع اٟتكيم
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )219
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )219

( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64

( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )220
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (.)220

( )7تقدـ ٗتر٬تو ص (.)220
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على اشًتاطو  ،كبالتإب فإف ا١تطالب بإثبات ىذا الشرط ىو القائل بشرطيتو  ،إذ إف نسبتو
إٔب الشارع اٟتكيم ال تصح بدكف ىذا اإلثبات .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :
اختلف أىل العلم ُب اشًتاط كوف البذر من رب ا١تاؿ على قولُت :
القوؿ األكؿ :
عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض  ،بل ٬توز أف يكوف من العامل كما ٬توز أف
يكوف من رب األرض كإٔب ذلك ذىب ٤تمد بن اٟتسن
)(3

)(4

اٟتنفية كا١تالكية كركاية عند اٟتنابلة
)(6

)(7

)(5

)(1

كالقاضي أبو يوسف

)(2

من

كاختاره ابن قدامة ا١تقدسي كشيخ اإلسبلـ ابن

)(8

تيمية كابن قيم اٞتوزية رٛتهم اهلل ٚتيعان  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
)(9
-1عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  " :أعطى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )206
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )206
( )3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )429/6رد احملتار على الدر ا١تختار (  ، )332/9اللباب ( ، )378/1
االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )88/3فتح القدير (. )475/9
( )4ا١تدكنة الكتل (  ، )603/3ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )212/2توضيح ا١تسالك على شرح العمركسي
( ، )180/2كفاية الطالب الربا٘ب ( ، )436/3ا١تغٍت (. )563/7
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )214
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )160
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )140
( )8انظر ا١تغٍت (٣ ، )563/7تموع الفتاكل ( ، )229/20زاد ا١تعاد (. )345/3
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. ) 64
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كسلم خيت اليهود  :أف يعملوىا كيزرعوىا ك٢تم شطر ما ٮترج منها " ...

)(1

.

كجو الداللة لو من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل عملها من أموا٢تم كزرعها عليهم  ،ك٢تم شطر ما
)(2

ٮترج منها  ،كبالتإب فإنو من ا١تسلم أف يكوف البذر ال ٤تالة من أىل خيت .
الوجو الثاني :

أخل
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يذكر أف البذر على ا١تسلمُت  ،كلو كاف شرطان ١تا َّ
)(3
النيب صلى اهلل عليو كسلك بذكره  ،بل ذلك ٤تاؿ ُب حقو صلى اهلل عليو كسلم .
الوجو الثالث :
أف مثل ىذه الوقائع أمرىا يذيع كينتشر  ،كلو فعلو النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو
)(4

لنقل إلينا .
اعتراض -:
الدليل ليس نصان ُب ا١تسألة أك صر٭تان ُب بياهنا  ،فبياف حكم البذر كعلى من ٬تب أف
يكوف ليس ظاىران ُب النص كلكننا علمنا أف ا١تزارعة عقد يشًتؾ فيو رب ا١تاؿ كالعامل ُب
٪تائو فوجب أف يكوف رأس ا١تاؿ من أحد٫تا  ،كٔتا أف رب األرض ىو صاحب رأس ا١تاؿ
فوجب أف يكوف رأس ا١تاؿ كلو من جهتو كبالتإب فيجب أف يكوف البذر عليو"
جواب عن االعًتاض من ثبلثة كجوه :

)(5

.

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اإلجارة  ،باب  :إذا استأجر أرضان فمات أحد٫تا  ،رقم ( )2285ص (. )388
( )2الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )242/14
( )3ا١تغٍت ( ، )563/7الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )242/14
( )4ا١تغٍت ( ، )563/7الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )242/14
( )5كشاؼ القناع (. )26/9
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الوجو األكؿ  -:أف اٟتديث كإف ٓب يكن نصان ُب ا١تسألة إال أف فيو داللة كاضحة أف

النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل عملها من أموا٢تم كزرعها عليهم ك٢تم شطر ما ٮترج منها،
)(1

كبناءن على ذلك يكوف البذر ال ٤تالة على أىل خيت .
الوجو الثاني :

إف الشارع اٟتكيم ٓب يلزـ رب األرض أك العامل أف يكوف البذر عليو  ،فاألصل ُب ذلك
)(2

حد سواء .
ىو اٞتواز بالنسبة للطرفُت على ّْ
الوجو الثالث :

)(3

أهنا شركة فلم يشًتط أف يكوف البذر من رب األرض .
-2أف عمر رضي اهلل عنو عامل الناس على أنو " إف جاء عمر بالبذر من عنده فلو
الشطر ،كإف جاءكا بالبذر فلهم كذا "

)(4

.

( )1ا١تغٍت (. )563/7
( )2ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ( ، )384/4ا١تبسوط (. )19/23
( )3الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (. )260/5
( )4أخرجو البخارم معلقان بصيغة اٞتزـ  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :ا١تزارعة بالشطر ك٨توه  ،ص ( ، )398
كابن أيب شيبة  ،كتاب  :ا١تغازم باب  :ما ذكركا ُب أىل ٧تراف  ،كما أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم

( ، )427/7 ( )37006قاؿ ابن أيب شيبة حدثنا أبو خالد األٛتر عن ٭تِت بن سعيد أف عمر

–رضي اهلل

عنو -أجلى أىل ٧تراف اليهود كالنصارل كاشًتل بياض أرضهم ككركمهم  ،فعامل عمر –رضي اهلل عنو -الناس إف
ىم جاءكا بالبقر كاٟتديد من عندىم فلهم الثلثاف كلعمر الثلث ،كإف جاء عمر بالبذر من عنده فلو الشطر ،
كعاملهم النخل على أف ٢تم ا٠تمس كلعمر أربعة أٜتاس  ،كعاملهم الكرـ على أف ٢تم الثلث كلعمر الثلثاف " ا.ىػ
.
قاؿ اٟتافظ  :كىذا مرسل  ،كأخرجو البيهقي من طريق إٝتاعيل بن أيب حكيم عن عمر بن عبدالعزيز ،قاؿ
١ :تا استيخلف عمر رضي اهلل عنو  ،أجلى أىل ٧تراف  ،كأىل فدؾ كتيماء كأىل خيت  ،كاشًتل عقارىم كأموا٢تم
 ،كاستعمل يعلى بن يمٍنػيىةى فأعطى البياض  ،يعٍت بياض األرض على " إف كاف البذر كالبقر كاٟتديد من عمر ،
فلهم الثلث كلعمر الثلثاف  ،كإف كاف منهم فلهم الشطر كلو الشطر  ،كأعطى النخل كالعنب على أف لعمر الثلثُت
ك٢تم الثلث "  ،كىذا مرسل أيضان فيقوم أحد٫تا اآلخر  ،كقد أخرجو الطحاكم من ىذا الوجو بلفظ أف عمر بن
ا٠تطاب بعث يعلى بن يمٍنػيىةى إٔب اليمن فأمره أف يعطيهم األرض البيضاء فذكر مثلو سواءن " ا.ىػ .
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=

كجو الداللة -:
أف عمر رضي اهلل عنو فعل األمرين ٚتيعان  ،كلو ٓب يكن جائزان ١تا ساغ لعمر رضي اهلل
)(1

عنو أف يفعلو ك١تا ساغ للصحابة رضي اهلل عنهم أف يسكتوا عنو .
اعًتاض من كجهُت :

الوجو األكؿ  :أف األثر ضعيف  ،ألف البخارم ركاه معلقان  ،فهو مرسل كا١ترسل
)(2

ضعيف .

الوجو الثاني :
أف ما ذكر عن عمر رضي اهلل عنو أ٪تا ىو ٔتنزلة بيعتُت ُب بيعة فكيف يفعلو عمر رضي
)(3

اهلل عنو .

جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه:

الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم بأف أثر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ضعيف ألنو كإف ركاه البخارم رٛتو اهلل
)(4

تعأب معلقان إال أف األثر ركم موصوالن .
الوجو الثاني :

أف ا١تراسيل ٭تتج ّٔا العلماء فيما مضى
ػػػػػػػػػ
=

)(5

 ،بل إف ا١ترسل قد يكوف أصح من ا١توصوؿ

انظر  :فتح البارم البن حجر ُب كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :ا١تزارعة بالشطر ك٨توه (.)12/5
كْتسب كبلـ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب رٛتة كاسعة يكوف األثر حسنان .

( )1الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )242/14

( )2مقدمة ابن الصبلح ( ، )53/1االعتبار ُب الناسخ كا١تنسوخ من األخبار . )15/01
( )3ا١تغٍت ( ، )564/7الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )43/14
( )4انظر  :مصنف ابن أيب شيبة ( ، )427/7فتح البارم البن حجر كتاب اٟترث كا١تزارعة (. )12/5
( )5رسالة أيب داكد ألىل مكة (. )24/1
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)(1

 ،كالسيما إذا كاف اٟتديث ا١ترسل قد أرسلو إماـ حافظ .
الوجو الثالث :
ال يصح أف يقاؿ مطلقان أف ما فعلو عمر رضي اهلل عنو من قبيل بيعتُت ُب بيعة  ،كذلك
أم العقدين شاءكا  ،فإما أف ٬تيء عمر رضي اهلل
ألف عمر رضي اهلل عنو إ٪تا َّ
خَتىم بُت ٌ
عنو بالبذر من عنده كيكوف لو الشطر أك أف يأتوا بالبذر من عندىم كيكوف ٢تم كذا ككذا،
كمثاؿ ذلك أف يقوؿ البائع للمشًتم  :إف شئت بعتك بعشرة صحاح  ،كإف شئت بعشرين
مكسرة ،فاختار أحد٫تا ٍب عقد البيع معينان على أحد٫تا  ،كمثاؿ آخر أيضان ُب اإلجارة
ً
ا١تستأج ير للخياط  :إف خطتو ركميان فلك درىم  ،كإف خطتو فارسيان فلك نصف
حيث يقوؿ
)(2
درىم  ،فيختار أحد٫تا  ،ك٘تضي اإلجارة على عقد ك و
احد فقط .
يؤد ذلك
-3أنو مىت ما اتفق رب األرض كالعامل على أف يكوف البذر على أحد٫تا ٓب ّْ
يرد دليل من الشارع يلزـ أحد
إٔب ا١تنازعة كصار إعبلمان للمعقود عليو  ،كيؤيد ذلك أنو ٓب ٍ
الطرفُت بأف يكوف البذر من جهتو

)(3

.

)(4

-4أهنا شركة فلم يشًتط أف يكوف البذر من رب األرض .
اعًتاض على الدليل الثالث كالرابع -:
ال يسلَّم ما ذكر ألنو عقد يشًتؾ فيو رب ا١تاؿ كالعامل ُب ٪تائو فوجب أف يكوف ا١تاؿ
)(5

كلو من عند أحد٫تا .
جواب - :
الشارع اٟتكيم ٓب يلزـ أحد ا١تتعاقدين بأف يكوف البذر عليو  ،بل مىت ما اتفق رب

( )1اإللزامات كالتتبع للدارقطٍت ( ، )254/1مقدمة ابن الصبلح (. )24/1
( )2ا١تغٍت ( ، )564/7الشرح الكبَت (. )243/14
( )3ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ( ، )384/4ا١تبسوط (. )19/23
( )4الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (. )260/5
( )5شرح منتهى اإلرادات (. )611/3
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)(1

األرض كالعامل على أف يكوف البذر من أحد٫تا جاز ذلك .
-5اإلٚتاع :
كذلك بداللة فعل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو حُت عامل الناس على أنو إف جاء
بالبذر من عنده فلو الشطر  ،كإف جاءكا بالبذر فلهم كذا ككذا
)(3

)(2

 ،كظاىر ىذا أف ذلك

اشتهر فلم ينكر أح هد فكاف إٚتاعان .
اعًتاض -:

)(4

ال ييسلم ىذا اإلٚتاع فقد خالف ُب ذلك بعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .
القوؿ الثاني :

يشًتط أف يكوف البذر من رب األرض  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب ُب
ا١تعتمد عندىم) ، (5كاستدلوا لذلك بدليل ك و
احد كىو :
-1أنو عقد يشًتؾ رب ا١تاؿ كالعامل ُب ٪تائو فوجب أف يكوف رأس ا١تاؿ كلو من عند
)(6

أحد٫تا كا١تساقاة كا١تضاربة .
اعتراض -:

الوجو األكؿ :

اشًتاط كوف البذر من رب األرض ٮتالف ظاىر النص ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم
جعل عملها أرض خيت من أموا٢تم كزرعها عليهم ك٢تم شطر ما ٮترج منها  ،كبناءن على ذلك

( )1ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (. )384/4
( )2تقدـ ٗتر٬تو قبل قليل .
( )3ا١تغٍت (. )563/7
( )4انظر  :معونة أكٕب النهى ( ، )91/6اإلقناع ( ، )483/2الركض ا١تربع مع اٟتاشية (.)288/5
( )5كشاؼ القناع ( ، )26/9ىداية الراغب من ( ، )428معونة أكٕب النهى ( ، )91/6اإلقناع (. )483/2
( )6شرح منتهى اإلرادات (. )611/3
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)(1

يكوف البذر من أىل خيت ال ٤تالة .
الوجو الثاني :
أف اشًتاط كوف البذر من رب األرض ٭تتاج إٔب دليل يدؿ عليو  ،كال دليل  ،بل ظاىر
)(2

النص يدؿ على جواز أف يكوف البذر من العامل .

الوجو الثالث :

أف القوؿ بأنو عقد يشًتؾ رب األرض كالعامل ُب ٪تائو فوجب أف يكوف رأس ا١تاؿ من
أحد٫تا إلزاـ ما ليس ببلزـ  ،ككجو ذلك أهنا شركة بُت طرفُت فلم يشًتط أف يكوف البذر من
)(3

رب األرض .
الراجح -:

٦تا سبق بسطو كإيضاحو يتبُت أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ كذلك لعدة اعتبارات
من أ٫تها :
األكؿ  :قوة كمتانة أدلة القوؿ األكؿ .

الثاني  :أف أصحاب القوؿ األكؿ اعتمدكا على أدلة من السنة الصحيحة ٓ ،تبلؼ
أصحاب القوؿ الثا٘ب فإهنم اعتمدكا على الرأم كالقياس .
الثالث  :أف األصل ُب ا١تعامبلت اٟتل كعدـ الوجوب كاإللزاـ إال عن طريق دليل
شرعي.
الرابع  :لو كاف البذر يشًتط أف يكوف من رب األرض لنقل إلينا  ،فلما ٓب ينقل إلينا
عيلم أف كونو على رب األرض ليس بشرط  ،بل ٬توز أف يكوف من رب األرض كما ٬توز أف
يكوف من العامل  .كاهلل أعلم .
الخامس :ك٦تا يدؿ أيضان على عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض  ،أمراف :
( )1الشرح الكبَت مع ا١تقنع كاإلنصاؼ (. )242/14
( )2ا١تغٍت (. )563/7
( )3الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (. )260/5
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األحد٫تا  :أنو لو كانتحصيل البذر يشًتط أف يكوف من رب األرض لبينو ا٠تلفاء
فلما
الراشدكف رضي اهلل عنهم أك ذكركه  ،كقبلهم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم َّ ،
أ٫تل النيب صلى اهلل عليو كسلم بياف اشًتاط كوف البذر من رب األرض  ،كأ٫تل ذكره ،
ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل عنهم من بعده دؿَّ ذلك على عدـ اشًتاط كوف
البذر من رب األرض كاهلل أعلم .
ثانيهما  :أف األصل ُب الشركط ُب ا١تعامبلت ىو العدـ  ،إال ما َّ
دؿ الشارع اٟتكيم
على اشًتاطو  ،كبالتإب فإف ا١تطالب بإثبات ىذا الشرط ىو القائل بشرطيتو  ،إذ إف نسبتو
إٔب الشارع اٟتكيم ال تصح بدكف ىذا اإلثبات .

المبحث الثاني
المطلب األول
إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه كاف لو ملكان
أكالن  :التعريف بالحربي كالغنيمة لغة كاصطالحان :
()1

اٟتريب لغة منسوب إٔب اٟترب  ،كاٟترب ىي ا١تقاتلة كا١تنازلة .
أما ا١تعٌت االصطبلحي للحريب فإنو ال ٮتتلف عن ا١تعٌت اللغوم  ،فاٟتريب كاٟتربيوف ىم :

( )1ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (حرب) ص(. )70
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()1

الكفار الذين بيننا كبينهم قتاؿ أك تباعد كبغضاء أك يقاؿ  :اٟتريب ىو  :الكافر الذم ليس
()2

()3

()4

بيننا كبينو ذمة كال عهد كال أماف .

()5

كاالغتناـ لغةمن الغنيمة  :كىي الفوز بالشيء كإصابتو .
أما الغنيمة اصطالحان  :فهي ا١تاؿ الذم أخذه ا١تسلموف من الكفار اٟتربيُت ا١تالكُت لو
()6

بالقهر كالقوة .
كا١تراد ىنا ُب ىذا ا١تبحث ىو ما أخذه الكفار اٟتربيوف بالقهر كالغلبة .
ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم :

ىو شيخ اإلسبلـ أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية رٛتو اهلل تعأب
ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

()8

()7

ُب الصارـ

 ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :بل لو

( )1ا١تطلع على أبواب ا١تقنع ( ، )226/11التعريفات الفقهية للتكيت ص (. )78
( )2الذمة  :ىي العهد كاألماف  ،كمنهم من جعلها ذاتان فعرفها بأهنا نفس ٢تا عهد .
انظر  :التعريفات للجرجا٘ب ص( ، )110معجم لغة الفقهاء  ،ص( ، )214القاموس الفقهي ص (. )138
( )3العهد ك ا١تعاىدة أك ا٢تدنة أك ا١تهادنة أك ا١توادعة شيءه كاحد كىو  :أف يعقد اإلماـ أك نائبو ألىل اٟترب عقدان
على ترؾ القتاؿ مدة بعوض أك غَته  ،أ ىػ .
انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )301/12أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )224/4اإلقناع
( ، )40/2ا١تطلع (. )221/11
( )4انظر  :حاشية الصاكم (  ، )331/4اٟتاكم الكبَت للماكردم ( ، )338/14الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستنقع
( ، )226/11قاؿ ا١تاكردم الشافعي رٛتو اهلل تعأب " فمن دخلها من ا١تشركُت بغَت ذمة كال عهد فهو حرب "
 ،كقاؿ الصاكم ا١تالكي رٛتو اهلل تعأب " غَت اٟتريب ىو ا١تسلم كالذمي " قلت  :كمفاد ذلك أف اٟتريب ىو  :غَت
ا١تسلم أك الذمي ا.ق كاهلل أعلم .
( )5لساف العرب ( ،مادة غنم) ( ، )133/10القاموس احمليط  ،مادة غنم ( ، )1207ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة غنم ص
(. )235
( )6البناية شرح ا٢تداية ( ، )177/7إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ا١تعُت ( ، )229/2اٞتوىرة النَتة ()269/2
 ،اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )866/2
( )7تقدمت ترٚتتو ص(. )160
( )8الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم (. )299/2
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أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم قد أخذه من ا١تسلمُت بطريق االغتناـ ك٨توه ٦تا ال ٯتلك بو
مسلم من مسلم لكونو ٤ترما ُب دين اإلسبلـ كاف لو ملكا كٓب يرده إٔب ا١تسلم الذم كاف
ٯتلكو عند ٚتاىَت العلماء من التابعُت كمن بعدىم كىو معٌت ما جاء عن ا٠تلفاء الراشدين
كىو مذىب أيب حنيفة كمالك كمنصوص قوؿ أٛتد كقوؿ اٞتماىَت من أصحابو بناء على أف
اإلسبلـ أك العهد قرر ما بيده من ا١تاؿ الذم كاف يعتقده ملكا لو ألنو خرج عن

مالكو

المسلم في سبيل اهلل ككجب أجره على اهلل كآخذه ىذا مستحال لو كقد غفر لو
بإسالمو ما فعلو في دماء المسلمين كأموالهم فلم يضمنو بالرد إلى مالكو كما لم يضمن
ما أتلفو من النفوس كاألمواؿ كال يقضي ما تركو من العبادات ألف كل ذلك كاف تابعا

لالعتقاد فلما رجع عن االعتقاد غفر لو ما تبعو من الذنوب فصار ما بيده من الماؿ ال
تبعة عليو فيو فلم يؤخذ منو كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كاف يستحلها من
ربا كغيره "
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
ٓب أقف على شيء من آثار ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم

()1

يدؿ على أف ما أخذه

( )1تنبيو :

كردت آثار عن أيب بكر كعمر كعلي رضي اهلل عنهم كىي كالتإب :
األكؿ  :قاؿ البيهقي  :أختنا أبو سعيد بن أيب عمرك  ،ثنا أبو العباس األصم  ،أنبأ الربيع  ،أنبأ الشافعي ،
أنبأ الثقة  ،عن ٥ترمة بن بكَت عن أبيو  ،ال أحفظ عمن ركاه أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ  :فيما أحرز
العدك من أمواؿ ا١تسلمُت ٦ ،تا غلبوا عليو أك أبق إليو ٍ ،ب أحرزه ا١تسلموف " :مالكوه أحق بو قبل القسم كبعده".
الثا٘ب  :قاؿ البيهقي  :أختنا أبو نصر بن قتادة  ،أنبأ أبو الفضل بن ٜتَتكيو  ،أنبأ أٛتد بن ٧تده  ،ثنا
اٟتسن بن الربيع ثنا عبداهلل بن ا١تبارؾ عن سعيد بن أيب عركبة  ،عن قتادة  ،عن رجاء بن حيوة  ،عن قبيصة بن
ذؤيب  ،أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ فيما أحرزه ا١تشركوف  :ما أصابو ا١تسلموف فعرفو صاحبو قاؿ :
" إف أدركو قبل أف يقسم فهو لو  ،كإذا جرت فيو السهاـ فبل شيء لو ".
الثالث  :قاؿ البيهقي ،قاؿ قتادة  ،قاؿ علي رضي اهلل عنو  " :ىو للمسلمُت اقتسم أك ٓب يقتسم " .
الرابع  :عن قتادة عن خبلس عن علي  ":ما أحرزه العدك فهو جائز "
كإ٪تا أكردت ىذه اآلثار للتنبيو على أمرين :
األمر األكؿ  :أف ىذه اآلثار تتكلم عن األمواؿ اليت أحرزىا ا١تشركوف من أمواؿ ا١تسلمُت ٍب غلب عليهم
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اٟتربيوف قبل إسبلمهم باالغتناـ ك٨توه أنو يكوف ملكان ٢تم  ،كلعل ابن تيمة رٛتو اهلل تعأب
نقل ذلك ألمرين :
األمر األكؿ  :أنو ٓب يؤثر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن و
أحد من ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم أهنم اسًتدكا من الكفار اٟتربيُت بعد إسبلمهم شيئان من األمواؿ
كالدكر اليت حازكىا حاؿ كفرىم كقتا٢تم .
ػػػػػػػػػ
=

ا١تسلموف كأخذكا ىذه األمواؿ  ،فهل ىذه األمواؿ ألربأّا أـ للمسلمُت الغا٪تُت ؟ اختلف أىل العلم ُب ىذه
ا١تسألة على أربعة أقواؿ :
القوؿ األكؿ  :أهنا ألربأّا ا١تسلمُت كليس للغزاة منها شيء .
القوؿ الثا٘ب  :إهنا غنيمة للجيش كليس ألربأّا شيء .
القوؿ الثالث  :التفصيل فما كجد من أمواؿ ا١تسلمُت قبل القسم فصاحبو أحق بو ببل ٙتن  ،كما كجد من
ذلك بعد القسم فصاحبو أحق بو بالقيمة .
القوؿ الرابع  :أنو ما ٓب يأخذه العدك بأف يبلغوا دارىم بو فصاحبو أحق بو قبل القسم كبعده .
كىذه ا١تسألة كما نرل ٗتتلف عن ىذه ا١تسألة اليت بُت أيدنيا  ،إذ إف ىذه ا١تسألة ال خبلؼ بُت أىل العلم
أف ا١تالكُت ىم ا١تسلموف سواءن قلنا ىي ألربأّا أـ للغا٪تُت .
األمر الثا٘ب  :أف ٚتيع ىذه اآلثار منقطعة فهي ضعيفة ما عدا األخَت .
نص الراكم بكَت على االنقطاع كذلك بقولو عن أبيو "ال
اما األكؿ  ،كىو أثر أيب بكر رضي اهلل  ،فقد ٌ
أحفظ عمن ركاهي" فالواسطة بُت أيب بكَت كأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ٣تهولة .
أما الثا٘ب كالثالث  ،ك٫تا أثر عمر كعلي رضي اهلل عنهما فقد نص البيهقي ُب سننو على انقطاعهما  ،فقاؿ
عنهما "ىذا منقطع  ،قبيصة ٓب يدرؾ عمر رضي اهلل عنو  ،قتادة عن علي منقطع" أ.ىػ
أما الرابع  :كىو حديث علي رضي اهلل عنو "ما أحرزه العدك فهو جائز" فهي ركاية صحيحة كما ذكر ذلك
ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب إال أف معناىا مشكل  ،إذ إف ٛتلها على ظاىرىا ال يستقيم ألف من ا١تسلمات أف ما
٭ترزه ا١تشركوف ُب األصل ىو ٤ترـ عليهم َّ
دؿ على ذلك عموـ أدلة الشارع اٟتكيم كذلك بناءن على أف قتاؿ
جل كعبل  ،كما ٖتصل من ذلك كإزىاؽ أركاح ا١تؤمنُت ،
الكفار للمسلمُت ٤ترـ ككذلك صدىم عن سبيل اهلل َّ
فدؿ ما تقدـ على أف النص فيو بًت كاهلل أعلم  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل يصح االستدالؿ ّٔذا الدليل على
مسألتنا اليت بُت أيدينا كال على غَتىا إال إذا َّ
دؿ أثر آخر على إ٘تاـ معناهي كمراده كاهلل جل كعبل أعلم .
انظر :السنن الكتل للبيهقي  ،كتاب  :السَت ،باب  :ما أحرزه ا١تشركوف على ا١تسلمُت رقم ( )18250
كرقم (  ، )189-187/9 ( )18255احمللى البن حزـ (  ، )355-352/5بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد
(. )200/2
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ب ما قبلو  ،كال
األمر الثا٘ب  :أف أصوؿ الشريعة تدؿ داللة كاضحة على أف اإلسبلـ ي٬ت ُّ
٭تاسب ا١ترء بعد إسبلمو على ما عملو ُب جاىليتو أك حربو على ا١تسلمُت كيدؿ على ذلك
أدلة كثَتة أذكر ثبلثة منها :
()1

-1قولو تعأب  :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ .
كجو الداللة :
أف اهلل جل كعبل َّبُت ُب ىذه اآلية أنو قد غفر للذين كفركا ٚتيع ذنؤّم كأعما٢تم اليت
عملوىا ُب جاىليتهم .
كلو كاف عملهم يوجب مؤاخذ نة ٢تم ١تا استدركوا أبدان بتوبة كال نالتهم مغفرة  ،بل لو
علموا أهنم يؤاخذكف ١تا تابوا كال أسلموا إال من شاء اهلل تعأب أف يسلم منهم
()3

رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :

()5

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

عمرك بن العاص
 -2عن ٍ
()4
ب ما قبلو" .
"اإلسبلـ يً٬ت ُّ
 -3عن عبداهلل بن مسعود

()2

.

( )1سورة األنفاؿ من اآلية (. )38
( )2اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ( ، )402/7أحكاـ القرآف البن العريب (. )398/2
( )3ىو عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن لؤم بن غالب القرشي  ،يكٌت بأيب عبداهلل  ،كىو الذم أرسلتو قريش
إٔب النجاشي لييسلّْ ىم إليهم من عنده من ا١تسلمُت فأىب النجاشي  ،أسلم عاـ خيت  ،كقيل أسلم عند النجاشي ،
كىاجر إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كقيل كاف إسبلمو سنة ٙتاف قبل الفتح بستة أشهر  ،كبعثو النيب صلى اهلل
عليو كسلم أمَتان على ىسريَّوة إٔب ذات السبلسل  ،كاستعملو النيب صلى اهلل عليو كسلم أيضان على يع ىماف  ،فلم يزؿ
سَته أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو أمَتان إٔب الشاـ ،
عليها أمَتان إٔب كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍ ،ب َّ
سَته عمر رضي اهلل عنو ُب جيش إٔب مصر فافتتحها  ،كٓب يزؿ
ككٔب فلسطُت لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٍب َّ
كاليان عليها إٔب كفاة عمر رضي اهلل عنو ٍ ،ب أمره عثماف رضي اهلل عنو عليها أربع سنُت ٍ ،ب عزلو ٍ ،ب استعملو
عليها معاكية رضي اهلل عنو إٔب أف مات عمرك بن العاص رضي اهلل عنو سنة ثبلث كأربعُت  .أ.ىػ
انظر  :أسد الغابة ترٚتة رقم (  ، )385/3 ( )3971االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،ترٚتة رقم (  )1767ص
(.)496
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :كوف اإلسبلـ ٬تب ما قبلو ككذا ا٢تجرة كاٟتج رقم ( ، )121ص ()63
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
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()1

" :من أحسن ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔتا عمل ُب اٞتاىلية" .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب فيما إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ
ك٨توه ىل يكوف ملكان للحريب بعد إسبلمو أـ ال ؟ على قولُت :
القوؿ األكؿ :

إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه فإنو يكوف لو ملكان  ،كإٔب ذلك ذىب
()2

ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية
ٓتمسة عشردليبلن كىي كالتإب:

كا١تالكية

()3

كاٟتنابلة

()4

رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا لذلك
()5

-1قاؿ تعأب :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
كجو الداللة :

دلت اآلية بظاىرىا على أف الكافر إذا أسلم ٓب يؤاخذ بشيء من عملو ُب اٞتاىلية ال
من حقوؽ اهلل كال من حقوؽ اآلدميُت

()6

 ،كبناءن على ذلك فإف اٟتريب إذا أسلم كبيده ماؿ

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :استتابة ا١ترتدين  ،باب  :إٍب من أشرؾ باهلل كعقوبتو ُب الدنيا كاآلخرة  ،رقم ()6921
ص ( ، )1230كمسلم  ،كتاب اإلٯتاف  ،باب  :ىل يؤاخذ بأعماؿ اٞتاىلية  ،رقم ( )120ص (. )63
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )52/10بدائع الصنائع (  ، )207/7بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )200/2االختبار
لتعليل احملتار (  ، )339/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )123/4اللباب ُب شرح السنة كالكتاب
(. )205/2
( )3انظر  :التلقُت (  ، )241/1الثمر الدا٘ب ص (  ، )274ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )182/1القوانُت الفقهية ص
( ، )169كفاية الطالب الربا٘ب ( ، )27/3توضيح ا١تسالك على شرح العمركس (. )522/1
( )4انظر  :ا١تغٍت ( ، )122/13الفركع ( )272/10معونة أكٕب النهى ( ، )387/4اإلقناع ( ، )96/2شرح منتهى
اإلرادات (  ، )50/3مطالب أكٕب النهى (  ، )468/2الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
(. )296/2
( )5سورة األنفاؿ من اآلية رقم (. )38
( )6انظر  :تفسَت الثعليب (  ، )356/5 ( ، )355/4تفسَت ا١تاكردم (  ، )318/2التفسَت الوسيط للواحدم
( ، )459/2قاؿ الواحدم " يغفر ٢تم ما قد سلف أم تقدـ من الزنا كالربا كالشرؾ كالقتل  ،كإذا أسلم اٟتريب
كاف كيوـ كلدتو أمو " أ.ىػ .
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مسلم باالغتناـ ك٨توه يكوف ملكان لو .

-2قاؿ تعأب  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
()1

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ .
-3قاؿ تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
()2

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ .
-4قاؿ تعأب  :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
()3

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ .
-5قاؿ تعأب  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
()4

ﮛ ﮜ ﮝﭼ .
كجو الداللة :
أف اهلل جل كعبل َّبُت أف ا١تسلمُت أيخرجوا من ديارىم كأموا٢تم بغَت حق  ،حىت صاركا
فقراء بعد أف كانوا أغنياء ٍ ،ب إف ا١تشركُت استولوا على تلك الديار كاألمواؿ  ،ككانت باقية
إٔب حُت الفتح  ،كقد أسلم من استؤب عليها ُب اٞتاىلية  ،فلم يىػ يرَّد النيب صلى اهلل عليو
()5
كسلم على و
أحد من ا١تسلمُت الذين أيخرجوا من ديارىم بعد الفتح كاإلسبلـ داران كال ماالن .
()5

ماالن .

( )1سورة اٟتشر من اآلية رقم (. )8
( )2سورة باٟتج من اآلية (. )40-39
( )3سورة البقرة من اآلية (. )218
( )4سورة ا١تمتحنة من اآلية (. )9
( )5قاؿ أبو العباس الفاسي رٛتو اهلل تعأب " :فيو دليل على أف الكفار ٯتلكوف ما استولوا عليو من أمواؿ ا١تسلمُت
ألف اهلل ٝتاىم فقراء مع أهنم كانت ٢تم ديار كأمواؿ ٔتكة" أ.ىػ
انظر  :البحر ا١تديد ُب تفسَت القرآف آّيد (  ، )9/7الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
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كمن جهة أخرل أف اهلل تعأب ٝتى ا١تهاجرين فقراء  ،كالفقَت حقيقةن من ال ملك لو ،
()1

كلو ٓب ٯتلك الكفار أموا٢تم باالستيبلء عليها ١تا ٝتَّاىم فقراء .
عمرك بن العاص
-6عن ٍ

ب ما قبلو"
"اإلسبلـ ى٬تي ُّ

()3

.

-7عن عبداهلل بن مسعود

()2

()4

رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :
رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
()5

":من أحسن ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔتا عمل ُب اٞتاىلية" .
كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديثاف السابقاف على عدـ مؤاخذة الكافر إذا أسلم بشيء قد عملو حاؿ كفره
سواءن كاف ذلك ُب حق اهلل جل كعبل أك حق عباده  ،كيناءن على ذلك فإف الكافر اٟتريب إذا
أسلم كبيده ماؿ باالغتناـ ك٨توه يكوف ملكان لو .
اعتراض على األدلة السابقة من كجهين :

الوجو األكؿ :
كىو أف يقاؿ  ،ما أخذه أىل اٟترب منا أْتق أـ بباطل ؟
كىل أموالنا ٦تا أحلو اهلل تعأب ٢تم أك ٦تا حرمو عليهم ؟
كىل ىم ظا١توف ُب ذلك أك غَت ظا١تُت ؟
٥تالف
عمل ه
كىل ما عملوه من ذلك مو ه
افق ألمر اهلل تعأب كأمر نبيو عليو السبلـ أك ه
ألمره تعأب كأمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم ؟
ػػػػػػػػػ
=

(. )302-301/2
( )1ا١تبسوط (. )52/10
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 260
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )260
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 261
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كىل يلزمهم دين اإلسبلـ كٮتلدكف ُب النار ٠تبلفهم لو ؟ أـ ال ؟
كال بد من إحداىا :
فالقوؿ بأهنم أخذكه ْتق  ،كأنو ٦تا أحلو اهلل ٢تم كأهنم غَت ظا١تُت ُب ذلك كأهنم ٓب
يعملوا بذلك عمبلن ٥تالفان ألمر اهلل تعأب كأمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم  ،كأنو ال يلزمهم
دين اإلسبلـ كفر بواح صراح ال مرية فيو  ،فسقط ىذا القوؿ  ،كإذا سقط القوؿ السابق ٓب
يبق إال اآلخر  ،كىو اٟتق اليقُت من أهنم إ٪تا أخذكه بالباطل  ،كأخذكا حرامان عليهم  ،كىم
ُب ذلك أظلم الظا١تُت  ،كأهنم عملوا بذلك عمبلن ليس عليو أمر اهلل تعأب كأمر رسولو صلى
اهلل عليو كسلم كأف التزاـ دين اهلل فرض عليهم  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ما أخذه اٟتريب
رده للمسلم ألف ا١تاؿ يبقى على ملك
من ماؿ ا١تسلم باالغتناـ ك٨توه ٍب أسلم – ٬تب ُّ
()1

مالكو أبدان .
الوجو الثاني :
أف أىل العلم متفقوف على أف ا١تسلم ال ٯتلك ماؿ ا١تسلم بالغصب ك٨توه  ،فكيف
()2

ٯتلك الكافر اٟتريب ماؿ ا١تسلم باالغتناـ ك٨توه ؟

الجواب عن االعتراض من كجهين (يمكن أف يقاؿ) :

الوجو األكؿ :
الشك أف ما أخذه أىل اٟترب منا بغَت حق  ،كأف أموالنا ٦تا حرمو اهلل عليهم كأهنم
٥تالف ألمر اهلل تعأب كألمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم  ،كأف
ظا١توف ُب ذلك كأف ما عملوه ه
دين اإلسبلـ الزـ ٢تم  ،كأهنم ٮتلدكف ُب النار ١تخالفتو  ،لكننا ال نتحدث عن الكافر الذم
مات على كفره  ،كإ٪تا نتحدث على الكافر إذا أسلم كبيده ماؿ باالغتناـ ك٨توه  ،كفرؽ كبَت
بُت األكؿ كالثا٘ب  ،ألف األكؿ يدخل ُب عموـ األدلة الشرعية اليت تدؿ على ما ذكرًب  ،أما
الثا٘ب كىو الكافر اٟتريب الذم أسلم فقد دلت عموـ األدلة الشرعية األخرل على عدـ
مؤاخذتو ٔتا عمل ُب جاىليتو كأنو مغفور ذنبو .
( )1احمللى البن حزـ (. )359/5
( )2احمللى البن حزـ (. )359/5
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الوجو الثاني :
قياس الكافر اٟتريب الذم أسلم على ا١تسلم األصلي غَت صحيح  ،كذلك الف األدلة
الشرعية قد دلت على أف اإلسبلـ ٬تيب ما قبلو كأف الكافر إذا أسلم ٓب يؤاخذ ٔتا عمل ُب
اٞتاىلية  ،أما الثا٘ب كىو ا١تسلم فقد دلت عموـ األدلة الشرعية على أف ا١تسلم ال ٯتلك ماؿ
أخيو ا١تسلم بغَت طريق شرعي كالغصب كالسرقة لقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث جابر
()2

()1

بن عبداهلل رضي اهلل عنو "إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ"
يصح القياس  ،كيبطل االستدالؿ .
-8عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "من أسلم
على شيء فهو لو"

()3

كإذا كاف األمر كذلك ٓب

.

كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديث على أف الكافر إذا أسلم على شيء من ا١تاؿ فإنو يعتت ملكان لو  ،كمن
٭تصل ُب بعع األحواؿ أمواالن بطرؽ غَت مشركعة ،
ا١تعلوـ أف الكافر قبل إسبلمو قد ّْ
كالسرقة أك الغصب أك الربا أك االغتناـ من ا١تسلمُت  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتريب إذا

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 234
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ا٠تطبة أياـ مٌت  ،رقم ( ، )1741ص (. )299
( )3أخرجو أبو يعلى ُب مسنده ،رقم (  ، )226/10( )5847كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )96/1( )189
كرقم (  )97/1 ( )190كابن ز٧تويو ُب األمواؿ  ،رقم (  )743كرقم (  ،)624 ، 460/2 ( )1034كالبيهقي
ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )404/2( )2893كالسنن الكتل  ،كتاب :السَت  ،باب  :اٟتريب يدخل بأماف
 ، ...رقم ( ، )190/9( )18259ك سعيد بن منصور ُب سننو  ،قاؿ  :حدثنا عبداهلل بن ا١تبارؾ عن حيوه بن
شريح عن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن نوفل عن عركة بن الزبَت قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم . " ...
قاؿ البيهقي  :ياسُت من معاذ الزيات كوُب ضعيف  ،جرحو ٭تي بن معُت كالبخارم كغَت٫تا من اٟتفاظ  ،كىذا
اٟتديث إ٪تا يػيٍرىكل عن ابن أيب مليكة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مرسبلن  ،كعن عركة عن النيب صلى اهلل عليو
كسلم مرسبلن أ.ىػ لكن قاؿ ٤تمد بن ا٢تادم عن اٟتديث الذم أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  :ىذا إسناد
صحيح لكنو مرسل" أ.ىػ  ،كقد ركل اٟتديث موصوالن من حديث أيب ىريرة كابن عباس كبريدة بن اٟتصُت .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (  ، )190/9كالتحقيق ُب أحاديث اٟتبلؼ البن اٞتوزم ( ، )245/2
كسنن سعيد بن منصور ( ، )97/1تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (. )265/4

277

أسلم كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه فإنو يكوف ملكان لو .

اعتراض من كجهين :

()1

الوجو األكؿ  :أف اٟتديث ضعيف فبل يصح االحتجاج بو .

()2

الوجو الثاني  :أف معٌت من أسلم على شيء ٬توز لو ملكو فهو لو .

جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :

ال يسلَّم بضعف اٟتديث  ،بل إف أقل أحوالو أنو حسن
٬تب ما قبلو"
كقولو صلى اهلل عليو كسلم "اإلسبلـ ُّ
أحسن ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔتا عمل ُب اٞتاىلية"

()4

()5

الوجو الثاني ( يمكن أف يقاؿ ) :

()3

ضد صحتو أدلة أخرل
 ،كيػي ىع ّْ

كقولو صلى اهلل عليو كسلم " :من

.

أما تأكيل معٌت اٟتديث بأف ا١تراد بو أف من أسلم على شيء ٬توز لو ملكو فهوتقييد
للنص بدكف دليل  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل أنو لو ٛتل على ىذا ا١تعٌت فإف ذكر
ا١تسلَّ ىمات أف من
اٟتديث يكوف بيانو ٖتصيلحاصل ال طائل من كرائو كال فائدة  ،ألنو من ى
أسلم على شيء ٬توز لو ملكو فهو لو .
()6

-9عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو أنو قاؿ :يا رسوؿ اهلل أين تنزؿ غدان إف شاء اهلل
( )1انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )191/9
( )2كىذا تفسَت اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :تفسَت اإلماـ الشافعي (  ، )1333/3األـ (  ، ) 379 /4السنن الكتل للبيهقي (. )191/9
( )3تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (. )265/4
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 260
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص () 261
( )6تقدـ ترٚتتو (. )120
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كذلك زمن الفتح " :فقاؿ ك ىل ترؾ لنا عقيل
ا١تؤمن كال ا١تؤمن الكافر"

()2

()1

من منزؿ ؟ ٍب قاؿ " :ال يرث الكافر

.

كجو الداللة :
أف دار النيب صلى اهلل عليو كسلم اليت كانت ٔتكة استؤب عليها عقيل بن أيب طالب
رضي اهلل عنو قبل أف ييسلم  ،ككانت باقية عنده فلما أسلم عقيل رضي اهلل عنو ٓب ىً
يسًتَّدىا

النيب صلى اهلل عليو كسلم منو

()3

 ،بل ١تا قيل لو "أين تنزؿ غدان إف شاء اهلل ؟ كذلك زمن

رد قائبلن صلى اهلل عليو كسلم "كىل ترؾ لنا عقيل من دار"
الفتح َّ ،
اعتراض :

()4

.

أف عقيبلن رضي اهلل عنو كرث أبا طالب ىو كطالب  ،كٓب يرث جعفر كال علي شيئان ،
ألهنما كانا مسلمُت  ،ككاف عقيل كطالب كافرين  ،كيدؿ على ذلك حديث أسامة بن زيد
رضي اهلل عنو  ،أنو قاؿ  :يا رسوؿ اهلل أين تنزؿ غدا إف شاء اهلل ؟ كذلك زمن الفتح ،فقاؿ

( )1ىو عقيل بن أيب طالب بن عبد ا١تطلب بن ىاشم القرشي ا٢تامشي  ،يكٌت أبا زيد  ،ىاجر ُب مدة ا٢تدنة  ،كشهد
غزكة مؤتة  ،قدـ البصرة ٍ ،ب الكوفة ٍ ،ب إٔب الشاـ كعقيل رضي اهلل عنو أسن من أخيو جعفر رضي اهلل عنو
بعشر سنُت  ،كجعفر أسن من علي رضي اهلل عنو بعشر سنُت  ،توَب ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنو  ،كلو دار
با١تدينة" .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2009ص ( ، )585كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )61/4( )3732اإلصابة ُب
معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )378/7( )10733
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :توريث دكر مكة كبيعها كشرائها  ،رقم (  )1588ص ( ، )176
كمسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :النزكؿ ٔتكة للحاج  ،كتوريث دكرىا  ،رقم ( )1351ص (. )490
( )3شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (  ، )228/5قاؿ ابن بطاؿ رٛتو اهلل تعأب " :ككاف عقيل استؤب على دكر
النيب صلى اهلل عليو كسلم كباعها  ،فلوال أف عقيبلن ملكها بالغلبة كباعها ألبطل النيب صلى اهلل عليو كسلم بيعها
كٓب يً٬ت ٍز تصرفو  ،ألف بيع ما ال يصح ملكو ال حكم لو " أ .ىػ ،
ك انظر أيضان  :ا١تتوارم على تراجم أبواب البخارم للجركم االسكندرا٘ب (. )177/1
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 267
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()1

 " :ك ىل ترؾ لنا عقيل من منزؿ ؟ ٍب قاؿ  :ال يرث الكافر ا١تؤمن كال ا١تؤمن الكافر" .
كظاىر ىذا أف الدكر انتقلت إٔب عقيل رضي اهلل عنو بطريق اإلرث ال بطريق االستيبلء ،
()2

ٍب باعها .
جواب االعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :

أف دار النيب صلى اهلل عليو كسلم اليت كرثها من أبيو  ،كداره اليت ىي لو كلولده من
زكجتو ا١تؤمنة خد٬تة رضي اهلل عنها  ،ال حق لعقيل فيها مطلقان  ،فعيلً ىم من ذلك أنو استؤب
عليها .
الوجو الثاني :

أما دكر أيب طالب  ،فإف أبا طالب توُب قبل ا٢تجرة بسنُت  ،كا١تواريث ٓب تفرض ،كٓب
يكن نزؿ بػع يد مٍنع ا١تسلم من مَتاث الكافر  ،بل كاف من مات ٔتكة من ا١تشركُت قد أ ً
يعطي
ىي ى ي
أكالده ا١تسلموف نصيبهم من اإلرث كغَتىم .
الوجو الثالث :

أف ا١تشركُت كانوا ينكحوف ا١تؤمنات الذم ىو أعظم من اإلرث  ،كإ٪تا قطع اهلل ا١تواالة
)(3

بُت ا١تسلمُت كالكافرين ٔتنع النكاح كاإلرث كغَت ذلك با١تدينة .
 -10عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :
يضحك اهلل إٔب رجلُت يقتل أحد٫تا اآلخر  ،كبل٫تا يدخل اٞتنة ييقتل ىذا ُب سبيل اهلل

فيدخل اٞتنة ٍ ،ب يتوب اهلل على القاتل فييسلم كييقتل ُب سبيل اهلل فيدخل اٞتنة "
كجو الداللة -:

)(4

.

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 267
( )2الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم (. )309/2
( )3الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( ، )309/2شرح السيوطي على مسلم (. )488/4
ً
بعد كيقتل  ،رقم
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتهاد كالسَت  ،باب  :الكافر يقتل ا١تسلم ٍب يسلم فييسد يد ي
( )2826ص (  ، )499كمسلم  ،كتاب  :اإلمارة  ،باب  :بياف الرجلُت يقتل أحد٫تا اآلخر يدخبلف اٞتنة ،
رقم ( )1890ص (. )733
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َّ
دؿ ظاىر اٟتديث على أف الكافر إذا أسلم ٓب يؤاخذ ٔتا عملو ُب جاىليتو من قتل
ا١تسلم كلو كاف ُب أرض ا١تعركة  ،فعدـ مؤاخذتو ٔتا أخذ من أمواؿ ا١تسلمُت عن طريق
)(1

االغتناـ من باب أكٔب كأحرل ألف حرمة النفس أعظم من حرمة ا١تاؿ .
اعتراض :
دلَّت أدلة الشارع اٟتكيم على أف ما أخذه الكفار من ا١تسلمُت إ٪تا أخذكه بالباطل ،
كأهنم أخذكا حرامان عليهم كىم ُب ذلك أظلم الظا١تُت  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل يصح كال
)(2

٬توز أف يقاؿ إف ما أخذه الكافر باالغتناـ ك٨توه يكوف ملكان لو بعد إسبلمو .
جواب (يمكن أف يقاؿ ) :

ما ذيكر من أف ما أخذه الكفار من ا١تسلمُت إ٪تا أخذكه بالباطل  ،كأهنم أخذكه حرامان
عليهم  ،كىم ُب ذلك أظلم الظا١تُت  ،أمر مسلم كمعلوـ من الدين بالضركرة  ،لكننا نتكلم
عن حكم من أسلم من الكفار كالذم دلٌت النصوص الصحيحة الصر٭تة أف اهلل جل كعبل
قد عفى كغفر لو ٚتيع ما سلف كبدَّؿ سيئاتو حسنات  ،ك خطاب الشارع اٟتكيم ىو
الذم دؿ على التفصيل السابق لؤلحكاـ الشرعية كأف ىناؾ بونان شاسعان بُت الكافر الباقي
على كفره  ،كالكافر الذم أسلم  ،علمهذا الفرؽ من علمو كجهلو من جهلو .
 -11عن جابر) (3رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ  ..." :أال كل و
شيء من
أمر اٞتاىلية ٖتت قدمي موضوع  ،كدماء اٞتاىلية موضوعة  ...كربا اٞتاىلية موضوع ،كأكؿ
)(4

ربان أضع ربانا  ،ربا عباس بن عبدا١تطلب ،فإنو موضوع كلو " .
كجو الداللة -:

أف النيب ١ تا خطب الناس ُب حجة الوداع كضع َّ و
يصيب ُب اٞتاىلية ككل ربا
كل ىدـ أ ى
( )1الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( )296/2شرح صحيح البخارم البن بطاؿ
( )570-569/8عند حديث " من أحسن ُب اإلسبلـ  ، ".........شرح السيوطي على مسلم (. )488/4
( )2احمللى البن حزـ (.359/5
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 234
()4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :حجة النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم ( ، )1218ص(. )443
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برد و
شيء ٦تا قبع ٦تا سلف ،
ُب اٞتاىلية حىت ربا العباس رضي اهلل عنو  ،كٓب يأمر النيب ّْ 
كمن ذلك ما أخذه ا١تشركوف من ا١تسلمُت من ديارىم كأموا٢تم بغَت حق سواءن كاف باالغتناـ
كغَته .
 -12أف أىل السَت ذكركا

)(1

أف النيب

 سكت عن دكره اليت أخذىا منو

األزىرقي -أف ًربىاع عبدا١تطلب ٔتكة صارت لبٍت
( )1قد ذكر أىل العلم بالسَتة -منهم أبو الوليد ٍ
عبدا١تطلب ٔتكة  ،فمنها  " :الشعب ؛ شعب ابن يوسف  ،كبعع دار ابن يوسف أليب طالب( ،كاٟتق الذم
بينو) كبعع دار ابن يوسف دار ا١تولد  ،مولد النيب  ، كما حولو أليب النيب  عبداهلل بن عبدا١تطلب" .
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعأب  " :كالريب أف النيب  كانت لو ىذه الدار  ،كرثها من أبيو ،
كّٔا كلد  ،ككاف لو دار كرثها ىو ككلده من خد٬تة رضي اهلل عنها " .
ًً
ً ً
كمسكنً ًو الذم ابتٌت
قاؿ األزرقي  " :فسكت النيب  عن مسكنيو [ كلىيهما ] ىمسكنو الذم يكلد فيو  ،ى
ككلًد فيو ىك يلده ٚتيعان " .
فيو بػخد٬تة بنت خويلد ي
كقاؿ ُب موضع آخر  " :ككاف عقيل بن أيب طالب أخذ مسكنو الذم يكلً ىد فيو  ،كأما بيت خد٬تة فأخذه
بعد من معاكية رضي اهلل عنو " .
معتب بن أيب ٢تب  ،ككاف أقرب الناس إليو جواران  ،فباعو ي
كقاؿ األزرقي أيضان  " :دار جحش بن رئاب األسدم اليت با١تعلى ٓب تزؿ ُب يد كلد جحش  ،فلما أذف اهلل
لنبيو  كأصحابو ُب ا٢تجرة إٔب ا١تدينة خرج آؿ جحش ٚتيعان الرجاؿ كالنساء إٔب ا١تدينة مهاجرين  ،كتركوا دارىم
خاليةن  ،كىم حلفاء حرب بن أمية  ،فىػ ىع ىم ىد أبو سفياف إٔب دارىم ىذه فباعها بأربع مئة دينار من عمرك ابن
علقمة العامرم  ،فلما بلغ آؿ جحش أف أبا سفياف باع دارىم  ،أنشأ أبو أٛتد يهجو أبا سفياف كيعَته ببيعها "
 ،كذكر أبياتان تقوؿ :
ًُب ىعواقًبً ًو نى ىد ىامو
أىبلً ٍغ أبىا يس ٍفيىا ىف أ ٍىمران
تىػ ٍق ً ً
ك الغىىر ىامو
ك بً ٍعتىها
ضي ّٔا ىعٍن ى
ىدار ابن أيختً ى
الن ً
َّاس يٍ٣تتىهد ال ىق ىس ىامو
ب
كحلًي يف يكم بًاهللً ىر ّْ
ى
ً
طيّْوقٍػتىها طىٍو ىؽ اٟتى ىم ىامو
ب ًّٔىا
ى
ذ
ا
ا
ّٔ
ب
ى
ٍى ٍ
ا ٍذ ى ٍ

" فلما كاف يوـ فتح مكة أتى أبو أٛتد بن جحش كقد ذىب بصره إٔب رسوؿ اهلل  فكلمو فيها  ،فقاؿ  :يا رسوؿ
فساره بشيء  ،فما يٝتع أبو أٛتد بعد ذلك
اهلل إف أبا سفياف عمد إٔب دارم فباعها  ،فدعاه النيب  فكلمو فيها َّ
ك
ت ىكا ىف ىخ ٍَتان  ،كىكا ىف لى ى
ص ىت ى
ذى ىكىرىا  ،فقيل أليب أٛتد بعد ذلك  :ما قاؿ لك رسوؿ اهلل  ؟ قاؿ  :قاؿ ٕب  " :إ ٍف ى
دار ُب اٞتنٌة " قاؿ  :قلت  :فأنا أصت  ،فًتكها أبو أٛتد " .
ّٔا ه
قاؿ  " :ككاف لعتبة بن غزكاف دار تسمى ذات الوجهُت  ،فلما ىاجر أخذىا يػى ٍعلى بن أمية  ،ككاف استوصاه
رسوؿ اهلل ُ ب دارىم  ،فكره أف يرجعوا ُب شيء من
ّٔا حُت ىاجر  ،فلما كاف عاـ الفتح كىكلَّ ىم بنو جحش ى
أموا٢تم  ،أيخذ منهم ُب اهلل تعأب  ،كىجركه هلل .
فأمسك عتبة بن غزكاف عن كبلـ رسوؿ اهلل ُ ب داره ىذه ذات الوجهُت  ،كسكت ا١تهاجركف  ،فلم
يتكلم أحد منهم ُب دار ىجرىا هلل كرسولو  ،كسكت رسوؿ اهلل  عن مسكنو الذم يكلد فيو  ،كمسكنو الذم
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=

ا١تشركونوكذلك أصحابو رضي اهلل عنهم كٓب يسًتدكىا من ا١تشركُت بعد إسبلمهم  ،ككذلك
يرد عليهم أموا٢تم اليت استؤب عليها أىل مكة فأىب ذلك  ،كأقرىا بيد
سألو ا١تهاجركف أف َّ

ػػػػػػػػػ
=

ابتٌت فيو ٓتد٬تة كىذه القصة معركفة عند أىل العلم .
قاؿ ٤تمد بن إسحاؽ  " :حدثٍت عبداهلل بن أيب بكر بن حزـ كالزبَت بن عكاشة بن أيب أٛتد قاال  :أبطأ رسوؿ
اهلل  يوـ الفتح عليهم ُب دكرىم  ،فقالوا أليب أٛتد  :يا أبا أٛتد إف رسوؿ اهلل  يكره لكم أف ترجعوا ُب شيء
من أموالكم ٦تا أصيب ُب اهلل " .
كقاؿ ابن إسحاؽ أيضان ُب ركاية زياد بن عبداهلل البى َّكائي عنو  " :كتبلحق ا١تهاجركف إٔب رسوؿ اهلل  ، فلم يبق
ً
أىل ىجرةو من مكة ( أم عن ا٢تجرة )
أحد منهم ٔتكة إال مفتوف أك ٤تبوس  ،كٓب ييوعب (أم يتخلف منهم أحد) ي
بأىليهم كأموا٢تم إٔب اهلل كإٔب رسولو إال أىل يد ٍكور يم ىس َّم ٍوف  :بنو ىمظٍ يعوف من بٍت يٚتىح  ،كبنو جحش بن رئاب حلفاء
قت ٔتكة ىجرة ليس فيها ساكن .
بٍت أمية  ،كبنو البي ىكَت من بٍت سعد بن ليث حلفاء عدم بن كعب  ،فإف دكرىم غيلّْ ٍ
ك١تا خرج بنو جحش بن رئاب من دارىم ىع ىدا عليها أبو سفياف بن حرب فباعها من عمرك بن ىع ٍل ىق ىمة أخي بٍت
عامر بن لؤم  ،فلما بلغ بٍت جحش ما صنع أبو سفياف بدارىم ذكر ذلك عبداهلل بن جحش لرسوؿ اهلل  ، فقاؿ
رسوؿ اهلل  " أىالى تىػرضى يا عبد اهلل أف ي ً
يك اهلل ّٔا داران خَتان منها ُب اٞتنة ؟ " فقاؿ  :بلى  ،فقاؿ  " :ذلك لك
عط ى
ٍ ى ى ىٍ
ي
" فما افتتح رسوؿ اهلل  مكة كلمو أبو أٛتد ُب دارىم  ،فأبطأ عليو رسوؿ اهلل  ، فقاؿ الناس أليب أٛتد  :يا أبا
أٛتد إف رسوؿ اهلل  يكره أف ترجعوا ُب شيء من أموالكم أصيب منكم ُب اهلل  ،فأمسك عن كبلـ رسوؿ اهلل . 
قاؿ الواقدم عن أشياخو قالوا  " :كقاـ أبو أٛتد بن جحش على باب ا١تسجد على و
ٚتل لو حُت فىػىرغ النيب 
من خطبتو – يعٍت ا٠تطبة اليت خطبها كىو كاقف بباب الكعبة حُت دخل الكعبة فصلى فيها ٍب خرج يوـ الفتح فقاؿ
أبو أٛتد - :كىو يصيح  :أنشد باهلل يا بٍت عبد مناؼ ًح ٍل ًفي  ،أنشد باهلل يا بٍت عبد مناؼ دارم  ،قاؿ  :فدعا
فساره ،فنزؿ أبو أٛتد عن بعَته ،
فسار عثماف بشيء  ،فذىب عثماف إٔب أيب أٛتد َّ
رسوؿ اهلل  عثماف بن عفاف َّ
كجلس مع القوـ  ،فما يٝتع أبو أٛتد ذكرىا حىت لى ًق ىي اهلل " .
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعأب  -:فهذا نص ُب أف ا١تهاجرين طلبوا اسًتجاع ديارىم  ،فمنعهم
أقرىا بيد من استؤب عليها  ،أك بيد من اشًتاىا منو  ،كجعل  ما أخذه منهم الكفار ٔتنزلة ما
رسوؿ اهلل  ، ك َّ
كسلمت إليو  ،ككجب أجرىا على اهلل  ،فبل
أصيب من دمائهم كما أنفقوه من أموا٢تم  ،كتلك دماء كأمواؿ اشًتاىا اهلل ي
رجعة فيها  ،كذلك ألف ا١تشركُت يستحلوف دماءنا كأموالنا  ،كأصابوا ذلك كلو استحبلالن  ،كىم آٙتوف ُب ىذا
ب اإلسبلـ ذلك اإلٍب  ،كصاركا كأهنم ما أصابوا دمان كال ماالن  ،فما بأيديهم ال ٬توز
االستحبلؿ  ،فإذا أسلموا ىج َّ
انتزاعو منهم " ا.ىػ
انظر  :أخبار مكة لؤلزرقي (  ، )245/2الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ( -303 / 2
 ،)308السَتة النبوية البن ىشاـ ( ، )500-499/1النهاية ُب غريب اٟتديث ( ، )206/5كتاب ا١تغازم للواقدم
)840-839/2
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)(1

من استؤب عليها بعد إسبلمو .
اعتراض  :ٯتكن أف يقاؿ :
شرعي  ،ألنو ال يػي ٍعلى ٍم صحةي
ما يذكره أىل السَت ال ٯتكن أف يػيٍبػ ىٌت أك يػي ىقىرىر عليو ه
حكم ه
إسناده من ضعفو  ،كعدـ ثبوت صحة الدليل ينبٍت عليو عدـ صحة االستدالؿ كاٟتكم .

جواب :
ييسلَّم ما ذيكر لكن إذا ٓب يوجد ما يشهد لصحتو دليل صحيح  ،كقد دلٌت أدلة كثَتة
على أف ما أخذه اٟتريب من أمواؿ ا١تسلمُت ٍب أسلم أنو يكوف ملكان لو .

 -13أنو أسلم خلق كثَت كقد قتلوا رجاالن يعرفوف  ،فلم يطالب أح هد منهم بً و
قود كال دية
)(2

ض ّْمن النيب  أحدان منهم ماالن أتلفو للمسلمُت كال أقاـ على
كال كفارة ككذلك أيضان ٓب يي ى
و
أحد َّ
حد الزٗب أك سرقة أك شرب أك قذؼ سواءن أسلم بعد األسر أك قبل األسر  ،كىذا ٦تا ال
)(3

خبلؼ ُب ركايتو كال الفتول بو .
ييعلم بُت ا١تسلمُت فيو
ه

 -14أنو خرج عن مالكو ا١تسلم ُب سبيل اهلل  ،ككجب أجره على اهلل  ،كآخذه ىذا
كاف مستحبلن لو  ،كقد غفر لو بإسبلمو ما فعل ُب دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم فلم يضمنو
)(4

بالرد إٔب مالكو كما أنو ٓب يضمنو ما أتلفو من النفوس كاألمواؿ .
الشارع اٟتكيم ّْ
 -15أف اٟتريب لو عقد عقدان فاسدان من ربا أك سرقة أك بيع ٜتر أك خنزير أك ٨تو ذلك

( )1أخبار مكة لؤلزرقي (. )245/2
( )2كمن أمثلة ذلك كحشي اٟتبشي قاتل ٛتزة بن عبدا١تطلب رضي اهلل عنهما  ،كأباف بن سعيد بن العاص قاتل
النعماف بن مالك األكسي رضي اهلل عنهما  ،كعقبة بن اٟتارث القرشي قاتل يخبيب بن عدم األكسي رضي اهلل
عنهما " ا.ىػ .
انظر  :مغازم الواقدم (  )300-258/1ك (  ، )357/1كدالئل النبوة للبيهقي (  ، )325/3الركض األنف
للسبلمي (. )357/6
( )3الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ . )298/2( 
( )4ا١تغٍت ( ، )122/13الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ . )300/2( 
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ردهي ،كلو ٓب يكن قبضو ٓب ٬تز لو
ٍب أسلم بعد قبع العوض ٓب ٭ترـ ما بيده  ،كٓب ٬تب عليو ُّ
)(1

أف يقبع منو إال ما ٬توز للمسلم  ،كما أنو ال يقضي ما تركو من العبادات  ،ألف كل
ذلك كاف تابعان لبلعتقاد  ،فلما رجع عن االعتقاد غفر لو ما تبعو من الذنوب فصار ما بيده
من ا١تاؿ ال تبعة عليو فيو  ،فلم يؤخذ منو كجميع ما بيده من العقود الفاسدة اليت كاف
)(2

يستحلها من غَته .
كقد اعًتض على ىذه األدلة ( الدليل اٟتادم عشر كالثالث عشر كالرابع عشر كا٠تامس
ً
يب عنها بنفس اٞتواب .
عشر) بنفس االعًتاضات الواردة على الدليل السابع كما قبلو كأيج ى
القوؿ الثاني :
إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ باالغتناـ ك٨توه فإنو ال يكوف لو ملكان  ،كإٔب ذلك ذىب
)(3

)(4

)(5

الشافعية كالظاىرية كأبو ا٠تطاب من اٟتنابلة كاستدلوا على ذلك بتسعة أدلة  ،كىي
كالتإب :

( )1الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ . )310/2( 
( )2الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ . )300/2( 
( )3انظر  :األـ ( ، )379/4اٟتاكم الكبَت (  ، )217/14هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )490/17البياف ُب
مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )190/12آّموع (. )346/19
( )4احمللى البن حزـ ()352/5
( )5انظر  :ا١تغٍت البن قدامة رٛتو اهلل تعأب (  ، )121/13كأبو ا٠تطاب ىو ٤ :تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد
الكلوذا٘ب  ،أبو ا٠تطاب العآب النحرير الفقيو اٟتنبلي  ،كلد سنة أربع مائة كاثنتُت كثبلثُت للهجرة  ،درس الفقو
َّف ُب ا١تذىب كاألصوؿ ٝ ،تع
س كيفيت  ،كصن ى
على يد أيب يعلى الفراء  ،كصار إماـ كقتو كشيخ عصره ،يي ىد ّْر ي
اٟتديث من أيب ٤تمد اٟتسن بن علي اٞتوىرم  ،كأيب طالب ٤تمد بن علي العشارم كاٟتسن بن غالب بن
ا١تبارؾ كأيب جعفر ٤تمد بن ا١تسلمة  ،ككانت لو يد حسنة ُب األدب كيقوؿ الشعر اللطيف  ،من أشهر مصنفاتو
 :االنتصار ُب ا١تسائل الكبار كرؤكس ا١تسائل  ،الذم قاؿ فيو ٣تد الدين ابن تيمية  :ما ذكره فيو ىو ظاىر
ا١تذىب  ،كلو أيضان التهذيب ُب الفرائع  ،كالتمهيد ُب األصوؿ  ،توُب سنة ٜتس مائة كعشرة للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :تاريخ بغداد  ،رقم الًتٚتة (  ، )170/21( )172تاريخ إربل رقم الًتٚتة ( ، )126/2( )37ذيل
طبقات اٟتنابلة ( ، )116/3ا١تقصد ألرشد (. )20/2
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)(1

 - 1قولو ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ .
)(2

 - 2عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ  " :إف دماءكم كأموالكم
عليكم حراـ "

)(3

 - 3عن سعيد بن زيد

)(4

.
رضي اهلل عنو قاؿ  ،قاؿ رسوؿ اهلل  من أحيا أرضان ميتة

فهي لو  ،كليس لعرؽ ظآب حق "
)(6

)(5

.

 - 4عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قاؿ رسوؿ اهلل  " من عمل عمبلن ليس
عليو أمرنا فهو ردّّ "

)(1

.

( )1سورة البقرة من اآلية ( ) 188
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 146
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 265
( )4ىو الصحايب اٞتليل سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل القرشي العدكم  ،من العشرة ا١تبشرين باٞتنة من ا١تهاجرين
األكلُت  ،ككاف إسبلمو قدٯتان قبل إسبلـ عمر رضي اهلل عنهما  ،كبسبب زكجتو كاف إسبلـ عمر رضي اهلل عنو ،
َّ
ىاجر ىو كامرأتو فاطمة بنت ا٠تطاب كٓب يشهد بدران  ،ألنو كاف غائبان بالشاـ  ،فلما قدـ ضرب لو رسوؿ اهلل 
ىجره  ،أرسل مركاف إٔب سعيد بن زيد ناسان يكلمونو ُب شأف أركل بنت أكيس ،ككانت شكتو إٔب مركاف
بسهمو كأ ٍ
 ،فقاؿ سعيد  :ترك٘ب ظلمتها كقد ٝتعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  " :من ظلم قيد شت طوقو يوـ القيامة من سبع
أرضُت " اللهم إف كانت كاذبة فبل ٘تتها حىت تعمي بصرىا  ،كٕتعل قتىا ُب بئر  ،قاؿ  :فواهلل ما ماتت حىت
ذىب بصرىا  ،كجعلت ٘تشي ُب دارىا كىي ضريرة فوقعت ُب بئرىا فكاف قتىا " ككاف عثماف رضي اهلل عنو
أرضا بالكوفة  ،فنز٢تا كسكنها إٔب أف مات كسكنها من بعده بنيو " ا.ىػ .
أقطع سعيدان ن
انظر  :فضائل الصحابة للنسائي رقم الًتٚتة (  ، )27/1 ( )86االستيعاب رقم الًتٚتة (  )872ص ( ،)269
الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )289/3( )58معرفة الصحابة أليب نعيم (. )140/1
أرضا مواتنا  ،ص( ، )400كأبو داكد ،كتاب :
( )5أخرجو البخارم معلقان  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :من أحيا ن
ا٠تراج كاإلمارة كالفيء  ،باب ُ :ب إحياء ا١توات  ،رقم (  ، )178/3 ( )3073كالًتمذم  ،كتاب  :أبواب
األحكاـ  ،باب  :ما ذكر ُب إحياء األرض ا١توات  ،رقم (  ، )654/3 ( )1378كمالك ُب ا١توطأ  ،رقم
( ، )1076 ( )2750كالشافعي ُب مسنده  ، )133/2 ( )437 ( ،كاإلماـ أٛتد ُب مسنده رقم ( )1427
( )172/22كالطيالسي ُب مسنده  ،رقم (  )55/3( ، )1543كغَتىم  ،كاٟتديث صحيح  ،قاؿ ابن ا١تلقن :
و
بإسناد صحيح  ،رجالو رجاؿ الصحيح ،من حديث ىشاـ بن عركة  ،عن أبيو عن سعيد
" ركاه أبو داكد ُب سننو
بن زيد أحد العشرة رضي اهلل عنهم عن النيب  . ا.ىػ.
انظر  :البدر ا١تنَت البن ا١تلقن  ،كتاب  :الغصب  ،اٟتديث ا٠تامس (. )766/6
( )6تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. )41
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كجو الداللة :

دلت اآلية الكرٯتة على حرمة أكل ا١تاؿ بالباطل  ،كما َّ
دؿ على ذلك أيضان اٟتديث
الشريف الذم بعدىا  ،كما َّ
حق فيما أخذه من أمواؿ
دؿ الدليل الثالث أنو ليس لظآب ه
اآلخرين  ،كأما الدليل الرابع َّ
فدؿ على أف كل أمر ليس موافقان ألمر اهلل تبارؾ كتعأب فهو
عمل مردكد باطل  ،كإذا نظرنا إٔب ما يأخذه اٟتربيوف – كلو أسلموا بعد ذلك -كجدنا أهنم
إ٪تا أخذكه بباطل ال ْتق  ،كإذا كاف عملهم باطبلن كاف مردكدان عليهم ككانوا ظا١تُت ُب
عملهم ىذا ،كليس لعرؽ ظآب حق  ،كإذا كاف األمر كما ذكر فإنو ال يسوغ و
ألحد أف يقوؿ
)(2

إف اٟتريب يتملك ماؿ ا١تسلم الذم أخذه حاؿ كفره بعد إسبلمو .
اعتراض ( :ٯتكن القوؿ) :

الشك أف ما أخذه أىل اٟترب منا فهو بغَت حق  ،كأف أموالنا ٦تا حرمو اهلل عليهم ،
 ،كأف دين
٥تالف ألمر اهلل تعأب كألمر رسولو
كأهنم ظا١توف ُب ذلك  ،كأف ما عملوه ه
اإلسبلـ الزـ ٢تم كأهنم ٥تلدكف ُب النار ١تخالفتو ،لكننا ال نتحدث عن الكافر الذم مات
على كفره  ،كإ٪تا نتحدث عن الكافر اٟتريب إذا أسلم كبيده ماؿ باالغتناـ ك٨توه  ،كفرؽ كبَت
بُت األكؿ كالثا٘ب  ،ألف األكؿ يدخل ُب عموـ األدلة الشرعية اليت تدؿ على ما ذكرًب  ،أما
الثا٘ب كىو الكافر اٟتريب الذم أسلم  ،فقد دلت األدلة الشرعية األخرل على عدـ مؤاخذتو
مغفور لو ،كإف كاف أصل عملو ٤ترمان قطعان .
ٔتا عمل ُب جاىليتو  ،كأنو ه

جواب عن االعتراض -:

ال نسلَّم لكم أف األدلة الشرعية من اآليات كاألحاديث كقولو تعأب  :ﭽ ﮣ ﮤ

ػػػػػػػػػ
=

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :النجش  ،كمن قاؿ  :ال ٬توز ذلك البيع معلقان ص (  ،)365كأيضان
 )1304معلقان ،
كتاب  :االعتصاـ بالكتاب كالسنة  ،باب  :إذا اجتهد العامل أك اٟتاكم فأخطأ  ،ص(
كرد ٤تدثات األمور  ،رقم ( ، )1718ص(. )662
كمسلم ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :نقع األحكاـ الباطلة ُّ
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )359/5
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)(1

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ .
)(2

ككقولو  " : إف اإلسبلـ ٬تب ما قبلو " .

)(3

كلقولو  " : من أحسن ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔتا عمل ُب اٞتاىلية  ،تدؿ على عدـ
ا١تؤاخذة ُب ٚتيع اٟتقوؽ بل تدؿ على أف ذلك عاـ ُب أمور الدنيا كاآلخرة إال ما دلٌت
الداللة على األخذ بو من حقوؽ اآلدميُت كمن ذلك ا١تؤاخذة ٔتا أخذه الكافر اٟتريب قبل
)(4

إسبلمو من ا١تسلم باالغتناـ ك٨توه .
 - 5قولو تعأب  :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
)(5

ﯠﯢ ﯣ ﯤﭼ .
ﯡ
ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ
كجو الداللة :
أف اهلل جل كعبل نسب الديار إٔب مالكيها  ،كلو أف الكفار اٟتربيوف ٘تلكوىا بالغلبة

)(6
لنسبت إليهم َّ ،
فدؿ ذلك على أف أمواؿ ا١تسلمُت كديارىم ٓب ٗترج عن ملكهم .

اعتراض  ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :

جل كعبل إ٪تا نسب إليهم أموا٢تم كديارىم باعتبار األصل  ،ال باعتبار ما آلت
أف اهلل َّ
إليو تلك األمواؿ كالديار  ،كذلك إلمكاف حكاية اٟتاؿ إذ بدكنو ال ٯتكن بياف ما كانوا فيو
كما صاركا إليو  ،كيدؿ على ذلك " أف اهلل جل كعبل ٝتاىم فقراء كلو كانت باقية على
صحت تسميتهم بالفقراء  ،إذ إف ذلك ٮتالف اٟتقيقة كالواقع"
ملكهم ١تا ٌ

)(7

ىذا من جهة

( )1سورة األنفاؿ  ،من اآلية (. )38
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 260
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 261
( )4تفسَت اإلماـ الشافعي (٥ ، )871/2تتصر ا١تز٘ب (. )380/8
( )5سورة اٟتشر  ،اآلية (. )8
( )6تفسَت اإلماـ الشافعي (. )1333/3
( )7البحر ا١تديد ُب تفسَت القرآف آّيد (  . )9/7قاؿ الفاسي  :فيو دليل على أف الكفار ٯتلكوف ما استولوا عليو من
أمواؿ ا١تسلمُت ألف اهلل تعأب ٝتاىم فقراء مع أهنم كانت ٢تم ديار كأمواؿ ٔتكة " ا.ىػ .
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 ،كمن جهة أخرل أف األصل ُب الكفار أهنم باقوف على الكفر  ،السيما كأهنم قاتلوا ا١تؤمنُت
من أجل البقاء على كفرىم  ،فى ىد َّؿ ذلك على شدة كفرىم كعنادىم  ،فصحت نسبة األمواؿ
كالديار للمؤمنُت كذلك باعتبار العاـ األغلب ببقاء الكفار على الكفر إال القليل منهم .
جواب عن االعتراض ( :ٯتكن أف يقاؿ) :
ال ييسلم ما ذيكر كذلك لوجود أدلة كثَتة تدؿ على حرمة ماؿ ا١تسلم كعصمتو فبل
يناىضها ما سبق من استنباط.
)(1

رضي اهلل عنو قاؿ  " :أيسرت امرأةه

)(2

من األنصار

 - 6عن عمراف بن اٟتصُت
)(3
كأ ً
يصيبىت العضباء  ،فكانت ا١ترأة ُب الوثاؽ ككاف القوـ يير٭توف نً ىع ىم يهم بُت
دم بييوهتم ؛ فانفلتت ذات ليلة من الوثاؽ فأتت اإلبل  ،فجعلت إذا دنت من
يى ٍ
)(5
)(4
البعَت رغا فتًتكو حىت تنتهي إٔب العضباء فلم تىػ ٍرغي  ،قاؿ  :كناقةه يمنىوقىة

( )1ىو عمراف بن يحصُت بن عبيد بن خلف بن عبد يهنم ا٠تزاعي يكٌت أبا ي٧تيد  ،أسلم عاـ خيت  ،من فضبلء
اس ٍتع ىفى من ذلك فىػ يع ًفي  ،قاؿ ٤تمد بن سَتين
الصحابة رضي اهلل عنهم كفقهائهم  ،كاف قاضيان على البصرة ٍب ٍ
 ،أفضل من نزؿ البصرة من أصحاب رسوؿ اهلل عمراف بن حصُت كأبو بكرة " سكن البصرة رضي اهلل عنو ،
كمات ّٔا سنة ثنتُت كٜتسُت ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنو " ا.ىػ  .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1868ص (. )521
( )2ىي امرأة أيب ذ ور األنصارم رضي اهلل عنهما .
انظر  :شرح النوكم على مسلم (  ، )100/11معآب السنن للخطايب (  ، )57/4شرح السيوطي على
مسلم (. )240/4
( )3أيصيبت العضباء  :أم أغار ا١تشركوف على سرح ا١تدينة كأخذكا العضباء  ،كالعضباء ىي ناقة رسوؿ اهلل. 
انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ( ، )227/5االستذكار ( ، )55/5كشف ا١تشكل من أحاديث
الصحيحُت (. )484/1
ضج بو .
( )4رغا البعَت  :ىو صوت البعَت إذا َّ
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (رغا) ص (  ، )105كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (رغو) ص (  ، )122القاموس
احمليط ،مادة (رغو) ص (. )654
( )5قاؿ  :ناقةه منوقةه  ،أم قاؿ عمراف بن اٟتصُت رضي اهلل عنو ناقة منوقةه  :أم ناقةه مذللة " .
انظر  :القاموس احمليط  ،مادة ( نوؽ) ص ( ، )1664شرح النوكم على مسلم ( ، )100/11فتح البارم البن
حجر (. )200/1
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)(2
)(1
فقعدت ُب ىع ٍجزىا ٍب زجرهتا فانطلقت  ،كنى ًذركا ّٔا فطلبوىا فأعجزهتم ،
اىا اهلل عليها لتىػٍن ىحىرنػ ىَّها  ،فلما قدمت ا١تدينة رآىا
قاؿ  :كنذرت هلل  ،إف ٧تَّ ى
الناس ،فقالوا  :العضباء  ،ناقةي رسوؿ اهلل  ، فقالت  :إهنا نذرت إف ٧تَّاىا اهلل
عليها لىتىػٍن ىحىرَّهنا  ،فأتوا رسوؿ اهلل  فذكركا ذلك لو  ،فقاؿ " :سبحاف اهلل !
و
معصية
بئسما ىجىزتٍػ ىها  ،نذرت هلل إف ٧تىَّاىا اهلل عليها لتىػٍن ىحىرَّهنا  ،ال كفاء لنذر ُب
)(3

 ،كال فيما ال ٯتلك ابن آدـ " .

كجو الداللة -:

 العضباء من الكفار ،
أف ا١ترأة األنصارية رضي اهلل عنها قد حازت ناقة النيب
كصارت ٖتت يدىا  ،كمع ذلك كلّْو ٓب ٬تعل ٢تا النيب  شيئان  ،كجعلها على أصل ملكو
فيها ٦ ،تا يدؿ داللة كاضحة أف ا١تشركُت ٓب ٯتلكوا ناقة النيب  ، إذ لو ملكوىا ١تلكت ا١ترأة
)(4

األنصارية الناقة كسائر أموا٢تم لو أخذت شيئان منها  ،كلو ملكتها لصح فيها نذرىا .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف حديث ا١ترأة األنصارية رضي اهلل عنها ال تتعلق با١تسألة اليت ٨تن بصددىا  ،كإ٪تا
يتعلق ٔتسألة أخرل  ،كىي أف ما أحرزه ا١تشركوف كخرج عن أيديهم إٔب ا١تسلمُت فإف ٓب يقع
ُب ال ىق ٍس ًم كال حصل بيد إنساف بعوض فإنو يعود إٔب ملك صاحبو  ،فا١ترأة األنصارية رضي
اهلل عنها ١تا أخذت الناقة بغَت عوض انتقل ملكها من ا١تشركُت كحصل للنيب  ، فأما إذا
قسمت الغنائم كحصل الشيء ُب يد و
أحد حصلت لو شبهة ملك ألجل أنو حصل لو
( )1العجز  :من كل و
شيء مؤخرتو .
ى يي
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عجز) ص (. )204
( )2نى ًذ يركا ّٔا  :أم علموا ّٔا .
٥تتار الصحاح  ،مادة (نذر) ص ( ، )272كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (.)484/1
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :النذر كاألٯتاف  ،باب  :ال كفاء لنذر ُب معصية اهلل كال فيما ال ٯتلك ابن آدـ ،رقم
( )1641ص (. )623
األـ للشافعي (. )380/4
( )4اٟتاكم الكبَت (ُّ ، )216/14
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بعوض ،ألف الغا٪تُت قد اقتسموا كتفرقوا  ،فإف أعطاه اإلماـ القيمة جائز كإف ٓب يعطو ٓب
)(1

يأخذه صاحبو إال بعوض  ،ألف القسم حكم اإلماـ ،فيصَت للغاٖب ْتكم اإلماـ .
الوجو الثاني (يمكن القوؿ) :

إف ىذا الدليل ليس فيو ما يدؿ على عدـ ٘تلك الكفار  ،كالسبب ُب ذلك أنو كما
يتملك الكفار بالغلبة كالقهر فكذلك يتملك ا١تسلموف بالغلبة كالقهر ،إال أف ٘تلك ا١تسلمُت
لو بعد ذلك يكوف فيو التفصيل السابق كىو إف كاف ىذا ا١تاؿ ا١تتملك ُب األصل و
ألحد من
ا١تسلمُت فهل يرجع لصاحبو األصلي أـ لغَته من الغا٪تُت ؟
جواب عن االعتراض -:

ال نيسلم ما ذكر  ،بل لو كاف ا١تشركوف ملكوا ناقة النيب ١ تا جاز للنيب  أخذىا من

)(2

ا١ترأة كٞتاز ٢تا الوفاء بنذرىا .
)(3

 - 7عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،أف رسوؿ اهلل  ، قاؿ  " :أمرت أف أقاتل
الناس حىت يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل كيقيموا الصبلة كيؤتوا
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىىم كأموا٢تم إال ْتق اإلسبلـ كحسأّم
على اهلل "

كجو الداللة :

)(4

.

أف ا١تسلم مالو معصوـ كدمو  ،كقد عصم مالىو اإلسبلـ فبل ٯتلك مالو بالقهر.
اعتراض من أربعة كجوه :

الوجو األكؿ :
الشك كال ريب أف ا١تسلم معصوـ ا١تاؿ  ،إال أنو بيننا كبُت الكفار مساكاة ُب أسباب

( )1شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )227/5
( )2البياف ُب مذىب الشافعي ( ، )192/12األـ للشافعي (. )380/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :فإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  ،رقم (  )25ص
( ، )22كمسلم  ،كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال اهلل .رقم ( )20ص (. )35
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إصابة الدنيا  ،بل حظهم أكفر من حظنا  ،كلذلك فإنو كما أف االستيبلء كالقهر سبب ٯتلك
)(1

بو ا١تسلم ماؿ الكافر فكذلك الكافر ٯتلك بالقهر كاالستيبلء ماؿ ا١تسلم .
الوجو الثاني :

أف ا١تلك كاإلحراز ُب حق ا١تؤمنُت إ٪تا يكو يف بالدّْين ٓ ،تبلؼ الكافر فإف ا١تلك كاإلحراز
ُب حقو يكوف بالدار ألف اإلحراز بالدّْين من حيث مراعاة حق الشارع اٟتكيم ال يتحقق إال
من ا١تؤمنُت  ،أما ُب حق الكفار ا١تنكرين فبل يتحقق ذلك  ،كالدليل على ذلك أف الكفار
)(2

ض َّمنيو ىف ما أتلفوا من نفوس ا١تسلمُت كأموا٢تم .
ال يي ى
الوجو الثالث :

أف ا١تاؿ خرج عن مالكو ا١تسلم ُب سبيل اهلل  ،ككجب أجره على اهلل  ،كآخذه كاف
مستحبلن لو  ،كقد غفر لو بإسبلمو ما فعلو ُب دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم
ذلك كثَت من أدلة الشرع اٟتكيم .

)(3

دؿ على
 ،كقد ٌ

الوجو الرابع :
أف ا١تشركُت قد استولوا ُب عهد النيب  على ديار ا١تسلمُت كأموا٢تم ك٘تلكوىا  ،ككانت
 على و
أحد من
باقيةن إٔب حُت الفتح  ،كقد أسلم من استؤب عليها ٍ ،ب ٓب يي َّرد النيب
ا١تسلمُت أيخرج من داره بعد الفتح داران كال ماالن .
 - 8أف ا١تلك حكم مشركع  ،مرغوب فيو  ،فيستدعي سببان مشركعان  ،كالعدكاف احملع
)(4

ضد ا١تشركع .

اعتراض :
سبب غَت مشركع إال أف
من ا١تسلَّم أف استيبلء الكفار على أمواؿ ا١تسلمُت كديارىم ه

( )1ا١تبسوط (. )53/10
( )2ا١تبسوط (. )53/10
( )3الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ . )300-299/2( 
( )4ا١تبسوط (. )52/10
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)(1

 ،كلذلك فإف الكفار
٘تاما
االستيبلء كالقهر سبب ٯتلك بو الكافر ماؿ ا١تسلم كالعكس ن
ُب عهد النيب ٘ تلكوا أمواؿ ا١تسلمُت كديارىم مع أف السبب ُب أصلو بالنسبة للكفار ُب
قطعا .
قتا٢تم ا١تؤمنُت غَت مشركع بل ه
٤ترـ ن
جواب عن االعتراض :
ال يسلٌم ما ذكر  ،ألف الكفار اٟتربيُت ال ٯتلكوف ماؿ ا١تسلم إالٌ باالبتياع الصحيح أك
)(2

ذمي كافر أك ٔتعاملة صحيحة ُب دين اإلسبلـ .
ا٢تبة الصحيحة أك ٔتَتاث من ّْ
 - 9أف ماؿ ا١تسلم ال ٭تل ١تسلم آخر إال عن طيب نفس منو فكاف من باب أكٔب
)(3

كأحرل أال ٭تل ماؿ ا١تسلم للكافر إال عن طيب نفس منو .

اعتراض(يمكن أف يقاؿ ) :

قطعا كال شك ُب ذلك ،
من ا١تسلٌم أف فعل الكافر باستيبلئو كقهره ١تاؿ ا١تسلم ٤ترـ ن
كلكن ال ٯتنع ذلك من ٘تلك الكافر ١تاؿ ا١تسلم بالقهر كالغلبة كقد َّ
دؿ على ذلك عدـ
اسًتجاع النيب  أمواؿ ا١تسلمُت كديارىم من الكفار بعد إسبلمهم .
الراجح -:

٦تا سبق بيانو كبسطو يظهر ٕب أف الراجح –كاهلل أعلم -ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم من
اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كاٟتنابلة  ،من أف اٟتريب إذا أسلم كبيده ماؿ باالغتناـ ك٨توه أنو يكوف
ملكان لو كذلك لؤلسباب اآلتية :

األكؿ  :كضوح األدلة اليت استدؿ ّٔا اٞتمهور من الكتاب كالسنة كبياف داللتها على ما

ذىبوا إليو .

ب ما قبلو  ،كلو كاف ذلك ُب دماء الناس كأعراضهم كأموا٢تم .
الثاني  :أف اإلسبلـ ى٬تي ُّ

( )1ا١تبسوط (. )53-52/10
( )2احمللى البن حزـ (. )353-352/5
( )3اٟتاكم الكبَت (. )217/14
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الثالث  :أف ا١تشركُت قد استولوا ُب عهد النيب على ديار ا١تسلمُت كأموا٢تم ك٘تلكوىا
يرد النيب  على و
أحد
حُت الفتح  ،كقد أسلم من استؤب عليها ٍب ٓب َّ
ككانت باقية إٔب ى
من ا١تسلمُت أيخرج من داره بعد الفتح داران كال ماالن .

المبحث الثاني
المطلب الثاني
لإلماـ إقطاع غير موات تمليكان كانتفاعان للمصلحة

أكالن  :التعريف باإلقطاع كالموات لغة كاصطالحان :

اإلقطاع لغة  :اسم للشيء ا١تعطى مأخوذ من القطع  ،كيأٌب بثبلثة و
معاف :
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()1

-1إبانة شيء من شيء يقاؿ  :قطعت الشيء أقطعو قطعان  ،إذا أبنتو أك فصلتو .
()2
-2اإلعطاء  ،يقاؿ  :أىقٍطى ىعوي قى ًط ىيعةن  :أم طائفة من األرض .
-3اإلذف ُب الشيء  ،يقاؿ  :استقطع فبل هف اإلماـ قطيعة فأىقٍطى ىعوي إًياهي  ،أم أذف لو ُب
()3

اقتطاعها .

()4

 .كعرفو
أما اإلقطاع اصطبلحان فهو  :إعطاء السلطاف لرجل أرضان كٗتصيصو ّٔا
بعضهم بقولو "تسويغ كٕب األمر شيئان من بيت ا١تاؿ ١تن كاف مستحقان سواءن أكاف عقاران أـ

منقوالن"

()5

.

()6

كعرفو بعضهم بأنو ٘ :تليك اإلماـ جزءان من األرض ا.ىػ .
ٖتي بعد بزرع كال إصبلح
كا١توات لغة  :ىي األرض اليت ٓب ى
()8

()7

 .أك األرض اليت ال نبت
()9

فيها أك األرض اليت ال أثر عمارة ّٔا  .أك اليت ال مالك ٢تا كال ينتفع ّٔا أحد .
أما ا١توات اصطبلحان  ،فعرفها الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب بتعريفات متقاربة :
أ-فعرفها اٟتنفية بقو٢تم  :ما ليس ٔتلك ألحد كال ىي من مرافق البلد  ،ككانت خارجة
البلد سواءن قربت منو أك بىػعي ىدت .

أك  :البقعة اليت لو كقف رجل على أدناه من العامر كنادل بأعلى صوتو ٓب يسمعو أقرب

( )1معجم مقاييس اللغة  ،مادة قطع . )101/5( ،
( )2القاموس احمليط  ،مادة (قطع)  ،ص (. )1340
( )3لساف العرب  ،مادة (قطع) (. )224/11
( )4التعريفات الفقهية للتكيت ص (  ، )33طلبة الطلبة ُب التعريفات الفقهية ص (  ، )20معجم مقاليد العلوـ ُب
اٟتدكد كالرسوـ للسيوطي ص(. )161
(ٖ )5ترير ا١تقاؿ فيما ٭تل ك٭ترـ من بيت ا١تاؿ للببلطنس ص (. )153
( )6شرح ٥تتصر خليل ( ، )69/7شرح حدكد ابن عرفة ص(. )409
(٣ )7تمل اللغة  ،البن فارس (ا١تيم كالواك كما يثلثهما) (. )819/1
( )8ا١تخصص البن سيدة (. )102/3
(٥ )9تتار الصحاح  ،مادة (موت) ص (. )266
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()1

من ُب العامر إليو .
كقيل  :أرض ٓب ٘تلك ُب اإلسبلـ  ،أك ملكت كٓب يعرؼ مالكها  ،كتعذر زرعها بانقطاع
()2

ا١تاء أك غلبتو أك ٨تو٫تا .

()3

ب-كعرفها ا١تالكية بقو٢تم  :األرض ا١تنفكة أك السا١تة أك ا٠تالية عن االختصاص .
()4

أك  :األرض اليت ال ملك ٢تا .
جػ-كعرفها الشافعية بقو٢تم  :األرض اليت ليس ٢تا مالك  ،كال ّٔا ماء أك عمارة كال
()5

()6

ينتفع ّٔا  .أك األرض اليت ٓب تعمر قط ..

()7

د -كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم  :األرض ا٠تراب الدَّارسة .
كعند تأمل التعريفات السابقة يبلحظ أف ا١توات تطلق على األرض اليت ٚتعت
األكصاؼ التالية :
-1ليست ٔتلك و
ألحد أك خالية عن االختصاص .
-2ليست بعامرة .
-3غَت منتفع ّٔا  .كإذا كاف األمر كما سبق فإف ا١تراد بغَت ا١توات – األراضي العامرة
اليت ليست ٘تلك ألحد – كإ٪تا ىي لبيت ا١تاؿ.
ثانيا  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم :
( )1أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت الفقهاء للركمي اٟتنفي ص (. )105
( )2التعريفات للجرجا٘ب اٟتنفي ص ( ، )232درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ (. )306/1
( )3جامع األمهات (  ، )444/1الشرح الكبَت (  ، )66/4حاشية الصاكم (  ، )92/4منح اٞتليل شرح ٥تتصر
خليل (. )73/8
( )4شرح حدكد ابن عرفة (. )408/1
( )5اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )356/2حاشية البجَتمي (. )231/3
(ٖ )6ترير ألفاظ التنبيو للنوكم ص (. )231
( )7ا١تغٍت البن قدامة (  ، )416/5شرح منتهى االرادات (  ، )362/2حاشية الركض ا١تربع (  ، )474/5ا١تطلع
على أبواب ا١تقنع ص ( ، )338منار السبيل ُب شرح الدليل (. )452/1
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()2

()1

ىو العبلَّمة منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب ُب كتابو شرح منتهى اإلرادات
حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :كلئلماـ ال غَته إقطاع غَت موات ٘تليكا كانتفاعا للمصلحة)
لفعل ا٠تلفاء الراشدين ُب سواد العراؽ .كمعٌت االنتفاع أف ينتفع بو بالزرع كاإلجارة كغَت٫تا
مع بقائو للمسلمُت كىو إقطاع االستغبلؿ "

،

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
()3

-1عن ٤تمد بن عبيد اهلل الثقفي قاؿ  :خرج رجل من أىل البصرة من ثقيف  ،يقاؿ
()4

يقاؿ لو  :نافع – أبو عبداهلل – ككاف أكؿ من افتبل الفبل

()5

فقاؿ لعمر بن ا٠تطاب رضي

( )1ىو اإلماـ العبلمة منصور بن يونس بن صبلح الدين حسن بن أٛتد بن إدريس البهوٌب اٟتنبلي  ،شيخ اٟتنابلة
ٔتصر  ،كخا٘تة علمائهم ّٔا الذائع الصيت البالغ الشهرة  ،كاف عا١تان  ،عامبلن  ،كرعان  ،متبحران ُب العلوـ الدينية ،
صارفان أكقاتو ُب ٖترير ا١تسائل الفقهية  ،رحل الناس إليو من اآلفاؽ ألجل أخذ مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو
اهلل تعأب  ،لو مؤلفات كثَتة منها  :شرح اإلقناع  ،كشرح منتهى اإلرادات  ،الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ،
كشاؼ القناع  ،شرح ا١تفردات  ،كانت كفاتو ضحى يوـ اٞتمعة  ،عاشر ربيع الثا٘ب  ،سنة إحدل كٜتسُت كألف
للهجرة ٔتصر  ،كدفن ّٔا  .ا.ىػ .
انظر  :خبلصة األثر ُب أعياف القرف اٟتادم عشر (  ، )426/4ديواف اإلسبلـ (  ، )271/1األعبلـ للزركلي
(. )307/7
( )2شرح منتهى اإلرادات (. )273/4
( )3ىو ٤تمد بن عبداهلل بن سعيد  ،أبو عوف الثقفي الكوُب األعور تابعي جليل قاؿ إسحاؽ بن منصور  ،عن ٭تي
ابن معُت كأبو زرعة  ،كالنسائي  :ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،ركل لو اٞتماعة سول ابن ماجة  .ا.ىػ .
انظر  :ا١تراسيل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة ( ، )184/1( )335تاريخ ابن معُت  ،رقم الًتٚتة ()3182
( ، )67/4جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل  ،رقم الًتٚتة (  ، )266/1 ( . )696هتذيب الكماؿ للمزم ،
رقم الًتٚتة (. )418/6( )6024
( )4ىو نافع بن اٟتارث بن ىكلىبىة الثقفي صحايب جليل  ،أخو أيب بكرة ألمو  ،كا ف ٦تن نزؿ إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم من الطائف  ،كأمو ٝتية موالة اٟتارث  ،كىو أكؿ من اقتٌت ا٠تيل بالبصرة  ،كأحد الشهود على ا١تغَتة
ابن شعبة رضي اهلل عنهم أٚتعُت .ا.ىػ
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )47/6( )1670معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2678/5أسد الغابة
 ،رقم الًتٚتة ( ، )285/5( )5177اإلصابة ُب ٘تيز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )319/6( )8673
( )5افتبل الفبل  :ا١تراد بالفبلة  :ا١تفازة أك الصحراء الواسعة أك القفر من األرض ك اليت ال ماء فيها .
كا١تقصود من قولو افتبل الفبل  :طلب ما ُب األرض من الكؤل كرعيها  ،كما يػي ٍفلىي الرأس .
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=

رضي اهلل عنو  :إف قًبػلىنا أرضان بالبصرة  ،ليست من أرض ا٠تراج  ،كال تضر و
بأحد من
ى

ضبان
ا١تسلمُت فإف رأيت أف تقطعينها أٗتذ فيها قي ي
()2

()1

٠تيلي  ،قاؿ فكتب عمر إٔب أيب

موسى األشعرم رضي اهلل عنهما إف كانت كما يقوؿ فأقطعها إياه"
-2عن عوؼ بن أيب ٚتيلة

()4

()3

قاؿ  :قرأت كتاب عمر إٔب أيب موسى

ػػػػػػػػػ
=

( )5

رضي اهلل

انظر  :لساف العرب  ،مادة (فبل) ( ، )164/15ك٥تتار الصحاح  ،مادة فبل ص (. )214
ب :شجر ينبت ُب ٣تامع الشجر  ،لو كرؽ كورؽ الكمثرل إال أنو أرؽ كأنعم  ،كترعى اإلبل كرقو
ضبان  :ال ىق ٍ
( )1قي ي
ضي
كأطرافو  ،كا١تقصود من قولو قضبان ٠تيلي أم  :مكانان ترعى خيلي فيهالقضب (. )181/6
انظر  :احملكم احمليط األعظم  ،مادة  :قضب  ، ) 181 /6 ( ،معجم مقاييس اللغة  ،باب القاؼ كالضاد كما يثلهما
(ٚ )100/5تهرة اللغة  ،مادة (بضك) (. )355/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص()57
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب مسنده  ،رقم (  ، )473/6 ( )33030كالقاسم بن سبلـ ُب األمواؿ رقم ( )689
( ، )352/1كابن ز٧تويو ُب األمواؿ  ،رقم ( ، )624/2( )1025كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :إحياء
ا١توات  ،باب  :إقطاع ا١توات رقم (  ، )239/6 ( )11793كذكره صاحب كنز العماؿ برقم ( )9141
( )911/3كجامع األحاديث  ،رقم (. )77/28( )30706
كاألثر ضعيف كعلة ذلك االنقطاع بُت ٤تمد بن عبيد اهلل بن سعيد الثقفي كعمر إذ إف ٤تمد بن عبيد اهلل تابعي رٛتو
اهلل تعأب .
انظر ا١تراسيل البن أيب حاًب (  ، )184/1كتاريخ ابن معُت (  ، )67/4جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل
( ، )266/1هتذيب الكماؿ للمزم (. )418/6
( )4ىو عوؼ بن أيب ٚتيلة العبدم ا٢تجرم  ،أبو سهل البصرم  ،ا١تعركؼ باإلعرايب كٓب يكن إعرابيان  .كاسم أيب ٚتيلة
بندكية  ،رمي بالقدر كالتشيع  ،قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل " ثقة صاّب اٟتديث  ،كقاؿ ٭تي بن معُت ثقة  ،كقاؿ
النسائي ثقة ثبت ،كقاؿ أبو حاًب "صدكؽ صاّب اٟتديث" كقاؿ مركاف بن معاكية يسمى الصدكؽ  ، ،كثَت
اٟتديث  ،عاش ستان كٙتانُت سنة كتوُب سنة ست كأربعُت كمائة للهجرة  .ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )191/7( )3220طبقات أبو عمرك الشيبا٘ب رقم الًتٚتة ( )1833
( ، )376/1التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )58/7( )264رجاؿ صحيح البخارم أك ا٢تداية كاإلرشاد
ُب معرفة أىل الثقة كالسداد  ،رقم الًتٚتة (. )587/2( )930
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( ) 57
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()1

عنهما " :إف أبا عبداهلل سألٍت أرضان على شاطئ دجلة  ،فإف ٓب تكن أرض جزية كال أرضان
٬ترم فيها ماء جزية فأعطاىا إياه"
()3

()2

.

-3عن عطية بن قيس "أف ناسان سألوا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أرضان من أرض

ًًً
يساف
أىنذر ىك ى

()4

بدمشق ١تربط خيلهم  ،فأعطاىم طائفة منها  ،فزرعوىا  ،فانتزعها منهم

كأغرمهم ١تا زرعوا فيها"

()5

.

-4عن موسى بن طلحة

()6

قاؿ  :أقطع عثماف لعبد اهلل بن مسعود

( )1

رضي اهلل عنهما

( )1تقدمت ترٚتتو قبل قليل ص (. ) 288
( )2أخرجو القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ  ،رقم (  ، )353/1 ( )690كابن ز٧تويو ُب األمواؿ  ،رقم
( ، )624/2 ( )1026ك٭تي بن آدـ ُب ا٠تراج رقم (  )25/1 ( )43كرقم (  ، )74/1 ( )246كالبيهقي ُب
السنن الكتل  ،كتاب  :إحياء ا١توات  ،باب  :إقطاع ا١توات  ،رقم (  ، )239/6 ( )11794كاألثر ضعيف
كعلة ذلك أف عوؼ بن أيب ٚتيلة عاش ستة كٙتانُت سنة كتوُب سنة ست كأربعُت كمائة  ،كمعٌت ذلك أنو كلد
سنة ستُت كقيل ٙتاف كٜتسُت للهجرة كبالتإب فإنو ٓب يلق عمر رضي اهلل عنو  .ا.ىػ .
انظر  :مغا٘ب األخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معا٘ب اآلثار للعيٍت ( ، )422/2هتذيب التهذيب ( ، )166/8سَت
أعبلـ النببلء ( ، )383/6هتذيب الكماؿ (. )437/22
الكبلعي  ،أبو ٭تِت اٟتمصي كيقاؿ الدمشقي  ،كاف من التابعُت  ،كألبيو
بليب  ،كيقاؿ
( )3ىو عطية بن قيس ال يك ُّ
ُّ
صحبة الشامي  ،كىو من كبار القراء  ،كاستشهد لو البخارم ْتديث كاحد  ،كركل لو الباقوف  ،صاّب اٟتديث
كما قاؿ ابن حاًب  ،قاؿ سعد بن عطية بن قيس "توَب أيب سنة إحدل كعشرين كمائة كىو ابن مائة كأربع سنُت
"فتكوف كالدتو ُب السنة السابعة عشر للهجرة"
انظر التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )9/7( )37الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( )3649
( ، )900/2اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (  ، )383/6( )2131الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )4740
( )260/5مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة ( )85/1( )877هتذيب الكماؿ (. )185/5( )4550
( )4أنذركيساف  :الذم يظهر من سياؽ اٞتملة أهنا ناحية من نواحي دمشق  ،كٓب أقف ٢تا على ذكر ُب كتب التاريخ
كمعجم البلداف اليت بُت يدم .
( )5أخرجو القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ  ،رقم ( ، )360/1( )697كاألثر ضعيف ألف عطية بن قيس ٓب يثبت لقياه
لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم (  )9/7كالكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم (  . )900/2اٞترح كالتعديل ( ، )383/6
هتذيب الكماؿ (. )185/5
التيمي أبو عيسى أك أبو ٤تمد ا١تد٘ب  ،نزيل الكوفة  ،كىو تابعي ثقة
( )6ىو موسى بن طلحة بن عبيد اهلل بن عثماف
ّْ
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()3
()2
عنهما ُب النهرين كلعمار بن ياسر رضي اهلل عنو إً ٍستًينًيا

()4

()5

 ،كأقطع خبابان صنعاء ،

ػػػػػػػػػ
=

ثقة جليل ،من فصحاء العرب  ،ركل كثَتان من األحاديث كركل عن ٚتاعة من أصحاب النيب صلى اهلل عليو
كسلم منهم عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،قاؿ أبو القاسم بن سبلـ "إنو كلد ُب عهد النيب صلى اهلل عليو
كسلم" توُب سنة ثبلث كمائة للهجرة .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( ، )286/7( )1221الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ()696
( ، )123/5الطبقات أليب عمرك الشيبا٘ب  ،رقم الًتٚتة (  ، )261/1( )1109الثقات للعحلي  ،رقم الًتٚتة
(. )444/1( )1660
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 58
( )2تطلق النهرين على نو واح عدة من ببلد ٥تتلفة كاٞتزيرة العربية كا١تغرب كمصر كالعراؽ  ،كلكن ال أدرم أم ىذه
األماكن ىو ا١تقصود ُب ىذا األثر لكن يًتجح عندم أهنا بالعراؽ ُب الكوفة أك البصرة  ،كذلك ْتسب ما يشَت
إليو كبلـ ياقوت اٟتموم ُب معجم البلداف (. )176/1
انظر  :ا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار (  ، )181/1نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ ( ، )665/2
مسالك األبصار ُب ٦تالك األمصار ( . )227/3معجم البلداف لياقوت اٟتموم (، )176/1( ، )516/1
العٍن ًسي  ،من السابقُت األكلُت لئلسبلمهو كأبوه كأمو
( )3ىو الصحايب اٞتليل عمار بن ياسر بن عامر الى
ُّ
مذحجي ى
ٝتية رضي اهلل عنهم  ،ككاف إسبلمو بعد بضعة كثبلثُت  ،كىو ٦تن عذب ُب اهلل جل كعبل عذابان شديدان حىت

أيكره على التلفظ بكلمة الكفر  ،فنزؿ فيو قولو تعأب ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

.....ﭼسورة النحل من اآلية

[ ، ]106قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم "ما يخيّْػىر عمار بُت أمرين إال اختار أرشد٫تا" شهد قتل مسيلمة ،
كاستعملو عمر رضي اهلل عنو على الكوفة  ،قتل رضي اهلل عنو ُب صفُت ككاف عمره أربعان كتسعُت سنة  .ا.ىػ .
انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )308/3 ( )3804معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2070/4سَت
أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة (. )245/3( )89
إستًينًيا  :قرية بالكوفة .
(ٍ )4
انظر معجم البلداف ( ، )176/1مراصد االطبلع على األٝتاء كالبقاع (.)71/1
( )5ىو خباب بن األرت بن جندلة بن سعيد بن ٘تيم  ،صحايب جليل كمن السابقُت األكلُت لئلسبلـ سادس ستة ،
كىو من الذين عذبوا ُب اهلل جل كعبل عذابان شديدان  ،كاف رضي اهلل عنو حدادان يصنع السيوؼ  ،شهد بدران
كأحدان كا١تشاىد كلها  ،نزؿ الكوفة كمات ّٔا كىو أكؿ من دفن بظهر الكوفة من الصحابة سنة سبع كثبلثُت.
انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )105/2 ( )1407معجم الصحابة للبغوم (  ، )271/2معرفة
الصحابة أليب نعيم ( ، )906/2سَت السلف الصاٟتُت لؤلصبها٘ب (. ) 3819/1
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()2
( )1
فكل جا ور  ،قاؿ  :فكاف عبد اهلل بن مسعود كسعد
:
قاؿ
،
اف
ز
ىرم
ية
ر
ق
كأقطع سعد
ه
()3

رضي اهلل عنهما  ،يعطياف أرضهما بالثلث كالربع " .

()5( )4

 " -5أف عليان رضي اهلل عنو سأؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فأقطعو ينبع " .
()6

()7

 -" 6أف أبا بكر رضي اهلل عنو أقطع الزبَت ما بُت اٞتيٍرؼ
()1( )8

إٔب قىػنىاة " .

( )1ىو أبو سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )2ىرمزاف ٓ :ب أقف على مكاهنا ُب كتب البلداف اليت بُت يدم .
( )3أخرجو أبو يوسف ُب ا٠تراج (  ، )46/1ك٭تِت بن آدـ ُب ا٠تراج رقم (  ، )74/1( )248كالقاسم بن سبلـ ُب
األمواؿ رقم ( ، )353/1( )691كاألثر ضعيف كعلو كضعفو إبراىيم بن مهاجر  ،قاؿ عنو ٭تي بن معُت ُ :ب
حديثو ضعف ،كما ضعفو ابن حباف كالدار قطٍت  ،كقاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف كأبو حاًب الرازم كالنسائي
كالًتمذم  :ليس بالقوم  ،كسأؿ ابن أيب حاًب كالده فقاؿ " :ما معٌت ال ٭تتج ْتديثهم ؟ قاؿ  :كانوا قومان ال
٭تفظوف فيحدثوف ٔتا ال ٭تفظوف فيغلطوف  ،أرل ُب أحاديثهم اضطرابان ما شئت  .ا.ىػ .
انظر تاريخ ابن معُت (  ، )425/3الضعفاء كا١تًتككوف للنسائي (  ، )11/1اٞترح كالتعديل ( ، )132/2
آّركحُت البن حباف (. )102/1
( )4كينبع  :تبعد مرحلتُت من موقع بدر  ،كىي قرية كبَتة غناء .
مسماه (. )932/1
انظر  :أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم ( ، )107/1كاألماكن ما اتفق لفظو كافًتؽ َّ
( )5أخرجو ٭تي بن آدـ ُب كتابو ا٠تراج رقم (  ، )73/1( )244كاألثر ضعيف جدان  ،ألف فيو انقطاعان شديدان  ،إذ
إف الراكم عن علي رضي اهلل عنو ىو عبد اهلل بن اٟتسن بن اٟتسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،كىو
مولود بعد كفاة علي رضي اهلل عنو بثبلثُت سنة تقريبان  ،حيث إنو مولود ُب أكائل سنة السبعُت للهجرة  ،كعاش
ٜتسة كسبعُت سنة  ،كتوُب سنة مائة كٜتسة كأربعُت للهجرة .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )912/2( )3872الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )2265
( ، )449/1اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (  ، )39/5 ( )7484الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )3836
(ٖ ، )56/5ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ()201/2( )3274
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )7اٞتييرؼ  :يضم أكلو كثانيو ،كىي على بيعد ميل من ا١تدينة  ،كقاؿ ابن إسحاؽ على بػي ٍع ًد فرسخ من ا١تدينة .
انظر  :معجم ما استعجم من الببلد كا١تواضع ( ، )376/2مراصد االطبلع على األماكن ك البقاع (. )326/1
( )8قناة  :ىو كاد ُب ا١تدينة  ،كىو أحد أكديتها الثبلثة  ،كقيل أكديتها األربعة  ،كقناة على بػي ٍع ًدعشرة فراسخ من ا١تدينة
.
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

ٖترير ٤تل النزاع :يبُت أف أراضي بيت ا١تاؿ العامرة إقطاعها ال ٮتلو من
قبل أف أشرع ُب ا١تسألة ُّ
أكد أف أ ّْ ى
أحد القسمُت التاليُت :
القسم األكؿ  :أف يكوف إقطاعها من باب االستغبلؿ كاالنتفاع فقط دكف ٘تلك  ،كىذا
القسم ٦تا اتفق عليو أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب على جوازه  ،كالسيما األئمة األربعة قاؿ ُب
()2

البناية  " :ألنو ملك استغبل٢تا الرقبتها  ،ش  :أم استغبلؿ األرض الرقبتها " .
كقاؿ ُب الدر ا١تختار " :اإلقطاع ٘تليك ا٠تراج مع بقاء رقبة األرض"

ػػػػػػػػػ
=

()3

.

انظر معجم البلداف ( ، )40114البلداف للبغوم (. )151/1
( )1أخرجو ٭تِت بن آدـ ُب ا٠تراج  ،رقم (  ، )73/1( )242كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :إحياء ا١توات ،
باب إقطاع ا١توات  ،رقم (  ، )239/6 ( )11792كاألثر ضعيف كعلة ضعفو أف عركة بن الزبَت رٛتو اهلل ٓب
يدرؾ أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،ككذلك ٓب يدرؾ أباه الزبَت بن العواـ رضي اهلل عنو  ،فأما أبو بكر رضي
اهلل عنو فقد توُب ُب السنة الثالثة عشرة للهجرة  ،كأما الزبَت رضي اهلل عنو فقد قتل ُب السنة السادسة كالثبلثُت
للهجرة ُب حُت أف عركة بن الزبَت رٛتو اهلل كلد ُب السنة الثالثة كالثبلثُت للهجرة .
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )154/5( ، )19/3سَت أعبلـ النببلء ( ، )7/28الطبقات الكتل (. )159/2
( )2البناية شرح ا٢تداية (. )286/2
( )3الدر ا١تختار (. )194/4
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()1

كقاؿ ُب موضع آخر " حاصلها أف الرقبة لبيت ا١تاؿ كا٠تراج لو" .
()2
كقاؿ ُب البحر "حاصلها أف الرقبة لبيت ا١تاؿ كا٠تراج ١تن أيقٍ ًطع لو" .
()3

كقاؿ ُب الشرح الكبَت "كال يقطع اإلماـ أرض العنوة كمصر كالشاـ كالعراؽ الصاٟتة لزراعة
اٟتب ملكان بل إمتاعان كانتفاعان"

()4

.

()5

كقاؿ ُب جامع األمهات "كال يقطع غَت ا١توات ٘تليكان كلكن إمتاعان" .
كقاؿ ُب التحرير "كما سول ذلك من األراضي ا٠تراجية كغَتىا من بيت ا١تاؿ  ،فبل ٬توز
إقطاعها إقطاع ٘تليك  ،ألهنا كالوقف ا١تؤبد على مصاّب ا١تسلمُت  ،فبل يصح ٘تلكها
بإقطاع كال غَته ،كلكن السلطاف يستعمل فيها ما ىو األصلح من استغبللو لبيت ا١تاؿ أك
()6

ضرب خراج عليو ١تن يعمل فيو إف رأل ذلك أك يقطعها إقطاع ٘تليك" .
كقاؿ ُب مغٍت احملتاج "كأما إقطاع العامر فعلى قسمُت :
إقطاع ٘تليك  ،كإقطاع استغبلؿ  .....كال أحسب ُب جواز اإلقطاع لبلستغبلؿ خبلفان
()7

إذا كقع ُب ٤تلو" .

()8

كقاؿ ُب الفركع كا١تبدع كغَت٫تا "لئلماـ إقطاع غَت موات ٘تليكان كانتفاعان للمصلحة" .

( )1انظر الدر ا١تختار (. )193/4
( )2البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )128/5
( )3أرض العنوة  :ىي ما أيجلي عنها أىلها اٟتربيوف بالسيف كٮتَت اإلماـ بُت قسمها بُت الغا٪تُت كمنقوؿ  ،كبُت
لب عليها قهران"
كقفها للمسلمُت  ،كقيل  :ىي اليت غي ى
انظر  :مواىب اٞتليل ( ، )3/6شرح منتهى اإلرادات ( ، )647/1مطالب أكٕب النهى (. )564/2
( )4الشرح الكبَت للدردير ( ، )68/4كحاشية الصاكم على الشرح الصغَت (. )96/4
( )5جامع األمهات (. )445
(ٖ )6ترير األحكاـ ُب تدبَت أىل اإلسبلـ (. )214/6
( )7مغٍت احملتاج (ٖ ، )506/2تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج (. ) 214/6
( )8الفركع البن مفلح ( ، )302/7ا١تبدع ( ، )107/5اإلقناع ( ، )390/2الركض ا١تربع مع اٟتاشية ( ،)486/5
كشاؼ القناع ( ، )195/4مطالب أكٕب النهى (. )194/4
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القسم الثاني  :أف يكوف إقطاعها من باب التمليك كىذا القسم اختلف فيو أىل العلم
رٛتهم اهلل تعأب على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ :

ال ٬توز إقطاع أراضي بيت ا١تاؿ العامرة ٘تليكان  .كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
()2

()3

()1

()4

،

كا١تالكية  ،كالشافعية كالقاسم بن سبلـ كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب - :
()5

-1عن عطية بن قيس أف ناسان سألوا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أرضان من أرش
( )1انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )286/2الدر ا١تختار (  ، )194/4البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )128/5
قاؿ ُب الدر ا١تختار (" )193/4حكم اإلقطاعات من أراضي بيت ا١تاؿ حاصلها أف الرقبة لبيت ا١تاؿ كا٠تراج لو
– أم للمقطع لو – كحينئذ فبل يصح بيعو كال ىبتو " ،كقاؿ ُب موضع آخر (  )401/4إف أراضي بيت ا١تاؿ
جرت على رقبتها أحكاـ الوقوؼ ا١تؤبدة" فلت  :كٕترم ىذا ُب ٚتيع األراضي حىت األراضي ا١توات كلذلك ١تا
ذكركا مسألة من أحيا أرضا ٍب تركها فزرعها غَتىفإف الثا٘ب يكوف أحق ّٔا كعللوا ذلك بقو٢تم "ألف األكؿ ملك
استغبل٢تا ال رقبتها" انظر  :ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )383/4االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )67/3تبيُت
اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، )35/6تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (  ، )558/2اللباب ُب شرح السنة
كالكتاب (. )220/2
( )2انظر  :بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ( ، )295/2جامع األمهات (، )445مواىب اٞتليل ( ، )603/7حاشية
الدسوقي (. )442/5
( )3هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )297/8اٟتاكم الكبَت (  ، )481/7األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية
ص ( ، )329البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )493/7مغٌت احملتاج (. )472/2
( )4انظر  :األمواؿ للقاسم بن سبلـ (  ، )353كالقاسم بن سبلـ ىو أبو عبيد القاسم بن سبلـ بن عبداهلل ا٢تركم
ذب عن اٟتديث كنصره كقمع من خالفو ،
البغدادم  ،أحد أئمة الدنيا  ،صاحب حديث كفقو كدين كركع َّ ،
مؤّْدبان  ،صاحب ٨ت وو كعربية  ،أخذ٫تا عن شيوخ العربية  ،ككٕب
يكٌت أبا عبيد  ،كىو من أبناء خرساف  ،ككاف ى
قضاء خرسوس أياـ ثابت بن نصر بن مالك  ،كٓب يزؿ معو كمع كلده  ،قدـ بغداد  ،ففسر ّٔا غريب اٟتديث ،
كصنَّف كتبان كثَتة منها كتاب األمواؿ  ،كالناسخ كا١تنسوخ  ،تفسَت غريب اٟتديث  ،القراءات  ،كغريب ا١تصنَّف
"ُب اللغة كالشعر  ،حج فتوَب ٔتكة سنة أربع كعشرين كمائتُت" .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )253/7 ( )3575تاريخ ابن يونس ا١تصرم  ،رقم الًتٚتة
( ، )172/2 ( )455الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (  ، )16/9 ( )14938تاريخ مولد العلماء ككفياهتم ،
[سنة أربع كعشرين كمائتُت] (" )495/2تاريخ العلماء النحويُت) (. )197/1( )64
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 290
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أنذرىكياف بدمشق ١تربط خيلهم  ،فأعطاىم طائفة منها  ،فزرعوىا  ،فانتزعها منهم كأغرمهم ١تا
()1

زرعوا فيها .

كجو الداللة :
َّ
دؿ ىذا األثر بظاىره على أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٓب يقطعهم األرض اليت

فلما
بدمشق إقطاع ٘تلك  ،أك إنو لو أقطعهم إقطاع ٘تلك ٓب ٬تز لو أف ينتزعها منهم ٌ ،
انتزعها منهم عيلم أف ذلك إ٪تا ىو إقطاع انتفاع ال إقطاع ٘تلك  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو
ال ٬توز إقطاع التمليك.
اعًتاض من كجهُت (ٯتكن أف يقاؿ) :
الوجو األكؿ  :يسلّْم ما قيل من أف إقطاع عمر رضي اهلل عنو إقطاع انتفاع ال إقطاع
٘تلك  ،إال أف ذلك ال يشَت البتة ال من قريب كال من بعيد على عدـ جواز إقطاع التملك
الذم ٨تن بصدده  ،إذ إف كل ما ُب األمر أف عمر رضي اهلل عنو أقطعهم األرض إقطاع
انتفاع فقط .

الوجو الثاني  :أف انتزاع األرض ىنا ال يدؿ على أف اإلقطاع ليس إقطاع ٘تليك  ،غاية

ما ُب األمر أف عمر رضي اهلل عنو أقطعهم ىذه األرض ١تربط خيلهم  ،فتبُت ألمَت ا١تؤمنُت
رضي اهلل عنو أهنم ليسوا ْتاجة إليها لذات الغرض الذم طلبوا ىذه األرض من أجلو فجاز
لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أف ينتزعها منهم ١تخالفتهم الغرض أك العقد الذم أيقطعت
٢تم األرض من أجلو .
جواب عن االعتراض  :يمكن أف يقاؿ :

لو كاف اإلقطاع ٘تليكان ١تا بادر عمر رضي اهلل عنو إٔب انتزاعها منهم مباشرة  ،بل ٮتَتىم
بُت أف ٬تعلوىا ١تربط خيلهم كبُت أخذىا منهم .
-2عن عوؼ بن أيب ٚتيلة

()2

قاؿ  :قرأت كتاب عمر إٔب أيب موسى

( )1تقدـ ٗتر٬تو كاٟتكم عليو ص (. ) 290
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . )289
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 57
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() 3

" :إف أبا عبد

()1

اهلل سألٍت أرضان على شاطئ دجلة فإف ٓب تكن أرض جزية  ،كال أرضان ٬ترم إليها ماء
()2

جزية فأعطاىا أياه" .

()3

-3عن ٤تمد بن عبيد اهلل الثقفي قاؿ  :خرج رجل من أىل البصرة من ثقيف يقاؿ لو
()5

()4

نافع أبو عبد اهلل ككاف َّأكؿ من افتبل الفبل فقاؿ لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  :إف
قًبػلىنا أرضان بالبصرة ليست من أرض ا٠تراج كال تضر و
بأحد من ا١تسلمُت  ،فإف رأيت أف
ىى
() 6

ضبان ٠تيلي ،قاؿ  :فكتب عمر إٔب أيب موسى
تقطعنيها أٗتذ فيها قي ي
()8

()7

األشعرم رضي اهلل

عنهما إف كانت كما يقوؿ فأقطعها إياهي" .
كجو الداللة :
َّ
دؿ سياؽ األثرين السابقُت على أف عمر رضي اهلل عنو كاف يشًتط ُب إقطاع األراضي
كوهنا أراضي خراج أك جزية كأال يضر إقطاعها و
بأحد من ا١تسلمُت  ،كإذا كاف األمر كذلك
فإنو ال ٬توز مطلقان إقطاع أراضي ا٠تراج أك اٞتزية .
اعتراض من كجهين :

()9

الوجو األكؿ  :أف ىذا األثر ضعيف ألنو منقطع اإلسناد .

الوجو الثاني ( :ٯتكن أف يقاؿ)  :إف األثر ال يدؿ على عدـ إجازة إقطاع التمليك عند

عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،ألنو ٭تتمل أف عمر رضي اهلل عنو ٓب يقطع إقطاع التمليك
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 288
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( )290
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 288
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 288
( )5يقدـ بياف معٌت ذلك ص ( . ) 289
( )6تقدـ بياف معٌت ذلك ص ( ) 289
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 57
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 289
( )9انظر  :ا١تراسيل لنب أيب حاًب (  ، )184/1كتاريخ ابن معُت (  ، )67/4جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل
( ، )266/1هتذيب الكماؿ للمزم (. )418/6
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ُب أراضي ا٠تراج أك اٞتزية ١تصلحة أكت كأىم من قطاع التمليك .
-4أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٓب يقطعوا أحدان من ا١تسلمُت إقطاع ٘تليك كإ٪تا
()1

أقطعوىم إقطاع انتفاع كإجارة فقط .

اعتراض :
ال يسلَّم ما ذيكر  ،بل العكس ىو الصحيح  ،فقد أقطع ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
()2

عنهم ُب سواد العراؽ إقطاع ٘تليك .
جواب عن االعتراض :

ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم ٓب يقطعوا إقطاع ٘تليك إال ُب ا١توات فقط كما فعل أبو
()3

بكر كعمر رضي اهلل عنها  ،ك٨تن ال نتحدث عن أراضي ا١توات بل العامر منها .
-5أف ىذه األراضي باصطفائها لبيت ا١تاؿ صارت ملكان للمسلمُت كافةن٣ ،ترل على
رقبتها حكم الوقوؼ ا١تؤبدة فصار االستغبلؿ كاإلجارة أك االنتفاع ىو ا١تاؿ ا١توضوع ُب
()4

حقها دكف التمليك .

اعتراض من ثالثة أكجو :

الوجو األكؿ :
ض ُّموي لبيت ا١تاؿ يكوف كقفان  ،بل َّ
البد من كقفو  ،سواء من إماـ
ال يسلَّم أف كل ما ىًبَّ ى
ا١تسلمُت أك ٦تن ٯتلكو أصالة كأراد كقفو على بيت ا١تاؿ  ،كيدؿ على ذلك أف القائلُت بأنو
يكوف كقفان ٔتجرد دخولو ُب بيت ا١تاؿ قد اختلفوا ُب األراضي اليت مات عنها أربأّا  ،كٓب
يستحقها كارث بفرض كال تعصيب ىل تصَت كقفان كبناءن على ذلك ال ٬توز بيعها كال
إقطاعها  ،أـ أهنا ال تصَت كقفان حىت يقفها اإلماـ كبناءن على ذلك ٬توز بيعها إذا رأل اإلماـ
بيعها أصلح لبيت ا١تاؿ كيكوف ٙتنها مصركفان ُب عموـ مصاّب ا١تسلمُت .

( )1األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )329
( )2األمواؿ للقاسم بن عبيد ص ( ، )693شرح منتهى اإلرادات (. )273/4
( )3اٟتاكم الكبَت ( . ) 482 / 7
()4األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )330-329
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()1

كُب ذكل اٟتاجات من أىل الفئ كأىل الصدقات  ،كلو أهنا تصَت كقفان ٔتجرد ضمها
لبيت ا١تاؿ ما حدث ىذا االختبلؼ.
الوجو الثاني ( :ٯتكن أف يقاؿ) :

أف األصل ُب األمواؿ عدـ كقفها  ،ككوهنا موقوفة ٖتتاج إٔب دليل يثبت ذلك .

الوجو الثالث ( :ٯتكن أف يقاؿ) :

ضمت لبيت ا١تاؿ موقوفة أف سائر األمواؿ
٦تا يدؿ على عدـ كوف ىذه األراضي اليت ي
ا١تنقولة اليت ضمت لبيت ا١تاؿ ال تكوف موقوفة عند من يقوؿ بوقف تلك األراضي مؤبدان
()2

ٔتجرد اصطفافها لبيت ا١تاؿ  ،بل كال ٬توز كقفها
مع كوهنا ملكان َّ
عامان للمسلمينكافةن
يضاؼ إٔب ذلك أف ىذه ا١تنقوالت من الدراىم كالدنانَت كاألبواب ك٨تو ذلك يصرؼ بعضها
لبعع ا١تسلمُت دكف البعع اآلخر فلم يكن ذلك ظلمان للبعع اآلخر الذم ٓب ٭تز شيئان ،
فكذلك اٟتكم أيضان ُب األراضي اليت يصرؼ بعضها إٔب بعع ا١تسلمُت ٔتا تقتضيو ا١تصلحة
العامة من القياـ ٔتصاّب ا١تسلمُت ك٨تو ذلك .
جواب عن االعتراض :
ما ذيكر غَت مسلَّم ألف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٓب يقطعوا أحدان إقطاع ٘تليك ك
()3

لو ٓب تكن كقفان ٞتاز إقطاعها ٘تليكان .
-6أف كثَتان من أراضي بيت ا١تاؿ ٍبَّ االستيبلء عليها كفتحت عنوة  ،فصارت بذلك
موقوفة على ا١تسلمُت كبناءن على ذلك ٓب يصح إقطاعها إقطاع ٘تليك كما ال تصح بيعها كال

( )1األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )331-330
كمنى ىع كقف
( )2انظر  :الدر ا١تختار ( ُ )363/4ب كقف ا١تنقوؿ  ،الذخَته للقراُب (  ، )313/6قاؿ القراُب " ى
ا١تنقوالت ألف كقف السلف كاف ُب العقار ا.ىػ كقاؿ ُب ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ( ٚ" )364/6تيع ما
ذكرناه ُب ا١تنقوالت من ألمواؿ الفيء  ،فأما الدكر كاألرض فقد قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو ىي كقف للمسلمُت
تستغل كتقسم غلتها ا.ىػ .
( )3األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )329
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()1

ىبتها .

اعتراض  :ٯتكن القوؿ :
ال لسلَّم أنو ٔتجرد االستدالؿ عليها تكوف كقفان للمسلمُت ،ألف كوف ٣ترد االستيبلء
يصَتىا كقفان ٭تتاج إٔب دليل .
جواب عن االعتراض :

الدليل عن أف ٣ترد االستيبلء يصَتىا كقفان  ،ىو فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
()2

حيث إهنم ٓب يقطعوا أحدان إقطاع ٘تليك  ،كإ٪تا أقطعوا إقطاع انتفاع كإجارة .
-7أف أراضي بيت ا١تاؿ العامرة ال ٮتلو حا٢تا من أمرين :

األمر األكؿ  :أف يقاؿ إف أراضي بيت ا١تاؿ العامرة تصبح كقفان ٔتجرد االستيبلء عليها،
()3

كحينئذ يكوف إقطاعها ٘تليكان تغيَتان لصورة الوقف  ،كتغيَت صورة الوقف ال ٬توز .

األمر الثاني  :أف يقاؿ إف ىذه األراضي العامرة اليت ضمت لبيت ا١تاؿ إ٪تا ىي ملك

للمسلمُت كافةن  ،كٗتصص بعضهم دكف بعع بالعطية كالتمليك ظلم كجور ال ٬توز  ،كإذا
كاف األمر كما سلف فإنو ٬ترل عليها حكم الوقوؼ ا١تؤبدة  ،كمن ا١تعلوـ أف تغيَت صورة
()4

الوقف ا١تؤبد ال ٬توز بل ىو ٤ترـ .

اعتراض ( :ممكن القوؿ) :
ال يسلَّم ما ذيكر  ،بل األصل ىو عدـ كقف ىذه األراضي إال بدليل يثبت ذلك .
جواب عن االعتراض :
َّ
دؿ على كوهنا موقوفة فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم حيث ٓب يقطعوا أحدان
()5

إقطاع ٘تليك كإ٪تا إقطاع انتفاع كإجارة .

( )1مواىب اٞتليل ( ، )603/7حاشية الدسوقي (. )443/5
( )2األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )329
( )3مواىب اٞتليل ( ، )603/7حاشية الدسوقي ( ، )443/5األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (.)329
( )4مواىب اٞتليل ( ، )603/7حاشية الدسوقي ( ، )443/5األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (.)329
( )5األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية ص (. )329
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القوؿ الثاني :

()1

رٛتهم اهلل

٬توز إقطاع أراضي بيت ا١تاؿ العامرة ٘تليكان  .كإٔب ذلك ذىب اٟتنابلة
كاستدلوا على ٔتا يأٌب :
-1أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أقطع الزبَت رضي اهلل عنو أرضان من أمواؿ بٍت
()2

النظَت .
كجو الداللة :
َّ
دؿ ظاىر اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أعطى الزبَت رضي اهلل عنو أرضان من
أمواؿ بٍت النظَت  .كاألصل ُب العطاء أك اإلقطاع ىو التمليك .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  :أف أمواؿ بٍت النظَت كلها من أراضي كمنقوالت كانت ٦تا أفاء اهلل على
رسولو صلى اهلل عليو كسلم ٦تا ٓب يوجف ا١تسلموف عليو ٓتيل كال ركاب  ،فكانت لرسوؿ اهلل
()3

 ،يدؿ على ذلك ما جاء ُب
صلى اهلل عليو كسلم خاصة ليس للمسلمُت فيها شيء
حديث عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ " كانت أمواؿ بٍت النظَت ٦تا أفاء اهلل على
رسولو صلى اهلل عليو كسلم ٦تا ٓب يوجف ا١تسلموف عليو ٓتيل كال ركاب فكانت لرسوؿ اهلل
()4

صلى اهلل عليو كسلم خاصة  ،فإذا أقطع النيب صلى اهلل عليو كسلم الزبَت رضي اهلل عنو
منها أرضان ٓب يكن إشكاؿ ُب ذلك ألهنا ليست لبيت ا١تاؿ .
الوجو الثاني :

( )1انظر  :الفركع البن مفلح (  ، )302/7اإلقناع (  ، )27/3كشاؼ القناع (  ، )460/9شرح منتهى اإلرادات
( )273/4الركض ا١تربع ( ، )486/5مطالب أكٕب النهى (. )452/5
)3151
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :فرض ا٠تمس  ،باب  :ما كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يعطي رقم (
ص(. )553
( )3فتح البارم شرح صحيح البخارم (. )206/6
ً
س يبًت ًس صاحبو  ،رقم ( ، )2904ص ()511
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتهاد كالسَت  ،باب  :ا١ت ىج ّْن كما يػىتػََّّر ي
.
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لو يسلّْم أف ىذه األرض أك أمواؿ بٍت النظَت ليست لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
خاصة فليس ُب ىذا الدليل حجة على جواز إقطاع األراضي العامرة  ،ألف األرض اليت
أقطعها النيب صلى اهلل عليو كسلم للزبَت كانت مواتان  ،فأقطعها النيب صلى اهلل عليو كسلم
كعمرىا ٍب تركها بطيب نفس منوٍ ،ب أقطعها النيب صلى اهلل عليو كسلم
أنصاريان قبلو فأحياىا َّ
الزبَت رضي اهلل عنو  ،يدؿ على ذلك ما كرد من كتاب األمواؿ "أف رسوؿ اهلل أقطع رجبلن
من األنصار أرضان  ،قاؿ  :فكاف ٥ترج إٔب أرضو تلك فيقيم ّٔا األياـ ٍب يرجع ،فيقاؿ لو نزؿ
بعدؾ من القرآف كذا ككذا كقضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل إف ىذه
األرض اليت أقٍطعتىينًيها قد شغلتٍت عنك فاقبلها مٍت  ،فبل حاجة ٕب ُب شيء يشغلٍت عنك ،
فقبلها النيب صلى اهلل عليو كسلم منو  ،فقاؿ الزبَت رضي اهلل عنو  :يا رسوؿ اهلل أقطعنيها ،
( )1

()2

قاؿ فأقطى ىع ىها إياه " ا.ق .
جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ  :أف أمواؿ بٍت النظَت كإف كانت خالصة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ألهنا ٦تا ٓب يوجف عليو ٓتيل كال ركاب إال أف النيب صلى اهلل عليو كسلم احتسب أكثرىا ُب
()3

سبيل اهلل جل كعبل فكانت ُب بيت ا١تاؿ حىت قسم أكثرىا ُب ا١تهاجرين خاصة .
()4

الوجو الثاني  :أف ما استدؿ بو من اٟتديث ضعيف ألنو مرسل .
-2عن أنس

()5

رضي اهلل عنو قاؿ  :أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم ييقطع من

( )1انظر  :األمواؿ للقاسم بن سبلـ ص (. )347
( )2أخرجو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ ص (  )347قاؿ  :حدثنا يىشيم قاؿ حدثنا يونس عن ابن سَتين
قاؿ " :أقطع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  "....كاٟتديث كما ترل ركاه أبو عبيد مرسبلن عن ابن سَتين فهو
ضعيف ال تقوـ بو حجة  .ألنو ٓب يسمع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كٓب يسمع من متقدمي الصحابة
رضي اهلل عنهم" ا.ىػ .
انظر ٖ :تفة التحصيل ُب ذكر ركاة ا١تراسيل أليب زرعة ( ، )278/1ا١تراسيل البن أيب حاًب (. )188/1
( )3شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )322/5
(ٖ )4تفة التحصيل ُب ذكر ركاه ا١تراسيل أليب زرعة ( ، )278/1ا١تراسيل البن أيب حاًب (. )188/1
( )5ىو أنس بن مالك بن النضر األنصارم ا٠تزرجي  ،خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يكٌت أبا ٛتزة  ،خدـ

311

=

()1

البحرين فقالت األنصار  :حىت تقطع إخواننا من ا١تهاجرين مثل الذم تقطع لنا فقاؿ
()2

صلى اهلل عليو كسلم "سًتكف بعدم أثرة فاصتكا حىت تلقو٘ب .
-3عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :دعا النيب صلى اهلل عليو كسلم لييقطع ٢تم بالبحرين ،
فقالوا يا رسوؿ اهلل إف فعلت فاكتب إلخواننا من قريش ٔتثلها  ،فلم يكن ذلك عند النيب
()3

صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ " :إنكم سًتكف بعدم أثرة فاصتكا حىت تلقو٘ب" .

كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديثاف داللة ظاىرة على جواز إقطاع اإلماـ من األراضي اليت ٖتت يده ١تن شاء

من الناس ٦تن يراه أىبلن لذلك

()4

كلو كانت عامرة كما ىو ظاىر من اٟتديثُت ألف البحرين

ػػػػػػػػػ
=

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عشر سنُت  ،فقدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة كىو ابن عشر سنُت كتوُب
كىو ابن عشرين سنة  ،ركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحاديث كثَتة  ،دعا لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم فقاؿ  :اللهم ارزقو ماالن ككلدان مبارؾ لو" فصار أكثر األنصار ماالن ككلدان  ،كلد لو ٙتانوف كلدان كىو آخر من
مات من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالبصرة  ،قاؿ أبو عمر القرطيب "ال أعلم أحدان مات بعده ٦تن
رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إال أبا الطفيل بن كائلة  ،توُب سنة ثبلث كتسعُت للهجرة كىو ابن مائة
كثبلث سنُت .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )43ص (  ، )54-53الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )2837
( ،)12/7معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (  ، )43/1( )8معجم الصحابة البن قانع (  ، )14/1تاريخ
مولد العلماء كرقباهتم ( . )222/1ا١تتفق كا١تفًتؽ للخطيب البغدادم (. )120/1
( )1ذىب بعع أىل العلم إٔب أف البحرين ىي ىجر كىي من ناحية ٧تد شطر ْتر فارس كىي ديار القرامطة ك٢تا قرل
كثَتة كىي كثَتة التمور  ،كذىب بعضهم إٔب أهنا ناحية من سواحل البحر بينهما كبُت ا١تدينة ٜتسة أياـ كقاؿ
بعضهم موضع بُت ٩تلة كا١تدينة  .ا.ىػ .
انظر  :البلداف البن الفقيو (  ، )89/1معجم البلداف للحموم (  )347/1فتوح البلداف للببلذرم
( ، )90/1عمدة القارئ شرح صحيح البخارم (. )220/12
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :القطائع  ،رقم ( )2376ص ( ) .
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :القطائع رقم ( )2377ص ( ) .
( )4عمدة القارئ شرح صحيح البخارم (. )221-220/12
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()1

قراىا كثَتة كىي كثَتة التمور .
اعتراض :

ليس ا١تقصود ىنا إقطاع األرض من البحرين  ،كإ٪تا ا١تقصود إقطاع و
ماؿ من جزيتهم
()2

يأخذكنو .

جواب عن االعتراض :

ما ذيكر ىو خبلؼ ظاىر النص  ،ألف كلمة ًمن ُب قولو أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم
()3

كقد جاء اٟتديث بلفظ آخر
أف يقطع من البحرين تقتضي التبعيع من نفس البحرين
صحيح من حديث أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :دعا النيب صلى اهلل عليو كسلم األنصار
ليكتب ٢تم بالبحرين فقالوا ال كاهلل حىت تكتب إلخواننا من قريش ٔتثلها قاؿ فإنكم سًتكف
()4

بعدم أثرة فاصتكا حىت تلقو٘ب .

()6

()5

-4عن موسى بن طلحة قاؿ  :أقطع عثماف رضي اهلل عنو لعبد اهلل بن مسعود
()11
()10
()9
()8
()7
إستًٍينيىا كقطع خبابان صنعاء
ُب
ياسر
بن
لعمار
ك
رضي اهلل عنو ُب النهرين
ٍ

( )1عمدة القارئ شرح صحيح البخارم (. )221/12
( )2عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ()221/12
( )3عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ()220/2
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  ،اٞتزية  ،باب  :ما أقطع النيب صلى اهلل عليو كسلم من البحرين كما كعد من ماؿ
البحرين كاٞتزية ك١تن يقسم الفئ  ،رقم ( )3163ص ( ) .
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 291
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 58
( )7تقدـ بياهنا ص (. ) 291
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. ) 291
( )9إستينيا تقدـ بياهنا ُب ص ( . ) 291
( )10تقدمت ترٚتتو ص (. ) 291
( )11تقدـ بياهنا ص ( ) .
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()2
( )1
فكل جا ور  ،قاؿ  :فكاف عبداهلل بن مسعود
:
قاؿ
اف
ز
ىرم
ية
ر
ق
كأقطع سعد بن مالك
ه
()3

كسعد يعطياف أرضهما بالثلث كالريع .

كجو الداللة :
َّ
دؿ ظاىر األثر على جواز إقطاع التمليك ألراضي بيت ا١تاؿ كلو كانت عامرة .

اعتراض :

()4

ىذا األثر ضعيف ال تقوـ بو حجة .

جواب عن االعتراض ( :ٯتكن أف يقاؿ) .
األثر كإف كاف ضعيفان إال أف األحاديث الصحيحة السابقة تعضده كتقوم معناه ىذا من
جهة  ،كمن جهة أخرل أف القطاع اليت يقطعها النيب صلى اهلل عليو كسلم كخلفاؤه الراشدكف
() 5

()6

()7

مشهورة عند أىل اٟتديث كالتفسَت كغَتىم .

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 292
( )2تقدـ بياهنا ص ( . )292
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 292
( )4انظر  :تاريخ بن معُت (  )425/3الضعفاء كا١تًتككوف للنسائي (  ، )11/1احملرر البن حباف (  )102/1اٞترح
كالتعديل (. )132/2
( )5انظر على سبيل ا١تثاؿ  :صحيح البخارم  ،باب  :القطائع (  ، )104/2سنن الًتمذم  ،باب  :ما جاء ُب
القطائع ( ، )656/3مصنف ابن أيب شيبة  ،باب  :ما قالوا ُب الوإب ألو أف يقطع ( ، )473/6سنن الدارمي ،
باب القطائع ( ، )1700/2كغَتىا .
( )6انظر على سبيل ا١تثاؿ  :تفسَت البغوم  ،سورة اٟتشر من اآلية (  ، )77/8( )9تفسَت ا٠تازف  ،سورة اٟتشر ،
من اآلية ( ، )271/8( )9تفسَت ابن كثَت  ،سورة اٟتشر من اآلية (  ، )69/8( )10التفسَت ا١تظهرم  ،سورة
اٟتشر  ،من اآلية ( . )244/9( )10كغَتىا .
( )7كعلماء التاريخ كانظر على سبيل ا١تثاؿ  :احملت أليب جعفر البغدادم ( ، )253/1فتوح مصر كا١تغرب ُ( ،ب ذكر
ا١تطائع) (  ، )159/1ا١تعارؼ للدينورم ُب ا١تقدمة ص (  ، )32ا١تعرفة كالتاريخ للقاسي القوم ( ، )570/1
فتوح البلداف للببلذرم (. )81/1
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-5عن ٤تمد بن عبيداهلل الثقفي

()1

()2

قاؿ  :خرج رجل من أىل البصرة من ثقيف  ،يقاؿ
()3

لو نافع – أبو عبداهلل – ككاف أكؿ من افتبل الفبل  ،فقاؿ لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو  :إف قًبػلىنا أرضان بالبصرة ليست من أرض ا٠تراج كال تضر و
بأحد من ا١تسلمُت  ،فإف
ى
()4

رأيت أف تقطعنيها أٗتذ فيها قيضبان ٠تليلي  ،قاؿ  :فكتب عمر إٔب أيب موسى األشعرم
()6
()5
األشعرم رضي اهلل عنهما إف كانت كما يقوؿ فأقطعها إياه" .

()5

()7

-6عن عوؼ بن أيب ٚتيلة قاؿ  :قرأت كتاب عمر إٔب أيب موسى األشعرم رضي اهلل
اهلل عنهما " :إف أبا عبداهلل سألٍت أرضان على شاطئ دجلة  ،فإف ٓب تكن أرض جزية كال
أرض ٬ترم ّٔا ماء جزية فأعطاىا إياه"
()9

()8

.

-7عن عطية بن قيس  :أف ناسان سألوا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أرضان من أرض
()10
أرض أىنً ًذ ًر ىكٍيساف بدمشق ١تربط خيلهم فأعطاىم طائفة منها  ،فزرعوىا فانتزعها منهم
()11
كأغرمهم ١تا زرعوا فيها" .
()12

-8أف عليان رضي اهلل عنو سأؿ عمر بن ا٠تطاب فأقطعو .
()1

()2

-9أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو أقطع الزبَت ما بُت اٟترؼ إٔب قناة ا.ىػ.
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 288
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 288
( )3تقدـ بياف ذلك ص ( . ) 289
( )4تقدـ بياهنا (. ) 289
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 57
()6تقدمت ٗتر٬تو ص (. ) 289
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. ) 289
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. )290
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. ) 290
( )10تقدـ بياهنا ( . ) 290
( )11تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 290
( )12تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 292
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اعتراض على اآلثار السابقة من األثر الخامس إلى التاسع -:
يً
اعًتض عليها بنفس االعًتاض السابق على الدليل الرابع كأجيب بنفس اٞتواب .

-10أف إقطاع التمليك لؤلراضي عامرة كانت أك مواتان ىو فعل ا٠تلفاء الراشدين ُب
()3
زمنهم رضي اهلل عنهم كما أنو فً ٍع يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قبلهم .
اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ  :أنو ٭تتمل أف إقطاع النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف إقطاع تىػ ٍق و
انتفاع
يد ك و
()4

ال إقطاع ٘تليك .

الوجو الثاني  :أما بالنسبة للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم فإف أبا بكر كعمر رضي

اهلل عنهما ٓب يقطعا إال مواتا  ،كأما عثماف رضي اهلل عنو فكاف إقطاع إجارة ال ٘تليك كأما
()5

علي رضي اهلل عنو فلم يثبت أنو أقطع أحدان شيئان .
جواب عن االعتراض :
ال يسلَّم أف إقطاع النيب صلى اهلل عليو كسلم ٭تتمل أنو إقطاع تىػ ٍق و
انتفاع ألف ذلك
يد ك و
()6

خبلؼ الظاىر من النصوص الواردة عنو صلى اهلل عليو كسلم كما أنو ال يسلَّم أف إقطاع
أيب بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنهم كاف إقطاع أراض موات أك إقطاع إجارة كانتفاع فقط
()7

 ،بل كإقطاع أر و
اض عامرة أيضان .
-11أف ىذه األراضي ا١تقطوعة كإف كانت عامرة إال أنو ال أرباب ٢تا فجاز لئلماـ أف
ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 120
( )2تقدـ ٗتر٬تو كبياف اٞترؼ كالقناة ص ( . ) 292،293
( )3شرح منتهى اإلرادات (. )273/4
( )4اٟتاكم الكبَت (. )482/7
( )5اٟتاكم الكبَت ( ، )481/7مغٍت احملتاج (. )472/2
( )6عمدة القارم شرح صحيح البخارم (. )220/12
( )7شرح منتهى اإلرادات (. )273/4
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()1

ينظر فيها ْتسب ا١تصلحة .
-12القياس :
أف األرض ٔتنزلة ا١تاؿ  ،فكما أنو لئلماـ العادؿ أف ٬تيز من بيت ا١تاؿ ىمن لو عناء ُب
اإلسبلـ كمن يقوم بو على العدك كمن ىو أىل الستحقاؽ ذلك ا١تاؿ  ،كيعمل ُب ذلك
بالذم يرل أنو خَت للمسلمُت كأصلح ألمرىم فكذلك األرضوف لئلماـ العادؿ أف يعطي
األرض كلو كانت عامرة من بيت ا١تاؿ على كجو التمليك لرقبتها كما يعطي حيث رأل
( )2

ا١تصلحة  ،إذ ال فرؽ بُت األرض كا١تاؿ ُب الدفع للمستحقُت .
اعتراض (يمكن أف يقاؿ) :

ما ذيكر من ا١تساكاة بُت األرض كبُت ا١تاؿ ا١تنقود غَت مسلَّم  ،ألف األرض أعز كأنفس
من ماؿ النقد .
جواب عن االعتراض (يمكن أف يقاؿ) .
ال يسلَّم ما ذكر فإف ا١تاؿ النقدم ُب أحياف ليست باليسَتة يكوف أفضل من األرض ،

ألف با١تاؿ النقدم يستطيع اإلنساف أف يتصرؼ بو ُب منافع كثَتة جدان ال حصر ٢تا ٓتبلؼ
األرض .
القوؿ الثالث :

أنو إذا كانت األراضي العامرة قد انتقلت إٔب بيت ا١تاؿ إرثان ٦تن ال كارث لو من ا١تسلمُت
فإنو ٬توز إقطاعها ٘تليكان ما ٓب يقفها اإلماـ  ،كإف انتقلت إٔب بيت ا١تاؿ غنيمة أك فيئان فإنو
()3

()4

قوؿ عند الشافعية كركاية عند اٟتنابلة  ،كاستدؿ أصحاب
ال ٬توز إقطاعها ٘تليكان كىو ه
ىذا القوؿ بأدلة أصحاب القوؿ األكؿ بعدـ جواز إقطاع أراضي العامر مطلقان كٛتلوىا على
أراضي الفيء كالغنيمة كما استدلوا بأدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب على األراضي العامرة غَت
( )1مطالب أكٕب النهى (. )453/5
( )2ا٠تراج أليب يوسف ص ( ، )69رد احملتار على الدر ا١تختار (. )237-236/6
( )3األحكاـ السلطانية ُب الواليات الدينية للماكردم ص(. )331-330
( )4األحكاـ السلطانية أليب يعلى الفراء ص (. )222
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أراضي الفيء كالغنيمة .
الراجح :

الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم ىو رجحاف القوؿ الثا٘ب القائل ّتواز إقطاع األراضي العامرة
٘تليكان إذا كاف اإلماـ عادالن كأقطع األرض العامرة ٔتا فيو ا١تصلحة كذلك لؤلسباب التالية :
-1أف اإلقطاع ثابت بأدلة صحيحة من فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
-2أف األصل ىو جواز تصرؼ اإلماـ ُب بيت ا١تاؿ إذا كاف تصرفو ٭تقق ا١تصلحة
العامة للمسلمُت .
-3أف األصل ُب األراضي ىو عدـ الوقف  ،كإثبات الوقف ٭تتاج إٔب دليل  ،ككوف ىذه
األراضي كقفان ىو ا١تانع الوحيد ألصحاب القوؿ األكؿ من القوؿ ّتواز إقطاع اإلماـ لؤلرض
العامرة .
-4أف األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ على منع إقطاع األراضي العامرة من
ماؿ الفيء كالغنيمة ضعيفة  ،عبلكة على ذلك إهنا ليست صر٭تة ُب ا١تنع بل ىي ٤تتملة.
-5أف التفريق بُت إقطاع األراضي العامرة كإقطاع ماؿ النقد من الذىب كالفضة ْ ،تيث
إنو ٬توز ُب الثا٘ب دكف األكؿ ال دليل عليو فيما أعلم .
()2()1

-6أف عليان رضي اهلل عنو سأؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فأقطعو ينبع
()3

()4

-7أف أبا بكر رضي اهلل عنو أقطع الزبَت ما بُت اٞترؼ إٔب قناة

( )1ينبع سبق بياهنا ص (. )292
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )292
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 120
( )4اٞتييرؼ سبق بياهنا ص (. )292
( )5قناة سبق بياهنا ص ( . )293
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 293
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()6()5

.

.

المبحث الثاني
المطلب الثالث
الموات ال َّ
عامرا
حد لو إال أف يكوف ن

كاصطالحا -:
أكالن  :التعريف بالموات كالعامر لغةن
ن

اصطبلحا .
سبق التعريف با١توات لغة ك
ن
أما العامر  :فهو خبلؼ ا١توات أك الغامر لغةن
)(1

اصطبلحا  ،كبناءن على ذلك فإف
ك
ن
يحييت بزرع أك إصبلح  ،أك ّٔا أثر عمارة  ،أك
التعريف اللغوم للعامر ىو  :األرض اليت أ ٍ
)(2

)(3

اليت ٢تا مالك أك اليت ينتفع ّٔا أحد من الناس .
)(4

اصطبلحا :
أما التعريف بالعامر
ن

فهو عند اٟتنفية  -:األرض اليت ٢تا مالك أك ىي من مرافق البلد ككانت داخلة فيو .
)(5

أك البقعة اليت لو كقف رجل على أدناه من العامر كنادل بأعلى صوتو ٝتعو أقرب من ُب
العامر إليو .
)(6

( )1انظر  :ص (. ) 287
( )2انظر  :هتذيب اللغة  ،مادة (عمر) ( ، )129/8كالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  ،مادة (غمر) (،)773/2
ا١تغرب ُب ترتيب ا١تعرب (ا١تيم كالواك) ( ٥ ، )448/1تتار الصحاح  ،مادة (غمر) ص(  ، )229تاج العركس
ي
ي
(غمر) ( ، )260/13ا١تعجم الوسيط (. )661/2
( )3انظر  :الدر ا١تختار ( ، )421/6الذخَتة للقراُب (. )661/6
(٣)4تمل اللغة البن فارس (ا١تيم كالواك كما يثلثهما) ( ، )819/1ا١تخصص البن سيده (٥ ،)102/3تتار الصحاح،
مادة (موت) ص (. )266
( )5النتف ُب الفتاكل للسفدم (  ، )627/2أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت الفقهاء للركمي اٟتنفي
ص (. )105
( )6اللباب (  ، )219/2بدائع الصنائع (  ، )194/6العناية شرح ا٢تداية (  ، )69/10ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم
( ، )383/4تبيُت اٟتقائق (. )35/6
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أك ما ال يستفىت عنو ا١تسلموف من األرض  ،كأرض ا١تلح كالقار كالنفط.
حق لعامة ا١تسلمُت .
أك ما يتعلق ّٔا ه
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أك اسم ١تا ينتفع بو من األرض .
)(1

كالعامر عند ا١تالكية ىو  :األرض غَت ا١تنفكة أك غَت السا١تة أك غَت ا٠تالية عن
االختصاص  .أك األرض اليت ٢تا مالك .
)(3

)(2

كعند الشافعية العامر  :ما فيو أثر عمارة أك ظهر عليو النهر أك عرفت عمارتو بوجو .
)(4

أك ىي األرض اليت ٢تا مالك كّٔا ماء أك عمارة كينتفع ّٔا .
)(5

كعند اٟتنابلة  :ىي األرض العامرة بأم نوع من أنواع العمارة .
أك األرض غَت ا٠تراب الدَّارسة .
)(6

كعند تأمل التعريفات السابقة يبلحظ أمرين :
األمر األكؿ  :أنو ال فرؽ بُت التعريف اللغوم كالتعريف االصطبلحي .
األمر الثاني  :أف العامر يطلق على األرض اليت ٚتعت أكصافنا من أ٫تها -:
أرض ٢تا مالك أك غَت منفكة عن االختصاص .
 -1ه
- 3أرض ينتفع ّٔا .
- 4أرض ظهر ّٔا أثر عمارة أك ىي حرٙبه لعامر أك من مرافق البلد .
ثانينا :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم :

( )1انظر  :بداية ا١تبتدم (  ، )225/1بدائع الصنائع (  ، )194/6العناية شرح ا٢تداية ( ٣ ، )69/10تمع األهنر
(. )557/2
( )2جامع األمهات (  ، )444/1الشرح الكبَت (  ، )66/4حاشية الصاكم (  ، )92/4منح اٞتليل شرح ٥تتصر
خليل (. )73/8
( )3شرح حدكدابن عرفة (. )408/1
( )4اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )356/2حاشية البيجرمي (. )231/3
(ٖ )5ترير ألفاظ التنبيو للنوكم  ،ص(. )231
( )6ا١تغٍت البن قدامة ( ، )416/5شرح منتهى اإلرادات ( ، )362/2حاشية الركض ا١تربع ( ،)474/5ا١تطلع على
أبواب ا١تقنع ص (. )338
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ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد ابن حبيب ا١تاكردم البصرم

)(1

ُب كتابو اٟتاكم  ،حيث
)(2

قاؿ رٛتو اهلل تعأب  " :كدليلنا :أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -اقتطع بُت ظهرا٘ب عمارة
األنصار كألف الببلد احملياة على عهد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم ٍ -ب على عهد
خلفاءه متصلة العمارة متبلصقة اٞتذكر كلو كاف على ما قالوه لوجب أف يفصل بُت كل
عمارتُت ٔتا ذكركه من التحديد ،كما استدؿ بو من حديث جابر فهو دليل عليو ،ألف فحواه
أف ما قرب من ا١تصر جاز إحياؤه "
ثالثنا :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

حدا معيننا للموات .
تبُت ن
ٓب أقف على آثار للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٌ
رابعا  :رأم أىل العلم رحمهم اهلل تعالى في بياف ِّ
حد الموات :
ن
اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

أف ا١توات ال َّ
عامرا  ،كإ٪تا للموات صفات
حد لو  -من جهة ا١تسافة -إال أف يكوف ن

يعرؼ ّٔا

)(3

 ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية

)(4

كا١تالكية كالشافعية
)(5

)(6

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )203
( )2اٟتاكم (. )480/7
( )3كمن تلك الصفات -:
أ  -أنو ليس ٔتلك ألحد .
ب  -أنو ليس من مرافق البلد أك ليس حرٯتنا لعامر .
ج – أنو األرض اليت ال يصلها ا١تاء أك مات زرعها النقطاع ا١تاء أك غلبتو عليها أك ٨تو٫تا.
د – أنو األرض اليت ليس ّٔا عمارة أك أثر عمارة .
ق – أنو األرض ا٠تراب الدارسة .
ح – أنو األرض غَت ا١تنتفع ّٔا .
( )4انظر  :بداية ا١تبتدم ( ، )225/1بدائع الصنائع (٣ ، )194/6تمع األهنر (.)557/2
( )5انظر  :جامع األمهات ( ، )444/1الشرح الكبَت ( ، )66/4حاشية الصاكم (.)92/4
( )6انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )356/2حاشية البجَتمي ( ٖ ، )231/3ترير ألفاظ التنبيو للنوكم
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كاٟتنابلة  ،كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب :
)(1

-1عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ ١ :تا قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم
)(2

ا١تدينة أقطع الدكر  ،كأقطع عبداهلل بن مسعود فيمن أقطع  ،فقاؿ لو أصحابو  :يا رسوؿ
)(3

اهلل نى ّْكٍبو عنَّا  ،فقاؿ  :فلم بعثٍت اهلل إ نذا ؟!! إف اهلل ال يقدّْس أمة ال يعطوف الضعيف منهم
حقو "
)(4

)(5

ػػػػػػػػػ
=

(. )231

( )1ا١تغٍت البن قدامة ( ، )416/5شرح منتهى اإلرادات ( ، )362/2حاشية الركض ا١تربع (.)474/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
( )3الدكر  :اسم موضع با١تدينة .
انظر  :البدر ا١تنَت (. )65/7
(ّْ )4
نكٍبوي عنَّا  :أم ى٨تّْ ًو أك أبٍعً ٍدهي عنَّا .

انظر  :لساف العرب  ،مادة (نكب) (.)770/1
هتذيب اللغة  ،باب  :الكاؼ كالنوف  ، )158/10 ( ،تاج العركس  ،مادة (نكب) (  ،)305/4النهاية ُب
غريب اٟتديث كاألثر (نكب) ( ، )435/2غريب اٟتديث البن اٞتوزم  ،باب  :النوف مع الكاؼ ()435/2
 ،شرح السنة للبغوم (. )271/8
( )5أخرجو الشافعي ُب مسنده (  ، )381/1كابن أيب شيبة ُب تاريخ ا١تدينة  ، )242/1 ( ،كالبيهقي ُب
السنن الصغرل  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :إحياء ا١توات  ،باب  :سواء كل موات ال مالك لو أين كاف  ،رقم

( ، )241/6 ( )11801ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،كتاب  :الصلح  ،باب  :إحياء ا١توات  ،رقم

( ، )11/9( )12185كباب  :ما يكوف إحياء  ،رقم (  ، )18/9( )12210كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط ،
رقم ( ، )162/5( )4949كا١تعجم الكبَت أيضا  ،رقم (. )222/10( )10534
كاٟتديث إسناده ضعيف ألنو مرسل إذ إف الراكم عن ابن مسعود رضي اهلل عنو ىو ٭تِت بن جعدة  ،قاؿ ابن
معُت كأبو حاًب  ،كابن حجر  ":٭تِت بن جعدة ٓب يلق ابن مسعود كإ٪تا يرسل عنو " .

انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )66-65/7خبلصة البدر ا١تنَت (  ، )111/2تلخيص اٟتبَت ( ، )140/3 ( ، )151/3
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كجو الداللة :
أف الدكر اليت با١تدينة ىي بُت ظهرا٘ب عمارة األنصار رضي اهلل عنهم من ا١تنازؿ كالنخيل
حد من ا١تسافة ُّ
كلو كاف للموات ّّ
٭تد بو ١تا جاز إقطاع النيب . 
)(1

اعتراض :
اٟتديث ضعيف ألنو مرسل فبل يصح االحتجاج بو .
)(2

جواب عن االعتراض (ٯتكن أف يقاؿ) :
يسلّْم أف اٟتديث ضعيف إال أف األصل ُب ا١توات أف يرجع ُب معناه إٔب اللغة  ،كاللغة

حدا من ا١تسافة كإ٪تا ىعٌرفىػٍتوي بصفات معينة .
ٓب ّْ
تبُت لو ن
ْتد َّ و
-2أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يثبت عنو أنو َّ
معُت من ا١تسافة،
حد ا١توات ٍّ
ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل عنهم  ،كيدؿ على ذلك أف الببلد احملياة على عهد
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعهد خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم كانت متصلة العمارة
حد من ا١تسافة ُّ
متبلصقة اٞتذكر  ،كلو كاف للموات ّّ
٭تد بو لوجب أف يفصل بُت كل
عمارتُت ٔتا ذيكًىر من التحديد .
اعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر من أف الببلد اليت كاف ي٭تييها النيب صلى اهلل عليو كسلم كخلفاؤه
)(3

الراشدكف رضي اهلل عنهم ٬تعلوهنا متصلة بالعمارة ،كذلك لعدـ ثبوت ذلك عنهم .
)(4

ػػػػػػػػػ
=

ركضة احملبُت البن حجر رقم (. )172/3( ، )947

( )1اٟتاكم الكبَت ( ، )480/7شرح السنة للبغوم (. )271/8
( )2البدر ا١تنَت (  ، )68/7خبلصة البدر ا١تنَت (  ، )111/2التخليص اٟتبَت (  ، )151 ،140/3ركضة احملبُت
البن حجر رقم (. )172/3( )947
( )3اٟتاكم الكبَت (. )480/7
( )4بدائع الصنائع ( ، )194/6العناية شرح ا٢تداية ( ، )69/10تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )35/6
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جواب عن االعتراض (ٯتكن أف يقاؿ) :
لو يسلّْم ما ذكر فإف األصل ىو أف ا١توات ال َّ
عامرا ،
حد لو ٔتسافة معينة إال أف يكوف ن
كيدؿ على ذلك أف لغة العرب ٓب ٖتدد ُب ذلك شيئنا  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ا١تطالب
حد للموات ىو من ٌادعاهي ال العكس .
بإثبات ٍّ
أيضا ٢تذا القوؿ بأف األصل ُب بياف معٌت ا١توات ىو ما بيٌنتو لغة
-3ٯتكن أف يستدؿ ن
العرب  ،إال أف يرد لو معٌت آخر عند الشارع اٟتكيم كٓب يوجد  ،كبناءن على ذلك َّ
البد من
الرجوع إٔب لغة العرب  ،كإذا رجعنا إٔب لغة العرب كجدنا أهنا ٓب َّ
اٖتدا إال أف يكوف
ٖتد للمو ن
عامرا  ،إذ إف ا١توات نقيع العامر كالعكس صحيح .
ن

القوؿ الثاني :
أف للموات ىح َّدان ي٭ت ُّد بو من جهة ا١تسافة  ،كضابط تلك ا١تسافة ىو  :كل و
أرض أك بقعة
لو كقف رجل على أدناه من العامر  ،كنادل بأعلى صوتو ٓب يسمعو أقرب من ُب العامر

إليو  ،كإٔب ذلك ذىب أبو يوسف
)(1

)(2

رٛتو اهلل تعأب من اٟتنفية  ،كاستدؿ على ذلك ٔتا

يأٌب :
-1عن جابر بن عبداهلل

)(3

رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  :من

أرضا دعونة من ا١تصر أك رمية من ا١تصر فهي لو " .
أحيا ن
)(4

( )1اللباب ( ، )219/2بدائع الصنائع (  ، )194/6العناية شرح ا٢تداية (  ، )69/10ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ،
( ، )383/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )35/6
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )207
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )233
( )4أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )364/3 ( )14974كا٢تيثمي ُب غاية ا١تقصد  ،رقم ( )1971
( ، )168/2كابن حجر العسقبل٘ب ُب إطراؼ ا١ت ٍسنًد ا١تعتىلًي بأطراؼ ا١تسنىد اٟتنبلي  ،رقم (
ي
ي
( )169/2كاٟتديث إسناده ضعيف  ،كسبب ضعفو انقطاع اإلسناد  ،إذ إف أبا بكر بن ٤تمد بنن عمرك بن

)2027

حزـ األنصارم ال يركم عن الصحابة رضي اهلل عنهم مطل نقا كإ٪تا يركم عن التابعُت رضي اهلل عنهم " .ا.ىػ.
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=

كجو الداللة :

َّبُت اٟتديث أف للموات َّ
حدان يرجع إليو ٔتسافة معينة كىي ٔتقدار الدعوة من ا١تصر،
كمعرفة مدل ىذه الدعوة ىو أف يقف اإلنساف على أدٗب األرض بالنسبة إٔب العامر ٍب ينادم
بأعلى صوتو  ،فإذا ٓب يسمعو أقرب الناس إليو ُب العامر فإف األرض تكوف مواتنا كالعكس

بالعكس .
)(1

اعتراض :
اٟتديث إسناده ضعيف ألنو منقطع .
)(2

جواب عن االعتراض :
االنقطاع ىنا إ٪تا ىو بسبب اإلرساؿ  ،كا١تراسيل ٭تتج ّٔا العلماء فيما مضى  ،بل إف
)(3

ا١ترسل قد يكوف أصح من ا١توصوؿ  ،كالسيما إذا كاف اٟتديث ا١ترسل قد أرسلو إماـ
حافظ .
)(4

الراجح :
بعد عرض األقواؿ مع أدلتها فإف الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو قوؿ
ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة من أف ا١توات ال َّ
حد لو إال أف
عامرا  ،كذلك لؤلسباب التالية -:
يكوف ن
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ٖ ، )259/8( )7849تفة التحصيل ُب ذكر ركاة ا١تراسيل ( ، )358/1
معا٘ب األخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معا٘ب اآلثار  ،رقم (. )282/3( )2820

( )1انظر  :العناية شرح ا٢تداية ( ، )69/10تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )35/6
( )2انظر ٖ :تفة التحصيل ُب ذكر ركاة ا١تراسيل (. )358/1
( )3رسالة أيب داكد ألىل مكة (. )24/1
( )4اإللزامات كالتتبع للدارقطٍت ( ، )254/1مقدمة ابن الصبلح (. )24/1

326

-1قوة األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ كضعف أدلة القوؿ الثا٘ب .
حد ا١توات ىو ما بيٌنتو لغة العرب إال أف يرد لو معٌت آخر عند
-2أف األصل ُب بياف ّْ
آخرٟتد ا١توات عند الشارع اٟتكيم كجب أف يبقى أصل
الشارع اٟتكيم  ،ك١تا ٓب يرد معٌت
ّْ
َّ
معٌت ا١توات على ما ىو عليو من لغة العرب .

المبحث الثاني
المطلب الرابع

عدـ مشركعية إحياء حريم العامر

كاصطالحا :
أكالن  :التعريف بحريم العامر لغةن
ن
ال ٮتتلف ا١تعٌت اللغوم عن ا١تعٌت االصطبلحي ٟترٙب العامر فاٟترٙب ُب أصل اللغة  :ما
حوؿ الشيء من اٟتقوؽ كا١تنافع  ،كا١تراد ْترٙب العامر ىو ما أضيف إليو ككاف من حقوقو
)(1

( )1تاج العركس  ،ا١تقدمة  ،ا١تقصد العاشر (. )108/1
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كمرافقو .
)(1

ككذلك معناهي عند الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب .
عتكا عن ذلك بعبارات ٥تتلفة منها قو٢تم ُب تعريف حرٙب العامر  " :كل ما صلح
كقد َّ
بو العامر إف كاف يمرف نقا ألىلو من طريق كفناء كمسيل ماء كغَت ذلك .
)(2

كقاؿ بعضهم  " :ما ٭تتاج إليو ١تصلحة العامر من ا١ترافق كالبئر  ،كالفناء  ،كالطريق .
كم ٍلقى
كقاؿ بعضهم " كل ما تعلَّق ٔتصاّب العامر من طرقو كمسيل مائو كمطرح قمامتو ى
)(3

ترابو كآالتو " .
)(4

ثانينا  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ مشركعية إحياء

حريم العامر-:

ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تصرم ا١تعركؼ با١تاكردم
الكبَت  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب " :
)(6

)(5

ُب كتابو اٟتاكم

فإذا ملك عامرا من ببلد اإلسبلـ بأحد ىذه

األسباب الثمانية صار مالكا لو كٟترٯتو كمرافقو من فناء كطريق كمسيل ماء كغَت ذلك من
مرافق العامر اليت ال يستغٍت العامر عنها ،فبل ٬توز أف ٯتلك ذلك على أىل العامر بإحياء كال
غَته فمن أحياه ٓب ٯتلكو كقاؿ داكد بن علي :حرٙب العامر كسائر ا١توات من أحياه فقد ملكو
استدالال بقولو  -صلى اهلل عليو كسلم  -من أحيا أرضا مواتا فهي لو كىذا خطأ١ ،تا ركم
( )1انظر  :هتذيب اللغة  ،باب  :اٟتاء كالراء كا١تيم ( ، )32/5ا١تخصص (٥ ، )503/1تتار الصحاح  ،مادة (حرـ)
ص(. )71
( )2األـ (٥ ، )42/4تتصر ا١تز٘ب ( ، )229/8اٟتاكم الكبَت ( ، )474/7آّموع للنوكم (. )205/15
( )3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ( ، )293/2فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب (. )301/1
( )4ا١تغٍت (  ، )418/5الشرح الكبَت (  ، )153/6ا١تبدع (  ، )100/5اإلنصاؼ (  ، )357/6اإلقناع
( ،)386/2شرح منتهى اإلرادات ( ، )364-363/2شرح الزركشي ( ، )262/4احملرر ُب الفقو ()367/1
.
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 203
( )6انظر اٟتاكم الكبَت ( . ) 479 / 7
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عن النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ :ال ٛتى إال ُب ثبلث :ثلة البئر ،كطوؿ الفرس،
كحلقة القوـ ،كثلة البئر :ىو ملقى طينها كطوؿ الفرس كىو ما انتهى الفرس إليو ْتبلو الذم
قد ربط بو كحلقة القوـ فإنو هنى منو عن اٞتلوس كسط اٟتلقة ،كألف حرٙب العامر قد كاف
على عهد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم ٍ -ب على عهد خلفاءه مقرا على أىلو ٓب
يتعرض أحد إلحياءه مع ما انتهوا إليو عند كثرهتم من ضيق العامر ّٔم ،كألنو لو جاز إحياء
حرٙب العامر كمنع أىلو منو باإلحياء ليبطل العامر على أىلو كسقط االنتفاع بو ،ألنو يقضي
إٔب أف يبٍت الرجل دارا يسد ّٔا باب جاره فبل يصل اٞتار إٔب منزلو كما أدل إٔب ىذا من
الضرر كاف ٦تنوعا منو ،كليس اٟترٙب مواتا فيصح استدالؿ داكد عليو.
ثالثنا  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو .

ٓب أقف على آثار للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم تدؿ على مشركعية إحياء حرٙب
العامر .
رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
ن

اختلف أىل العلم ُب مشركعية إحياء حرٙب العامر على قولُت :

القوؿ األكؿ :

ال ٬توز إحياء حرٙب العامر  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية

)(1

،

كا١تالكية  ،كالشافعية كاٟتنابلة كاستدلوا على ذلك :
)(2

)(3

)(1

( )1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )35/6النتف ُب الفتاكل للسفدم (  ، )627/2بدائع الصنائع ( )194/6
 ،ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم ( ، )384/4العناية شرح ا٢تداية ( ، )73/10االختيار لتعليل ا١تختار ()67/3
.
ملتقى األْتر ( ، )230/1البحر الرائق ( ، )240/8رد احملتار على الدر ا١تختار (. )8/10
( )2بلغة السالك ألقرب ا١تسالك (  ، )294/2التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (  ، )431/1الذخَتة ُب فركع ا١تالكية
( ، )279/5مواىب اٞتليل (  ، )602/7حاشية الدسوقي (  ، )439/5جامع األمهات ص ( ، )444
الشامل ُب فقو اإلماـ مالك (. )847/2
( )3اٟتاكم الكبَت (  ، )475/7ا١تهذب للشَتازم ( ٥ ، )294/2تتصر ا١تز٘ب (  ، )229/8آّموع ( ، )208/15
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=

-1عن ببلؿ بن ٭تِت العبسي  ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :
)(2

كح ٍل ىقةي القوـ " .
" الٛتى إال ُب ثبلث  :ثلة البئر كطوؿ الفرس ى
)(3

ػػػػػػػػػ
=

)(4

)(5

حاشية اٞتمل ( ، )563/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )479/7

( )1ا١تغٍت البن قدامة (  ، )418/5الكاُب (  ، )243/2الشرح الكبَت (  ، )153/6ا١تبدع (  ، )100/5كشاؼ
القناع ( ، )187/4شرح منتهى اإلرادات (. )364/2
( )2ببلؿ بن ٭تِت العبسي ركل عن حذيفة رضي اهلل عنو  ،كركل عنو سعد بن أكس كخبيب بن سليم كليث بن أيب
سليم كٛتاد بن عيسى قاؿ ٭تِت بن معُت  " :ليس بو بأس " كقاؿ أبو ٤تمد ركل ببلؿ بن ٭تِت عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم مرسل  ،كركل عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مرسل ،كركل
عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كيقوؿ حدثٍت ميمونة موالة النيب صلى اهلل عليو كسلم كأخت٘ب شتَت بن شكل
كالذم ركل عن حذيفة " ا.ىػ .
انظر  :اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (  ، )396/2 ( )1548كالطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )2193
( ،)239/6كالتاريخ الكبَت رقم الًتٚتة (. )108/2( )1860
( )3ال ٛتى  :أم ال ٭تق و
ألحد أف ٯتنع غَته إال مقدار ما يكوف حرٯتنا لو  ،كأصل اٟتمى ُب اللغة الشيء احملظور
فح ىمى ٠تاصتو
استعول كلبان ى
الذم ال يقرب  ،كقد كاف الشريف من العرب ُب اٞتاىلية إذا نزؿ بلدان ُب عشَتتو ى
ىم ىدل عيو ًاء الكلب ال يى ٍشىريكوي فيو غَته  ،فلم يػىٍر ىعو معو أح هد  ،ككاف شريك القوـ ُب سائر ا١تراتع حولو  ،فنهى النيب
صلى اهلل عليو كسلم أف ٭تمى على الناس ٛتى كما كانوا ُب اٞتاىلية يفعلوف " .
انظر  :لساف العرب  ،مادة (ٛتا) (٥ ، )348/3تتار الصحاح  ،مادة (ٛتي)  ،ص (. )66
( )4ثلة البئر  :الثلة ا١تراد ّٔا ىنا ىو ما يٗترج من تراب البئر لتنظيفها ك٨تو ذلك  ،كا١تقصود ىنا ىو بياف مقدار جرٙب
بئرا ُب موضع ليس
البئر  ،كقدره ما يكوف كافينا ١تىٍلقى ثلة البئر  ،قاؿ أبو عبيد ثلة البًت  :يعٍت إذا احتفر الرجل ن
ٔتلك و
ألحد  ،فيكوف لو من حوإب البئر من األرض ما يكوف ملقى بثلة البئر " أ.ىػ .
أيضا بياف حرٙب الفرس كىو أف يكوف الرجل ُب العسكر فَتبط فرسو فلو من ذلك
كطوؿ الفرس  :ا١تراد ىنا ن
ا١تكاف مستدار لفرسو ُب طوؿ حبلو الذم قد ربط بو ٭تميو من الناس .
أيضا ىو بياف من حرٙب اٟتلقة كىو أف ال ٬تلس الرجل ُب كسط اٟتلقة .
كح ٍل ىقةي القوـ  :كا١تراد ىنا ن
ى
انظر  :غريب اٟتديث أليب عبيد ( ، )276/2غريب اٟتديث البن اٞتوزم ( ، )127/1النهاية ُب غريب
اٟتديث (  ، )220/1اٟتاكم الكبَت (  )496/7هتذيب اللغة مادة (ثل) (  ، )48/15لساف العرب  ،مادة
ثل) ( ، )413/11( ، )90/11تاج العركس  ،مادة (طوؿ) (. )394/29
( َّ

( )5أخرجو ابن ز٧تويو ُب األمواؿ  ،رقم (  )656/2( ، )1082كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :إحياء ا١توات
باب  :ما جاء ُب مقاعد األسواؽ كغَتىا  ،رقم ( ، )249/6( )11838كباب  :ما جاء ُب حرٙب اآلبار  ،رقم
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كجو الداللة من اٟتديث :
َّبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم أف البئر لو حرٙب ال ٬توز التعدم عليو بإحياء كال غَته ،
كعدما .
خاصا بالبًت  ،إذ إف اٟتكم يدكر مع العلة ن
كىذا عاـّّ ُب كل عامر كليس ن
كجودا ن
اعتراض :

اٟتديث ضعيف  ،ألنو مرسل فبل ٭تتج بو .
)(1

جواب عن االعتراض :
يسلّْم ما ذيكر إال أف حرٙب العامر ليس مواتنا حىت يصح أحياؤهي .
-2عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "
)(2

)(3

ال ضرر كال ضرار " .
)(4

ػػػػػػػػػ
=

( ، )258/6( )11875كاٟتديث ضعيف ألنو مرسل  ،كقد حكم بإرسالو ابن أيب حاًب كالبيهقي كغَت٫تا .
انظر  :اٞترح كالتعديل ( ، )397/2كسنن البيهقي (. )249/6

( )1انظر  :اٞترح كالتعديل ( ، )397/2كسنن البيهقي (. )249/6
( )2انظر  :رد احملتار على الدر ا١تختار ( ، )8/10ا١تهذب (. )294/2
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )4أخرجو ابن ماجو  ،كتاب  :األحكاـ  ،باب  :ذكر القضاة  ،رقم (  ، )784/2( )2340كمالك ُب ا١توطأ ،
كتاب  :األقضية  ،باب  :القضاء ُب ا١ترفق  ،رقم (  )1078/4( )600كالشافعي ُب ا١تسند ،ص ( ، )224
كاإلماـ أٛتد ُب ا١تسند  ،رقم ( ، )55/5( )2865كأبو داكد ُب ا١تراسيل  ،رقم ( ، )294/1( )407كابن أيب
عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  ، )215/4 ( )2200كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط رقم ( ،)90/1( )268
كا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )228/11( )11576كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم (  ، )51/4( )3079كاٟتاكم ُب
ا١تستدرؾ  ،رقم ( ، )66/2( )2345كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم ( )303/2( )2088كالسنن الكتل
 ،رقم ( ، )335/1( )1046كمعرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )305/8( )11979قاؿ ابن عبدالت  " :ىذا
اٟتديث ُب ا١توطأ عند ٚتيع الركاة مرسبلن  ،كقد ركاه الدراكردم عن عمرك بن ٭تِت عن أبيو عن أيب سعيد ا٠تدرم
مسندان " ا.ىػ .
كقاؿ ابن حزـ  :ىذا ا٠تت ٓب يصح قط  ،إ٪تا جاء مرسبلن أك من طريق فيها إسحاؽ بن ٭تِت كىو ٣تهوؿ "
ا.ىػ ،كقاؿ البيهقي  " :ىذا مرسل  ،كقد ركيناه موصوالن ُب كتاب الصلح ط ا.ىػ كقاؿ عمرك بن الصبلح " :ىذا
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كجو الداللة :

دارا ُّ
كتسد ّٔا باب
أنو لو جاز إحياء حرٙب العامر  ،ألفضى ذلك إٔب أف يبٍت الرجل ن
٦تنوعا منو لداللة اٟتديث
جاره  ،فبل يصل اٞتار إٔب منزلو  ،كما أدل إٔب ذلك الضرر كاف ن

عليو .
)(1

اعتراض :
اٟتديث ضعيف ألنو ٓب يرد إال من طريق مرسل أك من فيها ٣تهوؿ فهو ضعيف .
)(2

جواب عن االعًتاض من ثبلثة أكجو :
أيضا من
الوجو األكؿ  :ال يسلَّم أف اٟتديث ٓب يرد إال من طرؽ مرسلة فقط  ،بل كرد ن

طرؽ موصولة .
)(3

ػػػػػػػػػ
=

اٟتديث أسنده الدارقطٍت من كجوه  ،ك٣تموعها يقوم اٟتديث ك٭تسنو كقد تقبلو ٚتاىَت أىل العلم كاحتجوا بو "
بعضا" ا.ىػ  .كقاؿ اٟتاكم صحيح اإلسناد على شرط مسلم " ا.ىػ
ا.ىػ كقاؿ النوكم  " :لو طرؽ يقوم بعضها ن
كالذم يظهر ٕب أف اٟتديث حسن لكثرة طرقو كشواىده كما ذىب إٔب ذلك ابن الصبلح كالنوكم كابن رجب
اٟتنبلي كغَتىم من أىل العلم  ،كما أف قواعد الشريعة كأصو٢تا تشهد بصحة ىذا اٟتديث كمكانتو  ،يضاؼ إٔب
ذلك أف اٟتديث نقلو ٚتاىَت أىل العلم كاحتجوا بو كما ذكر ذلك ابن الصبلح " ا.ىػ  .كقاؿ أبو داكد  " :الفقو
يدكر على ٜتسة أحاديث َّ
كعد ىذا اٟتديث منها " ا.ىػ .
انظر  :االستذكار البن عبدالت (  ، )190/7احمللى البن حزـ (  ، )530/7 ( ، )85/7السنن الكتل
للبيهقي ( ، )225/10األربعُت النوكية ص ( ، )97شرح األربعُت النوكية البن دقيق ( ، )106/1جامع العلوـ
كاٟتكم البن رجب (  ، )910/3( ، )211/2ا١تستدرؾ للحاكم (  ، )66/2ا١تراسيل أليب داكد ( ، )294/1
اإل١تاـ ُب أحاديث األحكاـ (  ، )565/2بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ البن القطاف ( ، )786/5
اٞتوىر النقي للمارديٍت ( ، )158/6نصب الراية للزيلعي ( ، )384/4البدر ا١تنَت ( ، )438/2التلخيص اٟتبَت
( ، )475/4ا١تقاصد اٟتسنة ( ، )727/1كشف ا٠تفا (  ، )365/2أسٌت ا١تطالب ُب أحاديث ٥تتلفة ا١تراتب
(. )34/1

( )1اٟتاكم الكبَت ( ، )475/7آّموع ـ(. )208/15
( )2احمللى البن حزـ (. )85/7
( )3فقد كصلو البيهقي ُب سننو كالداركردم كما ذكر ذلك ابن عبدالت ككصلو الدارقطٍت من كجوه كما ذكره ابن
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الوجو الثاني  :أف اٟتديث ليس ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم على تضعيفو بل ذىب بعع
أىل العلم إٔب تصحيحو أك ٖتسينو .
)(1

الوجو الثالث  :أف اٟتديث نقلو ٚتاىَت أىل العلم كاحتجوا بو كتلقتو األمة بالقبوؿ ،
فبل يضر بعد ذلك القوؿ بتضعيفو .
)(2

-3عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من
أرضا ميتة ُب غَت حق مسلم فهي لو كليس لًعًٍرًؽ ظآب حق " .
أحيا ن
كجو الداللة :
)(3

)(4

َّ
دؿ ظاىر اٟتديث أف ما تعلق بو حق مسلم ال ٯتلك باإلحياء .
)(5

ػػػػػػػػػ
=

أيضا .
الصبلح ككصلو اٟتاكم ن
أيضا (  ، )303/2االستذكار البن عبدالت
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (  ، )335/1كالسنن الصغرل ن
( ، )190/7شرح األربعُت النوكية البن دقيق العيد ( ، )106/1كا١تستدرؾ (. )66/2

( )1انظر  :ا١تستدرؾ للحاكم ( ، )66/2األربعُت النوكية ( ، )97جامع العلوـ كاٟتكم البن رجب (. )211/2
( )2شرح األربعُت النوكية البن دقيق العيد (. )106/1
( )3تقدمت ترٚتتو  ،ص(. )146
أرضا مواتنا  ،ص (  ، )400كاإلماـ مالك ُب
( )4أخرجو البخارم معل نقا  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  ،باب  :من أحيا ن
ا١توطأ  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :القضاء ُب عمارة ا١توات  ،رقم (  ، )1076/4 ( )2750كاإلماـ الشافعي

ُب مسنده رقم ( ، )174/2( )439كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )170/22( )14271كابن أيب شيبة
ُب مصنفو  ،رقم (  ، )487/4 ( )22382كأبو داكد ُب كتاب  :ا٠تراج  ،باب ُ :ب إحياء ا١توات  ،رقم
( ، )178/3 ( )3073كالًتمذم ُب سننو  ،أبواب  :األحكاـ  ،باب  :ما ذكر ُب إحياء أرض ا١توات  ،رقم
( ، )654/3( )1378كغَتىم  .كاٟتديث صحيح  ،قاؿ أبو يعلى ُب مسنده رجالو رجاؿ الصحيح " ا.ىػ .
كقاؿ الًتمذم  :ىذا حديث حسن صحيح " ا.ىػ كقاؿ ابن ا١تلقن ىذا اٟتديث صحيح ا.ىػ كقاؿ البوصَتم
–
الكنا٘ب ُب اإلٖتاؼ ىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت موقوؼ" ا.ىػ  .أم على عمر رضي اهلل عنو
أيضا .
كصححو ابن حزـ ن
انظر  :ا١تسانيد العشرة ( ، )388/3احمللى البن حزـ (. )76/7
( )5ا١تغٍت البن قدامة (. )418/5
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اعتراض :
ال تيسلَّم أف حرٙب العامر من حق ا١تسلم  ،ألنو ليس لئلماـ كال غَته أف ٭تمي شيئنا من

األرض أف ٖتيا .
)(1

جواب عن االعتراض :
٘تاما  ،ألنو ال ٯتكن االنتفاع بالعامر بدكف حرٯتو كلو ٓب
أف حرٙب العامر لو حكم العامر ن

يأخذ حرٙب العامر حكم العامر  ،ألصبح كجود العامر كعدمو سواء .
)(2

-4أف حرٙب العامر كاف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب عهد خلفائو
قرا على أىلو ٓ ،ب تتعرض أح هد إلحيائو  ،مع ما انتهوا إليو عند
الراشدين رضي اهلل عنهم يم ن

كثرهتم من ضيق العامر ّٔم .
)(3

-5أنو لو جاز إحياء حرٙب العامر كمنع أىلو منو باإلحياء لبطل العامر على أىلو كسقط
االنتفاع بو .
)(4

-6أف حرٙب العامر ال يستغٍت عنو ْتاؿ  ،ألنو تابع للعامر

)(5

 ،فأعطى حكمو إذ بو

تتحقق مصاّب العامر .
)(6

-7أف الذم ٬توز إحياؤه إ٪تا ىو ا١توات الذم ال ينتفع بو أما حرٙب العامر فإنو ينتفع بو
مطرحا
فبل يكوف مواتنا ٬توز إحياؤه ككجو االنتفاع بو أنو يًتؾ مرعى ألىل القرية أك ن
ٟتصائدىم  ،أك مكانا لبلحتطاب أك مصبنا للميازيب أك طري نقا يسلك أك مكانا لوقوؼ
( )1احمللى البن حزـ (. )78/7
( )2األـ للشافعي (. )479/7
( )3اٟتاكم الكبَت (. )475/7
( )4ا١تهذب للشَتازم ( ، )294/2آّموع ( ، )205/15الكاُب ( ، )243/2ا١تغٍت (. )418/5
( )5اٟتاكم الكبَت (. )475/7
( )6ا١تغٍت البن قدامة ( . )418/5شرح الزركشي (  ، )262/4ا١تبدع (  ، )100/5شرح منتهى اإلرادات
( ، )364/2كشاؼ القناع (. )187/4
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الدكاب ك٨توىا  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل ٬توز إحياؤه ْتاؿ .
)(1

-8أف ا١توات الذم ٬توز إحياؤه َّ
البد أف يكوف سا١تا من االختصاص كحرٙب العامر ليس
ن
بسآب االختصاص فبل ٬توز إذ إنو مرتفق يرتفق بو .
)(2

القوؿ الثاني :
٬توز إحياء حرٙب العامر  ،كإٔب ذلك ذىب الظاىرية كاستدلوا على ذلك ٔتا يأٌب:
)(3

-1عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من
)(4

أرضا ميتة فهي لو كليس لعرؽ ظآب حق " .
أحيا ن
)(5

أعمر
-2عن عائشة رضي اهلل عنها قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :من َّ
أرضا ليست و
ألحد فهو أحق ّٔا " .
ن
-3عن الصعب بن جثامة الليثي رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
)(6

)(7

)(8

( )1بدائع الصنائع (  . )194/6االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )67/3ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ،)384/4العناية
(. )73/10
( )2جامع األمهات ص (  ، )444حاشية الدسوقي (  ، )400-439/5مواىب اٞتليل (  ، )602/7الشامل ُب
فقو اإلماـ مالك ( ، )847/2بلغة السالك ألقرب ا١تسالك (. )294/2
( )3احمللى البن حزـ (. )78/7
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )146
( )5تق ٌدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 323

( )6تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص ( . ) 41
أرضا مواتنا  ،رقم ( )2335ص (. )400
( )7أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟترث كا١تزارعة  " ،باب  :من أحيا ن

( )8ىو الصحايب اٞتليل الصعب بن جثامة الليثي  ،بن قيس بن ربيعة بن يعمر بن عوؼ بن عامر ،عداده ُب أىل
الطائف  ،ىاجر إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كسكن ا١تدينة  ،كىو الذم أىدل اٟتمار الوحشي إٔب النيب
صلى اهلل عليو كسلم  ،توُب سنة اثنيت عشرة للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :معجم الصحابة للبغوم (  ، )377/3معجم الصحابة البن قانع (  ، )8/2رجاؿ صحيح مسلم
( ، )320/1معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )152/3تاريخ دمشق البن عساكر (  ، )311/53الكاشف
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كسلم  " :ال ٛتى إال هلل كرسولو " .
)(1

كجو الداللة من األدلة السابقة من كجهين :
الوجو األكؿ :

دلٌت األدلة السابقة على جواز إحياء األرض ا١توات ببل اسثناء ال حرٙب عام ور كال غَته .
الوجو الثاني :
َّ
دؿ اٟتديث الثالث على كجو ا٠تصوص أنو ليس لئلماـ كال غَته أف ٭تمي شيئنا من

األرض أف ٖتيا كمن لو اٟتق ُب ا١تنع إ٪تا ىو اهلل كرسولو .
)(2

اعتراض من أربعة كجوه -:
الوجو األكؿ :
يسلّْم أنو ٬توز إحياء األرض ا١توات ببل استثناء إال أف حرٙب العامر ليس ٔتوات بل ىو

تابع أك ٦تلوؾ للعامر أك من ٚتلتو كعليو فبل يصح االستدالؿ ّٔذه األدلة .
)(3

الوجو الثاني :
أنو لو جاز إحياء حرٙب العامر ألدل ذلك إٔب ضرر عظيم على الناس عامة  ،كمن ذلك
الضرر أك ا١تفاسد ُب إحياء حرٙب العامر أف َّ
دارا ُب حرٙب العامر
يسد الرجل باب جاره إذا بٌت ن
 ،كمن ذلك أف ال يصل اٞتار إٔب داره كمن ذلك أف ال يستطيع إيقاؼ دابَّتو أك إنزاؿ متاعو
ػػػػػػػػػ
=

( ، )502/1الواُب بالوفيات (. )180/16

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تساقاة  ،باب  :ال ٛتى إال هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم (  ، )2370ص
( )405ككتاب اٞتهاد كالسَت  ،باب  :أىل الدار يبيتوف فيصاب الولداف كالذرارم ،رقم ( )3012ص ()528
.
( )2احمللى البن حزـ (. )78/7
( )3رد احملتار على الدر ا١تختار (  ، )8/10النتف ُب الفتاكل للسفدم (  ، )627/2بدائع الصنائع ( ، )194/6
الكاُب ( ، )243/2ا١تغٍت البن قدامة ( ، )418/5تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )35/6
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شرعا
َّ
جرا كما أدل إٔب ذلك فهو ٦تنوع ن
كىلم ى

)(1

لقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :الضرر كال

ضرار " .
)(2

الوجو الثالث :
مقيدا ُب لفظ آخر للحديث
أرضا ميتة  :كرد ن
أف قولو صلى اهلل عليو كسلم  :من أحيا ن

أرضا ميتةن ُب غَت حق مسلم فهي لو "
بقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :من أحيا ن

)(3

كمفهومو

أف ما تعلق ْتق مسلم ال ٯتلك باألحياء .
)(4

الوجو الرابع :
أف ا١تراد من قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :ال ٛتى إال هلل كلرسولو "

)(5

ىو  :ال ٛتى ال

حد إال على الوجو الذم ٛتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،إذ إف ٛتى اهلل كرسولو إ٪تا
عامة ا١تسلمُت .
يكوف لصبلح َّ
)(6

جواب عن االعتراض :
الوجو األكؿ  ( :ٯتكن القوؿ بأنو) :
ال نسلم بأف حرٙب العامر ليس ٔتوات إذ لو ٓب يكن مواتنا ١تا قلنا ّتواز إحيائو.
الوجو الثاني ( ٯتكن القوؿ بػ)

أف حرٙب العامر ليس متعل نقا ْتق ا١تسلم حىت يستدؿ ّٔذا الدليل عليو .
الوجو الثالث :

( )1اٟتاكم الكبَت ( ، )475/7آّموع (. )208/15
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 322
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )323
( )4ا١تغٍت البن قدامة ( ، )418/5الشرح الكبَت ( ، )153/6ا١تبدع ( ، )100/5كشاؼ القناع (. )187/4
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 326
( )6شرح السنة للبغوم (. )275/8
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أف ا١تراد بقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :ال ٛتى إال هلل كلرسولو "

)(1

أنو ليس لئلماـ كال

غَته أف ٭تمي شيئنا من األرض أف ٖتيا إال اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم .
)(2

-4اإلجماع

كدليلو أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف ٮتطب على ا١تنت يقوؿ  " :من أحيا
أرضا ميتة فهي لو " .
ن
)(3

ككجو الداللة من ذلك :

أف ىذا كاف ْتضرة الصحابة رضي اهلل عنهم عبلنية ال ينكر ذلك أح هد منهم .
اعتراض :
)(4

ما ذيكر ليس فيو دليل مطل نقا على جواز إحياء حرٙب العامر على كجو ا٠تصوص  ،كإ٪تا
فيو دليل على جواز إحياء األرض ا١تيتة كىذا ال يٮتتلف فيو إ٪تا ا٠تبلؼ ُب جواز إحياء حرٙب
العامر من عدمو .
الراجح :

الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم من األدلة ىو رجحاف قوؿ ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية
كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة القائلُت بعدـ جواز إحياء حرٙب العامر كذلك لؤلسباب اآلتية:
- 1قوة أدلة اٞتمهور ككجاىتها  ،كُب ا١تقابلة ضعف استدالؿ الظاىرية على ما ذىبوا
إليو .
- 2أف الضرر يناُب مقاصد الشريعة كقواعدىا كالقوؿ ّتواز إحياء حرٙب العامر فيو ضرر
بالغ على ا١تسلمُت أفراد كٚتاعات .

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 326
( )2احمللى (. )78/7
أيضا ص (. ) 323
( )3تقدـ ٗتر٬تو كحديث كأثر ن
( )4احمللى البن حزـ (. )78/7
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3
4
5
6

أف حرٙب العامر ليس ٔتوات حىت يقاؿ ّتواز اإلحياء كإ٪تا ىو عامر بدليل أنو ينتفعبو كيستفاد فائدة عظمى من كجوده .
أنو ٓب ينقل إلينا إحياء حرٙب العامر على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أكعلى عهد خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم مع شدة اٟتاجة إليو لقلة البناء .
أف حرٙب العامر ال ٯتكن أف يستغٌت عنو بأم حاؿ من األحواؿ كلذلك أعطىٚتهور أىل العلم حرٙب العامر حكم العامر إذ بو تتحقق مصاّب العامر .
-أف أدلة اٞتمهور أدلة خاصة أما أدلة الظاىريو فهي أدلة عامة .

المبحث الثاني
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المطلب الخامس
مشركعية الحكم بالقيافة
كاصطالحا :
أكالن  :التعريف بالقيافة لغةن
ن

القيافة لغة ىي  :تتبع األثر يقاؿ  :قاؼ القائف يقوؼ فهو قائف
()2

ينظر شبو الولد بأبيو قائف  ،كٚتعو القافة  ،كمصدره  :القيافة .

()1

 ،كمنو قيل للذم
()3

كالقائف  :ىو من ٭تسن معرفة األثر كتتبعو  ،كالقيافة  :ىي حرفة القائف .
اصطالحا  :فهي ال ٗترج عن معناىا اللغوم  ،إذ القيافة ُب اصطبلح
أما القيافة
ن
()4
الفقهاء " :ىي معرفة القائف النسب بفراستو كنظره إٔب أعضاء ا١تولود "  ،كقاؿ بعضهم :
()5

" أف يعرؼ  -أم القائف  -بفطنتو كصدؽ فراستو أف ىذا ابن فبلف أك أخوه " .
ثانينا  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم :
()6

()7

ىو ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اٞتوزية ُ،ب كتابو  :زاد ا١تعاد  ،حيث قاؿ
رٛتو اهلل تعأب  " :كالنيب صلى اهلل عليو كسلم قد صرح ُب اٟتديث الصحيح بصحتها
كأخت ُب اٟتديث الصحيح أف ماء الرجل إذا سبق ماء ا١ترأة كاف الشبو لو ،كإذا سبق
ماؤىا ماءه كاف الشبو ٢تا  ،فهذا اعتبار منو للشبو شرعا كقدرا ،كىذا أقول ما يكوف من
طرؽ األحكاـ ،أف يتوارد عليو ا٠تلق كاألمر كالشرع كالقدر ،ك٢تذا تبعو خلفاؤه الراشدكف

( )1انظر  :الزاىر ُب معا٘ب كلمات الناس (. )367/1
( )2انظر  :هتذيب اللغة  ،باب  :القاؼ كالفاء (. )249/9
( )3انظر  :ا١تعجم الوسيط  ،باب  :القاؼ (. )766/2
( )4انظر  :التعريفات للجرجا٘ب اٟتنفي ص ( ، )172التعريفات الفقهية للتكيت ص ( ، )169عمدة القارم شرح
صحيح البخارم ( ، )293/23إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ البن دقيق العيد (. )207/2
( )5الفائق ُب غريب اٟتديث ( ، )174/1كقد اشتهرت القيافة ُب بٍت مدِب .
انظر  :ا١تبسوط ( ، )70/17هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (. )184/16
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )141
( )7زاد ا١تعاد (. ) 274/ 5
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ُب اٟتكم بالقافة "

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

أ "-أتى رجبلف إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٮتتصماف ُب غبلـ من أكالد اٞتاىلية
يقوؿ ىذا  :ىو ابٍت  ،كيقوؿ ىذا ىو ابٍت  ،فدعا عمر رضي اهلل عنو قائفان من بٍت
ا١تصطلق فسألو عن الغبلـ فنظر إليو ا١تصطلقي  ،كنظر ٍ ،ب قاؿ لعمر رضي اهلل عنو :
قد اشًتكا فيو ٚتيعان  ،فقاـ عمر رضي اهلل عنو إليو بالدرة فضربو ّٔا  ،قاؿ  :كذكر
َّبع أىيُّهما شئت  ،فقاـ الغبلـ فاتبع
اٟتديث  ،قاؿ  :فقاؿ عمر رضي اهلل عنو للغبلـ ات ٍ
أحد٫تا " .
)(1

ب-كُب ركاية " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف يلحق أكالد اٞتاىلية ٔتن ٌادعاىم
ُب اإلسبلـ  ،فأتى رجبلف كبل٫تا يدعي كلد امرأة  ،فدعا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
قائفان فنظر إليهما  ،فقاؿ القائف  :لقد اشًتكا فيو فضربو عمر رضي اهلل عنو بالدُّرة ٍ ،ب قاؿ
للمرأة  :أختيٍت ختؾ فقالت  :كاف ىذا –ألحد الرجلُت -يأتيها كىي ُب إبل أىلها فبل
يفارقها حىت يظن أنو قد استمر ّٔا ٛتل ٍ ،ب انصرؼ عنها فأىريقت دمانٍ ،ب خلف عليها –
تعٍت  :ىذا اآلخر -فبل أدرم من أيهما ىو  ،فكت القائف  ،فقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو للغبلـ كاؿ أيهما شئت " .
)(2

ج-أف عبدالرٛتن بن عوؼ

)(3

رضي اهلل عنو باع جارية كاف يقع عليها قبل أف

( )1أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الدعول كالبينات  ،باب  :القافة كدعول الولد  ،رقم ( )21261
إسناد صحيح موصوؿ  .كانظر  :البدر ا١تنَت
( . )444/10كاٟتديث صحيح  ،قاؿ البيهقي رٛتو اهلل ىذا ه
(. )178/7
( )2أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الدعول كالبينات  ،باب  :القافة كدعول الولد  ،رقم ( )21263
( . )444/10قاؿ البيهقي " كىذه الركاية شاىدة ١تا قبلها " كانظر  :البدر ا١تنَت (.)179/7
( )3ىو عبدالرٛتن بن عوؼ بن عبد عوؼ بن عبد بن اٟتارث القرشي الزىرم صحايب جليل  ،يكٌت أبا ٤تمد ،كلد
بعد عاـ الفيل بعشر سنُت  ،كأسلم قبل أف يدخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دار األرقم  ،كاف من
ا١تهاجرين األكلُت  ،كٚتع ا٢تجرتُت ٚتيعان  ،كىو أحد العشرة ا١تبشرين باٞتنة  ،كأحد الستة الذين جعل عمر رضي
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يستتئها،فظهر ّٔا ٛتل عند ا١تشًتم  ،فخاصموه إٔب عمر رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :فدعا عمر
رضي اهلل عنو القافة  ،فنظركا إليو  ،فأٟتقوه بو  ،كقاؿ ُب موضع آخر  ،فقاؿ عمر رضي اهلل
عنو  :أكنت تقع عليها ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ  :فبعتها قبل أف تستتئها ؟ قاؿ  :نعم ،قاؿ ما
كنت ٓتليق  ،قاؿ  :فدعا عمر رضي اهلل عنو القافة فذكره " .
)(1

د-عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  :أف رجلُت اشًتكا ُب طهر امرأة فولدت  ،فدعا
)(2

عمر رضي اهلل عنو القافة فقالوا  :أخذ الشبو منهما ٚتيعان فجعلو بينهما " .
ي
)(3

ػػػػػػػػػ
=

اهلل عنو الشورل فيهم  ،كصلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خلفو ُب سفره  ،ككاف أمُت رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم على نسائو ،كىو ٦تن توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو عنهم ر و
اض  ،ككاف تاجران ٤تظوظان ُب
التجارة ككسب ماالن كثَتان  ،كخلَّف ألف بعَت  ،كثبلثة آالؼ شاة  ،كمائة فرس ترعى بالبقيع  ،كتوُب سنة إحدل
كثبلثُت كىو ابن ٜتس كسبعُت با١تدينة "

انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1531ص (  ، )442الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ( ، )92/3 ( )38
معجم الصحابة للبغوم (  ، )404/4مشاىَت األمصار رقم الًتٚتة (  ، )26/1 ( )12معرفة الصحابة أليب نعيم
(. )116/1

( )1أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الدعول كالبيّْنات  ،باب  :القافة كدعول الولد  ،رقم ( )21264
(، )445/10كالذم يظهر ٕب أف اٟتديث مرسل ألف عبداهلل بن عبيد بن عمَت ٓب يدرؾ عبدالرٛتن بن عوؼ
رضي اهلل عنو كعلَّة ذلك أف عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو توُب سنة إحدل كثبلثُت للهجرة ككفاة عبداهلل بن
عبيد بن عمَت سنة ثبلث عشرة كمائة للهجرة  ،كٓب أقف على أحد من أىل العلم ذكر أف عبداهلل بن عبيد بن
عمَت قد ركل عن عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو فيما بُت يدم من كتب  ،لكن اٟتديث يشهد لصحتو
األثراف السابقاف .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  ( ، )200/4( )3393كرقم الًتٚتة (  ، )451/4( )3911تاريخ
مولد العلماء ككفياهتم (  ، )266/1الطبقات الكتل (  ، )474/5تاريخ مولد العلماء ككفياهتم ( ،)266/1
الطبقات الكتل (. )474/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . )64
( )3أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (  )162/4 ( )6170كاٟتديث إسناده صحيح قاؿ كىب

342

=

ق-أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قضى ُب رجل َّادعا ق رجبلف  ،كبل٫تا يزعم أنو
َّعى فقاؿ  :أذكرؾ بالذم
ابنو  ،كذلك ُب اٞتاىلية فدع ا عمر رضي اهلل عنهأي َّـ الغبلـ ا١تد ى
ىداؾ لئلسبلـ أليهما ىو ؟ قالت  :ال  ،كالذم ىدا٘ب لئلسبلـ ما أدرم أليهما ىو ؟ أتا٘ب
ىذا أكؿ الليل  ،ك أتا٘ب ىذا آخر الليل ،فما أدرم أليهما ىو ؟ قاؿ  :فدع ا عمر رضي اهلل
عنهأربعة من القافة  ،كدع ا ببطحاء فنثرىا  ،فأمر الرجلُت ا١تدعيُت فوطىء بقدـ ٍ ،ب أراق
)(1

القافة  ،قاؿ  :انظركا فإذا أتيتم فبل تتكلمو ا حىت أسألكم  ،قاؿ  :فنظر القافة فقالو ا  :قد
أثبتنا ٍ ،ب فىػَّر ىؽ بينهم ٍ ،ب سأ٢تم رجبل رجبل  ،قاؿ  :فتقادعو ا  ،يعٍت فتتابعوا  ،كلهم يشهد
قاؿ عمر رضي اهلل عنو " :عجبا ١تا يقوؿ ىؤالء ! قد كنت أعلم أف
أف ىذا ١تن ىذين  ،ؼ
الكلب تىػ ٍل ىق يح بالكبلب ذكات العدد  ،كٓب أكن أشعر أف النساء يفعلن ذلك قبل ىذا  ،إ٘ب

ال أ يىرُّد ما يركف  ،فهما أبواؾ "
)(2

رابعا :رأم أىل العلم في مشركعية القيافة :
ن

اختلف أىل العلم ُب مشركعية القيافة على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :
ػػػػػػػػػ
=

بن جرير حدثنا شعبة يعٍت ابن اٟتجاج عن توبة العنتم عن عامر الشعيب عن ابن عمر  :أف رجلُت " ...

انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  )387/3( )2725كالًتٚتة (  ، )400/1( )795كالًتٚتة ( )27/4( )329
كالًتٚتة (. )215/4( )3427
( )1البطحاء  :تطلق على مسيل فيو دقاؽ اٟتصى  ،كما تطلق أيضان على الًتاب كىو ا١تراد ىنا .
انظر  :معجم مقاييس اللغة  ،مادة (بطح) ( ) 260/ 1
( )2أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب :الدعول كالبينات  ،باب  :القافة ك دعول الولد  ،رقم
( ، )444/10()21263كالطحاكم ُب مشكل اآلثار (  ، )257/12قاؿ البيهقي  :ىذا إسناد صحيح
موصوؿ  ،كقاؿ ُب موضع آخر كىذه الركاية شاىدة ١تا قبلها .

انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )178/7كالسنن الكتل للبيهقي (.)444/10
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جواز القيافة كمشركعيتها  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية
()3

()2

()1

()4

كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كالظاىرية كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
()5

-1عن عائشة رضي اهلل عنها  " :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دخل عليها
()2
()1
()7
()6
مسركرا  ،تتؽ أسارير كجهو  ،فقاؿ  :أٓب تسمعي ما قاؿ ا١ت ٍدٞتًي لزيد كأسامة ،
ن
ي
( )1الذخَتة للقراُب ( ، )241/10الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  )931/2البياف كالتحصيل (  ، )126/10بداية
آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )142/4شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )170/4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(.)492/6
( )2اٟتاكم الكبَت (  ، )395/11هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )178/19البياف ُب مذىب الشافعي
( ،)35/8ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ( ، )101/12أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (. )112/3
( )3الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (  ، )404/6اإلنصاؼ (  ، )241/6اإلقناع (  ، )361/2شرح منتهى
اإلرادات ( ، )331/2كشاؼ القناع ( ، )129/4مطالب أكٕب النهى (. )91/4
( )4احمللى باآلثار (. )340/9
( )5تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. )41
( )6تتؽ  :أم تلمع  ،كأسارير كجهو  :ىي ا٠تطوط اليت ُب الوجو كاٞتبهة  ،كما قاؿ أبو عبيد  ،كأسارير  :كاحدىا
سرر ً
كسّّر كٚتعو  :أسرار كأ ًىسَّرة  ،كاألسارير ٚتع اٞتمع .
ى ىه

انظر  :هتذيب اللغة ( باب  :السُت كالراء) ( ٣ ، )202/12تمل اللغة البن فارس (باب  :السُت)
( ، )458/1الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  ،مادة (سرر) ( ، )683/2غريب اٟتديث للقاسم بن سبلـ
( ، )108/1كغريب اٟتديث للخطايب ( ، )216/1شرح السنة للبغوم ( ، )284/9حاشية السيوطي على
سنن النسائي ( ، )183/6معآب السنن (  ، )276/3فتح البارم البن حجر (  ، )131/1إحكاـ األحكاـ
شرح عمدة األحكاـ البن دقيق (. )206/2
( )7ىو ٣تزز بن األعور بن جعدة بن معاذ بن عتورة بن عمرك بن مدِب الكنا٘ب ا١تدٞتي  ،صحايب جليل رضي اهلل عنو
 ،كىو القائف من بٍت مدِب  ،كىو الذم يسَّر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بقولو ُب أسامة كأبيو زيد بن حارثة
إذ رأل أقدامهما  ،كٓب يك يعرفهما  ،ككانا نائمُت ُب ا١تسجد قد تغطٌيا كٓب يبد منهما غَت أقدامهما  ،فقاؿ  :إف
ىذه األقداـ بعضها من بعع  ،فاستحسن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قولو  ،كدخل على عائشة تتؽ
أسارير كجهو مسركران بقولو ذلك  ،كىو أصل عند فقهاء اٟتجاز ُب القافة  ،قاؿ موسى بن ىاركف ٝتعت مصعبان
الزبَتم يقوؿ  :إ٪تا ٝتي ٣تززان  :ألنو كاف إذا أخذ أسَتان جز ناصيتو كٓب يكن اٝتو ٣تززان  ،ىكذا قاؿ كٓب يذكر اٝتو.
انظر  :االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (  )2559ص (  ، )715أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة
( ، )61/5( )4679هتذيب األٝتاء كاللغات رقم الًتٚتة (  ، )83/2( )554اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ،
رقم الًتٚتة (. )575/5( )7747
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()3

كرأل أقدامهما  :إف بعع ىذه األقداـ من بعع ".
()4

نظر آنفان إٔب زيد بن حارثة

كُب ركاية  " :أٓب ترم أف ي٣تىّْززان
()7
 " :إف بعع ىذه األقداـ من بعع .

()5

()6

كأسامة بن زيد فقاؿ

كجو الداللة من الحديث من كجهين -:
الوجو األكؿ  :ىو إقراره صلى اهلل عليو كسلم  ،إذ إف إقراره عليو السبلـ من ٚتلة األدلة
()8

٣تززان على ذلك فيكوف حقان مشركعان .
أقر عليو  ،كقد أقر ّْ
الدالٌة على مشركعية ما َّ
الوجو الثاني  -:أف القيافة لو كانت باطلة أك غَت مشركعة ١تا يسَّر النيب صلى اهلل عليو
ػػػػػػػػػ
=

( )1ىو زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب أبو أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما  ،كقد أصابو رضي اهلل عنو ًسباءه ُب
اٞتاىلية فاشًتاه حكيم بن حزاـ ٠تد٬تة بنت خويلد رضي اهلل عنهما  ،فوىبتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فتبنٌاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٔتكة قبل النبوة  ،كطاؼ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حُت تبنٌاه على
ًحلىق قر و
يش يقوؿ  :ىذا ابٍت كارثنا موركثنا " كىو ابن ٙتاف سنُت  ،ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو كسلم أكت منو
بعشرين سنة  ،قاؿ عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما " ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن ٤تمد  ،حىت نزؿ
كزكجو رسوؿ
بدرا ٌ ،
قولو تعأب  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ( األحزاب من اآلية  ، )5شهد ن
حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،قتل
اهلل صلى اهلل عليو كسلم موالتو أـ أٯتن  ،كزي هد رضي اهلل عنو ىو ُّ
رضي اهلل عنو بغزكة مؤتة من أرض الشاـ سنة ٙتاف للهجرة ككاف األمَت على تلك الغزكة " ا.ىػ.
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )800ص ( ، )243الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ()23/1( )68

 ،التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (. )379/3( )1275
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،رقم (  )3555ص ( ، )626
كمسلم  ،كتاب  :الرضاع  ،باب  :العمل بإٟتاؽ القائف الولد  ،رقم ( )1459ص (. )535
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )333
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )333
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )7أخرجو مسلم  ،كتاب  :الرضاع  ،باب  :العمل بإٟتاؽ القائف الولد  ،رقم ( )1459ص (. )535
( )8الذخَتة للقراُب (. )241/10
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()1

كسلم ٔتا قالو ٣تزز  ،ألنو صلى اهلل عليو كسلم ال ييسر بالباطل .

اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
أف النزاع إ٪تا ىو ُب إٟتاؽ الولد  ،كىذا كاف ملح نقا بأبيو بالفراش  ،فيكوف ما ذيكر إ٪تا
()2
ىو خارج عن ٤تل النزاع .
الوجو الثاني :

أف سركر النيب صلى اهلل عليو كسلم إ٪تا كاف لتكذيب ا١تنافقُت ألهنم كانوا يعتقدكف
سار بأم سبب كاف
صحة القيافة  ،فتكذيب ا١تنافق ّّ

اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر

()4

()3

لقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :إف

".

ىذا من ناحية كمن ناحية أخرل أيضان :
أف فرح النيب صلى اهلل عليو كسلم كترؾ الرد كاإلنكار ٓب يكن العتباره قوؿ القائف حجة
 ،بل لوجو آخر  ،كىو أف الكفار كانوا يطعنوف ُب نسب أسامة بن زيد رضي اهلل عنو ككانوا
يعتقدكف القيافة  ،فلما قاؿ القائف ذلك فرح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لظهور قو٢تم
()5

ٔتا ىو حجة عندىم  ،فكاف فرحو ُب اٟتقيقة بزكاؿ الطعن ٔتا ىو دليل الزكاؿ عندىم .
كيؤيد ما ذيكر آنفان أف النيب صلى اهلل عليو كسلم يسَّر بوجود آية الرجم ُب التوراة كىو ال
صحتها  ،بل لقياـ اٟتجة على الكفار  ،كظهور كذّٔم كافًتائهم  ،فلم ال يكوف ىنا
يعتقد ٌ
()6

كذلك ؟ .

( )1الذخَتة للقراُب (. )241/10
( )2الذخَتة للقراُب (. )241/10
( )3الذخَتة للقراُب (. )241/10
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :غلظ ٖترٙب قتل اإلنساف نفسو  ،كأف من قتل نفسو بشيء ع ٌذب بو ُب
النار  ،كأنو ال يدخل اٞتنة إال نفس مسلمة  ،رقم ( )111ص ( )60من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو .
( )5بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )244/6
( )6الفركؽ للقراُب (. )126/3
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()1

كإذا كاف األمر كذلك فإف الدليل يكوف ٤تتمبلن  ،كاحملتمل ال يصلح أف يكوف حجة "

جواب عن االعتراض :

الوجو األكؿ  :إف إقرار النيب صلى اهلل عليو كسلم على الشيء من ٚتلة األدلة الدالة
على ا١تشركعية  ،كقد أقر ٣تززان على ذلك فتكوف القيافة حقان مشركعان  ،كبناءن على ذلك ال
يصح أف يقاؿ إ٪تا ىو ُب إٟتاؽ الولد فقط  ،دكف من كاف ملحقان بأبيو ُب الفراش  ،ألنو إذا
ثبت ُب األكؿ ثبت ُب الثا٘ب

()2

.

الوجو الثاني :
كأما القوؿ بأف سركره صلى اهلل عليو كسلم إ٪تا كاف لتكذيب ا١تنافقُت فإف ذلك ال يصح
ألنو ال يستقيم السركر مع بطبلف مستند التكذيب كما لو أخت عن كذّٔم رجل كاذب ،
كإ٪تا يثبت كذّٔم إذا كاف ا١تستند حقان  ،فيكوف الشبو حقان  ،كىو ا١تطلوب  ،كّٔذا التقرير
()3

يندفع قولكم إف الباطل قد يأٌب باٟتسن  ،كا١تصلحة فإنو على ىذا التقدير ما أتى بشيء .
الوجو الثالث :

أف القيافة لو ٓب تكن حجة لقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ّٓزز ال تقل ىذا  ،ألنك إف
٤تصنة أك نفي نسب
أصبت ُب شيء ٓب آمن عليك أف ٗتطئ ُب غَته  ،كُب خطئك قذؼ ٌ
()4

 ،فلما ٓب يقل لو النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلك عيلم أف القيافة حجة .
()5

-2أف عي ىوٯتر العجبل٘ب رضي اهلل عنو  ،جاء إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )244/6
( )2الفركؽ للقراُب (. )100/4
( )3الفركؽ لئلماـ القراُب (. )100/4
( )4اٟتاكم الكبَت (. )380/17
اٞتد بن العجبلف ،
( )5ىو عوٯتر بن أبيع األنصارم  ،كقاؿ الطتم :ىو عوٯتر بن اٟتارث بن زيد بن حارثة بن ّْ
صاحب اللعاف  ،كىو الذم رمى زكجتو بشريك بن سحماء مبلعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كذلك ُب
شعباف سنة تسع من ا٢تجرة  ،ككاف قدـ تبوؾ فوجدىا حبلى  ،عاش ا١تولود سنتُت ٍب مات كعاشت أمو بعده .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1853ص ( ، )519كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (، )304/4( )4139
هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة (. )41/2( )475
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يا رسوؿ اهلل رجل كجد مع امرأتو بعبلن أيقتلو فتقتلونو أـ كيف يصنع ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم " قد أنزؿ اهلل فيك كُب صاحبتك " فأمر٫تا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
با١تبلعنة ٔتا ٝتى اهلل ُب كتابو فبلعنها ٍب قاؿ  :يا رسوؿ اهلل إف حبستها فقد ظلمتها ،
فطلٌقها  ،فكانت سنةن بعدىا ُب ا١تتبلعنُت ٍ ،ب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :
()4
()3
()2
()1
ىس ىحم  ،أ ٍىد ىعج العينُت  ،عظيم األىليتُت  ،ىخ ىد َِّب الساقُت،
انظركا فإف جاءت بو أ ٍ
()5

()6

يمر كأنو ىك ٍحرة  ،فبل أحسب
فبل أحسب عيوٯتران إال صدؽ عليها  ،كإف جاءت بو أ ى
يح ى
عيوٯتران إال كذب عليها " فجاءت بو على النعت الذم نعت بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

()1أسحم " :أم شديد السواد أك اآلدـ " .
انظر  :فقو اللغة كسر العربية للثعاليب ( ٚ ، )73/1تهرة اللغة  ،مادة (سحم) (  ، )535/1غريب اٟتديث للخطايب
(ٚ ، )371/1تهرة اللغة  ،مادة (سحم) ( ، )535/1غريب اٟتديث للخطايب ( ، )371/1معجم مقاييس
اللغة (سحن) (( ، )141/3احملكم كاحمليط األعظم (سحم) (. )215/3
()2أدعج العينُت  - :أم شديد سواد حدقة العُت .
انظر  :العُت للفراىيدم (عجد) ( ٚ ، )219/1تهرة اللغة (دعج) (  ، )448/1هتذيب اللغة (عجد)
( ، )224/1الغريب ا١تصنَّف للقاسم بن سبلٌـ (  ، )340/1غريب اٟتديث للقاسم بن سبلَّـ ( ، )24/3
الكنز اللغوم البن إسحاؽ (. )183/1
()3عظيم األليتُت  :أم كبَت ا١تؤخرة أك العجيزة .
انظر  :هتذيب اللغة  ،مادة (حدر) (  ، )238/4تاج العركس  ،مادة (ألو) (  ، )95/37ا١تعجم الوسيط  ،باب :
ا٢تمزة  ، )25/1( ،القاموس احمليط  ،فصل ا٢تمزة  ، )1260/1 ( ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار  ،مادة
أكٔب (. )32/1
( )4ىخ ىد َِّب الساقُت  :أم عظيم الساقُت أك ٦تتلئ الساقُت .

انظر  :تاج العركس (أخدج) (  ، )508/5ا١تخصص (  ، )335/1غريب اٟتديث للقاسم بن سبلٌـ ( ، )97/2
الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ( ، )222/1طيٍلبىةي الطلبة ُب االصطبلحات الفقهية (.، )63/1
يحيمر  :تصغَت أٛتر .
( )5أ ى
انظر  :تاج العركس  ،مادة (ٛتر) (  ، )91/11لساف العرب  ،مادة (ينع) (  ، )416/8النهاية ُب غريب اٟتديث
كاألثر ( ، )303/5الفائق ُب غريب اٟتديث (. )129/4
الو ٍحرةي  :دكيبة ٛتراء تلزؽ باألرض  ،كقيل ىي من حشرات األرض تشبو اٟترباء ٛ ،تراء كالغظاءة .
( )6ى
انظر  :معجم ديواف األدب ( ، )215/3الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي  ،إكماؿ األعبلـ بتثليث الكبلـ
للطائي اٞتيا٘ب (. )748/2
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كسلم من تصديق عوٯتر  ،فكاف بىػ ٍع يد ينسب إٔب أمو " فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لوال
()1

ما مضى من كتاب اهلل لكاف ٕب ك٢تا شأف ".

كجو الداللة من الحديث :
َّ
شبها باألبوين ُب ا٠تًٍل ىقة كاألعضاء كاحملاسن ٦ ،تا يدؿ
دؿ اٟتديث على أف الولد يكوف ن
على األنساب  ،كىذا ىو مقتضى اٟتديث  ،فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى على
ًخ ٍل ىق وة ٥تصوصة أهنا توجب أهنا من ك و
اطئ ٥تصوص  ،كأنو يوجب النسب إف جاءت بو يشبو
صاحب الفراش كقد استدؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم با٠تًٍل ىق ًة اليت ٓب توجد على األنساب
بقولو  " :فإف جاءت بو أسحم  ، " ...فمن باب أكٔب كأحرل ثبوت الدليل با٠تًٍل ىق ًة
()2

اٟتس أقول من القياس .
ا١تشاىدة  ،كىي القيافة ألف َّ
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  :أ ٌف اهلل جل كعبل شرع حكم اللٌعاف بُت الزكجُت عند نفي النسب  ،كٓب
()3

حجةن ألمر با١تصَت إليو عند االشتباه .
يأمر بالرجوع إٔب قوؿ القائف فلو كاف قولو ٌ
الوجو الثاني  :أف الشبو أك القيافة لو كاف معتتان لبطلت مشركعية اللّْعاف  ،كال ٍكتيًف ىي
()4

بالشبو أك القيافة .

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم أف القوؿ ْتجية القيافة تؤدم إٔب إبطاؿ مشركعية اللعاف  ،بل كل كاحد منهما
حجة ُب بابو كبياف ذلك " أف القيافة إ٪تا تكوف من حيث يستوم الفراشاف  ،كاللعاف إ٪تا

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :تفسَت القرآف  ،باب  :قولو عز كجل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼالنور  ،6 :رقم ( )4745ص ()850
كغَته .
( )2الفركؽ للقراُب (. )167/4
( )3ا١تبسوط (. )70/17
( )4الفركؽ للقراُب (. )167/4
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يكوف ١تا يشاىد الزكج  ،فهما باباف متبايناف  ،ال يسد أحد٫تا عن اآلخر" .
)(1

-3عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبلن أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  " :يا
)(2

رسوؿ اهلل يكلد ٕب غبلـ أسود  ،فقاؿ  :ىل لك من إبل ؟ قاؿ  :نعم قاؿ  :ما ألواهنا؟ قاؿ:

ٛتيٍر قاؿ  :ىل فيها من أكرؽ ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ  :فأٗب ذلك ؟ قاؿ  :لعلٌو نزعو
)(3

فلعل ابنك ىذا نزعو" .
عرؽ  ،قاؿ ٌ :
)(4

)(5

كجو الداللة :
َّ
دؿ ظاىر اٟتديث على أف األصل ىو اعتبار الشبو  ،كإ٪تا ىمنع من االعتداد بو ىنا أنو

ال حكم للقيافة مع ثبوت الفراش ُب ثبوت النسب .
)(6

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ  :أشار النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث إٔب أف صفات األجداد
كأجداد األجداد كاٞتدات قد تظهر ُب األبناء فيأٌب الولد ييشبًوي غَت أبويو كقد يأٌب ا١تولود
( )1الفركؽ للقراُب (. )267/4
( )2تقدـ ترٚتتو رضي اهلل عنو ص(. )136
بياض كدخاف ا٠تشب  ،كالورؽ أيضان  :ما كاف لونو رمادينا .
( )3األكرؽ  :إذا كاف البعَت أسود ٮتالط سو ىادهي ه

انظر ٚ :تهرة اللغة مادة (ثرـ) ( ، )423/1معجم مقاييس اللغة مادة (كرؽ) ( ، )102/6كشف ا١تشكل

من حديث الصحيحُت ( ، )344/3شرح النوكم على مسلم (. )248/16
( )4نزعو عرؽ  :العرؽ ىو األصل  ،كا١تراد  :جذب أك ماؿ بو أصلو ُب الشبو إٔب أجداده من جهة األب أك األـ" ا.ىػ
انظر  :كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (  ، )344/3فتح البارم البن حجر (  ، )194/1طرح
التثريب ُب شرح التقريب ( ، )120/7عمدة القارم شرح صحيح البخارم (  ، )294/20شرح السيوطي على
مسلم (. )129/4
عرض بنفي الولد  ،رقم (  ، )5305ص(  ، )975كمسلم ،
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :إذا َّ
كتاب  :اللعاف  ،باب  :بدكف رقم ( ، )1500ص ( . )562كغَت٫تا .
( )6انظر  :سبل السبلـ (. )309/2
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يشبو أبويو كليس منهم  ،ألف الواطئ -الزا٘ب بأمو -قد يشبو أبا ا١تولود أك جدان من أجداده
أك خاالن من أخوالو  ،الذم أٟتقتو بو القافة  ،كإذا كاف اٟتاؿ كذلك علمنا أف األمر ال يطرد
كال ينعكس  ،كإذا ٓب يطرد كٓب ينعكس ٓب ٬تز االعتماد عليو ألنو من باب اٟترز كالتخمُت
البعيديٍ ًن
ى
الوجو الثاني :
)(1

أف اٟتديث َّ
دؿ على إبطاؿ االعتبار بالشبو الذم يعتته القائف .
)(2

جواب عن االعتراض  :من ثالثة أكجو :
الوجو األكؿ :
ال يسلم ما ذكر بل إف اٟتديث ّّ
داؿ على أف األصل ىو اعتبار الشبو كمبلحظتو .
)(3

الوجو الثاني ( :يمكن أف يقاؿ) :
٦تا يدؿ على ما سبق أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب ينكر على الرجل اعتباره ٢تذا
األصل  ،كإ٪تا َّبُت لو أنو كإف كاف ُب األصل أف يأٌب ا١تولود شبيها بوالديو ُب اللوف ك٨توه إال
أنَّو قد يٮترج عن ىذا األصل الحتماؿ أف عرقان قد نزع ىذا ا١تولود كلذلك سألو النيب صلى
اهلل عليو كسلم بقولو  " :ىل لك من إبل ؟ فقاؿ  :نعم ،قاؿ  :ما ألواهنا ؟ قاؿ ٛ :تر  ،قاؿ
فلعل
فأٗب ذلك ؟ قاؿ  :لعلٌو نزعو عرؽ  ،قاؿ َّ :
 :ىل فيها من أكرؽ ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ ٌ :
ابنك ىذا نزعو " .
)(4

الوجو الثالث :

ال ييسلم أف اٟتديث ّّ
داؿ على إبطاؿ االعتبار بالشبو الذم يعتته القائف  ،بل غاية ما

( )1انظر  :الفركؽ للقراُب (. )126/3
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )381/17
( )3سبل السبلـ (. )309/2
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )338
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ُب األمر أنو ال حكم للقيافة أك الشبو مع ثبوت الفراش ُب إثبات النسب .
)(1

-4عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :كاف عتبة بن أيب كقاص
ابن كليدةً زمعةى مٍت  ،فاقبضوي  ،قالت  :فلما كاف
سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنهما أف ى
إٕب فيو فقاـ عبد بن زمعة
عاـ الفتح أخذه سعد بن أيب كقاص  ،كقاؿ  :ابن أخي قد عهد َّ
)(3

)(2

عهد إٔب أخيو

)(4

)(5

فقاؿ  :أخي كابن كليدة أيب  ،كلد على فراشو  ،فتساكقا إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم ،
ابن أخي كاف قد عهد إٕب فيو  ،فقاؿ  :عبد بن زمعة  :أخي
فقاؿ سعد  :يا رسوؿ اهلل  :ي
عبد بن
كابن كليدة أيب  ،يكلد على فراشو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :ىو لك يا ي
( )1سبل السبلـ (. )309/2
( )2تقدمت ترٚتتها ص (. )41
( )3ىو عتبة بن أيب كقاص كاسم أيب كقاص مالك بن أ ىيىيب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب القرشي  ،صحايب

جليل رضي اهلل عنو  ،كىو أخو سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنهما  ،كما ذكره بعع أىل العلم ُب حديث
الزىرم رٛتو اهلل تعأب  .ا.ىػ .

انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم ( ، )2138/4أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (، )565/3( )3562
غوامع األٝتاء ا١تبهمة (. )636/2
( )4ىو سعد بن أيب كقاص  ،كاسم أيب كقاص مالك بن أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب القرشي  ،صحايب
جليل  ،رفيع القدر كىو أحد العشرة ا١تبشرين باٞتنة  ،أسلم كىو ابن تسع عشرة سنة  ،كشهد بدران كاٟتديبية
كسائر ا١تشاىد  ،كىو أحد الستة الذين جعل فيهم عمر رضي اهلل عنو الشورل  ،ككاف ٣تاب الدعوة مشهوران
بذلك  ،يٗتاؼ دعوتو كترجى الشتهار إجابتها عندىم كذلك لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم فيو  " :اللهم سدد
سهمو كأجب دعوتو  ،توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كىو عنو ر و
اض .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )891ص ( ، )275الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )101/3( )39اإلصابة
ُب ٘تييز الصحابة رقم الًتٚتة (. )74/3( )3221
( )5ىو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد مشس القرشي  ،كاف شريفان سيدان من سادات الصحابة  ،كىو أخو سودة بنت
زمعة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم ألبيها .

انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1647ص (  ، )465معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )1896/4أسد

الغابة ،رقم الًتٚتة (. )510/3( )3442
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زمعة ٍ ،ب قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " الولد للفراش كللعاىر اٟتجر " ٍ ،ب قاؿ لسودة
)(1

بنت زمعة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم احتجيب منو ١ ،تا رأل من شبهو،فما رآىا حىت
)(2

لقي اهلل " .
)(3

كجو الداللة -:
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم اعتت بالشبو الذم يكجد بُت سودة بنت زمعة رضي اهلل
عنها كبُت ا١تولود  ،كيدؿ على ذلك داللةن كاضحةن أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر سودة
رضي اهلل عنها أف ٖتتجب من ا١تولود  ،كلو ٓب يكن الشبو معتتان ١تا أمرىا باالحتجاب
كالسيما أنو صلى اهلل عليو كسلم حكم بأنو أخوىا .
)(4

اعتراض :
قسم كبلمو ُب بياف اٟتكم إٔب قسمُت :
النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ
( )1ا١تراد بقولو " الولد للفراش " أف الولد ينسب إٔب أبيو صاحب الفراش  ،كال ينسب إٔب الزا٘ب  ،كقولو للعاىر أم
للزا٘ب اٟتجر  :أم الرجم باٟتجر إف كاف ٤تصنان  ،كقاؿ بعع أىل العلم ا١تراد بذلك ا٠تيبة  ،ألف العرب تقوؿ ١تن
طلب شيئان ليس لو  :بفيك اٟتجر  ،تريد ا٠تيبة .ا.ق

انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ( ، )436/8االستذكار ( ، )169/7ا١تنتقى شرح ا١توطأ (. )8/6

( )2ىي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس القرشية  ،تزكجها النيب صلى اهلل عليو كسلم ٔتكة بعد موت خد٬تة
حل من شأ٘ب فإ٪تا أكد
رضي اهلل عنها َّ ،
ىم النيب صلى اهلل عليو كسلم بطبلقها  ،فقالت ال تطلٌقٍت  ،كأنت ُب ٍّ
أف أحشر ُب زمرة أزكاجك  ،كإ٘ب قد كىبت يومي لعائشة  ،فأمسكها النيب صلى اهلل عليو كسلم حىت توُب عنها
كفيها نزؿ قولو تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ النساء  ، )128( :توفيت ُب آخر زماف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو "
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3338ص (  ، )910الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )42/8( )4127معرفة
الصحابة رقم الًتٚتة (. )7432
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :تفسَت ا١تشتبهات  ،رقم (  )2053ص ( ، )351كمسلم  ،كتاب :
الرضاع  ،باب ب :الولد للفراش كتوقي الشبهات  ،رقم ( )1457ص ( )535كغَتىا .
( )4سبل السبلـ (. )308/2
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القسم األكؿ  :أنو جعل الولد لصاحب الفراش .
القسم الثا٘ب  :أنو جعل اٟتجر للزا٘ب .
كّٔذا التقسيم يبطل االعتبار بالشبو أك القيافة .
)(1

جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :
ييسلم ما ذيكًر من تقسيم النيب صلى اهلل عليو كسلم كبلمو ُب بياف اٟتكم الشرعي إٔب
قسمُت  ،لكن ال ييسلم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أبطل االعتبار بالشبو  ،إذ لو أبطل
االعتبار بالشبو ١تا أمر سودة بنت زمعة زكجتو رضي اهلل عنها باالحتجاب من ا١تولود  ،مع
حكمو صلى اهلل عليو كسلم بأنو أخوىا .
)(2

الوجو الثاني :
أف ذلك ٤تموؿ على العادة كالغالب .
)(3

الوجو الثالث :
أف الولد للفراش إ٪تا يكوف مع ثبوتو كالكبلـ ىنا حاؿ انتفائو .
)(4

-5عن أـ سليم رضي اهلل عنها أهنا سألت نيب اهلل عن ا١ترأة ترل ُب منامها ما يرل الرجل
)(5

( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( . )242/6
( )2سبل السبلـ (. )309/2
( )3سبل السبلـ (. )308/2
( )4بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )242/6
( )5ىي أـ سليم بنت ملحاف بن خالد بن حراـ بن النجار األنصارية  ،كاٝتها سهلة  ،كقيل مليكة  ،كقيل غَت ذلك
 ،تزكجها أبو طلحة األنصارم رضي اهلل عنو فولدت لو عبداهلل  ،فبورؾ فيو  ،كىو كالد إسحاؽ بن عبداهلل بن أيب
طلحة الفقيو كإخوتو  ،ككانوا عشرة كلهم ٛتل عنو العلم  ،ركت أـ سليم أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
ككانت من عقبلء النساء  ،قالت رضي اهلل عنها دعا ٕب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حىت ما أريد زيادة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3521ص (  ، )953الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )4571
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 ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " إذا رأت ذلك ا١ترأة فلتغتسل " فقالت أـ سليم
رضي اهلل عنها كاستحييت من ذلك  ،قالت  :كىل يكوف ىذا ؟ فقاؿ نيب اهلل صلى اهلل
عليو كسلم  " :نعم فمن أين يكوف الشبو ؟ إف ماء الرجل غليظ أبيع  ،كماء ا١ترأة رقيق
أصفر ً
فمن أيهما ىعبل أك سبق يكوف منو الشبو " .
كجو الداللة :
)(1

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث َّبُت أف الشبو معتت  ،كذلك بدليل قولو صلى
اهلل عليو كسلم  :فمن أيهما عبل أك سبق يكوف منو الشبو " كالقيافة إ٪تا تقوـ على أساس
فدؿ ذلك على حجيتها .
اإلٟتاؽ بالشبو ٌ
اعتراض ( :يمكن أف يقاؿ ) .

إف بياف النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو  " :فى ًمن أيهما ىعبلى أك سبق يكوف منو الشبو "
شبيها ألبيو أك أمو
إ٪تا ىو بيا هف كتأكيد ١تا جرت بو العادة بُت الناس من أف ا١تولود قد يكوف ن
كليس من باب أف الشبو يكوف حجة إلٟتاؽ فبلف بفبلف .
جواب عن االعتراض  ( :يمكن أف يقاؿ) :

ال ييسلم ما ذكر ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم حصر الشبو ُب صورتُت فقط  ،الصورة
األكٔب  :أف يغلب على ا١تولود الشبو باألب  ،كالصورة الثانية  :أف يغلب على ا١تولود الشبو
باألـ  ،كال مناص من إحدل ىاتُت الصورتُت كبناءن على ذلك يكوف الشبو أك القيافة حجة .
-6ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قولو  " :إذا غلب ماء الرجل كاف الشبو لؤلعماـ
 ،كإذا غلب ماء ا١ترأة كاف الشبو لؤلخواؿ " .
)(2

ػػػػػػػػػ
=

( ، )312/8التاريخ الكبَت البن أيب خيثمة  ،رقم الًتٚتة (  ، )792/2 ( )3422معرفة الصحابة أليب نعيم
( ، )354/6تاريخ إربل  ،رقم الًتٚتة (. )246/2( )85

( )1أخرجو مسلم  ،كتاب اٟتيع  ،باب  :كجوب الغسل على ا١ترأة ٓتركج ا١تٍت  ،رقم (

 ، )311ص( ، )127

كغَته.

(ٓ )2ب أقف على ىذا اٟتديث لكن ذكره اإلماـ ا١تاكردم ُب اٟتاكم الكبَت (  ، )383/17كابن عبدالت ُب التمهيد
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كجو الداللة :
َّبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث أف الشبو معتت  ،كيدؿ على ذلك أف ا١تولود
َّ
البد أف يغلبو الشبو إٔب أبيو أك أمو كإذا كاف األمر كذلك فإف القيافة تكوف معتتة .
اعتراض  ( :يمكن أف يقاؿ ) :

ىذا اٟتديث ال يثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم .
جواب عن االعًتاض ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :
يسلّْم عدـ ثبوت ىذا اٟتديث  ،لكن ثبتت أحاديث أخرل ُب الصحيحُت

)(1

كغَت٫تا ما

يقويو كيعضده .

-7ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو خرج ذات يوـ إٔب األبطح فرأل بعع قافة
)(2

األعراب فقاؿ  :ما أشبو ىذه األقداـ بقدـ إبراىيم اليت ُب اٟتجر " .
)(3

كجو الداللة -:
أف القائف أٟتق النيب صلى اهلل عليو كسلم ّتده األبعد  ،فأقره النيب صلى اهلل عليو
كسلم اقتفاء أثره  ،كٓب ينكر عليو  ،فثبت اعتبار الشبو بالقافة شرعان .
اعتراض ( :يمكن القوؿ) -:
)(4

ػػػػػػػػػ
=

( : )339/8حيث قاؿ  :كمن ىا ىنا قالوا  :إذا غلب ماء ا١ترأة أشبو الولد أخوالو  ،كأمو كإف غلب ماء الرجل
أشبو الولد أباه كأعمامو " ا.ىػ .

( )1انظر  :الدليل األكؿ كالثالث كالرابع من أدلة اٞتمهور ُب ىذه ا١تسألة .
( )2األبطح  :يطلق ُب األصل على كل مسيل ماء فيو دقاؽ اٟتصى  ،كاألبطح كالبطحاء الرمل ا١تنبسط على كجو
األرض كما يطلق األبطح على الوادم  ،كا١تراد بو ىنا موضع ٔتكة .
انظر  :الركض ا١تعطار ُب خت األقطار (  ، )7/1رحلة ابن بطوطة (  ، )73/5معجم البلداف ( )74/1
،مراصد االطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع ( ، )17/1مرشد الزكار إٔب قبور األبرار (. )735/1
(ٓ )3ب أقف على ىذا اٟتديث لكن ذكره ا١تاكردم ُب اٟتاكم الكبَت (. )383/17
( )4اٟتاكم الكبَت (. )383/17
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أف ىذا اٟتديث ٓب يثبت فبل تقوـ بو حجة .
جواب عن االعًتاض ( :ٯتكن) أف يقاؿ :
كيعضده .
يسلّْم عدـ ثبوت ىذا اٟتديث لكن ثبت ُب الصحيحُت ما يقويو ّْ

١-8تا خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو إٔب غار
يش قائفان تىػتىتىبَّ يع بو أقداـ بٍت إبراىيم  ،فىػتىتىبَّعها حىت انتهى
ثور ٥تتفيان من قريش  ،أخذت قر ه
إليو الغار ٍ ،ب انقطع األثر  ،فقاؿ  :إٔب ىا ىنا انقطع أثر بٍت إبراىيم .
)(1

كجو الداللة :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب ينكر على القائف قولو  ،فثبت أنو شرع  ،كىذه اٟتادثة
أمرىا ظاىر كمشهور ُب اإلسبلـ .
)(2

اعتراض ( :يمكن القوؿ) :
أف اٟتديث ٓب يثبت فبل تقوـ بو حجة كإ٪تا ىو من كبلـ أىل السَت .
جواب عن االعًتاض :
كيعضده كالسيما كأف
يقويو ّْ
يسلم عدـ ثبوت ىذا اٟتديث لكن ثبت ُب الصحيحُت ما ّْ
ىذه اٟتادثة قد اشتهرت كاستفاضت عند أىل السَت كالفقو كغَتىم .
-9أتى رجبلف إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٮتتصماف ُب غبلـ من أكالد اٞتاىلية
 ،يقوؿ ىذا  :ىو ابٍت  ،كيقوؿ ىذا ىو ابٍت  ،فدعا عمر رضي اهلل عنو قائفان من بٍت
ا١تصطلق فسألو عن الغبلـ  ،فنظر إليو ا١تصطلقي  ،كنظر ٍ ،ب قاؿ لعمر رضي اهلل عنو  :قد

كثَت من أىل السَت كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر  :تاريخ ابن
(ٓ)1ب أقف على ىذا اٟتديث  ،لكن ذكره ه

خلدكف ( ، )421/2تاريخ اإلسبلـ (  ، )152/4فتوح البلداف (  ، )62/1شرح الزرقا٘ب على ا١تواىب اللدنية
با١تنح احملمدية (  ، )111/2السَتة احملمدية (  ، )160/1إمتاع األٝتاع ( ، )58/1 ( ، )77/5 ( ، )196/9
الدرر ُب اختصار ا١تغازم كالسَت (  ، )81/1جوامع السَتة (  ، )70/1 ( ، )91/1تثبيت دالئل النبوة
()365/2

( )2اٟتاكم الكبَت (. )383/17
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اشًتكا فيو ٚتيعان  ،فقاـ عمر رضي اهلل عنو إليو بالدرة فضربو ّٔا  ،قاؿ  :كذكر اٟتديث ،
َّبع أىيػَّ يهما شئت  ،فقاـ الغبلـ فاتبع أحد٫تا .
قاؿ  :فقاؿ عمر رضي اهلل عنو للغبلـ ات ٍ
)(1

-10كُب ركاية " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف يلحق أكالد اٞتاىلية ٔتن
ٌادعاىم ُب اإلسبلـ  ،فأتى رجبلف كبل٫تا يدعي كلد امرأة  ،فدعا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو قائفان فنظر إليهما  ،فقاؿ القائف  :لقد اشًتكا فيو فضربو عمر رضي اهلل عنو بالدُّرة ،
ٍب قاؿ للمرأة  :أختيٍت ختؾ فقالت  :كاف ىذا – ألحد الرجلُت -يأتيها كىي ُب إبل
أىلها فبل يفارقها حىت يظن أنو قد استمر ّٔا ٛتل ٍ ،ب انصرؼ عنها فأىريقت دمانٍ ،ب
خلف عليها – تعٍت  :ىذا اآلخر -فبل أدرم من أىيّْ ًهما ىو  ،فكت القائف  ،فقاؿ عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو للغبلـ كاؿ أىيػَّ يهما شئت " .
)(2

 -11أف عبدالرٛتن بن عوؼ

)(3

رضي اهلل عنو باع جارية كاف يقع عليها قبل أف

يستتئها  ،فظهر ّٔا ٛتل عند ا١تشًتم  ،فخاصموه إٔب عمر رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :فدعا
عمر رضي اهلل عنو القافة  ،فنظركا إليو  ،فأٟتقوه بو  ،كقاؿ ُب موضع آخر  ،فقاؿ عمر
رضي اهلل عنو  :أكنت تقع عليها ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ  :فبعتها قبل أف تستتئها ؟ قاؿ :
نعم ،قاؿ ما كنت ٓتليق  ،قاؿ  :فدعا عمر رضي اهلل عنو القافة فذكره " .
)(4

 -12عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  :أف رجلُت اشًتكا ُب طهر امرأة فولدت  ،فدعا
)(5

عمر رضي اهلل عنو القافة فقالوا  :أخذ الشبو منهما ٚتيعان فجعلو بينهما " .
ي
)(6

اعتراض :

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . )330
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )330
( )3تقدمت ترٚتتو ص () 330
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 331
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص () 331
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أف عمر رضي اهلل عنو قد أنكر اعتبار القيافة  ،كيدؿ على ذلك أنو ضرب القائف ،
ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف ثبوت النسب من الرجل باعتبار الفراش ال ْتقيقة
ا٩تبلقو من مائو  ،ألف ذلك ال طريق إٔب معرفتو  ،ككذلك ال ٯتكن اعتبار النسب بالوطء ،
ألنو سر بُت الواطئُت فأقاـ الشرع الفراش مقامو تيسَتان .
)(1

جواب عن االعتراض ( :يمكن القوؿ ) :
بأف ضرب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو للقائف ٓب يكن سببو إنكار القيافة  ،إذ لو
كاف ينكرىا ١تا ساغ شرعان أف يدعو أىل القيافة أكثر من مرة ُ ،ب أكثر من حادثة  ،كإ٪تا
ضربو رضي اهلل عنو ألنو كاف يستبعد أف يتخلق الولد من ماء رجلُت  ،كما َّ
دؿ على ذلك
الركاية األخرل الصحيحة اليت قاؿ فيها عمر رضي اهلل عنو " قد كنت أعلم أف الكلبة تػي ٍل ىق يح
بالكبلب ذكات العدد  ،كٓب أكن أشعر أف النساء يفعلن ذلك قبل ىذا ".
كأما القوؿ بأف النسب ال يثبت إال باعتبار الفراش فغَت يم ىسلَّم  ،كما دلَّت على ذلك
األحاديث كاآلثار الصحيحة السابقة ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل يقاؿ  :إذا اعتت
الشارع الفراش ُب ثبوت النسب ألنو مظنٌة للوطء بُت الرجل كا١ترأة فؤلف يعتت ثبوتو ْتقيقة
الوطء مع اإلقرار أك كجود الشبو بالقيافة من باب أكٔب كأحرل .
)(2

-13عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :بلغ عبداهلل بن سبلـ
)(3

)(4

مقدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل

( )1انظر  :ا١تبسوط (. )70/17
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 332
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )303
( )4ىو الصحايب اٞتليل عبداهلل بن سبلـ بن اٟتارث األنصارم يكٌت أبا يوسف  ،من كلد يوسف بن يعقوب
صلى اهلل عليو كسلم  ،كنزؿ فيو قولو سبحانو ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻

ﭼاألحقاف١٠ :كقيل ُب قولو تعأب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼالرعد ، ٤٣ :ىو عبداهلل بن
سبلـ  ،شهد لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باٞتنة  ،كقد قاؿ رسوؿ اهلل ُب اٟتديث أعبله بعد ما سأىؿ النيب صلى

359

=

عليو كسلم ا١تدينة  ،فأتاه فقاؿ :إ٘ب سائلك عن ثبلث ال يعلمهن إال نيب  ،قاؿ:ما أ َّىك يؿ
أشراط الساعة ؟ كما أ َّىك يؿ طعاـ يأكلو أىىل اٞتنة ؟ ك من أم شيءينزع الولد إٔب أبيو ؟ كمن
خت٘ب ّٔن آنفان جتيل
أم شيء ينزع الولد إٔب أخوالو ؟ فقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم َّ :
 ،قاؿ :فقاؿ عبداهلل  :ذلك عدك اليهود من ا١تبلئكة  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 :أما أكؿ أشراط الساعة فنار ٖتشر الناس من ا١تشرؽ إٔب ا١تغرب  ،ك أما أكؿ طعاـ يأكلو
أىل اٞتنة فزيادة كبد اٟتوت  ،ك أما الشبو ُب الولد  :فإف الرجل إذا غشى ا١ترأة فسبقها ماؤه
كاف الشبو لو  ،ك إذا سبق ماؤىا كاف الشبو ٢تا  ،قاؿ  :أشهد أنك رسوؿ اهلل).....

)(1

كجو الداللة :
أف بياف النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو إذا سبق ماء الرجل ماء ا١ترأة كاف الشبو لو  ،ك إذا
اعتبار منو للشبو شرعان كقدران  ،كىذا أقول ما
سبق ماء ا١ترأة ماء الرجل كاف الشبو ٢تا " ىو ه
يكوف من طرؽ األحكاـ أف يتوارد عليو ا٠تلق  ،ك األمر  ،كالشرع  ،كالقدر  ،ك ٢تذا اتبعو
خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل عنهم ُب اٟتكم كالقافة "
)(2

-14عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو " أنو شك ُب ابن لو فدعا لو القافة "
)(3

ػػػػػػػػػ
=

اهلل عليو كسلم عن الثبلث اليت ال يعلمهن اال نيب "...يا رسوؿ اهلل إف اليهود قوـ ّٔت إف علموا بإسبلمي قبل أف
تسأ٢تم ّٔتو٘ب عندؾ  ،فجاءت اليهود ك دخل عبداهلل البيت فقاؿ رسوؿ اهلل  :أم رجل فيكم عبد اهلل بن سبلـ ،
ابن أخَتنا فقاؿ رسوؿ اهلل " :أفرأيتم إف أسلم عبداهلل " فقالوا " :أعاذه اهلل من
فقالوا  :أعلمنا كابن أعلمنا ك أخَتنا ك ي
ابن شرنا ككقعوا فيو
ذلك "فخرج عبداهلل إليهم فقاؿ  :أشهد أف ال إلو إال اهلل ك أف ٤تمدان رسوؿ اهلل  ،فقالوا " :شرنا ك ي
" توُب با١تدينة سنة ثبلث ك أربعُت ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنهما"
انظر االستعياب  ،رقم الًتٚتة (  )1493ص (  ، )437معجم الصحابة للبغوم (  ، )102/4معجم الصحابة البن
قانع  ،رقم الًتٚتة ( )132/2( )598معرفة الصحابة أليب نعيم (.)1665/3
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :أحاديث األنبياء  ،باب  :من كاف عدكان ٞتتيل  ،رقم()3329ص ( ، ) 583كغَته
( )2زاد ا١تعاد (. )274/5
( )3أخرجو الشافعي ُب مسنده  ،رقم (  ، )32/2()98كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الدعول كالبينات ،
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=

-15أف اٟتادثة ُب الشرع إذا ٕتاذّٔا أصبلف حاظر ك مبيح ٓب ترد إليهما  ،كردت إٔب
أقوا٫تا شبهان ّٔا  ،كذلك ُب اشتباه األنساب .
)(1

اعتراض :

ال يسلم ماذكر  ،ألف قياس الشبو ال يصح  ،ألنو ليس بعلة اٟتكم عند اهلل تعأب كال
دليل على العلو فبل ٬توز تعليق اٟتكم بو .
)(2

جواب عن االعتراض ( :يمكن القوؿ) :
ػػػػػػػػػ
=

باب القافة كدعول الولد  ،رقم (  ، )447/10 ( )21268كالذم يظهر ٕب أف إسناد األثر صحيح  ،قاؿ
الشافعي أنبأ ابن علية عن ٛتيد عن أنس رضي اهلل  ،كابن علية ىو إٝتاعيل بن إبراىيم بن مقسم األسدم
ا١تشهور بابن علية كىو إماـ حافظ ثبت  ،قاؿ شعبة ابن علية سيد احملدثُت كقاؿ اإلماـ أٛتد إليو ا١تنتهى ُب
التثبيت بالبصرة ك قاؿ ٭تِت بن معُت "كاف ثقة مأمونان صدكقان مسلمان كرعان تقيان " ك قاؿ زياد بن أيوب  :كاف

ابن علية يعد اٟتركؼ ك ما رأيت لو كتابا قط "  01ىػ كٛتيد ىو ٛتيد بن أيب ٛتيد الطويل أبو عبيده ا٠تزاعي

البصرم كىو أيضان إماـ ثقة  ،قاؿ ٭تِت بن معُت ثقة  ،كقاؿ العجلي  :ثقة  ،كقاؿ عبدالرٛتن بن خراش ثقة
صدكؽ  ،ك قاؿ عبدالرٛتن بن أيب حاًب  :ثقة " ا.ىػ

انظر :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  ، )216/1 ( )410رقم الًتٚتة (  ، )300/2 ( )1509الطبقات الكتل رقم
الًتٚتة (  )235/7 ( )3467كرقم الًتٚتة (  ، )187/7 ( )3194مشيخة النسائي  ،رقم الًتٚتة ( )74
( ، )86/1تاريخ دمشق البن عساكر رقم الًتٚتة (

 )278/15 ( )1796تاريخ بغداد رقم ( )3230

( ، )196/7سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة ( ، )302/6( )909تذكرة اٟتفاظ للذىيب  ،رقم الًتٚتة ()303
(.)235/1
( )1انظر  :اٟتاكم (  ، )38/17كلعل ا١تاركدم رٛتو اهلل تعأب أراد أف يشَت إٔب مايسميو علماءي األصوؿ "قياس

الشبو" كمعناه  :أف يًتدد فرع بُت أصلُت لو شبو بكل كاحد منهما  ،كشبهو بأحد٫تا أكثر  ،فىػييػىرُّد إٔب أكثر٫تا

شبهان بو" ا.ىػانظر  :رسالة ُب أصوؿ الفقو للعبكرم  )71/1 ( ،التبصرة ُب أصوؿ الفقو (  ، )141/1التىاف
ُب أصوؿ الفقو (.)21/2
( )2اللمع ُب أصوؿ الفقو (  ، )101-100/1األحكاـ ُب أصوؿ اإلحكاـ البن حزـ (  ، )200/7الفصوؿ ُب
األصوؿ (. )299/4
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قياس الشبو َّ
اآلثار الصحيحةي  ،فيكوف علة للحكم عند اهلل
دؿ على اعتباره
ي
األحاديث ك ي
تعأب كدليبلن على العلة .
 -16اإلجماع-:
كيدؿ على ىذا اإلٚتاع اشتهار العمل بالقيافة بُت الصحابة رضي اهلل عنهم  ،ك أقركه
كٓب ينكركه  ،كلو كاف العمل بالقيافة منكران ١تا جاز منهم إقرارىم على منكر  ،فصار
كاإلٚتاع  ،كقد جرل ُب األشعار مايدؿ على اعتبار القيافة كاشتهار صحتها بينهم كيدؿ
على ذلك قوؿ الشاعر :
)(1

أحب يمطىّْرفان
قد زعموا أف ال ي
كبل كرب البيت حبان مشرفان
يعرفو من قاؼ أك تىػ ىق َّوفان
بالقدمُت ك اليدين ك القفا
تشوفان
ك طرؼ ىعٍيػنىػٍيو إذا َّ
اعتراض( :يمكن القوؿ) :
ال يسلَّم ىذا اإلٚتاع مع كجود ا٠تبلؼ بُت أىل العلم .
)(2

إعتراض ( :يمكن القوؿ) :

أف ىذا األمر قد اشتهر بُت الصحابة رض اهلل عنهم من غَت نكت فخبلؼ من بعدىم
ال يضر ُب حصوؿ اإلٚتاع .
القوؿ الثاني -:
عدـ جواز القيافة ك مشركعيتها ُب إثبات النسب  ،ك إٔب ذلك ذىب اٟتنفية

)(1

( )1اٟتاكم الكبَت (. )383/17
(ٓ )2ب أقف على قائل ىذه األبيات .
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رٛتهم اهلل تعأب .
كاستدلوا على ذلك بأدلة:
-1قولو تعأب ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﭼ .
)(2

-2قولو تعأبﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ .
)(3

كجو الداللة من ثالثة أكجو:
الوجو األكؿ:
أف اهلل جل ك عبل هنى عن القوؿ ببل علم كال برىاف كال دليل كاضح  ،كما أخت
سبحانو كتعأب أف علم الغيب من خصائصو سبحانو كتعأب  ،كإذا نظرنا إٔب القيافة علمنا
أهنا رجم بالغيب كقوؿ على اهلل يغَت علم  ،كىذه ىي صفة القائف  ،حيث إف قولو رجم
بالغيب كدعول ١تا استأثر اهلل بعلمو كىو ماُب األرحاـ .
الوجو الثاني:

أف القيافة أيضان ماىي إال حرز كٗتمُت  ،ك اذا كاف األمر كذلك فبل ٬توز االعتماد
عليها  ،كما ال ٬توز االعتماد على النجوـ  ،كعلى علم الرمل  ،كالفأؿ  ،كالزجر  ،كغَت
ذلك من مبدأ أنواع اٟترز كالتخمُت  ،كعلى ما سبق فإف االستدالؿ با٠تلق على األنساب
من باب اٟترز البعيد  ،ألنو مع طوؿ األياـ قد يولد للوالدين من ال يشبههما ُب ىخ ٍل وق أك
ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر ا١تبسوط (  ، )70-69-17بدائع الصنائع (  ،)244/6ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم ( ، )316/2
االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )34/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )105/3العناية شرح ا٢تداية (، )50/5
ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل األىثر (  ، )47/2البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )297/4البداية شرح
ا٢تداية (٣ ، )106/6تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (. )537/1
( )2سورة اإلسراء من اآلية (. )36
( )3سورة لقماف من اآلية (. )34
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يخلي وق .
الوجو الثالث:
أف اهلل جل ك عبل هنى عن القيافة بقولو "كال تقف ما ليس لك بو علم " حيث إف
أصل ىذه الكلمة من القيافة  ،كما ذىب إٔب ذلك بعع أىل العربية من أىل الكوفة .
)(1

)(2

اعتراض من أربعة كجوه :
الوجو األكؿ  ( :يمكن القوؿ) :
أف القيافة ليست من علم الغيب  ،بل ىو علم لو أصولو ك قواعده ك ضوابطو ،
فالقائف يستطيع الوصوؿ إٔب حقيقة األمر من خبلؿ اٟتس كا١تشاىدة ك ا١تبلحظة الدقيقة
التامة ك التأمل العميق ك معرفة ا٠تطوط كا١تبلمح كالسمات إٔب أف ىذا ابن ٢تذا  ،كمن
ا١تستبعد أف يكوف ابنان ٢تذا  ،كبناء على ذلك فبل يصح االستدالؿ باآليات الكرٯتة السابقة.
الوجو الثاني:

ال يصح القوؿ بأف القيافة إ٪تا ىي حرز كٗتمُت  ،كال يصح قياسها على علم النجوـ ،
بل يقاؿ لو ثبتت أحكاـ النجوـ كما ثبتت القيافة ك أف اهلل ربط ّٔا أحكامان العتتت ُب
تلك األحواؿ ا١ترتبطة ّٔا كما اعتتت الشمس ُب الفصوؿ ك نضج الثمار كٕتفيف اٟتبوب ك
الكسوفات ك أكقات الصلوات ك غَت ذلك ٦ ،تا ىو معتت من أحكاـ النجوـ  ،ك إ٪تا ألقي
منها ماىو كذب ك افًتاء على اهلل تعأب من ربط الشقاكة ك السعادة ك اإلماتة ك اإلحياء
ٔتثلثها كتربيعها أك غَت ذلك ٦ ،تا ٓب يصح فيها ك لو صح لقلنا بو .
)(3

الوجو الثالث:
ف"
أنو لو كاف قولو تعأب ﭽ ﯯ ﯰ ﭼأصلو القيافة لوجب أف تكوف القراءة "كال تىػ يق ٍ

( )1ا١تبسوط ( ، )70/17الفركؽ للقراُب ( ،)126/3اٟتاكم الكبَت (. )380/17
( )2تفسَت الطتم "جامع البياف" (. )448/17
( )3الفركؽ للقراُب (. )167/4
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بضم القاؼ ك سكوف الفاء  ،مثل ك ال ت يق ٍل
فإف األصل أف يراد ّٔا النهي عن اتباع األثر من غَت علم أك بصَتة  ،أما اتباع األثر مع العلم
أيان كاف ىذا األثر ماداـ حقان فإنو ليس ٔتنهي عنو  ،سواءن كاف ذلك ُب القيافة أك غَتىا ألف
،ألنو ك اٟتالة
ىذا االسم كاف عند العرب  ،موضوعان ١تا ٗتت بو اإلنساف من غَت حقيقة
)(1

ف"
ٍ ،ب لو كردت ُب اآلية الكرٯتة بػ"ك ال تىػ يق ٍ

)(2

ىذه ٬تب اٞتمع بُت األدلة ك ٔتا ذكر يكوف اٞتمع .
الوجو الرابع-:
أف القيافة صحت ٔتا تقدـ من األحاديث ك اآلثار الصحيحة .
)(3

جواب عن االعتراض :
ال يسلَّم ماذكر ألف اهلل جل ك عبل هنى عن القيافة بقولو ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼبضم القاؼ كسكوف
الفاء كّٔذا قرأ بعع القراء فيكوف حجة  ،كإذا ثبتت ّٔا قراءة كجب األخذ ّٔا ىذا من
)(4

جهة ك من جهة أيخرل ٯتكن القوؿ بأنو إذا ثبت خت من طريق متواتر ك آخر من طريق غَت
متواتر كجب تقدٙب الثابت من طريق متواتر  ،كماكرد ُب القيافة ك جواز العمل ّٔا ليس من
طريق متواتر فتقدـ اآلية عليو .
-3قولو تعأبﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

)(5

( )1تفسَت الطتم "جامع البياف" ( ،)448/17تفسَت الثعليب ( ، )99/6تفسَت ا١تاكردم (. )243/3
( )2أحكاـ القرآف للجصاص (. )264/3
( )3الفركؽ للقراُب (. )167/4
( )4حكى ىذا الكسائي ك الفراء  ،انظر معآب القرآف للنحاس (  ، )156/4ا٢تداية ُب بلوغ النهاية ( ، )4300/6
تفسَت األلوسي (.)70/8
( )5سورة االنفطار اآلية ( . ) 8
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كجو الداللة -:
بينت اآلية الكرٯتة أف اهلل جل ك عبل ٮتلق اإلنساف ُب أم صورة من الصور ك ال يلزـ أف
يشبو الفرع األصل  ،كلو كاف الفرع يشبو األصل ١تا اشتبو إٟتاؽ االبن بأبيو  ،ك األخ بأخيو
 ،ك ٨تو ذلك  ،فلما علمنا أف اٟتاؽ الفرع بأصلو يشتبو على الناس  ،علًم عدـ ً
لزكـ ً
كجود
يى ي
الشبو بُت الفرع ك األصل .
)(1

اعتراض:
الوجو األكؿ :

أم و
شبو صورؾ شبو
أف ا١تراد من قولو تعأب ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼُب ّْ

األب أك األـ أك ا٠تاؿ أك العم "
)(2

الوجو الثا٘ب ( :ٯتكن القوؿ ) :
أف األصل ىو أف الولد يشبو كالده  ،أك كالدتو  ،أك خالو  ،أك عمو  ،ك عدـ شبهو ٢تم
ُب الظاىر إ٪تا ىو من باب القليل النادر  ،إال أف ىذا القليل النادر يعرفو علماء القيافة إذ
ىم أىل التخصص .
جواب عن االعتراض :
ال يسلَّم ماذكر ألف من علماء التفسَت من ذكر أف ا١تراد من اآليو ىو أف اهلل تعأب لو
شاء أف يركب األنساف ُب أم صورة ما شاء ركبو ك لو ُب غَت صورة إنساف فاقتضى ذلك
عدـ كجود الشبو .
)(3

( )1اٟتاكم الكبَت (. )381/17
( )2انظر تفسَت ٣تاىد (  ، )710/1تفسَت الطتم "جامع البياف" (  ، )179/24تفسَت السمرقندم ( ،)555/3
تفسَت ابن قورؾ ( ، )168/3تفسَت الثعليب (.)147/10
( )3انظر تفسَت مقاتل (  ،)613/4تفسَت الطتم "جامع البياف" (  ، )270/24 ( ، )300/6تفسَت الثعليب
(.)147/10
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ﰀﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ
 -4قولو تعأبﭽﯾ ﯿ ﰁ

)(1

كجو الداللة :

َّت من الباطل
أف القيافة من أحكاـ اٞتاىلية  ،ك قد أينٍ ًكرت بعد اإلسبلـ  ،ك عيد ٍ
حىت قاؿ الشاعر :
()4
()3
كطاؿ خيارم غيربة البى ً
ُت ك النول
()5

()2

()6

ك أحدكثة من كاشح يتقوؼ

اعتراض :
ال يصح ما ذكر  ،كعلة ذلك أف ما كرد الشرع بو ال ينسب إٔب حكم اٞتاىلية  ،كإف
()7

كرد بو الشرعي أعماالن كانت تعمل ُب اٞتاىلية .
كافق ما ى
جواب عن االعتراض :
ال ييسلم ما ذكر من موافقة الشرع للقيافة  ،ككركده  ،بل إف اهلل جل ك عبل قد هنى

عنها بقولو ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
()8

( )1سورة ا١تائدة اآلية (. )50
()2اٟتاكم الكبَت ()381/7
ُت  :ىو الفراؽ ك يطلق على الوصل ك ىو من األضداد  ،ك ا١تراد ىنا الفراؽ .
()3البى ي
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( بُت ) ()29

()4النول  :الوجق الذم ينويو ا١تسافر من قرب أك بعد.
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (النول) ص (. )286
()5الكاشح  :ىو الذم يضمر العداء .
()6ىذا البيت للشاعر جرير  ،انظر الديواف ص ( . ) 295
()7اٟتاكم الكبَت ()385 /3
ا٢تدام ُب بلوغ النهايو ( ، )4300/6تفسَت األلوسي ()70/8
()8انظر  :معآب اؿقرآف للنح اس ( ، ) 156/4ة

367

ﯾ ﯿ ﰀﭼ "
()1

()2

 -5أف عوٯتر العجبل٘ب رضي اهلل عنو  ،جاء إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ
يا رسوؿ اهلل رجل كجد مع امرأتو بعبلن أيقتلو فتقتلونو أـ كيف يصنع ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم " قد أنزؿ اهلل فيك كُب صاحبتك "  ،فأمر٫تا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
با١تبلعنة ٔتا ٝتى اهلل ُب كتابو فبلعنها ٍ ،ب قاؿ  :يا رسوؿ اهلل إف حبستها فقد ظلمتها ،
فطلٌقها  ،فكانت سنةن بعدىا ُب ا١تتبلعنُت ٍ ،ب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :
ىس ىحم  ،أ ٍىد ىعج العينُت  ،عظيم األليتُت  ،ىخ ىد َِّب الساقُت ،فبل أحسب
انظركا فإف جاءت بو أ ٍ
يمر كأنو ىك ٍحرة  ،فبل أحسب عيوٯتران إال كذب
عيوٯتران إال صدؽ عليها  ،كإف جاءت بو أ ى
يح ى
عليها " فجاءت بو على النعت الذم نعت بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من تصديق
عوٯتر  ،فكاف بىػ ٍع يد ينسب إٔب أمو " فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ":لوال ما مضى من
كتاب اهلل لكاف ٕب ك٢تا شأف".

()3

كجو الداللة :
أف اهلل تعأب شرع حكم اللعاف بُت الزكجُت عند نفي النسب  ،كٓب يأمر بالرجوع إٔب
قوؿ القائف  ،فلو كاف حجة ألمرنا با١تصَت إليو عند االشتباه
()5

()4

 ،ك من جهة أخرل كذلك

دؿ على أف حكم اهلل تعأب ٯتنع من اعتبار الشبو .
اعتراض :
القيافة إ٪تا تكوف ك تصح عندما يستوم الفراشاف  ،ك اللعاف إ٪تا يكوف باعتبار ما

()1سورة اإلسراء من االية ()36
()2تقدمت ترجمةتص () 336
()3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 337
()4ا١تبسوط ()70/17
()5اٟتاكم الكبَت ()382 /17
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يشاىده الزكج  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف القيافة ٢تا موضع ك ٤تل  ،ك اللعاف لو موضع ك
()1

٤تل  ،فهما باباف متبايناف  ،ال يسد أحد٫تا مسد اآلخر .
جواب عن األعتراض من كجهين :

 الوجو األكؿ  :أف الشبو أك القيافة لو كاف معتتان لبطلت مشركعية اللعاف ىكال ٍكتيًف ىي()2
بالقيافة .
الوجو الثاني  :أف اهلل جل ك عبل شرع حكم اللعاف بُت الزكجُت عند نفي النسب كٓب()3

يأمر بالرجوع إٔب قوؿ القائف  ،فلو كاف حجو ألمرنا با١تصَت إليو عند االشتباه
()5

()4

 -6عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :كاف عتبة بن أيب كقاص عهد إٔب أخيو سعد
ابن كليدةً زمعةى مٍت فاقبضوي  ،قالت  :فلما كاف عاـ
ابن أيب كقاص رضي اهلل عنهما أف ى
إٕب فيو  ،فقاـ عبد بن
الفتح أخذه سعد بن أيب كقاص  ،كقاؿ  :ابن أخي قد عهد َّ
ابن كليدةً أيب  ،كلد على فراشو  ،فتساكقا إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم ،
زمعةفقاؿ  :أخي ك ي
ابن أخي كاف قد عهد إٕب فيو  ،فقاؿ  :عبد بن زمعة  :أخي
فقاؿ سعد  :يا رسوؿ اهلل  :ي
عبد بن
كابن كليدة أيب  ،يكلد على فراشو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :ىو لك يا ي
زمعة ٍ ،ب قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " الولد للفراش كللعاىر اٟتجر " ٍ ،ب قاؿ لسودة
بنت زمعة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم احتجيب منو ١ ،تا رأل من شبهو ،فما رآىا حىت
()6

لقي اهلل " .

()1الفركؽ للقراُب ()267 /4
( )2الفركؽ للقراُب ()167/4
()3ا١تبسوط () 70 /17
()4تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ( )41
ترٚتترضي اهلل عنو () 340
()5تقدمت ق
()6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 341
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كجو الداللة من ثالثة أكجو :
الوجو األكؿ  :أف النيب صلى اهلل عليو ك سلم قسم كبلمو ُب بياف اٟتكم الشرعي إٔب
قسمُت:
القسم األكؿ  :أنو جعل الولد لصاحب الفراش .
القسم الثا٘ب :أنو جعل اٟتجر للزا٘ب .
اؼقتضى ذلك أف ال يكوف الولد ١تن ال فراش لو  ،كما ال يكوف اٟتجر ١تن ال زنا
منو  ،إذ القسمو تنفي االشًتاؾ ُب األحكاـ.
 الوجو الثاني  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل الولد لصاحب الفراش ك نفاه عن()1

الزا٘ب لقولو صلى اهلل عليو كسلم " ك للعاىر اٟتجر "  ،ألف مثل ىذا الكبلـ
يستعمل ُب النفي .
 الوجو الثالث  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل كل جنس الولد لصاحبالفراش  ،فلو ثبت نسب كلد١تن ليس بصاحب الفراش لكاف ىذا خبلؼ النص  ،ك
بناء على ذلك إذا زٗب الرجل بامرأة فجاءت بولد فدعاه الزا٘ب ٓب يثبت نسبو منو
()2

النعداـ الفراش .
اعتراض من خمسة أكجو:
الوجو األكؿ :
()1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )242/6
()2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ()242/6
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أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر سودة رضي اهلل عنها باالحتجاب من ا١تولود،
مع حكمو صلى اهلل عليو كسلم بأنو أخوىا  ،ك ىذا كلو باعتبار القيافة أك الشبو
()1

بينهما  ،كلو ٓب يعتت للقيافة أثر ١تا أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم سودة رضي اهلل
عنها باالحتجاب .
الوجو الثاني :

من ا١تسلم أف اٟتصر ُب حديث الولد للفراش يفيد أف الولد ال يكوف إال للفراش
كلكن مع ثبوت الفراش  ،ك الكبلـ ىنا مع انتفاء الفراش .
الوجو الثالث :

أف اٟتصر قد يكوف أغلبيان  ،كىو غالب ما يأٌب من اٟتصر  ،إذ إف اٟتصر
اٟتقيقي قليل نادر .
الوجو الرابع :
أف اٟتديث ٤تموؿ على العادة كالغالب .
الوجو الخامس  ( :يمكن أف يقاؿ أيضان ) :
إف النيب صلى اهلل عليو ك سلم ُب ىذا اٟتديث أراد أف يبُت طريقان مهمان من طرؽ إثبات
النسب  ،ك ىو الذم جرت بو العادة  ،إال أف ذلك ال يعٍت نفي بقية طرؽ إثبات
النسب  :كاإلقرار بالنسب  ،أك ادعاء النسب مع كجود شهود  ،أك كجود الشبو  ،أك
القيافة  ،ك السيما مع انتفاء الفراش .
جواب عن االعتراض :
ال يسلم ما ذكر  ،ألف النيب صلى اهلل عليو سلم قسم كبلمو ُب بياف اٟتكم
الشرعي إٔب قسمُت :
القسم األكؿ  :أنو جعل الولد لصاحب الفراش .
()1شرح صحيح البخارم البن بطاؿ  ، )417/7( ،قاؿ ابن بطاؿ " فحكم للشبو ُب عُت اٟتكم ا١تنصوص"
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القسم الثا٘ب  :أنو جعل اٟتجر للزا٘ب .
)(1

فاقتضى ذلك أف ال يكوف الولد ١تن ال فراش لو  ،كما ال يكوف اٟتجر ١تن ال زٗب منو ،
إذ القسمة تنفي االشًتاؾ ُب األحكاـ .
)(2

 -7عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رجلُت اشًتكا ُب طهر امرأة فولدت  ،فدعا عمر
)(3

الشبمنهما ٚتيعا فجعلو بينهما .
رضي اهلل عنو القافة فقالوا  :أخذ ق
)(4

( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )242/6
()2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (.)242/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
()4تقدـ ٗتر٬تو ص (.)331
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 -8أف عمر ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قضى ُب رجل َّادعا ق رجبلف  ،كبل٫تا يزعم أنو
َّعى فقاؿ  :أذكرؾ بالذم ىداؾ لئلسبلـ
ابنو  ،كذلك ُب اٞتاىلية فدع ا عمر أـ الغبلـ ا١تد ى
أليهما ىو ؟ قالت  :ال كالذم ىدا٘ب لئلسبلـ ما أدرم أليهما ىو ؟ أتا٘ب ىذا أكؿ الليل ك
أتا٘ب ىذا آخر الليل فما أدرم أليهما ىو ؟ قاؿ  :فدع ا عمر رضي اهلل عنو أربعة من القافة
 ،كدعا ببطحاء فنثرىا  ،فأمر الرجلُت ا١تدعيُت فوطىء بقدـ ٍب أراق القافة  ،قاؿ  :أنظرك فإذا
أتيتم فبل تتكلموا حىت أسألكم  ،قاؿ  :فنظر القافة فقالو ا  :قد أثبتنا ٍ ،ب فىػَّر ىؽ بينهم ٍ ،ب
سأ٢تم رجبل رجبل  ،قاؿ  :فتقادعو ا ،يعٍت فتتابعوا  ،كلهم يشهد أف ىذا ١تن ىذين  ،قاؿ
رضي اهلل عنو " :عجبا ١تا يقوؿ ىؤالء ! قد كنت أعلم أف الكلب تىػ ٍل ىق يح بالكبلب ذكات

العدد  ،كٓب أكن أشعر أف النساء يفعلن ذلك قبل ىذا  ،إ٘ب ال أ يىرُّد ما يركف  ،فهما أبواؾ "
)(1

كجو الداللة من األثر ( السابع كالثامن ) :

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو حكم أف الرجلُت يشًتكاف ُب الولد " ،كا١تعٍت فيو
َّعى قابل لبلشًتاؾ  ،فيستوياف ُب االستحقاؽ ،
أهنما استويا ُب سبب االستحقاؽ  ،كا١تد ى
كبياف ذلك أف يكوف النسب من الرجل با عتبار الفراش  ،ال ْتقيقة ا٩تبلؽق من مائو  ،ألف
ذلك ال طريق إٔب معرؼتو ابعتبار الوط ًء  ،ألنو سر عن غَت الواطئُت  ،فأ ؽاـ الشرع الفراش
متىُت يعتمد
مقامو تيسيران فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم " :الولد للفراش " ك كل كاحد من الب نىػّْ
على ما علم بو من الفراش  ،ك اٟتكم ا١تطلوب من النسب  :ا١تَتاث كالنفقة ك اّب ضانة ك
الًتبية كىو ٭تتمل االشًتاؾ ُبؽضي بو بينهما "
)(2

اعتراض :
الوجو األكؿ :
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو جعل ق بُتقما  ،ألنو اعتبر قوؿ أىل ا لقيافة  ،ألف
ذلك قك الظاىر  ،كألف ذلك ىو ا١تستفاد من دعوة أىل القيافة كسؤا٢تم  ،كلو ٓب يكن

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ()332
( )2ا١تبسوط (. )70/17

حكمق مبنيان علىما حكموا فيو باجتهادىم لك ا ف استدع اؤىم من باب العبثالذم ينز ق عنو
أمَت ا١تؤمنُت عمر رضي اللهعنو .

الوجو الثاني  :لو كاف اٟتكم للرجلُت بسبب الفراش ؿطلب البُتة منهما إلثبات الفراش
ُتة دكف اآلخر  ،فيحكم بو للذم أحضر البينة دكف اآلخر  ،ألف
 ،إذ قد يجمء أحد ا
ىم بًبىػ ّْ ى
ىذا ىو األصل  ،كىو أف ٭تكم بو ألحد٫تا  ،ال أف يشًتكا فيو  ،فلما طلب أىل القاؼة
مفة إلثبات الفراش ألحد٫تا .
للنظر ُب دعوا٫تا علمنا أنو ٓب يقدر على ٖتصيل الب
الوجو الثالث :

أنو ال يصار إٔب إثبات الفراش ٢تما إال بًبػ ّْ و
ُتةي غَتي حاضرة .
ُتة  ،كالبىػ ّْ ى
ىى
الوجو اؿرابع :

إنكم تقولوف " إنو ال يتصور ًخ ىبل يؽ الولد من ا١تائُت  ،ألف السبب الظاىر  -أم
الفراش -مىت أقيم مقاـ ا١تعٌت ا٠تفي -أم ا١تاء -تيسَتان  ،سقط اعتبار معٌت الباطف " أ.ىػ
كبناءان على ذلك  ،فإنو ال يصح أف ٭تكم بالولد للرجلُت ُب نفس الوقت  ،كإ٪تا ٭تكم
بو ألحد٫تا .
جواب عن االعتراض :
َّعى قابل لبلشًتاؾ فيستوياف
ال نسلم ماذكر  ،ألهنما استويا ُب سبب االستحقاؽ ك ا١تد ى

ُب االستحاؽ .
)(1

 -9اإلجماع :
ب ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كما ُب
كيدؿ على ذلك ما ركم ـنآاثر صحيح ة عن عمر ف
مفقل أنو أنكر
الدليل السابع ك الثامن "ككاف ذلك ٔتحضر من الصحابة رضي اهلل عنهم "كٓب ي

منكر فيكوف إٚتاعان .
عليق ه
اعتراض ( :يمكن القوؿ) :
)(2

( )1ا١تبسوط (. )71/17
( )2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )244/6
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من ا١تسلم صحة ماركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو من آثار  ،إالأ نو ال يسلم
ما ًبَّ استنباطق منها من أحكاـ  ،فضبل عن صحة دعول اإلٚتاع على ذلك .
لعم ُب الناس كٓب ٮتتص بقوـ دكف
 -10أف القيافة ليس ت علمان ،إذ لو كافت علمان َّ
يعم كٓب ٯتكن أ ف يتعلم
آخرين  ،كألـكن أف يتعاطاه كل من أراد ق ،كسائر العلوـ ١ ،تا
ؼ ٓب َّ
 ،بطؿ أف يكوف علمان يتعلق بو حكم .
)(1

اعتراض :

ال يصح ماذكر  ،ألنو الٯتتنع أف يكوف ُب العلوـ ما يستفاد بالطبع دكف التعلم
ذلكقوؿ الشاعر :
َّ
ساب
مولىويبتعلم كاكت
إف ٓب مستفده اإلنسا يف طبعان ***تىػ ىعذ ىرأف قيى

كمن

)(2

سأّا قد
كمثاؿ ذلك ُب غَت القيافة صناعة الشعر  ،فإنو معتت علمان كمع ذلك فإف اكت
يكوف بالطبع دكف التعلم  ،عبلكة على ذلك  ،فإف القيافة ال ٯتنع من تعلمها بالتعلم دكف
)(3

الطبع كال يسلم بأهنا ليست مبٍتةن على قواعد ك علوـ  ،ألهنا كالشعر .
 -11القيافة من األمور اليت ٓب يعمل ّٔا ُب البهائم  ،فمن باب أكٔب ك أحرل أف ال
يعمل ّٔا على األنساب .
اعتراض من كجهين :
الوجق األكؿ -:
ماذكر غَت مسلم  ،فإف من الرعا ة من يلتقط السخاؿ ُب الظلمة كيضعها ُب كعاء ،

كل سخلة إٔب أمها كال ٮتطئ ١تعرفتو .
فىػييػ ٍل ًقي َّ
)(4

الوجو الثاني -:

( )1اٟتاكم الكبَت (.)382/17
(ٓ )2ب أقف عليو .
( )3اٟتاكم الكبَت (.)385/17
( )4ركضة الطالبُت (. )106/12
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أف ا١تقصود بإٟتاؽ البقائم ا١تلك  ،ك اليد أقول  ،فاستغٍت بو ا – أم اليد  -عف القيافة
 ،ك ا١تقصود ُب اآلدميُت النسب ،كاليد ال تأثَت ٢تا فاحتيج فيو إٔب القيافة .
)(1

ب معتتان لوجب إٟتاؽق باٞتماعة  ،ألنو قد يقع كطء من ٚتاعة المرأة
 -12لو كاف الش ق
القياؼ ٓب يقولو ا بإٟتاؽ الولد
فتأٌب بالولد فيأخذ الشبو من اٞتماعة  ،إال أف من قالو اب ة
باٞتماعة .
)(2

اعتراض :
ال ييسلم جواز إٟتاؽ الولد بأكثر من كاحد  ،فضبل عن اٞتماعة  ،ألف النيب صلى اهلل
عليو كسلم َّبُت أف اإلنساف ي٬تمع خلقق ُب بطن أمو أربعُت يوما ٍ ،ب يكوف علقة مثل ذلك
ٍ ،ب يكوف مضغة مثل ذلك ٍ ،ب يبعث اهلل إليو ملكا فيؤمر بأربع كلمات  ،كىي بكتب رزؽق
 ،ك أجلق كعـ لو  ،كشقي أك سعيد  ،فصح يقينا أف ابتداء العدد من حُت كقوع النطفة ،
)(3

كببل شك أف الدقيقة اليت تقع فيها النطفة ُب الرحم من الواطئ األكؿ غَت الدقيقة اليت تقع
ُبقا النطفة من الواطئ الثا٘ب  ،فلو جاز أف ي٬تمع ا١تاءاف فيصَت منهما كلد كاحد لكاف ا ؿعدد
مكذكبا فيو  ،ألنو إذا عي َّد من حُت كقوع النطفة األكٔب ؼقك لؤلكؿ كحده  ،فلو استضاؼ
ص كزيادة
إٕبق الثا٘ب البتدأ العدد من حُت حلوؿ ا١تٍت الثا٘ب فيكوف ُب بعع األربعُت يوـ ا نق ه
ببل شك

)(4

الراجح :
ىو قوؿ ٚتور أىل العلم القائلين ّتواز القيافة كذلك لؤلسباب التالية -:
أ -قوة أدلة أصحاب القوؿ األكؿ كضعف أدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب .
( )1اٟتاكم الكبَت (. )385/17
( )2اٟتاكم الكبَت (. )382/3
( )3أخرجو البخارم كغَته من حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو كتاب  :بدء ا٠تلق  ،باب  :ذكر ا١تبلئكة ،
رقم ( ،)3208ص (. )566
( )4احمللى البن حزـ (. )152/10
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ب-أف أدلة أصحاب القوؿ األكؿ كاردة ُب بياف جواز القيافة ك مشركعيتها ك أصحاب
القوؿ الثا٘ب ال ينكركف ىذه األدلة كإ٪تا يؤكلوهنا عما دلت عليو  ،كالعامل بظاىر األدلة
أكلىمن ا١تؤكؿ ٢تا .
ج-عدـ كجود أدلة كاضحة تدؿ على حرمة القيافة  ،ك األصل ُب العلوـ اٞتواز  ،إال ما
دؿ الشارع على حرمتو .
د-أف أمر القيافة ك األخذ بو مشهور قبل اإلسبلـ  ،كبعد اإلسبلـ  ،كلو يحّْرىـ الشتهر
ٖترٙبق .
ىػ-أف عمر رضي اهلل عنق أقر القيافة  ،ك أقر الصحابة رضي اهلل عنهم بذلك أيضان من غَت
نكَت.
ك-أف األصل ُب بٍت آدـ أف يشبق ا١تولود كالديو  ،كعكس ذلك نادر  ،بل شاذ  ،كىذا
النادر أك الشاذ ال بد أف يوجد فيو شبو  ،كلكن ال يعرؼق إال أىل التخصص  ،كىذا ٦تا فطر
القياؼإ٪تا قم اعتبار للشبو  ،فكاف اعتبار القيافة أخذ ان باألصل  ،ك ىذا
اهلل الناس عليو ،ك ة
األصل ٓب يعارض الكتاب ك ال السنة .
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الفصل الثالث
الوقف كالهبة كالوصايا  ،كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ  :الوقف كالهبة  ،كفيو مطلباف :
المطلب األكؿ  :يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة .
المطلب الثاني  :تشترط القسمة في ىبة العقار .
المبحث الثاني  :الوصايا  ،كفيو مطلباف :
المطلب األكؿ  :يقبل في إثبات الوصية في السفر شاىد كيمين .
المطلب الثاني  :حجية الكتابة في الوصية .
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المبحث األكؿ
المطلب األكؿ
يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة
أكالن :بياف المراد بقولنا  :تغيير صورة الوقف  ،كالتعريف بالوقف لغة كاصطالحان :
أما التعريف بالوقف لغةن كاصطبلحان  :فالوقٍف لغة يطلق على عدة و
معاف منها:
ى ي
ً
الوقٍف .
- 1سوار العاج  ،يقاؿ  :كقىػ ىفت ا١ترأةي توقيفان  ،إذا جعلت ُب يديها ى
الدار للمساكُت كقفان  ،أم جعلتها ٢تم كمنعت غَتىم
اٟتبس  ،يقاؿ  :كقىػ ٍف ي
ت ى
 - 2ي
منها.
- 3القياـ  ،يقاؿ  :كقف يقف كقوفان  ،داـ قائمان .
- 4السكوت  :يقاؿ  :كلمتهم ٍب أكقفت عنهم .
- 5اإلمساؾ كاإلقبلع عن الشيء  ،فكل شيء أمسكت عنو فإنك تقوؿ  :أكقفت

)(1

أما الوقف اصطالحان - :

عرفو اٟتنفية بقو٢تم -:
-1فقد ٌ
)(2
أ-حبس ا١تملوؾ عن التملك من الغَت .
)(3
ب-حبس العُت على حكم ملك الواقف  ،كالتص ٌدؽ با١تنفعة كلو باٞتملة .
( )1انظر  :معجم مقاييس اللغة  ،مادة (كقف) (  ، )135/6لساف العرب  ،مادة (كقف) ( ٥ ،)373/15تتار
الصحاح ،مادة (كقف) ص ( ، )305القاموس احمليط  ،مادة كقف (. )1773
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )27/12العناية شرح ا٢تداية (  ، )202/6البناية شرح ا٢تداية (  ، )422/7البحر الرائق
شرح كنز الدقائق ( ، )202/5الدر ا١تختار (. )339/4
النَتة على ٥تتصر
( )3انظر  :احمليط التىا٘ب ُب الفقو النعما٘ب ( ، )192/6العناية شرح ا٢تداية ( ، )213/6اٞتوىرة ٌ
القدكرم (. )333/1
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)(1

جػ-حبس العُت على ملك الواقف  ،كالتصدؽ با١تنفعة ٔتنزلة العارية .
كىذه التعريفات تدؿ على أف الوقف ال ٮترج عن ملك الواقف  ،بناءن على أف الوقف
)(2
غَت الزـ كالعارية .
)(3
د -حبس العُت على ملك اهلل تعأب  ،كصرؼ منفعتها على من أحب .
كعرفو ا١تالكية بقو٢تم -:
َّ -2
)(4
إعطاء منفعة شيء مدة كجوده  ،الزمان بقاؤه ُب ملك معطيو كلو تقديران .
كأراد بقولو (إعطاء منفعة )  :االحًتاز عن إعطاء العُت أك الذات  ،كا٢تبة .
كأراد بقولو (مدة كجوده)  :االحًتاز عن اإلعارة  ،ألف ا١تعَت لو اٟتق ُب اسًتجاع العُت
ا١تعارة مىت ما أراد  ،كبناءن على ذلك يكوف الوقف على التأبيد.
كأراد بقولو ( الزمان )  :أف الوقف الزـ كليس ّتائز .
كأراد بقولو ( كلوتقديران)  :أحد أمرين :

األمر األكؿ  :ا١تلك  ،أم " كلو كاف ا١تلك تقديران  ،كقوؿ الواقف إف ملكت دار فبلف

( )1انظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )15/3االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )40/3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق
(.)325/3
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )27/12العناية شرح ا٢تداية (  ، )202/6البناية شرح ا٢تداية (  ، )422/7الدر ا١تختار
(. )339/4
( )3انظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدل (  ، )15/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )203/6كىذا التعريف بناءن على مذىب

الصاحبُت  :أيب يوسف األنصارم ك٤تمد بن اٟتسن الشيبا٘ب  ،إذ إهنما يػر ً
ياف لزكـ الوقف  ،كأنو ليس ّتائز ،
ىى
كما يرل ذلك اإلماـ أبو حنيفة رٛتو اهلل تعأب  ،كإذا لزـ الوقف فإنو ٮترج عن ملكية الواقف إٔب ملك اهلل تعأب
" ا.ىػ
انظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )15/3العناية ( ٣ ، )204/6تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر

( ، )733/1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )325/2البناية شرح ا٢تداية (. )424/7
( )4انظر ٥ :تتصر خليل (  ، )212/1مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل (  ، )18/6الفواكو الدكا٘ب على رسالة
أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )150/2منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (. )108/8
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فهي حبس .

األمر الثاني  :اإلعطاء  ،أم  :كلو كاف اإلعطاء تقديران  ،كقوؿ الواقف  :دارم حبس
)(1
على من سيكوف  ،كعلى ىذا فا١تراد بالتقدير التعليق .
كبناءن على ما سبق فإف التعريف يدؿ على أف الوقف الزـ  ،كىو على التأبيد.
كعرفو الشافعية بقو٢تم :
َّ -3
و
ؼ
صر ي
أ-حبس ماؿ ٯتكن االنتفاع بو  ،مع بقاء عينو  ،بقطع التصرؼ ُب رقبتو  ،كتي ى
)(2
منافعيو إٔب الت تقربان إٔب اهلل تعأب .
ب -حبس و
ماؿ ٯتكن االنتفاع بو  ،مع بقاء عينو  ،بقطع التصرؼ ُب رقبتو على
)(3
مصرؼ مباح موجود .
كأراد بقولو ( بقطع التصرؼ ُب رقبتو )  :عدـ جواز التصرؼ ُب العُت ا١توقوفة ،فبل ٬توز
)(4
بيعها كال ىبتها كال توريثها  ،ألف ا١تلك فيها ينتقل إٔب اهلل تعأب .
كعرفو اٟتنابلة بقو٢تم -:
ٌ -4
)(5
ٖتبيس األصل كتسبيل ا١تنفعة .
)(6
كا١تراد باألصل  :أم العُت ا١توقوفة اليت ٯتكن االنتفاع ّٔا  ،مع بقاء عينها .
كٚتيع التعريفات السابقة عند ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة ككذلك
( )1انظر  :التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (  ، )626/7شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )78/7الفواكو الدكا٘ب على
رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )150/2منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (. )108/8
( )2انظر  :كفاية األخيار (. )304/1
( )3انظر  :أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب ( ، )457/2الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ( ، )365/3فتح
الوىاب بشرح منهج الطبلب ( )306/1كعلى ىذا التعريف جرت معظم كتب الشافعية .
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )75/8
( )5انظر  :ا١تغٍت (  ، )5/6الكاُب (  ، )250/2عمدة الفقو (  ، )69الشرح الكبَت (  ، )185/6شرح الزركشي
(. )268/4
( )6انظر  :الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ص ( ، )453كالركض ا١تربع مع اٟتاشية (. )531/5
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عند صاحيب أيب حنيفة رٛتهم اهلل تعأب  :أيب يوسف األنصارم ك٤تمد بن اٟتسن
)(1
الشيبا٘ب كلها تشًتؾ ُب أربعة أمور كىي :
- 1حبس العُت ا١توقوفة .
- 2لزكـ الوقف .
- 3تسبيل ا١تنفعة على من أحب .
- 4البد من إمكاف االنتفاع من العُت ا١توقوفة .
إال أف تعريف اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب يكاد يكوف أفضل التعريفات السابقة كذلك
بسبب ثبلثة أمور أساسية  ،كىي :
األكؿ  :أنو مقتبس من قولو صلى اهلل عليو كسلم لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " :
إف شئت حبست أصلها كتصدقت ّٔا  ،كُب ركاية أخرل " حبّْس األصل كسبل الثمرة
)(2

".

الثاني  :أنو موجز ٥تتصر .
الثالث  :أنو مشتمل على بياف الغاية من الوقف كىي التسبيل للمنفعة .
)(3

أما تعريفات اٟتنفية عدا تعريف الصاحبُت فهي تعريفات مرجوحة  ،ألهنا تدؿ على
)(4
جواز الوقف  ،كعدـ لزكمو  ،كىذا ٮتالف ما ذىب إليو عامة أىل العلم  ،كاهلل أعلم .
ا١تراد بقولنا " تغيَت صورة الوقف " -:

( )1تقدمت ترٚتتهما ص ( . ) 207،208
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الشركط  ،باب  :الشركط ُب الوقف رقم (  )2737ص (  ) 480كمسلم  ،كتاب :
ا٢تبات  ،باب  :الوقف  ،رقم ( )1632ص ( ، ) 620كغَتىا .
( )3تقدمت ترٚتتهما ص (. )207
( )4انظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )15/3البناية شرح ا٢تداية (  ، )424/7التاج كاإلكليل ١تختصر خليل
( ،)626/7الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )150/2كفاية األخيار (  ، )304/1البياف ُب
مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )75/8ا١تغٍت ( ، )516الكاُب (. )250/2
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ىو تغيَت الوقف عن ىيئتو  ،كمثاؿ ذلك  :أف ٬تعل الدار بستانان أك ٬تعل البستاف
)(1
حانوتان .
التعريف با١تصلحة لغة كاصطبلحا :
)(2
ا١تصلحة لغة  :ضد ا١تفسدة .
)(3
كا١تصلحة اصطبلحان  :ىي جلب ا١تنفعة أك درء ا١تفسدة .

ثانيان  :الناقل التفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،على جواز تغيَت صورة الوقف-:
)(4

 ،حيث قاؿ ُب الفتاكل الكتل "
ىو شيخ اإلسبلـ أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية
غَت ا٠تلفاء الراشدكف
كللناظر أف يغيَت صورة الوقف من صورة إٔب صورة أصلح منها كما َّ
صورة ا١تسجدين اللذين باٟترمُت الشريفُت  ،ككما نقل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
)(5
مسجد الكوفة من موضع إٔب موضع " .
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(6

 - 1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  :أف ا١تسجد كاف على عهد رسوؿ اهلل
)(1
)(7
صلى اهلل عليو كسلم مبنيان باللًَّ ً
نب  ،كسقفو اٞتريد ،كعمده خشب النخل ،

( )1انظر  :ركضة الطالبُت (  ، )361/5هناية الزين (  )272/1إعانة الطالبُت (  ، )211/3هناية احملتاج إٔب شرح
ا١تنهاج ( )404/4حاشيتا قليويب كعمَتة ( ، )109/3كشاؼ القناع ( ، )294/4منار السبيل ُب شرح الدليل
(.)20/2
( )2انظر ٣ :تمل اللغة ( ٥ ، )539/1تتار الصحاح  ،مادة (صلح ) (  ، )178الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية
(. )519/2
( )3انظر  :ركضة الناظر ( ، )478/1التحبَت شرح التحرير ( ، )3398/7ا١توافقات ( . ) 58/ 3
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )160
( )5انظر  :الفتاكل الكتل (٣ ، )282/4تموع الفتاكل ( . ) 260 / 31
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( ) 64
( )7اللًَّنب  :كاحده اللَّبًنىة كىي ما يبٌت بو اٞتدار  ،كالطُت أك اٟتجارة ك٨تو٫تا .
انظر  :لساف العرب  ،مادة ( لنب ) (. )229 / 12
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فلم يزد فيو أبو بكر شيئان  ،كزاد فيو عمر  ،كبناه على بنيانو ُب عهد رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم باللًَّ ً
عمدهي خشبان ٍ ،ب غيَّػىره عثماف  ،فزاد
نب كاٞتريد  ،كأعاد ى
)(2
القص ًة  ،كجعل عمده من
فيو زيادة كثَتة  ،كبٌت جداره باٟتجارة ا١تنقوشة ك َّ
)(4) (3
حجارة منقوشة  ،كسقفو بالساج "

)(5

-2عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف مسجد النيب صلى اهلل عليو
كسلم كانت سواريو على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من جذكع النخل
 ،أعبله مظلل ّتريد النخل ٍ ،ب إهنا ٩ترت ُب خبلفة أيب بكر فبناىا ّتذكع
)(6
 ،فلم
النخل كّتريد النخل ٍ ،ب إهنا ٩ترت ُب خبلفة عثماف فبناىا باآلجر
)(7
تزؿ ثابتة حىت اآلف "
ػػػػػػػػػ
=

( )1اٞتريد  :ىو سعف النخل .

انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (جرد ) (. )42
ً
ص.
(َّ )2
القصةي  :ىي اٞت ي

انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (جصص ) (. )225
( )3الساج  :نوع من الشجر  .انظر :
٥تتار الصحاح مادة ( سوج ) .

( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :بنياف ا١تسجد  ،رقم (  ) 446ص (  ، ) 94كغَته .
( )5تقدمت ترٚتتو رضي اهلل عنو ص ( . ) 64
( )6اآلجر  :ىو الطوب الذم يبٌت بو  .انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( أجر ) ص ( ) 3
( )7أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الصبلة  ،باب ُ :ب بناء ا١تسجد  ،رقم (  ، ) 223 / 1 ( ) 452كاٟتديث
ضعيف  ،كمدار ضعفو على عطية بن سعد العوُب  " ،كىو ثقة ُب نفسو لكنو ضعيف من قًبى ًل حفظو " كما
تابعي شهَت ضعيف "  ،كقاؿ
ذكر ذلك العقيلي  ،كقاؿ ا١تنذرم  " :ضعيف اٟتديث "  ،كقاؿ الذىيب ّّ " :
اإلماـ أٛتد عندما ذيكًر عطية بن سعد العوُب  " :ىو ضعيف " ،كقاؿ اٟتافظ ابن حجر  " :عطية بن سعد
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=

كجو الداللة من األثرين السابقين :
أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو غَت جريد النخل ككضع مكانو جذكعان  ،كىذا
يعتت تغيَتان ُب الوقف  ،كما أف عمر كعثماف رضي اهلل عنهما قد زادا ُب مسجد
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كالزيادة ُب الوقف تعتت من تغيَت صورة الوقف
 ،كقد كاف ذلك ٔتشهد من الصحابة رضي اهلل عنهم كٓب ينكركه َّ ،
فدؿ ذلك
على جواز تغيَت صورة الوقف .
١-3تا كٕب عبداهلل بن مسعود ) (1رضي اهلل عنو -بيت ا١تاؿ نيًقب ) (2بيت ا١تاؿ  ،فىأ ً
يخ ىذ
)(3
الرجل  ،فكتب عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ،
فكتب عمر أف ال تقطعو  ،كانقل ا١تسجد  ،كاجعل بيت ا١تاؿ ٦تا يلي القبلة فإنو لن يزاؿ ُب
ػػػػػػػػػ
=

العوُب الكوُب التابعي معركؼ ضعيف اٟتفظ مشهور بالتدليس القبيح " ،كقاؿ أيضا -أعٍت ابن حجر ُ -ب
طبقات ا١تدلسُت  " :صدكؽ ٮتطئ كثَتا  ،ككاف شيعيا مدلسا من الثالثة  ،مات سنة إحدل عشرة "  ،كقاؿ
العجلي عنو  " :كوُب تابعي ثقة ليس بالقوم "  ،أما بقية رجاؿ اٟتديث فكلهم ثقات رجاؿ البخارم .

انظر  :طبقات ا١تدلسُت  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 50/ 1( )122ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة (، ) 100/ 5( ) 5673
الضعفاء للعقيلي  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 359 / 3 ( )1392رقم الًتٚتة  ، )12453 ( ،هتذيب الكماؿ  ،رقم
الًتٚتة ( ، )184/5() 4545تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 393 / 1 ( )4616الثقات للعجلي ،
رقم الًتٚتة (  ، ) 140 / 2 ( ) 1255موسوعة أقواؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل ُب رجاؿ اٟتديث كعللو  ،رقم
الًتٚتة

(  ، ) 11 / 3( ، ) 1805اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب ،رقم الًتٚتة () 383/ 6 ( )2125

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 58
( )2النقب  :أم الفتح  ،كنقب اٟتائط ينقبو نقبان  ،أم فتحو  ،كا١تراد  :أف بيت ا١تاؿ قد فتح ليسرؽ منو .
انظر  :معجم مقاييس اللغة ( ، )465/5لساف العرب  ،مادة (نقب) . )249/14( ،
( )3فأيخذ الرجل  :أم فأخذ الرجل الذم نقبو – أم الذم فتح بيت ا١تاؿ ليسرؽ منو .
انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )216/31
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)(1

ا١تسجد من يصلي فنقلو عبداهلل ".
( )1أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )192/9( )8949كأبو بكر عبدالعزيز بن جعفر البغدادم ا١تشهور
بغبلـ ا٠تبلؿ ُب كتابو الشاُب الذم اختصر منو زاد ا١تسافر  ،كقد نقل ذلك عنو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب
الفتاكل حيث قاؿ  :نقبلن عن الشاُب أليب بكر عبدالعزيز بن جعفر البغدادم  :حدثنا ا٠تبلؿ  ،حدثنا صاّب بن
أٛتد  ،حدثنا أيب  ،حدثنا يزيد بن ىاركف  ،حدثنا ا١تسعودم  ،عن القاسم  ،قاؿ ١ :تا قدـ عبداهلل بن مسعود
رضي اهلل عنو على بيت ا١تاؿ  "...........كالقاسم ىو  :القاسم بن عبدالرٛتن بن عبداهلل بن مسعود كىو ثقة
كثَت اٟتديث  ،ركل لو األربعة كغَتىم  ،كا١تسعودم ىو  :عبدالرٛتن بن عبداهلل بن عتبة بن عبداهلل بن مسعود ،
ركل لو أٛتد كأىل السنن  ،كذكره البخارم ُب التاريخ الكبَت كٓب يذكر فيو جرحان  ،كنقل أنو أعلم الناس بعلم ابن
مسعود رضي اهلل عنو كقد اختلط ُب آخر عمره  ،كلكن ببلشك أف أمثاؿ يزيد بن ىاركف من األئمة ٯتيزكف
حديثو ا١تختلط من غَته.
كظاىر كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف اإلماـ أٛتد قد أخرج ىذا اٟتديث حيث قاؿ  :قاؿ أٛتد  :حدثنا
يزيد بن ىاركف حدثنا ا١تسعودم عن القاسم  ،قاؿ ١ :تا قدـ عبداهلل بن مسعود  ...إال أنٍت ٓب أقف عليو ُب
ا١تسند كقد يكوف ُب كتاب آخر  ،أك نسخة أخرل للمسند  ،كالذم يظهر ٕب أف اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب
يضعف ىذا األثر  ،ألنو قاؿ البنو صاّب ١تا سألو عن رجل بٌت مسجدان ٍب أراد ٖتويلو إٔب موضع آخر  ،ألو أف
٭تولو كيهدـ اآلخر أك يدعو على حالو كيبٍت اآلخر فقاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل إف كاف ا١تسجد الذم بناه يريد أف
ٌ
٭تولو خوفان من لصوص أك يكوف موضعو موضع قذر فبل بأس أف ٭تولو  ،ييقاؿ  :إف بيت ا١تاؿ نيقب ككاف –
بيت ا١تاؿ ُ -ب ا١تسجد  ،فحوؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو ا١تسجد " ا.ىػ  .فقوؿ اإلماـ رٛتو اهلل " ييقاؿ  :إف
بيت ا١تاؿ نيقب " بصيغة التمريع يدؿ على ضعف ىذا األثر  ،كقد اشتهر ىذا األثر ُب كتب الفقو  ،السيما
كتب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب  .كاألثر ضعيف ألنو مرسل  ،فالقاسم بن عبدالرٛتن بن عبداهلل بن مسعود رضي
اهلل عنو ٓب يسمع من جده عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو كإف كاف إسناده ال بأس بو إٔب القاسم .
انظر  :ا١تعجم الكبَت للطتا٘ب  ،رقم ( ٣ ، )192/9 ( )8949تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية

( ، )405/31 ( )216-215/30الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (

 ،)304/6 ( )2373رقم الًتٚتة

( ، )346/6( )2620تسمية من ركل عنو من أكالد العشرة  ،رقم الًتٚتة ( ، )89/1( )11كالتاريخ الكبَت ،
رقم الًتٚتة (  )158/7 ( )710كرقم الًتٚتة (  ، )314/5 ( )994الثقات للعجلي رقم الًتٚتة ( )1367
( )386/1كرقم الًتٚتة (  ، )294/1 ( )962تاريخ بغداد  ،رقم الًتٚتة (  ، )480/11 ( )5308مسائل
اإلماـ أٛتد بن حنبل من ركاية ابنو أيب الفضل صاّب  ،رقم ا١تسألة (  ، )295/1 ( )241لساف ا١تيزاف  ،رقم
الًتٚتة (. )282/7( )3768
فائدة  :كانظر شهرة ىذا األثر ُب كتب اٟتنابلة كمسائل اإلماـ أٛتد من ركاية ابنو أيب الفضل صاّب
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كجو الداللة :
َّ
دؿ األثر على جواز ٖتويل ا١تسجد أك نقلو للمصلحة  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف يدؿ
)(1
على جواز تغيَت صورتو أك ىيئتو ألف التحويل أبلغ من ٣ترد تغيَت صورة الوقف .

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة - :

اختلف أىل العلم ُب ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

)(2

)(3

القوؿ األكؿ  :جواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كاٟتنابلة .
ػػػػػػػػػ
=

( ، )295/1ا١تغٍت (  ، )771/2العدة شرح العمدة ص (  ، )313الشرح الكبَت (  ، )243/6شرح الزركشي
( ، )288/4ا١تبدع ( ، )185/5الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ص (٥ ، )459تتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبَت
( ، )615/1منار السبيل ُب شرح الدليل ( ، )19/2حاشية الركض ا١تربع (. )564/5

( )1انظر  :الفتاكل الكتل (. )283/4

( )2قاؿ ُب احمليط التىا٘ب ( " )654/7استاجر حانوتان موقوفان على الفقراء كأراد أف يبٍت عليو غرفة من مالو كينتفع ّٔا
و
من غَت أف يزيد ُب أجره
فحينئذ يبٍت على مقدار ما ال ٮتاؼ على البناء القدٙب من ضرر  ،كإف كاف ىذا حانوتان
يكوف معطبلن ُب أكثر األكقات كإ٪تا رغب فيو ا١تستأجر من أجل البناء عليو فإنو يطلق لو ُب ذلك من غَت زيادة
ُب األجر ألف فيو مصلحة للوقف "

كانظر أيضان  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  )305/07حيث قاؿ  " :كال ٬توز ١تستاجر السبيل أف يبٍت فيو غرفة
لنفسو إال أف يزيد ُب األجرة  ،كال يضر بالبناء كإف كاف معطبلن غالبان كال يرغب ا١تستأجر إال على ىذا الوجو جاز
من غَت زيادة ُب األجرة " ا.ىػ .

كجوز ٚتهور العلماء تغيَت صورة الوقف للمصلحة كجعل الدكر حوانيت "
( )3قاؿ ُب الكشاؼ (َّ " : )294/4

كانظر  :الفركع (  ، )385/7اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (  ، )102/7مطالب أكٕب النهى
( ، )370/4منار السبيل (. )491/6
فائدة  :أصل ىذه ا١تسألة يرجع إٔب حكم استبداؿ الوقف كقد اختلف أىل العلم فيها على ثبلثة أقواؿ

بعد أف اتفق األئمة األربعة على جواز االستبداؿ ُب األكقاؼ ا١تنقولة كالفرس ك٨توه كخالف ُب ذلك اإلماـ ٤تمد
بن اٟتسن كمن تبً ىعوي رٛتهم اهلل تعأب .

القوؿ األكؿ  :جواز االستبداؿ ُب األكقاؼ غَت ا١تنقولة  :أم العقارات  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كاٟتنابلة
القوؿ الثاني  :عدـ جواز االستبداؿ ُب األكقاؼ غَت ا١تنقولة كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كالشافعية .
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كاستدلوا لذلك :
)(1
-1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  :أف ا١تسجد كاف على عهد رسوؿ اهلل
)(3
)(2
صلى اهلل عليو كسلم مبنيان باللًَّ ً
نب  ،كسقفو اٞتريد ،كعمده خشب النخل  ،فلم يزد
فيو أبو بكر شيئان  ،كزاد فيو عمر  ،كبناه على بنيانو ُب عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم باللًَّ ً
عمدهي خشبان ٍ ،ب غيَّػىره عثماف  ،فزاد فيو زيادة كثَتة  ،كبٌت
نب كاٞتريد  ،كأعاد ى
)(4
 ،كجعل عمده من حجارة منقوشة  ،كسقفو
القص ًة
جداره باٟتجارة ا١تنقوشة ك َّ
)(6
)(5
بالساج "
-2عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف مسجد النيب صلى اهلل عليو كسلم
كانت سواريو على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من جذكع النخل ،
أعبله مظلل ّتريد النخل ٍ ،ب إهنا ٩ترت ُب خبلفة أيب بكر فبناىا ّتذكع النخل

ػػػػػػػػػ
=

القوؿ الثالث  :عدـ جواز االستبداؿ ُب األكقاؼ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة كإٔب ذلك ذىب اإلماـ ٤تمد بن
اٟتسن رٛتو اهلل كمن تبعو .

انظر  :حاشية ابن عابدين ( ، )384/4احمليط التىا٘ب ( ، )123/6ا١تبسوط ( ، )42-41/12الذخَتة

للقراُب ( ، )330/6منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )57/8القوانُت الفقهية ص(  ، )392ركضة الطالبُت
( ، )361/5هناية احملتاج (  ، )404/4هناية الزين (  ، )272/1اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ
( ، )78/7الفركع (. )384/7
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 64
( )2اللًَّنب  :تقدـ بيانو ص (. )372
( )3اٞتريد  :تقدـ بيانو ص (. )372
القصةي  :تقدـ بياهنا ص (. )372
(َّ )4
( )5الساج  :تقدـ بيانو ص (. )372
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :بنياف ا١تسجد  ،رقم (  ) 446ص (  ، ) 94كغَته .
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كّتريد النخل ٍ ،ب إهنا ٩ترت ُب خبلفة عثماف فبناىا باآلجر
)(2
حىت اآلف "

)(1

 ،فلم تزؿ ثابتة

كجو الداللة من األثرين السابقين :

أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو غَت جريد النخل ككضع مكانو جذكعان  ،كىذا يعتت
تغيَتان ُب الوقف  ،كما أف عمر كعثماف رضي اهلل عنهما قد زادا ُب مسجد رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم  ،كالزيادة ُب الوقف تعتت من تغيَت صورة الوقف  ،كقد كاف ذلك ٔتشهد من
الصحابة رضي اهلل عنهم كٓب ينكركه َّ ،
فدؿ ذلك على جواز تغيَت صورة الوقف كإذا
قدغَتكا صورة ا١تسجدين اللذين باٟترمُت
كانا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم َّ
)(3
الشريفينفغَت٫تا من األكقاؼ ٬توز من باب أكٔب .
اعتراض :

إف األصل ُب األكقاؼ ىو عدـ جواز التصرؼ فيها  ،ك٦تا يدؿ داللة كاضحة على ذلك بقاء
)(4
أحباس السلف داثرة خرابان .
جواب عن االعًتاض :
غَتكا ُب الوقف  ،كمن ذلك ما زادكه ُب
الوجو األكؿ  :أنو ثبت عن ا٠تلفاء الراشدين أهنم َّ
)(5
اٟترمُت الشريفُت .
الوجو الثا٘ب ( ٯتكن القوؿ )  :ال يسلم ما ذكر من أف السلف رضي اهلل عنهم يًتكوف
األكقاؼ داثرة خرابان ،بل إف ذلك بعيد ُب حقهم  ،كذلك لشدة كرعهم كتقواىم  ،عبلكة
على أف ما ذكر ٓب يدؿ عليو دليل .
( )1اآلجر  :ىو الطوب الذم يبٌت بو  .انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( أجر ) ص ( ) 3
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 373
( )3انظر  :الفتاكل الكتل (٣ ، )282/4تموع الفتاكل ( . ) 260 / 31
( )4جامع األمهات ص (  ، )452الذخَتة للقراُب (  ، )248/6مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل ( ،)46/6
الفواكو الدكا٘ب (. )164/2
( )5انظر  :الفتاكل الكتل (٣ ، )282/4تموع الفتاكل ( . ) 260 / 31
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١-3تا كٕب عبداهلل بن مسعود ) (1رضي اهلل عنو -بيت ا١تاؿ نيًقب ) (2بيت ا١تاؿ  ،فىأ ً
يخ ىذ
)(3
الرجل  ،فكتب عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ،
فكتب عمر أف ال تقطعو  ،كانقل ا١تسجد  ،كاجعل بيت ا١تاؿ ٦تا يلي القبلة فإنو لن يزاؿ ُب
)(4
ا١تسجد من يصلي فنقلو عبداهلل ".
كجو الداللة :
َّ
دؿ األثر على جواز ٖتويل ا١تسجد أك نقلو للمصلحة  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف يدؿ
)(5
على جواز تغيَت صورتو أك ىيئتو ألف التحويل أبلغ من ٣ترد تغيَت صورة الوقف .
اعتراض :

)(6

أف ىذا األثر ضعيف ألنو مرسل كال يصلح االحتجاج بو .
جواب عن االعتراض :
سلم أف اٟتديث مرسل إال أنو كرد ُب صحيح البخارم ما يدؿ على صحتو .
غَتا صوة
أنو قد ثبت عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كعمر كعثماف أهنما َّ
)(7
الوقف للمصلحة .

اعتراض :

ىذه دعول ٖتتاج إٔب إثبات  ،كلو ثبت ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم لقلنا
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 58
( )2النقب  :سبق بياف ذلك ص (. )374
( )3فأيخذ الرجل  :سبق بياف ذلك ص (. )374
انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )216/31
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 370
( )5انظر  :الفتاكل الكتل (. )283/4
( )6انظر  :اٟتكم على ىذا األثر ص ( )372كما بعدىا .
( )7انظر  :الفتاكل الكتل (. )283/4
-390-

)(1

بو .
-4أنو باتفاؽ أىل العلم ٬توز بيع الفرس اٟتبيس -أم ا١توقوفة  -على الغزك إذا كتت
)(2
فلم تصلح للغزك كذلك للمصلحة  ،فجواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة من باب أكٔب
كأحرل .
اعتراض من ثالثة كجوه:

الوجو األكؿ  :أف الفرس من الوقف ا١تنقوؿ كال يصح قياس الوقف ا١تنقوؿ كالفرس
اٟتبيس على الوقف غَت ا١تنقوؿ كىو العقارات.
الوجو الثاني  :ال ييسلَّم ما ذكر من اتفاؽ أىل العلم على جواز بيع الفرس ك٨توه بل
)(3

فيها خبلؼ بُت أىل العلم .

الوجو الثالث  :أف ما ذكر من بيع الوقف ا١تنقوؿ إ٪تا ىو بياف ٟتكم استبداؿ الوقف
)(4

كليس ُب بياف جواز تغيَت ىيئة الوقف .

جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو ( يمكن أف يقاؿ ) :

الوجو األكؿ  -:ما ذيكر من عدـ صحة قياس الوقف ا١تنقوؿ على غَت ا١تنقوؿ ال ييسلم
ألف كوف الوقف منقوالن أك غَت منقوؿ علةه غَت مؤثرة ُب اٟتكم  ،إذ إف تعطَّل ا١تنافع أك
اٟتاجة إٔب النفع األكت من الوقف علةه يشًتؾ فيها الوقف ا١تنقوؿ كغَت ا١تنقوؿ كىي العلٌة
اليت من أجلها ير ياد تغيَت الوقف أك تبديلو .
()1انظر :الذخَتة للقراُب ( )330/6القوانُت الفقهية ص( ، )392ركضة الطالبُت ( ، )361/5الفركع ()384/7
.
( )2انظر  :انظر  :حاشية ابن عابدين (  ، )384/4احمليط التىا٘ب (  ، )123/6الذخَتة للقراُب ( ، )330/6
القوانُت الفقهية ص( ، )392ركضة الطالبُت (، )361/5هناية الزين ( ، )272/1الفركع ( . )384/7ا١تغٍت
البن قدامة (. )222/8
( )3انظر  :خبلؼ أىل العلم ُب الوقف ا١تنقوؿ كالفرس ك٨توه ص(. )372
( )4انظر  :احمليط التىا٘ب ( ، )654/7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)305/07الفركع ( ، )385/7اإلنصاؼ
ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (. )102/7
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الوجو الثاني  :يسلم عدـ اتفاؽ أىل العلم على جواز بيع الفرس اٟتبيس ،إال أف ٚتاىَت

أىل العلم على جواز ذلك

)(1

.

الوجو الثالث  :أف استبداؿ الوقف أبلغ من تغيَت ىيئة الوقف أك صورتو  ،فإذا جاز
)(2

تبديل الوقف جاز تغيَت صورتو من باب أكٔب .
- 1أف ا١تقصود من الوقف ا١تنفعة ال اٞتنس أك النوع  ،كإذا كاف تغيَت صورة الوقف فيو
)(3
منفعة زائدة كمصلحة للوقف راجحة فالقياس يقتضي جواز ذلك .
- 2أف كثَتان من األكقاؼ كانت بساتُت فأحكرىا الناس كجعلت بيوتان كبساتُت كٓب ينكر
)(4
ذلك العلماء األعياف كمن ذلك أكقاؼ بالشاـ كانت بساتُت فعملت بيوتان كحوانيت
اعتراض :

أف األصل ُب األكقاؼ أهنا ٤تبسة هلل جل كعبل كال ٬توز التصرؼ فيها إال بإذف من
الشارع اٟتكيم  ،فإذا كرد إذف من الشارع بذلك فبل مانع حينئذ من التصرؼ ُب األكقاؼ
)(5
بتغيَت ىيئتها أك ٨تو ذلك .
- 3أف تغيَت صورة الوقف أك ىيئتو ال يناُب لزكـ الوقف كتأبيده  ،ألف اللزكـ كالتأبيد ال
يقوماف بصفات أك ىيئات معينة للعُت ْ ،تيث يزكؿ الوقف بزكاؿ تلك الصفات أك
ا٢تيئات  ،بل يقوماف ٔتنفعة عُت الوقف  ،فا١تنفعة ىي أساس بنياف الوقف  ،فما دامت
منفعة الوقف تصرؼ على التأبيد  ،كما داـ الوقف مستمران ُب صرؼ منفعتو على
مصارؼ الوقف  ،فهو الزـ أبدم  ،إذ العتة بوجود منفعة الوقف كاستمرار صرفها ُب

( )1انظر  :حكم استبداؿ الوقف ا١تنقوؿ  ( :ص. )376
( )2انظر  :الفتاكل الكتل (. )283/4
( )3انظر  :احمليط التىا٘ب (  ، )654/7البحر الرائق (  ،)305/7مغٍت احملتاج ( ، )404/4ا١تغٍت البن قدامة
(.)222/8
( )4انظر :الفركع ( ، )385/7اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ( ، )102/7مطالب أكٕب النهى ()370/4
( )5انظر :القوانُت الفقهية (  ، )392الذخَتة للقراُب (  ، )343/6هناية الزين (  ، )272/1إعانة الطالبُت
()211/3
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كجوه الت اليت عيٌنها الواقف إذ إف ا١تنفعة ىي ا١تسبلة من قًبل الواقف ال صورة الوقف
)(1
أك ىيئتو .

القوؿ الثاني :

ال ٬توز تغيَت الوقف عن ىيئتو  ،فبل ٬تعل الدار بستانان كال ٛتامان كال بالعكس إال إذا
جعل الواقف إٔب الناظر ما يرل فيو مصلحة الوقف كإٔب ذلك ذىب الشافعية رٛتهم اهلل
)(3
)(2
تعأب  .كذىب بعضهم إٔب جواز تغيَت صورة الوقف بثبلثة شركط -:
الشرط األكؿ  :أف يكوف ُب التغيَت مصلحة للوقف كزيادة ريعو .
)(4
يغَت مسماه .
الشرط الثا٘ب  :أف ال َّ
( )1انطر  :أنفع الوسائل ُب ٕتريد الوسائل ص (٥ )109تطوط.
( )2انظر  :ركضة الطالبُت (  ، )361/5هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (  ، )404/4هناية الزين (  ، )272/1إعانة
الطالبُت ( . )211/3حاشيتا قليويب كعمَتة ( ، )109/3حاشية اٞتمل (. )589/3
( )3كاإلماـ السبكي رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )475/2مغٍت احملتاج ( ، )552/3هناية احملتاج إٔب شرح
ا١تنهاج ( ، )404/4إعانة الطالبُت (. )211/3
( )4ا١تراد بقولو أف ال يغَت مسماه أم أف ال يغلب على اٝتو  ،كمثاؿ ذلك أف يكوف ا١توقوؼ بستانان فيغَت بناء الغرؼ
فيو حىت يقوؿ الناظر إف ىذه دار أك دكر ،كليست بستانان أك العكس  ،كمن ذلك أيضان أف علماء الشافعية رٛتهم
اهلل تعأب يسئلوا عن حادثة كقعت كىي  :أف مطهرة مسجد – أم ٤تل الوضوء – ٣تاكر لشارع من شوارع
شخص – أم متتع  -أف يػي ىع ّْمرىا من مالو
ا١تسلمُت آلت للسقوط  ،كليس ُب الوقف ما تيػ ىع َّمير بو  ،فطىلىب
ه
بشرط ترؾ قطعة من األرض اليت كانت حاملة للجدار لتتسع الطريق فهل ٬توز ذلك ؟
فأجاب العلماء رٛتهم اهلل تعأب باٞتواز .
كسبب اٞتواز ُب ذلك عند السادة الشافعية ىو أمراف :
األمر األكؿ  :أف ىذا التغيَت ٓب يغلب على اسم مطهرة ا١تسجد  ،ألف ا١تأخوذ للطريق إ٪تا ىو جزء يسَت ،
ٓتبلؼ ما لو كاف ا١تأخوذ من مطهرة ا١تسجد جزءان كبَتان  ،فإنو يغلب على اٝتها كيغَتىا من مطهرة مسجد إٔب
طريق .
األمر الثا٘ب  :ظهور ا١تصلحة ُب ىذا التغيَت  ،كىو التوسعة للمسلمُت ُب طريقهم إذ اٟتاجة داعية إٔب ذلك
حُت طلب ا١تتتع .
انظر  :هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (  ، )396/5حاشية اٞتمل (  ، )589/3حاشية البيجرمي على
ا٠تطيب (. )256/3
-393-

)(1

الشرط الثالث  :أف ال تزاؿ عينو  ،فبل يضر نقلها من جانب إٔب آخر .
أدلتهم -:استدلوا ١تا ذىبوا إليو بدليل كاحد كىو :

أف األصل ُب األكقاؼ ىو عدـ جواز التصرؼ فيها  ،إال أنو ٬توز تغيَت صورة الوقف)(2
ألنو ٬تب العمل بشرط الواقف
إذا جعل الواقف إٔب الناظر ما يرل فيو مصلحة الوقف
)(3
كلو كاف العمل بشرط الواقف غَت كاجب ١تا كاف ُب اشًتاطو فائدة .
كيمكن القوؿ بأنو قد يعترض على ىذا الدليل من ثالثة أكجو :

الوجو األكؿ :
يسلّْم أف األصل ُب األكقاؼ ىو عدـ جواز التصرؼ فيها لكن إذا دعت ا١تصلحة كزيادة
ريعو  ،أك نفعو فإف مقتضى القياس يدؿ على اٞتواز ال ا١تنع  ،إذ إف الواقف قد كقف ا١تنفعة
 ،كزيادة ا١تنفعة فيها زيادة خَت للموقوؼ عليو من جهة  ،كزيادة حسنات كأجر للواقف من

جهة أخرل  ،ككل ذلك و
متسق مع قواعد الشريعة كأصو٢تا كقولو تعأب  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ...ﭼ .
)(4

الوجو الثاني :

أف األصل ُب عمل الناظر أف يتابع مصلحة الوقف أينما كانت فاشًتاط أف ٬تعل
الواقف إٔب الناظر ما يرل فيو مصلحة للوقف إ٪تا ىو من باب التأكيد ال من باب اإلنشاء
فذكره ٖتصيل ٟتاصل .
الوجو الثالث :
( )1انظر  :أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )475/2مغٍت احملتاج (  ، )552/3هناية احملتاج إٔب شرح
ا١تنهاج ( ، )404/4إعانة الطالبُت (. )211/3
( )2ركضة الطالبُت ( ، )361/5هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (  ، )404/4هناية الزين (  ، )272/1إعانة الطالبُت
(. )211/3
( )3حاشية اٞتمل (  ، )592/3حاشية البجَتمي على ا٠تطيب (  ، )258/3زاد ا١تستقنع ص (  ، )141حاشية
الركض ا١تربع (. )547/5
( )4سورة ا١تائدة من اآلية ( . ) 2
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أف جواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة موافق ١تقاصد الشريعة كقواعدىا  ،كبياف ذلك أف
الشريعة دعت إٔب كجوب حفظ ا١تاؿ  ،كحرمت تضييعو أك اتبلفو  ،كالقوؿ بعدـ جواز تغيَت
الوقف قد يكوف فيو عدـ حفظ للماؿ أك تضييع للماؿ أك إتبلفو.
القوؿ الثالث :
)(1
عدـ جواز تغيَت صورة الوقف مطلقان  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب .
قاؿ ُب القوانُت الفقهية " ال ٬توز نقع بنياف اٟتبس – أم الوقف – كال تغيَته  ،كإذا
)(2
انكسر منها جذع ٓب ٬تز بيعو بل يستعمل ُب اٟتبس ككذلك النقع" .
كقاؿ ُب منح اٞتليل " ال ينقع بنياف اٟتبس كتبٌت فيو حوانيت الغلة كىو ذريعة إٔب
)(3
تغيَت اٟتبس "
أدلتهم  :استدلوا ١تا ذىبو إليو بدليل كاحد كىو :
أف الوقف فيو إزالة ملك من الواقف إٔب اهلل سبحانو كتعأب كالعتق  ،أك إٔب ا١توقوؼ)(4
عليو كالبيع كا٢تبة كعلى كبل التقديرين فإنو ال ٬توز التصرؼ فيو كبقاء أحباس السلف
داثرة خرابان دليل على ذلك

)(5

.

( )1انظر القوانُت الفقهية (  ، )392الذخَتة للقراُب (

 ، )343/6منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل

(.)157/8تنبيو :
ٓب أقف على من نص بصراحة ككضوح على عدـ جواز تغيَت صورة الوقف إال ُب الكتب الثبلثة اليت أشرت إليها، ،
كلعل ذلك راجع إٔب أف ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب قد اكتفوا ببياف عدـ جواز استبداؿ الوقف مطلقان  ،كلو كاف
َّ
الوقف خرابان  ،فكأف إيضاح ىذه ا١تسألة مغ ون عن بياف تلك ا١تسألة  ،قاؿ ُب الشرح الكبَت للدردير ( : )91/4
ط بقولو  :كإف خرب  ،أم ال ٬توز بيع العقار احملبس كإف خرب كلو بعقار غَت
كقولو (كلو) بيع (بغَت خرب) مرتب ه
خرب " ا.ىػ  .كقاؿ الصاكم ُب حاشيتو  " :قولو  :كإف خرب أشار بذلك لقوؿ مالك ُب ا١تدكنة كال يباع العقار
احملبس " ا.ىػ .
( )2القوانُت الفقهية (. )392
( )3منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (. )157/8
( )4انظر  :خبايا الزكايا للزركشي الشافعي ( ، )493ركضة الطالبُت (. )329/5
( )5جامع األمهات ص (  ، )452الذخَتة للقراُب (  ، )248/6مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل ( ،)46/6
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كيمكن القوؿ بأنو قد يعترض على ىذا الدليل من كجهين :
الوجو األكؿ  :أف كوف ملكية ا١توقوؼ صارت إٔب اهلل جل كعبل كالعتق  ،أك إٔب
ا١توقوؼ عليهم  ،فهذا يدؿ داللة كاضحة على أنو ينبغي االعتناء ّٔذه األكقاؼ  ،كالنظر
فيما ىو أصلح ٢تا كأحسن  ،ألف تركها ّٔذه الدعول يؤدم إٔب إ٫تا٢تا كإفسادىا  ،عبلكة
على أف ذلك ليس فيو دليل على عدـ جواز تغيَت صورة الوقف  ،يضاؼ إٔب ذلك أف
الوقف إذا انتقل إٔب ملك ا١توقوؼ عليهم فإنو ٯتكن أف ييؤخذ برأيهم فيما ىو أصلح ٢تم ،
كيعمل بو .
الوجو الثاني  :أف بقاء أحباس السلف داثره خرابان ليس فيو أيضان ما يدؿ على عدـ

جواز تغيَت صورة الوقف  ،بل غاية ما ُب األمر أهنا تدؿ على أف القائمُت عليها عجزكا عن
القياـ ّٔا ٟتاجتها إٔب الكلفة كا١تؤكنة .

الراجح -:

الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ األكؿ القائل ّتواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة ىو
القوؿ الراجح كذلك لؤلسباب التالية :
أف ٚتاىَت أىل العلم يركف جواز بيع الفرس اٟتبيس – أم ا١توقوفة على1
الغزك -إذا كتت فلم تصلح للغزك كذلك للمصلحة  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف
٬توز تغيَت صورة الوقف للمصلحة كزيادة الريع ك٨توه .
 أف ا١تقصود من الوقف ا١تنفعة ال اٞتنس أك النوع  ،كُب تغيَت صورة2
الوقف للمصلحة زيادة للمنفعة  ،كزيادة ا١تنفعة فيها خَت للموقوؼ عليو كذلك
لتحصيلو منفعة أكثر أك أحسن ،كما أف فيها زيادة خَت للواقف كىو ٖتصيل زيادة
األجر كاٟتسنات من اهلل جل كعبل.
ػػػػػػػػػ
=

الفواكو الدكا٘ب (. )164/2
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-أف جواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة ىو مقتضى القياس .

أف جواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة موافق ١تقاصد الشريعة كقواعدىا4
 ،كبياف ذلك أف الشريعة دعت إٔب كجوب حفظ ا١تاؿ  ،كحرمت تضييعو أك إتبلفو
 ،كالقوؿ بعدـ جواز تغيَت الوقف قد يكوف فيو عدـ حفظ للماؿ أك تضييع للماؿ
أك إًتبلفو.
 أف الوقف ليس متعبدان هلل جل كعبل بصورتو كىيئتو حىت ال ٬توز5
تغيَتىا ،كإ٪تا يتعبد اهلل جل كعبل ببذؿ منفعتو ابتغاء مرضاة اهلل جل كعبل ُب كجوه
الت كا٠تَت  ،فتغيَت ىيئتة الوقف أك صورتو ال يضر بالوقف بل فيو مصلحة للوقف .
- 6أف تغيَت صورة الوقف للمصلحة ال يناُب الوقف أك تأبيده  ،ألف اللزكـ كالتأبيد
ال يقوماف على صفات أك ىيئات معينة للعُت ْ ،تيث يزكؿ الوقف بزكاؿ تلك
الصفات أك ا٢تيئات بل يقوماف ٔتنفعة عُت الوقف ،كإذا كاف األمر كذلك فإف زيادة
ريع الوقف أك منفعتو ٭تقق مقصود الوقف بشكل أحسن كأفضل .
 - 7أف تفريق بعع أىل العلم بُت الوقف ا١تنقوؿ كالفرس ك٨توىفيقولوف ّتواز تغيَته
أكتبديلو كبُت الوقف غَت ا١تنقوؿ كالعقارات فيقولوف بعدـ جواز تبديلها أك تغيَتىا
ىو تفريق غَت صحيح _ كاهلل أعلم _ ألف كوف الوقف منقوالن أك غَت منقوؿ ىي
علةه غَت مؤثرة بل العلٌة ا١تؤثرة ُب الوقف اليت يدكر معها اٟتكم الشرعي حيث دارت
ىي ا١تنفعة  ،كليس كوف الوقف منقوالن كغَت منقوؿ  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو كما
٬توز تغيَت الوقف ا١تنقوؿ ٬توز تغيَت الوقف غَت ا١تنقوؿ .
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المبحث األكؿ
المطلب الثاني
تشترط القسمة في ىبة العقار
أكالن  :التعريف بالهبة كالعقار لغةن كاصطالحان -:

أ-التعريف بالهبة لغةن كاصطالحان -:

ال ٮتتلف ا١تعٌت اللغوم للهبة عن ا١تعٌت االصطبلحي إذ إف معناىا ُب اللغة ىو :العطية
)(1
ا٠تالية عن األعواض كاألعراض .
)(2
كأما ُب االصطبلح فعرفها اٟتنفية بقو٢تم  " :ىي ٘تليك عُت ببل عوض " .
)(3
ا١تعطىى بغَت عوض .
كعرفها ا١تالكية بقو٢تم ٘ :تليك ذم منفعة لوجو ٍ
ٌ
)(4
كعرفها الشافعية بقو٢تم ٘ :تليك تطوع ُب اٟتياة .
ٌ
)(5
كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم ٘ :تليك ُب اٟتياة بغَت عوض .
ٌ
ب-التعريف بالعقار لغة كاصطالحان :

العقار لغة  :يطلق على كل ملك ثابت لو أصل كالدار كالنخل كاألرض ك٨تو٫تا

)(6

.

كأما العقار في االصطالح فقد اختلف الفقهاء فيو على قولين :
القوؿ األكؿ  " :أف العقار ىو األرض فقط " ا.ىػ .
أما الغرس أك البناء فإنو ال يسمى عقاران إال من باب التبعية لؤلرض  ،كإٔب ذلك ذىب
)(1
)(7
اٟتنفية كاٟتنابلة .
( )1لساف العرب  ،مادة (كىب) ( ، )411/15القاموس احمليط  ،مادة (كىب) ص (. )1783
( )2ملتقى األْتر ( ، )489/1البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣ ، )284/7تلة األحكاـ العدلية (.)161/1
( )3شرح حدكد ابن عرفة ص ( ، )423بلغة السالك ألقرب ا١تسالك (. )312/2
( )4منهج الطبلب ( )93فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب (. )311/1
( )5ا١تغٍت البن قدامة ( ، )239/8كشاؼ القناع (. )387/4
( )6لساف العرب  ،مادة (عقر) (٥ ، )316/9تتار الصحاح  ،مادة (عقر) ص (. )187
( )7انظر ٖتفة الفقهاء (  ، )51/3حاشية ابن عابدين (  ، )227/6قاؿ ُب درر اٟتكاـ ُب شرح ٣تلة األحكاـ
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ككما ترل فإف ىذا التعريف ال يتوافق مع التعريف اللغوم إذ إف ا١تعٌت اللغوم أف العقار
 :يطلق على األرض كالبناء كالغراس ك٨تو ذلك .
القوؿ الثاني  :أف العقار يطلق على األرض كالبناء كالغراس  ،كإٔب ذلك ذىب
)(2

)(3

ا١تالكية كالشافعية .
كسبب إدخا٢تم البناء كالغراس ُب العقار أهنم يدخلوف ُب العقار ٚتيع األصوؿ اليت ال
ٯتكن نقلها كٖتويلها مع بقاء صورهتا كىيئتها .

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على اشتراط القسمة في

ىبة العقار:

)(4

ىو اإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي ُ ،ب كتابو ا١تبسوط حيث قاؿ " :
كاعتمادنا ُب ا١تسألة على إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،فقد ركينا ُب أكؿ الكتاب
)(5
شرط القسمة عن أيب بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنهم كعن علي رضي اهلل عنو " .
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

ػػػػػػػػػ
=

عد و
( .)116/1كاألشجار مع األرض الواقعة عليها تي ُّ
حينئذ عقاران  ،أما إذا اعتتت لوحدىا بدكف األراضي الواقعة
عليها ُّ
فتعد منقوالن " ا.ىػ .
( )1انظر  :ا١تبدع ( ، )63/5اإلقناع ( ، )365/2دليل الطالب (. )173
قاؿ ُب ا١تبدع " كال شفعة فيما ال ٕتب قسمتو كاٟتماـ كالبئر كالطرؽ كالعراص الضيقة كما ليس بعقار كالشجر كاٟتيواف
كالبناء  ..............إال أف البناء كالغراس يؤخذ تبعان لؤلرض " .
( )2انظر  :الرسالة للقَتكا٘ب (  )117حيث قاؿ  " :كال شفعة إال ُب األرض كما يتصل ّٔا من البناء كالشجر" ا.ىػ،
الفواكو الدكا٘ب ( ، )151/2حاشية العدكم (  ، )251/2الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( )550/1
.
( )3انظر  :حاشية اٞتمل ( )168/3حيث قاؿ  :ا١تراد بغَت ا١تنقوؿ – أم العقار – ما ال ٯتكن نقلو ْتالو الذم ىو
عليو حالة البيع  ،فبل يناُب أف الثمرة منقولة "
كانظر  :إعانة الطالبُت ( ، )46/3حاشية البيجرمي على شرح ا١تنهج (. )275/2
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )113
( )5ا١تبسوط (. )65/12
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ٓب أقف على شيء من آثار ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم تدؿ على اشًتاط القسمة
لعل السبب ُب ذلك ىو أف السادة األحناؼ عليهم رٛتو اهلل تعأب
ُب ىبة العقار ا١تشاع ك َّ
استدلوا باآلثار الواردة عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم اليت تدؿ أك تشَت إٔب اشًتاط
القبع ُب ىبة العقار  ،كجعلوا من لوازـ القبع ك٘تامو قسمة العقار  ،كبناءن على ذلك
استدلوا باألدلة اليت تدؿ أك تشَت إٔب اشًتاط القبع على اشًتاط القسمة ُب ىبة العقار
كذلك ّتامع التبلزـ بُت اشًتاط القبع كبُت قسمة العقار ْتسب ما ذىبوا إليو باجتهادىم
)(1
ُب ىذه ا١تسألة .
رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة :
تحرير محل النزاع :

)(2

)(4

)(3

)(5

ال خبلؼ بُت اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة أف ما ال ٯتكن قسمتو
كالعبد كاٟتماـ أنو تصح ىبتو بدكف قسمتو  ،ألنو ٤تل غَت قابل للقسمة  ،كاختلفوا فيما
ٯتكن قسمتو من العقار كاألرض الواسعة كالدار الواسعة ك٨تو٫تا على قولُت :
القوؿ األكؿ :

عدـ اشًتاط القسمة ُب ىبة العقار  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية
( )1انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  )53/6حيث قاؿ  " :ألف القبع عبارة عن كوف الشيء ُب حيز
القابع ،كا١تشاع ليس ُب حيزه من كل كجو  ،ألنو ُب حيزه من كجو كُب حيز شريكو من كجو  ،ك٘تامها ال
٭تصل إال بالقسمة ٍ ..ب قاؿ  :كما ٓب ٬تتمع -أم القبع مع القسمة – ال يصَت ٤ترزان أك يكوف أحرازان ناقصان ،
فبل ينهع إلفادة ا١تلك " ا.ىػ .
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )53/6ا١تبسوط (  ، )65/12االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )58/3
اللباب ُب شرح الكتاب ( ، )325/1اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )62/2
( )3بداية آّتهد (  ، )141/4ا١تعونة (  ، )498/2اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼ (  ، )674/2الكاُب ( ،)529
القوانُت الفقهية (. )356/5
( )4اٟتاكم الكبَت (  ، )534/7الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )267/4ركضة الطالبُت (  ، )373/5األـ ( ، )74/4
آّموع (. )375/15
( )5ا١تغٍت ( ، )248/8رؤكس ا١تسائل ا٠تبلفية بُت ٚتهور العلماء ( ، )1051/3شرح منتهى اإلرادات (، )401/4
غاية ا١تنتهى ( ، )36/2كشاؼ القناع (. )133/10
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)(1

)(2

)(4

)(3

كالشافعية كاٟتنابلة  ،قاؿ ُب ا١تعونة " تصح ىبة ا١تشاع كما تصح ىبة ا١تقسوـ " .
كقاؿ ُب الوسيط ُب ا١تذىب " ككل ما جاز بيعو جاز ىبتو كإف كاف شائعان قىبًل القسمة
)(5
أك ٓب يقبل " كقاؿ ُب رؤكس ا١تسائل ا٠تبلفية " تصح ىبة ا١تشاع الذم ينقسم كالذم ال
)(6
ينقسم " .
كاستدلوا على ذلك باثٍت عشر دليبلن -:
-1قولو تعأب  :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ .
)(7

كجو الداللة :

أف العفو ىنا ما ٬تب من النصف  ،كٓب يفرؽ بُت أف يكوف الصداؽ ٦تا ينقسم أك ٦تا ال
)(8
ينقسم  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو يدؿ داللة كاضحة على أف ا٢تبة كقعت ُب نصف
)(9
الصداؽ شائعة بدكف اشًتاط لكوهنا تنقسم أك ال تنقسم .
-2قولو تعأب :

ﭽ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ

( )1انظر  :بداية آّتهد ( ، )141/4ا١تعونة ( ، )498/2اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ ( ،)674/2القوانُت
الفقهية ( ، )387الكاُب ( ، )529الذخَتة (. )356/5
( )2األـ (  ، )74/4الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )267/4اٟتاكم (  ، )534/7ركضة الطالبُت (  ، )373/5اٟتاكم
الكبَت ( ، )534/7آّموع (. )375/15
( )3ا١تغٍت البن قدامة (  ، )248/8ركؤس ا١تسائل ا٠تبلفية بُت ٚتهور العلماء (  ، )1051/3شرح منتهى اإلرادات
( ، )401/4اإلقناع ( ، )106/3كشاؼ القناع ( ، )133/10ا١تبدع ( ، )366/5غاية ا١تنتهى (.)36/2
( )4انظر  :ا١تعونة ( ، )498/2كغَته .
( )5انظر  :الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )267/4كغَته .
( )6انظر  :رؤكس ا١تسائل ا٠تبلفية بُت ٚتهور العلماء ( ، )1051/3كغَته .
( )7سورة البقرة  ،اآلية (. )237
( )8اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ (. )674/2
( )9الذخَتة (. )356/5
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ﭼ .كجو الداللة :
)(1

أف اآلية الكرٯتة ٓب تفرؽ ُب ا١توىوب من الزكجة لزكجها من الصداؽ بُت أف يكوف
)(2
مشاعان أك غَت مشاع أك بُت أف يكوف منقسمان أك غَت منقسم .
)(3
-3عن عائشة رضي اهلل عنها ٌزكج النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنا قالت  :إف أبا بكر
)(7
)(6
)(5
)(4
بكر الصديق رضي اهلل عنو كاف ٨تلها ىج َّاد عشرين كسقان من مالو بالغابة  ،فلما
فلما حضرتو الوفاة قاؿ  :كاهلل يا بنية ما من و
إٕب غٌت بعدم منك
أحد من الناس أح هد ُّ
أحب َّ
علي فقران منك  ،كإ٘ب كنت ٨تلتك ىج َّاد عشرين كسقان  ،فلو كنت جددتيو
 ،كال ُّ
أعز َّ
كاخًتتيو كاف لك  ،كإ٪تا ىو اليوـ ماؿ كارث  ،كإ٪تا ٫تا أخواؾ كأيختاؾ فاقتسموه على كتاب
)(8
اهلل . " .....
( )1سورة النساء  ،اآلية (. )4
( )2اٟتاكم الكبَت (. )534/7
( )3تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. ) 41
(٨ )4تلها  :أم أعطاىا ككىبها .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (٨تل) ص (. )271
اٞتاد ىنا ٔتعٌت آّدكد  ،فاعل ٔتعٌت ا١تفعوؿ  ،كأصل اٞتًداد :
جاد  :أم ٩تبلن ي٬تى ُّد منو ما يبلغ عشرين كسقان  ،ك َّ
(َّ )5
صارـ النخل كىو قطع ٙترىا  ،قاؿ الكسائي  :اٞتداد كاٞتًداد كاٟتصاد كاٟتًصاد كال ىقطاؼ ك ً
الصراـ
القطاؼ ك َّ
ى
الصراـ " ا.ىػ .
ك ّْ
انظر  :لساف العرب  ،مادة ( َّ
جد) (  ، )113/3الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي (  ، )175/1غريب
اٟتديث للخطايب ( ، )43/2الدالئل ُب غريب اٟتديث ( ، )348/1غريب اٟتديث البن اٞتوزم (. )143/1
( )6الوسق  :يساكم ستوف صاعان  ،كالصاع يساكم أربعة أمداد  ،كا١تد يساكم ملء اليدين ٣تتمعتُت  ،كملء اليدين
آّتمعتُت يساكم نصف كيلو تقريبا  ،كبناءن على ذلك فالصاع يساكم كيلوين  ،كالستوف صاعان أك الوسق يساكم
مائة كعشرين كيلو  ،كقد جاء ُب اٟتديث ا١تتفق عليو من حديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو " ليس فيما
دكف ٜتسة أكسق صدقة " زاد أبو داكد كالًتمذم  " :كالوسق ستوف صاعان "
انظر  :صحيح البخارم  ،حديث رقم ( ، )1405كمسلم  ،حديث رقم ( ، )979سنن أيب داكد  ،حديث رقم
(  ، )1559كسنن الًتمذم (  ، ) 627التعريفات الفقهية ص (  ، )237معجم لغة الفقهاء ص ( ، ) 502
ا١تكاييل كا١توازيُت الشرعية ص ( . ) 28
( )7الغابة  :موضع قرب ا١تدينة على نصف فرسخ من ا١تدينة أم  5.5كم تسمى األٚتة .
انظر  :احملكم كاحمليط األعظم (  ، )26/6مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار (  ، )275/1ا١تغرب ُب ترتيب ا١تعرؼ
( ، )656/1تاج العركس  ،مادة (غيب ) ( ، )499/3صبلة اٞتمعة قبل الزكاؿ دراسة حديثية فقهية ( .)98
( )8أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1089/4 ( )2783كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( )16507
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=

)(1

)(3

)(2

-4عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  ،أف النيب  قاؿ  :يا أيها الناس
)(4
لقسمتو بينكم ٍب ال تلقو٘ب
علي ردائي  ،فواهلل لو كاف لكم بعدد شجر هتامة نىػ ىع هم
ردكا َّ
)(5
من سنامو فجعلها بُت أصابعو
ٓتيبلن كال جبانان كال كذكبان " ٍب دنا من بعَته فأخذ كبىػىره
ػػػػػػػػػ
=

( ،)101/9كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار رقم (  ، )88/4 ( )5844كالطتا٘ب ُب مسند الشاميُت  ،رقم
( ، )201/4( )3104كالبللكائي ُب كرامات األكلياء  ،رقم (  ، )123/9( )62كابن بشراف ُب األمإب  ،رقم
( )1114ص ( ، )83كالبيهقي ُب و
الصغرل  ،رقم ( ، )337/2( )2231كالسنن الكتل ،
كل من  :السنن ُّ
رقم (  ، )280/6( )11948كرقم (  ، )295/6( )12004كمعرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( . )50/9( )12136
ٗتريج أحاديث الكشاؼ (  ،282/1نصب الراية (  ، )123/4خبلصة البدر ا١تنَت (  ، )123/2كىذا األثر
صحيح كما قاؿ ابن ا١تلقن ُب البدر ا١تنَت ( )143/7كغَته .
( )1ىو عمرك بن شعيب بن ٤تمد بن عبداهلل بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم بن عمرك،
القرشي السهمي ا١تكي ٝ ،تع أباه  ،كمعظم ركاياتو عنو  ،كركل عنو كثَت من التابعُت كعطاء بن أيب رباح ،
كعمرك بن دينار  ،كالزىرم  ،ك٭تِت األنصارم  ،كثابت البنا٘ب  ،كىذا ٦تا استدؿ بو أىل العلم على جبللة قدره
كمنزلتو  ،فإنو ليس بتابعي  ،بل ىو من تابعي التابعُت  ،قاؿ األكزاعي  :ما رأيت قرشيان أكمل من عمرك بن
شعيب  ،كقاؿ البخارم  :رأيت أٛتد بن حنبل  ،كعلي بن ا١تديٍت  ،كإسحاؽ بن راىويو  ،٭تتجوف ْتديث
عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  ،كسئل ٭تِت بن معُت عنو فغضب فقاؿ  :ما شأنو  ،ركل عن األئمة  ،كقاؿ
أبو زرعة  :ثقة ٭تتج بو  ،مات سنة ٙتا٘ب عشرة كمائة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات ( ٥ ، )28/2تتصر تاريخ دمشق (  ، )223/19سَت أعبلـ النببلء
( ، )479/5ميزاف االعتداؿ (. )263/3
( )2ىو شعيب بن ٤تمد بن عبداهلل بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم بن عمرك ،القرشي
السهمي ا١تكي .
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات (٥ ، )28/2تتصر تاريخ دمشق ( ، )223/19سَت أعبلـ النببلء ( ، )479/5ميزاف
االعتداؿ (. )263/3
( )3ىو ٤تمد بن عبداهلل بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم بن عمرك ،القرشي السهمي
ا١تكي .انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات ( ٥ ، )28/2تتصر تاريخ دمشق (  ، )223/19سَت أعبلـ النببلء
( ، )479/5ميزاف االعتداؿ (. )263/3
ذكر ال
( )4النػ ى
َّع يم  :كاحدة األنعاـ  ،كىي ا١تاؿ الراعية  ،كأكثر ما يقع ىذا االسم على اإلبل  ،كقاؿ الفراء  :ىذا ه
يؤنث.
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (نعم) ص (. )279
( )5الوبرة  :صوؼ اإلبل .
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=

السبابة كالوسطى ٍب رفعها فقاؿ  :يا أيها الناس ليس ٕب من ىذا الفيء كال ىذه ا٠تمس ،
)(1
كا٠تمس مردكد عليكم  ،فردكا ا٠تًياط كا١تخيط  ،فإف الغلوؿ يكوف على أىلو يوـ القيامة
)(3
)(2
عاران كناران كشناران  ،فقاـ رجل معو كبةه من شعر فقاؿ إ٘ب أخذت ىذه أصلح ّٔا بىرىذعة
)(4
بعَت ٕب ىدبًىر  ،قاؿ  " :أما ما كاف ٕب كلبٍت عبدا١تطلب فهو لك " .
يرد إليهم أموا٢تم ،
-5أف رسوؿ اهلل  قاـ حُت جاءه كفد ىوازف مسلمُت فسألوه أف َّ
)(5
فقاؿ رسوؿ اهلل  " ما كاف ٕب كلبٍت عبدا١تطلب فهو لكم " .
)(6
-6عن عمَت بن سلمة الضمرم أف رسوؿ اهلل  خرج يريد مكة كىو ٤ترـ  ،إذ كانوا
)(1
)(7
بالركحاء  ،إذا ٛتار كحش ىعقَت  ،ف يذكر لرسوؿ اهلل  فقاؿ :دعوه  ،فإنو يوشك أف
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :القاموس احمليط  ،مادة (كبر) ص (. )1725
ط بوزف ا١تًبىضع  :اإلبرة .
( )1ا٠تيط  :ىو السلك  ،كا١تً ٍخيى ي
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة خيط  ،ص ( ، )82كالقاموس احمليط  ،مادة خيط (. )516
( )2الشنار  :العيب كالعار .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (شنر) ص (. )146
( )3التذعة  :كساء يطرح على ظهر البعَت تلي جلده  ،تلقى ٖتت السرج .
انظر ٚ :تهرة اللغة  ،باب  :ما جاء على فعواؿ (. )1203/2
( )4أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :اٞتهاد  ،باب ُ :ب فداء األسَت  ،رقم (  ، )63/3( )2694كاإلماـ أٛتد ُب مسنده
 ،رقم (  ، )275/6 ( )6729كاٟتديث إسناده صحيح  ،كانظر ٣ :تمع الزكائد للهيثمي ( ، )188-187/6
كتعليق الشيخ أٛتد ٤تمد شاكر على اٟتديث ُب ا١تسند لئلماـ أٛتد رٛتو اهلل  ،رقم (. )275/6( )6729
( )5أخرجو البخارم ُب صحيحو  ،كتاب  :الوكالة  ،باب  :إذا كىب شيئان لوكيل أك شفيع قوـ جاز  ،رقم ()2307
(. )394
( )6ىو عمَت بن سلمة الضمرم رضي اهلل عنو  ،لو صحبة  ،معدكد ُب أىل اٟتجاز "
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1217/3( )1985كأسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )418/3( )4082
( )7الركحاء  :موضع أك مكاف يبعد أربعة بيرد إال ثبلثة أمياؿ من ا١تدينة ا١تنورة  ،أم ٜتسة كأربعُت ميبلن  ،كىي منازؿ
مزينة  ،كالتيد يساكم أربعة فراسخ  ،كالفرسخ يساكم ثبلثة أمياؿ  ،كا١تيل يساكم ستة آالؼ ذراع  ،كالذراع
يساكم نصف مًت تقريبان  ،كبناءن على ذلك فا١تيل يساكم ثبلثة آالؼ مًت أم ثبلثة كيلوا م وًت  ،كبالتإب فإف
45ميبلن مضربة ُب ثبلثة آالؼ مًتان تساكم 135000مًتان كتساكم بالكيلو مًت 135كم .
انظر  :البلداف لليعقويب ( ، )153/1اٞتباؿ كا١تكنة كا١تياه ( ، )161/1معجم ما استعجم من أٝتاء الببلد كا١تواضع
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=

يأٌب صاحبو  ،فجاء صاحبو إٔب رسوؿ اهلل  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل شأنكم ّٔذا اٟتمار  ،فأمر
)(2
رسوؿ اهلل  أبا بكر رضي اهلل عنو أف يقسمو بُت الناس .
)(5
)(4
)(3
بىزان من
-7عن سويد بن قيس رضي اهلل عنو قاؿ  :جلبت أنا ك٥ترقة العبدم
كٍبَّ رجل يزف
ىجر فأتينا بو مكة فجاءنا رسوؿ اهلل  ٯتشي فساكمنا بسراكيل فبعناهي  ،ى
)(6
باألجر  ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل  زف كأرجح " .
ػػػػػػػػػ
=

(  ، )681 / 2بلغة السالك على الشرح الكبَت (  ، ) 176 / 1ا١تعونة (  ، ) 161 / 1ا١تكاييل كا١توازيُت الشرعية
ص (  ، ) 35صبلة اٞتمعة قبل الزكاؿ دراسة حديثية فقهية ص ( . ) 98
ب فهو عقَت .
( )1عقَت  :يقاؿ  :عقر البعَت كالفرس بالسيف فانعقر  :أم ضرب بو قوائمو  ،كبابو ى
ضىر ى
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عقر) ص (. )187
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  )21/25 ( )15744كمالك ُب ا١توطأ  ،رقم ( ، )510/3 ( )1281
كالنسائي ُب سننو الصغرل كتاب  :مناسك اٟتج  ،باب  :ما ٬توز للمحرـ أكلو من الصيد  ،رقم ( )2818
( ، )182/5كُب السنن الكتل بنفس الكتاب كالباب  ،رقم (  ، )78/4( )3786كالطحاكم ُب شرح معا٘ب
اآلثار  ،رقم (  ، )172/2( )3808كابن حباف ُب صحيحو  ،كتاب  :ا٢تبة ُ :ب أحكاـ ا٢تبة  ،رقم ( )5111
( )512/11كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )723/3 ( )6618كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم ( )9911
( ، )308/5ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار لو رقم (  ، )432/7( )10593كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن
حباف ُب صحيحو ( )512/11كغَته .
( )3سويد بن قيس الذىلي  ،أبو صفواف  ،كقيل أبو مرحب  ،صحايب جليل رضي اهلل عنو  ،سكن الكوفة  ،كركل
عن النيب  حديثان كاحدان .
انظر  :معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (  ، )228/3 ( )1161الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة
( ، )177/3( )575معرفة الصحابة البن منده ( ، )786/1كمعرفة الصحابة أليب نعيم (. )1398/3
(٥ )4ترقة العبدم رضي اهلل عنو  ،صحايب جليل  ،جلب بزان من ىجر  ،قاؿ ابن عبدالت رٛتو اهلل " :كيقاؿ ٥ترمة
كالصحيح ٥ترفة  ،بالفاء " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )2557ص (  ، )715كالثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )1278
( ، )388/3كأسد الغابة  :رقم الًتٚتة (  ، )348/4( )4788كمعرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2640/5كُب
الكتابُت األخَتين ترٚتا ١تخرفة العبدم رضي اهلل عنو بالفاء كليس بالقاؼ .
البز  :الثياب أك متاع البيت من الثياب ك٨توىا كبائعها البزاز .
(ُّ )5
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (بزز) ص ( ، )21كالقاموس احمليط  ،مادة (بزز) ص (. )126
)3336
( )6أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :البيوع  ،باب ُ :ب الرجحاف ُب الوزف  ،كالوزف باألجر  ،رقم (
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=

كجو الداللة من الحديث الرابع إلى السابع :
أف األحاديث السابقة كلها تدؿ على جواز ىبة ا١تشاع فالثمر ا١توىوب ُب حديث
عائشة رضي اهلل عنها كاف شائعان  ،ككذلك ىبة النيب  للرجل  ،ك٢توازف ُب اٟتديث الرابع
الوحشي للصحابة رضي اهلل
اٟتمار
كا٠تامس كاف شائعان  ،كىبة عمرك بن سلمة الضمرم
َّ
ى
)(1
عنهم كاف شائعان .
اعتراض :

أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أٚتعوا على اشًتاط القسمة  ،فقد كرد شرط
)(2
القسمة عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم .
جواب عن االعتراضمن كجهيين :
الوجو األكؿ  :ال يسلَّم ثبوت اشًتاط القسمة ُب ا١توىوب عن و
أحد من ا٠تلفاء
ي

الراشدين ،كعدـ التسليم باتفاقهم على ذلك من باب أكٔب

)(3

.

)(4

الوجو الثاني  :ال ييسلم أف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يي ُّ
عد إٚتاعان .
-8القياس  ،كقد َّ
دؿ على ا١تراد باأليمور اآلتية :
أ -أف بيع ما ٓب يقسم صحيح  ،فكذلك ا٢تبة قياسان  ،كألف كل ما جاز بيعو جازت

ػػػػػػػػػ
=

( ، )245/3كالًتمذم  ،كتاب  :البيوع باب  :ما جاء ُب الرجحاف ُب الوزف  ،رقم ( ، )590/3 ( )1305
كالنسائي  ،كتاب البيوع  ،باب  :الرجحاف ُب الوزف  ،رقم (  ، )284/7( )4592كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب
 )748/2 ( )2220كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم
 :التجارات  ،باب  :الرجحاف ُب الوزف  ،رقم (
( )456/4( )22088كاإلماـ أٛتد ُب مسنده رقم ( ، )445/31( )19098كاٟتديث إسناده حسن  ،انظر
تعليق أٛتد شاكر على ا١تسند .
( )1انظر  :الذخَتة ( ، )356/5ا١تغٍت البن قدامة (. )247/8
( )2ا١تبسوط (. )65/12
( )3انظر ص ( )384-383من ىذا البحث .
( )4انظر :شرح ٥تتصر الركضة (  ، )99/3قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ ص (  ، )340شرح غاية السوؿ
(.)99/3
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)(1

ىبتو .
)(2
ب  -أف القبع ُب ا٢تبة كالقبع ُب البيع .
)(3
ج  -أف ا٢تبة عقد ٘تليك كاحملل قابل لو ،فأشبهت البيع فلم تشًتط القسمة .
)(4
د  -أف اإلشاعة ال ٘تنع البيع فبل ٘تنع ا٢تبة أيضان  ،كألنو مشاع فأشبو ما ال ينقسم .
)(5
 -9كألنو قد ثبت أف الرجلُت إذا كىبا داران بينهما لرجل صح  ،كىذا ىبة مشاع .

اعتراض :

ال يصح القياس فيما سبق ألمرين :

)(6

األكؿ  :أف القياس ا١تذكور ٮتالف إٚتاع ا٠تلفاء الراشُت رضي اهلل عنهم .

الثاني  :أف ا١تانع من ىبة ا١تشاع ىو أف الواىب يتحمل غرامة قسمة ا١توىوب

)(7

،

كاألصل أنو ٤تسن  ،كما على احملسنُت من سبيل .
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  :القوؿ بأف القياس ا١تذكور ٮتالف إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
)(8
غَت مسلَّم ١تا سبق بيانو من عدـ ثبوت ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
الوجو الثاني  :ٯتكن أف يرد االعًتاض السابق بأمرين :
األمر األكؿ  -:أف الواىب إ٪تا كىب عن طيب و
نفس منو  ،كقد كىب عن عل وم

ٖتمل غرامة قيمة ا١توىوب عن طيب نفس منو فكذلك إ٪تا يتحمل غرامة
كبصَتة ،فكما أنو ٌ
( )1بداية آّتهد ( ، )141/4ا١تعونة (  ، )498/2اٟتاكم الكبَت (  ، )534/7الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )267/4
ركؤس ا١تسائل ا٠تبلفية بُت ٚتهور العلماء ( ، )1051/3ا١تغٍت ( ، )248/8غاية ا١تنتهى (. )36/2
( )2القوانُت الفقهية ص (  ، )387اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ (  ، )674/2ركضة الطالبُت ( ، )373/5
األـ ( ، )74/4شرح منتهى اإلرادات ( ، )401/4كشاؼ القناع (. )133/10
( )3الكاُب ( ، )529الذخَتة ( ، )356/5ا١تبسوط ( ، )66/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (.)53/6
( )4ا١تعونة ( ، )498/2اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ ( ، )674/2ا١تبسوط (. )66/12
( )5اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ (. )674/2
( )6ا١تبسوط (. )66/12
( )7ا١تبسوط ( ، )66/12التفسَت ا١تظهرم ( ، )133/1كذلك عند تفسَت اآلية ( )283من سورة البقرة .
( )8انظر ص (. )384-383
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قسمة ا١توىوب عن طيب نفس منو  ،ككما أف ىبة قيمة ا١توىوب من الواىب ألخيو ا١تسلم
حبلؿ  ،فكذلك أيضان ٖتمل الواىب غرامة قسمة ا١توىوب عن أخيو ا١تسلم عن طيب نفس
منو حبلؿ أيضان  ،كىذا ال إشكاؿ فيو  ،إذ إف ماؿ ا١تسلم ألخيو ا١تسلم حبلؿ إذا كاف عن
طيب نفس منو.
األمر الثاني  :أف قسمة ا١توىوب ال يلزـ منها كجود غرامة ُب حق الواىب ،إذ إف

بعع ا١توىبات قسمتها ال غرامة فيها .
القوؿ الثاني :

تشًتط القسمة ُب ىبة العقار الذم ٯتكن قسمتو  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل
)(1
تعأب .
قاؿ ُب تبيُت اٟتقائق ٕ " :توز ا٢تبة ُب ٤توز مقسوـ  ،كُب مشاع ال يقسم كال ٕتوز ُب
)(2
مشاع يقسم " .
كاستدلوا على ذلك بعشرة أدلة -:
-1عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :من كىب ثلث كذا أك ربع كذا ال ٬توز حىت
)(3

يقاسم " .

كجو الداللة :
َّ
دؿ األثر عن علي رضي اهلل عنو أف ىبة ا١تشاع الذم ٘تكن قسمتو ال يصح إال بالقسمة
كيمكن االعتراض على ىذا األثر من كجهين:

الوجو األكؿ  :أف ىذا األثر عن علي رضي اهلل عنو ال ٯتكن بناء حكم شرعي عليو إال
بعد ثبوتو  ،كىذا األثر ٓب يثبت عن علي رضي اهلل عنو فيما نعلم  ،فإذا ما ثبت ىذا األثر

( )1انظر  :ا١تبسوط ( ، )65/12الذخَتة ( ، )355/5تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق  ، )53/06االختيار لتعليل
النَتين ص (.)461
ا١تختار ( ، )58/3اللباب ُب شرح الكتاب (٣ ، )325/1تمع البحرين كملتقى ّْ
( )2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
يدم من كتب األحاديث كاآلثار كإ٪تا ذكره صاحب ا١تبسوط ( ، )65/12
(ٓ )3ب أقف على ىذا األثر فيما بُت َّ
كبدائع الصنائع (. )120/6
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فإنو ٯتكن االستدالؿ بو .
الوجو الثاني  :لو يسلّْم ثبوتو عن علي رضي اهلل عنو فإف ذلك ليس لو حكم الرفع إٔب

النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،بل غاية ما ُب األمر أنو اجتهاد من علي رضي اهلل عنو  ،كإذا
كاف األمر كذلك فإنو ال يكوف حجة ملزمة ١تن يرل خبلؼ ذلك .
)(1
-2عن عائشة رضي اهلل عنها  ،زكج النيب  أهنا قالت  :إف أبا بكر الصديق رضي
)(5
)(4
)(3
)(2
جاد عشرين كسقان من مالو بالغابة  ،فلما حضرتو الوفاة قاؿ :
اهلل عنو كاف ٨تلها
َّ
علي فقران منك ،
كاهلل يا بنيةي ما من أح هد من الناس ُّ
أحب َّ
غٌت بعدم منك  ،كال أعز َّ
إٕب ن
جاد عشرين كسقان  ،فلو كنت جددتيو كحزتيو كاف لك  ،كإ٪تا ىو اليوـ
كإ٘ب كنت ٨تلتك َّ
)(6
ماؿ كارث  ،كإ٪تا ٫تا أخواؾ كأختاؾ فاقتسموه على كتاب اهلل . " ....
كجو الداللة - :

أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو ٓب ير صحة ا٢تبة إال باٟتوز ك القبع  ،كالقبع ُب
)(7
يتم إال بالقسمة فيما ٯتكن قسمتو .
ا٢تبة ال ُّ
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ  -:أف األثر َّ
دؿ على اشًتاط القبع للزكـ ا٢تبة .
الوجو الثاني  :أنو ليس ىناؾ تبلزـ بُت اشًتاط القبع كاشًتاط القسمة .

جواب عن االعتراض -:

دؿ إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على اشًتاط القبع فيما ٯتكن قسمتو للزكـ
ٌ

( )1تقدمت ترٚتتها ص (. ) 41
( )2تقدٖب بياف ذلك ص (. )386
( )3تقدـ بياف ذلك ص ( . ) 386
()4تقدـ بياف ذلك ص ( . ) 386
( )5تقدـ بياهنا ص (. ) 386
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 386
( )7كتاب اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )62/2
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ا٢تبة

)(1

.

-3عن عبداهلل بن الشخَت أنو ٝتع النيب  يقرأ  :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ كيقوؿ :
يقوؿ ابن آدـ مإب مإب  ،كىل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت أك لبست فأبليت أك
)(4
تص ٌدقت فأمضيت " .
)(3

)(2

كجو الداللة - :

يتم إال
أف النيب  شرط اإلمضاء  ،كاإلمضاء ال يكوف إال بالقبع  ،كالقبع ال ُّ
)(5
بالقسمة فيما ٯتكن قسمتو .
كاعًتض عليو بنفس االعًتاض السابق كأجيب بنفس اٞتواب .
)(6
-4عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو  ":أف النيب  هنى عن الصدقات حىت
تقبع " كُب ركاية  " :هنى عن شراء ما ُب بطوف األنعاـ حىت تضع  ،كعن بيع ما ُب
ضركعها  ،كعن شراء العبد كىو آبق  ،كعن شراء ا١تغاٖب حىت تقسم  ،كعن شراء الصدقات
)(7
حىت تقبع "
( )1ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق (. )53/6
( )2عبداهلل بن الشخَت ىو عوؼ بن كعب العامرم كىو صحايب جليل رضي اهلل عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1509ص ( ، )440معرفة الصحابة أليب نعيم ( ، )1684/3أسد الغابة  ،رقم
الًتٚتة (. )275/3( )3005
( )3سورة التكاثر  ،اآلية (. )1
( )4أخرجو مسلم ُب صحيحو  ،كتاب  :الزىد كالرقائق  ،باب  :بدكف  ،رقم ( )2958ص ()1107
( )5بدائع الصنائع ( ، )133/6تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )63/6
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )7أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )470/17( )11377كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :التجارات باب :
النهي عن شراء ما ُب بطوف األنعاـ  ،رقم (  ، )740/2 ( )2196كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم ( )20506
( )311/4كابن ز٧تويو ُب األمواؿ رقم (  ، )899/3 ( )1593كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم ( )10848
( )553/5كالصغرل رقم ( )272/2( )1969كبياف الوىم كاإليهاـ ( ، )446/2نصب الراية (. )14/4
كش ٍههر را وك
كاٟتديث ضعيف جدان  ،فيو
جهضم  ،ك٤تمد بن إبراىيم  ،ك٤تمد بن زيد العبدم ٣ ،تهولوف  ،ى
ه
مًتكؾ " ا.ىػ .
انظر  :احمللى البن حزـ (. )288/7
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-5عن أيب بكر كعمر كعثماف كابن عباس كابن عمر رضي اهلل عنهم أهنم قالوا  ":ال
)(1
ٕتوز صدقة حىت تقبع " .
كجو الداللة :

فدؿ على أف ا٢تبة ال تصح كال تلزـ إال بالقبع ،
أف ا٢تبة نوع من أنواع الصدقات ٌ ،
)(2
يتم إال بالقسمة .
كالقبع ُب ا٢تبة ال ُّ
اعتراض من ثالثةأكجو :

)(3

الوجو األكؿ  :أف أثر " ال ٕتوز الصدقة إال مقبوضة " ال أصل لو .

الوجو الثاني  :أف ما نقل عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم من قو٢تم
)(4

ال ٕتوز صدقة حىت تقبع باطل أيضان .
الوجو الثالث  :أنو لو يسلّْم بصحة اآلثار السابقة فإهنا ليست ُب ٤تل النزاع  ،إذ إف

٤تل النزاع إ٪تا ىو ُب اشًتاط قسمة ا١توىوب القابل للقسمة  ،كليس ُب اشًتاط القبع للزكـ
)(5
ا٢تبة إذ إف األخَت ال خبلؼ فيو بيننا .

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب آثار متفرقة  ،كتاب  :ا١تواىب  ،باب  :ا٢تبات  ،رقم (  ، )107/9 ( )16527كرقم
( ، )107/9( )16530كرقم ( ، )108/9( )16532قاؿ ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب ٍ " :ب اتفق سعيد كعطاء
كابن أيب مليكة  :أف أبا بكر كعمر كعثماف كابن عباس كابن عمر قالوا  :ال ٕتوز صدقة حىت تقبع " ٍب قاؿ ابن
حزـ رٛتو اهلل  " :كأما الركاية عن أيب بكر كعمر كعثماف كابن عباس كابن عمر  ،ال ٕتوز صدقة حىت نقبع
فباطل  ،ألف راكيها ٤تمد بن عبيد اهلل العرزمي كىو ىالك يمطٍىر هح " ا.ىػ .
انظر  :احمللى البن حزـ ( ُ )69/8ب مسألة ا٢تبة بشرط الثواب  ،الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ( )2627
( ،)347/6التاريخ الكبَت للبخارم رقم الًتٚتة (  ، )171/1 ( )513ذكره البخارم كسكت عنو  ،كقاؿ
اٞتوزجا٘ب ُب أحواؿ الرجاؿ ساقط  ،رقم الًتٚتة (  ، )77 ( )49كقاؿ العجلي ُب الثقات  :ضعيف اٟتديث ،
رقم الًتٚتة (. )409/1( )1480
( )2انظر  :كتاب اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )62/2
( )3انظر  :نصب الراية ( ، )14/4بياف الوىم كاإليهاـ ( ، )446/2احمللى (. )288/7
( )4احمللى (. )288/7
( )5اٟتاكم الكبَت (  ، )535/7الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )269/4ا١تغٍت (  ، )239/8شرح منتهى اإلرادات
(. )396/4
تنبيو  :خالف ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب فلم يقولوا باشًتاط القبع بصحة ا٢تبة كلزكمها  ،كإ٪تا القبع شرط
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جواب عن االعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ  :ال نيسلّْم لكم عدـ ثبوت ىذه اآلثار إذ لوال ثبوهتا ١تا احتججنا ّٔا .
الوجو الثاني  -:أنو قد اتفق عطاء بن أيب رباح
)(3

)(1

كسعيد بن ا١تسيب

)(2

كعبداهلل بن

أيب مليكة " أف أبا بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كابن عباس  ،كابن عمر  ،أهنم قالوا  :ال ٕتوز
ػػػػػػػػػ
=

لنفوذ عقد ا٢تبة ك٘تامو  ،قاؿ ابن نصر ا١تالكي ُب ا١تعونة  " :عقد الصدقة كا٢تبة يصح كيلزـ من غَت قبع  ،لكن
القبع شرط ُب نفوذه ك٘تامو  ،فإف قاؿ  :تصدقت عليك ّٔذا الثوب  ،أك العبد  ،أك الدار  ،أك غَت ذلك من
األمبلؾ أك كىبتو لك  ،كٓب ييًرٍد با٢تبة عوض الثواب  ،فقاؿ  :قد قبلت منك  ،فقد انعقد كليس للواىب كال
للمتصدؽ الرجوع فيو كيلزمو إقباضو للموىوب لو  ،أك ا١تتصدؽ عليو إذا طالبو  ،ك٬تت على ذلك إف امتنع منو "
انظر  :ا١تعونة ( ، )497/2الكاُب (. )528
( )1ىو عطاء بن أيب رباح أبو ٤تمد مؤب آؿ أيب خثيم القرشي الفهرم ا١تكي رٛتو اهلل تعأب  ،كاسم أيب رباح أسلم ،
كىو إماـ كبَت من أئمة التابعُت ُب العلم كالتقول كالورع  ،كىو مكي تابعي ثقة  ،ككاف مفيت أىل مكة ُب زمانو ،
ٝتع من أيب ىريرة  ،كابن عباس  ،كأيب سعيد  ،كجابر  ،كابن عمر رضي اهلل عنهم  ،كركل عنو عمرك بن دينار ،
كقيس بن سعد  ،كحبيب من أيب ثابت  ،كغَتىم من العلماء الراسخُت ُب العلم .
انظر  :الطبقات الكتل ( ، )94/2التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( ، )463/6( )2999الثقات للعجلي ،
رقم الًتٚتة (. )332/1( )1127
( )2ىو سعيد بن ا١تسيب بن ىح ٍزف أبو ٤تمد القرشي  ،يقاؿ لو  :عآب العلماء كفقيو الفقهاء  ،كىو إماـ تابعي ثقة "
ركل عن عمر بن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب  ،كسعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنهم
ىس ىم ٍن
كركل عنو الزىرم  ،كقتادة  ،ك٭تِت بن سعيد األنصارم كغَتىم " قاؿ ٤تمد بن ٭تِت بن حباف  :كاف ىرأ ى
با١تدينة ُب دىره  ،كا١تقدـ عليهم ُب الفتول  ،كيقاؿ فقيو الفقهاء  ،كقاؿ قدامة بن موسى اٞتمحي  :كاف سعيد
بن ا١تسيب يفيت كأصحاب رسوؿ اهلل أحياء  ،كقاؿ سعيد بن ا١تسيب عن نفسو  :ما بقى أح هد أعلم بكل و
قضاء
قضاه رسوؿ اهلل  كأبو بكر كعمر كعثماف كمعاكية مٍت توُب سنة ثبلث كتسعُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة (  )510/3 ( )1698الطبقات الكتل (  ، )289/2اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة
(.)59/4( )262
( )3ىو أبو بكر عبداهلل بن أيب مليكة القرشي  ،كاسم أيب مليكة زىَت  ،إماـ تابعي ثقة  ،ركل عن عبداهلل بن عباس ،
كعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنها  ،كركل عنو عمرك بن دينار  ،رأل ٙتانُت من أصحاب رسوؿ اهلل  ككاف من
الصاٟتُت  ،كالفقهاء ُب التابعُت  ،كاٟتفاظ كا١تتقنُت  ،مات سنة سبع عشرة كمائة للهجرة .
انظر  :مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (  ، )135/1 ( )597اٞترح كالتعديل رقم الًتٚتة ( )278
( ، )60/5كالثقات للعجلي رقم الًتٚتة (  ، )280/1 ( )892تسمية من ركل من أكالد العشرة رقم الًتٚتة
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)(1

صدقة حىت تقبع .
كىؤالء كلهم من كبار أئمة التابعُت قد اتفقوا على ذلك ٦تا يدؿ على استفاضة ىذا
)(2
األمر بُت الناس ُب ذلك الزماف .
-5أف القبع شرط ُب ا٢تبة  ،ككجوب القسمة ٯتنع صحة القبع ك٘تامو  ،كمن جهة
تتم إال بالقسمة  ،كٓب ٖتصل ىا ىنا  ،كبناءن على تعذر
أخرل ٯتكن أف يقاؿ  :إف اٟتيازة ال ُّ
)(3
حيازتو ٘تتنع ىبتو  ،كالصوؼ على ظهر اٟتيواف .
اعتراض :

القوؿ بأف كجوب القسمة ٯتنع صحة القبع ُب ا٢تبة ال يصح  ،كيدؿ على ذلك أف
)(4
كجوب القسمة ٓب ٯتنع صحة القبع ُب البيع فكذلك ىا ىنا .
جواب عن االعتراض :

)(5

أف شرط القبع منصوص عليو ُب ا٢تبة فبل يصح القياس على البيع .
)(6
-6القياس على جعل الشائع مسجدان ّتامع التتع  ،كبياف ذلك أف يكوف عند رجل
أرض معينةه ،فيخصص جزءان منها كخمسها  ،أك ربعها  ،أك ٨توان من ذلك كمسجد كقفان هلل
ه
رجل رجبلن آخر جزءن
تعأب بدكف تعيُت فإنو ال يصح منو ذلك  ،فكذلك ال يصح إذا كىب ه
من عقار غَت معُت كقبل قسمتو فإنو ال يصح منو ذلك أيضان ّتامع أف كبلن منهما تتع .
اعتراض :

ما ذيكر من القياس ال يصح كعلة ذلك أف الشائع -الذم جعل فيو مسجد بدكف
ػػػػػػػػػ
=

(. )140/1( )200
( )1احمللى البن حزـ (. )69/8
( )2سبق كأف بينت ص (  )398أنو ال تبلزـ بُت اشًتاط القبع كاشًتاط القسمة .
( )3ا١تبسوط ( ، )65/12الذخَتة (. )355/5
( )4ا١تغٍت البن قدامة (. )248/8
( )5ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
( )6الذخَتة (. )355/5
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تعُت -ال ٭تصل فيو مقصود ا١تسجد فإف الصبلة ُب غَت ا١تتعُت متعذرة ٓ ،تبلؼ االنتفاع
)(1
بالشائع بالبيع كاإلجارة كالسكن على سبيل ا٢تبة .
جواب عن االعتراض :
)(2
ال ييسلَّم ما ذكر ألف شرط القبع منصوص عليو .

يتم ذلك
-7أف القبع منصوص عليو ُب ا٢تبة فيشًتط كجوده على أكمل الوجوه " كال ُّ
إال بالقسمة "  ،كما ُب استقباؿ القبلة ١تا كاف منصوصان عليو يشًتط كجوده على الكماؿ
)(3
حىت لو استقبل اٟتطيم ال ٕتوز صبلتو مع أنو من البيت .
اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
ال ييسلم أف القبع منصوص عليو ُب ا٢تبة كلذلك اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب
)(4
 ،كلو كاف القبع منصوصان عليو ١تا اختلف أىل
اشًتاط القبع لثبوت ا٢تبة كلزكمها
العلم.
الوجو الثاني  :لو سلّْم جدالن أف القبع منصوص عليو  ،فإف ذلك ال يلزـ منو اشًتاط
القسمة  ،فالقبع شيءه كالقسمة شيءه آخر

)(5

.

جواب عن االعتراض :
بل إف القبع كالقسمة منصوص عليهما  ،كلذلك جاء ُب أثر علي رضي اهلل عنو  ،أنو
)(6
قاؿ  " :من كىب ثلث كذا أك ربع كذا ال ٬توز حىت يقاسم" .
-8أف القبع ثبت مطلقان  ،كا١تطلق يتناكؿ الكامل كالكامل ىو ا١توجود من كل كجو ،
( )1الذخَتة (. )355/5
( )2ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
( )3ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
( )4فذىب اٞتمهور إٔب اشًتاط القبع لثبوت ا٢تبة كلزكمها كخالف ا١تالكية
انظر  :ا١تبسوط ( . )65/12الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )269/4ا١تغٍت ( ، )239/8ا١تعونة (. )497/2
( )5ا١تغٍت (. )248/8
( )6ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
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كالقبع ُب ا١تشاع موجود من كجو دكف كجو  ،ألف القبع عبارة عن كوف الشيء ُب حيز
القابع  ،كا١تشاع ليس ُب حيٌزه من كل كجو  ،ألنو ُب حيٌزه من كجو كُب حيٌز شريكو من
كجو آخر ك٘تامها ال ٭تصل إال بالقسمة  ،كإذا ٓب ٖتصل القسمة ٓب يكن ٤ترزان أك مقبوضان أك
)(1
يكوف إحرازان أك قبضان ناقصان  ،فبل ينهع إلفادة ا١تلك .
اعتراض :

كقد اعًتض عليو بنفس االعًتاض السابق ُب الدليل السابع كأجيب بنفس اٞتواب .
-9أف ا١تانع من ىبة ا١تشاع ىو أف الواىب يتحمل غرامة قسمة ا١توىوب  ،كاألصل أنو
٤تسن ك ما على احملسنُت من سبيل لقولو تعأب  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﭼ كذلك ٓتبلؼ البيع إذ إف مبناهي على ا١تعاكضة فبل مانع من أف يتحمل
)(2

غرامة القسمة البائع أك ا١تشًتم

)(3

اعتراض من ثالثة أكجو -:

الوجو األكؿ :

.

)(4

أف ما ذيكر بعيد جدان  ،كبياف ذلك أف احملسن يعلم ٘تاـ العلم أنو ّٔبتو يتحمل غرامة
ا١توىوب كما أنو يتحمل غرامة قسمة ا١توىوب  ،كلو كاف ىذا الواىب سيبخل على ا١توىوب
لو بقيمة قسمة ا١توىوب كىو قليل لكاف من باب أكٔب كأحرل أف يبخل با١توىوب ً
نفسو إذ
إنو أكثر بكثَت من قسمة ا١توىوب ُب العادة كالغالب .
الوجو الثاني  ( :يمكن القوؿ) :

إف الواىب إ٪تا كىب عن طيب نفس منو  ،كقد كىب عن علم كبصَتة  ،فكما أنو
ٖتمل غرامة ا١توىوب عن طيب نفس منو  ،فكذلك إ٪تا يتحمل غرامة قسمة ا١توىوب عن
ٌ
( )1تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
()2سورة التوبة من اآلية (. )91
()3ا١تبسوط ( ، )66/12االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )58/3اللباب ُب شرح الكتاب (  ، )325/1هناية ا١تطلب ُب
دراية ا١تذىب ( ، )41/8التفسَت ا١تظهرم ( )133/1كذلك عند تفسَت اآلية ( )283من سورة البقرة.
( )4هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (. )412/8
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طيب نفس منو  ،ككما أف ىبة قيمة ا١توىوب من الواىب ألخيو ا١تسلم عن طيب نفس منو
حبلؿ  ،فكذلك أيضان ٖتمل الواىب غرامة قسمة ا١توىوب عن ا١توىوب لو عن طيب نفس
منو حبلؿ  ،كىذا ال إشكاؿ فيو إذ إف ماؿ ا١تسلم ألخيو ا١تسلم عن طيب نفس منو حبلؿ
الوجو الثالث :
ودىا  ،إذ إف بعع ا١توىوبات ال غرامة ُب قسمتها.
كج ي
أف غرامة قسمة ا١توىوب ال يلزـ ي

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر ألف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كغَتىم من الصحابة رضي اهلل
)(1
عنهم شرطوا القسمة لصحة ا٢تبة  ،كيؤيد ذلك أف من كبار علماء التابعُت كسعيد بن
)(2
ا١تسيب  ،كعطاء بن أيب رباح  ،كعبداهلل بن أيب مليكة  ،قد نقلوا اتفاؽ أيب بكر كعمر
)(4
)(3
كعثماف كابن عباس كابن عمر كأهنم قالوا  :ال ٕتوز الصدقة حىت تقبع .
-10القياس على ما إذا قاؿ كىبتك اليوـ كغدان ملكو  ،فإف عدـ القسمة تؤدم إٔب
)(6
)(5
ا١تهايأة كذلك يومان بيوـ .
اعتراض :

أف ا٢تبة ال ترجع إٔب ا١توىوب لو ُب و
غد  ،بل إف ٘تلك الواىب مستمر  ،ككذلك
)(7
ا١توىوب  ،كإ٪تا ا١تتوزع على األياـ ا١تنافع كما نقولو ُب البيع سواء .

( )1ا١تبسوط ( ، )65/12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )53/6
( )2تقدمت ترٚتة الثبلثة ص (. ) 396
( )3احمللى البن حزـ رٛتو اهلل (. )69/8
( )4تقدـ ٗتر٬تو كاٟتكم عليو ص ( . ) 395
( )5ا١تهايأة  :عبارة عن تقسيم ا١تنافع كإعطاء العقار  ،أك السكن  ،أك البستاف  ،ألحد الشريكُت أسبوعان كلآلخر
األسبوع الذم بعده  ،أك شهران كلآلخر الشهر الذم بعده  ،أك سنة كلآلخر السنة اليت بعدىا  ،قاؿ السيد " :
قسمة ا١تنافع على التعاقب كالتناكؿ " ا.ىػ .
التعريفات للجرجا٘ب اٟتنفي ( ، )466التعريفات الفقهية للتكيت ( ، )222معجم لغة الفقهاء (. )466
( )6ا١تبسوط ( . ) 65 / 12
( )7الذخَتة ( . )355 / 5
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جواب عن االعتراض :
لو يسلّْم لكم ما ذيكر فإننا نقوؿ إف اشًتاط قسمة ا١توىوب ىو ٤تل إٚتاع بُت ا٠تلفاء
)(1
الراشدين رضي اهلل عنهم.
الراجح :

الذم يظهر ٕب بعد استعراض أدلة القولُت أف القوؿ الراجح ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم
القائلينبعدـ اشًتاط قسمة ا١توىوب الذم ٯتكن قسمتو من العقار  ،كذلك لؤلسباب
التالية :
األكؿ  :قوة أدلة اٞتمهور كخلوىا من االحتماالت .
الثاني  :ضعف أدلة القوؿ الثا٘ب  ،كىو قوؿ اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب من الناحية اٟتديثية
الثالث  :أف األدلة اليت استدؿ ّٔا السادة اٟتنفية عبلكة على ضعفها من جهة اإلسناد
فإهنا ليست ُب ٤تل النزاع كا٠تبلؼ  ،إذ إف ٤تل النزاع ُب اشًتاط قسمة ا١توىوب كما
يستدلوف بو من األدلة إ٪تا ىو ُب حكم القبع .
الرابع  :أف ما استدؿ بو السادة اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب من آثار ُب كجوب قسمة

العقار ال أصل لو كما َّبُت ذلك علماء اٟتديث .
الخامس :

أف األصل ُب ا١تعامبلت اٟتل كاإلباحة كعدـ تقييدىا بشركط أك قيود  ،إال بأمر الشارع
اٟتكيم .
السادس  :ثبوت األدلة الصحيحة من القرآف كالسنة اليت تدؿ على عدـ اشًتاط قسمة

ا١توىوب القابل للقسمة .

السابع  :صحة األقيسة اليت ذكرىا أصحاب القوؿ األكؿ .

الثامن  :أف القوؿ األكؿ ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم .

( )1ا١تبسوط (  ، )65 / 12تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( . ) 53 / 6
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المبحث الثاني
المطلب األكؿ

يقبل في إثبات الوصية

)(1

شاىد كيمين

أكالن  :التعريف بالشاىد كاليمين لغة كاصطالحان -:

أ-التعريف بالشاىد لغة كاصطالحان :
الشاىد لغة  :ىو ا١تطَّلع على الشيء ،أك ا١تعاين للشيء  ،ككذلك يطلق الشاىد  :على
ي )(2
ا١تؤدم ١تا عنده من الشهادة .
كأما الشاىد اصطالحان -:

ىو ا١تخت بقضية أك ْتق شخص على غَته عن مشاىدة كعياف  ،ال عن ٗتمُت
ي
)(3
ً
كحسباف .
ب-التعريف باليمين لغة كاصطالحان -:
اليمُت لغة تطلق على عدة و
معاف منها -:

- 1اليد اليمٌت من اإلنساف كغَته .

- 2القسم  ،كإ٪تا ٝتيت بذلك ألف العرب إذا ٖتالفوا ضرب كل امرئ منهم ٯتينو على
ٯتُت صاحبو .
- 3القوة كالقدرة

)(4

 ،كمنو قولو تعأب  :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

)(1
ﭼ  .أم إنكم أيها اٞتن كنتم تأتوننا من قًبى ًل اٟتق كالدين فتخدعوننا بأقول

الوجوه  ،كاليمُت  :القوة كالقدرة ُب كبلـ العرب

)(2

.

( )1تقدـ تعريف الوصية ص (. )403
(٥ )2تتار الصحاح  ،مادة (شهد) ( ، )147ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (شهد) (  ، )169القاموس احمليط  ،مادة (شهد)
(. )896
( )3التعريفات الفقهية ( ، )119كقواعد الفقو كبل٫تا للتكيت آّددم .
(٥ )4تتار الصحاح  ،مادة (ٯتن) (. )310
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 4ي-راد ّٔا اٞتهة  ،كقو٢تم جاء زي هد من اليمُت  ،فتكوف ُب ىذه اٟتالة ظرفان  ،كإذا
)(3

جعلت اليمُت ظرفان ٓب ٕتمع  ،ألف الظركؼ ال تكاد ٕتمع

أما اليمين اصطالحان -:

.

)(4

فعرفها الحنفية بقولهم  -:تقوية أحد طرُب ا٠تت بذكر اهلل تعأب .

)(5

كعرفها المالكية بقولهم  -:ىي اٟتلف الذم يقوم ا٠تت على الوجود أك العدـ
كعرفها الشافعية بقولهم  -:ىي ٖتقيق أم ور غ ًَت و
ثابت  ،ماضيان كاف اك مستقببلن  ،نفيان
ي

أك إثباتان ٦ ،تكنان أك ٦تتنعان  ،صادقة كانت أـ كاذبة  ،مع العلم باٟتاؿ أك اٞتهل بو
كعرفها الحنابلة بقولهم -:
)(7

)(6

.

.

اليمُت ىي توكيد حكم بذكر معظم على كجو

٥تصوص .
كا١تراد باٟتكم  :احمللوؼ عليو .
كا١تراد بقولو  " :على كجو ٥تصوص  :كقولو تعأب :

ﭽ ﭑ ﭒﭓ
)(8

ﭚﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
ﭛ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ػػػػػػػػػ
=

( )1سورة الصافات  ،اآلية (. )28
( )2تفسَت الثعليب ( ، )32/10تفسَت الطتم (. )31/21
(٥ )3تتار الصحاح  ،مادة (ٯتن) (. )311
( )4التعريفات الفقهية للتكيت ( ، )244البناية شرح ا٢تداية (. )111/6
( )5حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  ، )189/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )49/3الذخَتة للقراُب ،
( ، )5/4مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل (. )259/3
( )6أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (ٖ ، )240/4تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج ( ، )2/10اإلقناع ُب حل ألفاظ
أيب شجاع ( ، )/2مغٍت احملتاج (. )180/6
( )7ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، )57/8اإلقناع (  ، )339/4شرح منتهى اإلرادات (  ، )437/3كشاؼ القناع
(. )228/6
( )8سورة الدخاف اآلية (. )3-1
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)(1

كمثل قولك  " :كاهلل ال أكلم زيدان " .
كبالنظر إٔب التعاريف ٧تد أهنا متقاربة جدان  ،إال أف تعريف الشافعية رٛتهم اهلل تعأب ٓب
يذكر فيو أف ٖتقيق األمر أك توكيد األمر يكوف بذكر معظم أك بذكر اهلل تعأب .
ثانيان  -:الناقل التفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على قبوؿ إثبات الوصية بشاىد
أك ٯتُت ّٔ - :اء الدين عبدالرٛتن بن إبراىيم بن أٛتد ا١تقدسي
العمدة

)(3

)(2

ُب كتابو العدة شرح

حيث قاؿ بعد قولو تعأب  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﭼ كيقبل ُب ذلك شاىد كٯتُت ا١تدعي  ،كركم ذلك عن أيب بكر كعمر كعثماف
كعلي

)(4

".

ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

-1عن علي رضي اهلل عنو " ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأبا بكر كعمر

( )1شرح منتهى اإلرادات (. )437/3
( )2ىو اإلماـ العآب ا١تفيت احملدث ّٔاء الدين أبو ٤تمد عبدالرٛتن بن إبراىيم بن أٛتد بن عبدالرٛتن ا١تقدسي اٟتنبلي،
شارح ا١تقنع  ،كابن عم اٟتافظ ضياء ٤تمد بن عبدالواحد  ،كأيضان ابن عم ألخيو أيب العباس مشس الدين أٛتد بن
عبدالواحد ا١تعركؼ بالبخارم  ،كقد تفقو على موفق الدين مؤلف العمدة كا١تقنع كالكاُب كا١تغٍت  ...اْب  ،كقد
الزمو  ،كأخذ عنو الفقو كاللغة  ،كاف ّٔاء الدين صاٟتان كرعان زاىدان غازيان ٣تاىدان جوادان ٝتحان  ،كجاىد ضد
الصليبيُت  ،كاف حسن ا٠تلق متواضعان  ،كأقبل ُب آخر عمره على اٟتديث إقباالن كليان  ،توُب ُب اليوـ السابع من
ذم اٟتجة سنة 624ىػ " ا.ىػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة  ، )269/22( )0154الواُب بالوفيات
 ،رقم الًتٚتة ( ، )57/18( )3األعبلـ للزركلي (. )292/3
( )3العدة شرح العمدة (. )643
( )4العدة شرح العمدة (. )643
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كعثماف كانوا يقضوف بشهادة الشاىد الواحد كٯتُت ا١تدعي"
-2عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة
كعثماف يقضوف باليمُت مع الشاىد

)(3

)(2

".

)(1

.

حضرت أبا بكر كعمر
رضي اهلل عنو قاؿ " :
ي

-3كاف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو يقضى باليمُت مع الشاىد "
-4عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر

)(1

)(4

.

رٛتو اهلل تعأب عن جابر رضي اهلل عنو  " :أف

( )1أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الشهادات  ،باب  :القضاء باليمُت مع الشاىد  ،رقم ( )20673
( ، )291/10كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب  :عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو  ،رقم
( ، )384/5( )4495قاؿ ابن عبدالت رٛتو اهلل تعأب  " :ك٦تن ركل عنو القضاء باليمُت مع الشاىد منصوصان
من الصحابة أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كأيب بن كعب كعبداهلل بن عمر كإف كاف ُب األسانيد عنهم ضعف
فإنا ٓب نذكرىم على سبيل اٟتجة ألف اٟتجة قد لزمت بالسنة الثابتة ،كال ٖتتاج السنة إٔب من يتابعها  ،ألف من
خالفها ٤تجوج ّٔا  ،كٓب يأت عن و
أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم أنو أنكر اليمُت مع الشاىد بل جاء عنهم
القوؿ بو " ا.ىػ  ،كقاؿ البيهقي رٛتو اهلل تعأب  " :كالركاية فيو عن أيب بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنهم ضعيفة
 ،كىي عن علي بن أيب طالب كأيب بن كعب رضي اهلل عنهما مشهورة " ا.ىػ  .كخبلصة ما سبق أف اٟتديث فيو
ضعف  ،إال أف كبلـ ابن عبد الت رٛتو اهلل تعأب ٭تتاج إٔب نظر  ،ألف ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب ُب احمللى صحح
أثر عمر رضي اهلل عنو أنو قضى بالشاىد كاليمُت  ،ككذلك ىمَّر ُب ذكر اآلثار أف أثر علي رضي اهلل عنو صحيح
كإف أعلو بعع أىل العلم ،عبلكة على ذلك أنو كما ذكر ابن عبدالت نفسو رٛتو اهلل ٓب ينقل خبلؼ ذلك عن
الصحابة رضي اهلل عنهم مع شهرة ا١تسألة كشهرة العمل ّٔا كاهلل أعلم .
انظر  :احمللى (  ، ) 489/ 8فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (  ، )360/11كالسنن الكتل
للبيهقي (.)291/10
( )2ىو عبداهلل بن عامر بن ربيعة العدكم  ،كنيتو أبو ٤تمد صحايب جليل  ،صحب ىو كأبوه النيب صلى اهلل عليو
كسلم  ،كاستشهد يوـ الطائف مع النيب صلى اهلل عليو كسلم " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )1449ص ( ، )426الطبقات ٠تليفة بن خياط رقم الًتٚتة ()2009
(. )411/1
( )3أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الشهادات  ،باب  :القضاء باليمُت مع الشاىد رقم ( )20674
( ، )291/10كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب  :عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم ُب سننو  ،كتاب :
عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو  ،رقم (  ، )384/5( )4496كقد تقدـ كبلـ اإلماـ
البيهقي كابن عبدالت ُب ضعف ىذا اٟتديث قبل أسطر  ،كانظر  :التعليق (  ) 1أعبله .
و
بإسناد صحيح . ) 489/ 8 ( ،
( )4ركاه ابن حزـ ُب احمللى
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النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت " قاؿ  :كقضى ّٔا علي بُت أظهركم " كُب
ركاية  " :قضى ّٔا على فيكم "

)(2

.

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

ػػػػػػػػػ
=

( )1ىو اإلماـ ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يي ُّ
عد ُب الطبقة الثالثة من أىل ا١تدينة ،
قاؿ عنو ٤تمد بن سعد  " :كاف ثقة كثَت اٟتديث " كقاؿ العجلي  " :مد٘ب تابعي ثقة " ا.ىػ .كذكره النسائي ُب
فقهاء التابعُت من أىل ا١تدينة كما قاؿ ا١تزم رٛتو اهلل  ،كاف مولده سنة ست كٜتسُت  ،كمات سنة أربع عشرة
كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ للمزم  ،رقم الًتٚتة (  ، )442/4 ( )6069الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة
( ، )410/1( )1486الكٌت كاألٝتاء  ،رقم الًتٚتة (. )173/1( )500
( )2أخرجو الًتمذم ُب أبواب  :األحكاـ  ،باب  :ما جاء ُب اليمُت مع الشاىد  ،رقم ( ، )620/3 ( )1345
كالشافعي ُب مسنده  ،رقم (  ، )179/2 ( )634كابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،كتاب  :البيوع كاألقضية ُ ،ب
شهادة الشاىد مع ٯتُت الطالب  ،رقم (  ، )544/4 ( )22997كالدارقطٍت ُب سننو ُ ،ب كتاب  :عمر رضي
اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو رقم ( ، )378/5( )4485كابن زكريا البغدادم ُب ا١تخلصيات ،
رقم ( ، )234/2( )1441كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،كتاب  :الشهادات  ،باب  :القضاء باليمُت مع
الشاىد  ،رقم (  )292/14 ( )19997كأبو العباس األصم ُب كتابو " الثا٘ب " رقم (  )21ص (  ، )22كابن
ا١تقرئ ُب كتابو " فوائد ابن ا١تقرئ " رقم ( )159ص ( ، )159كأبو الفتح بن فارس البغدادم ُب الفوائد ا١تنتقاة
 ،رقم (. )111/7( )109
أعل ىذا اٟتديث باالنقطاع ألف أبا جعفر
كىذا اٟتديث إسناده صحيح  ،كإف كاف بعع أىل العلم قد َّ
٤تمد بن علي الباقر يركم ىذا اٟتديث عن علي رضي اهلل عنو كىو ٓب يدرؾ عليان رضي اهلل عنو  ،إال أف اٟتديث
ركم موصوالن عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر عن جابر رضي اهلل عنو  ،قاؿ الدارقطٍت رٛتو اهلل  " :ككاف
جعفر بن ٤تمد رٔتا أرسل ىذا اٟتديث كرٔتا كصلو عن جابر رضي اهلل عنو ألف ٚتاعة من الثقات حفظوه عن أبيو
عن جابر كاٟتكم يوجب أف يكوف القوؿ قو٢تم ألهنم زادكا كىم ثقات  ،كزيادة الثقة مقبولة " ا.ىػ
انظر  :احمللى (  ، ) 489 / 8فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت ( ، )351-349/11
كنصب الراية للزيلعي (  ، )219-218/4علل الدار قطٍت (  ، ) 97 / 3التحقيق ُب أحادث ا٠تبلؼ البن
اٞتوزم .)392 / 2( ،
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القوؿ األكؿ :
ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية
الصحابة رضي اهلل عنهم

)(4

)(3
)(2
)(1
عام ًة
كالشافعية كاٟتنابلة كىو قوؿ َّ

كقوؿ الفقهاء السبعة

)(5

كٚتهور التابعُت با١تدينة

)(1

إٔب أف

( )1الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )399ا١تعونة (  ، )488/2الكاُب (  ، )471التلقُت ( ، )213
 ، )345/11بداية آّتهد
االستذكار (  ، )110/7فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (
( ،)314/4الذخَتة (  ، )473/8القوانُت الفقهية (  ، 323حاشية العدكم (  ، )447/2الفواكو الدكا٘ب
(. )365/2
( )2اٟتاكم الكبَت (  ، )68/17هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )629/18ركضة الطالبُت (  ، )278/11مغٍت
احملتاج ( ، )588/4التنقيح لكتاب التحقيق ( ، )924/2حواشي الشركا٘ب كابن قاسم العبادم على ٖتفة احملتاج
( ، )247/10عمدة السالك كعدة الناسك (. )383
( )3مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىوية ركاية إسحاؽ بن منصور (  ، )386/2ا١تغٍت البن قدامة
( ، )130/14العدة شرح العمدة (  ، )643ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، )256/10اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح
من ا٠تبلؼ (  ، )61/12شرح الزركشي (  ، )306/7شرح منتهى اإلرادات (  ، )685/6مطالب أكٕب النهى
(. )426/9
( )4قاؿ ابن عبدالت رٛتو اهلل تعأب  " :كلو ذكرنا األسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة كالتابعُت كعلماء ا١تسلمُت
لطاؿ ذلك  ،ك٦تن ركل عنو القضاء باليمُت مع الشاىد منصوصان من الصحابة أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كأيب
بن كعب كعبداهلل بن عمر كإف كاف ُب األسانيد عنهم ضعف  ،فإنا ٓب تذكرىم على سبيل اٟتجة ،ألف اٟتجة قد
لزمت بالسنة الثابتة كال ٖتتاج السنة إٔب من يتابعها ألف من خالفها ٤تجوج ّٔا كٓب يأت عن أحد من الصحابة أنو
أنكر اليمُت مع الشاىد بل جاء عنهم القوؿ بو كعلى القوؿ بو ٚتهور التابعُت با١تدينة " ا.ىػ .
انظر  :فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت(. )360/11
( )5الفقهاء السبعة ىم -:
أ-سعيد بن ا١تسيب بن ح ً
زف بن أيب كىب ا١تخزكمي .
ى
ب-سليماف بن يسار ا٢تبلٕب .
جػ-عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود ا٢تذٕب .
د-عركة بن الزبَت بن العواـ .
ىػ-القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو .
ك-أبو بكر بن عبدالرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ ا١تخزكمي ا١تد٘ب .
ز-خارجة بن زيد بن ثابت األنصارم رضي اهلل عنو .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )156/7تاريخ ابن الوردم (  ، )174/1ا١تختصر ُب أخبار البشر
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اٟتقوؽ ا١تالية كالوصية ك٨توىا
-1عن ابن عباس

"

)(4

)(3

)(2

تثبت بالشاىد كاليمُت كاستدلوا على ذلك بسبعة أدلة-:

رضي اهلل عنو " أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضي بيمُت كشاىد

.

كجو الداللة من الحديث -:

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت كىذا ُّ
يدؿ داللة كاضحة على
مشركعية كجواز إثباب اٟتقوؽ كاألمواؿ أك الوصية أك ٨تو٫تما بالشاىد كاليمُت .
اعتراض من خمسة كجوه -:

الوجو األكؿ  -:أف القضاء بالشاىد كاليمُت ٥تالف للكتاب  ،ألنو تعأب أكجب اٟتق
للمدعي بشهادة رجلُت  ،كنقلو إٔب شهادة رجل كامرأتُت  ،فالنقل إٔب غَته خبلؼ الكتاب
 ،أك نقوؿ الزيادة عليو خبلؼ الكتاب .
و
عام وة ٥تتلفة بُت السلف  ،فلو كاف ثابتان الرتفع
الوجو الثاني  -:أنو كرد ُب
حادثة َّ
ػػػػػػػػػ
=

( ، )202/1فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (  ، )360/11ا١تغٍت (  . )130/14التنقيح
لكتاب التحقيق ألحاديث التعليق (. )942/2
( )1انظر  :فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (  ، )360/11ا١تغٍت (  ، )130/14اٟتاكم الكبَت
(. )68/17
تنبيو  :ما ثبت برجلُت  ،أك برجل كامرأتُت  ،يثبت برجل كٯتُت  ،كذلك ُب اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية .

انظر  :مغٍت احملتاج (  ، )588/4حواشي الشركا٘ب (  ، )247/10شرح منتهى اإلرادات (  ، )685/6مسائل اإلماـ
أٛتد كإسحاؽ بن راىويو  ،ركاه إسحاؽ بن منصور الكوسخ (.)386/2
( )2أم ك٨تو الوصية ٦تا يقصد منو ا١تاؿ كالبيع كاٟتوالة كالضماف كالصلح كالرىن كالشفعة كاإلجارة كا٢تبة كالشركة
كا١تضاربة كا١تساقاة كاٞتناية ا١توجبة للماؿ كجناية ا٠تطأ كشبو ا٠تطأ ك٨توىا كال يقضي بالشاىد كاليمُت ُب الدماء
أك اٟتدكد أك النكاح كالطبلؽ  ،كذىب ابن حزـ رٛتو اهلل إٔب أنو يقضى باليمُت مع الشاىد حىت ُ ،ب الدماء
 ، )447/2مغٍت احملتاج
كالقصاص ما عدا اٟتدكد ألهنا حق هلل تعأب " ا.ىػ  .انظر  :حاشية العدكم (
( ، )588/4ا١تغٍت البن قدامة ( ، )129/14اإلنصاؼ ( ، )61/12احمللى البن حزـ (.)490/8
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 77
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :القضاء باليمُت كالشاىد رقم ( )1712ص ( ، )660كغَته .
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ا٠تبلؼ  ،فلما ٓب يرتفع َّ
دؿ على عدـ ثبوتو
)(2

)(1

.

الوجو الثالث  -:أنو خت آحاد  ،كقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن عباس

رضي اهلل عنو  " :البيّْنةي على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر  .كُب ركاية " البيّْنةي على
)(3

" مشهور قريب من التواتر فبل ييعارضو  ،ألف خت
ا١تدعي ،كاليمُت على ا١تدعى عليو
يرد .
اآلحاد إذا كرد معارضان للخت ا١تشهور ُّ
)(4

ردهي أئمة اٟتديث كيحِت بن معُت كغَته .
الرابع  -:أف ىذا اٟتديث قد َّ

( )1انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (. )341/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3أخرجو اإلماـ الشافعي ُب مسنده  ،رقم (  ، )181/2( )641كالًتمذم ُب سننو  ،أبواب األحكاـ  ،باب :ما
جاء ُب أف البينة على ا١تدعى عليو  ،رقم (  ، )618/3( )1341كأبو يوسف ُب اآلثار  ،باب :القضاء  ،رقم
( ، )161/1( )738كابن ا١تقرئ ُب معجمو  ،رقم ( ، )198/1( )616كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب  :الوكالة
 ،باب  :خت الواحد يوجب العمل  ،رقم (  )276/5( )4311كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،كتاب  :الدعول
كالبينات  ،باب  :البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر  ،رقم (  )188/4 ( )3386ككذلك ُب السنن
الكتل  ،كتاب  :اللقطة  ،باب  :ما جاء فيمن يػي ىعّْرؼ اللقطة  ،رقم (  ، )326/6 ( )12112ككذلك ُب
معرفة السنن كاآلثار  ،كتاب  :السرقة  ،باب  :ما جاء ُب تضعيف الغرامة رقم ( ، )425/12 ( )17246
كالبغوم ُب شرح السنة  ،كتاب  :اإلمارة كالقضاء  ،باب  :البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر  ،رقم
( ، )101/10( )2501كابن اٞتوزم ُب كتابو  :التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ  ،رقم (. )388/2( )2045
كىذا اٟتديث كما قاؿ ابن ا١تل ٌقن رٛتو اهلل حديث صحيح " ا.ىػ  .كقاؿ الًتمذم رٛتو اهلل " كالعمل على
ىذا عند أىل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم كغَتىم أف البينة على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى
ي
عليو " ا.ىػ  .كقاؿ النوكم  " :ىو حسن ّٔذا اللفظ كبعضو ُب الصحيحُت "ا.ىػ  .انظر ٖ :تفة األحوذم  ،شرح
سنن الًتمذم (  ، )655/4األذكار للنوكم (  ، )408األربعُت النوكية (  ، )99تلخيص اٟتبَت ( ، )406/4
خبلصة البدر ا١تنَت (. )449/2
تنبيو " :الشطر الثا٘ب من حديث  :اليمُت على ا١تدعى عليو " متفق عليو من حديث ابن عباس رضي اهلل

عنو  ،أخرجو البخارم  ،كتاب  :الرىن  ،باب :إذا اختلف الراىن كا١ترهتن ك٨توه فالبينة على ا١تدعي كاليمُت على
ا١تدعى عليو  ،رقم (  ، )143/3( )1514كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :اليمُت على ا١تدعى عليو  ،رقم
(. )1336/3( )1711
ا١ترم  ،الغطفا٘بُّ  ،أبو زكريا البغدادم  ،من األنبار  ،كىي على بيعد اثٌت عشر
( )4ىو ٭تِت بن معُت بن عوف بن زياد ُّ
فرسخان من بغداد  ،ككاف أبوه كاتبان لعبدا١تلك  ،قاؿ اٟتافظ أبو بكر ا٠تطيب عنو  " :كاف إمامان ربانيان عا١تان
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=

)(1

الخامس  :أف القضاء بالشاىد كاليمُت بدعةه  ،ك َّأك يؿ من قضى بو معاكية رضي اهلل عنو .
الجواب عن االعتراض من خمسة كجوه أيضان -:

الوجو األكؿ -:

ما قيل إف القضاء بالشاىد كاليمُت خبلؼ لكتاب اهلل تعأب كزيادة عليو فغَت صحيح،
كذلك ألف القضاء بالشاىد كاليمُت إ٪تا ىو زيادة بياف  ،كمثاؿ ذلك -:
أ-أف اهلل جل كعبل َّبُت احملرمات ُب النكاح ٍ ،ب قاؿ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
)(2

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ

ٍب جاءت السنة مبينة حرمة نكاح ا١ترأة على عمتها أك خالتو  ،كىذه زيادة بياف "
كليست نسخان .

ب-أف اهلل جل كعبل َّبُت احملرمات ُب ا١تطاعم ٍ ،ب قاؿ  :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ
)(3

ﮯﭼ .
ػػػػػػػػػ
=

ً
األىلية  ،ك ً
ٍب جاءت السنة مبينة حرمةى اٟتي يم ًر
كل ذم ناب من السباع  ،كىذه أيضان

حافظان  ،ثبتان  ،متقنان  ،كقاؿ علي بن ا١تديٍت " ما أعلم أحدان كتب ما كتب ٭تِت بن معُت " كقاؿ أيضان عنو " :
ال نعلم أحدان من لدف آدـ كتب من اٟتديث ما كتب ٭تِت بن معُت  ،كقاؿ الطتم ٤تمد بن نصَت " دخلت
على ٭تِت بن معُت فوجدت عنده كذا ككذا سفطان  ،يعٍت دفاتران  ،كٝتعتو يقوؿ  :قد كتبت بيدم ألف ألف
حديث " كقاؿ علي ابن ا١تديٍت أيضان  " :انتهى العلم إٔب ٭تِت بن آدـ كبعده ٭تِت بن معُت  ،توَب رٛتو اهلل سنة
مائتُت كثبلث كٙتانُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة (  ، )278/8 ( )2991كالثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( ،)475/1 ( )1826
هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )89/8( )7521
( )1االختيار . )341/2( :
( )2سورة النساء  ،من اآلية (. )24
( )3سورة األنعاـ  ،من اآلية (. )145
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زيادة بياف كليست نسخان .

جػ -أف اهلل جل كعبل َّبُت أف الرجلُت حقهما الغسل أك ا١تسح كما ُب قولو تعأب  :ﭽ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ
)(1

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ٍ .ب جاءت السنة مبينة
جواز مسح ا٠تفُت .
ككذلك ىا ىنا ُب قولو تعأب  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
)(2

ﮜ ﮝﭼ جاءت السنة مبينة أنو كما ٬توز القضاء بشهادة الرجلُت أك الرجل
)(3

كا١ترأتُت فإنو ٬توز القضاء بالشاىد كاليمُت كإ٪تا ىي زيادة بياف كليست نسخان .
د-أف القوؿ بأف الزيادة ُب النص نسخ غَت صحيح ألف النسخ الرفع كاإلزالة  ،كالزيادة
ُب الشيء تقرير لو  ،ال رفع  ،كاٟتكم بالشاىد كاليمُت ال ٯتنع اٟتكم بالشاىدين كال يرفعو .
ىػ-كألف اآلية كاردة ُب التحمل دكف األداء

)(4

ك٢تذا قاؿ  :ﭽﮘ ﮙ ﮚ

)(5

ﮛ ﮜ ﮝﭼ كالنزاع ُب األداء .
ك-أف اٟتديث الذم يستدلوف بو ضعيف كىو قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :البينة على
( )1سورة ا١تائدة من اآلية (. )6
( )2سورة البقرة من اآلية (. )282
( )3االستذكار ( ، )113/7فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبد الت ( ، )362/11اٟتاكم الكبَت (. )72/17
( )4التحمل  -:أم ٖتمل الشهادة  ،كٖتمل الشهادة عبارة عن فهم اٟتادثة كضبطها  ،سواءن كاف ٖتملها من جهة
نفسو أكبطلب غَته  ،كأما األداء  :فهو أف يدٕب بشهادتو عند طلبها من أحد ا٠تصمُت  ،كحكمهما فرض كفاية
إال إذا ٓب ٭تصل ا١تقصود إال بشهود معينُت فتكوف فرض عُت .
انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )307/4الدر ا١تختار (  ، )1464/5اٟتاكم الكبَت
( ، )504/3هناية ا١تطلب ( ، )408/15اإلنصاؼ ( ، )3/12شرح منتهى اإلرادات (. )575/3
( )5سورة البقرة من اآلية .282
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)(1

ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى عليو " كليس ىو للحصر بدليل أف اليمُت تشرع ُب حق
رد الوديعة كتلفها  ،كُب حق األمناء لظهور قوة جانبهم ،كُب حق ا١تبلعن
ا١تودع إذا َّادعى َّ
ى
،كُب القسامة  ،كتشرع أيضان ُب حق البائع كا١تشًتم إذا اختلفا ُب اليمُت كالسلعة قائمة

)(2

.

الوجو الثاني :
و
عام وة ٥تتلفة بُت السلف  ،فلو كاف ثابتان الرتفع ا٠تبلؼ ،
أما القوؿ بأنو كرد ُب
حادثة َّ
فلما ٓب يرتفع َّ
دؿ على عدـ ثبوتو  ،فهذا غَت مسلم قطعان كذلك ألمرين :
األمر األكؿ  :أف الصحابة رضي اهلل عنهم كرد عنهم أف اٟتقوؽ ا١تالية كالوصية تثبت
)(3

بالشاىد كاليمُت  ،كٓب ينقل عنهم خبلؼ ُب ذلك  ،كإ٪تا ا٠تبلؼ حدث بعدىم .
األمر الثا٘ب  ( :ٯتكن أف يقاؿ )  :أف كقوع ا٠تبلؼ بُت العلماء ليس لو عبلقة مطلقان
بثبوت الدليل من عدمو  ،إذ إنو قد يقع ا٠تبلؼ بُت العلماء ك و
لكل منهم دليلو الثابت بطرؽ
صحيحة  ،كقد يكوف الدليل ُب جانب بعضهم دكف البعع اآلخر  ،أما أف يكوف ا٠تبلؼ
دليبلن على عدـ ثبوت الدليل فغَت مسلَّ وم مطلقان .
الوجو الثالث :

يرد فجوابو من ناحيتُت-:
أما القوؿ بأف خت اآلحاد إذا عارض متواتران فإنو ُّ
الناحية األكٔب  -:أنو ال ييسلَّم أف ا٠تت كىو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى
بالشاىد كاليمُت قد عارض قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :البينة على ا١تدعي كاليمُت على

)(4

من أنكر  ،كإ٪تا ىو زيادة بياف تدؿ على أنو كما يقضي بالبينة كذلك بالشاىد كاليمُت .

الناحية الثانية -:
ال ييسلَّم أف ىذا اٟتديث متواتران ٍ ،ب لو كاف متواتران أيضان فبل ييسلم أف خت اآلحاد إذا
كرد صحيحان كعارضو ُب الظاىر أنو يي ُّرد  ،كإ٪تا ٬تمع بينهما بقدر اإلمكاف  ،كإال فإنو َّ
البد
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )2انظر  :ا١تغٍت ( ، )131/14فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الت . )363/11( ،
( )3انظر  :فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الت . )360/11( ،
( )4االستذكار (. )113/7
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)(2

)(1

أف يكوف أحد٫تا ناسخان لآلخر  ،كلو كاف ا١تتأخر آحادان  ،عبلكة على ما سبق أف
النبوم إ٪تا يي ُّرد عند عدـ ثبوتو أما إذا كاف ثابتان فإنو ال يي ُّرد كيسلك بو مسلك اٞتميع
اٟتديث
َّ

بُت الدليلُت

)(3

كما سبق .

الوجو الرابع -:
ردهي األئمة كيحِت بن معُت
أما القوؿ بأف القضاء بالشاىد كاليمُت غَت ثابت كقد َّ

كغَته فغَت صحيح كبياف ذلك أف اٟتديث ثابت كصحيح كقد أخرجو مسلم ُب صحيحو
 ،كقد قضى بو النيب

)(6

 ، كأصحابو من بعده ،كىو قوؿ الفقهاء السبعة

التابعُت رٛتهم اهلل تعأب  ،كطرؽ اٟتديث كثَتة متواترة

)(9

)(8

)(7

)(4
)(5

كٚتهور

 ،كلذلك قاؿ بعع أىل العلم

)(9

" كلو ذكرنا األسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة كالتابعُت كعلماء ا١تسلمُت لطاؿ

ذلك "

)(10

)(11

غَت صحيح ،

 ،كيضاؼ إٔب ذلك أف مالكان

كالشافعي

ا.ىػ  ،عبلكة على ما سبق فإف ما نقل عن ٭تِت بن معُت

كذلك ألف اٟتكاية عنو ُب قدحو ضعيفة

)(12

)(13

( )1انظر  :بياف ا١تختصر شرج ٥تتصر ابن اٟتاجب (  ، )345/1التبصرة ُب أصوؿ الفقو (  ، )153/1اإلحكاـ ُب
أصوؿ األحكاـ ( ، )328/2شرح ٥تتصر الركضة ( ، )409/2ا١توافقات (. )342/5( )340/3
( )2التحبَت شرح التحرير (. )4128/8
( )3الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )415/1من أصوؿ الفقو على منهج أىل اٟتديث (. )102
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 428
( )5انظر  :صحيح مسلم  ،رقم اٟتديث (. )660( )1712
( )6انظر  :صحيح مسلم  ،رقم اٟتديث (. )660( )1712
( )7تقدـ بياهنم ص ( . ) 426
( )8انظر  :االستذكار ( ، )111/7فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبدالت (. )360/11
( )9القائل ىو  :ابن عبدالت  ،انظر  :فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبدالت (. )360/11
( )10فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبدالت (. )360/11
( )11تقدمت ترٚتتو ص (. )428
( )12اٟتاكم الكبَت (. )71/17
( )13ىو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرك بن حارث األصبحي من بٍت ٘تيم بن مرة من قريش  ،أحد
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=

)(1

رٛتهما اهلل تعأب قد أثبتاهي كقاال بو  ،ك٫تا أعرؼ بصحة اٟتديث  ،كأقرب إٔب زمن معرفتو

من ٭تِت بن معُت رٛتو اهلل تعأب
الوجو الخامس :

)(2

.

)(3

رضي اهلل
أما القوؿ بأف القضاء بالشاىد كاليمُت بدعة  ،ك َّأكؿ من قضى بو معاكية
عنو فإنو غَت صحيح ألنو ٓب يثبت عن أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم أنو أنكر القضاء
الشاىد كاليمُت  ،بل الواقع على خبلؼ ذلك  ،إذ ركل عن ٚتاعة من الصحابة رضي اهلل
عنهم أهنم قضوا بالشاىد كاليمُت  ،بل نقوؿ إف أكؿ من قضى بالشاىد كاليمُت ىو رسوؿ
اهلل  كما جاء ذلك ُب صحيح مسلم رٛتو اهلل ٍب من بعده أبو بكر كعمر كعثماف كعلي
)(4

رضي اهلل عنهم .
-2أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد قضوا بالشاىد كاليمُت  ،كيدؿ على ذلك ما
يلي -:
أ-عن علي رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأبا بكر كعمر كعثماف
كانوا يقضوف بشهادة الشاىد الواحد كٯتُت ا١تدعي "
)(6

)(5

.

ب-عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة رضي اهلل عنو قاؿ  :حضرت أبا بكر كعمر كعثماف
ػػػػػػػػػ
=

األئمة ا١تشهورين عند أىل السنة كاٞتماعة  ،كإليو نسبة ا١تالكية  ،كىو عآب جهبذ  ،كفقيو ٤ت ٌدث  ،اشتهر بعلمو
الغزير  ،كقوة حفظو كالذكاء كا٢تيبة كالوقار كدماثة األخبلؽ  ،من أشهر كتبو ا١توطأ كلد ُب سنة ثبلث كتسعُت
للهجرة كتوُب سنة مائة كتسعة كسبعُت للهجرة .
انظر  :مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 223 / 1 ( )1110رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة
(  ، ) 693 / 2 ( ) 1138الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( . ) 433/ 1 ( ) 372
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )2اٟتاكم الكبَت (. )71/17
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )46
( )4االستذكار ( ، )111/7اٟتاكم الكبَت (. )70/17
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 424
( )6تقدـ ترٚتتو ص (. ) 424
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يقضوف باليمُت "

)(1

.

)(2

جػ-أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عو قضى بالشاىد كاليمُت .
)(3

)(4

د-عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر عن جابر رضي اهلل عنو  ،أف النيب صلى
اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت " قاؿ  :كقضى ّٔا علي بُت أظهركم " كُب ركاية "
قضى ّٔا علي فيكم "
اعتراض -:

)(5

.

ال ييسلم ثبوت القضاء بالشاىد كاليمُت عن أحد من ا٠تلفاء الراشدين كال عن النيب

صلى اهلل عليو كسلم بل ىو بدعة كأكؿ من قضى بو معاكية
جواب عن االعتراض من كجهين :

)(6

رضي اهلل عنو

)(7

.

الوجو األكؿ -:
بل ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم القضاء بالشاىد كاليمُت كما ُب صحيح مسلم ،
كما ثبت عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم بل ٓب يثبت عن و
أحد منهم أنو كره ذلك ،
كما
الوجو الثاني -:
أف القضاء بالشاىد كاليمُت أمره مشهور كمعركؼ كمستفيع  ،كلو ذكرنا األسانيد عمن
قضى بذلك من الصحابة كالتابعُت كعلماء ا١تسلمُت لطاؿ بنا ا١تقاـ

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 424
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 424
( )3تقدـ ترٚتو ص ( . ) 424
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 146
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 425
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 46
( )7انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (. )341/2
( )8فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبدالت ( ، )360/11االستذكار (. )111/7
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)(8

.

-3اإلجماع -:
فقد اتفق ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم على القضاء بالشاىد كاليمُت  ،كذلك بعد
قضاء النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كٓب يرد عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم
أنو كره ذلك

)(1

اعتراض -:

.

ال ييسلم ىذا اإلٚتاع مع كجود خبلؼ بُت أىل العلم

)(2

.

جواب عن االعتراض :

ا٠تبلؼ إ٪تا حدث بعد عصر الصحابة رضي اهلل عنهم كخبلؼ من بعد الصحابة رضي
اهلل عنهم ال يقدح ُب حصوؿ اإلٚتاع ككقوعو  ،كيؤكد ىذا اإلٚتاع أف الصحابة رضي اهلل
)(3

عنهم ماتوا كٓب ينقل عن أحد منهم أنو أنكر القضاء بالشاىد كاليمُت أك كرىو .
-4أف اليمُت تشرع ُب حق من ظهر صدقو كقول جانبو كقد ظهر ذلك ُب حقو
بشاىده

)(4

.

اعتراض -:

ىذا خبلؼ النص  ،كىو قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن عباس رضي اهلل عنو
" البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر " حيث جعل جنس اليمُت على ا١تدعى عليو
ردىا على ا١تدعي  ،كألنو قى ىس ىم  ،كالقسمة تناُب
ألنو ذكره باأللف كالبلـ  ،كذلك ينفي َّ
الشركة فبل يكوف للمدعي ٯتُت كيلزـ من ىذا عدـ القضاء بالشاىد كاليمُت
جواب عن االعتراض من كجهين :

)(5

.

( )1الذخَتة ( ، )474/8االستذكار (. )111/7
( )2احمليط التىا٘ب (. )74/8
( )3اٟتاكم الكبَت (. )68/17
( )4الذخَتة ( ، )474/8ا١تعونة (  ، )48/2اٟتاكم الكبَت (  ، )72/17شرح منتهى اإلرادات (  ، )686/6ا١تغٍت
( ، )131/14العدة شرح العمدة ( ، )643مطالب أكٕب النهى (. )426/9
( )5االختيار لتعليل ا١تختار (. )341/2
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الوجو األكؿ :
القوؿ بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل جنس اليمُت على ا١تدعى عليو ألنو ذكره
ردىا على ا١تدعى عليو  ،كألنو قسم كالقسمة تنفي الشركة فبل
باأللف كالبلـ كذلك ينفي َّ
للمدعى ٯتُت غَت يمسلَّم بل غَت صحيح كيدؿ على عدـ صحة ذلك  -:أف الوجو
يكوف
ى
الذم منو علمنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جعل البينة على ا١تدعي كاليمُت على
ا١تدعى عليو
اليمُت

)(2

)(1

ىو الوجوي نػى ٍف يسوي علمنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد مع

 ،كلنا فيو أسوة حسنة

الوجو الثاني -:

)(3

.

)(4

أف البلـ ىنا إ٪تا ىي الـ العهد كليست الـ اٞتنس .
-5أنو أحد ا١تتداعُت فشرع اليمُت ُب حقو إذا رجح جانبو كا١تدعى عليو.
-6أف اليمُت أقول من ا١ترأتُت  ،كذلك لدخوؿ اليمُت ُب اللعاف دكف ا١ترأتُت  ،كقد
حكم الشارع اٟتكيم با١ترأتُت مع الشاىد  ،فمن باب أكٔب كأحرل أيضان أف ٭تكم باليمُت
مع الشاىد

)(5

.

اعتراض - :
اعًتض على الدليل ا٠تامس كالسادس بنفس االعًتاض السابق على الدليل الرابع
كقد ى

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )3االستذكار ( ، )114/7بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (.)315/4
( )4الـ العهد مثل  :قولك ١تن كنت معو ُب ذكر رجل  :قد كاَب الرجل  ،أم الرجل الذم كنا ُب ذكره  ،كالـ
التعريف مثل قولك ١تن ٓب تره قط كال ذكرتو  :يا أيها الرجل أقبل  ،فهذا تعريف ٓب يتقدمو ذكر كال عهد  ،كالـ
اٞتنس مثل قولك  :العسل حلو أم جنس العسل حلو بغع النظر عن نوعو  ،الـ زائدة مثل  :الـ الذم كاليت
كتثنيتها كٚتعها كالـ البلت كالعزل .
انظر  :سر صناعة اإلعراب البن جٍت كمسائلها (  ، ) 32-31/ 2إيضاح شواىد اإليضاح للقيسي ( ) 124 / 1
 ،الصاحيب ُب فقو اللغة كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمها البن فارس (. )63/1
( )5الذخَتة (. )474/8
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كأجيب باٞتواب ً
نفس ًو .
-7قولو تعأب  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
)(1

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ .
كجو الداللة -:
نتبُت من صدقها  ،كىذا الشاىد
جل كعبل أمرنا بالتأكد من شهادة الفاسق كأف َّ
أف اهلل َّ

الذم ٨تن بصدده ليس بفاسق  ،فوجب أف يقبل قولو مع اليمُت من باب أكٔب كأحرل

)(2

.

اعتراض  :يمكن أف يقاؿ :
إف مورد اآلية ٮتتلف عما ٨تن بصدده  ،إذ إف اآلية كردت ُب قبوؿ عموـ األخبار،
فيقبل فيها خت الواحد العدؿ  ،أما ما ٨تن بصدده فهو إثبات الوصية  ،كىذا اإلثبات ال
يصح أف يكوف بالشاىد كاليمُت لداللة األدلة من القرآف كالسنة على ذلك .
جواب عن االعتراض -:
ييسلَّم ما ذيكر لو قلنا إف إثبات الوصية يكوف بالشاىد الواحد فقط  ،ك٨تن نقوؿ إف

إثبات الوصية يكوف بالشاىد كاليمُت  ،كإ٪تا استدللنا باآلية لبياف أف األصل ُب الشارع
اٟتكيم ىو قبوؿ شهادة ا١تسلم العدؿ إال ما َّ
دؿ الشارع اٟتكيم على الزيادة فيو ،كشهادة
الرجلُت أك الرجل كا١ترأتُت أك الرجل كاليمُت ك٨تو ذلك .
-8أف األحاديث الواردة ُب القضاء بالشاىد كاليمُت تنتهع لرتبة االستفاضة
كطرقها متواترة .

)(3

بل

اعتراض :

( )1سورة اٟتجرات اآلية (. )6
( )2الذخَتة ( ، )475/8تفسَت القاٝتي (. )328/7
( )3انظر  :فتح الت ُب الًتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالت (  ، ) 360 / 11االستذكار ( ، )111/7شرح الزركشي
(. )310/7
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ال نسلم بصحة األحاديث الواردة بل ىي ضعيفة .

جواب عن االعتراض :

بل األحاديث صحيحة ك ،كذلك اآلثار  ،كقد تواترت طرقها كاستفاضت .

القوؿ الثاني -:

أف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية كالوصية ك٨تو٫تا ال يكوف بالشاىد كاليمُت بل البي َّد فيو من

شاىدين  ،أك شاىد كامرأتُت  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
بسبعة أدلة كىي -:

)(1

رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا لذلك

-1قولو تعأب  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜ
)(2

ﮝ...ﭼ .
كجو الداللة من ناحيتين -:
الناحية األكلى :
أف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بشاىد كٯتُت ٮتالف النص  ،كذلك ألف قولو تعأب :
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
)(3

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ يقتضي أف يكوف حجة االستحقاؽ من جانب ا١تدعي بشهادة
رجلُت أك رجل كامرأتُت  ،كمن جعل اٟتجة شاىد كاحد كٯتُت ا١تدعي فقد خالف النص
.

)(4

( )1انظر  :احمليط التاىا٘ب (  ، )74/8اللباب ُب شرح الكتاب (  ، )230/2االختيار لتعليل احملتار ( ،)340/2
بدائع الصنائع (  ، )357/6ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )155/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )173/8البحر
الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )205/7بداية ا١تبتدم (. )164
( )2سورة البقرة  ،من اآلية ( . ) 282
( )3سورة البقرة من اآلية (. ) 282
( )4احمليط التىا٘ب (. )74/8
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الناحية الثانية  -:أف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية ك٨تو٫تا بشاىد كٯتُت فيو زيادة على
النص  ،كالزيادة على النص نسخ

)(1

اعتراض :

.

ال ييسلم بأف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بشاىد كٯتُت ٮتالف النص أك فيو زيادة على
النص من قبيل النسخ  ،ألف القضاء بالشاىد كاليمُت إ٪تا ىو زيادة بياف  ،كمثاؿ ذلك -:
أ-أف اهلل جل كعبل َّبُت احملرمات ُب النكاح ٍ ،ب قاؿ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
)(2

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ

ٍب جاءت السنة مبينة حرمة نكاح ا١ترأة على عمتها أك خالتو  ،كىذه زيادة بياف "
كليست نسخان .

ب-أف اهلل جل كعبل َّبُت احملرمات ُب ا١تطاعم ٍ ،ب قاؿ  :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ
)(3

ﮯﭼ .

ً
األىلية  ،ك ً
ٍب جاءت السنة مبينة حرمةى اٟتي يم ًر
كل ذم ناب من السباع  ،كىذه أيضان
زيادة بياف كليست نسخان .

جػ -أف اهلل جل كعبل َّبُت أف الرجلُت حقهما الغسل أك ا١تسح كما ُب قولو تعأب  :ﭽ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ
)(4

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ٍ .ب جاءت السنة مبينة
( )1الذخَتة ( ، )475/8ا١تغٍت (. )130/14
( )2سورة النساء  ،من اآلية (. )24
( )3سورة األنعاـ  ،من اآلية (. )145
( )4سورة ا١تائدة من اآلية (. )6
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جواز مسح ا٠تفُت .
ككذلك ىا ىنا ُب قولو تعأب  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
)(1

ﮜ ﮝﭼ جاءت السنة مبينة أنو كما ٬توز القضاء بشهادة الرجلُت أك الرجل
كا١ترأتُت فإنو ٬توز القضاء بالشاىد كاليمُت
جواب عن االعتراض -:

)(2

كإ٪تا ىي زيادة بياف كليست نسخان .
)(3

يسلّْم ما ذكر  ،إال أف اٟتديث ٓب يثبت حىت تكوف مبينان لآلية الكرٯتة .
-2عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ  " :البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر " كُب
ركاية  " :كاليمُت على ا١تدعى عليو "
كجو الداللة من ناحيتين -:

)(4

.

الناحية األكلى -:
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل جنس اليمُت على ا١تدعى عليو  ،ألنو ذكره باأللف
ردىا على ا١تدعي .
كالبلـ  ،كذلك ينفي َّ
الناحية الثانية -:

أنو قسم  ،كالقسمة تناُب الشركة  ،فبل يكوف للمدعي ٯتُت كيلزـ من ىذا عدـ إثبات
اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كاليمُت  ،ألف ما كرد من نص الشارع ينفي أف يكوف
للمدعي ٯتُت معتتة  ،فيبقى إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بشاىد كاحد فقط

)(5

.

اعتراضمن كجهين -:
( )1سورة البقرة من اآلية (. )282
( )2االستذكار ( ، )113/7فتح الت ُب الًتتيب الفقهي البن عبد الت ( ، )362/11اٟتاكم الكبَت (. )72/17
( )3اللباب ُب شرح الكتاب (. )230/2
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 427
( )5االختيار لتعليل ا١تختار (. )340/2
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الوجو األكؿ :
القوؿ بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم جعل جنس اليمُت على ا١تدعى عليو ألنو ذكره
ردىا على ا١تدعى عليو  ،كألنو قسم كالقسمة تنفي الشركة فبل
باأللف كالبلـ كذلك ينفي َّ
للمدعى ٯتُت غَت يمسلَّم بل غَت صحيح كيدؿ على عدـ صحة ذلك  -:أف الوجو
يكوف
ى
الذم منو علمنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جعل البينة على ا١تدعي كاليمُت على
ا١تدعى عليو
اليمُت

)(2

)(1

ىو الوجوي نػى ٍف يسوي علمنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد مع

 ،كلنا فيو أسوة حسنة

)(3

الوجو الثاني -:

.

أف البلـ ىنا إ٪تا ىي الـ العهد كليست الـ اٞتنس .

جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم ما ذكر  ،ألف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كاليمُت ال يصح بل ىو
بدعة  ،كلو صح ذلك لقلنا بو
-3أف األشعث بن قيس

)(4

)(5

.

رضي اهلل عنو كانت بينو كبُت رجل خصومة ُب بئر ،

فاختصما إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :
شاىداؾ أك ٯتينو  ،قلت  :إنو إذان ٭تلف كال يبإب  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "

من حلف على ٯتُت يستحق ّٔا ماالن كىو فيها فاجر لقى هلل كىو عليو غضباف

)(6

 ،فأنزؿ

اهلل تصديق ذلك ٍ ،ب اقًتأ ىذه اآلية  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )3االستذكار ( ، )114/7بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (.)315/4
( )4احمليط التىا٘ب ( ، )80/8االختيار لتعليل ا١تختار (٣ ، )112/2تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (. )255/2
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )412
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )412
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)(1

ﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﭼ .
كجو الداللة من الحديث -:

)(2

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ شاىداؾ أك ٯتينو  ،كٓب يقل شاىدؾ كٯتينك  ،كىذا
يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قى َّس ىم  ،كالقسمة تناُب الشركة  ،فبل يكوف للمدعى
ٯتُت  ،كيلزـ من ىذا عدـ جواز إثبات اٟتقوؽ أك الوصية بالشاىد كاليمُت

)(3

.

اعتراض :

أف اٟتصر ىنا غَت مراد  ،كيدؿ على ذلك أنكم توافقوننا أف اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية
تثبت بالشاىد كا١ترأتُت  ،كلو كاف اٟتصر مرادان ١تا صح إثباهتا بذلك فإف قيل إ٪تا أثبتنا
اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كا١ترأتُت لوركد الدليل ّٔا  ،قلنا  :ككذلك ٨تن ُب مسألتنا
ىذه إ٪تا أثبتنا اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كاليمُت لوركد الدليل ّٔا
جواب عن االعتراض :

)(4

.

إ٪تا يصح ما ذكر لو كاف اٟتديث صحيحان  ،لكن اٟتديث ضعيف ال تقوـ بو حجة
رده أئمة اٟتديث كيحِت بن معُت
كقد َّ

)(5

كغَته

)(6

.

-4أف القضاء بالشاىد كاليمُت ٓب يكن معركفان ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كال

عهد خلفائو الراشدين  ،بل إنو بدعة  ،ألف َّأكؿ من قضى بو معاكية

)(8

.

( )1سورة آؿ عمراف اآلية (. )77
( )2الذخَتة (. )475/8
( )3االختيار لتعليل احملتار (. )112/2
( )4الذخَتة (. )476/8
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 428
( )6اللباب ُب شرح الكتاب (. )230/2
( )7تقدمت ترٚتتو رضي اهلل عنو ص ( . ) 46
( )8احمليط التىا٘ب ( ، )74/8بدائع الصنائع (. )357/6
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)(7

)(8

رضي اهلل عنو .

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ:
ال ييسلَّم ـ ذكر بل ىو سنةه سنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كىو َّأكؿ من قضى

بالشاىد كاليمُت ،كما جاء ذلك ُب صحيح مسلم
الراشدكف كىو قوؿ الفقهاء السبعة

)(2

الوجو الثاني:

)(1

ٍ ،ب تبعو على ذلك خلفاؤه

 ،كٚتهور التابعُت با١تدينة

)(3

.

لو سلم أف َّأكؿ من قضى بو معاكية رضي اهلل عنو –كىذا بعيد جدان -فبل نسلم أنو
بدعة  ،ألف معاكية رضي اهلل عنو صحايب جليل  ،كقوؿ الصحايب فيما يتعلق بأمر الشارع
خبلؼ قولو عن و
أحد من الصحابة رضي اهلل
اٟتكيم يعتت حجة  ،ال سيما إذا ٓب ينقل
ي
عنهم  ،فبل يصح أف يقاؿ إنو بدعة

)(4

.

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ال يصح القوؿ بأف أكؿ من قضى بو ىو النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،ككذلك ال يصح
أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد قضوا بو  ،بل ٓب يرد ُب ذلك حديث صحيح عن
النيب صلى اهلل عليو كسلم أك أثر صحيح عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
الوجو الثاني -:

)(5

.

ال نيسلم أف قوؿ الصحايب يعتت حجة بل إف اٟتجة فيما كرد بو النص من الكتاب أك

( )1انظر  :اٟتديث ص (  ) 427مع ٗتر٬تو .
( )2تقدـ بياهنم ص (. ) 426
( )3اٟتاكم الكبَت ( ، )68/17ا١تغٍت (. )130/14
( )4انظر  :بذؿ النظر ( ، )571البحر احمليط ( ، )53/6هناية السوؿ ( ، )757/2شرح ٥تتصر الركضة (، )85/3
إعبلـ ا١توقعُت (. )120/4
( )5احمليط التىا٘ب ( ، )74/8بدائع الصنائع (. )357/6
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)(1

السنة .
-5أنو ١تا تعذر نقل البينة من ا١تدعي إٔب ا١تدعى عليو -أم ا١تنكر ، -كذلك تعذر نقل
اليمُت من ا١تدعى عليو –أم ا١تنكر -إٔب ا١تدعى

)(2

.

اعتراض :
أف القضاء بالشاىد كاليمُت للمدعي ليس فيو نقل ليمُت ا١تدعى عليو إٔب ا١تدعي  ،كإ٪تا
ىي ٯتُت أخرل ثبتت بالسنة  ،يدؿ على ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد
كاليمُت "  ،عبلكة على ذلك فإف اٟتصر غَت مر واد ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم البينة على
ا١تدعي كاليمُت على من أنكر " كبناءن على ذلك فإف ا١تدعى عليو لو ٓب ٭تلف كجاء ببينة ٓب
)(3

يكن ٙتة مانع من ذلك .

جواب عن االعتراض :
ييسلَّم ما ذيكر لو ثبت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت  ،أما كإنو ٓب
)(4

يثبت ذلك فبل يكوف ما ذكر صحيحان .
-6أف اليمُت لو كانت كالشاىد ٞتاز تقدٙب اليمُت على الشاىد كذلك قياسان على
الشاىدين فإنو ٬توز تقدٙب أحد٫تا على اآلخر
اعتراض :

)(5

.

ما ذيكر إ٪تا ىو قياس مع الفارؽ  ،كبياف ذلك أف الشاىدين معنا٫تا مستوياف  ،كيناءن
على ذلك فبل مزية ألحد٫تا على اآلخرُب التقدٙب  ،كال يوجد ما ٯتنع من ذلك  ،كىذا
ٓتبلؼ اليمُت فإهنا تدخل لتقوية جهة ا١تدعي بالشاىد  ،أما قبل كجود الشاىد فإنو ال
( )1التقرير ألصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم (  ، )291/5التىاف (  ، )241/2االجتهاد للجويٍت (  ، )121/1اللمع
ُب أصوؿ الفقو ( ، )120/1الفقيو كا١تتفقو ( ، )525/1العدة ُب أصوؿ الفقو (. )1162/4
()2
( )3الذخَتة (. )476/8
( )4االختيار لتعليل ا١تختار (. )340/2
( )5الذخَتة (. )476/8
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تدخل اليمُت كال تشرع

)(1

.

جواب عن االعتراض -:

ما ذكر ٭تتاج إٔب دليل  ،كاألصل أنو ال يوجد دليل يدؿ على اعتبار اليمُت بدالن من
)(2

الشاىد أك القضاء بالشاىد كاليمُت .
يد َّؿ دليل على جواز إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية باليمُت مع الشاىد ،
-7أنو ١تا ٓب ي
صار كجود اليمُت كعدمها سواء  ،فيكوف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد فقط ،
كالقضاء كاإلثبات بالشاىد فقط ٮتالف اإلٚتاع  ،كما خالف اإلٚتاع فهو باطل
اعتراض :

)(3

.

دلت السنة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت ككذلك خلفاؤه
الراشدكف من بعده  .كبناءن على ذلك ال ييسلم لكم أف ُب القضاء بالشاىد كاليمُت خبلفان

إلٚتاع األمة

)(4

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بثبوت ذلك عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أك ا٠تلفاء الراشدين من بعده  ،كلو

ثبت لقلنا بو

)(5

الراجح -:

.

بعد ما سبق بسطو كبيانو  ،يتَّضح أف القوؿ الراجح كاهلل أعلم ىو ما ذىب إليو ٚتهور
أىل العلم من أف إثبات اٟتقوؽ بالشاىد كاليمُت أمر مشركع كيدؿ على ذلك عدة أمور -:
األكؿ  :قوة أدلة ٚتهور أىل العلم بصفة عامة  ،كضعف أدلة اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب.

الثاني  -:أنو ثبت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بالشاىد كاليمُت ككذلك عن
( )1الذخَتة (. )476/8
( )2اللباب ُب شرح الكتاب (. )230/2
( )3االختيار لتعليل ا١تختار (. )340/2
( )4ا١تغٍت (. )130/14
( )5بدائع الصنائع (. )357/6
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بعع الصحابة رضي اهلل عنهم .

الثالث  -:أف القضاء أك إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كاليمُت قد صار

ُب األمصار كاألقطار اإلسبلمية منذ زمن بعيد .

الرابع  :أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد قضوا بالشاىد كاليمُت .

الخامس  :أف القائلُت بعدـ جواز القضاء بالشاىد كاليمُت ٭تكموف بالنكوؿ على
ا١تدعي عليو  ،كقد ال يكوف للمدعي بيّْػنىةن كال شهودان  ،فيكوف إثبات اٟتكم على ا١تدعى
)(1

 ،كببل شك أف إثبات اٟتق للمدعي بالشاىد كاليمُت
عليو ٔتجرد امتناعو عن اليمُت
أقول من اإلثبات لو ٔتجرد نكوؿ ا١تدعى عليو عن اليمُت كالسيما كأف ا١تدعى عليو قد
يكوف ترؾ اٟتلف تورعان ،أكخوفان من اهلل  ،كقد يكوف لدخوؿ الشك عليو  ،كقد يكوف ألم ور
آخر غَت ما ذكر .
السادس  :أف القائلُت بعدـ مشركعية القضاء بالشاىد كاليمُت اعتمدكا على أمرين

أساسيُت ك٫تا :
صهر على ا١تدعى عليو كذلك
صهر على ا١تدعي  ،كاليمُت ىح ٍ
األمر األكؿ  :أف البيّْنةى ىح ٍ
)(2

لقولو صلى اهلل عليو كسلم  " :البينة على ا١تدعى كاليمُت على ا١تدعي عليو " .
األمر الثا٘ب  -:عدـ ثبوت دليل صحيح على أف اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية تثبت بالشاىد
كاليمُت .
كببل شك أف اٟتصر غَت مراد ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :البينة على ا١تدعى
)(3

كاليمُت على ا١تدعى عليو  ،كما أنو الشك ُب ثبوت أدلة صحيحة تدؿ على أف اٟتقوؽ
ا١تالية أك الوصية تثبت بالشاىد كاليمُت .
السابع  :أف إثبات اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية يعمل بو ُب كل الببلد منذ زمن بعيد كذلك
لتواتر اآلثار عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كعن السلف كا٠تلف من أىل ا١تدينة كالعمل
( )1احمللى ( ) .
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 427
-444-

بذلك مستفيع بو عندىم  ،كلذلك بعد ما َّبُت اإلماـ مالك
قاؿ  " :ك٭تمل الناس عليو كال ٬توز خبلؼ ما قالوه
اٟتقوؽ ا١تالية أك الوصية بالشاىد كاليمُت .

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 431
( )2انظر  :الكاُب (. )471
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)(2

)(1

رٛتو اهلل الكبلـ السابق

–أم ما قالو أىل العلم من إثبات

المبحث الثاني
المطلب الثاني
حجية الكتابة في الوصية
أكالن :التعريف بالوصية لغةن كاصطالحان :

أ-الوصية في اللغة :

تطلق عل عدة معاف منها -:
شيء و
- 1كصل و
بشيء  ،كمنو قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ أم
أتواصلوا بو  ،كمنو قو٢تم  :كطئنا أرضان كاصية  :أم إف نبتها متصل  ،قد امتؤلت منو ،
صيت الليلة باليوـ  :أم كصلتها بو  ،كذلك ُب عمل يعملو اإلنساف  ،كٝتيت
كك ي
ى
وصل
الوصية ّٔذا االسم التصاؿ أمرىا با١تيت  ،كالوصية من ىذا القياس  ،كأنو كبلـ يي ى
)(1
ىكصيتيو إيصاءن .
 ،يقاؿ  :كصيتوي توصيةن  ،كأ ى
ككصاهي توصية  ،أم عهد إليو  ،كاالسم
أكصاهي الرجل َّ
- 2العهد بالشيء إٕب الغَت  :يقاؿ َّ :
)(2
 :الوصية
- 3الفرض  :كمنو قولو تعأب  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﭼ أم يفرض عليكم
)(3

)(1

.

( )1معجم مقاييس اللغة  ،مادة (كصى) ( ٥ ، )116/6تتار الصحاح  ،مادة (كصى) ص (  ، )302لساف العرب ،
مادة ( كصى) (. )321/15
( )2لساف العرب  ،مادة (كصى) ( ، )321/15القاموس احمليط  ،مادة كصى ص (. )1759
( )3سورة النساء  ،من اآلية (. )11
-446-

ﯼﯾ
ﯽ
- 4األمر  ،كمنو قولو تعأب  :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯿ ﰀﭼ أم أمركم بو
)(2

)(3

.

- 5ا١تاؿ الذم يوصى بو  ،أك ما أكصيت بو

)(4

 ،كمنو قولو تعأب  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨﮩﭼ .
)(5

ب-الوصية اصطالحان -:

- 1عرفها اٟتنفية بقو٢تم :
)(6
٘تليك مضاؼ إٔب ما بعد ا١توت بطريق التتع .
كعرفها بعضهم بقولو  " :ما أكجبو ا١توصي ُب مالو تطوعان بعد موتو  ،أك ُب مرضو
ٌ
)(7
الذم مات فيو " .
)(8
كعرفها بعضهم بقولو  " :اسم ١تا أكجبو ا١توصى ُب مالو بعد موتو "
ٌ
كعرفها ا١تالكية بقو٢تم :
َّ - 2
)(9
"ىبة ً
الرجل مالو لشخص آخر أك ألشخاص بعد موتو" .
كعرفها بعضهم بقولو :
ٌ
" عقد يوجب حقان ُب ثلث ماؿ عاقده يلزـ ٔتوتو أك يوجب نيابة عنو بعد موتو "
ػػػػػػػػػ
=

( )1القاموس احمليط  ،مادة (كصى) ص (. )1759
( )2سورة األنعاـ  ،من اآلية (. )153
( )3ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت  ،مادة (كصى) ( ، )662/2القاموس الفقهي  ،حرؼ الواك ص (. )381
( )4لساف العرب  ،مادة (كصى) ( ، )321/15قاؿ ابن منظور  :الوصية  " :ما أكصيت بو " ا.ىػ .
( )5سورة النساء من اآلية ( . ) 12
( )6ا١تبسوط (ٖ ، )47/12تقة الفقهاء ( ، )205/3العناية شرح ا٢تداية (. )412/10
( )7كىذا تعريف أيب اٟتسن عبداهلل بن اٟتسُت بن دالؿ بن د٢تم الكرخي رٛتو اهلل ،
انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )333/7
( )8انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )333/7
( )9بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )121/4
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)(1

ً
للموصي إال بعد موتو ،
كمعٌت ( يلزـ ٔتوتو ) أم  :أف ىذا العقد ال يكوف الزمان
ْتيث يستحق ا١توصى لو ثلث ماؿ ً
ا١توصي بعد ا١توت .
ى
كمعٌت ( أك يوجب نيابةن عنو بعد موتو )  :أم أف ا١توصى لو يكوف نائبان عن ً
ا١توصي
ى
)(2
ُب التصرؼ بعد موتو .
كبناءن على ذلك ال ٮتلو اٟتاؿ :
إما أف يكوف ا١توصى لو ٬تب لو حقان ُب ماؿ ً
ا١توصى  ،كإما أف يكوف نائبان عن
ى
ً
ا١توصي ُب التصرؼ بعد موتو  ،كإما أف يكوف االثناف معان .

كعرفها الشافعية بقو٢تم -:
ٌ- 3
)(3
" التتع بو – أم با١تاؿ – بعد ا١توت " .
كعرفها بعضهم بقولو -:
ٌ
)(5)(6
)(4
تتع ْتق مضاؼ كلو تقديران ١تا بعد ا١توت ليس بتدب وَت كال تعليق و
عتق "
)(1
قولو  " :كلو تقديران " أم بأف قاؿ أكصيت لفبلف بكذا .

( )1انظر  :مواىب اٞتليل (  ، )364/6الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )244/2حاشية العدكم
( ، )223/2الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )536/1
( )2حاشية العدكم ( ، )224/2منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (. )203/9
( )3آّموع (. )397/15
حر ُب دبر حياٌب .
حر أك أنت ّّ
( )4التدبَت شرعان  :ىو قوؿ الرجل لعبده إذا مت فأنت ّّ
انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )104/6األـ ( ، )101/4هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، )307/19الوسيط ُب
ا١تذىب (. )495/7
( )5العتق شرعان ىو  :إزالة الرؽ عن اآلدمي .
كتعليق العتيق مثالو أف يقوؿ  :إف حافظت على الصبلة فأنت حر  ،أك إف خدمتٍت سنتُت فأنت حر  ،أك إف
ىح يسنت أخبلقك فأنت حر .
انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )159/10أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )434/4الغرر البهية ُب شرح
البهية الوردية (. )305/5
( )6فتح الوىاب بشرح ا١تنهاج (  ، )16/2اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )392/2غاية البياف شرح زبد بن
رسبلف ( ، )243/1حاشية اٞتمل (. )400/4
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كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم -:
ٌ- 4
)(2
"األمر بالتصرؼ بعد ا١توت أك التتع با١تاؿ بعدهي " أم بعد ا١توت .
كعرفها بعضهم بقولو -:
ٌ
)(3
كالتتع ٔتاؿ يقف نفوذه على خركجو من الثلث .

ثانيان -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على حجية الكتابة في

الوصية  -:ىو أبو عبيد القاسم بن سبلـ بن عبداهلل ا٢تركم البغدادم

)(4

قاؿ ُب ا١تغٍت "

كاحتج أبو عبيد بكتب رسوؿ اهلل  إٔب عمالو كأمرائو ُب أمر كاليتو كأحكامو كسننو ٍب ما
عملت بو ا٠تلفاء الراشدكف ا١تهديوف بعده من يكتيبهم إٔب كالهتم باألحكاـ اليت فيها الدماء
)(5
كالفركج كاألمواؿ يبعثوف ّٔا ٥تتومة ال يعلم حاملها ما فيها كأمضوىا على كجوىها " ا.ىػ
.
عدمو
ثالثان -:ثبوت ذلك عنهم من -:

ٓب أقف على آثار للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم تدؿ على أهنم يركف – على كجو
لعل ذلك راجع كاهلل أعلم إٔب أف استدالؿ أيب
ا٠تصوص – حجية الكتابة ُب الوصية  ،ك ٌ

عبيد رٛتو اهلل على اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على حجية الكتابة ُب الوصية إ٪تا
ىو راجع إٔب االستدالؿ بكتابة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم إٔب كالهتم  ،حيث إهنم
)(6
كانوا يعتمدكف على الكتابة ُب مراسبلهتم إٔب كالهتم كعما٢تم  ،كما ذكر ذلك ابن قدامة
)(7
رٛتو اهلل تعأب ُب ا١تغٍت .

ػػػػػػػػػ
=

( )1هناية احملتاج (. )40/6
( )2ا١تغٍت البن قدامة (  ، )137/6ا١تبدع (  ، )227/5اإلنصاؼ (  ، )183/7اإلقناع (  ، )47/3شرح منتهى
اإلرادات ( ، )453/2الركض ا١تربع ( ، )468العدة شرح العمدة ( ، )321/1كشف ا١تخدرات (. )527/2
( )3الشرح الكبَت ( ، )414/6ا١تبدع (. )228/5
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )295
( )5ا١تغٍت البن قدامة (. )137/6
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )114
( )7ا١تغٍت (. )137/6
-449-

رابعان :رأم أىل العلم في حجية الكتابة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ .

القوؿ األكؿ :

أف الكتابة ُب الوصية ال تكوف حجة إال باإلشهاد عليها مع اطبلع الشهود على
)(2
)(1
مضموف الوصية كذلك إما بقراءهتا أك ٝتاعها  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كالشافعية .
قاؿ ُب احمليط التىا٘ب " رجل أشهد على صك أك كتاب كصية  ،كٓب ييقرأ عليو  ،فإف
)(3
ذلك ال ٬توز " كقاؿ ُب لساف اٟتكاـ " رجل كتب صك كصيتو  ،كقاؿ لقوـ اشهدكا
علي ٔتا فيو  ،كٓب يقرأهي عليهم  ،قاؿ علماؤنا رٛتهم اهلل تعأب ال ٕتوز الشهادة كقيل ٬توز
َّ
)(4
جد لو كتاب كصية بعد موتو  ،كٓب تقم
كاألكؿ أصح " كقاؿ ُب ركضة الطالبُت  " :كلو يك ى
بيٌنة على مضمونو أك كاف قد أشهد ٚتاعة أف الكتاب خطي كما فيو كصييت كٓب يطلعهم
على ما فيو  ،فقاؿ ٚتهور األصحاب  :ال تنفذ الوصية بذلك كال يعمل ٔتا فيو حىت يشهد
)(5
الشهود بو مفصبلن " ا.ىػ.
)(7
)(6
كقاؿ ُب ٖتفة احملتاج ككذلك ُب هناية احملتاج " كنظَته ُب إشهاده على رقعة ٓتطو
)(8
أنو َّ
علي ٔتا فيها " .
البد من قراءهتا عليهم كال يكفي قولو أشهدكا َّ
كاستدلوا لما ذىبوا إليو بأربعة أدلة -:

رد احملتار
( )1انظر  :احمليط التىا٘ب ( ، )294/8بدائع الصنائع (٣ ، )148/5تمع البحرين كملتقى النَتين (ُّ ،)744
على الدر ا١تختار ( ، )161/8لساف اٟتكاـ (. )241/1
( )2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )320/2ركضة الطالبُت (  ، )141/6أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب
( ، )298/2هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (  ، )80/5فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت (  ، )419/1اٞتواىر
النقية (. )354
( )3احمليط التىا٘ب (. )294/8
( )4لساف اٟتكاـ (. )241/1
( )5ركضة الطالبُت (. )141/6
(ٖ )6تفة احملتاج (. )48/9
( )7هناية احملتاج (. )388/7
( )8هناية احملتاج (. )388/7
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)(1

يزكر كيفتعل بو  ،عبلكة أف ا٠تط يشبو ا٠تط كا٠تاًب يشبو ا٠تاًب .
- 1أف الكتاب قد َّ
- 2كألف ما أمكن العمل فيو باألقول ٓب ٬تز العمل فيو باألضعف  ،كالشهادة على العقود
)(2
١تا أمكن أف تسمع من الشاىد ٓب ٬تز أف تسمع من ا١تخت .
- 3أنو كما ٓب ٬تز أف تقبل شهادة األعمى ألنو قد ٬توز أف تشتبو عليو األصوات كعدؿ عنو
إٔب شهادة البصَت النتفاء االشتباه عنو  ،كذلك ٓب ٬تز االعتماد على الكتابة  ،الحتماؿ
)(3
التزكير كلتشابو ا٠تطوط .
اعتراضمن أربعة أكجو :

الوجو األكؿ :
يزكر كيفتعل بو  ،كأف ا٠تط قد يشبو ا٠تط ،
ما ذكر من أدلة عقلية من أف الكتاب قد ٌ
كا٠تاًب قد يشبو ا٠تاًب  ،كأنو إذا أمكن العمل باألقول ٓب ٬تز العمل باألضعف كالقياس على
شهادة األعمى ،كل ىذه األدلة العقلية جاءت ٥تالفة للنص الشرعي  ،كىو قوؿ النيب " 
)(4
ما حق امرئ لو شيء يوصي فيو يبيت ليلتُت إال ككصيتو مكتوبة عنده "
)(5
فالنيب ٓ ب يذكر الشهادة مطلقان .
الوجو الثاني :

أف ما ذكر من األدلة العقلية إ٪تا يصدؽ ُب باب الشهادات ُب ا٠تصومات ك٨توىا ،
كليس ُب باب الوصية أك الوصايا  ،إذ إف الشهادات ُب ا٠تصومة ك٨توىا مبناىا على ا١تشاحة
)(6
 ،كإذا كاف األمر
كأخذ اٟتق بالقوة ٓ ،تبلؼ الوصية فإف مبناىا على التتع كا١تسا٤تة
( )1ا١تبسوط (  ، )92/16اللباب ُب شرح الكتاب (  ، )273/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )162/5
اٟتاكم الكبَت ( ، )214/16آّموع ( ، 166/20الوسيط (. )310/7
( )2اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )3اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :الوصايا  ،باب  :الوصايا كقوؿ النيب  ، رقم (  )2738ص (  ، )482كمسلم ،
كتاب الوصية  ،باب  :بدكف  ،رقم ( )1627ص (. )617
( )5ا١تغٍت البن قدامة (. )471/8
( )6ا١تغٍت البن قدامة .
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كذلك فإنو ال يصح أف تيػنىػَّزىؿ الوصيةي كأحكامها منزلة الشهادات كالسيما ُب ا٠تصومات .
الوجو الثالث :

أف القوؿ بعدـ حجية الكتابة ُب الوصية قياسان على عدـ جواز شهادة األعمى ال يصح
 ،كذلك ألف عدـ قبوؿ شهادة األعمى ليس ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم  ،بل ىي ٤تل
)(1
خبلؼ بينهم  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف شهادة األعمى ُب باب الشهادات
،كالكتابة اليت ٨تن بصددىا متعلقة بباب الوصية  ،ك٫تا باباف منفصبلف قد َّ
دؿ على الفرؽ
بينهما قوؿ النيب  " ما حق امرمء لو شيء يوصي فيو يبيت ليلتُت إال ككصيتو مكتوبة
)(2
عنده "
الوجو الرابع ( يمكن القوؿ ) :

بأف إمكاف التزكير ليس مقصوران على الكتابة كا٠تاًب  ،بل إف التزكير قد يكوف من خبلؿ
الشهود أيضان  ،كإ٪تا ا١ترجع ُب القوؿ باالعتماد على الكتابة  ،أك الشهود  ،أك ٨تو٫تا إٔب
الشارع اٟتكيم مع قياـ إمكاف التزكير  ،إذ لوال اعتبار ذلك لتعطٌلت مصاّب الناس  ،كذىبت
حقوقهم  ،كال يسع الناس إال ما قرره الشارع اٟتكيم  ،سواءن كاف باعتبار الكتابة ُب الوصية
أك باعتبار الشهود أك بىػيّْ ونة أخرل ُب غَت ذلك .

جواب عن االعتراض :

( )1فذىب اٟتنفية كالشافعية إٔب عدـ قبوؿ شهادة األعمى  ،كىذا القوؿ األكؿ  .كالقوؿ الثا٘ب  :أف شهادة األعمى
تقبل إذا رأل الرجل ما أثبت كىو بصَت ٍب شهد كىو أعمى كإليو ذىب بعع اٟتنفية كبعع الشافعية  .كالقوؿ
ٖ ، )129-16تفة الفقهاء
الثالث  :قبوؿ شهادة األعمى كىو قوؿ ا١تالكية كاٟتنابلة  .انظر ا١تبسوط (
( ، )362/3بدائع الصنائع (  ، )243/3البياف كالتحصيل (  ، )444/9الذخَتة للقراُب ( ، )164/10
القوانُت الفقهية (  ، )203اإلقناع للماكردم (  ، )201/1اٟتاكم الكبَت (  ، )214/16البياف ُب مذىب
الشافعي ( ، )357/13كشاؼ القناع ( ، )426/6مطالب أكٕب النهى ( ، )622/6اإلنصاؼ (.)61/12
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 413
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)(1

أف الشارع اٟتكيم جعل اٟتكم مقصوران على الشهادة دكف الكتابة كيدؿ على ذلك
)(2
أف األشعث بن قيس رضي عنو كانت بينو كبُت رجل خصومة ُب بئر  ،فاختصما إٔب
رسوؿ اهلل  ، فقاؿ رسوؿ اهلل  " :شاىداؾ أك ٯتينو  ،قلت  :إنو إذان ٭تلف كال يبإب ،
فقاؿ رسوؿ اهلل  " : من حلف على ٯتُت يستحق ّٔا ماالن كىو فيها فاجر لقي اهلل كىو
عليو غضباف " فأنزؿ اهلل تصديق ذلك ٍ ،ب اقًتأ ىذه اآلية

)(3

 :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ .
)(4

-4القياس -:

)(5

كىو أف اٟتكم ال ٬توز برؤية خط الشاىد بالشهادة باإلٚتاع فكذا ىا ىنا .

اعتراضمن كجهين -:
الوجو األكؿ -:

)(6

أف عدـ جواز اٟتكم برؤية خط الشاىد ُب الشهادة ٤تل خبلؼ بُت أىل العلم .
( )1اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )2ىو األشعث بن قيس بن معدم كرب بن زيد الكندم  ،صحايب جليل رضي اهلل عنو  ،كاف ُب اٞتاىلية رئيسان
مطاعان ُب كندة  ،تزكج أخت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كىي أـ فركة بنت أيب قحافة رضي اهلل عنو ،
شهد القادسية  ،كا١تدائن  ،كجلوالء  ،كهناكند  ،كاختط ُب الكوفة داران ُب كنده كنز٢تا  ،كشهد ٖتكيم اٟتكمُت ،
ككاف أحد شهود الكتاب  ،مات سنة اثنتُت كأربعُت كقيل سنة أربعُت بالكوفة  ،كصلى عليو اٟتسن بن علي
رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )135ص (  ، )71معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة ( )131
( ،)189/1ا١تتفق كا١تفًتؽ  ،رقم الًتٚتة ( ، )495/1( )229سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة (. )37/2( )8
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :الرىن  ،باب  :إذا اختلف الراىن أك ا١ترهتن ك٨توه  ، ...رقم ( )2515ص (. )433
( )4سورة آؿ عمراف  ،اآلية (. )77
( )5ا١تغٍت (. )741/8
( )6قاؿ ابن رشد القرطيب رٛتو اهلل ُب البياف كالتحصيل  " :كيتحصل ُب اٞتملة أربعة أقواؿ  :أحدىا  :أف الشهادة
على ا٠تط ال ٕتوز ُب شيء من األشياء  ،كالثا٘ب  :أهنا ال ٕتوز على خط ا١تقر على نفسو  .الثالث  :أهنا ال ٕتوز
ُب الثبلثة ا١تواضع  :على خط ا١تقر على نفسو  ،كعلى خط الشاىد  ،كعلى خط الشاىد ا١تيت أك الغائب
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=

الوجو الثاني -:
أننا بصدد اٟتديث عن الوصية  ،كما ذكر٘توه ُب باب الشهادة  ،ك٫تا باباف منفصبلف
عن بعضها  ،كقد َّ
دؿ على الفرؽ بينهما قوؿ النيب  " : ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتُت
)(1
إال ككصيتو مكتوبة عنده " .
جواب عن االعتراض :

ما ذكر من خبلؼ أىل العلم ُب اٟتكم برؤية خط الشاىد  ،إ٪تا ىو خبلؼ ُب بعع
صور ا١تسألة كليس خبلفان ُب أصل ا١تسألة  ،إذ إف نقل ما غاب عن القاضي ال يثبت إال
بالشهادة دكف ا٠تط قياسان على خطوط الشهود إذا كتبوا إٔب القاضي بشهادهتم ٓب ٭تكم ّٔا
)(2
.
القوؿ الثاني -:

أف الكتابة ُب الوصية ال تكوف حجة إال باإلشهاد عليها  ،كلكن ال يلزـ إطبلع الشهود
)(4
)(3
كبعع اٟتنفية كىي ركاية عند
على مضموف الوصية  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية
)(6
)(5
الشافعي كعند اٟتنابلة .
قاؿ ُب ا١تدكنة  :أرأيت رجبلن كتب كصيتو كٓب يقرأىا على الشهود  ،كدفعها إليهم مكتوبة
ػػػػػػػػػ
=

كشهادة الشاىد على خط نفسو " .
انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )190/6جواىر العقود للسيوطي الشافعي (  ، )296/2بل ذىب بعع أىل العلم إٔب
جواز االعتماد على ا٠تط كالكتابة ُب ٚتيع األمور  ،استدالالن بقولو  " : ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصى
فيو يبيت ليلتُت إال كصيتو مكتبوة عنده " ا.ىػ  .انظر  :طرح التثريب ُب شرح التقريب ()191/6
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )413
( )2اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )3انظر  :ا١تدكنة الكتل ( ، )329/4القوانُت الفقهية ص ( ، )333حاشية الدسوقي ( ، )529/6مواىب اٞتليل
( ، )552/8البياف كالتحصيل (. )18/3
( )4اٞتواىر النَتة ( ، )228/2احمليط التىا٘ب ( ، )294/8قرة عُت األخيار لتكملة رد احملتار (. )229/7
( )5ركضة الطالبُت (. )141/6
( )6ا١تغٍت (. )471/8
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كقاؿ ٢تم  :اشهدكا علي ٔتا فيها كٓب يعاينوه حُت كتبها  ،إال أنو دفعها إليهم مكتوبة كقاؿ
)(1
جائز إذا عرفوا أنو الكتاب بعينو فليشهدكا عليها "
٢تم اشهدكا علي ٔتا فيها ؟ قاؿ  :ذلك ه
كقاؿ ُب الشرح الكبَت  " :إذا كتب كصيتو ٓتطو كأمبلىا ١تن كتبها  ،كقاؿ للشهود
علي أف ما ُب ىذه الوثيقة كصييت أك على أ٘ب أكصيت ٔتا فيها كٓب يقرأىا عليهم فإنو
اشهدكا َّ
)(2
٬توز ٢تم القدكـ على الشهادة بأنو أكصى ٔتا انطوت عليو ىذه الوثيقة " .
علي ُب ىذا
كقاؿ ُب قرة عُت األخيار  " :كإذا كتب كصيتو بيده ٍب قاؿ  :اشهدكا َّ
)(3
الكتاب جاز استحسانان "  .كقاؿ ُب ا١تبدع " كإف كجدت كصيتو ٓ :تطو صحت ك٭تتمل
)(4
أف ال يصح حىت يشهد عليو ٔتا فيها " ا.ىػ .
أدلتهم -:

كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو بنفس أدلة أصحاب القوؿ األكؿ  ،كاعًتض عليهم بنفس
االعًتاضات السابقة .
القوؿ الثالث :

أف الكتابة حجة ُب الوصية ( إذا كجدت الوصية با٠تط الثابتللموصي) كال يلزـ اإلشهاد
)(5
 ،كىو قوؿ عند
عليها أك إطبلع الشهود  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب
)(6
الشافعية رٛتهم اهلل تعأب .
قاؿ ُب ا١تغٍت " من مات فوجدت كصيتو مكتوبة عند رأسو  ،كٓب ييشهد فيها  ،كعرؼ

( )1ا١تدكنة الكتل (. )329/4
( )2الشرح الكبَت (. )450/4
( )3قرة عُت األخيار لتكملة رد احملتار (. )229/7
( )4ا١تبدع ( ، )7/6كا١تغٍت (. )471/8
( )5انظر  :ا١تغٍت (  ، )471/8ا١تبدع (  ، )7/6شرح الزركشي (  ، )384/4اإلنصاؼ (  ، )142/7كشاؼ القناع
( ، )201/10اإلقناع (. )127/3
( )6انظر  :ركضة الطالبُت (  ، )141/6ك٦تن قاؿ بذلك من أئمة الشافعية ٤تمد بن نصر ا١تركزم ٛتبلن على ظاىر
اٟتديث ا.ىػ.
انظر  :طرح التثريب ُب شرح التقريب (. )191/6
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)(1

خطو  ،ككاف مشهور ا٠تط ييقبل ما فيها " .
قاؿ ُب كشاؼ القناع  " :كإف كجدت كصيتو ٓتطو الثابت أنو خطو بإقرار كرثتو أك بىػيّْػنى وة
)(2
ؼ ىخطىوي صحت الوصية كعمل ّٔا " .
تىػ ٍع ًر ي
كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو ٓتمسة أدلة -:
)(3
-1عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ما حق امرئ
)(4
مسلم لو شيء يوصي فيو يبيت ليلتُت إال ككصيتو مكتوبة عنده " .
كجو الداللة :

أف النيب  اقتصر على الكتابة  ،كٓب يذكر أمران زائدان على الكتابة َّ ،
فدؿ ذلك على
)(5
االكتفاء ّٔا .

اعتراض :
سلّْم أف النيب ٓ ب يذكر أمران زائدان على الكتابة ُب ىذا اٟتديث  ،إال أنو ذكر الشهادة
)(6
مقصور عليها أم على الشهادة  ،كمنها حديث
كبُت أف اٟتكم
ُب أحاديث أخرل  ،بل َّ
ه
)(7
األشعث من قيس رضي اهلل عنو ١تا كانت بينو كبُت رجل خصومة ُب بئر فاختصما إٔب
)(8
رسوؿ اهلل فقاؿ  " :شاىداؾ أك ٯتينو . " ...
جواب عن االعتراض :

ما ذكر من كجوب اٟتكم بالشهادة ُب حديث األشعث بن قيس رضي اهلل عنو كغَته
،إ٪تا ىو ُب باب الشهادات ُب ا٠تصومة ك٨توىا  ،كليس ُب باب الوصايا  ،إذ إهنما باباف
( )1ا١تغٍت (. )470/8
( )2كشاؼ القناع (. )201/10
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 64
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 413
( )5كشاؼ القناع ( ، )202/10ا١تغٍت (. )471/8
( )6اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. ) 415
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 415
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منفصبلف كبياف ذلك  :أف الشهادات ُب ا٠تصومات ك٨توىا مبناىا على ا١تشاحة كأخذ اٟتق
)(2
)(1
بالقوة ٓتبلؼ الوصية فإف مبناىا على التتع كا١تسا٤تة "  ،كلذلك جاء الفرؽ بينهما
فأثبت الشارع اٟتكيم الشهادة ُب األكٔب دكف الثانية .
-2أف النيب  كتب إٔب عمالو كغَتىم ملزمان للعمل بتلك الكتابة  ،ككذلك ا٠تلفاء
)(3
الراشدكف من بعده " ا.ىػ .
( )1ا١تغٍت البن قدامة (. )471/8
( )2كشاؼ القناع ( )202/10كا١تغٍت ( ، )471/8ا١تبدع (. )7/6
( )3كتابة النيب  ككذلك خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل عنهم إٔب عما٢تم كغَتىم أمرىا ذائع كمستفيع  ،كلذلك َّبوب
مسلم ُب كتاب اٞتهاد كالسَت بابان بعنواف  :يكتيب النيب  إٔب ملوؾ الكفار يدعوىم إٔب اهلل عز كجل كذكر فيو
أحاديث منها حديث أنس رضي اهلل عنو " أف النيب  كتب إٔب كسرل كإٔب قيصر كإٔب النجاشي كإٔب كل جبار
يدعوىم إٔب اهلل عز كجل "  .رقم (  ، ) 685 ( )1774كأخرج البخارم ُ ،ب كتاب  :الزكاة  ،باب  :ال ٬تمع
بُت متفرؽ كال يفرؽ بُت ٣تتمع أف أبا بكر رضي اهلل عنو كتب لو – أم ألنس بن مالك رضي اهلل عنو – اليت
فرض رسوؿ اهلل  " : كال ٬تمع بُت متفرؽ كال يفرؽ بُت ٣تتمع خشية الصدقة " حديث رقم ()1450
( ، ) 252كانظر  :مسند البزار  ،رقم اٟتديث ( " )86/1 ( )120كتب أبو بكر رضي اهلل عنو إٔب عمرك بن
العاص  ، " ...كشرح معا٘ب اآلثار  ،باب  :الربا  ،رقم (  : )70/4( )5785كتب أبو بكر الصديق إٔب أمراء
األجناد  ....كال تتبايعوف الذىب إال كزنان بوزف  ، " ...كا١تعجم األكسط  ،رقم ( ، )164/8( )8284كا١تعجم
الكبَت  ،رقم ( )63/1( )45كغَتىا .
كأخرج البخارم  ،كتاب  :اللباس  ،باب  :لبس اٟترير كافًتاشو للرجاؿ  ،رقم اٟتديث ()5829
(  ، ) 1060عن أيب عثماف قاؿ  :كتب إلينا عمر رضي اهلل عنو ك٨تن بأذربيجاف أف النيب  هنى عن
لبس اٟترير إال كذا  ،كصف لنا النيب  إصبعيو كرفع زىَت الوسطى كالسبابة " ا.ىػ  .كأخرج أبو داكد  ،اٟتديث
رقم (  : )47/4 ( )4042كتب عمر رضي اهلل عنو إٔب عتبة بن فرقد  " ...كأخرج النسائي ْ ،تديث رقم
( : )328/8( )5715كتب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو إٔب بعع عمالو  " ....ا.ىػ  .كأخرج معمر بن
راشد ُب اٞتامع  ،حديث رقم (  : )213/11 ( )20356كتب عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم
رضي اهلل عنو  ..ط ا.ىػ كغَتىا .
كأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،كتاب  :البيوع كاألقضية  ،باب ُ :ب التفريق بُت الوالد ككلده ْ ،تديث
رقم (  : )526/4( )22810كتب عثماف بن عفاف إٔب ًعقاؿ أف يشًتم مائة أىل بيت يرفعهم إٔب ا١تدينة ،
يفرؽ بينو كبُت كلده " ا.ىػ  ،كانظر  :تاريخ ا١تدينة البن أيب شبة ُ ،ب كتاب عثماف رضي اهلل عنو
كال يشًتم شيئان ّْ
إٔب أىل مصر  ،كإٔب أىل الكوفة (  ، )140/3كإٔب أىل األمصار قاطبة ١تا أراد قتلو أىل الفتنة ( )1161/4
كإٔب أىل مكة ( ، )1166/4كانظر  :الشريعة لآلجرم ( )1738/4حُت كتب عثماف رضي اهلل عنو كصية أيب
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=

كعرؼ اٟتكاـ بقبو٢تا مستفيع لتع ٌذر الشهادة ّٔا كسكوف النفس إٔب صحتها
على ذلك يكوف جوازىا ُب الوصية من باب أكٔب .

)(1

كبناءن

اعتراضمن ثالثة أكجو -:

الوجو األكؿ :
أف الكتاب أك الكتب كانت مع رسل يشهدكف ّٔا .

الوجو الثاني :

أهنا ٕترم ٣ترل األخبار اليت ٮتف حكمها لعمومها ُب التزامها ٓ ،تبلؼ الوصية فهي
٤تمولة على االحتياط تغليظان اللتزامها .
الوجو الثالث :

دعول االستفاضة غَت مسلم ّٔا

جواب عن االعتراض :

)(2

.

الوجو األكؿ:
القوؿ بأف الرسل يشهدكف ّٔا غَت مسلم ،بل إف الرسل غالبان ال يعلموف ما ُب الكتاب
كذلك ألمور يريدىا اٟتاكم أك األمَت ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف النيب  ككذلك
ػػػػػػػػػ
=

بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كُب ركاية ىع ًه ىد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كانظر  :شرح أصوؿ أىل السنة
كاٞتماعة ( ، )1403/7كفضائل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أليب نعيم (.)162/1
كُب صحيح البخارم  ،كتاب  :الصلح  ،باب  :كيف يكتب  :ىذا ما صاّب فبلف بن فبلف كفبلف  ،رقم
( ) 469 ( )2698كمسلم كتاب  :اٞتهاد كالسَت  ،باب  :صلح اٟتديبية ُب اٟتديبية " عندما كتب علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنو كتاب " الصلح " كُب آّالسة كجواىر العلم أليب أٛتد بن مركاف ا١تالكي (ت 533ىػ)
رقم اٟتديث (  : )359/3 ( )987كتب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو عهدان لبعع أصحابو على و
بلد
"....ا.ىػ .كحديث رقم ( : )312/4( )1470كتب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو إٔب بعع عمالو "....
كُب شعب اإلٯتاف للبيهقي  ،رقم اٟتديث (  : )179/13 ( )10142كتب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو
إٔب سلماف الفارسي رضي اهلل عنو .
( )1اٟتاكم الكبَت (. )214/16
( )2اٟتاكم الكبَت (. )214/16
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ا٠تلفاء الراشدكف من بعده ٓب ٕتر عادهتم بطلب الشهادة من الرسل على الكتاب كإ٪تا
)(1
بطلب ٛتلها إٔب من تيرسل إليو  ،كمن ادعى ذلك فعليو باإلتياف أك الدليل .
الوجو الثاني :

 ككذلك
القوؿ بأهنا ٕترم ٣ترل األخبار اليت ٮتف ٛتلها ليس ٔتسلم  ،ألف النيب
)(2
ا٠تلفاء الراشدكف كانوا يكتبوف إٔب كالهتم باألحكاـ اليت تتعلق بالدماء كالفركج كاألمواؿ
كالعزؿ كالتولية ك٨تو ذلك .
الوجو الثالث :

أما القوؿ بعدـ التسليم باالستفاضة فهو ٮتالف ما اشتهر كذاع ُب السنة ككتب األثر كالسَت
)(3
.
-3اإلجماع -:

كمستنده كتابة رسوؿ اهلل  إٔب عمالو كغَتىم يمل ًزمان للعمل بتلك الكتابة ككذلك
)(4
ا٠تلفاء الراشدكف من بعده .
اعتراض :

ال ييسلم ىذا اإلٚتاع  ،كذلك ألف ا١تسألة خبلفية
باإلٚتاع .
)(6
-4أف الكتابة تنبئ عن ا١تقصود فهي كاللفظ .

)(5

بُت أىل العلم فبل يستقيم القوؿ

اعتراض :

لو كانت الكتابة كاللفظ ١ ،تا أكجب الشارع الشهادة أك البينات ُب باب الشهادات ُب

( )1ا١تغٍت ( ، )472/8كشاؼ القناع ( ، )202/10ا١تبدع (. )7/6
( )2ا١تغٍت ( ، )472/8كشاؼ القناع ( ، )202/10ا١تبدع (. )7/6
( )3انظر  :التعليق رقم (  ) 3ص (. ) 414-413
( )4انظر  :ا١تغٍت (. )472/8
( )5انظر  :أقواؿ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة ص (. ) 406،410،411
( )6كشاؼ القناع (. )202/10
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ا٠تصومة

)(1

.

جواب عن االعتراض :

ا١تقصود أف الكتابة كاللفظ ُب باب الوصية كما جرل ٣تراىا كليس ُب باب الشهادات
ُب ا٠تصومة لوجود الفرؽ بينهما  ،عبلكة على أف الكتابة إف ٓب تكن كاللفظ  ،فهي من
)(3
)(2
كنايات األلفاظ  .كما أف الوصية أشد قبوالن لكتابات األلفاظ .
-5أف القوؿ بوجوب اإلشهاد أك كجوب قراءة الوصية فيو حرج على ا١توصي كبياف ذلك
 :أف ا١توصي قد يريد التسًت عن الناس ٔتا ُب الوصية  ،كالقوؿ باإلشهاد على الوصية أك
)(4
قراءة الوصية على شهود ٮتالف مقصود ا١توصي  ،فيؤدم إٔب إيقاعو ُب اٟترج الشديد " .
.
الراجح -:

يتبُت لنا أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الثالث القائل
بعد عرض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم َّ
بعدـ كجوب اإلشهاد على الوصية أك االطبلع على مضموهنا  ،إذا كجدت الوصية با٠تط
الثابت للموصيوذلك لؤلسباب التالية -:
-1داللة ظاىر النص ُب قولو  " : ما حق امرئ مسلم لو شيء ً
يوصي فيو يبيت
)(5
ليلتُت إال ككصيٌتو مكتوبة عنده " .
إذ إف ظاىر النص يدؿ على أف ا١تسلم يبيت ليلتو ٍ ،ب قد ٯتوت بعد ذلك من صباح
تلك الليلة  ،كٓب يشًتط النيب  زيادة على كتابة الوصية .
-2أف النيب  كاف يكتب إٔب عمالو كغَتىم من غَت إشهاد  ،ككذلك خلفاؤه
الراشدكف رضي اهلل عنهم من بعده  ،فيصح ذلك ُب الوصية أيضان من باب أكٔب كأحرل .
-3أف األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ كالثا٘ب إ٪تا ىي ُب باب الشهادات
( )1اٟتاكم (. )214/16
( )2ركضة الطالبُت (. )141/6
( )3ركضة الطالبُت (. )141/6
( )4انظر  :ا١تنتقى شرح ا١توطأ (. )147/6
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 413
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كُب ا٠تصومات  ،كا١تنازعات كما جرل ٣تراىا  ،كفرؽ بُت الوصية اليت مبناىا قائم على التتع
أك إثبات اٟتق على نفس ا١توصي  ،كبُت الشهادات ُب ا٠تصومات اليت مبناىا على ا١تشاحة
كا١تنازعة كنفي اٟتق عن النفس .
-4أف أدلة القوؿ األكؿ كالثا٘ب أدلة عقلية  ،أك شرعية ُب غَت ٤تلها ٓ ،تبلؼ أدلة القوؿ
الثالث .
-5أف القوؿ بوجوب اإلشهاد على الوصية  ،أك االطبلع على مضموهنا  ،فيو مشقة
عظيمة كحرج شديد ذلك من نو واح عدة :
الناحية األكلى :

أف ا١توصي قد ال يرغب بل كال يريد مطلقان أف يطَّلً ىع أح هد على مضموف الوصية  ،إذ إف
اطّْبلع و
أحد على مضموف كصيتو قد يفسد عليو أمره الذم أراده كذلك إما بتحريف ا١تطلع
على الوصية  ،أك ٤تاكلتو إقناع ا١ت ً
وصي العدكؿ عما كتبو ُب الوصية  ،أك ٨تو ذلك من األمور
ي
ا١تعتتة  ،كلذلك فإف عماؿ اٟتكاـ كاألمراء كالوزراء كرسلهم غالبان ال يكوف عندىم علم
ٔتضموف الكتاب بل كال يشهدكف عليها .
الناحية الثانية - :

غَت كصيتو بُت الفينة كاألخرل  ،فيحتاج ُب كل مرة من ىذه ا١ترات اليت
أف ا١توصي قد يي ّْ
يغَت فيو كصيتو إٔب دعوة الشهود لئلشهاد على أف ىذا كتاب كصيتو  ،أك اإلشهاد على
ٌ
مضموف كصيتو كُب ذلك حرج شديد على األمة .
الناحية الثالثة :
أف ً
ا١توصي قد يستثقل كتاب الوصيةإذا قيل لو بوجوب اإلشهاد ُب الوصية ككجوب

اطبلع الشهود على مضموهنا  ،فيحملو ذلك على عدـ كتابتها فيًتتب على ذلك حرماف
ً
ا١توصى إليو من ا١تنفعة كا٠تَت من جهة أخرل  ،فعدـ
ا١توصي من األجر من جهة  ،كحرماف ى
كجوب اإلشهاد أكٔب كأحرل ١تا سبق تفصيلو كبيانو كاهلل أعلم .
-6أف الوصية يتسامح فيها  ،ك٢تذا صح تعليقها على الغرر كصحت للحمل كباٟتمل
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كٔتا ال يقدر على تسليمو كبا١تعدكـ كآّهوؿ فجاز أف يتسامح فيها بقبوؿ ا٠تط كركاية
)(1
اٟتديث .

الفصل الرابع
الفرائض  ،كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ  -:ال ترث أكثر من جدتين
المبحث الثاني  -:ال يرث المسلم الكافر

( )1ا١تغٍت ( ، )471/8ا١تبدع (. )7/6
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المبحث األكؿ

ال ترث أكثر من جدتين
أكالن  :التعريف باإلرث لغة كاصطالحان -:
اإلرث لغةن يطلق على عدة معاف منها :

-1البقاء  -:كمنو الوارث  ،كىو اسم من أٝتاء اهلل تعأب  ،معناه  :الذم يرث ا٠تبلئق
كيبقى بعد فنائهم .
كمنو أيضان قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث الصحيح " قفوا على مشاعركم – أم
)(1

"  ،أم على بقية من بقايا شريعتو.
ُب اٟتج -فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراىيم
كمنو أيضان قو٢تم  :أكرثو العشق ٫تان كأكرثتو اٟتمى ضعفان  ،أم  :أبقاهي العشق مهمومان  ،كأبقتو
)(2

اٟتمى ضعيفان .
الرجل فبلنان  :إذا
-2إدخاؿ الرجل رجبلن آخر غريبان ُب مالو على كرثتو  ،يقاؿ  :ىكَّر ى
ث ي
أدخل على كرثتو من ليس منهم

)(3

.

( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :ا١تناسك  ،باب  :موضع الوقوؼ بعرفة  ،رقم (  ، )189/2 ( )1919كالًتمذم ،
كتاب  :اٟتج  ،باب  :ما جاء ُب الوقوؼ بعرفات كالدعاء ّٔا رقم (  ، )221/3( )883كالنسائي  ،كتاب :
مناسك اٟتج  ،باب  :رفع اليدين ُب الدعاء بعرفة  ،رقم (  ،)255/5( )3014كابن ماجو  ،كتاب  :ا١تناسك
باب  :ا١توقف بعرفات  ،رقم (  ، )1001/2 ( )3011كالشافعي ُب مسنده  ،رقم ( ، )354/1 ( )915
كاٟتميدم ُب مسنده  ،رقم (  ، )491/1 ( )587كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )245/3 ( )13875
كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )468/28 ( )17233كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب رقم ( )2149
 )255/4 ( )2819كاحملاملي ُب أماليو  ،رقم ( )345
( ، )168/4كابن خزٯتة ُب صحيحو  ،رقم (
( ،)323/1كاٟتاكم ُب مستدركو  ،رقم (  ، )633/1 ( )1699كابن حزـ ُب حجة الوداع  ،رقم ( )97
( )173/1كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم (  . )153/7 ( )1927كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن حزـ كابن
خزٯتة كاٟتاكم كالًتمذم كغَتىم  .كانظر  :ا١تراجع السابقة .
( )2انظر  :لساف العرب  ،مادة (كرث) (  ، )199/2غريب اٟتديث (  ، )492/2النهاية ُب غريب اٟتديث
(. )37/1
( )3ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (كرث) ( ، )337ك٥تتار الصحاح  ،مادة (كرث) (. )336
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-3كوف الشيء و
لقوـ ٍب يصَت إٔب آخرين بنسب أك سبب
أما اإلرث اصطالحان -:

)(1

.

عرفو الحنفية بقولهم  :انتقاؿ ماؿ الغَت إٔب الغَت على سبيل ا٠تبلفة
فقد َّ

)(2

.

كعرفو المالكية بقولهم  :انتقاؿ ا١تاؿ عن القرابة  ،كقاؿ بعضهم " ىو ا١تاؿ ا١تخلَّف
َّ
ي
)(3
عن ا١تيت .
مقدر للوارث
كعرفو الشافعية بقولهم  - :نصيب ه
ٌ

)(4

.

حي بعده ،كقاؿ بعضهم  :ىو اٟتق
كعرؼ الحنابلة بقولهم  -:انتقاؿ ماؿ ا١تيت إٔب ٍّ
ٌ
)(5
ا١تخلَّف عن ا١تيت .
كإذا تأملنا التعريفات االصطبلحية كجدناىا قريبةن من بعضها  ،ال يكاد يكوف بينها

اختبلؼ  ،كما أنو ال فرؽ بُت ا١تعٌت اللغوم كا١تعٌت االصطبلحي ُب تعريف اإلرث.

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين على عدـ توريث أكثر من جدتين -:

ىو اإلماـ أبو اٟتسن علي بن ناصر الدين بن ٤تمد بن ٤تمد بن خلف بن جتيل

ا١تصرم ا١تالكي

)(6

ُ ،ب كتابو " كفاية الطالب الربا٘ب لرسالة أيب زيد القَتكا٘ب حيث قاؿ" :

كٓب ٭تفظ عن ا٠تلفاء األربعة أيب بكر كعمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم أٚتعُت توريث
( )1معجم مقاييس اللغة  ،مادة (كرث) (. )105/6
( )2االختيار لتعليل ا١تختار (. )85/5
( )3الذخَتة ( ، )141/10ا١تعونة (. )531/2
(ٖ )4تفة احملتاج (. )32/3
( )5مطالب أكٕب النهى ( ، )541/4حاشية الركض ا١تربع (. )87/6
ا١تنوُب ا١تالكي
( )6ىو العبلَّمة احملقق أبو اٟتسن علي بن ناصر الدين بن ٤تمد بن ٤تمد بن خلف بن جتيل ا١تصرم ٌ
الشاذٕب  ،كلد ُب سنة ٙتاف مائة كسبع كٜتسُت للهجرة  ،كىو من علماء ا١تالكية البارزين كا١تعركفُت ُب كقتو ،لو
عنايةه باٟتديث كالفقو كاللغة  ،كلو مؤلفات كثَتة منها  -:كفاية الطالب الربا٘ب لرسالة أيب زيد القَتكا٘ب  ،كا١تريد
السالك على مذىب اإلماـ مالك ا١تقدمة الفريدة ُب فقو ا١تالكية  ،كٖتفة ا١تصلي  ،كمناسك اٟتج  ،كالوسائل
السنية من ا١تقاصد السخاكية كاٞتامع كالزيادة األسيوطية  ،كاٞتوىرة ا١تعنوية على مقدمة األجركمية ،كالدرر ا١تضية
ُب شرح األجركمية  ،توُب ُب سنة تسع مائة كتس وع كثبلثُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :ىدية العارفُت (. )743/1
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أكثر من جدتُت "

)(1

.

ثالثان -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

كرثوا أكثر
لدم من كتب ٓب أقف على أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم َّ
ْتسب ما َّ
من جدتُت  ،كما كقفت عليو من اآلثار اليت ٗتص ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم إ٪تا ىو
ُب توريث اٞتدة كاٞتدتُت كأليب بكر كعمر رضي اهلل عنهما فقط  ،كىذه اآلثار كالتإب :
)(2

بيصةى بن ذي ىؤيب أنو قاؿ  :جاءت اٞتدة إٔب أيب بكر الصديق تسألو مَتاثها؟
-1عن قى ى
فقاؿ  :مالك ُب كتاب اهلل تعأب شيء  ،كما علمت لك ُب سنة نيب اهلل  شيئان ،فارجعي
حىت أسأؿ الناس  ،فسأؿ الناس  ،فقاؿ ا١تغَتة بن شعبة

)(3

حضرت رسوؿ اهلل  أعطاىا

السدس " فقاؿ أبو بكر  :ىل معك غَتؾ ؟ فقاـ ٤تمد بن مسلمة

)(4

فقاؿ مثل ما قاؿ

( )1كفاية الطالب الربا٘ب لرسالة أيب زيد القَتكا٘ب مع حاشية العدكم (. )508/2
( )2ىو قبيصة بن ذي ىؤيب بن حلحلة  ،أبو إسحاؽ  ،ا٠تزاعي  ،ا١تد٘ب األصل ٍ ،ب ٖتوؿ إٔب الشاـ  ،فهو مد٘ب تابعي
ثقة  ،كاف معلم كتاب  ،كمن أعلم الناس بالقضاء  ،كىو أحد الفقهاء األربعة با١تدينة  :سعيد بن ا١تسيب
الزىاد كالصاٟتُت  ،ركل عن أيب بكر كعمر
كعركة بن الزبَت كعبدا١تلك بن مركاف كىو رابعهم  ،كىو من العبٌاد ك َّ
كعبدالرٛتن بن عوؼ كعبادة بن الصامت رضي اهلل عنهم كغَتىم  ،توُب بالشاـ سنة و
ست كٙتانُت للهجرة ُب
خبلفة عبدا١تلك بن مركاف " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( ، )145/2( )2128اٞترح كالتعديل رقم الًتٚتة ()125/7( )713
 ،مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (  ، )106/1 ( )433الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )3832
( )311/7تاريخ دمشق رقم الًتٚتة (  ، )250/49 ( )5698الثقات للعجلي رقم الًتٚتة ( )1510
(.)214/2
( )3ىو أبو عبداهلل ا١تغَتة بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن قيس الثقفي  ،صحايب جليل  ،أسلم عاـ ا٠تندؽ،
كقدـ مهاجران  ،كالٌه عمر رضي اهلل عنو على الكوفة  ،فلم يزؿ عليها حىت قتل عمر رضي اهلل ٍب أقره عثماف رضي
اهلل عنو عليها ٍب عزلو  ،كقد أحصن ا١تغَتة رضي اهلل عنو ُب اإلسبلـ ثبلث مائة امرأة كقيل أحصن ألف امرأة ،
توُب سنة ٜتسُت للهجرة "  .انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )2343ص (  ، )665الطبقات الكتل  ،رقم
الًتٚتة ( ، )213/4( )471الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة (  ، )222/1( )884الكٌت كاألٝتاء رقم
الًتٚتة (. )466/1( )1770
( )4ىو ٤تمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد األنصارم اٟتارثي  ،أبو عبدالرٛتن  ،أبو جليل  ،شهد بدران  ،كا١تشاىد
كلها  ،من فضبلء الصحابة  ،كىو أحد الذين قتلوا كعب بن األشرؼ  ،كاستخلفو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم على ا١تدينة ُب بعع غزكاتو  ،ككاف من الذين اعتزلوا الفتنة  ،كاٗتذ سيفان من خشب  ،كجعلو ُب ىج ٍف ون،
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)(1

فأىن ىف ىذهي ٢تا أبو بكر ٍ ،ب جاءت اٞتدة األيخرل إٔب عمر بن ا٠تطاب
ا١تغَتة بن شعبة
رضي اهلل عنو تسألو مَتاثها ؟ فقاؿ  :مالك ُب كتاب اهلل شيء  ،كما كاف القضاء الذم
قضي إال لغَتؾ  ،كما أنا بزائد ُب الفرائع  ،كلكن ىو ذلك السدس فإف اجتمعتما فيو فهو
)(2

بينكما  ،كأيتكما خلت بو فهو ٢تا " .
)(3

 - 2عن القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ  ":توُب رجل كترؾ
ػػػػػػػػػ
=

كذكر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمره بذلك  ،مات با١تدينة  ،سنة و
ست كأربعُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )2241ص (  ، )643معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )156/1تاريخ
ابن يونس ا١تصرم  ،رقم الًتٚتة (. )463/1( )1263
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
( )2أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  )732/3 ( )1871كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( )17980
( ، )499/29كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )274/10( )19083كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :الفرائع،
باب ُ :ب اٞتدة  ،رقم ( ، )121/3( )2894كالًتمذم ُب سننو  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :ما جاء ُب مَتاث
اٞتدة  ،رقم (  ، )419/4 ( )2100كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :مَتاث اٞتدة  ،رقم
( ، )909/2 ( )2724كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )73/1 ( )80كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم
( ، )268/6( )31272كالنسائي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )111/6( )6309كأبو يعلى ُب مسنده  ،رقم
( ، )110/1 ( )119كابن اٞتاركد ُب ا١تنتقى  ،رقم (  )959ص (  ، )241كالطحاكم ُب مشكل اآلثار رقم
( ، )314/15 ( )6049كابن حبٌاف ُب صحيحو  ،رقم (  )390/13( )6031كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت ،
رقم (  ، )228/19( )510كاٟتاكم ُب مستدركو  ،رقم (  ، )376/4( )7978كالبيهقي ُب السنن الكتل ،
رقم ()12337
كاٟتديث صحيح  ،صححو الًتمذم كابن حباف كاٟتاكم كغَتىم .
انظر  :سنن الًتمذم  ، )419/4 ( ،صحيح ابن حباف  ، )390/13 ( ،مستدرؾ اٟتاكم  ،رقم ( )7978
(ٖ ، )376/4تفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ (  ، ) 361 / 8اٞتوىر النقي ( ٖ ، ) 234 / 6تفة الطالب ٔتعرفة
أحاديث ابن اٟتاجب (  ، ) 164 / 1جامع ا١تسانيد كالسنن (  ، ) 341 / 7البدر ا١تنَت ( ، ) 206 / 7
تلخيص اٟتبَت
( . )186 / 3
( )3ىو القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي  ،أبو ٤تمد  ،كيقاؿ أبو ٤تمد ا١تد٘ب  ،كاف إمامان رفيعان
 ،عا١تان  ،فقيهان  ،كرعان  ،كثَت اٟتديث  ،قاؿ عبد اهلل بن الزبَت رٛتو اهلل " ما رأيت أبا بكر كلد كلدان أشبو بو من
ىذا الفىت " كاف مبلزما لعائشة رضي اهلل عنها  ،كجالس كثَتان من الصحلبة رضي اهلل عنهم كابن عباس كابن
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فورث أبو بكر أـ أمو كترؾ األخرل  ،فقاؿ لو رجل من
جدتيو أـ ٌأمو كأـ أبيو َّ ،
حي ما كرث من اليت
األنصار  :لقد تركت امرأة لو أف اٞتدتُت ماتتا كابنهما ّّ
ً
فورثها أبو بكر رضي اهلل عنو
ىكَّرثها منو شيئان  ،ىكىكًر ى
ابن ابنها ٌ ،
ث اليت تركت ى
فشرؾ بينهما ُب السدس " .
َّ
 -3كُب ركاية " أتت اٞتدتاف إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو فأراد أف ٬تعل السدس
لليت من قبل األـ  ،فقاؿ لو رجل من األنصار  :أما إنك تًتؾ اليت لو ماتت كىو حي كاف
إياىا يرث  ،فجعل أبو بكر السدس بينهما

)(1

".

رابعان :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب عدد الوارثات من اٞتدات على ٜتسة أقواؿ:

القوؿ األكؿ :

كن متحاذيات
أف ٚتيع اٞتدات كارثات إذا َّ

)(2

بشرط أال تكوف جدة فاسدة

)(1

 .كإٔب

ػػػػػػػػػ
=

عمر كأبا ىريرة رضي اهلل عنهم  ،قاؿ عبد الرٛتن بن أيب الزناد عن أبيو " ما رأيت أحدان أعلم بالسنة من القاسم
بن ٤تمد " كقاؿ العجلي " كاف من خيار التابعُت كفقهائهم " كمن أقواؿ القاسم بن ٤تمد " ألف يعيش الرجل
خَت لو من أف يقوؿ ماال يعلم " توُب سنة تس وع كمائة " ا.ق .
جاىبلن بعد أف يعرؼ حق اهلل عليو ه
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 83 /6 ( ) 5408تسمية من ركل عنو من أكالد العشرة  ،رقم الًتٚتة
(  ) 2ص ( ، ) 79الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 142 / 5 ( ) 737كالطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة
(. ) 424 / 1 ( ) 2090
( )1أخرجهما مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )733/3( )1872كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الفرائع  ،باب:
فرض اٞتدة كاٞتدتُت  ،رقم (  ، )385/6( )12342كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم ( ، )270/6( )31292
كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم (  )159/5( )4132بلفظ  " :جاءت اٞتدتاف إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
كاٟتديث ضعيف ألنو منقطع  ،قاؿ البيهقي " كقد ركل ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب و
إسناد مرسل ،
كىذا األثر ُب طريقو منقطع فإف القاسم بن ٤تمد ٓب يدرؾ جده -يعٍت أبا بكر رضي اهلل عنو -ألف أباه ٤تمدان
كلد ُب حجة الوداع  ،ككاف عمره حُت توُب الصديق ٨تو ثبلث سنُت  ،كذكر الغبليب أف القاسم ٓب يدرؾ أباه
أيضان  .انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )231/7التلخيص اٟتبَت (. )186/3
( )2متحاذيات  :أم متساكيات ُب الدرجة  ،كمثاؿ ذلك  :أـ أـ أـ كأـ أب أب  ،كأـ أـ أب  ،فهذه اٞتدات كلهن
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ػػػػػػػػػ
=

من الدرجة الثالثة  ،ففي ىذه اٟتالة يرثن ٚتيعان  ،أما إذا اختلفت درجتهن فإف القرىب تسقط البعدل كمثاؿ ذلك
 :أـ أـ أـ كأـ أـ  ،فإف األكٔب ىنا من الدرجة الثانية كىي القرىب  ،إال ُب حالة كاحدة كىي أف تكوف البعدل من
جهة األـ كالقرىب من جهة األب  ،كمثالو أـ أـ أـ أـ كأـ أب أب  ،فاختلف أىل العلم فيها على قولُت - :
األكؿ  :أف القرىب من جهة األب تسقط البعدل من جهة األـ –ٔتعٌت أف القاعدة مطردة عندىم-
القوؿ َّ

كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كاٟتنابلة كقوؿ عند الشافعية .
منهن .
كدليلهم  :أف اٞتدَّات أمهات يرثن مَتاثان كاحدان  ،فإذا ما اختلفت درجتهن فا١تَتاث للقرىب َّ
القوؿ الثا٘ب  :أف القرىب من جهة األب ال تسقط البعدل من جهة األـ  .كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية
كالشافعية .
أصل ُب إرث اٞتدَّات فهي أقول من اٞت ٌدة اليت من جهة األب كإف
كدليلهم  -:أف اٞتدة اليت من جهة األـ ه
كانت اٞت ٌدة اليت من جهة األب أقرب منها ُب الدرجة  .انظر  -:ا١تبسوط (  ، )168/29تبيُت اٟتقائق شرح
كنز الدقائق (  ، )477/7الذخَتة (  ، )174/10ا١تعونة (  ، )542/2آّموع (  ، )74/16الوسيط ُب
ا١تذىب ( ، )354/4ا١تغٍت ( ، )58/9كشاؼ القناع (. )367/10
( )1اٞتدة الفاسدة  -:ىي كل من يدخل ُب نسبتها أب بُت أمُت  ،كمثاؿ ذلك  :أـ أب أـ أك أـ أـ أب أـ.
انظر  :ا١تبسوط ( ، )165/29االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )490/5اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )420/2
فائدة  :أ) تنزيل اٞت ٌدات ا١تتحاذيات الوارثات -:
بناءن على مذىب السادة اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب  " :إذا أردت تنزيل عدد من اٞتدات الوارثات ا١تتحاذيات
فاذكر أكالن لفظة أـ أـ ٔتقدار العدد الذم تريده ٍ ،ب تقوؿ ثانيان أـ أـ كٕتعل مكاف األـ األخَتة أبان ٍ ،ب ُب كل مرة
ّْؿ مكاف األـ أبان  ،على أف تبقى أـ مرة كاحدة فقط – مثالو  :إذا سئلت عن أربع ج ٌدات كارثات متحاذيات
تبد ي
عددىن إثبات الدرجة اليت يتصور أف ٬تتمعن فيها  ،فإنو ال يتصور أف ٬تتمعن فيها إال
فقل  :أـ أـ أـ أـ بقدر
َّ
اجتماعهن إال ُب الدرجة الرابعة  ،فتقوؿ أـ أـ أـ
إذا ارتفعن قدر عددىن من الدرجات  ،فأربع ج ٌدات ال يتصور
َّ
أـ أربع مرات فهذه كاحدة منهن  ،كىي من جهة األـ كال يتصور من جهتها أكثر من كاحدة ٍ ،ب تأٌب بواحدة
أخرل من جهة األب ُب درجتها فتقوؿ  :أـ أـ أـ أب ٍ ،ب تأٌب بأخرل من جهة اٞتد فتقوؿ  :أـ أـ أيب األب ،
ٍب تأٌب بأيخرل من جهة جد األب فتقوؿ أـ أيب أيب األب  ،كال يتصور أف ٬تتمع الوارثات ُب ىذه الدرجة أكثر
من ذلك .
ب)معرفة اٞت ٌدات الصحيحات من الفاسدات -:
كإذا أردت أف تعرؼ ما بإزاء الصحيحات من الفاسدات .
َّ
ف ما ُب يسارؾ
ض ّْع ٍ
فحد عدد الصحيحات كاجعلو بيمينك  ،كاطرح منو اثنُت كاجعلهما بيسارؾ ٍ ،ب ى
بعدد ما بقى ُب ٯتينك فا١تبلغ عدد اٞت ٌدات الصحيحات كالفاسدات ٚتيعان  ،فإذا أسقطت منو عدد الصحيحات
ائهن من الفاسدات فخذ أربعة
ىن الفاسدات  ،مثالو  :سئلت عن أربع جدَّات صحيحات كم بإز َّ
فالباقيات َّ
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ذلك ذىب بعع الصحابة
)(5

ابن عباس
كالشافعي

)(2

)(6

)(1

كابن مسعود

رضي اهلل عنهم  ،ك٦تن قاؿ بذلك منهم -:
)(3

كزيد بن ثابت

)(4

رضي اهلل عنهم  ،كىو مذىب اٟتنفية

رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو بسبعة أدلة  ،كىي:
)(7

أنو قاؿ  : :جاءت اٞتدة إٔب أيب بكر الصديق تسألو
-1عن قىبيصة بن ذي ىؤيب
مَتاثها ؟ فقاؿ  :مالك ُب كتاب اهلل تعأب شيء  ،كما علمت لك ُب سنة نيب اهلل  شيئان،
فارجعي حىت أسأؿ الناس  ،فسأؿ الناس  ،فقاؿ ا١تغَتة بن شعبة

)(8

حضرت رسوؿ اهلل 

أعطاىا السدس " فقاؿ أبو بكر  :ىل معك غَتؾ ؟ فقاـ ٤تمد بن مسلمة
)(10

)(9

فقاؿ مثل ما

قاؿ ا١تغَتة بن شعبة فأنفذه ٢تا أبو بكر ٍ ،ب جاءت اٞتدة األخرل إٔب عمر بن ا٠تطاب
رضي اهلل عنو تسألو مَتاثها ؟ فقاؿ  :مالك ُب كتاب اهلل شيء  ،كما كاف القضاء الذم
قضى بو إال لغَتؾ  ،كما أنا بز و
ائد ُب الفرائع  ،كلكن ىو ذلك السدس فإف اجتمعتما فيو
ػػػػػػػػػ
=

ت ىذا ا١تطركح بعدد ما بقى ُب ٯتينك صار ٙتانية  ،كىو
بيمينك كاطرح منها اثنُت فخذ٫تا بيسارؾ  ،فإذا َّ
ضع ٍف ى
كىن الفاسدات
كىن أربع بقيت أربع َّ
عدد مبلغ اٞت ٌدات أٚتع ُب ىذه الدرجة  ،فإذا أسقطت عدد الصحيحات َّ
" ا.ىػ .
انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )476-475/7
( )1ا١تبسوط (. )165/29
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )151
رد
( )5انظر  :ا١تبسوط (  ، )165/29اللباب شرح الكتاب (  ، )419/2االختيار لتعليل ا١تختار ( ُّ ، )490/5
احملتار على الدر ا١تختار (  ، )425/10البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )372/9تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق ( )475/7اٟتجة على أىل ا١تدينة (ٖ ، )419/2تفة ا١تلوؾ (. )249
( )6اٟتاكم الكبَت (. )111/8
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
( )9تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
( )10تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
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فهو بينكما  ،كأيتكما خلت بو فهو ٢تا "
-2عن بريدة بن اٟتصيب
)(3

)(2

)(1

.

رضي اهلل عنو " أنو  جعل للجدة السدس إذا ٓب تكن

دكهنا أـ " .
 - 3عن رجل أف رسوؿ اهلل  أطعم ثبلث ج ٌدات السدس كُب ركاية " أعطى
رسوؿ اهلل  ثبلث ج ٌد و
ات السدس  ،اثنتُت من قًبىل األب  ،ككاحدة من قًبىل
األـ "

)(4

.

()1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 452
( )2ىو الصحايب اٞتليل بريدة بن اٟتيصيب بن عبداهلل بن اٟتارث بن عدم بن سهم  ،يكٌت بأيب عبداهلل  ،أسلم قبل
بدر كٓب يشهدىا كشهد أحدان كاٟتديبية  ،ككاف ٦تن بايع بيعة الرضواف ٖتت الشجرة  ،ككاف من ساكٍت ا١تدينة ٍ ،ب
ٖتوؿ إٔب البصرة ٍ ،ب خرج إٔب
ٖتوؿ إٔب البصرة ٍ ،ب خرج إٔب خراساف غازيان  ،فكاف من ساكٍت ا١تدينة ٍ ،ب َّ
َّ
خراساف غازيان  ،فمات ٔترك ُب إمرة يزيد بن معاكية كبقي ىكلى يدهي ّٔا رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )219ص (  ، )94معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة ( )25
( ،)336/1معجم الصحابة البن قانع ( ، )75/1الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (. )182/4( )435
( )3أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الفرائع  ،باب ُ :ب اٞتدة  ،رقم (  ، )122/3( )2895كابن أيب شيبة ُب مصنفو،
رقم ( ، )269/6( )31273كالبزار ُب مسنده رقم ( ، )150/11( )4883كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم
( ، )202 ،199/20( )488 ،461كالدارقطنيب ُب سننو  ،رقم (  ، )160/5( )4134كالبيهقي ُب السنن
الكتل  ،رقم (. )385/6( )12340
كقواهي ابن عدم لكن ذىب بعع أىل العلم إٔب
صححو ابن خزٯتة كابن اٞتاركد كابن السكن َّ
كاٟتديث قد ٌ
تضعيف ىذا اٟتديث ألف ُب إسناده عبيد اهلل العتكي كلذلك أدخلو البخارم ُب كتاب الضعفاء  ،كُب ا١تقابل
كثٌقو بعع أىل العلم  ،كقاؿ أبو حاًب " صاّب " كأنكر على البخارم تضعيفو .
انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )211/7فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (  ، )1360/3التلخيص
اٟتبَت ( ، )187/3( ، )180/3اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ (. )612/2
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )273/10 ( )19079كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )79
( ، )72/1كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )269/6 ( ، )31276كالدارمي ُب سننو  ،رقم ( )2977
( ، )1926/4كأبو ذر ُب مراسيلو  ،رقم (  ، )260/1 ( )355كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( )4131
( ، )159/5كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )386/6 ( )12348كابن اٞتوزم ُب التحقيق ُب مسائل
ا٠تبلؼ  ،رقم ( ، )249/2( )1674كاٟتديث ضعيف ألنو مرسل .
انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )213/7تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (  ، )269/4تنقيح التحقيق للذىيب ( ، )163/2
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=

-4عن عبادة بن الصامت

)(1

ا١تَتاث السدس بينهما بالسويٌة "

رضي اهلل عنو قاؿ  :إف من قضاء رسوؿ  للجدتُت من

)(2

)(3

.

 - 4عن القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ  ":توُب رجل
فورث أبو بكر أـ أمو كترؾ األخرل  ،فقاؿ لو رجل
كترؾ جدتيو أـ ٌأمو كأـ أبيو َّ
حي ما كرث من
من األنصار " :لقد تركت امرأة لو أف اٞتدتُت ماتتا كابنهما ّّ
فورثها أبو بكر رضي اهلل عنو
اليت ىكَّرثىػ ىها منو شيئان  ،ككرث اليت ترىكت ابن ابنًها َّ ،
فشرؾ بينهما ُب السدس " .
َّ ،
-6كُب ركاية " أتت اٞتدتاف إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو فأراد أف ٬تعل السدس

ػػػػػػػػػ
=

التلخيص اٟتبَت ( ، )187/3فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1360/3
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )2أخرجو اٟتاكم  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :للجدتُت السدس بينهما بالسوية  ،رقم ( ، )486/5( )8051كقاؿ
اٟتاكم  :ىذا اٟتديث صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮترجاه ككافقو الذىيب  ،إال أف بعع احملدثُت يضعف ىذا
اٟتديث كذلك لسببُت :
األكؿ  :ضعف إسحاؽ بن ٭تِت بن الوليد بن عبادة بن الصامت .
كالثا٘ب :االنقطاع بُت إسحاؽ بن ٭تِت بن الوليد كبُت عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو .
كلذلك قاؿ الدارقطٍت عنو " ضعيف ٓب يسمع من عبادة بن الصامت " كقاؿ السخاكم يركم عن عبادة كٓب يدركو " ،
كقاؿ ابن عدم " أحاديثو غَت ٤تفوظة " إال أف البخارم رٛتو اهلل قاؿ خبلؼ ذلك فقاؿ أحاديثو معركفة  ،كقاؿ
٭تِت بن معُت ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات قلت  :كلوال االنقطاع لكاف اٟتديث صحيحان .
انظر  :التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (  ، )405/1 ( )1297اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة ( )836
( ، )237/2الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )22/4 ( )1665الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ  ،رقم الًتٚتة
( ، )552/1( )168غنية ا١تلتمس  ،إيضاح ا١تلتبس  ،رقم الًتٚتة (  ، )138/1( )97هتذيب الكماؿ  ،رقم
الًتٚتة ( ، )493/2( )391ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )204/1( )803جامع التحصيل  ،رقم الًتٚتة
( ، )144/1 ( )27هتذيب التهذيب  ،رقم الًتٚتة (  ، )256/1 ( )481لساف ا١تيزاف رقم الًتٚتة ( )2292
( ، )175/7التحفة اللطيفة ُب تاريخ ا١تدينة الشريفة  ،رقم الًتٚتة (  ، )174/1 ( )426خبلصة تذىيب
هتذيب الكماؿ (  ، )30/1موسوعة أقواؿ أيب اٟتسن الدارقطٍت ُب رجاؿ اٟتديث كعللو  ،رقم الًتٚتة ( )492
(. )118/1
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 452
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لليت من قبل األـ  ،فقاؿ لو رجل من األنصار  :أما إنك تًتؾ اليت لو ماتت كىو حي
كانإياىا يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما "

)(1

.

كجو الداللة من اآلثار السابقة من ناحيتين -:
الناحية األكلى  :أف النيب  أعطى للجدة أـ األـ السدس  ،كما أعطى اٞتدة أـ األب
كاٞتدة أـ أب األب  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ٚتيع اٞتدات الصحيحات يرثن ماعدا
اٞتدة الفاسدة كىي أـ أب األـ فإهنا ال ترث ألهنا من أكٕب الرحم
متفقوف على ذلك

)(3

)(2

إذ إف أىل العلم

.

الناحية الثانية :أنو ثبت أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كرث اٞتدة األخرل اليت من
جهة األب كىي أـ األب بالقياس بعد توريث أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو للجدة اليت من
جهة األـ ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٓب يبق إال اٞتدة (أـ أب األب) أك من ىي أعلى منها
(كأـ أب أب األب كأـ أب أب أب األب ) كىكذا  ،كال فرؽ بُت أـ األب كمن ىي أعلى
كلهن يدلُت باألب
منها إذ إهنن َّ
اعتراض -:

)(4

)(5

 ،كما أف الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أف ترث .

األصل ُب توريث أىل الفرائع ىو الوقوؼ على ما نص عليو الشارع اٟتكيم  ،فالشارع
غَتىن إذ
يثهن فقط دكف
َّ
اٟتكيم ٓب ينص إال على ثبلث جدات على األكثر  ،فوجب تور َّ
)(6

غَتىن فيو زيادة على ما نص الشارع اٟتكيم عليو .
إف توريث
َّ
جواب على االعتراض  -:ال ييسلَّم ما ذيكر كذلك ألف النيب  ىكَّرث اٞتدة السدس

( )1تقدـ ٗتر٬تهما ص ( . ) 453-452
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )167/29تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( . ) 475 / 7
( )3انظر  :اٟتجة على أىل ا١تدينة (  ، )424/2الذخَتة ( ، )63/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )44/9
الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )337/4ا١تغٍت (. )57/9
( )4ا١تبسوط (. )168-167/29
( )5ا١تغٍت (. )56/9
( )6ا١تغٍت ( ، )57/9الذخَتة (. )161/10
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)(1

كل جدة  ،كالزائدة جدةي أدلت بوارث فوجب أف ترث .
كىذا عاـّّ يدخل فيو ُّ
كرث اٞتدة األخرل كىي أـ األب قياسان على أـ األـ اليت
-7أف عمر رضي اهلل عنو َّ
كرثها أبو بكر رضي اهلل عنو  ،كذلك ألف أـ األب تدٕب بوارث فوجب أف ترث كأـ األـ،
كعليو فبل يبقى إال أـ أب األب كىذه األخَتة ٬تب أيضان أف ترث ألهنا تدٕب بوارث كأـ األـ
كأـ األب إذ إنو ال فرؽ بينهم

أف ترث

)(3

)(2

 ،عبلكة على ذلك فإف الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب

.

اعتراض -:
كاعًتض عليو بنفس االعًتاض السابق ُب الدليل السادس كأجيب بنفس اٞتواب.
القوؿ الثاني -:
كن فاسدات أك غَت متحاذيات القرىب منهن كالبعدل،
أف ٚتيع اٞت ٌدات كارثات كلو ٌ

كإٔب ذلك ذىب ابن عباس

)(4

أدلتهم -:

كابن مسعود

)(5

)(6

رضي اهلل عنهما ُ ،ب ركاية عنهما .

كاستدلوا بنفس أدلة أصحاب القوؿ األكؿ .
يضاؼ إٔب ذلك أيضان -:
أف النيب  أعطى أك أطعم اٞتدة السدس  ،فهذه طعمة أطعم رسوؿ اهلل  اٞتدات
ّٔذا االسم القريب كالبعدم  ،كمن يدخل ُب نسبتها أب بُت أمُت كمن ال يدخل ُب ذلك
)(7

.

سواءه
اعتراض :
( )1ا١تغٍت (. )56/9
( )2ا١تبسوط (. )168-167/29
( )3ا١تغٍت (. )56/9
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6ا١تبسوط (. )165/29
( )7ا١تبسوط (. )167/29
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إف ٣ترد السم اٞتدة يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب كال يتعلق بو استحقاؽ النسب،
فعرفنا بذلك أنو َّ
البد من اعتبار القرب كالبعد كاإلدالء  ،كمن يدٕب بعصبة أك صاحبة فرض
)(1

يكوف سببو أقول ٦تن يدٕب ٔتن ليس بعصبة كال صاحبة فرض  ،كىذا ىو الذم يتفق مع
العامة ُب الفرائع فمثبلن ابن االبن ال يرث مع كجود االبن كاٞتد ال يرث مع كجود
القواعد َّ
األب ككذلك ىنا فاٞتدة البعدل ال ترث مع كجود القرىب.
جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر كذلك بسبب عموـ الدليل حيث إف النيب

 أعطى اٞتدة السدس

كىذا عاـ يشمل كل جدة القرىب كالبعدل منهن  ،كمن يدخل ُب نسبتها أب بُت أمُت كمن
ال يدخل

)(2

.

القوؿ الثالث :
أنو ال ترث إال جدة كاحدة كىي أـ األـ  ،كإٔب ذلك ذىب ابن عباس
)(4

)(3

رضي اهلل عنو

ُب ركاية ثالثة عنو كٯتكن أف يستدؿ لقولو رضي اهلل عنو -:
بأف الثابت عن النيب أنو أعطى اٞتدة أـ األـ السدس فقط دكف غَتىا  ،كأما بقية
اٞت ٌدات فإ٪تا قيل بتوريثها قياسان  ،كاألصل ُب مثل ىذه ا١تواضع الوقوؼ على ما كرد بو النص
جل كعبل ٓب ٬تعل قسمة ا١تواريث إٔب
كذلك ٠تطورتو كعظيم شأنو كيدؿ على ذلك أف اهلل َّ
العلماء  ،كإ٪تا قسمها بنفسو سبحانو كتعأب .
اعتراض :

ما ذكر من أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أعطى جدة كاحدة كىي أـ األـ غَت مسلَّم ،
بل إف الثابت عن النيب  توريث ثبلث جدَّات

)(5

.

( )1ا١تبسوط (. )167/29
( )2ا١تبسوط (. )167/29
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )4انظر  :ا١تبسوط (. )166/29
( )5ا١تغٍت (. )57/9
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القوؿ الرابع -:
أنو ال ترث من اٞتدات إال اثنتاف فقط  ،ك٫تا أـ األـ كإف علت من جهة األمومة  ،كأـ
)(1

األب فقط دكف ما علت من جهة األبوة  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية
كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو ٔتا يأٌب -:

كالشافعية

)(2

،

)(3

-1عن قبيصة بن ذؤيب أنو قاؿ  :جاءت اٞتدة إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو
تسألو مَتاثها  ،فقاؿ  :مالك ُب كتاب اهلل تعأب شيءه  ،كما علمت لك ُب سنة نيب اهلل
)(4

شيئان  ،فارجعي حىت أسأؿ الناس  ،فسأؿ الناس فقاؿ ا١تغَتة بن شعبة حضرت رسوؿ اهلل
 أعطاىا السدس  ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو ىل معك غَتؾ  ،فقاـ ٤تمد بن مسلمة
)(5

فقاؿ مثل ما قاؿ ا١تغَتة بن شعبة فأىن ىف ىذهي ٢تا أبو بكر رضي اهلل عنو ٍ ،ب جاءت اٞتدة
األخرل إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فقاؿ مالك ُب كتاب اهلل شيء  ،كما كاف
القضاء الذم قضي بو إال لغَتؾ كلكن ىو ذلك السدس فإف اجتمعتما فيو فهو بينكما ،

كأيتكما خلت بو فهو ٢تا "

)(6

-2عن بريدة بن اٟتصيب
يكن دكهنا أـ "

)(8

.

)(7

رضي اهلل عنو أف النيب جعل للجدة السدس إذا ٓب يكن

.

 - 4عن عبادة بن الصامت

)(9

رضي اهلل عنو قاؿ  " :إف من قضاء رسوؿ اهلل

( )1انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )282/2القوانُت الفقهية (  ، )405حاشية العدكم (  ، )507/2الذخَتة
( ، )161/10الثمر الدا٘ب ( ، )423التلقُت ( ، )227الكاُب ( ، )567مواىب اٞتليل .
( )2اٟتاكم الكبَت (  ، )110/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل (  ، )43/9ركضة الطالبُت ( ، )9/6
التنقيح ( ، )750/2الوسيط ( ، )337/4مغٍت احملتاج (ٖ ، )17/3تفة احملتاج (. )39/3
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 451
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 451
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 451
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 452
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 455
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 455
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )117
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)(1

للجدتُت من ا١تَتاث السدس بينهما بالسوية .
فورث أبو بكر رضي اهلل عنو أـ أمو كترؾ
-4توُب رجل كترؾ جدتيو أـ أمو كأـ أبيو َّ
األخرل  ،فقاؿ لو رجل من األنصار  :لقد تركت امرأة لو أف اٞتدتُت ماتتا كابنيػ يهما حي ما
فورثها أبو بكر رضي اهلل عنو
ابن ابٍنًها َّ ،
ث من اليت كرثتها منو شيئان  ،ىكىكًر ى
ىكًر ى
ث اليت تىػىرٍك ى
ت ى

فشرؾ بينهما ُب السدس
َّ

)(2

.

كجو الداللة من األدلة السابقة -:
أف الشارع إ٪تا َّ
دؿ على توريث جدتُت فقط ك٫تا  :أـ األـ كأـ األب ،فوجب الوقوؼ
ص الشارع اٟتكيم عليو  ،إذ إف الزيادة ُب ذلك زيادة ُب أحكاـ الشريعة بدكف
على ما نى َّ
)(3

دليل .

اعتراض -:
ال ييسلَّم أف الوارد الذم نص عليو الشارع ج ٌدتاف فقط  ،بل كرد الشارع بتوريث ثبلث

ج ٌدات

)(4

.

جواب عن االعتراض -:
ٚتيع األدلة اليت كردت ّٔا السنة ُب توريث اٞتدة الثالثة إ٪تا ىي أدلة ضعيفة ال تقوـ ّٔا
)(5

حجة .
-5أنو ٓب ٭تفظ عن ا٠تلفاء الراشدين أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،رضي اهلل
عنهم توريث أكثر من جدتُت

)(6

 ،كقد أمرنا النيب  باالقتداء ّٔم ُب سنتهم حيث قاؿ

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 456
( )2تقدمت ٗتر٬تو ص ( . ) 452
( )3انظر  :الذخَتة ( ، )161/10مواىب اٞتليل ( ، )588/8اٟتاكم الكبَت ( ، )110/8الوسيط (. )337/4
( )4انظر  :ا١تغٍت ( ، )55-54/9شرح الزركشي (. )458/4
( )5انظر  :الذخَتة ( ، )162/10مغٍت احملتاج (. )17/3
( )6انظر  :حاشية العدكم (. )508/2
-476-

عليو الصبلة كالسبلـ " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا عليها
بالنواجذ " ...

)(1

.

اعتراض -:
كرثا من
توريث ا٠تلفاء الراشدين كأيب بكر  ،كعمر  ،رضي اهلل عنهما للجدتُت إ٪تا َّ
حضر٫تا من اٞت ٌدات كٓب يرك عنهم منع من زاد عليهما  ،بل قد كاف توريث عمر بن ا٠تطاب
رضي اهلل عنو للجدة اليت من جهة األب كىي أـ األب إ٪تا كاف بالقياس ٦تا يدؿ على دخوؿ
)(2

.

غَتىا من اٞت ٌدات بالقياس أيضان
جواب عن االعتراض من كجهين -:
يمكن أف يقاؿ :

الوجو األكؿ  -:ال يسلَّم أف اٞتدة األخرل كىي أـ األب -كرثت بالقياس كإ٪تا كرثت

بالنص كيدؿ على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :إف من قضاء
رسوؿ اهلل  للجدتُت من ا١تَتاث السدس بينهما السوية".
الوجو الثاني -:
نسلّْم أف توريث عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو للجدة األخرل كىي أـ األب إ٪تا كاف

بالقياس  ،إال أف ىذا االجتهاد من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قد كافق قضاء رسوؿ اهلل
 ، كُب نفس الوقت ٓب ٭تفظ عن أيب بكر أك عمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم أهنم
و
فحينئذ ٬تب الوقوؼ على ما كرد من النص الشرعي عن رسوؿ اهلل  كما كرد
كرثوا غَتىا
عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
-6اإلجماع -:

ورثوا إال جدتُت فقط  ،ك٫تا
كبياف ىذا اإلٚتاع أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٓب يي ٌ
أـ األـ كأـ األب كٓب يعرؼ ٢تم من الصحابة رضي اهلل عنهم ٥تالف  ،بل كاف اإلقرار من

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )2
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )111/8
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عامة الصحابة رضي اهلل عنهم فكاف إٚتاعان
اعتراض -:

)(1

.

ال نسلٌم ىذا اإلٚتاع  ،كسبب ذلك أف الصحابة رضي اهلل عنهم قد اختلفوا ُب توريث
اٞتدات  ،كمن ذلك :
)(3

)(2

أ-أف ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما قد ذىبوا إٔب توريث ٚتيع اٞت ٌدات
كن متحاذيات كٓب تكن جد نة فاسدة .
إذا َّ
ب  -كُب قوؿ آخر البن عباس

)(4

كابن مسعود
)(6

منهن كالبعدل
كن غَت متحاذيات القرىب َّ
كلو َّ

)(7

)(5

رضي اهلل عنهما ترث ٚتيع اٞتدات

.

ج  -كُب قوؿ آخر لعلي كزيد بن ثابت كابن مسعود
اهلل عنهم ترث ثبلث جدات

)(9

.

)(10

د  -كُب قوؿ آخر أيضان لسعد بن أيب كقاص
)(11

)(8

رضي

رضي اهلل عنو ال ترث إال جدتاف .

)(12

ق  -كُب قوؿ آخر أيضان البن عباس رضي اهلل عنهما ال ترث إال جد نة كاحدة
كإذا كاف األمر كما ذكر فبل يصح أف يقاؿ إف الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعوا على
توريث جدتُت فقط .

القوؿ الخامس -:

( )1ا١تعونة (. )546/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6انظر  :ا١تبسوط (. )166-165/29
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )9ا١تغٍت (. )56/9
( )10تقدمت ترٚتتو ص (. )339
( )11تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )12انظر  :ا١تبسوط (. )166-165/29
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.

كىن أـ األـ كأـ األب  ،كأـ أب األب  ،كإٔب
ثبلث فقط َّ ،
أنو ال يرث من اٞت ٌدات إال ه
)(1

ذلك ذىب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو ٔتا يأٌب-:
أف رسوؿ اهلل  أطعم ثبلث جدات السدس  ،كُب ركاية  " :أعطى رسوؿ اهلل
ثبلث ج ٌدات السدس  ،اثنُت من قبل األب  ،ككاحدة من قبل األـ "
كجو الداللة من كجهين -:

)(2



.
)(3

منهن .
الوجو األكؿ  :اٟتديث السابق يدؿ على التحديد بثبلث كأنو ال يرث أكثر َّ
الوجو الثاني -:

)(4

أف من ضركرة ىذا اٟتديث أف يكوف ُب اٞتدات أـ أـ أب أك من ىي أعلى منها .
اعتراض -:
ٓب يثبت حديث صحيح يدؿ على توريث ثبلث جدات  ،بل الوارد ُب السنة جدتاف
فقط

)(5

جواب عن االعتراض -:

)(6

ال ييسلٌم ما ذكر  ،بل إف األحاديث الواردة صحيحة .
َّ
استدؿ أيضان اٟتنابلة بنفس أدلة أصحاب القوؿ األكؿ اليت كردت بتوريث اٞتدة أك
كقد
اٞتدتُت .

( )1انظر  :ا١تغٍت (  ، )55-54/9ا١تبدع (  ، )132/6الركض ا١تربع (  ، )106/6مطالب أكٕب النهى ( ،)289/6
غاية ا١تنتهى ( ، )87/2ا١تمتع للتنوخي ( ، )323/4شرح الزركشي ( ، )458/4كشاؼ القناع (.)366/10
( )2انظر  :ا١تغٍت ( ، )57/9كاأثر ا١تذكور تقدـ ٗتر٬تو كاٟتكم عليو ص ( . ) 456
( )3انظر  :ا١تغٍت (. )57/9
( )4انظر  :ا١تغٍت (. )56/9
( )5انظر  :الثمر الدا٘ب ( ، )423اٟتاكم الكبَت (. )110/8
( )6انظر  :ا١تغٍت (. )57/9
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الراجح :
بعد ما سبق بسطو كبيانو  ،يتضح أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ
األكؿ من أف ٚتيع اٞت ٌدات الصحيحات ا١تتحاذيات يرثن كذلك لؤلسباب التالية-:
-1أف ٚتاىَت أىل العلم متفقوف على توريث جدتُت ك٫تا أـ األـ كأـ األب كإف علوف
أمومة  ،كٓب يبق بعد ذلك من أنواع اٞتدات الصحيحات إال نوع كاحد كىي أـ أب األب
كإف علت من جهة األبوة  ،كإذا نظرنا إليهما كجدنا أف اٞتدة اليت من جهة األـ ال يرثها ابن
ابنتها ألنو من أكٕب الرحم مع أف اٞتدة ترثو  ،بينما نبلحظ أف اٞتدة اليت من جهة األب
يرثها ابن ابنها  ،فكاف من باب أكٔب كأحرل أف ترث اٞتدة ابن ابنها  ،كلذلك كجدنا أف أبا
بكر الصديق كعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما قد كرثوا ىذه اٞتدة األخرل أعٍت أـ األب
 .إذا اتضح ما سبق فإنو ال يوجد فرؽ مطلقان بُت أـ األب كبُت أـ أب األب كإف عبل ،
كسبب ذلك أف ابن ابن االبن كإف عبل بنوة يرث جدتو فمن باب أكٔب كأحرل أف ترثو أيضان
)(1

كحاؿ ابن االبن مع جدتو  ،كىكذا يقاؿ بالنسبة ١تا عبل من اٞت ٌدات .
-2أف أبا بكر الصديق كعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما إ٪تا كرثوا أـ األب عن طريق

القياس  ،كالقياس الذم دخلت بو أـ األب ُب ا١تَتاث كذلك تدخل بو أـ أب األب ُب
ا١تَتاث إذ إنو ال فرؽ بينهما .
-3أف النيب  كرث اٞتدة السدس بشهادة ا١تغَتة بن شعبة ك٤تمد بن مسلمة  ،كاألصل
ُب لفظ اٞتدة العموـ إال ما َّ
دؿ الشارع على خبلفو  ،كاسم اٞتدة يشمل أـ األـ كما يشمل
أـ األب كأـ أب األب كإف علوف أمومة أك أبوة .
-3قوة أدلة أصحاب القوؿ األكؿ كضعف أدلة بقية األقواؿ ُب اٞتملة .
ث  ،إال ما َّ
دؿ الشارع على خبلفو ،
ا١توّْر ي
-4أف األصل ُب ا١تواريث أف الوارث يرث منو ى
فاالبن كما يرث من أبيو كأمو  ،كذلك أبوه كأمو يرثاف منو  ،كابن االبن كما يرث من جده
كجدتو  ،فكذلك جده كجدتو يرثاف منو  ،كالقوؿ بأف أـ أب أب األب أك من عبل منها أبوة
( )1كمثاؿ ذلك أيضان  -:أـ أب أب أب األب يرثها ابن ابن ابن ابن ابنها  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف ترثو جدتو
أيضان ما ٓب يكن ىناؾ جدة أقرب منها .
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ال ترث من ابن ابن ابن ابنها ٮتالف ىذه القاعدة العامة ُب ا١تواريث  ،كلذلك ١تا قاؿ رجل
من األنصار أليب بكر الصديق رضي اهلل عنو  :تركت امرأة لو أف اٞتدتُت ماتتا كابٍػنيػ يهما حي
فورثها أبو بكر رضي اهلل
ما كرث من اليت كرثتها منو شيئان  ،ككرث اليت تركت ابن ابنها َّ ،
فشرؾ بينهما ُب السدس .
عنهما َّ
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المبحث الثاني
ال يرث المسلم الكافر
أكالن  :التعريف باإلرث لغة كاصطالحان -:

)(1

سبق التعريف بئلرث لغةن كاصطبلحان ُب ا١تبحث األكؿ السابق ٢تذا ا١تبحث مباشرة .

ثانيان  -:الناقل التفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أنو ال يرث ا١تسلم

الكافر-:

)(2

أ-الزىرم كىو ٤ :تمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزىرم  ،فيما نقلو عنو
)(3

اإلماـ ا١تاكردم ُب كتابو اٟتاكم حيث قاؿ " :كركل عن الزىرم قاؿ  :كاف ال يرث
الكافر ا١تسلم كال ا١تسلم الكافر ُب عهد رسوؿ اهلل  كال علىعهد أيب بكر  ،كعمر ،
كعثماف  ،كعلي  ،رضي اهلل عنهم فلما كٕب معاكية رضي اهلل عنو كرث ا١تسلم من الكافر ،
)(4

كأخذ بذلك ا٠تلفاء  ،حىت قاـ عمر بن عبدالعزيز رٛتو اهلل فراجع السنة األكٔب " ا.ىػ.

( )1انظر  :ص( . ) 449
( )2ىو ٤تمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن شهاب الزىرم كنيتو أبو بكر ا١تد٘ب  ،رأل عشرة من أصحاب
النيب  ، ككاف من أحفظ أىل زمانو كأحسنهم سياقان ١تتوف األخبار  ،ككاف فقيهان فاضبلن  ،قاؿ ٤تمد بن سعد :
ً
اٟتديث كالعلم  ،كالركاية  ،فقيهان جامعان  ،كقاؿ النسائي أحسن أسانيد تركل عن رسوؿ اهلل 
كثَت
كاف ثقةن ى
أربعة منها  :عن الزىرم  ،عن علي بن اٟتسُت  ،عن اٟتسُت بن علي  ،عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ،
عن رسوؿ اهلل  . كقاؿ اإلماـ الذىيب اٟتافظ اٟتجة" كسئل عراؾ بن مالك من أفقو أىل ا١تدينة ؟ قاؿ  :أما
أعلمهم بقضايا رسوؿ اهلل  ،كقضايا أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كأفقههم فقهان  ،كأعلمهم ٔتا مضى من أمر
الناس فسعيد بن ا١تسيب  ،كأما أغزرىم حديثان فعركة بن الزبَت  ،كال تشأ أف تفجر من عبيد اهلل بن عبداهلل ْتران إال
فجرتو  ،قاؿ عراؾ بن مالك  :كأعلمهم عندم ٤تمد بن شهاب الزىرم  ،ألنو ٚتع علمهم إٔب علمو  ،كلد سنة
إحدل كٜتسُت  ،كقيل سنة ٙتاف كٜتسُت  ،كتوُب سنة أرب وع كعشرين كمائة للهجرة " .
انظر  :ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )335/6 ( )8177هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( )6197
(. )511-507/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )203
( )4اٟتاكم الكبَت  ،ص. )79/8( ،
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)(1

ُب كتابو
ب-ككذلك ابن قدامة ا١تقدسي كىو عبداهلل بن أٛتد بن قدامة اٞتماعيلي
ا١تغٍت  ،حيث قاؿ " كال يرث مسلم كافران  ،كال كافر مسلمان  ...يركل ىذا عن أيب بكر ،
كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،رضي اهلل عنهم "
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

)(2

ا.ىػ .

)(3

 -1يسئل الزىرم عن أكؿ من قضى أف يرث ا١تسلم من الكافر  ،كفيمن قضى بذلك ،
قاؿ  " :مضت السنة من النيب  ،كأيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،بأف ال يرث ا١تسلم من
الكافر  ،كال الكافر من ا١تسلم  ،ككاف معاكية رضي اهلل عنو أكؿ من قضى بأف ا١تسلم يرث
من الكافر  ،كأف الكافر ال يرٙتن ا١تسلم ٍ ،ب قضى بذلك بنو أمية بعد معاكية رضي اهلل عنو
حىت كاف عمر بن عبدالعزيز  ،فراجع السنة األكٔب  ،كقضى بأف ال يرث ا١تسلم الكافر  ،كال
)(4

الكافر ا١تسلم .

)(5

-2عن الزىرم قاؿ  " :ال يرث ا١تسلم الكافر  ،كال الكافر ا١تسلم على عهد رسوؿ
اهلل  ،كال عهد أيب بكر  ،كال عهد عمررضي اهلل عنهم  ،ك١تا كٔب معاكية

)(6

رضي اهلل عنو

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )114
( )2ا١تغٍت البن قدامة (. )367/6
( )3تقدمت ترٚتتو قبل قليل  ،ص( . ) 465
( )4أخرجو ابن أيب عركبة اٟترا٘ب ُب كتابو األكائل  ،رقم (  ، )164/1( )155كاألثر إسناده صحيح  ،كرجالو ثقات
 ،كىو من طريق ٤تمد بن ٭تِت بن ٤تمد بن كثَت اٟترا٘ب الكليب  ،لقبو لؤلؤ  ،كىو ثقة صاحب حديث ،عن أيب
اليماف كىو  :اٟتكم بن نافع البهرا٘ب  ،ثقة ثبت  ،يقاؿ  :إف أكثر حديثو عن شعيب مناكلة  ،كقو٢تم مناكلة ليس
من اٞترح ا١تعتت  ،كما بينو اٟتافظ ُب مقدمة الفتح  ،كالبخارم كمسلم ٓب ٮترجا لو إال من حديث شعيب  ،كىو
شيخ البخارم  ،ركل عنو الكثَت ُب الصحيح ٦ ،تا يدؿ داللة قوية على صحة ركاية شعيب  ،كشعيب ىو :
شعيب بن أيب ٛتزة األموم موالىم  ،كاسم أبيو دينار  ،ثقة عابد  ،من أثبت الناس ُب الزىرم  ،فيكوف اإلسناد
صحيحان بذلك .
انظر ٖ -:ترير التقريب  ،رقم الًتٚتة حملمد بن كثَت (  ، )333/3 ( )6394كرقم الًتٚتة للحكم بن نافع
( )312/1( )1464كرقم الًتٚتة لشعيب بن أيب ٛتزة (. )116/2( )2798
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 467
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )46
-483-

كرث ا١تسلم من الكافر  ،كٓب يي ّْورث الكافر من ا١تسلم  ،قاؿ فأخذ بذلك ا٠تلفاء  ،حىت قاـ
َّ
)(2

)(1

عمر بن عبدالعزيز –رٛتو اهلل -فراجع السنة األكٔب . "...
-3عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :أىل الشرؾ ال نرثهم كال يرثونا" كُب
ركاية " ال نرث أىل ا١تلل كال يرثونا "
)(4

)(3

.

-4عن ٤تمد بن األشعث رٛتو اهلل " أف عمةن لو يهودية توفيت  ،فذكر ذلك لعمر بن
بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " يرثها أىل دينها ٍ ،ب أتى عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو فقاؿ لو
( )1تقدمت ترٚتتو ص (.)46
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )284/6 ( )31448كاألثر صحيح لغَته  ،إذ إنو متابع ٔتا قبلو ،
كاألثر فيو جعفر بن برقاف كىو ضعيف ُب ركايتو عن الزىرم  .قاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل  :يٮتطئ ُب حديث
أمي  ،ليس ىو ُب
الزىرم  ،كىو ثقة ضابط ٟتديث ميموف كيزيد بن األصم " ا.ق  ،كقاؿ ٭تِت بن معُت  :ثقة ٍّ
الزىرم بذاؾ  ،ككذلك قاؿ غَت كاحد " ا .ق ،كقاؿ ابن خزٯتة  :ال ٭تتج بو " ا .ىوقاؿ العجلي  :ثقة " ا .ق ،
كقاؿ سفياف الثورم  :ما رأيت أفضل من جعفر بن برقاف " ا .ق  ،كركل الدارمي عن ٭تِت بن معُت أنو قاؿ :
ثقة  ،كىو ُب الزىرم ضعيف " ا .ق  ،مات سنة أربع كٜتسُت كمائة .
انظر  :ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة ( ٖ ، )129/2( )1492ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( )932
(. )216/1
( )3أخرجو مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )540/2 ( )3063كأبو يوسف ُب اآلثار  ،رقم ( ، )171/1 ( )781
كعبدالرزاؽ ُب مصنفو رقم (  ، )16/6 ( )9856كرقم (  ، )18/6 ( )9864كابن أيب شيية ُب مصنفو  ،رقم
( ، )1952/4 ( )3033كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم (  ، )359/6 ( )12232كالثورم ُب الفرائع رقم
( )7ص(  ، )22كاألثر إسناده صحيح  ،فهو من ركاية اإلماـ مالك عن ٭تِت بن سعيد عن سعيد بن ا١تسيب
عن
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كسعيد بن ا١تسيب كما قاؿ ٭تِت بن سعيد كاف ابن ا١تسيب يسمى راكية عمر كاف
حافظان ألحكامو كأقضيتو  :كسئل اإلماـ أٛتد عن سعيد بن ا١تسيب فقاؿ " كمن مثل سعيد ثقة من أىل ا٠تَت ،
ىو عندنا حجة  ،قد رأل عمر كٝتع منو  ،كإذا ٓب يقبل سعيد عن عمر فمن ييقبل ؟ " كقد حكم بصحة ىذا
األثر ابن عبدالت " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب التهذيب ( ، )44/2االستذكار (. )368/5
( )4ىو ٤تمد بن األشعث بن قيس الكندم أبو القاسم الكوُب  ،كقد كىم من ذكره ُب الصحابة رضي اهلل عنهم ،
صدكؽ حسن اٟتديث  ،ركل عن ٚتع من العلماء  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،كال يعلم فيو جرح " ا.ىػ .
ه
انظر  :هتذيب التهذيب ( ، )516/3كٖترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة (. )215/3( )5742
-484-

عثماف رضي اهلل عنو  :أترا٘ب نسيت ما قاؿ لك عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ؟ يرثها أىل
)(1

دينها " .
)(2

-5عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :أىل الشرؾ نرثهم كال يرثونا " .
)(3

-6عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :ال يرث ا١تسلم الكافر إال إف كاف لو عبدان " .
رابعان  :رأم أىل العلم في إرث المسلم من الكافر -:
اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
القوؿ األكؿ :
أف ا١تسلم ال يرث من الكافر  ،كإٔب ذلك ذىب يج ُّل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،ككثَت
)(4

)(1

)(2

)(3

من الفقهاء  ،كالتابعُت  ،كاٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك

( )1أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )742/3 ( )1893كرقم (  ، )519/2 ( )12كرقم ( )3064
( ، )540/2كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )283/6 ( )31438كرقم (  ، )283/6 ( )31439كرقم
( ، )283/6 ( )31440كرقم (  ، )284/6 ( )31444كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )12231
( )359/6كرقم ( ، )359/6( )12233كاألثر صحيح  ،صححو ابن عبدالت ُب التمهيد (. )368/5
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو رقم ( ، )106/6( )10145كاألثر ضعيف ألنو منقطع  ،إذ إف إبراىيم النخعي ٓب
يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كإبراىيم النخعي ىو إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي ،
قاؿ العجلي ٓ :ب ٭تدث –أم إبراىيم النخعي -عن و
أحد من أصحاب رسوؿ اهلل  ، كقد أدرؾ منهم ٚتاعة ،
كرأل عائشة رضي اهلل عنها رؤيا  ،ككاف مفيت أىل الكوفة ىو كالشعيب ُب زماهنما  ،ككاف رجبلن صاٟتان فقيهان
متوقيان ،قليل التكلف  ،مات سنة تسع كتسعُت  ،كىو ابن تسع كأربعُت  ،كقيل ابن ٙتاف كٜتسُت .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )146/1( )260
( )3أخرجو ابن حجر ُب ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية  ،رقم (  ، )149/2( )1561كاألثر ضعيف  ،كعلَّةي
ضعفو اٟتارث بن عبداهلل األعور ا٢تمدا٘ب  ،قاؿ أبو بكر بن عياش " إنو صاحب كتب كذاب" كقاؿ أبو إسحاؽ
" زعم اٟتارث األعور ككاف كذابان "
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )19/2( )1010
( )4انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  )515/5رد احملتار على الدر ا١تختار (  ، )418/10البحر الرائق شرؾ كنز
الدقائق (  ، )386/9تبيُت اٟتقائق (  ، )490/7اللباب ُب شرح الكتاب ( ٖ ، )356/2تفة ا١تلوؾ ص
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=

لذلك بعشرة و
أدلة  ،كىي كالتإب -:
-1قولو تعأب ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
()4

﮷﮸﮹ ﭼ .
()5

-2قولو تعأب  :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ .
كجو الداللة من اآليتين الكريمتين من كجهين -:

الوجو األكؿ :
أف اهلل جل كعبل نفى الوالية بُت الكفار كا١تسلمُت  ،كاإلرث فيو معٌت الوالية  ،ألف
الكافر
ف ّْ
ا١تور ى
الكافر ُب مالو ملكان  ،كيدان  ،كتصرفان  ،أك العكس  ،بأف ىٮتٍلي ى
ا١تسلم ىٮتٍلي ي
ف ي
ث ى
ى
ث ُب مالو ملكان  ،كيدان  ،كتصرفان  ،كمع اختبلؼ الدين ال تثبت الوالية ألحد٫تا
ا١تسلم ّْ
ا١تور ى
ى
()6

على اآلخر .

الوجو الثاني :

أف ىذه الوالية العامة ٔتجردىا ال يرث ا١تسلم ا١تسلم  ،بل َّ
البد مع ىذه الوالية أف يوجد
نسب أك سبب  ،ألهنا كالية عامة  ،كإذا كاف ىذا بالنسبة للمسلم فالكافر من باب أكٔب
ػػػػػػػػػ
=

(.)259
( )1ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )271/2البياف كالتحصيل (  ، )408/16حاشية العدكم (  ، )504/2الذخَتة
( ، )153/10الثمر الدا٘ب ( ، )421ا١تعونة ( ، )532/2القوانُت الفقهية ( ، )414التلقُت ( ، )220الكاُب
( ، )555مواىب اٞتليل (. )608/8
( )2اٟتاكم الكبَت (  ، )79/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )16/9آّموع (  ، )57/16ركضة الطالبُت
( ، )29/6التنقيح ( ، )753/2الوسيط ( ، )360/4مغٍت احملتاج (ٖ ، )34/3تفة احملتاج (. )49/3
( )3ا١تغٍت ( ، )154/9ا١تبدع (  ،231/6الركض ا١تربع (  ، )180/6مطالب أكٕب النهى (  ، )382/6غاية ا١تنتهى
( ، )120/2ا١تمتع للتنوخي (  ، )416/4شرح الزركشي (  ، )526/4شرح منتهى اإلرادات ( ، )636/4
كشاؼ القناع (. )482/1
( )4سورة األنفاؿ  ،اآلية (. )73
( )5سورة التوبة ،من اآلية (. )71
( )6انظر  :ا١تبسوط (. )30/30
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()1

كأحرل أف ال يرث ا١تسلم من الكافر مع اختبلؼ الدين .
اعتراض -:

ا١تورث  ،فىلًعيليّْو االسم ال تثبت ىذه الوالية للكافر
أف ُب اإلرث نوع كالية للوارث على ّْ
()2

على ا١تسلم  ،كتثبت للمسلم على الكافر  ،كيدؿ على ذلك قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنو
()3

" اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو " .
جواب عن االعتراض من أربعة أكجو -:
الوجو األكؿ  -:أف ا١تراد بالوالية ىنا كالية النكاح دكف كالية اإلرث  ،كيدؿ على ذلك
صدر األثر إذ إف ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ ُب اليهودية كالنصرانية تكوف ٖتت النصرا٘ب
ي
()4

أك اليهودم فتسلم ىي  ،قاؿ  :يػي ىفَّر يؽ بينهما  :اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو " .
الوجو الثاني -:

أف األثر ٓب يتطرؽ لئلرث من قريب أك بعيد  ،كال حجة فيو على إرث ا١تسلم من الكافر
()5

 ،ألف ا١تراد بو فضل اإلسبلـ على غَته .
الوجو الثالث -:

أف ما ذيكر –لو يسلّْم احتمالو لئلرث –فإنو إ٪تا َّ
دؿ ٔتفهومو  ،فكيف يقدـ ىذا ا١تفهوـ
على ا١تنطوؽ بل ثبت ا١تنطوؽ ا١تخالف للمفهوـ قدـ ا١تنطوؽ على ا١تفهوـ ألنو أقول داللةن

( )1انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (. )271/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص(. )77
( )3أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب مشكل اآلثار  ،رقم (  )257/3( )5267كاألثر إسناده صحيح  ،كما نص على
ذلك ابن حجر رٛتو اهلل تعأب ُب فتح البارم ( ، )421/9كُب ركضة احملدثُت (. )106/5
( )4أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب مشكل اآلثار  ،رقم ( ، )257/3( )5267كاألثر إسناده صحيح  ،كما نص على
ذلك ابن حجر رٛتو اهلل تعأب ُب فتح البارم (. )421/9
( )5شرح النوكم على مسلم ( ، )52/11شرح سنن ابن ماجو للسيوطي ، )196/1( ،مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة
ا١تصابيح (  ، )2022/5عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم ( ٖ ، )86/8تفة األحوذم بشرح سنن الًتمذم
(. )241/6
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على ا١تراد منو  ،كقد جاء ا١تنطوؽ ا١تخالف للمفهوـ مصرحان بو ُب حديث
رضي اهلل عنو  " :ال يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم "

()2

الوجو الرابع :

()1

أسامة بن زيد

.

أف من أىل العلم من قاؿ  :إف ا١تراد من قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما  " :اإلسبلـ
يعلو كال يعلى عليو " أنو إذا أسلم أحد األبوين فالولد –الذم منهما يكوف -مع ا١تسلم
()3

منهما .
-3عن أيسامة بن زيد
الكافر كال الكافر ا١تسلم"

()4
()5

كجو الداللة -:

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل

 " ال يرث ا١تسلم

.

َّبُت النيب  بكل صراحة ككضوح أف ا١تسلم ال يرث الكافر  ،كالكافر ال يرث ا١تسلم،
نص ُب ٤تل النزاع .
كىذا ّّ
اعتراض -:

اعًتض بنفس االعًتاض السابق  ،كأجيب بنفس اٞتواب .
-4عن عمرك بن شعيب

()6

()8

()7

عن أبيو عن جده عبداهلل بن عمرك قاؿ  :قاؿ رسوؿ

( )1شرح النوكم على مسلم ( ، )52/11شرح سنن ابن ماجو للسيوطي (  ، )196/1مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة
ا١تصابيح (  ، )2022/5عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم ( ٖ ، )86/8تفة األحوذم بشرح سنن الًتمذم
(. )241/6
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :ال يرث ا١تسلم الكافر  ،كال الكافر ا١تسلم  ،رقم ( ، )6764
ص( ، )1203كمسلم  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :ال يرث ا١تسلم الكافر  ،كال الكافر ا١تسلم  ،رقم
( ، )1614ص(.)609
( )3انظر  :التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت ( ، )424/1فيع القدير شرح اٞتامع الصغَت (.)179/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص(. )120
( )5تقدـ ٗتر٬تو قبل قليل ص (. ) 472
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )391
( )7تقدـ بياف اٝتو ص (. )391
( )8تقدـ بياف اٝتو ص (. )390
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رسوؿ اهلل  : ال يتوارث أىل ملتُت شىت "

()1

.

()2
ترث أىل و
ال
"
:

اهلل
رسوؿ
قاؿ
:
قاؿ
عنو
اهلل
رضي
-5عن أيب ىريرة
ملة ملةن
ي
ي
()3
أخرل" .

( )1أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )433 ،245/11( )6664كأبو داكد  ،كتاب  :الفرائع  ،باب :
ىل يرث ا١تسلم الكافر  ،رقم (  ، )125/3 ( )2911كالًتمذم  ،كتاب الفرائع  ،باب  :ال يتوارث أىل
ملتُت  ،رقم (، )424/4( )2108كالنسائي ُب السنن الكتل ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :سقوط ا١توارثة بُت
ا١تلتُت  ،رقم ( ، )124/6( )6348كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ رقم (، )262/2( )2944كابن ماجو ُب سننو ،
كتاب  :الفرائع  ،باب  :مَتاث أىل اإلسبلـ من أىل الشرؾ رقم (  ، )912/2 ( )2731كعبدالرزاؽ ُب
مصنفو  ،رقم (  )16/6 ( )9857كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )84/1 ( )137كابن اٞتعد ُب
مسنده رقم (  ، )281/1 ( )1884كابن اٞتاركد ُب ا١تنتقى رقم (  ، )243/1 ( )967كابن ماجو ُب
صحيحو  ،كتاب  :اٞتنايات  ،باب  :نفي القصاص ُب القتل كإثبات التوارث بُت أىل ملتُت  ،رقم ( )5996
(. )341-340/13
كاٟتديث أقل درجاتو أنو حسن  ،قاؿ ابن عبدالت أبو عمر ُب إسناد ىذا اٟتديث عند أيب داكد ُب كتاب :
الفرائع الذم لو  :ىذا اإلسناد ال مطعن فيو عند و
أحد من أىل العلم باٟتديث  ،كما صحح ىذا اٟتديث ابن
حباف ُب صحيحو  ،كاٟتاكم ُب مستدركو  ،كقاؿ ابن الصبلح  ":لو مرتبة اٟتسن  ،كذكره ابن السكن ُب
قوم بشواىده "  ،كقاؿ اٟتسن بن أٛتد الصنعا٘ب ُب كتابو فتح
صحاحو  ،كقاؿ ابن ا١تلقن  :قلت  :فاٟتديث ه
الغفار إسناد أيب داكد كالدارقطٍت صحيح كاآلخرين ضعيف  ،كقاؿ الًتمذم  " :كالعمل على ىذا اٟتديث عند
أىل العلم " ا.ىػ.
انظر  :سنن الًتمذم (  ، )424/4ا١تستدرؾ للحاكم (  ، )262/2صحيح ابن حباف ( ، )340/13
البدر ا١تنَت ( ، )223/7فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (.)1374/3
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )136
)8631
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )356/8 ( )15525كالبزار ُب مسنده  ،رقم (
( ، )217/15كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )323/5 ( )5434كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم
( ، )120/5 ( )4064كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )275/10 ( )20617كابن اٞتوزم ُب
مسائل ا٠تبلؼ رقم (  ، )391/2 ( )2053كابن حجر ُب ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية  ،رقم
(. )242/10( )2198
كاٟتديث ضعيف  ،فيو عمر بن راشد ضعفو ٚتهور احملدثُت  ،ككثقو العجلي  ،قاؿ البزار ُب مسنده " كىذا
اٟتديث ال نعلم ركاه عن ٭تِت عن أيب سلمة إال عمر بن راشد  ،كىو لُت اٟتديث  ،كال نعلم ىذا اللفظ يركل
عن رسوؿ اهلل  إال من ىذا الوجو  ،كلذلك ذكرناه مع لُت إسناده " ا.ىػ  .كقاؿ الطتا٘ب " ٓب يرًك ىذا اٟتديث
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()1

-6عن جابر رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال يرث ا١تسلم النصرا٘ب ،
إال أف يكوف عبده أك أمتو "

()2

.

كجو الداللة من األحاديث السابقة -:

أف النيب  نفى نفيان شرعيان أف يتوارث أىل ملتُت ٥تتلفتُت  ،ك٦تا الشك فيو أف
اإلسبلـ ملةي اٟتنفية ٗتتلف عن غَتىا من ا١تلل  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ا١تسلم ال يرث
الكافر كالعكس .
اعتراض :

()3

األحاديث السابقة كلها ضعيفة فبل تقوـ ّٔا حجة .

جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو :
ػػػػػػػػػ
=

عن ٭تِت بن كثَت إال عمر بن راشد " كقاؿ الدارقطٍت ُب سننو " كعمر بن راشد ليس بالقوم" ا .ق
انظر  :مسند البزار (  ، )217/15معجم الطتا٘ب األكسط (  ، )323/5سنن الدارقطٍت ( ، )120/5
التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ البن اٞتوزم (  ، )391/2تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (  ، )84/5تنقيح
التحقيق للذىيب (٣ ، )329/2تمع الزكائد كمنبع الفوائد (. )225/4

( )1تقدمت ترٚتتو ص(. )146
)6356
( )2أخرجو النسائي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :الصيب يسلم أحد كالديو  ،رقم (
( ، )136/6كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :ال يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم ،
رقم (  ، )358/6 ( )12227كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم (  ، )130/5 ( )4081كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ،
رقم (. )383/4( )8007
كاألثر صححو اٟتاكم  ،ككافقو الذىيب  ،كابن اٞتوزم  ،كابن قطاف الفاسي ُب بيانالوىم  ،كما صحح األثر موقوفان ابن
حجر  ،كالدارقطٍت  ،كابن عبدا٢تادم  ،كالذىيب أيضان  ،كذىب إٔب تضعيف اٟتديث –دكف األثر -بعع أىل
العلم  ،كالصواب أف اٟتديث صحيح  ،السيما كقد شهد لو حديث صحيح ثابت ُب الصحيحُت  ،كىو قولو
 " : ال يرث الكافر ا١تسلم "
انظر  :فتح البارم (  ، )53/12التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ (  ، )244/2بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب
األحكاـ ( ، )538/3تنقيح التحقيق للذىيب (  ، )161/2إٖتاؼ ا١تهرة (  ، )478/3فتح الغفار لسنة نبينا
ا١تختار ( ، )1374ركضة احملدثُت (. )37/7
( )3انظر  :البدر ا١تنَت (. )226-220/7
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()1

الوجو األكؿ  :ال يسلَّم أف األحاديث ضعيفة بل أقل درجاهتا أهنا حسنةه .
الوجو الثاني  :أف ىذه األدلة يشهد لصحتها اٟتديث ا١تتفق عليو كىو قوؿ النيب  " ال
يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم "

()2

.

()3

الوجو الثالث  :أف العمل على ىذه األحاديث عند أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .
()4

-7عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : أين تنزؿ غدان إف شاء
()5

اهلل؟ كذلك زمن الفتح  ،فقاؿ  :كىل ترؾ لنا عقيل من منزؿ ؟ ٍب قاؿ  :ال يرث الكافر ا١تؤمن
()6

كال ا١تؤمن الكافر " .

كجو الداللة من كجهين :
الوجو األكؿ :

()7

جعفر
أف عقيبلنكرث أبا طالب  ،كُب ذات الوقت ٓب يرث ه

()8

علي رضي اهلل عنهما
كال ه

( )1انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )223/7بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (  ، )538/3تنقيح التحقيق للذىيب
( ، )161/2ركضة احملدثُت ( ، )37/7كانظر أيضان التعليقات على ىذه األحاديث ُب ص ( ) 475-473
.
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 472
( )3انظر :سنن الًتمذم (. )424/4
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )270
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 472
عم النيب  ، كاف عزيزان
( )7أبو طالب اٝتو  -:عبد مناؼ بن عبدا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي  ،كىو ُّ
حي  ،فلم يزؿ يذب
منيفان ُب قريش  ،قاؿ للنيب  حُت بعث يا ابن أخي قي ٍم بأمرؾ فلن يصل إليك أح هد  ،كأنا ّّ
عن رسوؿ اهلل  كيناكئ قريشان إٔب أف مات  ،فلما حضرتو الوفاة عرض النيب  عليو قوؿ  :ال إلو إال اهلل فأىب
أف يقو٢تا  ،كقاؿ  :يا ابن أخي إ٘ب ألعلم أنك ال تقوؿ إال حقان  ،كلكٍت أكره ٥تالفة دين عبدا١تطلب  ،كأف
يتحدث نساء قريش بأ٘ب جزعت عند ا١توت ففارقت ما كاف عليو  ،فمات على تلك اٟتاؿ" ا.ىػ .
انظر  :أنساب األشراؼ (. )22/2
( )8ىو أبو عبداهلل جعفر بن أيب طالب  ،كاسم أيب طالب  :عبد مناؼ  ،ابن عم النيب  ، كاف رضي اهلل عنو
كخليقان برسوؿ اهلل  ، ىاجر إٔب اٟتبشة  ،كقدـ منها على رسوؿ اهلل حُت فتح خيت ،
أشبو الناس ىخ ٍلقان ي
فىػتىػلىقَّاهي النيب  ،كقاؿ  :ما أدرم بأيهما أنا أشد فرحان  ،أبقدكـ جعفر  ،أـ بفتح خيت  ،قاتل ُب غزكة مؤتة ُب
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()1

من أيب طالب شيئان  ،ألهنما كانا مسلمُت  ،ككاف عقيل كطالب كافرين .
الوجو الثاني :

أف النيب  نص بكل صراحة ككضوح أف ا١تؤمن ال يرث الكافر كالكافر ال يرث ا١تؤمن.
اعتراض :

اعًتض بنفس االعًتاض الذم كرد على الدليل الثالث  ،كأجيب بنفس اٞتواب.

-8اإلجماع -:

إذ إف الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعوا على عدـ جواز توريث ا١تسلم من الكافر  ،أك
)(2

توريث الكافر من ا١تسلم .
اعتراض :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع  ،حيث خالف ُب ذلك بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كمعاذ بن
)(3

)(4

)(5

جبل  ،كمعاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهم .
ػػػػػػػػػ
=

السنة الثامنة من ا٢تجرة حىت قطعت يداه ٚتيعان ٍ ،ب قتل  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  " إف اهلل عز كجل أىبٍ ىدلىوي بيديو
جناحُت يطَت ّٔما ُب اٞتنة حيث شاء " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )287ص ( ، )109الطبقات الكتل .
( )1شرح الزركشي (. )526/4
( )2انظر  :ا١تعونة (. )532/2
( )3ىو معاذ بن جبل بن عمرك بن أكس األنصارم ا٠تزرجي  ،يكٌت أبا عبدالرٛتن  ،أحد السبعُت الذين شهدكا العقبة
من األنصار  ،شهد ا١تشاىد كلها  ،كبعثو النيب  قاضيان إٔب اٞتند من اليمن يعلم الناس القرآف كشرائع اإلسبلـ
العماؿ الذين باليمن  ،ككاف من الذين كسركا آ٢تة بٍت سلمة  ،قاؿ فيو النيب 
 ،كجعل إليو قبع الصدقات من َّ
" أعلمهم باٟتبلؿ كاٟتراـ معاذ بن جبل" كقاؿ أيضان " يأٌب معاذ بن جبل إماـ العلماء " باع النيب  مالو كلو ُب
دين معاذ رضي اهلل عنو  ،توَب رضي اهلل عنو بناحية من األردف ُب طاعوف عمواس سنة ٙتاف عشرة  ،كىو ابن
ٙتاف كعشرين سنة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2270ص (. )651
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 46
( )5ا١تبسوط (. )30/30
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)(1

-9أف عدـ توريث ا١تسلم من الكافر ىو مذىب ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
اعتراض :
يسلّْم اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ جواز توريث ا١تسلم من الكافر  ،إال
)(2

أف اتفاقهم ليس بإٚتاع كال حجة  ،عبلكة على أف غَتىم من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،قد
)(3

خالفهم كمعاذ بن جبل  ،كمعاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهما .
جواب عن االعتراض :

)(4

بل إف اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم يي ُّ
عد إٚتاعان .
-10أدلة عقلية كىي :

)(5

الع ٍقل –أم الدية -بينهما امنتع اإلرث بينهما .
أ-أف َّ
كل ملتُت امتنع ى
ب-أف ما بُت ا١تسلم كالذمي أعظم ٦تا بُت الذمي كاٟتريب  ،فلما ٓب يتوارث الذمي
)(6

كاٟتريب لبيػ ٍعد ما بينهما كاف أكٔب أف ال يتوارث ا١تسلم مع الذمي .

اعتراض (يمكن أف يقاؿ) :
الع ٍقل –أم الدية -عند اختبلؼ الدين بل إف اختبلؼ الدين ال ٯتنع
ال ييسلَّم امتناع ى
ىٖتى ُّم ىل الدّْية  ،كإذا بطلت ا١تقدمة بطلت النتيجة كىي امتناع اإلرث مع اختبلؼ الدين .
القوؿ الثاني :

أف ا١تسلم يرث الكافر  ،كإٔب ذلك ذىب بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كمعاكية

)(7

بن

( )1حاشية العدكم ( ، )504/2اٟتاكم الكبَت ( ، )79/8ا١تغٍت (. )154/9
( )2انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ (  ، )302/3التقرير كالتحبَت (  ، )125اإلشارة ُب أصوؿ الفقو ( ، )170
ا١تستصفى ( ، )168احملصوؿ ( ، )174/4العدة ( ، )1198/4الواضح ُب أصوؿ الفقو (.)220/5
( )3ا١تغٍت (. )154/9
( )4شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )239/2العدة ( ، )1198/4التمهيد أليب ا٠تطاب (. )280/3
( )5اٟتاكم الكبَت (. )79/8
( )6اٟتاكم الكبَت (. )79/8
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )46
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)(1

أيب سفياف كمعاذ بن جبلرضي اهلل عنهم  ،كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة كىي كالتإب :
)(2

-1عن معاذ بن جبل
فورث ا١تسلم " .
ينقص َّ
-2أف معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أًيٌبى ُب و
رجل قد مات على غَت اإلسبلـ  ،كترؾ ابنو
فورثو منو معاذ رضي اهلل عنو كقاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :اإلسبلـ يزيد كال
مسلمان ٌ ،
ينقص"

)(3

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل

 " اإلسبلـ يزيد كال

.

كجو الداللة من كجهين :

األكؿ  -:ا١تراد أف اإلسبلـ يزيد ُب حق من أسلم  ،كال ينقص شيئان من حقو  ،كقد

كاف مستحقان من ماؿ قريبو الكافر قبل أف يسلم  ،فلو صار بعد اإلسبلـ ٤تركمان من ذلك

( )1ا١تبسوط (. )30/30
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )477
( )3أخرجهما أبو داكد  ،كتاب  :الفرائع  ،باب  :ىل يرث ا١تسلم الكافر  ،رقم (  ، )126/3( )2912كأبو داكد
الطيالسي ُب مسنده رقم (  )462/1( )569كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )284/6( )3/450كاإلماـ
أٛتد ُب مسنده رقم (  ، )331/36( )22005كابن أيب عاصم ُب السنة  ،رقم (  ، )463/2( )954كالبزار
ُب مسنده  ،رقم (  ، )83/7( )2636كالشاشي ُب مسنده  ،رقم (  ، )275/3( )1379كالطتا٘ب ُب ا١تعجم
الكبَت  ،رقم (  ، )162/20( )339كالبغدادم ا١تخلص ُب ا١تخلصيات  ، )431/3( )2849 ( ،كاٟتاكم ُب
ا١تستدرؾ رقم (  ، )383/4 ( )8006كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :اللقطة  .باب  :ذكر بعع من
صار مسلمان بإسبلـ أحد أبويو  ،رقم (. )338/6( )12153
كاٟتديث ضعيف  ،ألف إسناده منقطع  ،فيحِت بن يعمر ٓب يدرؾ معاذان بن جبل رضي اهلل عنو  ،ككذلك انقطاع من
ابن عساكر لبلنقطاع  ،كا١تناكم أيضان،
ف
ى
طريق آخر بُت أيب األسودكمعاذ رضي اهلل عنو  ،كقد ى
ض َّع ى
اٟتديث ي
حيث قاؿ  :كركاتو ثقات لكن فيو انقطاع  ،كأكرده ابن اٞتوزم ُب ا١توضوعات  ،كقاؿ اٞتوزقا٘ب " إنو باطل" ،
كىذه ٣تازفة منهما ،كما قاؿ ا١تدارسي ا٢تندم ُب ذيل القوؿ ا١تسدد  ،كابن حجر ُب الفتح أيضان  ،كتعقب ابن
حجر تصحيح اٟتاكم لو  ،كقاؿ القرطيب ُب ا١تفهم ي٭ت ىكى كال يي ىركل"ا.ىػ.
ي
انظر  :معجم ابن عساكر (  ، )383/1فتح البارم ( ، )50/12التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت للمناكم ( ، )424/1
فيع القدير (  ، )179/3البياف كالتعريف ُب أسباب كركد اٟتديث (  ، )325/1عوف ا١تعبود مع حاشية ابن
القيم ( ، )88/8ذيل القوؿ ا١تسدد (.)100/1
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)(1

لنقص اإلسبلـ من حقو ،كذلك ال ٬توز .
الثاني  -:أف معاذ بن جبل رضي اهلل عنو ربط بُت قوؿ النيب  يزيد كينقص كبُت فعلو
فدؿ ذلك أف فعل و
كرث ا١تسلم من الكافر بناء على ىذا الدليل َّ ،
معاذ رضي اهلل عنو ىو
حيث َّ
ن
بياف ١تراد اٟتديث .

اعتراض من أربعة أكجو -:

()2

الوجو األكؿ  - :أف اٟتديث ضعيف فبل تقوـ بو حجة ،
الوجو الثاني  -:أف ظاىر اٟتديث ُّ
يدؿ على أمور ىي أقرب ٦تا ذكر بكثَت فمنها :
أ-أف ا١تراد ىو أف اإلسبلـ يزيد بالداخلُت فيو كال ينقص با١ترتدين .
ب-أف ا١تراد ىو أف اإلسبلـ يزيد ٔتا يفتح من الببلد كال ينقص ٔتا غلب عليو الكفر منها .
جػ-أف ا١تراد ىو أف حكم اإلسبلـ يغلب  ،كمن تىػغىلُّبً ًهأنو إذا أسلم أحد األبويُت فإهنيحكم
تعرض
بإسبلـ كلديهما تبعان إلسبلـ أحد٫تا  ،كبقياـ االحتماالت السابقة يكوف الدليل َّ
()3

لبلحتماؿ  ،كإذا تطرؽ للدليل االحتماؿ بطل بو االستدالؿ .
الوجو الثالث :

أف توريث ا١تسلم من الكافر إ٪تا ىو من اجتهاد معاذ بن جبل أك معاكية رضي اهلل عنهما ،
كاجتهاد٫تا رضي اهلل عنهما قد خالف قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كببل شك أف قوؿ النيب
 مقدـ على اجتهاد٫تا .
الوجو الرابع -:

()4

أف قوؿ الصحايب ليس ْتجة فيما يسوغ فيو االجتهاد  ،أك يوجد سبيل إٔب إثباتو عن
( )1ا١تبسوط (. )31-30/30
( )2معجم ابن عساكر ( ، )383/1فتح البارم ( ، )50/12فيع القدير (. )179/3
( )3عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم (. )88/8
( )4انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ . )363/3( ،
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()1

طريق ا١تقاييس كاالجتهاد .
جواب عن االعتراض .
الوجو األكؿ  :ال ييسلَّم أف اٟتديث ضعيف  ،بل ىو صحيح  ،كما ذىب إٔب ذلك بعع
()2

أىل العلم .

الوجو الثاني  ( :يمكن أف يقاؿ ) :
إف ٚتيع االحتماالت ا١تذكورة تدخل ٖتت قوؿ النيب  اإلسبلـ يزيد كال ينقص  ،كقد
يدخل غَتىا معها من االحتماالت  ،كذلك ألف الزيادة ُب اإلسبلـ لفظ عاـ يثبت كل زيادة ،
كما أف نفي النقص عن اإلسبلـ لفظ عاـ ينفي كل نقص ُب اإلسبلـ  ،كإذا كاف األمر
كذلك فإف األمر ىا ىنا ليس ىو من باب تطرؽ االحتماؿ الذم يصدؽ على بعع األشياء
دكف البعع اآلخر  ،كإ٪تا ىو من باب أف ٚتيع ىذه األشياء يصدؽ كقوعها ٖتت قوؿ النيب
 ،كبناءن على ذلك فإف ا١تسلم يرث الكافر دكف العكس حيث إف اإلسبلـ يزيد أتباعو كال
ينقصهم .
الوجو الثالث :
ال ييسلَّم أف ذلك من اجتهاد معاذ بن جبل  ،أك معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهما،

ألف ذلك ال يسوغ فيو االجتهاد .
()3

-3عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ ُ :ب اليهودية كالنصرانية تكوف ٖتت النصرا٘ب أك
()4

فرؽ بينهما  ،اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو " .
اليهودم فتسلم ىي  ،قاؿ  " :يي َّ
كجو الداللة -:

ا١تورث  ،فىبًعيليّْو اإلسبلـ ال تثبت ىذه الوالية للكافر
أف ُب اإلرث نوع كالية للوارث على َّ
( )1انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ )36/3( ،
( )2انظر  :ا١تستدرؾ للحاكم (. )383/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 472
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على ا١تسلم  ،كتثبت للمسلم على الكافر  ،كإذا كاف األمر كما سبق فإف ا١تسلم يرث من
الكافر دكف العكس .
اعتراض من أربعة أكجو -:
الوجو األكؿ :
أف ا١تراد بالوالية ىنا كالية النكاح  ،دكف كالية اإلرث كيدؿ على ذلك صدر األثر  ،إذ إف
ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ ُ :ب اليهودية كالنصرانية ٖتت تصرؼ النصرا٘ب أك اليهودم
()1

فتي ٍسلم ىي قاؿ  :يػي ىفَّرؽ بينهما  ،اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو .
الوجو الثاني :
أف األثر ٓب يتطرؽ لئلرث ال من قريب كال من بعيد  ،كال حجة فيو على إرث ا١تسلم من
()2

الكافر  ،ألف ا١تراد بو فضل اإلسبلـ على غَته .
الوجو الثالث -:
أنو لو يسلّْم احتمالو لئلرث فإنو إ٪تا َّ
دؿ ٔتفهومو  ،فكيف يقدـ ىذا ا١تفهوـ على ا١تنطوؽ ،
()3

بل كيف يًتؾ من أجلو ا١تنطوؽ  ،كىو الوارد ُب قوؿ النيب كما ُب حديث أسامة بن
()4

زيد رضي اهلل عنو " ال يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم "

()5

.

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 472
( )2شرح النوكم على مسلم ( ، )52/11شرح سنن ابن ماجو للسيوطي (  ، )196/1مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة
ا١تصابيح (  ، )2022/5عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم ( ٖ ، )86/8تفة األحوذم شرح سنن الًتمذم
()241/6
( )3شرح النوكم على مسلم ( ، )52/11شرح سنن ابن ماجو للسيوطي (  ، )196/1مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة
ا١تصابيح (  ، )2022/5عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم ( ٖ ، )86/8تفة األحوذم شرح سنن الًتمذم
()241/6
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 472
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الوجو الرابع :
أف من أىل العلم من قاؿ  :إف ا١تراد من قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما " اإلسبلـ يعلو
كال يعلى عليو " أنو إذا أسلم أحد األبوين فالولد –الذم منهما -يكوف مع ا١تسلم منهما ،
كليس ما ذيكر من االحتماؿ السابق من توريث ا١تسلم من الكافر أكٔب من ىذا االحتماؿ  ،بل
()1

إف ىذا االحتماؿ األخَت أكجو منو لوال كركد النص ُب ذلك .

جواب عن االعتراض  " :يمكن أف يقاؿ "
ال ييسلَّم ما ذكر ألف قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما " اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو " عاـّّ
يشمل النكاح كاإلرث كغَت٫تا ،كإذا كاف اإلسبلـ عاليان على غَته فإف ذلك يقتضي أف يرث
ا١تسلم من الكافر .
-4القياس من ناحيتين -:
أ-الناحية األكلى -:
القياس على النكاح  ،فكما ٬توز لنا أف نتزكج نساءىم كال ٬توز ٢تم اف يتزكجوا نساءنا ،
()2

فكذلك ٬توز لنا أف نرثهم كال يرثونا .

ب-الناحية الثانية-:

أف أمواؿ ا١تشركُت ٬توز أف تصَت إٔب ا١تسلمُت بالقهر كالغلبة  ،كال ٬توز أف تصَت أمواؿ
ا١تسلمُت إٔب ا١تشركُت بالقهر كالغلبة  ،فكذلك اإلرث ٬توز أف يصَت إرث ا١تشرؾ إٔب ا١تسلم ،
()3

كال ٬توز أف يصَت إرث ا١تسلم إٔب ا١تشرؾ .
اعتراض -:

()4

أف ىذا اجتهاد ُب مقابلة النص  ،كاالجتهاد ُب مقابلة النص ال ٬توز .
جواب عن االعتراض  :يمكن أف يقاؿ -:
( )1انظر  :التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت ( ، )424/1فيع القدير شرح اٞتامع الصغَت (.)179/3
( )2مغٍت احملتاج (. )34/3
( )3البياف كالتحصيل ( ، )408/16اٟتاكم الكبَت (. )78/8
( )4الذخَتة (. )153/10
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ال ييسلَّم أف قوؿ معاذ بن جبل كمعاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهما من باب االجتهاد ،
إذ إف االجتهاد ال يسوغ ُب مثل ىذه ا١تسائل  ،إذ إف مسائل اإلرث توقيفية .

الراجح -:
٦تا سبق بيانو كبسطو يظهر ٕب كاهلل أعلم أف الراجح ىو ما ذىب إليو ٚتهور أىل العلم من
الصحابة  ،كالتابعُت  ،كمن بعدىم من عدـ جواز إرث ا١تسلم من الكافر  ،كذلك لؤلسباب
التالية :
-1أف ٤تل النزاع كرد فيو نص صريح كاضح كىو قوؿ النيب ُ ب حديث أسامة بن زيد
رضي اهلل عنو ال يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم .
-2أف األدلة اليت استدؿ بو اٞتمهور متفق على صحتها  ،كأما أدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب
فهي أدلة ٥تتلف ُب صحتها .
-3أف أدلة اٞتمهور ال تتعارض مع نصوص شرعية أحرل  ،أما أدلة القوؿ الثا٘ب فهي
تتعارض مع أدلة شرعية أخرل .
-4أف أدلة اٞتمهور فيها أخذ باألحوط ٓتبلؼ أدلة القوؿ الثا٘ب .
-5أف قوؿ اٞتمهور ىو قوؿ السواد األعظم من الصحابة  ،كالتابعُت  ،كمن بعدىم
ٓتبلؼ القوؿ الثا٘ب .
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المبحث األكؿ

النكاح أفضل من نوافل العبادات
أكالن  :التعريف بالنكاح لغةن كاصطالحان -:
النكاح لغةن يطلق على عدة و
معاف منها -:
ت ا١ترأة إذا ىك ًطٍئتيها .
-1الوطء  - :يقاؿ نى ىك ٍح ي
ت ا١ترأة إذا تىػىزَّك ٍجتيها أك
عقدت عليها  ،كيقاؿ أيضان
ي
-2الزكاج أك العقد  -:يقاؿ  :نى ىك ٍح ي
ً ًً
ت
للمرأة ىحلىٍلت فانٍكحي أم فىػتىػىزَّك ٍجي  ،كامرأة ناكح أم ي
ذات زكج  ،كييقاؿ أيضان أىنٍ ىك ٍح ي
الرجل ا١ترأ ىة أم َّزك ٍجتيوي إيَّاىا .
ى
الضم  :يقاؿ تىػنىا ىكح ً
بعضها إٔب و
بعع  ،كيقاؿ نى ىك ىح
ت
اٞتمع ك ُّ
األشجار إذا انضم ي
ى
 -3ي
ي
األرض إذا اختلط بثرارىا .
ا١تطر
ى
ي
كبناءن على ا١تعٌت األخَت ذىب بعع أىل اللغة إٔب أف النكاح يطلق ٣تازان على الوطء
القوؿ بأنو حقيقةه ال فيهما كال ُب أحد٫تا،
كالعقد ٚتيعان  ،ألنو مأخوذه من غَته فبل يستقيم ي
٨تو  :نكح زكجتو  ،كذلك من عبلمات آّاز ،كإف
كيؤيده أنو ال يفهم العقد إال بقرينة  ،ي
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( )1
و
مأخوذ من شيء فيًتجح االشًتاؾ  ،ألنو ال يفهم كاحد من قى ٍس ىمٍي ًو إال بقرينة .
قيل غَتي

أما النكاح اصطالحان -:

عرفو اٟتنفية بقو٢تم -:
أ-فقد ٌ
( )2
عقد يفيد ملك ا١تتعة – أم حل استمتاع الرجل با١ترأةً . -
( )3
كقاؿ بعضهم  " :عق هد يىًريد على ٘تليك منفعة البضع قصدان" .
كعرفو ا١تالكية بقو٢تم -:
بٌ -
()4
" ىو عقد الزكجية " كذكر بعضهم ذلك بعبارة أخرل فقاؿ  " :ىو حقيقة ُب العقد-
أم عقد الزكجية – ٣تاز ُب الوطء " ا.ىػ .
()5
كعرفو بعضهم بأنو " حقيقة ُب العقد كالوطء" .
كعرفو بعضهم بأنو  " :عق هد ٟتل ٘تتع " أم استمتاعه ،كانتفاعه  ،كتلذذه بأنثى كطئنا ،
( )6
كضما  ،كغَت ذلك .
كمباشرة  ،كتقبيبلن  ،ن
كعرفو الشافعية كاٟتنابلة بقو٢تم :
جػٌ -
()7
عقد الزكجية الصحيح كإف ٓب ٭تصل مسيس كال خلوة .
كعرفو بعع الشافعية بقو٢تم -:
( )1انظر  :العُت للفراىيدم  ،مادة (نكح) ( ٚ ، )63/3تهرة اللغة مادة (نكح) (  ، )564/1الزاىر ُب معا٘ب
كلمات الناس (  ، )260/2هتذيب اللغة  ،مادة (نكح) (  ، )64/4ا١تنَت  ،مادة (نكح) ص ( ، )361
القاموس احمليط  ،مادة (نكح) ص (.)1648
( )2الدر ا١تختار (. )3/3
( )3التعريفات للجرجا٘ب ص (. )242
( )4كفاية الطالب الربا٘ب (. )75/3
( )5شرح ٥تتصر خليل (  ، )254/3الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )436/1الفواكو الدكا٘ب على
رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )17/2
( )6حاشية الصاكم (. )352/2
( )7هناية الزين (  ، )291/1إعانة الطالبُت (  ، )261/3حاشية البيجرمي (  ، )307/3حاشيتا قليويب كعمَتة
( ، )137/3كشاؼ القناع ( ، )404/4مطالب أكٕب النهى ( ، )543/4حاشية الركض ا١تربع (، )88/6
اإلنصاؼ ( ، )261/8ا١تبدع (. )318/5
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عقد يفيد حل استمتاع كلّّ من الزكجُت باآلخر على كجو ٥تصوص أك عقد زكج يصح
()1
طبلقو .
كإذا تأملنا ُب التعريفات السابقة ٧تد أف ٚتهور الفقهاء متفقوف على أف النكاح ىو
عبارة عن عقد الزكجية الصحيح كإف ٓب ٭تصل مسيس كال خلوة .
أظن  ،إذ إف
إال أف بعع الفقهاء أدخل الوطء ُب تعريف النكاح كىذا بعي هد جدان فيما ُّ
الوطء إ٪تا ىو من مقتضيات العقد كٙتراتو  ،كيدؿ على ذلك داللة كاضحة أف الشارع
اٟتكيم قد رتٌب على إبراـ العقد حقوؽ الزكجُت من اإلرث كالنفقة كالسكٌت ككجوب الصيانة
كإف ٓب ٭تصل الوطء .
كبناءن على ذلك يكوف التعريف السابق ىو التعريف الصحيح كاهلل أعلم .
ثانيان  :الناقل التفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف النكاح أفضل من نوافل
( )2

العبادات  :ىو اإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي حيث قاؿ ُب
ا١تبسوط  " :كقد بينا أف النكاح مشتمل على مصاّب ٚتَّة فاالشتغاؿ بو أكٔب من االشتغاؿ
()3
بنفل العبادة على ما اختاره ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم " .
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
كثبوت ذلك عنهم لو إتاىاف -:

االتجاه األكؿ  - :اتجاهي قولي -:

-1فعن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،أنو قاؿ أليب الزكائد

()4

رضي اهلل عنو " ما

( )1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )105/9
( )2تقدمت ترٚتتو ص(. )113
( )3انظر  :ا١تبسوط للسرخسي (. )194/4
الدكاليب
مطُت ك
(" )4ىو
صحايب جليل كٓب أقف على شيء أكثر من ذلك  ،إال أنو يكٌت بأيب الزكائد " ا.ىػ " .كذكرهي ّْ
ُّ
ّّ
ُب الكٌت من الصحابة " .
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2903/5أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( )5919
( ، )119/6اإلصابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )132/7( )9948
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عجز أك فجور "
ٯتنعك من النكاح إال ه

()1

.

ت ؟ قاؿ  :ال  ،قاؿ  :إما
-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ لرجل  :تىػىزىك ٍج ى
()2

أف تكوف أٛتق أك تكوف فاجران .
-3عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :ما رأيت مثل رجل ٓب يلتمس الفضل ُب
الباءىة كاهلل يقوؿ :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ .
( )4

()3

-4عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد
ىمَّر بفتية يقوؿ  ":من كاف منكم ذا طوؿ فليتزكج  ،فإنو أغع للبصر  ،كأحصن للفرج ،كمن
()5
ال يستطع فليصم  ،فإنو لو كجاء " .
-5عن عبداهلل بن مسعود

)(6

رضي اهلل عنو أف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قاـ معو

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )170/1 ( )10384كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )15910
( ، )453/3كالفاكهي ُب أخبار مكة  ،رقم (  ، )329/1( )674كأبو نعيم ُب حلية األكلياء  ،رقم (بدكف)
( ، )6/4كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )21/10( )13465كاألثر صحيح  ،قاؿ ابن حجر
رٛتو اهلل كأكرد الفاكهي كالفريايب ُب كتاب النكاح و
بسند صحيح عن إبراىيم بن ميسرة  ،قاؿ  :قاؿ ٕب طاكس
ٌ
ألقولن لك ما قاؿ عمر أليب الزكائد رضي اهلل عنهما " ما ٯتنعك من النكاح إال
لتنكحن أك
ك٨تن ُب الطواؼ
َّ
ٌ
عجز أك فجور " ا.ىػ .
ه

انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة (. )132/7
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (" ، )170/6( )10383كاألثر فيو انقطاع  ،طاكس بن كيساف اليما٘ب ٓب
يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،فيكوف ضعيفان " ا.ىػ .انظر هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة لطاكس
(. )495/3( )2945
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( )171/6( )10385كرقم ( ، )173/6( )10393كاألثر فيو انقطاع
ألف قتادة بن دعامة السدكسي الذم يركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٓب يسمع منو  :ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة  :قتادة (.)99/6( )5437
( )4سورة النور  ،من اآلية (. )32
( )5أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )169/6( )10381كاألثر فيو انقطاع  ،ألف عبدا١تلك بن عبدالعزيز
بن جريج ٓب يسمع من عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو .
انظر  :رقم الًتٚتة البن جريج (. )559/4( )4127
( )6تقدمت ترٚتتو ص(. )58
-503-

٭تدثو  ،فقاؿ لو عثماف رضي اهلل عنو  :يا أبا عبدالرٛتن أال نزكجك جارية شابة  ،لعلٌها
تذكرؾ بعع ما مضى من زمانك  ،فقاؿ عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو  :لئن قلت ذاؾ ،
لقد قاؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
)(1

فليتزكج فإنو أغع للبصر  ،كأحصن للفرج  ،كمن ٓب يستطع فعليو بالصوـ فإنو لو كجاء "
االتجاه الثاني  :اتجاه عملي :

فا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم قد تزكجوا  ،كعددكا  ،كقدكهتم ُب ذلك نبينا ٤تمد
ٜتسا كعمر بن ا٠تطاب
صلى اهلل عليو كسلم  ،فنجد أف أبا بكر رضي اهلل عنو قد ٌ
تزكج ن
تزكج سبعان كعلي بن أيب طالب
تزكج سبعان كعثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ٌ
رضي اهلل عنو ٌ
تزكج تسعان  ،كبناءن على ذلك فإف النيب صلى اهلل عليو كسلم ككذلك
رضي اهلل عنو قد ٌ
ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم قد كاظبوا على النكاح كٓب يقتصركا على فعلو مرة كاحدة بل
)(2
فعلوه مراران ْ ،تيث ٓب ىٮتٍليوا عنو " .
كقد اشتهر ذلك عنهم اشتهاران عظيمان ْ ،تيث ال يشك أح هد ُب ذلك  ،كفيما يلي بياف
زكجاهتم رضي اهلل عنهم ْتسب ترتيبهم ا١تعركؼ -:
ىن -:
أ-أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو كزكجاتو َّ
)(3
-1قيػتىػٍيػلىةي بنت عبدالعزل بن عبد أسعد القرشية العامرية .
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :من ٓب يستطع الباءة فليصم  ،رقم (  ،)3/7 ( )5066كمسلم ،
كتاب  :اٟتج  ،باب  :استحباب النكاح عن تاقت نفسو  ،رقم (. )1018/2( )1400
( )2انظر ٖ :تفة الفقهاء ( ، )118/2البحر الرائق ( ، )143/3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )94/2
( )3ىي قيػتىػٍيلةي بنت عبدالعزل بن أسعد بن نصر بن مالك بن ىح ّْل بن عامر بن لؤم القرشية  ،تزكجها أبو بكر رضي
اهلل عنو ُب اٞتاىلية فجاءت بعبداهلل كأٝتاء  ،كطلقها ُب اٞتاىلية  ،فقدمت ا١تدينة ُب زمن ا٢تدنة حُت كتبوا العهد
على كضع اٟترب  ،كجاءىت معها ّٔدايا من زيت كٝتن كغَته  ،فأبت أٝتاء رضي اهلل عنها أف تدخلها بيتها أك
تقبل ىديتها حىت أذف ٢تا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ذلك " أ.ىػ .
انظر  :االستيعاب ُب ترٚتة أٝتاء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها رقم (  )3203ص(  ، )871ا١تنتظم ُب تاريخ األمم
كا١تلوؾ (  ، )56/4الكامل ُب التاريخ (  ، )263/2كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزم
( ، )448/4عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ( ، )77/16شرح السيوطي على مسلم (.)76/3
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)(1

كىي أـ أٝتاء بنت أيب بكر رضي اهلل عنو اليت سألت النيب صلى اهلل عليو كسلم حيث
ً
علي كىي مشركة ُب عهد قريش  ،فقلت  :يا رسوؿ اهلل إف أمي قدمت
قالت  :قىد ىم ٍ
ت أمي َّ
)(3
)(2
علي كىي راغبة  ،أفأصلها ؟ قاؿ  :نعم " .
َّ
)(4
-2أٝتاء بنت عميس بن معد بن اٟتارث رضي اهلل عنها  ،كبسبب حادثتها جاء
ٖترٙب ا٠تلوة  ،فعنها رضي اهلل عنها أف نفران من بٍت ىاشم دخلوا عليها  ،فدخل أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنو  ،كىي ٖتتو و
يومئذ  ،فرآىم  ،فكره ذلك  ،فذكر ذلك لرسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :إف اهلل قد برأىا من ذلك "
يدخلن رجل بعد يومي ىذا
ٍب قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ا١تنت فقاؿ  " :ال
َّ
)(6
)(5
على مغيَّ وبة إال كمعو رجل أك اثناف " .

( )1ىي أٝتاء بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كقد تقدـ نسب أبيها كانت ٖتت الزبَت بن العواـ رضي اهلل عنو
 ،ككاف إسبلمها قدٯتان ٔتكة  ،كىاجرت إٔب ا١تدينة كىي حامل بعبداهلل بن الزبَت  ،فوضعتو بقباء ،توفيت ٔتكة ُب
ٚتادم األكٔب سنة ثبلث كسبعُت للهجرة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3203ص (  ، )871الطبقات الكتل رقم ( ، )198/8( )4198
الثقات للعجلي (. )449/2( )2324
( )2كىي راغبة  -:أم راغبةه ُب العطايا كا٢تدايا  ،كقيل راغبة أم  :راغمة كا١تراد أهنا كارىةه إلسبلمي كىجرٌب  ،كقاؿ
بعضهم  :معناه ىاربة من قومها  .كقيل راغبة ُب برم كصليت  ،كقيل راغبة عن ديٍت أك مشركة .
انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ( ، )137/7كشف ا١تشكل ١تا ُب الصحيحُت ( ، )447/4فتح
البارم البن حجر (. )234/5
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتزية  ،باب  :إٍب من عاىد ٍب غدر  ،رقم ( ، )103/4( )3183كمسلم  ،كتاب :
الكسوؼ باب  :فضل النفقة كالصدقة على األقربُت  ،رقم (. )696/2( )1003
( )4ىي أٝتاء بنت عميس بن معد بن اٟتارث بن تيم بن كعب بن مالك ا٠تثعمية كىي أخت ميمونة زكج النيب صلى
اهلل عليو كسلم  ،كأخواهتا تسع  ،كانت من ا١تهاجرات إٔب أرض اٟتبشة مع زكجها جعفر بن أيب طالب ٍب
ىاجرت إٔب ا١تدينة فلما قتل جعفر بن أيب طالب تزكجت أبا بكر الصديق رضي اهلل عنهما " ا.ىػ.
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3204ص (  ، )872التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( )3526
( ، )818/2فضائل الصحابة للنسائي رقم الًتٚتة (. )87/1( )282
( )5مغيبة  -:ىي اليت غاب عنها زكجها .
انظر  :كشف ا١تشكل ١تا ُب الصحيحُت (  ، )23/3شرح النوكم على صحيح مسلم ( ، )155/14فتح
البارم البن حجر (. )331/9
( )6أخرجو مسلم  ،كتاب  :اآلداب  ،باب ٖ :ترٙب ا٠تلوة باألجنبية كالدخوؿ عليها  ،رقم (.)1711/4( )2173
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)(1

)(2

-3أـ ركماف بنت عامر بن عوٯتر بن عبد مشس رضي اهلل عنها  ،كىي أـ عائشة
بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهم  ،كقد ركت أـ ركماف رضي اهلل عنها قصة ا١ترأة
األنصارية اليت ذكرت إشاعة اإلفك على عائشة رضي اهلل عنها حيث قالت  " :بينما أنا مع
عائشة جالستاف إذ كٞتت امرأة من األنصار كىي تقوؿ  :فعل اهلل بفبلف كفعل  ،قالت:
فقلت ٓ :ب ؟ قالت  :إنو ى٪تَّى ذكر اٟتديث  ،قالت عائشة رضي اهلل عنها أم حديث ؟
كرسوؿ اهلل  ؟ قالت نعم ،فخرت
فأختهتا أم  -خت اإلفك -قالت  :فى ىس ًم ىعوي أبو بكر
ي
و
بنافع  ،فجاءت النيب  فقاؿ  :ما ٢تذه  ،قلت
مغشيٌان عليها  ،فما أفاقت إال كعليها ٛتى
ٛ :تى أخذهتا من أجل حديث يٖتدّْث بو  ،فقعدت فقالت  :كاهلل لئن حلفت ال تصدقو٘ب
 ،كلئن اعتذرت ال تعذرك٘ب  ،فمثلي كمثلكم كمثل يعقوب كبنيو  ،فاهلل ا١تستعاف على ما
تصفوف  ،فانصرؼ النيب  فأنزؿ اهلل ما أنزؿ  ،فأختىا  ،فقالت ْ :تمد اهلل ال ْتمد أحد
)(3
"
)(4
 -4حبيبة بنت خارجة بن زيد رضي اهلل عنها .
)(5
-5أـ بكر .
)(1

فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :إف أبا بكر رضي اهلل عنو تزكج امرأة من كلب

)(2

( )1أـ ركماف بنت عامر بن عوٯتر بن عبد مشس بن عتاب من بٍت كناتة  ،زكجة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما كأـ
عائشة كعبدالرٛتن ابٍت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهم  ،توفيت ُب حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كذلك ُب
سنة ست من ا٢تجرة  ،فنزؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم قتىا كاستغفر ٢تا  ،كقاؿ  " :اللهم ٓب ٮتف عليك ما
لقيت أـ ركماف فيك كُب رسولك " .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3516ص (  ، )951رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة ( )1449
( ، )858/2أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )320/7( )7450
( )2تقدمت ترٚتتها ص (. )41
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :األنبياء  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب " لقد كاف ُب يوسف كإخوتو أيات للسائلُت "  ،رقم (
. ) 150 / 4 ( ) 3388
( )4ىي حبيبة بنت خارجة بن زيد بن مالك بن امرئ القيس  ،تزكجها أبو بكر رضي اهلل عنو فولدت لو أـ كلثوـ،
أسلمت كبايعت النيب  " ا.ىػ  .انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم (  ، )269/8 ( )4406الثقات البن حباف
(رقم الًتٚتة ( ، )100/3( )331االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (. )1807/4( )3287
( )5قاؿ ابن حجر ٓ " :ب أقف على اٝتها " ا.ىػ .
انظر  :فتح البارم (. )322/7
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)(3

فتزكجها ابن عمها " .
يقاؿ ٢تا أـ بكر  ،فلما ىاجر أبو بكر رضي اهلل عنو طلٌقها ٌ ،
ىن -:
ب-عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كزكجاتو َّ
)(4
-1قريبة بنت أيب أمية ا١تخزكمية – الكتل . -
)(5
عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ  " :كانت قريبة بنت أيب أمية عند عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو فطلٌقها " كذلك عند نزكؿ قوؿ اهلل جل كعبل  :ﭽﯳ ﯴ ﯵ
)(6

ﯶ ﭼ"

)(7

.
)(8

ككذلك طلٌق معها أـ كلثوـ بنت جركؿ بن مالك بن ا١تسيب ا٠تزاعية .
)(9
-2أـ كلثوـ بنت جركؿ بن مالك بن ا١تسيب ا٠تزاعية  .كقد طلٌقها عمر رضي اهلل
)(10

عنو

عند نزكؿ قوؿ اهلل جل كعبل  :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

)(11

)(12

ٚ - 4تيلة بنت ثابت بن أيب األفلح األنصارية

.

.

ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتها ص (. )41
( )2ىو كلب بن عوؼ بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة  .انظر  :فتح البارم (. )322/7
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :ىجرة النيب  كأصحابو إٔب ا١تدينة  ،رقم (. )65/5( )3921
(ٓ )4ب أقف على اسم ٢تا أكثر من ذلك  .انظر  :توضيح ا١تشتبو ( ٤ ، )209/7تع الصواب ُب فضائل عمر بن
ا٠تطاب البن ا١تتد اٟتنبلي (. )890/3
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :نكاح من أسلم من ا١تشركات كع ٌدهتن  ،رقم (.)48/7( )5287
( )7سورة ا١تمتحنة من اآلية (  ، )10كاٟتديثأخرجو البخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :نكاح من أسلم من
ا١تشركات كع ٌدهتن  ،رقم (.)48/7( )5287
( )8ىي أـ كلثوـ بنت جركؿ بن مالك بن ا١تسيب بن ربيعة بن أصرـ بن عمر من خزاعة  .انظر  :الطبقات الكتل ،
رقم الًتٚتة (  ، )201/3 ( )56معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )54/1 ( )210تاريخ دمشق ( )230/70
كلهم عند ترٚتة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
( )9تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 495
( )10أخرجو البخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :نكاح من أسلم من ا١تشركات كعدهتن  ،رقم (.)48/7( )5287
( )11سورة ا١تمتحنة من اآلية (. )10
( )12ىي ٚتيلة بنت ثابت بن أيب األفلح  ،كاٝتو قيس بن عصمة بن مالك بن أىمة بن ضبيعة بن زيد بن أكس من
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)(1

بن حبيب بن كىب كىي أـ عبداهلل بن عمر

)(2

رضي اهلل

-4زينب بنت مظعوف
عنهما .
)(3
-5عاتكة بنت زيد بن عمرك بن نفيل رضي اهلل عنهما  ،كىي اليت كرد فيها حديث
)(4
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ كانت امرأة لعمر تشهد صبلة الصبح كالعشاء ُب
اٞتماعة ُب ا١تسجد  ،فقيل ٢تا ٓ :ب ٗترجُت كقد تعلمُت أف عمر يكره ذلك كيغار ؟ قالت:
)(5
كما ٯتنعو أف ينها٘ب ؟ قاؿ  :ٯتنعو قوؿ رسوؿ اهلل  " كال ٘تنعوا إماء اهلل مساجد اهلل "
)(6
كا١تراد ّٔذه ا١ترأة عاتكة رضي اهلل عنها .
)(7
-6أـ حكيم بنت اٟتارث بن ىشاـ ا١تخزكمية رضي اهلل عنها .
ػػػػػػػػػ
=

األنصار .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )201/3 ( )56الطبقات البن حباف (  ، )285/1معرفة الصحابة أليب
نعيم  ،رقم الًتٚتة ( ، )54/1( )210كلهم عند ترٚتة عمر بن ا٠تطاب .
( )1ىي زينب بنت مظعوف بن حبيب بن كىب بن حذافة بن ٚتح رضي اهلل عنو  ،كىي أـ عبداهلل بن عمر رضي اهلل
عنهما .
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )210/3 ( )56كمعرفة الصحابة أليب نعيم رقم الًتٚتة ( )54/1 ( )210
كبل٫تا عند ترٚتة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كالطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( ، )56/1( )120
رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة ( ، )383/1( )543كبل٫تا عند ترٚتة عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما .
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 64
( )3ىي عاتكة بنت زيد بن عمرك بن نفيل القرشية العدكية رضي اهلل عنها  ،كانت من ا١تهاجرات  ،ككانت حسناء
ٚتيلة ذات خلق بارع  ،تزكجها عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب سنة اثنىت عشرة للهجرة ،فأكٓب عليها كدعا
أصحاب النيب ٍ ، ب قتل عنها عمر رضي اهلل عنو فقالت تبكيو :
ال ٘تلّْي على اإلماـ النجيب
عُت جودم بً ىعٍبػىرةو ك٨تيب
ي
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3403ص (  ، )923الثقات البن حياف  ،رقم الًتٚتة ( )1064
( ، )324/3أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )181/7( )7087
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 64
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتمعة  ،باب  :ىل على من ٓب يشهد اٞتمعة غسل من النساء كالصبياف كغَتىم ،
رقم (  ، )6/2( )900كمسلم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :خركج النساء إٔب ا١تساجد إذا ٓب يًتتب عليو فتنة ،
رقم (. )327/1( )442
( )6انظر  :فتح البارم البن حجر ( ، )493/2التمهيد البن عبدالت (. )404/23
( )7أـ حكيم بنت اٟتارث بن ىشاـ بن ا١تغَتة بن عبداهلل بن عمر بن ٥تزكـ  ،كىي أخت خالد بن الوليد رضي اهلل
-508-

=

)(1

-7أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما -:
ىن -:
ج-عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،كزكجاتو َّ
)(2
-1رقية بنت رسوؿ اهلل -: 
)(3
كقد جاء ُب حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو قاؿ " :إ٪تا تغيَّب عثماف عن بدر،
فإنو كانت ٖتتو بنت رسوؿ اهلل  ، ككانت مريضة  ،فقاؿ لو النيب  : إف لك أجر رجل
)(4
٦تن شهد بدران كسهمو " .
ػػػػػػػػػ
=

عنو  ،أسلمت يوـ الفتح  ،كأتت رسوؿ اهلل  فبايعتو  ،تزكجها عمر رضي اهلل عنو كأ٧تب منها فاطمة" ا.ىػ.
الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  )205/8 ( )4204كُب ترٚتة عمر رضي اهلل عنو أيضان ، )366/3 ( ،
معرفة الصحابة أليب نعيم  ، )3484/6( ،أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )309/7( )7421
( )1أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما  ،كأمها فاطمة الزىراء بنت رسوؿ اهلل  ، خطبها عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما فقاؿ لو علي رضي اهلل عنو  :إهنا صغَتة  ،فقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو زكجنيها يا أبا
ضٍيتىها
اٟتسن فإ٘ب أرصد من كرامتها ما ال يرصده أحد  ،فقاؿ لو علي رضي اهلل عنو  :أنا أبعثها إليك  ،فإف ىر ى
التد الذم قلت لك  ،فقالت ذلك لعمر رضي اهلل عنو
فقد َّزكجتكما  ،فبعثها إليو بًيتد كقاؿ ٢تا  :قوٕب لو  :ىذا ي
فكشفها  ،فقالت  :أتفعل ىذا ؟ لوال أنك أمَت ا١تؤمنُت لكسرت أنفك ٍ ،ب خرجت حىت جاءت أباىا  ،فأختتو
ا٠تت  ،كقالت  :بعثتٍت إٔب شيخ سوء  ،فقاؿ  :يا بنية إنو زكجك  ،فجاء عمر رضي اهلل عنو إٔب ٣تلس ا١تهاجرين
ُب الركضة ككاف ٬تلس فيها ا١تهاجركف األكلوف  ،فجلس إليهم  ،فقاؿ ٢تم ىرفّْئو٘ب  ،فقالوا ٔتاذا يا أمَت ا١تؤمنُت ؟
قاؿ  :تزكجت أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  :كل نسب كسبب
كصهر منقطع يوـ القيامة  ،إال نسيب كسبيب كصهرم  ،فكاف ٕب بو عليو الصبلة كالسبلـ النسب كالسبب ،
فأردت أف أٚتع إليو الصهر  ،فرفؤككه " ا.ىػ.انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ،)962 ( )3566الطبقات
الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )338/8( )4634معرفة الصحابة أليب نعيم  ،رقم الًتٚتة ( ، )2402/5( )5880
سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة ()480/4( )336
( )2ىي رقية بنت رسوؿ اهلل  ، كلدت رضي اهلل عنها كرسوؿ اهلل  ابن ثبلث كثبلثُت سنة  ،تزكجت عثماف بن
عفاف رضي اهلل عنو  ،كىاجرت معو إٔب أرض اٟتبشة  ،ككلدت لو ىناؾ ابنان  ،فسماهي عبداهلل ،فكاف يكٌت بو ،
توُب عبداهلل بن عثماف من رقية بنت رسوؿ اهلل ُ ب ٚتادل األكٔب سنة أربع من ا٢تجرة ،كىو ابن ست سنُت
كصلى عليو رسوؿ اهلل  ، كنزؿ ُب حفرتو أبوه عثماف رضي اهلل عنو  ،توفيت رضي اهلل عنها يوـ كقعة بدر ،
كقد ٗتلَّف عليها عثماف رضي اهلل عنو كذلك لتمريضها بأمر رسوؿ اهلل . " 
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3304ص (  ، )899الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )29/8 ( )4099
الذرية الطاىرة للدكاليب رقم الًتٚتة ( ،)53/1( )69معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة ()330/4( )1782
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 64
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :فرض ا٠تمس باب  :إذا بعث اإلماـ رسوالن ُب حاجة أك أمره با١تقاـ  ،ىل يسهم لو ،
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)(1

-2أـ كلثوـ بنت رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنها .
)(2
كقد كرد ُب حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو  ،أنو رأل على أـ كلثوـ بنت رسوؿ
)(5
)(4
)(3
اهلل  بػيٍرد حرير ًس ىَتاء " .
)(6
-3أـ البنُت بنت عيينة بن حصن الفزارية رضي اهلل عنها .
)(7
-4فأختو بنت غزكاف رضي اهلل عنها .
)(8
-5أـ عمر بنت جندب الدكسية رضي اهلل عنها .
ػػػػػػػػػ
=

رقم (. )88/4( )3130
عنهن  ،كٓب
( )1ىي أـ كلثوـ بنت رسوؿ اهلل  ، كأمها خد٬تة بنت خويلد كلدهتا قبل فاطمة كقبل رقية رضي اهلل َّ
ٮتتلف أىل العلم أف عثماف رضي اهلل عنو تزكجها بعد رقية  ،كقد كانت رضي اهلل عنها ٖتت عتبة بن أيب ٢تب
فلم يػى ٍ ً
نب ّٔا حىت بعث النيب  ، فلما بعث فارقها بأمر أبيو إيَّاه بذلك ٍ ،ب تزكجها عثماف رضي اهلل عنو بعد
موت أختها رقية رضي اهلل عنهن  ،ككاف نكاحو إيَّاىا ُب سنة ثبلث من ا٢تجرة بعد موت رقية رضي اهلل عنهن ،
ككاف نكاحو ٢تا ُب ربيع األكؿ  ،كبٌت عليها ُب ٚتادل اآلخرة من السنة الثالثة  ،توفيت عنده كٓب تلد منو ،
ككانت كفاهتا سنة تسع من ا٢تجرة  ،كصلى عليها أبوىا رسوؿ اهلل  ، كنزؿ ُب حفرهتا علي  ،كالفضل  ،كأسامة
بن زيد رضي اهلل عنهم " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3563ص (  ، )960معرفة الصحابة البن منده  ، )930/1 ( ،أسد
الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )374/7( )7584
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 303
ً
م .
كٌت أبو بيردة  ،كاٝتو ىانئ بن نيار البىػ ٍل ىو ُّ
( )3ي
التيد  -:كساء أسود مرفع  ،كّٔا ى
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (برد) ص ( ، )32ك٥تتار الصحاح  ،مادة (برد) ص (. )19
كد ٮتالطها حرير  ،كقاؿ بعضهم نوع أك ضرب من التكد ٥تططة .
(ّْ )4
السيىػىراءي  :بػيير ه
انظر  :هتذيب اللغة ( ،)283/3تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت . )50/1( ،
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب اللباس  ،باب  :اٟترير للنساء  ،رقم ( )5842ص (. )1062
( )6ىي أـ البنُت بنت عيينة بن حصُت بن حذيفة بن بدر الفزارية  ،زكجة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )365/8 ( )11918صفة الصفوة ُب ترٚتة عثماف
رضي اهلل عنو  ،رقم ( ، )111/1( )4كأسد الغابة ُب ترٚتة عثماف رضي اهلل عنو  ،رقم (.)578/3( )3589
( )7ىي فاختة بنت غزكاف بن جابر بن نسيب بن كىيب بن زيد بن مالك بن قيس الغيبلنية رضي اهلل عنها" ا.ىػ.
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )257/8( )11575كُب ترٚتة عثماف رضي اهلل عنو ذكرىا
ابن اٞتوزم صفة الصفوة ( ، )111/1كابن سعد ُب الطبقات الكتل (. )54/3
( )8ىي أـ عمرك بنت جندب بن عمرك بن ٛتحمة بن اٟتارث بن رفاعة بن سعد بن ثعلبة بن لؤل بن عامر
الدكسية" ا.ىػ  .ذكرىا ُب ترٚتة عثماف رضي اهلل عنو ابن اٞتوزم ُب صفة الصفوة  ، )111/1 ( ،كابن سعد ُب
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)(1

-6فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس رضي اهلل عنها .
)(2
-7رملة بنت شيبة بن ربيعة رضي اهلل عنها .
)(3
-8نائلة بنت الفرافصة الكلبية .
ىن -:
د-علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،كزكجاتو َّ
)(4
-1فاطمة بنت رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنها .
كقد كرد ُب حديث علي رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  طرقو كفاطمة بنت النيب عليو
السبلـ ليلة  ،فقاؿ  " :أال تصلياف " فقلت  :يا رسوؿ اهلل ،أنفسنا بيد اهلل  ،فإذا شاء أف
إٕب شيئان ٍ ،ب ٝتعتو كىو يم َّووؿ يضرب فخذه
يبعثنا بعثنا فانصرؼ حُت قلنا ذلك  ،كٓب يرجع َّ
ػػػػػػػػػ
=

الطبقات الكتل (. )54/3
( )1ىي فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن ا١تغَتة بن عبداهلل بن عمرك ا١تخزكمية  ،رضي اهلل عنها  ،قتل أبوىا
باليمامة  ،كأمها أـ حكيم بنت أيب جهل  ،تزكجها عثماف رضي اهلل عنو فولدت لو سعيدان كالوليد كيقاؿ إف اٝتها
أٝتاء " ا.ىػ .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (  )277/8 ( )11612كُب ترٚتة عثماف بن عفاف رضي
اهلل عنو ذكرىا ابن اٞتوزم ُب صفة الصفوة ( ، )111/1كابن سعد ُب الطبقات الكتل (.)40/3
( )2ىي  " :رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد مناؼ بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي  ،أسلمت كبايعت"ا.ىػ.
انظر  :االستيعاب رقم الًتٚتة ( )3306ص ( ، )902الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )131/3( )442
أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )118/7( )6933الواُب بالوفيات  ،رقم الًتٚتة (. )98/14( )3
( )3ىي نائلة بنت الفرافصة بن األحوص بن عمرك بن ثعلبة بن اٟتارث بن حسن بن ضمضم بن عدم الكلبية،
تزكجها عثماف رضي اهلل عنو على كت ككانت على دين النصرانية ٍ ،ب أسلمت  ،كيذكر ابن حباف رٛتو اهلل أنو ١تا
دخلت على عثماف رضي اهلل عنو كٓب تدخل عليو إال بعد إسبلمها  ،قاؿ ٢تا عثماف رضي اهلل عنو  :إ٘ب شيخ
إٕب أك آتيك قالت  :ما جئت من
كبَت كما ترين قالت  :أنا من نساء أحب األزكاج َّ
إليهن الكهوؿ  ،قاؿ تقومُت ٌ
ٝتاكة كلب إليك إال كأنا أريد القياـ إليك  ،ركت عن عثماف رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :رأيت النيب ُ ب منامي
 ،فقاؿ  :تفطر عندنا الليلة " ركاه ابن أيب شيبة كغَتىم  ،رقم (. )181/6( )30510
انظر  :الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )486/5 ( )5860شاعرات العرب  ،رقم الًتٚتة ( )5
الدر ا١تنثور ُب طبقات ربات ا٠تدكر  ،باب  :النوف  ، )516/1 ( ،اإلكماؿ ُب ذكر من لو ركاية
(ُّ ، )154/1
ُب مسند اإلماـ أٛتد من الرجاؿ سول من ذكر ُب هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )627/1( )1487سَت
أعبلـ النببلء ُ ،ب سَتة عثماف رضي اهلل عنو (. )483 ،465 ،458/2
( )4تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 69
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كىو يقوؿ " ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ .
إٕب رسوؿ اهلل َّ 
إف جتيل كاف يعارضٍت
ىسَّر َّ
كقد ركت فاطمة رضي اهلل عنها قالت  :أ ى
كل سنة مرة  ،كإنو عارضٍت العاـ مرتُت  ،كال أراه إال حضر أجلي  ،كإنك َّأكؿ أىل
القرآف َّ
فبكيت  ،فقاؿ  :أما ترضُت أف تكو٘ب سيدة نساءى أىل اٞتنة أك نساء
بييت ٟتاقان يب ،
ي
)(3
فضحكت لذلك " .
ا١تؤمنُت ،
ي
)(4
-2أـ البنُت بنت حزاـ الكبلبية رضي اهلل عنها .
)(5
-3أٝتاء بنت عميس العامرية رضي اهلل عنها .
)(6
-4أـ حبيب بنت ربيعة بن يّتَت التغلبية رضي اهلل عنها .
)(7
-5أمامة بنت أيب العاص بن الربيع رضي اهلل عنها .
)(1

)(2

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتمعة  ،باب ٖ :تريع النيب  على صبلة الليل  ،رقم (.)50/2( )1127
( )2سورة الكهف  ،من اآلية (. )54
فائدة  :كردت أحاديث أخرل ُب فاطمة كعلي رضي اهلل عنهما ُب الصحيحُت كغَت٫تا  ،فمن ذلك حديث ا١تً ٍس ىور بن
٥ترمة  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " :فاطمة بضعة مٍت "  .أخرجو البخارم  ،برقم ( ، )21/5( )3714كمن ذلك
حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء رسوؿ اهلل  بيت فاطمة فلم ٬تد عليان ُب البيت  ،فقاؿ " :أين
ابن عمك " ؟ قالت  :كاف يبٍت كينيو شيء فغاضٍت  ،فخرج  ،فلم يىًق ٍل عندم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل إلنساف " :
انظر أين ىو " ؟ فجاء فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ىو ُب ا١تسجد راقد  ،فجاء رسوؿ اهلل  كىو مضضجع قد سقط
رداؤه عن ًشقّْو  ،كأصابو تراب  ،فجعل رسوؿ اهلل  ٯتسحو عنو  ،كيقوؿ قم أبا تيراب ،قم أبا تراب" ا.ىػ .
أخرجو البخارم  ،برقم ( ، )96/1( )441كغَته .
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تناقب  ،باب  :عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ  .رقم (. )203/4( )3624
( )4ىي أـ البنُت بنت حزاـ بن خالد بن جعفر بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كعب الكبلبية "ا.ىػ .ذكرىا أىل
العلم ُب ترٚتة علي رضي اهلل عنو  ،انظر  :صفة الصفوة  ،رقم الًتٚتة ( ، )116/1( )5الطبقات الكتل  ،رقم
الًتٚتة ( ، )14/3( )3الثقات البن حباف ( ، )310/2معرفة الصحابة أليب نعيم (.)88/1
( )5تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 488
( )6ىي أـ حبيب بنت ربيعة بن يّتَت بن العبد بن علقمة بن اٟتارث بن عتبة التغلبية " ا.ىػ  .انظر ُب ترٚتة علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنو  ،الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )14/3( )3كالتاريخ الكبَت ُب ترٚتة عمر بن علي
بن أيب طالب رقم (  )910/2( )3864ككذلك بنفس الًتٚتة ُب تاريخ دمشق (  )305/45ككذلك ُب نفس
الًتٚتة ُب هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ (. )469/21
( )7ىي أمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبدالعزل بن عبد مشس بن عبد مناؼ  ،كأمها زينت بنت رسوؿ اهلل 
 ،كلدت على عهد رسوؿ اهلل  ككاف النيب  ٭تبها  ،ككاف رٔتا ٛتلها على عاتقة ُب الصبلة"ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3217ص (  ، )874الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ،)31/8( )4101معرفة
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=

)(1

-6أـ ٤تمد األكت خولة بنت جعفر رضي اهلل عنها .
)(2
-7أـ سعيد بنت عركة الثقفية رضي اهلل عنها .
)(3
٤-8تياة بنت امرئ القيس بن عدم الكلبية رضي اهلل عنها .

رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة -:

ال خبلؼ بُت أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب فيمن شأهنم فرط ا١تيل إٔب النكاح  ،أك ٮتشى

عليهم الفساد أف النكاح أفضل ٢تم من نوافل العبادات
قولُت-:

)(4

 ،كاختلفوا فيما عداىم على

القوؿ األكؿ -:

أف النكاح أفضل من االشتغاؿ بنوافل العبادات كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
ػػػػػػػػػ
=

)(5

كاٟتنابلة

)(1

الصحابة أليب نعيم ( ، )3268/6أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )2316( )6717
( )1ىي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن اٟتنيفية .
انظر  :صفة الصفوة  ،رقم الًتٚتة (  )158حملمد بن علي بن أيب طالب (  )344/1ككذلك الطبقات ٠تليفة خياط ،
رقم الًتٚتة (.)404/1( )1971
( )2ىي "أـ سعيد بنت عركة بن مسعود بن يم ىعت ً
ّْب بن مالك الثقفية " ا.ىػ  .انظر ُ :ب ترٚتة علي بن أيب طالب رضي
اهلل عنو  ،الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )14/3( )3كصفة الصفوة  ، )116/1( ،كُب معرفة الصحابة أليب
نعيم ( ، )88/1ك٥تتصر تاريخ دمشق (  ، )31/13كهتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ (  ، )268/15كالتحفة
اللطيفة ُب تاريخ ا١تدينة الشريفة  ،رقم الًتٚتة (. )58/2( )2145
( )3ىي ٤تياة بنت امرئ القيس بن عدم بن أكس بن جابر بن كعب بن عليم الكليبية رضي اهلل عنها .
انظر  :الطبقات الكتل ُب ترٚتة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،رقم (. )20/3( ، )14/3( )3
( )4انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (  ، )126/1الذخَتة (  ، )5/4البياف ُب مذىب
اإلماـ الشافعي ( ، )113/9ا١تغٍت (. )342/9
( )5انظر ٖ :تفة الفقهاء ( ، )118/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )64/2الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل
أيب حنيفة (  ، )126/1البحر الرائق ( ٣ ، )143/3تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (  ، )315/1اللباب ُب
شرح السنة كالكتاب ( ، )651/2الدر ا١تختار (. )3/3
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كاستدلوا لذلك باثنىت عشرة دليبلن كىي كالتإب :

-1قولو تعأب  :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
)(2

ﮘﭼ .

)(3

-2عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قاـ معو
٭تدثو  ،فقاؿ لو عثماف رضي اهلل عنو  :يا أبا عبدالرٛتن أال نزكجك جارية شابة  ،لعلٌها
تذكرؾ بعع ما مضى من زمانك  ،فقاؿ عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو  :لئن قلت ذاؾ ،
لقد قاؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
)(4

فليتزكج فإنو أغع للبصر كأحصن للفرج  ،كمن ٓب يستطع فعليو بالصوـ فإنو لو كجاء " .
)(5


-3عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء ثبلثة رىط إٔب بيوت النيب
يسألوف عن عبادة النيب  فلما أختكا كأهنم تىػ ىقالُّوىا  ،فقالوا  :كأين ٨تن من النيب  ؟ قد
غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر  ،قاؿ أحدىم  :أما أنا فإ٘ب أصلي الليل أبدان  ،كقاؿ آخر
 :أنا أصوـ الدىر كال أفطر  ،كقاؿ آخر :أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدان  ،فجاء رسوؿ اهلل
 إليهم فقاؿ  :أنتم الذين قلتم كذا ككذا  ،أما كاهلل إ٘ب ألخشاكم هلل كأتقاكم لو  ،لكٍت
أصوـ كأفطر  ،كأصلي كأرقد  ،كأتزكج النساء  ،فمن رغب عن سنيت فليس مٍت
-4عن سعد بن أيب كقاص

)(7

)(6

".

رد رسوؿ اهلل  على عثماف بن
رضي اهلل عنو قاؿ َّ " :

ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر  :ا١تغٍت ( ، )341/9كشاؼ القناع ( ، )6/5شرح منتهى اإلرادات ( ، )6/5اإلنصاؼ (.)12/8
( )2سورة النساء مناآلية . 3:
( )3تقدمت ترٚتتو ص(. )58
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 489
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )302
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :الًتغيب ُب النكاح  ،رقم (  ، )2/7 ( )5063كمسلم  ،كتاب :
اٟتج  ،باب  :استحباب النكاح ١تن تاقت نفسو  ،رقم (.)1020/2( )1401
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )339
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)(1

)(2

مظعوف التبتل  ،كلو أذف لو الختصينا "

)(3

)(4

.

-5عن أيب أيوب األنصارم رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : أربع من سنن
سنن ا١ترسلُت  :اٟتياء كالتعطٌر كالسواؾ كالنكاح "

)(5

.

( )1ىو عثماف بن مظعوف بن حبيب بن كىب القرشي اٞتمحي  ،صحايب جليل أسلم بعد ثبلثة عشر رجبلن ،كىاجر
حرـ ا٠تمر على نفسو ُب اٞتاىلية كقاؿ  :ال أشرب شرابان
ا٢تجرتُت  ،كشهد بدران  ،كاف عابدان ٣تتهدان  ،ككاف ٦تن َّ
يي ٍذىب عقلي كيضحك يب من ىو أدٗب مٍت  ،ك٭تملٍت على أنكح كرٯتيت  ،كاف ىو كعلي بن أيب طالب كأبو ذر
رضي اهلل عنهم ٫تُّوا أف ٮتتصوا كيتبتلوا فنهاىم النيب  عن ذلك  ،كنزلت فيهم  ،ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ[سورة ا١تائدة  ،اآلية (  ، ] )96ككاف أكؿ رجل مات با١تدينة من
ا١تهاجرين  ،كأكؿ من دفن بالبقيع  ،توُب سنة اثنتُت من ا٢تجرة .
انظر  -:االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ( )1879ص  ، )551معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة ( )774
( ، )258/2معرفة الصحابة أليب نعيم . )1954/4( ،
( )2التبتل  :ىو االنقطاع عن الدنيا إٔب اهلل تعأب أك العبادة .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( بتل ) ص ( ، ) 17كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( بتل ) ص ( . ) 28
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح باب  :ما يكره من التبتل كا٠تصاء  ،رقم ( ، )4/7( )5073كمسلم  ،كتاب
 :اٟتج  ،باب  :استحباب النكاح ١تن تاقت نفسو  ،رقم (.)1020/2( )1402
( )4ىو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة  ،أبو أيوب األنصارم البخارم صحايب جليل  ،شهد العقبة كبدران كا١تشاىد
كلَّها  ،كعليو نزؿ رسوؿ اهلل  حُت قدـ ا١تدينة من مكة  ،ككاف أبو أيوب األنصارم رضي اهلل عنو مع علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنو ُب حركبو كلها ٍ ،ب مات بالقسطنطينية من ببلد الركـ زمن معاكية رضي اهلل عنو  ،حيث
كاف غازيان معو  ،ككانت غزكاتو تلك ٖتت راية يزيد  ،كىو أمَتىم و
يومئذ سنة اثنتُت كٜتسُت  ،كقت أيب أيوب
رضي اهلل عنو عند أسوار القسطنطينية رضي اهلل عنو  .ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )607ص (  ، )196الكٌت كاألٝتاء  ،رقم الًتٚتة ( ، )65/1( )113
معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (  ، )218/2 ( )142معرفة الصابة البن منده (  ، )453/1معرفة
الصحابة أليب نعيم  ،رقم الًتٚتة (. )933/2( )2409
( )5أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )553/38 ( )23581كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )503
( ، )167/1كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )156/1 ( )1802كالًتمذم ُب سننو  ،كتاب  :النكاح ،
باب  :ما جاء ُب فضل التزكيج كاٟتث عليو  ،رقم (  ، )383/3( )1080كعبد بن ٛتيد ُب مسنده ا١تنتخب،
رقم (  ، )103/1 ( )220كاحملاملي ُب أماليو  ،رقم (  ، )385/1 ( )444كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم
( ، )182/4 ( )4085كالبيهقي ُب شعب اإلٯتاف  ،رقم (  ، )160/10 ( )7322كالبغوم ُب شرح السنة ،
رقم (. )5/9( )2236
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=

)(1

-6عن معقل بن يسار رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل فقاؿ :يا
رسوؿ اهلل إ٘ب أصبت امرأة ذات حسب كمنصب كماؿ إال أهنا ال تلد أفأتزكجها ؟ فنهاه ؛ ٍب
أتاه الثانية فقاؿ لو مثل ذلك فنهاه ٍ ،ب أتاه الثالثة  ،فقاؿ لو مثل ذلك  ،فقاؿ رسوؿ اهلل 
 " :تزكجوا الودكد الولود فإ٘ب مكاثر بكم األمم "

)(2

.

كجو الداللة من األحاديث السابقة من ثالثة أكجو -:

الوجو األكؿ  :أنو بناءن على ما تقدـ من األدلة السابقة اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل

تعأب ُب كجوب النكاح كأقل أحوالو باعتبار حكمو األصلي أنو مندكب إليو  ،كإذا كاف أقل
أحوالو الندب فإنو يقدـ على نوافل العبادة  ،إذ إف السنن أك ا١تندكبات مقدمة على
ػػػػػػػػػ
=

كاٟتديث حسن غريب كما َّبُت ذلك الًتمذم رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :سنن الًتمذم (. )383/3
( )1ىو معقل بن يسار بن عبداهلل بن يم ىع ّْت بن ىحَّراؽ بن ألم بن كعب بن مضر ا١تز٘ب  ،يكٌت أبا علي  ،قاؿ عن
نفسو  ،كإ٘ب لرافع غصنان من أغصاف الشجرة بيدم على رأس رسوؿ اهلل  فبايعناهي على أف ال نىًفَّر " ا.ىػ .
سكن البصرة كابتٌت ّٔا داران  ،كإليو ينسب هنر معقل الذم بالبصرة  ،شهد بيعة اٟتديبية  ،كتوُب بالبصرة ُب آخر
خبلفة معاكية رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستعياب  ،رقم الًتٚتة ( )2362ص ( ، )674الطبقات ٠تياط  ،رقم الًتٚتة ()79/1( )237
 ،معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة (  ، )78/3 ( )1033أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة
(. )224/5( )5038
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )63/20 ( )12613كسعيد بن منصور ُب سننو رقم ( )490
( ، )264/1كالبزار ُب مسنده  ،رقم (  ، )95/13 ( ، )6456كأبو عوانة ُب مستخرجو  ،رقم ( )4018
( ، )13/3كاحملاملي ُب أماليو  ،رقم (  ، )354/1 ( )393كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم ( )4028
( ،)338/9كالطتا٘ب ُب معجمو األكسط رقم (  ، )207/5 ( )5099كُب مسند الشاميُت أيضان  ،رقم
( ، )364/3 ( )2475كاٟتاكم ُب مستدركو  ،رقم (  ، )176/2 ( )2685كالرازم ُب الفوائد ( ، )1335
( ، )130/2كالقضاعي ُب مسند الشهاب  ،رقم (  ، )394/1 ( )675كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم
( ، )10/3 ( )2351كالكتل أيضان  ،رقم (  ، )131/7 ( )13476كاٟتديث صححو ابن حباف كاٟتاكم
ككافقو الذىيب كغَتىم .
كانظر  :صحيح بن حباف ( ، )338/9كمستدرؾ اٟتاكم (. )176/2
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)(1

النوافل .

الوجو الثاني  :أف النيب  قدَّـ النكاح على نوافل العبادة  ،بدليل قولو

 " : يا

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج  ،كمن ٓب يستطع فعليو بالصوـ )َّ " (2
فدؿ
ى

ذلك على أفضليتو

)(3

الوجو الثالث -:

.

رد النيب  على عثماف بن
أنو لو كانت نوافل العبادة أفضل من النكاح كمقدمةه عليو ١تا َّ
)(4

مظعوف رضي اهلل عنو طلبو للتبتل ىذه من جهة  ،كمن جهة أخرل أف النيب  توعَّد من
رغب عن النكاح بقولو  " :فمن رغب عن سنيت فليس مٍت

)(5

" كذلك يدؿ داللة كاضحة

على أفضلية النكاح على نوافل العبادة  ،إذ إف النوافل ال كعيد عليها
اعتراض :

)(6

.

الوجو األكؿ  -:أف ما ذيكر من أف النكاح مندكب إليو كا١تندكب مقدـ على النوافل،)(7

فإنو يقاؿ أيضان إف النوافل مندكب إليها كىي مقدمة على النكاح .
الوجو الثاني :

ما ذيكر من اختبلؼ أىل العلم ُب حكم النكاح فإنو يقاؿ  :إف بعع أىل العلم ذىبوا
إٔب أف النكاح مباح  ،كىو الصواب  ،إذ إف القوؿ بأنو كاجب أك مندكب إليو ال يصح ،
)(8

كذلك لضعف مدركو .

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )229/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب ( ، )651/2اإلنصاؼ (.)12/8
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 502
( )3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )94/2
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 503
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 503
( )6البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )143/3ا١تغٍت (. )342/9
( )7بدائع الصنائع (. )229/2
( )8اإلنصاؼ (. )12/8
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الوجو الثالث :
أف تقدـ النكاح على الصوـ إ٪تا كاف ُب حق الشباب الذين شأهنم فرط ا١تيل  ،كخشية
)(1

الفساد  ،كالنزاع أ٪تا ىو ُب حق غَتىم فبل يتأتى ذلك .

جواب عن االعتراض :
الوجو األكؿ  - :يسلّْم أف النوافل مندكب إليها كالنكاح  ،إال أف األمر ُب النكاح

ٮتتلف من حيث إف النكاح قد اقًتف بأمور قد تشعر بوجوبو منها-:
أ-أف النيب  فعلو ككاظب عليو ْتيث ٓب ٮتل عنو  ،بل كاف يزيد عليو حىت تزكج عددان
٦تا أبيح لو من النساء .
ب-أف النيب  أكعد على ترؾ النكاح ٓتبلؼ النوافل .
جػ -أف النيب  هنى عن التبتل .
يرد ما ذكر  ،كما يرد ما ذكر من أف القوؿ بوجوب النكاح أك ندبو مدركو
ككل ما سبق ُّ
ضعيف  ،بل مدركو قوم جدان
الوجو الثاني :

)(2

.

ما ذكر من أف تقدٙب النكاح على الصوـ إ٪تا ىو خاص بالشباب ليس بصحيح مطلقان،
إذ إف خطاب الشارع جاء لؤلمة كافةن  ،كما ُب قولو  " : تزكجوا الودكد الولود فإ٘ب
مكاثر بكم األمم يوـ القيامة

)(3

" ككقولو  " : لكٍت أصوـ كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج

النساء ٦تن رغب عن سنيت فليس مٍت "
كالتعطر كالسواؾ كالنكاح

)(5

)(4

 .ككقولو  " : أربع من سنن ا١ترسلُت اٟتياء

" كأما قولو  " : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

( )1الذخَتة (. )5/4
( )2انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (
( ، )143/3ا١تغٍت (. )343/9
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 504
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 503
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 503
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 ، )126/1البحر الرائق شرح كنز الدقائق

)(1

فليتزكج " فليس ا١تقصود بو قصر األمر بالنكاح على الشباب فقط إذ إف ا١تراد ىنا بياف
مزيد االىتماـ كالعناية بالشباب  ،كإف كاف غَتىم يدخل معهم  ،كلو كاف ما ذكر صحيحان
١تا كاظب النيب  عليو ْتيث ٓب ٮتل عنو  ،بل كاف يزيد عليو حىت تزكج عددان ٦تا أبيح لو
من النساء كلو كاف التخلي أفضل ما فعل ذلك
)(3

)(2

.

-7عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  " :لو ٓب يبق من أجلي إال عشرة أياـ،
)(4

فيهن طىٍو يؿ النكاح لتزكجت ٥تافة الفتنة " .
كأنا أعلم أ٘ب أموت ُب آخرىا ٕ ،ب َّ
-8عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ أليب الزكائد

عجز أك فجور "
ٯتنعك من النكاح إال ه

)(6

)(5

رضي اهلل عنو  " :ما

.

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 502
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق ( ، )64/2البحر الرائق ( ، )143/3ا١تغٍت (. )343/9
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )164/1( )493كأبو يعلى ُب مسنده  ،رقم ( )37/4( )2042
ككذلك ُب ا١تقصد العلي ُب زكائد أيب يعلى ا١توصلي رقم (  ، )326/2( )736كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط،
رقم ( . )375/4( )4476قاؿ ابن حجر  :حديث منكر  ،فيو خالد بن إٝتاعيل ا١تخزكمي قاؿ ُب ا١تيزاف عن
ابن عدم  :يضع اٟتديث على الثقات  ،كقاؿ ابن حباف  :ال ٬توز االحتجاج بو  ،كمن أباطيلو ىذا ا٠تت " ا.ىػ
.
انظر  :فيع القدير للمناكم (  ، )156/4آّركحُت البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )281/1 ( )302الكامل ُب
ضعفاء الرجاؿ البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )477/3( )600تعليقات الدارقطٍت على آّركحُت البن حباف ،
رقم الًتٚتة (  ، )88/1 ( )80ا١تغٍت ُب الضعفاء رقم الًتٚتة (  ، )201/1 ( )1827ميزاف االعتداؿ للذىي ،
رقم الًتٚتة (. )627/1( )2404
صحايب جليل كٓب أقف على شيء أكثر من ذلك إال أنو يكٌت بأيب الزكائد " ا.ىػ  .قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل "
( )5ىو "
ّّ
الدكاليب ُب الكٌت من الصحابة " .
مطُت ك
ذكرهي ّْ
ُّ
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2903/5أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )119/6( )5919
اإلصابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )132/7( )9948
( )6أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )170/1 ( )10384كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )15910
( ، )453/3كالفاكهي ُب أخبار مكة  ،رقم (  ، )329/1 ( )674كأبو نعيم ُب حلية األكلياء  ،رقم (بدكف)
( ، )6/4كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )21/10( )13465كاألثر صحيح ،قاؿ ابن حجر رٛتو
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=

-9عن ابن عباس

)(1

رضي اهلل عنو أنو قاؿ لسعيد بن جبَت

)(2

)(3

رٛتو اهلل ىل تزكجت ؟

قاؿ  :ال  ،قاؿ  " :تزكج فإف خَت ىذه األمة أكثرىا نساءن " .
كجو الداللة من اآلثار السابقة :
أف ما قالو الصحابة رضي اهلل عنهم ُب اآلثار السابقة إ٪تا ٭تمل ُب أقل أحوالو على معٌت
)(5

)(4

اٟتع كالندب إٔب النكاح كا١تندكب مقدـ على نوافل العبادات .
اعتراض -:
أعًتض على ىذه اآلثار بنفس االعًتاضات السابقة كأجيب باٞتواب السابق نفسو .
-10أف النيب  فعلو ككاظب عليو ْ ،تيث ٓب ٮتل منو  ،بل كاف يزيد عليو حىت تزكج
)(6

عددان ٦تا أبيح لو من النساء  ،كلو كاف التخلي أفضل ما فعل ذلك .
-11أف الظاىر أف األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ال يًتكوف األفضل فيما لو ّّ
حد معلوـ
)(7

حد معلوـ يي ُّ
 ،ألف ترؾ األفضل فيما لو ّّ
عد زلةن منهم .
اعتراض  ( :يمكن أف يقاؿ) .
إف ما ذيكر عن النيب  كاألنبياء ًم ٍن قىػٍبلًو إ٪تا ىو من خصوصياهتم  ،كعلٌة ذلك أف
األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ال يشغلهم النكاح كال يقطعهم عن التنفل بعبادة اهلل جل

ػػػػػػػػػ
=

يايب ُب كتاب النكاح و
بسند صحيح عن إبراىيم بن ميسرة ،قاؿ  :قاؿ ٕب طاكس ك٨تن ُب
اهلل كأكرد الفاكهي كالفر ُّ
عجز أك
الطواؼ لتنكحن أك
َّ
ألقولن لك ما قاؿ عمر أليب الزكائد رضي اهلل عنهما " ما ٯتنعك من النكاح إال ه
فجور " ا.ىػ  .انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة (. )132/7
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 77
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )126
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :كثرة النساء  ،رقم (. )3/7( )5069
( )4شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )164/7
( )5انظر  :بدائع الصنائع ( ، )229/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب ( ، )651/2اإلنصاؼ (.)12/8
( )6انظر ٖ :تفة الفقهاء (  ، )118/2الغرة ا١تنيفة ُب شرح ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (  ، )126/1ا١تغٍت
(. )343/9
(ٖ )7تفة الفقهاء (. )118/2
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كعبل .

جواب عن االعتراض :
أنو إذا ثبتت أفضلية النكاح ُب حق النيب  ثتبت ُب حق األمة ألف األصل ُب الشرائع
)(1

العموـ  ،أما ا٠تصوص فبل يثبت إال بدليل آخر .
-12كاستدؿ أيضان أصحاب ىذا القوؿ بأدلة عقلية كىي كالتإب :
سبب ٟتصوؿ الولد الصاّب الذم يدعو ألبيو بعد موتو  ،فيكوف أكٔب من
أ-أف النكاح ه
)(2

العبادة ا١تنقطعة ٔتوتو .
ب-أف النكاح سبب يتوصل بو إٔب مقصود أعظم من النوافل  ،كصيانة النفس عن
الفحشاء  ،كصيانة النفس عن ا٢تبلؾ بالنفقة كالسكٌت كاللباس لعجزىا عن التكسب  ،كبقاء
)(3

النسل البشرم .
جػ-أف النكاح نفعو و
متعد إٔب الغَت  ،أما نوافل العبادات فهي قاصرة على العبد نفسو،
)(4
متعد إٔب الغَت أفضل ٦تا نفعو غَت و
كببل شك أف ما كاف نفعو و
متعد إٔب الغَت .
د-أف النكاح بو انتظاـ مصاّب الدارين  ،كقد اجتمع فيو دكاعي الشرع  ،كالعقل ،
)(5

كالطبع فكاف أكٔب بالتقدٙب .
ىػ-أف النكاح يتضمن من الواجبات كالفرائع ما ٓب تتضمنو نوافل العبادات كاإلنفاؽ
)(6

كسائر الفرائع  ،كالشك أف إتياف الفرائع أكثر ثوابان من النوافل  ،فكاف أكٔب .
( )1انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل أيب حنيفة ( ، )126/1تبيُت اٟتقائق (. )94/2
( )2انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل أيب حنيفة ( ، )126/1تبيُت اٟتقائق (. )94/2
( )3انظر ٖ :تفة الفقهاء ( ٣ ، )118/2تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، )315/1البحر الرائق (  ، )143/3ا١تغٍت
البن قدامة ( ، )343/9شرح منتهى اإلرادات (  ، )99/5كشاؼ القناع (  ، )7/5مطالب أكٕب النهى ( )6/5
.
( )4انظر  :الذخَتة (. )5/4
( )5انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، )94/2تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (  ، )315/1الدر ا١تختار
( ، )3/3ا١تغٍت ( ، )343/9شرح منتهى اإلرادات ( ، )99/5كشاؼ القناع (. )6/5
( )6انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
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اعتراض -:
أف أصل النكاح شهوة النفس  ،كشهوة النفس تقطع العبد عن الرب سبحانو كتعأب ،
كإ٪تا النكاح كسيلة ١تا ذيكر  ،كالنوافل قربات ُب أنفسها  ،متعلقة بالرب سبحانو كتعأب و
ٔتعزؿ
)(1

عن النفس  ،كا١تقاصد مقدمة على الوسائل .
جواب عن االعتراض -:

الوجو األكؿ  :أف النكاح من ٚتلة العبادات لكوهنا سنة  ،ك٢تذا ييثاب العبد على إتياف

)(2
أىلو ُّ ،
كيدؿ على ذلك قولو  " كُب بضع أحدكم صدقة  ،قالوا  :يا رسوؿ اهلل  :أيأٌب
أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها أجر ؟ قاؿ  " :أرأيتم لو كضعها ُب حراـ أكاف عليو فيها كزر ؟
)(3

فكذلك إذا كضعها ُب اٟتبلؿ كاف لو أجر ".
الوجو الثاني :

مقصود شرعي  ،إذ إف بعع الضركريات
ال ييسلم بأف النكاح ٣ترد كسيلة فقط  ،بل إنو
ه
ال تتحقق إال بو  ،كبقاء اٞتنس البشرم  ،كالقياـ بعبادة اهلل تبارؾ كتعأب  ،كانتظاـ مصاّب
)(4

الدارين  ،مع اجتماع دكاعي الشرع  ،كالعقل  ،كالطبع فيو .

الوجو الثالث ( :يمكن أف يقاؿ) -:
ال ييسلَّم قطعان بأف النكاح يقطع العبد عن اٟتق سبحانو كتعأب  ،إذ إف النفس البشرية
إذا أعطيت حظها كنصيبها ٦تا فطرت عليو كاألكل  ،كالشرب  ،كالنوـ  ،كالنكاح  ،باعتداؿ
فإف ذلك ٭تملها على اإلحساف ُب عبادة اهلل جل كعبل كالقياـ ّٔا على أكمل و
كجو  ،كما
أف اإلخبلؿ ٔتا في ًطر عليو العبد يؤدم غالبان إٔب اإلخبلؿ بالعبادة .
( )1انظر  :الذخَتة (. )5/4
( )2انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :الكسوؼ  ،باب  :بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا١تعركؼ ،رقم ( )1006
( )697/2كغَته .
( )4انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، )94/2تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، )315/1كشاؼ القناع
( ، )6/5مطالب أكٕب النهى (. )6/5
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القوؿ الثاني -:
أف االشتغاؿ بالنوافل أفضل من النكاح  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية
كاستدلوا لذلك :

)(1

 ،كالشافعية

)(2

-1قولو تعأب  :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
)(3

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ .
كجو الداللة - :
فدؿ
أف اٟتصور  -:ىو الذم ال يأٌب النساء  ،كقد كردت ىذه اآلية ُب مقاـ ا١تدح ٌ ،
)(4

ذلك على أف نوافل العبادات أفضل من النكاح .
اعتراض من أربعة أكجو -:
الوجو األكؿ -:

)(5

أف شرع من قبلنا ليس بشرع لنا .
الوجو الثاني -:
أف التخلي لنوافل العبادة كاف أفضل من النكاح ُب الشرائع السابقة ٍ ،ب نسخ ُب
)(6

شريعتنا .

الوجو الثالث :

( )1انظر  :مواىب اٞتليل ( ، )21/5الذخَتة ( ، )5-4/4أكجز ا١تسالك إٔب موطأ اإلماـ مالك (.)323/9
( )2انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )113/9الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )5/5اٟتاكم الكبَت ( ، )32/9
ركضة الطالبُت (  ، )18/7آّموع شرح ا١تهذب (  ، )131/16كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار
( ، )347/1مغٍت احملتاج ( ، )205/4هناية احملتاج (. )183/6
( )3سورة آؿ عمراف اآلية (. )39
( )4انظر  :تفسَت ٣تاىد (  ، )251/1تفسَت مقاتل بن سليماف (  ، )237/1تفسَت اإلماـ الشافعي ( ، )469/1
تفسَت عبدالرزاؽ (. )391/1
(ٗ )5تريج الفركع على األصوؿ للز٧تا٘ب ( ، )369/1شرح ٥تتصر الركضة ( ، )174/3ركضة الناظر (. )457/1
( )6انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )143/3
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أف اٟتصور ىو ا١تمنوع من ا١تعاصي  ،ألف اٟتصر ىو اٟتبس كا١تنع  ،فكأنو ح ً
صر عن
ي
الذنوب فلم يأهتا  ،كأما القوؿ بأف اٟتصور ىو الذم ال يأٌب النساء لعدـ قدرتو عليهن فهذا
نقص  ،كمثل ىذا النقص األنبياء منزىوف عنو  ،فكيف يصح كركد ىذا الوصف ُب معرض
ا١تدح كىو ُب نفسو نقص  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف التفسَت األصح كاألنسب ىو أف
)(1

اٟتصور ا١تمنوع من ا١تعاصي .
الوجو الرابع -:

أف كلمة حصور تطرؽ ٢تا االحتماؿ  ،كإذا تطرؽ للدليل االحتماؿ بطل بو
)(2

االستدالؿ .

( )1مبلؾ التأكيل (. )325/2
( )2انظر  :تفسَت مبلؾ التأكيل ( ، )325/2تفسَت ٣تاىد (. )251/1
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جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو -:
الوجو األكؿ :

)(1

أف شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا كرد دليل من الشارع يدؿ على النسخ .

الوجو الثاني :
ال ييسلَّم ما ذكر من معٌت اٟتصور  ،بل إف اٟتصور ىو الذم ال يأٌب النساء مع قدرتو

عليهن .

الوجو الثالث :
ال ييسلَّم أف معٌت كلمة اٟتصور قد تطرؽ ٢تا االحتماؿ كبالتإب ال يبطل ّٔا
)(2

االستدالؿ .

-2قولو تعأب  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮰﮱ

ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
)(3

﮴ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ .
ﯖ
﮲﮳
كجو الداللة -:
حب الشهوات كاليت منها النكاح  ،كقد
أف اهلل جل كعبل َّبُت أف الناس قد يزيّْن ٢تم ُّ
)(4

الذـ فدؿ ذلك على أف نوافل العبادات أفضل من النكاح .
جاءت اآلية ُب معرض ّْ
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ليس ا١تراد بالناس ُب ىذه اآلية ا١تؤمنُت  ،إ٪تا ا١تراد ّٔم الكفار الذين صدهتم زىرة اٟتياة

( )1الفركؽ لئلماـ القراُب ( ، )9/4التبصرة ُب أصوؿ الفقو ( ، )285/1اللمع ُب أصوؿ الفقو ( ، )63/1التخليص
ُب أصوؿ الفقو (. )274/2
( )2انظر  :تفسَت ٣تاىد ( ، )251/1تفسَت مقاتل بن سليماف (. )237/1
( )3سورة آؿ عمراف  ،اآلية (. )14
( )4ا١تغٍت (. )342/9
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الدنيا عن اإلٯتاف باهلل كبرسولو  فصار االشتغاؿ مذمومان لذلك  ،أما ا١تؤمن فإف ىذه
األمور تعينو على القياـ ٔتا أكجب هلل عليو من طاعتو  ،كطاعة رسولو  ، كيدؿ على ذلك
داللة كاضحة سياؽ اآليات اليت تسبق ىذه اآلية

)(1

كىي قولو تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
)(2

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
)(3

ٍب قاؿ  :ﭽ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ...ﭼ .

الوجو الثاني  :ٯتكن أف يقاؿ :
يذـ منهم إال من صرفتو ىذه الشهوات عن
يسلّْم أف ا١تراد بذلك عموـ الناس  ،إال أنو ال ُّ
طاعة اهلل كطاعة رسولو . 
جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم أف ا١تراد باآلية الكفار فقط  ،بل ا١تراد عموـ الناس  ،كال يصح ما ذكر من
االستثناء  ،إذ إف األصل ُب الدليل الشرعي أف يبقى على عمومو إال إذا كاف كرد االستثناء
)(4

بدليل أك بنص شرعي آخر .
)(5

-3قولو تعأب  :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ .
( )1انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف (  . )266/1تفسَت الطتم (  ، )253/5معا٘ب القرآف كإعرابو للزجاج
(. )282/1
( )2سورة آؿ عمراف  ،اآليات من (. )13-10
( )3سورة آؿ عمراف اآلية (. )14
( )4انظر  :البحر احمليط ُب التفسَت (  ، )50/3تفسَت ا٠تازف (لباب التأكيل ُب معا٘ب التنزيل) (  ، )230/1تفسَت
النسفي (مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل) (. )240/1
( )5سورة الذاريات  ،من اآلية (. )56
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كجو الداللة -:
اٞتن كاإلنس إال ليتناكحوف  ،فعلم منو أف العبادة
أف اهلل جل كعبل ٓب يقل بأنو ما خلق َّ
)(1

أفضل من النكاح .
اعتراض -:

)(2

أف النكاح من ٚتلة العبادات لكوهنا سنة  ،ك٢تذا يثاب العبد فيها على إتياف أىلو .
كيدؿ على ذلك قولو  " كُب بضع أحدكم صدقة  ،قالوا يا رسوؿ اهلل أيأٌب أحدنا شهوتو
كيكوف لو أجر ؟ قاؿ  " :أرأيتم لو كضعها ُب حراـ أيكوف عليو فيها كزر ؟ فكذلك إذا
كضعها ُب اٟتبلؿ كاف لو أجر"

)(3

.

جواب عن االعتراض :
عد من ا١تعامبلت  ،حىت إنو لىي ً
ال يصح ما ذكر كال ييسلَّم بو  ،ألف النكاح يي ُّ
ص ُّح من
ى
)(4

الكافر ،كلو كاف من العبادات ١تا صح من الكافر .
)(5

إٕب من دنياكم
-4عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل " حبب َّ
)(6
كجعًل قرة عيٍت ُب الصبلة " .
دنياكم الطيب كالنساء  ،ي
كجو الداللة -:

( )1الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )2الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )3الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )4اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )651/2
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )302
( )6أخرجو النسائي  ،كتاب  :عشرة النساء  ،باب  :حب النساء  ،رقم (  ، )61/7 ( )3939كاإلماـ أٛتد ُب
مسنده  ،رقم (  ، )305/19 ( )12293كأبو يعلى ُب مسنده  ،رقم (  ، )199/6 ( )3482كأبو عوانة ُب
مستخرجو  ،رقم ( ، )14/3( )4021كأبو عبداهلل ا١تقدسي ُب األحاديث ا١تختارة رقم ( .)428/4( )1608
كاٟتديث صحيح  ،صححو ضياء الدين أبو عبداهلل بن عبدالواحد ا١تقدسي حيث كضعو ُب كتابو األحاديث
ا١تختارة كا١تستخرج من األحاديث ا١تختارة ٦تا ٓب ٮترجو البخارم كمسلم ُب صحيحهما (. )428/4
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)(1

أف كل ما فيو قرة عُت للنيب  فهو أفضل  ،فتكوف الصبلة أفضل من النكاح .
)(2

-5عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :سألت رسوؿ اهلل  أم األعماؿ
أم ؟ قاؿ :
أم ؟ قاؿ :بر الوالدين ،قاؿ ٍ :ب ّّ
أفضل ؟ قاؿ  :الصبلة على كقتها  ،قاؿ ٍ :بَّ ّّ
)(3

اٞتهاد ُب سبيل اهلل " .

كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديث أف الصبلة ىي أفضل األعماؿ  ،كبناءن على ذلك فإف نوافل العبادات كاليت
منها الصبلة ىي أفضل من االشتغاؿ بالنكاح .
اعتراض من ثالثة أكجو -:

الوجو األكؿ -:
إٕب من دنياكم الطيب كالنساء " فيو تقدـ النكاح على
أف النيب ُ ب قولو  " :حبب َّ
)(4

الصبلة كالتقدٙب دليل على الًتجيح .
الوجو الثاني -:

أف النيب ُ ب قولو  " :كجعل قرة عيٍت ُب الصبلة " ٓب يقل صبلة النفل ،فبل يكوف
)(5

دليبلن  ،الحتماؿ أف يكوف مراده صبلة الفرض .

الوجو الثالث :
ا١تراد من قولو  " : أفضل األعماؿ الصبلة على كقتها " أم أفضل األعماؿ ا١تفركضة
الصبلة  ،كأفضل النوافل الصبلة النافلة  ،كليس ا١تراد بأف أفضل األعماؿ مطلقان الصبلة ،
كيدؿ على ذلك أنو ال يلزـ من ىذا اٟتديث أف تكوف الصبلة النافلة أفضل من الزكاة

( )1الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :مواقيت الصبلة  ،باب  :فضل الصبلة لوقتها  ،رقم (  ، )112/1( )527كمسلم،
كتاب  :اإلٯتاف  ،باب  :بياف كوف اإلٯتاف باهلل تعأب أفضل األعماؿ  ،رقم (.)90/1( )58
( )4الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )5الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
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)(1

ا١تفركضة أك اٟتج ا١تفركض إذ إنو يبعد أف تكوف نوافل العبادات أفضل من الفركض .
جواب عن االعتراض (ٯتكن أف يقاؿ) :
الوجو األكؿ -:

أنو  كإف قدَّـ ذكر النكاح ُب اٟتديث  ،إال أنو أخت  أنو يجعً ىل قرة عينيو ُب الصبلة
َّ
فدؿ على أف نوافل العبادات اليت منها الصبلة أفضل .
الوجو الثاني -:
ال ييسلَّم بأف ا١تراد بالصبلة ُب قولو  كجعل قرة عيٍت ُب الصبلة بأهنا الصبلة ا١تفركضة
فقط  ،بل كالصبلة النافلة أيضان  ،ألف لفظ الصبلة ىنا مطلق فيشمل الصبلة النافلة كما
يشمل ا١تفركضة .
الوجو الثالث :
سلّْم بأف ا١تراد ُب قولو  " : أفضل األعماؿ الصبلة على كقتها " أف أفضل األعماؿ
ا١تفركضة الصبلة  ،كأفضل األعماؿ النوافل الصبلة النافلة  ،كبناءن على ذلك فإف الصبلة
كل ك و
احد منهما سنةه .
النافلة أفضل من النكاح إذ إف َّ
-6كاستدلوا أيضان بأدلة عقلية كىي كالتالي -:

أ-أف النوافل مندكب إليها  ،كالنكاح مباح  ،فكانت النوافل مقدمة على النكاح
)(2

لذلك .
صح من الكافر  ،كالعبادة أفضل منها  ،ألهنا شرعت
ب-أف النكاح من ا١تعامبلت حىت َّ
)(3

هلل تعأب  ،أما ا١تعامبلت فقد شرعت للعباد .
جػ-أف العبد بعقده النكاح يلزـ نفسو حقوقان ىو مستغن عن التزامها ،كذلك ٓتبلؼ

( )1الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
( )2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )229/2
( )3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )94/2ا١تغٍت البن قدامة (  " ، )342/9قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل  " :ألنو
عقد معاكضة فكاف االشتغاؿ بالنوافل أفضل منو كالبيع " كذلك ُب معرض ذكره أدلة الشافعية رٛتهم اهلل تعأب .
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)(1

االشتغاؿ بنوافل العبادات .
اعتراض من ثالثة أكجو -:

الوجو األكؿ -:
ال ييسلَّم بأف النكاح مباح  ،بل إنو سنةه مؤكدة ُب أقل أحوالو فيقدـ على نوافل
)(2

العبادات .

الوجو الثاني -:
ال ييسلَّم بأف النكاح من ا١تعامبلت  ،بل إنو من ٚتلة العبادات  ،كذلك لقولو " : 
)(3

كُب بضع أحدكم صدقة " كلذلك يثاب العبد على إتياف أىلو .

الوجو الثالث -:
أنو ال ييسلَّم بأف العبد بالنكاح يلزـ نفسو حقوقان ىو مستغ ون عنها  ،بل إنو ال يستغٍت
ً
مآالت األموًر كعواقبًها  ،حيث إف ٢تا ٙترات كثَتة ترفع العبد
عنها  ،كال سيما إذا ني ًظىر إٔب
)(4
درجات ُب اٞتنة ،كمن ذلك الولد الصاّب الذم يدعو لو ُب حياتو كبعد ٦تاتو .
كمن ذلك أيضان ما ٭تصلو العبد من حسنات عظيمة من النكاح الذم يتضمن من
الواجبات ا١تفركضة عليو كاإلنفاؽ  ،كسائر الفرائع  ،كالشك أف إتياف الفرائع أكثر ثوابان
)(5

من النوافل فكاف أكٔب كأحرل .

( )1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )113/9شرح ا١تهذب (. )131/16
( )2انظر  :اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )651/2
( )3انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
()4انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
()5انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )126/1
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جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :

)(1
ال ييسلَّم بأف النكاح سنةه مؤكدةه  ،بل إنو مباح فنقدـ نوافل العبادات عليو .

الوجو الثاني -:
ال يسلَّم بأف النكاح من العبادات  ،بل ىو من ا١تعامبلت  ،كلذلك فإنو يصح من
)(2

الكافر .

الوجو الثالث -:
ال ييسلَّم بأف اٟتقوؽ ا١تًتتبة على النكاح ال يستغٌت عنها العبد  ،بل إنو يستغٌت عنها
)(3

كُب ذلك إلزاـ لنفسو ّٔا .

الراجح :
يتبُت أف القوؿ الراجح كاهلل أعلم ىو
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم كمناقشاهتم َّ
ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ كذلك لؤلسباب التالية -:
-1أف النيب  كىو قدكة األمة  ،ككذلك صحابتو الكراـ رضي اهلل عنهم قد تزكجوا
كليس ذلك فحسب بل كعددكا  ،فهذا أبو بكر رضي اهلل عنو تزكج ٜتسان  ،كعمر رضي اهلل
عنو تزكج سبعان  ،كعثماف رضي اهلل عنو تزكج ٙتانان ،كعلي رضي اهلل عنو تزكج ٙتانان أيضان ،
كقدكهتم كأسوهتم ُب ذلك ىو ٤تمد  ، كلو كاف االشتغاؿ بنوافل العبادة أفضل ١تا عددكا
بل ك١تا تزكجوا كاحدةن أصبلن.
-2أف النيب  قد أنكر على من قاؿ  :كأما أنا فبل أتزكج النساء  ،كٓب يستفصل النيب
 عن حالو ،كىل عنده ميل شديد إٔب النساء أـ ىو ميل عادم ،بل بادر إليو بقولو " :
كلكٍت أصوـ  ،كأفطر  ،كأصلي  ،كأرقد  ،كأتزكج النساء  ،فمن رغب عن سنيت فليس مٍت "
كىذا فيو كعيد شديد  ،أما النوافل فإنو ٓب يرد على تركها كعيد .
( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )229/2
( )2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )94/2
( )3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )113/9آّموع شرح ا١تهذب (. )131/16
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-3أف النكاح منافعو متعدية  ،بل كمنافعو عظيمة ككثَتة جدان  ،يصعب عدُّىا كحصرىا،
كيتضمن فركضان كثَتة  ،كاإلنفاؽ  ،كالًتبية  ،كاألمر با١تعركؼ  ،كالنهي عن ا١تنكر  ،ك٨تو
ذلك ٓ ،تبلؼ نوافل العبادات فإف منفعتها ترجع إٔب ا١تكلف كحده فقط .
-4ال يشك أح هد أف األجور ا١تًتتبة على النكاح تتضاعف بآالؼ ا١ترات على أجر
نوافل العبادات  ،كما كاف األجر ا١تًتتب عليو أكثر كاف أفضل من غَته .
-5أف النيب  هنى عن التبتل  ،كٓب يً٬ت ًز التبتل و
ألحد من أمتو مطلقان  ،كلو كاف غَت
 عن
قادر على إتياف النساء  ،كلو كاف االشتغاؿ بنوافل العبادات أفضل ما هنى النيب
التبتل  ،إذ يًتتب على ذلك أف النيب  أرشد أمتو إٔب ا١تفضوؿ مع كجود الفاضل  ،كىذا
ال ٬توز ُب حقو  إذ إنو  ال يدؿ أمتو إال على األكمل كاألفضل .
-6أف النكاح سبب ٟتصوؿ الولد الصاّب الذم يدعو ألبيو بعد موتو  ،فيكوف أكٔب
كأفضل من العبادة ا١تنقطعة ٔتوتو .
-7أف النكاح بو انتظاـ مصاّب العباد ُب الدارين .
-8أف النكاح قد اجتمع فيو دكاعي الشرع  ،كالعقل  ،كالطبع فكاف أكٔب.
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المبحث الثاني
)(1

حرمة عقد النكاح للمحرـ
أكالن :التعريف بالعقد كالمحرـ لغة كاصطالحان -:

أ-التعريف بالعقد لغة كاصطالحان -:
العقد لغة يطلق على عدة و
معاف منها :

-1ما يٯتسك بالشيء كيوثقو  ،يقاؿ  :عقدت اٟتبل عقدان  ،إذا أمسكت باٟتبل شيئان
نقيع اٟتى ّْل .
معينان ككثقتو كىو ي
-2العهد  :يقاؿ  :عاقدتو على أال أعمل سوءنا معو  ،أم عاىدتو .
دت النكاح  ،أم أحكمتو كأبرمتو.
-3اإلحكاـ كاإلبراـ  -:يقاؿ ىع ىق ي
)(2
كعقَّدهتا  ،إذا أكدهتا .
دت اليمُت ى
-4تأكيد الشيء  -:كمنو ىع ىق ي

أما العقد اصطالحان -:
)(3
ىو ربط أجزاء التصرؼ باإل٬تاب كالقبوؿ شرعان .
كعرفو بعضهم بقولو  " :التزاـ ا١تتعاقدين كتعاىد٫تا أمران  ،كىو عبارة عن ارتباط اإل٬تاب
َّ
)(4
بالقبوؿ .
كعرفو آخركف بقو٢تم ٣ -:تموع إ٬تاب أحد ا١تتكلمُت مع قبوؿ اآلخر "  ،زاد بعضهم :
َّ
)(5
" أك كبلـ الواحد القائم مقامهما "  - ،أم متوٕب الطرفُت . -
ب-التعريف بالمحرـ لغة كاصطالحان-:
ا١تحرـ لغة  -:ىو الذم يدخل أك يشرع ُب أعماؿ اٟتج أك العمرة  ،كٝتى بذلك ألنو
ي

( )1تقدـ التعريف بالنكاح لغةن كاصطبلحان ص ( . ) 489-488
( )2انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عقد) ص ( ، )186كا١تصباح ا١تنَت مادة (عقد) ص (. )218
( )3البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )283/5الدر ا١تختار (. )9/3
(٣ )4تلة األحكاـ العدلية (. )29/1
( )5انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )94/2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)85/3الدر ا١تختار كحاشية
بن عابدين (. )3/3
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)(1

ي٭تّْرـ عليو ما كاف حبلالن من قبل كالصيد كالنساء .

أما التعريف االصطالحي للمحرـ فإنو ال يختلف عن التعريف اللغوم :

احملرـ  -:ىو من أىل باٟتج أك العمرة  ،كباشر أسبأّما كشركطهما من خلع
حيث إف ٍ
٥تيط  ،كاجتناب األشياء اليت منعو الشارع منها  ،كالطيب  ،كالنكاح  ،كالصيد  ،كغَت
)(2
ذلك .
)(3
كقاؿ بعضهم  " :ما ٬تعل ا١تباح عليو حرامان بنية اٟتج أك العمرة " .
كيمكن تعريف المحرـ بأنو  -:ىو من شرع ُب اٟتج أك العمرة بنيّْ وة عن نفسو أك عن

غَته  ،فحرمت عليو أشياء ٥تصوصة بسبب ذلك .
كيؤخذ على التعريف األكؿ أنو ذكر أف احملرـ باشر أسبأّما كشركطهما –أم اٟتج أك
العمرة  -من خلع ٥تيط  ،كاجتناب األشياء اليت منعو الشارع منها  ،كالطيب  ،كالنكاح ،
كالصيد  ،كغَت ذلك  ،كىذه األمور ليست شرطان ُب صحة كونو ٤ترمان  ،إذ قد ٯتوت بعد
إحرامو مباشرة  ،أك قد يرتكب بعضها فتجب عليو الدية كيصح إحرامو .
كأما التعريف الثا٘ب فإنو قد جعل جنس ا١تباح ٤ترمان على احملرـ  ،كىذا غَت صحيح  ،إذ
احملرىـ ىو بعع ا١تباح كليس ٚتيعو .
إف ى
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على حرمة عقد النكاح
للم ٍح ًرـ-:
ي

ىو اإلماـ ٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفرج أبو عبداهلل مشس ا١تقدسي الرامييٍت ٍب
)(4
اٟتنبلي ُب كتابو الفركع  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل  " :كىذا يدؿ على أف حديث ابن عباس
( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (حرـ) ص ( ، )56هتذيب اللغة  ،مادة (حرـ) (. )239/5
( )2انظر  :النهاية ُب غريب اٟتديث البن األثَت (. )373/1
( )3انظر  :دستور العلماء (.)161/3
( )4ىو اإلماـ العآب مشس الدين القانو٘ب  ،نسبة إٔب قانوف الساحل  ،نائب قاضي القضاة ٚ ،تاؿ الدين ا١ترداكم
اٟتنبلي  ،كزكج ابنتو  ،كاف قد برع ُب الفركع كناؿ الغاية فيها من الشركع  ،كمهد ُب األحكاـ  ،يستحضر فركعان
كثَتة من مذىبو كلها غرائب  ،كيرسل منها ُب أغراضو سهامان غرائب ،كلد سنة سبع مائة كستة عشر للهجرة ،
صنف الفركع ُب ٣تلدين أجاد فيها إٔب الغاية  ،قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل  " :كاف بارعان  ،فاصبلن  ،متقنان ُب علوـ
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رضي اهلل عنهما خطأ  ،ككذا نقل بعع أصحاب أٛتد أنو خطأ ٍ ،ب قصة ميمونة ٥تتلفة
كما سبق  ،فيتعارض ذلك  ،كما سبق ال معارض لو ٍ ،ب ركاية اٟتل أكٔب ألنو أكثر  ،كفيها
صاحب القصة كالسفَت فها  ،كال مطعن فيها  ،كيوافقها ما سبق  ،كفيها زيادة  ،مع صغر
خاص بو
سن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،كٯتكن اٞتمع بأنو ظهر تزك٬تهاكىو ٤ترـ  ،أك فعلو ّّ
)(1
 ،كعليو عمل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم " ا.ىػ .
ثالثان  :ثبوب ذلك عنهم من عدمو -:

-1عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  يقوؿ  " :ال ينكح احملرـ
)(2
كال ينكح كال ٮتطب " .
)(4
)(3
-2عن أيب غطفاف بن طر و
رم أف أباهي طىريفان تزكج امرأة كىو ٤ترـ ىفرَّد عمر بن
يف ا١ت ّْ
) (5ي
ا٠تطاب رضي اهلل عنو نكاحو .
ػػػػػػػػػ
=

كثَتة كال سيما ُب الفركع  ،اشتغل ُب الفقو كبرع فيو  ،كلو أيضان كتاب على ا١تقنع  ،شرحو ُب ٨تو ثبلثُت ٣تلدان
توُب سنة سبع مائة كثبلث كستُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :أعياف العصر كأعواف النصر (  ، )369/5الوفيات البن رافع (  ، )253/2الدرر الكامنة ُب ا١تائة الثامنة  ،رقم
الًتٚتة ( ، )14/6( )2069ا١تقصد األرشد  ،رقم الًتٚتة ( ، )184( )158األعبلـ للزركلي (.)107/7
( )1الفركع البن مفلح (. )439/5
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب ٖ :ترٙب نكاح احملرـ ككراىة خطبتو رقم (. )1030/2( )1409
رم  ،قاؿ النسائي ُب " الكٌت" أبو غطفاف ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات ،
( )3ىو سعد بن طريف بن مالك ا١ت ّْ
ي
ككثقو ابن حجر ُب التقريب  ،ركل لو مسلم كأبو داكد كالنسائي كابن ماجو .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )396/3 ( )8160الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )724
( ، )134/5اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة (  ، )422/9 ( )2076اإلكماؿ ُب رفع االرتياب
(. )241/7
رم .
( )4كاٝتو  :طريف بن مالك ا١ت ّْ
ي
انظر  :هتذيب الكماؿ (.)396/3
( )5أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )410/2 ( )771كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )14214
( ، )347/7كاألثر صحيح  ،قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل  " :قد ثبت أف عمر كعليان كغَت٫تا من الصحابة
رضي اهلل عنهم فرقوا بُت ٤ترـ نكح كبُت امرأتو كال يكوف ىذا إال عن ثبت " ا.ىػ.
-535-

=

-3عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :من تزكج كىو ٤ترـ نزعنا منو امرأتو كٓب ٧تز نكاحو "
)(1
كُب لفظ آخر عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :ال ينكح احملرـ  ،فإف نكح يرَّد نكاحو" .
رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت -:

القوؿ األكؿ -:

)(2

أنو ال ٬توز عقد النكاح للمحرـ  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية
)(4
)(3
كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك :
-1عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال ينكح ا١ت ٍح ًرـ كال
ي
)(5
ً
ب" .
يينكح كال ىٮتط ي
ػػػػػػػػػ
=

،

انظر  :فتح البارم البن حجر . )166/9( ،
( )1أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  )347/7( )1421كاألثر صحيح  ،قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب ُب
الفتح ( قد ثبت أف عمر كعليان كغَت٫تا من الصحابة رضي اهلل عنهم َّفرقوا بُت ٤ترـ نكح كبُت امرأتو كال يكوف
ىذا إال عن ثبت " .
( )2انظر  :ا١تدكنة (  ، )122/2الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (  ، )93/1الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )534/2البياف
كالتحصيل ( ، )316/4بداية آّتهد (  ، )96/2القوانُت الفقهية (  ، )132الثمر الدا٘ب (  ، )462/1حاشية
العدكم ( ، )75/2الفواكو الدكا٘ب (. )29/2
( )3انظر  :األـ ( ٥ ، )84/5تتصر ا١تز٘ب (  ، )277/8اللباب فيفقو السنة كالكتاب (  ، )304/1اٟتاكم الكبَت
( ، )123/4التنبيو ُب الفقو الشافعي ( ، )160هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ( ، )406/12فتح العزيز بشرح
الوجيز للغزإب ( ، )481/7آّموع شرح ا١تهذب ( ، )287/7ركضة الطالبُت (. )144/3
( )4انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد بركاية ابنو أيب الفضل ( ، )342/1كركاية ابنو عبداهلل ( ، )235/1كركاية إسحاؽ بن
راىويو (  ، )2193/5ا١تغٍت البن قدامة (  ، )483/2اإلقناع (  ، )584/1مطالب أكٕب النهى ( ، )266/3
غاية ا١تنتهى (. )399/1
( )5أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب ٖ :ترٙب نكاح احملرـ ككراىة خطبتو  ،رقم ( ، )1030/2( )1409كغَته .
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كجو الداللة -:
ا١تتزكج كا١تىزَّكجة ،كإذا كاف األمر
أف النيب َّ بُت أف اإلحراـ يناُب عقد النكاح ُب ا١ت ّْزكج ك ّْ
ي
ي
)(1
الوٕب أك أحد الزكجُت .
كذلك فإنو ٭ترـ على احملرـ عقد النكاح سواءن كاف من ّْ
اعتراض من أربعة كجوه -:

الوجو األكؿ :

)(2

أف اٟتديث ضعيف  ،كذلك بسبب ضعف بعع رجالو كبياف ضعفو من خبلؿ ثبلثة
أمور -:
األمر األكؿ  :أننا ال نعلم أحدان أسند ىذا اٟتديث غَت ٛتاد بن زيد
)(4

)(5

)(1

)(3

عن مطر

الوراؽ .
الوراؽ  ،كقد َّ
ضعف اإلماـ أٛتد ك٭تِت بن سعيد رٛتهما اهلل تعأب مطر َّ
َّ
( )1هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (. )406/12
( )2البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
البصرم  ،قاؿ أبو حاًب " كاف ضريران ككاف ٭تفظ حديثو كلَّو "ا.ىػ .فهو من
األزدم
( )3ىو ٛتاد بن زيد بن ًد ٍرىىم
ُّ
ُّ
األئمة الكبار ُب اٟتديث  ،قاؿ عبدالرٛتن بن مهدم  :أئمة الناس ُب زماهنم أربعة  :سفياف الثورم بالكوفة ،
كمالك باٟتجاز  ،كاألكزاعي بالشاـ كٛتاد بن زيد بالبصرة " ا.ىػ  .كقد كرد ُب الثناء عليو كبلـ كثَت عن أىل
العلم ،كلد سنة و
ٙتاف كتسعُت كتوُب سنة تسع كسبعُت كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )274/2( )1465الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )210/7( )3306
الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة (  ، )54/1 ( )79الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )7435
(. )217/6
الوراؽ أبو رجاء ا٠ترسا٘ب  ،سكن البصرة  ،ككاف يكتب ا١تصاحف  ،قاؿ أبو طالب :
( )4ىو  :مطر بن طهماف َّ
ضعف حديثو عن عطاء  ،كقاؿ عبداهلل بن
الوراؽ فقاؿ  :كاف ٭تِت بن سعيد يي ّْ
سألت أٛتد بن حنبل عن مطر َّ
و
كسئل ٭تِت
حنبل  :سألت أيب عن مطر َّ
الوراؽ فقاؿ  :ما أقربو من ابن ليلى ُب سوء اٟتفظ ُب عطاء خاصة"  ،ي
بن معُت عنو فقاؿ " ضعيف ُب حديث عطاء بن أيب رباح " ا.ىػ  ،كقاؿ أبو زرعة  :صاّب اٟتديث" ا.ىػ  .كقاؿ
أبو حاًب  :صاّب اٟتديث " ا.ىػ  ،كقاؿ النسائي  :ليس بالقوم " ا.ىػ  .كذكره ابن حباف ُب كتاب  :الثقات ،
كقاؿ البخارم  " :ال بأس بو " توُب سنة تسع كعشرين كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )125/7( )6587الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )189/7( )3205
)1752
تايخ ابن معُت رقم الًتٚتة (  ، )133/4 ( ، )3552التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (
(.)400/7
( )5تقدمت ترٚتة اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل ص (. )84
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األمر الثاني  -:أف البخارم

)(2

ضعف حديث عثماف رضي اهلل عنو ُب
رٛتو اهلل قد َّ
)(3

كرد بو ركاية مالك كمذىبو .
النهي عن نكاح احملرـ َّ ،

)(4

)(5

األمر الثالث  :أف البخارم قد أكرد ُب صحيحو حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما
)(1
)(6
 " :أف النيب  تزكج ميمونة كىو يٍ٤ت ًرـ " .
ػػػػػػػػػ
=

( )1ىو ٭تِت بن سعيد بن ُّفركخ القطاف التميمي  ،أبو سعد البصرم اٟتافظ  ،كلد ُب سنة عشرين كمائة ُب أك٢تا ،من
كبار األئمة  ،قاؿ عنو أبو بكر بن منجويو  :كاف من سادات أىل زمانو حفظان  ،ككرعان  ،كفهمان  ،كفضبلن ،
كدينان  ،كعلمان  ،كىو الذم مهد ألىل العراؽ رسم اٟتديث  ،كأمعن ُب البحث عن الثقات كترؾ الضعفاء" توُب
سنة و
ٙتاف كتسعُت كمائة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  .رقم الًتٚتة (  ، )38/8 ( )7429الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( )1334
( ، )364/1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )611/7( )11713مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة
. )255/1( )1278
( )2ىو ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة اٞتعفي  ،أبو عبداهلل بن أيب اٟتسن البخارم  ،من كبار األئمة اٟتفاظ
 ،صاحب صحيح البخارم كلد سنة أربعة كتسعُت كمائة  ،قاؿ أىل العلم عنو ُب الثناء كبلمان كثَتان  ،قاؿ اإلماـ
أٛتد عنو  " :ما أخرجت خرساف مثلو " ا.ىػ  ،كقاؿ ابن أيب شيبة " ما رأينا مثلو " ا.ىػ  .كقاؿ الفبلس  " :كل
حديث ال يعرفو البخارم فليس ْتديث" ا.ىػ .توُب سنة مائتُت كست كٜتسُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )227/8 ( )5648الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )15482
( ، )113/9تاريخ بغداد  ،رقم الًتٚتة  ، )5/2( )0424التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد  ،رقم الًتٚتة ()6
(. )30/1
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )430
( )4انظر  :البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
( )5تقدمت ترٚتتو ص(. )77
( )6ىي ميمونة بنت اٟتارث ا٢تبللية بن حزف بن يّتىَت ا٢تبللية  ،رضي اهلل عنها  ،زكج النيب  ، كأـ ا١تؤمنُت  ،أخت
أٝتاء بنت عميس رضي اهلل عنها  ،كىي اليت كىبت نفسها للنيب  كما قاؿ قتادة رٛتو اهلل  ،كفيها نزؿ قوؿ

اهلل جل كعبل  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [األحزاب من اآلية  ، . ]50كقد اختلف الفقهاء كأىل السَت ُب
حاؿ رسوؿ اهلل  إذ عقد نكاحو مع ميمونة  ،ىل كاف ي٤ترمان أـ حبلالن  ،توفيت رضي اهلل عنها بسرؼ سنة
-538-

=

الوجو الثاني - :
أف اٟتديث لو يسلّْم بصحتو فإنو ال يدؿ على حرمة عقد النكاح كسبب ذلك أف النكاح

٤تموؿ على الوطء حقيقة كالعقد ٣تازان  ،كإذا كاف األمر كذلك فيقدـ ا١تعٌت األكؿ  ،كىو
الوطء على ا١تعٌت الثا٘ب ألنو حقيقة ُب ا١تعٌت األكؿ ٣تاز ُب الثا٘ب  ،كيؤيد ذلك أف حرمة
الوطء حاؿ اإلحراـ ال يلزـ منو حرمة عقد النكاح كمثاؿ ذلك شراءي األمة  ،إذ إف شراء األ ىىم ًة
)(2
حاؿ اإلحراـ جائز مع حرمة كطئها ُب تلك اٟتاؿ .
الوجو الثالث -:

)(3

)(4

أف حديث عثماف رضي اهلل عنو إ٪تا ركاه نػيبىػٍيو بن كىب كىو ليس كعمرك بن دينار
كال كجابر بن زيد) ، (5إذ ليس لو موضع من العلم كموضع ك و
احد ٦تن ذكرنا  ،كإذا كاف اٟتاؿ
ػػػػػػػػػ
=

ست كستُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )3454ص (  ، )936معرفة الصحابة البن منده (  ، )967/1أسد
الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )262/7( )7305
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :تزكيج احملرـ  ،رقم (  )15/3( )1837كمسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب
ٖ :ترٙب نكاح احملرـ  ،ككراىة خطبتو  ،رقم ( ، )1031/2( )1410كغَت٫تا .
( )2انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )49/5ا١تبسوط (  ، )191/4بدائع الصنائع (  ، )310/2االختيار لتعليل احملتار
(. )102/3
( )3ىو نػيٍبتىػٍيو بن كىب بن عثماف بن أيب طلحة  ،القرشي  ،العبدرم  ،قاؿ النسائي  :ثقةه  ،كذكره ابن حباف ُب
الثقات ،كقاؿ ٤تمد بن سعد  :كاف ثقةن قليل اٟتديث  ،توُب ُب فتنة الوليد بن يزيد " .
انظر  :هتذيب الكماؿ ،رقم الًتٚتة ( ، )317/7( )6978رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة ()297/2( )1734
 ،هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة (. )124/2( )627
لكن اهلل
( )4ىو عمرك بن دينار ا١تكي  ،أبو ٤تمد األثرـ اٞتيمحي  ،مؤب بٍت ٥تزكـ  ،قاؿ اإلماـ أٛتد  :كاف مؤب َّ ،
شرفو بالعلم " كقاؿ ابن أيب ى٧تيح  :ما كاف عندنا أح هد أفقو كال أعلم من عمرك بن دينار " ا.ىػ  ،كقاؿ سفياف بن
عيينة  :كاف أعلم أىل مكة " ا.ىػ  ،كقاؿ أبو زرعة كأبو حاًب ثقة  ،كقاؿ النسائي ثقة ثبت " ا.ىػ  .توُب سنة
ٜتس كعشرين كمائة كىو ابن ٙتانُت سنة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )408/5 ( )4949الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )1257
( ، )363/1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )167/5( )4400
( )5ىو جابر بن زيد األزدم اليحمدم  ،أبو الشعثاء اٞتوُب البصرم  ،قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو ؛ لو أف الناس
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)(1

ض بو ٚتيع من ذكرنا ٦تن ركل ٓتبلؼ ذلك .
كذلك فإنو ال ٬توز أف يػي ىع ىار ى
الوجو الرابع :
أنو لو يسلّْم بصحة اٟتديث فإنو يركل بالنهى ٣تردان  ،كالنهي آّرد إ٪تا يقتضي التَّنزيو فقط  ،كما ُب
)(2

هنيو  عن خطبة الرجل على خطبة أخيو  ،كبناءن على ذلك فإف النهي ُب اٟتديث ٭تمل على التنزيو
)(3
و
كحينئذ يكوف العقد صحيحان .
ٚتعان بُت األدلة ،
الجواب عن االعتراض من أربعة كجوه -:

الوجو األكؿ :
كالجواب فيو يكوف من خالؿ أربعة أمور -:
األمر األكؿ :

أف القوؿ بأنو ال يعلم أح هد قد أسند حديث عثماف رضي اهلل عنو غَت ٛتاد بن زيد عن مطر الوراؽ
)(4
و
بإسناد آخر صحيح عند مسلم كغَته .
غَت صحيح  ،إذ إنو كرد

ػػػػػػػػػ
=

نزلوا عند قوؿ جابر بن زيد ألكسعهم علمان " ا.ىػ  ،كرٔتا قاؿ  " :عما ُب كتاب اهلل " ا.ىػ كقاؿ عنو ابن عباس
رضي اهلل عنو مرة " ىو أحد العلماء " ا.ىػ  .كسئل ابن عباس رضي اهلل عنو مرة فقاؿ " :تسألو٘ب كفيكم جابر
بن زيد " ا.ىػ  ،قاؿ ٭تِت بن معُت كأبو زرعة  :ثقة  ،توُب سنة ثبلث كتسعُت للهجرة " ا.ىػ.
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )424/1( )851مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة ( )646
( ، )144/1طبقات الفقهاء ( ، )88/1هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة (. )141/1( )98
( )1اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )461/1
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :ال ٮتطب على خطبة أخيو حىت ينكح أك يدع  ،رقم ( )5144
( ، )19/7كمسلم  ،كتاب  :النكاح  ،باب ٖ :ترٙب ا٠تطبة على خطبة أخيو حىت يأذف أك يًتؾ  ،رقم ()1413
(. )1033/2
( )3انظر  :اؿبناية شرح ا٢تداية (. )49/5
( )4انظر  :صحيح مسلم  ، )1031/2 ( ، )1030/2 ( ،كسنن أيب داكد (  ، )169/2كسنن النسائي
( ، )88/6 ( ،)192/5كموطأ اإلماـ مالك (  ، )505/3كمسند أيب داكد (  ، )74/1كمسند ؿ ؿشا فعي
بن يٛتيد (  ، )45/1كالسنن ا١تأثورة
( )180/1كمسند اإلماـ أٛتد (  ، )528/1كا١تنتخب من مسند ي
عبد ي
للشافعي (  )369/1كمسند البزار (  ، )25/2كالسنن الكتل للبيهقي (  ، )88/4كا١تنتقى البن اٞتاركد
( ، )116/1صحيح ابن خزٯتة ( ، )183/4مسند أيب عوانة ( ، )266/2صحيح ابن حباف (.)484/5
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األمر الثاني :

)(2

)(1

ليس بصحيح على إطبلقو ،إذ إف اإلماـ

أف ما نقؿ من تضعيف اإلماـ أٛتد ك٭تِت بن سعيد
)(3
يضعفانو ُب حديث و
خاصة  ،كيدؿ على ذلك أف اإلماـ أٛتد رٛتو
عطاء
أٛتد ك٭تِت بن سعيد إ٪تا ّْ

)(4
ف حديثو عن عطاء بن أيب رباح"ا.ىػ .
ع
ض
ي
سعيد
بن
٭تِت
كاف
"
:
قاؿ
الوراؽ
ّْ
اهلل ١تا يسئًل عن مطر َّ
يى ي
)(5
ا.ىػ  .عبلكة
ككذلك سئي ىل ٭تِت بن معُت عنو فقاؿ  " :ضعيف ُب حديث عطاء بن أيب رباح"
)(7

)(6

الورؽ ُب صحيحو .
على ذلك فإف اإلماـ مسلم قد احتج ْتديث مطر َّ
األمر الثالث -:

)(8

ٟتديث عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ُب النهي
أف ما ذكر من تضعيف اإلماـ البخارم رٛتو اهلل
ٍ
)(9

رد بو ركاية مالك كمذىبو بناءن على عدـ ذكر اٟتديث ُب الصحيح فإنو
النهي عن نكاح احملرـ  ،كأنو َّ
يقاؿ  :أكالن  :إف ما ذكر إ٪تا ىو من باب ا١تفهوـ بناءن على عدـ ذكر البخارم رٛتو اهلل للحديث كليس

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 522
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )397
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 522
( )5انظر  :هتذيب الكماؿ (  ، )125/7تاريخ ابن معُت (  ، )133/4التاريخ الكبَت للبخارم ( ، )400/7
الطبقات الكتل ( )189/7كعطاء بن أيب رباح رٛتو اهلل تقدمت ترٚتتو ص(. )121
( )6ىو اإلماـ مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم أبو اٟتسُت النيسابورم  ،اٟتافظ  ،صاحب صحيح مسلم ،نظر
إليو إسحاؽ بن منصور ٍب قاؿ  " :لن نعدـ ا٠تَت ما أبقاؾ اهلل للمسلمُت " ا.ىػ  ،كقاؿ أٛتد بن سلمة  :رأيت
أبا زرعة كأبا حاًب يقدماف مسلم بن اٟتجاج ُب معرفة الصحيح على مشايخ عصر٫تا " كذكر مسلم بن اٟتجاج
عند إسحاؽ بن إبراىيم اٟتنظلي فقاؿ  :أم رجل ىذا " ا.ىػ  .توَب عشية األحد كدفن االثنُت ٠تمس بقُت من
رجب سنة إحدل كستُت كمائتُت " ا.ىػ  .انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ، )95/7( )6115فتح الباب
ُب الكٌت كاأللقاب  ،رقم الًتٚتة (  ، )245/1( )2086تاريخ نيسابور (  ، )34/1( )612تاريخ بغداد  ،رقم
الًتٚتة (. )121/15( )7041
( )7انظر  :صحيح مسلم ( )1031/2( ، )1030/2على سبيل ا١تثاؿ .
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 523
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )430
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من جهة منطوقو كتصر٭تو  ،كشتاف بُت األمرين .
ثانيان  :يقاؿ أيضان ُب مقابل ذلك  ،فإف اإلماـ مسلم رٛتو اهلل قد أثبت حديث عثماف رضي اهلل عنو ،
)(1

كأكدعو ُب صحيحو .

ثالثان  :عبلكة على ذلك فإف اإلماـ مالك كالشافعي

)(4

عليو

األمر الرابع :
إذا أكرد البخارم
)(7

)(5

)(2

)(3

كأٛتد قد صححوا اٟتديث كاعتمدكا

رٛتو اهلل ُب صحيحو حديث ابن عباس

)(6

رضي اهلل عنو "أف النيب  تزكج
)(8

ميمونة كىو ٤ترـ " فإنو يقاؿ أيضان إنو قد كرد من طرؽ صحيحو عن ميمونة نفسها رضي اهلل عنها
)(9
عنها إهنا قالت  " :تزكجي رسوؿ اهلل  ك٨تن حبلالف بًس ًر و
ؼ"  ،عبلكة على ذلك أيضان فإف مسلمان
ى
( )1انظر  :صحيح مسلم  ،رقم اٟتديث (. )1030/2( )1409
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )4انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )96/2الذخَتة للقراُب (  ، )339/3الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد
القَتكا٘ب (  ، )29/2حاشية العدكم (  ، )75/2الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )462/1األـ
(٥ ، )84/5تتصر ا١تز٘ب (  ، )277/8اٟتاكم الكبَت (  ، )123/4هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ( )406/12
 ،البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )169/4ا١تغٍت البن قدامة (  ، )306/3مسائل اإلماـ أٛتد بركاية
إسحاؽ بن راىويو (  ، )2193/5مسائل اإلماـ أٛتد بركاية ابنو عبداهلل (  ، )235/1الكاُب البن قدامة
( ، )485/1شرح الزركشي (. )235/5
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 523
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )7تقدمت تخريجق ص (. ) 524
( )8تقدمت ترٚتتو ا ص ( . ) 523
( )9ىس ًرؼ  :كىو موضع يقع على بعد ستة أمياؿ من مشإب شرقي مكة  ،كىو عبارة عن ك واد من أكديتها ،كبو مزارع "
ا.ىػ .
انظر  :معجم ما استعجم من أٝتاء الببلد كا١تواضع ( ، )735/3اٞتباؿ كاألمكنة كا١تياه ( ، )188/1األماكن ما اتفق
مسماه ( ، )529/1مراصد االطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع ( ، )708/2كاٟتديث أخرجو أبو
لفظو كا تر
ؼؽ َّ
داكد  ،كتاب  :ا١تناسك  ،باب  :احملرـ يتزكج  ،رقم ( )169/2( )1843كالًتمذم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ما
جاء ُب كراىية تزكيج احملرـ رقم (  )191/3 ( )841كالدارمي ُب سننو ،رقم (  ، )1151/2 ( )1865كابن
اٞتاركد ُب ا١تنتق ل (  )174/1كالطحاكم ُب مشكل اآلثار (  ، )515/14كأيضان ُب شرح معا٘ب اآلثار
-542-

=

مسلمان أكرد حديث عثماف رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ " ال ينكح احملرـ كال ينكح "

)(1

.

الوجو الثاني من الجواب -:

ال ييسلم أف النكاح حقيقة ُب الوطء ٣تاز ُب العقد  ،بل إنو حقيقة فيهما باالشًتاؾ ،كإ٪تا يتعُت
ا١تقصود منهما – أم من الوطء أك العقد -بالقرنية  .كلو كاف النكاح حقيقة ُب أحد٫تا لكاف أكٔب أف
)(2

يكوف ُب العقد  ،ألنو أكثر ـ ا يستعمل ُب العقد .
كأما القوؿ ّتواز عقد النكاح للمحرـ مع حرمة الوطء عليو حاؿ اإلحراـ قياسان على جواز شراء

األمة حاؿ اإلحراـ مع حرمة كطئها  ،فإنو قياس مع الفارؽ  ،إذ إف ا١تقصود من عقد النكاح ىو الوطء
كاالستمتاع أما شراء األمة فإف ا١تقصود منو ا١تلك  ،كا٠تدمة  ،كالتجارة  ،أك ٨تو ذلك  ،كليس ا١تقصود
منو الوطء -كإف كاف ا١تشًتم غَت ٦تنوع منو -كال ٮتفى أف قصد ا٠تدمة أك التجارة ليس احملرـ ٦تنوعان

منهما

)(3

.

كمن ناحية أخرل فإف عقد النكاح ٮتالف شراء األمة  ،فإنو ى٭ت يرـ بالعدة
)(4

 ،كالردة  ،كاختبلؼ

الدين ،كيعتت لو شركط غَت معتتة ُب شراء األمة  ،كبناءن على ذلك ال يصح القياس عليو .

)(5

بل إف شراء األمة ٬توز أف ٬تتمع فيو الرجاؿ كالنساء كاإلجارة  ،ألنو عقد على منفعة ٓ ،تبلؼ

النكاح .
الوجو الثالث من الجواب -:

ػػػػػػػػػ
=

( ، )270/2كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم (  ، )444/9 ( )4138كالدارقطٍت ُب سننو رقم ( )3656
( )389/4كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )161/2( )1569كالسنن الكتل أيضان  ،رقم ( )14204
( ، )344/7كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن حباف كغَته .
انظر  :صحيح ابن حباف (. )444/9
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 524
( )2انظر  :شرح النوكم على مسلم (  ، )172/9فتح البارم البن حجر (  ، )103/9شرح الزرقا٘ب على ا١توطأ
( ، )188/عوف ا١تعبود مع حاشية ابن القيم (. )28/6
( )3انظر  :ا١تبسوط (  ، )191/4اٟتاكم (  ، )49/9شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )88/3شرح الزركشي
(. )153/3
( )4ا١تغٍت البن قدامة (. )38/3
( )5اٟتاكم الكبَت (. )49/9
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)(1

كىو ليس كعمرك بن
كأما ـ ا ذيكر من أف حديث عثماف رضي اهلل عنو إ٪تا ركاهي نيبيو بن كىب
)(3
)(2
دينار كال كجابر بن زيد كليس لو موضع من العلم كموضع أحد٫تا فهذا أمر يمسلَّم  ،إال أف ا١تقاـ

ىنا ليس مقاـ مقارنة بُت علمو كعلمو ـ ا  ،كإ٪تا يتعلق األمر بصحة نقل حديث رسوؿ اهلل  ،ككلهم
)(4

أىل لصحة نقل حديث رسوؿ اهلل  إذ إف نػيبىيو بن كىب إماـ ثقة  ،قد ركل عنو مالك كأٛتد ك٭تِت
بن معُت كح سبك ّٔؤالء  ،كال يضره أنو قليل اٟتديث

)(5

 ،كبناءن على ذلك ال يصح أف يقاؿ  :إف ما

ٚتيع من ذكرنا ،ألنو
عار ى
ض بو ى
ذكر من حديث عثماف رضي اهلل عنو كغَته من األحاديث ال يصح أف يي ى

ص َّح عن رسوؿ اهلل  قولو  " :ال ينكح احملرـ كال ينكح"
قد كرد بل ى
)(7

)(6

كىذا هنى عن النكاح عقدان أك
)(8

كطئان " كما أنو ىكىرىد عن ميمونة رضي اهلل عنها أهنا قالت  " :تزكجٍت رسوؿ اهلل  ك٨تن حالالف "

" فكيف يقاؿ بعد ذلك " :ال يصح أف يعارض ما ذكرنا " مع ثبوت ذلك من قوؿ رسوؿ اهلل  كقوؿ
زكجتو ميمونة رضي اهلل عنها  ،بل البي َّد من النظر ُب األدلة كالتوفيق بينها  ،إذ اٞتمع بُت األدلة أك
)(9

الدليلُت أكٔب من إعماؿ أحد٫تا كإ٫تاؿ اآلخر .

الوجو الرابع من الجواب -:
ال ييسلَّم ما ذكر  ،بل إف النهي آّرد يقتضي التحرٙب إال إذا كجدت قرينة تصرفو إٔب غَت ذلك من

الكراىة أك غَتىا

)(10

.

-2أنو قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،بل كإٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم

)(11

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 524
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 524
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 524
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 524
( )5انظر  :هتذيب الكماؿ (  ، )317/7رجاؿ صحيح مسلم (  ، )297/2هتذيب األٝتاء كاللغات ( ، )124/2
اٟتاكم الكبَت (. )123/4
( )6تقدمت تخريجق ص (. ) 521
( )7تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص ( . ) 524
( )8تقدمت تخريجق ص (. ) 527
( )9ا١تغٍت (. )120/6
( )10اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حزـ (  ، )19/3اإلّٔاج ُب شرح ا١تنهاج (  ، )67/2ا١تطلق كا١تقيد ( ،104
. )520
( )11اٟتاكم الكبَت (. )124/4
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اعتراض :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع ألف من الصحابة رضي اهلل عنهم من خالف  ،كقاؿ ّتواز عقد النكاح

للمحرـ كابن عباس رضي اهلل عنو كغَته  ،كلو كانت ا١تسألة ٣تمعان عليها ١تا خالف ابن عباس رضي اهلل
)(1

عنو .

-3أف ا١تقصود من النكاح الوطء كدكاعيو  ،كاإلحراـ ي٭تّْرـ الوطء كدكاعيو  ،كبناءن على ذلك ٭ترـ
٭ترـ
٭ترـ الطيب فوجب أيضان أف ّْ
عقد النكاح الذم ال يقصد منو إال ذلك  ،كما أف اإلحراـ أيضان ّْ
النكاح أك الوطء  ،كالعدة فإهنا كما ٖترـ الطيب على ا١تعتدة كذلك ٭ترـ عليها عقد النكاح كالوطء
أيضان

)(2

.

اعتراض :

ىج ٍع يل عقد النكاح ٔتنزلة ما ىو مقصود بو غَت صحيح  ،ألنو لو جعل عقد النكاح ٔتنزلة ما ىو
مقصود بو كىو الوطء لكاف تأثَته الواقع على احملرـ ىو إ٬تاب اٞتزاء أك إفساد اإلحراـ  ،ال ُب بطبلف
عقد النكاح  ،كبياف ذلك لو أف احملرـ عقد النكاح قبل إحرامو ٍب أحرـ  ،فإف عقد النكاح بعد اإلحراـ
يبقى بينو كبُت امرأتو صحيحان  ،كلو كاف عقد اإلحراـ يناُب ابت دا ء عقد النكاح –كما ذيكر -لكاف

منافيان للبقاء  ،كمثاؿ ذلك  :ا١ترأة إذا أصبحت ٣توسية فإف ٘تجسها كما يناُب ابتداء العقد كذلك يناُب
بقاء العقد كاستمراره  ،كما لو ٓب يعلم أهنا ٣توسية إال بعد العقد  ،ككذلك أيضان ا١ت ىحَّرىمةي بسبب الرضاع
ي
 ،فإف كوهنا أختان  ،أك عمة  ،أك خالةه لو من الرضاع ٭ترـ ابتداء العقد  ،كذلك يناُب بقاء العقد
كاستمراره  ،كما لو ٓب يعلم بأهنا أختو أك عمتو أك خالتو من الرضاع إال بعد العقد  ،ك١تا ٓب ً
يناؼ
َّ
)(3
اإلحراـ بقاء عقد النكاح فكذلك ال يناُب االبتداء .
جواب عن االعتراض
الوجو األكؿ -:

أف ما ذيكر من القياس إ٪تا ىو قياس ُب مقابلة النص  ،كالقياس ُب مقابلة النص ال يصح كال

)(4

٬توز .

( )1ا١تغٍت (. )162/5
( )2ا١تغٍت (. )163/5
( )3ا١تبسوط (. )191/4
( )4انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ (  ، )319/2حيث قاؿ ٍ " :ب إذا ىع ًدموا النص  -أم الصحابة رضي اهلل عنهم -
و
ونؤلحد االحتهاد كاستعماؿ القياس مع النص" ا.ىػ  .كانظر  :ا١تستصفى
فزعوا إٔب االجتهاد كالقياس  ،كال يي ىس ّْوغي
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الوجو الثاني :
أف القوؿ بأف اإلحراـ إذا من ع من ابتداء الشيء منع من استدامتو غير صحيح  ،كيدؿ على عدـ
صحة ذلك الطيب للمحرـ  ،فإف اإلحراـ ٯتنع من ابتدائو بعد اإلحراـ كلكن ال ٙبنع من استدامتو ،
كمن تطيب قبل اإلحراـ كبقي أثره كر٭تو أك أحد٫تا بعد اإلحراـ  ،فإف احملرـ ال ٯتنع منو "
القوؿ الثاني - :
٬توز عقد النكاح للمحرـ  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
أدلة كىي كالتإب :

)(2

)(3

)(1

.

رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا لذلك بثبلثة
)(4

)(5

-1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب  " تزكج ميمونة كىو ٤ترـ" .
كجو الداللة -:
َّ
دؿ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أف عقد النكاح ليس ٔتحظور  ،كىذا ىو أدٗب ما ييستدؿ
)(6

نصوص أخرل .
بفعل النيب  كإ٪تا احملظور ىو الوطء كما دلت عليو
ه
اعتراض من عشرة أكجو -:
الوجو األكؿ :

أف حديث ابن عباس رضي اهلل عنو ىذا يعارضو حديث ميمونة رضي اهلل عنها نفسها حيث قالت

ػػػػػػػػػ
=

( )345/1حيث قاؿ " كقو٢تم االجتهاد مع النص ٤تاؿ يم ىسلَّم " ا.ىػ .
( )1اٟتاكم الكبَت (. )125/4
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )191/4بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )486/2االختيار لتعليل ا١تختار (،)102/3
اٟتجة على أىل ا١تديننة (  ، )461/1اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب ة(  ، )461/1ا١تعتصر من ا١تختصر
من مشكل األثر (  ، )286/1البناية شرح ا٢تداية (  ، )49/5البحر الرائق ( ٣ ، )17/5تمع األهنر شرح ملتقى
األْتر (. )328/1
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )4تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 523
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 524
( )6انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل األثر ( ، )286/1اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (.)461/1
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تزكجٍت رسوؿ اهلل  ك٨تن حبلالف"
رضي اهلل عنها " ٌ

)(1

.

الوجو الثاني -:

أنو كرد أف النيب  نكح ميمونة رضي اهلل عنها كىو حبلؿ من ثبلث طرؽ

)(2

 ،بل إف ىذه الركاية

–أم أف النيب  تزكج ميمونة كىو حبلؿ متواترة عن ميمونة بعينها ،كعن أيب رافع مؤب
)(4

)(3

النيب ، 

كعن سليماف بن يسار موالىا
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 527

( )2أحدىا  :ما ركاه أيوب عن ميموف بن مهراف قاؿ  :كتب عمر بن عبدالعزيز  ،كميموف و
يومئذ على اٞتزيرة  ،إذ
تزكج رسوؿ اهلل  ميمونة بنت اٟتارث؟ فقاؿ  :تزكجها
سأؿ يزيد بن األصم ككاف ابن أخت ميمونة  :كيف ٌ
حبلالن  ،كبٌت ّٔا بًس ًرؼ حبلالن  ،كماتت بًس ًرؼ  ،فهو ذاؾ قتىا بً و
سرؼ ٖتت السقيفة أك ٖتت العقبة" .
ى
ى
ؼ أبا رافع كرجبلن من األنصار  ،كقيل جعفر بن
الطريق الثاني  :ما ركاه سليماف من يسار أف النيب  أف ذ

أيب طالب كىو با١تدينة إٔب ميمونة فتزكجها  ،ككانت جعلت أمرىا إٔب العباس بن عبدا١تطلب  ،كىو زكج أختها
فزكجها ٍ ،ب إف النيب  خركج معتمران ُب ذم القعدة سنة سبع عشرة الع ً
صيبىة فأخذىا ٔتكة كبٌت ّٔا
أـ الفضل َّ
ى
بسرؼ.

الطريق الثالث  :ما ركل ميموف بن مهراف قاؿ  :كنت جالسان إٔب عطاء بن أيب رباح فسمعتو يخبر رجبلن
صدَّع من عنده كحولو كىو حراـ  ،ح ٌدثو حديث يزيد
أف النيب  خطب كىو حراـ  ،كملكها كىو حراـ َّ ،
فلما تى ى
بن األصم  ،قاؿ  :فانطلق بنا إٔب صفية بنت شيبة  ،فانطلقنا حىت دخلنا عليها  ،فإذا عجوز كبَت  ،فسأ٢تا عطاء

عن ذلك  ،فقالت  :خطبها رسوؿ اهلل  كىو حبلؿ كنكحها كىو حبلؿ كدخل ّٔا كىو حبلؿ " .

انظر  :التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد (  )158-152/3كىذه الطرؽ صحيحة متواترة  ،قاؿ

تزكج ميمونة كىو حبلؿ متواترة عن ميمونة بعينها  ،كعن
ابن عبدالت رٛتو اهلل تعأب " كالركاية أف رسوؿ اهلل َّ 
أيب رافع مؤب النيب  كعن سليماف بن يسار موالىا  ،كعن يزيد بن األصم كىو ابن أختها" انظر  :التمهيد ١تا
ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كا١تسانيد ( )152/3كاالستذكار (. )120-116/4

كركل أنو كاف عبدان
( )3ىو أبو رافع القبطي  ،مؤب النيب  ، كاٝتو إبراىيم كقيل ثابت كقيل ىرمز  ،كقد أسلم  ،ي
للعباس بن عبدا١تطلب فوىبو للنيب  ، فلما بشر النيب  بإسبلـ العباس أعتقو  ،كشهد أحدان كا٠تندؽ كما
بعد٫تا من ا١تشاىد  ،كٓب يشهد بدران  ،ككاف إسبلمو قبل بدر  ،كقد توُب با١تدينة بعد قتل عثماف رضي اهلل عنو
بيسَت كقيل ُب خبلفة على رضي اهلل عنو  ،كقد ركل لو اٞتماعة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )305/8 ( )7949التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )1564
( ، )23/2معجم الصحابة البن قانع (  ، )43/1تسمية من أخرجهم البخارم كمسلم  ،رقم الًتٚتة ( )203
(. )59/1

( )4ىو سليماف بن يسار ا٢تبلٕب  ،أبو أيوب  ،مؤب ميمونة زكج النيب  ، أخو عطاء كعبدا١تلك كعبداهلل أبناء يسار
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)(1

كعن يزيد بن األصم ابن أختها.
الوجو الثالث -:

أنو ال ييعلى يم أف أحدان من الصحابة رضي اهلل عنهم ركل أف النيب  نكح ميمونة كىو ٤ترـ إال ابن
عباس رضي اهلل عنو  ،كحديثو بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة رضي اهلل عنها إال أنو يكوف

)(2

ب اٟتجة من غَت قصة ميمونة
مت
ا
عرضان مع ركايات غَته  ،فيسقط االحتجاج بكبلـ الطائفتُت  ،كتيطٍلى ي
رضي اهلل عنها  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ركل عن النيب  أنو هنى
)(3

عن نكاح احملرـ  ،كقاؿ  " :ال ينكح احملرـ كال يينكح " كال معارض لو .
الوجو الرابع :

أف سعيد بن ا١تسيب ) (4رٛتو اهلل أنكر على ابن عباس قولو حيث قاؿ  " :كً
ابن عباس كإف
م
ى
ى ى ي
)(5

حل " .
بعد ما َّ
كانت خالىتو  :تزكج رسوؿ اهلل  ى
الوجو الخامس :

ػػػػػػػػػ
=

تى إٔب قو٢تم سعيد بن
يسار  ،قاؿ أبو الزناد  :كاف ٦تن أدركت من فقهاء ا١تدينة كعلمائهم ٦تن ييرضى كيين ىى
ا١تسيب  ،كعركة بن الزبَت  ،كالقاسم بن ٤تمد  ،كأبو بكر بن عبدالرٛتن  ،كخارجو من زيد بن ثابت  ،كعبيد اهلل
بن عبداهلل بن عتبة  ،كسليماف بن يسار " ا.ىػ  .كقاؿ ٭تِت بن معُت  :ثقة  ،كقاؿ النسائي  :أحد األئمة  ،كقاؿ
أبو زرعة :ثقة مأموف  ،مات سنة مائة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  ، )306/3( )2559تاريخ دمشق البن عساكر (  ، )129/52ا١تقٍت ُب سرد
الكٌت  ،رقم الًتٚتة ( ، )350/1( )3584هتذيب التهذيب ،رقم الًتٚتة (. )228/4( )391
( )1ىو يزيد بن األصم  ،كاسم األصم عمرك بن يعدس بن معاكية بن عبادة  ،كىو ابن أخت ميمونة بنت اٟتارث

رضي اهلل عنها  ،زكج النيب  ، كأمة برزة بنت اٟتارث  ،كىي –أم برزة -خالة عبداهلل بن عباس رضي اهلل
عنو ـ ا  ،ألف برزة رضي اهلل عنها أخت لبابة أـ بٍت العباس  ،كأخت لبابة الصغرل عصماء بنت اٟتارث  ،قاؿ
العجلي كأبو زرعة كالنسائي عن يزيد األصم  " :ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات" ا.ىػ.
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ، )114/8( )7556الطبقات الكتل ( ، )479/7التاريخ الكبَت للبخارم ،
رقم الًتٚتة (. )318/8( )3157
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 523
( )3االستذكار (. )117/4
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . )397
( )5االستذكار (. )117/4
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أف اآلثار الواردة بأف رسوؿ اهلل  تزكج ميمونة حالالن أ تت متواترة من طرؽ شىت  ،عن أيب رافع
)(2

)(1

مؤب  ،النيب  كيزيد بن األصم  ،كىو ابن أخت ميمونة رضي اهلل عنها .................
كسليماف بن يسار

)(3

كىو عتيقها  ،كٔتا أهنا جاءت من طرؽ صحيحة متواترة

)(4

فهي أكٔب من

حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،كسبب ذلك أف ابن عباس رضي اهلل عنهما طفل ال يضبط ما
شاىد  ،كال يعي ما مٝتع  ،ألف رسوؿ اهلل  مات كالبن عباس رضي اهلل عنهما تسع سنُت  ،ككاف
)(5

تزكيج ميمونة رضي اهلل عنها قبل موتو بثبلث سنُت .
الوجو السادس :

أف ابن عباس رضي اهلل عنو ما يرل أف من قىػلَّ ىد ىديو كأشعره صار ٤ترمان  ،فيجوز أف تكوف بركايتو
)(6

أنو نكحها كىو ٤ترـ بعد تقليد ىديو كإشعاره  ،كقبل عقد اإلحراـ على نفسو .
الوجو السابع :

صح اٟتديثاف –أم حديث عثماف كابن عباس رضي اهلل عنهما -كاف تقدٙب حديث عثماف
أنو لو َّ
رضي اهلل عنو أكٔب  ،ألنو قوؿ النيب  كذلك فعلو  ،كالقوؿ آكد من الفعل  ،ألف الفعل ٭تتمل أموران
)(7

ٓتبلؼ القوؿ كما أف القوؿ يتعدل دكف الفعل .
الوجو الثامن :

أنو لو صح حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب  نكح ميمونة ٤ترمان  ،لكاف األكٔب أف
)(8
٭تمل ذلك على أف النيب ٥ تصوص ّتواز النكاح ُب اإلحراـ ،كما كاف ٥تصوصان بغَته من ا١تناكح .
)(8

ا١تناكح .
الوجو التاسع :

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 532
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 533
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 532
( )4انظر  :ىذه الطرؽ ُب و
كل من التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد (  ، )158-152/3كاالستذكار
( ، )120-116/4ا١تغٍت (. )164-162/5
( )5اٟتاكم الكبَت (. )125/4
( )6اٟتاكم الكبَت (. )125/4
( )7ا١تغٍت البن قدامة ( ، )164/5البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
( )8اٟتاكم الكبَت ( ، )124/4ا١تغٍت (. )164/5
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أنو ٯتكن ٛتل حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ُب قولو " كىو ٤ترـ " أم ُب الشهر اٟتراـ أك
)(1

البلد اٟتراـ كما قيل :
قتلوا ابن عفاف ا٠تليفة ٤ترمان
عصاىم
فتفرقت من بعد ذاؾ
ي
الوجو العاشر -:

كدعا فلم ىأر مثلو ٥تذكالن
ًش ىقعان كأصبح سيفهم مسلوالن

)(2

)(3

أنو ركل يزيد بن األصم رضي اهلل عنو عن ميمونة رضي اهلل عنها " أف النيب  تزكجها حبلالن
)(5
)(4
كبٌت ّٔا حبلالن كماتت بً ىس ًرؼ " كعن أيب رافع رضي اهلل عنو قاؿ تزكج رسوؿ اهلل  ميمونة كىو
حبلؿ  ،كبٌت ّٔا كىو حبلؿ ككنت أنا الرسوؿ بينهما "

)(6

ا.ىػ  .كميمونة

)(7

رضي اهلل عنها أعلم

بنفسها  ،كأبو رافع صاحب القصة كىو السفَت فيها فهو أعلم بذلك من ابن عباس

)(8

كأكٔب بالتقدٙب لو

كاف ابن عباس كبَتان  ،فكيف كقد كاف صغَتا ال يعرؼ حقائق األمور كال يقف عليها  ،ككيف يعمل

( )1ا١تغٍت (. )164/5
( )2ىذا البيت كما قبلو للشاعر  ":عبيد بن يحصُت بن معاكية بن جندؿ الراعي النمَتم أبو جندؿ  ،شاعر من فحوؿ
احملدثُت  ،كاف من جلٌة قومو  ،كلقب بالراعي لكثرة كصفو اإلبل  ،ككاف بنو ٪ت وَت أىل بيت كسؤدد ،كاف راعي إبل
 ،من أىل بادية البصرة  ،عاصر جريران كالفرزدؽ  ،توَب سنة تسعُت للهجرة " ا.ىػ.
انظر خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ( ٥ ، )147/3تتصر كتاب صفوة األدب ك٩تبة ديواف العرب (اٟتماسة
ا١تغربية) ( ، )792/2كاإلعبلـ للزركلي (. )189-188/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 533
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 525
( )5أخرجو كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 343 / 4 ( ) 2567الًتمذم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ما جاء
ُب كراىية تزكيج احملرـ  ،رقم (  ، ) 191 / 3 ( ) 841كالدارقطي ُب سننو  ،رقم (  4 ( ) 3659ـ ،) 390
كالنسائي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :ذكر االختبلؼ ُب تزكيج ميمونة رضي اهلل عنها  ،رقم (
 ، ) 182 / 5 ( ) 5381كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم (  ، ) 442 / 9 ( ) 4135كاسحاؽ بن راىويو
ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 223 / 4 ( ، )2031كالركيا٘ب ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 470/1 ( ) 709كاٟتديث
صحيح  ،صححو ابن حباف كالًتمذم كغَت٫تا .
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 525
( )7تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 523
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
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)(1

ْتديث ىذا حالو .
جواب عن االعتراض من سبعة كجوه -:
الوجو األكؿ :

)(2

)(3

)(4

أف ما ذكر من ركاية يزيد بن األصم كأيب رافع كميمونة رضي اهلل عنهم ال يصح أف ييعارض
ييعارض بو ما ركل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  تزكج ميمونة رضي اهلل عنها كىي
حراـ كذلك ألمرين :
األمر األكؿ :
أنو يثبت أمران عارضان كىو اإلحراـ  ،إذ اٟتل أصل  ،كاإلحراـ عارض  ،فتحمل ركاية يزيد كأيب رافع

اٟتل ٖتسينان للظن بالركايتُت  ،فكاف راكم اإلحراـ معتمدان على
كميمونة أهنم بنو على األصل كىو ُّ
حقيقة اٟتاؿ  ،كراكم اٟتل بانيان على الظاىر فكانت ركاية من اعتمد اٟتاؿ أكٔب .
الثاني  :أف عبداهلل بن عباس

)(5

رضي اهلل عنهما أفقو كأتقن من يزيد بن األصم كإ٘ب رافع ،
)(6

كالًتجيح بفقو الراكم كإتقانو ترجيح صحيح على ما عرؼ ُب أصوؿ الفقو .
الوجو الثاني :

)(7

ً
ىكثر ٦تا ركم ُب ٖترٯتو .
أف ما ركم من اآلثار ُب ٖتليل نكاح ا١تيحرـ أ ي
الوجو الثالث :

أف الركايات ُب حديث أيب رافع اختلفت  ،ففي بعضها أف النيب  تزكجها كىو حبلؿ  ،كُب
)(8

بعضها تزكجها كىو ٤ترـ  ،كبٌت ّٔا كىو حبلؿ ككنت أنا السفَت بينهما .
الوجو الرابع -:
( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، ) 191 / 4كا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر ( . ) 286/ 1
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 533
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 532
( )4تقدمت ترٚتتها ص ( ) 523
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )486/2
( )7ا١تبسوط (. )191/4
( )8اٟتجة على أىل ا١تدينة ( ، )466-465/1كاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 533
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)(1

ما ذيكر من توه ـم سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل البن عباس رضي اهلل عنو ال يقبل مطلقان  ،ألف ابن

عباس رضي اهلل عنهما ىو من ىو ُب العلم  ،بل ىو من كبار كأجبل ء الصحابة رضي اهلل عنهم ،فكيف
)(2

يقبل قوؿ سعيد بن ا١تسيب فيو .
الوجو الخامس :

أما ما ذكر من أف قوؿ ابن عباس  :تزكج ميمونة كىو ٤ترـ ٭تم ؿ على أف ا١تراد من ذلك ُب البلد
اٟتراـ أك الشهر اٟتراـ ال يصح لثبلثة أمور :
األمر األكؿ :

أف ٛتل النص الشرعي على اٟتقيقة الشرعية أكٔب من اٟتقيقة اللغوية ١تا عرؼ .

األمر الثاني :
أف النيب  عند عقد الزكاج ٓب يكن ُب اٟترـ ك كاف ُب ا١تدينة  ،بل إ٪تا َّزكجو إياهي ككيبله فلم ٭تضر
العقد أصبلن .
األمر الثالث :

أف الراكم الذم ىو ابن عباس رضي اهلل عنهما قطع بأف النيب  تزكج ميمونة رضي اهلل عنها كىو
)(3

٤ترـ  ،كال ٯتكن ٛتل الركاية على خبلؼ ركايتو .
الوجو السادس :
ما ذكر من كوف العقد حاؿ اإلحراـ من خصائص النيب  ال يصح ألمور:
األمر األكؿ :
أف اإلحراـ ١تا ٓب يكن مانعان من عقد النكاح ُب حق النيب  كثبت جواز العقد معو فإنو ثبت ُب
حق أمتو أيضان  إذ إف أمتو أكٔب بالرخص  ،كذلك لضعفهم كحاجتهم كقوتو ْتمل األشق . 
األمر الثاني :

)(4

أف األصل عدـ االختصاص  ،كيلزـ منو تفسَت األصل فبل يصار إليو .
الوجو السابع :
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 397
( )2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )486/2
( )3البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
( )4البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
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ال ييسلٌم بأف القوؿ آكد من الفعل  ،إذ إف االحتماؿ ليس ٥تتصان بالفعل دكف القوؿ  ،بل إنو
يشملها ٚتيعان  ،ىذا من ناحية كمن ناحية أخرل فإف الفعل أيضان يتعدل كالقوؿ  ،كسبب ذلك أف

اإلحراـ ١تا ٓب يكن مانعان منو ُب حق النيب  كثبت جواز عقد النكاح معو فكذلك ُب حق أمتو  إذ
)(1

إف أمتو أكٔب بالرخص كذلك لضعفهم كحاجتهم .

-2كردت آثار كثَتة عن السلف رٛتهم اهلل تعأب ال يركف بأسان أف يتزكج احملرـ منها -:
)(2
أ-أف عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يسئل عن نكاح احملرـ  ،فقاؿ  " :ال بأس بأف يتزكج
احملرـ "

)(3

.

)(4
ب-أف إبراىيم النخعي يسئل أيتزكج احملرـ ؟ قاؿ  :نعم إف شاء كلكن ال يقرّٔا بًيقٍبػلى وة كال غَت

)(5

ذلك .

جػ-أف أنس بن مالك
)(7

كالبيع .

)(6

رضي اهلل عنو يسئل عن نكاح احملرـ فقاؿ  :كما بو بأس  ،ىل ىو إال

( )1البناية شرح ا٢تداية (. )49/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
( )3أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار رقم (  ، )444/1 ( )4221كىذا من مراسيل إبراىيم النخعي
كمراسيلو عن عبداهلل بن مسعود صحيحة .
كانظر ٥ :تتصر خبلفيات البيهقي للَّخمي (  ، )192/3إٖتاؼ ا١تهرة  ،رقم (  ، )142/1( )12437كعمدة القارم
شرح صحيح البخارم (. )196/10
( )4ىو إبراىيم بن سويد النخعي الكوُب األعور  ،قاؿ عنو ٭تِت بن معُت  :مشهور  ،كقاؿ النسائي  :ثقة  ،ركل لو
اٞتماعة  ،قاؿ ٭تِت بن معُت  :مشهور  ،كقاؿ النسائي  :ثقة  ،ركل لو اٞتماعة سول البخارم .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )114/1( )177
( )5أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )151/3 ( )12960كابن عبدالت ُب االستذكار (  ، )118/4كُب
التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد (  ، )157/3كاألثر صحيح عن إبراىيم النخعي  .انظر ٥ :تتصر
خبلفيات البيهقي (. )192/3
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )302
كإسناده صحيح  ،قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل
( )7أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب مشكل اآلثار  ،رقم ()273/2( )4223
ي
 " :كإسنادهي قوم  ،لكنو قياس ُب مقابل النص فبل عتة بو ككأف أنسان رضي اهلل عنو ٓب يبلغو حديث عثماف رضي
اهلل عنو " ا.ىػ ككذلك قاؿ ُب ركضة احملدثُت .
كانظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )166/9كعمدة القارم شرح صحيح البخارم (  ، )196/10كمرقاة ا١تفاتيح
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=

)(1

د-ككذلك كرد عن عطاء .
)(2

ىػ-أما ابن عباس فإف مذىبو مشهور معركؼ كىو أف النيب  تزكج ميمونة رضي اهلل عنها كىو
)(3
ً
ل حديث ابن عباس رضي اهلل عنو ما من ٜتسة عشر طريقان  ،ككفى ّٔذه األدلة حجة
ك
ر
كقد
"
٤ترـ
ي ى
)(4

على من يرل خبلؼ ذلك .
اعتراض :

ما ذيكر من اآلثار ال ٮتلو من أحد ثبلثة أمور :
األمر األكؿ -:

أف يكوف من باب القياس  ،كما ذكر ُب أثر أنس بن مالك رضي اهلل عنو عندما يسئل عن نكاح
احملرـ  ،فقاؿ  :كما بو بأس  ،كىل ىو إال كالبيع " كىذا قياس ُب مقابلة النص  ،كالقياس ُب مقابلة
)(5

لعل أنس بن مالك رضي اهلل عنو ٓب يبلغو حديث عثماف رضي اهلل عنو .
النص ال يصح  ،ك ٌ
األمر الثاني :

أف يكوف من باب البناء على األصل كىو اٟتل  ،كما ُب أثر عطاء بن أيب رباح رٛتو اهلل  ،عندما
حرـ اهلل عز كجل النكاح منذ أ حلو " كىذا كسابقو فلعلٌو ٓب يبلغو حديث
يسئل أيتزكج احملرـ ؟ فقاؿ  :ما َّ
)(6

عثماف رضي اهلل عنو .
األمر الثالث :

أف يكوف مرجع األثر إٔب حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،كقد بينا اعًتاضان على حديث ابن

ػػػػػػػػػ
=

شرح مشكاة ا١تصابيح  ،كاٞتوىر النقي ( ، )213/7ركضة احملدثُت (. )486/4
( )1تقدمت ترٚتتو ص (  ، ) 397كنص األثر ىو  :عن ميموف بن مهراف قاؿ  :كنا عند عطاء بن أيب رباح ،
حرـ اهلل عز كجل النكاح منذ أحلو .
فجاءىهي رجل فقاؿ  " :ىل يتزكج احملرـ ؟ فقاؿ عطاء  :ما َّ
كانظر  :شرح معا٘ب اآلثار للطحاكم رقم ( ، )270/2( )4220عمدة القارم شرح صحيح البخارم (، )196/10
ك٥تتصر اختبلؼ العلماء (. )116/2
رٚتت ص (. ) 77
( )2تقدـ ت ق
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 524
()4انظر  :اٟتجة على أىل ا١تدينة (. )474-471/1
( )5انظر  :فتح البارم البن حجر (. )166/5
()6انظر  :فتح البارم البن حجر (، )166/9
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)(1

عباس رضي اهلل عنهما من عشرة أكجو .
جواب عن االعتراض :

كأجيب على ىذا االعًتاض باٞتواب السابق نفسو على االعًتاض السابق .
-3أف القياس الصحيح َّ
دؿ على جواز العقد للمحرـ  ،كيتضح ذلك بأمثلة كثَتة منها على سبيل
ا١تثاؿ ال اٟتصر -:
أ-أف احملرـ ٬توز لو شراء األمة باتفاؽ  ،مع أف كطأ األمة ٤ترـ على احملرـ  ،فكما جاز للمحرـ ىنا
شراء األمة مع حرمة كطئها على احملرـ  ،فكذلك أيضان ٬توز عقد النكاح للمحرـ مع حرمو الوطء عليو

)(2

.

ب-أننا رأينا أسبابان ٘تنع اٞتماع كال ٘تنع عقد النكاح  ،منها الصياـ كاالعتكاؼ فكذلك اإلحراـ
)(3

فإنو ٯتنع اٞتماع أك الوطء كال ٯتنع عقد النكاح .

جػ(-عند التسليم بصحة األحاديث الواردة ُب ٖترٙب نكاح احملرـ) فإف البيع بعد النداء الثا٘ب يوـ
اٞتمعة ال يبطل عقد البيع مع هني اهلل عز كجل عن ذلك  ،فكذؾ النهي عن عقد نكاح احملرـ ال
يقتضي بطبلنو قياسان على البيع بعد النداء الثا٘ب يوـ اٞتمعة .
د(-عند التسليم بصحة األحاديث الواردة ُب ٖترٙب نكاح احملرـ)  :أف بيع اٟتاضر للباد منهي عنو
قتضيؿلفساد  ،كبناءن على ذلك أك
شرعان كمع ذلك إذا كقع فالبيع صحيح إذ ال يلزـ أف يكوف النهي ـ ان
)(4

قياسان عليو ال يبعيد أف يكوف النهي عن نكاح احملرـ كذلك .

كطئهن  ،فدؿ على جواز العقد على احملرمة
عليهن مع حرمة
ىػ-أف اٟتائع كالنفساء ٬توز العقد
َّ
َّ
)(5
احملرمة
)(6
ك-أف النكاح عقد معاكضة  ،كاحملرـ غَت ٦تنوع عن مباشرة ا١تعاكضات كالشراء .

اعتراض من ثالثة أكجو :
الوجو األكؿ :
( )1انظر  :االعًتاضات ص (. ) 533-529
( )2ا١تبسوط (. )191/4
( )3ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر (. )288/1
( )4ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر (. )288/1
( )5بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )486/2
( )6ا١تبسوط (.)191/4
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)(5

ما ذكر من القياس على شراء األمة فإنو ال يصح كبياف ذلك أنو فرؽ بُت عقد النكاح كشراء األمة
ٓ ،تبلؼ عقد النكاح فا١تقصود ىو
إذ إف شراء األمة ا١تقصود األصلي منو ىو ا٠تدمة ال الوطء
)(1

الوطء .
الوجو الثاني -:
أف ما ذيكر من األقيسة إ٪تا ىو قياس ُب مقابلة النص  ،كالقياس ُب مقابلة النص ال يصح كال

)(2

٬توز .

الوجو الثالث :
ال ييسلَّم ما ذكر من صحة البيع بعد النداء الثا٘ب أك بيع اٟتاضر للبا

د  ،بناءن على أف النهي ال

)(3

يقتضي الفساد  ،بل النهي يقتضي الفساد فبل يصح عقد البيع بعد النداء الثا٘ب كال بيع اٟتاضر للباد .
جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم أف ما ذكرنا من القيسة من باب القياس ُب مقابلة النص  ،بل ىو قياس موافق للنص  ،إذ

إف حديث ابن عباس رضي اهلل عنو ال يصح أف يعارض مبا ذكر من األدلة
)(5

)(4

 .عبلكة على أف النهي ال

ال يقتضي الفساد كما ذكر .
القوؿ الراجح -:

بعد بسط أقواؿ أىل العلم كبياف أدلتهم تبُت ٕب كاهلل أعلم  ،أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو

ٚتهور أىل العلم من حرمة عقد النكاح للمحرـ كذلك لؤلسباب التالية-:
-1ثبوت حديث عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ُب صحيح ا١تسلم أف النيب  قاؿ  " :ال ينكح
احملرـ كال ينكح .
-2أف القوؿ ْترمة عقد النكاح للمحرـ ىو قوؿ أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم ٔتا فيهم ا٠تلفاء
الراشدكف كما ثبت ذلك ُب بعع األحاديث كاآلثار أك تناقلو عامة الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب .
( )1ا١تغٍت (. )307/3
( )2انظر  :فتح البارم البن حجر (. )166/9
( )3انظر  :العدة ُب أصوؿ الفقو (  ، )438/2اللمع ُب أصوؿ الفقو (  ، )25/1ركضة الناظر كجنة ا١تناظر
( ، )638/1ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (. )52/1
( )4انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )486/2
( )5انظر  :التلخيص للجويٍت (  ، )497/1احملصوؿ للرازم (  ، )292/2ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ( ، )638/1
إيثار اإلنصاؼ ُب آثار ا٠تبلؼ البن اٞتوزم (. )298/1
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-3أف عمدة من قاؿ من أىل العلم ّتواز عقد النكاح ىو حديث ابن عباس رضي اهلل عنو  ،كقد
توجهت للحديث اعًتاضات قوية أجيبت بأجوبة ضعيفة إال نادران.

-4أنو ص عن ميمونة رضي اهلل عنها كغَتىا أف النيب  تزكجها ك٫تا حبلالف  ،كقد كاف ابن
عباس رضي اهلل عنهما صغَتان  ،كال ريب أف األصل ُب األخذ باألقواؿ أف يقدـ صاحب الشأ ف ال غَته
-5أنو قد أنكر على ابن عباس رضي اهلل عنهما ركايتو أف النيب  تزكج ميمونة رضي اهلل عنها
كىو ٤ترـ كال ييعلم أف أحدان نقل ذلك عن النيب  من الصحابة إال ابن عباس رضي اهلل عنهم .

-6أف األكٔب كاألحوط كاألحسن إذا اجتمع حاظر كمبيح أف يقدـ اٟتاظر على ا١تبيح ألنو أبعد عن
الشبهة كالوقوع ُب احملظور .
-7أنو إذا أمكن اٞتمع بُت الدليلُت إذا يسلّْم بصحتهما أكٔب من األخذ بأحد٫تا كإخراج اآلخر
ٚتعان بُت األدلة فيحمل حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ ذلك بناءن على مذىبو ُب أف من قلَّد
خاص بالنيب  أك غَت ذلك .
ىديو كأشعره صار ٤ترمان  ،أك أف ذلك ه
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المبحث الثالث
تحريم نكاح المتعة
كاصطالحا -:
أكالن  :التعريف بالمتعة لغة
ن

ا١تتعة ُب اللغة تطلق على عدة معاف منها -:
- 1ما ينتفع بو من كل شيء كالطعاـ كأثاث البيت ك٨تو٫تا  .يقاؿ  :استمعت بكذا
ك٘تتعت بو إذا انتفعت بو .
- 2اإلعطاء  :يقاؿ ىمتَّعتوي بالتثقيل إذا أعطيتو ذلك .
- 3ا١تؤقت من العقود  :كمنو نكاح ا١تتعة  ،حيث كاف الرجل يشارط ا١ترأة شرطنا على
شيء إٔب أجل معلوـ  ،كيعطيها ذلك  ،فيستحل بذلك فرجها ٍ ،ب ٮتلي سبيلها
من غَت تزكيج كال طبلؽ .
)(1
متاعا لذلك .
ا١تتاع
ٝتى
كمنو
،
- 4ما ييتبلَّ يغ بو من الزاد
ن
اصطبلحا  :فهي ال ٗتتلف عن معٌت نكاح ا١تتعة لغة  ،كٚتيع
أما ا١تتعة ا١تتعلقة بالنكاح
ن
تعريفات الفقهاء اليت كقفت عليها تدكر حوؿ معٌت كاحد كىو توقيت النكاح ٔتدة معينة
سواءن كانت ىذه ا١تدة معلومة أـ ٣تهولة  ،كفيما يلي تعريفات الفقهاء .
أ ىعَّ-رؼ اٟتنفية نكاح ا١تتعة بقو٢تم -:
أف يقوؿ الرجل المرأة  :متعيٍت نفسك بكذا من الدراىم مدة كذا  ،فتقوؿ  :متعتك
)(2
نفسي  ،كقاؿ بعضهم  :أف يقوؿ الرجل المرأةو  :ىأ٘تتع بك كذا من ا١تدة بكذا من
( )1انظر ٥تتار الصحاح  ،مادة (متع) (  ، )256كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (متع) (  )325ػ ،كالقاموس احمليط  ،مادة
(متع) (. )1507
( )2انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (. )89/3
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)(1

البدؿ .
كقاؿ بعضهم  :ىو أف يقوؿ الرجل المرأة  :خذم ىذه العشرة أل٘تتع بك أك ألستمتع
أياما
بك أك متعيٍت نفسك ن

)(2

.

)(3

كعرؼ ا١تالكية نكاح ا١تتعة بقو٢تم " :النكاح إٔب أجل قرب أك بىػعيد " .
بٌ -
كقاؿ بعضهم :
" ىو العقد ا١تشركط فيو ألجل

)(4

"

كقاؿ بعضهم  " :أف يتزكج الرجل ا١ترأة بشيء مسمى إٔب أجل معلوـ

)(5

"

كعرؼ الشافعية نكاح ا١تتعة بقو٢تم  " :ىو كل نكاح إٔب أجل من اآلجاؿ قرب أك
جػٌ -

بعد "

)(6

.

كقاؿ بعضهم  :ىو أف يتزكج الرجل امرأة مدة معلومة أك ٣تهولة
كعرفو اٟتنابلة بقو٢تم  " :ىو اشًتاط تأقيت النكاح "
دٌ -
كقاؿ بعضهم " أف يتزكج الرجل امرأة إٔب مدة "

)(9

)(8

)(7

.

.

.

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على تحريم المتعة -:
ىو أبو الفتح ا١تقدسي نصر بن إبراىيم النابلسي

)(10

ُب كتابو ٖترٙب ا١تتعة حيث قاؿ "

( )1انظر  :ا١تبسوط (. )152/5
( )2انظر  :اٞتوىرة النَتة ( ، )18/2البناية شرح ا٢تداية (. )62/5
( )3انظر  :التهذيب ُب اختصار ا١تدكنة ( ، )165/2الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (. )90
( )4التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (. )115
( )5الكاُب ُب الفقو ا١تالكي ( ، )533/2القوانُت الفقهية (. )140
( )6انظر  :األـ لئلماـ الشافعي (. )85/5
( )7انظر  :البياف ُب فقو اإلماـ الشافعي ( ، )375/9غاية البياف (. )249/1
( )8انظر  :ا١تغٍت (. )95/7
( )9انظر  :شرح الزركشي (. )224/5
( )10ىو أبو الفتح ا١تقدسي  :نصر بن إبراىيم بن نصر بن إبراىيم بن داكد النابلسي  ،كلد سنة عش ور كأربع مائة ، ،
س ّٔا  ،كٝتع
الفقيو الشافعي  ،الزاىد  ،ا١تعركؼ بابن أيب الفتح  ،أصلو من نابلس  ،كسكن بيت ا١تقدس  ،ى
كد ىر ى
فيها عن كثَت من العلماء  ،كاف فقيهان فاضبلن  ،كزاىدان عامبلن ٍ ،ب أقاـ بدمشق  ،كٓب يقبل من و
أحد من أىلها
صلة  ،ككاف يقتات من غلة يٖتمل إليو من و
أرض كانت لو بنابلس  ،ككاف يٮتبز لو منها  ،لو مصنفات كثَتة منها :
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=

إف بعع أخبارنا عمل الصحابة كاألئمة الراشدين  ،كليس كذلك أخبارىم  ،كما كافقو عمل
)(1

الصحابة رضي اهلل عنهم كاف أكٔب ألهنم أعرؼ بالتأكيل كاألحكاـ فكانت أخبارنا أكٔب" .
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(2

-1عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ ١ :تا كٕب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو خطب الناس فقاؿ  " :إف رسوؿ اهلل  أذف لنا ُب ا١تتعة ثبلثان ٍ ،ب حرمها  ،كاهلل ال
أحدا يتمتع كىو ٤تصن إال رٚتتو باٟتجارة  ،إال أف يأتيٍت بأربعة يشهدكف أف رسوؿ اهلل
أعلم ن

 أحلها بعد إذ حرمها "

)(3

.

)(4

-2عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو صعد
ا١تنت  ،فحمد اهلل  ،كأثٌت عليو ٍ ،ب قاؿ  " :ما باؿ رجاؿ ينكحوف ىذه ا١تتعة  ،كقد هنى
رسوؿ اهلل  عنها  ،أال كإ٘ب ال أيكتى بأحد نكحها إال رٚتتو "
ػػػػػػػػػ
=

)(5

.

اٟتجة على تارؾ احملجة  ،كاالنتخاب الدمشقي ُ ،ب بضعة عشر ٣تلدان  ،كالتهذيب ُب ا١تذىب ُب عشرة أسفار ،
ك "الكاُب " ُب مذىب الشافعية  ،عاش نيفان كٙتانُت سنة  ،كتوُب ُب احملرـ سنة تسعُت كأربع مائة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة (  ،)136/19 ( )72كتاريخ دمشق  ،رقم الًتٚتة ( ، )15/62 ( )7852
تاريخ أىربل  ،رقم الًتٚتة ( ، )271/2( )7معجم أصحاب القاضي أبو علي الصدُب (. )199/1
(ٖ )1ترٙب نكاح ا١تتعة ص (. )102
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )3أخرجو ابن ماجو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :النهي عن نكاح ا١تتعة  ،رقم (  ، )631/1 ( )1963كاٟتديث
صحيح  ،كإف كاف بعع أىل العلم قد أعلٌو بأيب بكر بن حفص  ،كقد ذكره ابن حباف ُب الثقات  ،كقاؿ ابن
أيب حاًب ال بأس بو  ،ككثقو اإلماـ أٛتد  ،كابن معُت  ،كالعجلي  ،كابن ٪تَت  ،كغَتىم  ،كأخرج لو ابن خزٯتة ُب
صحيحو  ،كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ .
انظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )172/9حاشية السندم على ابن ماجو (  ، )605/1سبل السبلـ ( ، )184/2
نيل األكطار (  ، )164/6كعوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم (  ، )58/6مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو
( ، )115/2التلخيص اٟتبَت (. )333/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )5أخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (  . )59/3 ( )2494كُب السنن الكتل أيضان  ،برقم ( )14171
( ، )336/7كابن حباف بلفظ آخر نصو " كأبتوا نكاح ىذه النساء  ،فبل أكٌب برجل تزكج بامرأة إٔب أجل إال
رٚتتو باٟتجارة " رقم (  ، )247/9( )3940كاٟتديث صحيح صححو ابن حباف كغَته  .انظر  :فتح البارم
البن حجر ( ، )173/9التلخيص اٟتبَت (. )336/3
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-3عن خولة

)(1

بنت حكيم رضي اهلل عنها أهنا دخلت على عمر بن ا٠تطاب رضي
)(2

استمتع بامرأة  ،فحملت منو  ،فخرج عمر بن
اهلل عنو فقالت  :إف ربيعة بن أمية
تقدمت فيها
كنت
ي
ا٠تطاب رضي اهلل عنو فزعان ٬تر رداءه فقاؿ  :ىذه ا١تتعة  ،كلو ي
)(3

لرٚتت "
-4عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  : هنى عن متعة النساء يوـ
خيت  ،كعن أكل ٟتوـ اٟتمر اإلنسية

)(4

".

( )1ىي أـ شريك  :خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة ا٢تبللية  ،صحابية جليلة مشهورة  ،كىي من اللواٌب كىنب
أنفسهن للنيب  فأرجأىا النيب  ، ككانت ٗتدـ النيب  ، تزكجها عثماف بن مظعوف رضي اهلل عنو فمات
عنها  ،ككانت من ا١تهاجرات .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( ، )8:116( )11119الكاشف  ،رقم الًتٚتة ()6986
( ، )506/2أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )93/6( )6881معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )3306/6الثقات
البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )115/3( )380
( )2ىو ربيعة بن أمية بن خلف اٞتمحي القرشي  ،صحايب جليل كىو الذم كاف يصرخ ُب الناس يقوؿ  " :يقوؿ
رسوؿ اهلل  "... أم أنو يردد كبلـ رسوؿ اهلل  ليبلغو للناس  " .ا.ىػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )199/2معرفة الصحابة البن منده  )602/1 ( ،معرفة الصحابة أليب نعيم رقم الًتٚتة
تنصر كمات على الكفر  ،قاؿ ابن عبدالت " كاف قد
( ،)1095/2( )2764كذىب بعع أىل العلم إٔب أنو ٌ
رأل رؤيا فقصها على عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فقاؿ  :رأيت كأ٘ب ُب ك واد معشب ٍ ،ب خرجت منو إٔب ك واد
٣تدب ٍ ،ب انتهيت كأنا ُب الوادم آّدب فقاؿ عمر رضي اهلل عنو تؤمن ٍب تكفر ٍب ٘توت كأنت كافر فقاؿ  :ما
رأيت شيئان  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو قضى لك كما قضى لصاحيب يوسف  ،قاال  :ما رأينا شيئان  ،فقاؿ يوسف
قضي األمر الذم فيو تستفتياف " ٍ ،ب إنو شرب ا٠تمر ُب خبلفة عمر رضي اهلل عنو فهرب خوفان من إقامة اٟتد
فتنصر كمات على ذلك " ا.ىػ
إٔب الشاـ ٍ ،ب ٟتق بالركـ ٌ
انظر  :االستيعاب البن عبدالت ُب ترٚتة صفواف بن أمية  ،رقم (  )1199ص (  ، )342تاريخ دمشق البن عساكر
رقم الًتٚتة (. )50/18( )2139
( )3أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )778/3 ( )1994كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )17069
)14112
( ، )551/3كأيضان ُب تاريخ ا١تدينة (  ، )717/2كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (
( ، )178/10كابن عبدالت ُب االستذكار رقم (  ، )510/5 ( )42كاألثر صحيح  ،انظر االستذكار
( . )511/5كمعٌت " لو كنت تقدمت فيها لرٚتت " أم  :لو تقدمت بإعبلمهم حكم ىذا العقد كأنو فاسد
قبل كقوعهم فيو  .انظر  :األـ للشافعي (. )653/8
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تغازم  ،باب  :عزكة خيت  ،رقم (  ، )135/5( )4216كمسلم  ،كتاب  :اٟتج،
باب  :ندب من رأل امرأة فوقعت ُب نفسو أف يأٌب امرأتو أك جاريتو فيواقعها  ،رقم (. )1037/2( )1407
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)(1

-5عن علي رضي اهلل عنو أنو ٝتع ابن عباس رضي اهلل عنهما يي ّْلُت ُب متعة النساء،
 هنى عنها يوـ خيت كعن ٟتوـ اٟتمر
فقاؿ  :مهبلن يا ابن عباس  ،فإف رسوؿ اهلل
)(2

األىلية" رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :
اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
القوؿ األكؿ -:

ٖترٙب نكاح ا١تتعة  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور الصحابة رضي اهلل عنهم كالتابعُت  ،كاتفق
على ذلك اٟتنفية

)(3

كا١تالكية

)(4

كالشافعية

)(5

 ،كاٟتنابلة

)(6

رٛتهم اهلل تعأب .

كاستدلوا بثمانية عشردليبلن كىي كالتإب :
)(7

-1عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ ١ :تا كٕب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو خطب الناس فقاؿ  " :إف رسوؿ اهلل  أذف لنا ُب ا١تتعة ثبلثان ٍ ،ب حرمها  ،كاهلل ال
أحدا يتمتع كىو ٤تصن إال رٚتتو باٟتجارة  ،إال أف يأتيٍت بأربعة يشهدكف أف رسوؿ اهلل
أعلم ن

 أحلها بعد إذ حرمها "

)(8

-2عن عبداهلل بن عمر

.

)(9

رضي اهلل عنها أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو صعد

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )2أخرجهما مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ندب من رأل امرأة فوقعت ُب نفسو أف يأٌب امرأتو أك جاريتو فيواقعها ،
رقم (. )1028/2( )1407
( )3انظر  :ا١تبسوط ( ، )152/5بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )273/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب
( ، )58تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )115/2العناية شرح ا٢تداية (. )248/3
( )4ملتقى األْتر (  ، )487/1البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، )115/3تمع األهنر شرح ملتقى األْتر
( ، )331/1الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين ( ، )401/5ا١تدكنة (. )477/4
( )5األـ للشافعي (  ، )183/7البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )275/9آّموع (  ، )249/16اٟتاكم
( ، )328/9هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (. )400/12
( )6ا١تغٍت ( ، )178/7شرح الزركشي (  ، )224/5الفركع (  ، )264/8ا١تبدع (  ، )152/6حاشية الركض ا١تربع
(. )324/6
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 545
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )64
-562-

ا١تنت  ،فحمد اهلل  ،كأثٌت عليو ٍ ،ب قاؿ  " :ما باؿ رجاؿ ينكحوف ىذه ا١تتعة  ،كقد هنى
)(1
رسوؿ اهلل  ، عنها أال كإ٘ب ال أيكتى و
بأحد نكحها إال رٚتتو " .
-3عن خولة

)(2

بنت حكيم رضي اهلل عنها أهنا دخلت على عمر بن ا٠تطاب رضي

اهلل عنو فقالت إف ربيعة بن أمية

)(3

استمتع بامرأة  ،فحملت منو  ،فخرج عمر بن ا٠تطاب
)(4

تقدمت فيها لرٚتت " .
كنت
ي
رضي اهلل عنو فزعان ٬تر رداءه  ،فقاؿ  :ىذه ا١تتعة  ،كلو ي
-4عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  : هنى عن متعة النساء يوـ
خيت  ،كعن أكل ٟتوـ اٟتمر اإلنسية

)(5

".

)(6

-5عن علي رضي اهلل عنو أنو ٝتع ابن عباس رضي اهلل عنهما يي ّْلُت ُب متعة النساء،
 هنى عنها يوـ خيت كعن ٟتوـ اٟتمر
فقاؿ  :مهبلن يا ابن عباس  ،فإف رسوؿ اهلل
)(7

األىلية" .

كجو الداللة :
أف ىذه األحاديث الثابتة عن النيب  تدؿ على بطبلف نكاح ا١تتعة كٖترٯتو  ،فوجب
الوقوؼ على ما دلت عليو ىذه النصوص .
اعتراض :

أف األحاديث اليت استدؿ ّٔا على ٖترٙب نكاح ا١تتعة فيها اضطراب ٯتنع من االحتجاج
ّٔا  ،كبياف ذلك أف بعع األحاديث دلت على أف ٖترٙب ا١تتعة كاف ُب عاـ خيت  ،كُب
بعضها أف ٖترٯتها كاف ُب حجة الوداع  ،كُب بعضها أف ٖترٯتها كاف ُب عاـ الفتح  ،كمن
ا١تعلوـ أف عاـ خيت كاف سنة ست من ا٢تجرة  ،كعاـ الفتح ُب سنة ٙتاف من ا٢تجرة  ،كحجة

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 545
( )2تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص ( . ) 546
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 546
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 546
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 546
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 77
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 547
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الوداع كانت ُب سنة عشر من ا٢تجرة ٦ ،تا يدؿ على االضطراب ُب ىذه األحاديث ،
كبالتإب فإف ذلك ٯتنع األخذ ّٔا

)(1

.

جواب عن االعتراض من خمسة كجوه -:
الوجو األكؿ :
أف االختبلؼ ُب كقت التحرٙب مع االتفاؽ ُب التحرٙب ال يؤثر ُب صحتو  ،ألف اٞتميع
قد اتفقوا على التحرٙب  ،كإذا كاف األمر كذلك كجب إثبات التحرٙب الذم اتفقنا عليو  ،كٓب
يضر ما سول ذلك من خبلؼ الزماف  ،كمثاؿ ذلك  :أنو لو شهد شاىد على رجل أنو أقر
لرجل بألف سنة أربعُت كأربع مائة  ،كشهد شاىد آخر أنو أقر عنده لذلك الرجل بألف سنة
يضر ما
ٜتسُت كأربع مائة  ،فإنو كاٟتالة ىذه تثبت الشهادة كتلزـ األلف الرجل ا١تدين  ،كٓب َّ
ٗتلل بينهما من الزماف  ،ككذلك األمر ىا ىنا .
الوجو الثاني :

أنو ليس ُب االختبلؼ ُب العاـ الذم حرمت فيو ا١تتعة أكثر من اٞتهل بوقت التحرٙب ،
كىذا ال ٯتنع من إثبات التحرٙب كاالحتجاج بو  ،كيدؿ على ذلك أف الركاة لو نقلوا التحرٙب
كٓب ينقلوا كقتو  ،كقالوا نسينا كقت التحرٙب لكاف إثبات التحرٙب كاجبان  ،كىذا أيضان ٔتنزلة ما
لو نقلوا حكمان للرسوؿ ُ ب رجل  ،كاختلفوا ُب اٝتو أك كقتو  ،فإف ذلك ال ٯتنع من إثبات
اٟتكم كاالحتجاج بو .
الوجو الثالث :
أف النيب  هنى عن ا١تتعة عاـ خيت ٍب رخص فيها عاـ الفتح ٟتاجة كانت يهم إليها ٍب
حرمها بعد ذلك  ،كال ٯتتنع إباحة الشيء عند اٟتاجة إليو كنسخو عند االستغناء عنو .
الوجو الرابع -:

أف ابتداء التحرٙب كاف ٓتيت  ،كما ذيكر من التحرٙب ٔتكة فهو إخبار عن التحرٙب ا١تتقدـ،
ألنو ابتداء ٖترٙب  ،كذلك ألف قريشان ٓب يعلموا بالتحرٙب ألهنم كانوا على الكفر عاـ خيت ،
فلما فتحت مكة كأسلموا  ،كأراد النيب  أف ٮتتىم بأف النكاح الذم كاف جائزان عندىم
( )1انظر  :رسالة ٖترٙب نكاح ا١تتعة ص (. )36
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كعنده ُب َّأكؿ اإلسبلـ قد يحّْرـ  ،فأختىم بذلك  ،كأنو ٤ترـ إٔب يوـ القيامة

)(1

.

-6فاؿ تعأب  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ .
)(2

-7قاؿ تعأب  :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ .
)(3

ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ .
ﮨ
-8قاؿ تعأب  :ﭽﮦ
)(4

-9قاؿ تعأب  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ...ﭼ .
)(5

-10عن أيب ىريرة

)(6

رضي اهلل عنو  ،أف النيب ١ تا خرج نزؿ ثنية الوداع  ،فرأل

مصابيح  ،كٝتع نساءن يبكُت  ،فقاؿ ما ىذا ؟ فقالوا  :يا رسوؿ اهلل نساءه كانوا ٘تتعوا منهن
فارقوىن فقاؿ رسوؿ اهلل  " : ىى ىدـ أك ىحَّرىـ ا١تتعة  :النكاح كالطبلؽ كالعدة
أزكاجهن ٍب
َّ
)(7

كا١تَتاث " .
-11عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ  :هنى رسوؿ اهلل  عن ا١تتعة  ،قاؿ :

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( )46/10كاٟتاكم الكبَت (. )330/9
()2سورة ا١تؤمنوف اآلية . )6 ، 5 (:
()3سورة األحزاب اآلية . )49( :
()4سورة البقرة من اآلية .)229( :
()5سورة النساء من اآلية (. )20
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 136
( )7أخرجو أبو ٤تمد اٟتارث ُب مسنده بغية الباحث عن زكائد مسند اٟتارث رقم (  ، )536/1( )478كأبو يعلى
ُب مسنده  ،رقم (  ، )503/11( )6625كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم (  ، )456/9( ، )4149كالدارقطٍت
ُب سننو  ،رقم (  ، )383/4( )3644كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )337/7( )14178ككذلك ُب
معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )178/10 ( )14110كا٢تيثمي ُب ا١تقصد العلي ُب زكائد أيب يعلى ا١توصلي ،
رقم (  ، )346/2( )784كأبو الفتح ا١تقدسي ُب ٖترٙب نكاح ا١تتعة  ،رقم (  ، )47 ( )35كاٟتديث صحيح ،
صححو ابن حباف كابن القطاف كابن جرير كابن حجر كأبو يعلى كغَتىم .
انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (  ، )84/5نصب الراية ( ٣ ، )18/3تمع الزكائد كمنبع الفوائد
( ، )264/4اٖتاؼ ا١تهرة البن حجر (  ، )685/14التلخيص اٟتبَت (  ، )334/3الدراية ُب ٗتريج أحاديث
ا٢تداية (. )58/2
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كإ٪تا كانت ١تن ٓب ٬تد  ،فلما نزؿ النكاح كالطبلؽ كالعدة كا١تَتاث عن الزكج كا١ترأة نسخت "
كُب ركاية هنى عنها "

)(1

.

)(2

)(3

-12عن الربيع بن ىسٍبػىرة أف أىباهي  " :غزا مع رسوؿ اهلل  فتح مكة  ،قاؿ :
س ىع ٍشىرة ما بُت ليلة كيوـ  ،فأذف لنا رسوؿ اهلل ُ ب متعة النساء  ،فخرجت
فأقمنا ّٔا ٜتىٍ ى
أنا كرجل من قومي كٕب عليو فضل ُب اٞتماؿ  ،كىو قريب من الدَّمامة  ،مع كل ك و
احد منا
ىى
بيرد  ،فتدم ىخلى هق  ،كأما بػيٍريد ابن عمي فىػ يتهد جديد  ،غع  ،حىت إذا كنا بأسفل مكة أك
)(4
العنىطٍنى ًط  ،فقلنا  :ىل لك أف يستمتع منك أحدنا ؟ قالت
بأعبلىا فتلقتنا فتاةه مثل البكر ى
قالت  :كماذا تبذالف ؟ فنشر كل ك و
احد منا بيرده  ،فجعلت تنظر إٔب الرجلُت  ،كيراىا
)(5
صاحيب تنظر إٔب ًع ً
طفها  ،فقاؿ  :إف بيرد ىذا ىخلى هق  ،كبيردم جديد غع  ،فتقوؿ بػيٍريد
ىذا ال بأس بو ثبلث مرات أك مرتُت – ٍب استمعت منها  ،فلم أخرج حىت ىحَّرمها رسوؿ اهلل

"

)(6

.

( )1أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )141/9 ( )9357كالدار قطٍت ُب سننو  ،رقم ( )3645
( ، )384/4كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )338/7 ( )14181كأبو الفتح ا١تقدسي ُب ٖترٙب نكاح
ا١تتعة رقم (  )34ص (  ، )47كاٟتديث حسن ألف لو طرقان يقوم بعضها بعضان كلو شواىد أيضان كٟتديث أيب
ىريرة رضي اهلل عنو الذم قبلو  ،انظر  :نصب الراية (. )18/3
حجازم  ،تابعي  ،ثقة " ا.ىػ
( )2ىو الربيع بن ىس ٍتة بن معبد اٞتهٍت
ه
انظر  :الثقات للعجلي رقم (  ، )156/1( )421كالتاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (  ، )696/2( )4149الثقات البن
حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )227/4( )2635كتاريخ دمشق البن عساكر  ،رقم الًتٚتة (. )70/18( )2147
( )3أبوه  :ىو ىس ٍتة بن معبد اٞتهٍت  ،كانظر ا١تراجع السابقة .
العنىطٍنىطىةي  :يقاؿ امرأة ىعنىطٍنىطىةه أم طويلة العنق مع حسن قوامها  .ا.ىػ .
( )4ى
ط) ( ،)15/2هتذيب اللغة  ،مادة (عنط) ( ، )104/2احملكم كاحمليط األعظم مقلوبة (عنط)
انظر  :العُت  ،مادة ( ىعنى ى
(العنط) ( ، )549/1لساف العرب  ،مادة (عنط) (  ، )356/7القاموس احمليط (عنط) (  ، )679تاج العركس
 ،مادة (عنط) (. )494/19
( )5تنظر إٔب عطفها  -:أم جانبها من رأسها إٔب كركها .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عطف) ص (  ، )185القاموس احمليط  ،مادة (عطف) ص ( ، )1108
شرح النوكم على مسلم ( ، )185/9شرح السيوطي على مسلم (. )17/4
( )6أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ندب من رأل امرأة فوقعت ُب نفسو أف يأٌب امرأتو أك جاريتو فيواقعها،
رقم (. )1024/2( )406
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)(1

)(2

-13عن الربيع بن ىسٍبػىرة اٞتهٍت أف أباه حدثو أنو كاف مع رسوؿ اهلل  فقاؿ " :
يا أيها الناس إ٘ب قد كنت أذنت لكم ُب االستمتاع من النساء  ،كإف اهلل قد ىحَّرـ ذلك إٔب
)(3

منهن شيءه فليخل سبيلها كال تأخذكا ٦تا آتيتموىن شيئنا" .
يوـ القيامة  ،فمن كاف عنده َّ
)(4
-14عن أيب نضرة العبدم رٛتو اهلل قاؿ  :كاف ابن عباس يأمر با١تتعة  ،ككاف ابن
الزبَت ينهى عنها  ،قاؿ  :فذكرت ذلك ٞتابر بن عبداهلل فقاؿ  :على يدم دار اٟتديث ٘تتعنا
مع رسوؿ اهلل  ، فلما قاـ عمر رضي اهلل عنو قاؿ  " :إف اهلل كاف ٭تل لرسولو ما شاء ٔتا

شاء  ،كإف القرآف قد نزؿ منازلو فػ ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ كما أمركم اهلل كأبتوا نكاح
)(5

نكاح ىذه النساء  ،فلن أيكتى برجل نكح امرأة إٔب أجل إال رٚتتو باٟتجارة "
كجو الداللة من األدلة السابقة -:

)(6

.

دلت اآليات كاألحاديث السابقة على أف ا١تتعة نسخت إٔب يوـ القيامة  ،كداللة
األحاديث على ذلك كاضحة  ،أما اآليات فداللتها على ذلك كما يأٌب -:
حرـ النساء إال بنكاح أك ملك ٯتُت  ،كا١تتعة ليست
أ-أف اهلل جل كعبل ُب اآلية األكٔب َّ
)(7
نكاحان صحيحان كال ٔتلك ٯتُت َّ
فدؿ ذلك على نسخها .

أحل النساءبالنكاح بعد التحرٙب  ،كٓب ٭ترمهن
ب-أف اهلل تبارؾ كتعأب ُب اآلية الثانية َّ
بعد النكاح إال بالطبلؽ  ،كا١تتعة ليست نكاحان صحيحان  ،كليس فيو طبلؽ أيضان فدؿ ذلك

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )551
( )2تقدـ بياف اٝتو ص (ُ )551ب اٟتاشية .
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ندب من رأل امرأة فوقعت ُب نفسو أف يأٌب امرأتو فيواقعها  ،رقم
(. )1024/2( )1406
( )4أبو نضرة  :ىو ا١تنذر بن مالك بن قطعة العبدم  ،ثقة  ،كثَت اٟتديث  .ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )155/7 ( )3081تاريخ ابن معُت رقم الًتٚتة ( ، )141/4 ( )3597
الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة (  ، )359/1 ( )1718الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )1633
(. )439/1
( )5سورة البقرة  ،من اآلية (. )196
( )6أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب ُ :ب ا١تتعة باٟتج كالعمرة  ،رقم (. )885/2( )1217
()7انظر  :تفسَت الرازم (  ، )44/10تفسَت ابن عطية (  ، )36/2زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت (  ، )392/1تفسَت
ابن جزم (. )187/1
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على نسخو .
جػ-أف اهلل جل كعبل ُب اآلية الثالثة كالرابعة جعل إٔب األزكاج فرقة من عقدكا عليو
النكاح  ،كا١تتعة ليست كذلك َّ
فدؿ ذلك على نسخها  ،إذ إف نكاح ا١تتعة أف ينكح الرجل
امرأتو مدة معينة ٍ ،ب يفسخ نكاحو ببل إحداث الطبلؽ منو  ،كىذا فيو إبطاؿ ١تا جعل اهلل
إٔب األزكاج من اإلمساؾ كالطبلؽ

)(1

.

اعتراض :
ال ييسلَّم بأف نكاح ا١تتعة منسوخ  ،بل إف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ىو الذم هنى
)(2

عن ا١تتعة كقد كانت جائزة على عهد رسوؿ اهلل . 
كيؤكد ذلك أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو نفسو قاؿ  :متعتىاف كانتا على عهد

رسوؿ اهلل  أهنى عنهما  ،كأعاقب عليهما  :متعة النساء كمتعة اٟتج
)(5

)(4

)(3

" يضاؼ إٔب

ذلك حديث أيب نضرة العبدم الذم استدللتم بو  ،فإنو يدؿ على ما ذكرنا من أف عمر
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ىو الذم هنى عن ا١تتعة  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال
( )1انظر  :تفسَت الشافعي رٛتو اهلل تعأب (  ، )1206/2 ( )563/2حيث قاؿ رٛتو اهلل  :قاؿ تعأب  :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭼ فجعل إٔب األزكاج فرقة من عقدكا عليو النكاح  ،فكاف بينان أف نكاح
ا١تتعة منسوخ بالقرآف كالسنة  ،ألنو إٔب مدة ٍ ،ب ٧تده ينفسخ ببل إحداث طبلؽ فيو  ،كال فيو أحكاـ األزكاج "
ا.ىػ  ،انظر  :زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت (  ، )392/1تفسَت بن اجزم (  . )187/1سورة النساء من اآلية
(. )24-20

( )2انظر  :تفسَت البحر احمليط (  ، )549/7عند تفسَت قولو تعأب  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭼ سورة ا١تؤمنوف  ،من اآلية (. )7
( )3أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم ( ، )171/1( )806كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ()252/1( )852
 ،كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )365/22 ( )14479كأبو عوانة ُب مستخرجو  ،رقم ( )3349
( ، )238/2كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (  ، )146/2 ( )3686كابن ا١تقرئ ُب معجمو ،رقم
 ، )1638ص ( ، )142
( ، )240 ( )774كالليث بن سعد ُب نسخة عبداهلل بن صاّب كاتبو  ،رقم (
كالقاضي أبو إسحاؽ ُب جزء من أحاديث اإلماـ أيوب السختيا٘ب  ،رقم ( )49ص ( ، )82كأبو الفتح نصر بن
إبراىيم ُب ٖترٙب نكاح ا١تتعة ص ( ، )72كاٟتديث إسناده صحيح كرجالو كلهم ثقات .
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )552
( )5انظر  :ص (. )552
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يصح القوؿ بأف نكاح ا١تتعة منسوخ

)(1

.

جواب عن االعتراض من خمسة كجوه -:
الجواب األكؿ :
أف أثر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كرد بلفظ آخر  ،كىو أف عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو قاؿ  " :متعتاف كانتا على عهد رسوؿ اهلل  هنى عنهما كأعاب عليهما متعة النساء
كمتعة اٟتج "

)(2

الوجو الثاني :

مبُت لؤلثر السابق .
ا.ىػ  ،كىذا األثر ّْ ي

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو مع علمو كزىده ال ٬توز أف يقوؿ  :ما أحلو رسوؿ
أحرمو كأعاقب عليو  ،كقد ثبت ُب أخبار كثَتة أنو يقفو فيها أثر رسوؿ اهلل ،
اهلل  أنا ٌ
كيطلب البينة على من يدعي على رسوؿ اهلل  قوالن كفعبلن  ،كيعاقب من خالف شيئان من
سنتو  ،كيأمر با١تواطنة على سنة رسوؿ اهلل  كاألخذ ّٔا كا١تنع من تىػ ىقد ً
ّْم ىها ك٣تاكزهتا .
الوجو الثالث :

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو لو أراد ٖترٙب ما أحلو رسوؿ اهلل ٓ ب يقره الصحابة
رضي اهلل عنهم عليو  ،كٓب يقبلوا منو  ،كالعًتضوا عليو  ،كما اعًتضوا على ما ىو أيسر من
ذلك كأخف فبطل األخذ بظاىر الدليل .
الوجو الرابع :
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو إ٪تا أراد أف ا١تتعة كانت مباحة ُب أكؿ اإلسبلـ ،
كحّْرمت ا١تتعة من جهة النيب  ، كا١تقدر من كبلـ عمر بن ا٠تطاب رضي
فنسخت اإلباحة ي
اهلل عنو ىو  :أف من استحل ا١تتعة كفعلها بعد ما حرمها رسوؿ اهلل  كنسخها عاقبتو على
ضحو الركايةي األخرل .
س فيو يػي ىف ّْس يرهي كيػي ىو ّْ
ذلك  ،كىذا كاضح ال لىٍب ى
( )1انظر  :تفسَت الز٥تشرم (  )177/3عند تفسَت قولو تعأب  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭼسورة ا١تؤمنوف  ،من اآلية (. )7
( )2أخرجو ا١تدائٍت ُب فوائد أيب علي أٛتد بن علي بن شعيب ا١تدائٍت ص ( ، )23كاألثر إسناده صحيح كرجالو كلهم
ثقات  :مالك عن نافع عن ابن عمر قاؿ  :قاؿ عمر رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
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الوجو الخامس :
يؤكد ما سبق أنو ال خبلؼ بُت أىل العلم أف متعة اٟتج منسوخة  ،كإ٪تا أبيحت
للركب الذين كانوا مع رسوؿ اهلل ُ ب تلك السنة  ،فإنو أمرىم باإلحراـ باٟتج ٍب أمرىم
بفسخو إٔب العمرة  ،كىذا ال ٬توز ١تن بعدىم باإلٚتاع  ،كإ٪تا فعل ّٔم النيب  ذلك ألهنم
ص ىفر حلت العمرة ١تن
كانوا يستعظموف فعل العمرة ُب أشهر اٟتج  ،كيقولوف " إذا انسلخ ى
اعتمر " فأمرىم أف يفسخوا اٟتج ك٬تعلوىا عمرة لتأكيد البياف  ،كإظهار اإلباحة  ،كٓب يكن
فد َّؿ ذلك
كحّْرـ كما نسخت متعة النساء كحرمت  ،ى
ذلك إال ُب تلك السنة ٍ ،ب نسخ ذلك ي
)(1

على أف ٖترٙب متعة النكاح إ٪تا كاف بأمر رسوؿ اهلل . 
-15عن أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ  " :ال تصلح ا١تتعتاف إال لنا خاصة " يعٍت متعة
النساء كمتعة اٟتج " كُب ركاية  " :إف متعة النساء كانت كرامة أكرـ اهلل ّٔا أصحاب ٤تمد

 ككانت رخصة ٢تم دكف الناس "

)(2

.

كجو الداللة - :
أف ا١تتعة إ٪تا أيبيحت ألصحاب رسوؿ اهلل  مدة معينة ٍب نسخت بعد ذلك إٔب يوـ
القيامة .
اعتراض :

كقد اعًتض على ىذا الدليل باالعًتاض السابق نفسو كأجيبت باٞتواب السابق نفسو.
-16اإلجماع

)(3

على تحريم نكاح المتعة :

( )1انظر رسالة نكاح متعة النساء  ،ص (. )109 -107
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :جواز التمتع  ،رقم (. )897/2( )1224
()3قاؿ اٞتصاص رٛتو اهلل  " :كقد دلٌلنا على ثبوت اٟتظر بعد اإلباحة من ظاىر الكتاب  ،كالسنة  ،ك إٚتاع السلف
 ،ك ال خبلؼ فيها بُت الصدر األكؿ على ما بينا  ،ك قد اتفق فقهاء األمصار مع ذلك على ٖترٯتها كال ٮتتلفوف
فيو " .
ك قاؿ ا١تازرم رٛتو اهلل  " :انعقد ا ًإلٚتاع على ٖترٯتو  ،كٓب ٮتالف فيو إال طائفة من ا١تبتدعة  ،ك تعلقوا باألحاديث
الواردة فيذلك  ،كقد ذكرنا أهنا منسوخة فبل داللة ٢تم فيها " .
كقاؿ ا٠تطايب رٛتو اهلل ٖ " :ترٙب ا١تتعة كاإلٚتاع إال عند بعع الشيعة  ،ك ال يصح على قاعدهتم ُب الرجوع إٔب
ا١تختلفات  ،مع ثبوت ٖترٯتها عن علي ك آؿ بيتو  ،فقد صح عن علي رضي اهلل عنو أهنا نسخت  ،كنقل
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=

كيدؿ على ىذا اإلٚتاع ثبلثة أمور -:
األمر األكؿ :
أف عمر رضي اهلل عنو هنى الصحابة رضي اهلل عنهم عن ا١تتعة  ،كذلك امتثاالن ألمر
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كٓب ينكر عليو أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم فكاف
إٚتاعا .
ن
األمر الثاني :

أف ا١تتعة قد ركل ٖترٯتها كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم منهم عمر بن ا٠تطاب ،
كعلي بن أيب طالب كعبد اهلل بن مسعود
رضي اهلل عنهم أٚتعُت .

)(1

 ،كعبد اهلل بن الزبَت

)(2

)(3

 ،كعبد اهلل بن عباس

األمر الثالث :

يدؿ على ىذا اإلٚتاع أف ابن عباس رضي اهلل عنهما رجع عن قولو  ،بدليل أنو ركل
)(4

ٖترٙب ا١تتعة  ،كقد نقل ذلك عنو كثَت من أىل العلم

)(5

.

ػػػػػػػػػ
=

البيهقي عن جعفر بن ٤تمد " أنو سئل عن ا١تتعة فقاؿ  :ىي الزنا بعينو "
كقاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل  " :ك اتفق العلماء على أف ىذه ا١تتعة كانت نكاحا إٔب أجل ال مَتاث فيها ،
كفراقها ٭تصل بانقضاء األجل بدكف طبلؽ  ،ككقع اإلٚتاع بعد ذلك على ٖترٯتها من ٚتيع العلماء إال الركافع "
كقاؿ ابن حجر رٛتو اهلل  " :أٚتع السلف كا٠تلف على ٖترٯتها  ،إال من ال يلتفت إليو من الركافع  ،كجزـ
ٚتاعو من األئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها ٍ ،ب اتفق فقهاء األمصار على ٖترٯتها "
كقاؿ العيٌت رٛتو اهلل كذلك .
انظر :أحكاـ القرآف للجصاص (  ، )103/3شرح النوكل على مسلم (  ، )181-179/9فتح البارم البن
حجر (  ، ) 173 /9عمدة القارم شرح صحيح البخارم (  ، ) 246 / 17نيل األكطار ( ) 162 / 6
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . )58
()2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 120
()3تقدمت ترٚتتو ص ( ) 77
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )277/9
()5ذكر رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما كثَت من أىل العلم منهم  :النوكم  ،كالطحاكم  ،كابن العريب  ،كأبو بكر
ا١ترغينا٘ب اٟتنفي  ،كالقرطيب  ،كالرازم  ،كالبغوم  ،كأبو الفتح ا١تقدسي نصر بن إبراىيم  ،كالسبكي  ،كا١تاكردم ،
كغَتىم"ا.ىػ .
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=

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
ال ييسلم ىذا اإلٚتاع  ،إذ إنو قد خالف ُب ا١تسألة ابن عباس رضي اهلل عنهما كأتباعو
كغَتىم .
الوجو الثاني :

)(1

أنو ال ييسلم رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما عن قولو .
-17أف نكاح ا١تتعة ليس ُب كتاب اهلل كال ُب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال
ُب إٚتاع الصحابة  ،كال قوؿ كاحد منهم كال من التابعُت كال العلماء  ،بل إهنم هنوا عنها
)(2

كمنعوا  ،فكاف األخذ ٓتبلفهم ضبلال .
اعتراض :
ما ذيكر ٦تا سبق معناهي أف ٖترٙب نكاح ا١تتعة ٣تمع عليو  ،كقد ذكرنا أنو ال ييسلم ىذا
اإلٚتاع كال ييسلم أنو ٓب يقل بإباحة ا١تتعة أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بل ثبت عن
ابن عباس رضي اهلل عنهما كنقل عن غَته  ،كٓب يثبت رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما عن
أيضا
ذلك كال أتباعو ن

)(3

.

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :شرح النوكم على مسلم (  ، )202/5شرح معا٘ب اآلثار (  ، )27/3فتح القدير للمرغينا٘ب ( ، )239/3
اٞتامع ألحكاـ القرآف (  ، )128/5تفسَت الرازم (  ، )51/10شرح السنة للبغوم (  ، )100/9رسالة ٖترٙب
نكاح ا١تتعة ( ، )76تكملة آّموع للسبكي ( ، )425/17اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )320/9
( )1انظر  :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( ، )246/17شرح الزرقا٘ب على ا١توطأ (. )235/3
( )2رسالة ٖترٙب نكاح ا١تتعة (. )79
( )3انظر  :فتح القدير للمرغينا٘ب ( ، )239/3شرح السنة للبغوم ( ، )100/9اٟتاكم الكبَت للماكردم ()320/9
.
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-18القياس :
كبياف ىذا القياس من ناحيتُت -:

الناحية األكلى :

أف عقد ا١تعاكضة إذا جاز إطبلقو ٓب ٬تز تقييده ٔتدة كالبيع  ،كإذا جاز تقييده ٔتدة ٓب
٬تز إطبلقو كاإلجارة كقد ثبت أف النكاح ٬توز مطل نقا من غَت تقييد  ،فوجب أف ال يصح
مقيدا ٔتدة كاإلجارة لوجب أف ال ٬توز مطل نقا .
مقيدا كالبيع  ،كلو فيرض أف النكاح جاز ن
ن
كيؤيد ذلك  :أنو ال خبلؼ بُت األمة أنو لو قاؿ  :استأجرتك مدة للوطء ٓب ٬تز  ،كٓب
ٖتل لو بذلك  ،كا١تتعة إٔب أجل انتفاع بعوض إٔب أجل  ،كإذا حرمت اإلجارة ُب ذلك حرـ
)(1

أيضا من باب أكٔب كأحرل .
نكاح ا١تتعة ن
الناحية الثانية :

أف النكاح تتعلق بو أحكاـ ٥تصوصة كىي  :الطبلؽ كالظهار  ،كاإليبلء  ،كاللعاف ،
كاإلرث  ،كالعدة  ،كاالستباحة للزكج األكؿ بعد العدة  ،كىذه األحكاـ إ٪تا تتعلق بالنكاح
الصحيح فقط  ،ك ١تا ثبت أف نكاح ا١تتعة ال يتعلق بشيء من ىذه األحكاـ َّ
دؿ على عدـ
صحة نكاح ا١تتعة

)(2

.

اعتراض  :يمكن أف يعترض على دليل القياس من كجهين - :
الوجو األكؿ :

إف ما ذيكر من القياس من أف عقد ا١تعاكضة إذا جاز إطبلقو ٓب ٬تز تقييده ٔتدة كالبيع ،
كإذا جاز تقييده ٔتدة ٓب ٬تز إطبلقو كا ًإلجارة صحيح ال إشكاؿ فيو  ،كإ٪تا كقع اإلشكاؿ
عندكم عندما اعتتًب أك جعلتم العقدين ك٫تا عقد ا١تتعة كعقد النكاح ٔتثابة العقد الواحد ،
كلو جعلتمو٫تا عقدين منفصلينكعقد البيع كعقد اإلجارة اللذين مثلتم ّٔما ١تا كقع اإلشكاؿ
.

( )1ا١تغٍت (. )46/10
( )2انظر تفسَت اإلماـ الشافعي ( . ) 563 / 2
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الوجو الثاني -:
أما القوؿ بأنو ١تا كاف عقد ا١تتعة ال يتعلق بشيء من األحكاـ ا١تخصوصة كالطبلؽ
كالظهار كاإليبلء كاللعاف كاإلرث كالعدة ك٨تو ذلك َّ
دؿ على عدـ صحتو  ،فإف ذلك غَت
مسلم  ،ألف عقد النكاح ٗتتلف أحكامو عن عقد ا١تتعة .
جواب عن االعتراض :
يسلَّم بأنو يوجد ُب اإلسبلـ عقداف منفصبلف  ،كإ٪تا ىو عقد كاحد  ،كىو عقد
ال ي
)(1
النكاح فقط  ،أما عقد ا١تتعة فهو عقد ٤ترـ منسوخ  ،دلت األدلة على بطبلنو .
القوؿ الثاني -:

جواز نكاح ا١تتعة  ،كإٔب ذلك ذىب ابن عباس
كجابر بن عبد اهلل
ابن كيساف

)(6

)(4

)(2

كحكي عن أيب سعيد ا٠تدرم

رضي اهلل عنهم  ،كعليو أكثر أصحاب عطاء بن أيب رباح

 ،كغَتىم

)(7

)(5

)(3

كطاككس

 ،كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو .

-1قولو تعأب ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

( )1رؤكس ا١تسائل ا٠تبلفية للعكتم ( ، )102/4تفسَت الشافعي رٛتو اهلل (. )563/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )146
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )397
( )6ىو طاككس بن كيساف  ،أبو عبد الرٛتن اليما٘ب  ،مؤب ىْتَتم بن ىكيساف اٞتمَتم  ،من أبناء الفرس  ،قاؿ عن
نفسو رٛتو اهلل " أدركت ٜتسُت من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو "
أحدا قط مثل طاككس " ا.ىػ كقاؿ ابن حباف
ألظن
إ٘ب ُّ
طاككسا من أىل اٞتنة " كقاؿ عمرك بن دينار  :ما رأيت ن
ن
 :كاف من عبَّاد أىل اليمن  ،كمن سادات التابعُت  ،ككاف حج أربعُت حجة  ،ككاف مستجاب الدعوة  ،مات
سنة و
ست كمائة بعد ا٢تجرة " ا.ىػ
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )495/3 ( )2945التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( ، )365/4 ( )3165
الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة (  ، )515/1 ( )2036الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )3511
(. )391/4
( )7ا١تغٍت (. )46/10
-574-

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ
﮳﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮴
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮺ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
)(1

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ .
كجو الداللة من كجهين -:

غَتىن  ،فوجب أف تكوف
الوجو األكؿ  :أف اهلل تبارؾ كتعأب َّبُت احملرمات  ،كأحل
َّ

ا١ترأة بنكاح ا١تتعة حبلالن .

الوجو الثاني  :أف اهلل جل كعبل َّبُت أف االبتغاء با١تاؿ جائز  ،كا١تستمتع يبتغي با١تاؿ

االستمتاع با١ترأة فدؿ ذلك على اٞتواز

)(2

.

اعتراض من ثالثة أكجو -:
الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم أف اآلية دالَّة على جواز نكاح ا١تتعة كبياف ذلك  :أف اهلل تعأب َّبُت النساء
عداىن من القرابات كاألجنبيات كٓب يقصد بو
أحل ما
البلٌب ال ٭تل
َّ
َّ
نكاحهن من القرابات ك َّ
صحيحا أك يكوف عقدان باطبلن ،فإذا كاف
عقدا
بياف العقد الذم ٖتل بو ا١ترأة  ،كما يكوف ن
ن
كذلك كجب أف ال يصح االحتجاج بو  ،كمثاؿ ذلك  :أف تقوؿ  :إف النيب صلى اهلل عليو
تبُت األعياف اليت يثبت فيها الربا  ،فأباح بيع اٞتنسُت إذا اختلفا متماثبلن كمتفاضبلن ،
كسلم َّ
ٓتبلؼ اعتبار ا١تماثلة ُب اٞتنس الواحد منو ،إال أف ىذا النص الشرعي الذم َّبُت األعياف
يبُت كيفية العقد فيها  ،فاستفدنا بذلك ىذه اإلباحة  ،دكف كيفية العقد
الربوية – ٓب َّ
،كرجعنا ُب كيفيتو إٔب ما كرد بو الشرع من اإل٬تاب  ،كالقبوؿ  ،كالقبع قبل التفرؽ  ،ك٨تو
غَتىن كٓب تبيُّْت
ذلك ،ككذلك األمر ُب ىذه اآلية اليت بينت احملرمات من النساء كأحلت
َّ

( )1سورة النساء  ،اآلية ( )23كبعع اآلية (. )24
( )2انظر :تفسَت الرازم (. )43/10
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كيفية العقد فوجب الرجوع إٔب ما كرد بو الشرع ُب كيفية العقد من نصوص أخرل  ،كبناءن
على ذلك ٓب ٬تز أف ييستدؿ ّٔذه اآلية على كيفية العقد أك صحتو .
الوجو الثاني :
أننا أٚتعنا على إباحة ما عدا من ذكر ُب اآلية من احملرمات  ،مع أف ىذه اإلباحة
ليست على اإلطبلؽ بل تفتقر إٔب معٌت تصح بو االستباحة ٍ ،ب أٚتعنا على أهنا تصح
بصفة كىو ما كرد الشرع بو من ا٠تاطب  ،كالوٕب  ،كالشهود  ،كإطبلؽ العقد – أم عدـ
تقييده ٔتدة – ،كاختلفنا ُب حصوؿ اإلباحة بنكاح ا١تتعة ٠تلوه من ذلك  ،فوجب ٛتل اآلية
على ما أٚتعنا عليو كسقوط ا١تعٌت ُب الذم اختلفنا فيو

)(1

.

الوجو الثالث :
أف اهلل جل ك عبل ٓب يطلق االبتغاء با١تاؿ  ،بل قاؿ تعأب ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
)(2

ﯺ ﯻﭼ .
فأباح االبتغاء با١تاؿ بشرط أف يكوف ٤تصننا غَت مسافح
مسافح

)(3

.

– أم ٤تصننا فرجو غَت ز واف

جواب عن االعتراض :

ما سبق بيانو ُب االعًتاض إ٪تا ىو بالبناء على أف عقد نكاح ا١تتعة باطل  ،ك٨تن ال
نيسلّْم بذلك بل إف نكاح ا١تتعة نكاح صحيح  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف االعًتاض السابق
)(4

بالوجوه الثبلثة ال يصح .

-2قولو تعأب ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

( )1انظر  :تفسَت الشافعي (  ، )563/2تفسَت ابن جزم (  ، )187/1زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت ( ، )392/1
تفسَت ا٠تازف (. )361/1
( )2سورة ا١تائدة من اآلية (. )5
( )3انظر  :تفسَت ا٠تازف ( ، )363/1البحر احمليط ُب التفسَت أليب حياف (. )585/3
( )4هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (. )400/12
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)(1

ﭺﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ .
ﭻ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
كجو الداللة -:

نص صريح ُب إباحة ا١تتعة  ،إذ إف النص فيو كبلـ مضمر تقديره " فما
أف ىذا ه
فآتوىن أجورىن فريضة " .
منهن إٔب أجل مسمى
َّ
استمتعتم بو َّ
اعتراض من خمسة كجوه :

الوجو األكؿ :
أف تقدير الكبلـ ا١تضمر كىو " إٔب أجل مسمى " ليس بقرآف  ،كليس ٔتنزؿ من عند
اهلل تعأب  ،ألنو ليس بُت الدفتُت  ،كلو كاف من القرآف لوجدناه فيو  ،كٞتازت قراءتو ُب
احملاريب كبُت أظهر الناس ك١تا ٓب ٬تز ذلك ْتاؿ عيلًم أنو ليس من القرآف  ،ككفانا با١تصحف
كإٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،حجة.
الوجو الثاني :

أف اآلية ال حجة فيها على جواز ا١تتعة  ،إذ إف االستمتاع ُب اللغة ىو التلذذ  :كبناءن
على ذلك فإف ظاىر اآلية يقتضي أف كل من تلذذ با١ترأة كآتاىا أجرىا جاز لىوي ذلك  ،كىذا
ال ٬توز باإلٚتاع  ،بل ال َّ
منهن بعقد النكاح
بد من لفظ مضمر تقديره " فما استمتعم بو َّ
أجورىن فريضة " كىذا اإلضمار أكٔب ٦تا ذكرًب من اإلضمار كذلك لسببُت -:
فآتوىن
َّ
َّ
السبب األكؿ  :االتفاؽ على صحة عقد النكاح بيننا كبينكم .
السبب الثا٘ب  :أف النكاح أٚتع ا١تسلموف على أباحتو لبلستمتاع  ،فكاف أكٔب

)(2

.

الوجو الثالث :
أف ٚتهور ا١تفسرين ذىبوا إٔب أف ا١تراد من قولو تعأب ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭼ ىو عقد النكاح كالصداؽ  ،فاالستمتاع  :يقصد بو النكاح كاألجور  :يقصد
)(3
ّٔا الصداؽ  ،كمن ىذىب ًمن بعع علماء التفسَت إٔب أف ا١تراد باالستمتاع ُب اآلية ىو
( )1سورة النساء من اآلية ()24
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )331/9
( )3انظر  :تفسَت الشافعي (  ، )576/2اٞتزء ( فيو تفسَت القرآف ليحِت بن ٯتاف كنافع بن أيب نعيم ) ص ( ، )88
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=

نكاح ا١تتعة ذىب كثَت منهم إٔب أف ذلك منسوخ بآية الطبلؽ

)(1

 ،كىي قولو تعأب ﭽ ﭑ

)(2

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ كبآية ا١تواريث  ،كىي قولو تعأب
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
)(3

ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ .
ﮣﮤ ﮦ

الوجو الرابع :
لو يسلّْم ما ذكر من الزيادة ُب القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح ا١تتعة  ،كإ٪تا

فيها دليل على كجوب ا١تهر على من ارتكب اٟتراـ من ذلك ككطىء فيو  ،ك٨تن نقوؿ  :إف
ا١تهر يلزـ بالوطء فيو  ،ألجل الشبهة اليت سقط ُّ
اٟتد ألجلها عنو  ،فهو كما لو كجد امرأة
نائمة على فراشو فوطأىا معتقدان أهنا زكجتو  ،فإنو ٬تب عليو مهر مثلها ألجل الشبهة،
)(4

فكذلك ىا ىنا .

الوجو الخامس :
٦تا يدؿ على أف ىذه اآلية ال تدؿ على جواز نكاح ا١تتعة ىو قولو سبحانو كتعأب ُب
)(5

نفس اآلية  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

حيث ذكر سبحانو كتعأب ا١تقصود من النكاح كىو حصوؿ اإلحصاف بو  ،كاإلحصاف ال
٭تصل بنكاح ا١تتعة  ،إذ إنو مؤقت  ،كإ٪تا ٭تصل بالنكاح الصحيح  ،بل كأكد ذلك سبحانو

ػػػػػػػػػ
=

تفسَت عبد الرازؽ (  ، )446/1معا٘ب القرآف للزجاج (  )38/2تفسَت القرآف العزيز (  ، )361/1تفسَت
السمرقندم ( ، )294/1تفسَت الطتم (. ) 179-175/8
( )1انظر  :تفسَت مقاتل ( ، )367/1تفسَت ابن ا١تنذر ( ، )644/2تفسَت ابن أيب حاًب (. )919/3
( )2سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )3سورة النساء من اآلية (. )11
( )4تفسَت القرطيب (  ، )142/5جامع البياف للطتم (  ، )589/6معا٘ب القرآف كإعرابو للزجاج (  ، )38/2تفسَت
السمرقندم ْ ،تر العلوـ (. )290/1
( )5سورة النساء  ،من اآلية (. )24
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)(1

بقولو  :ﭽﭧ ﭨﭼ كنكاح ا١تتعة ىو السفاح بعينو
جواب عن االعتراض  ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :

)(2

.

كل ما ذيكر من األكجو ا٠تمسة مبٍت على بطبلف نكاح ا١تتعة  ،ك٨تن ال نيسلّْم بذلك ،
بل إنو عقد صحيح .

-3قولو تعأب  :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ...ﭼ .
كجو الداللة :

ٮتص نكاحان دكف نكاح َّ ،
فدؿ ذلك على جواز
أف اهلل جل كعبل أباح النكاح  ،كٓب َّ

نكاح ا١تتعة

)(3

.

اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
ال نيسلّْم أف نكاح ا١تتعة يسمى نكاحان  ،ألف النكاح الشرعي البي َّد أف يكوف مؤبدان ال
مؤقتان .
الوجو الثاني :

أف اهلل تعأب علٌق بالنكاح أحكامان لكل ك و
احد من الزكجُت على صاحبو  ،فكاف ذكر
النكاح كإباحتو راجعان إٔب ما اجتمعت فيو تلك األحكاـ  ،كليس ُب نكاح ا١تتعة شيء من

األحكاـ فلم يكن مرادان باآلية

)(4

.

جواب عن االعتراض  :يمكن أف يجاب عن االعتراض السابقبوجهين -:
الوجو األكؿ -:

القوؿ بأف نكاح ا١تتعة ال يسمى نكاحان ليس بصحيح  ،بل إنو نكاح صحيح ال إشكاؿ
فيو .
( )1سورة النساء  ،من اآلية (. )24
( )2تفسَت مقاتل ( ، )367/1تفسَت اإلماـ الشافعي ( ، )574/2تفسَت ابن ا١تنذر (. )641/2
( )3انظر  :تفسَت اإلماـ الشافعي ( ، )563/2تفسَت ابن جزرم ( ، )187/1اٟتاكم الكبَت (. )331/9
( )4انظر  :رسالة ٖترٙب نكاح ا١تتعة ص (. )97
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الوجو الثاني :
أما األحكاـ فإ٪تا اختلفت الختبلؼ العقدين  ،إذ إنو يوجد فرؽ بُت عقد ا١تتعة كعقد
النكاح فاألكؿ مؤقت كاآلخر دائم  ،فكاف َّ
البد من اختبلؼ األحكاـ  ،كمثاؿ ذلك
اختبلؼ األحكاـ بُت العقود  ،إذ إف ىناؾ فرقان كبَتان بُت عقد البيع كعقد اإلجارة أك عقد
اإلجارة كعقد اٞتعالة كىكذا .
)(1

-4عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :كنا نغزكا مع رسوؿ اهلل  كليس
رخص لنا أف ننكح ا١ترأة
معنا نساء  ،فأردنا أف ٩تتصي  ،فنهانا عن ذلك رسوؿ اهلل ٍ ب ٌ
)(2

إٔب أجل بالشيء " .

)(3

-5عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :خرج علينا منادم رسوؿ اهلل  فقاؿ:
)(4

إف رسوؿ اهلل  قد أذف لكم فاستمتعوا  ،يعٍت متعة النساء .
كجو الداللة :
أف ىذا نص صريح كاضح أف ا١تتعة كانت مباحة على عهد رسوؿ اهلل  ، فمن ٌادعى
حرـ ذلك احتاج إٔب دليل .
أنو َّ
اعتراض من ىع ٍش ىرةًأكجو -:
الوجو األكؿ :
أف ىذه األخبار ليس فيها أكثر من أهنا أبيحت على عهد رسوؿ اهلل  ، كىذا ال
إشكاؿ فيو  ،فقد ثبتت ىذه اإلباحة مدة ٥تصوصة كلقوـ ٥تصوصُت كىم أصحاب رسوؿ
اهلل  دكف من سواىم من الناس  ،كذلك لعذر ٥تصوص  ،كىو اٟتاجة كالضركرة إٔب النساء
مباحا على ىذه الوجوه ال ٕتوز استدامتو لكل حاؿ  ،أما من ذىب
ُب ا١تغازم  ،كما كاف ن
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58

( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :تفسَت القرآف  ،قولو  :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﭼ(ا١تائدة من اآلية  )87رقم (. )53/6( )4615
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )126
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :هنى رسوؿ اهلل  عن نكاح ا١تتعة  ،رقم (.)13/7( )5117
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إٔب خبلؼ ذلك فإنو يبيح ذلك على اإلطبلؽ فلم يكن لو ُب ىذه األخبار دليل.
الوجو الثاني :

أنو ثبت ما يبطل ىذا االستدالؿ من النسخ الصريح كتأكيده بالتحرٙب إٔب يوـ القيامة ،
كذلك ظاىر ُب األدلة .
الوجو الثالث :

جدا  ،حيث إنو كاف
أف األدلة اليت دلت على ٖترٙب نكاح ا١تتعة إٔب يوـ القيامة متأخرة ن
ُب زمن الفتح ُب حجة الوداع  ،كٓب يكن بعد٫تا من الغزكات ما كانوا ٭تتاجوف فيو كيضطركف
إليو  ،كأخبار من ذىبوا إٔب جواز ا١تتعة متقدمة  ،ألهنا كانت ُب حالة الضركرة ُب الغزكات ،
كىي قبل الفتح كحجة الوداع ألهنم ٓب ٭تتاجوا بعدىا إٔب ما كانوا فيو قبلهما من الغزك
كاٞتهاد  ،بل انقاد الناس إٔب اإلسبلـ طوعان ككرىان  ،كإذا ثبت ىذا فاآلخر من أمر رسوؿ اهلل
 ييقضى بو على ا١تتقدـ منو .
الوجو الرابع :
أف األخبار الدالة على ٖترٙب ا١تتعة فيها زيادة علم تدؿ على ٖترٙب ا١تتعة كتأكيده كتأبيده

إٔب يوـ القيامة  ،كأخبارىم ناقصة  ،كاألخذ ٔتا فيو زيادة علم من الثقات ىو ا١تقدـ .
الوجو الخامس -:

أف أخبار ٖترٙب ا١تتعة ناقلة عن األصل الذم كاف ُب عصر اٞتاىلية كبعع عصر اإلسبلـ
 ،كأخبار اإلباحة مبقية على األصل  ،فكاف الناقل عن األصل أكٔب .
الوجو السادس :

أف أخبار ٖترٙب نكاح ا١تتعة ىو عمل عامة الصحابة كاألئمة الراشدين  ،كأخبار إباحة
ا١تتعة مذىب ابن عباس رضي اهلل عنهما كمن كافقو  ،كما كافقو عامة الصحابة كاألئمة
الراشدين أكٔب .
الوجو السابع :
أف أخبار ٖترٙب نكاح ا١تتعة حاظرة كإباحة نكاح ا١تتعة مبيحة  ،كاألخذ باألخبار اٟتاظرة
عند اجتماعها مع ا١تبيحة أكٔب  ،ألهنا أحوط كفيها سبلمة للدين .
-581-

الوجو الثامن :
أف أخبار ٖترٙب نكاح ا١تتعة نقل فيها لفظ رسوؿ اهلل  ،كمباشرة التحرٙب بنفسو ،
كاستفاضة ذلك استفاضة عامة  ،على رؤكس األشهاد  ،ك٣تمع ا١توسم  ،ناصبان نػى ٍف ىسو إلعبلـ
كمودعا ٢تم  ،كليس كذلك أخبار إباحة ا١تتعة  ،فكاف القوؿ بتحرٯتها أكٔب.
الناس أمر دينهم
ن
الوجو التاسع -:

أف القوؿ بإباحة ا١تتعة فيو ٥تالفةه صر٭تة لقواعد الشريعة كمبادئها كأصو٢تا  ،عبلكة على
٥تالفة الفطرة السليمة اليت فطر اهلل الناس عليها  ،فكاف القوؿ بتحرٙب ا١تتعة أكٔب.
الوجو العاشر :

حرمو بعد ذلك كجب اٟتكم بصفة ٖترٯتو
أف ما أبيح ُب صدر اإلسبلـ  ،كقد ٌ
)(1

كا٠تمر .

جواب عن االعتراض  ( :ٯتكن أف يقاؿ ) :
ٚتيع الوجوه اليت ذكرت ُب االعًتاض مبنية على ثبلثة أمور كىي :

األكؿ ٖ :ترٙب نكاح ا١تتعة .

الثاني  :نسخ إباحة نكاح ا١تتعة .
الثالث  :أف نكاح ا١تتعة ٥تالف لقواعد الشريعة كأصو٢تا .
ك٨تن ال نسلّْم بذلك كلو لوركد األدلة الشرعية اليت تثبت إباحة ا١تتعة حىت ُب عهد رسوؿ

)(2

اهلل . 
-6عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :متعتاف كانتا على عهد رسوؿ اهلل



)(3

أهنى عنهما كأعاقب عليهما  :متعة النساء كمتعة اٟتج " .
كجو الداللة :

أف ىذا نص صريح كاضح أف ا١تتعة كانت جائزة ُب عهد النيب

 كخبلفة أيب بكر

( )1انظر  :رسالة ٖترٙب نكاح ا١تتعة للمقدسي الشافعي ص (ٞ )104-100تميع ىذه الوجوه العشرة .
( )2انظر  :تفسَت الز٥تشرم (. )498/1
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )553
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حرمها ىو عمر رضي اهلل عنو.
الصديق ك زمن من خبلفة عمر رضي اهلل عنهما  ،كأف الذم ٌ
اعتراض من خمسة كجوه -:
الجواب األكؿ :
أف أثر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كرد بلفظ آخر كىو أف عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو قاؿ  " :متعتاف كانتا على عهد رسوؿ اهلل  هنى عنهما  ،كأعاب عليهما  ،متعة
النساء كمتعة اٟتج "

)(1

الوجو الثاني -:

مبُت لؤلثر السابق .
ا.ىػ  ،كىذا األثر ّْ ي

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو مع علمو كزىده ال ٬توز أف يقوؿ  :ما أحلو رسوؿ
أحرمو كأعاقب عليو  ،كقد ثبت ُب أخبار كثَتة أنو يقفو فيها أثر رسوؿ اهلل ،
اهلل  أنا ٌ
كيطلب البينة على من يدعي على رسوؿ اهلل  قوالن كفعبلن  ،كيعاقب من خالف شيئان من
سنتو  ،كيأمر با١تواظبة على سنة رسوؿ اهلل  ،كاألخذ ّٔا  ،كا١تنع من تىػ ىقد ً
ّْمها ك٣تاكزهتا .
الوجو الثالث :

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو لو أراد ٖترٙب ما أحلو رسوؿ اهلل ٓ ب ييًقَّرهي الصحابة
رضي اهلل عنهم عليو  ،كٓب يقبلوا منو  ،كالعًتضوا عليو  ،كما اعًتضوا على ما ىو أيسر من
ذلك كأخف فبطل األخذ بظاىر الدليل .
الوجو الرابع :

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو إ٪تا أراد أف ا١تتعة كانت مباحة ُب أكؿ اإلسبلـ ،
كحّْرمت ا١تتعة من جهة النيب  ، كا١تقدر من كبلـ عمر بن ا٠تطاب رضي
فنسخت اإلباحة ي
اهلل عنو ىو  :أف من استحل ا١تتعة كفعلها بعد ما حرمها رسوؿ اهلل  كنسخها عاقبتو على
وض يحوي الركايةي األخرل .
س فيو  ،يػي ىف ّْس يرهي كيي ّْ
ذلك  ،كىذا كاضح ال لىٍب ى
الوجو الخامس :

يؤكد ما سبق أنو ال خبلؼ بُت أىل العلم أف متعة اٟتج منسوخة  ،كإ٪تا أبيحت للركب
الذين كانوا مع رسوؿ اهلل ُ ب تلك السنة  ،فإنو أمرىم باإلحراـ باٟتج ٍب أمرىم بفسخو
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 554ػ .
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إٔب العمرة  ،كىذا ال ٬توز ١تن بعدىم باإلٚتاع  ،كإ٪تا فعل ّٔم النيب  ذلك ألهنم كانوا
ص ىفر حلت العمرة ١تن اعتمر "
يستعظموف فعل العمرة ُب أشهر اٟتج  ،كيقولوف " إذا انسلخ ى
فأمرىم أف يفسخوا اٟتج ك٬تعلوىا عمرة لتأكيد البياف  ،كإظهار اإلباحة  ،كٓب يكن ذلك إال
فد َّؿ ذلك على
كحّْرـ  ،كما نسخت متعة النساء كحرمت  ،ى
ُب تلك السنة ٍ ،ب نسخ ذلك ي
)(1

أف ٖترٙب متعة النكاح إ٪تا كاف بأمر رسوؿ اهلل . 
جواب عن االعتراض -:

كىو اٞتواب نفسو الذم أجيب بو عن الدليل ا٠تامس .
-7أف القوؿ بإباحة ا١تتعة ىو قوؿ حت األمة عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  ،ككفى
)(2

بو حجة .

اعتراض من أربعة أكجو -:

أف اٟتجة إ٪تا تكوف بكتاب اهلل كبسنة رسولو  ، كال عتة بقوؿ و
أحد كائنان من كاف
عند قوؿ اهلل جل كعبل كقوؿ رسولو . 
الوجو الثاني :

أف ابن عباس رضي اهلل عنهما قد رجع عن قولو  ،كحصل اإلٚتاع بعد رجوعو رضي اهلل
عنو كأرضاه

)(3

.

الوجو الثالث :

أنو قد خالف ابن عباس رضي اهلل عنهما كثَته من الصحابة رضي اهلل عنهم كأنكركا عليو

أيضان

)(4

.

( )1انظر رسالة نكاح متعة النساء  ،ص (. )109 ،108-107
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )152/5االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )89/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )80/3اٟتاكم
الكبَت ( ، )321/9ا١تغٍت البن قدامة (. )46/10
( )3انظر  :ا١تبسوط ( ، )152/5العناية شرح ا٢تداية ( ، )247/3البناية شرح ا٢تداية (. )65/5
( )4انظر  :فتح البارم (  ، )173/9شرح النوكم على مسلم (  ، )181-179/9أحكاـ القرآف للجصاص
(.)103/3
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الوجو الرابع -:
أف من الصحابة رضي اهلل عنهم من أكدكا إنكارىم على ابن عباس رضي اهلل عنهما
)(1

بتسمية ا١تتعة زنان كسفاحان .
)(2
أ-عن خولة بنت حكيم أهنا دخلت على عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهم  ،فقالت
 :إف ربيعة بن أمية

)(3

استمتع بامرأة فحملت منو  ،فخرج عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
)(4

فزعان ىّتُّر رداءىه  ،فقاؿ  :ىذه ا١تتعة  ،كلو كنت تقدمت فيها لرٚتت" .
أحدا يتمتع كىو ٤تصن
ب-عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :كاهلل ال أعلم ن
)(5

إال رٚتتو " .
جػ-عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو سئل عن متعة النساء فقاؿ  ":ال نعلمها إال
)(6

السفاح " .
د -كعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  " :هنى رسوؿ اهلل  يوـ خيت عن متعة النساء
 ،كما كنا مسا٤تُت

)(7

".

( )1انظر  :صحيح مسلم  ،حديث رقم (. )1028/2( )1407
( )2تقدمت ترٚتتها ص (. )546
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )546
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )546
( )5أخرجو ابن ماجو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :النهي عن نكاح ا١تتعة  ،رقم ( ، )631/1( )1963كابن أيب شيبة
ُب مصنفو رقم (  ، )546/3 ( )17071كالضياء ا١تقدسي ُب ا١تختارة (  ، )330/1كقد صححو الضياء
ا١تقدسي كابن حجر ُب التلخيص  .انظر  :التلخيص اٟتبَت ( ، )333/3كا١تختارة للضياء ا١تقدسي ( 330 / 1
).
( )6أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )502/7 ( )14035كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )17065
( ، )546/3كأبو عوانة ُب مستخرجو  ،رقم (  ، )29/3 ( )4085كاٟتديث إسنادىصحيح عند عبدالرزاؽ ،
كابن أيب شيبة على رسم البخارم رٛتو اهلل تعأب  ،فعبد الرزاؽ  ،عن معمر  ،عن الزىرم  ،عن سآب  ،عن ابن
عمر  ،كابن أيب شيبة ركاه عن ابن عيينة  ،عن الزىرم  ،عن سآب  ،عن ابن عمر .
( )7أخرجو أبو يوسف ُب اآلثار  ،رقم (  ، )152/1( )699كابن كىب ُب اٞتامع  ،رقم (  ، )149( )250كأبو
عوانة ُب مستخرجو (  ، )29/3 ( )4084كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم ( ، )25/3 ( )4311
كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )119/9 ( )9295كُب ا١تعجم الكبَت أيضان  ،رقم ( )13145
( ، )289/12كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )328/7( )14148كعبداهلل بن كىب ُب موطئو  ،رقم
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=

ىػ -كعن ابن الزبَت رضي اهلل عنو قاؿ  " :كاهلل لئن فعلتها ألرٚتنك بأحجارم ".
ك -كعن ابن الزبَت رضي اهلل عنو قاؿ  " :ا١تتعة ىي الزنا " .
)(1

ز-أف عبداهلل بن الزبَت رضي اهلل عنو ٝتع رجبلن يقوؿ  " :لقد كانت ا١تتعة تفعل على
فحرب بنفسك فواهلل لئن فعلتها ألرٚتنك
عهد إماـ ا١تتقُت  ،يريد رسوؿ اهلل  ، فقاؿ لو " ّْ

بأحجارؾ

)(2

.

جواب عن االعتراض :يمكن أف يجابعن االعتراض السابق بأربعة أكجو :
الوجو األكؿ :
ال خبلؼ أف اٟتجة ُب كتاب اهلل كسنة رسولو  إال أف العلماء الربانيُت ىم الذين
يبينوف أحكامها للناس كيظهركهنا  ،كابن عباس رضي اهلل عنهما من خَتة ىذه األمة ،
كىوعآب ربا٘ب  ،ال يشك ُب ىذا أح هد " .
الوجو الثاني -:

أما أف يقاؿ إف ابن عباس رضي اهلل عنهما رجع عن قولو فهذا غَت مسلَّم  ،بل ثبت
على قولو حىت كفاتو .
الوجو الثالث :
كأما القوؿ بأف ابن عباس رضي اهلل عنهما قد خالفو غَته من الصحابة رضي اهلل عنهم
فليس ٥تالفة غَته لو دليل على بطبلف قولو  ،بل إف ا١تصَت و
حد قوؿ اهلل جل
حينئذ على ّْ
)(3

كعبل ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ .
الوجو الرابع :

ػػػػػػػػػ
=

( ، )85/1( )249كابن غطريف اٞترجا٘ب ُب جزئو  ،رقم ( )21ص (. )69
كاألثر صحيح  ،قاؿ ابن حجر  " :إسناده قوم " انظر  :التلخيص اٟتبَت (. )333/3
( )1عبداهلل بن الزبَت رضي اهلل عنو  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :ندب من رأل امرأة فوقعت ُب نفسو أف يأٌب امرأتو أك جاريتو فيواقعها،
رقم (. )1026/2( )1406
( )3سورة الشورل  ،من اآلية (. )10
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أما القوؿ بأف بعع الصحابة رضي اهلل عنهم قد ٝتوه زنا فهذا جوابو كاٞتواب السابق
نفسو ُب الوجو الثالث الذم قبل ىذا الوجو مباشرة .
-8القياس :
)(1

ككجو القياس أنو عقد على منفعة  ،فجاز أف يصح إٔب مدة معلومة كاإلجارة .

اعتراض -:

ا١تعٌت ُب اإلجارة أنو عقد البي َّد فيو من التأقيت با١تدة أك بالعمل  ،بدليل أنو لو قاؿ :
أجرتك ىذه الدار بعشرة كٓب يذكر ا١تدة أك ذكر مدة ٣تهولة فإهنا تبطل  ،فلذلك كاف
التأقيت شرطان فيها  ،كليس كذلك النكاح  ،إذ إف التأقيت يبطلو كالبيع  ،كإذا كاف األمر
)(2

كذلك فإف القياس كاٟتالة ىذه يكوف فاسدان .
جواب عن االعتراض :يمكن أف يجابعن االعتراض السابق بوجهين- :
الوجو األكؿ :

إف ما ذيكر من القياس من أف عقد ا١تعاكضة إذا جاز إطبلقو ٓب ٬تز تقيده ٔتدة كالبيع ،
كإذا جاز تقيده ٔتدة ٓب ٬تز إطبلقو كا ًإلجارة صحيح ال إشكاؿ فيو  ،كإ٪تا كقع اإلشكاؿ
عندكم عندما اعتتًب أك جعلتم العقدين ك٫تا عقد ا١تتعة كعقد النكاح ٔتثابة العقد الواحد ،
كلو جعلتمو٫تا عقدين منفصلينكعقد البيع كعقد اإلجارة اللذين مثلتم ّٔما ١تا كقع اإلشكاؿ
.
الوجو الثاني -:

أما القوؿ بأنو ١تا كاف عقد ا١تتعة ال يتعلق بشيء من األحكاـ ا١تخصوصة كالطبلؽ
كالظهار كاإليبلء كاللعاف كاإلرث كالعدة ك٨تو ذلك َّ
دؿ على عدـ صحتو فإف ذلك غَت مسلم
 ،ألف عقد النكاح ٗتتلف أحكامو عن عقد ا١تتعة .
-9اإلجماع :
حيث إف جواز ا١تتعة كالعمل ّٔا كاف على عهد رسوؿ اهلل
( )1ا١تغٍت البن قدامة ( ، )46/10اٟتاكم الكبَت (. )333/9
( )2ا١تغٍت البن قدامة ( ، )46/10اٟتاكم الكبَت (. )333/9
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 ، كخبلفة أيب بكر

الصديق رضي اهلل عنو كصدران من خبلفة عمر رضي اهلل عنو ٍ ،ب حرمها عمر رضي اهلل عنو
)(1

بعد ذلك اإلٚتاع .

اعتراض من أربعة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف القوؿ بأف ا١تتعة كانت جائزة بإطبلؽ على عهد النيب  فباطل  ،إذ دلت األدلة
)(2

حرمها كنسخ حكمها األكؿ .
على أف النيب ٌ 
الوجو الثاني :

أف القوؿ بأف ا١تتعة كانت جائزة ُب عهد أيب بكر كصدران من خبلفة عمر رضي اهلل عنو
)(3

باطل أيضان ٓب يصح بو نقل .
الوجو الثالث :

أف عهد النيب ٓ ب يكن فيو إٚتاع  ،كإ٪تا اإلٚتاع ىو ما اجتهد فيو الصحابة رضي اهلل
)(4

عنهم بعد الرسوؿ  فأداىم اجتهادىم إٔب أمر فحكموا بو  ،كاتفقوا عليو .
الوجو الرابع -:

أف كل من نقل إباحة ا١تتعة نقل ٖترٯتها أيضان  ،عبلكة على ذلك أف ركاية التحرٙب
حصلت أيضان من غَت من نقل اإلباحة زيادة عليهم  .فإف كانت إباحتها بنقل من نقل
( )1انظر  :رسالة ٖترٙب نكاح ا١تتعة للمقدسي الشافعي ص (. )122
( )2انظر  :عمدة القارم شرح صحيح البخارم (  ، )246/17أحكاـ القرآف للجصاص (  ، )303/3نيل األكطار
(. )162/6
( )3ا١تراجع السابقة نفسها .
( )4انظر  :قواطع األدلة ُب األصوؿ (  ، )3/2كشف األسرار (  ، )243/3شرح التلويح على التوضيح ( ، )91/2
األصوؿ من علم األصوؿ (  ، )66/1قاؿ الزركشي  " :كالذم كجدتو ُب األكسط البن برىاف ُب الكبلـ على
حجية اإلٚتاع أنو إ٪تا يكوف حجة بعد موت النيب  " ا.ىػ كقاؿ الشَتازم  " :كأما النسخ باإلٚتاع فبل ٬توز
ألنو حادث بعد موت النيب  " ا.ىػ  .كقاؿ ابن عزم " اتفق علماؤنا على أف اإلٚتاع ال ينسخ ألنو ينعقد بعد
موت النيب  " ا.ىػ .
انظر  :البحر احمليط (  ، )454/6اللمع ُب أصوؿ الفقو (  ، )60/1جزء من شرح تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ
(. )93/2
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يكوف إٚتاعان  ،فتحرٯتها أيضان بنقل من نقل يكوف إٚتاعان  ،إذ إف ما ثبتت بو اإلباحة ثبتبو
التحرٙب  ،بل إف اإلٚتاع ثابت على ٖترٙب نكاح ا١تتعة

)(1

.

الراجح -:
الذم يظهر ٕب –كاهلل أعلم – أف الراجح ىو ما ذىب إليو ٚتهور أىل العلم من ٖترٙب
ا١تتعة كذلك ألسباب عدة منها -:
- 1قوة أدلة اٞتمهور كمتانتها .
- 2أف عامة الصحابة رضي اهلل عنهم ٔتا فيهم ا٠تلفاء الراشدكف يىػ ٍريككف ٖترٙب ا١تتعة
 ،كٓب يقل ّتوازىا إال ابن عباس رضي اهلل عنهما كمن كافقو من تبلمذتو كبعع
التابعُت  ،مع أف بعع أىل العلم نقل رجوعو عن قولو ُب ا١تتعة .
أصوؿ الشر ً
كمقاصدىا  ،إذ إف من
اعدىا
- 3أف القوؿ ّتواز ا١تتعة ٮتالف ى
ى
يعة كقو ى
مقاصد الشريعة العظمى احملافظة على العرض  ،كالدين  ،كالنفس  ،كالقوؿ
ّتواز ا١تتعة ٮتالف ذلك كلو .
- 4أف القوؿ ّتواز ا١تتعة ٮتالف الفطرىة السليمةى اليت فطر اهلل الناس عليها من
5
6
7
8

الغَتة على األعراض ك٨توىا .
أف القوؿ بتحرٙب ا١تتعة فيو زيادة علم  ،كاألخذ بزيادة العلم عن الثقات أمر٤تتم كاجب  ،السيما فيما ال ٣تاؿ لبلجتهاد فيو كالتحرٙب ك٨توه .
إف نقل ٖترٙب ا١تتعة عن الصحابة رضي اهلل عنهم متواتر .أف ٖترٙب نكاح ا١تتعة متأخر جدان حيث كاف ُب فتح مكة .أف أدلة من قالوا باٞتواز ليست صر٭تة  ،بل ىي إما ٤تتملة أك منسوخةٓتبلؼ أدلة ٖترٙب ا١تتعة .

( )1انظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )173/9شرح النوكم على مسلم (  ، )179/9عمدة القارم شرح صحيح
البخارم ( ، )246/7أحكاـ القرآف للجصاص ( ، )103/3اٟتاكم الكبَت (. )332/9
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 - 9أنو لو قيل بإباحة ا١تتعة لصار الزنا ىج ىهاران هناران  ،ال تستطيع دكلة أك مؤسسة
أك فرد أف ٯتنعو ٦ ،تا ينذر ٓتطر عظيم على آّتمع اإلسبلمي عن بيكىٍرة أبيو ،
كالشريعة جاءت بسد الذريعة إٔب الفساد .

المبحث الرابع

كراىية العزؿ عن الزكجة

أكالن  :التعريف بالعزؿ لغة كاصطالحان -:
أما ُب اللغة فيطلق على عدة و
معاف منها :

القاضي  ،إذا
كيل ،أك
- 1التنحية كاإلبعاد  -:كمنها قو٢تم ىعىزىؿ السلطا يف ى
األمَت ،أك الو ى
ى
٨تٌاه جانبان فتنحى .
- 2االنفراد أك ا١تنفرد  :كمنو ٝتى الراعي ا١تنفرد  :ا١تعزاؿ ،ككذلك يطلق على النازؿ
الس ىفر أك على من ال سبلح أك رمح معو .
ناحية من َّ
- 3االفًتاؽ  -:كمنو يقاؿ للجماعة من الناس تعازلوا أم افًتؽ بعضهم عن بعع .
- 4اإلنزاؿ خارج الفرج  -:كىو أف آّامع إذا قارب اإلنزاؿ نزع كأنزؿ خارج الفرج
)(1

فيقاؿ عزؿ عن امرأتو .
أما تعريف العزؿ عن الزكجة ُب االصطبلح فهو ال ٮتتلف عن معناه اللغوم كإف اختلفت
فعرفها بعضهم بقولو  ":أف ينزؿ ا١تاء خارج الفرج
عبارات الفقهاء أك صياغتها ٌ ،
بعضهم  " :أف يوِب فإذا قارب اإلنزاؿ نزع كأنزؿ خارج الفرج "

)(3

)(2

 ،كقاؿ

 ،كقاؿ بعضهم  " :أف

( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عزؿ) ص (  ، )181كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عزؿ) (  ، )235كالقاموس احمليط ،
مادة عزؿ  ،ص (. )1087
( )2الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (. )84/3
( )3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )507/9
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يطأ الرجل امرأتو فيعزؿ عنها قبل أف يقع ا١تاء ُب الرحم "
اإليبلج لينزؿ خارج الفرج "

)(2

)(1

 ،كقاؿ بعضهم " النزع بعد

.

ثانيان -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كراىية العزؿ ىو :
أبو عبداهلل ٤تمد بن اٟتسن بن فرقد الشيبا٘ب

)(3

ثالثان - :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
- 1عن سعيد بن ا١تسيب
)(6

)(5

ُ ،ب ركايتو للموطأ

)(4

.

أف أبا بكر كعمر كانا يكرىاف العزؿ  ،كيأمراف الناس

بالغسل منو .
- 2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :هنى رسوؿ اهلل  أف ييعزؿ عن اٟترة إال
بإذهنا

)(7

".

( )1احمليط التىا٘ب (. )374/5
( )2فتح البارم البن حجر ( ، )305/9كقد عنوف البخارم رٛتو اهلل ُب صحيحو بقولو  ( :باب  :العزؿ  ،أم النزع
بعد اإليبلج لينزؿ خارج الفرج )  ،سبل السبلـ ( ، )213/2نيل األكطار (. )234/6
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )208
( )4انظر  :ا١توطأ بركاية ٤تمد بن اٟتسن (. )467/2
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )401
( )6أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )511/3( )16600كاٟتديث إسناده صحيح كرجالو ثقات ٤ ،تمد
بن فضيل بن غزكاف عن ٭تِت بن سعيد األنصارم عن سعيد بن ا١تسيب .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،ترٚتة ابن فضيل رقم (  ، )478/6 ( )6139كترٚتة ٭تِت بن سعيد  ،رقم ( )7431
( ، )43/8ترٚتة سعيد بن ا١تسيب  ،رقم (.)198/3( )2341
( )7أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )339/1( )212كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :العزؿ
 ،كالطتا٘ب ُب األكسط رقم (  )367/8 ( )3821كاٟتديث ضعيف  ،قاؿ الدارقطٍت  :تفرد بو إسحاؽ الطباع
عن ابن ٢تيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزىرم عن ٤ترز بن أيب ىريرة عن أبيو عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ،
قاؿ  :ككىم فيو أيضان  ،خالفو عبداهلل بن كىب فركاه عن ابن ٢تيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزىرم عن ٛتزة بن
عبداهلل بن عمر عن أبيو  ،ككىم فيو أيضان  ،كالصواب عن ٛتزة بن عبداهلل بن عمر عن أبيو  ،ككىم فيو أيضان ،
كالصواب عن ٛتزة بن عبداهلل بن عمر عن أبيو  ،ككىم فيو أيضان  ،كالصواب عن ٛتزة عن عمر مرسل ليس فيو
عن أبيو " ا.ىػ .
انظر  :نصب الراية للزيلعي ( ، )251/4مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو ( ، )111/2التلخيص اٟتبَت
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=

)(1

- 3عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ  :كاف عمر كعثماف يكرىاف العزؿ
- 4عن ّْزر بن حبيش
العزؿ

)(4

)(3

.

-5عن سعيد بن ا١تسيب

رضي اهلل عنو أف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو كاف يكره
)(5

رضي اهلل عنهما ينكراف العزؿ "
-6عن عبداهلل ابن عمر
كلدم يعزؿ لن ٌكلتو "

)(8

)(2

.

)(7

رٛتو اهلل قاؿ  " :كاف عمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف

)(6

.

رضي اهلل عنهما كاف ال يعزؿ  ،كقاؿ " لو علمت أحدان من

.

ػػػػػػػػػ
=

( ، )382/3( ، )400/3فتح الغفار اٞتامع لسنة نبينا ا١تختار (. )1481/3
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )401
( )2أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو رقم ( ، )129/2( )2230كإسناده صحيح  ،كرجالو ثقات  ،ىشيم بن بشَت
بن القاسم بن دينار عن ٭تِت بن سعيد األنصارم عن سعيد بن ا١تسيب .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،ترٚتة ىشيم بن بشَت  ،رقم (  ، )418/7( )7190كترٚتة سعيد بن ٭تِت األنصارم  ،رقم
( ، )43/8( )7431كترٚتة سعيد بن ا١تسيب  ،رقم (. )198/3( )2341
( )3ىو ُّزر بن يحبيش بن حباشة بن أكس بن ىبلؿ األسدم  ،من بٍت أسد بن خزٯتة  ،يكٌت أبا مطرؼ أدرؾ اٞتاىلية
كٓب ير النيب  ، كىو من جلَّة التابعُت كمن كبار أصحاب ابن مسعود  ،أدرؾ أبا بكر كعمر  ،كركل عن عمر
كعلي  ،كاف عا١تان بالقرآف  ،قارئان فاضبلن  ،توُب سنة ثبلث كٙتانُت كىو ابن مائة كعشرين سنة ،كيػي ىع ُّد ُب الكوفيُت
" ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم (  ، )563/2( )869الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة ( )983
( ، )237/1رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم (.)228/1( )492
( )4أخرجو ابن حزـ ُب احمللى  ،رقم ا١تسألة (  ، )224/9 ( )1903كإسناده صحيح  ،صححو ابن حزـ رٛتو اهلل
تعأب ُب نفس موضع ٗتر٬تو .
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 401
( )6أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )8أخرجو ابن حزـ مصححان لو ُب احمللى (. )224/9
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 -7عن عبداهلل بن عمر
العزؿ بعع بنيو "

)(2

)(1

.

رضي اهلل عنهما  .قاؿ  " :ضرب عمر رضي اهلل عنو على
)(3

8ػ -عن عبداهلل بن مسعود
كُب ركاية ىي ا١توءكدة الصغرل "

)(4

رضي اهلل عنو قاؿ ُب العزؿ  " :ىي ا١توءكدة ا٠تفية "
.

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على أربعة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

أنو ٭ترـ العزؿ عن الزكجة  ،كإٔب ذلك ذىب الظاىرية
كاستدلوا لذلك بستة أدلة :

)(5

كىو ركاية عند الشافعية

)(6

،

)(7

دامةى بنت كىب رضي اهلل عنها قالت  " :حضرت رسوؿ اهلل ُ ب أناس
-1عن يج ى
)(8
 ،فنظرت ُب الركـ كفارس فإذا ىم
أناس كىو يقوؿ  :لقد ٫تمت أف أهنى عن الغًٍيػلى ًة
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )2أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )6انظر  :ركضة الطالبُت ( ، )205/7هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (. )504/12

( )7ىي جدامة بنت كىب األسدية  ،صحابية جليلة  ،أسلمت ٔتكة  ،كبايعت النيب  ، فهاجرت مع قومها ،
كىي أخت عكاشة بن ٤تصن ألمو  ،ركل ٢تا اٞتماعة سول البخارم " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ، )180/4 ( )3268الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (  ، )67/3 ( )216أسد
الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )49/7( )6803
( )8الغًيلة  :تطلق على عدة معاف منها -:
-1كطء ا١ترضع -2 .تطلق الغًيلىةي أيضان كيراد ّٔا االغتياؿ  ،يقاؿ  :قتلو ًغيلة  ،كىو أف ٮتدعو فيذىب بو إٔب موضع
يل أيضان  :ا١تاء
فيقتلو فيو -3 .كالغيل أيضان  :ا١ترأة ذات اللنب  ،كأ ٍغيى ٍ
لت ا١ترأة  :إذا سقت كلدىا الغىيل -4 .كالغى ي
الذم ٬ترم على كجو األرض -5 .كالغىيبلف  :ىو شجر السمر -6 .كالغوائل  :أم الشركر كالدكاىي  ،كا١تراد
ىنا  :ا١تعٌت األكؿ .
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=

ييغًيليوف أكالدىم فبل يضر ذلك أكالدىم شيئان " ٍب سألوه عن العزؿ ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل " 

ذلك الوأد ا٠تفي

)(1

كجو الداللة -:

".

أف النيب ٝ تى العزؿ بالوأد ا٠تفي ٦تا يدؿ على ٖترٯتو

)(2

 ،كيؤكد ذلك أف أحد الركاه

)(3

زاد بعد اٟتديث قولو تعأب  :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭼ .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

أنو ثبتت أدلة صحيحة تدؿ على إباحة العزؿ منها -:
)(4

حديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو أنو بينما ىو جالس عند النيب  جاء رجل
من األنصار فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل إنا نصيب ىسٍبيان ك٨تب " األٙتاف" كُب ركاية "ا١تاؿ"  ،كيف
ترل ُب العزؿ ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  " : أك إنكم لتفعلوف ذلك  ،ال عليكم أف ال تفعلوا ،
فإنو ليس نسمة كتب اهلل أف ٗترج إال ىي كائنة "

)(5

كغَته من األحاديث اليت تدؿ على

)(6

اإلباحة  ،كبناءن على ذلك يكوف العزؿ مباحان ال حرامان
الوجو الثاني :
أف النيب  قد كذب اليهود ١تا زعمت أف العزؿ ىو ا١توءكدة الصغرل  ،فعن جابر بن
عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :قلنا يا رسوؿ اهلل  :إنا كنا نعزؿ فزعمت اليهود أهنا ا١توءكدة
ػػػػػػػػػ
=

.

انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (غيل)  ،ص( ، )203كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (غيل) ص (. )266
( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :جواز الغًٍيػلى ًة  ،رقم (. )1067/2( )1442
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )3سورة التكوير  ،اآلية ( ، )8كانظر احمللى البن حزـ ( . ) 224 / 9
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :البيوع  ،باب  :بيع الرقيق  ،رقم (  ، )83/3 ( )2229كمسلم  ،كتاب  :النكاح،
باب  :حكم العزؿ  ،رقم (. )1061/2( )1438
( )6احمللى البن حزـ (. )224/9
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)(1

الصغرل  ،فقاؿ  " : كذبت اليهود إف اهلل إذا أراد أف ٮتلقو ٓب يستطع أح هد أف يصرفو"
جواب عن االعتراض من أربعة كجوه -:

الوجو األكؿ :
أف حديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو ىو حجةه لنا  ،ال لكم  ،كبياف ذلك أف
النيب  استنكر عليهم فقاؿ  :أك إنكم لتفعلوف ذلك " ٍب هناىم  فقاؿ  :ال أم ال
تفعلوا ذلك الفعل ٍب أكد ذلك بقولو  " :عليكم أال تفعلوا ".
الوجو الثاني -:

أف األحاديث الواردة ُب تكذيب اليهود من أف العزؿ ىو ا١توءكدة الصغرل ال تصح .
الوجو الثالث :
أنو على تقدير صحة أحاديث إباحة العزؿ فإنو يعارضها خت ىجدامة  ،كىذا ا٠تت ُب
غاية الصحة .
الوجو الثالث :

أنو ما صح من تلك األحاديث اليت تدؿ على إباحة العزؿ فإهنا منسوخة  ،كبياف ذلك:
أننا قد علمنا بيقُت أف كل شيء فأصلو اإلباحة لقولو تعأب  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

( )1أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )389/17( )11288كالًتمذم ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب :
ما جاء ُب العزؿ  ،رقم ( )434/3( )1136كعبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )139/7( )12549كاٟتميدم
ُب مسنده رقم (  ، )14/2 ( )763كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  )128/2 ( )2222كابن اٞتعد ُب
مسنده  ،رقم (  ، )382/1 ( )2617كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )512/3 ( )16608كالنسائي ُب
)9034
السنن الكتل  ،كتاب  :عشرة النساء  ،باب  :العزؿ كذكر اختبلؼ الناقلُت ُب ذلك  ،رقم (
( )223/8كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم (  ، )170/5()1916كُب شرح معا٘ب اآلثار أيضان  ،رقم
( ، )31/3( )4346كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط رقم (  ، )345/7( )7682كالبيهقي ُب السنن الصغرل ،
رقم (  ، )70/3( )2531ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )205/10 ( )14226قاؿ ابن القطاف
ا١تتوَب سنة 628ىػ مبينان أحد طريقي اٟتديث " ىذا إسناد صحيح متصل " ا.ىػ .
انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ (. )578/2
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)(1

ﯲ ﯳ ﭼ كعلى ىذا كاف كل شيء حبلالن حىت نزؿ التحرٙب كما قاؿ تعأب  :ﭽ
)(2

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ  ،فصح أف خَت جدامة بالتحرٙب ىو
الناسخ ٞتميع اإلباحات ا١تتقدمة  ،كىذا أمر متيقن  ،ألنو إذا أخت  بأف العزؿ ىو الوأد
ا٠تفي  ،كالوأد ٤ترـ  ،فقد نسخ اإلباحة ا١تتقدمة بيقُت  ،فمن ادعى أف تلك اإلباحة
ا١تنسوخة قد عادت  ،كأف النسخ ا١تتيقن بطل فقد ادعى الباطل كقًفي ما ليس لو بو علم ،
)(3

كأتى ٔتا ال دليل عليو

كاهلل سبحانو كتعأب يقوؿ :

ﭽ ﯵﯶﯷ ﯸ

)(4

ﯹ ﯺﭼ .
-2عن سعيد بن ا١تسيب

)(5

رضي اهلل عنهما ينكراف العزؿ "
-3عن عبداهلل ابن عمر
كلدم يعزؿ لن ٌكلتو "

)(8

.

-4عن زر بن حبيش

)(9

 -5عن عبداهلل بن عمر

)(7

رٛتو اهلل قاؿ  " :كاف عمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف

)(6

.

رضي اهلل عنهما كاف ال يعزؿ  ،كقاؿ " لو علمت أحدان من

أف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يكره العزؿ "

)(11

)(10

.

رضي اهلل عنهما  .قاؿ  " :ضرب عمر رضي اهلل عنو على

( )1سورة البقرة  ،من اآلية (. )29
( )2سورة األنعاـ من اآلية (. )119
( )3انظر  :احمللى البن حزـ  ،فقد ذكر ىذه الوجوه ٚتيعان . )225-224/9( ،
( )4سورة البقرة من اآلية ( . ) 111
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 401
( )6أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )8أخرجو ابن حزـ مصححان لو ُب احمللى (. )224/9
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. ) 401
( )10أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )11تقدمت ترٚتتو ص (. )64
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العزؿ بعع نبيو "

)(1

.

 -6عن عبداهلل بن مسعود
كُب ركاية ىي ا١توءكدة الصغرل "

)(2
)(3

رضي اهلل عنو قاؿ ُب العزؿ  " :ىي ا١توءكدة ا٠تفية "
.

)(4
-7أف أبا أمامة الباىلي رضي اهلل عنو عندما يسئًل عن العزؿ قاؿ  " :ما كنت أرل
)(5

مسلمان يفعلو " .
كجو الداللة :

دلت ىذه اآلثار بوضوح على حرمة العزؿ .

اعتراض -:

أف ىذه اآلثار تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ :

القسم األكؿ :

ما ىو صريح ُب الكراىية فقط  ،كأثر علي رضي اهلل عنو " أنو كاف يكره العزؿ " .

القسم الثاني :

كمنها ما ىو معارض بآثار أخرل صحيحة  ،مع كونو ٤تتمبلن كليس بنص ُب التحرٙب
كاألثر األكؿ  ،كالثا٘ب  ،كالرابع  ،كىي آثار عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاألثر ا٠تامس
كىو أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو كبياف ذلك -:
أنو جاءت آثار صحيحة ُب إباحة العزؿ عن ابن مسعود كعن غَته من الصحابة رضي

( )1أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )3أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
ص ىدم بن عجبلف بن كىب  ،أبو أمامة الباىلي  ،غلبت عليو كنيتو  ،كاف يسكن ٛتص  ،كىو آخر من بقي
( )4ىو ي

بالشاـ من أصحاب رسوؿ اهلل  ، توُب سنة إحدل كٙتانُت للهجرة  ،كىو ابن إحدل كتسعُت سنة "
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )736/2( )1237كرجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة ( ، )382/2( )1946
رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة (. )366/1( )521
( )5أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )224/9
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اهلل عنهم

)(1

)(2

 ،كما صح ٣ترد الكراىية عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .

القسم الثالث :

كمنها ما ىو ٤تتمل  ،إذ إنو قد ٭تتمل أنو أريد بو العزؿ احملرـ كىو الذم فيو ضرر على
الزكجة أك العزؿ بغَت إذهنا أك الذم ييراد بو عدـ ٖتصيل الولد مع عدـ الضرر عبلكة على أنو
ليس بنص ُب التحرٙب مع ٥تالفتو آلثار كثَتة صحت عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم
كجابر بن عبداهلل
كعبداهلل بن مسعود

)(3

)(7

كعبداهلل بن عباس

)(8

)(4

كسعد بن أيب كقاص

)(5

كزيد بن ثابت

)(6

رضي اهلل عنهم .

جواب عن االعتراض :

كىو اٞتواب نفسو الذم أجيب بو عن االعًتاض ُب الدليل األكؿ .

القوؿ الثاني -:

أنو ٭ترـ العزؿ عن الزكجة إال بإذهنا  ،إال بدار حرب فيسن  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور
أىل العلم من اٟتنفية

)(9

كا١تالكية

)(10

 ،كاٟتنابلة

)(11

 ،كركاية عند الشافعية

)(12

 ،كاستدلوا

( )1انظر  :ا١تغٍت (. )229/10
( )2انظر  :ا١تغٍت (. )229/10
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )146
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )339
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )8ا١تغٍت البن قدامة ( . ) 229 /9
( )9انظر  :بدائع الصنائع ( ، )211/5ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ( ، )422/4االختيار لتعليل ا١تختار (. )373/4
( )10انظر  :الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (  ، )196/4القوانُت الفقهية ص (  ، )235البياف كالتحصيل ( ، )118/4
االستذكار البن عبدالت (. )221/6
( )11انظر  :كشاؼ القناع ( ، )82/12معونة أكٕب النهى ( ، )275/9شرح منتهى اإلرادات (. )309/5
( )12انظر  :البياف ُب مذىب الشافعية (  ، )507/9آّموع (  ، )422/6هناية ا١تطلب (  ، )504/12اٟتاكم
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=

كاستدلوا لذلك بدليلُت ك٫تا كالتإب :
-1عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  " :أف النيب  هنى أف يعزؿ عن اٟترة إال بإذهنا
"

)(1

.

ػػػػػػػػػ
=

الكبَت (. )118/4
( )1أخرجو ابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :العزؿ  ،رقم (  ، )620/1 ( )1928كاإلماـ أٛتد ُب
مسنده  ،رقم (  ، )339/1 ( )212كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )87/4 ( )3679كالبيهقي ُب
السنن الكتل  ،رقم ( ، )376/7( )14324كاٟتديث ضعيف فيو ابن ٢تيعة .
انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ ( ، )523/2نصب الراية ( ، )251/4البدر ا١تنَت (. )664/7
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كجو الداللة -:
أف النيب  هنى عن العزؿ عن الزكجة اٟترة إال بإذهنا  ،كمقتضى النهي ىنا التحرٙب ،
فدؿ على ٖترٙب العزؿ عن الزكجة إال بإذهنا .
اعتراض -:

اٟتديث ضعيف  ،فبل يصح االحتجاج بو

جواب عن االعتراض :

)(1

.

الوجو األكؿ -:
ال يسلٌم بضعف اٟتديث  ،بل إف اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل قد احتج بو .
الوجو الثاني :

أنو قد ركم النهي عن العزؿ عن الزكجة إال بإذهنا عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم ،
)(2

كابن عباس  ،كابن عمر
)(5

)(3

)(6

 ،كعن بعع التابعُت  ،كعطاء بن أيب رباح

)(4

 ،كإبراىيم

النخعي  ،رٛتهم اهلل تعأب .
-2أدلة عقلية كىي -:
حق الوطء
ضرر على الزكجة إذ إنو ٮتل بوطئها  ،كمن ا١تعلوـ أف ٢تا ى
أ-أف العزؿ فيو ه
ككمالىو  ،كلزيادة اإليضاح نقوؿ  :ا١ترأة ٢تا حق ُب قضاء الشهوة  ،كالعزؿ يوجب نقصانان فيو
)(7

 ،مع إبطاؿ حقها  ،كإبطاؿ حق اإلنساف من غَت رضاه ال ٬توز .
ب-أف ا١ترأة ٢تا حق ُب الولد  ،كما أف للزكج حقان ُب الولد  ،كال ٬توز أف ٭ترمها منو من

()1انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ ( ، )523/2نصب الراية ( ، )251/4البدر ا١تنَت (. )664/7
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )536
( )6انظر  :السنن الصغرل للبيهقي . )69/3( ،
( )7انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )373/4بدائع الصنائع (. )211/5
-600-

)(1

غَت رضاىا .
ك٫تا  ،فوجب إذهنا ُب العزؿ  ،أما كونو يسن بدار حرب
جػ-ككذلك فإف اٟتق ال يىػ ٍع يد ي
فؤلنو ٮتشى استيبلء العدك على اٟتامل

)(2

.

اعتراض -:
ال يصح االحتجاج ّٔذه األدلة العقلية مع كجود أدلة من السنة قد دلٌت على إباحة
العزؿ

)(3

.

جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم أف ىذه األدلة العقلية ٣تردة  ،بل يسندىا دليل شرعي َّ
دؿ على عدـ جواز

العزؿ إال بإذف الزكجة

)(4

القوؿ الثالث -:

.

أف العزؿ مكركه إال بدار حرب فيسن  ،كىو ركاية عند اٟتنابلة
بثبلثة أدلة كىي:
-1عن أيب سعيد ا٠تدرم

)(6

)(5

 ،كاستدلوا لذلك

رضي اهلل عنو قاؿ  :ذيكر العزؿ عند رسوؿ اهلل  فقاؿ:

" كٓب يفعل ذلك أحدكم ؟ كٓب يفعل فبل يفعل ذلك أحدكم – فإنو ليست نفس ٥تلوقة إال
اهلل خالقها "

)(7

كجو الداللة - :

.

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )211/5الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (. )196/4
( )2انظر  :البياف ُب مذىب الشافعية (  ، )508/9هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )504/12شرح منتهى
اإلرادات ( ، )309/5معونة أكٕب النهى (. )275/9
( )3انظر  :آّموع (. )422/6
( )4انظر  :كشاؼ القناع ( ، )82/12اٟتاكم الكبَت (. )320/9
( )5انظر  :ا١تغٍت ( ، )228/10الكاُب (. )84/3
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 118
( )7أخرجو مسلم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :العزؿ  ،رقم (. )1063/2( ، )1431
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أف الراكم للحديث َّبُت الفرؽ بُت قوؿ النيب  ىكًٓب يفعل ذلك أحدكم ؟ كاليت ال تدؿ
على التحرٙب  ،كبُت قولو  " :فبل يفعل ذلك أحدكم " اليت تدؿ على التحرٙب  ،فلما قاؿ 
العبارة األكٔب كٓب يقل العبارة الثانية َّ
دؿ ذلك على ٣ترد الكراىة  ،كذلك ١تخالفة ما ىو أكٔب
كأحسن

)(1

.

اعتراض -:

)(2

كردت أدلة أخرل تدؿ على حرمة العزؿ  ،فينبغي أف ٭تمل ىذا الدليل على أنو منسوخ
.

جواب عن االعتراض :
اٞتمع بُت األدلة أكٔب من إعماؿ بعضها كإ٫تاؿ البعع اآلخر  ،فينبغي أف ٖتمل األدلة

اليت ظاىرىا اٟترمة على الكراىة ٚتعان بُت األدلة

)(3

.

)(5

)(4

-2أف القوؿ بكراىة العزؿ ركل عن عمر  ،كابن عمر  ،كعلي  ،كابن مسعود  ،بل
بل كعن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهم  ،كببل شك أف من ذكركا أكٔب من يقتدل بو بعد
رسوؿ اهلل  السيما أبو بكر كعمر رضي اهلل عنهما .
اعتراض -:

كردت آثار عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم تدؿ على ٖترٙب العزؿ  ،كعمر بن
ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب  ،كعبداهلل بن عمر

)(6

كعبداهلل بن

( )1انظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )392/13 ( )307/9عمدة القارم شرح صحيح البخارم
( ، )102/25إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (. )207/2
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )3انظر  :اإلحكاـ ُب أصوؿ األىحكاـ لآلمدم (  ، )221/3ا١توافقات للشاطيب (  ، )450/5إجابة السائل شرح
بغية األمل ( ، )330/1ا١تغٍت البن قدامة (. )228/10
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )64
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)(2

)(1

مسعود كأيب أمامة الباىلي رضي اهلل عنهم  ،تدؿ على ٖترٙب العزؿ ٦تا يدؿ على أف ما
نقل عمن ذكرًب من الصحابة رضي اهلل عنهم إ٪تا كاف قبل النسخ  ،فلما نسخ حكم اإلباحة
إٔب اٟترمة رجعوا إٔب القوؿ بالتحرٙب

)(3

.

جواب عن االعتراض -:

الوجو األكؿ -:
ال ييسلَّم لكم أنو نقل عن بعع الصحابة الذين ذكرًب ما يدؿ على التحرٙب  ،كإ٪تا ىو

– أم ما نقل عن بعضهم – قد ٭تتمل التحرٙب مع احتمالو غَته كالكراىة
كذلك لتعارض األدلة .

)(4

 ،كىو أكٔب

الوجو الثاني :

أف ادعاء النسخ ال يصح إال بشركط منها -:
-1ييعلم ا١تتقدـ من ا١تتأخر  ،كىنا ال يعلم ا١تتقدـ من ا١تتأخر .
-2تعذر اٞتمع بُت الدليلُت  ،فإف أمكن اٞتمع بُت الدليلُت فبل نسخ  ،كذلك إلمكاف
العمل بكل منهما

)(5

.

)(6

كىنا ٯتكن اٞتمع بُت األدلة  ،كذلك ْتمل أدلة التحرٙب على الكرىة .

-3الدلياللعقلي كقد استندكا فيو على ناحيتين كىي :
الناحية األكلى :

أف العزؿ فيو تقليل للنسل  ،كقد حث النيب  على تعاطي أسباب الولد .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 582
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )4ا١تغٍت (. )228/10
( )5انظر  :البحر احمليط ( ، )216/5إرشاد الفحوؿ ( ، )55/2اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ (. )114/3
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )229/10
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الناحية األكلى :

بع غريزهتا ٦ ،تا قد يؤدم إٔب أف َّ
٘تد عينيها إٔب
أف فيو قطع اللذة عن ا١توطوءة  ،فبل تي ٍش ي
)(1

غَت زكجها فيقع احملظور ال ٝتح اهلل .
اعتراض :

ما ذيكر ُب الدليل العقلي ال يصح أف ييعارض ّٔا األدلة الشرعية اليت دلت على ٖترٙب
)(2

العزؿ .

جواب عن االعتراض :

ما ذكرناىفي الدليل العقلي إ٪تا ىو من باب االستئناس فحسب دكف االحتجاج  ،كإ٪تا
اٟتجة ُب األدلة الشرعية اليت ذيكرت
القوؿ الرابع :
:

)(3

.

أف العزؿ عن الزكجة مباح  ،كىو ركاية عند الشافعية
-1عن جابر بن عبداهلل

)(5

)(4

 ،كاستدلوا لذلك بدليلُت ك٫تا :

رضي اهلل عنو قاؿ  " :كنا نعزؿ كالقرآف ينزؿ " كُب ركاية "

كنا نعزؿ على عهد رسوؿ اهلل  ، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل  فلم ينهنا "

)(6

.

كجو الداللة -:
لو كاف العزؿ ٤ترمان أك مكركىان ألنكر النيب  على فاعل احملرـ أك ألرشده ُب حالة كوف
الفعل مكركىان  ،فلما سكت النيب َّ 
دؿ على أف ذلك مباح .
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )229/10
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )229/10
( )4انظر  :آّموع (. )422/6
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )146
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :العزؿ رقم (  ، )507ك رقم (  )508كرقم ( ، )33/7 ( )509
كمسلم  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :حكم العزؿ  ،رقم (. )1065/2( )1440
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اعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :
كردت أدلة تدؿ على حرمة العزؿ  ،كمنها :
)(1

حديث جذامة بنت كىب رضي اهلل عنها قالت  " :حضرت رسوؿ اهلل ُ ب أناس
)(2
 ،فنظرت ُب الركـ كفارس فإذا ىم ييغيلوف
كىو يقوؿ  :لقد ٫تمت أف أهنى عن الغًٍيػلى ًة
أكالدىم  ،فبل يضر أكالدىم ذلك شيئان ٍ ،ب سألوه عن العزؿ ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  " : ذلك
الوأد ا٠تفي "

)(3

.

الوجو الثاني :
أنو كردت آثار عن ٚتاعة من السلف تدؿ على ا١تنع من العزؿ  ،كأثر عمر بن ا٠تطاب

كعبداهلل بن عمر

)(4

)(6

)(5

كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب  ،كعبداهلل بن مسعود  ،كأيب
)(7

كأيب أمامة الباىلي  ،كغَتىم رضي اهلل عنهم .
جواب عن االعتراض -:

أنو تعارضت األدلة إذ إف بعضها َّ
دؿ على التحرٙب  ،كدؿ بعضها على ا١تنع إال بإذف
كدؿ بعضها على الكراىة َّ ،
الزكجة َّ ،
كدؿ بعضها على اإلباحة  ،كال نعلم ا١تتقدـ منها من
ا١تتأخر  ،مع عدـ إمكاف اٞتمع بينها  ،فإنو كاٟتالة ىذه يبقى اٟتكم على ما كاف عليو كىو
اإلباحة

)(8

.

( )1تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 578
( )2تقدـ معناىا ص ( . ) 578
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 582
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 584
( )7انظر  :احمللى البن حزـ (. )224/9
( )8انظر  :شرح التلويح على التوضيح (. )209/2
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-2أهنا صحت أحاديث اإلباحة عن ٚتاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم كجابر بن
)(2

)(1

عبداهلل  ،كعبداهلل بن عباس  ،كسعد بن أيب كقاص
بن مسعود

)(5

)(6

)(3

)(4

 ،كزيد بن ثابت  ،كعبداهلل بن

كغَتىم رضي اهلل عنهم .

اعتراض :
اعًتض باالعًتاض السابق نفسو الوارد على الدليل األكؿ كأجيب باٞتواب نفسو .
الراجح -:
٦تا سبق يتبُت أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الثالث القائل بكراىة العزؿ إال إذا كاف بدار
حرب فيسن كذلك لؤلسباب اآلتية -:
- 1أف األدلة الواردة ُب ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة معظمها صحيحة  ،كإعماؿ األدلة أكٔب من
إعماؿ بعضها كإ٫تاؿ البعع اآلخر .
- 2أف األدلة اليت استدؿ ّٔا من ذىب إٔب حرمة العزؿ ليست صر٭تة ُب التحرٙب بل ىي
٤تتملة .
- 3أف األدلة احملتملة للتحرٙب قد عارضتها أدلة أيخرل  ،إماإهنا تدؿ على اإلباحة أك
الكراىة  ،فيبنغي أف ال ٖتمل األدلة ٚتيعان على التحرٙب  ،بل على الكراىة لعدـ
إلغاء بعع األدلة .
- 4أف النص الشرعي َّ
دؿ على أف النفس اليت كتب اهلل خلقها ال ٯتنع العزؿ من خلقها.
- 5أنو كردت آثار صحيحة عن السلف يقولوف فيها بكراىة العزؿ دكف ٖترٯتو كأثر عمر
بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب كعبداهلل بن مسعود كغَتىم رضي اهلل عنهم  ،كاهلل
أعلم .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )146
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )339
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6انظر  :آّموع (. )422/6
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-6أف القوؿ باإلباحة قد عارضو القوؿ بالتحرٙب كالقوؿ بالكرىة  ،فيصار إٔب القوؿ
بالكراىة ألهنا كسط بينهما .
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المبحث الخامس
كجوب المهر كامالن على من أغلق بابان أك أرخى ستران
كاصطالحا -:
أكالن  :التعريف بالمهر لغةن
ن

أ-ا١تهر لغة :ىو الصداؽ  ،كاٞتمع مهور  ،كقد مهر ا١ترأة  ،من باب  :قطع
)(1
كأمهرىا  ،فهي ٦تهورة .
ب-كأما ا١تهر اصطبلحان فمعناه ال يكاد ٮترج عن ا١تعٍت اللغول  ،كمعناه عند

الفقهاء ال ٮتتلف  ،كإف اختلفت العبارات فقد عرفوه ٔتا يلي :
عرفو اٟتنفية بقو٢تم  -:ىو اسم للماؿ الذم ٬تب ُب عقد النكاح على الزكج ُب
أٌ -
)(2
مقابلة منافع البضع  ،إما بالتسمية أك بالعقد .
)(3
ً
األنوثة ٦تن
كعرفو ا١تالكية بقو٢تم  :متموؿ يٯتلك ٖتقيقان أك تقديران لً يم ىح َّق ىق ًة
بٌ -
)(4
٬توز نكاحها عند إرادة نكاحها .
و
ض وع  ،ىمهران
جػ-كعرفو الشافعية بقو٢تم  -:ما كجب بنكاح  ،أك كطء  ،أك تفويت بي ٍ
)(5
كرضاع  ،كرجوع شهود .
)(6
كعرفو اٟتنابلة بقو٢تم  :العوض ا١تسمى ُب عقد نكاح  ،كا١تسمى بعده .
دٌ -
( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (مهر) ص ( ، )266كتاب العُت  ،باب  :ا١تيم كا٢تاء كالراء (٣ ، )50/4تمل اللغة
البن فارس  ،مادة ( ىمهر) (. )818/1
( )2انظر  :العناية شرح ا٢تداية (. )316/3
( )3حملققة األنوثة  :إلخراج ا٠تنثى ا١تشكل .
انظر  :الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )5/2
( )4الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )5/2
( )5انظر  :فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب (  ، )65/2أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب (  ، )200/3اإلقناع ُب
حل ألفاظ أيب شجاع (. )422/2
ّْ
( )6انظر  :ا١تبدع ( ، )190/6شرح منتهى اإلرادات ( ، )235/2مطالب أكٕب النهى شرح غاية ا١تنتهى ()173/5
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=

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب المهر على من

أغلق بابان  ،أك أرخى ستران -:

)(1

ُب كتابو ا١تبسوط
ىو اإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي  ،مشس األئمة
حيث قاؿ  " :مضت السنة من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أف من أغلق على امرأتو
بابان  ،أك أرخى حجابان كاف عليو ا١تهر كامبلن  ،دخل ّٔا أك ٓب يدخل
ثالثان -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

)(2

".

)(3

-1عن زرارة بن أيب أكَب رٛتو اهلل تعأب قاؿ  " :قضى ا٠تلفاء الراشدكف ا١تهديوف أنو
من أغلق بابان  ،أك أرخى سًتان فقد كجب عليو ا١تهر "

)(4

.

ػػػػػػػػػ
=

(. )173/5
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 113
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )149/5
شي من بٍت اٟتىريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  ،كيكٌت أبا حاجب  ،ككاف
( )3ىو زرارة بن أيب أكَب اٟتىىر ُّ
قاضيان بالبصرة ٝ ،تع من أيب ىريرة  ،ك٘تيم الدارم  ،كسعيد بن ىشاـ  ،كعبدالللو بن سبلـ  ،مات في ىجاءىة سنة
ثبلث كسبعُت للهجرة ُب خبلفة الوليد بن عبدا١تلك  ،ككاف ثقة صاٟتان  ،لو أحاديث " .
انظر  :الثقات للعجلي رقم الًتٚتة (  ، )165/1( )459التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة ( )428/3( )1461
 ،الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )109/7 ( )3037الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( )931
(. )271/1
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )288/6 ( )10875كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )16692
( ، )519/3كسعيد بن منصور ُب سننو رقم (  ، )234/1 ( )1762كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم
( )417/7( )14484كالطحاكم ُب مشكل اآلثار (  ، )111/2كاألثر منقطع  ،زرارة بن أيب أكَب ٓب يدركهم
 ،كىو عن عمر  ،كعلي ذكره الطحاكم موصوالن " ا.ىػ .
انظر  :معرفة السنن كاآلثار (  ، )245/10قلت  :كإف كاف زرارة بن أكَب ٓب يسمع من عمر رضي اهلل عنو  ،فإنو ال
يضر ذلك  ،كذلك ألربعة أسباب كىي :
أكالن  :أنو إماـ ثقة .
ثانيان  :أنو ٭تكى قضية عامة اشتهرت بُت الناس  ،كىو أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قضوا أف من أغلق بابان أك
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-2عن سعيد بن ا١تسيب

)(1

رٛتو اهلل أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " قضى ُب

ا١ترأة إذا تزكجها الرجل أنو إذا أيرخيت الستور فقد كجب الصداؽ "
-3عن األحنف بن قيس

)(3

)(2

.

رٛتو اهلل أف عمر كعليان رضي اهلل عنهما قاال  " :إذا أغلق

بابان أك أرخى سًتان  ،فلها الصداؽ كعليها العدة "

)(4

.

ػػػػػػػػػ
=

أرخى سًتان فقد كجب ا١تهر .
ثالثان  :أنو ثبتت آثار صحيحة تؤيد ذلك كما سيأٌب .
رابعان  :أف الطحاكم رٛتو اهلل قد ركاه موصوالن .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 399
( )2أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )528/2( )12كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ،)286/6( )10868
)16696
كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )233/1 ( )757كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (
( ،)530/3كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )416/7( )14479ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
( ، )243/10( )14375كاألثر صحيح قاؿ ابن حزـ رٛتو اهلل " كىذا صحيح عن عمر "
انظر  :احمللى البن حزـ ( ، )75/9البدر ا١تنَت ( ، )689/7التلخيص اٟتبَت (. )408/3( ، )390/3
( )3ىو األحنف بن قيس بن معاكية بن حصُت بن حفص التميمي  ،من مشاىَت علماء األمصار  ،كاٝتو الضحاؾ ،
كيكٌت بأيب ْتر  ،من سادات الناس كعقبلء التابعُت  ،كفصحاء أىل البصرة كحكمائهم  ،كىو ٦تن فتح اهلل على
يده الفتوح الكثَتة للمسلمُت  ،كىو ثقة مأموف  ،ركل عن عمر كعلي كأيب ذر رضي اهلل عنهم  ،استعمل على
خرساف  ،قاؿ اٟتسُت  " :ما رأيت شريف قوـ أفضل من األحنف بن قيس " كعن اٟتسن عن األحنف بن قيس
كخبىػ ٍرتك
قاؿ  :قدمت على عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فاحتبسٍت عنده حوالن فقاؿ  :يا أحنف قد بلوتك ى
نتحدث إ٪تا أىلك ىذه
فلم أر إال خَتان  ،كرأيت عبلنيتك حسنة  ،كأنا أرجو أف تكوف مثل عبلنيتك  ،فإنا كنا
ي
كل منافق عليم  ،ككتب عمر إٔب أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنهما " أما بعد فى ٍاد ًف األحنف بن قيس
األمة ُّ
كشاكره كاٝتع منو " توُب بالكوفة رٛتو اهلل تعأب "
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )64/7( )2977التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة (  ، )50/2( )1649الثقات
للعجلي  ،رقم الًتٚتة (. )57/1( )49
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )285/6( )10863كالطحاكم ُب مشكل اآلثار ( )110/2بلفظ " إذا
أرخيت الستور كغلقت األبواب " كابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم (  ، )519/3 ( )16692كالبيهقي ُب السنن
الصغرل  ،رقم ( )84/3( )2573كالسنن الكتل أيضان رقم ( ، )416/7( )14482كاألثر إسناده صحيح ،
انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )75/9كقد ضعف بعع أىل العلم ىذا األثر ْتجة أف األحنف ٓب يسمع من عمر
رضي اهلل عنو  ،كىذا غَت صحيح بل إنو أدركو كٝتع منو .
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-4عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :إذا أغلق بابان  ،كأرخى سًتان  ،أك رأل عورة  ،فقد

كجب عليو الصداؽ "

)(1

.

رابعان -:رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولين :

القوؿ األكؿ :
أف ا١تهر ٬تب كامبلن على من أغلق بابان أك أرخى سًتان أم ٔتجرد ا٠تلوة كلو ٓب ٭تصل
)(2

ٚتاع  .كإٔب ذلك ذىب ٚتهور الصحابة رضي اهلل عنهم كاٟتنفية
ػػػػػػػػػ
=

)(3

كاٟتنابلة

)(4

كقوؿ

انظر ترٚتة األحنف قبل قليل عندما احتبسو عمر رضي اهلل عنو " ا.ىػ كانظر  :هتذيب الكماؿ ُ ،ب ترٚتة األحنف بن
قيس رقم (. )282/2( )285
( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )520/3( )16698كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ()472/4( )3819
 ،كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )417/7 ( )14483كاألثر يدؿ على صحتو أنو قد صح أثر عمر
كعلي رضي اهلل عنهما أهنما قاال  " :إذا أغلق بابان أك أرخى سًتان فلها الصداؽ كعليها العدة" .
انظر  :التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ (  ، )284/2تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (  ، )385/4تنقيح
التحقيق للذىيب (  ، )199/2البدر ا١تنَت (  ، )688/7اٞتوىر النقي (  ، )214/7إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر
(.)169/12
(ُّ )2
حد ا٠تلوة الصحيحة  :أف ال يكوف ىناؾ مانع ٯتنع الزكج من كطء زكجتو طبعان كال شرعان  .كمثاؿ ا١تانع الشرعي
الصغىير ،كغَتىا  ،كىذا عند اٟتنفية
العنىةي ،ك ّْ
ىو  :الصوـ  ،كاإلحراـ  ،كاٟتيع  ،كغَتىا ،كمثاؿ الطبع  :ا١ترض  ،ك ى
رٛتهم اهلل تعأب  ،أما اٟتنابلة فاشًتطوا أف ال ٘تنعو من نفسها  ،عبلكة على اشًتاط أف يىطىأى مثليو كييوطىأ مثلها ،
الرتىق  ،أك ا١تانع الشرعي كاٟتيع  ،كاإلحراـ  ،كالصوـ الواجب  ،فبل ٯتنع من ا٠تلوة
ب  ،ك َّ
أما ا١تانع اٟتسي كاٞتى ّْ
الصحيحة اليت يتقرر ّٔا ا١تهر .
انظر  :بدائع الصنائع (  ، )457/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )118/3شرح منتهى اإلرادات (  ، )265/5كشاؼ
القناع (. )492/11
( )3انظر  :اللباب ُب شرح السنة كالكتاب  ،ص (  ، )17بدائع الصنائع (  ، )457/2االختيار لتعليل ا١تختار
( ، )118/3ا١تبسوط ( ، )149/5الفقو اٟتنفي كأدلتو (. )173/2
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )153/10شرح الزركشي (  ، )313/5شرح منتهى اإلرادات (  ، )265/5الكاُب
ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )65/3كشاؼ القناع ( ، )492/11معونة أكٕب النهى ( ، )213/9مطالب أكٕب النهى
(. )207/7
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عند الشافعية

)(1

 ،كاستدلوا لذلك بثبلثة عشر دليبلن  ،كىي كالتإب :

-1قولو تعأب  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
)(2

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ .
كجو الداللة من كجهين -:

الوجو األكؿ :
ُب قولو  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ .
إذ إف اإلفضاء ىو ا٠تلوة ً ،
كطئها أك ٓب يىطىأٍىا  ،ألف اإلفضاء مأخوذ من الفضاء  ،كىو
ا١تكاف ا٠تإب  ،فكأنو قاؿ  :كقد خبل بعضكم إٔب بعع

)(3

".

الوجو الثاني  :عموـ قولو تعأب  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،كىذا عاـ يشمل
)(4
ا٠تلوة مع ً
الوطء أك بدكنو إال ما خصو الدليل .
اعتراض -:
ا١تراد باإلفضاء ُب ىذه اآلية ىو اٞتماع  ،كما ذىب إٔب ذلك كثَته من ا١تفسرين  ،كبناءن
على ذلك فإنو ال حجة لكم ُب ىذه اآلية على كجوب كامل ا١تهر ١تن خبل ّٔا زكجها من
غَت ٚتاع

)(5

.

( )1انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )401/9الوسيط ُب ا١تذىب (. )226/5
( )2سورة النساء اآلية (. )21
( )3انظر  :تفسَت ا١تاكردم  ،سورة النساء اآلية ( ، )467/1( )21تفسَت السمعا٘ب بنفس ا١توضع ( ، )410/1زاد
ا١تسَت ُب علم التفسَت (  ، )387/1تفسَت النسفي اٟتنفي (  ، )344/1ا١تبسوط (  ، )149/5شرح منتهى
اإلرادات (. )165/5
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ُّ . )541/9
حد ا٠تلوة الصحيحة  :أف ال يكوف ىناؾ مانع ٯتنع الزكج من كطء زكجتو
طبعان كال شرعان  .كمثاؿ ا١تانع الشرع ىو  :الصوـ كاإلحراـ كاٟتيع كغَتىا ،كمثاؿ الطبع  :ا١ترض كالعنة كالصغر
كغَتىا .
انظر  :ا١تبسوط ( ، )10/5االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )118/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )58/3
( )5انظر  :تفسَت اإلماـ الشافعي (  ، )564/2تفسَت الطتم  " ،جامع البياف " (  ، )126/8تفسَت ا١تاكردم
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جواب عن االعتراض -:
يسلّْ ىم أف اإلفضاء ٭تتمل معٌت اٞتماع  ،إال أف األدلة الشرعية ُب السنة  ،كأقواؿ السلف،
)(1
دلت على ترجيح ا١تعٌت األكؿ  ،كىو أف ا١تراد باإلفضاء ىو ا٠تلوة كإف ٓب يكن ٙتة ٚتاع .
)(2

-2عن زرارة بن أيب أكَب

رٛتو اهلل تعأب قاؿ  " :قضى ا٠تلفاء الراشدكف ا١تهديوف أنو

من أغلق بابان أك أرخى سًتان فقد كجب عليو ا١تهر"

)(3

)(4

.

-3عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل تعأب  :أف " عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قضى
)(5

ُب ا١ترأة إذا تزكجها الرجل  ،أنو إذا أرخيت الستور فقد كجب الصداؽ " .
-4عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :إذا أغلق بابان أك أرخى سًتان أك رأل عورة فعليو

الصداؽ "

)(6

.

-5عن األحنف بن قيس

)(7

رٛتو اهلل تعأب أف عمر كعليان قاال  " :إذا أغلق بابان أك

أرخى سًتان فلها الصداؽ كعليها العدة "
-6عن نافع بن جبَت

)(9

)(8

.

رٛتو اهلل قاؿ " :كاف أصحاب رسوؿ اهلل  يقولوف  :إذا

ػػػػػػػػػ
=

( ، )467/1التفسَت الوسيط للواحدم ( ، )30/2اٟتاكم الكبَت (. )541/9
( )1انظر  :اللباب ُب شرح السنة كالكتاب  ،ص ( ، )17بدائع الصنائع ( ، )457/2شرح الزركشي (. )313/5
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 593
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 593
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 399
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 594
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 595
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 594
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 594
( )9ىو نافع بن جبَت بن مطعم بن عدم بن نوفل بن عبد مناؼ أبو ٤تمد القرشي العدكم ا١تديٍت  ،ركل عن العباس
بن عبدا١تطلب  ،كعبداهلل بن عباس  ،كالزبَت بن العواـ  ،كأيب ىريرة  ،كعائشة  ،كعركة بن ا١تغَتة بن شعبة رضي
اهلل عنهم  ،كىو من مشاىَت علماء األمصار  ،كىو إماـ تابعي مديٍت ثقة قاؿ الواقدم رٛتو اهلل  " :توُب ُب
خبلفة يزيد بن سلماف بن عبدا١تلك .
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أرخى السًت أك أغلق الباب  :فقد كجب الصداؽ
-7أف زيد بن ثابت

)(2

-8عن أنس بن مالك

كابن مسعود

)(5

)(3

)(1

".

)(4

قاال مثل قوؿ علي كعمر رضي اهلل عنهم .

رضي اهلل عنو قاؿ ُب اليت ىد ىخل ّٔا زكجها كٓب يطأىا  :أف

الصداؽ ٢تا  ،كعليها العدة  ،كال رجعة لو عليها

)(6

.

كجو الداللة من اآلثار السابقة من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ -:

أف ىذا القوؿ كىو كجوب ا١تهر كامبلن ١تن خبل ٢تا زكجها كلو ٓب يطأىا ىو قوؿ عامة

الصحابة رضي اهلل عنهم .
الوجو الثاني -:

أف ىذا القوؿ ىو قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .

الوجو الثالث -:

أف ىذا القوؿ قد اشتهر بُت الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بل كتقاضوا بو بناءن على قضاء

ا٠تلفاء الراشدين بو بينهم رضي اهلل عنهم

)(7

.

اعتراض من كجهين :
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )745/2( )1247مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة ( )562
( ، )127/1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )466/5( )5756الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة
(. )721/2( )2899
( )1أخرجو ابن حزـ ُب احمللى  ،مصححان لو (. )74
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4أخرجهما ابن حزـ ُب احمللى مصححان ٢تما (. )75/9
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )302
( )6أخرجو بن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )75/9
( )7انظر  :ا١تبسوط (  ، )149/5االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )118/3شرح الزركشي (  ، )314/5كشاؼ القناع
(. )492/11
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الوجو األكؿ :

أنو كرد عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم أف من خبل بامرأتو من دكف و
كطء ٍب فارقها
)(1

أنو ليس عليو إال نصف ا١تهر كابن عباس  ،كابن مسعود رضي اهلل عنهما .
أ-فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ فمن خبل بامرأتو كٓب ٬تامعها  " :ال ٬تب
الصداؽ كافيان حىت ٬تامعها ك٢تا نصفو "
ب-كعن ابن مسعود

)(3

)(2

.

رضي اهلل عنو أنو قاؿ فيمن خبل بامرأتو كٓب ٬تامعها ٢" :تا

النصف كإف جلس بُت رجليها "

)(4

.

الوجو الثاني :

أف ما ذيكر إ٪تا ىو تىػ ىعلُّ هق ٔتا جاء عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كال حجة ُب

)(5
و
أحد دكف رسوؿ اهلل . 

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

أف ما نقل عن ابن عباس كابن مسعود فيو مطعن فأما أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما
ففي إسناده ضعف لضعف بعع رجالو  ،كأما أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو فمنقطع
الوجو الثاني -:

)(6

.

كأما القوؿ بأنو ال حجة ُب و
أحد دكف رسوؿ اهلل  فغَت يمسلَّم  ،إذ إف أقواؿ الصحابة
)(7
رضي اهلل عنهم حجة كالسيما ما قاؿ بو ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم ،كقد ىد َّؿ على
( )1انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )401/9آّموع (. )347/16
( )2أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )77/9
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )4أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )77/9
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )80/9
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ()154/10
( )7انظر  :العدة أليب يعلى (  ، )1198/4التمهيد أليب ا٠تطاب (  ، )280/3نزىة ا٠تاطر العاطر ( ، )365/1
تيسَت التحرير ( ، )242/3شرح الكوكب ا١تنَت (. )239/2
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على ذلك منطوؽ النيب  حيث قاؿ " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من
)(1

عضوا عليها بالنواجذ  " ...بل " إف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يقدموف أقواؿ
بعدم ٌ
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كيأخذكف بفتاكاىم إذا ٓب يكن لديهم نص من القرآف أك
السنة  ،كمثاؿ ذلك أف ابن عباس رضي اهلل عنهما إذا يسئًل عن األمر فإف كاف ُب القرآف
أخت بو  ،كإف ٓب يكن ُب القرآف ككاف عن رسوؿ اهلل  أخت بو  ،فإف ٓب يكن ُب القرآف
كال عن رسوؿ اهلل  ككاف عن أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما أخت بو  ،فإف ٓب يكن ُب
)(2

شيء من ذلك اجتهد رأيو " .

)(3

-9عن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن ثوباف رٛتو اهلل قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " من كشف
كشف امرأة فنظر إٔب عورهتا فقد كجب الصداؽ " كُب ركاية " من كشف ٜتار امرأة كنظر
إليها فقد كجب الصداؽ دخل ّٔا أك ٓب يدخل ّٔا "

)(4

.

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )3
( )2أخرجو ابن سعد ُب الطبقات ُب ذكر من يفيت ُب ا١تدينة (  )26/2كالدارمي ُب سننو ُ ،ب ا١تقدمة  ،باب  :الفتيا
كما فيو من الشدة  ،رقم ( ، )43/1( )166قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل ُب اإلصابة ( )129/4عند ذكر ىذا األثر
برقم ( : )4799عند الدارمي كابن سعد بسند صحيح .
( )3ىو ٤تمد بن عبدالرٛتن بن ثوباف  ،مؤب آلؿ األخنس بن شريق الثقفي  ،كقد كاف بعضهم انتمى إٔب اليمن ،
كيكٌت أبا عبداهلل  ،ركل عن زيد بن ثابت  ،كأيب ىريرة  ،كأيب سعيد ا٠تدرم  ،كابن عباس  ،كابن عمر  ،ك٤تمد
بن إياس بن أيب البكَت ،كعن أيمو عن عائشة رضي اهلل عنهم  ،ككاف ثقة كثَت اٟتديث " .
انظر  :رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة (  ، )189/2 ( )1466اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة
( ،)312/7 ( )1697التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )145/1 ( )434الطبقات الكتل  ،رقم
الًتٚتة (. )215/5( )891
( )4أخرجو أبو داكد ُب ا١تراسيل  ،رقم (  ، )185/1 ( )214كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )473/4 ( )3824
كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم ( ، )418/7( )14487كُب السنن الصغرل كذلك  ،رقم ()84/3( )2574
 ،ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار كذلك برقم (  )245/10 ( )14390كأبو الفرج بن اٞتوزم ُب التحقيق ُب
مسائل ا٠تبلؼ  ،رقم (  ، )284/2 ( )1681كاٟتديث ضعيف ألنو مرسل  ،قاؿ البيهقي " كىذا منقطع ،
كبعع من ركاه غَت ٤تتج بو  ،كاهلل أعلم " ا.ىػ كقاؿ ابن القطاف ُ " :ب إسنادة ٭تِت بن أيوب ا١تصرم كال ٭تتج
بو " كذكره ٚتاؿ الدين ا١تزم ُب ا١تراسيل كذكر ُب إسناده ابن ٢تيعة .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (  ، )418/7بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ ( ٖ ، )81/3تفة األشراؼ ٔتعرفة
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=

-10كعن زيد بن كعب األنصارم

)(1

رضي اهلل عنو قاؿ  " :تزكج رسوؿ اهلل  امرأة

من بٍت عفار  ،فلما دخل عليها رأل بكشحها
بأىلك  ،كأمر ٢تا بالصداؽ كامبلن "

)(3

)(2

.

بياضان فقاؿ  :البسي ثيابك كاٟتقي

كجو الداللة من الحديثين من كجهين -:

الوجو األكؿ :
َّ
دؿ اٟتديث األكؿ أف من كشف ٜتار امرأة كنظر إليها فإف الصداؽ ٬تب كلو للمرأة،
كىذا أبلغ من ا٠تلوة ففي ا٠تلوة من باب أكٔب بل إنو نص ُب ىذه ا١تسألة
ػػػػػػػػػ
=

)(4

.

األطراؼ (. )360/13
( )1ىو كعب بن زيد األنصارم رضي اهلل عنو  ،كيقاؿ زيد بن كعب بن عجرة األنصارم  ،كيقاؿ كعب بن زيد
،كيقاؿ سعد بن زيد  ،لو صحبة  ،ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم حديثان كاحدان  ،كىو حديث ا١ترأة اليت من
بٍت غفار كُب كشحها بياضان .
انظر  :معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 490 / 2 ( ) 877اإلكماؿ بذكر من لو ركاية ُب مسند اإلماـ
أٛتد من الرجاؿ سول من ذكر ُب هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 364 / 1 ( ) 750تعجيل ا١تنفعة ،
رقم الًتٚتة ( . ) 157 / 2 ( ) 913
()2الكشح  -:ما بُت ا٠تاصرة إٔب الضلع ا٠تلفي .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (كشح)  ،ص ( ، )238ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة كشح ص (. )308
( )3أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )417/25 ( )16032كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )829
( ، )247/1كالطحاكم ُب مشكل اآلثار رقم (  ، )105/2 ( )645كاٟتاكم ُب مستدركو  ،رقم ( )6808
( ، )36/4كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )348/7( )14221كأبو اٟتسن ا٢تيثمي ُب ا١تقصد العلي ،
رقم (  ، )341/2 ( )769كابن كثَت ُب جامع ا١تسانيد  ،رقم (  ، )164/7 ( )8950كاٟتديث ضعيف فيو
ٚتيل بن زيد الطائي ،ك قاؿ ابن ا١تلقن ُب إسناده ٚتيل بن زيد ا١تذكور  ،كىو ضعيف  ،كقاؿ ابن معُت ليس بثقة
 ،كقاؿ ابن عدم تفرد بو كاضطربت ركايتو عنو  ،كذكر البيهقي اختبلفان فيو  ،كقاؿ البخارم ٓب يصح حديثو ،
كقاؿ  ،النسائي  :ليس بالقوم  :ا.ىػ .
انظر ٣ :تمع الزكائد كمنبع الفوائد للهيثمي (  ، )300/4البدر ا١تنَت ( ٣ ، )483/7تمع الزكائد كمنبع الفوائد للهيثمي
( ، )300/4إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة بزكائد ا١تسانيد العشرة ( ، )40/4التلخيص اٟتبَت (. )292/3
( )4بدائع الصنائع (. )458/2
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الوجو الثاني -:
أف النيب  أمر با١تهر كامبلن للمرأة ١تا رأل ُب كشحها بياضان مع طبلقها  ،كلو كاف
الواجب نصف ا١تهر ألمر بو النيب  ألنو يم ىشّْرعه ألمتو .
اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
أف حديث من كشف ٜتار امرأة ال حجة فيو لثبلثة أمور :

األكؿ  :أنو مرسل كال حجة ُب ا١ترسل .
الثاني  :أف ُب إسناده رجاالن ضعفاء

)(1

.

الثالث  :أنو ليس فيو للدخوؿ ذكر كال أثر  ،كإ٪تا فيو كشفها كالنظر إٔب عورهتا ،كقد
)(2

يفعل ىذا بغَت مدخوؿ ّٔا  ،كقد ال يفعلو ُب مدخوؿ ّٔا فهو ٥تالف لقوؿ ٚتيعهم .
الوجو الثاني :
أف حديث ا١ترأة اليت من بٍت غفار اليت طلقها النيب حديث ضعيف ال تقوـ بو حجة
)(3

.

أيضان
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :
ال يسلَّم أف ا١ترسل ليس ْتجة بل ىو حجة مىت ما كاف ا١ت ً
رس يل ثقةن مأمونان أك إمامان
ي
ي
)(4
حافظان .

( )1ألنو من طريق ٭تِت بن أيوب عن ابن ٢تيعة ك٫تا ضعيفاف .
انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (  ، )181/3السنن الكتل للبيهقي ( ٖ ، )488/7تفة
األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ (. )360/13
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )80/9
( )3احمللى البن حزـ (. )80/9
( )4انظر  :رسالة أيب داكد ألىل مكة ( ، )24/1انظر اإللزامات كالتتبع للدارقطٍت ( ، )254/1مقدمة ابن الصبلح
(. )24/1
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الوجو الثاني -:
أنو كإف كجد ُب إسناد اٟتديثُت بعع الضعف إال أنو كردت آثار صحيحة عن ا٠تلفاء
الراشدين  ،كعن عموـ الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بأف ا١تدخوؿ ّٔا ٢تا ا١تهر كامبلن كلو ٓب

كقواه
٬تامعها زكجها  ،فعضد ذلك اٟتديث َّ
الوجو الثالث :

)(1

.

أما القوؿ بأنو ليس للمدخوؿ فيو ذكر فهو يمسلَّم  ،إال أنو إذا كجب ا١تهر ٔتجرد كشف
ا٠تمار كالنظر إليها فيكوف كجوب ا١تهر بالدخوؿ مع ا٠تلوة من باب أكٔب كأحرل  ،بل إف

ىذا اٟتديث يعتت نصان ُب الباب

)(2

.

-12اإلجماع -:

كبياف اإلٚتاع أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم اتفقوا على ذلك  ،بل كقضوا بو كٓب
)(3

يعرؼ ٢تم ٥تالف كٓب ينكر عليهم أح هد فكاف إٚتاعان
اعتراض -:
ال ييسلَّم بأف ىذه ا١تسألة ٣تمع عليها  ،بل قد اشتهر ا٠تبلؼ فيها بُت أىل العلم من

ا١تتقدمُت كا١تتأخرين

)(4

.

.

جواب عن االعتراض :

ما نقل من خبلؼ ُب ذلك عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم كابن عباس كابن
مسعود رضي اهلل عنهما فإنو ال يثبت ذلك عنهم  ،كأما ٥تالفة التابعُت كمن بعدىم فإنو ال
ُّ
يعتد بو بعد اتفاؽ أصحاب رسوؿ اهلل  على ذلك

)(5

.

( )1انظر  :شرح منتهى اإلرادات ( ، )165/5معونة أكٕب النهى (. )213/9
( )2انظر  :بدائع الصنائع ( ، )458/2الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )145/1
( )3انظر  :بدائع الصنائع (  ، )458/2الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، )65/3كشاؼ القناع (  ، )494/11ا١تغٍت
(. )154/10
( )4انظر  :الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (  ، )160/4بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )58/3هناية ا١تطلب ُب معرفة
ا١تذىب ( ، )178/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )401/9
( )5انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )154/10قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل  " :كما رككه عن ابن عباس ال يصح  ،قاؿ أٛتد
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=

-13القياسواالستدالؿ بو يقع على ثالثة أكجو -:
الوجو األكؿ :
أف النكاح عقد على منفعة فوجب أف يكوف التمكُت من ا١تنفعة ٔتنزلة استيفائها ُب
استقرار بد٢تا قياسان على اإلجارة .
الوجو الثاني :

أف ا١تهر ُب مقابلة اإلصابة كما أف النفقة ُب مقابلة االستمتاع ٍ ،ب ثبت أف التمكُت من
االستمتاع شرط ٔتنزلة االستمتاع ُب استقرار النفقة  ،فوجب أف يكوف التمكُت من اإلصابة
ٔتنزلة اإلصابة ُب استقرار ا١تهر .
الوجو الثالث :
أف التسليم ا١تستحق قد يكجد من جهتها  ،فيستقر بو البدؿ كما لو كطئها  ،أك كما لو

ت دارىا أك باعتها كسلمتها
أ َّ
ىجىر ٍ
اعتراض :

)(1

.

ما ذيكر من القياس ال يصح كبياف ذلك ُب كجهُت -:

الوجو األكؿ :
أنو فرؽ بُت استيفاء حق الزكج بالوطء كبُت ا٠تلوة حيث إف ا١تعٌت ىو ُب األصل
استيفاء حق الزكج بالوطء كليس كذلك ا٠تلوة .
الوجو الثاني -:

أف النفقة إ٪تا ىي ُب مقابلة التمكُت فقط دكف اشًتاط الوطء  ،كلذلك كجبت ٢تا
النفقة مع التمكُت  ،كال ٯتنع ذلك من صيامها أك إحرامها للفرض  ،كليس كذلك ا١تهر ألنو
ػػػػػػػػػ
=

 :يركيو ليث كليس بالقوم كقد ركاهي حنظلة خبلؼ ما ركاه ليث  ،كحنظلة أقول من ليث  ،كحديث ابن مسعود
منقطع  ،قالو ابن ا١تنذر " ا.ىػ .
( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )149/5االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )118/3ا١تغٍت البن قدامة (  ، )154/10مطالب
أكٕب النهى ( ، )207/7اٟتاكم الكبَت (. )541/9
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ُب مقابلة الوطء

)(1

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،ألف التسليم ا١تستحق قد يكجد من جهتها كىذا ىو ما ُب كسعها ،
أكثر من ذلك  ،كبناءن على ذلك فإنو يستقر ٢تا البدؿ  ،كما لو كطئها  ،كمثاؿ
كال تي ىكلَّ ي
ف ى
ا١تستأجر منها
ا١تؤج ير فإنو يستقر لو البدؿ  ،كلو ٓب ينتفع
ذلك الدار ا١تؤجرة إذا ىسلَّ ىم ىها ّْ
ي
)(2
بشيء  ،إذ إف تسليم العُت ا١تؤجرة كالتمكُت من االنتفاع ّٔا ىو غاية ما يستطيعو ا١ت ىؤًج ير .
ي
القوؿ الثاني -:
أف ًكطء الزكجة ىو الذم يقرر ا١تهر كامبلن  ،كأما ا٠تلوة فإهنا تقرر نصف ا١تهر فقط ،
)(3

)(4

كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كالشافعية كركاية عن اإلماـ أٛتد
تعأب  .كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة كىي كالتإب :

)(5

كالظاىرية

)(6

رٛتهم اهلل

-1قولو تعأب  :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯳﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯴ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
)(7

ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ .
كجو الداللة - :

أف ا١تراد با١تسيس ىو الوطء كذلك لثبلثة معاف :
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )541/9
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )149/5االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )118/3ا١تغٍت البن قدامة (  ، )154/10مطالب
أكٕب النهى (. )207/7
( )3انظر :التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (  ، )328/1البياف كالتحصيل (  ، )116/5القوانُت الفقهية ص ( ، )226
الذخَتة ُب الفقو ا١تالكي ( ، )160/4بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )58/3
( )4اٟتاكم الكبَت (  ، )541/9هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )178/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )401/9الوسيط ُب معرفة ا١تذىب ( ، )226/5آّموع (. )347/16
( )5انظر  :الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )65/3شرح الزركشي (. )313/5
( )6انظر  :احمللى البن حزـ (. )80/9
( )7سورة البقرة اآلية (. )237
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)(1

المعنى األكؿ  :أنو مركم ُب التفسَت عن ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما .

المعنى الثاني  :أف اٞتماع أك الوطء ييستىػ ٍقبى يح التصريح بو  ،كذلك ٓتبلؼ ا٠تلوة فإنو ال
ٍت با١تسيس عيلً ىم أف ا١تراد ىو اٞتماع
يستقبح التصريح ّٔا فتحتاج إٔب أف يي ىك ٌَّت عنها  ،فلما يك ّْى
دكف ا٠تلوة إذ إنو يستقبح التصريح باألكؿ دكف الثا٘ب .
المعنى الثالث  :أف ٣تردا١تسيس  -أم ببل ٚتاع أك خلوة -ال يتعلق بو على ا١تذىبُت

كماؿ ا١تهر  ،كبياف ذلك :
أنو لو خبل ّٔا من غَت مسيس كمل عندىم ا١تهر  ،كلو كطئها من غَت خلوة كمل عليو
ا١تهر  ،كلو مسها من غَت خلوة كال كطء ٓب يكمل ا١تهر  ،فكاف ٛتل ا١تسيس على الوطء
كالذم يتعلق بو اٟتكم أكٔب من ٛتلو على غَته  ،كإذا كاف كذلك فقد جعل الطبلؽ قبل
ا١تسيس الذم ىو الوطء موجبان الستحقاؽ نصف ا١تهر

)(2

.

اعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :
أف ا١تراد با١تسيس ُب اآلية ىو ا٠تلوة كليس اٞتماع  ،كما ذىب إٔب ذلك كثَت من
)(3
ا١تفسرين  ،كإذا يسلّْم بأف ا١تراد با١تسيس ُب ىذه اآلية ٤تتمبلن للجماع كا٠تلوة فإنو ال يصح
تطرؽ الدليل االحتماؿ بطل بو االستدالؿ
يصح بو االستدالؿ  ،ألنو إذا ٌ
ٯتنع كقوع العلم كا١تراد  ،كبناءن على ذلك فإنو ال يدؿ على ما ذىبتم إليو .

)(4

ألف االحتماؿ

( )1انظر  :تفسَت مقاتل (  ، )200/1تفسَت ٭تِت بن سبلـ (  ، )714/2تفسَت الشافعي (  ، )396/1تفسَت
الطتم ( ، )283/20تفسَت ابن أيب حاًب (. )444/2
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )541آّموع (. )348/16
( )3انظر  :تفسَت الطتم  " ،جامع البياف " (  ، )126/8التفسَت الوسيط للواحدم (  ، )30/2تفسَت ا١تاكردم
(. )467/1
( )4قاؿ أبو إسحاؽ الشَتازم  " :كألنو مع االحتماؿ ٭تسن السؤاؿ " كقاؿ اٞتويٍت  " :كالظاىر ليس بيانان مع تطرؽ
االحتماؿ " ا.ىػ .
انظر  :التبصرة ُب أصوؿ الفقو (. )200/1
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الوجو الثاني :

)(1

رضي اهلل عنهما للمسيس با٠تلوة مع حصوؿ
أف تفسَت ابن عباس كابن مسعود
اٞتماع قد خالفهم فيو كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم كعلى رأسهم ا٠تلفاء الراشدكف
)(2

رضي اهلل عنهم .

الوجو الثالث :

أما القوؿ بأف ٣ترد ا١تسيس على ا١تذىبُت ال تأثَت لو فليس ٔتسلَّم  ،بل ا١تسيس لو تأثَت
)(3

.

فلو قبلها أك كشف عن بعع عورهتا أك ٨تو ذلك فإنو ٬تب ٢تا ا١تهر كامبلن
جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم ما ذكر  ،ألف اهلل جل كعبل ٓب يفرؽ ُب اآلية بُت أف ٮتلو ّٔا أك أف ال ٮتلو ّٔا
 ،كألف ا٠تلوة لو كانت كاٞتماع ُب استقرار ا١تهر ككجوب العدة لكانت كاٞتماع ُب كجوب
)(4

مهر ا١تثل ُب نكاح الشبهة .
-2أنو كرد عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم أف من خبل بامرأتو دكف و
كطء ٍب فارقها
)(5

أنو ال ٬تب عليو إال نصف ا١تهر كابن عباس
أ-فعن ابن عباس

)(7

كابن مسعود

)(6

رضي اهلل عنهما :

رضي اهلل عنو أنو قاؿ فيمن خبل بامرأتو كٓب ٬تامعها " ال ٬تب

الصداؽ كافيان حىت ٬تامعها ك٢تا نصفو "

)(8

.

( )1تقدمت ترٚتتهما ص ( )77كص (. )58
( )2انظر  :الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (. )65/3
( )3انظر  :شرح منتهى اإلرادات (  )266/5قاؿ الفتوحي فيما يقرر ا١تهر كامبلن  :ك١تس ،كنظر إٔب فرجها لشهوةو
ه
ه
كتقبيلها ْتضرة الناس " ا.ىػ .
كانظر  :كشاؼ القناع ( ، )496/11كمطالب أكٕب النهى (. )209/7
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )403/9
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. )599
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ب-كعن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ فيمن خبل بامرأتو كٓب ٬تامعها ٢ " :تا
النصف كإف جلس بُت رجليها "

)(1

.

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
أف أثر ابن عباس كأثر ابن مسعود رضي اهلل عنهما ٓب يصحا  ،إذ إف أثر ابن عباس
رضي اهلل عنهما ضعيف لضعف بعع ركاتو  ،كأما أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو فهو
منقطع

)(2

.

الوجو الثاني :
أنو لو يسلّْم بصحة األثرين فإف قو٢تما رضي اهلل عنهما ٮتالف قوؿ عامة الصحابة رضي
اهلل عنهم  ،بل ٮتالف قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كالذين ييعتت قو٢تم حجة على

غَتىم

)(3

.

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ال يسلَّم بضعف األثرين الواردين عن ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما  ،بل ٫تا
أثراف صحيحاف

)(5

)(4

.

الوجو الثاني :
ال ييسلَّم بأف قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم حجة  ،بل الصحيح أنو ليس ْتجة

ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف الصحابة رضي اهلل عنهم إذا اختلفوا ُب أمر فإف

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )154/10
( )3انظر  :البحر احمليط (  ، )491/4التحبَت شرح التحرير (  ، )1589/4شرح ٥تتصر الركضة (  ، )99/3قواعد
األصوؿ كمعاقد الفصوؿ ( ، )340شرح غاية السوؿ (. )99/3
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )77/9
( )5انظر  :التقرير ألصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم ( ، )291/5بذؿ النظر (  ، )571اإلشارة ( ، )158البحر احمليط
( ، )53/6هناية السوؿ ( ، )757/2شرح ٥تتصر الركضة ( ، )185/3إعبلـ ا١توقعُت (.)120/4
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ا١ترد بعد االختبلؼ إٔب كتاب اهلل كسنة رسولو  ، إذ إنو ال حجة ُب قوؿ و
أحد دكف رسوؿ
َّ
)(1

اهلل . 
-3أنو ركم عن بعع التابعُت من أفىت أك قضى بنصف ا١تهر ١تن خبل ّٔا زكجها كٓب
يطأىا  ،كمن ذلك -:
أ-أف عمرك بن نافع

)(2

طلق امرأتو  ،ككانت قد أدخلت عليو فزعم أنو ٓب يقرّٔا ،

كزعمت أنو قرّٔا  ،فخاصمتو إٔب شريح

)(3

 ،فقضى شريح بيمُت عمرك بن نافع " باهلل

الذم ال إلو إال ىو ما قربتها " كقضى عليو ٢تا بنصف الصداؽ "
)(5

)(4

.

)(6

ب-كعن ٤تمد بن سَتين أنو كاف ال يرل إغبلؽ الباب كال إرخاء السًت شيئان" .
)(1
)(7
جػ -كقاؿ عامر الشعيب فيمن دخل ّٔا زكجها كٓب يصبها " ٢تا نصف الصداؽ" .
( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )80/9
( )2ىو عمرك بن نافع  ،كقيل عمرك بن رافع مؤب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٝ ،تع حفصة بنت عمر رضي اهلل
عنهما  ،القرشي العدكم ا١تدٗب ٝ ،تع منو أبو سلمة بن عبدالرٛتن  ،ك٤تمد بن علي  ،كنافع  ،كزيد بن أسلم ،
كقاؿ بعضهم اٝتو عمر كال يصح " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (. )330/6( )2550
( )3القاضي شريح بن اٟتارث الكندم  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )198
( )4أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )77/9
( )5ىو ٤تمد بن سَتين األنصارم  ،أبو بكر بن أيب عمرة البصرم  ،قاؿ الفضيل بن عياض ٢تشاـ بن حساف :كم

تابعي ثقة " ا.ىػ .
أدرؾ ابن سَتين من أصحاب رسوؿ اهلل  ؟ فقاؿ  " :ثبلثُت " ا.ىػ قاؿ العجلي " بصرم  ،ه
كقاؿ ٤تمد بن سعد  " :كاف ثقة مأمونان عاليان  ،رفيعان  ،فقيهان  ،إمامان  ،كثَت العلم  ،كرعان " ا.ىػ  .مات ُب شواؿ
سنة عش ور و
كمائة للهجرة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )341/6( )5871الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )143/7( )3077
أخبار القضاة (. )326/2
( )6أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )77/9
( )7ىو عامر بن شراحيل بن عبد الشعيب أبو عمركر الكوُب  ،قاؿ عن نفسو  " :أدركت ٜتىٍس و
مائة من أصحاب
ى
رسوؿ اهلل  يقولوف  :علي كطلحة كالزبَت ُب اٞتنة " ا.ىػ  .قاؿ أبو ٣تلز  " :ما رأيت فيهم أفقو من الشعيب "
ا.ىػ  .قاؿ عنو إسحاؽ بن منصور " ثقة " ككذلك قاؿ ٭تِت بن معُت كأبو زرعة كغَت كاحد  ،مات سنة ثبلث
كمائة " انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )27/4 ( )3029الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة
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=

.
د-كقاؿ طاكس بن كيساف

)(2

 " :ال ٬تب الصداؽ كافيان حىت ٬تامعها كإف أغلق عليها
)(3

الباب  ،فقيل لو  :فإذا كجب الصداؽ كجبت العدة  ،فقاؿ أك يقوؿ أح هد غَت ذلك ؟ " .
اعتراض - :

أف ىذه إ٪تا ىي أقواؿ للتابعُت رٛتهم اهلل تعأب  ،كأقواؿ التابعُت ليست ْتجة  ،بل ال
و
٬توز األخذ بقوؿ أحد من التابعُت ٮتالف قوؿ صحابة رسوؿ اهلل  أك بعضهم  ،كبناءن
على ذلك ال يصح االستدالؿ ّٔا على عدـ كجوب ا١تهر كامبلن ١تن خبل بامرأتو ٍب فارقها من
و )(4
كطء .
غَت
جواب عن االعتراض -:
يسلّْم عدـ حجية أقواؿ التابعُت إال أنو كردت آيات ٤تكمة تدؿ على عدـ كجوب ا١تهر
)(5
كامبلن ١تن خبل بامرأتو من دكف و
كطء كأقواؿ التابعُت و
حينئذ يستأنس ّٔا .
-4دليل عقلي كقد اعتمدكا فيو على ناحيتين كىما كالتالي :
الناحية األكلى :

ض ًع  ،كاستيفاؤه
أف تأكد ا١تهر يتوقف على استيفاء ا١تستحق بالعقد كىو منافع البً ٍ
بالوطء كٓب يوجد  ،إذ إف الزكج ال ٮتلو إما أف يستوُب أك يطلق  ،فإذا استوَب تأكد حقها،
ػػػػػػػػػ
=

( ، )266/1( )1144التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (.)450/6( )2961
( )1أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو ( . ) 77 / 9
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )565
( )3أخرجو ابن حزـ ُب احمللى مصححان لو (. )77/9
( )4انظر  :ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (  ، )276/1ك٣تموع الفتاكل (  ، ) 347 / 32قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل
تعأب  " :فإف ا٠تلفاء الراشدين إذا خالفهم غَتىم كاف قو٢تم أرجح " .
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )77/9

فائدة  :الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب إ٪تا يورد أقواؿ التابعُت من باب االستئناس ّٔا تأييدان لقولو
ال لكوهنا حجة  ،إذ إنو ال يرل أف أقواؿ الصحابة رضي اهلل عنهم حجة  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف ال تكوف
أقواؿ التابعُت حجة .
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كإف طلق يفوت عليها نصف ا١تهر .
الناحية الثانية :

أف الزكج إذا طلق زكجتو قبل الوطء فإف ا١تعقود عليو كىو منافع البضع يعود سليمان مع
سبلمة نصف ا١تهر ٢تا كبناءن على ذلك فإهنا ال تستحق كامل ا١تهر إذ إنو لو كطئها كلو مرة
)(1

كاحدة لوجب ٢تا كامل ا١تهر لعدـ عود ا١تعقود عليو سليمان .
اعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :

ال يصح أف يقاؿ إف تأكد ا١تهر يتوقف على استيفاء ا١تستحق بالعقد كىو منافع البضع،
كمثاؿ ذلك  :أف االستيفاء ا١تستحق بالعقد بعد تسليم العُت ا١تعقود عليها أك ا١تؤجرة يعود
ً
يستوؼ ا١تنفعة ،
للمستأجر  ،فلو مضت مدة العقد فإنو ال يستحق شيئان من العوض كلو ٓب
ألف عدـ استيفاء ا١تستحق بالعقد كىي ا١تنفعة راجع لو  ،ككذلك الزكج ىنا  ،فإف ا١ترأ ة قد
ت نفسها إليو كٓب ٘تنعو من استيفاء ا١تستحق بالعقد ٍ ،ب أراد الفسخ فليس لو شيء بعد
ىسلَّ ىم ٍ
الدخوؿ عليها

)(2

.

الوجو الثاني :
ال ييسلَّم مطلقان القوؿ بأف ا١تعقود عليو يعود سليمان  ،كال ييسلم حصر ا١تعقود عليو ُب
البضع فقط  ،بل إف ا١تعقود عليو ٚتيع كجوه االستمتاع با١ترأة  ،حىت ُب غَت البضع كالضم
كالتقبيل ،كرؤية العورة  ،كمس مفاتن الزكجة كغَت ذلك  ،فإف الزكج مىت ما خبل بامرأتو
كاستمتع ّٔا  ،كلو من غَت كطء فإهنا تستحق ا١تهر كامبلن كلو بدكف خلوة

)(3

 ،ىذا من جهة

( )1بدائع الصنائع (. )457/2
( )2انظر  :بدائع الصنائع ( ، )458/2قاؿ الكاسا٘ب رٛتو اهلل " كألف ا١تهر مىت صار ملكان ٢تا بنفس العقد –فا١تلك
الثابت إلنساف – ال ٬توز أف يزكؿ إال بإزالة ا١تالك  ،أك بعجزه عن االنتفاع با١تملوؾ حقيقة إما ١تعٌت يرجع إٔب
ا١تالك  ،أك ١تعٌت يرجع إٔب احملل (أم ا١تعقود عليو) كٓب يوجد شيء من ذلك " ا.ىػ .
( )3انظر  :اإلقناع ( ، )221/3دليل الطالب لنيل ا١تطالب ( ، )248/1الركض حاشية الركض ا١تربع ( ، )395/6
كنظر إٔب فرجها بشهوةو كتقبيليها كلو
١تس ه
قاؿ اٟتجاكم رٛتو اهلل تعأب  " :كيقرره – أم كجوب ا١تهر كامبلن – ه
ْتضرة الناس " ا.ىػ .
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 ،كمن جهة أخرل فإف نصف الصداؽ يتقرر ٔتجرد العقد كلو ٓب يدخل الزكج كىذا ٤تل
اتفاؽ بيننا كبينكم  ،فإذا قلنا إف ا٠تلوة با١ترأة ال توجب كامل ا١تهر  ،فإنو حينئذ ال يصبح
ىناؾ فرؽ بُت ا٠تلوة با١ترأة كعدـ ا٠تلوة ّٔا  ،أك يصبح حكمهما كاحدان  ،كىذا ليس بعدؿ
ُب حق ا١ترأة .
جواب عن االعتراض :

ما ذيكر من اعًتاض على الدليل العقلي إ٪تا ىو بناءن على جعل الفيصل ُب تقرير ا١تهر
كامبلن ىو ا٠تلوة دكف الوطء  ،ك٨تن ال نسلّْم بذلك  ،بل إف الفيصل ُب تقرير ا١تهر كامبلن

ىو الوطءي  ،كليس ا٠تلوة

)(1

.

الراجح -:
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كبياف أدلتهم يتبُت أف القوؿ الراجح كاهلل أعلم ىو القوؿ
األكؿ الذم ذىب إليو ٚتهور الصحابة رضي اهلل عنهم كمن بعد اٟتنفية كاٟتنالة كقوؿ عند
الشافعية كىو أف ا١تهر يتقرر با٠تلوة كامبلن  ،كذلك لعدة أسباب من أ٫تها :
-1قوة أدلة القوؿ األكؿ  ،كبياف القوة فيها يتأتى من طريقُت :
الطريق األكؿ :

ثبوت آثار كثَتة عن الصحابة رضي اهلل عنهم ُب ا١تسألة بأسانيد صحيحة ٔ ،تا ُب ذلك
ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم تدؿ داللة كاضحة على كجوب كامل ا١تهر على من أغلق
بابان أك أرخى سًتان  ،كببل شك أف الصحابة رضي اهلل عنهم ىم أعلم األمة بعد رسوؿ اهلل
 كعلى رأسهم ا٠تلفاء الراشدكف  ،فهم ٛتلة الشريعة  ،كاألمناء عليها بعد رسوؿ اهلل ، 
كىم ا١تبينوف كا١تفسركف ١تا أٚتل منها ٦تا ٓب ينقل فيو نص أك بياف عن رسوؿ اهلل . 
الطريق الثاني :

أف ىذه اآلثار ليست ٣تملة كإ٪تا ىي نص ُب ا١تسألة نفسها ا١تتنازع عليها .
( )1انظر  :التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (  ، )328/1الذخَتة ُب فركع ا١تالكية (  ، )160/4الوسيط ُب معرفة ا١تذىب
( ، )226/5هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (. )178/3
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-2أف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثا٘ب ال ٮترج عن أربعة مسالك -:

المسلك األكؿ  :أدلة ثابتة من القرآف الكرٙب إال أهنا أدلة ٣تملة أك عامة  ،كبناءن على

ذلك ال ٭تصل ّٔا البياف .

المسلك الثاني  :آثار ٤تصورة جدان عن ابن عباس  ،كابن مسعود رضي اهلل عنهما إال

أهنا غَت ثابتة  ،كبالتإب ال تقوـ ّٔا حجة .

المسلك الثالث  :آثار ثابتة عن التابعُت كىي نص ُب ا١تسألة إال أف أقواؿ التابعُت ال

يي َّ
عتد حجة  ،كالسيما إذا خالفت أقواؿ عامة الصحابة رضي اهلل عنهم بل اتفاقهم إذا ٓب
َّ
سعتد بركاية ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما لضعفهما .
المسلك الرابع  :أدلة عقلية ضعيفة  ،كلو كانت قوية ٓب ينفع ذلك شيئان ُب تقرير

اٟتكم الشرعي  ،فكيف إذا كانت ضعيفة .
-3أف ا١ترأة إذا خبل ّٔا زكجها ٍب طلقها فإف ذلك يؤدم إٔب ا ًإلضرار با١ترأة إضراران
شديدان  ،إذ إف كثَتان من الناس سيقولوف كلو ُب أنفسهم سران إنو ٓب يطلقها بعد الدخوؿ
عليها إال لعيب فيها  ،كلوال ذلك ما طلقها  ،فيؤدم ذلك إٔب زىد الناس فيها  ،كعدـ

خطبتها  ،فعوضها الشارع اٟتكيم بدؿ ىذا الضرر كامل ا١تهر  ،كيؤيد ىذا أف النيب
تزكج امرأة من بٍت غفار فلما دخل عليها رأل بكشحها بياضان فقاؿ  " البسي ثيابك
كاٟتقي بأىلك " ٍب أمر ٢تا بالصداؽ كامبلن "  ،فهذا اٟتديث كإف كاف فيو مقاؿ إال أنو يبُت
كاحدة من العلل ا١تهمة اليت من أجلها قرر الشارع اٟتكيم ا١تهر كامبلن على من خبل بامرأتو
ٍب طلقها ىذا من جهة .
كمن جهة أخرل فإف تقرر نصف ا١تهر للزكجة ثابت قبل ا٠تلوة بالزكج أم ٔتجرد العقد ،
كمن ا١تستبعد عقبلن أف يتساكل األمر ُب اٟتالتُت فهما ٥تتلفتاف ٘تامان .
-4أف أصحاب القوؿ الثا٘ب ال يضعفوف اآلثار الكثَتة الواردة عن الصحابة رضي اهلل
عنهم بل يثبتوهنا كإ٪تا ال يقولوف ّٔا بناءن على عد٤تجية قوؿ الصحايب رضي اهلل عنو  ،كمن
ا١تعلوـ أف عدـ القوؿ ْتجية قوؿ الصحايب يؤدم إٔب ىدـ كثَت من مسائل العلم اليت نقلت
عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،بل قد يؤدم إٔب ىدـ معآب كثَتة ُب الشريعة  ،عبلكة على
ذلك فإف الصحابة رضي اهلل عنهم ىم ٛتلة الشريعة  ،كا١تبينوف ١تا أٚتل منها ٦ ،تا ٓب ينقل
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إلينا بيانو عن رسوؿ اهلل . 
-5أف القوؿ بأف ا١تهر يتقرر كامبلن با٠تلوة ىو قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
بل ىو قوؿ عامة الصحابة رضي اهلل عنهم .
-6أف ما نقل عن ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهم من عدـ تقرر ا١تهر كامبلن ٓب
يصح  ،إذ إف أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما ضعيف  ،كأما أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو ،
فهو منقطع .
-7أنو لو ًب التسليم بصحة ما ركم عن ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما فإف
قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كالذم عضده قوؿ عامة الصحابة رضي اهلل عنهم
أقرب إٔب الصواب من قوؿ ابن عباس كابن مسعود رضي اهلل عنهما  ،إذ إف أىل العلم قد
بينوا أف أعلم الناس بعد رسوؿ اهلل  ىم ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم  ،كلذلك ذىب
بعع أىل العلم إٔب أنو عند االختبلؼ يقدـ قوؿ ا٠تلفاء الراشدين على قوؿ غَتىم  ،كاهلل
كصل اللهم كسلم كبارؾ على نبينا ٤تمد .
أعلم ّْ
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المبحث السادس
كجوب العدة على الذمية التي تزكجها مسلم
أكالن :التعريف بالعدة كالذمية لغةن كاصطالحان -:
أ-التعريف ً
بالع َّدةً لغة كاصطالحان -:
العً َّدةي ُب اللغة تيطلىق كيراد ّٔا عدة معاف منها :

-1أياـ أقراء ا١ترأة  ،كمن ذلك قو٢تم ٍاعتىدَّت فبلنةه كانقضت ًعدَّهتا .
-2تربص ا١ترأة ا١تدة الواجبة عليها .
)(1
-3اٞتماعة من الشيء  ،يقاؿ  :أنفذ ًع َّد ىة كتب أم ٚتاعة كتب .

كأما ً
الع َّدة اصطالحان :فمعانيها قريبةه من بعضها  ،حيث عرفها اٟتنفية بقو٢تم  :اسم
)(2

ألجل ضرب النقضاء ما بقي من آثار النكاح .
كعرفها ا١تالكية بقو٢تم  :ىي ا١تدة اليت جعلت دليبلن على براءة الرحم لفسخ النكاح أك
ٌ

موت الزكج أك طبلقو

)(3

.

كعرفها الشافعية بقو٢تم  " :اسم ١تدة تًتبص فيها ا١ترأة ١تعرفة براءة رٛتها أك للتعبد أك
ٌ

لتفجعها على زكجها

)(4

.

كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم  -:الًتبص احملدكد شرعان
ٌ

)(5

.

( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عدد) ص ( ، )175ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عدد) ص(  ، )229القاموس احمليط ،
مادة (عدد) ص (. )1059
( )2انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )190/3البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )139/4حاشية ابن
عابدين (. )503/3
( )3انظر  :شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )136/4مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل (  ، )140/4الشرح
الكبَت للدردير (. )468/2
حل غاية االختصار (  ، )433/1أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )389/3الغرر
( )4كفاية األخيار ُب ّْ
البهية ُب شرح البهجة الوردية (. )343/4
( )5انظر  :اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، )108/4شرح منتهى اإلرادات (  ، )191/3حاشية الركض ا١تربع
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=

كىذه التعريفات قريبة من بعضها  ،إال أف أكجزىا كأحسنها فيما أظن ىو تعريف اٟتنابلة
كذلك ألسباب من أ٫تها -:
أكالن  :أف األصل ُب التعريف أف يكوف ٥تتصران  ،كىو أخصرىا .

ثانيان  :أنو نص على أف ا١تدة اليت ٘تكثها ا١ترأة ىي مدة ٤تدكدة بالشرع .

ثالثان  :أنو أعطى صورة عامة عن العدة دكف الدخوؿ ُب تفاصيل بعع مسائلها  ،كىذا

ىو األصل ُب التعريف ْتسب ما أظنو كاهلل أعلم .
كا١تعتدة  :ىي اليت تقوـ بفعل الًتبص احملدكد شرعان  ،كما يظهر ذلك جليان من
التعريفات .
ب)التعريف ِّ
بالذمية لغة كاصطالحان -:

الذمة لغة  -:العهد  ،كاألماف  ،كالضماف  ،كمنو قيل للمعاىدين من الكفار أىل ّْ
الذ َّمة
َّ

ألهنم معاىدكف  ،أم أهنم أىل العقد .
الذمي ك ّْ
كلذلك يٝتّْي ّْ
الذمية ّٔذا االسم نسبة إٔب العهد  ،كقو٢تم ُب ًذ َّميت لك كذا  ،أم
ى
)(1
كسدر .
ُب ضما٘ب كاٞتمع ذمم مثل ً :س ٍد ىرةه ى
أما ال ٌذمي أك ِّ
الذمية اصطالحان  :فهي ال ٗترج عن معناىا اللغوم  ،إذ عرفو بعع
الفقهاء بقو٢تم  :ىو ا١تعاىد من الكفار –أم من اليهود أك النصارل أك غَتىمُ -ب دار
)(2
اإلسبلـ ألنو أ ّْيمن على مالو ً
كدمو كدينو باٞتزية .
ى
ثانيان -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب العدة على
الذمية التي تزكجها مسلم -:
ػػػػػػػػػ
=

( ، )46/7مطالب أكٕب النهى شرح غاية ا١تنتهى (. )557/5
( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( ذ ـ ـ ) ص (  ، )94كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( ذ ـ ـ ) ص (  ، )125كالقاموس
احمليط  ،مادة ( ذ ـ ـ ) ص (. )2097
( )2انظر  :التعريفات الفقهية للتكيت  ،ص(  ، )100كا١تبدع شرح ا١تقنع (  ، )351/7حيث قاؿ  " :كا١تعاىد ىو
الذمي ُب دار اإلسبلـ " ا.ىػ .
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ىو تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية
)(3

)(1

ُب ٣تموع الفتاكل

)(2

حيث

قاؿ  " :كاحتجوا على أيب حنيفة بأنو يقوؿ  " :لو تزكج ا١تسلم ذمية كجبت عليها العدة
حقان ٤تضان للزكج  ،ألف الذمية ال تؤاخذ ْتق اهلل ،ك٢تذا ال يوجبها إذا كاف زكجها ذميان  ،كىم
ال يعتقدكف كجوب العدة ،كىذا الذم قالو لو األكثركف ىح ىس هن  ،موافق لداللة القرآف  ،ك١تا
قضى بو ا٠تلفاء الراشدكف  ،السيما كٓب يثبت عن غَتىم خبلفو  ،كإذا ثبت فإف ا٠تلفاء
الراشدين إذا خالفهم غَتىم كاف قو٢تم ىو الراجح  ،ألف النيب  قاؿ  " :عليكم بسنيت
كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم ٘ ،تسكوا ّٔا  ،كعضوا عليها بالنواجذ كإياكم
)(4

ك٤تدثات األمور  ،فإف كل بدعة ضبللة " .
ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
-1عن عامر بن شراحيل الشعيب

)(5

عن ثبلثة عشر من أصحاب رسوؿ اهلل " ا٠تَت
)(6

فا٠تَت منهم  :أبو بكر كعمر كابن عباس  :أنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من اٟتيضة الثالثة ".
)(7

-2كعن مكحوؿ أف أبا بكر كعمر كعليان .............................
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )160
(٣ )2تموع الفتاكل (. )347/32
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )227
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )2
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )612
( )6ركاه ابن حزـ ُب احمللى بإسناد صحيح (. )32/10
( )7ىو أبو عبداهلل مكحوؿ الشامي  ،الدمشقي  ،الفقيو ٓ ،ب يسمع من و
أحد من أصحاب رسوؿ اهلل  إال من كائلة
 ،كأيب ىند الدارم  ،كأنس بن مالك رضي اهلل عنو  ،كىو من تابعي أىل الشاـ  ،كىو دمشقي فقيو  ،كانت داره
بدمشق عند طرؼ سوؽ األحد  ،قاؿ الزىرم  :العلماء أربعة  :سعيد بن ا١تسيب با١تدينة  ،كعامر الشعيب
بالكوفة  ،كاٟتسن بن أيب اٟتسن بالبصرة  ،كمكحوؿ بالشاـ  ،كقاؿ عطاء بن أيب رباح  ":كل ما قاؿ مكحوؿ
قبل منو " ا.ىػ  .كقاؿ سعيد بن عبدالعزيز ٓ " :ب يكن ُب زمن مكحوؿ أبصر بالفتيا منو" كقاؿ ٤تمد ا١توصلي " :
مكحوؿ إماـ الشاـ " ا.ىػ كقاؿ العجلي تابعي ثقة  ،كقاؿ أبو سعيد بن يونس  " :كاف فقيهان عا١تان " ا.ىػ  .كقاؿ
سليماف بن موسى  " :إذا جاءنا العلم من اٟتجاز عن الزىرم قىبًٍلناه كإذا جاءنا من العراؽ عن اٟتسن بن أيب
اٟتسن قىبًٍلنىاه  ،كإذا جاءنا من اٞتزيرة عن ميموف بن مهراف قىبًٍلناه  ،كإذا جاءنا من الشاـ عن مكحوؿ قىبًٍلنىاه "
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)(1

)(3

)(2

)(4

كابن مسعود كأبا الدرداء كعبادة بن الصامت كعبداهلل بن قيس األشعرم كانوا
يقولوف ُ :ب الرجل يطلٌق امرأتو تطليقة أك تطليقتُت  :إنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من حيضتها
)(5

الثالثة  ،يرثها كترثو ما دامت ُب العدة" .
ػػػػػػػػػ
=

ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  . )217/7 ( )6763األسامي كالكٌت  ،رقم (  ، )118/1 ( )363الثقات
للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  )439/1 ( )1628إال أنو قاؿ مكحوؿ الدمشقي  ،تاريخ ابن معُت رقم الًتٚتة
(.449/4 )5239
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2أبو الدرداء رضي اهلل عنو كاٝتو عوٯتر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك ا٠تزرجي  ،صحايب جليل ككاف آخر أىل
داره إسبلمان فجاء عبداهلل بن ركاحة ككاف أخان لو ُب اٞتاىلية كُب اإلسبلـ فأخذ قدكمان فجعل يضرب صنم أيب
الدرداء كىو يقوؿ :
تتأ من أٝتاء الشياطُت كلها  ...........................................أال كل ما ييدعى مع اهلل باطل
خَت لدفع
كجاء أبو الدرداء فأختتو امرأتو ٔتا صنع عبداهلل بن ركاحة  ،ففكر ُب نفسو فقاؿ  :لو كاف عند ىذا ه
عن نفسو  ،فانطلق حىت أتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمعو عبداهلل بن ركاحة فأسلم  ،توُب رضي اهلل عنو
بدمشق سنة اثنتُت كثبلثُت ُب خبلفة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو كلو عقب بالشاـ.
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )274/7( )3197التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )348
( ، )76/7معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة ( ، )251/2( )765االستيعاب ُب معرفة األصحاب ،رقم
الًتٚتة (. )1227/3( )2006
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )4ىو عبداهلل بن قيس األشعرم رضي اهلل عنو  ،صحايب مشهور  ،استعملو النيب  على عدف ،ك َّأمره عمر على
الكوفة كالبصرة ٍ ،ب عثماف رضي اهلل عنهما  ،مشهور بكنيتو أبو قيس األشعرم  ،كفتحت على يديو أمصار عدة
 ،توُب ُب سنة أربع كأربعُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز أٝتاء الصحابة ( ، )17/7الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( ، )765/2( )3113
أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )634/3( )3137
( )5أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )332/1( )1223كابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،رقم ( )18892
( ، )164/5كاألثر فيو انقطاع ألف ٤تكوؿ الشامي ٓب يسمع من أحد من أصحاب النيب  إال من كائلة ،
كأيب ىند الدارم  ،كأنس بن مالك  ،لكن يشهد لصحة ىذا األثر أثر عامر بن شراحيل الذم قبلو  ،ىذا أكالن .
كثانيان :أنو ٭تكي قصة اشتهرت كال سيما كأنو ٝتع من بعع الصحابة .
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)(2

)(1

-3عن علقمة بن كقاص الليثي عن عبداهلل بن مسعود أنو كاف عند عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما  ،فجاء رجل كامرأتو فقاؿ  :طىلَّ ىق ىها ٍب راى ىج ىع ىها  ،فقالت ا١ترأة  :أما
يحدّْث األمر على كجهو  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو
إنو ٓب ٭تملٍت الذم كاف منك أف أ ى
حدثيٍت  ،فقالت  :طلقٍت ٍ ،ب تركٍت  ،حىت إذا كنت ُب آخر ثبلث حيع ،كانقطع الدـ ،
كضعت غسلي  ،كرددت بايب  ،كنزعت ثيايب فقرع الباب ،قاؿ  :قد رجعتك  ،قد رجعتك ،
فًتكت غسلي كلبست ثيايب  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ما تقوؿ فيها يا ابن أـ عبد ؟
ً
ىيت،
عم ما ىرأ ى
فقلت  :أراه أحق ّٔا ما دكف أف ٖتل ٢تا الصبلة  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ن ى
)(3

كأنا أرل ذلك ".

-4عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود

)(4

قاؿ  :أرسل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو

ػػػػػػػػػ
=

كثالثان  :إنو عآب ربا٘ب كتب لو القبوؿ .
انظر  :هتذيب الكماؿ (. )217/7
( )1ىو علقمة بن كقاص بن ٤تصن بن كلدة بن عبد ياليل بن مالك بن لُت بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي
ا١تد٘ب  ،كىو ثقة ثبت  ،قاؿ ٤تمد بن سعد كاف ثقة قليل اٟتديث " ا.ىػ كقاؿ النسائي ثقة  ،لو دار با١تدينة ،
ركل عن عمر بن ا٠تطاب كعبداهلل بن عمر  ،كعمر بن العاص  ،كمعاكية بن أيب سفياف  ،كعائشة زكج النيب 
 ،كغَتىم كركل لو اٞتماعة  ،توُب با١تدينة ُب خبلفة عبدا١تلك بن مركاف .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )221/5 ( )4610الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )632
( ،)44/5الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )209/5( )4560
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
( )3أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )323/9 ( )9617كعبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( )10988
( ، )315/6كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )332/1 ( )1218كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم
( ، )158/4 ( )18898كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )685/7 ( )15394كابن حزـ ُب احمللى
( )32/10كاٟتديث إسناده صحيح  ،قاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد  " :رجالو رجاؿ الصحيح " ،
رقم ( ، )337/4( )7780كما صححو ابن حزـ أيضان ُب احمللى (. )32/10
( )4ىو أبو عبيدة بن عبداهلل بن مسعود ا٢تذٕب  ،ابن الصحايب اٞتليل ا١تشهور  ،ركل عن أبيو ركاية كثَتة  ،كاف ثقة
كثَت اٟتديث  ،قاؿ ٤تمد بن سعد  :كذكركا أنو ٓب يسمع منو – أم من أبيو عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو-
شيئان ألنو ٓب يدركو  ،ككذلك قاؿ العجلي كابن حباف كالنوكم كغَتىم " ا.ىػ .
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إٔب أيب يسألو عنها – أم فيمن طلق امرأتو كحاضت ثبلث حيع -فقاؿ أيب  " :كيف
ييفيت منافق " ؟ فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو  :نعوذؾ باهلل أف تكوف منافقان  ،كنعوذؾ باهلل أف
نسميك منافقان  ،كنعيذؾ باهلل أف يكوف مثل ىذا ُب اإلسبلـ ٍ ،ب ٘توت كٓب تبينو للناس ،
قاؿ  :فإ٘ب أرل أنو أحق ّٔا حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كٖتل ٢تا الصبلة " قاؿ  :فبل
أعلم عثماف إال أخذ بذلك "

)(1

)(2

.

-5عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل تعأب  :عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو
قاؿ  :إذا طلق الرجل امرأتو فهو أحق برجعتها حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كالواحدة
كاالثنتُت"

)(3

.

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :الثقات للعجلي رقم الًتٚتة (  ، )504/1( )1993الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )561/5( )6242
اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة ( ، )403/9( )1335هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم  ،رقم ()260/2( )827
.
( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )315/6 ( )10987كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ( )9619
( ، )323/9كقد ضعف ا٢تيثمي ىذا اٟتديث كأعلو بعلتُت :
األكٔب  :أف فيو زيد بن رفيع كىو ضعيف .
الثانية  :أف فيو انقطاعان  ،ألف أبا عبيدة بن عبداهلل بن مسعود ٓب يسمع من أبيو  ،لكن ٬تاب عما سبق ٔتا يلي :
فعن األكٔب  :أنو قد كثق زيد بن رفيع اإلماـ أٛتد كأبو داكد  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،كقاؿ  " :كاف فقيهان كرعان
فاضبلن "  ،كذكره ابن شاىُت ُب الثقات " ا.ىػ.
كعن الثانية  :أف أبا عبيدة كوُب ثقة ثبت  ،كركايتو عن أبيو ُب حكم ا١تتصل الصحيح عند اٟتفاظ .
كيضاؼ إٔب ذلك أف ٢تذا األثر شواىد صحيحة تؤيد صحتو كاألثر األكؿ كغَته .
انظر ٣ :تمع الزكائد كمنبع الفوائد  ،رقم (  ، )337/4( )7781اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب (  ، )563/3مشاىَت
علماء األمصار ( ، )294/1لساف ا١تيزاف (، )506/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )3أخرجو الشافعي ُب األـ رقم (  )56/2 ( )184ككذلك ُب السنن ا١تأثورة رقم (  ، )346/1( )430كسعيد بن
منصور ُب سننو رقم ( )290/1( )1962كعبدالرزاؽ ُب ا١تصنف رقم (  ، )315/6( )10983كابن اٞتعد ُب
مسنده  ،رقم ( ، )290/1( )1962كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )598/7( )15143كاألثر إسناده
صحيح فإسناده أختنا سفياف عن الزىرم عن ابن ا١تسيب  :أف علي بن أيب طالب رضياهلل عنو قاؿ  " :إذا أطلق
الرجل امرأتو فهو أحق برجعتها " ....
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-6عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ  " :قاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " أٯتُّا امرأة
حيضتيها  ،فإهنا تنتظر تسعة أشهر  ،فإف باف
طيلّْقت فحاضت حيضة أك حيضتُت ٍب ىرفىػ ىعٍتها ى
ّٔا ٛتل فذلك كإال اعتدت بعد التسعة أشهر ثبلثة أشهر ٍب حلت "

)(2

( )3

.

-7عن سعيد بن ا١تسيب "أف امرأة توُب عنها زكجها ككانت ُب عدهتا  ،فمات أبوىا
()4

فسئل عنها عمر رضي اهلل عنو فرخص ٢تا أف تبيت الليلة كالليلتُت "
ي
-8عن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن ثوباف

()5

"أف امرأة توُب عنها زكجها كّٔا فاقة  ،فسألت
()6

فرخص ٢تا أف تأٌب أىلها بياض يومها" .
عمر رضي اهلل عنو أف تأٌب أىلها ٌ
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )2اخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )582/2( )70كاإلماـ الشافعي ُب ا١تسند  ،رقم ( ، )58/2( )190
كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )689،/7 ( )1542ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( )15220
( ، )191/11كىذا األثر صحيح كما قاؿ ابن ا١تلقن ُب البدر ا١تنَت (  )222/8كابن حجر ُب التلخيص اٟتبَت
( ، )499/3كقد كرد ىذا األثر أيضان بلفظ آخر عن أيب ٘تيم اٞتشا٘ب -كىو عبداهلل بن مالك ا١تصرم  -ثقة
٥تضرـ – أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قضى ُب ا١ترأة تيطىلَّ يق فتحيع حيضة أك حيضتُت ٍب ترتفع حيضتها
أف تًتبص سنة تسعة أشهر استتاءن للرحم  ،كثبلثة أشهر كما قاؿ اهلل تعأب " ا.ىػ كإسناده ال بأس بو  ،إذ إف ُب
إسناده عبداهلل بن ٢تيعة كىو أبو عبدالرٛتن بن عقبة اٟتضرمي ا١تصرم القاضي كىو صدكؽ  ،كقد ٝتع عبداهلل بن
كىب من ابن ٢تيعة قبل االختبلط  ،كبقية رجالو ثقات .
انظر  :تقريب التهذيب لًتٚتة عبداهلل بن ٢تيعة رقم (  )258/2( )3563كبعضده األثر ا١تذكور ىنا  ،كلًتٚتة عبداهلل
ابن كىب  ،رقم (  )284/2( )3694كلًتٚتة عبداهلل بن ىبَتة  ،رقم (  ، )281/2( )3678كلًتٚتة عبداهلل
بن مالك ا١تصرم ،أبو ٘تيم اٞتشا٘ب  ،رقم (.)259/2( )3564
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )4أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( ، )359/1( )1345كإسناده صحيح حدثنا يىشيم قاؿ حدثنا ٭تِت
مكي ،
بن سعيد عن أيوب بن موسى عن سعيد بن ا١تسيب  ،كأيوب بن موسى بن عمرك بن سعيد بن العاص  ،ه
أيموم  ،ثقة  ،من السادسة مات سنة اثنتُت كثبلثُت للهجرة .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب  ،رقم (. )162/1( )625
( )5ىو ٤تمد بن عبدالرٛتن بن ثوباف القرشي العامرم  ،موالىم  ،أبو عبداهلل ا١تد٘ب تابعي ثقة  ،قاؿ أبو حاًب ال
ييسأؿ عن مثلو  ،كقاؿ ٤تمد بن سعد  ،كأبو زرعة كالنسائي  ":ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )397/6( )5984
( )6أخرجو ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )155/4( )18862كاألثر ضعيف ألنو منقطع ،إذ إف ٤تمد بن
عبدالرٛتن بن ثوباف رٛتو اهلل ٓب يدرؾ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " ا.ىػ.
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()1

فردىن
كىن حاجات أك معتمرات
َّ
-9عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ  ":توُب أزكاج نسوة َّ
رد عمر بن
بيوهتن " كُب لفظ " َّ
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو من ذم اٟتليفة يعتدكف ُب َّ
حاجات معتمر و
و
ات توَب أزكاجهن من ظهر الكوفة " .
ا٠تطاب رضي اهلل عنو نساءن
()2

رد نسوةه حاجات أك معتمرات حُت خرجن ُب عدهتن" .
كُب لفظ " َّ
()3

-10عن مسيكة ا١تكية أـ يوسف " أف امرأة متوَب عنها زكجها زارت أىلها ُب عدهتا
 ،كضرّٔا الطلق  ،فأتوا عثماف رضي اهلل عنو فسألوه  ،فقاؿ  " :اٛتلوىا إٔب بيتها كىي
()4

تطلق" .

-11عن زينب بنت كعب بن عجرة ( ، )5أف فيػريعةى ً
بنت مالك
ىى

()6

أخت أيب سعيد
ى

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )397/6( )5984
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 399
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )33/7 ( )12072كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )1343
( ، )358/1كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )326/3 ( )14645كرقم ( ، )154/4 ( )18848
كابن ا١تقرئ ُب ا١تعجم  ،رقم (  )105/1 ( )261كاألثر إسناده صحيح  ،سفياف الثورم  ،عن منصور بن
ا١تعتمر بن ربيعة عن ٣تاىد بن جت ا١تكي عن سعيد بن ا١تسيب كمنصور بن ا١تعتمر إماـ ثقة  .انظر  :هتذيب
الكماؿ رقم الًتٚتة (. )234/7( )6796
( )3ىي مسيكة أـ يوسف بن مالك  ،ال يعرؼ حا٢تا  ،فهي ٣تهولة .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة (. )434/4( )8686
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( ، )32/7 ( )12037كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )18854
( " )160/4كاألثر ضعيف ٞتهالة حاؿ مسيكة " انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب (.)434/4
( )5ىي " :زينب بنت كعب بن عجرة  ،تركم عن الفريعة بنت مالك بن سناف ك٢تا صحبة رضي اهلل عنها  ،كركل
عنها سعد بن إسحاؽ بن كعب بن عجرة كذىب بعضهم إٔب أهنا تابعية  ،كما ذىب إٔب ذلك النوكم رٛتو اهلل "
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم (  ، )349/8 ( )4662الثقات البن حباف رقم الًتٚتة ( )2873
( ، )271/4االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ، )1857/4 ( )3364هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم  ،رقم
الًتٚتة (. )346/2( )1168
()6ىي  " :فريعة بنت مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة ٢تا صحبة رضي اهلل عنها  ،كىي أخت أيب سعيد ا٠تدرم
رضي اهلل عنو  ،شهدت بيعة الرضواف كأمها حبيبة بنت عبداهلل بن أيب بن سلوؿ  ،ركت عنها زينب بنت كعب
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()1

ا٠تدرم رضي اهلل عنو أختهتا أف زكجان ٢تا خرج  ،حىت إذا كاف با١تدينة على ستة أمياؿ
عند طرؼ جبل يقاؿ لو القدكـ  ،تعادل عليو اللصوص فقتلوه  ،ككانت فيػىر ىيعةي بنت
()2

مالك ُب بٍت اٟتارث بن ا٠تزرج ُب مسكن ٓب يكن لبعلها  ،إ٪تا كاف سكٌت  ،فجاءىا
أخوهتا  ،فيهم أبو سعيد ا٠تدرم  ،فقالوا  :ليس بأيدينا سعة فنعطيك ك٪تسك  ،كال يصلحنا
فقصت عليو ما قاؿ
إال أف نكوف ٚتيعان  ،ك٩تشى عليك الوحشة فاسإٔب النيب  ، فأتت ٌ
إخوهتا كالوحشة  ،كاستأذنتو ُب أف َّ
تعتد عندىم  ،فقاؿ  " :إفعلي إف شئت  ،فأدبرت حىت
إذا كانت ُب اٟتجرة قاؿ  :تعإب عودم ١تاقلت  :فقالت  ،فقاؿ  " :امكثي ُب مسكنك
حىت يبلغ الكتاب أجلو " .
ٍب إف عثماف رضي اهلل عنو بعثت إليو امرأة من قومو تسألو عن أف تنتقل من بيت زكجها
 أك من
 ،فتعتد ُب غَته  ،فقاؿ  " :افعلي " ٍب قاؿ ١تن حولو  :ىل مضى من النيب
صاحيب ُب مثل ىذا شيء ؟ فقالوا  :إف فريعةٖتدث عن النيب  ، فأرسل إليها فأختتو ،
َّ
فانتهى إٔب قو٢تا  ،ك ىأمىر ا١ترأة أف ال ٗترج من بيتها "

ػػػػػػػػػ
=

()3

.

بن عجرة حديثها ُب سكٌت ا١تتوَب عنها زكجها ُب بيتها حىت يبلغ الكتاب أجلو كاستعملو أكثر فقهاء األمصار
كما قاؿ ذلك ابن عبدالت " ا.ىػ .

انظر  :الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )337/3( )1104االستيعاب البن عبدالت  ،رقم الًتٚتة ( )4066
( ، )1903/4أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (.)229/7( )7206
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )118
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 623
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )34/7( )12076كبلفظ آخر نصو  " :فلما كاف عثماف بن عفاف
إٕب فسألٍت عن ذلك فأختتو فاتػَّبىػ ىعوي كقضى بو "  ،ك اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم ( )591/2 ( )87
أرسل َّ
كالشافعي ُب مسنده  ،رقم (  ، )53/2( )175كأبو داكد  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب ُ :ب ا١تتوَب عنها تنتقل ،
رقم (  ، )291/2 ( )2300كالًتمذم  ،كتاب  :الطبلؽ ك اللعاف  ،باب  :ما جاء أين تعتى ُّد ا١تتوَب عنها
زكجها  ،رقم (  ، )500/3 ( )1204كالدارمي ُب سننو  ،رقم (  ، )1469/3 ( )2333كابن حباف ُب
صحيحو  ،رقم (  ، )128/10 ( )4292كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )712/7 ( )15497
ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )213/11 ( )15310كا٠تطيب البغدادم ُب الكفاية ُب علم
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()1

-12عن قتادة قاؿ  " :قضى علي ُب رجل طلق امرأتو  ،كأعلمها الطبلؽ ٍ ،ب راجع
فجاز على الشاىدين
كأشهد  ،كأمر الشاىدين أف يكتماىا الرجعة حىت مضت عدهتا ى

ككذّٔما "

()2

.

( )3

()4

-13عن إبراىيم النخعي أف أبا كنف طلق امرأتو ٍ ،ب سافر فراجع امرأتو كىي ال
تعلم  ،فاعتدت  ،فلما انقضت عدهتا تزكجت  ،فقدـ على عمر رضي اهلل عنو فأخته ،
ػػػػػػػػػ
=

الركاية (  ، )37/1ك٤تمد بن علي الصورم ُ ،ب الفوائد العوإب ا١تؤرخة من الصحاح كالغرائب ( ، )81/1
كالدكرم ُب " ما ركاه األكابر عن مالك رقم (  ،)37/1 ( )5كالقاضي أبو إسحاؽ ُب مسند حديث مالك ،
رقم (  ، )85/1 ( )137قاؿ ابن عبدا٢تادم اٟتنبلي ُب احملرر ُب اٟتديث (  : )587/1ركاه أٛتد كأبو داكد
كابن ماجو كالنسائي كالًتمذم كىذا لفظو كصححو  ،ككذلك صححو الذىيب كاٟتاكم كابن القطاف كغَتىم ،
كتكلم فيو ابن حزـ ببل حجة " ا.ىػ  .كقاؿ الًتمذم  :ىذا حديث حسن صحيح كالعمل على ىذا عند أكثر
أىل العلم " ا.ىػ  .كقاؿ ابن عبدالت  " :حديث سعد بن إسحاؽ ىذا مشهور عند الفقهاء باٟتجاز كالعراؽ
معموؿ بو عندىم  ،تلقوه بالقبوؿ كأفتوا بو "
كقاؿ ابن القطاف  " :اٟتديث صحيح فإف سعد بن إسحاؽ ثقة  ،ك٦تن كثقو النسائي كزينب كذلك ثقة ،
كُب تصحيح الًتمذم إياه توثيقها كتوثيق سعد بن إسحاؽ كال يضر الثقة أال يركم عنو إال كاحد " ا.ىػ  .كقاؿ
الذىيب  " :ىذا حديث صحيح ٤تفوظ " ا.ىػ  .كما ذكر ذلك اٟتاكم عنو  ،كما صححو ابن حباف .
انظر :سنن الًتمذم (  )500/3كصحيح ابن حباف (  ، )128/10نصب الراية للزيلعي ( ، )263/3
اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ (  ، )700/2احملرر ُب اٟتديث (  ، )587/1البدر ا١تنَت (  ، )245/8تنبيو القارئ
( ، )133/1إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر (. )50/18

( )1ىو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرك بن ربيعة السدكسي  ،كلد سنة إحدل كستُت  ،كىو ثقة ثبت  ،مات سنة
سبع عشرة أكٙتا٘ب عشرة كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ٖ ، )99/6 ( )5437ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( )5518
(. )178/3
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )326/6( )11038كاألثر منقطع  ،قتادة ٓب يسمع عليان رضي اهلل
عنو كانظر  :ا١ترجعُت السابقُت .
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )539
(ٓ )4ب أقف لو على ترٚتة  ،لكن ذكر عبدالرزاؽ صاحب ا١تصنف ا١تشهور  " :أنو رجل من عبد القيس " .
انظر  :رقم اٟتديث (. )313/6( )10979
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ً
ك جاء التفريط  ،فكتب لو  " :إف كاف زكجها
فقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو من قبىػلى ى
ٓب يدخل ّٔا فهو أحق ّٔا " فقدـ كقد هتيأت كامتشطت ليدخل عليها زكجها

النساء  ،فخبل ّٔا

()2

()1

كعندىا

فناشدىا اهلل  ،أقىػَّربك ؟ قالت  :ال  ،فأغلق الباب دكف النساء ،فلما
()3

يقر مع امرأتو " .
أصبح قرأ عليهم كتاب عمر رضي اهلل عنو  ،فأ َّ
()4

-14عن عامر بن شراحيل الشعيب قاؿ " :جاءت امرأة إٔب علي ٗتاصم زكجها
ً
ضت ُب شهر ثبلث حيع  ،فقاؿ علي لشريح  :اقٍ ً
ع بينهما ،
طلقها  ،فقالت  :قد ح ي
فقاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت كأنت ىا ىنا ؟ قاؿ  :اقٍ ً
ع بينهما  ،قاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت  :كأنت ىا
رضى دينيوي كأمانتيوي ،يزعم
ىنا ؟ قاؿ :اقع بينهما  ،فقاؿ  :إف جاءت من بطانة أىلها ٦تن يي ى
أهنا حاضت ثبلث حيع  ،تطهر عند كل و
قرء كتصلي جاز ٢تا  ،كإال فبل ،فقاؿ علي رضي
اهلل عنو  :قالوف  ،كقالوف بلساف الركـ  :أحسنت "

()5

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

.

كجوب العدة على الذمية اليت تزكجها مسلم اتفق عليو عامة الفقهاء ٔتا فيهم اٟتنفية

()6

( )1أم الزكج الثا٘ب .
( )2أم الزكج األكؿ .
( )3أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )352/1( )1314كاألثر ضعيف ألنو منقطع  ،فإبراىيم بن يزيد
بن قيس النخعي ٓب يدرؾ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة ( ، )104/1( )36تذكرة اٟتفاظ  ،رقم الًتٚتة (. )59/1( )70
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )612
( )5أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )351/1( )1310كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )19296
( ، )200/4كالدارمي ُب سننو  ،رقم ( ، )630/1 ( )883كالبيهقي ُب كل من السنن الكتل  ،رقم
( ، )687/7( )15405كالسنن الصغرل  ،رقم ( ، )152/3( )2776ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار ،
رقم (  ، )187/11 ( )15203كككيع ُب أخبار القضاة (  ، )194/2كابن حزـ ُب احمللى ( ، )57/10
كاألثر صححو ابن حزـ كاحتج بو  ،كاألثر لو طرؽ يقوم بعضها بعضان  ،كييراجع احمللى البن حزـ (. )57/10
( )6انظر  :ا١تبسوط (  ، )30/6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )191/3تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق
( ، )27/3الدر ا١تختار (. )504/3
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()1

()3

()2

()4

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية كاستدلوا لذلك بأدلة كثَتة  ،كىي عموـ
األدلة اليت تدؿ على كجوب العدة على ا١تسلمة  ،منها -:
-1قولو تعأب  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
()5

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ .
()6

 -2قاؿ تعأب ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ .
 -3قاؿ تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
()7

ﭙ ﭚﭼ .

()8

-4عن أـ حبيبة رضي اهلل عنها قالت ٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ على ا١تنت " :ال
٭تل المرأة تؤمن باهلل كاليوـ اآلخر يٖت ُّد على ميت فوؽ ثبلث و
لياؿ  ،إال على زكج أربعة
( )1انظر  :ا١تدكنة (  ، )13/2التهذيب ُب اختصار ا١تدكنة (  ، )435/2جامع األمهات (  ، )321/1شرح
٥تتصر خليل للخرشي (  ، )144/4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )310/4الفواكو الدكا٘ب على رسالة
أيب زيد القَتكا٘ب (. )59/2
( )2انظر  :األـ (  ، )253/5البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )80/11اٟتاكم (  ، )283/11جواىر
العقود ( ، )154/2الغرر البهية (. )350/4
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )194/11الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (  ، )77/9اإلقناع (  ، )6/4كشاؼ
القناع (. )60/13
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )65/10
( )5سورة الطبلؽ اآلية (. )4
( )6سورة البقرة من اآلية (. )228
( )7سورة البقرة من اآلية (. )234
( )8ىي أـ حبيبة بن أيب سفياف  ،زكج النيب  ، كاٝتها رملة  ،كقيل ىند  ،كا١تشهور رملة عند ٚتهور أىل العلم
بالنسب كالسَت كاٟتديث  ،ككانت ٖتت عبيد اهلل بن جحش األسدم –أسد خزٯتة -خرج ّٔا مهاجران من مكة
إٔب أرض اٟتبشة مع ا١تهاجرين ٍ ،ب افتنت كتنصر  ،كمات نصرانيان  ،كأبت أـ حبيبة أف تتنصر  ،كثبتها اهلل على
اإلسبلـ كا٢تجرة حىت قدمت ا١تدينة  ،فخطبها رسوؿ اهلل  فزكجها إيَّاهي عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ،توفيت
رضي اهلل عنها سنة أربع كأربعُت للهجرة .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )3305ص (.)901
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أشهر كعشرا"

()1

.

-5عن فاطمة بنت قيس

()2

إٕب زكجي أبو عمرك بن
رضي اهلل عنها قالت  :أرسل َّ

()3
حفص ابن ا١تغَتة  ،عياش بن أيب ربيعة بطبلقي  ،كأرسل معو ٓتمسة آصع ٘ت ور  ،كٜتسة
آصع شعَت فقلت  :أما ٕب نفقةه إال ىذا ؟ كال أعتى ُّد ُب منزلكم ؟ قاؿ  :ال  ،قالت :
فشددت علي ثيايب  ،كأتيت رسوؿ اهلل  ، فقاؿ  :كم طقلك ؟ قالت  :ثبلثان  ،قاؿ " :
()4

صدؽ  ،ليس لك عليو نفقة كال سكٌت  ،اعتدم ُب بيت ابن عمك ابن أـ مكتوـ  ،فإنو
فإنو ضرير البصر ً ،
تلقي ثوبك عنده  ،فإذا انقضت عدتك فأتيٍت " قالت  :فخطيب خطٌاب

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٞتنائز  ،باب  :إحداد ا١ترأة على غَت زكجها رقم (  ، )78/2( ، )1280كمسلم،
)1486
كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :انقضاء عدة ا١تتوَب عنها زكجها كغَتىا موضع اٟتمل  ،رقم (
(.)1123/2
( )2ىي فاطمة بنت قيس بن خالد األكت بن كىب بن ثعلبة بن كاثلة  ،القرشية الفهرية  ،أخت الضحاؾ بن قيس ،
كانت من ا١تهاجرات األيكؿ  ،ككانت ذات ٚتاؿ كعقل ككماؿ  ،ككانت ٧تودان  ،أم نبيلة  ،ككانت عند عياش
ابن ربيعة فطلقها  ،فخطبها معاكية بن أيب سفياف  ،كأبو جهم بن حذيفة  ،فاستشارت النيب صلى اهلل عليو
كسلم فيهما  ،فأشار عليها بأيسامة بن زيد رضي اهلل عنو فتزكجتو "
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( . ) 929 ( ) 3415
( )3ىو عياش بن أيب ربيعة  ،كاسم أيب ربيعة  :عمرك بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن ٥تزكـ  ،كاف إسبلمو قدٯتان قبل أف
يدخل النيب صلى اهلل عليو كسلم دار األرقم  ،كىاجر إٔب أرض اٟتبشة مع امرأتو أٝتاء بنت عبد اهلل رضي اهلل
عنهما ٍ ،ب ىاجر إٔب ا١تدينة  ،فجمع بُت ا٢تجرتُت  ،ككاف من ا١تستضعفُت الذين دعا ٢تم النيب صلى اهلل عليو
كسلم كقنت من أجلهم شهران  ،مات ٔتكة رضي اهلل عنو "

انظر االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (. ) 568 ( ) 1924
( )4ىو  " :عبداهلل بن أـ مكتوـ األعمى القرشي الغامدم  ،من بٍت عامر بن لؤم  ،كاف قدٙب اإلسبلـ ٔتكة رضي اهلل
عنو  ،كىاجر إٔب ا١تدينة مع مصعب بن عمَت قبل رسوؿ اهلل  ، ككاف النيب  يستخلفو على ا١تدينة ُب أكثر
غزكاتو  ،ككاف يؤذف لرسوؿ اهلل  مع ببلؿ ،كشهد القادسية  ،كمات با١تدينة ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي
اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( ، )380( )1299سَت أعبلـ النببلء رقم الًتٚتة (، )364/1( )77
التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( ، )7/5( )12مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (. )36/1( )53
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()3

()2
()1
ً
ب
ر
ت
معاكية
إف
"
:

النيب
فقاؿ
،
اٞتهم
و
أب
ك
منهم معاكية
ى ه
اٞتهم منو شدةه على النساء -أك يضرب النساء  ،أك ٨تو ىذا -كلكن عليك بأسامة

ضعيف اٟتاؿ  ،كأبو
()4

()5

بن

زيد " .
-6اآلثار اليت ركيت عن الصحابة رضي اهلل عنهم كاليت تدؿ على كجوب العدة على
()6

الزكجة .
-7عموـ اآليات كاألحاديث اليت تدؿ على كجوب العدة على الزكجات من دكف
()7

ٗتصيص .

()8

-8أف الكفار ٥تاطبوف بفركع الشريعة كما أهنم ٥تاطبوف بأصو٢تا .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )2ىو  :أبو جهم بن حذيفة بن غاٖب بن عامر بن عبداهلل بن عبيد القرشي العدكم  ،كاف من مشيخة قريش عا١تان
بالنسب  ،كىو أحد األربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب ،أسلم عاـ الفتح  ،كصحب النيب ،
ككاف مقدمان ُب قريش معظمان  ،ككانت فيو كفيو بنيو شدة كعزامة  ،ككاف من ا١تعمرين من قريش كلذلك فإنو حضر
بناء الكعبة مرتُت  ،مرة حُت بناىا ابن الزبَت رضي اهلل عنو كمرة قبل ذلك ُب اٞتاىلية حُت بنتها قريش ،كقد توُب
ُب آخر خبلفة معاكية رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2865ص ( ، )786الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )8/6( )1496أٝتاء
من ييعرؼ بكنيتو  ،رقم (. )36/1( )32
ب الشئ أم أصابو الًتاب  ،كمنو ترب الرجل أم  :افتقر  ،كأنو لصق بالًتاب  ،كىو ا١تراد ُب ىذا
( )3يقاؿ تى ًر ى
اٟتديث .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( ترب ) ص (  ) 32كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( ترب ) ص ( .) 47
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )5أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :ا١تطلقة ثبلثان ال نفقة ٢تا  ،رقم (. )1119/2( )1480
( )6انظر  :اآلثار الواردة عن الصحابة رضي اهلل عنهم ص (. ) 626-618

( )7انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )27/3بدائع الصنائع (  ، )302/3ا١تدكنة (  ، )435/2األـ
( ، )253/5كشاؼ القناع (. )60/13
( )8انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )194/11كشاؼ القناع (  ، )60/13الورقات ص (  ، )14ا١تنخوؿ من
تعليقات األصوؿ للطوسي (  ، )88/1ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ( ٗ ، )45/1تريج الفركع على األصوؿ
للز٧تا٘ب (  ، )98/1قواعد األحكاـ للعز بن عبدالسبلـ (  ، )193/2الفركؽ للقراُب (  ، )104/1شرح
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=

()1

-9أف كجوب العدة على زكجة ا١تسلم الذمية كعدة ا١تسلمة ىو قوؿ عامة الفقهاء .

ػػػػػػػػػ
=

٥تتصر الركضة (. )205/1
فائدة  :اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب ال يقولوف بوجوب العدة على زكجة ا١تسلم الذمية لكوهنا ٥تاطبة بفركع
الشريعة  ،ألهنم يركف أف الكفار غَت ٥تاطبُت بفركع الشريعة  ،كإ٪تا ألف العدة تعتت حقان ٤تضان للزكج " ا.ىػ.
انظر  :ا١تبسوط ( ، )30/6شرح ٥تتصر الركضة ( )205/1كغَته من كتب األصوؿ ا١تذكورة أعبله .
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )194/11كغَته من كتب الفقو اليت ٘تت اإلحالة عليها ُب أكؿ ا١تسألة .
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الفصل الثاني

العدة كالحضانة كالنفقات كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ  :العدة  ،كفيو مطلباف :
المطلب األكؿ  :تنقضي العدة بالغسل من الحيضة الثالثة .
المطلب الثاني  :كجوب العدة على كل من خال بها زكجها كإف لم يطأىا .

المبحث الثاني  :الحضانة كالنفقات كفيو ثالثة مطالب :

المطلب األكؿ  :مشركعية تخيير الولد بين كالديو بدكف قرعة .
المطلب الثاني  :من كطئ امرأة يعتقدىا زكجتو فإنو يلحقو نسب كلده منها .
المطلب الثالث :يحق لإلماـ أف يكترم منزالن للمعتدة من طالؽ رجعي على زكجها

الغائب إذا لم يجدمتطىِّوعان بمسكن .
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المطلب األكؿ

تنقضي ً
العدة بالغسل من الحيضة الثالثة
()1

أكالن  :التعريف بالحيض لغة كاصطالحان :

()2

معركؼ  ،كىو الدـ الذم ٮترج من فرج ا١ترأة عادة .
اٟتيع لغة :
ه
أما تعريف اٟتيع اصطبلحان فهو ال ٮترج عن ا١تعٌت اللغوم حيث عرفو اٟتنفية بقو٢تم-:
()3
ىو دـ ينفضو رحم ا١ترأة سليمة عن و
داء كصغر .
ه ي
كعرفو ا١تالكية بقو٢تم - :
ٌ
() 4

الدـ ا٠تارج من الفرج .
كعرفو الشافعية بقو٢تم -:
ٌ

()5

ىو الدـ ا٠تارج من فرج ا١ترأة على سبيل الصحة من غَت سبب الوالدة .
كعرفو اٟتنابلة بقو٢تم :
ٌ

دـ طبيعة كجبلة

()6

ٮترج من قعر الرحم ُب أكقات معلومة خلقو اهلل ٟتكمة غذاء الولد

( )1تقدـ تعريفها لغة كاصطبلحان ص (. )616
( )2انظر ٣ :تمل اللغة البن فارس  ،مادة (حيع) (٥ ، )259/1تتار الصحاح  ،مادة (حيع) ص (ٚ ، )69تهرة
اللغة  ،مادة (حيع) ( ، )549/1هتذيب اللغة  ،باب  :اٟتاء كالضاد (. . )103/5
( )3انظر  :العناية شرح ا٢تداية (  ، )160/1البناية شرح ا٢تداية (  ، )621/1ملتقى األْتر (  ، )77/1مراقي
الفبلح شرح نور اإليضاح (. )60/1
( )4انظر  :البياف كالتحصيل (  ، )105/1ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )124/1القوانُت الفقهية (  ، )31مواىب
اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل (.)149/4
( )5انظر  :منت أيب شجاع ا١تسمى الغاية كالتقريب (  ، )7/1كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار ( ، )74/1
اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )95/1حاشية البيجرمي (. )338/1
( )6انظر  :ا١تبدع ( ، )225/1اإلنصاؼ (. )346/1
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()1

كتربيتو .
لعل أخصر التعريفات كأحسنها ىو تعريف بعع اٟتنابلة بأف اٟتيع  :ىو دـ طبيعة
ك َّ
كجبلة  ،ككذلك تعريف ا١تالكية إذا أضيف إليو كلمة عادة  ،فيقاؿ  :الدـ ا٠تارج من الفرج
عادة كسبب اختيار ىذا التعريف :
السبب األكؿ  :أنو تعريف ٥تتصر .

السبب الثاني  :أنو موافق للغة العرب  ،كالتعريف الشرعي ىنا ال ٮترج عن ا١تعٌت
اللغوم فكانت ا١تطابقة بينهما ُب التعريف ىي األصح كاألحسن .

السبب الثالث  :أنو ال يدخل ُب ا١تسائل الفرعية للمعرؼ كال ُب شرحو .

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف العدة تنقضي

بالغسل من الحيضة الثالثة  -:ىو ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ،مشس الدين ابن
()3

()2

 " :كىل يقف
قيم اٞتوزية رٛتو اهلل تعأب  ،حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب ُب زاد ا١تعاد
انقضاء عدهتا على اغتسا٢تا منها –أم من اٟتيضة الثالثة -؟ على ثبلثة أقواؿ :
أحدىا :ال تنقضي عدهتا حىت تغتسل  ،كىذا ىو ا١تشهور عن أكابر الصحابة  ،قاؿ
اإلماـ أٛتد

()4

 " :كعمر كعلي كابن مسعود

()5

يقولوف  :لو رجعتها قبل أف تغتسل من

اٟتيضة الثالثة  ،كركل ذلك عن أيب بكر الصديق كعثماف بن عفاف كأيب موسى
()7

()8

()9

()6

كعبادة

()7

كعبادة كأيب الدرداء كمعاذ بن جبل رضي اهلل عنهم " ا.ىػ .
( )1انظر  :الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( ، )313/1الركض ا١تربع ( ، )53شرح منتهى اإلرادات (. )110/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص(. )141
( )3انظر  :زاد ا١تعاد (. )534/5
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )5عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6أبو موسى األشعرم رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )56
( )7عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص(. )117
( )8أبو الدرداء رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )620
( )9معاذ بن جبل رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )476
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ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
-1عن عامر بن شراحيل الشعيب

)(1

عن ثبلثة عشر من أصحاب رسوؿ اهلل " ا٠تَت
)(2

فا٠تَت منهم  :أبو بكر كعمر كابن عباس  :أنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من اٟتيضة الثالثة ".
-2كعن مكحوؿ
)(6

)(3

أف أبا بكر كعمر كعليان كابن مسعود
)(7

)(4

كأبا الدرداء

)(5

كعبادة بن

بن الصامت كعبداهلل بن قيس األشعرم كانوا يقولوف ُ :ب الرجل يطلٌق امرأتو تطليقة أك
)(8

أك تطليقتُت  :إنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من حيفتها الثالثة يرثها كترثو ما دامت ُب العدة" .
)(8

العدة" .
)(10
)(9
أنو كاف عند عمر بن
-3عن علقمة بن كقاص الليثي عن عبداهلل بن مسعود
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما  ،فجاء رجل كامرأتو فقاؿ  :طىلَّ ىق ىها ٍب راى ىج ىع ىها  ،فقالت ا١ترأة  :أما
يحدّْث األمر على كجهو  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو
إنو ٓب ٭تملٍت الذم كاف منك أف أ ى
حدثيٍت  ،فقالت  :طلقٍت ٍ ،ب تركٍت  ،حىت إذا كنت ُب آخر ثبلث حيع ،كانقطع الدـ ،
كضعت غسلي  ،كرددت بايب  ،كنزعت ثيايب  ،فقرع الباب ،قاؿ  :قد رجعتك  ،قد رجعتك
 ،فًتكت غسلي كلبست ثيايب  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ما تقوؿ فيها يا ابن أـ عبد ؟
ً
ىيت،
عم ما ىرأ ى
فقلت  :أراه أحق ّٔا ما دكف أف ٖتل ٢تا الصبلة  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ن ى
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )612
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 618
()3تقدمت ترٚتتو ص (. )618
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )5أبو الدرداء رضي اهلل عنو تقدمت ترٚتتو ص (. )619
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 619
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 619
( )9تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 619
( )10تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
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)(1

كأنا أرل ذلك ".

)(2

-4عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود قاؿ  :أرسل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو
إٔب أيب يسألو عنها – أم فيمن طلق امرأتو كحاضت ثبلث حيع -فقاؿ أيب  " :كيف
ييفيت منافق " ؟ فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو  :نعوذؾ باهلل أف تكوف منافقان  ،كنعوذؾ باهلل أف
نسميك منافقان  ،كنعيذؾ باهلل أف يكوف مثل ىذا ُب اإلسبلـ ٍ ،ب ٘توت كٓب تبينو للناس ،
قاؿ  :فإ٘ب أرل أنو أحق ّٔا حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كٖتل ٢تا الصبلة " قاؿ  :فبل
أعلم عثماف إال أخذ بذلك "

)(3

)(4

.

-5عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل تعأب  :عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ
قاؿ  :إذا طلق الرجل امرأتو فهو أحق برجعتها حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كالواحدة
كاالثنتُت"

)(5

.

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 620
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 620
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 621
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 621
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ .

القوؿ األكؿ :

أف العدة تنقضي بالغيسل من اٟتيضة الثالثة  ،كأف ا١ترأة ال تزاؿ ُب العدة ما ٓب تغتسل
فيباح لزكجها إرٕتاعها كال ٭تل لغَته نكاحكها  ،كإٔب ذلك ذىب أكابر الصحابة رضي اهلل
عنهم كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي كأيب موسى
( )3

()4

()1

()5

األشعرم كابن مسعود
()6

( )2

كعبادة بن

الصامت كأيب الدرداء كمعاذ بن جبل كغَتىم كىو مذىب اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب
تعأب كاستدلوا لذلك باآلثار  ،كاإلٚتاع  ،كالقياس -:

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )57
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 619
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )480
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )204/11شرح الزركشي (  ، )542/5ا١تبدع (  ، )395/7كشاؼ القناع
( ، )22/13شرح منتهى اإلرادات (. )595/5
فائدة :

ىذه المسألة التي نحن بصددىا  :إنما ىي فرع عن مسألة حقيقة القرء  ،كىل ىو الطهر أـ الحيض -:
كقد اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولين -:

القوؿ األكؿ :

أف ا١تراد بالقرء ىو اٟتيع  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور الصحابة ٍب اٟتنفية كركاية عند الشافعية كاٟتنابلة
كالظاىرية .
كالقوؿ الثاني :

أف ا١تراد بالقرء ىو الطهر  ،كإٔب ذلك ذىب بعع الصحابة رضي اهلل عنهم ٍ ،ب ا١تالكية  ،كالشافعية .
انظر  :ا١تبسوط (  ، )13/6بدائع الصنائع (  ، )303/3ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم ( ، )274/2
ا١تدكنة لئلماـ مالك (  ، )234/2الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (  ، )98الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )619/2
األـ للشافعي ( ٥ ، )107/2تتصر ا١تز٘ب (  ، )322/8اٟتاكم الكبَت (  ، )166/11الكاُب ُب فقو اإلماـ
أٛتد ( ، )148/3العدة شرح العمدة ص ( ، )458احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد (. )104/2
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أما اآلثار فهي :

)(1

-1عن عامر بن شراحيل الشعيب عن ثبلثة عشر من أصحاب رسوؿ اهلل " ا٠تَت
فا٠تَت منهم  :أبو بكر ،كعمر  ،كابن عباس :أنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من اٟتيضة
)(2

الثالثة ".
-2كعن مكحوؿ

)(3

)(6

أف أبا بكر  ،كعمر  ،كعليان  ،كابن مسعود
)(7

)(4

 ،كأبا الدرداء

)(5

كعبادة بن الصامت كعبداهلل بن قيس األشعرم كانوا يقولوف ُ :ب الرجل يطلٌق امرأتو
تطليقة أك تطليقتُت  :إنو أحق ّٔا ما ٓب تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها كترثو ما دامت ُب
)(8

العدة" .

)(10

)(9

أنو كاف عند عمر بن
-3عن علقمة بن كقاص الليثي عن عبداهلل بن مسعود
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما  ،فجاء رجل كامرأتو فقاؿ  :طىلَّ ىق ىها ٍب راى ىج ىع ىها  ،فقالت ا١ترأة  :أما
يحدّْث األمر على كجهو  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو
إنو ٓب ٭تملٍت الذم كاف منك أف أ ى
حدثيٍت  ،فقالت  :طلقٍت ٍ ،ب تركٍت  ،حىت إذا كنت ُب آخر ثبلث حيع ،كانقطع الدـ ،
كضعت غسلي  ،كرددت بايب  ،كنزعت ثيايب  ،فقرع الباب ،قاؿ  :قد رجعتك  ،قد رجعتك
 ،فًتكت غسلي  ،كلبست ثيايب  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ما تقوؿ فيها يا ابن أـ عبد ؟
ً
ىيت،
عم ما ىرأ ى
فقلت  :أراه أحق ّٔا ما دكف أف ٖتل ٢تا الصبلة  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ن ى
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )612
( )2تقدمت ٗتر٬تو ص ( . ) 618
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 618
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 619
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 619
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 619
( )9تقدـ ترٚتتو ص ( . ) 620
( )10تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
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)(1

كأنا أرل ذلك ".

)(2

-4عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود قاؿ  :أرسل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو
إٔب أيب يسألو عنها – أم فيمن طلق امرأتو كحاضت ثبلث حيع -فقاؿ أيب  " :كيف
ييفيت منافق " فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو  :نعوذؾ باهلل أف تكوف منافقان  ،كنعوذؾ باهلل أف
نسميك منافقان  ،كنعيذؾ باهلل أف يكوف مثل ىذا ُب اإلسبلـ ٍ ،ب ٘توت كٓب تبينو للناس ،
قاؿ  :فإ٘ب أرل أنو أحق ّٔا حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كٖتل ٢تا الصبلة " قاؿ  :فبل
أعلم عثماف إال أخذ بذلك "

)(3

.

كجو الداللة من اآلثار السابقة -:
دلت اآلثار السابقة على أف ا١ترأة تكوف ُب العدة ما ٓب تغتسل  ،فيباح لزكجها ارٕتاعها،
()4

كال ٭تل لغَته نكاحها .
اعتراض -:
ما ذكر من اآلثار إ٪تا ىو أقواؿ من بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كالصحيح أف قوؿ
()5

الصحايب ليس ْتجة  ،كبناءن على ذلك فبل حجة ُب اآلثار السابقة ا١تذكورة .

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذكر  ،بل إف قوؿ الصحايب حجة  ،كالسيما ا٠تلفاء الراشدين كيدؿ على
ذلك ثبلثة أمور :
األمر األكؿ :

أف بعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب يرل أف ما اتفق عليو ا٠تلفاء الراشدكف يي ُّ
عد إٚتاعان

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 620
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 620
()3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 620
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )205-204/11
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )413/12اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حزـ (  ،)74/6التقرير ألصوؿ فخر
اإلسبلـ البزدكم ( ، )291/5بذؿ النظر ( ، )571اإلشارة (. )158
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 ،كاآلثار كردت عن ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم .
األمر الثاني :

أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أشد الناس علمان  ،بل إهنم أعلم األمة بعد رسوؿ
اهلل ٍ ، ب يأٌب من بعدىم بقية علماء الصحابة رضي اهلل عنهم .
األمر الثالث :

أف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يقدّْموف أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،
كيأخذكف بفتاكاىم  ،إذا ٓب يكن عندىم نص من القرآف كالسنة  ،كلو ٓب يكن قوؿ الصحايب
حجة ١تا ساغ ٢تم تقدٙب قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم

()1

.

-2كأما اإلجماع -:
فهو أف انقضاء العًدة بالغسل من اٟتيضة الثالثة  ،ىو قوؿ أكابر الصحابة رضي اهلل
()2

.

عنهم  ،كال ٥تالف ٢تم  ،فيكوف إٚتاعان
اعتراض ( :يمكن أف يقاؿ ) :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع لوجود من خالف من أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ٔ ،تا ُب ذلك
بعع الصحابة رضي اهلل عنهم .

-3كأما القياس فقد استدؿ بو من كجهين -:

الوجو األكؿ  :أف ا١ترأة قبل غسلها من اٟتيضة الثالثة تكوف ٦تنوعة من الصبلة ْتكم
حدث اٟتيع  ،فأشبهت اٟتائع  ،كبناءن على ذلك فيجوز لزكجها مراجعتها ما ٓب تغتسل .
الوجو الثاني  :أف كطء الزكجة قبل االغتساؿ حراـ لوجود أثر اٟتيع  ،فلما يمنع الزكج
من الوطء قبل الغتساؿ كما منع من الوطء حاؿ اٟتيع كجب أف ٯتتنع ُب حاؿ عدـ
()3

االغتساؿ ما ٯتتنع حاؿ اٟتيع كىو النكاح .
( )1انظر  :البحر احمليط (  ، )53/6هناية السوؿ (  ، )757/2شرح ٥تتصر الركضة (  ،)185/3إعبلـ ا١توقعُت
(. )120/4
( )2انظر  :ا١تبدع (. )295/7
( )3انظر  :ا١تغٍت ( ، )205/11شرح منتهى اإلرادات (. )595/5
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اعتراض على الدليل الثالث كالرابع :
بل األمر على خبلؼ ما ذيكر  ،كذلك ألف ٚتيع األحكاـ من التوارث  ،ككقوع الطبلؽ
 ،كصحة اللّْعاف  ،كانقطاع النفقة  ،تكوف بانقطاع الدـ – أم دـ اٟتيضة األخَتة -كإذا كاف
األمر كذلك فإف ٚتيع األحكاـ الزكجية تنقطع كذلك  ،كمنها النكاح  ،فيباح للمرأة النكاح
إذا انقطع دمها من اٟتيضة الثالثة .
جواب عن االعتراض :

ما ذكر قياس مع الفارؽ  ،كبياف ذلك :
أف األحكاـ ا١تذكورة من التوارث ككقوع الطبلؽ كصحة الطبلؽ ال أثر ٢تا ُب االغتساؿ ،

كذلك ٓتبلؼ النكاح الذم يكوف ا١تقصود منو الوطء

()1

القوؿ الثاني :

.

أف العدة تنقضي باالغتساؿ  ،أك ً
ٔتضي كقت الصبلة اليت طهرت ا١ترأة ُب كقتها  ،كلو ٓب
تغتسل  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية

()2

()3

كسفياف الثورم  ،كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو ٓتمسة أدلة

( )1انظر  :ا١تبسوط ( ، )23/6شرح منتهى اإلرادات (. )595/5
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )23/6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )303/3االختيار لتعليل ا١تختار ()165/3
 ،األصل حملمد بن اٟتسن (. )95/1
تنبيو -:

يوجد ىنا فرؽ عند اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب  " :كىو أف الدـ إذا انقطع ُب اٟتيضة الثالثة لعشرة أياـ كاملة
انقطعت الرجعة كإف ٓب تغتسل ا١ترأة  ،كإف انقطع ألقل من عشرة أياـ ٓب تنقطع حىت تغتسل أك ٯتضي عليها كقت
الصبلة اليت طهرت فيها " ا.ىػ  .انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (. )165/3
( )3ىو سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم أبو عبداهلل الكوُب  ،من كبار األئمة الثقات  ،قاؿ عنو شعبة كسفياف بن
عيينة كأبو عاصم النبيل ك٭تِت بن معُت كغَتىم  " :سفياف أمَت ا١تؤمنُت ُب اٟتديث " ا.ىػ  ،كقاؿ اٟتافظ أبو بكر
ا٠تطيب كاف إمامان من أئمة ا١تسلمُت كعلمان من أعبلـ الدين ٣ ،تمعان على أمانتو ْتيث ييستغٌت عن تزكيتو مع
اإلتقاف كاٟتفظ كا١تعرفة كالضبط كالورع كالزىد " ا.ىػ  .كلد سنة سبع كتسعُت كتوُب بالبصرة سنة إحدل كستُت
كمائة " ا.ىػ  .انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )221/3 ( )2391التاريخ األكسط  ،رقم الًتٚتة
 ، )154/2( )2130اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (. )222/4( )972
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كىي على النحو اآلٌب :

)(2

)(1

-1عن علقمة بن كقاص الليثي عن عبداهلل بن مسعود أنو كاف عند عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما  ،فجاء رجل كامرأتو فقاؿ  :طىلَّ ىق ىها ٍب راى ىج ىع ىها  ،فقالت ا١ترأة  :أما
يحدّْث األمر على كجهو  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو
إنو ٓب ٭تملٍت الذم كاف منك أف أ ى
حدثيٍت  ،فقالت  :طلقٍت ٍ ،ب تركٍت  ،حىت إذا كنت ُب آخر ثبلث حيع ،كانقطع الدـ ،
كضعت غسلي  ،كرددت بايب  ،كنزعت ثيايب  ،فقرع الباب ،قاؿ  :قد رجعتك  ،قد رجعتك
 ،فًتكت غسلي  ،كلبست ثيايب  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ما تقوؿ فيها يا ابن أـ عبد ؟
ً
ىيت،
عم ما ىرأ ى
فقلت  :أراه أحق ّٔا ما دكف أف ٖتل ٢تا الصبلة  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :ن ى
)(3

كأنا أرل ذلك ".

)(4

-2عن أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود قاؿ  :أرسل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو
إٔب أيب يسألو عنها – أم فيمن طلق امرأتو كحاضت ثبلث حيع -فقاؿ أيب  " :كيف
ييفيت منافق " ؟ فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو  :نعوذؾ باهلل أف تكوف منافقان  ،كنعوذؾ باهلل أف
نسميك منافقان  ،كنعيذؾ باهلل أف يكوف مثل ىذا ُب اإلسبلـ ٍ ،ب ٘توت كٓب تبينو للناس ،
قاؿ  :فإ٘ب أرل أنو أحق ّٔا حىت تغتسل من اٟتيضة الثالثة  ،كٖتل ٢تا الصبلة " قاؿ  :فبل
أعلم عثماف إال أخذ بذلك "

)(5

كجو الداللة من األثرين :

.

يظهر من األثرين أف عدة ا١ترأة تنقضي إما بالغسل أك ٔتضي كقت الصبلة اليت طهرت
فيها  ،كبناءن على ذلك فيكوف ىذاف األثراف مقيدين لآلثار األخرل اليت يظهر منها أف العدة

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 620
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
()3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 620
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 620
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 621
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تنقضي بالغسل من اٟتيضة الثالثة مطلقان  ،كلو مضى كقت طويل جدان كشهر أك سنة
٨تو ذلك .

()1

أك

اعتراض ( :يمكن أف يقاؿ ) :

ما ذيكر إ٪تا ىو ما ذىب إليو عمر بن ا٠تطاب كعبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما فقط
 ،أما بقية الصحابة رضي اهلل عنهم فلم ينقل عنهم ذلك .
جواب عن االعتراض :
يسلّْم ما ذيكر إال أف تأخَت ا١ترأة لبلغتساؿ بعد طهرىا ككجوب الصبلة عليها أمر ٤ترـ
شرعان ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل  ،فإف ا١ترأة لو أخرت االغتسالطمعان ُب مراجعة
زكجها  ،فإف الرجعة قد تبقى ١تدة طويلة جدان  ،كأربعة أشهر أك ٜتسة أك أكثر كىذا أمر
قبيح شرعان إذ يًتتب على ذلك ترؾ الصبلة ٢تذه ا١تدة  ،كال يتصور أف الصحابة رضي اهلل
()2

عنهم يقركف مثل ذلك .
-3أف ا١ترأة إذا طهرت من اٟتيضة الثالثة تصَت ٥تاطبة بالصبلة  ،فيجب عليها الغسل ،
فإف اغتسلت قبل دخوؿ كقت أكؿ صبلة قد خوطبت ّٔا شرعان فقد انقضت عدهتا ّٔذا
االغتساؿ  ،كإف ٓب تغتسل قبل دخوؿ كقت أكؿ صبلة قد خوطبت ّٔا فيجب عليها
()3
و
كحينئذ تكوف عدهتا قد انقضت بذلك .
االغتساؿ بعد دخوؿ كقتها
-4أف تأخَت االغتساؿ حىت ٮترج كقت أكؿ صبلة بعد طهر ا١ترأة من اٟتيضة الثالثة أمر
٤ترـ ال ٬توز كما أنو أمر قبيح  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف عدة ا١ترأة َّ
البد أف تنقضي
()4

باالغتساؿ أك ٯتضي كقت أكؿ صبلة بعد طهرىا من اٟتيضة الثالثة .
اعتراض (يمكن أف يقاؿ ) :

( )1نقل ابن قدامة رٛتو اهلل ُب ا١تغٍت ( )204/11عن شريك بن عبداهلل النخعي الكوُب (ت 177ىػ) أنو قاؿ " :
لو الرجعة كإف فرطت ُب الغسل عشرين سنة " ا.ىػ .
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )23/6
( )3انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (. )165/3
( )4انظر  :ا١تبسوط (. )23/6
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إف انقضاء عدة ا١ترأة متعلق بغسلها من اٟتيضة الثالثة كلو مضى كقت طويل  ،كال يلزـ
من فعل األمر احملرـ كىو ىنا – عدـ االغتساؿ كأداء الصبلة ُب كقتها -عدـ جواز مراجعة
زكجها ٢تا  ،إذ إف ا١ترأة تكوف آٙتة من جهة عدـ اغتسا٢تا كأدائها للصبلة  ،كمن جهة أخرل
٬توز لزكجها مراجعتها لعدـ اغتسا٢تا  ،كال تبلزـ بُت اٞتهتُت  ،كمثاؿ ذلك ا١ترأة تسافر
للحج بدكف ٍ٤ترـ فيكوف حجها صحيحان مع كوهنا آٙتة لسفرىا بدكف ٤ترـ  ،كمثاؿ آخر
الرجل يلبس الذىب كيصلي فتصح صبلتو مع حرمة لبسو للذىب كىكذا .
جواب عن االعتراض -:

كردت آثار عن عمر بن ا٠تطاب كعبداهلل بن مسعود كغَت٫تا  ،رضي اهلل عنهما  ،تيػبىػ ُّْت
()1
أف انقضاء العًدة بعد اٟتيضة الثالثة يكوف إما باالغتساؿ أك ْتل الصبلة .

-5عدـ اشًتاط الغسل إذا انقطع الدـ ألكثر من عشرة أياـ فؤلف أكثر اٟتيع عشرة
أياـ كما بعده يي ُّ
عد استحاضة ال عتة بو  ،كأما اشًتاط الغسل ألقل من عشرة أياـ فبلحتماؿ
عود الدـ كال َّ
بد من دخو٢تا ُب حكم الطاىرات  ،كال يكوف ذلك إال بالغسل أك ٔتضي كقت
()2

صبلة ألهنا تصَت ٥تاطبة ّٔا .

اعتراض ( يمكن أف يقاؿ ) :
ال ييسلَّم أف أكثر اٟتيع عشرة أياـ  ،بل أكثره ٜتسة عشر يومان ىذا من جهة  ،كمن
جهة أخرل أف كجوب االغتساؿ من اٟتيع ليس متعلقان باحتماؿ عود الدـ  ،كإ٪تا ىو
متعلق ْتل الصبلة أك الوطء  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل يصح أف ييعلَّق كجوب االغتساؿ
باحتماؿ عود الدـ  ،عبلكة على أ ٌف ما ذيكر ٭تتاج إٔب دليل كال دليل عليو .

جواب عن االعتراض ( يمكن أف يقاؿ ) :
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،بل إف أكثر اٟتيع عشرة أياـ  ،ككما أف كجوب االغتساؿ متعلق
ْتل الصبلة أك الوطء فكذلك ىو متعلق باحتماؿ عود الدـ إذا انقطع دـ اٟتيع ألقل من
عشرة أياـ .
( )1انظر  :ا١تبسوط (. )23/6
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )23/6
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القوؿ الثالث -:
أف العدة تنقضي بانقطاع الدـ بعد اٟتيضة الثالثة  ،كإليو ذىب الشافعي
كركاية عن اإلماـ أٛتد
( )5

( )2

()6

كابن حزـ الظاىرم

() 3

كسعيد بن ا١تسيب

() 4

()1

ُب القدٙب ،

كأبو ا٠تطاب

الكلوذا٘ب كغَتىم  ،كاستدلوا ١تا ذىبوا إليو ٔتا يلي -:
()7

-1قولو تعأب  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ...ﭼ .
كجو الداللة -:
أف القرء ىو اٟتيع  ،كاكتماؿ القركء الثبلثة يكوف بانقطاع الدـ بعد اٟتيضة الثالثة ،
كيدؿ على اكتماؿ القركء بانقطاع الدـ كجوب الغسل على ا١ترأة ككجوب الصبلة  ،كالصياـ
 ،كصحتو منها  ،كلو كانت القركء ال تكوف مكتملة إال بالغسل لذكره اهلل جل كعبل  ،فلما
ٓب يذكره َّ
دؿ على انقضاء العدة بانقطاع الدـ بعد اٟتيضة الثالثة ىذا من جهة  ،كمن جهة
()8

أخرل أف من اعتت الغسل فقد أكجب على ا١تعتدة أكثر ٦تا أكجب اهلل عليها فلم ٬تز .
اعتراض :

ببلشك أنو بالنظر إٔب ظاىر الكتاب أف العًدة تنقضي بانقطاع الدـ من اٟتيضة الثالثة،
إال أف ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم من أكابر الصحابة رضي اهلل عنهم بينوا أف العدة تنقضي
بالغسل بعد اٟتيضة الثالثة  ،كىذه تعتت زيادة على النص الشرعي كيستحيل أف يزيد ا٠تلفاء
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )143
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )397
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )277
( )6انظر ٥ :تتصر ا١تز٘ب (  ، )322/8اٟتاكم الكبَت (  ،172/11احمللى البن حزـ (  ، )31/10كا١تغٍت البن
قدامة ( ، )204/11شرح الزركشي (. )542/5
( )7سورة البقرة من اآلية (. )221
( )8انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )19/11
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الراشدكف كغَتىم من أكابر الصحابة رضي اهلل عنهم على النص الشرعي من غَت أف يكوف
لديهم برىاف من رسوؿ اهلل  ، كذلك ألف اهلل جل كعبل قد عدَّ٢تم  ،كزكاىم  ،فيستحيل
ذلك ُب حقهم  ،كلذلك قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب  " :إذا انقطع الدـ من اٟتيضة
الثالثة فقد بانت منو  ،كىو أصح ُب النظر  ،قيل لو  :فلم ال تقوؿ بو ؟
()1

قاؿ  " :ذلك يقوؿ بو عمر كعلي كابن مسعود  ،فأنا أهتيب أف أخالفهم " ا.ىػ يعٍت
ُب اعتبار الغسل  ،كبناءن على ذلك فإف ترؾ ىؤالء األكابر للظاىر من القرآف إ٪تا ىو عن
()2

توقيف ٦تن لو البياف .

جواب عن االعتراض من جهتين :

الجهة األكلى  :أف ما صح عن ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم إ٪تا ىو قوؿ صحايب  ،كقوؿ
الصحايب ليس ْتجة .

الجهة الثانية  :ما ثبت عن بعع الصحابة كعمر كابن مسعود كغَتىم رضي اهلل عنهم
()3

أم رأكه ال عن أثر عندىم أهنم قالوا بو .
إ٪تا ىو ر ه
-2أف انقضاء العدة يتعلق ببينونتها من الزكج كحلها لغَته  ،فلم تتعلق بفعل اختيارم
من جهة ا١ترأة .

اعتراض -:

ىذا دليل عقلي ُب مقابلة ما ثبت عن ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم من الصحابة رضي اهلل
عنهم ؛ بل ُب مقابلة النص ألف ما ثبت عنهم ال يكوف إال عن توقيف من رسوؿ اهلل 
()4

كيدؿ على ذلك أهنم تركوا ظاىر القرآف كال يًتكوف ظاىر القرآف إال عن توقيف .

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم أف ما ذيكر ٥تالف للنص  ،كإ٪تا ىو ٥تالف لقوؿ الصحايب كذلك جائز ،

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
( )2انظر  :شرح الزركشي ( ، )543-542/5كشاؼ القناع (. )22/13
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (. )34/10
( )4انظر  :شرح الزركشي (. )542/5
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()1

السيما كأنو موافق لظاىر القرآف الكرٙب .
الراجح :

بعد عرض ىذه األقواؿ كأدلتها فالذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو قوؿ
أصحاب القوؿ الثا٘ب كىو أف العًدة تنقضي إما بالغسل بعد الطهر من اٟتيضة الثالثة أك
ٔتضي كقت الصبلة اليت طهرت ا١ترأة ُب كقتها كلو ٓب تغتسل  ،كذلك لؤلسباب التالية -:
-1أف الصحابة رضي اهلل عنهم تركوا ظاىر القرآف الذم يدؿ على أف انقضاء العدة
يكوف بالطهر من اٟتيضة الثالثة إٔب اشًتاط الغسل منها أك أف ٖتل ٢تا الصبلة  ،كببلشك أف
الصحابة رضي اهلل عنهم يستحيل عليهم أف يًتكوا ظاىر القرآف الكرٙب إال عن توقيف من
رسوؿ اهلل  ، إذ إف االجتهاد كالرأم ال يدخبلف ُب مثل ىذه ا١تسائل كاليت يي ُّ
عد القوؿ ّٔا
زيادة على النص .
-2أف القوؿ باشًتاط الغسل مطلقان النقضاء العًدة يًتتب عليو ٤تظورات شرعية  ،إذ إف
ا١ترأة قد ال تغتسل من اٟتيع طمعان ُب رجوع زكجها إليها فتًتؾ الغسل أيامان أك شهوران ،
كبالتإب يؤدم ذلك إٔب تركها للصبلة ا١تفركضة ُب طوؿ ىذه الفًتة  ،ك٦تا ال شك فيو أف
ذلك ٥تالف لقواعد الشريعة كأصو٢تا  ،عبلكة على ذلك فإف ا١ترأة يكوف بيدىا ٖتديد ا١تدة
ُب رجوع زكجها إليها  ،كاألصل ُب العادة أف العًدَّة يكوف ٖتديدىا من قًبىل الشارع اٟتكيم .
-3أف القوؿ بأف العًدة تنقضي بالغسل أك ٔتضي كقت الصبلة اليت طهرت ا١ترأة ُب
كقتها يؤدم إٔب إلزاـ ا١ترأة ٔتا أكجبو اهلل جل كعبل عليها من الصبلة عبلكة على ذلك التسليم
بقضاء اهلل كقدره فيما لو ٓب يرجع إليها زكجها ُب ىذه الفًتة بدالن من تعريع نفسها لوعيد
٘تٍت نفسها
الشارع اٟتكيم كذلك بارتكاب احملظور الشرعي مع ما يصحب ذلك من أف ّْ
بعودة زكجها إليها كتطويل فًتة العدة عليها من غَت ما فائدة  ،بل كقد يفوت عليها زكج
يريدىا ُب ىذه الفًتة فتتحسر على ذلك .

( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )35/10
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المطلب الثاني
كجوب العدة على كل من خال بها زكجها كإف لم يطأىا
كىذه ا١تسألة أدلتها  ،كمناقشاهتا  ،كأقوا٢تا  ،ىي نفس أدلة  ،كمناقشة ،كأقواؿ مسألة
سبقت كىي :
مسألة  :كجوب المهر كامالن على من أغلق بابان أك أرخى ستران
)(2

حد ا٠تلوة .
كما أنو تقدـ التعريف بالعدة كبياف ّْ

( )1انظر  :ص ( . ) 594
( )2انظر  :ص ( )616ك ( . ) 594
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)(1

.

المبحث الثاني
الحضانة كالنفقات
المطلب األكؿ
مشركعية تخيير الولد بين كالديو بدكف قرعة
أكالن  :التعريف بالقرعة لغة كاصطالحان :

السهمة ،كا١تقارعة  :ا١تسا٫تة  ،كقد اقًتع القوـ كتقارعوا كقارع بينهم ،
ال يقرعة لغة ىي ُّ :

كأقرعت بُت الشركاء ُب شيء يقتسمونو

)(1

.

يتعُت ّٔا سهم اإلنساف أم
كأما القرعة اصطالحانفهي  :السهم كالنصب كىي حيلة َّ ي
)(2

نصيبو .
كمن خبلؿ ىذا التعريف االصطبلحي تبُت أف ما قرره الفقهاء ُب عرفهم ا١تتعلق ببياف
معٌت القرعة ٓب ٮترج ْتاؿ عما تقرر ثبوتو لغةن .

ثانيان  -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية تخيير الولد

بين كالديو بدكف قرعة :

)(3

 ،حيث قاؿ ُب
ىو ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ،مشس الدين ابن قيم اٞتوزية
كتابو زاد ا١تعاد  " :قاؿ ا١تخَتكف ُب الغبلـ دكف اٞتارية  .قد ثبت التخيَتي عن النيب  من
حديث أيب ىريرة

)(4

رضي اهلل عنو  ،كثبت عن ا٠تلفاء الراشدين كأيب ىريرة كال يعرؼ ٢تم

٥تالف  ،كال أنكرهي منكر "

)(5

ا.ىػ .

( )1انظر  :لساف العرب  ،مادة (قرع) (. )266/8
( )2انظر  :التعريفات الفقهية للتكيت ص (. )173
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )141
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )5انظر  :زاد ا١تعاد (. )418/5
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ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(1

-1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :طلٌق عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو امرأتو
)(4
)(3
)(2
األنصارية  ،أـ ابنو عاصم  ،فلقيها ٖتملو ٔتحسر  ،كلقيو كقد في ًط ىم كمشى  ،فأخذ
بيده لينتزعو منها  ،كنازعها إياه  ،حىت أكجع الغبلـ كبكى  ،كقاؿ  :أنا أحق بابٍت منك ،
فاختصما إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو  ،فقضى ٢تا بو  ،كقاؿ  :ر٭تها  ،كحرىا  ،كفرشها ،
)(5

يشب كٮتتار لنفسو "  .ا.ىػ.
خَته لو منك حىت َّ
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )77
ضبيعة األنصارية.
( )2كاٝتها ٚ :تيلة بنت ثابت بن قيس  ،كىو أبو األفلح بن عصمة بن مالك بن أمة بن ي
انظر  :الطبقات الكتل (. )15/5
( )3ىو عاصم بن عمر بن ا٠تطاب بن نفيل بن عبد العزل بن رباح بن عبداهلل بن قرط بن عدم بن كعب القرشي،
مات قبل ابن عمر رضي اهلل عنهما الذم توُب سنة ثبلث كسبعُت للهجرة  ،قد حفظ عن أبيو  ،ككاف عاصم بن
عمر من أشد الناس  ،ككاف شديد البطش  ،ككاف يساير معاكية فقمز يده  ،فقاؿ لو معاكية رضي اهلل عنو :أرسل
يدم  ،قاؿ  :كاهلل ال أرسلها حىت نقضي ديٍت  ،فقضى دينو " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت البن أيب خيثمة  ،رقم الًتٚتة (  ، )888/2 ( )106كالتاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة
( ، )477/6 ( )3038الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة (  ، )409/1 ( )2003الطبقات الكتل  ،رقم
الًتٚتة (.)10/5( )603
( )4ي٤تى ّْسر  :سوؽ بُت قيبا اٟتديبية  ،كقيل ك واد بُت مٌت كمزدلفة .
انظر  :مصنف عبدالرزاؽ (  ، )154/7ا١تسالك كا١تمالك (  ، )22أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم ( ، )77/1
االستبصار ُب عجائب األمصار (. )36/1
( )5أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )154/7( )12601كابن أيب شيبة بلفظ آخر كىو  " :أف عمر رضي
اهلل عنو طلق أـ عاصم ٍ ،ب أتى عليها كُب حجرىا عاصم  ..رقم (  ، )180/4 ( )19123كمالك ُب ا١توطأ
بلفظ آخر أيضان كىو أنو  " :كانت عند عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو امرأة من األنصار  "....رقم ( )2838
( ، )1114/4كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )7/8 ( )15675ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
( ، )304/11( )15611كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم ( ، )333/9( )2400كاألثر إسناده صحيح ٤ ،تمد
بن بشر عن سعيد بن أيب عركية عن قتادة بن دعامة السدكسي عن سعيد بن ا١تسيب  ،كقد سبق بياف رجاؿ
اإلسناد  ،إال أف األ َّىكلىُت  ،ك٫تا ٤ :تمد بن بشر العبدم  ،كىو ثقة  ،حافظ من التاسعة  ،كسعيد بن أيب عركبة
كىو أيضان ثقة  ،حافظ  ،لو تصانيف  ،ككاف من أثبت الناس ُب قتادة .
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=

-2عن عبد الرٛتن بن ىغنىم
)(2
كأمو " .
-3عن عمارة اٞترمي

)(3

)(1

خَت صبيان بُت أبيو
قاؿ  " :شهدت عمر رضي اهلل عنو َّ

خَت٘ب علي رضي اهلل عنو بُت أمي كعمي ٍ ،ب قاؿ
قاؿ َّ " :

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :بياف حاؿ ٤تمد بن بشر العبدم ٖ ،ترير تقريب التهذيب (  ، )217/3كلبياف حاؿ سعيد بن أيب
عركيو ،هتذيب الكماؿ (ٖ ، )185/3ترير تقريب التهذيب (. )39/2
( )1ىو عبدالرٛتن بن ىغنىم بن سعد األشعرم الشامي  ،ركل عن النيب  كعن كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم
كعمر بن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب  ،رضي اهلل عنهم  ،كقد اختلف ُب صحبتو  ،قاؿ
العجلي  :شامي  ،تابعي  ،ثقة  ،من كبار التابعُت " كقاؿ يعقوب بن شيبة  :مشهور من ثقات التابعُت  ،كقد
حدَّث عن غَت كاحد من الصحابة كأدرؾ عمر كٝتع منو رضي اهلل عنهم " كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،مات
سنة ٙتاف كسبعُت .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )455/4 ( )3917الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )3811
( ، )307/7التاريخ األكسط  ،رقم الًتٚتة ( ، )190/1( )896معجم الصحابة للبغوم ( ، )500/4الثقات
البن حباف رقم الًتٚتة (. )78/5( )393
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )179/4( )19115كسعيد بن منصور ُب سننو (  )141/2بإسناد
صحيح  ،سفياف بن عيينة  ،عن يزيد بن يزيد بن جابر  ،عن إٝتاعيل بن عبيد اهلل بن أيب ا١تهاجر  ،عن
عبدالرٛتن بن غنم  ،أما يزيد بن يزيد بن جابر األزدل الدمشقي فثقة  ،فقيو  ،كإٝتاعيل بن عبيد اهلل بن أيب
ا١تهاجر  ،ا١تخزكمي  ،الدمشقي  ،أبو عبداٟتميد  ،فهو أيضان ثقة من الرابعة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ (ٖ ، )455/4ترير تقريب التهذيب (. )137/1( ، )122/4
فائدة :

ثبت مثل ىذا األثر مرفوعان إلى النبي  بإسناد حسن صحيح كما قاؿ ذلك الترمذم من حديث أبي

ىريرة رضي اهلل عنو  ":أف النبي  خيَّر غالمان بين أبيو كأمو " أخرجو الًتمذم  ،رقم ( )630/3( )1357
كابن ماجو  ،رقم (  ، )787/2( )2351كالشافعي ُب مسنده  ،رقم (  ، )86/3( )1220كسعيد بن منصور
ُب سننو ( ، )140/2كالبزار ُب مسنده  ،رقم (  ، )261/16( )9449كأبو يعلى ُب مسنده  ،رقم ( )6131
( ، )512/10كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم (  ، )4/8 ( )15757ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار رقم
( )301/11 ( )15599كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم (  ، )331/9 ( )2399كاألصبها٘ب ُب الطيوريات
(. )962/3
( )3ىو عمارة بن ربيعة اٞترمي  ،ركل عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،كعبسة بن سعيد  ،ذكره ابن حباف ُب
الثقات  ،كابن أيب حاًب كٓب يذكر فيو جرحان .
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=

ألخ ٕب أصغر مٍت  :كىذا أيضان لو قد بلغ مبلغ ىذا ٠تَتتو " كُب ركاية  " :ككنت ابن سبع
أك ٙتاف "

)(1

.

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

قبل أف أشرع ُب بياف خبلؼ أىل العلم كأدلتهم أبُت صورة ا١تسألة كىي :
أف الزكجُت إذا افًتفا كبينهما كلد  ،فهل يشرع ٗتيَته  ،أـ يكوف أحد الوالدين أحق بو
من اآلخر ؟
فاتفق األئمة األربعة على ما يلي -:
ٗتَت مطلقان  ،ككذلك الغبلـ دكف التمييز أك سن السابعة.
أكالن  -:أف اٞتارية ال َّ
)(2

ثانيان  -:أف األـ أحق ْتضانة كلدىا دكف سن التمييز من األب ما ٓب تتزكج .
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )241/5( )4668كاٞترح كالتعديل رقم الًتٚتة (، )365/6( )2014
تعجيل ا١تنفعة رقم الًتٚتة ( ، )34/2( )762هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم (  ، )35/2( )461التاريخ الكبَت
للبخارم  ،رقم (.)497/6( )3098
( )1أخرجو اإلماـ الشافعي ُب مسنده رقم ( ، )63/2( )206كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ()6/8( )15761
)15601
 ،كُب الصغرل أيضان رقم (  ، )193/3 ( )2904ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (
( ، )302/11كالبغوم ُب شرح السنة (. )332/9
كإسناد األثر صحيح سفياف بن عيينة  ،عن يونس بن عبداهلل اٞترمي  ،عن عمارة اٞترمي .
أما يونس بن عبداهلل اٞترمي فقد حدَّث عنو سفياف بن عيينة  ،كمعتمر  ،كشعبة  ،كغَتىم  ،كقاؿ ٭تِت بن
معُت  " :يونس اٞترمي كوُب ثقة "  ،كقاؿ اإلماـ أٛتد عنو أيضان " شيخ ثقة " ا.ىػ .
انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )332/8التخليص اٟتبَت (  ، )40 ،24/4ا١تتفق كا١تفًتؽ (  ، )2113/3تاريخ
أٝتاء الثقات  ،رقم الًتٚتة (  ، )264/1 ( )162الثقات البن شاىُت  ،رقم الًتٚتة ( ، )264/1 ( )1625
اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة (. )241/9( )1014
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ٖ ، )207/5تفة الفقهاء (  ، )234 ،229/2ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )284/2تبيُت
اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  )48 ،46/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )371/4اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم
( ، )197/1البناية شرح ا٢تداية (  ، )649 ،644/5الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ،)296البياف كالتحصيل
( ، )414 ،413/5ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )299/1حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  . )756/2األـ
للشافعي (  ، )99/5اٟتاكم الكبَت (  ، )506/11ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ( ٥ ، )168/3تتصر ا١تز٘ب
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=

كاختلفوا في مشركعية تخيير الغالـ الذم بلغ سن التمييز أك السابعة على ثالثة
أقواؿ -:
القوؿ األكؿ -:
أف الغبلـ إذا بلغ سبعان كليس ٔتعتوه فإنو ٮتَت بُت كالديو  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية

)(1

)(2

كاٟتنابلة كاستدلوا بأدلة ستة  ،كىي على النحو اآلٌب-:
)(3

-1عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو " أف امرأة جاءت إٔب رسوؿ اهلل  فقالت :يا رسوؿ
)(4
 ،كقد نىػ ىف ىعٍت  ،فقاؿ
اهلل إف زكجي يريد أف يذىب بابٍت  ،كقد سقا٘ب من بئر أيب ًعنىبة
)(5
رسوؿ اهلل  استهما عليو  ،فقاؿ زكجها  :من ي٭تىاقٍُّت ُب كلدم ؟ فقاؿ النيب  : ىذا
ػػػػػػػػػ
=

( ، )34/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )278/11آّموع شرح ا١تهذب (  ، )335/18ركضة
الطالبُت ( ، )103/9جواىر العقود (  ، )190/2ا١تغٍت البن قدامة (  )415 ،413/11الكاُب ُب فقو اإلماـ
أٛتد (  ، )244/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )34/6ا١تبدع (  ، )187/7اإلنصاؼ ( ، )427/9
كشاؼ القناع ( ، )496/5حاشية الركض ا١تربع (. )149/7
( )1األـ للشافعي (  ، )99/5اٟتاكم الكبَت (  ، )506/11ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ( ٥ ، )168/3تتصر
ا١تز٘ب ( ، )34/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )278/11آّموع شرح ا١تهذب (  ، )335/18ركضة
الطالبُت ( ، )103/9جواىر العقود (. )190/2
( )2ا١تغٍت البن قدامة ( )415 ،413/11الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )244/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي
( ، )34/6ا١تبدع (  ، )187/7اإلنصاؼ (  ، )427/9كشاؼ القناع (  ، )496/5حاشية الركض ا١تربع
(. )149/7
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 136
( )4بئر أيب ًعنىبةى بلفظ كاحدة العنب  -:ىي بئر على بيعد ميل كقيل ميلُت من ا١تدينة ا١تنورة كا١تيل = 3كم.
انظر  :معجم ما استعجم من أٝتاء الببلد كا١تواضع ( ، )974/3اٞتباؿ كاألمكنة كا١تياه ( ، )62/1معجم
البلداف ( ، )301/1مراصد اإلطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع (.)141/1
أل  " :من ٮتاصمٍت ُب كلدم "
( )5من ي٭تاقٍت ُب كلدم ٌ :
انظر  :لساف العرب  ،مادة (حقق) (  ، )256/3تاج العركس  ،مادة (حقق) (  ، )180/25النهاية ُب غريب
اٟتديث (. )414/1
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أبوؾ  ،كىذه أمك  ،فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمو فانطلقت بو "
)(2

)(1

.

-2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :طلٌق عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو امرأتو
)(5
)(4
)(3
األنصارية  ،أـ ابنو عاصم  ،فلقيها ٖتملو ٔتحسر  ،كلقيو كقد في ًط ىم كمشى  ،فأخذ
بيده لينتزعو منها  ،كنازعها إياه  ،حىت أكجع الغبلـ كبكى  ،كقاؿ  :أنا أحق بابٍت منك ،
فاختصما إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو  ،فقضى ٢تا بو  ،كقاؿ ر٭تها كحرىا كفرشها خَته لو
)(6

يشب كٮتتار لنفسو "  .ا.ىػ.
منك حىت َّ
-3عن عبد الرٛتن بن ىغنىم
)(8
كأمو " .
-4عن عمارة اٞترمي

)(9

)(7

خَت صبيان بُت أبيو
قاؿ  " :شهدت عمر رضي اهلل عنو َّ

خَت٘ب علي رضي اهلل عنو بُت أمي كعمي ٍ ،ب قاؿ
قاؿ َّ " :

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )157/7 ( )12611كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( )7352
( )307/12كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :من أحق بالولد  ،رقم ( ، )283/2 ( )2277
كالنسائي ُب سننو  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :إسبلـ أحد الزكجُت كٗتيَت الولد  ،رقم ( ، )185/6( )3496
كاٟتميدم ُب مسنده  ،رقم (  ، )250/2 ( )1114كالدارمي ُب سننو  ،رقم (  ، )1473/3( )2339كالبزار
ُب مسنده  ،رقم (  ، )261/16( )9448كالطحاكم ُب مشكل اآلثار رقم (  ، )97/8( )3086كالبيهقي ُب
السنن الكتل  ،رقم (، )4/8( )15758كالصغرىرقم (. )193/3( )2902
كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن القطاف  ،ك الًتمذم  ،كابن حباف  ،كا٠تاكم  ،كابن عساكر  ،كغَتىم ،
انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )327/8نصب الراية (  )268/3خبلصة البدر ا١تنَت (  ، )259/2إٖتاؼ ا١تهرة
( ، )76/15التلخيص اٟتبَت (  ، )38/4الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (  ، )83/2فتح الغفار اٞتامع
ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1585/3
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3تقدـ بياف اٝتها ص (. ) 650
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )650
( )5ي٤تى ّْسر تقدـ بيانو ص ( ) 650
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )650
()7تقدمت ترٚتتو ص (. )651
( )8تقدمت ٗتر٬تو ص (. )651
()9تقدمت ترٚتتو ص (. )651
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ألخ ٕب أصغر مٍت  :كىذا أيضان لو قد بلغ مبلغ ىذا ٠تَتتو "

كجو الداللة  -:دلت األحاديث كاآلثار السابقة على مشركعية التخيَت ١تن بلغ سبعان ،
)(1

كىذه قصص قد اشتهرت بُت الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كذلك يؤكد مشركعيتها .
اعتراض :

قد صح عن الصحابة رضي اهلل عنهم أهنم ٓب يٮتَتكا  ،كيدؿ على ذلك قصة أيب بكر
٠تَت أبو بكر رضي اهلل عنو
الصديق مع عمر رضي اهلل عنهما  ،كلو كاف التخيَت مشركعان ٌ
)(3

)(2

عاصمان بُت أبيو كأمو .
جواب عن االعتراض -:

بل إف التخيَت قد ثبت عن النيب  ، كما ثبت عن بعع الصحابة رضي اهلل عنهم
)(4

كا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
-5اإلجماع -:

كيدؿ على ىذا اإلٚتاع القصص اليت كقعت للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كىي
)(5

قصص ُب مظنة الشهرة  ،فلم تيػٍن ىكر  ،فكانت إٚتاعان .
اعتراض :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع  ،إذ إنو ٓب يثبت عن الصحابة رضي اهلل عنهم التخيَت  ،فضبلن عن
)(6

ثبوتو عن النيب . 

-6دليل عقلي من ناحيتين -:
الناحية األكلى :

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )417/11
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 650
( )3انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )83/2
( )4انظر  :زاد ا١تعاد ( ، )418/5البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )281/11
( )5ا١تغٍت البن قدامة (. )417/11
( )6انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )83/2
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أف التقدٙب ُب اٟتضانة ٟتق الوالد  ،فيقدـ من أىو أشفق ألف حظ الولد عنده أكثر
 ،كاعتتكا الشفقة ٔتظنتها  ،إذ ٓب ٯتكن اعتبارىا بنفسها  ،فإذا بلغ الغبلـ حدان يعرب
عن نفسو  ،كيٯتيٌز بُت اإلكراـ كضده  ،فماؿ إٔب أحد األبوين  ،ىد َّؿ على أنو أرفق بو

كأشفق عليو فقدـ بذلك " .
الناحية الثانية -:

الصغىر ٟتاجتو إٔب ٛتلها  ،كمباشرة خدمتو  .ألهنا أعرفبذلك
أف َّ
األـ قيدّْمت حاؿ ّْ
()1

كأقوـ بو  ،فإذا استغٌت عن ذلك تساكل كالداهي لقرّٔما منو  ،فىػ ير ّْج ىح باختياره .
اعتراض -:
ييسلَّم ما ذيكر لو ىكىرىد الشارع ٔتشركعية التخيَت  ،إال أف التخيَت ٓب يثبت عن النيب

صلى اهلل عليو كسلم كال عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كإذا كاف األمر كذلك ال ييسلَّم
()2
ٔتا ذكر من األدلة العقلية .

جواب عن االعتراض -:

بل ثبت التخيَت بُت الوالدين من خبلؿ السنة ك آثار ا٠تلفاء الراشدين  ،كغَتىم
()3

من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،مشركعية التمييز .

( )1ا١تغٍت البن قدامة (. )416/11
( )2انظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )284/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )48/3الكاُب ُب فقو أىل
ا١تدينة ( ، )625/2ا١تقدمات ا١تمهدات (. )299/1
( )3انظر  :آّموع شرح ا١تهذب (  ، )335/18ركضة الطالبُت (  ، )103/9كشاؼ القناع (  ، )496/5شرح
الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (. )34/6
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القوؿ الثاني :
عدـ مشركعية التخيَت  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
()3

()1

()2

كا١تالكية إال أف اٟتنفية قالوا إف

األـ أحق بالولد حىت يستغٍت ٍب يكوف األب أحق بو من دكف ٗتيَت  ،كا١تالكية قالوا األـ
أحق بو مطلقان ما ٓب تتزكج كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
-1عن عمرك بن شعيب

()4

عن أبيو عن جده

()5

رضي اهلل عنو " أف امرأة جاءت إٔب

رسوؿ اهلل  فقالت  :يا رسوؿ اهلل إف ابٍت ىذا كاف بطٍت لو كعاءن  ،كثديي لو سقاءن ،
كحجرم لو ًحواءن  ،كإف أباه طلقٍت  ،كأراد أف ينتزعو مٍت  ،فقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل  " أنت
()6
أحق بو ما ٓب تنكحي " .

( )1انظر ٖ :تفة الفقهاء (  ، )234 ،2229/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )48 ،46/3البناية شرح
ا٢تداية ( ، )649 ،644/5العناية شرح ا٢تداية (  ، )371/4اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم ( )197/1
.
( )2الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )296البياف كالتحصيل ( ، )414-413/5ا١تقدمات ا١تمهدات (، )299/1
حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (. )756/2
( )3استغناء الولد عند اٟتنفية  :ىو أف يأكل كحده  ،كيشرب كحده  ،كيلبس كحده  ،كيسنجي كحده "ػ
انظر  :ا١تبسوط ( ، )207/5كاحمليط التىا٘ب ( )176/3ككذلك بقية ا١تراجع ا١تشار إليها قبل قليل .
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )390
( )5سبق بياف اسم أيب عمرك بن شعيب مع جده ص (. )391
( )6أخرجو اإلماـ أٛتد  ،رقم ( ، )310/11( )6707كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ( ، )153/7كأبو داكد ُب سننو ،
كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :من أحق بالولد  ،رقم (  ، )283/2 ( )2276كاٟتاكم ُب مستدركو  ،رقم
( ، )225/2( )2830كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  )718( )15763كُب الصغرل كذلك  ،رقم
( ، )194/3( )2907ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )303/11( )15609كالبغوم ُب شرح
السنة  ،رقم ( ، )333/9( )2399كاٟتديث إسناده صحيح  ،قاؿ ا٢تيثمي  :ركاه أٛتد كرجالو ثقات .
انظر  :احملرر ُب اٟتديث (  ، )596/1نصب الراية (  ، )194/3البدر ا١تنَت ( ٖ ، )317/8تفة احملتاج إٔب أدلة
ا١تنهاج ( ٣ ، )433/2تمع الزكائد كمنبع الفوائد (  ، )333/4إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر ( ، )517/9
التلخيص اٟتبَت ( ، )36/4فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1584/3
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)(1

- 3عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :طلٌق عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو امرأتو
)(4
)(3
)(2
األنصارية  ،أـ ابنو عاصم  ،فلقيها ٖتملو ٔتحسر  ،كلقيو كقد في ًط ىم كمشى ،
 ،فأخذ بيده لينتزعو منها  ،كنازعها إياه  ،حىت أكجع الغبلـ كبكى  ،كقاؿ  :أنا
أحق بابٍت منك  ،فاختصما إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو  ،فقضى ٢تا بو  ،كقاؿ ر٭تها
)(5

يشب "  .ا.ىػ.
كحرىا كفرشها خَته لو منك حىت َّ
كجو الداللة -:
َّ
دؿ األثر أف األـ أحق باٟتضانة حىت يستغٍت الولد أك تتزكج األـ  ،كليس ُب األدلة
()6

السابقة بياف جواز أك مشركعية التخيَت بُت الوالدين .
اعتراض -:
()7
ال ييسلَّم ما ذيكر بل ثبت عن النيب  ككذلك عن خلفائو الراشدين التخيَت  ،بل ُب
()8

نفس األثر الذم استدللتم بو قاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو  " :حىت يشب كٮتتار لنفسو" .
جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بأنو قد ثبت عن النيب  التخيَت  ،ككذلك ال ييسلَّم بأف ا٠تلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم قد خَتكا  ،بل الثابت عدـ التخيَت كما ُب قصة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )2تقدمت ترٚتتها ص (. )650
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )650
( )4ي٤تى ّْسر  :تقدـ بيانو ص ( . ) 650
()5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )650
( )6انظر  :ا١تبسوط (  ، )207/5العناية شرح ا٢تداية (  ، )371/4البياف كالتحصيل (  ، )413/5ا١تقدمات
ا١تمهدات (. )565/1
( )7انظر  :األـ للشافعي (  ، )99/5اٟتاكم الكبَت (  ، )506/11ا١تغٍت البن قدامة (  ، )413/11كشاؼ
القناع (. )496/5
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 650
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()1

عنو مع امرأتو ُب ابنو عاصم عندما حكم بينهما أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،حيث
()2

حكم المرأة عمر رضي اهلل عنو ْتضانة ابنها عاصم .
-3دليل عقلي -:

أف الصغار ١تا ّٔم من العجز عن النظر ألنفسهم  ،كالقياـ ْتوائجهم جعل الشرع كالية
ذلك إٔب من ىو مشفق عليهم  ،فجعل حق التصرؼ بعد استغناء الولد عن األـ إٔب االباء
لقوة رأيهم مع الشفقة ،كالتصرؼ يستدعي قوة الرأم - ،كُب ا١تقابل -جعل حق اٟتضانة
لرفقهن ُب ذلك مع الشفقة كقدرهتن على ذلك
حاؿ الصغر كقبل االستغناء إٔب األمهات
َّ
بلزكـ البيوت  ،كالظاىر أف األـ أحفى كأشفق من األب على الولد  ،فتتحمل ُب ذلك من
ا١تشقة ما ال يتحملو األب ،كُب تفويع ذلك إليها زيادة منفعة للولد  ،كإذا كاف األمر
كذلك فإف الرجل إذا فارؽ ا١ترأة ك٢تما كلد فاألـ أحق بالولد أف يكوف عندىا حىت يستغٍت
()3

كبدكف ٗتيَت .

اعتراض  :يمكن أف يقاؿ :

ما ذيكر إ٪تا ىو استدالؿ عقلي  ،كاالستدالؿ العقلي ُب مقابلة النص ال ٬توز .

جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم بأناالستدالؿ العقلي ُب مقابلة النص  ،ألف التخيَت ٓب يثبت عن النيب  كال
()4

عن الصحابة رضي اهلل عنهم .
اإلجماع -:

()5

األـ أحق ْتضانة كلدىا قبل الفرقة كبعدىا كذلك إلٚتاع األمة كيدؿ على ذلك قضاء
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 650
( )2انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (  ، )83/2اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )197/1ا١تقدمات
ا١تمهدات ( ، )299/1حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (. )756/2
( )3انظر  :ا١تبسوط (  ، )207/5تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )46/3البحر الرائق شرح كنز الدقائق
(. )181/4
( )4انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ( ، )83/2حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (. )756/2
( )5انظر ٣ :تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (. )480/1
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قضاء أيب بكر الصديق ُب قضية عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما مع امرأتو ُب كلده عاصم
()1
 ،كالصحابة رضي اهلل عنهم حاضركف متوافركف كٓب يػيٍن ًكر ذلك أح هد منهم فكاف إٚتاعان .
اعتراض  -:يمكن أف يقاؿ :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع مع كجود خبلؼ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على أقواؿ  ،كلو
كانت ا١تسألة ٤تل إٚتاع ٓب ٮتتلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .
القوؿ الثالث -:

أف اإلماـ يدعو األبوين إٔب االستهاـ على االبن فإف أجابا إٔب ذلك أسهم بينهما  ،كإف
خَت االبن فإف أبيا حكم بو ١تن يراه أىبل بو منهما
أبيا أك أحد٫تا َّ
()3

()2

 ،كإٔب ذلك ذىب أبو

جعفر الطحاكم رٛتو اهلل تعأب من اٟتنفية كاستدؿ لذلك ٔتا يأٌب -:
)(4

-1عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو " أف امرأة جاءت إٔب رسوؿ هلل  فقالت :يا رسوؿ
)(5
 ،كقد نىػ ىف ىعٍت  ،فقاؿ
اهلل إف زكجي يريد أف يذىب بابٍت  ،كقد سقا٘ب من بئر أيب ًعنىبة
)(6
رسوؿ اهلل  استهما عليو  ،فقاؿ زكجها  :من ي٭تىاقٍُّت ُب كلدم ؟ فقاؿ النيب  : ىذا
)(7
أبوؾ  ،كىذه أمك  ،فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمو فانطلقت بو " .
)(8

-2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :طلٌق عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو امرأتو

( )1انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )181/4
( )2نقل ابن رشد القرطيب رٛتو اهلل ُب كتابو " ا١تقدمات ا١تمهدات ( )299/1أف اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل يرل " :
أف الوالدين إذا أبيا ٗتيَت الولد فإف اٟتاكم يقضي بو لؤلـ مباشرة ،كالذم كجدتو ُب شرح مشكل اآلثار لئلماـ
الطحاكم رٛتو اهلل  : )104/8 ( :أف الوالدين إذا أبيا ٗتيَت الولد فإف اٟتاكم يقضي بو ١تن يراه أكٔب بو منهما
سواءن كاف األب أك األـ " ا.ىػ
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )143
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 136
( )5بئر أيب ًعنىبةى  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 653
( )6من ي٭تاقٍت ُب كلدم  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 653
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 653
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )77
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)(3
)(2
)(1
امرأتو األنصارية  ،أـ ابنو عاصم  ،فلقيها ٖتملو ٔتحسر  ،كلقيو كقد في ًط ىم كمشى ،
فأخذ بيده لينتزعو منها  ،كنازعها إياه  ،حىت أكجع الغبلـ كبكى  ،كقاؿ  :أنا أحق بابٍت
منك  ،فاختصما إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو  ،فقضى ٢تا بو  ،كقاؿ  :ر٭تها  ،كحرىا ،
)(4

يشب كٮتتار لنفسو "  .ا.ىػ.
كفرشها  ،خَته لو منك حىت َّ

-3عن عبد الرٛتن بن ىغنىم
)(6
كأمو " .

)(5

خَت صبيان بُت أبيو
قاؿ  " :شهدت عمر رضي اهلل عنو َّ

)(7

خَت٘ب علي رضي اهلل عنو بُت أمي كعمي ٍب قاؿ ألخ
 -4عن عمارة اٞترمي قاؿ َّ " :
()8

ألخ ٕب أصغر مٍت  :كىذا أيضان لو قد بلغ مبلغ ىذا ٠تَتتو "
()9

 -5عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده

()10

رضي اهلل عنو " أف امرأة جاءت إٔب

رسوؿ اهلل  فقالت  :يا رسوؿ اهلل إف ابٍت ىذا كاف بطٍت لو كعاءن  ،كثديي لو سقاءن ،
كحجرم لو ًحواءن  ،كإف أباه طلقٍت  ،كأراد أف ينتزعو مٍت  ،فقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل  " أنت
()11
أحق بو ما ٓب تنكحي " .
()1
()12
ت أمي أف تيسلًم
ىب
أ
ك
،
أيب
أسلم
"
:
قاؿ
أبيو
عن
-6عن عبداٟتميد بن أيب سلمة
ىٍ
( )1تقدـ بياف اٝتها ص ( . ) 650
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )650
( )3ي٤تى ّْسر  :تقدـ بيانو ص ( . ) 650
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 650
()5تقدمت ترٚتتو ص (. )651
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 651
()7تقدمت ترٚتتو ص (. )651
( )8تقدمت ٗتر٬تو ص (. )652
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )390
( )10سبق بياف اسم أيب عمرك بن شعيب مع جده ص (. )391
( )11تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 657
( )12ىو عبداٟتميد بن جعفر بن عبداهلل بن اٟتكم بن رافع بن سناف أبو حفص األكسي األنصارم ا١تد٘ب ٝ ،تع من
كىشم  ،كأبو نعيم  ،كقاؿ بعضهم  :عبداٟتميد بن
٤تمد بن عمرك بن عطاء كأبيو  ،كٝتع منو ٭تِت القطاف  ،ي
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=

تيسلًم  ،فاختصما إٔب النيب  كأنا غبلـ  ،فقاؿ أيب  :أنا أيحق بو ،كقالت أمي  :أنا أحق بو
ت أمي لًليطٍ ًفها
 ،فقاؿ النيب  " : إف شئتما َّ
خَتتو  ،كُب ركاية " إف شئتما خَت٘تاهي "  ،فىػ ىوثػىبى ٍ
يب فقالت  :قد رضيت  ،قاؿ أيب  :قد رضيت  ،فدعا٘ب النيب  فقاؿ  :يا غبلـ  ،إف
ت ٨تو أمي فلما رأل ذلك
شئت اذىب إٔب أبيك  ،كإف شئت اذىب إٔب أمك  ،فىػتىػ ىو َّج ٍه ي
()2
ت إٔب أيب حىت قعدت ُب ًح ٍجره " .
النيب ٝ تعتو يقوؿ خلفي " اللهم اىده " فىػتىػ ىو َّج ٍه ي
كجو الداللة :
أف األحاديث كاآلثار السابقة قد جاء ُب بعضها بياف أف األـ أحق باٟتضانة من األب
ما ٓب تتزكج  ،كجاء ُب بعضها اآلخر اإلسهاـ أك التخيَت  ،كقد أمكن استعماؿ ٚتيعها بدكف
خَت بينهما  ،فإف أبيا قضى بو
تعارض كىو أف يسهم بُت األبوين على االبن  ،فإف أبيا َّ

اٟتاكم ١تن يراهي أىبلن ٟتضانتو منهما
()4

كلها .

()5

.

ػػػػػػػػػ
=

()3

 ،فكاف ىذا القوؿ أكٔب ألف فيو استعماالن لؤلدلة

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ  :ال ييسلَّم بصحة اآلثار كاألحاديث الدالة على مشركعية التخَت كاالستهاـ

سلمة كىو كىم كما ذلك البخارم رٛتو اهلل تعأب .

انظر  :الطبقات الكتل  ،ترٚتة رقم (  ، )56/7 ( )2956التاريخ الكبَت للبخارم رقم الًتٚتة
( ، )51/6( )1676اٞترح كالتعديل رقم الًتٚتة (. )177/4( )771
( )1ىو جعفر بن عبداهلل بن اٟتكم بن رافع بن سناف أبو حفص األكسي األنصارم .
انظر ا١تراجع السابقة نفسها .
( )2أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :الغبلـ بُت األبويُت أيهما أحق بو رقم
(  ، ) 140 / 2كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم (. )104/8( )3093
كاٟتديث صحيح  ،صححو الطحاكم كغَته  ،انظر  :شرح مشكل اآلثار (. )104/8
( )3انظر  :شرح مشكل اآلثار (. )104/8
( )4انظر  :شرح مشكل اآلثار (. )104/8
( )5انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )83/2
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الوجو الثاني  :لو يسلّْم بصحة التخيَت كاالستهاـ  ،فإف اٞتمع ال يلزـ أف يكوف ٔتا ذيكر ،إذ

إنو ٯتكن أف يقاؿ إف األـ ىي األحق ْتضانة الولد إٔب سن التمييز ٍ ،ب بعد ذلك عند ترافع
الوالدين إٔب اٟتاكم يدعو٫تا فيخيّْػ ير الولد بُت كالديو فيذىب إٔب أحد٫تا كما دلت عليو
اآلثار كاألحاديث  ،كليس للوالدين أك أحد٫تا أف يأىب التخيَت فيقضي بو اٟتاكم ١تن يراهي
()1
أىبلن بو منهما كما ذكرًب  ،إذ إف النص الشرعي ٓب َّ
يدؿ عليو .

جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ  :ال ييسلَّم بعدـ صحة اآلثار  ،بل ىي صحيحة  ،قد ثبتت عن النيب 
()2

كعن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .

الوجو الثاني -:
اٞتمع بُت األدلة ال يتم إال ٔتا ذكرنا ُّ ،
كيدؿ أف الوالدين ٢تما حق رفع ٗتيَت الولد قولو
" : إف شئتما خَت٘تاه " ( .)3فإذا أبيا التخيَت و
حينئذ ٓب يبق إال اجتهاد اٟتاكم لينظر ما ىو
ي
()4
أصلح  ،كأقوـ  ،كأحسن  ،للولد .
-7أف اعتماد ىذا القوؿ فيو إعماؿ لآلثار كلها  ،كاستعماؿ ٚتيع ىذه اآلثار أكٔب من
اطراح بعضها كإعماؿ البعع اآلخر .

اعتراض -:

كقد اعًتض باالعًتاض السابق نفسو  ،كأجيب بنفس اٞتواب .

الراجح -:

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم يتبُت أف القوؿ الراجح ىو قوؿ اإلماـ الطحاكم
رٛتو اهلل تعأب كذلك لؤلسباب اآلتية -:

( )1انظر  :جواىر العقود ( ، )190/2ركضة الطالبُت ( ، )103/9شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ،)34/6
كشاؼ القناع (. )496/5
( )2ا١تغٍت البن قدامة ( ، )413/11شرح مشكل اآلثار ( ، )104/8ا١تقدمات ا١تمهدات (. )299/1
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )662
( )4انظر  :شرح مشكل اآلثار ( ، )104/8ا١تقدمات ا١تمهدات (. )299/1
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-1أف ما ذىب إليو اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل تعأب فيو ٚتع بُت األدلة كلها .
-2أف ما ذىب إليو اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل تعأب فيو مراعاة للمصاّب اليت راعاىا
الشارع اٟتكيم  ،كبياف ذلك أف النيب  عندما جعل ٗتيَت الغبلـ راجع إٔب مشيئتهما  ،فإنو
كاٟتالة ىذه إذا رفضا ٗتيَت الغبلـ فإف اٟتاكم ينظر إٔب األصلح للمحضوف  ،فإف رأل أف
األصلح لو أف يكوف عند كالدتو جعلو عندىا  ،كإف رأل أف األصلح أف يكوف عند كالده
جعلو عنده  ،كىذا فيو مراعاة ١تقاصد الشريعة اإلسبلمية  ،كاليت راعت حفظ الضركريات
ا٠تمس .
-3أف قوؿ اإلماـ الطحاكم رٛتو اهلل تعأب ال يتعارض مع قضاء النيب  كال خلفائو
الراشدين رضي اهلل عنهم .
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المبحث التاسع
من كطئ امرأة يعتقدىا زكجتو يلحقو نسب كلده منها
أكالن  :التعريف بالنسب لغة كاصطالحان -:

النسب لغة ىو  :القرابة  ،كٝتيت القرابة نسبان ١تا بينهما من صلة  ،كأصلو من

قو٢تم نسبتو إٔب أبيو نسبان ٔ ،تعٌت عزكتو إليو  ،كانتسب إليو  :اعتزل إليو  ،كٚتع
النسب  :أنساب  ،كانتسب كاستنسب  ،أم  :ذكر نسبو  ،كلذلك فإنو يقاؿ للرجل
سب لنا حىت نعرفك .
إذا يسئل عن نسبو  :استنسب لنا  :أم انٍػتى ٍ
أما النسب اصطالحان :فقد عرؼ بالتعريف السابق نفسو .

كبناءن على ذلك يتضح جليان أنو ال فرؽ بُت ما قرره أىل اللغة ُب لساهنم  ،كما قرره
)(1
أىل الفقو ُب اصطبلحهم .
ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف من كطئ امرأة

يعتقدىا زكجتو فإنو يلحقو نسب كلده منها :

)(2

ُ ،ب
ىو شيخ اإلسبلـ أبو العباس أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية رٛتو اهلل تعأب
الفتاكل الكتل  " :حيث قاؿ  " :كمىت نكح امرأة نكاحان فاسدان متفقان على فساده ،
أك ٥تتلفان ُب فساده  ،أك ملكها ًملكان متفقان على فساده  ،أك ٥تتلفان ُب فساده  ،ككطئها
يعتقدىا زكجتو اٟترة  ،أك أمتو ا١تملوكة َّ ،
فإف كلده منها يلحقو نسبو  ،كيتوارثاف باتفاؽ
)(3
ا١تسلمُت  .....كّٔذا قضى ا٠تلفاء الراشدكف كاتفق عليو أئمة اإلسبلـ " .
( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (نسب) ص (  ، )273كا١تصباح ا١تنَت مادة (نسب) ص (  ، )348التعريفات
الفقهية للتكيت ص ( ، )227القاموس الفقهي  ،ص (. )351
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )160
( )3انظر  :الفتاكل الكتل (. )354/3
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ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(1

)(2

-1عن عبيد اهلل بن أيب زياد  ،أخت٘ب أيب قاؿ  :أرسل عمر رضي اهلل عنو إٔب
)(3
شيخ من بٍت يزىرة  ،فجئت معو إٔب عمر رضي اهلل عنو كىو ُب اٟتًجر  ،فسألو عن
)(4
ًكالى ود من أكالد اٞتاىلية  ،فقاؿ  :أما النطفة فمن فبلف  ،كأما الولد فعلى فراش فبلف ،
لكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى بالولد
فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :صدقت  ،ك َّ
فلما َّ
كٔب الشيخ دعاه عمر رضي اهلل تعأب عنو  ،فقاؿ  :أخت٘ب عن بناء
للفراش َّ ،
وت لبناء البيت فىػ ىع ىجزكا  ،فًتكوا بعضها ُب اٟتجر ،
البيت  ،فقاؿ  :إف قريشان كانت تىػ يق ي
)(5
فقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو صدقت " .

( )1ىو عبيد اهلل بن أيب زياد  ،القدَّاح أبو اٟتصُت ا١تكي ٝ ،تع أبا الطفيل كالقاسم  ،ركل عنو الثورم كككيع ،قاؿ
٭تِت القطاف  :كاف كسطان كٓب يكن بذاؾ  ،ليس ىو مثل عثماف بن األسود كال سيف  ،ك٤تمد بن عمرك أحب
إٕب منو  ،كنيتو أبو اٟتصُت  ،كناه بذلك ٤تمد بن بكر التسا٘ب  ،كثقو العجلي  ،كقىبًلىوي اإلماـ أٛتد  ،كما كثقو
َّ
٭تِت بن معُت  ،كقاؿ مرة  :ليس بو بأس  ،كقاؿ النسائي  :لييس بالقوم  ،كُب ا١تقابل  :ضعفو ابن شاىُت ،
كابن أيب حاًب " ا.ىػ  .توُب سنة ٜتسُت .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )37/6 ( )1621ا١تؤتلف كا١تختلف (  ، )548/2تاريخ أٝتاء الضعفاء
كالكذابُت رقم الًتٚتة (  ، )150/1 ( )492الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )216/1 ( )1055التاريخ
الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (. )382/5( )1221
( )2اسم أبيو  :أبو زياد ال ىقدَّاح ا١تكي  ،كٓب أقف على أكثر من ذلك .
انظر  :ا١تراجع السابقة .
( )3شيخ من بٍت زىرة  :اٝتو ٣تهوؿ .
انظر ٖ :تفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم (. )130/10
(ً )4كالى ود  :بغَت ا٢تاء اٟتمل  ،كا١تراد بو ىنا الولد  ،أم فسألو عن و
كلد من أكالد اٞتاىلية .
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (كلد) ص (. )389
( )5أخرجو اإلماـ الشافعي ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )350/1 ( )903كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )17689
( ، )51/4كالبزار ُب مسنده  ،رقم (  ، )325/3( )1121كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( )9920
( ، )238/7كالبوصَتم الكنا٘ب ُب مصباح الزجاجة  ،رقم (  ، )122/2( )718كابن حجر ُب ا١تطالب العالية
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)(1

-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " أف النيب  " قضى بالولد للفراش" .
)(2
-3عن عثماف رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  قضى بالولد للفراش " .
)(3
-4عن رباح قاؿ  :زكجٍت أىلي أ ىىمةن ٢تم ركمية  ،كلدت ٕب غبلمان أسود
)(5
ً )(4
بالركمية  ،فحملت  ،كقد
ي
:
لو
يقاؿ
،
ركمي
د
عب
فىػ ىعل ىقها
وحنَّس فجعل يراطنها ُّ
ه
ي ى
ػػػػػػػػػ
=

كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم
بزكائد ا١تسانيد الثمانية  ،رقم (  ، )464/8( )1719كقد ركل ىذا اٟتديث ه
كعمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف  ،كعلي بن أيب طالب كعائشة  ،كسعد بن أيب كقاص  ،كأيب ىريرة ،كأمامة
كجد عمرك بن شعيب  ،كابن عمر كمعاكية كابن عباس كالتاء بن عازب كعبادة بن الصامت  ،كابن
الباىلي ّْ ،
مسعود  ،ككائلة بن األسقع كغَتىم  ،كأصل اٟتديث ُب الصحيحُت  ،فصحيح البخارم ُ ،ب كتاب  :الفرائع ،
باب  :الولد للفراش  ،حرة كانت أك أمة  ،رقم (  ، )153/8( )6749كمسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :الولد
للفراش  ،رقم ( ، )1080/2( )1457كغَت٫تا من كتب السنة كأيب داكد  ،رقم ( ، )282( )2273كالًتمذم
رقم ( ، )455/3( )1157كغَت٫تا الكثَت  ،قاؿ البوصَتم  ،الكنا٘ب الشافعي ُب مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن
ماجو ( : )132/2كىو يتكلم عن إسناد ابن أيب شيبة  :ىذا إسناد صحيح  ،رجالو ثقات " ا.ىػ
انظر  :التلخيص اٟتبَت (. )524/4
( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )51/4( )17689كغَته  ،كاألثر إسناده صحيح  ،كما قاؿ البوصَتم
الكتا٘ب الشافعي ُب مصباح الزجاجة (. )132/2
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )51/4 ( )17689كاٟتديث إسناده كلهم ثقات حدثنا يزيد بن
ىاركف قاؿ  :أختنا مهدم بن ميموف عن ٤تمد بن عبداهلل بن أيب يعقوب عن اٟتسن بن سعد  ،قاؿ  :حدثٍت
رباح اٟتبشي  ،عن عثماف رضي اهلل عنو .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب (.)274/1( ،)424/3( ، )122/4
( )3ىو رباح الكوُب من ا١توإب  ،ركل عن عثماف رضي اهلل عنو حديث " الولد للفراش " كركل عنو اٟتسن بن سعد
مؤب اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ()454/2( )1833
( )4ىعلً ىق ىها  :أم نشب ّٔا كاستمسك .
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( :علق) (. )245
وحنَّس  :ىو يوحنس مؤب مصعب بن الزبَت  ،كقاؿ بعضهم ىو يوحنس بن عبداهلل مؤب ضباعة بنت الزبَت بن
( )5يي ى
عبدا١تطلب " ا.ىػ  .كٓب أقف على أكثر من ذلك .
انظر  :التاريخ الكبَت البن أيب خيثمة رقم الًتٚتة (  . )230/2 ( )2612كقد ذكره البغوم كىو يذكر
إسناد حديث سعيد بن زيد رضي اهلل عنو ُب معجم الصحابة ( : )41/3أف النيب  اختص حسنان  ،كما ذكره
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كانت كلدت
ٕب غبلمان أسود مثلي  ،فجاءت بغبلـ كأنو كزغة من الوزغات ،فقلت ٢تا  :ما ىذا

وحنَّس فاعًتؼ ،فأتيت عثماف بن عفاف رضي
وحنَّس  ،فسألت يي ى
؟ فقالت  :ىو من يي ى
اهلل عنو  ،فذكرت ذلك لو  ،فأرسل إليهما فسأ٢تما ٍ ،ب قاؿ  :سأقضي بينكما بقضاء
رسوؿ اهلل  : الولد للفراش كللعاىر اٟتجر  ،فأٟتقو يب  ،قاؿ  :فجلد٫تا  ،فولدت ٕب
بعد غبلمان أسود "

كُب ركاية " فاختصما إٔب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،فرفعهما إٔب علي بن أيب
طالب رضي اهلل عنو  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  :أقضي فيها بقضاء رسوؿ اهلل " 

الولد للفراش "  ،كللعاىر اٟتجر  ،فجلد٫تا ٜتسُت ٜتسُت "

ػػػػػػػػػ
=

)(1

ا.ىػ .

أيضان ابن قانع ُب معجم الصحابة ( )264/1كىو يذكر إسناد حديث سعيد بن عمر بن نفيل أف النيب  قنت
كعصيَّةن عصت اهلل كرسولو " .
فقاؿ  " :اللهم العن ًرعبلن كذكوانان ي
( )1أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )511/1 ( )467كإسناده كلهم ثقات إال أف فيو اٟتجاج بن أرطأة
مدلس  ،كالظاىر أف اٟتجاج أخطأ فيو ،كإ٪تا ركاه اٟتسن بن عبداهلل بن أيب يعقوب عن اٟتسن بن سعد عن رباح عن
عثماف رضي اهلل عنو  ،كإسناده الصحيح ىو  :حدثنا عفاف بن مسلم  ،حدثنا جرير بن حازـ  :قاؿ ٝ :تعت ٤تمد بن
عبداهلل بن أيب يعقوب ٭تدث عن رباح عن عثماف رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )187/5 ( )4553كرقم الًتٚتة ( ٣ ، )443/1 ( )896تمع الزكائد
للهيثمي ( ، )16/5التلخيص اٟتبَت (. )4/4
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

من كطئ امرأة بشبهة مثل أف يطأ امرأة يعتقدىا زكجتو  ،أك بنكاح فاسد إٚتاعان فإنو

عامةي الفقهاء كاٟتنفية
يلحقو نسبو كلده منها  .كإٔب ذلك ذىب َّ
)(3

)(1

)(2

)(1

كا١تالكية

)(2

كالشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :

( )1قاؿ ُب البناية شرح ا٢تداية (  " )182/5كعليها أم ا١ترأة ا١تذكورة اليت يدخل ّٔا ُب النكاح الفاسد العدة  ،إٟتاقان
للشبهة  ،أم لشبهة النكاح باٟتقيقة أم حقيقة النكاح ُب موضع االحتياط  ،ألف النسب أمر ٭تتاط ُب إثباتو
إحياءن للولد " ا.ىػ  ،كقاؿ ُب تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  : )153/2كيثبت نسب كلدىا أم ا١توطوءة
بشبهة – أك بنكاح فاسد – ألف النسب ٭تتاط ُب إثباتو إحياءن للولد  ....كيعتت مدة النسب من كقت الدخوؿ
" ا.ىػ .
كانظر  :ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ( ، )305/1اٞتوىرة النَتة ( ، )20/2العناية شرح ا٢تداية (، )367/3
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )184/3درر اٟتكاـ (. )346/1
( )2قاؿ ُب الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  " : )18/2كمثاؿ ذلك أف يطأ امرأة يظنها زكجتو أك يتزكج
اٟتد عنو " ،كقاؿ ُب حاشية الصاكم (  " : )691/2كا١تشتبهةي  :أم ا١توطوءة
تزك٬تان فاسدان ٣تمعان عليو لكن يدرأ ي
كطء شبهة إما غلطان يظنها زكجتو كىي غَت ذات زكج  ،أك ٓب يدخل ّٔا زكجها كٓب يعلم حاؿ كطئها  ....أك إما
لنكاح فاسد إٚتاعان يدرأ عنها َّ
اٟتد ،".....كقاؿ ُب الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( " : )450/1
كضابط نكاح الشبهة أف ينكح نكاحان ٣تمعان على فساده  ،لكن ييدرأ ُّ
اٟتد كأف يتزكج ٔتعتدة أك خامسة أك ذات
٤ترـ " ا.ىػ .

تنبيو -:

درء ّْ
اٟتد يلزـ منو إثبات النسب  ،كلذلك قاؿ ُب التهذيب اختصار ا١تدكنة (  " : )595/2كمن كطئ أمةن
٭تد إذ ال ٬تتمع ُّ
مكاتبةن فأتت بولد ٟتق بو  ،ككانت بو أـ كلد كال ُّ
النسب " .
اٟتد ك ي
كجاء ُب ا١تدكنة ( ٓ : )482/4 ( ، )477/4 ( ، )533/2ب أٝتع من مالك ُب ىذه ا١تسألة شيئان  -أم
اٟتد فإذا يدرئ ُّ
َّسب ك ُّ
اٟتد
مسألة كطء األمة ا١تكاتبة كىل ي٭ت ُّد أـ ال  -إال أ٘ب ٝتعت مالكان يقوؿ  :ال ٬تتمع الن ي
اٟتد  ،كال أحفظو عن مالك  ،فإذا يدرئ ُّ
البد أف ييدرأ ُّ
ثبت النسب  ،فأرل ُب مسألتك ىذه َّ :
اٟتد كجب
النسب " ا.ىػ .
( )3قا ُب ٖتفة احملتاج ( ....." : )162/5كأف كطئ امرأة فأتت منو بولد فإنو ينسب إليو  ،فهو كطء بشبهة  ،ألف
صَت زناهي كوطئو بشبهة لعدـ قصده "  ،كقاؿ ُب حاشية قليويب كعمَتة (  " : )244/3ككذا ا١توطوءة
زكاؿ عقلو َّ
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األدلة :

)(3

)(4

-1عن عبيد اهلل بن أيب زياد  ،أخت٘ب أيب قاؿ  :أرسل عمر رضي اهلل عنو إٔب
)(5
شيخ من بٍت يزىرة  ،فجئت معو إٔب عمر رضي اهلل عنو كىو ُب اٟتًجر  ،فسألو عن
و )(6
كالد من أكالد اٞتاىلية  ،فقاؿ  :أما النطفة فمن فبلف  ،كأما الولد فعلى فراش فبلف ،
لكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى بالولد
فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :صدقت  ،ك َّ
ػػػػػػػػػ
=

بشبهة ُب حقو  ،بأف ظنها زكجتو أك أمتو  ،بنكاح أك شر واء فاسدين  ،أك غَت ذلك ٖ ،ترـ عليو يأمهاهتا كبناهتا ،
كٖترـ ىي على آبائو كأبنائو  ،كما يثبت ىذا الوطء النسب كيوجب العدة " ا.ىػ.

كقاؿ ُب حاشية اٞتمل (  : )335/3كيثبت النسب بزناه  ،أم كأف كطئ امرأة فأتت منو بولد فإنو ينسب
إليو  ،كال يقاؿ  :كلد زنا ال ينسب إليو " ا.ىػ .
( )1قاؿ ُب ا١تغٍت ( " : )118/7قاؿ ابن ا١تنذر أٚتع كل من ٭تفظ عنو من علماء األمصار على أف الرجل إذا كطئ
امرأة بنكاح فاسد أك بشراء فاسد  ،أهنا ٖترـ على أبيو  ،كابنو  ،كأجداده ً ،
ككلد كلده ،كىذا مذىب مالك
كاألكزاعي كالثورم كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ كأصحاب الرأم  ،كألنو كطءه يػىٍل ىحق بو النسب فأثبت التحرٙب
ً
كالوطء ا١تباح " ا.ىػ  ،كقاؿ أيضان ُب (  " : )82/8كإف كطئ رجل امرأة ال زكج ٢تا بشبهة فأتت بولد ٟتقو
نسبو " ا.ىػ  ،كقاؿ ُب موضع آخر من ا١تغٍت (  : )200/5كيلحقو النسب ١توضع الشبهة " ،كُب الفتاكل
الكتل  " :حيث قاؿ  " :كمىت نكح امرأة نكاحان فاسدان متفقان على فساده  ،أك ٥تتلفان ُب فساده  ،أك ملكها
ًملكان متفقان على فساده  ،أك ٥تتلفان ُب فساده  ،ككطئها يعتقدىا زكجتو اٟترة  ،أك أمتو ا١تملوكة  ،فإف كلده منها
يلحقو نسبو  ،كيتوارثاف باتفاؽ ا١تسلمُت  .....كّٔذا قضى ا٠تلفاء الراشدكف كاتفق عليو أئمة اإلسبلـ " .
كانظر  :الشرح الكبَت ( ، )478/7كمطالب أكٕب النهى (. )92/5
( )2قاؿ ُب احمللى (  : )176/3كىذه الزانية ليست كا١توطوءة بشبهة اليت ييلحق كلدىا بالواطئ " ا.ىػ ،كقاؿ أيضان :
( " : )94/10كأخذنا حكم إرضاع ا١تبتوتة كا١تنفسخة النكاح كاليت يلحق كلدىا ُب نكاح فاسد من قولو تعأب
ﮮ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼػ  ،سورة البقرة من اآلية []233
ﮯ
 :ﭽ ﮪﮫﮬ ﮭ
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 664
( )4اسم أبيو  :تقدـ بيانو ص ( .) 664
( )5شيخ من بٍت زىرة  :تقدـ بيانو ص ( . ) 664
(ً )6كالى ود  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 664
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فلما َّ
كٔب الشيخ دعاه عمر رضي اهلل تعأب عنو  ،فقاؿ  :أخت٘ب عن بناء
للفراش َّ ،
وت لبناء البيت فىػ ىع ىجزكا  ،فًتكوا بعضها ُب اٟتجر ،
البيت  ،فقاؿ  :إف قريشان كانت تىػ يق ي
)(1

فقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو صدقت " .
)(2
-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " أف النيب  " قضى بالولد للفراش" .
)(3
-3عن عثماف رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  قضى بالولد للفراش " .
)(4
-4عن رباح  ،قاؿ  :زكجٍت أىلي أ ىىمةن ٢تم ركمية  ،كلدت ٕب غبلمان أسود

ً
وحنَّس
فىػ ىعل ىقها عب هد ركمي  ،يقاؿ لو  :يي ى
كانت كلدت ٕب غبلمان أسود مثلي  ،فجاءت بغبلـ كأنو كزغة من الوزغات ،فقلت ٢تا
وحنَّس فاعًتؼ ،فأتيت عثماف بن
وحنَّس  ،فسألت يي ى
 :ما ىذا ؟ فقالت  :ىو من يي ى
عفاف رضي اهلل عنو  ،فذكرت ذلك لو  ،فأرسل إليهما فسأ٢تما ٍ ،ب قاؿ  :سأقضي
بينكما بقضاء رسوؿ اهلل  : الولد للفراش كللعاىر اٟتجر  ،فأٟتقو يب  ،قاؿ :
فجلد٫تا  ،فولدت ٕب بعد غبلمان أسود "
كُب ركاية " فاختصما إٔب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،فرفعهما إٔب علي بن أيب
طالب رضي اهلل عنو  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  :أقضي فيها بقضاء رسوؿ اهلل " 
)(7
الولد للفراش "  ،كللعاىر اٟتجر  ،فجلد٫تا ٜتسُت ٜتسُت " ا.ىػ .
)(5

)(6

بالركمية  ،فحملت  ،كقد
فجعل يراطنها ُّ

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 664
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 665
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 665
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 665
( )5تقدـ بياهنا ص ( . ) 665
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 665
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 666
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كجو الداللة من األدلة السابقة :
أف النيب  ككذلك خلفاؤه الراشدكف من بعده بينوا من خبلؿ أقوا٢تم كأقضيتهم أف
ثبوت النسب ال يفتقر إٔب صحة النكاح ُب نفس األمر  ،بل الولد للفراش  ،كبناءن على ذلك
فإف من كطئ امرأة يعتقدىا زكجتو إما ٞتهلو اك لفتول و
مفت خاطئ كإما لغَت ذلك فإنو
)(1

يلحقو النسب .

( )1انظر  :الفتاكل الكتل (. )354/3( )326/3
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المطلب الثالث

)(1

يحق لإلماـ أف يكترم منزالن للمعتدة من طالؽ رجعي على زكجها الغائب إذا لم
يجد متطوعان بمسكن
أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف اإلماـ ال يحق لو أف

يكترم منزالن للمعتدة على زكجها الغائب إالإذا لم يجد متطوعان بمسكن ىو :
)(2

أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم البغدادم الشهَت با١تاكردم  ،حيث قاؿ
)(3

)(4

ُب اٟتاكم الكبَت "  ،قاؿ الشافعي  " :كال نعلم أحدان با١تدينة أكرل منزالن  ،إ٪تا كانوا
يتطوعوف بإنزاؿ مناز٢تم كبأموا٢تم مع مناز٢تم " ٍب قاؿ ا١تاكردم رٛتو اهلل  " :كالذم أراد
الشافعي بذلك أف اٟتاكم يكًتم على الغائب مسكنان إذا ٓب ٬تد متطوعان ٔتسكن ألف النيب
)(5
 كإف ٓب يىكً ً
ًٍت لفاطمة بنت قيس مسكنان على زكجها  ،كال فعل ذلك أح هد من خلفائو

بعده  ،فؤلف أىل ا١تدينة كانوا يتطوعوف بإعارة مناز٢تم كال يكركهنا ،كلو كاف كذلك ُب زماننا
موجودان ُب عرؼ بعع الببلد استعاره اٟتاكم ٢تا ،كٓب يي ٍك ًرهً على زكجها  ،كإ٪تا اكًتاه ألنو ٓب
جد ا١تعَت ُب و
بلد عيٍرفيوي العارية أك الكراء".
٬تد معَتان  ،كسواءن يك ى

ثانيان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
ٓب أقف على أثر و
ألحد من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أنو اكًتل منزالن للمعتدة من
يدم من الكتب .
طبلؽ رجعي على زكجها الغائب فيما بُت َّ

( )1تقدـ التعريف بالعدة كا١تعتدة ص (. )613-612
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )203
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )270/11
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )623
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ثالثان  :رأم أىل العلم في المسألة -:
تحرير محل النزاع :

)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

اتفق عامة الفقهاء كاٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كالظاىرية ،
كغَتىم على أنو ٭تق لئلماـ أف يكًتم منزالن للمعتدة من طبلؽ رجعي على زكجها الغائب ،
كذلك بناءن على كجوب السكٌت للمطلقة الرجعية  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٭تق لئلماـ أف
يكًتم منزالن ٢تا على زكجها الغائب  ،إال أهنم اختلفوا ُب كجوب السكٌت للمطلقة البائن
على قولُت :
)(6

القوؿ األكؿ :
أف ا١تطلقة البائن ٕتب ٢تا السكٌت  ،كبناءن على ذلك فإنو ٭تق لئلماـ أف يكًتم منزالن
للمعتدة البائن على زكجها الغائب  .كإٔب ذلك ذىب عمر  ،كابن عمر  ،كابن مسعود ،
)(7

كعائشة رضي اهلل عنهم من الصحابة  ،كمن الفقهاء اٟتنفية .....................،
( )1انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )178/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )344/4بدائع الصنائع ( ٖ ، )321/3تفة
الفقهاء (. )249/2
( )2انظر  :حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (. )687/2
الفواكو الدكا٘ب ( ، )64/2ا١تقدمات ا١تمهدات (. )272/1
( )3انظر ٥ :تتصر ا١تز٘ب (  ، )327/8هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )211/15الوسيط ُب ا١تذىب
( ،)153/6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )50/11
( )4ا١تغٍت البن قدامة (  ، )300/11ا١تبدع (  ، )106/7العدة شرح العمدة (  ، )464شرح منتهى اإلرادات
( ، )232/3كشاؼ القناع (. )434/5
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )74/10
( )6فائدة :

بعع أىل العلم جعل النفقة من لوازـ السكن  ،فإذا يكجد السكن كجدت النفقة  ،كإذا ٓب يوجد السكن ٓب توجد
النفقة  ،كلذلك قاؿ اإلماـ القرطيب رٛتو اهلل ُب بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( : )137/3كأما التفريق بُت إ٬تاب النفقة
كالسكٌت فعسَت  ،ككجو عسره ضعف دليلو " ا.ىػ .
كبناءن على ذلك يصبح خبلؼ أىل العلم منحصران ُب قولُت  ،أما من ٓب ىير ذلك – أم أف السكٌت كالنفقة
متبلزماف -فإف خبلؼ أىل العلم يكوف منحصران ُب ثبلثة أقواؿ :
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=

كا١تالكية ،
كاآلٌب:

)(1

)(2

كالشافعية  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد

)(3

 ،كاستدلوا لذلك بثبلثة أدلة كىي

-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭼ .
)(4

-2قولو تعأب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ػػػػػػػػػ
=

القوؿ األكؿ :
كجوب السكٌت كالنفقة للمبتوتة  ،كبو قاؿ من الصحابة عمر  ،كابن مسعود  ،رضي اهلل عنهم  ،كمن
الفقهاء اٟتنفية .
القوؿ الثاني :

عدـ كجوب السكٌت كالنفقة للمبتوتة  ،كبو قاؿ من الصحابة ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،كمن الفقهاء
اٟتنابلة كالظاىرية .
القوؿ الثالث :

كجوب السكن كعدـ كجوب النفقة للمبتوتة  ،كبو قاؿ من الصحابة ابن عمر  ،كعائشة رضي اهلل عنهم ،
كمن الفقهاء ا١تالكية كالشافعية .
انظر  :بدائع الصنائع ( ٖ ، )321/3تفة الفقهاء (  ، )249/2ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )272/1بداية آّتهد كهناية
ا١تقتصد ( ٥، )136/3تتصر ا١تز٘ب (  ، )327/8الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )153/6ا١تبدع (  ، )106/7العدة
شرح العمدة ( ، )464شرح منتهى اإلرادات (. )232/3
( )7انظر  :اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (  ، )702/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )178/3بدائع الصنائع
(ٖ ، )321/3تفة الفقهاء (. )249/2
( )1انظر  :حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  ، )687/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )64/2ا١تقدمات ا١تمهدات
( ، )272/1بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )136/3
( )2انظر  :الوسيط ُب ا١تذىب ( ٥ ، )153/6تتصر ا١تز٘ب (  ، )327/8هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب
(.)211/15
( )3انظر  :عوف ا١تعبود (. )277/6
( )4سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
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ﭚﭼ .
)(1

كجو الداللة من اآليتين الكريمتين :

جل كعبل َّبُت ُب اآلية األكٔب أنو ال ٬توز إخراج الزكجات من بيوهتن َّ ،
فدؿ ذلك
أف اهلل َّ
على استحقاؽ السكٌت ُب عموـ ا١تطلقات ،أما اآلية الثانية فقد أمر اهلل جل كعبل بوجوب
إسكاف الزكجات كا١تطلقات على كجو العموـ ،كإف كاف با١تطلقات أخص  ،كذلك ألف ما
)(2

قبل ىذه اآلية كما بعدىا دليل عليو .
اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
أف ا١تراد باآليتُت الكرٯتتُت ا١تطلقة الرجعية دكف ا١تبتوتة لقوؿ اهلل جل كعبل :

ﭽﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ  ،كيدؿ على ذلك أف عامة ا١تفسرين بيَّنوا
)(3

جل كعبل ١تا قاؿ ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ " إ٪تا أشار
أف اهلل َّ
)(4

)(5

بذلك إٔب الطبلؽ الرجعي  ،إذ إف فيو أمبلنلرجوع الزكج إٔب زكجتو  ،أما ُب الطبلؽ البائن
فإف األمل ضعيف جدان  ،بل كال يكوف إال بعد زكج  ،كلذلك قالت فاطمة بنت قيس

)(6

)(7

رضي اهلل عنها ١تركاف بن اٟتكم عندما أرسل إليها................................

( )1سورة الطبلؽ من اآلية (. )6
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )247/11
( )3سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )4سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )5انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف (  ، )363/4تفسَت الطتم (  ، )442/23تفسَت القرآف العزيز ( ، )402/4
تفسَت الثعليب ( ، )334/9ا٢تداية إٔب بلوغ النهاية ( ، )7530/12تفسَت ا١تاكردم ( ، )30/6تفسَت البغوم
(  ، ) 150 / 8تفسَت السمعا٘ب ( . ) 460 / 5
( )6تقدمت ترٚتتها ص (. )623
( )7ىو مركاف بن اٟتكم بن أيب العاص بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي  ،قبع رسوؿ اهلل  ك ىو ابن ٙتا٘ب
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=

)(1

قبيصة بن ذؤيب يسأ٢تا عن ىذا اٟتديث فأختتو  ،فقاؿ مركاف ٓ :ب نسمع ىذا
اٟتديث إال من امرأة  ،سنأخذ بالعصمة اليت كجدنا الناس عليها  ،فقالت فاطمة بنت قيس
رضي اهلل عنها بيٍت كبينك القرآف قاؿ اهلل تعأب  :ﭽﭖ ﭗﭼ حىت بلغ :
)(2

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ٍب قالت  :فأم أمر ٭تدث بعد الثبلث؟ إ٪تا ىو ُب
)(3

مراجعة الرجل امرأتو  ،فكيف ٖتبس امرأة ؟ ككيف تقولوف ال نفقة ٢تا إذا ٓب تكن حامبلن ؟

فعبلـ ٖتبسوهنا "

)(4

.

الوجو الثاني :
أف السنة النبوية بيَّنت أف كجوب السكٌت من حق ا١تطلقة الرجعية دكف ا١تبتوتة  ،كمن

األحاديث الدالة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس
)(6

)(5

رضي اهلل عنها حيث قالت أرسل

إٔب زكجي أبو عمرك بن حفص ابن ا١تغَتة  ،عياش بن أيب ربيعة بطبلقي ،كأرسل معو
ٓتمسة آصع ٘تر  ،كٜتسة آصع شعَت  ،فقلت  :أما ٕب نفقة إال ىذا ؟ كال ُّ
اعتد ُب منزلكم
علي ثيايب  ،كأتيت رسوؿ اهلل  ، فقاؿ :كم طلقك ؟ قالت
؟ قاؿ :ال  :قالت  :فشددت َّ
ػػػػػػػػػ
=

سنُت فلم يزؿ مع أبيو  ،حىت توُب أبوه اٟتكم بن أيب العاص ُب خبلفة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ٍ ،ب ٓب يزؿ
كاتبان مع ابن عمو عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،ك١تا يحصر عثماف رضي اهلل عنو كاف مركاف يقاتل دكنو أشد
القتاؿ  ،كالٌهي معاكية رضي اهلل عنو إمارة ا١تدينة ٍ ،ب ٚتع إٔب ا١تدينة مكة كالطائف  ،مات ُب صدر رمضاف سنة
ٜتس كستُت "
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة ( )2393ص ( ، )681التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ()368/7( )1579
 ،الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة (  ، )405/1 ( )1984كالطبقات الكتل البن سعد  ،رقم الًتٚتة
(. )27/5( )617
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )448
( )2سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )3سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )4أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :ا١تطلقة ثبلثان ال نفقة ٢تا  ،رقم (.)1117/2( )1480
( )5تقدمت ترٚتتها ص (. )623
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )624
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 :ثبلثان  ،قاؿ  :صدؽ  ،ليس لك عليو نفقة كال سكٌت  ،اعتدم ُب بيت ابن عمك ابن أـ
مكتوـ  ،فإنو ضرير البصر  ،كُب ركاية أف النيب  قاؿ  " :إ٪تا النفقة كالسكٌت للمرأة إذا كاف
لزكجها عليها الرجعة "

)(1

كلو كانت السكٌت كاجبة للمبتوتة ١تا أمرىا النيب  أف َّ
تعتد ُب

بيت ابن عمها ابن أـ مكتوـ  ،بل ىكلى ىما قاؿ ٢تا " ليس لك عليو نفقة كال سكٌت

)(2

" ا.ىػ .

جواب عن االعتراض من خمسة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف اهلل جل كعبل قاؿ  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ٬توز أف يكوف الذم
)(3

٭تدثو نكاحان .

الوجو الثاني :

٬توز أف يكوف أكؿ الكبلـ عامان ُب الرجعية كا١تبتوتة كىو من قولو تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ كآخره خاصان ُب الرجعية دكف ا١تبتوتة  ،كىو قولو تعأب
)(4

بعد ذلك مباشرة  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ .
)(5

الوجو الثالث :

)(6
أف سعيد بن ا١تسيب من أفقو الناس  ،كقد يسئًل عن سكٌت ا١تبتوتة  ،فقاؿ ٢ :تا

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )625
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )300/11
( )3سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )4سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )5سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )396
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السكٌت  ،ف يذكر لو حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها فقاؿ  :تلك امرأة فتنت الناس،
)(2

)(1

)(3

كاف ُب لساهنا ىذ ىرابة  ،فاستطالت على أٛتائها فنقلها رسوؿ اهلل  لطوؿ لساهنا .
)(4
طلَّق امرأتو بنت عبدالرٛتن ابن
كيؤكد ما سبق أيضان أف ٭تِت بن سعيد بن العاص
)(5

اٟتكم فانتقلها أبوىا عبدالرٛتن فأرسلت عائشة

)(6

)(7

رضي اهلل عنها إٔب مركاف بن اٟتكم

)(7

اٟتكم " اتق اهلل كأردد ا١ترأة إٔب بيتها تعٍت سكناىا كأجب  ،فقاؿ مركاف  :أك ما بلغك
)(8

شأف فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة رضي اهلل عنها  :ال عليك أال تذكر فاطمة –
تعٍت أف تلك كاف ٢تا قصة أخرجت ٢تا  ،فقاؿ مركاف  :إف كاف بك الشر –يعٍت الذم كاف
ً
أيضا كفيو ذى ىرابىةه .
ب فاحش ن
ب أم فصيح  ،كذى ًر ه
( )1ذرابة  :أم فحش  ،يقاؿ  :امرأة ذ ٍربىةه أم بذلةه  ،كلساهنا ذى ًر ه
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (ذرب) ص ( . )123كالقاموس احمليط  ،مادة (ذرب) ص (.)587
( )2اٟتمو  :كل من كاف من قبل الزكج كاألخ كاألب .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (ٛتأ) ص ( ، )64كالقاموس احمليط مادة (ٛتو) ص (. )409
( )3أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس  ،رقم (،)289/2( )2296
)2378
كعبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )26/7 ( )12038كإسحاؽ بن راىويو ُب مسنده  ،رقم (
( ، )232/5كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )329/45( )27341كاألثر إسناده حسن .
انظر  :جامع األصوؿ ( ٖ ، )141/8تفة األشراؼ (  ، )461/12اٞتوىر النقي (  ، )477/7إٖتاؼ ا١تهرة البن
حجر ( ، )16/19ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية (. )396/8
( )4ىو ٭تِت بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األموم  ،أبو أيوب كاسم زكجتو ا١تشار إليها
ىنا زينب بنت عبدالرٛتن بن اٟتكم  ،قاؿ النسائي  :ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب كتاب الثقات  ،كىو من تابعي
أىل ا١تدينة  ،ركل لو البخارم كمسلم حديثان كاحدان "  .ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ، )38/8( )7428الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (. )184/5( )763
( )5ىو عبدالرٛتن بن اٟتكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس أبو مطرؼ  ،كيقاؿ  :أبو اٟتارث  ،أخو مركاف بن
اٟتكم سكن دمشق  ،ككاف شاعران ٤تسنان  ،أدرؾ عائشة رضي اهلل عنها  ،حضر الدار مع عثماف رضي اهلل عنو
ُب اٟتصار " ا.ىػ .
انظر  :تاريخ دمشق البن عساكر  ،رقم الًتٚتة (  ، )311/34 ( )3796الواُب بالوفيات  ،رقم الًتٚتة
( ، )82/18( )3معا٘ب األخبار ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم الًتٚتة (. )183/2( )1476
( )6تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 41
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 674
( )8تقدمت ترٚتتها ص (. )623
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من فاطمة حُت أخرجت  ،فحسبك ما بُت ىذين من الشر
الشر الذم أخرجت فاطمة من أجلو "

)(1

– يعٍت أنٍت أخرجتها ألجل

.

الوجو الرابع :
أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ١تا قالت ٓ " :ب ٬تعل ٕب نفقة كال سكٌت فؤلهنا حُت
)(2

تصورت أنو نقلها
كتمت السبب كرأت الرسوؿ  قد نقلها إٔب بيت ابن أـ مكتوـ
إلسقاط سكناىا  ،كىذا ُّ
أدؿ شيء على كجوب السكٌت  ،ألنو لو أسقطها ألرسلها لتسكن
حيث شاءىت .
الوجو الخامس :

أف ركاية فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها قوؿ النيب  " إ٪تا النفقة كالسكٌت لليت ٯتلك
)(3

زكجها رجعتها " إ٪تا ا١تراد بذلك أف استحقاقهما ٚتيعان إ٪تا يكوف لليت ٯتلك زكجها
معا  ،كإ٪تا تستحق السكٌت فقط دكف النفقةَّ ،
فدؿ ذلك
رجعتها ،ألف ا١تبتوتة ال تستحقهما ن
)(4

على كجوب السكٌت أيضان كسابقو .
)(6
)(5
-3عن الفريعة بنت مالك بن سناف كىي أخت أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما
عنهما " أهنا جاءت إٔب رسوؿ اهلل  تسألو أف ترجع إٔب أىلها ُب بٍت خدرة  ،فإف زكجها

( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :من أنكر على فاطمة بنت قيس  ،رقم ( ، )288/2 ( )2295
كمالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )824/4 ( )2150كاإلماـ الشافعي ُب مسنده  ،رقم ( ، )55/2 ( )178
كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم (  ، )68/3 ( )4527كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )2804
( ، )160/3كُب معرفة السنن كاآلثار أيضان  ،رقم ( )211/11( )15303كالبخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب
 :قصة فاطمة بنت قيس  ،رقم ( ، )57/7( )5321كاألثر صحيح  ،صححو الطحاكم كغَته .
انظر  :شرح مشكل اآلثار ( . ) 68 / 3
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 625
( )3ىذا جزء من حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها  ،كقد تقدـ ٗتر٬تو ص (. )625
(ٚ )4تيع ىذه الوجوه ا٠تمسة أجاب ّٔا ا١تاكردم رٛتو اهلل تعأب ُب اٟتاكم الكبَت (.)248-247/11
( )5تقدمت ترٚتتها ص (. )619
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )118
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)(2

)(1

ٟتقهم فقلتوه ،فسألت
خرج ُب طلب أ ٍىعبيد لو أىبىػ يقوا  ،حىت إذا كانوا بطرؼ ال ىق يدكـ
رسوؿ اهلل  :أف أ ٍىرجع إٔب أىلي فإنو ٓب يًتكٍت ُب مسكن ٯتلكو كال نفقة ؟ قالت  :فقاؿ
رسوؿ اهلل " : نعم " قالت  :فخرجت حىت إذا كنت ُب اٟتجرة أك ا١تسجد  ،دعا٘ب  ،أك
أمر يب  ،فدعيت لو  ،فقاؿ  " :كيف قلت " فرددت عليو القصة اليت ذكرت من شأف
)(3

زكجي  ،قالت  :فقاؿ  " :امكثي ُب بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو " قالت  :فاعتددت
إٕب فسألٍت
فيو أربعة أشهر كعشران  ،قالت  :فلما كاف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أرسل َّ
)(4

عن ذلك  ،فأختتو  ،فاتَّػبىػ ىعوي كقضى بو " .

العبد  ،يأبً يق  ،كبأبيق  ،بكسر الباء كضمها  :أم ىرب .
( )1أىبػى يقوا  :أم ىربوا  ،يقاؿ  :أىبى ىق ي
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (أبق) ص ( ، )1ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( :ابق) ص (. )9
( )2ال ىق يدكـ  :اسم جبل باٟتجاز قرب ا١تدينة  ،كقاؿ بعضهم  :قرية كانت عند حلب  ،كىي اسم ٣تلس إبراىيم
ا٠تليل عليو الصبلة كالسبلـ  ،كقاؿ بعضهم إذا كانت بالتشديد أم ال ىقدُّكـ فهي القرية اليت بالشاـ ا١تشار إليها
قبل قليل حيث اختنت إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ  ،كقد قيل إهنا اآللة اليت للنجار  ،كجزـ بعضهم بأف طرؼ
القدكـ ُب حديث الفريعة جبل با١تدينة سواءن كاف بالتشديد أك التخفيف "
انظر  :األماكن ما اتفق لفظو كاختلف مسماه (  ، )762/1معجم البلداف (  ، )312/4كفاء الوفا بدار
ا١تصطفى ( ، )131/4ا١تعآب األثَتة ُب السنة كالسَتة (. )35/1
( )3حىت يبلغ الكتاب أجلو  :أم حىت تنقضي العدة  ،كبذلك فسرىا علماء التفسَت  ،كمقاتل بن سليماف  ،كابن
كىب  ،كسفياف الثورم  ،كاإلماـ الشافعي كعبدالرزاؽ كغَتىم .
انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف  ، )41/1 ( ،تفسَت سفياف الثورم (  ،)70/1تفسيت القرآف من اٞتامع
البن كىب ( ، )127/1تفسَت اإلماـ الشافعي ( ، )393/1تفسَت عبدالرزاؽ (. )354/1
( )4أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب ُ :ب ا١تتوَب عنها تنتقل  ،رقم (  ، )291/2 ( )2300كالًتمذم ،
كتاب  :الطبلؽ كاللعاف  ،باب  :ما جاء أين ُّ
تعتد ا١تتوَب عنها زكجها  ،رقم (  ، )500/3( )1204كالنسائي
)3528
ُب السنن الصغرل  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :مقاـ ا١تتوَب عنها زكجها ُب بيتها حىت ٖتل  ،رقم (
( ، )199/6كابن ماجو  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :أين ُّ
تعتد ا١تتوَب عنها زكجها  ،رقم (، )654/1( )2031
كاإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  )851/4 ( )2193كاإلماـ الشافعي ُب ا١تسند  ،رقم ( ، )53/2 ( )175
كعبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )33/7( )12073كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )364/1( )1365
كابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )44/4 ( )17616كإسحاؽ بن راىويو ُب مسنده  ،رقم ( )2178
( ، )74/5كاإلماـ أٛتد ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )28/45 ( )27087كابن شبة ُب تاريخ ا١تدينة ( )493/2كابن
أيب عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  )110/6 ( )3328كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار ،رقم ( )4570
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=

كجو الداللة من الحديث:
أف الفريعة بنت مالك رضي اهلل عنها ١تا أختت النيب  أف زكجها قيتل  ،كٓب ينز٢تا ُب

مسكن ٯتلكو  ،أمرىا النيب  بقولو  " :امكثي ُب بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو " فلما
أكجب السكٌت ٢تا ُب عدة الوفاة  ،فإنو من باب أكٔب كأحرل أف ٕتب ٢تا ُب عدة الطبلؽ"

()1

اعتراض  -:يمكن أف يقاؿ :
إف ىذا قياس مع الفارؽ كيتضح فرؽ القياس بأمرين :

األمر األكؿ  :أف حديث الفريعة بنت مالك رضي اهلل عنها كرد ُب ا١تتوَب عنها زكجها
 ،ك٨تن بصدد ا١تطلقة ثبلثان .

األمر الثاني  :أف ا١تتوَب عنها زكجها تعتت زكجة  ،ترثو كيرثها ك٬تب عليها اٟتداد

ك٨تو٫تا من سائر األحكاـ  ،أما ا١تطلقة ثبلثان فليست بزكجة  ،كال ٬تب عليها اٟتداد  ،كال
يرثو  ،كال يرثها  ،ككذلك بقية األحكاـ  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال يصح القياس.

جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم بأنو قياس مع الفارؽ  ،إذ إهنما ٕتمعهما علةه كاحدة كىي أف كل كاحدةو منهما
()2

معتدة فوجب ٢تا السكٌت كالرجعية أك ا١تتوَب عنها زكجها .
القوؿ الثاني :
ػػػػػػػػػ
=

( ، )77/3ك٤تمد الفاكهي ُب فوائده  ،رقم (  ، )507/1( )265كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم ( )4292
( )128/10كالطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )38/5 ( )4611كا١تعجم الكبَت أيضان  ،رقم
( ، )440/24 ( )1075كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ على الصحيحُت  ،رقم (  ، )226/2 ( )2832كالبيهقي
ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )161/3 ( )2807كُب الكتل رقم (  ، )712/7 ( )15497كُب معرفة
السنن كاآلثار أيضان رقم (  ، )122/1 ( )102كاٟتديث مشهور كما قاؿ ابن عبدالت  ،بل اٟتديث صحيح
كما قاؿ ابن القطاف كصححو أيضان اٟتاكم كابن حباف كالطحاكم كغَتىم .

انظر  :بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (. )394/5
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )247/11
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )247/11

-696-

أف ا١تطلقة البائن ال ٕتب ٢تا السكٌت  ،كبناءن على ذلك فإنو ال ٭تق لئلماـ أف يكًتم
منزالن على زكجها الغائب  .كإٔب ذلك ذىب من الصحابة علي بن أيب طالب كعبداهلل بن
عباس كجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهم  ،كمن الفقهاء اٟتنابلة
لذلك بثبلثة أدلة  ،كىي على النحو اآلٌب -:

()1

()2

كالظاىرية  ،كاستدلوا

-1قولو تعأب  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
()3

ﭵﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ .
ﭶ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ

كجو الداللة من اآلية :
جل كعبل ١تا قاؿ ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ " إ٪تا أشار
أف اهلل َّ
)(4

)(5

 ،إذ إف فيو أمبلنلرجوع
عامة ا١تفسرين
بذلك إٔب الطبلؽ الرجعي كما ذىب إٔب ذلك َّ
الزكج إٔب زكجتو  ،أما ُب الطبلؽ البائن فإف األمل ضعيف جدان كال يكوف إال بعد زكج
كلذلك قالت فاطمة بنت قيس
)(8

)(6

رضي اهلل عنها ١تركاف بن اٟتكم

)(7

عندما أرسل

إليهاقبيصة بن ذؤيب يسأ٢تا عن ىذا اٟتديث فأختتو  ،فقاؿ مركاف ٓ :ب نسمع ىذا
اٟتديث إال من امرأة  ،سنأخذ بالعصمة اليت كجدنا الناس عليها  ،فقالت فاطمة بنت قيس
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )300/11ا١تبدع (  ، )106/7العدة شرح العمدة (  ، )464شرح منتهى
اإلرادات ( ، )232/3كشاؼ القناع ( )434/5كعوف ا١تعبود مع حاشية ابن القيم (. )277/6
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )74/10
( )3سورة الطبلؽ  ،اآلية (. )1
( )4سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )5انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف (  ، )363/4تفسَت الطتم (  ، )442/23تفسَت القرآف العزيز ( ، )402/4
تفسَت الثعليب ( ، )334/9ا٢تداية إٔب بلوغ النهاية ( ، )7530/12تفسَت ا١تاكردم (. )30/6
( )6تقدمت ترٚتتها ص (. )623
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 674
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )448
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رضي اهلل عنها بيٍت كبينك القرآف قاؿ اهلل تعأب  :ﭽﭖ ﭗﭼ حىت بلغ :
)(1

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ٍ ،ب قالت  :فأم أمر ٭تدث بعد الثبلث؟ إ٪تا ىو ُب
)(2

ُب مراجعة الرجل امرأتو  ،فكيف ٖتبس امرأة ؟ ككيف تقولوف ال نفقة ٢تا إذا ٓب تكن حامبلن
)(3
؟ فعبلـ ٖتبسوهنا " .
اعتراض من خمسة كجوه -:
الوجو األكؿ :
أف اهلل جل كعبل قاؿ  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ٬توز أف يكوف الذم
)(4

٭تدثو نكاحان .

الوجو الثاني :

٬توز أف يكوف أكؿ الكبلـ عامان ُب الرجعية كا١تبتوتة كىو من قولو تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ كآخره خاصان ُب الرجعية دكف ا١تبتوتة  ،كىو قولو تعأب
)(5

بعد ذلك مباشرة  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ .
)(6

( )1سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )2سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 675
( )4سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )5سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
( )6سورة الطبلؽ من اآلية (. )1
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الوجو الثالث :

)(1
أف سعيد بن ا١تسيب من أفقو الناس  ،كقد يسئًل عن سكٌت ا١تبتوتة  ،فقاؿ ٢ :تا
السكٌت  ،ف يذكر لو حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها  ،فقاؿ  :تلك امرأة فتنت

الناس ،كاف ُب لساهنا ذى ىرابة
)(4
لساهنا .

)(2

 ،فاستطالت على أٛتائها

)(3

فنقلها رسوؿ اهلل  لطوؿ

)(5
طلَّق امرأتو بنت عبدالرٛتن ابن
كيؤكد ما سبق أيضان أف ٭تِت بن سعيد بن العاص
)(6

اٟتكم  ،فانتقلها أبوىا عبدالرٛتن  ،فأرسلت عائشة
)(8

)(7

رضي اهلل عنها إٔب مركاف ابن

اٟتكم كقالت لو  ":اتق اهلل كأردد ا١ترأة إٔب بيتها تعٍت سكناىا كأجب  ،فقاؿ مركاف  :أك ما
)(9

ما بلغك شأف فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة رضي اهلل عنها  :ال عليك أال تذكر
فاطمة –تعٍت أف تلك كاف ٢تا قصة أخرجت ٢تا  ،فقاؿ مركاف  :إف كاف بك الشر –يعٍت
الذم كاف من فاطمة حُت أخرجت  ،فحسبك ما بُت ىذين من الشر – يعٍت أنٍت أخرجتها
)(10

ألجل الشر الذم أخرجت فاطمة من أجلو " .
الوجو الرابع :
أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ١تا قالت ٓ " :ب ٬تعل ٕب نفقة كال سكٌت فؤلهنا حُت

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )2ذرابة  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 677
( )3اٟتمو  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 677
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 677
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 677
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 677
( )7تقدمت ترٚتتها ص (. ) 41
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 674
( )9تقدمت ترٚتتها ص (. )623
( )10تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 678
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)(1

تصورت أنو نقلها
كتمت السبب كرأت الرسوؿ  قد نقلها إٔب بيت ابن أـ مكتوـ
إلسقاط سكناىا  ،كىذا ُّ
أدؿ شيء على كجوب السكٌت  ،ألنو لو أسقطها ألرسلها لتسكن
حيث شاءىت .
الوجو الخامس :

أف ركاية فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها قوؿ النيب  " إ٪تا النفقة كالسكٌت لليت ٯتلك
)(2

زكجها رجعتها " إ٪تا ا١تراد بذلك أف استحقاقها ٚتيعان إ٪تا يكوف لليت ٯتلك زكجها رجعتها
معا  ،كإ٪تا تستحق السكٌت فقط دكف النفقةَّ ،
فدؿ ذلك على
 ،ألف ا١تبتوتة ال يستحقهما ن
)(3

كجوب السكٌت أيضان كسابقو .
جواب عن االعتراض من خمسة كجوه :
الوجو األكؿ :

أف القوؿ بأف ا١تراد من قولو تعأب  :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ "أنو
عامةا١تفسرين القائلُت
٭تتمل أك ٬توز أف يكوف الذم ٭تدثو نكاحان " فهذا ٥تالف ١تا عليو َّ
()4

بأف ا١تراد بذلك الرجعة بعد الطلقة األكٔب أك الثانية ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل أف
النكاح ا١تشار إليو ال ٬توز إال بعد أف تنكح زكجان غَته  ،كبناءن على ذلك فإف النكاح قد يأٌب

من الزكج نفسو أك من غَته  ،فلم يىػعيد ىناؾ مزيَّة ٢تذا الزكج أك الزكجة .الوجو الثالث :
أما قوؿ سعيد بن ا١تسيب

()5

رٛتو اهلل ١تا ذيكر لو حديث فاطمة بنت قيس

()6

" :تلك

امرأة فتنت الناس كاف ُب لساهنا ىذ ىرابة  ،فاستطالت على أٛتائها فنقلها رسوؿ اهلل  لطوؿ
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 627
( )2ىذا جزء من حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها  ،كقد تقدـ ٗتر٬تو ص (. )625
(ٚ )3تيع ىذه الوجوه ا٠تمسة أجاب ّٔا ا١تاكردم رٛتو اهلل تعأب ُب اٟتاكم الكبَت (.)248-247/11
( )4انظر  :تفسَت مقاتل بن سليماف (  ، )363/4تفسَت الطتم (  ، )442/23تفسَت القرآف العزيز ( )402/4
 ،تفسَت الثعليب (  ، )334/9تفسَت ا١تاكردم (  ، )30/6الوسيط للواحدم (  ، )392/4تفسَت السمعا٘ب
( ، )460/5تفسَت البغوم ( ، )150/8كغَتىا.
( )5تقدمت ترٚتتو (. )396
( )6تقدمت ترٚتتها ص (. )623
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()1

لساهنا " فإنو ال ييسلَّم مطلقان كيدؿ على ذلك عدة أمور -:
األمر األكؿ :

()3

()2

من
أف عائشة رضي اهلل عنها عابت أشد العيب ما نيسب إٔب فاطمة بنت قيس
ذلك القوؿ ٍ ،ب عللت بتعليل آخر كقالت  " :إف فاطمة كانت ُب مكاف كحش  ،فخيف
()4

على ناحيتها فلذلك أرخص ٢تا النيب . " 
األمر الثاني :
يرد حديث فاطمة بنت قيس
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٓب َّ
()6

()5

رضي اهلل عنها
()7

للسبب الذم ذكر سعيد ابن ا١تسيب رٛتو اهلل كال إٔب السبب الذم ذكرتو عائشة رضي
رضي اهلل عنها  ،كإ٪تا لكونو قاؿ امرأة  ،كلذلك قاؿ رضي اهلل عنو  " :ما كنا لندع كتاب
ربنا  ،كسنة نبينا  ،لقوؿ امرأة  ،ال ندرم أصدقت أـ كذبت "  ،كُب ركاية  " :ال تدرم
()8

أحفظت أـ ال " .
األمر الثالث :

بُت كاضح فقاؿ  " :ال
أف النيب  أخت فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ْتكم شرعي ّْ ه
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 677
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 41
( )3تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 623
()4أخرجو البخارم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :قصة فاطمة بنت قيس  ،رقم ( . ) 58 / 7 ( ، ) 5325
( )5تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 623
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 396
( )7تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 41
( )8أخرجو أبو داكد  ،كتاب الطبلؽ  ،باب  :من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس  ،رقم (،)288/2( )2291
كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  ، )288/11 ( )15538كا٠تطيب البغدادم ُب الكفاية ُب علم
الركاية ص (  ، )83كاألثر ٥تتلف ُب صحتو  ،فذىب بعع أىل العلم إٔب عدـ ثبوتو  ،كاإلماـ أٛتد حيث ٓب
أعل الدار قطٍت آخر ىذا األثر كىو قولو  " :كسنة نبينا " ألنو ٓب يثبت عنده ُب ذلك
يصحح ىذا األثر  ،كقد َّ
سنة فكيف يقوؿ ذلك مع عدـ ثبوت السنة عنده "  ،كذىب بعضهم إٔب صحتو .
انظر  :الكفاية ُب علم الركاية ( ، )83عوف ا١تعبود كحاشية ابن القيم (. )277/6
-701-

نفقة لك كال سكٌت

()1

" كىذا كبلـ ُب غاية الوضوح فبل يصح مطلقان أف يًتؾ من أجل

أسباب ٤تتملة ٓب تثبت عن النيب  ،كإ٪تا ىي اجتهادات  ،عبلكة على ما ذكر أف ىذه
األسباب ال ٯتكن اٞتمع بينها لشدة اختبلفها  ،بل إف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٓب
يعت ٌد بأحد ىذه األسباب  ،كلو كاف ثابتان لتعلل بو رضي اهلل عنو  ،كٓب يتعلل بكوف الركاية
()2

من جهة امرأة .

الوجو الثالث - :
أما ما ذيكر من مذىب عائشة رضي اهلل عنها من كجوب السكٌت للمبتوتة فهذا ما أداىا
إليو اجتهادىا  ،كقد خالفها ُب ذلك بعع الصحابة رضي اهلل عنهم كعلي بن أيب طالب ،
كجابر بن عبداهلل  ،كعبداهلل بن عباس  ،كغَتىم رضي اهلل عنهم  ،كحينئذ ال يصح
االحتجاج بذلك كا١تسألة ٤تل خبلؼ بُت الصحابة رضي اهلل عنهم .
الوجو الرابع :
أما ما ذيكر من أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها كتمت السبب الذم أخرجت من
أجلو فإنو ال يصح أف ينسب إليها ذلك ٔتجرد الظن  ،بل إنو ٤ترـ لقولو تعأب :

ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ( ،)3كال يصح أف ينسب إٔب و
أحد
من أصحاب رسوؿ اهلل  كتماف اٟتق إلعماؿ باطل  ،أك للقوؿ ٓتبلؼ قوؿ رسوؿ اهلل
 أك فتواه  ،كىذه تأكيبلت ليست بشيء .
الوجو الخامس :

أما بقية التأكيبلت ا١تذكورة من كوهنا تصورت أنو نقلها إلسقاط سكناىا  ،أك أف النيب
إ٪تا أراد بقولو  " :ال نفقة لك عليو كال سكٌت " أف استحقاقهما ٚتيعان إ٪تا يكوف لليت
ٯتلك زكجها رجعتها " كا١تبتوتة ال تستحقهما معان  ،كإ٪تا تستحق السكٌت فقط دكف النفقة "،

( )1جزء من حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها كقد تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 625
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )301/11
( )3سورة اٟتجرات  ،من اآلية ( ) 12
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أك أف النيب  إ٪تا نقلها لكوهنا سليطة اللساف  ،فهذه تأكيبلت تردىا عدة أمور-:
األمر األكؿ -:

بُت كاضح عندما قاؿ  " :ال نفقة لك عليو كال سكٌت " كال يًتؾ
أف النيب  كبلمو ّْ ه
البُت ٠ت وت غَت ثابت أصبلن .
القوؿ ّْ
األمر الثاني -:

أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ٓب تتصور  ،كٓب تتوىم  ،كلذلك ناظرت من خالفها
()1

كقالت بيٍت كبينكم كتاب اهلل .
األمر الثالث :

()2

أهنا رضي اهلل عنها إ٪تا أخذت ٔتا أفتاىا بو رسوؿ اهلل . 
األمر الرابع :
أما كوف النيب  نقلها لكوهنا سليطة اللساف فهذا ال يصح أيضان  ،كلذلك ٓب يلتفت
إليو عمر رضي اهلل عنو  ،كٓب يتعلل بو  ،بل حىت عائشة رضي اهلل عنها ٓب تلتفت إٔب ذلك
التعليل الذم ال تصح نسبتو إٔب فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها  ،كإ٪تا عللت بتعليل آخر
كىو أف سبب نقل النيب ٢ تا أهنا ُب مكاف ٥توؼ .

األمر الخامس  :أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ىي صاحبة القصة  ،كىي أعلم
()3

ْتا٢تا  ،كا١تتأكلوف ٓب يتفقوا على شيء  ،مع ضعف تأكيبلهتم إذ إهنا ليست بشيء .
)(4

إٕب زكجي أبو عمرك
-2حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها حيث قالت أرسل َّ
)(5

بن حفص ابن ا١تغَتة  ،عياش بن أيب ربيعة بطبلقي ،كأرسل معو ٓتمسة آصع ٘تر ،كٜتسة
آصع شعَت  ،فقلت  :أما ٕب نفقة إال ىذا ؟ كال ُّ
أعتد ُب منزلكم ؟ قاؿ :ال  :قالت:

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )302-301/11
( )2انظر  :ا١تغٍت (. )302-301/11
( )3انظر  :ا١تغٍت (. )302-301/11
( )4تقدمت ترٚتتها ص (. )623
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )624
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علي ثيايب  ،كأتيت رسوؿ اهلل  ، فقاؿ :كم طلقك ؟ قالت  :ثبلثان  ،قاؿ :
فشددت َّ
صدؽ  ،ليس لك عليو نفقة كال سكٌت  ،اعتدم ُب بيت ابن عمك ابن أـ مكتوـ  ،فإنو
ضرير البصر " كُب ركاية أف النيب  قاؿ  " :إ٪تا النفقة كالسكٌت للمرأة إذا كاف لزكجها عليها
الرجعة "

)(1

كجو الداللة من الحديث :

أف النيب  أفىت فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها بأنو  " :ال نفقة لك عليو كال سكٌت
" َّ
فدؿ ذلك داللة كاضحة على عدـ كجوب السكٌت للمطلقة ا١تبتوتة  ،كلو كانت السكٌت
كاجبة للمبتوتة ١تا أمرىا النيب  أف َّ
تعتد ُب بيت ابن عمها ابن أـ مكتوـ  ،بل ىكلى ىما قاؿ ٢تا
" ليس لك عليو نفقة كال سكٌت

)(2

اعتراض :

" ا.ىػ .

كقد اعًتض عليو باالعًتاض السابق نفسو عند كركد حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل
عنها كأجيب باٞتواب نفسو أيضان .

-3أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها قد أنكرت من أنكر عليها  ،بل ناظرت كقالت
رد ختىا  ،أك تأكلو ٓتبلؼ ظاىره  ،فيجب تقدٙب
 " :بيٍت كبينكم كتاب اهلل "  ،كردت من َّ
قو٢تا كذلك لثبلثة أسباب :
السبب األكؿ  :أهنا صاحبة القصة .

السبب الثاني ١ :تعرفتها بنفسها كحا٢تا .
()3

السبب الثالث  :موافقتها لظاىر ا٠تت .
اعتراض :

كقد اعًتض على ذلك باالعًتاضات نفسها اليت كردت على حديث فاطمة بنت قيس
رضي اهلل عنها كأجيب عنها باٞتواب نفسو .
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )625
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )300/11
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )300/11
-704-

الراجح :
الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الثا٘ب القائل بعدـ كجوب السكٌت للمبتوتة ىو القوؿ
الراجح كذلك ألسباب من أ٫تها :
-1أف أصحاب القوؿ األكؿ اعتمدكا على ما فهموه من ظاىر الكتاب ٓ ،تبلؼ
أصحاب القوؿ الثا٘ب الذين اعتمدكا على الكتاب كالسنة ٚتيعان .

-2أف القوؿ الثا٘ب يعضده ما ذىب إليو علماء التفسَت من أف ا١تراد بقولو تعأب  :ﭽ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ أف ا١تراد بذلك الرجعة بعد الطلقة األكٔب أك الثانية
أما ا١تبتوتة فليست مرادةن ىنا .

 لفاطمة
-3أف أصحاب القوؿ الثا٘ب معهم كبلـ ٤تكم كاضح  ،كىو قوؿ النيب
رضي اهلل عنها  " :ال نفقة لك عليو كال سكٌت " ك أما أصحاب القوؿ األكؿ فإهنم يتأكلوف
ذلك  ،كليس ٙتة دليل يثبت ما تأكلوه من كبلـ النيب  ،مع عدـ اتفاقهم على ك و
احد من

تلك التأكيبلت .
-4أف فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها ىي صاحبة القصة  ،كىي أعلم ْتا٢تا كبنفسها،
رد ختىا  ،أك تأكلو ٓتبلؼ الظاىر منو
كقد أنكرت على من أنكر عليها  ،كردت على من َّ
فكاف تقدٙب قو٢تا أكٔب .
-5أف ما رفع إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو من قولو  " :ال ندع كتاب ربنا لقوؿ
امرأة ال تدرم أحفظت أـ ال " ال يصح كما ذىب إٔب ذلك اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب ،
ألف الصحابة رضي اهلل عنهم قد أخذكا بأخبار أصحاب رسوؿ اهلل  من النساء  ،كخت
فريعة بنت مالك  ،كعائشة  ،كسائر زكجات النيب  ، كغَتىن من الصحابيات رضي اهلل
عنهن كما كر ابن قدامة رٛتو اهلل تعأب كغَته .

-705-

الباب الثالث
المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في الجنايات ،
كالقسامة  ،كالديات
كفيو فصالف :

الفصل األكؿ  :القصاص كفيو خمسة مباحث :
المبحث األكؿ  :مشركعية القصاص من اللطمة كالضرب كنحوىما .
الحر بالعبد .
المبحث الثاني  :ال يقتل ي

المبحث الثالث  :عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص .

المبحث الرابع :إذا عض الجاني يد غيره  ،فجذب المجني عليو يده باألسهل
فسقطت أسناف الجاني أك بعضها فهدر .

المبحث الخامس :مشركعية القود بالقسامة .
الفصل الثاني :الديات  ،كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ :كجوب الدية في ذىاب الجماع من المجنى عليو مع بقاء مائو

كسالمة ذكره .

المبحث الثاني  :جواز تغليظ الدية .
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المبحث األكؿ

مشركعية القصاص من اللطمة كالضربة كنحوىما

أكالن  :التعريف بالقصاص لغة كاصطالحان :

)(1

القصاص لغةن  :ىو القود  ،كا١تراد بذلك  :قتل القاتل كجرح اٞتارح  ،كقطع القاطع .

كأما القصاص اصطالحان -:

أ-فعرفة اٟتنفية بقو٢تم :
" أف ييفعل بالفاعل اٞتا٘ب مثل ما فعل بآٍّت عليو "

)(2

كقاؿ بعضهم " ىو القتل بإزاء القتل  ،كإتبلؼ الطرؼ بإزاء إتبلؼ الطرؼ "
ب -كعرفو ا١تالكية بقو٢تم :
فع ىل بو ما فعل بآّركح كا١تقتوؿ "
القاتل فىػيي ى
"أف يػيٍتبى ىع اٞتار يح ك ي
جػ-كعرفو الشافعية بقو٢تم :
)(4

)(3

.

.

" القصاص ىو ا١تماثلة "
كعرفو اٟتنابلة بقو٢تم :
دٌ -
)(5
" أف يى ى ً
آٍّت عليو أك كلييوي باٞتا٘ب مثل ما فعل أك عوضو " .
فعل ي

كبناءن على ذلك يتضح جليان أنو ال فرؽ بُت ما قرره أىل اللغة ُب لساهنم  ،كما قرره

( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (قصص) ص ( ، )225كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (قصص) ص (.)293
( )2انظر  :التعريفات للجرجا٘ب ( ، )176كالتعريفات الفقهية للتكيت ( ، )174قاؿ ُب طلبة الطلبة ص (: )331
" ىو أف يعاقب اٞتا٘ب ٔتثل جنايتو على أركاح الناس  ،أك عضو من أعضائهم "
( )3انظر  :البياف كالتحصيل (. )461/15
حل االختصار
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )262/11آّموع ( ، )403/18كفاية األخيار ُب ّْ
(. )455/1
( )5انظر  :ا١تطلع على أبواب ا١تقنع (. )437/1
-707-

أىل الفقو ُب اصطبلحهم.
ثانيا  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية القصاص من
اللطمة أك الضربة أك نحوىما -:
ىو ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي  ،ا١تعركؼ بابن القيم اٞتوزية
)(2

)(1

ُب إعبلـ

ا١توقعُت حيث قاؿ  :الواجب للمظلوـ أف يفعل باٞتا٘ب عليو كما فعل بو  ،فلطمة بلطمة
كضربة بضربة ُب ٤تلهما باآللة اليت لطمو ّٔا أك مثلها  ،أقرب إٔب ا١تماثلة ا١تأمور ّٔا حسان
كشرعان من تعزيره بغَت جنس اعتدائو كصفتو  ،كىذا ىو ىدم الرسوؿ  كخلفائو ك٤تع
)(3

القياس كنصوص اإلماـ أٛتد " .

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :

-1عن طارؽ بن شهاب
ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو
فعفا عنو " .

)(4

)(5

رضي اهلل عنو قاؿ  :لطم أبو بكر الصديق رجبلن  ،فقالوا:

 ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو للرجل  " :اقتص مٍت  ،فعفا

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )141
( )2انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 84
( )4ىو طارؽ بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن ىبلؿ  ،أبو عبداهلل الكوُب  ،قاؿ أبو داكد  ،ركل عن النيب 
كٓب يسمع منو كركل عن ا٠تلفاء الراشدين كلهم رضي اهلل عنهم كغَتىم  ،قاؿ ٭تِت بن معُت ثقة  ،توُب سنة
اثنتُت أك ثبلث كٙتانُت " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )491/3 ( )2936تقريب التهذيب ،رقم الًتٚتة ( ، )155/2 ( )300
الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )131/6 ( )1972معجم الصحابة للبغوم (  ، )421/3معرفة الصحابة
أليب نعيم (. )1558/3
إٟتاح ىذا الرجل على
( )5قولو "ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو "  :إ٪تا قاؿ الناس ذلك ألنو كما جاء ُب الركاية األخرل ي
أيب بكر رضي اهلل عنو أف يصنع لو ا١تعركؼ  ،كذلك بقضاء أموره كحوائجو مراران كتكراران  ،حىت أغضب أبا بكر
رضي اهلل عنو فلطمو التكالو ا١تطلق على أيب بكر رضي اهلل عنو  ،فلذلك قاؿ الناس " ما رضي أف ٯتنع من فعل
ا٠تَت إال بلطمة على كجهو  ،كقد كاف يكفيو أف ٯتتنع عن فعل ا٠تَت لو فقط .
انظر  :شرح مشكل اآلثار ( ، )150/9كتاب العُت (. )240/3
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كُب ركاية " فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو  " :إف ىذا أتا٘ب يستحملٍت فحملتو ٍ ،ب أتا٘ب
يستحملٍت فحملتو

)(1

ٍ ،ب أتا٘ب يستحملٍت فحملتو  ،فحلفت أف ال أٛتلو ٍ ،ب قاؿ  :كاهلل
)(2

ألٛتلنَّو ٍ ،ب كاهلل ألٛتلنَّو ٍب كاهلل ألٛتلنَّو ٍ ،ب قاؿ  :اقتص مٍت  ،فعفا اآلخر عنو" .
)(3

-2عن يزيد بن رباح أيب فراس " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :إ٘ب كاهلل ما
أبعث إليكم عمإب ليضربوا أبشاركم  ،كيأخذكا أموالكم  ،كلكٍت بعثتهم لييػ ىعلّْموكم دينكم
ألقصن منو  ،فقاؿ عمرك بن العاص
إٕب فواهلل
َّ
كسنتكم  ،فمن فىػ ىع ىل بو غَت ذلك فلَتفعو َّ

)(4

)(5

:

بعع رعيتو  ،إنك تقتص منو ؟ فقاؿ
رجل على طائفة  ،فأدب ى
يا أمَت ا١تؤمنُت  :إف كاف ه
)(6

ألقصن منو  ،كقد رأيت رسوؿ اهلل  يقص من نفسو . ".....
 :كالذم نفسي بيده
َّ
)(7

-3عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل  " :أف رسوؿ اهلل  أقاد من نفسو  ،كأف أبا بكر

( )1ا١تراد بقولو  :يستحملٍت فحملتو  ،أم يطلب مٍت قضاء أموره كحوائجو من باب صنع ا١تعركؼ .
انظر  :كتاب العُت (  ، )368/3كلساف العرب (ٛتل) (  ، )176/11تاج العركس  ،مادة (ٛتل)
(.)343/28
( )2أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار مصححان لو (  ، )150/9كذلك بداللة استشكالو للحديث  ،إذ
إنو ال يرل القصاص من اللطمة أك الضربة أك ٨تو٫تا .
( )3ىو يزيد بن رباح القرشي السهمي  ،أبو فراس ا١تصرم مؤب عبداهلل بن عمر بن العاص  ،كيقاؿ  :مؤب عمرك بن
العاص  ،لقبو ً :م ٍش ىفر  ،ككاف أبوه ركميان  ،إماـ تابعي ثقة من الثالثة .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )122/8 ( )7580تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( )7111
( ، )110/4الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة (  ، )536/1 ( )2740الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة
( ، )478/1( )1840الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة . )677/2( )02739
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )264
( )5ا١تراد بقولو  " :إف كاف رجل على طائفة  :أم لو أ ّْيمر رجل على طائفة من الناس  ،فأدب بعع رعيتو بغَت حق
فهل تقتص منو .
()6أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( ، )469/9( )18042كابن كىب ُب جامعو  ،رقم ( ) 527
(  ، ) 305 / 2كاألثر إسناده صحيح  ،كقد صحح ابن حزـ اآلثار الواردة عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
ُب احمللى  ،انظر  :احمللى (. )535/8( ، )180/7( ، )41/7( )67/11( ، )354/12
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )396
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)(1

)(2

بكر أقادر رجبلن من نفسو  ،كأف عمر أقاد سعدان
صح عن أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،كابن الزبَت
-4أنو قد َّ
)(4

من نفسو

".

)(3

)(5

الوليد  ،كغَتىم القود من اللطمة .

)(6

 ،كخالد بن
"

اقتص
-5أف عليان رضي اهلل عنو أيٌب ُب رجل لطم رجبلن  ،فقاؿ للمظلوـ ٌ
)(8
)(7
- 6عن حكيم الصنعا٘ب رٛتو اهلل أنو قاؿ  " :أقاد أبو بكر  ،ك ابن الزبَت  ،كعلي ،
)(9

كسويد بن مقرف  ،من لطمة  ،كأقاد عمر من ضربة بالدرة  ،كأقاد علي من
 ،ي
ثبلثة أسواط  ،كاقتص شريح

)(10

)(1) (11

من سوط كٜتوش

"

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( ، )469/9( )18042كاألثر إسناده صحيح  ،كقد صحح ابن حزـ اآلثار
الواردة عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ُب احمللى .
انظر  :احمللى (. )535/8( ، )180/7( ، )41/7( )67/11( ، )354/12
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )120
صح عن أيب بكر
( )5انظر  :شرح مشكل اآلثار (  ، )150/9احمللى البن حزـ (  )354/12حيث قاؿ  " :كقد َّ
كعمر كعثماف كعلي كابن الزبَت كخالد بن الوليد كغَتـ القود من اللطمة " ا.ىػ .
( )6أخرجو ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،رقم ( )464/5( )28005كصححو ابن حزـ ُب احمللى .
( )7ىو حكيم الصنعا٘ب  ،كالد ا١تغَتة بن حكيم الصنعا٘ب اليما٘ب  ،كٓب أقف لو على ترٚتة أكثر من ذلك  ،قاؿ عنو
ابن حجر رٛتو اهلل تعأب  " :مقبوؿ " .
انظر  :ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 587 /1 ( ) 2229تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( ) 1482
(  ، ) 177 /1هتذيب التهذيب  ،رقم الًتٚتة  ، ) 452 / 2 ( ) 788 ( ،الكاشف  ،رقم الًتٚتة ( ) 1202
( . ) 382/ 1
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( )120
( )9ىو يسويد بن مقرف بن عائذ ا١تز٘ب  ،أخو النعماف بن مقرف  ،يكٌت أبا عدم  ،كقيل  :أبا عمرك  ،صحايب جليل ،
رضي اهلل عنو .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1083ص ( . ) 317
( )10تقدمت ترٚتتو ص ( )196
( )11ا٠تموش بالضم  :ىي ا٠تدكش  ،أك جرح ظاىر البشرة .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( ٜتش )  ،ص (  ، )80ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( ٜتش ) ص ( . ) 109
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رابعان :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب مشركعية االقتصاص من اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :
أنو يقتص من اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا  ،بل ككل شيء ييقدر على االقتصاص منو  ،كإٔب
)(2

ذلك ذىب اٟتنفية

-1قولو تعأب :

كقوؿ عند اٟتنابلة

)(3

)(4

كالظاىرية كاستدلوا لذلك بثمانية أدلة :

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﭼ .
)(5

كجو الداللة :
أف الواجب للمظلوـ أف يفعل باٞتا٘ب عليو كما فعل بو فلطمة بلطمة  ،كضربة بضربة ُب
٤تلهما  ،باآللة اليت لطمو ّٔا أك مثلها  ،كذلك أقرب إٔب ا١تماثلة ا١تأمور ّٔا حسان كشرعان من
ػػػػػػػػػ
=

قوـ من رجل  ،ىل يعاقب أك يقتص منهم كلهم
( )1أخرجو البخارم تعليقان  ،كتاب  :الديات  ،باب  :إذا أصاب ه
،رقم (  ، ) 8/ 9 ( ) 6896قاؿ ابن حجر كصلو ابن كىب ُب جامعو  ،أكضحتو ُب كصل التعاليق "
انظر  :هتذيب التهذيب (  ، ) 452 / 2كبناءن على ذلك يكوف األثر صحيحان .
( )2انظر  :اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (  ، )714/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )102/6البحر
الرائق (٣ ، )334/8تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (. )617/2
( )3انظر  :الفركع ( ، )388/9اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ( ، )16/10إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت
(. )240/1
كل ذلك من
( )4احمللى (  ، )71/11قاؿ ابن حزـ رٛتو اهلل  " :أما ٨تن فنقوؿ كباهلل تعأب التوفيق إنو إف حدث ُّ
ضرب عمد اقتص ٔتثل ذلك  ،بالغان ما بلغ  ،فإف حدث مثل ذلك – أم من ا١تساكاة – كإال فبل شيء على
اٞتا٘ب أكثر من أف يعتدم عليو ٔتثل ما اعتدل  ،كال ي
٬توز أف يعتدم عليو ٔتا ٓب يعتد ىو بو  ،كلو قدرنا أف نػىٍبػليغىوي
حيث بػىلىغىوي ىو بلطمو لفعلنا  ،كلكن إذا عجزنا عن ذلك فقد سقط عنا ما ال نقدر عليو " .

( )5سورة النحل  ،اآلية (. )126
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)(1

تعزيره بغَت جنس اعتدائو كصفتو .

اعتراض :
ما ذيكر ُب اآلية من ا١تعاقبة با١تثل إ٪تا ىو فيما ٘تكن فيو ا١تماثلة ُب القصاص  ،أما
اللطمة كالضربة بالسوط ك٨تو٫تا فهو ٦تتنع  ،كذلك لعدـ قدرة العباد على استيفاء ا١تثل ُب
)(2

اللطمة كالضربة إذ إف حدَّ٫تا غَت معلوـ .

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

ال نيسلّْم أف العباد غَت قادرين على استيفاء مثل اللطمة كالضربة بالسوط ك٨تو٫تا كيدؿ
على ذلك ىدم النيب  ،كىدم خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم ُب االقتصاص من
اللطمة ك٨توىا

)(3

.

الوجو الثاني :
أف ا١تماثلة ُب القصاص من ٚتيع الوجوه صعب جدان  ،كلو كاف األمر كذلك لتعطل
القصاص  ،كا١تراد من القصاص  :أف يفعل باٞتا٘ب ٔتثل ما فعل بآٍّت عليو قدر اإلمكاف ،
)(4

كلكن إذا عجزنا عن بعع ا١تماثلة فقد سقط عنا ما ال نقدر عليو .
-2عن ابن عباس
)(6

)(5

رضي اهلل عنهما  ،أف رجبلن كقع ُب أب كاف لو ُب اٞتاىلية ،

فلطمو العباس  ،فجاء قومو فقالوا  :لىيىػ ٍلطي ىمنىوي كما لىطى ىموي  ،فلبسوا السبلح  ،فبلغ ذلك
النيب  ، فصعد ا١تنت  ،فقاؿ  :أيها الناس  ،أم أىل األرض تعملوف أكرـ على اهلل عز
كجل ؟ فقالوا  :أنت  ،فقاؿ  " :إف العباس مٍت كأنا منو  ،ال تسبوا موتانا فتؤذكا أحياءنا،
( )1إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )2ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل األثر (. )118/2
( )3إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )4انظر  :احمللى (. )71/11
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )6تقدمت ترٚتتو ص ()204
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)(1

فجاء القوـ فقالوا  :يا رسوؿ اهلل نعوذ باهلل من غضبك استغفر لنا" .

كجو الداللة :
أف النيب  عندما قاؿ القوـ " ليلطمنو كما لطمو " ترؾ اإلنكار عليهم  ،فدؿ ذلك
لبُت
على كجوب القصاص  ،كلو كاف القصاص من اللطمة ك٨توىا غَت كاجب أك مشركع َّ
٢تم النيب  ذلك  ،إذ إف تأخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز

)(2

.

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :

ً
العباس  ،لقولو  " : لو
لو كاف القصاص كاجبان ١تا منعهم من اٟتكم بو جبللةي منز ًلة

أف فاطمة

)(3

بنت ٤تمد سرقت لقطعت يدىا "

الوجو الثاني :

)(4

.

( )1أخرجو النسائي  ،كتاب  :القسامة  ،باب  :القود من اللطمة  ،رقم (  ، )33/8 ( )4775كاإلماـ أٛتد ُب
مسنده  ،رقم (  ، )466/4 ( )2734كُب فضائل الصحابة أيضان  ،رقم (  ، )925/2 ( )1770كالبزار ُب
مسنده  ،رقم (  ، )287/11 ( )5082كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم ( ،)146/9 ( )3526
كا٠ترائطي ُب مساكئ األخبلؽ  ،رقم (  ، )57 ( )97كاآلجرم ُب الشريعة  ،رقم ( )3259/5 ( )1740
كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )36/12( )12395كأبو طاىر ا١تخلص ُب ا١تخلصيات  ،رقم ( )3172
( ، )166/4كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )371/3( )5421كالبللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة
كاٞتماعة  ،رقم (  ، )1501/8 ( )2726كأبو نعيم ُب تثبيت اإلمامة كترتيب ا٠تبلفة  ،رقم ( ، )223 ( )8
كاٟتديث صحيح  ،صححو البزار كاٟتاكم كغَت٫تا .
انظر  :ا١تستدرؾ على الصحيحُت (  ، )371/3كمسند البزار (  ، )287/11كالبياف كالتعريف لتىاف الدين اٟتسيٍت
(. )277/2
( )2ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر (. )117/2
( )3تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص ( . ) 496
()4أخرجو البخارم  ،كتاب  :أحاديث األنبياء  ،باب  :حديث الغار  ،رقم (  ، ) 175 / 4 ( ) 3475كمسلم ،
كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :قطع السارؽ الشريف كغَته  ،كالنهي عن الشفاعة ُب اٟتدكد  ،رقم ( ) 1688
( . ) 1315 / 3
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أف القصاص ُب اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا ٦تتنع  ،ألنو ١تا كاف القصاص من اللطمة ىدران
)(1
ُب ا٠تطأ فإنو ال يكوف فيها القصاص ُب العمد .
جواب عن االعتراض من كجهين  ( :يمكن أف يقاؿ)

الوجو األكؿ :

يسلَّم بأف القصاص ال ٯتنع من كجوبو جبللة منزلة العباس رضي اهلل عنو  ،كلكن ال
يسلَّم ُب ذات الوقت أف امتناع إقامة القصاص لعدـ كجوبو ُب اللطمة أك الضربة أك ٨تو٫تا،
كإ٪تا امتنع القصاص بسبب الوقوع ُب عرض العباس رضي اهلل عنو  ،كذلكبالطعن ُب أبيو ،
فامتنع القصاص من أجل ذلك .

الوجو الثاني :

ال ييسلَّم أف اللطمة أك الضربة تذىب ىدران ُب ا٠تطأ  ،بل يًتتب على ذلك كجوب الدية
فيما لو أذىب نور عينو أك ٨تو ذلك  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو يًتتب عليها القصاص
حالة العمد .
)(2

حديث عن رجل ٝتعو من رسوؿ
-3عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :بلغٍت
ه

اهلل  ، فاشًتيت بعَتان ٍ ،ب شددت عليو رحلي  ،فسرت إليو شهران  ،حىت قدمت الشاـ ،
)(3

فإذا عبداهلل بن أنيس  ،فقلت للبواب  :قل لو  :جابر على الباب  ،فقاؿ  :ابن عبداهلل ؟
قلت  :نعم  ،فخرج يطأ ثوبو فاعتقٍت كاعتنقتو  ،فقلت  :حديثان بلغٍت عنك أنك ٝتعتو من
رسوؿ اهلل ُ ب القصاص  ،فخشيت أف ٘توت  ،أك أموت قبل أف أٝتعو  ،قاؿٝ :تعت
( )1ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر (. )117/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 146
( )3ىو عبداهلل بن أنيس اٞتهٍت األنصارم  ،كقاؿ بعضهم ىو عبداهلل بن أنيس بن حراـ بن حبيب بن مالك اٞتهٍت،
صاحب النيب  ، كاف مهاجريان أنصاريان ىع ىقبًيَّان  ،شهد أحدان كما بعدىا  ،كىو الذم سأؿ رسوؿ اهلل  عن ليلة
القدر كقاؿ لو  :يا رسوؿ اهلل إ٘ب شاسع الدار فمر٘ب بليلة أنزؿ ٢تا  ،فقاؿ  :انزؿ ليلة ثبلث كعشرين (ركاه أبو
داكد كإسناده حسن) كىو أحد الذين كسركا آ٢تة بٍت سلمة  ،توَب سنة أربع كٜتسُت رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )1298ص (  ، )38الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة ( )198/1( )740
 ،التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة ( ، )14/5( )26معجم الصحابة للبغوم (. )66/4
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)(1

رسوؿ اهلل  يقوؿ  :أكثر الناس يوـ القيامة – أك قاؿ  :العباد -عراة  ،غرالن ّٔمان " قاؿ
 :قلنا  :كما بػي ٍهمان ؟ قاؿ  :ليس معهم شيء ٍ ،ب يناديهم بصوت يسمعو من بىػعي ىدكما يسمعو
من قرب  :أنا ا١تلك  ،أنا الدياف  ،كال ينبغي و
ألحد من أىل النار أف يدخل النار  ،كلو عند
أحد من أىل اٞتنة حق  ،حىت أقصو منو ،كال ينبغي و
و
ألحد من أىل اٞتنة أف يدخل اٞتنة كال
و
ألحد من أىل النار عنده حق حىت أقصو منو حىت اللطمة " قاؿ  :قلنا :كيف
ك إ٪تا نأٌب اهلل عز كجل عرا نة غرالن بػي ٍهمان ؟ قاؿ  :باٟتسنات كالسيئات

)(2

".

كجو الداللة :

َّ
دؿ اٟتديث داللة كاضحة على كجوب القصاص من اللطمة ُب الدنيا ك٢تذا يؤاخذ اهلل
العبد ّٔا  ،كإ٪تا امتنع القصاص ُب اآلخرة ألهنا دار جزاء كحساب  ،كليست دار عمل .

اعتراض :

اٟتديث َّ
دؿ بوضوح على رفع القصاص ُب الدنيا عن اللطمة ك٨توىا  ،كذلك لعدـ
كقوؼ العباد على استيفاء مثلها لكوف حدّْىا غَت معلوـ  ،كاهلل تعأب عآب ْتدّْىا  ،قادر
)(3

على استيفاء مثلها منو ُب اآلخرة .

جواب عن االعتراض :
( )1غرالن  :أم غَت ي٥تىتىتنُت .
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (غرؿ) ص (  ، )258تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت (  ، )159/1غريب اٟتديث أليب
إسحاؽ اٟتريب (. )458/2
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد  ،رقم ( ، )431/25( )16042كاٟتارث التميمي ُب مسنده بغية الباحث عن زكائد مسند
اٟتارث  ،رقم (  ، )188/1( )44كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  ،)79/4 ( )2034كالركيا٘ب ُب
مسنده (  ، )470/2كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم (  ، )148/9 ( )3527كا٠ترائطي ُب مساكئ
األخبلؽ  ،رقم (  ، )281/1 ( )601كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت (  ،)132/13كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم
( ، )475/2 ( )3638كالبيهقي ُب األٝتاء كالصفات رقم (  ، )196/1 ( )131كابن عبدالت ُب جامع بياف
العلم كفضلو  ،رقم (  ، )389/1 ( )565كضياء الدين ا١تقدسي ُب األحاديث ا١تختارة (  ، )26/9كاٟتديث
صحيح  ،صححو اٟتاكم كالضياء ا١تقدسي كغَت٫تا .
انظر  :ا١تستدرؾ على الصحيحُت ( ، )475/2كاألحاديث ا١تختارة للضياء ا١تقدسي (. )26/9
( )3انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر (. )118/2
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الوجو األكؿ :

دؿ على رفع القصاص ُب الدنيا  ،كإ٪تا َّ
ال ينسلَّم مطلقان أف اٟتديث َّ
دؿ اٟتديث على أف
أناسان قد ظلموا باالعتداء عليهم  ،كمن ذلك االعتداء عليهم باللطمة  ،كٓب يستطيعوا أخذ
حقهم بالقصاص ُب الدنيا  ،فأخذ اهلل حقهم ُب اآلخرة .

الوجو الثاني :

ْتد اللطمة  ،كقادر على استيفاء مثلها منو ُب اآلخرة
أف ما ذيكر من أف اهلل تعأب عآب ّْ
مسلَّم  ،إال أف اهلل جل كعبل ٓب يستوؼ للمظلوـ من الظآب ٔتثل اللطمة حىت يستقيم
االستدالؿ  ،كإ٪تا استوَب اٟتق سبحانو للمظلوـ من الظآب باٟتسنات كالسيئات  ،إذ
إناآلخرة دار جزاء كحساب  ،كليست دار عمل .

الوجو الثالث :

ال يسلَّم أف العباد غَت قادرين على استيفاء مثل اللطمة ك٨توىا  ،بل ىم قادركف على
ذلك  ،إال إذا كاف ا١تراد من االستيفاء  :االستيفاء التاـ أك الكامل أكا١تماثل لفعل اٞتا٘ب من
ٚتيع الوجوه كبنفس الدقة  ،إذ إف مثل ىذا االستيفاء ُب القصاص يصعب جدان  ،بل ال َّ
بد
أف يكوف ىناؾ بعع االختبلؼ اليسَت  ،كلو اشًتط أف يكوف القصاص متناىيان ُب الدقة
لفعل اٞتا٘ب لتعطل إقامة القصاص .
-4عن طارؽ بن شهاب

)(1

)(2

رضي اهلل عنو قاؿ  :لطم أبو بكر الصديق رجبلن  ،فقالوا :

ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو
عنو " .
كُب ركاية " فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو  " :إف ىذا أتا٘ب يستحملٍت فحملتو ٍ ،ب أتا٘ب
يستحملٍت فحملتو

)(3

 ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو للرجل  " :اقتص مٍت " فعفا

ٍ ،ب أتا٘ب يستحملٍت فحملتو  ،فحلفت أف ال أٛتلو ٍ ،ب قاؿ  :كاهلل

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 693
( )2قولو ( ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو )  :تقدـ بياف ا١تراد منها ص ( . ) 693
( )3قولو  ( :يستحملٍت فحملتو )  :تقدـ بياف ا١تراد منها ص ( . ) 694
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)(1

ألٛتلنَّو ٍ ،ب كاهلل ألٛتلنَّو ٍب كاهلل ألٛتلنَّو ٍ ،ب قاؿ  :اقتص مٍت  ،فعفا اآلخر عنو" .
)(3

)(2

-5عن طارؽ بن شهاب رضي اهلل عنو قاؿ  :كاف خالد بن الوليد رضي اهلل عنو
أخ لو رجبلن  ،فقاؿ عم الرجل  :إ٪تا فضل اهلل قريشان بالنبوة ،فأقاده
ابن و
ُب اٞتزيرة  ،فلىطىم ي
خالد بن الوليد منو فعفا عنو "

)(4

.

)(5

-6عن يزيد بن رباح أيب فراس " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :إ٘ب كاهلل ما
أبعث إليكم عمإب ليضربوا أبشاركم  ،كيأخذكا أموالكم  ،كلكٍت بعثتهم لييػ ىعلّْموكم دينكم
ألقصن منو  ،فقاؿ عمرك بن العاص
إٕب فواهلل
َّ
كسنتكم  ،فمن فىػ ىع ىل بو غَت ذلك فلَتفعو َّ

)(6

)(7

:

بعع رعيتو  ،إنك تقتص منو ؟ فقاؿ
رجل على طائفة  ،فأدب ى
يا أمَت ا١تؤمنُت  :إف كاف ه
)(8

ألقصن منو  ،كقد رأيت رسوؿ اهلل  يقص من نفسو . ".....
 :كالذم نفسي بيده
َّ
)(9

-7عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل  " :أف رسوؿ اهلل  أقاد من نفسو  ،كأف أبا بكر
)(10

من نفسو

)(11

".

بكر أقادر رجبلن من نفسو  ،كأف عمر أقاد سعدان
صح عن أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،كابن الزبَت
-8أنو قد َّ

)(12

 ،كخالد بن

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . )694
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 693
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )165
( )4أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار (  ، )150/9مصححان لو  ،كذلك بداللة استشكالو للحديث ،
إذ إنو ال يرل القصاص من اللطمة أك الضربة أك ٨تو٫تا .
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 694
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )264
( )7قولو  ( :إف كاف رجل على طائفة )  :تقدـ بياف معناه ص ( . ) 694
()8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . )694
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )10تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )11تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 695
( )12تقدمت ترٚتتو ص (. )120
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)(1

)(2

الوليد  ،كغَتىم القود من اللطمة "

كجو الداللة من اآلثار السابقة -:
دلت اآلثار السابقة داللة كاضحة على أف النيب  ،ككذلك أبو بكر  ،كعمر  ،كعثماف
 ،كعلي  ،كعبداهلل بن الزبَت  ،كخالد بن الوليد كغَتىم من الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا
يقتصوف من اللطمة كضربة السوط  ،ك٨تو ذلك .

اعتراض -:

٭تتمل أف أبا بكر ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ،كغَتىم من الصحابة رضي اهلل عنهم أباحوا
القصاص من أنفسهم ال بواجب عليهم  ،كلكن تواضعان منهم  ،ككراىةن ١تا كاف منهم من
)(3

االستعبلء على غَتىم بلطمهم إياىم .

جواب عن االعتراض من أربعة كجوه :

الوجو األكؿ :

ما ذكر من التعليل من أنو ٭تتمل أف أبا بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،رضي اهلل عنهم
أباحوا القصاص من أنفسهم تواضعان منهم  ،ىو خركج عن موجب النصوص الشرعية.

الوجو الثاني :

أف النيب  قد اقتص من نفسو ككذلك ا٠تلفاء من بعده  ،كالنيب  عندما يفعل ذلك
يىػ ٍعلى يم يقينان أنو ُب مقاـ التشريع  ،كأف أمتو ٖتتج بأقوالو  ،كأفعالو  ،فبل يصح أف يقاؿ  :إنو
فعل ذلك من باب التواضع أك غَته .

الوجو الثالث :
أف األصل أف آٍّت عليو يفعل باٞتا٘ب كما فعل بو امتثاالن لقولو جل كعبل :

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . )695
( )3انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر ( . ) 118 / 2
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ﭽﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ كإسقاط القصاص عن اٞتانيب بغَت طيب
)(1

نفس من آٌّت عليو ال ٬توز  ،بل ىو ظلم  ،كما أف القوؿ بعدـ القود من اللطمة أك الضربة
ك٨تو٫تا ىو ٥تالفة صر٭تة ٢تذه اآلية بدكف حجة أك برىاف .

الوجو الرابع :
أف اللطمة باللطمة  ،كالضربة بالضربة ُ ،ب ٤تلها  ،كباآللة اليت لطم  ،أك ضرب ّٔا ،
حسا  ،كشرعان من تعريره بغَت جنس اعتدائو كصفتو  ،كىذا ىو
أقرب إٔب ا١تماثلة ا١تأمور ّٔا ن

ىدل الرسوؿ  ،كخلفائو  ،ك٤تع القياس "

)(2

.

القوؿ الثاني :
أنو ال يقتص من اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
عند الشافعية

)(5

)(6

)(3

)(4

كا١تالكية كركاية

كاٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :

)(7

-1أف اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا يتعذر فيهما استيفاء ا١تثل  ،كلذلك ال ٬توز القصاص .
)(7

القصاص .
)(8
-2أف اللطمة كالضربة ك٨تو٫تا ال ييدمى  ،ككل شيء ال ييدمى ال يقتص منو .
( )1سورة النحل من اآلية .126
( )2إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )299/7اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )123/2ا١تعتصر
من ا١تختصر ُب مشكل األثر (. )117/2
( )4انظر  :ا١تدكنة (  ، )653/4جامع األمهات (  ، )494/1الذخَتة (  ، )279/2مواىب اٞتليل ( ،)247/6
الفواكو الدكا٘ب ( ، )191/2حاشية العدكم (. )306/2
( )5انظر  :األـ ( ، )8/6ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (. )187/9
( )6انظر  :اإلنصاؼ ( ، )15/10كشاؼ القناع ( ، )548/5اإلقناع ( ، )190/4الشرح الكبَت (.)432/9
( )7انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )299/7اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (. )123/2
( )8انظر  :ا١تدكنة ( ، )653/4التهذيب (. )599/4
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اعتراض :

ال ييسلَّم بأف اللطمة كالضربة يتعذر فيهما استيفاء ا١تثل  ،بل ذلك ٦تكن  ،كلو كاف
ذلك غَت ٦تكن ١تا كاف ىدم النيب  كىدم ا٠تلفاء الراشدين من بعده القود من اللطمة
)(1

كالضربة .

جواب عن االعتراض :

ال ييسلَّم ما ذيكر  ،بل إف استيفاء ا١تثل ُب اللطمة كالضربة متعذر  ،أما فعل النيب



)(2

كا٠تلفاء الراشدين من بعده فهو ٤تموؿ على تواضعهم .

القوؿ الثالث :

ال قصاص ُب اللطة أك الضربة أك ٨تو٫تا إال إذا أتت على العُت  ،كذىب ضوءىا،
ص يد ّٔا ذىاب ضوء العُت  ،كال يقصد ّٔا القصاص من اللطمة .
فيجب القصاص بلطمة يػي ٍق ى
)(3

)(4

كاٟتنابلة ُب ركاية أيضان

)(5

 ،كاستدلوا لذلك

كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كالشافعية ُب ركاية
لذلك بدليلُت  ،ك ٫تا كالتإب :
-1ال يقتص من اللطمة لعدـ انضباطها  ،كلذلك يتعذر استيفاء ا١تثل  ،ك٢تذا لو
)(6

انفردت عن إذىاب الضوء من العُت ٓب ٬تب فيها قصاص .
-2أف اللطمة تعتت عمد خطأ  ،كتؤخذ من دية العُت  ،كال يعزر ُب اللطمة  ،ألنو
)(7

استوَب حقو .
( )1إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )2انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل اآلثر (. )117/2
( )3انظر  :الكاُب ُب فقو ا١تالكية (. )1105/2
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )172/12أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )35/4فتح الوىاب بشرح منهج
الطبلب (  ، )161/2حاشية اٞتمل (  ، )34/5هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (  ، )286/7مغٍت احملتاج
(. )259/5
()5انظر  :ا١تبدع ( ، )253/7الشرح الكبَت ( ، )433/9الكاُب (. )263/2
()6انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )299/7اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (. )123/2
()7انظر  :الكاُب ُب فقو ا١تالكية ( ، )1105/2اٟتاكم الكبَت ( ، )172/12الشرح الكبَت (. )433/9
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اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :

ال يسلَّم بأف اللطمة كالضربة يتعذر فيهما استيفاء ا١تثل لعدـ انضباطها  ،كال ييسلَّم أيضان
أهنا لو انفردت عن إذىاب الضوء من العُت ٓب ٬تب فيها القصاص بل ٬تب فيها القصاص ،
كلو كاف ذلك غَت ٦تكن ١تا كاف ىدم النيب  ،كىدم ا٠تلفاء الراشدين من بعده القود من
)(1

اللطمة كالضربة .

الوجو الثاني :

ال نسلَّم بأف اللطمة كالضربة من عمد ا٠تطأ  ،بل ىو عمد ،كلذلك أقاد ا٠تلفاء
)(2

الراشدكف رضي اهلل عنهم من اللطمة ك٨توىا .
جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :

)(3

ال نيسلٌم ما ذكر  ،ألف ا١تماثلة غَت ٦تكنة .

الوجو الثاني :

أما ما نقل النيب  كفعل ا٠تلفاء الراشدين من بعده فذلك ٤تموؿ على تواضعهم  ،ال
)(4

على كجوب القصاص من اللطمة  ،كالضربة ك٨تو٫تا .

الراجح -:
بعد استعراض األقواؿ  ،كاألدلة  ،كا١تناقشة  ،يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو
القوؿ األكؿ كىو أنو يقاد من اللطمة  ،أك الضربة  ،أك ٨تو٫تا  ،كذلك لؤلسباب اآلتية-:
( )1انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )2انظر  :الفركع ( ، )388/9اإلنصاؼ ( ، )16/10إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )240/1
( )3انظر  :اإلقناع ( ، )190/4كشاؼ القناع ( ، )548/5الشرح الكبَت (. )432/9
( )4انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل األثر (. )117/2
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-1أف أدلة أصحاب القوؿ األكؿ صر٭تة ُب القود من اللطمة أك الضربة .
-2أف النيب  أقاد من نفسو  ،كالنيب  يعتت يم ىشّْرعان  ،كلو كاف فعلو غَت مر واد كما
َّ
لبُت ذلك ألمتو  ، إذ إف تأخَت
دؿ عليو ظاىران من مشركعية القود من الضربة ك٨توىا َّ
البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز .
-3أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أقادكا من أنفسهم كأقادكا من غَتىم  ،كلو كاف
صح ٢تم أف يقتادكا من غَتىم ُب
فعلهم ذلك ٤تموالن على التواضع  -كذلك بعيد جدان ١ -تا َّ
اللطمة  ،كالضربة  ،ك٨تو٫تا فلما أقادكا من غَتىم ُب اللطمة  ،كالضربة َّ
دؿ ذلك على
مشركعية القود من اللطمة  ،كالضربة  ،ك٨تو٫تا .
ىب
-4أف ٍ
نفسوي كيى ٍذ ى
ا١تعتى ىدل عليو باللطم على كجهو قد أيىينت كرامتو  ،كلن تى ٍس يك ىن ي
ظ صد ًرهً إال بلطم اٞتا٘ب  ،كال يكفي ُب ذلك تعزير اٞتا٘ب بالزجر  ،أك اٟتبس  ،أك ٨تو
غي ي
ذلك  ،كلذلك جاء قوؿ اٟتق سبحانو  :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﭼ .

)(1

-5أف اللطمة باللطمة  ،كالضربة بالضربة  ،ىو مقتضى القياس عبلكة على ما تقدـ من
داللة الكتاب  ،كالسنة  ،كعمل الصحابة رضي اهلل عنهم .

( )1سورة النحل اآلية ( . ) 126
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المبحث الثاني
ال ييػ ٍقتى يل الحر بالعبد
أكالن  :التعريف بالعبد لغة كاصطالحان :

عاـ للعبد  :كىو
التعريف بالعبد لغة ىو  :خبلؼ اٟتر  ،أم ا١تملوؾ  ، ،كىناؾ معٌت ه

من يعبد ربو كيطيع أمره حران كاف أـ عبدان .

أما التعريف بالعبد في االصطالح  :فإنو ال ٮتتلف عن ا١تعٌت اللغوم

)(1

،إال أف ا١تعٌت

ا١تراد ىنا ُب البحث ىو ا١تعٌت األكؿ .

ثانيان  :الناقل التفاؽ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف اٟتر ال يقتل بالعبد ىو:

بدر الدين العيٍت  ،أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى العينتايب اٟتنفي

)(2

 ،حيث قاؿ ُب

( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عبد)  ،ص(  ، )173ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عبد) ص (  ، )225التعريفات
الفقهية ص (. )142
( )2ىو بدر الدين العيٍت  ،أبو ٤تمد ٤ ،تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت  ،كلد سنة سبع مائة كاثنتُت
كستُت للهجرة ُ ،ب نصف رمضاف ْتلب  ،ككاف قد كٕب قضاء عُت تاب فنسب إليها " العينتايب " ٍب ً
قدـ القاىرة
 ،كأكؿ شيء كٕب ّٔا من الوظائف التصوؼ ُب الظاىرية ١تا فتحت ٍ ،ب ا٠تدمة ّٔا ٍ ،ب أخرج منها  ،كتنقلت بو
األحواؿ حىت كٕب اٟتبشية ٍ ،ب كٕب نظر األحباس ٍ ،ب أعيدت لو اٟتسبة مضمومة إليها ٍب صرؼ ٍ ،ب أعيد ُب
الدكلة األشرفية ٝ ،تع من كثَت من العلماء األجبلء كزين الدين العراقي  ،كتقي الدين الدحوم  ،صنف شرح
الطحاكم  ،كشرح الكنز كا١تنار  ،كلو ُب العركض  ،كالتاريخ كغَت ذلك  ،توُب سنة ٙتاف مائة كٜتس كٜتسُت
للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :رفع اإلصر عن قضاة مصر (  ، )432/1معا٘ب األخبار ُب شرح أسامي رجاؿ معا٘ب اآلثار ( )3/1
 ،الضوء البلمع ألىل القرف التاسع  ،رقم الًتٚتة (  ، )131/10 ( )454بغية الوعاة  ،رقم الًتٚتة ( )1967
( ، )275/2نظم العقياف ُب أعياف األعياف  ،رقم الًتٚتة (  ، )174/1 ( )190البدر الطالع ( ، )294/2
فهرس الفهارس  ،رقم الًتٚتة (. )839/2( )475
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عمدة القارم
)(2

)(1

عندما ذكر أىل العلم الذين يركف أف اٟتر ال يقتل بالعبد كاإلماـ
)(4

)(3

مالك كالشافعي كأٛتد كغَتىم ٍب قاؿ " ىذا مذىب أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف ،
)(5

كعلي  ،كزيد بن ثابت رضي اهلل تعأب عنهم ".
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
-1عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده
)(7

)(6

 " :أف أبا بكر  ،كعمر  ،كانا ال يقتبلف

اٟتر بقتل العبد " .
-2عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :مضت السنة بأف ال يقتل اٟتر
بالعبد "

)(8

.

( )1عمدة القارم شرح صحيح البخارم (. )40/24
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )429
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )6تقدمت ترٚتتهم ص ( . ) 391
( )7أخرجو ابن أيب شيبة  ،رقم (  ، )412/5 ( )27515كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )155/4 ( )3255
كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )63/8 ( )15936كأيضان ُب معرفة السنن كاآلثار رقم ( )15755
( ، )33/12كاألثر ضعفو بعع أىل العلم ألف ُب إسناده ابن أرطأة كقد ضعفوه  ،لكن األقول أنو صحيح ألنو
تابعو عليو عمرك بن عامر  ،فاألثر صحيح "
*قلت  :كيعضد ذلك أمراف  :األكؿ  :أف البيهقي رٛتو اهلل تعأب مع أنو يضعف ىذه اآلثار ماعدا أثر
عمر كعلي رضي اهلل عنهما أهنما قاال ُب اٟتر يقتل العبد " فيو ٙتنو ما بلغ " إال أنو قاؿ بعد ذلك إال أف أكثر
أىل العلم على أف ال يقتل الرجل بعبده " ا.ىػ .
الثا٘ب  :أنو يقوم ىذا األثر أيضان أثر عمر كعلي السابق قبل قليل فإف إسناده صحيح كما نص على ذلك
البيهقي رٛتو اهلل " ا.ىػ  .السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )370/8السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )8أخرجو البيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )34/12( )15759كاألثر ضعيف لوجهُت  :أحد٫تا  :أف ُب
إسناده جابر اٞتعفي  ،كثانيهما  :أنو ليس ٔتتصل  ،كقد كرد األثر من طريق آخر عن بكَت بن عبداهلل األشج
كىو أيضان ضعيف ألف ُب إسناده ابن ٢تيعة " ا.ىػ .
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=

مسلم بكافر  ،كمن السنة
 -3عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :من السنة أال يقتل ه

أال يقتل حر بعبد

)(1

".

-4عن علي بن أيب طالب  ،كعبداهلل بن عباس

)(2

)(3

رضي اهلل عنهم ُب اٟتر يقتل العبد

قاال  :فيو القود " .
-5كعن عمر بن ا٠تطاب  ،كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما ُب اٟتر يقتل العبد
قاالٙ :تنو ما بلغ "

)(4

.

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

)(5

)(6

)(7

أف اٟتر ال يقتل بالعبد مطلقان  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة ،
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )370/8السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم (  ، )409/5( )27477كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ،)155/4( )3257
كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )34/12( )15760كاألثر ضعيف .
انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )370/8كالسنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )3أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )63/8( )15940قاؿ البيهقي " ىو منقطع  ،فاألثر غَت صحيح ".
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )63/8
( )4أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )67/8 ( )15956ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
( . )38/12( )15783قاؿ البيهقي كىذا إسناد صحيح .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )5انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )281/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )180/4الذخَتة ( ، )317/12
القوانُت الفقهية ( ، )227مواىب اٞتليل (. )223/6
( )6األـ للشافعي ( ، )26/6اٟتاكم الكبَت ( ، )18/12ركضة الطالبُت ( ، )192/9أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض
الطالب (ٖ ، )14/4تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج (. )403/8
( )7مسائل اإلماـ أٛتد ركاية أيب الفضل ( ، )81/3ا١تغٍت البن قدامة (  ، ) 473 / 11شرح الزركشي ( ، )69/6
حاشية الركض ا١تربع ( ، )191/7الشرح الكبَت على ا١تقنع (. )363/9
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كاستدلوا لذلك بتسعة أدلة كىي كالتإب :
-1قولو تعأب  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
)(1

ﮩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ .
ﮪ
ﮦﮧﮨ
كجو الداللة من اآلية منستة كجوه :
الوجو األكؿ -:
أف األلف كالبلـ ُب قولو تعأب  :ﭽﮒ ﮓ ﭼ تفيد اٟتصر  ،كإذا كاف األمر كذلك
فمقتضاه أف اٟتر ال يقتل بالعبد .
الوجو الثاني :
أف اآلية اقتضت اشًتاط ا١تساكاة فاٟتر باٟتر  ،كالعبد بالعبد  ،كاألنثى باألنثى  ،إال أف
كحد الزٗب
اإلٚتاع دؿ على أف الرجل يقتل باألنثى  ،ألهنما يتساكياف ُب اٟترمة  ،كا١تَتاث ّْ ،
 ،كالقذؼ  ،كغَت ذلك ،فوجب أف يستويا ُب القصاص  ،أما العبد بالعبدفبقي على األصل
كىو أنو ال يقتل اٟتر بالعبد
الوجو الثالث :

)(2

.
)(3

أف األلف كالبلـ ُب قولو تعأب  :ﭽﮒ ﮓ ﭼ تفيد العموـ  ،كبناءن على ذلك فإف

اٟتر بالعبد مشركعان لكاف ذلك اٟتر مقتوالن ال باٟتر
كل حر يقتل باٟتر  ،كلو كاف قتل ٍّ
فإف َّ
حر مقتوالن باٟتر .
بل بالعبد  ،كذلك يناُب أف يكوف كل ٍّ
الوجو الرابع :
أف الباء من حركؼ اٞتر  ،فيكوف متعلقان ال ٤تالة بفعل  ،فيكوف التقدير  :اٟتر يقتل
باٟتر  ،كا١تبتدأ ال يكوف أعم من ا٠تت  ،بل إما أف يكوف مساكيان لو أك أخص منو  ،كعلى

( )1سورة البقرة آية .178 :
( )2انظر  :تفسَت الثعليب ( ، )54/2تفسَت البغوم ( ، )189/1تفسَت الرازم (. )224/5
( )3سورة البقرة من اآلية (. )178
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حر مقتوالن باٟتر ،كذلك يناُب كوف اٟتر مقتوالن
كل ٍّ
كبل التقديرين فهذا يقتضي أف يكوف ُّ
بالعبد .
الوجو الخامس :

أف اهلل تعأب أكجب ُب أكؿ اآلية رعاية ا١تماثلة  ،كبياف ذلك أف اهلل تعأب ١تا قاؿ  :ﭽ
)(1
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ ذكر ىع ًقٍيبىو قولو سبحانو  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
)(2

ﮕ ﭼ َّ .
فدؿ ذلك على أف رعاية التسوية ُب اٟترية كالعبدية معتتة ،ألف قولو تعأب :
" اٟتر باٟتر كالعبد بالعبد "

)(3

خرج ٥ترج التفسَت لقولو تعأب  :ﭽﮌ ﮍ ﮎ

)(4

ﮏ ﮐﭼ  ،كإ٬تاب القصاص على اٟتر بقتل العبد إ٫تاؿ لرعاية التسوية ُب ىذا ا١تعٌت
فوجب أف ال يكوف مشركعان "

)(5

.

الوجو السادس -:

كىو معٌت مستنبط من اآلية  ،كىو أنو ١تا قتل العبد بالعبد فؤلف يقتل باٟتر كىو فوقو
من باب أكٔب ٓ ،تبلؼ اٟتر فإنو ١تا قتل باٟتر فبل يلزـ منو أف يقتل بالعبد الذم ىو دكنو ،
أما قتل الذكر باألنثى فإنو خرج باإلٚتاع .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف قولو تعأب  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ مفسر بقولو تعأب  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

( )1سورة البقرة من اآلية (. )178
( )2سورة البقرة من اآلية (. )178
( )3سورة البقرة من اآلية (. )178
( )4سورة البقرة من اآلية (. )178
( )5انظر  :تفسَت اإلماـ الرازم ٞتميع ىذه الوجوه (. )224/5
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﮳ .....ﭼ كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتر يقتل بالعبد .
الوجو الثاني :
)(1

أف اآلية منسوخة بقولو تعأب  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳....ﭼ " .
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه -:
الوجو األكؿ :
أف قولو تعأب  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ شرع ١تن قبلنا  ،كاآلية
اليت ٘تسكنا ّٔا شرع لنا كال شك أف شرعنا أقول ُب الداللة من شرع من قبلنا .
الوجو الثاني :

أف اآلية اليت ٘تسكنا ّٔا مشتملةه على أحكاـ النفوس على التفصيل كالتخصيص ،
)(2

كالشك أف ا٠تاص مقدـ على العاـ .

الوجو الثالث :
ال يسلَّم أف اآلية منسوخة  ،بل ىي ٤تكمة  ،ألف النسخ ال يثبت إال إذا عيلم ا١تتأخر
)(3

من الدليلُت  ،كىنا ال يعلم أيهما ا١تتأخر .

-2عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده
)(5

)(4

 " :أف أبا بكر  ،كعمر  ،كانا ال يقتبلف

اٟتر بقتل العبد " .
-3عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :مضت السنة بأف ال يقتل اٟتر

( )1سورة ا١تائدة من اآلية (. )45
( )2انظر  :تفسَت اإلماـ الرازم ٞتميع ىذه الوجوه (. )224/5
( )3انظر  :تفسَت الثعليب ( ، )54/2تفسَت البغوم (. )189/1
( )4تقدمت ترٚتتهم ص ( . ) 391
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 709
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)(1

بالعبد " .
مسلم بكافر  ،كمن السنة
-4عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :من السنة أال يقتل ه
)(2

أال يقتل حر بعبد " .
-5عن عمر بن ا٠تطاب  ،كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما " ُب اٟتر يقتل العبد
قاال ٙ :تنو ما بلغ "

)(3

.

)(4

-6عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  قاؿ " ال يقتل حر بعبد "

)(5

كجو الداللة من اآلثار كاألحاديث :

.

دلت األحاديث كاآلثار داللة كاضحة على أف اٟتر ال يقتل بالعبد  ،كذلك نص ُب ٤تل
النزاع .
اعتراض :

)(6

الوجو األكؿ  :أف ما ذكر من اآلثار ال حجة فيها ،ألهنا ضعيفة فبل تقوـ ّٔا حجة .
الوجو الثاني :
على التسليم جدالن بصحة ىذه اآلثار  ،فإنو ال حجة فيها أيضان  ،ألهنا قوؿ صحايب

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 709
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 710
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 710
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )5أخرجو الدارقطٍت  ،رقم (  ، )153/4 ( )3252كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ،)62/8 ( )15939
كاٟتديث ضعيف ألف ُب إسناده جويت  ،كىو مًتكؾ كما قاؿ ابن حجر  ،بل كإسناده مقطوع كما قاؿ عبداٟتق
.
انظر  :التلخيص اٟتبَت (  ، )53/4خبلصة البدر ا١تنَت (  ، )263/2بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (
.)79/3
( )6انظر  :السنن الكتل للبيهقي (  )67/8حيث قاؿ  " :أسانيد ىذه األحاديث ضعيفة ال تقوـ ّٔا حجة إال أف
أكثر أىل العلم على أف ال يقتل الرجل بعبده " كيقصد باألحاديث ا١ترفوعة كاآلثار ا١توقوفة  ،كلعلو يقصد غالبها
ألنو صحح األثر ا٠تامس أعبله  ،كىو أثر عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما .
-729-

كقوؿ الصحايب ليس ْتجة

الوجو الثالث :

)(1

.

)(2

أف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ال حجة فيو أيضان  ،ألنو ضعيف إذ إف إسناده
)(3

منقطع بل كفيو مًتكؾ .

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ييسلَّم بأف بعع اآلثار ا١تركية ُب عدـ قتل اٟتر بالعبد فيها ضعف إال أف البعع اآلخر
)(4

صحيح  ،كالصحيح منها يعضد الضعيف كيقويو .

الوجو الثاني :
ال ييسلَّم بأف قوؿ الصحايب ليس ْتجة  ،بل ىو حجة  ،ال سيما فيما ال ٣تاؿ للرأم

كاالجتهاد فيو سبيل كمسألة عدـ قتل اٟتر بالعبد

)(5

.

-7القياس :
ككجو القياس ىنا أف القصاص من أطراؼ اٟتر إذا اعتدل على أطراؼ العبد ٦تتنع اتفاقان
 ،فمن باب أكٔب كأحرل أف ٯتتنع القصاص ُب النفس  ،ألف النفس أعلى كأشرؼ  ،كألنو إذا
امتنع القصاص ُب األدٗب فمن باب أكٔب أف ٯتتنع ُب األعلى

)(6

.

( )1انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )63/3شرح ٥تتصر الركضة ( ، )185/3هناية السوؿ (. )757/2
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )3بياف الوىم كاإليهاـ من كتاب األحكاـ (. )79/3
( )4انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )370/8السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )5انظر  :البحر احمليط ( ، )53/6اإلشارة ( ، )158بذؿ النظر (. )571
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )473/11ا١تبسوط ( ، )129/26اٟتاكم الكبَت (. )17/12
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-8دليل عقلي :
أف العبد يباع كيشًتل كٯتلك  ،كذلك ٓتبلؼ اٟتر فإنو ال يباع كال يشًتل كال ٯتلك،
ط ُب كجوب القصاص  ،حيث إف العبد منقوص
فمنع ذلك من التساكم بينهما كىو شر ه
)(1

بالرؽ .

اعتراض من كجهيين :

الوجو األكؿ :
قياس النفس على األطراؼ ال يصح  ،ألف كجوب القصاص ىناؾ يعتمد ا١تساكاة ُب
اٞتزء ا١تباف  ،ك٢تذا ال تقطع اليد الصحيحة باليد الشبلء  ،كالرؽ ثابت ُب أجزاء اٞتسم ،
فتنعدـ بسببو ا١تساكاة بينهما ُب األطراؼ  ،كٔتعٌت آخر أف طرؼ العبد ُب حكم ا١تاؿ ك٢تذا
ال يكوف مضمونان بالقصاص على أحد عبدان كاف  ،أك حران  ،كذلك ٓتبلؼ النفس فا١تعتت
فيها ا١تساكاة ُب اٟتياة
الوجو الثاني :

)(2

.

أف ما ذكر من القياس إ٪تا ىو ُب مقابلة النص  ،كذلك ألنو ٮتالف عمومات النصوص
ُب كجوب القصاص ُب األنفس من غَت فصل بُت اٟتر كالعبد  ،كالقياس ُب مقابلة النص
)(3

فاسد .

جواب عن االعتراض :

الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم بأنو قياس ُب مقابلة النص  ،كذلك لوركد أدلة شرعية ثابتة صحيحة بأف اٟتر ال

يقتل بالعبد .

الوجو الثاني :
أما ما ذكر من أف ا١تساكاة ُب اٞتزء ا١تباف فقط  ،كأف الرؽ ثابت ُب أجزاء اٞتسم فليس

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )473/11
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )131/26
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )77/8
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بصحيح  ،بل الرؽ ثابت ُب النفس كما أنو ثابت ُب أجزاء اٞتسم  ،كإذا كاف األمر كذلك
كل شخصُت ٓب ٬تز القصاص بينهما ُب األطراؼ ٓب ٬تز بينهما ُب النفس كاٟتر كالعبد
فإف َّ

)(1

.

-9اإلجماع :
مسلم
ككجو ىذا اإلٚتاع أنو ركم عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :من السنة أال يقتل ه
)(2
بكافر  ،كمن السنة أال يقتل حر بعبد " يعٍت سنة رسوؿ اهلل  كىذا يقوـ مقاـ الركاية
عنو  ،كليس ُب الصحابة رضي اهلل عنهم ٥تالف  ،فصار مع السنة إٚتاعان
اعتراض من ثالثة أكجو :

)(3

.

الوجو األكؿ :
أف ما ركل عن علي رضي اهلل عنو غَت ثابت  ،بل ىو حديث ضعيف ال تقوـ بو حجة
يعوؿ عليو
 ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال َّ

)(4

الوجو الثاني :

.

أما ما ذكر من عدـ كجود خبلؼ بُت الصحابة رضي اهلل عنهم فغَت يمسلَّم فابن عباس

كعلي رضي اهلل عنهم ركل عنهما أف اٟتر يقتل بالعبد
الوجو الثالث :

أف ا١تسألة ٤تل خبلؼ بُت أىل العلم

)(6

)(5

.

.

( )1انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )309/11
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 710
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )17/12
( )4انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )370/8كالسنن الكتل للبيهقي (. )67/8
( )5انظر ا١تبسوط ( ، )131/26ا١تغٍت البن قدامة (. )473/11
( )6انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )76/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )308/11بداية آّتهد
كهناية ا١تقتصد ( ، )226/4ا١تغٍت البن قدامة (. )473/11
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القوؿ الثاني :
أف اٟتر يقتل بالعبد إذا كاف عبدان لغَته  ،أما إذا كاف عبدان للحر القاتل فبل يقتل بو ،
)(1

كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا لذلك :

-1قولو تعأب  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
)(2

ﮕ ﮖ ﮗﭼ .
-2قولو تعأب  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
)(3

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﭼ .
-3قولو تعأب  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
)(4

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ .
-4قولو تعأب  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
)(5

ﯭ ﯮﭼ .
-5عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده

)(6

 ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ا١تسلموف
)(7

ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم  ،كيسعى بذمتهم أدناىم  ،كىم ي هد على من سواىم " .
( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )131/26بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )76/8ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم
( ، )444/4االختيار لتعليل احملتار (  ، )423/5اللباب ُب شرح السنة كالكتاب (  ، )720/2تبيُت اٟتقائق
شرح كنز الدقائق (. )102/6
( )2سورة البقرة من اآلية (. )178
( )3سورة ا١تائدة من اآلية (. )45
( )4سورة البقرة من اآلية (. )194
( )5سورة النحل اآلية (. )126
( )6تقدمت ترٚتتهم ص ( . ) 391
( )7أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٞتهاد  ،باب ُ :ب السرية ت ًريد على أىل العسكر  ،رقم ( ،)80/3( )2751
( ،)80/3كابن ماجو  ،كتاب  :الديات  ،باب  :ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم  ،رقم (  ، )895/2( )2683كابن
أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )459/5( )27968كابن ز٧تويو ُب األقواؿ  ،رقم (  ، )439/2( )719كالبزار
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=

كجو الداللة من اآليات كالحديث -:
أف ىذه األدلة كردت عامة من غَت فصل بُت اٟتر كالعبد  ،كبناءن على ذلك فإنو يقتل

اٟتر بالعبد

)(1

.

اعتراض من أربعة أكجو :

الوجو األكؿ :
أف األدلة ا١تذكورة إ٪تا ىي أدلة عامة  ،قد كرد ٗتصيصها ُب السنة كاآلثار ا١تركية عن
الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كاألدلة الشرعية ال يعمل بعمومها مع كجود ا١تخصص ٢تا  ،ألف
ذلك خبلؼ ١تراد الشارع اٟتكيم .

الوجو الثاني :

أف ىذه األدلة العامة مشلت األطراؼ كالنفوس كأنتم تقولوف إف األطراؼ ال يقتص من
اٟتر فيها بالعبد  ،كإذا خرج العبيد من حكم األطراؼ خرجوا من حكم النفوس  ،إذ إنو ال
فرؽ بينهما فكبل٫تا قصاص ككبل٫تا اقتصاص من اٟتر للعبد فوجب التساكم بينهما .

الوجو الثالث :

أما ا٠تت فقد قاؿ فيو  " : ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدناىم كىم يد
على من سواىم " فإف ا١تراد بقولو " يسعى " بذمتهم أدناىم " العبيد  ،كمن كاف أدناىم ٓب
٬تز أف يؤخذ باألعلى  ،كبناءن على ذلك ال يقتل اٟتر بالعبد للمعٌت ا١تتقدـ كلداللة النص
ػػػػػػػػػ
=

ُب مسنده  ،رقم (  ، )128/2 ( )486كابن اٞتاركد ُب ا١تنتقى  ،رقم (  )194/1 ( )771كالبيهقي ُب السنن
الكتل  ،رقم ( ، )53/8( )15910كابن عبدالت القرطيب ُب جامع العلم كفضلو  ،رقم ( ، )301/1( )391
كالبغوم ُب شرح السنن  ،رقم ( ، )172/10( )2531كاٟتديث صحيح .
انظر ٗ :تريج أحاديث الكشاؼ للزيلعي (  ، )337/2نصب الراية (  ، )393/3البدر ا١تنَت (  ، )158/9التلخيص
اٟتبَت ( ، )217/4الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )118/2
( )1انظر  :ا١تبسوط ( ، )91/26اللباب ُب شرح الكتاب (. )131/2
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الشرعي على ذلك

()1

.

الوجو الرابع :
أف العمومات السابقة مقيدة بقولو تعأب :
()2

ﮗﭼ فوجب أف ال يقتل اٟتر بالعبد

()3

ﭽ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ

.

جواب عن االعتراض من خمسة أكجو :

الوجو األكؿ :

األدلة العامة اليت َّ
دؿ عمومها على أف اٟتر يقتل بالعبد باقية على ذلك كٓب يأت ٥تصص
يقول على ٗتصيصها  ،إذ إف األدلة الواردة ضعيفة ال تقوـ ّٔا حجة  ،كإذا كاف األمر
كذلك فبل يصح التخصيص .

الوجو الثاني :

ما ذكر من قياس النفوس على األطراؼ قياس غَت صحيح  ،ألف كجوب القصاص ُب
األطراؼ يعتمد ا١تساكاة ُب اٞتزء ا١تقطوع أك ا١تباف  ،ك٢تذا ال نقطع اليد الصحيحة باليد
الشبلء  ،كالرؽ ثابت ُب أجزاء اٞتسم  ،فتنعدـ بسببو ا١تساكاة بينهما  ،كلذلك ال يكوف
مضمونان بالقصاص على أحد عبدان كاف أك حران ٓ ،تبلؼ النفس فا١تعتت فيها ا١تساكاة ُب
()4

اٟتياة .

الوجو الثالث :
أما قولو  " ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدناىم كىم يد على من
()5
سواىم "  ،فالنيب َّ بُت لنا أف ا١تعتت ُب ذلك ا١تكافأة باإلسبلـ  ،كقد استول اٟتر كالعبد
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم ( ، )18/12ا١تغٍت البن قدامة (. )473/11
( )2سورة البقرة من اآلية (. )178
( )3انظر  :تفسَت اإلماـ الرازم (. )224/5
( )4انظر  :السنن الكتل للبيهقي ( ، )67/8ا١تبسوط ( ، )131/26بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( )77/8
.
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 718
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دم يه ىما  ،ك٬ترل القود بينهما  ،كمن االعتبار أف كل من قتل باٟتر
فيو  ،فوجب أف يتكافأ ي

قتل اٟتر بو  ،كاٟتر باٟتر

()1

.

الوجو الرابع :
()2

أف قولو سبحانو كتعأب  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ليس ا١تقصود
منو أف اٟتر ال يقتل إال باٟتر كال يقتل العبد بالعبد  ،كإ٪تا ا١تقصود منو إبطاؿ عادة ُب
اٞتاىلية  ،كىي أف بعع القبائل اليت ترل نفسها أهنا ذات شرؼ  ،كحسب  ،كنسب  ،تىػعي ُّد
غَتىا من القبائل على النصف منهم  ،فيكوف العبد ُب القبيلة ذات الشرؼ كاٟتسب يساكل
اٟتر من غَتىا من القبائل  ،فكانوا إذا قيتل من اٟتي الشريف أك اٟتي الكثَت صاحب العدَّةً
ي
العتى ًاد عبد قالوا " :ال يقتل بو إال حر " كإذا قتلت منهم امرأة قالوا " ال يقتل ّٔا إال رجل
كى
()3

فأبطل اهلل ىذه العادة بإنزاؿ ىذه اآلية .
الوجو الخامس :

أف التنصيص ال يدؿ على التخصيص كنظَته قوؿ النيب  " خذكا عٍت  ،خذكا عٍت ،
٢تن سبيبلن  ،البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة  ،كالثيب بالثيب جلد مائة
قد جعل اهلل َّ
كالرجم "(ٍ ،)4ب رأينا أف البكر إذ زٗب بالثيب كجب اٟتكم الثابت باٟتديث َّ ،
فدؿ ذلك على
أنو ليس ُب ذكر شكل بشكل ٗتصيص اٟتكم بو  ،كيؤكد ذلك أف العبد يقتل باٟتر ،
كاألنثى تقتل باٟتر اتفاقان  ،كلو كاف التنصيص على اٟتكم ُب نوع موجبان لتخصيص اٟتكم
بو ١تا قتل العبد باٟتر  ،كاألنثى باٟتر ٍ ،ب إف قولو تعأب :

ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ حجة
()5

عليكم  ،ألف اآلية دلت على أف األنثى تقتل باألنثى مطلقان فيقتضي ذلك أف تقتل اٟترة
( )1انظر  :االختيار لتعليل احملتار ( ، )423/5اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )17/12
( )2سورة البقرة  ،من اآلية (. )178
( )3انظر  :تفسَت عبالرزاؽ (  ، )303/1تفسَت الطتم (  ، )359/3تفسَت ابن أيب حاًب (  ، )293/1تفسَت
ا٢تداية إٔب بلوغ النهاية (. )567/1
( )4أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :حد الزٗب رقم (.)1316/3( )1690
( )5سورة البقرة من اآلية (. )178
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باألنثى  ،كعندكم ال تقتل فكاف حجة عليكم

()1

.

-6عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال يقاد الوالد بولده
كال السيد بعبده " كُب ركاية  " :ال يقاد ٦تلوؾ من مالكو كال كل هد من كالده

()2

".

كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديث على أف اٟتر ال يقتل بعبده فخرج ذلك من عمومات النصوص اليت تدؿ
على أف النفس بالنفس  ،كيبقى ماعدا ذلك على األصل فيقتل اٟتر باٟتر كما يقتل اٟتر
بالعبد إال إذا كاف ذلك العبد عبدان لسيده .
اعتراض يمكن أف يعترض علىهذا الحديث من كجهين :

الوجو األكؿ :

()3

أف اٟتديث ضعيف ال تقوـ بو حجة .

الوجو الثاني:

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )2أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم األكسط  ،رقم (  ، )286/8 ( )8657كالطحاكم ُب مشكل اآلثار  ،رقم
( ، )361/13 ( )5329كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ على الصحيحُت  ،رقم (  ، )234/2 ( )2856كالبيهقي
ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )210/3 ( )2948كُب السنن الكتل رقم (  ، )65/8 ( )15948كقاضي
مارستاف ُب أحاديث الشيوخ الثقات  ،رقم (، )809/2( )279كابن كثَت ُب مسند الفاركؽ (. )372/1
كاٟتديث ٥تتلف ُب صحتو  ،فذىب إٔب تصحيحو بعع أىل العلم كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ كالطحاكم ُب مشكل اآلثار
 ،كذىب البعع اآلخر من أىل العلم إٔب تضعيفو كالعقيلي  ،كابن عدم  ،كالذىيب  ،كابن حجر كغَتىم  ،كعلة
ضعفو عمر بن عيسى القرشي قاؿ الذىيب " منكر اٟتديث "  ،كقاؿ ُب موضع من ا١تيزاف " عمر بن عيسى عن
ابن جريج ال يعرؼ "  ،كقاؿ ابن حجر  " :كٓب ىأر لو ُب تاريخ البخارم  ،كال ثقات ابن حباف  ،كال ُب كتب
الضعفاء ذكران ٍ ،ب أمعنت النظر فيو فإذا ىو قد تصحف  ،كإ٪تا ىو يع ىمر بن عيسى -أم ليس (عمرك) كقد
ضعفو النسائي كٚتاعة ،كذكره ابن حباف  ،كابن عدم  ،كالعقيلي ُب الضعفاء كأكردكا لو ىذا اٟتديث " ا.ىػ .
انظر  :إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر (  ، )241/12الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ( ٣ ، )265/2تمع
الزكائد كمنبع الفوائد ( ، )288/6البدر ا١تنَت (. )369/8
( )3انظر  :إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر (  ، )241/12الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ( ٣ ، )265/2تمع الزكائد
كمنبع الفوائد ( ، )288/6البدر ا١تنَت (. )369/8
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ما ذيكر من الدليل إ٪تا ىو حجة عليكم  ،ألنو إذا ٓب يػي ىق ًد اٟتر من عبده فإف القياس
يقتضي أف اٟتر ال يقاد من عبد غَته أيضان  ،كذلك ألف العلة كاحدة  ،كىي أف كبل العبدين
ماؿ  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتر ال يقاد بالعبد مطلقان سواءن كاف عبدان لسيده أك لغَت
سيده .

جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :

()1

ما ذكر من القياس ال يصح ألنو ُب مقابلة النص  ،إذ إف النص إ٪تا استثٌت من إقامة
القود السيد من عبده  ،فبل يقاد السيد بعبده  ،كبقي عبد غَت السيد  ،فإنو يػي ىقاد بو كما
()2

دلت على ذلك عمومات النصوص .

الوجو الثاني :
ماؿ من ٚتيع الوجوه  ،بل ىو آدمي منكل كجو  ،ألف اآلدمي
أنو ال ييسلَّم بأف العبد ه

كائن
اسم لشخص على ىيئة ٥تصوصة منسوب إٔب أبينا آدـ عليو الصبلة كالسبلـ  ،كالعبد ه
()3
ّٔذه الصفة ا١تذكورة .
الوجو الثالث :

عبده ال ييقاد منو  ،ألف عبده ماؿ لو  ،فبل يستوجب لنفسو على نفسو
أف من قتل ى
القصاص ،كذلك ٓتبلؼ عبد غَته فليس ىو ماؿ لو فيستوجب لغَته على نفسو القصاص،
()4

كإذا كاف األمر كذلك فبل يصح قياس عبد السيد على عبد غَته .
-7أدلة عقلية كىي كالتالي :
( )1انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )319/2ا١تستصفى (. )345/1
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )129/26بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )4انظر  :اللباب ُب شرح السنة كالكتاب (. )131/2
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أ-عدـ كجوب القصاص بُت اٟتر كالعبد يؤدم إٔب عدـ خشية اٟتر من تلف نفسو بقتل
العبد  ،فبل ٯتتنع عن قتلو  ،بل ييقدـ عليو مىت ما كجدت أسبابيوي اٟتاملةي على القتل من

الغيظ ا١تفرط ك٨تو ذلك  ،كعليو فبل ٭تصل معٌت اٟتياة ا١تذكورة ُب قولو تعأب  :ﭽ﮳ ﮴

﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
( )2

()1

ﭼ فاقتضى ما سبق كجوب

القصاص من اٟتر للعبد .
ب-أف اآلدمي اسم لشخص على ىيئة ٥تصوصة منسوب إٔب أبينا آدـ عليو الصبلة
()3

كائن ّٔذه الصفة ا١تذكورة  ،فكانت عصمتو مثل عصمة اٟتر .
كالسبلـ كالعبد ه
حػ-أف نفس العبد ُب اٞتناية لو كليس ١تواله  ،كيدؿ على ذلك أف العبد لو أقر على
اٟتد فإنو يؤخذ بو كذلك ٓتبلؼ لو أقر عليو مواله بذلك فإنو ال يؤاخذ بو
نفسو بالقصاص ك ّْ
()4

ٔتجرد إقرار مواله عليو  ،فكانت نفس العبد ُب اٞتناية لو كليس للمؤب كنفس اٟتر باٟتر .
اعتراض -:

ما ذيكر من األدلة العقلية ال ُّ
يعتد ّٔا السيما كأهنا أدلة عقلية ُب مقابلة النص ،
()5

كاالجتهاد ُب مقابلة النص ال ٬توز .

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بأهنا أدلة عقلية ُب مقابلة النص  ،إذ إنو ٓب تثبت أحاديث كال آثار صحيحة ُب

عدـ كجوب قتل اٟتر بالعبد

()6

.

القوؿ الثالث :
( )1سورة البقرة  ،اآلية (. )179
( )2انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )4انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )78/8
( )5انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )319/2ا١تستصفى (. )345/1
( )6انظر  :ا١تبسوط ( ، )130/26السنن الكتل للبيهقي (. )67/8
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()1

أف اٟتر يقتل بالعبد مطلقان  ،سواءن كاف عبدان لسيده أك لغَته كإٔب ذلك ذىب الظاىرية
()2

كبعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
ٚ-1تيع األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ الثا٘ب الذين يقولوف إف اٟتر يقتل بعبد
غَته ال بعبده .
-2عن ٝترة بن جندب

()3

قتلناه  ،كمن جدعو جدعناه "

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : من قتل عبده

()4

.

( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )206/8
( )2كالنخعي  ،كالشعيب  ،كقتادة  ،كسعيد بن ا١تسيب  ،كالثورم  ،انظر  :ا١تغٍت بن قدامة (  ، )473/11بداية
آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )226/4معآب السنن (. )9/4
( )3ىو ٝترة بن جندب بن ىبلؿ بن جريج بن مرة بن ذم الرياستُت  ،قاؿ ٤تمد بن سَتين  :كاف ٝترة ما علمت
عظيم األمانة  ،صدكؽ اٟتديث  ،٭تب اإلسبلـ كأىلو " ،ػ ككاف ٝترة رضي اهلل عنو من اٟتفاظ ا١تكثرين عن
رسوؿ اهلل  ، ككانت كفاتو ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنهما سنة ٙتاف كٜتسُت .
انظر  :االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  )996ص (  ، )300التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( )938
( ، )268/1معجم الصحابة للبغوم ( ، )207/3معجم الصحابة البن قانع (. )305/1
( )4أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الديات  ،باب  :من قتل عبده أك مثٌل بو أيقاد منو  ،رقم ( )176/4( )4515
كالًتمذم  ،كتاب  :الديات  ،باب  :ما جاء ُب الرجل يقتل عبده  ،رقم (  ، )26/4( )1414كالنسائي ،
كتاب القسامة  ،باب  :القود من السيد للمؤب رقم (  ، )20/8( )4736كابن ماجو  ،كتاب  :الديات ،
باب  :ىل يقتل اٟتر بالعبد  ،رقم (  ، )888/2 ( )2663كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( )18130
( ، )488/9كابن اٞتعد ُب مسنده  ،رقم (  )151/1( )984كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )27507
( ، )412/5كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )296/33( )20104كالبزار ُب مسنده  ،رقم ( )4547
( ، )406/10كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )331/6( )6912كالركيا٘ب ُب مسنده  ،رقم ()785
( ، )41/2كابن األعرايب ُب ا١تعجم  ،رقم ( ، )350/1( )658كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ()6809
( ، )197/7كأبو طاىر ا١تخلص ُب ا١تخلصيات  ،رقم (  ، )292/2( )1573كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم
(، )408/4( )8098كابن بشراف ُب أماليو  ،رقم (  ، )210/1( )1358كالبيهقي أيضان ُب معرفة السنن
كاآلثار  ،رقم (  ، )35/12 ( )15769كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم (  ، )177/10 ( )2533كقاضي
ا١تارستاف ُب مشيختو  ،رقم (  ، )763/2( )246كاٟتديث ٥تتلف ُب صحتو  ،فصححو ابن قتيبة  ،كا٠تطايب
 ،كابن اٞتوزم  ،كاٟتاكم كغَتىم  ،كضعفو اإلماـ أٛتد كابن عبدالت كابن رجب كغَتىم  ،انظر  :تأكيل ٥تتلف
اٟتديث ( ، )158/1معآب السنن للخطايب (  ، )339/3االستذكار البن عبدالت (  ، )176/8كشف ا١تشكل
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كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديث على أف اٟتر يقاد من عبده  ،كإذا قيد من عبده فمن باب أكٔب كأحرل أف
يقاد من عبد غَته .
اعتراض من أربعة أكجو -:
الوجو األكؿ :

()1

أف اٟتديث ضعيف  ،بل ىو باطل  ،كقد طعن فيو اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب .

الوجو الثاني :

أنو قد كرد عن النيب  ما يعارض حديث ٝترة بن جندب رضي اهلل عنو  ،بل إف راكم
اٟتديث عن ٝترة بن جندب

()2

ال يقوؿ بقتل اٟتر بالعبد  ،عبلكة على ذلك َّ
أف ا٠تلفاء

الراشدين رضي اهلل عنهم ال يركف قتل اٟتر بالعبد

() 3

الوجو الثالث :

.

أف أكثر أىل العلم  ،بل كعامة الفقهاء ال يقولوف بقتل اٟتر بالعبد

الوجو الرابع :
أنو لو يسلّْم بصحة اٟتديث فإنو ٭تمل على أحد أمرين :

()4

.

األمر األكؿ  :أف ا١تقصود منو الزجر كالتخويف  ،لَتدع السيد أك اٟتر عن قتل العبد ،
ػػػػػػػػػ
=

من حديث الصحيحُت (  ، )338/1جامع العلوـ كاٟتكم (  ، )316/1سبل السبلـ (  ، )338/2نيل األكطار
(. )19/7

( )1انظر  :فيع القدير للمناكم ( ، )141/3جامع العلوـ كاٟتكم (. )316/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 725
( )3انظر  :االستذكار البن عبدالت (  ، )177/8معآب السنن للخطايب (  ، )9/4عمدة القارم شرح صحيح
البخارم (. )40/24
( )4انظر  :مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ( ، )2375/6نيل األكطار (. )19/7
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كليس ا١تقصود إ٬تاب القتل

()1

.

()2

األمر الثاني  :أف ا١تراد بالعبد العتيق  ،تسمية لو باسم ما كاف عليو .

جواب عن االعتراض من أربعة أكجو :
الوجو األكؿ :

()3

أف اٟتديث صحيح كليس بضعيف كإسناده متصل .
الوجو الثاني :
أف ما كرد من األحاديث ٦تا يعارض حديث ٝترة بن جندب رضي اهلل عنو ال تقوـ ّٔا
حجة َّ ،
ألف ُب إسنادىا من ال ٭تتج بو لضعفو أك سوء نقلو  ،ككذلك ما ركل عن ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم
الوجو الثالث :

() 4

.

أف الكثرة كالعدد ال يي ُّرد ّٔا ما ثبت عن النيب  ، إذ إف اٟتجة فيما كرد بو كتاب اهلل
أك سنة رسولو . 
الوجو الرابع :

أف ٛتل اٟتديث على أف ا١تقصود منو الردع كالزجر كالتخويف  ،أك أف ا١تراد بالعبد :
العتيق  ،تسمية لو باسم ما كاف عليو  ،كل ذلك ٛتل للفظ على غَت ظاىره  ،كٛتل اللفظ

( )1انظر  :عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد (  ، )154/12شرح سنن ابن ماجو للسيوطي (  ، )191/1حاشية
السندم على سنن النسائي (. )20/8
( )2انظر  :قوت ا١تقتذم على جامع الًتمذم (. )375/1
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )206/8تأكيل ٥تتلف اٟتديث البن قتيبة (  ، )158/1معآب السنن للخطايب
( ،)339/3كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (. )338/1
( )4انظر  :االستذكار البن عبدالت ( ، )177/8نيل األكطار (. )19/7
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على غَت ظاىره ببل قرينة ال يصح

()1

.

الراجح :
الذم يظهر ٕب بعد عرض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ
القائل بأف اٟتر ال يقتل بالعبد مطلقان كذلك لؤلسباب التالية :
-1أف اآلية كىي قولو تعأب :

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ كإف نزلت ُب سبب خاص إال أف العتة
بعموـ اللفظ ال ٓتصوص السبب  ،كاآلية قد اشًتطت ا١تساكاة  ،اٟتر باٟتر  ،كالعبد بالعبد
،كاألنثى باألنثى  ،إال أف اإلٚتاع َّ
دؿ أف الرجل يقتل باألنثى  ،ألهنما يتساكياف ُب اٟترمة ،
كحد الزٗب  ،كالقذؼ  ،كغَت ذلك فبقى العبد بالعبد على األصل .
كا١تَتاث ّْ
-2أف مذىب ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أف اٟتر ال يقتل بالعبد  ،كىم أعلم
الناس بعد رسوؿ اهلل  ، بدالالت األلفاظ كمقاصد التشريع .
-3أف اٟتدكد تدرأ بالشبهات  ،ككجود خبلؼ أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب كجوب
قتل اٟتر بالعبد يعتت شبهة ييدرأ ّٔا ُّ
اٟتد عن اٟتر  ،كاألصل ُب النفس أهنا معصومة بيقُت ،
كعصمتها ال تزكؿ بالشك أك الشبهة  ،كىذا أصل ٬تب مراعاتو .
-4أف األحاديث الواردة ُب قتل اٟتر بالعبد إما ضعيفة متفق على ضعفها  ،أك ٥تتلف
ُب صحتها  ،كإذا كاف األمر كذلك فإهنا ال تقول على صرؼ ا١تعٌت الظاىر الذم َّ
دؿ عليو
قولو سبحانو كتعأب  :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼأك معارضة ما نقل عن
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
عامة أىل العلم من الفقهاء ،كغَتىم ىو أف اٟتر ال يقتل بالعبد.
-5أف مذىب َّ
-6أف الشارع اٟتكيم ٓب ييًق ًد الوالد بولده كذلك مراعاة لسبب إنعاـ الوالد على كلده ،
( )1انظر  :ا١تبسوط (. )130/26
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كعظيم فضلو كإحسانو عليو  ،كفضل السيد كإحسانو على عبده كفضل الوالد على كلده،
فاقتضى القياس أف ال يقاد اٟتر بالعبد  ،كلذلك جاء ُب حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ال ٬تزم ىكلى هد كالدان إال أف ٬تده ٦تلوكان فيشًتيو فيعتقو "  ،كُب ركاية "
()1

ال ٬تزم ىكلى هد كالده . "................
-7أف القصاص من أطراؼ اٟتر إذا اعتدل على العبد ٦تتنع اتفاقان  ،فمن باب أكٔب ،
كأحرل أف ٯتتنع ُب النفس  ،ألف النفس أعلى كأشرؼ  ،كألنو إذا امتنع القصاص ُب األدٗب
امتنع ُب األعلى .
ط ُب إقامة القصاص  ،كالعبد منقوص بالرؽ  ،كبياف ذلك
-8أف ا١تساكاة كا١تماثلة شر ه
أف العبد يباع كيشًتل  ،كذلك ٓتبلؼ اٟتر فإنو ال يباع كال يشًتل  ،فمنع ذلك من
التساكم بينهما كالذم ىو شرط إلقامة القصاص .

( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :فضل عتق الوالد  ،رقم (. )1148/2( )1510
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المبحث الثالث

)(1

عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص

أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ جواز إعفاء الوالة
)(2

ُب كتابو
من القصاص ىو  :أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاكردم البصرم
اٟتاكم ،حيث قاؿ  " :اٟتدكد كاٟتقوؽ يستوم فيها الشريف كا١تشركؼ  ،كالوإب كا١تعزكؿ ،
كقد أعطى رسوؿ اهلل  القصاص من نفسو ككذلك خلفاؤه الراشدكف من بعده "
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

)(3

.

)(4

 ،عن أيب بكر الصديق،
 - 1عن ٤تمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزىرم
أعطوا القود من أنفسهم  ،فلم
كعمر بن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف رضي اهلل عنهم " أهنم ى

يستقد منهم كىم سبلطُت "

)(5

.

اصطبلحا  ،ص (. )692
( )1تقدـ التعريف بالقصاص لغة ك
ن
()2تقدمت ترٚتتو  ،ص (. )204
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )88/13
()4تقدمت ترٚتتو ص ( . )465
()5أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )89/8 ( )16026كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )15853
( ، )59/12كاألثر منقطع ألف الزىرم ٓب يدرؾ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،ألنو كلد سنة إحدل كٜتسُت
 ،إال أنو أدرؾ عشرة من أصحاب النيب  ، كىو ىنا ٭تكي قضية حاؿ ككاقع  ،عبلكة على ذلك أنو من أعلم
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)(1

 - 2عن يزيد بن رباح أيب فراس " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :إ٘ب كاهلل
ما أبعث إليكم عمإب ليضربوا أبشاركم  ،كيأخذكا أموالكم  ،كلكٍت بعثتهم لييعلموكم دينكم
)(2

إٕب  ،فواهلل ألقصن منو  ،فقاؿ عمرك بن العاص :
كسنتكم  ،فمن فىػ ىع ىل بو غَت ذلك فلَتفعو َّ
يا أمَت ا١تؤمنُت " إف كاف رجل على طائفة  ،فأدب بعع رعيتو  ،إنك تقتص منو ؟ فقاؿ :
ألقصن منو  ،كقد رأيت رسوؿ اهلل  يقصن من نفسو "....
كالذم نفسي بيده
َّ
- 3عن سعيد بن ا١تسيب

)(4

)(3

.

رٛتو اهلل  " :أف رسوؿ اهلل  أقاد من نفسو  ،كأف أبا
)(5

)(6

سعدا من نفسو
بكر أقاد رجبلن من نفسو  ،كأف عمر أقاد ن
)(7
- 4عن طارؽ بن شهاب رضي اهلل عنو قاؿ  :لطم أبو بكر رجبلن  ،فقالوا  :ما رضي
)(9
)(8
أف ٯتنعو حىت لطمو !  ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو للرجل  :اقتص مٍت  ،فعفا عنو" .
ثالثنا :رأم أىل الهلم في المسألة :
ػػػػػػػػػ
=

عامة الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب  ،من اٟتنفية
ذىب ٌ

)(10

".

 ،كا١تالكية

)(11

)(1

 ،كالشافعية ،

الناس بقضايا رسوؿ اهلل  كا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كما تقدـ ذلك ُب ترٚتتو.
انظر  :ميزاف االعتداؿ ( ، )335/6هتذيب الكماؿ (. )507/6
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )694
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )264
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )694
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )5ا١تراد بو سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عنو كقد تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )694
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )693
( )8قولو " ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو "  :تقدـ بياف معناىا ص (. )693
( )9تقدـ ٗتر٬تو ص (. )694
( )10انظر  :ا١تبسوط (  ، )127/26بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )237 /7االختيار لتعليل ا١تختار
( ،)23/5تبيُت القائق شرح كنز الدقائق (  )98/6العناية شرح ا٢تداية (  ، )216/10العناية شرح ا٢تداية
( ، )77/13البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣ ، )336/8تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (. )615/2
( )11انظر  :الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )1094/2ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )281/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد
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)(3

)(2

كاٟتنابلة  ،كالظاىرية  ،إٔب عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص كاستدلوا لذلك بعموـ
أدلة كجوب القصاص كاليت توجب القصاص على ٚتيع ا١تكلفُت بدكف استثناء  ،فيستوم
فيها الشريف كالوضيع  ،كاٟتاكم كاحملكوـ  ،كالذكر كاألنثى  ،ك منها -:
- 1قولو تعأب  :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
)(4

ﮩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ .
ﮪ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
- 2

قولو تعأب  :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

)(5

﮺ﭼ .
ػػػػػػػػػ
=

( ، )182/4الذخَتة ( ، )317/12شرح ٥تتصر خليل ( ، )26/8الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب
( ، )194/2الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )583
( )1انظر  :األـ للشافعي (  ، )26/6اٟتاكم الكبَت للماكردم (  ، )88/12ا١تهذب (  ، )170/3البياف ُب مذىب
اإلماـ الشافعي (  ، )297/11آّموع شرح ا١تهذب (  )346/18جوىرة العقود (  ، )209/2أسٌت ا١تطالب
ُب شرح ركض الطالب (. )23/4
( )2انظر  :الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )261/3ا١تغٍت البن قدامة ( ، )268/8العدة شرح العمدة ( ، )531/1
الشرح الكبَت على ا١تقنع (  )357/9شرح الزركشي (  ، )64/6ا١تبدع (  ، )215/7الركض ا١تربع ( ، )637
كشاؼ القناع ( ، )534/5مطالب أكٕب النهى (. )62/6
( )3انظر  :احمللى البن حزـ(. )213/10
*فائدة  :ذكر ا١تاكردم رٛتو اهلل أف بعع الناس ذىب إٔب إعفاء الوالة من القصاص  ،فقاؿ  " :فالقود

على اآلمر القاىر كاجب  ،كال ٘تنع كاليتو من استحقاؽ القود عليو ٓ ،تبلؼ ما ذىب إليو من يدعي العلم من
إعفاء الوالة من القصاص  ،ألف ال ينتشر باالقتصاص منهم فساد  ،كىذا خطأ  ،ألف اٟتدكد كاٟتقوؽ يستوم

فيها الشريف كا١تشركؼ كالوإب كا١تعزكؿ  ،كقد أعطى رسوؿ اهلل 
الراشدكف من بعده "
انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )88/12
( )4سورة البقرة  ،اآلية (. )178
( )5سورة البقرة اآلية (. )179
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القصاص من نفسو  ،ككذلك خلفاؤه

 3ق-ولو تعأب  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﭼ .
)(1

 4ق-ولو تعأب  :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﭼ .
)(2

 - 5قولو تعأب  :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ .
)(3

- 6عن أنس بن مالك
اهلل القصاص "

)(5

.

)(4

رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  قاؿ لو  " :يا أنس  ،كتاب
)(6

- 7عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال ٭تل دـ
امر وئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأ٘ب رسوؿ اهلل إال بإحدل ثبلث الثيب الزا٘ب كالنفس
بالنفس كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة "
)(8

)(7

.

يشا أ٫تهم شأف ا١ترأة ا١تخزكمية اليت سرقت،
 -8عن عائشة رضي اهلل عنها  " :أف قر ن

فقالوا كمن يكلم فيها رسوؿ اهلل  ؟ فقالوا  :كمن ٬تًتئ عليو إال أسامة بن زيد

)(9

حب
ّْ

( )1سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )45
( )2سورة النحل  ،اآلية (. )126
( )3سورة البقرة  ،من اآلية (. )194
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 302
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :تفسَت القرآف  ،باب  " :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص  "...رقم
(. )24/6( )4500
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )7أخرجو مسلم كغَته  ،كتاب  :القسامة كاحملاربُت كالقصاص كالديات  ،باب  :ما يباح من دـ ا١تسلم  ،رقم
(. )1302/3( )1676
( )8تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. )41
( )9تقدمت ترٚتتو رضي اهلل عنو ص (. )120
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حد من حدكد اهلل ٍ ،ب قاـ
رسوؿ اهلل  ، فكلمو أسامة  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  " أتشفع ُب ٍّ
فاختطب ٍ ،ب قاؿ  :إ٪تا أىلك من كاف قبلكم أهنم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ،
كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو َّ
اٟتد  ،كأٙب اهلل لو أف فاطمة
لقطعت يدىا

)(2

".

)(1

بنت ٤تمد سرقت

)(3

 ،عن أيب بكر الصديق،
-9عن ٤تمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزىرم
أعطوا القود من أنفسهم  ،فلم
كعمر بن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف رضي اهلل عنهم " أهنم ى

يستقد منهم كىم سبلطُت "

)(4

.

)(5

-10عن يزيد بن رباح أيب فراس " أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :إ٘ب كاهلل
كاهلل ما أبعث إليكم عمإب ليضربوا أبشاركم  ،كيأخذكا أموالكم  ،كلكٍت بعثتهم لييعلموكم
إٕب  ،فواهلل ألقصن منو  ،فقاؿ عمرك بن
دينكم كسنتكم  ،فمن فىػ ىع ىل بو غَت ذلك فلَتفعو َّ
)(6

العاص  :يا أمَت ا١تؤمنُت " إف كاف رجل على طائفة  ،فأدب بعع رعيتو  ،إنك تقتص
ألقصن منو  ،كقد رأيت رسوؿ اهلل  يقصن من نفسو
منو ؟ فقاؿ  :كالذم نفسي بيده
َّ
"....

)(7

.

-11عن سعيد بن ا١تسيب

)(8

رٛتو اهلل  " :أف رسوؿ اهلل  أقاد من نفسو  ،كأف أبا
)(9

سعدا من نفسو
أبا بكر أقاد رجبلن من نفسو  ،كأف عمر أقاد ن

)(1

".

( )1تقدمت ترٚتتها رضي اهلل عنها ص (. )69
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :أحاديث األنبياء  ،باب  :حديث الغار رقم (  ، )175/4( )3475كمسلم  ،كتاب
اٟتدكد  ،باب قطع السارؽ الشريف كغَته  ،كالنهي عن الشفاعة ُب اٟتدكد  ،رقم (. )1315/3( )1688
()3تقدمت ترٚتتو ص ( . )465
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 730
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )694
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )264
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص (. )694
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )399
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-12عن طارؽ بن شهاب
)(3

)(2

رضي اهلل عنو قاؿ  :لطم أبو بكر رجبلن  ،فقالوا  :ما

رضي أف ٯتنعو حىت لطمو !  ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو للرجل  :اقتص مٍت  ،فعفا عنو"

)(4

.
كجو الداللة من األدلة السابقة تكمن في أربعة كجوه:
الوجو األكؿ :

عامة ٞتميع ا١تكلفُت بدكف استثناء  ،كساكت ُب إقامة القصاص
أف ىذه األدلة كردت َّ
بُت الشريف كا١تشركؼ  ،كالوإب كا١تعزكؿ  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف الوالة من ضمن
ا١تكلفُت فيجب إقامة القصاص عليهم  ،كذلك لدخو٢تم ٖتت عموـ األدلة الشرعية من
الكتاب كالسنة

)(5

.

الوجو الثاني :
أف النيب  أعطى القصاص من نفسو  ،ككذلك خلفاؤه الراشدكف من بعده رضي اهلل
عنهم  ،كلو كاف الوالة مستثنُت من القصاص ١تا أعطوا القصاص من أنفسهم

)(6

.

الوجو الثالث :
أف من أعظم أسباب ىبلؾ األيمم السابقة أهنم كانوا يفرقوف ُب إقامة حدكد اهلل جل
كعبل بُت الشريف ك الضعيف  ،أما الشريف فيًتكونو كال يقيموف َّ
اٟتد عليو كأما الضعيف
فبخبلؼ ذلك .
الوجو الرابع :

ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )694
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )693
( )3قولو " ما رضي أف ٯتنعو حىت لطمو "  :تقدـ بياف معناىا ص (. )693
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )734
( )5انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )88/12
( )6انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )88/12
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إذا ثبت أف النيب  كا٠تلفاء الراشدين قد أقادكا من أنفسهم  ،فغَتىم من الوالة من
باب أكٔب كأحرل .

-751-

المبحث الرابع
عض الجاني يد المجني عليو فسقطت أسناف الجاني أك بعضها فهدر
إذا َّ
أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف الجاني إذا عض يد

غيره فجذبها المجني عليو باألىسهل فسقطت أسنانو أك بعضها فهدر ىو :
مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن مفلح ا١تقدسي اٟتنبلي
ثانيان -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو

)(4

)(3

)(1

ُب كتابو الفركع

)(2

.

)(5

-1عن ابن جريج قاؿ  :أخت٘ب ابن أيب مليكة عن جده  " :أف إنسانا جاء
جاء إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كعضو إنسا هف فانتزع يده فذىبت ثنيتيوي  ،فأىدره
يصبعوي كانتزعت
أبو بكر رضي اهلل عنو " كُب ركاية " أف رجبلن قاتل آخر فعضو فانتزع أ ى
)(6

سنُّوي ،فأتيا أبا بكر رضي اهلل عنو فأىدره " .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 215
( )2انظر  :الفركع البن مفلح (. )168/10
( )3ابن جريج ىو  :عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج  ،كيكٌت أبا الوليد  ،كلد عاـ اٞتحاؼ  ،سنة ٙتانُت  ،سيل
جدا  ،كاف يدلس كيرسل  ،توُب سنة ٜتسُت كمائة للهجرة .
فقيها فاضبلن  ،كثَت اٟتديث ن
كاف ٔتكة  ،كاف ثقة ن
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )37/6( )1622التاريخ األكسط للبخارم  ،رقم الًتٚتة
(  ، )98/2( )1936الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( ، )310/1( )1033اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة
( ، )356/5( )1687مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (. )230/1( )1146
( )4ابن مليكة  :تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )5أبو مليكة القرشي التيمي  ،كاٝتو  :زىَت بن عبد اهلل بن جدعاف بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  ،جد
عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة احملدث لو صحبةه  ،يي ّّ
عد ُب أىل اٟتجاز " ا.ىػ
انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )112/2( )1772اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم ( )2672
( ، )587/3كاالستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (  )1761/4 ( )3183باسم أبو مليكة القرشي
التيمي  ،هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  . )407/9( )2012الكاشف ،رقم الًتٚتة ( ، )407/1( )1662
اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )475/2( )2836
( )6أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  )584/8 ( )17642كاإلماـ الشافعي ُب ا١تسند  ،رقم ( )987
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=

-2كعن ابن جريج قاؿ  :حدثٍت عبداهلل بن أيب مليكة  ،عن جده  " ،أف رجبلن عع

يد رجل فأندر ثنيتو  ،فأىدرىا أبو بكر رضي اهلل

)(1

ػػػػػػػػػ
=

"

( ، )256/1كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (. )100/2( )332
كاألثر إسناده صحيح متصل  ،ػ كمداره على ابن جريج  ،كابن جريج فقيو ثقة لكنو يدلس  ،إال أنو ىنا -
صرح بالتحديث فعن ابن جريج قاؿ  :أخت٘ب ابن أيب مليكة عن جده " أف إنسا نا جاء إٔب أيب بكر الصديق
رضي اهلل عنو  " ...ا .ىػ كإذا صرح بالتجديث ٓب يضر ألنو ثقة كٓب يدلس  ،كأبو مليكة جده لو صحبة  ،كركل
عن أيب بكر الصديق  ،قاؿ ابن شاىُت  :ىو صحايب  ،ركل عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،ركل عن ابن
يد رجل فسقط
جريح  ،عن ابن أيب مليكة  ،عن جده  ،عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو " أف رجبلن عع ى
سنو فأبطلها أبو بكر رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :أسد الغابة  ، )112/2 ( ،اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ، )587/3 ( ،كاالستيعاب ُب معرفة
األصحاب  ، )1761/4 ( ،هتذيب الكماؿ  . )407/9 ( ،الكاشف ، )407/1 ( ،اإلصابة ُب ٘تييز
الصحابة . )475/2( ،
كما ذكرتو من صحة اإلسناد كاتصالو إ٪تا يتم بشرطُت أحد٫تا -:
أف يكوف ُّ
اٞتد ا١تذكور ىو اٞتد األكؿ للراكم عبداهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة ْ ،تيث ال يكوف ابن أيب
مليكة  ،كىو زىَت جدان ثانيان  ،كىذا الذم يظهر من صنيع كثَت من أىل العلم الذين ترٚتوا البن أيب مليكة ،
كمثاؿ ذلك ابن األثَت ُب أسد الغابة  ،كا١تزم ُب هتذيب الكماؿ  ،كالذىيب ُب الكاشف  ،حيث قالوا  :أبو
مليكة ُّ
جد عبداهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة  ،كذلك خبلفان ١تا ذىب إليو بعع أىل العلم كابن حجر رٛتو اهلل
ُب التقريب  ،حيث قاؿ  " :عبداهلل بن عبيد اهلل بن عبداهلل من أيب مليكة " فظاىر صنيعو أف أبا مليكة يعتت
جدان ثانيان .
الشرط الثا٘ب  :أف يكوف عبداهلل بن عبيد اهلل قد ٝتع من جده مباشرة ال من أبيو  :عبداهلل بن أيب مليكة
الذم ٮتت عن أبيو أيب مليكة  ،كىو األب ا١تباشر للمحدث عبداهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة  ،إذ إنو كاٟتالة
ىذه يكوف عبيد اهلل بن أيب مليكة غَت معركؼ بالعدالة  ،فهو ٣تهوؿ من ىذه اٞتهة  ،ال من جهة النسب فهو
معركؼ نسبان .
انظر  :أسد الغابة رقم الًتٚتة (  ، )112/2 ( )1772اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة
( ، )112/2 ( )2672هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )407/9 ( )2012الكاشف  ،رقم الًتٚتة
()407/1( )1662
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اإلجارة  ،باب األجَت ُب الغزك  ،رقم (. )89/3( )2266
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)(1

-3عن ابن جريج " أف أبا بكر  ،كعمر  ،رضي اهلل عنهما أبطبلىا "
عع أخاه .
أم أىدر القصاص ُب الثنية اليت سقطت من اإلنساف الذم َّ

)(2

.

ثالثان :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

ُب العاض فسقطت
إذا عع اٞتا٘ب يد آٍّت عليو أك ٨توىا  ،فانتزع ا١تعضوض يده من ّْ

بعضها فهدر  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
أسنانيوي أك ي

)(3

)(4

)(5

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة

)(6

كاستدلوا لذلك بسبعة أدلة كىي :

-1عن عمراف بن اٟتصُت رضي اهلل عنو " أف رجبلن عع يد ىر يجل فنزع يده من فًٍي ًو ،
ع
ع أحدكم أخاه كما يىػعي ُّ
فوقعت ثناياه  ،فاختصما إٔب رسوؿ اهلل  ، فقاؿ  " :يىػعي ُّ
)(7

العجل  ،ال دية لك "

)(8

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )737
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )426/5 ( )27653كظاىر اإلسناد أنو منقطع ألف ابن جريج ٓب
يدرؾ أبا بكر  ،كعمر رضي اهلل عنهما  ،لكن ُب األثر الذم قبلو قد صرح بسماعو من ابن أيب مليكة فيكوف
حكم ىذا األثر كحكم األثر السابق كاهلل أعلم  .انظر ص (. )737
( )3انظر  :ا١تبسوط (  ، )162/30بدائع الصنائع (  ، )274/7اٞتوىرة النَتة (  ، )140/2ا١تعتصر من ا١تختصر
شرح مشكل األثر ( ، )127/2لساف اٟتكاـ (٣ ، )281/1تمع الضمانات (. )168
( )4انظر  :الكاُب (  ، )1126/2البياف (  ، )101/16الذخَتة (  ، )153/2مواىب اٞتليل (  ، )322/6شرح
٥تتصر خليل للخرشي ( ، )111/8منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (. )365/9
( )5انظر  :األـ ( ٥ ، )31/6تتصر ا١تز٘ب (  ، )375/8الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )531/6اللباب ُب الفقو الشافعي
( ، )387اٟتاكم الكبَت ( ، )456/13التنبيو ُب الفقو الشافعي (. )230
( )6انظر  :كشاؼ القناع (  ، )157/6شرح منتهى اإلرادات (  ، )386/3اإلنصاؼ (  ، )308/10ا١تبدع
( ، )467/7الفركع (  ، )168/10احملرر (  ، )162/2العدة شرح العمدة (  ، )612مطالب أكٕب النهى
(. )260/6
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )281
( )8أخرجو البخارم  ،كتاب  :الديات  .باب  :إذا عع رجل فوقعت ثناياه  ،رقم (  ، )8/9( )6892كمسلم ،
كتاب  :القسامة كاحملاربُت كالقصاص كالديات  ،باب  :الصائل على نفس اإلنساف أك عضوه إذا دفعو ا١تصوؿ
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=

كجو الداللة :
نص كاضح ُب ا١تسألة حيث قاؿ  " : يىعع أحدكم أخاه كما يعع الفحل
أف ىذا ه
)(1

ال دية لك " كىذا ال يصح خبلفو لصحة كركده عن النيب . 
)(3

)(2

)(4

-2عن ابن جريج قاؿ  :أخت٘ب ابن أيب مليكة عن جده  " :أف إنسانا جاء
إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،كعضو إنساف فانتزع يده فذىبت ثنيتو  ،فأىدره أبو
يصبعوي كانتزعت سنُّوي فأتيا
بكر رضي اهلل عنو " كُب ركاية " أف رجبلن قاتل آخر فعضو فانتزع أ ى
)(5

أبا بكر رضي اهلل عنو فأىدره " .
)(6

-3كعن ابن جريج قاؿ  :حدثٍت عبداهلل بن أيب مليكة عن جده أف رجبلن عع يد

رجل فأندر سنيتو فأىدرىا أبو بكر رضي اهلل

)(7

"

-4عن ابن جريج " أنا أبا بكر كعمر رضي اهلل عنهما أبطبلىا "

)(8

كجو الداللة :

.

يد أخيو ا١تسلم  ،كىذا يوافق ما
أف ا٠تلفاء الراشدين قد أىدركا دية اٞتا٘ب الذم عع ى
)(9

كرد عن النيب  حيث قضى ُب ذلك بسقوط القصاص كالضماف عن ا١تعضوض .
ػػػػػػػػػ
=

عليو  ،فأتلف نفسو أك عضوه ال ضماف عليو  ،رقم (. )1301/3( )1673
( )1انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )521/8

فائدة  :قاؿ ابن ا١تواز  :اٟتديث ٓب يركه مالك  ،كلو ثبت عنده ٓب ٮتالفو " ا.ىػ .

انظر  :مواىب اٞتليل (. )322/6
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 737
( )3ابن مليكة  :تقدمت ترٚتتو ص (. )399
( )4أبو مليكة القرشي تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 737
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 737
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )737
( )7أخرجو البخارم  ،كتاب  :اإلجارة  ،باب األجَت ُب الغزك  ،رقم (. )89/3( )2266
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 737
( )9انظر ٥ :تتصر ا١تز٘ب ( ، )375/8الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )531/6اللباب ُب الفقو الشافعي (. )387
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اعتراض :
٭تتمل أف يكوف سقوط الثنية من شدة العع ال من نزع صاحب اليد  ،فلهذا ٓب ٬تب
)(1

لو شيء  ،كما أف صاحب اليد ٯتكنو أف يٮتلص يده من غَت أف يسقط ثنية العاض .

جواب عن االعتراض :
ما ذيكر خبلؼ ما َّ
دؿ عليو اٟتديث الصحيح حيث قاؿ  " : يىػعيع أحدكم أخاه كما
يىػعيع العجل ال دية لك " فقولو  " : ال دية لك " يدؿ بوضوح على أف سقوط الثنية
نص
بسبب ا١تعضوض  ،ال بسبب العاض  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف الدليل ه
صريح ُب إسقاط القصاص كالدية كٓب يفرؽ ُب إسقاط ذلك بُت كوف سقوط األسناف بسبب
)(2

العاض أك ا١تعضوض .
-5أنو ال شيء من النقل ٮتالف ما ركم عن النيب  كعن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
)(3

عنهم .
-6القياس كبياف ذلك ٔتا يلي :
أنو ليس ىناؾ خبلؼ بُت أىل العلم أف من شهر سبلحان كأكمأ إٔب قتل ا١تشهور عليو
كىو صحيح العقل كٓب يستطع ا١تشهور عليو دفع شره إال بقتلو فقتلو دافعان عن نفسو  ،أنو ال
ضماف عليو  ،فإذا ٓب يضمن نفسو بدفعو إياه عن نفسو  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف ال
يضمن سنَّو بدفعو إياه عن عضو
اعتراض :

)(4

.

مقتضى القياس يدؿ على كجوب الضماف على ا١تعضوض  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو
( )1شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )521/8
( )2انظر  :مواىب اٞتليل (  ، )322/6شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )111/8فتح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(. )365/9
( )3انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )521/8
( )4انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (  ، )521/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )75/12آّموع
للنوكم ( ، )247/19ا١تهذب (. )261/3
*قاؿ ُب اٟتاكم الكبَت ( " : )456/13ألف حكم الدفع عن األطراؼ كحكم الدفع عن النفس " ا.ىػ .
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)(1

٬تب على ا١تعضوض الدية .
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :

أف النص الشرعي صريح ُب عدـ كجوب الضماف على ا١تعضوض .
الوجو الثاني :
يسلّْم أف مقتضى القياس ىو كجوب الضماف  ،إال أف ىذه الصورة الواردة ُب النص كاردة
)(2

ُب صورة التلف بالنزع من اليد فبل نقيس عليو غَته .
الوجو الثالث :

أنو ال عتة بالقياس مع كجود النص .

-7أدلة عقلية كىي كالتالي :

ُب العاض ٓب يكن قصده إتبلؼ ثنايا العاض  ،كإ٪تا
أ-أف ا١تعضوض عندما نزع يده من ّْ
أذل شديدان أك
مقصوده ٗتليص نفسو من الضرر الواقع عليو  ،كالذم قد يؤدم إٔب إيذائو ن
إٔب إعاقة ُب طرؼ من أطرافو  ،فلما كاف ا١تقصود كذلك ذىبت ثناياه ىدران ،ألف ا١تقصود
)(3

لدفع الشر عن النفس ليس كا١تقصود ُب اإلٍب كال ُب كجوب الدية .
متعد ُب اٞتذب  ،كإذا كاف األمر كذلك
ب-أف
متعد ُب العع  ،كاٞتاذب غَت ٍّ
العاض ٍّ
َّ
)(4

فبل يلزمو الضماف .
ُب العاض  ،إذ إف عدـ نزع يده يؤدم إٔب
ج-أف ا١تعضوض ٤تتاج إٔب جذب يده ُب ّْ

مفاسد تلحق با١تعضوض  ،كذلك منهي عنو شرعان

)(5

.

( )1انظر  :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (. )233/2
( )2انظر  :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (. )233/2
( )3انظر  :شرح صحيح البخارم البن بطاؿ (. )169/5
( )4انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )274/7ا١تبسوط (. )191/26
( )5انظر  :ا١تبسوط (. )191/26
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د-أف التلف حاصل نتيجةى فعل العاض  ،كليس نتيجةن لفعل ا١تعضوض فلم يضمن

ا١تعضوض ؛ كما أف العع ضرر ٟتق با١تعضوض  ،كلو أف يدفع الضرر عن نفسو

)(1

 ،كىو
)(2

كاٟتالة ىذه مضطر ُب نزع يده بسبب فعل العاض فلذلك ٓب يضمن ا١تعضوض كما تقدـ .
فعل أٞتأى ا١تعضوض إٔب اإلتبلؼ فلم يضمنو  ،كما لو رماه ْتجر فعاد عليو
ىػ -أنو ه
)(3

فقتلو .

)(4

ك -أف ىذه الثنية ٓب تقع ظلمان  ،كألف العع ٤ترـ  ،فلم ٬تب الضماف .
ز -أنو ليس للعاض حق بأم حاؿ ُب العع  ،كما أف للمعضوض منع العع ،كإذا
)(5

كاف لو منعو فبل قود عليو فيما أحدث  ،إذ إنو ليس ُب ا١تنع من الظلم عدكاف .
اعتراض :
كقد اعًتض على ىذه األدلة العقلية باالعًتاض السابق الذم اعًتض بو على الدليل
السادس كأجيب باٞتواب نفسو .
القوؿ الثاني :
ُب العاض فسقطت
إذا عع اٞتا٘ب يد آٍّت عليو أك ٨تو٫تا فانتزع ا١تعضوض يده من ّْ

أسنانو أك بعضها  ،فإنو ٕتب الدية على ا١تعضوض  ،كإٔب ذلك ذىب اإلماـ مالك
أيب ليلى) (7رٛتهما اهلل تعأب) ، (1ك َّ
استدال لذلك بدليلُت ٫تا :

)(6

كابن

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )274/7ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر ( ، )127/2
اٞتوىرة النَتة (. )140/2
( )2انظر  :لساف اٟتكاـ (٣ ، )281/1تمع الضمانات ( ، )168الذخَتة (. )263/12
( )3انظر  :الكاُب البن قدامة (. )113/4
( )4ا١تغٍت البن قدامة ( ، )185/9الشرح الكبَت (. )185/9
( )5انظر  :األـ للشافعي (. )31/6
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 432
( )7ىو عبدالرٛتن بن أيب ليلى  ،أبوه صحايب جليل  ،كاسم أيب ليلى بسار بن ببلؿ بن بلبل بن اٞتبلح بن عمرك بن
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-1أف مقتضى القياس ىو كجوب الدية على ا١تعضوض  ،ألف نزع ا١تعضوض يده كانت
)(2

سببان ُب سقوط ثنية العاض فوجبت الدية بناءن على القياس الصحيح .

اعتراض :
يسلّْم أف ذلك ىو مقتضى القياس إال أف القياس قد خالفو نص صحيح صريح  ،كإذا
خالف القياس النص كجب تقدٙب النص  ،كإذا كاف األمر كذلك  ،فإنو ال ٖتتسب الدية
)(3

على ا١تعضوض .
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :
أنو إذا اجتمع خت الواحد مع القياس  ،كٓب ٯتكن استعما٢تما ٚتيعان قدـ القياس  ،كاٟتجة
فيو أف خت الواحد ١تا جاز عليو النسخ  ،كالغلط  ،كالسهو  ،كالكذب  ،كالتخصيص  ،كٓب
٬تز على القياس من الفساد إال كجو كاحد  ،كىو أف يقاؿ  :ىل األصل معلوؿ ّٔذه العلة أـ
ال ؟–أم اٖتاد العلة بُت األصل كالفرع -فصار أقول من خت الواحد فوجب أف يقدـ عليو ،
ككجو القياس ُب ذلك أف ىذه جناية من عاقل حدثت بفعلو -الذم ٬توز لو فعلو -فوجب
أف يكوف خطأ كال يكوف ىدران
ػػػػػػػػػ
=

)(4

 ،كأصلو إذا رمي طائران فأصاب إنسانان .

بن عوؼ من األكس  ،كيكٌت عبدالرٛتن بن أيب ليلى بأيب عيسى  ،ركل عن عمر  ،كعلي  ،كعبداهلل  ،كأيب بن
كعب  ،كسهل بن حنيف  ،كغَتىم  ،قاؿ ابن أيب ليلى عن نفسو  " :أدركت عشرين كمائة من أصحاب رسوؿ

أحب أف يكفيو غَته " ا.ىػ  .ككاف عبدالرٛتن بن أيب ليلى إذا صلى
اهلل  " : إذا سئل أحدىم عن ا١تسألة َّ
الصبح نشر ا١تصحف كقرأ حىت تطلع الشمس  ،ككاف رٛتو اهلل تعأب فقيهان  ،كرعان  ،صاٟتان  ،ثقة " .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )166/6 ( )1991تاريخ دمشق البن عساكر  ،رقم الًتٚتة
(. )76/26( )3998
( )1انظر  :الكاُب (  ، )1126/2البياف كالتحصيل (  ، )102-101/16الذخَتة (  ، )153/2اٟتاكم الكبَت
للماكردم (. )456/13
( )2انظر  :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (. )233/2
( )3انظر  :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (. )233/2
( )4انظر  :البياف كالتحصيل (. )102/16
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الوجو الثاني :
أف اٟتديث ال حجة فيو  ،ألف أمر النيب  بإسقاط الدية إ٪تا ىو حكايةي قضية منو ُب
عو
ُت ٭تتمل أف يكوف ١تعٌت خاص  ،فبل يصح أف يػي ىعدَّل اٟتكم إٔب غَت تلك العُت  ،إال أف
)(1

يكوف ا١تعٌت موجودان فيها .
الوجو الثالث :

العاض دية ثنيتو كإف كانت كاجبة لو على ا١تعضوض
٭تتمل أف يكوف النيب  ىحىرىـ
َّ
عقوبة لو على عضو إياه  ،حُت كانت العقوبات على اٞتنايات ُب األمواؿ ٍب نسخ ذلك،
العاض بعقوبة تؤدبو ْتسب اجتهاد
فعادت العقوبات على اٞتنايات ُب األجساـ  ،فيعاقب
ُّ
للعاض
للعاض على ما يؤدم إليو اجتهاد اٟتاكم  ،كيكوف
اٟتاكم  ،كُب نفس الوقت يكوف
ّْ
ّْ
)(2

دية ثنيتو .
سن العاض
-2القياس على ا١تخطئ كا١تضطر  ،ككجو القياس أف ا١تعضوض صار قالعان َّ
العاض إال أنو معذكر ُب ذلك  ،كذلك ال يسقط الضماف عنو قياسان على
بنزع اليد من فم
ّْ
)(3

ا١تخطئ كا١تضطر  ،إذ إهنما معذكراف ُب فعلهما  ،إال أف ذلك ال يسقط الضماف عنهما .
اعتراض :

كقد اعًتض على ىذا الدليل باالعًتاض السابق نفسو كأجيب عنو باٞتواب السابق
نفسو .

( )1انظر  :البياف كالتحصيل ( ، )102/16الكاُب ُب فقو ا١تالكية (. )1126/2
( )2انظر  :البياف كالتحصيل ()102/16
( )3انظر  :المبسوط (. )191/26
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القوؿ الراجح :
بعد استعراض أدلة القولُت كمناقشتها  ،يتبُت أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ  ،كىو
العاض  ،كذلك ألسباب من
أنو ال ٬تب الضماف على ا١تعضوض  ،بل تذىب ىدران على
ّْ
أ٫تها :
-1أف أصحاب القوؿ األكؿ يستدلوف بأدلة صحيحة ثابتة ُب السنة  ،خبلفان ألصحاب
القوؿ الثا٘ب الذين يستدلوف بالقياس فقط .
-2أف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثا٘ب من القياس إ٪تا ىو ُب مقابلة النص  ،كالقياس
ُب مقابلة النص ال ٬توز بل ىو باطل لقولو تعأب  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

)(1

-3أما ما ذيكر من أف القياس يقدـ على خت اآلحاد عند تعارضهما كٓب ٯتكن
استعما٢تما ٚتيعان فليس بصحيح مطلقان  ،بل إف خت اآلحاد مقدـ على القياس  ،كلذلك
)(2

قاؿ اإلماـ اٞتويٍت رٛتو اهلل  " :أخبار اآلحاد مقدمة على القياس  ،ىذا نعلمو يقينان
)(3
كقطعان ال ظنان كال ٗتمينان كال تثريب فيو أصبلن "

( )1سورة اٟتجرات  ،اآلية (. )1
( )2ىو العآب النحرير إماـ اٟترمُت  ،عبدا١تلك بن عبداهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت  ،أبو ا١تعإب  ،ا١تلقب بإماـ
اٟترمُت  ،أعلم ا١تتأخرين من أصحاب الشافعي رٛتو اهلل تعأب  " ،كلد ُب (جوين) من نواحي نيسابور سنة أربع
مائة كتسعة عشر للهجرة "  ،كرحل إٔب بغداد ٍ ،ب مكة حيث جاكرىا أربع سنُت ٍ ،ب ذىب إٔب ا١تدينة  ،فأفىت
كدرس جامعان طرؽ ا١تذاىب ٍ ،ب عاد إٔب نيسابور  ،فبٌت لو الوزير نظاـ ا١تلك " ا١تدرسة النظامية " فيها ؛ ككاف
٭تضر دركسو أكابر العلماء  ،لو مصنفات كثَتة منها  :مغيث ا٠تلق  ،كغياث األمم كالتياث الظلم  ،كالتىاف ،
كا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ُب فقو الشافعية  ،كالشامل ُب أصوؿ الدين على مذىب األشاعرة  ،كالورقات ُب أصوؿ
الفقو  ،كغَتىا  ،توُب سنة أربع مائة كٙتا٘ب كسبعُت للهجرة .
انظر  :ا١تنتخب من كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور  ،رقم الًتٚتة (  ، )361/1( )1090كفيات األعياف  ،رقم الًتٚتة
( ، )167/3( )378سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة ( ، )17/14( )4334األعبلـ للزركلي (. )160/4
( )3انظر  :مغيث ا٠تلق للجويٍت (. )21
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)(1

كقاؿ البزدكم رٛتو اهلل  " :كإذا نقلت إلينا السنة بطرؽ اآلحاد كانت موجبة للعمل
)(2

مقدمة على القياس " .
-4أف القياس إ٪تا ىو فرع عن النص الشرعي الثابت بطريق اآلحاد  ،إذ إف القياس ال َّ
بد لو
من أصل  ،كىذا األصل َّ
البد أف يكوف نصان شرعيان ثبت إما بطريق التواتر أك اآلحاد  ،كإذا
كاف ثابتان بطريق التواتر أك اآلحاد فإنو يكوف أصبلن للقياس  ،فكيف يكوف الفرع مقدمان على
األصل .
و
احتماالت كالنسخ  ،كالغلط  ،كالسهو ،
 -5أما ما ذيكر من أف خت اآلحاد يى يرد عليو عدة
كالكذب  ،كالتخصيص  ،فإنو مردكد من نو واح ثبلث :
الناحية األكلى :

أف ىذه األمور كما أهنا تى ًريد على خت اآلحاد فإهنا أيضان ترد على القياس  ،بل القياس
أكٔب بذلك .
الناحية الثانية :

أف ىذه األمور كما أهنا ترد على خت اآلحاد فإهنا قد يرد بعضها على ا٠تت ا١تتواتر ،
كمع ذلك فإف ا٠تت ا١تتواتر مقدـ قطعان على القياس  ،كلذلك ذكر أىل العلم شركطان معتتة
)(3

للقياس  ،كقسموه إٔب صحيح كفاسد .

( )1ىو العبلٌمة أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن اٟتسُت بن عبدالكرٙب بن موسى البزدكم  ،ا١تلقب بفخر اإلسبلـ  ،كما
يلفب بأيب العسر لصعوبة فهم مؤلفاتو  ،كلد سنة أربع مائة للهجرة  ،فقيو أصوٕب  ،من أكابر اٟتنفية  ،من
سكاف ٝترقند  ،نسبتو إٔب " بزدة " قلعة بقرب نسف  ،لو تصانيف منها  :ا١تبسوط  ،ككنز الوصوؿ ُب أصوؿ
الفقو ا١تعركؼ بأصوؿ البزدكم  ،كتفسَت القرآف كىو كبَت جدان  ،كعناء الفقهاء ُب الفقو  ،توُب سنة أربع مائة
كاثنتُت كٙتانُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء  .رقم الًتٚتة (  ، )89/14 ( )4415كالواُب بالوفيات (  ، )283/21اٞتواىر ا١تضية ُب
طبقات اٟتنفية  ،رقم الًتٚتة ( ، )372/1( )1024اإلعبلـ للزركلي (. )328/4
( )2انظر  :كشف األسرار للبزدكم (. )391/3
( )3انظر  :إرشاد الفحوؿ (  ، )105/2األصوؿ من علم األصوؿ (  )70كمن أمثلة القياس الفاسد الذم ذكره
كٕب،
كٕب قياسان على صحة بيعها ما٢تا بغَت ٍّ
األصوليوف أف يقاؿ مثبلن  :يصح أف تزكج ا١ترأة الرشيدة نفسها بغَت ٍّ
كسبب فساد ىذا القياس ىو مصادمتو للنص  ،كىو قوؿ النيب  " : ال نكاح إٔب بوٕب "  .أخرجو الًتمذم
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الناحية الثالثة :
أف ىذه االحتماالت ا١تذكورة قد كردت ُب مقابل النص  ،كىو خت اآلحاد الذم تعبدنا
اهلل بقبولو مىت ما كرد من ثقة حافظ .
-6أف ما ذيكر من االحتماالت حوؿ الدليل الثابت عن النيب  بعدـ كجوب الدية على
ا١تعضوض إ٪تا ىو ٣ترد احتماالت  ،كالدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ بطل بو االستدالؿ ىذا
من ناحية .
كمن ناحية أخرل فإف ما ذيكر من احتماؿ أف يكوف الدليل قضية عُت كردت ٔتعٌت
خاص  ،أك الحتماؿ أف يكوف ذلك عقوبة للعاض مع كجؤّا على ا١تعضوض حُت كانت
العقوبات على اٞتنايات ُب األمواؿ ٍ ،ب نسخ ذلك  ،فإهنا احتماالت ضعيفة  ،كذلك ألف
األصل ُب األدلة الشرعية ىو العموـ دكف ا٠تصوص  ،كما أف األصل أيضان ُب الدليل أف
يكوف ثابتان ال منسوخان حىت يثبت العكس .
-7أف من شركط صحة القياس أف يتعدل إٔب فرع ال نص فيو  ،إذ التعدية ٔتخالفة
النص مناقضة ٟتكم النص كىو باطل

)(1

.

كبناءن على ذلك ال يصح ما ذكركه من القياس مع كجود النص .

ػػػػػػػػػ
=

كغَته  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :ما جاء ال نكاح إال بوٕب  ،رقم (. )399/3( )1101
( )1انظر  :كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ( ، )174/3األصوؿ من علم األصوؿ (. )70
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المبحث الخامس
مشركعية القسامة
أكالن :التعريف بالقسامة لغة كاصطالحان :

ف ىحلً ىفان  ،كىي األٯتاف إذا كثرت على
القسامة لغة  :مصدر أقسم قسامة  ،كمعناه ىحلى ى
كجو ا١تبالغة كالقسامة تطلق ُب الغالب على معنيُت :

األكؿ  :تستعمل ٔتعٌت الوسامة  ،كىو اٟتسن كاٞتماؿ  ،يقاؿ  :فبل هف قسيم  :أم
حسن ٚتيل  ،كُب صفات النيب  " : أنو ً
قسيم " .
ه ه
الثاني  :تستعمل ٔتعٌت القسم  ،فالقسامة ىنا  :ىيال ىق ىس يم الواقع من اٞتماعة من الناس
ْتيث يقسموف على الشيء أك يشهدكف  ،كٯتُت القسامة منسوب إليهم .
)(1

كقاؿ بعع أىل اللغة  :ىي األٯتاف تقسم على أكلياء القتيل إذا َّادعوا الدـ .
كىذا ا١تعٌت الثا٘ب ىو ا١تراد ُب ىذا ا١تبحث .

أما القسامة اصطالحان :

أ-فقد عرفها اٟتنفية بقو٢تم  :اليمُت باهلل تبارؾ كتعأب  ،بسبب ٥تصوص  ،كعدد
)(2

٥تصوص  ،كعلى شخص ٥تصوص .
ب-كعرفها ا١تالكية بقو٢تم :

)(3

القسامة  :حلف ٜتسُت ٯتينان على إثبات الدـ .

)(4

جػ-كعرفها الشافعية بقو٢تم  :اسم لؤلٯتاف اليت تقسم على أكلياء الدـ .

( )1انظر  :لساف العرب  ،مادة (قسم) ( ، )478/12تاج العركس من جواىر القاموس  ،مادة (قسم) ()7859/1
٥ ،تتار الصحاح  ،مادة (قسم) ( ، )223كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (قسم) (. )291
( )2انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )286/7الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار (. )626/6
( )3انظر  :التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (  ، )359/8مواىب اٞتليل (  ، )269/6الفواكو الدكا٘ب ( ، )182/2
شرح حدكد ابن عرفة (. )484/2
حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )172/2حواشي الشركا٘ب على ٖتفة احملتاج ( ، )50/9مغٍت احملتاج
( )4انظر  :اإلقناع ُب ّْ
إٔب معرفة ا١تنهاج (. )201/16
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)(1

كعرفها اٟتنابلة بقو٢تم  :ىي األٯتاف ا١تكررة ُب دعول القتل .
دٌ -
كبناءن على ما تقدـ من بياف معٌت القسامة ُب اللغة كاالصطبلح  ،يتبُت لنا أنو ال فرؽ
فيها بُت ا١تعٌت الثا٘ب اللغوم كا١تعٌت االصطبلحي .

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية القود بالقسامة
)(2

 :ىو أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطيب الظاىرم  ،حيث قاؿ
ُب احمللى ُب مسألة اختبلؼ الناس ُب القسامة  " :فمن الصحابة رضي اهلل عنهم أبو بكر ،
)(4

)(3

)(5

)(6

كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،كابن عباس  ،كا١تغَتة بن شعبة  ،كابن الزبَت  ،كمعاكية ،
 ،كٚتلة الصحابة با١تدينة "

)(7

 ،ككذلك نقل اتفاقهم أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى
)(8

بن أٛتد بن حسُت العينتايب اٟتنفي  ،بدر الدين العيٍت  ،حيث قاؿ ُب عمدة القارم شرح
شرح صحيح البخارم ُب معرض استغرابو ٦تن أبطل اٟتكم بالقسامة بقوؿ بعع التابعُت " :
كيف أبطل حكم القسامة الثابت ْتكم رسوؿ اهلل  ،كعمل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
)(9

عنهم بقوؿ من ىو من ٚتلة التابعُت ".

( )1انظر  :الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( ، )2/10اإلنصاؼ (. )292/15
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )143
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )454
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )120
( )6تقدمت ترٚتتو ص ()46
( )7انظر  :احمللى البن حزـ (. )294/11
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )703
( )9انظر  :عمدة القارم شرح صحيح البخارم (. )64/21
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ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
)(1

-1عن سليماف بن يسار رٛتو اهلل تعأب َّ " :
ىجىرل فرسان،
أف رجبلن من بٍت سعد أ ٍ
،فمات  ،فقاؿ عيمر للذين ادعى عليهم :
ئ منها
صبى ًع ىر يج ول ًمن يج ىهٍيػنىةى  ،فىػ ىت ى
ى
فىػ ىوطى ىئ على إً ٍ
ً
لآلخ ًرين :إً ٍحلً يفوا أنتم  ،فأىبىوا ،
أٖتل يفو ىف باهلل ٜتسُت ٯتينان ما مات منها ؟ فأىبىػ ٍوا  ،فقاؿ ى
)(2
ف ىقضى عمر بًشطٍ ًرالدّْية على َّ ً
يُت " .
ى ي ى
الس ٍعد ى
-2عن أيب رجاء

)(3

مؤب أيب قبلبة

)(4

قاؿ كاف أبو قبلبة عند عمر بن عبد

( )1ىو سليماف بن يسار ا٢تبلٕب ،أبو أيوب  ،مؤب ميمونة زكج النيب  ، أخو عطاء كعبد اهلل كعبد ا١تلك أبناء
يسار أحد الفقهاء السبعة  ،قاؿ الزىرم  :كاف من العلماء  ،كقاؿ ٤تمد بن اٟتسن من اٟتنفية  :سليماف بن
يسار أفهم من سعيد بن ا١تسيب  ،ككاف الرجل يأٌب سعيد بن ا١تسيب يسألو فيقوؿ لو  :اذىب إٔب سليماف بن
يسار فإنو أعلم من بقي اليوـ  ،كقاؿ النسائي  :أحد األئمة  ،كقاؿ أبو زرعة " ثقة مأموف فاضل عابد  ،ككذلك
قاؿ ٭تِت بن معُت  ،توُب سنة أرب وع كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ للمزم  ،رقم الًتٚتة (. )306/3( )2559
إسعاؼ ا١تبطأ برجاؿ ا١توطأ  ، )12( ،ا١تقتٍت ُب سرد الكٌت رقم الًتٚتة (. )367/1()3793
( )2أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم ( ، )1346/5( )3150كالشافعي ُب مسنده  ،رقم (، )114/2( )383
كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )217/8 ( )16452كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( )15683
( ، )19/12كابن عبد الت ُب االستذكار  ،رقم (. )52/8( )4
كإسناد ىذا األثر منقطع  ،إذ إف سليماف بن يسار رٛتو اهلل تعأب ٓب يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،انظر
 :إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر رٛتو اهلل تعأب (  ، )328/12التلخيص اٟتبَت (  ، )500/4هتذيب الكماؿ للمزم
(. )306/3
( )3أبو رجاء مؤب أيب قبلبة  ،كاٝتو سلماف اٞترمي البصرم  ،ركل عن مواله أيب قبلبة  ،كركل عنو حجاج بن أيب
الصواؼ  ،كركل لو البخارم كمسلم كأبو داكد كالنسائي " ا.ىػ .
عثماف َّ ،
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )242/3 ( )2425الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ( )3192
( ، )182/7التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (. )139/4( )2248
( )4ىو عبد اهلل بن زيد بن عمرك بن عامر بن نائل  ،بن قدامة بن جرـ أبو قبلبة اٞترمي  ،أحد األئمة األعبلـ  ،قدـ
الشاـ كسكن داريا  ،كىو ابن أخي أيب ا١تهلب اٞترمي  ،قاؿ ٤تمد بن سعد " كاف ثقة  ،كثَت اٟتديث  ،ككاف
ديوانو بالشاـ  ،كقاؿ ٛتاد بن يزيد " كاف كاهلل من الفقهاء ذكم األلباب " ا.ق  ،كقاؿ العجلي " بصرم ،
تابعي ،ثقة " توُب سنة أربع كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )139/4( )3271الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ( )3058
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)(1

العزيز فسأ٢تم عن القسامة ؟فقالوا أقاد ّٔا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأبو بكر ،
)(2

كعمر  ،كا٠تلفاء من بعده " .
اس ًم بن عبد الرٛتن ) ، (3قى ىاؿ  :قى ىاؿ عمر  :إً َّف الٍ ىقسامةى إًَّ٪تىا تي ً
-3ع ًن الٍ ىق ً
ب الٍ ىع ٍق ىل ،
وج
ى
ىى
ي
ي ىي
)(4
َّـ .
ىكال تي ًشي ي
ط الد ى
)(5
اٟتى ىس ًن ؛ أ َّ
يكٔب ىٓبٍ يى يكونيوا يىػ ٍقتيػليو ىف
ىف أىبىا بى ٍك ور  ،ىك عي ىمىر  ،ىك ٍ
 ،-4ىع ًن ٍ
اعةى األ ى
اٞتى ىم ى
ػػػػػػػػػ
=

 ، )136/7التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  )92/5 ( )255الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )813
(. )257/1
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )45
( )2أخرجو أبو عوانة ُب مستخرجو  ،رقم (  ، )86/4 ( )6118ك البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )16461
( ، )86/4كاألثر إسناده صحيح .
انظر  :هتذيب الكماؿ للمزم (. )139/4
ا٢تذٕب ا١تسعودم  ،أبو عبد الرٛتن الكوُب  ،كىو قاضيها  ،أخو
( )3ىو القاسم بن عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ّْ
معن بن عبد الرٛتن  ،قاؿ ٤تمد بن سعد " من أىل الكوفة ثقة كثَت اٟتديث  ،كقاؿ ٭تِت بن معُت ثقة " ا.ىػ
كقاؿ أبو اٟتسن بن التاء  ،عن علي بن ا١تديٍت " ٓب يلق من أصحاب رسوؿ اهلل  إال جابر بن ٝترة " كقاؿ
أجرا  ،ثقة  ،رجل صاّب " ا.ىػ  ،كقاؿ سفياف
العجلي " كاف على قضاء الكوفة  ،ككاف ال يأخذ على القضاء ن
ابن عيينة ١تسعد " من رأيت أشد تثبتنا ُب اٟتديث قاؿ  :القاسم بن عبد الرٛتن " ا.ىػ  ،مات ُب كالية خالد بن
عبد اهلل الذم عزؿ سنة عشرين كمائة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ للمزم  ،رقم الًتٚتة (  )71/6 ( )5388الطبقات ٠تليفة بن خياط  ،رقم الًتٚتة
( ، )270/1( )1171التاريخ الكبَت للبخارم .
( )4أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )443/5 ( )27831كاألثر منقطع  ،ألف القاسم بن عبد الرٛتن ٓب

يسمع من أصحاب رسوؿ اهلل  إال جابر بن ٝترة كما جزـ بذلك اإلماـ علي بن ا١تديٍت فيما نقلو عنو ا١تزم .
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )72/6كالتاريخ الكبَت للبخارم (. )158/7

( )5ىو اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم  ،أبو سعيد  ،كاٝتو يسار  ،مؤب زيد بن ثابت  ،ككانت أـ سلمة زكج النيب 
تبعث أـ اٟتسن ُب اٟتاجة  ،فيبكي كىو صيب فتسكتو بثديها  ،ككانت ٗترجو إٔب أصحاب رسوؿ اهلل  كىو

صغَت  ،فكانوا يدعوف لو  ،فأخرجتو إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،فدعا لو فقاؿ  :اللهم فقهو ُب الدين
أحدا أشبو برأم عمر بن ا٠تطاب
كحببو إٔب الناس " ا.ىػ ككاف قتادة رٛتو اهلل يقوؿ " الزموا ىذا الشيخ فما رأيت ن
أحدا أشبو بأصحاب
منو " يعٍت اٟتسن بن أيب اٟتسن  ،كقاؿ بردة بن أيب بردة-كقد ذكركالو اٟتسن " -ما رأيت ن
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=

)(1
بًالٍ ىق ىس ىام ًة .
ً
-5ع ًن ٍ ً
ث الٍو ًاد ًعي ) (2قى ىاؿ  :أىصابوا قىتً
ُت قىػريىػتىػ ٍ ً
ك إً ىٔب عي ىمىر بٍ ًن
ػ
ب
بل
ي
ن
ُت فى ىكتىبيوا ًُب ىذل ى
ٍ
ى
ى
اٟتىا ًر ى ّْ
ىي
ى ٍ
ا٠تىطَّ ً
اب .
ٍ
ً
ً
ً
ُت الٍ ىقريىػتىػ ٍ ً
ُت قى ىس ىامةن فىػيى ٍحلً يفو ىف
ُت فىأىيػُّ يه ىما ىكا ىف إًلىٍيو أ ٍىد ىٗب فى يخ يذكا ٜتىٍس ى
يسوا بىػ ٍ ى ٍ
فى ىكتى ى
ب عي ىم ير أى ٍف ق ي
اٟتا ًرث  :فى يكٍن ً
يم ٍن أىقٍ ًس يم يٍبَّ ىغ ًرٍمنىا الدّْيىةى فىػ ىه ًذهً الٍ ىق ىس ىامةي الًَّيت
بًاهللً يٍبَّ ىغَّرىم يه يم الدّْيىةى  .قى ىاؿ ٍى ي
ي
تفى
)(3
ح ىكم ًّٔا أىصحاب ً ً
صلَّى اللٌوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم .
رسوؿ اهلل ى
ى ى ى ٍى ي ي
)(5
)(4
أىبٍػىرىز ىس ًر ىيرهي يىػ ٍونما لًلن ً
 -6ىع ٍن أًىيب قًبلىبىةى ؛ أ َّ
َّاس  ،يٍبَّ أ ًىذ ىف ى٢تي ٍم
ىف عي ىمىر بٍ ىن ىعٍب ًد الٍ ىع ًزي ًز
ً
ً
َّاس  ،فىػ ىقاليوا  :نىػ يق ي
ىض َّ
وؿ  :الٍ ىق ىس ىامةي
فى ىد ىخليوا ىعلىٍيو  ،فىػ ىق ىاؿ  :ىما تىػ يقوليو ىف ًُب الٍ ىق ىس ىامة ؟ فىأ ى
ب الن ي
ً
ً
صبىًٍت لًلن ً
َّاس،
ت ًّٔىا ٍ
ا٠تيلى ىفاءي  ،فىػ ىق ىاؿ  :ىما تىػ يق ي
الٍ ىق ىويد ّٔىا ىح ّّق  ،ىك قى ٍد أىقى ىاد ٍ
وؿ يىا أىبىا قبلىبىةى ؟ ىك نى ى
ػػػػػػػػػ
=

رسوؿ اهلل  من ىذا الشيخ " ا.ىػ توُب سنة عشر كمائة " .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )114/2 ( )1200الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )3055
( ، )114/7التاريخ الكبَت للبخارم رقم الًتٚتة ( ، )289/2( )2503الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )275
( ، )113/1الكٌت ك األٝتاء لئلماـ مسلم (. )357/1( )1293
( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )444/5( )27832كاألثر منقطع ألف اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم
رٛتو اهلل ٓب يسمع من أحد من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،انظر  :هتذيب الكماؿ (. )114/2
( )2ىو اٟتارث بن األزمع بن أيب بثينة بن عبد اهلل بن يمّْر بن مالك بن حرب بن اٟتارث بن سعد بن عبد اهلل بن
كداعة من تابعي أىل الكوفة كعدَّه بعضهم ُب الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كقد ٝتع رٛتو اهلل تعأب من عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كعبد اهلل بن مسعود  ،كعمرك بن العاص  ،ككاف قليل اٟتديث  ،كىو إماـ ثقة  ،توُب
بالكوفة ُب آخر أياـ معاكية رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (  ، )169/1 ( )783الثقات للعجلي رقم الًتٚتة ( )229
( )102/1ك الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )358/4( )3335االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم
الًتٚتة (. )282/1( )388
( )3أخرجو اإلماـ الطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار (  ، )512/11ككذلك ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم ( )5055
( ، )203/3كقد صحح الطحاكم ىذا األثر .
كانظر  :شرح مشكل اآلثار ( ، )512/11شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (. )5055
( )4أبو قبلبة ىو عبد اهلل بن زيد اٞترمي كقد تقدمت ترٚتتو ص (. )751
( )5عمر بن عبد العزيز تقدمت ترٚتتو ص (. )45
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ب ك ريؤكس األىجنى ًاد  ،أىرأىيت لىو أ َّ ً
ًً
ً
ُت
ُت ً ،عٍن ىد ىؾ أى ٍشىر ي
ىف ٜتىٍس ى
ت  :يىا أىم ىَت الٍ يم ٍؤمن ى
قيػ ٍل ي
اؼ الٍ ىعىر ً ى ي ي ٍ
ىٍ ى ٍ
ًمٍنػ يه ٍم ىش ًه يدكا ىعلىى ىر يج ول ًْت ٍم و
ت:
ت تىػ ٍقطىعيوي ؟ قى ىاؿ  :الى  ،قيػ ٍل ي
ص أىنَّوي قى ٍد ىسىر ىؽ ىكىٓبٍ يىػىركهي  ،أى يكٍن ى
ً ً
كما قىػتىل رس ي ً
ىح ندا قى ُّ
ص واؿ  :ىر يج ول
ط  ،إًالَّ ًُب إً ٍح ىدل ثىبلىث خ ى
وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أ ى
ىى ى ى ي
ًً
ً
صانًًو  ،أ ٍىك ىر يج ول ىح ىارب اللَّوى ىكىر يسولىوي ىك ٍارتى َّد ىع ًن
يػي ٍقتى يل ّتى ًر ىيرةً نىػ ٍفسو  ،أ ٍىك ىر يج ول ىز ىٗب بىػ ٍع ىد إً ٍح ى
)(1
ا ًإل ٍسبلىًـ " ...
)(3
و )(2
ا٠تىطَّ ً
ً
اب .
ل
خ
ت
اس
ن
م
ؿ
ىك
أ
:
اؿ
ق
،
ف ًُب الٍ ىق ىس ىام ًة عي ىم ير بٍ ين ٍ
ي
ى
 -7ىع ٍن ىعطىاء ى
َّ ى ٍ ى ٍ ى ى
)(5
)(4
-8عن الزىرم قاؿ دعا٘ب عمر بن عبد العزيز فقاؿ  :أ٘ب أريد أف أدع القسامة ،
يأٌب رجل من أرض كذا ككذا  ،كآخر من أرض كذا ككذا  ،فيحلفوف  ،قاؿ  :فقلت لو :
ليس ذلك لك قضى ّٔا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كا٠تلفاء بعده  ،كإنك إف تًتكها
)(6

أكشك رجل أف يقتل عند بابك فيبطل دمو فإف للناس ُب القسامة حياة .
)(7

-9عن القاسم بن عبد الرٛتن أف رجلُت أتيا عمر رضي اهلل عنو ٔتٌت فقاال  :إف ابن
عم لنا ٨تن إليو قيتًل  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو شاىدا ىع ٍد وؿ على أحد قتلو نىًق يد يكم منو كإال
حلف من يداريكم ما قتلوا فإف نكلوا حلفتم ٜتسُت ٯتيننا ٍ ،ب لكم الدية  ،إف القسامة

( )1أخرجو البخارم كتاب  :الديات  ،باب  :القسامة  ،رقم (  ، )9/9 ( )6899كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم
( )444/5( )27837كاٟتديث طويل  ،كقعت فيو مناظرة بُت أيب قبلبة كالقوـ كمناظرىم ليس حوؿ مشركعية
القسامة  ،كإ٪تا ُب القود بالنفس ُب القسامة ىل ىو مشركع أـ ال  ،فلَتاجع ىناؾ .
( )2ىو عطاء بن أيب رباح  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )366/7( )35945كاألثر منقطع ألف عطاء ٓب يسمع من عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
انظر  :التاريخ الكبَت ( ، )463/6الثقات للعجلي ( )332/1الطبقات الكتل (. )94/2
( )4ىو ٤تمد بن مسلم الزىرم  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )465
( )5عمر بن عبد العزيز تقدمت ترٚتتو ص (. )45
( )6أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  )38/10 ( )18279كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )36438
( )316/7كاألثر صحيح عن معمر عن الزىرم قاؿ  :دعا٘ب عمر بن عبد العزيز " ا.ىػ
انظر  :هتذيب الكماؿ ( ، )507/6كميزاف االعتداؿ (. )335/6
( )7ىو القاسم بن عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )752
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)(1

توجب العقل كال تشيط الدـ .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :

مشركعية القسامة كجواز اٟتكم ّٔا  ،كإٔب ذلك ذىب عامة أىل العلم من اٟتنفية
)(3

)(4

)(2

)(5

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك ٓتمسة أدلة كىي كالتإب :
)(6

-1عن سهل بن أيب ىحثٍمة رضي اهلل عنو أف نفران من قومو انطلقوا إٔب خيت  ،فتفرقوا
فيها  ،ككجدكا أحدىم قتيبلن  ،فقالوا للذم يكجد فيهم  :قد قتلتم صاحبنا  ،قالوا :ما قتلنا ،
كال علمنا قاتبلن  ،فانطلقوا إٔب رسوؿ اهلل  فقالوا  :يا رسوؿ اهلل انطلقنا إٔب خيت فوجدنا

( )1أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( )41/10( )18287كاألثر منقطع  ،القاسم بن عبد الرٛتن ٓب يسمع من
أحد من أصحاب رسوؿ اهلل  إال جابر بن ٝترة رضي اهلل عنو كما جزـ بذلك اإلماـ علي بن ا١تديٍت فيما نقلو
عنو ا١تزم ُب هتذيب الكماؿ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ، )72/6( ،التاريخ الكبَت (. )158/7
( )2انظر  :ا١تبسوط للسرخسي ( ٖ ، )106/26تفة الفقهاء (  ، )131/2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع
( ، )286/7ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم ( ، )497/4االختيار لتعليل ا١تختار (. )53/5
( )3انظر  :ا١تدكنة (  ، )649/4الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب ص (  ، )121الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )116/2
البياف كالتحصيل ( ، )444/15بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )263/4ا١تقدمات ا١تمهدات (.)311/3
حل غاية االختصار (  ، )470/1جواىر
( )4انظر  :هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )5/17كفاية األخيار ُب ّْ
العقود (  ، )224/2أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )98/4فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب
(. )181/2
( )5انظر ٥ :تتصر ا٠ترقي (  ، )130/1الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، )43/4ا١تغٍت البن قدامة (  ، )487/8زاد
ا١تستقنع ( ، )217الركض ا١تربع ( ، )660شرح منتهى اإلرادات (. )330/3
( )6ىو سهل بن أيب حثمة  ،كاسم أيب حثمة عبد اهلل بن ساعدة بن عدم بن مالك بن األكس  ،يكٌت بأيب ٭تيي
كقبع رسوؿ اهلل  كىو ابن ٙتا٘ب سنُت  ،كقد حفظ عنو أربعة أحاديث  ،كلو صحبة .
انظر  :معجم الصحابة للبغوم رقم الًتٚتة (  ، )93/2( )998معجم الصحابة البن قانع (  )369/1االستيعاب
ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (. )66112( )1082
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أحدنا قتيبلن  ،فقاؿ ٢تم  :تأتوف بالبينة على من قتلو ؟ قالوا  :ما لنا من بينة  ،قاؿ :فيحلفوف
 :قالوا  :ال نرضى بأٯتاف اليهود  ،فكره رسوؿ اهلل  أف يهدر دمو  ،فوداه مائة من إبل
الصدقة

)(1

".

كجو الداللة :
أف ما كرد ُب اٟتديث ىو إقر هار من النيب ٞ توازىا  ،بل كقضى ّٔا النيب  ، كىذا
اٟتديث ثابت صحيح مشهور  ،فدؿ على مشركعية القسامة .
اعتراض من كجوه :

الوجو األكؿ :
ال ييسلم بصحة األحاديث الواردة ُب القسامة  ،كذلك ألهنا ٥تالفة ألصوؿ الشرع آّمع
على صحتها :
حسا ،
أ-فمنها أف األصل ُب الشرع أف ال ٭تلف إال على ما علم ن
قطعا  ،أك شوىد ن
كإذا كاف األمر كذلك فكيف يقسم أكلياء الدـ كىم ٓب يشاىدكا القتل ؟ بل قد يكونوف ُب
و
بلد كالقتل ُب بلد آخر .
ب-كمن ىذه األيصوؿ أف البينة على من َّادعى  ،كاليمُت على من أنكر  ،كىنا ال توجد
بينةه للمدّْعي مطل نقا

)(2

.

الوجو الثاني -:

أنو على فرض صحة األحاديث الواردة ُب القسامة  ،فإنو ليس فيها حكم بالقسامة ،
حكما جاىلينا فتلطف ٢تم رسوؿ اهلل  لَتيهم كيف ال يلزـ اٟتكم ّٔا على
كإ٪تا كانت ن
أصوؿ اإلسبلـ  ،كلذلك قاؿ ٢تم  :أٖتلفوف ٜتسُت ٯتيننا ؟ قالوا  :كيف ٨تلف كٓب نشاىد؟
قاؿ  :فيحلف لكم اليهود  ،قالوا  :كيف نقبل أٯتا ىف و
قوـ كفار ؟
كلو كانت السنة أف ٭تلفوا كإف ٓب يشهدكا لقاؿ ٢تم رسوؿ اهلل  ىي السنة .

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :الديات  ،باب  :القسامة  ،رقم (  ، )9/9 ( )6898كمسلم  ،كتاب  :القسامة
كاحملاربُت  ،باب  :القسامة  ،رقم ( ، )1291/3( )1669كغَت٫تا .
( )2انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )264/4
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الوجو الثالث :
أف األحاديث كاآلثار الواردة غَت نص ُب القضاء بالقسامة  ،بل كيتطرؽ إليها التأكيل
)(1

فصرفها بالتأكيل إٔب األصوؿ أكٔب .

جواب عن االعتراض من كجوه :
الوجو األكؿ -:
أف األحاديث الواردة ُب القسامة ثابتة ُب الصحيحُت كغَت٫تا من كتب اٟتديث  ،كىي
أحاديث كآثار صحيحة ال شك فيها كال ريب  ،فما ذكر من عدـ ثبوهتا غَت صحيح

)(2

الوجو الثاني :

.

ما ذكر من أف اٟتكم بالقسامة ٥تالف ألصوؿ الشريعة غَت صحيح  ،بل ىي أصل
ثابت قائم بنفسو غَت ٥تالف لؤلصوؿ األخرل  ،كبياف ذلك ٔتا يأٌب :
)(3

أكالن  :أنو كقد كردت األدلة الصحيحة الثابتة ّٔا فتتخصص ّٔا األدلة العامة
العامة اليت ييظن أهنا
اح حكم شرعي ثابت من أجل بعع األدلة َّ
ثانينا  :أنو ال ٭تل اطّْر ي

تتعارض

)(4

.

معها .

ثالثنا  :أف اٟتكم بالقسامة ليست من اٟتقوؽ ا٠تاصة حىت يقاؿ إهنا ٥تالفة ألصوؿ

الشرع  ،كإ٪تا ىي من اٟتدكد اليت كردت ُب ا١تصاّب العامة  ،فلوال القسامة ألفضى عدـ
عدكه خفية كال يتمكن أكلياء ا١تقتوؿ من إقامة
الرجل َّ
العمل ّٔا إٔب سفك الدماء  ،فىػيىػ ٍقتي يل ي

( )1انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )265/4التبصرة ُب أصوؿ الفقو (  ، )200/1عوف ا١تعبود كحاشية
ابن القيم ( . )88/8
( )2انظر  :على سبيل ا١تثاؿ  ،صحيح البخارم (  )9/9كمسلم (  ،)1291/3سنن أيب داكد (  ، )91/3سنن
الًتمذم ( ، )30/4سنن النسائي ( ، )2/8سنن ابن ماجو ( ، )892/2ا١توطأ ( )353/1مصنف عبد الرزاؽ
( ، )321/3مصنف ابن أيب شيبة (  ، )440/5مسند اإلماـ أٛتد (  ، )265/18كغَتىا الكثَت من كتب
األحاديث .
( )3نيل األكطار (. )36/7
( )4نيل األكطار (. )36/7
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)(1

البينة  ،كاليمُت على القاتل سهلةه ،فإف من يستحل دـ ا١تسلم ال يكًتث باليمُت .
الوجو الثالث :
أما ما ذكر من أف اٟتكم بالقسامة ٥تالفلقوؿ النيب  " لو يعطى الناس بدعواىم
أيضا من جهة أخرل  ،كىو أف الدية
الدعى أناس دماء أناس كأموا٢تم " فهذا غَت صحيح ن
ٌ
بد من و
بينة أك إقرا ور أك ً
َّعى عليهم ٔتجرد دعول القتل  ،بل ال َّ
أٯتاف
أك القصاص ال يلزـ ا١تد ى
)(2

َّعى عليهم  ،كاٟتديث ا١تشار إليو سابقا إ٪تا أراد نفي الدعول آّردة من كل شيء ،
ا١تد ى
فإف صاحبها ال يستحق شيئا  ،أما إذا كانت الدعول تقوـ على كجود لىو و
شبهة و
ث ،أك و
قوية،
ن
ى
أك عداكةو ظاىرةو فإف ىذه الدعول صحيحة ٭تكم ّٔا  ،كالقسامة من شركط صحتها كجود
اللوث أك التهمة بُت ا١تقتوؿ كالقاتل  ،كلذلك فإف القسامة ال تتعارض مع ىذا الدليل مطل نقا
حد و
قتل ا١تشاىدة اٟتسية  ،كمثاؿ ذلك قاطع الطريق
 ،كمن جهة أخرل فإنو ال يشًتط لكل ّْ
حدا مع عدـ ا١تشاىدة  ،كالقسامة ىنا كذلك  ،كسبب ذلك أف اٟتكم
 ،فإنو يػي ٍقتى يل ن
بالقسامة  ،أك اٟترابة  ،من ا١تصاّب العامة كليست من اٟتقوؽ ا٠تاصة
الوجو الرابع :

)(3

.

أما ما ذيكر من أف النيب  إ٪تا قاؿ ما قاؿ ُب اٟتديث ليتلطف ّٔم كلَتيهم كيف ال
يلزـ اٟتكم ّٔا على أصوؿ اإلسبلـ  ،فغَت صحيح  ،بل ىو باطل  ،ألف النيب  ال يعرض
إال ما ىو شرعه  ،السيما ُب مثل ىذه األمور العظيمة

)(4

.

الوجو الخامس :
نصا ُب القضاء بالقسامة  ،أك أنو يتطرؽ إليها
ال ييسلَّم أف أدلة القسامة ليست ن

االحتماؿ فيبطل االستدالؿ ّٔا  ،بل ال يتطرؽ إليها االحتماؿ  ،كىي أدلة صحيحة ،

(٣ )1تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )2زاد ا١تعاد (. )12/5
( )3انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )4انظر  :نيل األكطار (. )26/7
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)(1

كاضحة ثابتة  ،كقد حكم ّٔا النيب  كصحابتو من بعده .
-2عن رجاؿ من أصحاب رسوؿ اهلل  من األنصار " أف رسوؿ اهلل  أقر القسامة
على ما كانت عليو ُب اٞتاىلية "
كجو الداللة :

)(2

.

أقر القسامة على ما كانت عليو ُب اٞتاىلية
أف الصحابة رضي اهلل عنهم بينوا أف النيب َّ 
 ،كإقرار النيب  يعتت إثباتان ٟتكم شرعي  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف القسامة تكوف
مشركعة بإقرار النيب ٢ تا  ،عبلكة على حكمو ّٔا ُب أحاديث أخرل .
-3عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده
كاليمُت على من أنكر إال ُب القسامة"
اعتراض :

)(4

)(3

" أف النيب  قاؿ " البينة على ا١تدعى

.

)(5

اٟتديث ضعيف فبل تقوـ بو حجة .
ٚ-4تيع األدلة اليت عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
اعتراض :

كقد اعًتض عليها باالعًتاضات السابقة على الدليل األكؿ  ،كأجيب عنها باٞتواب
السابق نفسو .
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )188/12اٟتاكم الكبَت (. )13/3
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :القسامة كاحملاربُت كالقصاص كالديات باب القسامة  ،رقم (. )1295/3( )1670
( )3تقدمت ترٚتتهم ص (. )387
( )4أخرجو ابن ا١تقرئ ُب ا١تعجم  ،رقم (  ، ) 198/1( )616كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )114/4( )3190
كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )257/3( )3103كُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )213/8( )16445
أيضا  ،رقم (  ، )364/14 ( )20311كابن اٞتوزم ُب التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ،
كُب معرفة السنن كاآلثار ن
رقم (، )322/2( )1799كاٟتديث إسناده ضعيف .
انظر  :تنقيح التحقيق للذىيب ( ، )326/2كاٞتوىر النقي ( ، )123/8البدر ا١تنَت ( ، )513/8التلخيص اٟتبَت
(  ، )107/4كشف ا٠تفا كمزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس  ، )332/1 ( ،فتح الغفار
اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1609/3
( )5انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )513/8التلخيص اٟتبَت ( )107/4كغَت٫تا ٦تا سبق قبل قليل .
-774-

-5االستصبلح :
كبياف ذلك أف القتل ١تا كاف يكثر  ،ككاف يىًق ُّل قياـ الشهادة لكوف القاتل إ٪تا يتحرل
)(1

بالقتل مواضع ا٠تلوات  ،جعلت ىذه السنة حفظنا للدماء .
اعتراض يمكن أف يقاؿ -:

ال عتة ّٔذا االستصبلح ألنو ٥تالف ألصوؿ الشريعة .

جواب عن االعتراض :

ال ييسلم بأف ىذا االستصبلح ٥تالف ألصوؿ الشريعة  ،بل ىو موافق ٢تا  ،ألف ىذه
األمور من اٟتدكد ُب ا١تصاّب العامة كليست من اٟتقوؽ ا٠تاصة  ،إذ إنو لوال القسامة
ألفضى عدـ اعتبارىا إٔب سفك الدماء فيقتل الرجل عدكه خفية  ،كال ٯتكن أكلياء ا١تقتوؿ
من إقامة البينة فيفضي إٔب مفاسد عظيمة
القوؿ الثاني :

)(2

.

عدـ مشركعية القسامة كعدـ جواز اٟتكم  ،كإٔب ذلك ذىب بعع أىل العلم من
السلف

)(3

رٛتهم اهلل تعأب
)(5

)(4

كاستدلوا لذلك بثبلثة أدلة كما يأٌب -:

-1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب  قاؿ " لو يعطى الناس بدعواىم ،
الد ىعى ناس دماء رجاؿ كأموا٢تم  ،كلكن اليمُت على ا١تدعي "
َّ
كجو الداللة -:

)(6

.

( )1انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (٣ ، )264/4تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )2انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )3منهم أبو قبلبة  ،كسآب بن عبد اهلل  ،كاٟتكم بن عتبة  ،كقتادة  ،كسليماف بن يسار  ،كإبراىيم بن علية ،
كمسلم بن خالد  ،كعمر بن عبد العزيز ُب ركاية عنو كغَتىم .
انظر  :فتح البارم البن حجر ( ، )288/12نيل األكطار ( ، )36/7بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (.)263/4
( )4انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )263/4فتح البارم البن حجر ( ، )288/12نيل األكطار (. )36/7
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :تفسَت القرآف  ،باب  :إف الذين يشًتكف بعهد اهلل كأٯتاهنم  ،رقم ( )35/6( )4552
 ،كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد باب  :اليمُت على ا١تدعى عليو  ،رقم (. )1336/3( )1711
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أف النيب َّ بُت أف اٟتقوؽ ال تثبت ٔتجرد الدعول  ،إذ إنو لو كاف األمر كذلك
لسادت الفوضى بُت الناس  ،فيدعى أناس على آخرين بدماء كأمواؿ فيفضى ذلك إٔب الظلم
كالفساد كىذا ما جاءت الشريعة ٟتماية عامة الناس منو  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتكم
بالقسامة بُت الناس ال ٬توز ألنو حكم ٔتجرد الدعول .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

ال ييسلم بأف اٟتكم بالقسامة حكم ٔتجرد الدعول  ،بل ال َّ
بد من كجود بينة  ،أك إقرار
)(1
ا١تدَّعى عليهم  ،أك أٯتاف مغلظة من ً
 ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتكم
ا١تدعي عليهم
ى
بالقسامة متوافق مع اٟتديث ا١تشار إليو آن نفا ،عبلكة على ذلك فإف اٟتديث إ٪تا أراد نفي
الدعول آّردة من كل شيء فإف صاحبها ال يستحق شيئنا  ،أما إذا كانت الدعول تقوـ
على كجود لىو و
ث  ،أك شبهة قوية ،أك عداكة ظاىرة  ،فإف ىذه الدعول صحيحة ٭تكم ّٔا
ى
ً
ً
حيث إف من شركط القسامة كجود اللَّوث أك التهمة  ،كبناءن على ذلك فإف اٟتكم بالقسامة

ال يتعارض مطل نقا مع اٟتديث

)(2

.

الوجو الثاني :

أف مشركعية القسامة ىو أصل شرعي ثابت قائم بنفسو  ،كغَت ٥تالف لؤلصوؿ
)(3

األخرل .
جواب عن االعتراض :
ال نسلم بصحة األحاديث كاآلثار الواردة ُب القسامة
الشريعة .

( )1انظر  :زاد ا١تعاد (. )12/5
( )2انظر ٣ :تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )3انظر  :نيل األكطار (. )36/7
( )4انظر  :نيل األكطار (. )36/7
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)(4

 ،كذلك ١تخالفتها ألصوؿ

)(2
)(1
ىف عي ىمىر بٍ ىن ىعٍب ًد الٍ ىع ًزي ًز أىبٍػىرىز ىس ًر ىيرهي يىػ ٍونما لًلن ً
 -2ىع ٍن أًىيب قًبلىبىةى  ،أ َّ
َّاس  ،يٍبَّ أ ًىذ ىف ى٢تي ٍم
ً
ً
َّاس  ،فىػ ىقاليوا  :نىػ يق ي
ىض َّ
وؿ  :الٍ ىق ىس ىامةي
فى ىد ىخليوا ىعلىٍيو  ،فىػ ىق ىاؿ  :ىما تىػ يقوليو ىف ًُب الٍ ىق ىس ىامة ؟ فىأ ى
ب الن ي
ً
ً
صبىًٍت لًلن ً
ت
ت ًّٔىا ٍ
ا٠تيلى ىفاءي ،فىػ ىق ىاؿ  :ىما تىػ يق ي
الٍ ىق ىويد ّٔىا ىح ّّق  ،ىكقى ٍد أىقى ىاد ٍ
َّاس  ،قيػ ٍل ي
وؿ يىا أىبىا قبلىبىةى ؟ ىكنى ى
ب كرىؤكس األىجنى ًاد  ،أىرأىيت لىو أ َّ ً
ًً
ُت ًمٍنػ يه ٍم
ُت ً ،عٍن ىد ىؾ أى ٍشىر ي
ىف ٜتىٍس ى
ىمَت الٍ يم ٍؤمن ى
اؼ الٍ ىعىر ً ى ى ي ٍ
ىٍ ى ٍ
 :يىا أ ى
ىش ًه يدكا ىعلىى ىر يج ول ًًْت ٍم و
لت :ىكىما قىػتى ىل
ص أىنَّوي قى ٍد ىسىر ىؽ ىكىٓبٍ يىػىرٍكهي  ،أى يكٍنت ت ٍقطىعيوي ؟ قى ىاؿ  :الى  ،قي ي
ً ً
وؿ اهللً صلى اهلل عليو كسلم أىح ندا قى ُّ ً ً
ص واؿ  :ر يج ول يػي ٍقتىل ًّتى ًريرةً
ىر يس ي
ى
ط  ،إالَّ ًُب إ ٍح ىدل ثىبلىث خ ى ى
ي ى
)(3
نىػ ٍف ًس ًو  ،أىك رج ول زٗب بػع ىد إًح ًً
ب اللٌوى ىكىر يسولىوي ىك ٍارتى َّد ىع ًن ا ًإل ٍسبلىًـ
ٍ ى ي ى ى ىٍ ٍ ى
صانو  ،أ ٍىك ىر يج ول ىح ىار ى

" ........

كجو الداللة :

أف أبا قبلبة  ،كعمر بن عبد العزيز  ،من أجبلء علماء السلف رٛتهم اهلل تعأب  ،كقد
أقر أمَت ا١تؤمنُت عمر بن عبد العزيز أبا قبلبة على عدـ مشركعية القسامة  ،كلو كانت
القسامة مشركعة ١تا أنكرىا أبو قبلبة أك عمر بن عبد العزيز رٛتهما اهلل تعأب كىم من أجبلء
علماء السلف .
اعتراض من أربعة كجوه :

الوجو األكؿ :

أف مشركعية القسامة قد ثبتت من قوؿ النيب  ،كفعلو  ،كتقريره  ،كال قوؿ و
ألحد كائننا
من كاف مع قوؿ رسوؿ اهلل . 
الوجو الثاني :

أيضا ثبت بقوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كفعلهم  ،كببل
أف اٟتكم بالقسامة ن
)(4

شك كال ريب أف سنتهم مقدمة على قوؿ غَتىم بعد رسوؿ اهلل . 
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )751
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )751
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )754
( )4انظر  :من ص (. )754-750
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الوجو الثالث :
أف من علماء السلف من أنكر على عمر بن عبدالعزيز رٛتو اهلل تعأب ما ذىب إليو من
عدـ مشركعية القسامة  ،كمن أمثلة إنكار بعع علماء السلف على عمر بن عبدالعزيز ما
)(1

)(2

ذكره الزىرم قاؿ دعا٘ب عمر بن عبدالعزيز فقاؿ أ٘ب أريد أف ادع القسامة يأٌب رجل من
أرض كذا ككذا  ،كآخر من أرض كذا ككذا  ،فيحلفوف قاؿ  :فقلت لو  :ليس ذلك لك
قضى ّٔا رسوؿ اهلل  ،كا٠تلفاء بعده  ،كإنك إف تًتكها أكشك رجل أف يػي ٍقتى ىل عند بابك
فيبطل دمو  ،فإف للناس ُب القسامة حياة

)(3

ٔتشركعية القسامة كلعل ذلك كاف رجوعان منو .

،كلذلك كرد عنو أيضان قوؿ آخر فيو القوؿ

الوجو الرابع :

أف ما ذىب إليو أبو قبلبة  ،كعمر بن عبدالعزيز  ،كغَت٫تا رٛتهم اهلل تعأب من عدـ
مشركعية القسامة قد خالفهم فيو عامة علماء األمة .
جواب عن االعتراض :

أف األساس الذم بنيت عليو مشركعية القسامة ىو صحة األحاديث كاآلثار الواردة ُب
)(4

ذلك  ،ك٨تن ال نسلم بصحتها كبناءن على ذلك فإف القسامة تكوف غَت مشركعة .
-3أف اٟتكم بالقسامة ٥تالف ألصوؿ الشرع آّمع على صحتها :
حسا  ،كإذا
أ-فمنها أف األصل ُب الشرع أف ال ٭تلف إال على ما علم ن
قطعا أك شوىد ن
كاف األمر كذلك فكيف يقسم أكلياء الدـ كىم ٓب يشاىدكا القتل ؟ بل قد يكونوف ُب و
بلد
كالقتل ُب بلد آخر .
ب-كمن ىذه األيصوؿ  ،أف البينة على من َّادعى كاليمُت على من أنكر  ،كىنا ال توجد

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )465
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )45
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )754
( )4انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )264/4
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بينةه للمدّْعي مطل نقا

)(1

.

اعتراض من أربعة كجوه :

الوجو األكؿ -:
أف األحاديث الواردة ُب القسامة ثابتة ُب الصحيحُت كغَت٫تا من كتب اٟتديث  ،كىي
أحاديث كآثار صحيحة ال شك فيها كال ريب  ،فما ذكر من عدـ ثبوهتا غَت صحيح .
الوجو الثاني :
ما ذكر من أف اٟتكم بالقسامة ٥تالف ألصوؿ الشريعة غَت صحيح  ،بل ىي أصل
ثابت قائم بنفسو غَت ٥تالف لؤلصوؿ األخرل  ،كبياف ذلك ٔتا يأٌب :
)(2

أكالن  :أنو كقد كردت األدلة الصحيحة الثابتة ّٔا فتتخصص ّٔا األدلة العامة
العامة اليت ييظن أهنا
اح حكم شرعي ثابت من أجل بعع األدلة َّ
ثانينا  :أنو ال ٭تل اطّْر ي

تتعارض

)(3

.

معها .

ثالثنا  :أف اٟتكم بالقسامة ليست من اٟتقوؽ ا٠تاصة حىت يقاؿ إهنا ٥تالفة ألصوؿ

الشرع  ،كإ٪تا ىي من اٟتدكد اليت كردت ُب ا١تصاّب العامة  ،فلوال القسامة ألفضى عدـ
عدكه خفية كال يتمكن أكلياء ا١تقتوؿ من إقامة
الرجل َّ
العمل ّٔا إٔب سفك الدماء  ،فىػيىػ ٍقتي يل ي
)(4

البينة  ،كاليمُت على القاتل سهلةه ،فإف من يستحل دـ ا١تسلم ال يكًتث باليمُت .
الوجو الثالث :
أما ما ذكر من أف اٟتكم بالقسامة ٥تالف ألصل من أصوؿ الشريعة  ،كىو قوؿ النيب
أيضا
الدعى أناس دماء أناس كأموا٢تم " فهذا غَت صحيح ن
 " لو يعطى الناس بدعواىم ٌ
َّعى عليهم ٔتجرد دعول القتل  ،بل
من جهة أخرل  ،كىو أف الدية أك القصاص ال يلزـ ا١تد ى
( )1انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )264/4
( )2نيل األكطار (. )36/7
( )3نيل األكطار (. )36/7
(٣ )4تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
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)(1
و
ً
ال َّ
َّعى عليهم  ،كاٟتديث ا١تشار إليو سابقا إ٪تا أراد نفي
بد من بينة أك إقرا ور أك أٯتاف ا١تد ى
الدعول آّردة من كل شيء  ،فإف صاحبها ال يستحق شيئنا  ،أما إذا كانت الدعول تقوـ
على كجود لىو و
شبهة و
ث ،أك و
قوية ،أك عداكةو ظاىرةو فإف ىذه الدعول صحيحة ٭تكم ّٔا ،
ى
كالقسامة من شركط صحتها كجود اللوث أك التهمة بُت ا١تقتوؿ كالقاتل  ،كلذلك فإف
حد و
قتل
القسامة ال تتعارض مع ىذا الدليل مطل نقا  ،كمن جهة أخرل فإنو ال يشًتط لكل ّْ
حدا مع عدـ ا١تشاىدة  ،كالقسامة
ا١تشاىدة اٟتسية  ،كمثاؿ ذلك قاطع الطريق  ،فإنو يػي ٍقتى يل ن
ىنا كذلك  ،كسبب ذلك أف اٟتكم بالقسامة  ،أك اٟترابة  ،من ا١تصاّب العامة كليست من

اٟتقوؽ ا٠تاصة

)(2

الوجو الرابع :

.

أف ما ذكره أبو قبلبة رٛتو اهلل تعأب من القياس من قولو  " :أرأيت لو أف ٜتسُت منهم
شهدكا على رجل ْتمص أنو سرؽ كٓب يركه أكنت تقطعو ؟ قاؿ  :ال " ا.ىػ  .فإنو قياس غَت
صحيح كعلة ذلك أنو قاس ا١تصلحة العامة على اٟتقوؽ ا٠تاصة  ،كلو أنو قاس ا١تصلحة
العامة على ا١تصلحة العامة لصح القياس  ،كمثاؿ ذلك أف يقيس القسامة على قطٌاع الطريق
لصح القياس فإهنم يقتلوف حدان  ،كتقطٌع أيديهم كأرجلهم من خبلؼ حدان  ،كينفوف من
)(3

األرض حدان  ،مع إأهنم ٓب ييشاىدكا أثناء قتلهم  ،أك قطعهم الطريق  ،أك ٨تو ذلك  ،فهذا
اجتهاد من أيب قبلبة رٛتو اهلل تعأب  ،كقد أخطأ فيو  ،كلو أجره على اجتهاده  ،ألنو من
علماء األمة  ،كلكن ال يعٍت ذلك صواب ما ذىب إليو .
جواب عن االعتراض :

كقد أجبت باٞتواب السابق نفسو عن الدليل الثا٘ب .

( )1زاد ا١تعاد (. )12/5
( )2انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
( )3انظر ٣ :تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )238/34
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القوؿ الراجح :
٦تا تقدـ يتبُت أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ  ،كىم كٚتهور
أىل العلم  ،القائلوف ٔتشركعية القسامة  ،كذلك ألسباب كثَتة من أ٫تها :
-1قوة أدلة أصحاب القوؿ األكؿ  ،حيث إهنم اعتمدكا على ما صح عن رسوؿ اهلل 
كخلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم .

-2أف أصحاب القوؿ الثا٘ب الذين نفوا مشركعية القسامة إ٪تا اعتمدكا على أمرين
أساسيُت :
األكؿ :

أف القسامة ٥تالفة ألصوؿ الشرع حسب ظنهم رٛتهم اهلل تعأب .
الثاني :
إنكار بعع السلف ٟتجية القسامة كمشركعيتها لؤلمر السابق نفسو  ،كقد بينت
خبلؿ ْتث ىذه ا١تسألة أف القسامة ال ٗتالف أصوؿ الشرع  ،بل ىي موافقة ٢تا  ،إذ إف
القسامة من ا١تصاّب العامة اليت تعم ٚتيع ا١تسلمُت كليست من اٟتقوؽ ا٠تاصة .
أما األمر الثا٘ب كىو إنكار بعع علماء السلف فهو ٥تالف لقوؿ رسوؿ اهلل  ،كفعلو
كتقريره  ،بل ك٥تالف ١تا أثر عن عامة علماء األمة من الصحابة  ،كالتابعُت كمن بعدىم ٔ ،تا
ُب ذلك ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم .
-3أف القوؿ ٔتشركعية القسامة فيو حفظ للدماء  ،إذ لوال القسامة ُب الدماء ألفضى
ذلك إٔب سفك الدماء  ،فيقتل الرجل عدكه خفية  ،كال يتمكن أكلياء ا١تقتوؿ من إقامة البينة
 ،كاليمُت على القاتل سهلةه ،فإنو قد جرت العادة على أف من يستحل القتل ال يكًتث
باليمُت  ،فيفضي ذلك إٔب مفاسد عظيمة ال يعلمها إال اهلل .
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الفصل الثاني
كفيو مبحثاف

المبحث األكؿ  :كجوب الدية في ذىاب الجماع من المجني عليو .
المبحث الثاني  :جواز تغليظ الدية .
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المبحث األكؿ

كجوب الدية في ذىاب الجماع

أكالن  :التعريف بالدية لغة كاصطالحان -:

مصدر ىكىدل يدم ديةن  ،كاٞتمع ديات  ،كالدية  :ا١تاؿ الذم ىو بدؿ النفس  ،كات ىَّدل

الوٕب على كزف افتعل  ،إذا أخذ ا١تاؿ كٓب يثأر لقتيلو
ُّ
أما الدية اصطالحان -:
)(2

)(1

.

)(3

أ-فقد عرفها اٟتنفية كا١تالكية بقو٢تم  " :ا١تاؿ الذم ىو بدؿ النفس " .
كعرفها الشافعية
جػٌ -
دكهنا " .

)(4

عرفها اٟتنابلة
ككذلك ٌ

بقو٢تم  " :ا١تاؿ الواجب باٞتناية على اٟتر ُب النفس أك فيما

)(5

ا١تؤدل إٔب ٣تٍت
كإف اختلفت العبارات حيث قالوا  " :ا١تاؿ َّ

( )1انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (كدل) (. )337
( )2انظر  :اٞتوىرة النَتة ( ، )16/5تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )379/17
( )3انظر  :حاشية العدكم على كفاية الطالب (. )17/7
( )4انظر  :أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )492/18حاشية اٞتمل (  ، )256/20حاشية الشتاملسي
على هناية احملتاج (. )481/24
( )5اإلقناع ( ، )199/4حاشية الركض ا١تربع (. )229/7
-783-

عليو أك كليّْ ًو بسبب جناية .
المراد بذىاب الجماع -:

)(1

ا١تقصود بذلك ىو بطبلف التلذذ باٞتماع كعدـ الرغبة فيو

ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب الدية في ذىاب

الجماع ىو :

٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت

)(2

ُب كتابو مغٍت احملتاج حيث قاؿ رٛتو اهلل تعأب :

"ٕتب الدّْية ُب ذىاب ٚتاع من آٍّت عليو ّتناية على صلبو  ،مع بقاء مائو ،كسبلمة ذكره ،
فيبطل التلذذ باٞتماع  ،ألف ذلك من ا١تنافع ا١تقصودة  ،كقد كرد األثر فيو عن ا٠تلفاء
الراشدين "

)(3

.

ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

)(4

-1عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ ُ :ب الذكر الدية .
-2عن عمرك بن شعيب

)(5

رٛتو اهلل تعأب قاؿ  :قضى أبو بكر رضي اهلل عنو ُب ذكر

( )1انظر  :ركضة الطالبُت ( ، )202/9البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )546/11
( )2ىو مشس الدين ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت القاىرم الشافعي  ،أخذ عن الشيخ أٛتد التلسي ا١تلقب عمَتة
 ،كالشيخ نور الدين احمللي  ،كنور الدين الطهوا٘ب  ،كغَتىم  ،كأجازكه باإلفتاء كالتدريس  ،فدرس كأفىت ُب حياة
أشياخو  ،كانتفع بو خبلئق ال ٭تصوف  ،أٚتع أىل مصر على صبلحو  ،ككصفوه بالعلم  ،كالعمل  ،كالزىد ،
كالورع  ،ككثرة النسك  ،كالعبادة  ،شرح ا١تنهاج كالتنبيو شرحُت عظيمُت  ،كاف يكثر من تبلكة القرآف ُب الطريق
كغَته  ،كإذا كاف ٔتكة أكثر من الطواؼ  ،توُب بعد العصر يوـ ا٠تميس  ،الثامن من شعباف  ،سنة تسع مائة
كسبعة كسبعُت " " ا.ىػ .

انظر  :الكواكب السائرة بأعياف ا١تائة العاشرة  ، )72/2 ( ،األعبلـ للزركلي (. )6/6

( )3انظر  :مغٍت احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا١تنهاج (. )27/16
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )371/9 ( )17635كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )27088
( ، )376/5كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (. )170/8( )163/8
السبيعي  ،عن عاصم  ،عن ضمرة  ،عن علي بن أيب طالب رضي
كاألثر إسناده صحيح عن الثورم عن أيب إسحاؽ َّ
اهلل عنو .
انظر  :هتذيب الكماؿ (ٖ ، )10/4ترير تقريب التهذيب (. )166/2
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )387
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الرجل بديتو مئة من اإلبل "
-3عن مكحوؿ

)(2

)(1

.

رٛتو اهلل قاؿ  " :قضى عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب اليد

الشبلء  ،كلساف األخرس ،كذكر ا٠تصي بثلث الدية "

)(3

.

-4عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ ُ :ب الذكر الدية "
)(5

)(4

.

-5عن عمرك بن شعيب رٛتو اهلل قاؿ  " :قضى أبو بكر ُب الرجل إذا كسر ٍب جت

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  )372/9 ( )17369كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )27096
( ، )377/5كاإلسناد منقطع  ،ألف عمرك بن شعيب من تابعي التابعُت فهو ٓب يدرؾ أبا بكر رضي اهلل عنو،
إال أف ا١تشهور أف عمرك بن شعيب إ٪تا يركم عن أبيو عن جده كبذلك يكوف األثر صحيحان بناءن على ذلك "
ا.ىػ  .انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات ( ٥ ، )28/2تتصر تاريخ دمشق (  ، )223/19سَت أعبلـ النببلء
(. )479/5
( )2ىو أبو عبداهلل مكحوؿ الشامي الدمشقي  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )614
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )373/9 ( )17643كاألثر إسناده منقطع  ،بل فيو ٣تهوؿ  ،كإسناده
عن ابن جريج عن رجل ٝتع مكحوالن يقوؿ  " :قضى عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب اليد الشبلء  ،كلساف
األخرس  ،كذكر ا٠تصي يستأصل بثلث الدية " ا.ىػ .
( )4أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )376/5( )27091حدثنا أبو خالد سليماف بن حياف األٛتر  ،عن
عبيدة بن معتب الضيب  ،عن إبراىيم بن يزيد النخعي  ،عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
الضيب سيء اٟتفظ ضريران  ،مًتكؾ اٟتديث "
كاألثر ضعيف فيو عبيدة بن معتب الضيب  ،قاؿ ٭تِت بن معُت  " :عبيدة ٌ
 .ا.ىػ كقاؿ عبداهلل بن ا١تبارؾ  " :اٟتسن بن دينار  ،كعمرك بن ثابت  ،كأيوب بن يخوط  ،ك٤تمد بن سآب ،
كعبيدة بن إٝتاعيل  ،اترؾ حديثهم " ا.ىػ  .كقاؿ اإلماـ أٛتد ُب ركاية ابنو عبداهلل  " :ترؾ الناس حديث عبيدة
الضيب  ،كىو عبيدة بن معتب " ا.ىػ كسأؿ عبداهلل بن أٛتد أباه عن عبيدة بن معتب الضيب  ،كجويت ،
ك٤تمد بن سآب  ،فقاؿ  :ما أقرب بعضهم من بعع ُب الضعف " كقاؿ ٭تِت بن معُت  " :ضعيف " كقاؿ مرة أخرل
" ليس بشيء "  ،كقاؿ أبو زرعة  " :ليس بقوم "  ،كقاؿ أبو حاًب  ":ضعيف اٟتديث "  ،كقاؿ النسائي ":
ضعيف "  ،كقاؿ ُب موضع آخر  " :ليس بثقة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )88/5 ( )4348الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( )4348
( ، )88/5الكامل ُب الضعفاء رقم الًتٚتة (  ، )59/7 ( )1512الكاشف للذىيب  ،رقم الًتٚتة ( )3651
( ، )694/1ا١تقتٌت ُب سرد الكٌت  ،رقم الًتٚتة ( ، )376/1( )3914ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة ()5459
(. )25/3
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )387
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بالدية كاملة إذا كاف ال ٭تمل لو  ،كبنصف الدية إف كاف ٭تمل لو "
)(2

)(1

.

-6عن عكرمة رٛتو اهلل تعأب  " ،أف أبا بكر كعمر قضيا ُب الصلب إذا ٓب يولد لو
)(3

بالدية  ،كإف كلد لو فنصف الدية " .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت .

القوؿ األكؿ :

عامة أىل العلم من اٟتنفية
ذىب َّ

)(4

)(5

كا١تالكية كالشافعية

)(1

)(2

كاٟتنابلة كغَتىم إٔب
)27165

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )316/9 ( )17604كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم (
(. )382/5
كاألثر إسناده صحيح  ،صححو ابن حزـ ُب احمللى  ،كإسناده مثل الشمس  ،ال لبس فيو  ،كىو  :عبدالرزاؽ الصنعا٘ب
صاحب ا١تصنف  ،عن ابن جريج  ،عن عمرك بن شعيب رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
( )2ىو عكرمة بن خالد بن العاص بن ىشاـ بن ا١تغَتة  ،القرشي  ،ا١تخزكمي  ،ا١تكي  ،أخو اٟتارث بن خالد
ا١تخزكمي الشاعر  ،ذكره ابن حباف ُب الثقات  ،مات بعد عطاء بن أيب رباح  ،ركل لو اٞتماعة سول ابن ماجو
" ا.ىػ.
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )206/5 ( )4593التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )221
( ، )49/7الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، )231/5( )4636مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة
(. )134/1( )594
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف رقم ( ، )364/9( )17597كرقم (. )365/9( )17600
كاألثر صحيح  ،صحح إسناده ابن حزـ ُب احمللى ( ، )80/11حيث قاؿ  :فهذه ركاية عن أربعة من الصحابة رضي
اهلل عنهم  ،ال ييعلم ٢تم من الصحابة ٥تالف  ،أبو بكر  ،كعمر  ،كابن الزبَت  ،كىي عن زيد غَت صحيحة ... ،
إٔب أف قاؿ  " :كأما ٨تن فبل حجة عندنا ُب مرسل كال ُب قوؿ أحد دكف رسوؿ اهلل  " ا.ىػ  .كالذم يظهر ٕب
عدـ صحة ىذا األثر لوجود ٣تهوؿ ُب اإلسناد  ،إذ إف إسناده عبدالرزاؽ الصنعا٘ب صاحب ا١تصنف  ،عن ابن
كلعل ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب اطَّلع على إسناد آخر كصححو لذلك " ا.ىػ .
جريج  ،عن رجل عن عكرمة َّ ،
( )4انظر  :ا١تبسوط (  ، )69/26بدائع الصنائع (  ، )311/7ملتقى األْتر (  ، )345/1ا٢تداية ( ، )462/4
االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )37/5العناية شرح ا٢تداية (. )279/10
( )5انظر  :التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (  ، )191/2الكاُب ُب فقو ا١تالكية (  ، )11/2الذخَتة للقراُب ( ، )352/12
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=

كجوب الدية كاملة ُب إذىاب اٞتماع  ،كاستدلوا لذلك بسبعة أدلة ىي -:
)(3

-1عن عمرك بن حزـ رضي اهلل عنو  ،أف رسوؿ اهلل  كتب إٔب أىل اليمن كتابان فيو
الفرائع  ،كالسنن  ،كالديات  ،كبعث بو مع عمرك بن حزـ  ....ككاف ُب كتابو "كُب الذكر
الدية كُب الصلب الدية "

)(4

.

ػػػػػػػػػ
=

القوانُت الفقهية ( ، )230التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (. )338/8
( )1انظر  :ركضة الطالبُت ( ، )302/9اٟتاكم الكبَت ( ، )398/12ا١تهذب ( ، )230/3البياف ُب مذىب اإلماـ
الشافعي ( ، )545/11آّموع (. )64/19
( )2انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد ركاية ابنو عبداهلل (  ، )433/1ا١تغٍت البن قدامة (  ، )435/8الشرح الكبَت
( ، )596/9الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )35/4العدة شرح العمدة . )567( ،
( )3ىو عمرك بن حزـ بن زيد بن لوزاف األنصارم  ،من بٍت مالك بن النجار  ،صحايب جليل القدر  ،كىو أحد
عماؿ النيب  على اليمن  ،سكن ا١تدينة  ،كتوُب ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو با١تدينة  ،كقيل توُب
سنة أربع كٜتسُت  ،يكٌت أبا الضحاؾ  ،شهد ا٠تندؽ ىو كزيد بن ثابت  ،ككاف أكؿ مشهد شهده عمرك بن
حزـ ،ركل عن أبيو ٤تمد  ،كالنضَت بن عبداهلل السلمي  ،كزياد بن نعيم  ،كامرأتو سودة بنت حارثة ".
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )1980/4االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة ( )1907
( ، )1173/3تاريخ دمشق البن عساكر (. )474/45
( )4أخرجو النسائي ُب سننو  ،كتاب  :القسامة  ،باب  :ذكر حديث عمرك بن حزـ ُب العقوؿ  ، ...رقم ( )4853
( ، )57/8كالدارمي ُب سننو  ،رقم (  ، )1531/2 ( )2411كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم ( )6559
( ، )507/14كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )552/1 ( )1447كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم
( ، )339/3 ( )3040كُب الكتل رقم (  ، )142/8 ( )16191كاٟتديث صحيح  ،قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو
اهلل تعأب  " :كتاب عمرك بن حزـ ُب الصدقات صحيح صححو ٚتاعة من أئمة اٟتديث  ،كقاؿ اٟتاكم إسناده
صحيح  ،ككذلك صححو ابن حباف كابن اٞتوزم كالبيهقي كغَتىم رٛتهم اهلل تعأب  .انظر  :صحيح ابن حباف
( ، )507/14كا١تستدرؾ للحاكم  ، )552/1 ( ،خبلصة األحكاـ (  ، )1086/2احملرر ُب اٟتديث
( ، )606/1نصب الراية ( ، )341/2البدر ا١تنَت ( ، )379/8قاؿ يعقوب بن سفياف  " :ال أعلم ُب الكتب
ا١تنقولة كتابان أصح من كتاب عمرك بن حزـ فإف الصحابة كالتابعُت يرجعوف إليو كيدعوف رأيهم  ،كقاؿ ابن عبدالت
كتاب مشهور عند أىل السَت أشبو ا١تتواتر لتلقي الناس لو بالقبوؿ  ،كقاؿ الشافعي رٛتو اهلل ٓب يتلقوا ىذا
اٟتديث حىت ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ اهلل  " ا.ىػ  .انظر  :فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار
(. )1619/3
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)(1

-1عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ ُ :ب الذكر الدية .
-2عن عمرك بن شعيب
الرجل بدينو مئة من اإلبل "
-3عن مكحوؿ

)(4

)(2

)(3

رٛتو اهلل تعأب قاؿ  :قضى أبو بكر رضي اهلل عنو ُب ذكر

.

رٛتو اهلل قاؿ  " :قضى عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب اليد

الشبلء كلساف األخرس كذكر ا٠تصي بثلث الدية "

)(5

.

-4عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ ُ :ب الذكر الدية "

)(6

)(7

.

-5عن عمرك بن شعيب رٛتو اهلل قاؿ  " :قضى أبو بكر ُب الرجل إذا كسر ٍب جت
)(8

بالدية كاملة إذا كاف ال ٭تمل لو  ،كبنصف الدية إف كاف ٭تمل لو .
-6عن عكرمة

)(9

رٛتو اهلل تعأب  ،أف أبا بكر كعمر قضيا ُب الصلب إذا ٓب يولد لو

بالدية  ،كإف كلد لو فنصف الدية

)(10

.

كجو الداللة من اآلثار السابقة مع حديث عمرك بن حزـ :

أف النيب َّ بُت ألمتو أنو ٬تب ُب الذكر الدية  ،كا١تقصود من الذكر منفعتو كىي اٞتماع
كحصوؿ النسل  ،فوجبت الدية كاملة إذا فاتت ىذه ا١تنفعة .
اعتراض :
ما سبق من األدلة ال ٮتلو من حالتُت :

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 769
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 769
( )4ىو أبو عبداهلل مكحوؿ الشامي الدمشقي  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )614
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 770
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 770
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (.)770
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )771
( )10ػ تقدـ ٗتر٬تو ص (.)771
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الحالة األكلى :
أف يستدؿ ْتديث عمرك بن حزـ رضي اهلل عنو  ،أك غَته من األحاديث ا١ترفوعة إٔب
النيب  ، كىذه األحاديث ٓب يصح منها ُب الدية كالذكر كاألينثيُت شيء  ،فبل نص كال
يعوؿ عليها بناءي حكم شرعي ٬تب اتباعو  ،كالعمل
إٚتاع  ،كإذا كاف األمر كذلك  ،فإنو ال َّ
)(1

بو كإلزاـ الناس بذلك .
الحالة الثانية :

أف يستدؿ بآثار عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كىذه اآلثار تنقسم إٔب قسمُت :
القسم األكؿ  :ضعيف ال يصح أف يستدؿ بو أصبلن .
القسم الثا٘ب  :صحيح كأثر أيب بكر  ،كعمر رضي اهلل عنهما  ،ك٨تن ال حجة عندنا
)(2
ُب قوؿ و
أحد دكف رسوؿ اهلل . 
جواب عن االعتراض :

الوجو األكؿ :

)(3

أف حديث عمرك بن حزـ كىو الكتاب الذم أرسلو بو النيب  إٔب أىل اليمن مبينان
فيو كثَتان من األحكاـ  ،كالصدقات  ،كالديات  ،حديث صحيح مشهور كلذلك صححو
)(5

)(4

ٚتاعة كثَتكف من أئمة اٟتديث  ،كلذلك قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب " ٓب يتلقوا
يتلقوا ىذا اٟتديث حىت ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ اهلل  " كقاؿ ابن عبدالت:
كتاب مشهور عند أىل السَت أشبو ا١تتواتر لتلقي الناس لو بالقبوؿ " .

)(6

الوجو الثاني :

( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )772
( )4كاإلماـ الشافعي  ،كأٛتد  ،كابن عبدالت  ،كابن حباف  ،كاٟتاكم  ،كالبيهقي  ،كيعقوب بن سفياف كغَتىم .
انظر  :فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1619/3
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )113
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"

يسلّْم أف بعع اآلثار الواردة عن الصحابة رضي اهلل عنهم ضعيفة  ،إال أنو ثبتت منها
آثار صحيحة عن أصحاب رسوؿ اهلل  كأيب بكر  ،كعمر رضي اهلل عنهما  ،كالشك أف
)(1

قو٢تم حجة .
الوجو الثالث :
ال ييسلَّم مطلقان أف أقواؿ الصحابة رضي اهلل عنهم ليست ْتجة  ،بل ىي حجة كالسيما

أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم

)(2

لقوؿ رسوؿ اهلل  " عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء
)(3

الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا عليها بالنواجذ " .
-7أف ا١تقصود األعظم من األعضاء ىو منافعها  ،فا١تقصود مثبلن من األنف الشم ،
كمن اللساف الكبلـ  ،كمن الذكر اٞتماع  ،كىكذا  ،فإذا أيبطلت ىذه ا١تنافع  ،كاف ذلك
)(4

ٔتنزلة إبطاؿ أعضائها  ،فوجبت الدية كاملة .
اعتراض :

كاعًتض على ىذا الدليل باالعًتاض السابق نفسو  ،كىو عدـ كجود النص الشرعي
الثابت الذم يلزـ ا١تكلف ّٔذه الدية  ،كأيجيب عليو باٞتواب السابق نفسو.
القوؿ الثاني :

)(5

 ،كاستدلوا لذلك

أنو ال ٬تب ُب إذىاب اٞتماع شيءه  ،كإٔب ذلك ذىب الظاىرية
بدليلُت ك٫تا كالتإب -:
يصح ُب الدية ُب الذكر كاألينثيُت شيءه ُب ا٠تطأ مطلقان  ،كإ٪تا ٬تب القود ُب
-1أنو ٓب َّ

( )1انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )379/8صحيح ابن حباف (  ، )507/14ا١تستدرؾ للحاكم (  ، )552/1فتح الغفار
اٞتامع لسنة نبينا ا١تختار (. )1619/3
( )2انظر  :البحر احمليط (  ، )491/4التحبَت شرح التحرير (  ، )1589/4شرح ٥تتصر الركضة (  ، )99/3شرح
غاية السوؿ ( ، )99/3قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ (. )340
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )12
( )4انظر  :ا١تبسوط ( ، )69/26بدائع الصنائع ( ، )311/7ركضة الطالبُت ( ، )302/9ا١تهذب (. )230/3
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
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)(1

العمد ألنو جرح .
-2كألنو ٓب يصح ُب الدية ُب الصلب شيءه ُب ا٠تطأ مطلقان  ،كليس فيو إٚتاع متيقن،
)(2

كاألمواؿ ٤ترمة  ،إال ما أباحو نص  ،كا٠تطأ مرفوع عن أمة ٤تمد . 

اعتراض -:
ال ييسلَّم عدـ ثبوت أدلة صحيحة ُب دية الذكر  ،أك الصلب  ،بل ثبتت أدلة كثَتة
بتصحيح كثَت من أئمة اٟتديث رٛتهم اهلل تعأب  ،عبلكة على ذلك أف األمة قد تلقت
)(3

أحاديث الديات  ،كالصدقات بالقبوؿ كبلغت شهرهتا اآلفاؽ .
جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،بل إنو ٓب يثبت خت عن النيب

ا٠تطأ أنو مرفوع

)(4

 كال إٚتاع متيقن  ،كاألصل ُب

.

الراجح -:
بعد استعراض أدلة الفريقُت  ،كالتأمل فيها يتبُت ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو قوؿ
ٚتهور أىل العلم القائلُت بوجوب الدية الكاملة ُب إذىاب منفعة اٞتماع  ،كذلك لؤلسباب
اآلتية -:
-1ثبوت السنة الصحيحة بوجوب الدية ُب الذكر  ،كا١تقصود األعظم من الذكر ىو
حصوؿ اٞتماع كبقاء النسل اإلنسا٘ب .
-2ثبوت اآلثار الصحيحة عن بعع ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كأيب بكر ،

( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11
( )3انظر  :فتح الغفار اٞتامع لسنة نبينا ا١تختار (
(. )507/14
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )82/11

 ، )1619/3البدر ا١تنَت (  ، )379/8صحيح ابن حباف
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كعمر رضي اهلل عنهما  ،كسنتهما متبعة على الصحيح من أقواؿ أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب.
-3أنو لو ٓب ٕتب الدية على من أخطأ فأذىب ذكر إنساف  ،أك منفعتو  ،أك كسر
ألدل ذلك إٔب فساد عريع  ،إذ إف كل
صلبو  ،أك أذىب منفعة اٞتماع من الصلب َّ ،
إنساف قد يعتدم على غَته كيدعي ا٠تطأ ُب ذلك كال ٬تب عليو شيء بناءن على القوؿ الثا٘ب
فيفضي ذلك إٔب مفاسد ال يعلمها إال اهلل تعأب .
-4أف كثَتان من أئمة اٟتديث يصححوف حديث عمرك بن حزـ  ،بل قاؿ الشافعي رٛتو
اهلل تعأب ٓ " :ب ينقلوا ىذا اٟتديث حىت ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ اهلل . " 
-5أف حديث عمرك بن حزـ قد تلقتو األمة بالقبوؿ  ،لشهرتو  ،حىت أصبح ُب درجة
ا١تتواتر ،كلذلك قاؿ ابن عبدالت رٛتو اهلل تعأب  :كتاب مشهور عند أىل العلم كالسَت ،
أشبو ا١تتواتر  ،لتلقى األمة لو بالقبوؿ .
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المبحث الثاني

)(1

جواز تغليظ الدية

أكالن :المراد بتغليظ الدية كفيما يكوف التغليظ -:
اختلف أىل العلم ُب ا١تراد بتغليظ الدية أك صفة التغليظ على أقواؿ :
القوؿ األكؿ :
أف تكوف الدية مربعة أم كدية القتل العمد كىي :
أٜ-تس كعشركف حقة .
بٜ-تس كعشركف جذعة .
جٜ-تس كعشركف بنت ٥تاص .
دٜ-تس كعشركف بنت لبوف .
بدالن من أف تكوف ٥تمسة  ،كما ُب القتل ا٠تطأ أم :
أ-عشركف حقو
ب-عشركف جذعة .
ج-عشركف بنت ٥تاص .
د-عشركف بنت لبوف .
ىػ-عشركف ابن ٥تاض .
)(2

)(3

)(4

كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة .
اصطبلحا ُب ا١تبحث الذم قبل ىذا مباشرة .
( )1تقدـ بياف معٌت الدية لغة ك
ن
( )2انظر  :النتف ُب الفتاكل للصفدم (  ، )666/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )36/5درر اٟتكاـ شرح غرر
األحكاـ (. )103/2
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )212/12البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )486/11
( )4انظر  :كشاؼ القناع ( ، )19/6شرح منتهى اإلرادات ( ، )95/6حاشية الركض ا١تربع (. )243/7
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القوؿ الثاني :
أف تكوف الدية مثلثة أم:
أ-ثبلثوف حقة
ب-ثبلثوف جذعة
)(1
ج-ثبلثوف ىخلً ىفةن
)(4
)(3
)(2
كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كركاية عند اٟتنفية كركاية عند الشافعية .
القوؿ الثالث :
التغليظ أف تدفع الدية كثلثها عن السبب الذم غلظت الدية من أجلو  ،فلو اجتمعت
على سبيل ا١تثاؿ ثبلثة أسباب كمثاؿ ذلك  :أف يقتل اإلنساف با٠تطأ أك  ،شبو العمد  ،ذم
رحم  ،كُب البلد اٟتراـ كُب األشهر اٟترـ  ،فإنو تكوف عليو ديتاف  ،الدية األصلية  ،كدية
ثانية لؤلسباب الثبلثة اليت اجتمعت  ،كىي قتل ذم الرحم ُ ،ب البلد اٟتراـ  ،كُب األشهر
)(6

)(5

اٟترـ ،كىي ركاية عند الشافعية  ،كركاية عند اٟتنابلة .
القوؿ الرابع :
أف تقوـ أسناف ا٠تطأ ا١تخمسة

)(7

كأسناف العمد ا١تغلظة الثبلثة

)(1

( )1ا٠تىلً ىفةي  :ىي الناقة اٟتامل .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( خلف ) ص ( ، )78األـ (. )121/6
( )2انظر  :ا١تدكنة ( ، )558/4الذخَتة ( ، )281/12ا١تقدمات ا١تمهدات (. )295/3
( )3انظر  :النتف ُب الفتاكل للصفدم (. )666/2
( )4انظر  :األـ للشافعي (٥ ، )121/6تتصر ا١تز٘ب( ، )350/8اٟتاكم الكبَت (. )301/7
( )5انظر  :ا١تهذب ُب فقو الشافعية (. )211/3
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )23/12
( )7كىي أ -عشركف حقة .
ب-عشركف جذعة .
ج -عشركف بنت لبوف .
د-عشركف بنت ٥تاص .
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فينظر كم بينهما،

=

فيسمى ذلك من دية ا٠تطأ  ،فإف كاف الثلث أك الربع زيد على األلف دينار أك على اإلثٍت
عشر ألف درىم ثلثها أك ربعها

)(2

.

القوؿ الخامس :
أف يعرؼ كم بُت القيمتُت – أم قيمة دية العمد كدية ا٠تطأ – فيزاد ذلك على الذىب
)(3

أك الورؽ .
أما فيما يكوف التغليظ أك محلو -:
فهو ُب القتل ا٠تطأ فقط دكف العمد أك شبهو قاؿ ابن قدامة
)(5

)(4

رٛتو اهلل تعأب " كال

يتصور التغليظ ُب غَت ا٠تطأ " ا.ىػ
كالسبب ُب ذلك أف دية القتل العمد ىي مغلظة أصبلن  ،فبل تغلظ بناءن على ذلك .
ثانينا :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية تغليظ الدية

ىو :

٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ا١تعركؼ بابن قيم اٞتوزية
)(7

)(6

ُب أحكاـ

أىل الذمة حيث قاؿ :
قدرا  ،أك صفة
" كال ريب أف اٞتنس ا١توجب للعقوبة قد يتغلظ بعع أنواعو صفة أك ن
ػػػػػػػػػ
=

ىػ-عشركف ابن ٥تاص .
( )1كىي أ -ثبلثوف حقة .
ب-ثبلثوف جذعة .
ج-ثبلثوف ىخلً ىفةن
( )2انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (. )295/3
( )3انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (. )295/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص (، )140
( )5انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )23/12
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )140
( )7انظر  :أحكاـ أىل الذمة ص (. )1443/9
-795-

احد من الناس  ،مثل قتل ك و
كقدرا  ،فإنو ليس قتل ك و
الد  ،أك عآب  ،أك صاّب  ،كال ظلم بعع
ن
الناس  ،مثل ظلم يتيم  ،أك فقَت بُت أبوين صاٟتُت  ،كليست اٞتناية ُب األكقات  ،كاألماكن
 ،كاألحواؿ ا١تشرفة كاٟترـ  ،كاإلحراـ  ،كالشهر اٟتراـ  ،كاٞتناية ُب غَت ذلك  ،كلذلك
مضت سنة ا٠تلفاء الراشدين بتغليظ الدية إذا تغلظ القتل بأحد ىذه األشياء "
ثالثنا  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
-1عن سعً ً
ب ) (1أىنَّو قى ىاؿ لى َّما ح َّج عمر ح َّجتىو األ ً
يد بٍ ًن الٍمسيَّ ً
ىخ ىَتىة الًَّيت ىٓبٍ ى٭تي َّج ىغٍيػىرىىا
ى ي ىي ى ي
ي
ىٍ ى
يى
ً
ً
ً
ً
ًً
ك بىػ ٍع ىد
ُت قىتًيبلن ًُب بىًٍت ىكاد ىعةى فىػبىػ ىع ى
ث إلىٍي ًه ٍم عي ىم ير رضي اهلل عنو  ،ىك ىذل ى
غيود ىر ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً ً
ً ً ً
استى ٍخىر ىج
ُّس ى
ىما قى ى
ك ىكقى ىاؿ ى٢تي ٍم  :ىى ٍل ىعل ٍمتي ٍم ٢تىىذا الٍ ىقت ًيل قىاتبلن مٍن يك ٍم ؟ قى ىاؿ الٍ ىق ٍويـ  :الى فى ٍ
ضى الن ي
ً
ًمٍنػهم ٜتىٍ ًسُت ىشيخا  ،فىأ ٍىدخلىهم ٍ ً
ب ى ىذا الٍبػي ً
ب ىى ىذا
ت ٍ
اٟتىىرًاـ  ،ىكىر ّْ
استى ٍحلى ىف يه ٍم بًاهلل ىر ّْ ى ى ٍ
ى ٍن
يم فى ٍ
يٍ
اٟتىط ى
ى يي
ً
ً
ك،
َّه ًر ٍ
الٍبىػلى ًد ٍ
اٟتىىرًاـ  ،ىكىر ّْ
اٟتىىرًاـ أنَّ يك ٍم ىٓبٍ تىػ ٍقتيػليوهي  ،ىكالى ىعل ٍمتي ٍم لىوي قىاتًبلن  ،فى ىحلى يفوا بً ىذل ى
ب ىى ىذا الش ٍ
فىػلى َّما حلى يفوا قى ىاؿ  :أ ُّىدكا ًديػتىو مغىلَّظىةن ًُب أىسنى ً
اف اإلبً ًل  ،أ ٍىك ًمن َّ ً ً
َّر ًاى ًم ًديىةن ىكثػيليثنا ،
ٍ
ىيي
ى
الدنىانَت ىكالد ى
)(2
ً ً
ًً
ً
ً
ت ىعلىٍي يك ٍم
ُت  ،أ ىىما ىٍٕت ًز ًيٍت ىٯت ًيٍت م ٍن ىم ًإب قى ىاؿ ال إًَّ٪تىا قى ى
فىػ ىق ىاؿ ىر يج هل مٍنػ يه ٍم  :يىا أىم ىَت الٍ يمؤمن ى
ضٍي ي
)(3
بًىق ً
ً
ً
ث ًديىوة .
ىخ يذكا ديىػتىوي ىدنىانً ىَت ديىةن ىكثػيلي ى
ى
ضاء نىبًيّْ يك ٍم –صلى اهلل عليو كسلم . -فىأ ى
)(4
-2عن ٣تاىد عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ  " :الدية ا١تغلظة ثبلثوف حقة  ،كثبلثوف
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )2ىذا الرجل يقاؿ لو سناف ُب بعع الركايات .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي ( ، )216/8كسنن الدار قطٍت (. )219/4
( )3أخرجو الدار قطٍت ُب سننو  ،رقم (  )21914 ( )3354كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (

)16451

 كأيب بكر كعثماف

( ، )21618كاألثر منقطع  ،كقد تقدـ أف سعيد بن ا١تسيب أعلم بقضاء رسوؿ اهلل
كمعاكية رضي اهلل عنهم .
انظر  :التاريخ الكبَت ( ، )510/3اٞترح كالتعديل البن أليب حاًب ( ، )59/4الطبقات الكتل (.)289/2
( )4ىو أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جت التابعي  ،ا١تكي القرشي ا١تخزكمي  ،مؤب قيس بن السائب ا١تخزكمي كاف إمامان،
فقيهان  ،عا١تان  ،ثقة  ،كثَت اٟتديث  ،توُب سنة أربع كمائة  ،كىو ابن ثبلث كٙتانُت سنة ٝ ،تع من ابن عباس كابن
عمر  ،كٓب يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كال من أبيو  ،ككانت كالدتو سنة إحدل كعشرين ُب
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)(1

جذعة  ،كأربعوف خلفة  ،كىي شبو العمد " .
)(3
)(2
ً
ً
ً
ً
 -3ىع ٍن ىع ٍم ًرك بٍ ًن يش ىعٍي و
ً
َّ
اب
ىص
أ
ف
ف
ي
الس
ب
و
ن
ػ
ب
ا
ؼ
ذ
ح
ج
ل
د
م
ٍت
ب
ن
م
بل
ج
ر
أف
ب
و
ى ي ن ٍ ى يٍ
ى ى ى ٍ ى ي َّ ٍ ى ى ى
)(4
ًً
ا٠تىطَّ ً
اب رضي اهلل
بٍ ين يج ٍع يش وم ىعلىى عي ىمىر بٍ ًن ٍ
ات فىػ ىق ًد ىـ يسىراقىةي
م ًُب يج ٍرحو فى ىم ى
ىساقىوي فىػني ًز ى
ػػػػػػػػػ
=

خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )19/6 ( )1541تاريخ ابن معُت  ،رقم الًتٚتة ( )2578
( ، )538/3التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( ، )411/7( )1805الثقات البن حباف (. )419/5( )5493
( )1أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )121 / 8 ( ) 16121كاألثر منقطع ٣تاىد رٛتو اهلل ٓب يسمع
من عمر بن ا٠تطاب رضي عنو .
انظر  :التاريخ الكبَت ( ، )411/7الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم ( ، )262/1الثقات البن حباف (. )419/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )389
( )3ىذا الرجل يقاؿ لو قتادة كما جاء ُب بعع الركايات .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )69/8
( )4ىو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرك بن تيم بن مدِب بن مرة بن عبد مناة بن كنانة ،الكنا٘ب ،
ا١تدٞتي  ،يكٌت أبا سفياف  ،كاف ينزؿ قديدان  ،يػي ىع ُّد ُب أىل ا١تدينة ،كيقاؿ :سكن مكة ،كعن التاء رضي اهلل عنو :
اشًتل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو من عازب سرجا بثبلثة عشر در٫تا ،فقاؿ لو أبو بكر :مر التاء فليحملو إٔب
منزٕب ،فقاؿ :ال ،حىت ٖتدثنا كيف صنعت ١تا خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأنت معو؟ فقاؿ أبو بكر :خرجنا
فأدٞتنا  ،فأحيينا ليلتنا كيومنا  ، ...كذكر اٟتديث إٔب أف قاؿ :فارٖتلنا كالقوـ يطلبوننا ،فلم يدركنا إال سراقة بن مالك
بن جعشم ،على فرس لو ،فقلت :يا رسوؿ اهلل ىذا الطلب قد ٟتقنا ،قاؿ " :ال ٖتزف ،إف اهلل معنا " ،حىت إذا دنا منا
قدر رمح أك ر٤تُت ،أك قاؿ :ر٤تُت أك ثبلثة ،قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل ،ىذا الطلب قد ٟتقنا ،كبكيت ،قاؿٓ " :ب
تبكي؟ " قاؿ :قلت :كاهلل ما أبكي على نفسي ،كلكن أبكي عليك ،قاؿ :فدعا عليو ،فقاؿ " :اللهم ،اكفناه ٔتا شئت
" ،فساخت فرسو إٔب بطنها ُب أرض صلد ،ككثب عنها ،كقاؿ :يا ٤تمد ،قد علمت أف ىذا عملك ،فادع اهلل أف
ينجيٍت ٦تا أنا فيو ،فواهلل ألعمُت على من كرائي من الطلب ،فدعا لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأطلق  ،كرجع
إٔب أصحابو .......اٟتديث "  ،ككاف سراقة شاعران ،كىو القائل أليب جهل:
أبا حكم كاهلل لو كنت شاىدا ألمر جوادم إذ تسوخ قوائمو
علمت كٓب تشكك بأف ٤تمدان رسوؿ بتىاف فمن ذا يقاكمو
عليك بكف القوـ عنو فإنٍت أرل أمره يومان ستبدك معا١تو
بأمر يود الناس فيو بأسرىم بأف ٚتيع الناس طران يسا١تو
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ً
ً و ً
ين ىكًمائىةى بىعً وَت
عنو فى ىذ ىكىر ىذل ى
ك لىوي  ،فىػ ىق ىاؿ لىوي عي ىم ير رضي اهلل عنو ٍ :اع يد ٍد ىعلىى ىماء قي ىديٍد ع ٍش ًر ى
ً
ا٠تىطَّ ً
ُت
ك  ،فىػلى َّما قى ًد ىـ إًلىٍي ًو عي ىم ير بٍ ين ٍ
اب رضي اهلل عنو أىخ ىذ ًم ٍن تًٍل ى
ىح َّىت أىقٍ ىد ىـ ىعلىٍي ى
ك ا ًإلبً ًل ثىبلىث ى
ً
ً
ً
ُت خلً ىفةن  ،يٍبَّ قى ىاؿ  :أىين أىخو الٍم ٍقتي ً
قاؿ
وؿ ؟ قى ىاؿ  :ىىا أىنىا ىذا  ،ى
ح َّقةن  ،ىكثىبلىث ى
ُت ىج ىذ ىعةن  ،ىكأ ٍىربىع ى ى
ٍى ي ى
)(1
وؿ اهللً ى َّ َّ ً َّ
س لًىقاتً ول ىش ٍيءه " .
 :يخ ٍذ ىىا فىًإ َّف ىر يس ى
صلى اللوي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم قى ىاؿ  :لىٍي ى
)(2
-4عن ابن أيب ٧تيح عن أبيو أف رجبلن أكطأ امرأة ٔتكة  ،فقضى فيها عثماف بن
)(3
عفاف بثمانية آالؼ درىم دية كثلث .
ػػػػػػػػػ
=

 ،مات سراقة بن مالك رضي اهلل عنو سنة أربع كعشرين ،أكؿ خبلفة عثماف ،رضي اهلل عنو ،كقيل :إنو مات بعد
عثماف ،كاهلل أعلم " .ا.ق
انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 412 / 2 ( ) 1955اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( ) 3112
( . ) 33 / 3
()1أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )309/5 ( )1365كالشافعي ُب مسنده  ،رقم ( )49/3 ( )1348
كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )333/1( )329كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (، )424/6( )2409
كُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )69/8 ( )15963كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )39/12 ( )15785
كالبغول ُب شرح السنة رقم (. )366/8( )2233

كاألثر منقطع  ،قاؿ البيهقي  ،قاؿ أٛتد  :ىذا حديث منقطع  ،كىو ُب القود غَت مرفوع إٔب النيب ، 
مرفوعا موصوالن ُب القود " ا.ىػ
فأكده الشافعي  ،كقد ركل ن
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )69/8
( )2ىو أبو يسار عبد اهلل بن أيب ٧تيح  ،كاسم أيب ٧تيح يسار ا١تكي  ،مؤب ثقيف ،كاف ثقة كثَت اٟتديث  ،قاؿ ابن
مشهورا بالقدر  ،قاؿ الواقدم " توُب سنة اثنتُت ك ثبلثُت كمائة ٝ ،تع من أبيو ،
معُت كاف
ن
ن
كطاككسا  ،كعطاءن
ك٣تاىدا  ،كٝتع منو الثورم  ،كظاىر كبلـ الشافعي رٛتو اهلل أف األثر صحيح .
ن
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )31/6( )1583تاريخ ابن معُت رقم الًتٚتة ( ،)111/3( )464التاريخ
الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )420/8 ( )3559السنن الكتل للبيهقي ( 167/8أخرجو عبد الرزاؽ ُب
مصنفو  ،رقم ( ، )298/9( )17282كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (. )430/6( )2415
كاألثر منقطع  ،ألف عبد اهلل بن أيب ٧تيح كأباه ٓب يسمعا من عثماف رضي اهلل عنو .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم (. )420/8
( )3أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( ، ) 430 / 6 ( ، ) 17282كاألثر منقطع  ،ألف عبد اهلل بن أيب ٧تيح
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)(2

)(1

-5عن عمرك بن شعيب قاؿ ":قضى عثماف ُب تغليظ الدية بأربعة آالؼ درىم "
)(4

)(3

-6عن ابن ا١تسيب قاؿ " :قضى عثماف ُب رجل ضرب رجبلن ككطئو حىت ىسلى ىح
)(5
بأربعُت فريضة " قاؿ ابن ا١تسيب  " :كرأيت تلك اإلبل اليت قضى ّٔا عثماف يم ىعلَّمةن ْتلقة
)(6
فيها خط " .
)(7

-7عن ٣تاىد بن جت رٛتو اهلل  ،عن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ  :من قتل فياٟترـ،
)(8

أك ُب األشهر اٟترـ  ،أك ذا رحم ٤ترـ فعليو دية كثلث
)(9
-8عن عثٍما ىف ب ًن عفَّا ىف كىزي ًد ب ًن ثىابً و
رضي اهلل عنهما أهنما قاال ُب ا١تغىلَّظىًة :
ت
ىٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ٍ
ي
ػػػػػػػػػ
=

.

كأباه ٓب يسمعا من عثماف رضي اهلل عنو "
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )2أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  )297/9 ( )17277كاألثر منقطع  ،ألف عمرك بن شعيب من تابع
التابعُت كما تقدـ من قبل .
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات (٥ ، )28/2تتصر تاريخ دمشق ( ، )223/19سَت أعبلـ النببلء ( ، )479/5ميزاف
االعتداؿ (. )263/3تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 396
( )4حىت ىسلى ىح  :أم حىت أخرج ما ُب بطنو  ،كناية عن ىبلكو .
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( سلح ) ص ( ، )165ك٥تتار الصحاح  ،مادة ( سلح ) ص (. )130
()5الفريضة ىي  :ما فرض ُب السائمة من ّٔيمة األنعاـ ٦تا أكجبو اهلل تعأب .
انظر ٥:تتار الصحاح  ،مادة ( فرض ) ص ( )209
()6أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )24/10( )18248
(٣ )7تاىد بن جت ا١تكي تقدمت ترٚتتو ص (. )781
()8أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (. )124/8( )16135
كاألثر منقطع ٣تاىد بن جت ا١تكي ٓب يسمع عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
انظر  :نصب الراية (. )356/4
( )9تقدمت ترٚتتو رضي اهلل عنو ص (. )151
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أىربػعو ىف ج ىذعةن )(1خلً ىفةى) ،(2كثىبلىثيو ىف ًح َّقةن ) ،(3كثىبلىثيو ىف بػنى ً
ات ) (4لىب و
ا٠تىطىًأ ثىبلىثيو ىف ًح َّق نة
وف  ،ىكًُب ٍ
ٍى ي ى ى ى
ي
ى
ى
ى
وف ذكور  ،ك ًع ٍشرك ىف بػنى ً
ً
وف  ،ك ًع ٍشرك ىف بػنىو لىب و
و و
ات ى٥تى و
اض
ى ي ى
ح َّقةن  ،ىكثىبلثيو ىف بىػنىات لىبي ى ي ى ي

)(5)(6

"

ثبلث كثبلثوف حقة  ،كثبلث
-9عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿُ " :ب شبو العمد ه
)(8
)(7
كثبلثوف جذعة  ،كأربع كثبلثوف ثنية  ،إٔب با ًزؿ عامها  ،كلُّ ىها ىخلً ىفة " .
( )1اٞتذع  :ىو ما ًبَّ لو سنة من كلد الشاة  ،أك ما ًبَّ لو سنتاف من كلد البقرة كاٟتافر ،أك ما ًبَّ لو ٜتس من كلد
الناقة " .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( جذع ) ص (. )41
( )2ا٠تىلً ىفةي  :تقدـ بياهنا ص (. )779
( )3اٟت ىقةي  :ىي اليت استحقت أف يطرقها الفحل  ،كىي ما ًبَّ ٢تا ثبلث سنُت من كلد الناقة .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( حق ) ص(. )62
( )4ابن اللبوف  :ىو ما ًبَّ لو سنتاف من كلد الناقة
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( لنب ) 24ص (. )6
( )5ابن ٥تاض  :ىو ما ًبَّ لو سنة كاملة من كلد الناقة .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( ٥تع ) ص (.. )258
( )6أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الديات  ،باب ُ :ب دية ا٠تطأ كشبو العمد  ،رقم (  ، )187/4( )4554كابن أيب
شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )347/5( )26759كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم ( ، )230/3( )3010كُب
السنن الكتل  ،رقم ( ، )122/8( )16124كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (. )95/12( )15993
كاألثر إسناده صحيح .
انظر  :نصب الراية ( ، )356/4الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ()271/2
و
كحينئذ يطلع نابو كتكمل َّقوتيوي  ،فيقاؿ ٢تا إذا
( )7البازؿ من اإلبل  :ما ًبَّ ٢تا ٙتاف سنُت كدخلت ُب التاسعة ،
طلع نأّا بازؿ عامها  ،كبعد عاـ من ذلك يقاؿ ٢تا بازؿ عامُت .

انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( بزؿ )  ،ص ( ، ) 34النهاية ُب غريب اٟتديث  ،مادة ( بزؿ ) ( . ) 125 / 1
( )8أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الديات  ،باب ُ :ب دية ا٠تطأ كشبو العمد  ،رقم (  ، )186/4( )4551اآلثار أليب
أليب يوسف رقم (  ، )318/1( )964كعبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )281/9( )17211كابن أيب شيبة
ُب مصنفو  ،رقم (  )247/5 ( )26758كاٟتارث ُب مسنده بغية الباحث عند زكائد مسند اٟتارث رقم
( ، )571/2( )525كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ،)133/8( )16125كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
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رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
ن
أ-تحرير محل النزاع :

ذىب عامة أىل العلم من اٟتنفية

)(1

)(2

)(3

)(4

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم إٔب أف

تغليظ الدية ُب العمد كشبهو مشركع  ،كاختلفوا ُب مشركعية تغليظ الدية ُب القتل ا٠تطأ إذا
يكجد سبب يقتضي التغليظ  ،كاألشهر اٟترـ  ،أك اإلحراـ أك البلد اٟتراـ  ،أك ٨تو ذلك على
قولُت -:
ػػػػػػػػػ
=

( ، )93/12( )15990كالبغوم ُب شرح السنة (. )188/10

قاؿ البوصَتم الكنا٘ب الشافعي  " :ىذا اسناد رجالو ثقات " ا.ق  ،كقد ػ تقدـ بياف معٌت ا٠تىلً ىفة ص (. ) 779
( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للصفدم (  ، )665/2ا١تبسوط (  )90/26درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ
( ،)103/2ملتقى األْتر (٣ ، )341/1تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر (. )637/2
( )2انظر  :ا١تدكنة ( ، )558/4البياف كالتحصيل ( ، )437/15بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )251/4ا١تقدمات
ا١تمهدات ( ، )295/3الذخَتة للقراُب ( ، )397/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتاك٘ب (.)207/2

تنبيو :
ا١تالكية يقسموف القتل إٔب و
عمد كخطأ فقط  ،قاؿ سحنوف  :قلت البن القاسم ىل كاف مالك يعرؼ شبو
العمد ُب اٞتراحات أك قتل النفس ؟ قاؿ  :قاؿ مالك :شبو العمد باطل  ،كإ٪تا ىو عم هد أك خطأ  ،كال أعرؼ
شبو العمد  .ا.ىػ .
انظر  :ا١تدكنة (. )558/4
( )3انظر  :ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ( ، )211/3هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، )313/16اٟتاكم الكبَت
( ، )217/12اللباب ُب الفقو الشافعي ص( ، )363آّموع ( ، )41/19ركضة الطالبُت ( ، )255/9البياف
ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )486/11
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )23/12احملرر ُب الفقو (  ، )145/2الشرح الكبَت (  ، )515/9الفركع
( )48/10ا١تبدع ( ، )362/8كشاؼ القناع ( ، )31/6شرح منتهى اإلرادات (  ، )99/6مطالب أكٕب النهى
(.) 386/2
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القوؿ األكؿ :
مشركعية تغليظ الدية ُب القتل ا٠تطأ  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية ركاية عنهم
)(2

)(1

)(3

،

كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،إال أف ا١تالكية جعلوا التغليظ ُب قتل الوالد كلده فقط  ،كأما
الشافعية كاٟتنابلة فجعلوه ُب اآلٌب إذا كاف ُب القتل أك اٞتراح :
أ-البلد اٟتراـ
ب ُ-ب األشهر اٟترـ
ج-قتل ذم الرحم
)(4

د-حاؿ اإلحراـ ( كىذا عند اٟتنابلة فقط )
كاستدلوا لذلك بستة عشر دليبلن كىي كالتإب -:
-1عن سعً ً
ب ) (5أىنَّو قى ىاؿ لى َّما ح َّج عمر ح َّجتىو األ ً
يد بٍ ًن الٍمسيَّ ً
ىخ ىَتىة الًَّيت ىٓبٍ ى٭تي َّج ىغٍيػىرىىا
ى ي ىي ى ي
ي
ىٍ ى
يى
ً
ً
ً
ً
ًً
ك بىػ ٍع ىد
ُت قىتًيبلن ًُب بىًٍت ىكاد ىعةى فىػبىػ ىع ى
ث إلىٍي ًه ٍم عي ىم ير رضي اهلل عنو  ،ىك ىذل ى
غيود ىر ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً ً
ً ً ً
استى ٍخىر ىج
ُّس ى
ىما قى ى
ك ىكقى ىاؿ ى٢تي ٍم  :ىى ٍل ىعل ٍمتي ٍم ٢تىىذا الٍ ىقت ًيل قىاتبلن مٍن يك ٍم ؟ قى ىاؿ الٍ ىق ٍويـ  :الى فى ٍ
ضى الن ي
ً
ًمٍنػهم ٜتىٍ ًسُت ىشيخا  ،فىأ ٍىدخلىهم ٍ ً
ب ى ىذا الٍبػي ً
ب ىى ىذا
ت ٍ
اٟتىىرًاـ  ،ىكىر ّْ
استى ٍحلى ىف يه ٍم بًاهلل ىر ّْ ى ى ٍ
ى ٍن
يم فى ٍ
يٍ
اٟتىط ى
ى يي
ً
ً
ك،
َّه ًر ٍ
الٍبىػلى ًد ٍ
اٟتىىرًاـ  ،ىكىر ّْ
اٟتىىرًاـ أنَّ يك ٍم ىٓبٍ تىػ ٍقتيػليوهي  ،ىكالى ىعل ٍمتي ٍم لىوي قىاتًبلن  ،فى ىحلى يفوا بً ىذل ى
ب ىى ىذا الش ٍ
فىػلى َّما حلى يفوا قى ىاؿ  :أ ُّىدكا ًديػتىو مغىلَّظىةن ًُب أىسنى ً
اف اإلبً ًل  ،أ ٍىك ًمن َّ ً ً
َّر ًاى ًم ًديىةن ىكثػيليثنا ،
ٍ
ىيي
ى
الدنىانَت ىكالد ى

( )1انظر  :ا١تدكنة (. )558/4
( )2انظر األـ (  ، )122/6ركضة الطالبُت ( ٥ )255/9تتصر ا١تز٘ب (  ، )350/8البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )486/7اٟتاكم الكبَت (. )217/12
( )3انظر  :شرح منتهي اإلرادات (  ، )99/6كشاؼ القناع (  ، )31/6مطالب أكٔب النهي (  ، )386/2ا١تبدع
( )362/8القركع (. )48/10
( )4قد يقوؿ قائل ىذا من الزـ قوؿ الشافعية  ،ألهنم يقولوف بتغليظ الدية ُب األشهر اٟترـ  ،كالبلد اٟتراـ  ،كىذا غَت
فرضا  ،كما أف احملرـ
صحيح  ،ألف إحراـ ا١تسلم قد يكوف خارج األشهر اٟترـ كما لو كاف ُب عمرة تطوع ّٔا أك ن
ال يلزـ أف يكوف ُب البلد اٟتراـ .
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )396
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ؤمنًُت  ،أىما ىٍٕت ًز ًيٍت ىٯتً ًيٍت ً
فىػ ىق ىاؿ رجل ًمٍنػهم ) :(1يا أ ًىمَت الٍم ً
ً
َّ
ً
ت ىعلىٍي يك ٍم
ي
ض
ق
ا
٪ت
إ
ال
اؿ
ق
إب
م
ن
م
ى
ى
ى
ى
ىٍ ي
ٍ ى
ى ى ي ى ى
ىيه يٍ
)(2
بًىق ً
ً
ً
ث ًديىوة .
ىخ يذكا ديىػتىوي ىدنىانً ىَت ديىةن ىكثػيلي ى
ى
ضاء نىبًيّْ يك ٍم –صلى اهلل عليو كسلم . -فىأ ى
)(3
-2عن ٣تاىد عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ  " :الدية ا١تغلظة ثبلثوف حقة  ،كثبلثوف
)(4

جذعة  ،كأربعوف خلفة  ،كىي شبو العمد " .
)(6
)(5
أف رجبلن ًمن ب ًٍت م ٍدلً
السٍي ً
ً
 -3ىع ٍن ىع ٍم ًرك بٍ ًن يش ىعٍي و
َّ
اب
ىص
أ
ف
ف
ب
و
ن
ػ
ب
ا
ؼ
ذ
ح
ج
ب
و
ى
ى
َّ
ى
ٍى ي
ى ى
ى
ىي ٍ ى ي
)(7
ًً
ا٠تىطَّ ً
اب رضي اهلل
ات فىػ ىق ًد ىـ يسىراقىةي بٍ ين يج ٍع يش وم
ىعلىى عي ىمىر بٍ ًن ٍ
م ًُب يج ٍرحو فى ىم ى
ىساقىوي فىػني ًز ى
ً
ً و ً
ين ىكًمائىةى بىعً وَت
عنو فى ىذ ىكىر ىذل ى
ك لىوي  ،فىػ ىق ىاؿ لىوي عي ىم ير رضي اهلل عنو ٍ :اع يد ٍد ىعلىى ىماء قي ىديٍد ع ٍش ًر ى
ً
ا٠تىطَّ ً
ُت
ك  ،فىػلى َّما قى ًد ىـ إًلىٍي ًو عي ىم ير بٍ ين ٍ
ىخ ىذ ًم ٍن تًٍل ى
ىح َّىت أىقٍ ىد ىـ ىعلىٍي ى
ك ا ًإلبً ًل ثىبلىث ى
اب رضي اهلل عنو أ ٌ
ً
ً
ً
ُت خلً ىفةن  ،يٍبَّ قى ىاؿ  :أىين أىخو الٍم ٍقتي ً
قاؿ
وؿ ؟ قى ىاؿ  :ىىا أىنىا ىذا  ،ى
ح َّقةن  ،ىكثىبلىث ى
ُت ىج ىذ ىعةن  ،ىكأ ٍىربىع ى ى
ٍى ي ى
)(8
وؿ اهللً ى َّ َّ ً َّ
س لًىقاتً ول ىش ٍيءه " .
 :يخ ٍذ ىىا فىًإ َّف ىر يس ى
صلى اللوي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم قى ىاؿ  :لىٍي ى
)(9
-4عن ابن أيب ٧تيح عن أبيو أف رجبلن أكطأ امرأة ٔتكة  ،فقضى فيها عثماف بن
عفاف بثمانية آالؼ درىم دية كثلث

)(10

.

( )1ىذا الرجل يقاؿ لو سناف ُب بعع الركايات .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي ( ، )216/8كسنن الدار قطٍت (. )219/4
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( .) 781
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 781
()4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 781
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 389
( )6ىذا الرجل يقاؿ لو قتادة كما جاء ُب بعع الركايات .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي (. )69/8
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 782
( )8تفدـ تخريجق ص ( . ) 783
( )9تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 783
( )10تفدـ تخريجق ص ( . ) 783
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)(2

)(1

-5عن عمرك بن شعيب قاؿ قضى عثماف ُب تغليظ الدية بأربعة آالؼ درىم .
)(3

)(4

-6عن ابن ا١تسيب قاؿ قضى عثماف ُب رجل ضرب رجبلن ككطئو حىت ىسلى ىح
)(5
بأربعُت فريضة " قاؿ ابن ا١تسيب كرأيت تلك اإلبل اليت قضى ّٔا عثماف يم ىعلَّمةن ْتلقة فيها
)(6
فيها خط " .
)(7

-7عن ٣تاىد بن جت رٛتو اهلل  ،عن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ  :من قتل فياٟترـ،
)(8

.

أك ُب األشهر اٟترـ  ،أك ذا رحم ٤ترـ فعليو دية كثلث
)(9
-8عن عثٍما ىف ب ًن عفَّا ىف كىزي ًد ب ًن ثىابً و
رضي اهلل عنهما أهنما قاال ُب ا١تغىلَّظىًة :
ت
ىٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ٍ
ي
أىربػعو ىف ج ىذعةن )(10خلً ىفةى) ،(11كثىبلىثيو ىف ًح َّقةن ) ،(12كثىبلىثيو ىف بػنى ً
ات ) (13لىب و
ا٠تىطىًأ ثىبلىثيو ىف
وف  ،ىكًُب ٍ
ٍى ي ى ى
ى
ي
ى
ى
ى
وف ذكور  ،ك ًع ٍشرك ىف بػنى ً
ً
وف  ،ك ًع ٍشرك ىف بػنىو لىب و
و و
ات ى٥تى و
اض
ى ي ى
ح َّقةن  ،ىكثىبلثيو ىف بىػنىات لىبي ى ي ى ي

)(14)(15

ثبلث كثبلثوف حقة  ،كثبلث
-9عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿُ " :ب شبو العمد ه
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )2تفدـ تخريجق ص ( . ) 783
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 396
( )4حىت ىسلى ىح  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 784
( )5الفريضة  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 784
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 784
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 781
()8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 784
( )9تقدمت ترٚتتو رضي اهلل عنو ص (. )151
( )10اٞتذع :تقدـ بيانو ص ( . ) 784
( )11ا٠تىلً ىفةي  :تقدـ بياهنا ص (. )779
( )12اٟت ىقةي :تقدـ بياهنا ص ( . ) 784
( )13ابن اللبوف  :تقدـ بيانو ص ( . ) 784
( )14ابن ٥تاض  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 785
( )15تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 785
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"

)(1

كثبلثوف جذعة  ،كأربع كثبلثوف ثنية  ،إٔب با ًزؿ
كجو الداللة من األدلة السابقة :

)(2
عامها  ،كلُّ ىها ىخلً ىفة " .

ما تقدـ من األدلة ىي أقواؿ الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كليس ٢تؤالء الصحابة رضي اهلل
)(3

عنهم مع انتشاره عنهم ٥تالف فثبت أنو إٚتاع .
اعتراض :
٬توز أف يكوف التغليظ الذم أٚتعوا عليو ىو ُب العمد  ،أك ُب عمد ا٠تطأ  ،فبل يكوف
)(4

فيو دليل على تغليظو ّٔذه األسباب الثبلثة ُب ا٠تطأ .
جواب على االعتراض من ثالثة كجوه:
الوجو األكؿ :
أهنم قد نصوا على تغليظها ّٔذه األسباب  ،كلو كانت ُب عمد ا٠تطأ ١تا تغلظت ّٔا.
الوجو الثاني :
أنو حكم نيقل مع سبب  ،فاقتضى أف يكوف ٤تموالن عليو  ،كما نقل " أف النيب
سهى فسجد " فكاف ٤تموالن عليو سجوده ألجل السهو .



الوجو الثالث :

كألنو ١تا كانت ىذه األسباب الثبلثة ٥تصوصة بتغليظ اٟترمة ُب القتل  ،جاز أف يتغلظ
ّٔا حكم القتل

)(5

.

-10عن أيب شريح الكعيب

)(6

حرـ اهلل مكة  ،فمن كاف يؤمن
أف رسوؿ اهلل  قاؿ َّ " :

( )1البازؿ من اإلبل  :تقدـ بياهنا ص ( . ) 785

( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (  ، ) 785كقدػ تقدـ بياف معٌت ا٠تىلً ىفة ص ( . ) 779
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )218/12
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )218/12
( )5انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )218/12
( )6أبو شريح الكعيب  ،صحايب جليل  ،اٝتو خويلد بن عمرك بن صخر بن عبد العزل بن معاكية بن احملًتش بن
عمرك  ،أسلم قبل فتح مكة  ،ككاف ٭تمل أحد ألوية بٍت كعب من خزاعة الثبلثة  ،يوـ فتح مكة  ،مات أبو
شريح رضي اهلل عنو سنة و
ٙتاف كستُت للهجرة كقد ركل عن النيب  أحاديث ا.ىػ .
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=

شجرا  ،فإف ترخص مًتخص
يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر فبل يسفك فيها ن
دما  ،كال يعضدف فيها ن
فقاؿ  :أيحلت لرسوؿ اهلل  ،فإف اهلل أحلها ٕب  ،كٓب ٭تلها للناس  ،كىي ساعيت ىذه ٍ ،ب
ىي حراـ إٔب أف تقوـ الساعة " ....

)(1

ا.ىػ

كجو الداللة -:
أنو ١تا تغلظ باٟترـ حرمة الصيد  ،كاف أكٔب أف تغلظ ّٔا نفوس اآلدميُت

)(2

.

اعتراض :
ال ييسلم ىذا القياس  ،بل ىو قياس غَت صحيح  ،إذ إف من شركط القياس أف يتعدل
)(3

 ،كىنا
إٔب فرع ال نص فيو  ،إذ التعدية ٔتخالفة النص مناقضة حكم النص كىو باطل
القياس فيو مناقضة ٟتكم النص إذ إف الدية اليت قررىا الشارع يزاد عليها ربعها أك ثلثها
تغليظنا فكاف ذلك ٥تال نفا ٟتكم الشارع اٟتكيم .

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،ألف التغليظ ثابت عن أصحاب رسوؿ اهلل  ، كمثل ذلك ال يقاؿ
فيو بالرأم كأقواؿ أصحاب رسوؿ اهلل  حجة على غَتىم  ،ال سيما إذا ٓب يعرؼ ٢تم

٥تالف ُب ىذه ا١تسألة .

)(4

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم  ،رقم الًتٚتة (  ، )960/2( )2476االستيعاب ُب معرفة األصحاب ،
رقم الًتٚتة ( ، )1688/4( )3033أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )230/4( (3963
( )1أخرجو الًتمذم  ،كتاب  :الديات  ،باب  :ما جاء ُب حكم كٕب القتيل ُب القصاص كالعفو رقم ( )1406
( ، )21/4كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )137/45( )27/60كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم
( ، )279/12 ( )4791ككذلك ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (  ، )260/2 ( )4158كالدارقطٍت ُب سنتو ،
رقم (. )85/4( )3145
كاٟتديث حسن صحيح كما قاؿ ذلك الًتمذم رٛتو اهلل تعأب ُب سننو (. )21/4
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم . )219/12( ،
( )3انظر  :كشف األسرار ( ،. )174/3قواطع األدلة ُب األصوؿ ( ، )112/2أصوؿ الشاشي (. )318/1
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )25/12
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-11قولو تعأب " ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ .
)(1

-12قولو تعأب  :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾ﭼ .
)(2

ﭳﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ .
-13ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ
)(3

-14ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭼ .
)(4

-15قولو تعأب  :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ .
)(5

كجو الداللة -:
جل كعبل جعل البلد اٟتراـ  ،كاألشهر اٟترـ  ،كصلة الرحم ٥ ،تصوصة بزيادة
أف اهلل َّ

)(6

اٟترمة  ،كعظم ا١تأٍب ُب القتل  ،فجاز أف ٗتتص بتغليظ الدية كالعمد  ،كعمد ا٠تطأ
كما أنو سبحانو كتعأب عظم أمر الرحم  ،فدؿ ذلك على جواز تغليظ الدية ُب قتل ذم
الرحم .
اعتراض  -:يمكن أف يقاؿ :

تغليظ اٟترمة ُب البلد اٟتراـ  ،كاألشهر اٟترـ  ،كصلة الرحم  ،ال يلزـ منو زيادة الفريضة
( )1سورة البقرة من اآلية (. )191
( )2سورة التوبة من اآلية (. )36
( )3سورة البقرة من اآلية (. )217
( )4سورة الرعد اآلية (. )21

( )5سورة ٤تمد  اآلية ( 22ك. )23
( )6انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )219/12
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،

اليت أكجبها اهلل جل كعبل على من قتل ُب البلد اٟتراـ  ،كاألشهر اٟترـ  ،أك ُب قتل ذم
الرحم .

جواب عن االعتراض :
ييسلَّم ذلك لو كاف تغليظ الدية خاليان من األدلة الشرعية ،كإ٪تا قلنا بو بثبوتو بأدلة شرعية
قاؿ ّٔا أصحاب رسوؿ اهلل  كقضوا ّٔا كمثل ذلك ال يقاؿ بالرأم كاالجتهاد  ،ألف فيو
)(1

زيادة على ما فرضو من الدية  ،فدؿ ذلك على ثبوتو ْتكم رسوؿ اهلل .
-16اإلجماع -:

 ،كالسيما ا٠تلفاء
كبياف ذلك أف التغليظ منقوؿ عن بعع أصحاب رسوؿ اهلل
الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كقد انتشرت أقوا٢تم ُب اآلفاؽ كٓب يعرؼ ٢تم ٥تالف فكاف
)(2

إٚتاعان. .
اعتراض :
ال نيسلٌم ىذا اإلٚتاع مع كجود خبلؼ بُت أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب

)(3

.

جواب عن االعتراض :

ك٨تن ال نسلٌم كجود خبلؼ ُب عصر الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كإ٪تا ا٠تبلؼ صار
بعدىم ُب التابعُت كمن بعدىم  ،كخبلؼ أىل العلم بعد عصر الصحابة رضي اهلل عنهم مع
)(4

اتفاؽ الصحابة رضي اهلل عنهم ال يؤثر ُب اإلٚتاع .
القوؿ الثاني :
عدـ مشركعية تغليظ الدية ُب القتل ا٠تطأ  ،إذا كاف القتل ُب البلد اٟتراـ  ،أك حاؿ
اإلحراـ  ،أك األشهر اٟترـ  ،أك قتل ذم الرحم  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية

)(5

)(1

كا١تالكية ،

( )1انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )251/4
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )219/12كا١تغٍت البن قدامة (. )24/12
( )3انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )251/4
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )24/12
( )5انظر  :النتف ُب الفتاكل للصفدم (  ، )666/2ا١تبسوط (  ، )65/26بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع
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=

كاستدلوا لذلك بدليلُت اثنُت ك٫تا :
-1عموـ األدلة الظاىرة ُب توقيت الديات  ،إذ إف الشارع اٟتكيم قد َّبُت مقدار
الديات ُب القتل العمد  ،كشبو العمد  ،كا٠تطأ  ،فمن ادعى ٗتصيصان فعليو الدليل كمن
)(2

ذلك حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  " :دية ا٠تطأ أٜتاسان  ،عشركف حقة ،
)(3
كعشركف جذعة كعشركف بنات ٥تاض كعشركف بنات لبوف كعشركف بٍت ٥تاض ".
كجو الداللة من األثر :
أف ابن مسعود رضي اهلل عنو ذكر ىذه الدية  ،كٓب يفرؽ بُت أف يكوف القتل ُب مكاف
فاضل  ،أك زماف فاضل  ،أكقريب ذم رحم  ،أك غَت ذلك ٦تا ذيكر َّ
فدؿ ذلك على عدـ

مشركعية التغليظ

)(4

.

اعتراض :
نيسلَّم بصحة أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو إال أنو نقل ما ٮتصصو من أقواؿ الصحابة
ػػػػػػػػػ
=

( ، )256/7ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ( ، )443/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )126/6
( )1انظر  :الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1109/2البياف كالتحصيل (  ، )436/15ا١تقدمات ا١تمهدات
( ،)290/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )251/4الذخَتة للقراُب (  ، )398/12شرح ٥تتصر خليل
للخرشي (.)31/8
( )2تقدمت ترٚتتو (ص) (. ) 58
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو رقم (  ، )287/9 ( )17238كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )26479
( ، )346/5كالطحاكم ُب مشكل اآلثار (  ، )299 /كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ( )9730
( ، )348/9كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )223/4( ، )3362كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم ()3023
( ، )234/3كُب السنن الكتل أيضان  ،رقم (. )132/8( )16160
كاألثر إسناده صحيح كرجالو ثقات .
انظر  :التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ ( ، )318/2تنقيح التحقيق للذىيب ( ، )236/2نصب الراية للزيلعي ()357/4
 ،البدر ا١تنَت (ٖ ، )416/8تفة احملتاج إٔب أدلة ا١تنهاج ( ، )453/2فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار
( )1631/3كقد صحح أثر ابن مسعود اإلماـ أٛتد كالدارقطٍت كالبيهقي كغَتىم .
( )4انظر  :ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر ( ، )106/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )127/6البحر
الرائق شرح كنز الدقائق (. )164/13
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رضي اهلل عنهم

)(1

.

جواب عن االعتراض :
ال نيسلٌم بصحة اآلثار الواردة عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف
)(2

أثر ابن مسعود رضي اهلل عنو يبقى على عمومو من غَت ٗتصيص .
-2القياس :

كبياف القياس من خبلؿ األقيسة التالية -:
أ-القياس على الكفارة  ،إذ إف ما كجب بقتل ا٠تطأ ال يتغلظ بالزماف كا١تكاف
)(3

كالكفارة .
ب-القياس على القتل العمد  ،كبياف ذلك أف قتل ا٠تطأ أخف من قتل العمد  ،فلما ٓب
يكن للحرـ  ،أكالرحم  ،أكاألشهر اٟترـ زيادة تأثَت ُب قتل العمد  ،فمن باب أكٔب كأحرل أف
ال يكوف ٢تا تأثَت ُب قتل ا٠تطأ .
جػ-القياس على حرـ ا١تدينة  ،كشهر رمضاف  ،كنسب النيب ٤تمد  ، كذلك  :أف ٟترـ
ا١تدينة حرمة  ،كما أف ٟترـ مكة حرمة  ،كلشهر رمضاف حرمة  ،كما لؤلشهر اٟترـ حرمة ،
كلشرؼ نسب النيب  حرمة ،كما للرحم حرمة  ،فوجدنا أف الدية ال تتغلظ ُب ا١تدينة ،
كال بشهر رمضاف  ،كال بنسب النيب  ، فاقتضى القياس أف ال تتغلظ الدية ْترمة حرـ مكة
 ،أك األشهر اٟترـ  ،أك ذم الرحم احملرـ .
د-أف أمواؿ الناس يضمنها ا١تتعدم كالنفوس  ،كالعبد إذا قيتل يضمن بسبب قتلو كاٟتر،
فوجدنا أف ضماف األمواؿ  ،كقتل العبد  ،ال تتغلظ بالبلد اٟتراـ  ،كال باألشهر اٟترـ  ،كال
)(4

بذم الرحم  ،فكاف مقتضى القياس أال تتغلظ الدية بقتل ا٠تطأ ّٔذه األسباب الثبلثة .

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )25/12البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )484/11
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (٣ ، )127/6تمع األهنر شرح ملتقى األْتر ( ، )638/2الفواكو الدكا٘ب
على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )187/2
( )3اٟتاكم الكبَت (. )217/12
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
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اعتراض -:
ال ييسلم بصحة األقيسة ا١تذكورة كبياف ذلك من أربعة كجوه -:
الوجو األكؿ :

أف القياس على الكفارة ال يصح  ،إذ إف الكفارة ١تا ٓب تتغلظ بالعمد ٓ ،ب تتغلظ ّٔذه
األسباب  ،كالدية ١تا تغلظت بالدية تغلظت ّٔذه األسباب

)(1

.

الوجو الثاني :
أيضا  ،إذ إف العمد قد استوَب غاية التغليظ  ،فلم
كأما القياس على العمد فغَت صحيح ن
يبق للتغليظ تأثَت  ،كا٠تطأ ٓتبلفو  ،فإنو ٓب يستوؼ غايتو ُب التغليظ  ،فبقي للتغليظ
)(2

تأثَت .
الوجو الثالث :
أنو ال يصح قياس حرـ ا١تدينة على حرـ مكة  ،ألف حرـ مكة أغلظ حرمة  ،كذلك
الختصاصو بنسكي اٟتج كالعمرة  ،كٖترٙب الدخوؿ إليو باإلحراـ  ،فلذلك تغلظت الدية ُب
)(3

حرـ مكة دكف حرـ ا١تدينة .
الوجو الرابع :
أيضا  ،كذلك ألف حرمة شهر
أما قياس األشهر اٟترـ على شهر رمضاف فغَت صحيح ن
رمضاف ٥تتصة بالعبادة دكف القتل  ،كحرمة األشهر اٟترـ ٥تتصة بالقتل  ،فلذلك تغلظت
الدية باألشهر اٟترـ دكف شهر رمضاف ا١تبارؾ

)(4

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلّْم عدـ صحة ىذه األقيسة  ،بل إهنا صحيحة  ،ألهنا توافق األصل ُب عموـ

( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
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ٗتصيصا فعليو الدليل
األدلة اليت كقتت الديات فمن ادعى
ن

)(1

.

الراجح :

بعد استعراض األدلة يتبُت ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب
القوؿ األكؿ من مشركعية التغليظ ُب دية ا٠تطأ  ،كذلك لؤلسباب التالية -:
صح ذلك عن ٚتلة من أصحاب رسوؿ اهلل  كبعع ا٠تلفاء الراشدين رضي
-1أنو َّ
اهلل عنهم كغَتىم  ،كمثل ذلك ال يقاؿ فيو بالرأم  ،ألف فيو زيادة على الفريضة اليت أكجبها
اهلل جل كعبل َّ
فدؿ ذلك على أف الصحابة رضي اهلل عنهم قد تلقوه من رسوؿ اهلل . 
-2أف التغليظ ُب دية ا٠تطأ جاء على خبلؼ القياس  ،إذ إف القياس يقتضي التغليظ
عمدا  ،فناسب التغليظ فيو  ،كذلك
ُب العمد أك شبو العمد  ،ألف فيو نوعان من االعتداء ن
ٓتبلؼ ا٠تطأ  ،فإنو ال يوجد فيو ىع ٍم هد كال شبو للعمد مطل نقا  ،فكاف مقتضى القياس فيو
التخفيف  ،فلما ذكر بعع أصحاب رسوؿ اهلل  فيو التغليظ باألسباب ا١تذكورة َّ
دؿ ذلك
على أف األصل فيو التوقيف .
-3أف أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت بالتغليظ قد اعتمدكا على النقل للدليل الشرعي ،
كذلك ٓتبلؼ أصحاب القوؿ الثا٘ب الذين اعتمدكا على بعع األدلة اليت ٓب يصلهم غَتىا،
ك ببل شك أف من يعلم حجة على من ال يعلم  ،ال سيما إذا صحت عن ا٠تلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم .
-4أف القوؿ بتغليظ القتل العمد ُب البلد اٟتراـ  ،أك األشهر اٟترـ  ،أك حاؿ اإلحراـ ،
جل
أك قتل ذم الرحم  ،فيو رعاية للمصاّب العامة للمسلمُت  ،كذلك بتعظيم حرمات اهلل َّ
كعبل ُب بلده اٟتراـ  ،كأشهره اٟترـ  ،كعباده احملرمُت  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل
كمنعا لئلفساد ُب األرض  ،ك ذلك من خبلؿ أخذ اٟتيطة
تعظيم ١تا أمر اهلل بو أف يوصل ن
كاٟتذر ُب مثل ىذه ا١تواطن .

()1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )220/12
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الباب الرابع

المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في الحدكد كالتعزير  ،كفيق
ثالثةفصوؿ :

الفصل األكؿ  :حد الزنى كالقذؼ كشرب الخمر  ،كفيو مبحثاف :
المبحث األكؿ  :حد الزنى كالقذؼ  ،كفيو خمسة مطالب :
المطلب األكؿ  :كجوب تغريب الزاني البكر مع جلده .

المطلب الثاني  :يجلد العبد في الزنى كالقذؼ على النصف من الحر.

المطلب الثالث  :جواز تلقين المقر الرجوع عن اإلقرار في الحدكد .
المطلب الرابع  :ثبوت الحد بالحمل إف لم تدع المرأة شبهة

.

المطلب الخامس  :عدـ كجوب الحد إال على من علمو .
المبحث الثاني  :حد شرب الخمر  ،كفيو مطلباف :
المطلب األكؿ  :جلد شارب الخمر أربعين جلدة .
المطلب الثاني  :كجوب إقامة الحد على شارب الخمر إذا كجدت منو رائحة أك
رئي كىو يتقيؤىا .
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المبحث األكؿ
المطلب األكؿ

مشركعية تغريب الزاني البكر مع جلده
أكالن  :التعريف بالتغريب كالزنى لغة كاصطالحان :
أ-التغريب لغة كاصطالحان :

يطلق التغريب لغةن على ثبلثة معاف -:

ب  ،كاٞتمع غرباء أم األباعد،
أناس غيير ي
األكؿ  :األباعد من الناس  ،يقاؿ ىؤالء ه
تغرب كاغًتب  ،أم ذىب إٔب و
مكاف بعيد عن
كمن ذلك الغيٍربىةي أك االغًتاب  ،تقوؿ َّ
كطنو  ،فهو غريب  ،أم إنساف غَت معركؼ  ،ألنو قدـ من مكاف بعيد  ،كيقاؿ أيضان :
اغًتب فبل هف أم تزكج إٔب غَت أقاربو  ،أم تزكج من األباعد من الناس.
الثاني  :النفي عن البلد  ،أم أيخذ أك أيخرًج إٔب و
مكاف بعيد عن بلده  ،كىذا ا١تعٌت
ى
يرجع إٔب ا١تعٌت األكؿ  :الذم أصلو البعد أك االبتعاد
)(2

)(1

.

الثالث  :الذىاب كالتنحي عند الناس .
أماالتغريباصطالحانفهو  :النفي عن البلد

)(3

 ،كقاؿ بعضهم  " :أف ٭تبس ُب غَت

بلده عامان " كخصو بعضهم "بالسجن" .كبناءن على ذلك فإف التعريف االصطبلحي ال
ٮتتلف عن ا١تعٌت اللغوم الثا٘ب .

( )1انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (غرب) ص ( ، )225هتذيب اللغة  ،أبواب الغُت كالراء ( ، )119/8لساف العرب،
مادة (عرب) ( ، )638/1تاج العركس  ،مادة (غرب) (. )476/3
( )2لساف العرب مادة (غرب) (. )638/1
( )3انظر  :التعريفات الفقهية للتكيت ص (  ، )59ا١تبسوط للسرخسي (  ، )45/9بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد
( ، )240/4التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (  ، )429/8اٟتاكم الكبَت (  ، )233/10آّموع ( ،)109/20
الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )95/4شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (. )280/6
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ب-التعريف بالزنى لغة كاصطالحان :

الزٗب لغة  :السفاح كالعهر كالفجور  ،كفجر الرجل با١ترأة يفجر فجوران أم  :زٗب ّٔا
)(1
 .كيقاؿ  :رجل عاىر  :أم زا٘ب .
أما الزنا اصطالحان :

أ-فقد عرفو الحنفية بقولهم :

)(2

كطء الرجل ا١تكلف ُب قبل ا١تشتهاة ُب غَت ا١تلك كشبهتو عن طىٍووع "

بعضهم " الوطء ُب قبل خاؿ عن ملك كشبهة "

)(3

كقاؿ

.

ب-كعرفو المالكية بقولهم  :كطء مكلف مسلم فرج آدمي ال ملك فيو باتفاؽ
كإف كاف لواطان "

)(4

.

جػ-كعرفو الشافعية بقولهم  :إيبلج الذكر بفرج و
٤ترـ لعينو و
خاؿ من الشبهة
)(5
مشتهى يوجب َّ
اٟتد " .
د-كعرفو الحنابلة بقولهم  " :ىو فعل الفاحشة ُب قيبل أك دبر "

)(6

.

كّٔذا يتبُت أنو ال فرؽ بُت ا١تعٌت اللغوم كا١تعٌت االصطبلحي  ،كما أف تعريفات
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب كلها قريبة من بعضها  ،فهي تدكر حوؿ كاحد كىو " إيبلج
الذكر ُب فرج ٤ترـ " أك فعل الفاحشة ُب قبل أك دبر " ككبل٫تا ٔتعٌت ك و
احد  ،أما ما زاد
عن ذلك ُب التعريفات فهو يدخل ُب شركط الزنا كقيوده كاهلل أعلم .
( )1انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )252/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )240/4
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )175/3
( )3التعريفات الفقهية للتكيت (. )109
( )4انظر  :حاشية العدكم ( ، )321/2الثمر الدا٘ب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (٥ ، )591تتصر خليل (.)240
( )5انظر  :منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ُب الفقو ( ، )295مغٍت احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا١تنهاج (،)442/5
حاشية البجَتمي على ا٠تطيب (. )168/4
( )6انظر  :ا١تبدع (  ، )380/7اإلقناع (  ، )250/4دليل الطالب (  ، )312الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع
(.)664
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ثانيان  -:الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب تغريب
كل من :
الزانيالبكر مع جلده ه
)(1

أ-اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب ُب كتابو األـ حيث قاؿ  " :ك٨تن نقوؿ  :يػيٍنفي
)(2
الزا٘ب بسنة رسوؿ اهلل  كما ركم عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي " .
)(3
ب-اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب حيث قاؿ  " :خالف ىذا الشيخ حديث عبادة
)(4

ابن الصامت كأيب ىريرة
)(6

)(5

عن النيب ُ ب نفي البكر  ،كخالف مذىب ا٠تلفاء

.

الراشدين فيو "
)(7
جػ-ابن قدامة رٛتو اهلل تعأب حيث قاؿ ُب ا١تغٍت  :ك٬تب مع اٞتلد تغريبو عامان
)(8

ُب قوؿ ٚتهور العلماء  ،ركم ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين كغَتىم " .
ثالثنا  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
)(9

-1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب  جلد كغرب  ،كأف أبا بكر جلد
)(10
كغرب  ،كأف عمر جلد كغرب "
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )2انظر  :األـ (. )194/7
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )6انظر  :معرفة السنن كاآلثار للبيهقي (. )292/12
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )114
( )8انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( . ) 43 / 9
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. )64
، )44/4 ( )1438
( )10أخرجو الًتمذم ُب سننو  ،كتاب  :أبواب اٟتدكد  ،باب  :ما جاء ُب النفي رقم (
كالنسائي ُ ،ب السنن الكتل  ،رقم (  ، )2486/6 ( )7302كابن العباس ا١تخلص ُب ا١تخلصيات  ،رقم
( ، )216/3( )2362كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )410/4( )8105كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم
أيضا  ،رقم
( )296/3( )2563كُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )389/8( )16977كُب معرفة السنن كاآلثار ن
( )290/12( )16727كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم (. )278/10( )2581
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=

)(1

)(2

-2عن ٭تِت بن عبد الرٛتن بن حاطب  ،قاؿ  :توُب حاطب فأعتق من صلى
من رقيقو كصاـ  ،ككانت لو أمة نوبية قد صلت كصامت كىي أعجمية ٓب تفقو  ،فلم
ترعو إال ْتبلها  ،ككانت ثيبا  ،فذىب رضي اهلل عنو إٔب عمر فحدثو  ،فقاؿ عمر:
ألنت الرجل ال يأٌب ٓتَت  ،فأفزعو ذلك  ،فأرسل إليها عمر  ،فقاؿ  :أحبلت؟ فقالت :
ػػػػػػػػػ
=

كاٟتديث صحيح  ،صححو الًتمذم  ،كابن القطاف كاٟتاكم كاٟتسن بن أٛتد الصنعائي كغَتىم كرجح
الدار قطٍت رٛتو اهلل كقفو .
انظر سنن الًتمذم (  ، )44/4بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب اإلحكاـ ( ٗ ، )444/5تريج أحاديث
الكشاؼ (  ، )416/2نصب الراية (  ، )231/3البدر ا١تنَت (  )636/8التلخيص اٟتبَت (  ، )171/4الدراية
ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ( ، )100/2فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (. )1639/2
( )1ىو ٭تِت بن عبد الرٛتن بن حاطب بن أيب بلتعة من ٠تم حليف بٍت أسد بن عبد العزل بن قصي ،كلد ُب خبلفة
عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،ككاف يكٌت أبا ٤تمد ٝتع ًمن ابن عمر كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهم توُب
سنة أربع كمائة " ا.ىػ
انظر  :الطبقات  ،رقم الًتٚتة (  )194/5 ( )798ك الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )2069
( ،)421/1التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (. )289/8( )3031
( )2ىو حاطب بن أيب بلتعة  ،كاسم أيب بلتعة عمرك بن ٛتَت بن سلمة  ،من بٍت خالفة  ،بطن من ٠تم  ،أدل كتابو
بدرا ك اٟتديبية  ،كشهد اهلل لو باإلٯتاف ُب قولو تعأب  " :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
يوـ الفتح فىػ يعتق كشهد ن
ﭖ ﭗ ﭼ حيث كقعت لو القصة ا١تشهورة عندما أرسل بالكتاب إٔب ا١تشركُت ٔتكة ٮتتىم ببعع أمر

علي يا رسوؿ اهلل  ،إ٘ب كنت امرأن ملص نقا ُب قريش
النيب  ، فقاؿ  " ما ىذا يا حاطب ؟ قاؿ  :ال تعجل َّ
 ،كٓب أ كن من أنفسها  ،ككاف من معك من ا١تهاجرين ٢تم قرابات ٭تموف ّٔا أىليهم كأموا٢تم ٔتكة  ،فأحببت إذ
فاتٍت ذلك ٦تن لست فيهم أف أٗتذ فيهم ن
كفرا كار ن
تدادا عن ديٍت كال رضاءن
يدا ٭تموف ّٔا قرابيت  ،كما فعلت ذلك ن
بالكفر  ،فقاؿ  : صدؽ  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :دعٍت يا رسوؿ اهلل أضرب عنق ىذا ا١تنافق  ،فقاؿ

لعل اهلل قد اطلع على أىل بدر فقاؿ  :اعملوا ما شئتم فقد غفرت
بدرا  ،فما يدريك َّ
رسوؿ اهلل  إنو شهد ن
لكم " ا.ىػ [ أخرجو البخارم  ،رقم ( ، )76/4( )3081كمسلم  ،رقم (]1941/4( )2494
ٜتسأ كستُت سنة
توُب رضي اهلل عنو سنة ثبلثُت  ،كصلى عليو عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،ككاف عمره ن
 .انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )659/1( )1011االستيعاب  ،رقم الًتٚتة (  ، )312( )457كعبد
الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )403/7 ( )13644كابن شبة ُب تاريخ ا١تدينة (  ، )852/3كابن عبد الت ُ ،ب
جامع بياف العلم كفضلو  ،رقم (. )913/2( )1729
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)(1

نعم  ،من مرعوش بدر٫تُت  ،فإذا ىي تستهل بذلك ال تكتمو  ،قاؿ  :كصادؼ عليان
)(2
كعثماف كعبد الرٛتن بن عوؼ  ،فقاؿ  :أشَتكا علي  ،قاؿ  :ككاف عثماف جالسا
فاضجع  ،فقاؿ علي كعبد الرٛتن بن عوؼ  :قد كقع عليها اٟتد  ،فقاؿ  :أشر علي
يا عثماف  ،فقاؿ  :قد أشار عليك أخواؾ  ،فقاؿ أشر علي أنت  ،فقاؿ  :أراىا
تستهل بو كأهنا ال تعلمو  ،كليس اٟتد إال على من علمو  ،قاؿ  :صدقت كالذم
)(3
نفسي بيده  ،ما اٟتد إال على من علمو  ،فجلدىا عمر مائة كغرّٔا عاما .
)(4
 -3عن ابن عمر رضي اهلل عنهما " أف أبا بكر نفى إٔب فدؾ كعمر " .
كىذا األثر ضعيف ؛ ألف مداره على ابن جريج  ،كىو ٓب يلق أحدان من الصحابة .
)(5

-4عن ابن عمر رضي هلل عنهما  ،قاؿ  :بينما أبو بكر رضي اهلل عنو ُب ا١تسجد
)(1
)(6
جاءه رجل فبلث عليو بلوث من كبلـ كىو دىش  ،فقاؿ أبو بكر لعمر رضي
(ٓ )1ب أقف لو على ترٚتتو  ،بل ىو ٣تهوؿ .
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )329
( )3أخرجو اإلماـ الشافعي ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )77/2 ( )253كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )17065
( ، )415/8ككذلك ُب معرفة السنن  ،رقم (  ، )326/12 ( )16868كعبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم
( ، )403/7( )13644كابن شبة ُب تاريخ ا١تدينة ( ، )852/3كابن عبد الت ُ ،ب جامع بياف العلم كفضلو ،
رقم ( )913/2( )1729كاألثر إسناده صحيح  ،كقد أعلو بعع ا١تعاصرين بعلتُت ك٫تا :
األكٔب  :أف فيو مسلم بن خالد الز٬تي كىو ضعيف .
الثانية  :أف فيو ابن جريج كىو مدلس قد عنعن .كىذا غَت مسلم كذلك لسببُت -:

األكؿ  :أف األثر لو عدة طرؽ كمداره على ابن جريج  ،كليس على مسلم بن خالد الز٧تي .

الثاني  :أف ابن جريج كإف كاف مدلسان إال أنو قد صرح بالسماع كما ُب مصنف عبدالرزاؽ ( : )403/7

عن ابن جريج قاؿ  :أخت٘ب ىشاـ بن عركة عن أبيو أف ٭تِت بن عبدالرٛتن بن حاطب  ،حدثو " ا.ىػ .
انظر  :مصنف عبدالرزاؽ ( ، )403/7كتاريخ ا١تدينة البن شبو (. )852/3

( )4أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، ) 315 / 7 ( ) 13328كىذا األثر ضعيف ألنو مداره على ابن
جريج  ،كىو ٓب يلق أحدا من الصحابة رضي اهلل عنهم كما قاؿ ذلك ابن ا١تديٍت .
انظر  :جامع التحصيل ص ( . ) 280
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )6فبلث  :أم لول كبلمو كٓب ييبينوي .
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اهلل عنو  :قم إليو فانظر ُب شأنو فإف لو شأنا  ،فقاـ إليو عمر رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :إنو
ضافو ضيف فوقع بابنتو  ،فصك عمر رضي اهلل عنو ُب صدره  ،كقاؿ  :قبحك اهلل أال
سًتت على ابنتك؟ قاؿ  :فأمر ّٔما أبو بكر رضي اهلل عنو فضربا اٟتد ٍ ،ب تزكج
)(2

أحد٫تا من اآلخر  ،كأمر ّٔما فغربا عاما أك حوال .
)(3
-5عن صفية بنت أيب عبيد  ،أف أبا بكر الصديق أيتً ىى برجل قد كقع على جارية
بكر  ،فأحبلها ٍب اعًتؼ على نفسو بالزنا  ،كٓب يكن أحصن  ،فأمر بو أبو بكر فجلد
)(4
اٟتد ٍ ،ب نفي إٔب فدؾ " .
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :هتذيب اللغة  ،مادة (الث) (  ، )94/15معجم مقاييس اللغة  ،مادة (لوث) ( ، )219/5احملكم
احمليط األعظم  ،مادة (لوث) (. )213/10
( )1دىش  :أم ذىب عقلو من شدة ا١توقف أك الواقعة  ،كقاؿ بعضهم ا١تراد شدة اٟتَتة .
انظر  :هتذيب اللغة  ،مادة  0دىش ) ( ، )50/6الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  ،مادة (دىش) (. )1006/3
( )2أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )388/8( )16973كاألثر إسناده صحيح  ،حدثنا ٭تِت بن زكريا
بن أيب زائدة  ،ثنا ٤تمد بن إسحاؽ  ،عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،قاؿ  :بينما أبو بكر رضي اهلل
عنو  " ...ا.ىػ .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب  ،ترٚتة ٤تمد بن إسحاؽ  ،رقم (  ، )211/3 ( )5724كترٚتة ٭تِت بن زكريا بن أيب
زائدة ا٢تمدا٘ب  ،رقم الًتٚتة (، )84/4( )7548
( )3ىي صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية  ،زكج عبد اهلل بن عمرك ٢ ،تا إدراؾ  ،كأنكر ذلك الدارقطٍت ،

كأكردىا ابن سعد فيمن ٓب يرك عن النيب  ، قاؿ العجلي كابن حباف ثقة  ،ركت عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو  ،تزكجها عبد اهلل بن عمر ُب خبلفة أبيو رضي اهلل عنهم ،
انظر  :الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 520/1 ( )2100الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( )3487
( ، )386/4رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة (. )423/2( )2242
( )4أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1206/5 ( )3049كعبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( )13311
( ، )311/7كابن أيب شيبة ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )541/5 ( )28796كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم
( ، )296/3( )2562كالسنن الكتل  ،رقم (  ، )388/8( )16974ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
( ، )290/12( )16725كمدار اٟتديث على صفية بنت أيب عبيد ٓب تسمع من أيب بكر رضي اهلل عنو فاألثر
غَت صحيح ألنو منقطع ،
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )546/8( )8470كيؤيد ىذا االنقطاع قوؿ عبد العزيز النخشيب " ال أظن
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)(1

-6عن عركة بن الزبَت أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو غرب ٍ ،ب ٓب تزؿ تلك
)(2
السنة " .
)(4
)(3
عبدا ٦تلونكا كاف يقوـ على رقيق ا٠تمس  ،كأنو استكره جارية
-7عن نافع أف ن
من ذلك الرقيق فوقع ّٔا  ،فجلده عمر بن ا٠تطاب كنفاه  ،كٓب ٬تلد الوليدة  ،ألنو
ػػػػػػػػػ
=

صفية أدركت أبا بكر رضي اهلل عنو  ،كقاؿ العبلئي " إف ٢تا عن عمر رؤية ٣تردة  ،كىذا يؤيد قوؿ النخشيب "
ا.ىػ انظر  :جامع اٟتصيل (. )318
كفدؾ  :قرية ّٔا ٩تيل كزركع  ،بينها كبُت خيت يوماف  ،كحصنها يقاؿ لو الشمركخ "
انظر  :اٞتباؿ كاألمكنة كا١تياه (  ، ) 255 / 1أٝتاء الببلد كا١تواضع ( . ) 1015 / 3
( )1ىو عركة بن الزبَت بن العواـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزل بن قصي بن كبلب  ،كأمو أٝتاء بنت أيب بكر
كل ليلة ىو كعركة بن الزبَت ُب
الصديق  ،ككاف علي بن حسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم ٬تلس َّ

مؤخر مسجد رسوؿ اهلل  بعد العشاء ٍ ،ب ذكرا ما ٮتافاف من عقوبة اهلل ٢تم  ،فقاؿ عركة لعلي رضي اهلل
عنهما  :يا علي إف من اعتزؿ أىل اٞتور كاهلل يعلم منو سخطة ألعما٢تم  ،فإف كاف منهم على ًم ويل ٍب أصابتهم
عقوبة اهلل يرجي لو أف يسلم ٦تا أصأّم فخرج عركة فسكن العقيق " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (. )136/5( )729
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :البكراف ٬تلداف كينفياف  ،رقم ( . ) 171 / 8 ( ) 6832
( )3ىو أبو عبد اهلل نافع مؤب ابن عمر رضي اهلل عنهما بن ىرمز  ،قاؿ عبد العزيز بن ركاد " ىو من سيب خراساف،
يسيب كىو صغَت فاشًتاه ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،كىو تابعي جليل ٝتع من سيده ابن عمر ،كأيب ىريرة  ،كأيب
سعيد ا٠تدرم  ،كأيب لبابة  ،كرافع بن خديج  ،كعائشة ،،كالربيع بنت معوذ رضي اهلل عنهم  ،كٝتع من غَتىم
كثَت  ،كأٚتع أىل العلم على توثيقو كجبللتو  ،قاؿ البخارم  " :أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ،
كقاؿ مالك رٛتو اهلل " إذا ٝتعت حديثان عن ابن عمر عن نافع ال أبإب أال أٝتعو من غَته " .كقاؿ عبيد اهلل بن
أم حديث أكثق من حديث نافع " ا.ىػ كاف ثقةن كثَت اٟتديث ،
عمر " َّ
من اهلل علينا بنافع "  ،كقاؿ ابن عيينة " ُّ
مات با١تدينة سنة سبع عشرة كمائة " ا.ىػ
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات  ،رقم الًتٚتة ( ، )133/2( ، )626كفيات األعياف  ،رقم الًتٚتة ()756
( ، )367/5طبقات اٟتفاظ للسيوطي  ،رقم الًتٚتة (  )90ص ( ْ ، )70تر الدـ فيمن تكلم فيو اإلماـ أٛتد
ٔتدح أك ذـ  ،رقم الًتٚتة (. )160( )1069
( )4ا٠تمس  :ىو جزءه من ٜتسة ٮترج من الغنيمة  ،يكوف هلل كرسولو كلذم القرىب كاليتامى كا١تساكُت .
انظر  :التعريفات الفقهية ص (. )89
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)(1

استكرىها " .
)(2
-8عن الزىرم رٛتو هلل تعأب سئل  :إٔب كم ينفى الزا٘ب؟ قاؿ  :نفى عمر من
)(3
ا١تدينة إٔب البصرة  ،كمن ا١تدينة إٔب خيت" .
)(4
مؤب لعثماف  ،قاؿ  :جلد عثماف امرأة ُب زنا ٍب أرسل ّٔا مؤب
-9عن ابن يسار
ن
)(5
لو  ،يقاؿ لو  :ا١تهرم إٔب خيت فنفاىا إليو" .
)(6
السبًيعي أف علينا رضي اهلل عنو نفى من الكوفة إٔب
-10عن أيب إسحاؽ َّ
( )1أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1207/5 ( )3054كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم ( )2595
( ، )304/3كالسنن الكتل  ،رقم (  ، )410/8 ( )17049ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار ( )16759
نافعا ٓب يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
( ، )295/12كاألثر منقطع ألف ن
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات ( ، )133/2كفيات األعياف ( ، )367/5طبقات اٟتفاظ للسيوطي (. )70
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )467
( )3أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )314/7 ( )13321كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم ( )2561
( ، )295/3كُب السنن الكتل  ،رقم (  )387/8 ( )16972ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم
منقطعا ألف الزىرم ٓب
( )289/12( )16719كابن كثَت ُب مسند الفاركؽ  )508/2 ( ،كىذا األثر كإف كاف
ن
يدرؾ عمر رضي اهلل عنو إال أف لو أصبلن  ،كلذلك قاؿ ابن ا١تلقن " كأصل تغريبو – أم عمر رضي اهلل عنو –
ثابت ُب جامع الًتمذم كسنن النسائي كمستدرؾ اٟتاكم من ركاية ابن عمر أف رسوؿ اهلل  ضرب كغرب ،
كأف أبا بكر ضرب كغرب  ،كأف عمر ضرب كغرب " ا.ىػ ٍ -ب قاؿ نقبلن عن اٟتاكم " ىذا صحيح على شرط
الشيخُت  ،قاؿ ابن الفطاف " إسناده ما فيو من يسأؿ عنو لثقتهم كشهرهتم  ،كعندم أنو صحيح .

انظر  :البدر ا١تنَت ( )636/8؛ التلخيص اٟتبَت (. )171/4

معُت .
مؤب لعثماف ٣ :تهوؿ ألنو أحد موإب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو غَت َّ
( )4ن
انظر  :التلخيص اٟتبَت (. )171/4
( )5أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )541/5( )28798كاألثر ضعيف  ،فيو ٣تهوؿ  ،قاؿ ابن حجر رٛتو
و
بإسناد فيو ٣تهوؿ " أف عثماف جلد امرأة ُب زنا ٍ ،ب أرسل ّٔا إٔب خيت فنفاىا "
اهلل تعأب " كركل ابن أيب شيبة
انظر  :التلخيص اٟتبَت (. )171/4
السبيعي الكوُب ا٢تمدا٘ب  ،رأل علينا كأسامة بن زيد  ،كابن عباس  ،كالتاء ،
( )6ىو عمرك بن عبد اهلل  ،أبو إسحاؽ َّ
 ،كزيد بن أرقم رضي اهلل عنهم أٚتعُت  ،ركل عنو األعمش كالثورم  ،كمنصور  ،قاؿ أبو إسحاؽ السبيعي عن
أيضا " كنت كثَت آّالسة لرافع بن خديج
نفسو " كلدت ُب سنتُت من إمارة عثماف رضي اهلل عنو " ا.ىػ كقاؿ ي
ككنت أجالس عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهم  ،كرأيت نساء النيب
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 ،حججن ُب زمن ا١تغَتة ُب ىوادج
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البصرة "

)(1

.

ابعا -:رأم أىل العلم في المسألة -:
رن

)(2

اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب من اٟتنفية .............................

ػػػػػػػػػ
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عليها الطيالسة  ،توُب أبو إسحاؽ سنة سبع كعشرين " ا.ىػ
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( )347/6( )2594الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ()1272
( ، )366/1اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة (. )147/1( )55
( )1أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  )314/7 ( )13323كابن أيب شيبة ُ ،ب مصنفو  ،رقم ( )28799
 ، )291/12 ( )16734كرقم ( )16735
( ، )543/5كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (
( ، )292/12كاألثر منقطع ألف أبا إسحاؽ السبيعي ٓب يسمع من علي رضي اهلل عنو كإف أدركو " ا.ىػ
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم ( ، )347/6كاٞترح كالتعديل البن أيب حاًب (. )147/1
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )127/16بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )39/7ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم
( ، )343/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )86/4العناية شرح ا٢تداية (  ، )241/5اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر
القدكرم ( ، )153/2البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )11/5
تنبيو -:

الحنفية رحمهم اهلل تعالى يتفقوف مع الجمهور على مشركعية تغريب الزاني البكر إال أنهم يقولوف إف التغريب من

باب التعزير ال من باب الح ٌد  ،كيستدلوف لذلك بما يأتي :
كل ك و
احد منهما مائة جلدة " سورة النور من اآلية (. )2
أ-قولو تعأب "فاجلدكا َّ

ككجو الداللة :
اٟتد  ،فيكوف زيادة على
حد الزنا  ،فلو أكجبنا معو التغريب كاف اٞتلد بعع ّْ
أف اٟتق سبحانو كتعأب جعل اٞتلد ٚتيع ّْ
النص  ،كذلك يعدؿ النسخ .
ب -أف عمر رضي اهلل عننو جلد أبا بكرة رضي اهلل عنو ُب داره على الزنا  ،كأمر امرأتو أف تكتم  ،فلو كاف التغريب
للحد ١تا أمرىا بالكتماف  ،ألف ذلك ال يتصور " ا.ىػ .
متمما ّْ
ن
َّ
أبدا  ،فلو كاف
ىذا
بعد
ا
أحد
أنفي
ال
اهلل
ك
:
فقاؿ
بالركـ
كٟتق
تد
ر
ا
ا٠تمر
شارب
نفى
١تا
عنو
اهلل
رضي
عمر
ج-أف
ن
ن
مشركعا حدَّا ١تا حلف أف ال يقيمو "
ن
كاألثر أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )314/7( )13321كأكلو " أف أبا بكر بن أمية بن خلف غيّْرب ُب
ا٠تمر إٔب حبَت  ،فلحق ّٔرقل . " ...
حدا  ،ذكر
د-كقاؿ علي رضي اهلل عنو " كفى بالنفي فتنة " كاٟتد مشركع لتسكُت الفتنة  ،فما يكوف فتنة ال يكوف ن
ىذا األثر الكاسا٘ب ُب بدائع الصنائع (  ) 39 / 7ككجدتو ُب مصنف عبد الرزاؽ  ،كلكن بلفظ " حسبهما من
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=

الفتنة أف ينفيا " رقم (  ، ) 315 / 7 ( ) 13327كمعنا٫تا كاحد .
لد كال
ىػ -أف علينا كابن مسعود رضي اهلل عنهما اختلفا ُب أـ كلد زنت بعد موت موالىا  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو يٕت ي
تنفى  ،كقاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو تنفى " ا.ىػ
فأخذنا بقوؿ علي رضي اهلل عنو ألنو أقرب إٔب دفع الفتنة كالفساد  ،كاألثر أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم
( . )312/7( )13315
ك-أف النيب  منع من سفر ا١ترأة بدكف ٤ترـ  ،فإف غربت مع غَت ذم ٤ترـ أسقطنا ا٠تت  ،كإف غربت مع ذم ٤ترـ
أكجبنا التغريب على من ليس بز واف .
كذىب جمهور أىل العلم من المالكية كالشافعية كالحنابلة إلى أنو ٌّ
حد كاستدلوا لذلك بما يأتي :
أ-حديث عبادة بن الصامت الذم قاؿ فيو النيب  " خذكا عٍت ؛ قد جعل اهلل ٢تن سبيبلن  ،البكر بالبكر  ،جلد
مائة كتغريب عاـ  ،كالثيب بالثيب جلد مائة كالرجم " أخرجو مسلم  ،رقم (. )1316/3( )1690
بٚ-تيع اآلثار اليت أيكردت ُب ىذا ا١تبحث .

ج-حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،حيث قاؿ فيو النيب  " كعلى ابنك جلد مائة كتغريب عاـ " أخرجو البخارم
 ،رقم ( ، )184/3( )2695كمسلم  ،رقم (. )1324/3( )1697
د-اٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم على كجوب التغريب مع اٞتلد .
كأجيب عن قوؿ عمر رضي اهلل عنو حين غرب " ال أنفي بعد ىذا أحدان أبدان " فإ٪تا كاف ذلك منو ُب شارب
تد كليس ُب الزنا  ،كالنفي ُب شرب ا٠تمر كتعزير ٬توز تركو كىو ُب الزنا ّّ
ا٠تمر نفاه فار َّ
حد ال ٬توز تركو " .

كأيجيب عن قوؿ علي رضي اهلل عنو " كفى بالنفي فتنة " فيعٍت عذابنا  ،كما ُب قولو تعأب " يوـ ىم على النار

يفتنوف " ( الذاريات  ، )13أم يعذبوف .
كأيجيب عن اآلية من كجهين :

الوجو األكؿ  :أهنا تضمنت كل ما كجب بالقرآف  ،كالتغريب كاجب بالسنة دكف القرآف .

نسخا
نسخا ٓب تكن زيادة التغريب ىا ىنا ن
نسخا  ،كلو كانت ن
الوجو الثاني  :أف الزيادة على النص ال تكوف ن
ألمرين :

٢تن سبيبلن" (
نسخا إذا تأخرت  ،كالتغريب ىا ىنا تفسَت لقولو تعأب " أك ٬تعل اهلل َّ
األمر األكؿ  :أهنا تكوف ن
النساء من اآلية  ، )15فكاف مقدما على قولو تعأب " الزانية كالزا٘ب فاجلدكا كل ك و
احد منهما مائة جلدة " (
ن
سورة النور من اآلية  )2فخرج عن حكم النسخ .

األمر الثاني  :أننا متفقوف على مشركعية التعزير للزا٘ب للبكر  ،كإف اختلفنا ُب حكمو فجعلتموه تعز نيرا كجعلناهي
منسوخا .
حدا فبل يكوف
ن
ن
كأيجيب عن تغريب المرأة مع ذم المحرـ من كجهين :

حدا  ،ألف ا١تعٌت الذم من أجلو
األكؿ  :أنكم تقولوف ّتواز تغريب ا١ترأة تعز نيرا فكذلك ال ٯتتنع من تغريب ا١ترأة ن
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)(1

)(2

)(3

)(4

،كغَتىم على مشركعية
كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كالظاىرية
تغريب الزا٘ب البكر مع جلده  ،كاستدلوا لذلك بثبلثة عشر دليبل  ،كىي كالتإب :
ػػػػػػػػػ
=

حدا موجود ُب تغريب ا١ترأة تعز نيرا  ،كىو خشية الفتنة ك٨توىا .
منعتم تغريب ا١ترأة ن

حاضر إال
تصومن امرأة كزكجها
الثاني  :أف احملرـ شر هط ُب مباح السفر دكف كاجبو  ،كما قاؿ  " ال
َّ
ه

اجب كاٟتج فلم يفتقر إٔب ذم ٤ترـ .
بإذنو فهذا ه
٤تموؿ على صوـ التطوع دكف الفرض  ،كتغريب ا١ترأة ك ه
كالذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف النفي ّّ
حد كليس بتعزير  ،كما ذىب إٔب ذلك ٚتهور أىل العلم  ،إال أنو كإف
كاف حدِّا فإف لئلماـ أف ينظر ُب مدل ٖتقق ا١تصلحة من التغريب كمدل ا١تفسدة  ،فإف كانت ىنالك ٙتة
مفسدة راجحة على ا١تصلحة فإف لئلماـ أف ينظر ُب عقوبة أخرل كالسجن ُب نفس البلد ك٨تو ذلك  ،كيدؿ
اٟتد ،
على ذلك كيؤيده أف اٟتدكد الشرعية كإف كانت
حدكدا  ،إال أنو قد توجد مفسدة أعظم من إقامة ىذا ّْ
ن
تبُت أنو مصاب و
كمثاؿ على ذلك من كجب عليو ُّ
بداء يسرم إٔب ٚتيع اٞتسد حىت
حد القطع ُب السرقة ٍ ،ب َّ
ه
يقتلو فإف اإلماـ كاٟتالة ىذه أف ال يقيم َّ
اٟتد  ،مراعاةن للمفسدة األعظم اليت ستحدث كىي ىبلؾ ا١تسلم  ،كىذه
مفسدة عظمى يدرأ ُّ
اٟتد ألجلها  ،ككذلك ىنا ُب التغريب حيث إف اإلماـ إذا نظر ُب قضية التغريب كرأل أف
الز ا٘ب إذا يغّْرب سيؤدم ذلك غالبنا إٔب زيادة مفسدة أعظم  ،كاالبتبلء ُب دينو أك عرضو فإنو ال يغربو كلو كاف
حدا  ،كيعزره بعقوبة أخرل كاهلل أعلم .
التغريب ن
انظر  :ا١تبسوط (  ، )127/16بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )36/7ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم
( )343/2البياف كالتحصيل (  ، )352/16ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )244/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد
( ، )219/4الوسيط (  ، )437/6هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )180/17شرح الزركشي ( ، )279/6
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (. )174/10
( )1انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )219/4جامع األمهات (  ، )516/1الذخَتة (  ، )112/1مواىب
اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )196/3الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )205/2حاشية
العدكم على كفاية الطالب (. )288/2
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )195/13هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )180/17الوسيط ( ، )437/6البياف
ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )355/12آّموع شرح ا١تهذب (  ، )15/20ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت
(. )88/10
( )3انظر  :الكاُب البن قدامة ( ، )95/4ا١تغٍت البن قدامة (  )43/9شرح الزركشي ( ، )279/6ا١تبدع ()386/7
 ،اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (  . )174/10الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع (  ،)665شرح منتهى
اإلرادات (. )345/3
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )105/12
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)(1

-1عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " :خذكا عٍت،
٢تن سبيبلن  ،البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة  ،كالثيب
خذكا عٍت ،قد جعل اهلل َّ
)(2
بالثيب جلد مائة كالرجم " .
)(3

-2عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء أعرايب إٔب النيب  كىو جالس  ،فقاؿ يا
رسوؿ اهلل  :أنشدؾ اهلل إال قضيت ٕب بكتاب اهلل  ،فقاؿ اآلخر كىو أفقو منو  " :نعم
)(4

فاقع بيننا بكتاب اهلل  ،كأذف ٕب  ،فقاؿ النيب  " قل " قاؿ  :إف ابٍت كاف عسي نفا على
ىذا  ،فزٗب بامرأتو  ،كإ٘ب أختت أف على ابٍت الرجم  ،فافتديت منو ٔتائة شاة ككليدة ،
فسألت أىل العلم فأختك٘ب أ٪تا على ابٍت مائة جلدة كتغريب عاـ  ،كأف على امرأة ىذا
الرجم  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  " كالذم نفسي بيده ألقضُت بينكما بكتاب اهلل  ،الوليدة كالغنم
رد عليك  ،كعلى ابنك جلد مائة كتغريب عاـ  ،كاغد يا أنيس إٔب امرأة ىذا فإف اعًتفت
ّّ
فارٚتها  ،فغدا عليها فاعًتفت فأمر ّٔا رسوؿ اهلل  فرٚتت "
ٚ-3تيع اآلثار الواردة ُب ىذا ا١تبحث .

)(5

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )2أخرجو مسلم  ،كغَته  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُّ :
حد الزنا  ،رقم (. )1316/3( )1690
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 136
( )4عسيفان  :أم أجَتان
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( عسف ) ص ( . ) 181
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من اعًتؼ على نفسو بالزنا  ،رقم (  ، )184/3( )2695كمسلم،
كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُّ :
حد الزنا  ،رقم (. )1324/3( )1697
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يجل يد العبد

)(1

المطلب الثاني

في القذؼ على النصف من الحر

أكالن  :التعريف بالقذؼ لغة كاصطالحان :

القذؼ لغة ىو  :الرمي  ،كمنو قو٢تم قذؼ السهم أك اٟتصى أك الكبلـ  ،إذا رماهي.
)(2
كلذلك ٝتي ا١تنجنيق َّ
بالقذاؼ  ،ألنو رامي .

كأما القذؼ اصطالحان فقد عرفو :

أ-الحنفية بقولهم  " :رمي احملصن بالزٗب
الزنا "

)(4

)(3

" كقاؿ بعضهم " القذؼ ىو  :النسبة إٔب

.

مسلما بنفي نسب عن
حرا ن
كافرا  ،ن
ب-كالمالكية بقولهم  " :رمي ا١تكلف  ،كلو كاف ن

حد أك زنا "
أب أك ّْ

)(5

.

)(6

.

ج-كالشافعية كالحنابلة بقولهم :
" الرمي بالزنا "

ثانينا  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف جلد العبد في
الزنى كالقذؼ على النصف من الحر ىو :

)(7

اإلماـ يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الت النمرم  ،القرطيب ا١تالكي  ،أبو عمر ،

( )1تقدـ التعريف بالعبد ص (. )405
( )2انظر ٣ :تمل اللغة البن فارس  ،مادة ( قذؼ ) ( ، )746كهتذيب اللغة البن فارس  ،مادة ( قذؼ ) (،)75/9
كالعُت  ،مادة ( قذؼ ) (. )135/5
( )3انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )32/5
( )4انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )47/7
( )5انظر ٥ :تتصر خليل ( ، )242/1التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (. )401/8
( )6انظر ٖ :تفة احملتاج ( ، )119/9حاشية البجَتمي ( ، )215/4ا١تغٍت البن قدامة ( ، )83/9الكاُب البن قدامة
(. )96/4
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)(1

عمر ُ ،ب كتابو االستذكار حيث قاؿ  " :كاختلف أىل العلم ُب العبد يقذؼ اٟتر كم
يضرب  ،فقاؿ أكثر العلماء ُّ
عبدا،
حرا أك ن
حد العبد ُب القذؼ أربعوف جلدة  ،سواءن قذؼ ن
يركل ذلك عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي كابن عباس

)(2

" ...

)(3

)(4

ككذلك اإلماـ أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب ُب كتابو
بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد  ،حيث قاؿ " كاختلفوا ُب العبد يقذؼ اٟتر كم حدُّه؟ فقاؿ
اٞتمهور من فقهاء األمصار  :حده نصف حد اٟتر  ،كذلك أربعوف جلدة  ،كركم ذلك عن
ا٠تلفاء األربعة كعن ابن عباس

)(5

رضي اهلل عنو

)(6

".

ككذلك اإلماـ أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي

)(7

ُب كتابو السنن الصغرل

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )114
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3انظر  :االستذكار (. )513/7
( )4ىو اإلماـ ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد  ،أبو الوليد  ،الشهَت بابن رشد اٟتفيد  ،الفقيو ا١تالكي  ،األصوٕب ،
الطبيب  ،الفيلسوؼ  ،القاضي  ،األديب  ،كلد بقرطبة سنة 510ىػ  ،ركل عن أبيو  ،كاستظهر عليو ا١توطأ
حفظنا  ،درس الفقو  ،كالطب  ،كاألصوؿ  ،كعلم الكبلـ  ،كاألدب  ،ككاف ٭تفظ شعر ا١تتنيب  ،كأيب ٘تاـ  ،كاف
لو عقل راجح كفهم ثاقب  ،تؤب القضاء بقرطبة  ،ككانت الناس تفزع إليو ُب الطب كما تفزع إليو ُب الفتول ،
ككانت لو كجاىة عظيمة عند ا١تلوؾ صرفها إٔب مصاّب بلده  ،كمنافع أىل األندلس  ،كحسدهي خصومو  ،كأكغركا
عليو صدر ا٠تليفة ا١تنصور فنفاه إٔب مراكش  ،كأحرؽ بعع كتبو ٍ ،ب عفا عنو  ،كأذف لو بالعودة إٔب كطنو  ،كاف
جدا منها  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ٥ ،تتصرا١تستصفى للغزإب ُب
اضعا  ،لو كتب كثَتة ن
دمث األخبلؽ متو ن
أصوؿ الفقو  ،منهاج األدلة ُب أصوؿ الفقو  ،هتافت هتافت الفبلسفة ُب الرد على الغزإب  ،الكليات ُب الطب ،
كغَتىا  ،توُب سنة ٜتس مائة ك ٜتسة كتسعُت للهجرة " ا.ىػ
انظر  :الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف ا١تذىب ( ، )53شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب (، )320/4
األعبلـ للزركلي ( ، )212/6شجرة النور (. )146
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )6انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )64/3
( )7ىو اإلماـ العبلٌمة اٟتافظ  ،احملدث  ،الفقيو  ،األصوٕب  ،الزاىد أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى
البيهقي  ،ا٠تسركجردم ٝ ،تي البيهقي نسبة إٔب ّٔق  :ناحية كبَتةو ك و
اسعة البلداف كالعمارة من نواحي نيسابور،
كلد سنة أربع كٙتانُت كثبلث مائة  ،كقف حياتو كلها ُب خدمة العلم ُ ،ب البحث كالدراسة كالتصنيف كالتأليف
جدا منها  :السنن الصغرل ،
كالتدريس  ،كرحل ُب طلب العلم إٔب العراؽ كاٟتجاز كغَت٫تا  ،لو مؤلفات كثَتة ن
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حرا فقد ركينا عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ُب
حيث قاؿ  " :كأما إذا قذؼ ا١تملوؾ ن
ضرب ا١تملوؾ ُب القذؼ أربعُت

)(1

" ا.ىػ كقاؿ ُب كتابو معرفة السنن كاآلثار " كركينا عن
)(2

أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ُ ،ب ضرب ا١تملوؾ ُب القذؼ أربعُت " .
ثالثنا  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

)(4

)(3

فسألت
عبدا ُب فرية ٙتانُت ،
-1عن أيب الزناد قاؿ  :جلد عمر بن عبد العزيز
ن
ي
)(5
عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقاؿ  " :أدركت أبا بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كمن
ػػػػػػػػػ
=

كالسنن الكتل  ،ا١تبسوط ُب نصوص الشافعي  ،معرفة السنن كاآلثار  ،مناقب اإلماـ الشافعي  ،مناقب اإلماـ
أٛتد ٗ ،تريج أحاديث األـ  ،كغَتىا  ،توُب سنة و
ٙتاف كٜتسُت كأربع مائة "
انظر  :كفيات األعياف (  ، )280/4شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب (  ، )176/3تذكرة اٟتفاظ
( ، )1039/3سَت أعبلـ النببلء (. )162/17
( )1انظر  :السنن الصغرل (. )305/3
( )2انظر  :معرفة السنن كاآلثار (. )351/12
( )3أبو الزناد  ،كاٝتو عبد اهلل بن ذكواف مؤب رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناؼ  ،ككانت رملة
بنت شيبة ٖتت عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،ككاف أبو الزناد يكٌت أبا عبد الرٛتن  ،فغلب عليو أبو الزناد،
ككانت لو حلقة ُب مسجد رسوؿ اهلل ٝ ، تع من أنس بن مالك رضي اهلل عنو  ،كسأؿ ٤تمد بن عمر عن
السبعة الذين كاف ٭تدث عنهم أبو الزناد  ،كيقوؿ حدثٍت السبعة  ،فقاؿ  " :سعيد بن ا١تسيب  ،كعركة بن الزبَت
 ،كأبو بكر بن عبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ  ،كالقاسم بن ٤تمد  ،كعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود
 ،كخارجة بن زيد  ،كسليماف بن يسار " ا.ىػ مات با١تدينة  ،ليلة اٞتمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضاف
بصَتا بالعربية  ،عا١تا عاقبلن ،
 ،سنة ثبلثُت كمائة  ،كىو ابن ست كستُت سنة  ،كاف تابعيان ثقة  ،كثَت اٟتديث  ،ن
ن
كقد كٕب خراج ا١تدينة " .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )318/1( )224التاريخ الكبَت للبخارم رقم الًتٚتة ( )228
( ، )83/5الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )254/1 ( )800الكٌت كاألٝتاء  ،لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة
(. )350/1( )1259
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )45
( )5ىو عبد اهلل بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سبلماف بن نزار  ،حليف ا٠تطاب بن نفيل أيب عمر بن ا٠تطاب ،
كيكٌت عبد اهلل بن عامر بأيب ٤تمد  ،كلد على عهد النيب  ، ككاف ابن ٜتس سنُت أك ست سنُت يوـ قبع

رسوؿ اهلل  ، قاؿ عبد اهلل بن عامر " جاء رسوؿ اهلل  إٔب بيتنا  ،كأنا صيب صغَت فقالت أمي  :يا عبد اهلل
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)(1

بعدىم من ا٠تلفاء ال يضربوف ا١تملوؾ ُب القذؼ إال أربعُت " كُب ركاية "أدركت عمر بن
عبدا ُب فرية أكثر
أحدا جلد ن
جران  ،فما رأيت ن
ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كا٠تلفاء ىلم ٌ
من أربعُت " ا.ىػ كُب ركاية " ٍب رأيتهم يزيدكف على ذلك " ا.ىػ
)(2

)(3

-2عن مكحوؿ كعطاء رٛتهما اهلل تعأب " أف عمر  ،كعلينا  ،كانا يضرباف العبد
)(4

يقذؼ اٟتر أربعُت" .
ػػػػػػػػػ
=

٘ترا  ،فقاؿ  أما لو ٓب تفعلي كتبت عليك
تعاؿ أعطك  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  : كما أردت أف تعطيو  ،قالت  :ن

كذبة " قاؿ ٤تمد بن عمر  :فبل أحسب عبد اهلل بن عامر ٝتع ىذا الكبلـ من رسوؿ اهلل  لصغره  ،كقد
حفظ عن أيب بكر كعمر كعثماف  ،كركل عنهم كعن أبيو  ،أدرؾ ا٠تليفتُت  :أبا بكر  ،كعمر  ،أختنا ككيع بن
اٞتراح عن سفياف الثورم  ،عن عبد اهلل بن ذكواف أيب الزناد  ،كعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة  ،قاؿ  :أدركت أبا
بكر  ،كعمر  ،كمن بعد٫تا من ا٠تلفاء يضربوف ُب قذؼ ا١تملوؾ أربعُت " ا.ىػ توُب با١تدينة سنة ٜتس كٙتانُت ُب
خبلفة عبد ا١تلك بن مركاف ككاف ثقة  ،قليل اٟتديث " ا.ىػ
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 5/5( )593الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )2009
( ، )411/1التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (  ، )11/5 ( )18معجم الصحابة للبغوم رقم الًتٚتة ( )1575
( ، )38/4معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة (. )67/2( )504
( )1أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1309/5 ( )3060كعبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم ( )13793
(، )437/7كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم (  )484/5( )28227كرقم (  ، )486/5( )28224كالبيهقي ُب
السنن الكتل  ،رقم (  ، )438/8( )17140كابن كثَت ُب السند الفاركؽ (  )510/2كاألثر إسناده صحيح،
عبدا ُب فرية ٙتانُت  ،فسألت عبد اهلل بن عامر بن ربيعة"...
مالك عن أيب الزناد  ،قاؿ جلد عمر بن عبد العزيز ن
انظر  :بًتٚتة أيب الزناد  ،الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم رقم الًتٚتة (  ، )350/1 ( )1259كالثقات
للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )254/1 ( )800كلًتٚتة عبد اهلل بن عامر  ،معجم الصحابة  ،البن قانع  ،رقم
الًتٚتة ( ، )67/2( )504معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (. )38/4( )1575
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )614
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )122
( )4أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )486/5( )28223كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو إسحاؽ بن عبد اهلل
ابن أيب فركة  ،قاؿ ابن سعد صاحب الطبقات الكتل  " :كاف إسحاؽ كثَت اٟتديث  ،يركم أحاديث منكرة ،
كال ٖتتجوف ْتديثو " كقاؿ أٛتد بن أيب الطيب فيما نقلو عنو اإلماـ البخارم " هنى ابن حنبل عن حديثو " كقاؿ
مسلم  :ضعيف اٟتديث " كقاؿ النسائي" مًتكؾ اٟتديث .
" انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )428/5( )1257التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة ( ، )396/1 ( )1260
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عبدا افًتل على حر أربعُت
-3عن علي رضي اهلل عنو " أنو ضرب ن
-4عن قتادة بن دعامة السدكسي
)(3

أربعُت" – أم ُب قذؼ العبد للحر -

)(2

)(1

".

رٛتو اهلل أف عليان رضي اهلل عنو " يضرب

رابعا  -:رأم أىل العلم في المسألة -:
ن

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ -:

اٟتر ُّ
حد اٟتر  ،ك إٔب ذلك ذىب عامة
فحد العبد على النصف من ّْ
العبد َّ
إذا قذؼ ي
ػػػػػػػػػ
=

الضعفاء الصغَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )21/1( )21الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( )1371
( ، )372/1الضعفاء للنسائي  ،رقم الًتٚتة (. )19/1( )50
( )1أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )437/7( )13788كاألثر منقطع  ،كعلة انقطاعو أف ٤تمد بن علي
ابن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ٓب يدرؾ أك يسمع من جده الثا٘ب علي بن أيب طالب رضي اهلل
عنو  .ألنو مات سنة سبع عشرة كمائة  ،كىو ابن ثبلثة كسبعُت  ،كقاؿ بعضهم مات سنة ٙتا٘ب عشرة كمائة ،
أم أنو كلد سنة ٜتسة كأربعُت للهجرة  ،كمعٌت ذلك أنو كلد بعد كفاة جده الثا٘ب علي بن أيب طالب رضي اهلل
عنو بسبع سنُت  ،ككاف ٤تمد بن علي بن حسُت بن علي رضي اهلل عنهم ثقة  ،كثَت اٟتديث كالعلم  ،كليس
يركم عنو من ٭تتج بو ،ككنيتو أبو جعفر "
انظر  :الطبقات الكتل البن سعد  ،رقم الًتٚتة (  ، )246/5 ( )985الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم
الًتٚتة (  )444/1 ( )2233التاريخ األكسط  ،رقم الًتٚتة ( ْ ، )274/1 ( )1337تر الدـ فيمن تكلم فيو
اإلماـ أٛتد ٔتدح أك ذـ  ،رقم الًتٚتة (. )141/1( )924
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )628
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  )486/5( )28226كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو أف قتادة بن دعامة
أنسا  ،كأبا الطفيل  ،كسعيد بن
السدكسي ٓب يسمع من علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،كٓب يدركو  ،كإ٪تا ٝتع ن
ا١تسيب  ،كركل عنو ىشاـ كشعبة  ،كسعيد بن أيب عركبة  ،ككنيتو أبو ا٠تطاب  .كيدؿ على عدـ ٝتاعو من علي
رضي اهلل عنو أنو توُب سنة ٙتا٘ب عشرة كمائة كىو ابن و
ست كٜتسُت سنة  ،كمعٌت ذلك أنو كلد بعد كفاة علي
رضي اهلل عنو بثبلثة كعشرين سنة أم سنة اثنتُت كسبعُت للهجرة .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  )185/7( )827الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )1380
( ، )389/1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (  ، )321/5 ( )5045مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة
( ، )154/1( ()702فتح البارم ُب الكٌت كاأللقاب  ،رقم الًتٚتة (. )292/1( )2529
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الفقهاء  ،كاٟتنفية

)(1

)(6

 ،كا١تالكية

)(2

 ،كالشافعية

)(3

 ،كاٟتنابلة

)(4

 ،كابن حزـ

)(5

من

الظاىرية  ،كاستدلوا لذلك بثمانية أدلة كىي :
-1عن ابن عباس

)(7

حدا أك
رضي اهلل عنهما عن النيب  قاؿ  " :إذا أصاب ا١تكاتب ن

أك مَتاثنا  ،كرث ْتساب ما عتق منو  ،كأقيم عليو ُّ
اٟتد ْتساب ما عتق منو "

)(8

.

( )1انظر  :ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )356/2العناية شرح ا٢تداية (  ، )319/5اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر
القدكرم (  ، )159/2البناية شرح ا٢تداية (  ، )264/6البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )32/5اللباب ُب
شرح الكتاب ( ، )195/3الدر ا١تختار  ،حاشية ابن عابدين (. )144/4
( )2انظر  :البياف كالتحصيل (  ، )408/6الذخَتة للقراُب (  ، )113/12شرح ٥تتصرخليل للخرشي ( ، )221/7
الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )143/2حاشية العدكم (  )240/2الشرح الكيت للدردير
(. )208/4
( )3انظر  :األـ ( ، )326/7البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )397/12اٟتاكم الكبَت ( ، )256/13آّموع
شرح ا١تهذب ( ، )52/20حاشية اٞتمل ( )133/5حاشية البجَتمي ( ، )174/4كفاية األخيار ُب حل غاية
االختصار ( ، )476فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب ( )191/2اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ()534/2
.
( )4انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد ( ، )3466/7ا١تغٍت البن قدامة ( ، )169/9الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ()106/4
 ،العدة ُب شرح العمدة ( )586شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترُب ( ، )393/6عمدة الفقو (. )135
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 142
()6انظر  :احمللي البن حزـ (. )256/13
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )8أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الديات  ،باب ُب دية ا١تكاتب رقم ( ، )194/4( )4582ك الًتمذم  ،كتاب البيوع
 ،باب  :ما جاء ُب ا١تكاتب إذا كاف عنده ما يؤدم رقم (  ، )552/3( )1259كالنسائي ُب السنن الكتل ،
كتاب  :العتق  ،باب  :ذكر االختبلؼ على أيوب  ،رقم (  ، )51/5 ( )5002كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم
( ، )214/5 ( )4214كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )220/4 ( )3472كالسنن الكتل  ،رقم
( ، )547/10 ( )21652ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار رقم (  ، )448/14 ( )20706كالبغوم ُب شرح
السنة  ، )374/9( ،كابن حزـ ُب احمللى (، )72/12
كاٟتديث صحيح  ،صححو ضياء الدين ا١تقدسي كابن اٞتوزم كاٟتاكم كالًتمذم كابن حجر كابن ا١تلقن كالصنغا٘ب ،
قاؿ الًتمذم" حديث ابن عباس حديث حسن"كالعمل على ىذا اٟتديث عند بعع أىل العلم " كقاؿ ابن حجر
" اٟتديث رجاؿ إسناده ثقات كاختلف ُب إرسالو ككصلو " .
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-2عن علي بن أيب طالب كابن عباس رضي اهلل عنهم أف النيب

 قاؿ  " :ا١تكاتب
)(1

يعتق منو بقدر ما َّأدل  ،كيقاـ عليو اٟتد بقدر ما عتق منو  ،كيرث بقدر ما عتق منو " .

كجو الداللة من الحديثين :
أف النيب َّ بُت أف َّ
حد األحرار
عموما لذكورىم كإناثهم ٥تالف ٟتكم ّْ
حد ا١تماليك ن
صح كثبت ىذا فقد كجب ضركرنة اٟتكم بنص رسوؿ اهلل
عموما لذكورىم  ،كإناثهم  ،فإذا َّ
ن

)(2

.

اعتراض :
ال نيسلّْم بصحة اٟتديثُت  ،ألف ُب إسناد٫تا اختبلفان  ،كما أهنما ركيا موقوفُت ،

كمرسلُت  ،فبل يصح االحتجاج ّٔما

)(3

جواب عن االعتراضمن كجهين :

.

كصح كصلهما  ،كقد بينهما كثَت من أىل
الوجو األكؿ  :بل اٟتديثاف صحيحاف َّ ،

العلم .

عامة
الوجو الثاني  :أف العمل على ىذا اٟتديث عند عامة فقهاء األمصار بل كعند ٌ

ػػػػػػػػػ
=

انظر  :سنن الًتمذم (  ، )552/3فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار (  ، )1373/3كاحمللى البن حزـ
(. )72/12
( )1أخرجو النسائي ُب سننو الصغرل  ،كتاب  :القسامة  ،باب  :دية ا١تكاتب  ،رقم (  ، )46/8( )4811ككذلك
ُب السنن الكتل  ،كتاب  :القسامة  ،باب  :دية ا١تكاتب  ،رقم (  ، )358/6( )6986كالطتا٘ب ُب ا١تعجم
الكبَت  ،رقم ( ، )11857كأبو حنيفة ُب مسنده  ، )91( ،كضياء الدين ا١تقدسي ُب األحاديث ا١تختارة  ،رقم
( ، )278/11( )274كابن اٞتوزم ُب التحقيق ُب مسائل ا٠تبلؼ  ،رقم (. )252/2( ، )1680
كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن حزـ  ،كضياء الدين ا١تقدسي  ،كابن اٞتوزم  ،كالًتمذم  ،كالذىيب  ،كابن حجر ،كابن
ا١تلقن  ،كالصنعا٘ب  ،كغَتىم  ،قاؿ اٟتاكم " صحيح على شرط البخارم " ا.ىػ
انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )72/12كسنن الًتمذم (  ، )552/3اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ (  ، )604/2تنقيح
التحقيق للذىيب ( ، )165/2البدر ا١تنَت ( ، )746/9فتح الغفار اٞتامع لسنة نبينا ا١تختار (. )1372/3
( )2احمللى البن حزـ (. )73/12
( )3انظر  :تنقيح التحقيق البن عبد ا٢تادم (. )278/4
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)(1

أصحاب النيب 
)(3

)(2

فسألت
عبدا ُب فرية ٙتانُت ،
-3عن أيب الزناد قاؿ  :جلد عمر بن عبد العزيز
ن
ي
)(4
عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقاؿ  " :أدركت أبا بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كمن
)(5

" كُب ركاية "أدركت عمر
بعدىم من ا٠تلفاء  ،ال يضربوف ا١تملوؾ ُب القذؼ إال أربعُت
عبدا ُب فرية
أحدا جلد ن
جران  ،فما رأيت ن
ابن ا٠تطاب  ،كعثماف بن عفاف  ،كا٠تلفاء ىلم ٌ
أكثر من أربعُت " ا.ىػ كُب ركاية " ٍب رأيتهم يزيدكف على ذلك " ا.ىػ
)(6

)(8

)(7

-4عن مكحوؿ كعطاء أف عمر كعلينا كانا يضرباف العبد يقذؼ اٟتر أربعُت" .
عبدا افًتل على حر أربعُت
-5عن علي رضي اهلل عنو " أنو ضرب ن
-6عن قتادة بن دعامة " الدكسي
)(11

أربعُت" – أم ُب قذؼ العبد للحر –

)(10

)(9

".

رٛتو اهلل أف عليان رضي اهلل عنو " يضرب

( )1انظر  :سنن الًتمذم (  ، )552/3احمللى البن حزـ (  )72/12اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ (  ، )604/2تنقيح
التحقيق للذىيب ( ، )165/2البدر ا١تنَت ( ، )746/6فتح الغفار اٞتامع لسنة نبينا ا١تختار (. )1372/3
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( ) 809
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )45
()4تقدمت ترٚتتو ص (. )809
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 810
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )614
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )122
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 810
( )9تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 810
( )10تقدمت ترٚتتو ص (. )628
( )11تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 811
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كجو الداللة من اآلثار :
بينت اآلثار أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كانوا ال يضربوف ا١تملوؾ ُب القذؼ إال
فتبُت بذلك أف َّ
٥تتلف عنو
أربعُت َّ ،
حد ا١تملوؾ أك العبد ال يساكم َّ
اٟتر  ،بل ىو ه
اعتراض :

أف قوؿ الصحايب ليس ْتجة  ،بل اٟتجة ُب كتاب اهلل كسنة رسولو . 

)(1

.

)(2

جواب عن االعتراض من كجهين:

بل إف أقواؿ الصحابة رضي اهلل عنهم حجة  ،ألهنم ٛتلة الشريعة كا١تبينوف ٢تا بعد رسوؿ
)(3

اهلل . 
-7القياس :
حد العبيد على النصف من َّ
جل كعبل َّبُت أف َّ
حد األحرار ُب اٞتلد
كبياف ذلك أف اهلل َّ
ُب الزنا ،فلما تنصفت العقوبة على العبد ُب الزنا كىي جرٯتة عظمى  ،فمن باب أكٔب كأحرل
أف تتنصف العقوبة ُب القذؼ  ،كىي أخف بالنسبة إٔب مواقعة الزنا  ،كيدؿ على ذلك قولو
)(4

فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب " أم أف العبد أك األمة عليها نصف
تعأب "
َّ
نصف ما على األحرار من اٞتلد

)(5

.

اعتراض :
)(6
ال ييسلَّم بصحة القياس  ،ألف َّ
كحد القذؼ حىت يصح القياس عليو .
حد الزنا ليس ّْ

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )166/9اٟتاكم الكبَت ( )256/13بداية آّتهد (. )282/4
( )2انظر  :بذؿ النظر ( ، )571اإلشارة ( )158هناية السوؿ(. )757/2
( )3انظر  :البحر احمليط ( ، )53/6إعبلـ ا١توقعُت ( )120/4شرح ٥تتصر الركضة (. )185/3
( )4سورة التور  ،من اآلية (. )4
( )5انظر  :العناية شرح ا٢تداية (  ، )319/5البناية شرح ا٢تداية (  ، )264/6البياف كالتحصيل (  )408/6بداية
آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )282/4
( )6انظر  :البياف كالتحصيل ( ، )408/6اٞتوىرة النَتة (. )159/2
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جواب عن االعتراض :
الوجو األكؿ :
بل القياس صحيح  ،لعدـ كجود علة ٘تنع من صحتو

الوجو الثاني :

)(1

.

حد القذؼ كغَته،
دلت األحاديث كاآلثار الصحيحة على أف العبد ال يساكم اٟتر ُب ّْ
)(2

إذ إنو على النصف من عقوبة جلد اٟتر .
-8اإلجماع :

)(3

كيدؿ على ذلك قوؿ عامر بن عبد اهلل بن ربيعة " أدركت أبا بكر كعمر كعثماف كمن
)(4

إٚتاعا .
بعدىم من ا٠تلفاء  ،فلم أرىم يضربوف ا١تملوؾ ُب القذؼ إال أربعُت فكاف ن
اعتراض :
ال ييسلّْم ّٔذا اإلٚتاع  ،ألف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قد خالف ُب ذلك

كمذىبو َّ
أف َّ
كحد اٟتر ٙتانوف جلدة
حد العبد ّْ

)(5

.

القوؿ الثاني :

اٟتر ال فرؽ بينهما
اٟتر فحدُّهي ٙتانوف جلد نة ّْ
العبد َّ
كحد ّْ
إذا قذؼ ي

عبد اهلل بن مسعود

)(7

)(6

 ،كىو مذىب عبد

رضي اهلل عنو من الصحابة  ،كعمر بن عبد العزيز

)(8

كالزىرم

( )1اٞتوىرة النَتة ( )159/2بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )282/4
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )256/13
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 809
( )4انظر  :اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  )159/2البياف كالتحصيل (  ، )408/6ا١تغٍت البن قدامة
()169/9
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )72/12اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )159/2بداية آّتهد كهناية
ا١تقتصد ( ، )282/4اٟتاكم الكبَت (. )256/13
()6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (، )166/9
()7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 58
()8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 45
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)(1

)(2

كالظاىرية كاستدلوا لذلك بدليلُت ك٫تا -:
-1قولو تعأبﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮛﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ
ﮘﮙﮚ ﮜ

)(3

كجو الداللة -:

حد القذؼ ٙتانُت جلدة  ،كاآلية مطلقة غَت مقيدة َّ ،
جل كعبل جعل َّ
فدؿ ذلك
أف اهلل َّ

حد القذؼ على ٙتانُت جلدة
على ثبوت ّْ
اعتراض من أربعة كجوه :

)(4

.

الوجو األكؿ :
ا١تراد ّٔذه اآلية األحرار من الناس دكف العبيد  ،كيدؿ على ذلك قولو تعأب " كال تقبلوا
فدؿ على
أبدا كأكلئك ىم الفاسقوف " كالعبد ال تقبل شهادتو كلو ٓب يقذؼ ٌ ،
٢تم شهادة ن
أف ا١تقصود ىو اٟتر فقط .
الوجو الثاني :

أنو قد كردت السنة الصحيحة بأف جلد العبد ُب القذؼ أك غَته على النصف من جلد
مقيدا إلطبلؽ اآلية السابقة
اٟتر  ،فكاف ذلك ن

)(5

.

الوجو الثالث -:

حد الزنا فمن باب أكٔب
اٟتر ُب ّْ
أف فعل الزنا أغلظ من القذؼ بو  ،كالعبد ال يساكم َّ

()1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 467
()2انظر  :احمللى البن حزـ (، )72/12
( )3سورة النور  ،اآلية (. )4
( )4انظر  :اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )159/2بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )282/4البياف
كالتحصيل (. )408/6
( )5انظر  :العناية شرح ا٢تداية (  ، )319/5الذخَتة للقراُب (  ، )113/12حاشية العدكم (  ، )240/2األـ
( ، )326/7ا١تغٍت البن قدامة ( ، )169/9شرح الزركشي ( ، )393/6احمللى البن حزـ (. )72/12
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حد القذؼ بالزنا
كأحرل أف ال يساكيو ُب ّْ

)(1

.

الوجو الرابع :

أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم بينوا أف َّ
اٟتر  ،كىم
حد العبد على النصف من ّْ
حد ّْ

أعلم األمة بعد نبينا ٤تمد  ، كقو٢تم حجة كىو مقدـ على قوؿ غَتىم
جواب عن االعتراض من أربعة كجوه -:

)(2

.

الوجو األكؿ -:
تعم األحرار .
تعم العبيد كما ُّ
ال ييسلَّم بأف اآلية مقيدة  ،بل ىي مطلقة  ،كىي ُّ
الوجو الثاني :

ال نيسلم بوركد أدلة صحيحة ُب السنة تيػ ىقيّْ يد ما أطلق ُب اآلية .
الوجو الثالث -:

يصح
كال نيسلم بصحة قياس القذؼ على الزٗب  ،إذ إف بينهما بونا
شاسعا  ،فلم َّ
ن
)(3
القياس .
الوجو الرابع :

أف فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أك قو٢تم ليس ْتجة  ،بل اٟتجة ُب كتاب اهلل
)(4

كسنة رسوؿ اهلل .
-2القياس :

ص من
مسلما فإنو ي٭ت ُّد ٙتانُت جلدة  ،كال يػيٍنػ ىق ي
ككجو القياس ىو  :أف النصرا٘ب إذا قذؼ ن
ذلك شيءه بسبب نقص مرتبتو عن اٟتر  ،كذلك ١تا تعلق بو من اٟتق للمقذكؼ  ،فكذلك

( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )256/13
( )2انظر  :اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )159/2بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )282/4األـ للشافعي
( ، )326/7شرح الزركشي (. )393/6
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (  ، )72/12اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )159/2البياف كالتحصيل
(. )408/6
( )4انظر  :بذؿ النظر ( ، )571اإلشارة ( ، )158هناية السوؿ (. )757/2
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)(1

قياسا على النصرا٘ب .
العبد فإنو ي٭ت ُّد ٙتانُت جلدة كإف كانت مرتبتو أقل من اٟتر  ،ن

اعتراض :
ال نيسلّْم بصحة القياس  ،ألف األدلة الشرعية الثابتة ُب السنة كاآلثار إ٪تا استثنت العبيد

يصح القياس
فقط  ،فبقي غَتىم على أصل ّْ
اٟتد ُب القذؼ فلم َّ

)(2

.

جواب عن االعتراض -:
بل القياس صحيح ُّ ،
كيدؿ علىيو بقاء اآلية على إطبلقها دكف تقييد  ،كلو يسلّْم بعدـ

حد القذؼ
صحة القياس فبل يضر ذلك شيئنا لعموـ األدلة الواردة ُب ّْ

)(3

.

الراجح -:

بعد استعراض أقواؿ الفريقُت ك أدلتهما  ،يظهر ٕب أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو
أصحاب القوؿ األكؿ من أف َّ
اٟتر كذلك ١تا يأٌب :
حد العبد على النصف من ّْ
-1أف أصحاب القوؿ األكؿ قد اعتمدكا على اٞتمع بُت ما كرد ُب الكتاب من جهة
كبُت ما كرد من السنة كاآلثار كأقواؿ السلف من جهة أخرل .
-2أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ ىو قوؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،
مقدـ على قوؿ غَتىم بعد رسوؿ اهلل  ، كال سيما إذا اجتمعوا على
كببل شك أف قو٢تم ه
حكم مسألة معينة .
عامة فقهاء األمصار  ،بل كعامة
-3أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ ىو قوؿ َّ
فقهاء الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كذلك يعتت من مرجحات ىذا القوؿ  ،ال سيما كأنو
صح من سنة رسوؿ اهلل  ، كآثار الصحابة رضي اهلل عنهم كأرضاىم .
مدعوـ ٔتا َّ
اٟتد ىل ىو ٙتانوف جلدة أـ
-4أف اٟتدكد تدرأ بالشبهات  ،كإذا اختلف أىل العلم ُب ّْ
ىو أربعوف جلدة  ،فإف ذلك يي ُّ
حد األربعُت الذم اختلف فيو
عد شبهة ييدرأ ّٔا ما زاد عن ّْ
( )1انظر  :البياف كالتحصيل (. )408/6
( )2انظر  :البناية شرج ا٢تداية (  ، )264/6البياف كالتحصيل (  )408/6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )397/12شرح الزركشي (. )393/6
( )3انظر  :احمللى البن حزـ ( ، )72/12بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )282/4
-838-

أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب رٛتة كاسعة .
-5أف أصحاب القوؿ األكؿ عندىم زيادة علم ٓ ،تبلؼ أصحاب القوؿ الثا٘ب الذين
اعتمدكا على إطبلؽ اآلية الكرٯتة كىي قولو تعأب :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮛﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ كببل شك
ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮜ
)(1

أف من يعلم حجة على من ال يعلم .
-6كثرة األدلة الصحيحة اليت اعتمد عليها أصحاب القوؿ األكؿ ٓ ،تبلؼ أصحاب
القوم ا١تؤثر .
القوؿ الثا٘ب الذين ٓب يستدلوا إال بدليلُت فقط  ،كٓب يسلما من االعًتاض ّْ
-7أف القوؿ األكؿ أحوط كأحسن كأبرأ لذمة اٟتاكم كالقاضي  ،خبلفنا للقوؿ الثا٘ب .

( )1سورة النور  ،اآلية (. )4
-839-

المطلب الثالث
جواز تلقين المقر الرجوع عن اإلقرار
أكالن  :التعريف باإلقرار لغةن كاصطالحان :
)(1

اإلقرار لغة  :ىو االعًتاؼ باٟتق  ،كقاؿ بعضهم ىو  " :االعًتاؼ بالذنب"
كقاؿ بعهضم  ":ىو التكلم باٟتق البلٌزـ على النفس مع توطُت النفس على االنقياد
كاإلذغاف "

)(3

)(2

،

 ،كيشهد لو قولو تعأب :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،
)(4

)(5

كاإلقرار  :ضد اٞتحود .
كأما اإلقرار اصطالحان :

أ-فقد عرفو الحنفية بقولهم :

)(6
اعًتاؼ صادر من ا١تقر يظهر بو حق ثابت فيسكن قلب ً
ا١تقٌر لو إٔب ذلك .
ه ه
ه
ى ىي

ب-كعرفو المالكية بقولهم :

" إثبات اٟتق على النفس "  .كقاؿ بعهضم " اعًتاؼ اإلنساف ْتق لزمو "

)(7

.

( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (قرر) (  ، )221ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (قرر) ص (  ، )287معجم مقاييس اللغة ،
مادة (قرر) (، 8/5
( )2انظر  :العُت  ،باب  :القاؼ مع الراء (. )121/2
( )3انظر  :معجم الفركؽ اللغوية  ،رقم ( ، )256الفرؽ بُت اإلقرار كاالعًتاؼ . )65/1( ،
( )4سورة البقرة  ،من اآلية (. )84
()5انظر  :ا١تخصص (. )411/3
()6انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ()127/2
( )7انظر  :الذخَتة ( ، )357/9مواىب اٞتليل ( ، )216/5إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك
(. )104
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جػ -كعرفو الشافعية بقولهم -:
إخبار عن كجوب حق سابق " أك" إخباره عن حق سابق
" ه
)(2

)(1

"  ،كقاؿ بعضهم :

"إخبار الشخص ْتق عليو .

كعرفو الحنابلة بقولهم -:
دٌ -

اإلقرار  :ىو االعًتاؼ  ،كقاؿ بعضهم  :اإلقرار  :االعًتاؼ  ،كىو إظهار اٟتق لفظان
)(3
كقاؿ بعضهم  :اإلقرار  :تصديق ا١تد ً
َّعي حقيقة أك تقديران .
ي
كقاؿ بعضهم  :اإلقرار  :إظهار مكلف ٥تتار ما عليو لفظان أك كتابةن أك إشارة أخرس أك
)(4

)(5

على موكلو أك موليو أك مورثو ٔتا ٯتكن تصديقو .
كبناءن على ما تقدـ من التعريفات  ،فإنو ييبلحظ أف التعريفات االصطبلحية كلها تدكر

عرؼ اإلقرار بأنو :
حوؿ التعريف اللغوم الذم يي ّْ
االعًتاؼ باٟتق أك التكلم باٟتق البلٌزـ على النفس  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال
يوجد فرؽ بُت ا١تعٌت اللغوم كا١تعٌت االصطبلحي  ،كأما ًذكر بعع التفاصيل أك ا١تسائل
الفقهية ُب التعريف كاليت ىي ٤تل ْتث كنظر فإف األصل ىو عدـ دخو٢تا ُب التعريف  ،إذ
عرؼ شيئان بناءن على ذلك فإف التعريف سوؼ يطوؿ جدان  ،كلن
إنو لو أراد الباحث أف يي ٌ
للمعرؼ بشكل عاـ قبل
يؤدم الغرض الذم من أجلو كضع التعريف  .كىو ُّ
تصور الباحث َّ
الدخوؿ ُب تفاصيلو .
كلذلك فإف تعريف اٟتنابلة رٛتهم اهلل تعأب اإلقرار بأنو  :إظهار مكلف ٥تتار ما عليو
لفظان أك كتابة أك إشارة أخرس  " ....فالذم يظهر ٕب كاهلل أعلم بأف ذلك يعتت دخوالن ُب
بعع ا١تسائل الفقهية اليت ىي داخلة ضمن كتاب اإلقرار .
( )1انظر  :هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، )57/7ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (. )349/4
( )2انظر  :أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب (  ، )287/2فتح الوىاب بشرح ا١تنهاج (  ، )363/1مغٍت احملتاج
إٔب معرفة ألفاظ ا١تنهاج ( ، )268/3حاشية اٞتمل (. )427/3
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )109/5الشرح الكبَت (. )271/5
( )4أم  :أك إظهار مكلف ٥تتار ما على موّْكلو أك موليو أك مورثو ٔتا ٯتكن تصديقو .
( )5انظر  :ا١تبدع (. )361/8
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ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز تلقين المقر

)(1

الرجوع عن اإلقرار ىو  :أبو زكريا  ،٭تِت بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حسُت النوكم
الشافعي ُ ،ب شرحو على صحيح مسلم  ،حيث قاؿ  " :كقد جاء تلقُت الرجوع عن اإلقرار
)(2

باٟتدكد عن النيب  كعن ا٠تلفاء الراشدين  ،كمن بعدىم  ،كاتفق العلماء عليو" ا.ىػ .
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
)(4

)(3

-1عن ابن جريج قاؿ ٝ :تعت عطاءن يقوؿ  :كاف من مضى ييؤتى أحدىم
بالسارؽ  ،فيقوؿ  :أسرقت ؟ قل ال  ،أسرقت ؟ قل  :ال  ،علمي أنو ٝتى أبا بكر كعمر،
كأخت٘ب أف عليان أيٌب بسارقُت معهما سرقتهما  ،فخرج فضرب الناس بالدرة حىت تفرقوا عنهما

 ،كٓب يى ٍدعي ّٔما  ،كٓب يسأؿ عنهما "

)(5

.

)(6

-2عن عكرمة بن خالد قاؿ  :أيٌب عمر بن ا٠تطاب برجل  ،فسألو أسرقت ؟ قل :

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )112
( )2انظر  :شرح النوكم على صحيح مسلم (. )195/11
( )3ابن جريج  ،كىو عبدا١تلك بن عبدالعزيز بن جريج تقدمت ترٚتتو ص (. )741
( )4عطاء بن أيب رباح تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )5أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )224/10 ( )18919كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )28580
(. )520/5
كاألثر إسناده صحيح  ،أختنا عبدالزراؽ  ،عن ابن جريج قاؿ ٝ :تعت عطاءن يقوؿ  " .... :ا.ىػ .
لكن قولو ُب ثنايا األثر  " :كأخت٘ب أف عليان أٌب بسارقُت  " .....منقطع  ،ألف عطاءن ٓب يسمع من علي
رضي اهلل عنو  ،كإ٪تا ٝتع من أيب ىريرة كابن عباس كأيب سعيد كجابر كابن عمر رضي اهلل عنهم .
انظر  :التاريخ الكبَت  ،رقم الًتٚتة (  ، )463/6 ( )2999الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )1127
( ، )332/1كالطبقات الكتل (. )94/2
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 767
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ال  ،فقاؿ  :ال  ،كٓب يقطعو "
)(2

)(1

.

)(3

فأقر بالسرقة
-3عن عبدالرٛتن بن القاسم عن أبيو قاؿ  :شهدت عليان كأتاه رجل َّ
فرده  ،كُب و
لفظ فانتهره  ،كُب لفظ " فسكت عنو " كُب لفظ " فطردهي " ٍب عاد بعد ذلك
َّ
)(4

فأقر  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو " شهدت على نفسك مرتُت  ،فأمر بو فقطع" .
َّ

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )224/10( )18920كاألثر منقطع  ،ألف عكرمة بن خالد بن العاص
ٓب يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
انظر  :التاريخ الكبَت البن خيثمة  ،رقم الًتٚتة (  ، )223/1 ( ، )662التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم
الًتٚتة ( ، )49/7( )221الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (. )26/6( )1555
( )2ىو عبدالرٛتن بن القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق  ،كاسم أيب بكر  :عبداهلل بن أيب قحافة  ،كاٝتو أيب
قحافة  :عثماف بن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  ،ك١تا استخلف الوليد بن يزيد بن عبدا١تلك
بعث إٔب أيب زياد كعبدالرٛتن بن القاسم  ،ك٤تمد بن ا١تنكدر  ،كربيعة  ،فقدموا عليو الشاـ  ،فمرض عبدالرٛتن
ابن القاسم ،كمات بقرية ُب حوراف من أرض سوريا تسمى ال يفدَّين من أرض الشاـ  ،ككاف كرعان تقيان  ،كثَت
اٟتديث ٝ ،تع أنسان رضي اهلل عنو كأباهي كأبا صاّب مؤب عمرك أبا داكد ا١تديٍت كأسلم مؤب عمر رضي اهلل عنو،
كٝتع منو عبدالواحد بن زياد .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( ، )340/5( )1087الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ()975
( ، )298/1كالتاريخ الكبَت البن أيب خيثمة  ،رقم الًتٚتة (  . )267/2( )2817تسمية فقهاء األمصار ،رقم
الًتٚتة (. )127/1( )25
( )3ىو القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  ،ركل عن عائشة  ،كأيب ىريرة  ،كابن عباس  ،كأسلم
خواف بن جبَت األنصارم رضي اهلل عنهم  ،كاف ٣تلس
مؤب عمر  ،كعبداهلل بن عبداهلل بن عمر  ،كصاّب بن َّ

القاسم بن ٤تمد  ،كسآب بن عبداهلل بن عمر ُ ،ب مسجد رسوؿ اهلل  ، قاؿ عمر بن عبدالعزيز رٛتو اهلل " لو
أف القاسم ٢تا  ،يعٍت ا٠تبلفة "  ،كقاؿ القاسم بن ٤تمد  " :كاف اختبلؼ أصحاب رسوؿ اهلل  رٛتةه للناس "
ا.ىػ  .مات القاسم بن ٤تمد ب يقديد  ،سنة و
ٙتاف كمائة  ،ككاف ذىب بصره  ،كىو ابن اثنتُت كسبعُت سنة " ا.ىػ .
كقيل توُب سنة ثنتُت كمائة " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )142/5 ( )727الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة
( ، )424/1 ( )2090التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )157/7 ( )705الثقات البن حباف  ،رقم
الًتٚتة (. )302/5( )4951
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )191/10 ( )18783كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )28190
( ، )483/5كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (  ، )170/3( )4980كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار،
رقم (. )418/12( )17223
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=

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

حقوؽ اهلل تعأب ا١تالية كالكفارات  ،كالزكوات  ،ك٨تو٫تا  ،ككذلك حقوؽ اآلدميُت
كحد القذؼ  ،كاألمواؿ  ،ك٨تو ذلك ال ٬توز فيها تلقُت ا١تقر الرجوع فها عن
كالقصاص ّْ ،
اإلقرار  ،كال الرجوع فيها عن اإلقرار .
قاؿ في المبسوط  " :قد بينَّا أف فيو معٌت حق العبد أيضان  ،فلهذا تعتت خصومتو

مكذب لو
مصدؽ لو ُب اإلقرار
يعمل فيو الرجوع عن اإلقرار  ،ألف ا٠تصم
ه
ه
كطلبو ،ك٢تذا ال ي

٤تع حق هلل تعأب  ،فإف ىناؾ ليس من يكذبو"
ُب الرجوع ٓ ،تبلؼ ما كاف ي

)(1

كقاؿ في الذخيرة  " :كيقبل الرجوع ُب ٚتيع حقوؽ اهلل تعأب من السرقة  ،كشرب

ا٠تمر  ،كاٟترابة إذا أتى فيو بقدر تعرؼ  ،فإف اجتمع حق اهلل كحق آدمي ُب اإلقرار ،
كإقراره بسرقة سلعة من فبلف  ،أك اغتصب فبلنة  ،أك حارب فبلنان كأخذ مالو ٍب رجع لزمو
)(2

حق اآلدمي " ا.ىػ .

)(3

كقاؿ في البياف في مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى  " :كإف أقر ْتق آدمي
أك ْتق هلل ال يسقط بالشبهة  ،كالزكاة  ،كالكفارة ٍ ،ب رجع ٓب يقبل رجوعو  ،ألنو حق ثبت
لغَته فلم ٯتلك إسقاطو بغَت رضاه  ،كإف أقر ْتق اهلل تعأب يسقط بالشبهة "

)(4

ا.ىػ.

كقاؿ في المغني  " :كال يقبل رجوع ا١تقر عن إقراره إال ما كاف حدان هلل تعأب يدرأ

بالشبهات ك٭تتاط إلسقاطو  ،فأما حقوؽ اآلدميُت  ،كحقوؽ اهلل تعأب اليت ال تدرأ
ػػػػػػػػػ
=

كاألثر إسناده صحيح  ،أختنا عبدالرزاؽ عن الثورم عن األعمش عن القاسم بن عبدالرٛتن عن أبيو " ا.ىػ  .كذلك
على اعتبار أف القاسم بن ٤تمد قد أدرؾ عليان رضي اهلل عنو كىو ابن ٙتاف سنُت تقريبان ألنو مات سنة اثنتُت كمائة
كىو ابن اثنتُت كسبعُت سنة .
انظر  -:الطبقات ٠تليفة خياط ( ، )424/1التاريخ الكبَت للبخارم ( ، )157/7الثقات البن حباف (. )302/5
( )1انظر  :ا١تبسوط (. )110/9
( )2انظر  :الذخَتة (. )59/12
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )424/12
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)(1

بالشبهات كالزكاة كالكفارات فبل يقبل رجوعو عنها  ،كال نعلم ُب ىذا خبلفان " .
كإذا كاف األمر كذلك فإف ٤تل البحث ُب ىذه ا١تسألة حقوؽ اهلل تعأب ا٠تالصة غَت
كحد القذؼ أك
ا١تالية  ،أما حقوؽ اهلل تعأب ا١تالية كالزكاة كالكفارات  ،كحقوؽ اآلدميُت ّْ
القصاص أك اٟتقوؽ ا١تالية فليست داخلة ُب ىذه ا١تسألة .
كإذا كاف األمر كذلك فإف أىل العلم رحمهم اهلل تعالى اختلفوا في حكم تلقين

المقر الرجوع عن اإلقرار في الحدكد على ثالثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ -:
٬توز تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار ُب اٟتدكد  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
)(4

)(5

)(2

كا١تالكية

)(3

كالشافعية كاٟتنابلة .

كاستدلوا لذلكبستة أدلة كىي كالتالي :
)(6

)(7

ماعز بن مالك النيب  قاؿ لو
-1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ ١ -:تا أتى ي
لو  " :لعلك قبَّلت أك غمزت أك نظرت  .قاؿ  :ال يا رسوؿ اهلل  ،قاؿ  :أنكتها " ال يكٍت ،

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )119/5
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )191/9االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )83/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )167/3
البحر الرائق (٣ ، )8/5تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر ( ، )603/1الدر ا١تختار (.)41/4
( )3انظر  :ا١تدكنة (  ، )412/4البياف كالتحصيل (  ، )220/16ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )221/3الذخَتة
( ، )210/12التاج كاإلكليل (  ، )394/8الفواكو الدكا٘ب (  ، )217/2حاشية العدكم (  ، )334/2الشرح
الكبَت للدردير ( ، )346/4حاشية الصاكم (. )486/4
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )336/8هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )186/17البياف ُب مذىب اإلماـ
الشافعي ( ، )483/12( )374/12أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب ( ٖ ، )132/4تفة احملتاج ُب شرح
ا١تنهاج (. )113/9
( )5انظر  :ا١تغٍت ( ، )119/5الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (  ، )299/5ا١تبدع ( ، )374/7اإلقناع (، )469/4
كشاؼ القناع ( ، )475/6الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )309/4احملرر ُب الفقو ( ، )165/2شرح الزركشي
على ٥تتصر ا٠ترقي (. )356/6
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )166
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)(1

قاؿ فعند ذلك أمر برٚتو " .
)(2

-2عن أيب أمية ا١تخزكمي رضي اهلل عنو  " :أف رسوؿ اهلل  أتى بلص  ،فاعًتؼ
اعًتافان  ،كٓب يوجد معو ا١تتاع  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  " ما إخالك سرقت " قاؿ :بلى ٍ ،ب قاؿ
 : ما إخالك سرقت " قاؿ  :بلى  ،فأمر بو فقطع  ،فقاؿ النيب  " : قل استغفر اهلل
كأتوب إليو " قاؿ  :أستغفر اهلل كأتوب إليو  ،قاؿ  " :اللهم ثبت عليو مرتُت "

)(3

.

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ىل يقوؿ اإلماـ للمقر لعلك ١تست أك غمزت  ،رقم ( )6824
( )167/8كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من اعًتؼ على نفسو بالزنا  ،رقم (. )1319/3( )1692
( )2أبو أمية ا١تخزكمي  ،صحايب جليل رضي اهلل عنو  ،حجازم  ،كقاؿ بعضهم  ،معدكد ُب أىل ا١تدينة  ،كلو حديث
" أف رسوؿ اهلل  أتى بسارؽ اعًتؼ اعًتافان " ....
انظر  :أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )19/6( )1760اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( )9563
( ، )20/7االستيعاب رقم الًتٚتة (. )1604/4( )2859
( )3أخرجو اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل ُ ،ب ا١تسند  ،رقم (  ، )309/1 ( )803كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم
( ، )184/37( )22508كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُ :ب التلقُت ُب اٟتد  ،رقم ( )4380
( ، )134/4كالنسائي ُب سننو  ،كتاب  :قطع السارؽ  ،باب  :تلقُت السارؽ  ،رقم ( ، )67/8 ( )4877
كابن ماجو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  ،تلقُت السارؽ  ،رقم (  ،)866/2 ( )2597كالدارمي ُب سننو  ،رقم
( ، )1483/3 ( )2349كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  ، )51/2 ( )731كالنسائي ُب السنن
الكتل  ،رقم (  ، )36/1( )94كالدكاليب ُب الكٌت كاألٝتاء رقم (  ، )36/1( )96كالطحاكم ُب شرح معا٘ب
اآلثار  ،رقم ( ، )168/3( )4979كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم ( )360/22( )905كالبللكائي ُب شرح
أصوؿ اعتقاد أىل السنة (  ، )1467/8كالبيهقي ُب السنن الصغرل  ،رقم (  ، )313/3( )2626ككذلك ُب
معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (. )419/12( )17228
كاٟتديث ضعيف  .قاؿ الزيلعي  " :فيو ضعف  ،فإف أبا ا١تنذر ىذا ٣تهوؿ ٓ ،ب يرك عنو إال إسحاؽ بن عبداهلل ابن أيب
طلحة قالو ا١تنذرم "  ،كقاؿ ابن ا١تلقن  " :كاٟتديث إذا ركاه رجل ٣تهوؿ ٓب يكن حجة كٓب ٬تب اٟتكم بو "
ا.ىػ  .كقاؿ عبداٟتق  " :أبو ا١تنذر ا١تذكور ُب إسناده ال أعلم ركل عنو إال إسحاؽ بن عبداهلل بن أيب طلحة "
ا.ىػ كانظر  :خبلصة البدر ا١تنَت ( ، )313/2ككصلو الدارقطٍت كاٟتاكم كالبيهقي بذكر أيب ىريرة فيو  ،كرجح ابن
خزٯتة كابن ا١تديٍت كغَت ك و
احد إرسالو  ،كصحح ابن القطاف ا١توصوؿ " ا.ىػ .
انظر  :نصب الراية للزيلعي (  ، )76/4كبياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب اإلحكاـ (  ، )297/5البدر ا١تنَت
( ، )666/8التلخيص اٟتبَت (. )134/4
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-3عن بريدة
)(2

)(1

)(3

رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :كنا أصحاب النيب

 نتحدث أف

الغامدية كماعز بن مالك لو رجعا عن اعًتافهما  ،أك قاؿ  :لو ٓب يرجعا بعد اعًتافهما ٓب
يطلبهما  ،كإ٪تا رٚتهما عند الرابعة "

)(4

.

كجو الداللة من األحاديث السابقة -:

( )1ىو بريدة بن اٟتصيب األسلمي  ،صحايب جليل  ،رضي اهلل عنو نزؿ البصرة  ،قاؿ عبداهلل بن بريدة  " :مات
كالدم ٔترك كقته ّتيصُت  ،قاؿ  :كىو قائد أىل ا١تشرؽ يوـ القيامة كنورىم  ،قاؿ النيب  " : أٯتا رجل من
أصحايب مات ببلدة فهو قائدىم كنورىم يوـ القيامة "  ،مات ُب خبلفة يزيد بن معاكية  ،كمات بعده اٟتكم بن
عمرك الغفارم  ،كدفن إٔب جنبو " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة ( ، )141/2( )1977معرفة الصحابة البن منده ()298/1
 ،االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (. )185/1( )217
( )2الغامدية  :صحابية اشتهرت قصتها ،كىي اليت أقرت على نفسها بالزنا رضي اهلل عنها  ،كٓب أقف ٢تا على ترٚتة.
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )433/1أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة ( )7711
( ، )425/7هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم  ،معجم الًتٚتة (. )367/2( )1211
( )3ىو ماعز بن مالك األسلمي رضي اهلل عنو  ،صحب النيب  ، كىو الذم أصابو الذنب ٍ ،ب ندـ  ،فأتى النيب

فأمر بو رسوؿ اهلل  فرجم كقاؿ  " :لقد تاب توبةن لو تأّا طائفة من أميت
فاعًتؼ عنده  ،ككاف ٤تصنان  ،ى
ألجزأت عنهم ط ا.ىػ  .انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )37/8( )2069معرفة الصحابة أليب
)2246
نعيم  ،رقم الًتٚتة (  ، )433/1 ( )1263االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (
()1435/3
( )4أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :رجم ماعز بن مالك  ،رقم (. )149/4( )4434
كإسناد اٟتديث ضعيف  ،كعلة ضعفو بشَت بن ا١تهاجر  ،ألنو لُت اٟتديث  ،فبل ٭تتج بو السيما عند تفرده  ،كقد
أخرج لو مسلم لكن با١تتابعات  .قاؿ اإلماـ أٛتد  :منكر اٟتديث  ،قد اعتتت أحاديثو فإذا ىو ٬تيء بالعجب
 ،كقاؿ أبو حاًب  :يكتب حديثو كال ٭تتج بو " ا.ىػ كقاؿ البخارم  :ٮتالف ُب بعع أحاديثو " كقاؿ أبو أٛتد بن
عدم ركل ما ال يتابع عليو  ،كقاؿ النسائي  ":ليس بو بأس " كقاؿ ٭تِت بن معُت ثقة " ا.ىػ  .كقد صحح ابن
حزـ رٛتو اهلل ىذا اٟتديث كلعلو األصوب  ،كذلك لوجود ما يؤيد معناه من األحاديث الصحيحة .
انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )226/8نصب الراية (  ، )313/3اٞتوىر النقي (  ، )326/8هتذيب الكماؿ ،
رقم الًتٚتة ( ، )177/4( )727ا١تغٍت ُب الضعفاء  ،رقم الًتٚتة ( ، )108/1( )937من تكلم فيو كىو موثق
 ،رقم الًتٚتة (  ، )54/1 ( )53ميزاف االعتداؿ رقم الًتٚتة (  ، )329/1 ( )1243احمللى البن حزـ
(.)103/7
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دلت األحاديث السابقة على جواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن إقراره ُب اٟتدكد  ،كبناءن على
ذلك يكوف تلقُت ا١تقر الرجوع عن إقراره مشركعان .
اعتراض من خمسة كجوه :

الوجو األكؿ :

أف ما كاف بُت النيب  كبُت ماعز ال يي ُّ
عد تلقينان ألف إعراض النيب  عن ماعز أك غَته
رضي اهلل عنو إ٪تا ىو لسبب كىو أف اإلقرار بالزنا ال يتم إال بتماـ أربع مرات  ،كطائفة قالت
ظن أف بو جنونان أك شرب ٜتر .
 :إ٪تا أعرض عنو عليو السبلـ ألنو َّ
الوجو الثاني :

كبناءن على ما سبق ذكره فإف قوؿ النيب  لعلٌك قبلت أك غمزت أك نظرت إ٪تا ىو من
باب التثبت من صحة إقراره  ،كليس من باب تلقُت ا١تقر الرجوع عن إقراره .
الوجو الثالث :

أف حديث أيب أمية ا١تخزكمي ككذلك حديث بريدة رضي اهلل عنهما ضعيفاف  ،كال تقوـ
ّٔما حجة .
الوجو الرابع -:

باٟتد جاز لو أف يسًته كال
أنو ٓب يقل أح هد من األمة  :أف اٟتاكم إذا ثبت عنده اإلقرار ّْ
)(1

يقيمو فبطل التعلق باألخبار السابقة .
الوجو الخامس -:

ظن  ،كالظن ال
أف قوؿ بعع الصحابة رضي اهلل عنهم  " :كنا نتحدث  " ....إ٪تا ىو ّّ
٬توز القطع بو ألف قوؿ القائل " لو فعل فبلف كذا لفعل رسوؿ اهلل  كذا ليس بشيء إذا
ٓب يفعل ذلك الفبلف كال غَته ذلك الفعل قط كال فعلو  قط
جواب عن االعتراض من خمسة كجوه :
الوجو األكؿ :
( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )53/12
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )103/7
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)(2

.

ال ييسلَّم ما ذيكر من أف قوؿ النيب ١ تاعز رضي اهلل عنو لعلٌك قبلت  ،أكغمزت  ،أك
)(1
عد تلقينان  ،بل ىو تلقُت ّْبُت ُّ ،
نظرت  ،ال يي َّ
كيدؿ على ذلك أف ماعز األسلمي رضي اهلل

عنو عريب  ،كتكلم بلساف عريب  ،كىو يفهم كيعي ما يتكلم بو حيث قاؿ للنيب  إ٘ب زنيت
)(2

رجل رسوؿ اهلل  كىو ُب
كما جاء ُب حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  " :أتى ه
ردد عليو أربع مرات  ،فلما
ا١تسجد فناداهي  ،فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل إ٘ب زنيت فأعرض عنو حىت َّ
شهد على نفسو أربع شهادات دعاه النيب  فقاؿ  " :أبك جنوف " قاؿ  :ال  ،قاؿ " :
)(3
فهل أ ً
ت قاؿ  :نعم  ،فقاؿ النيب  " إذىبوا بو فارٚتوه " فقد صرح ماعر رضي اهلل
يحصٍن ى
ٍ
عنو بأنو زٗب  ،كلو أراد النيب  التثبت لقاؿ لو ىل زنيت ؟ كٓب يي ّْ
ذكرهي بعبارات قد يتذرع ّٔا
من التقبيل كاللمس كالنظر ك٨تو ذلك كشتاف بُت الزٗب كبُت التقبيل كاللمس عند العرب

)(4

الوجو الثاني :

أف حديث أيب أمية ا١تخزكمي كحديث بريدة رضي اهلل عنهما ال نسلّْم بضعفهما  ،إذ إف
)(5

القوؿ بضعفهما ليس ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم بل ٤تل خبلؼ .

الوجو الثالث :
لو يسلّْم بضعف اٟتديثُت فإف حديث ماعز رضي اهلل عنو ا١تتفق عليو يشهد بصحة

معنا٫تا  ،حيث إف معنا٫تا ال ٮترج عن ا١تعٌت الوارد ُب حديث ماعز رضي اهلل عنو .
الوجو الرابع :

أف ما ذيكر من أنو ٓب يقل أح هد من األمة إف اٟتاكم إذا ثبت عنده اإلقرار باٟتد جاز لو
أف يسًته كال يقبحو غَت صحيح  ،كيدؿ على ذلك خبلؼ أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 830
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 136
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ال يرجم آّنوف كال آّنونة  ،رقم (  ، )165/8( )6815كمسلم،
كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من اعًتؼ على نفسو بالزنا  ،رقم (. )1318/3( )1691
( )4انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )83/4ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )221/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )374/12الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (. )299/5
( )5انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )666/8( ، )226/8كنصب الراية (. )76/4( ، )313/3
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)(1

ىذه ا١تسألة .
الوجو الخامس :
ال نيسلّْم أف ما ذكره بعع الصحابة رضي اهلل عنهم كنا نتحدث  " ...من قبيل الظن،

بل ىو من قبيل العلم باٟتكم الشرعي ألف الصحابة رضي اهلل عنهم منزىوف أف يتجرءكا على
حكم اهلل كرسولو  كيقولوا فيو ببل علم .
-4أنو كرد عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم جواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار،
كىذه اآلثار كالتإب :
)(3

)(2

-1عن ابن جريح قاؿ ٝ :تعت عطاءن يقوؿ  :كاف من مضى ييؤتى أحدىم
بالسارؽ  ،فيقوؿ  :أسرقت ؟ قل ال  ،أسرقت ؟ قل  :ال  ،علمي أنو ٝتى أبا بكر كعمر،
كأخت٘ب أف عليان أيٌب بسارقُت معهما سرقتهما  ،فخرج فضرب الناس بالدرة حىت تفرقوا عنهما

 ،كٓب يى ٍدعي ّٔما  ،كٓب يسأؿ عنهما "

)(4

.

)(5

-2عن عكرمة بن خالد قاؿ  :أيتى عمر بن ا٠تطاب برجل  ،فسألو أسرقت ؟ قل :
ال  ،فقاؿ  :ال  ،كٓب يقطعو "
)(7

)(6

.

-3عن عبدالرٛتن بن القاسم عن أبيو

)(8

فأقر بالسرقة
قاؿ  :شهدت عليان كأتاه رجل َّ

( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )19/9ا١تدكنة (  ، )412/4هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )168/17شرح الزركشي
على ٥تتصر ا٠ترقي (. )356/6
( )2ابن جريج  ،كىو عبدا١تلك بن عبدالعزيز بن جريج تقدمت ترٚتتو ص (. )741
( )3عطاء بن أيب رباح تقدمت ترٚتتو ص (. )396
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 823
( )5عكرمة بن خالد بن العاص تقدمت ترٚتتو ص (. ) 767
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 823
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 824
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 824
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فرده  ،كُب و
لفظ فانتهره  ،كُب لفظ " فسكت عنو " كُب لفظ " فطردهي " ٍب عاد بعد
بالسرقة َّ
)(1

فأقر  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو " شهدت على نفسك مرتُت  ،فأمر بو فقطع" .
ذلك َّ

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 824
-851-

اعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :
إذا نظرنا ما ركم ُب ذلك عن الصحابة رضي اهلل عنهم كجدنا أنو ال يصح شيءه
)(1
منها .
الوجو الثاني :

)(2
أنو ال حجة ُب عمل و
أحد دكف رسوؿ اهلل  كلو كاف الصحابة رضي اهلل عنهم .

جواب عن االعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ -:
ال نيسلم بضعف اآلثار الواردة عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،بل منها ما ىو
صحيح  ،كمنها ما ىو ضعيف قد اعتضد ْتديث ماعز األسلمي رضي اهلل عنو ا١تتفق
)(3

عليو .
الوجو الثاني :

ال يسلم أنو ال حجة ُب عمل و
أحد أك قوؿ أحد دكف رسوؿ اهلل  ، ألنو قد ثبت من
ي

قوؿ النيب  نفسو حجية أقواؿ ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم

)(4

كذلك بقولو " 
)(5

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا عليها بالنواجذ . " .....
-5أف َّ
اٟتد ال يثبت إال بأحد أمرين -:
األمر األكؿ  -:شهادة الشهود العدكؿ .
األمر الثا٘ب  -:اإلقرار .

( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )53/12
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )53/12
( )3انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )666/8( )226/8نصب الراية ( ، )76/4( ، )313/3اٞتوىر النقي (. )326/8
( )4انظر  :البحر احمليط (  ، )53/6هناية السوؿ (  ، )757/2شرح ٥تتصر الركضة (  ، )185/3إعبلـ ا١توقعُت
(. )120/4
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )2
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اٟتد بالشهود العدكؿ  ،كإ٪تا ثبت باإلقرار َّ ،
فإذا ٓب يثبت ُّ
فبلبد أف يكوف ىذا اإلقرار
خاليان من كل شبهة  ،فإذا ما عرضت شبهةه ُب ىذا اإلقرار فإف َّ
اٟتد الب ٌد أف ييدرأ لوجود
ىذه الشبهة  ،ألف اٟتدكد تدرأ بالشبهات ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل كىو أف َّ
اٟتد
)(1

ثبوتو ىنا إ٪تا ىو باإلقرار  ،كقد عرض لو ما يؤثر فيو فوجب أف ييدرأ ُّ
اٟتد ١تا سبق .
اعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ :
ما ذكر من حديث " ادرءكا اٟتدكد بالشبهات " فإنو ٓب يثبت عن النيب  ال من طريق
)(2

فيها خت صحيح  ،كال ييعلم أيضان أنو جاء مسندان كال مرسبلن .
الوجو الثاني -:
أف إعماؿ الدرء بالشبهات ينبغي أف يستوم فيو اٟتدكد كغَتىا  ،ألف التفريق بُت

)(3

اٟتدكد كغَتىا ُب الدرء بالشبهات ال يعضده قرآف كال سنة  ،كما كاف ىكذا فهو باطل " .
الوجو الثالث :
أف إعماؿ لفظ " ادرءكا اٟتدكد بالشبهات " يؤدم إٔب إبطاؿ اٟتدكد ٚتلة على كل
حاؿ  ،كىذا خبلؼ إٚتاع أىل اإلسبلـ  ،كالدين  ،كالقرآف  ،كالسنة  ،ألف كل أحد
حد يأتيو فبل يقيمو  ،فبطل أف يستعمل ىذا اللفظ  ،كسقط أف تكوف
يستطيع أف يدرأ كل ٍّ
فيو حجة ١تا ذكر سابقان

)(4

.

( )1انظر  :ا١تبسوط (  )38/9بدائع الصنائع (  ، )34/7البياف كالتحصيل (  ، )324/16بداية آّتهد كهناية
ا١تقتصد ( ، )215/4الذخَتة للقراُب (  ، )60/12األـ للشافعي (  ، )271/6الوسيط ُب ا١تذىب ( )443/6
 ،الركض ا١تربع ( ، )675كشاؼ القناع (. )78/6
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )187/12( )535/8
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (. )525/8
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )59/12
-853-

جواب عن االعتراض من خمسة كجوه -:
الوجو األكؿ :
أف درء اٟتدكد بالشبهات لو حكم الرفع كذلك من ناحيتُت -:
الناحية األكٔب  :أنو كإف ٓب يثبت كونو حديثان عن النيب  إال أنو كرد من قوؿ عمر
)(1

)(2

كعلي كابن مسعود كعائشة من الصحابة رضي اهلل عنهم .
الناحية الثانية :

اٟتد مع ثبوت الشبهة
أف ٦تا يدؿ على كجوب إعماؿ ىذا اٟتديث أك األثر أف إقامة ّْ
خبلؼ مقتضى العقل .
الوجو الثاني :

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( )41قاؿ عمر رضي اهلل عنو" :ادرءكا اٟتدكد ما استطعتم " كقاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو
 " :ادرءكا اٟتدكد ما استطعتم "  .كقاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو  :ادفعوا اٟتدكد ما كجدًب مدفعان "  .كقاؿ ابن
عمر رضي اهلل عنهما  " :ادفعوا اٟتدكد بالشبهات "  .كعن عائشة رضي اهلل عنها " :أهنا قالت  " :ادرءكا
اٟتدكد عن ا١تسلمُت ما استطعتم  .كعن عمر كابن مسعود رضي اهلل عنهما أهنما قاال  " :ادرءكا عن عباد اهلل
اٟتدكد فيما شبو عليكم " .
ذكر ٚتيع ىذه اآلثار ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب ُب احمللى (  )59/12كال ٮتفى أف قوؿ الصحايب عنده ليس
ْتجة ،كقد طعن ُب ىذه اآلثار بإرساؿ إبراىيم النخعي رٛتو اهلل إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كقد ذكر
ابن عبدالت رٛتو اهلل تعأب أف مراسيل إبراىيم النخعي صحيحة  ،كالسيما عند الفقهاء  ،عبلكة على ذلك فإف
ابن حزـ رٛتو اهلل تعأب قد صحح أثران لعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كما ذكر ذلك السخاكم رٛتو اهلل نصو :
" لئن أعطل اٟتدكد بالشبهات ُّ
إٕب من أف أقيمها ُب الشبهات " كما ُب كتابو اإليصاؿ حيث ذكر إسنادان
أحب َّ
صحيحان لو  ،كقاؿ أبو اٟتسن القارم  " :إف اإلرساؿ ال يقدح كإف ا١توقوؼ ُب ىذا لو حكم ا١ترفوع  ،ألف
إسقاط الواجب بعد ثبوتو بشبهة خبلؼ مقتضى العقل  ،بل مقتضاه أنو بعد ٖتقق الثبوت ال يرتفع بشبهة ،
فحيث ذكره الصحايب ٛتل على الرفع  ،كأيضان فإف إٚتاع فقهاء األمصار على أف اٟتدكد تدرأبالشبهات كفاية
كلذا قاؿ بعع الفقهاء ىذا اٟتديث متفق عليو  ،كقد تلقتو األمة بالقبوؿ " ا.ىػ .
انظر  :مصنف ابن أيب شيبة  ،رقم األثر (  ، )511/5 ( )28493االستذكار البن عبدالت ( ، )13/8
مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (  ، )2344/6نصب الراية (  ، )333/3الدراية ٗتريج أحاديث ا٢تداية
(. )101/2
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)(1

أف فقهاء األمصار قاطبة قد اتفقوا على أف اٟتدكد تدرأ بالشبهات .
الوجو الثالث :
أف األمة قد تلقت ىذا اٟتديث بالقبوؿ  ،كلذلك قاؿ بعضهم  " :اٟتديث متفق عليو".

الوجو الرابع :

أف ُب تتبع ا١تركم عن النيب  ، كعن أصحابو رضي اهلل عنهم من تلقُت ماعز كغَته
الرجوع عن اإلقرار كذلك احتياالن للدرء بعد ثبوت اإلقرار بأقل من أربع مرات ما يفيد ثبوت
)(2

اٟتكم الذم ينص على أف اٟتدكد تيدرأ بالشبهات .
الوجو الخامس  :يمكن أف يقاؿ أيضان :
أنو إذا كجدت شبهة فإنكم تقولوف  " :اٟتدكد ال ٭تل أف تيدرأ بشبهة  ،ككذلك ال تقاـ

بشبهة كإ٪تا ىو اٟتق هلل تعأب  ،كال مزيد "
ما ذىبتم إليو .

)(3

كىذا فيو تناقع كاضح يدؿ على عدـ صحة

-6اإلجماع -:
كبياف ذلك أف فقهاء األمصار متفقوف على أثر " ادرءكا اٟتدكد بالشبهات " كعلى
العمل بو  ،كقد تلقتو األمة بالقبوؿ "

)(4

.

اعتراض :
ال ييسلَّم ىذا اإلٚتاع مع كجود ا٠تبلؼ ا١تشهور بُت أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة ،
)(5

قوؿ بالظن كال يصح .
كدعول اإلٚتاع ىنا ه

( )1انظر  :مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ( ، )2344/6الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (. )18/4
( )2انظر  :مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ( ، )2344/6الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين ()18/4
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (. )57/12
( )4انظر  :مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ( ، )2344/6الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (.)18/4
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )187/12
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القوؿ الثاني :
عدـ جواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار  ،كإٔب ذلك ذىب بعع ا١تالكية
)(3

)(2

)(1

كبعع

الشافعية كالظاىرية كاستدلوا لذلك بدليلُت :
-1أنو ٓب يثبت عن النيب  أنو لىقَّن ا١تقر الرجوع عن إقراره .
كل حاؿ  ،كىذا
-2أف تلقُت ا١تقر الرجوع عن إقراره يؤدم إٔب إبطاؿ اٟتدكد ٚتلة على ّْ
كل و
أحد ىو
خبلؼ إٚتاع أىل اإلسبلـ  ،كخبلؼ الدين  ،كخبلؼ القرآف كالسنة  ،ألف َّ
)(4

حد يأتيو فبل يقيمو .
كل ٍّ
مستطيع على أف يدرأ َّ
اعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :
أنو ثبت عن النيب  تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار كما ُب حديث ماعز رضي اهلل عنو
ككذلك السارؽ .
الوجو الثاني :
أنو كرد تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار عن بعع الصحابة  ،كا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم كغَتىم

)(5

.

( )1انظر  :البياف كالتحصيل (  ، )220/16ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )255/3التاج كاإلكليل ١تختصر خليل
(. )394/8
قاؿ ُب البياف كالتحصيل (  " : )220/16فإف أقر بالسرقة قبل أف يؤخذ كعينها ٍب رجع فقيل إنو ال يقبل
كقيل ييقبل " كقاؿ ُب ا١تقدمات ا١تمهدات (  " : )255/3كاختلفوا أيضان ُب رجوعو عن اإلقرار – أم من كجب
عليو اٟتد بإقراره -فالذم عليو فقهاء األمصار أنو ييقاؿ كيقبل رجوعو  ،كقاؿ ابن أيب ليلى كعثماف التيمي ال يقبل
رجوعو " ا.ىػ .
( )2انظر  :هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، )168/17حيث قاؿ  " :كاختلف القوؿ ُب أف من أقر بسرقة توجب
حد الزنا
القطع ٍب رجع عن إقراره فهل يسقط القطع عنو بالرجوع عن اإلقرار أـ ال ؟ كاألصح يسقط قياسان على ّْ
 ،ككجو الثا٘ب أف السرقة متعلقة ْتق اآلدمي كالرجوع فيو غَت مقبوؿ " ا.ىػ.
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (. )57/12
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )59/12( ، )52/12
( )5انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )167/3البحر الرائق (  ، )8/5الفواكو الدكا٘ب (  ، )217/2حاشية
-856-

=

الوجو الثالث ( يمكن أف يقاؿ ) -:
إف ثبوت اٟتد كما أنو يكوف باإلقرار فإنو يكوف بشهادة الشهود كذلك  ،كتلقُت ا١تقر
الرجوع عن اإلقرار إ٪تا يكوف ُب اٟتالة األكٔب  ،كذلك امتثاالن ألمر الشارع اٟتكيم  ،كاالمتثاؿ
ألمر الشارع ُب أم شأف ال يكوف تعطيبلن للحدكد مطلقان  ،عبلكة على ذلك أف تلقُت ا١تقر
إ٪تا يكوف ُب اٟتالة األكٔب كما سبق دكف شهادة الشهود .
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ -:

أنو ٓب يثبت عن النيب  مطلقان أنو لقن ا١تقر الرجوع عن اإلقرار  ،كمن زعم ذلك فعليو
الدليل .
الوجو الثاني -:

أف ما كرد عن الصحابة رضي اهلل عنهم ُب تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار فكلها ضعيفة
أك مرسلة ال تقوـ ّٔا حجة  ،بل إف قوؿ الصحايب كلو كاف من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم ليس ْتجة مطلقان .
الوجو الثالث :

كإذا ثبت ما ذيكر ُب الوجو األكؿ كالثا٘ب فإنو بناءن عليهما يكوف تلقُت ا١تقر الرجوع عن
)(1

اإلقرار تعطيبلن للحدكد الشرعية .

ػػػػػػػػػ
=

حاشية العدكم (  ، )334/2البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )374/12اٟتاكم الكبَت ( ، )336/8
كشاؼ القناع ( ، )475/6شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (. )356/6
( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )59/12( )52/12
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الراجح -:
بعد استعراض األقواؿ كاألدلة كا١تناقشة الذم يظهر ٕب أف القوؿ األكؿ ىو القوؿ الراجح
كاهلل أعلم كذلك لؤلسباب التالية -:
-1أف حديث ماعز رضي اهلل عنو حديث صحيح  ،كليس فيو خبلؼ بُت أصحاب
القوؿ األكؿ كالثا٘ب من جهة صحة اٟتديث كثبوتو  ،كالنيب ٓ ب يقبل إقرار ماعز رضي اهلل
عنو من أكؿ مرة بل إنو  جعلو يكرر إقراره حىت أًبَّ أربع مرات ٍب أمر بإقامة َّ
اٟتد عليو ،
كرد اإلقرار من ا١تقر ثبلث مرات أعظم من تلقُت ا١تقر .
َّ
-2أف قوؿ النيب ١ تاعز رضي اهلل عنو  " :لعلك قبٌلت  ،لعلك ١تست  ،لعلك نظرت
ك جنوف  ،فيو داللة كاضحة كوضوح الشمس ُب رابعة النهار على أف النيب  أراد من
 ،أىبً ى
ماعز رضي اهلل عنو أف يرجع عن إقراره  ،كيدؿ على ذلك أيضان إعراض النيب  عن ماعز
رضي اهلل عنو بوجهو أكثر من مرة .
-3أف الشريعة اإلسبلمية ال تتشوؼ إٔب إقامة اٟتدكد  ،كإ٪تا إقامة اٟتدكد ٔتثابة آخر
العبلج كمن ا١تعلوـ أف آخر العبلج الكي  ،كسبب ذلك أف كثرة إقامة اٟتدكد يؤدم إٔب أف
يظن كثَت من الناس ببعع شران  ،فإذا ما كثرت إقامة اٟتدكد  ،فلرٔتا قاؿ قاؿ قائل  :كثَته
من الناس يزنوف  ،ككثَته منهم يسرقوف ككثَت يشربوف ا٠تمر  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة
دفع لضعاؼ النفوس الرتكاب اٟتراـ  ،فإذا ما حدث اإلنساف نفسو
أخرل يكوف فيها ه
بالوقوع ُب الزنا  ،أك السرقة  ،أك ٨تو٫تا  ،كالعياذ باهلل فإف نفسو أك الشيطاف يوسوس لو
كيقوؿ  :انظر إٔب الناس حولك كانظر إٔب من يقاـ عليهم اٟت ٌد إهنم كثَتكف  ،فلست أنت
الوحيد الذم تقدـ على ىذا األمر  ،فيظن من كانت نفسو مريضة أف كثَتان من الناس يزنوف
 ،أك يسرقوف  ،أك يشربوف ا٠تمر .
-4أف من ا١تقاصد العظيمة ُب الشريعة اإلسبلمية السًت على أىل ا١تعاصي قدر
لعل ذلك من أعظم األسباب اليت جعلت النيب  يعرض عن ماعز  ،بل كيلقنو
ا١تستطاع  ،ك َّ
الرجوع .
-5أف كثَتان من فقهاء األمصار رٛتهم اهلل اتفقوا على العمل بقاعدة " ادرءكا اٟتدكد
افق كثَتان من ا١تقاصد الشرعية ،
بالشبهات "  ،بل كتلقتها األمة بالقبوؿ  ،كىذه القاعدة تػي ىو ي
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حىت إف بعضان من أىل العلم حكى اإلٚتاع على العمل ّٔذه القاعدة  ،كالواقع يشهد للعمل
ّٔذه القاعدة السيما ُب احملاكم الشرعية ُب العآب اإلسبلمي كلّْو.
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المطلب الرابع
ثبوت ِّ
الحد بالحمل إف لم تى َّد ًع المرأة شبهة
أكالن  :التعريف ِّ
بالحد كالشبهة لغة كاصطالحان :
الحد لغةن يطلق على و
ُّ
معاف عدةو منها -:

أ-اٟتاجز أك الفاصل بُت الشيئُت .
ب-منتهى الشيء .
جػ -ا١تنع  ،كمنو قيل للبواب حدادان  ،كللسجاف أيضان  ،ألف البواب ٯتنع من الدخوؿ،
كالسجاف ٯتنع من ا٠تركج  ،كلذلك ٝتى ُّ
اٟتد الذم ىو عقوبات ا١تعاصي حدان ألنو ٯتنع من
ا١تعاكدة  ،كحدَّه أقاـ عليو اٟت ٌد  ،كحد ً
َّت ا١ترأة على زكجها ىً
كٖتي ُّد حدادان بالكسر فهي
كٖت ُّد ى
ي
ى
)(1
أحدت إحدادان فهي يً٤ت ّّد  ،يً
ك٤ت َّدةه  ،إذا تركت الزينة .
ُّ
حاد  ،ك ٍ
أما ُّ
الحد اصطالحان -:

عرفو الحنفية بقولهم :
أ-فقد ٌ

العقوبة ا١تقدرة شرعان حقا هلل تعأب

)(2

.

كعرفو الشافعية بقولهم -:
بٌ -

عقوبة مقدرة كجبت زجران عن ارتكاب ما يوجبو
)(4

)(3

 ،كعرفو بعضهم بتعريف اٟتنفية

السابق  ،كقاؿ بعضهم  " :عقوبة مقدرة ٕتب على معصية ٥تصوصة  ،حقان هلل أك آلدمي

حد) ص ( ، )53كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( َّ
( )1انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( َّ
حد) ص (. )77
( )2انظر  :ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )339/2العناية شرح ا٢تداية (  ، )212/5البناية شرح ا٢تداية
( ، )256/6تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )163/3البحر الرائق (  ، )256/5تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق ( ، )163/3البحر الرائق ( ، )2/5اللباب ُب شرح الكتاب (. )181/3
( )3انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )520/2حاشية البجَتمي (. )167/4
( )4انظر  :مغٍت احملتاج (. )46/5
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)(1

أك ٢تما .
كعرفو الحنابلة بقولهم :
جػٌ -

)(2

عقوبة مقدرة شرعان ُب معصية ٯتنع من الوقوع ُب مثلها .
أما الشبهة لغةن فهي :
)(3

كشبّْو
االلتباس  ،يقاؿ  :اشتبهت عليو األمور أم التبست  ،الشتباه بعضها بعضان  ،ي
ك٭تذر ا١ترء فيقاؿ لو  :إياؾ كا١تشتبهات أم  :األمور ا١تشكبلت
عليو األمر أم ليبّْس عليو  ،ي
)(4

ككقع ُب الشبو أك الشبهات أم ُب األمور ا١تلتبسات  ،كا١تتشأّات ا١تتماثبلت .

كيقاؿ ُب باب االعتقاد ُ :ب قلبو شبهة  ،أم أمر التبس فيو اٟتق بالباطل  ،كٝتيت
)(5

شبهة ألهنا تشبو اٟتق .

أما الشبهة اصطالحان -:

.

)(6

" ما ٓب يتقُت كونو حبلالن أك حرامان "  ،كقاؿ بعضهم  " :الًتدد بُت اٟتبلؿ كاٟتراـ" .
ثانيان  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على ثبوت ِّ
الحد بالحمل إف

لم َّ
تدع المرأة شبهة ىو  :شيخ اإلسبلـ أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية
)(8

)(7

ُب كتابو ٣تموع

الفتاكل حيث قاؿ  " :كاختلفوا ُب ا١ترأة إذا كجدت حبلى  ،كٓب يكن ٢تا زكج كال سيد،
كٓب تدَّع شبهة ُب اٟتمل  ،ففيها قوالف ُب مذىب أٛتد كغَته  ،قيل  :ال َّ
حد عليها ألنو ٬توز
( )1انظر  :حاشية اٞتمل (. )136/5
( )2انظر  :اإلقناع (  ، )244/4شرح منتهى اإلرادات (  ، )335/3الركض ا١تربع (  ، )662كشف ا١تخدرات
( ، )743/2مطالب أكٕب النهى (. )158/6
( )3انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (شبو) (. )138
( )4انظر  :أساس الببلغة مادة (شبو) (. )493/1
( )5انظر  :لساف العرب  ،مادة (شبو) ( ، )55/13كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (شبو) (. )177
للسنىػٍيكي (. )77
()6انظر  :التعريفات للجرجا٘ب ( ، )124كاٟتدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ُّ
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )161
( )8انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )324/28
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بتحمل أك بوطء شبهة  ،كقيل  :بل يٖت ُّد  ،كىذا ىو ا١تأثور عن
أف تكوف حبلت مكرىة أك ٌ
ا٠تلفاء الراشدين  ،كىو األشبو بأصوؿ الشريعة ،كىو مذىب أىل ا١تدينة  ،فإف االحتماالت
النادرة ال يلتفت إليها كاحتماؿ كذّٔا ككذب الشهود " ا.ىػ .
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(1

-1عن النزاؿ بن ستة قاؿ  :بينما ٨تن ٔتٌت مع عمر إذا امرأة ضخمة على ٛتارة
تبكي قد كاد الناس أف يقتلوىا من الزحاـ  ،يقولوف  :زنيت  ،فلما انتهت إٔب عمر قاؿ  :ما
)(2

يبكيك ؟ أف أمرأة رٔتا استكرىت  ،فقالت  :كنت امرأة ثقيلة الرأس  ،ككاف اهلل يرزقٍت من
من صبلة الليل  ،فصليت ليلة ٍب ٪تت  ،فواهلل ما أيقظٍت إال الرجل قد ركبٍت  ،فرأيت – أم
 فنظرت إليو مقفينا ما أدرم من ىو من خلق اهلل  ،فقاؿ عمر لو قتلت ىذه خشيت على)(3

األخشبُت النار ٍ ،ب كتب إٔب األمصار أال تقتل نفس دكنو .

( )1ىو النزاؿ بن ستة ا٢تبلٕب  ،من بٍت ىبلؿ بن عامر بن صعصعة  ،ذيكًر فيمن رأل النيب  كٝتع منو  ،قاؿ ابن
عبدالت  " :كال أعلم لو ركاية إال عن علي  ،كابن مسعود رضي اهلل عنهم  ،كىو معركؼ ُب كبار التابعُت
كفضبلئهم  ،ركل عنو الشعيب كالضحاؾ كعبدا١تلك بن ميسرة كإٝتاعيل بن رجاء " .
انظر  :االستيعاب البن عبدالت  ،رقم الًتٚتة (  ، )1524/4( )2655رجاؿ صحيح البخارم أك ا٢تداية
كاإلرشاد فيمن عرفة أىل الثقة كالسداد  ،رقم (  ، )754/2 ( )1265أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم
الًتٚتة ( ، )298/5( )5209هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )334/29( )6391
( )2ىكذا كتبت  ،كلعل الصواب كاهلل أعلم أف ىذا من قوؿ عمر رضي اهلل عنو صوابو " إهنا امرأة رٔتا استكرىت "
كقاؿ مذا بعد سؤا٢تا من باب تقدٙب العذر ٢تا .
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )512/5( )28051كرقم ( . ) 508 ( ) 28492
كاألثر صحيح  ،حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبدا١تلك بن ميسرة عن النزاؿ بن ستة " .....
عبداهلل بن إدريس إماـ ثقة  ،ككاف بينو كبُت مالك بن أنس صلة  ،كقاؿ عثماف الدارمي ليحِت بن معُت :
ابن إدريس أحب إليك أك ابن ٪تَت ؟ فقاؿ  :كبل٫تا ثقتاف  ،إال أف ابن إدريس أرفع كىو ثقة ُب كل شيء " ا.ىػ
 .كشعبة بن اٟتجاج إماـ ثقة معركؼ  ،كعبدا١تلك بن ميسرة ا٢تبلٕب العامرم أبو زيد قاؿ عنو أبو حاًب كالنسائي
كابن خراش  :ثقة  ،كذكره ابن حباف ُب الثقات  ،كالنزاؿ بن ستة صحايب جليل .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة لعبداهلل بن إدريس (  ، )86/4 ( )3147كرقم الًتٚتة لعبدا١تلك بن
ميسرة ا٢تبلٕب العامرم (. )577/4( )4154
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)(1

)(2

)(3

-2عن ابن جريج قاؿ  :أخت٘ب أبو جحيفة أف الشعيب أخته أف عليان أيٌب بامرأة
ً
استكرىك
علي  :لعل الرجل
من ٫تداف  ،بانت حبلى  ،ييقاؿ ٢تا شراحة قد زنت  ،فقاؿ ٢تا ّّ
فلعل لك
فلعل الرجل قد كقع عليك كأنت راقدة  ،قالت  :ال  ،قاؿ ٌ :
 ،قالت  :ال  ،قاؿ ٌ :
عدكنا ىؤالء  ،كأنت تكتمينو  ،قالت :ال  ،فحبسها  ،حىت إذا كضعت جلدىا
زكجان من ّْ
يوـ ا٠تميس مئة جلدة  ،كرٚتها يوـ اٞتمعة  ،فأمر فحفر ٢تا حفرة بالسوؽ  ،فدار الناس
عليها – أكقاؿ ّٔا -فضرّٔم بالدرة ٍ ،ب قاؿ  :ليس ىكذا الرجم  ،إنكم إف تفعلوا ىذا
يفتك بعضكم بعضان  ،كلكن صفوا كصفوفكم للصبلة ٍ ،ب قاؿ  :يا أيها الناس ! إف أكؿ
الناس يرجم الزا٘ب اإلماـ  ،إذا كاف االعًتاؼ  ،كإذا شهد أربعة شهداء على الزنا  ،أكؿ
كت ٍ ،ب أمر
الناس يرجم الشهود  ،بشهادهتم عليو ٍ ،ب اإلماـ ٍ ،ب الناس ٍ ،ب رماىا ْتجر ك ٌ
)(4

الصف األكؿ فقاؿ  :ارموا ٍ ،ب قاؿ  :انصرفوا  ،ككذلك صفان صفان حىت قتلوىا .

()1كىو عبدا١تلك بن عبدالعزيز بن جريج  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )741
السوائي من بٍت سواءة بن عامر بن صعصعة  ،كقد ركل عن النيب
( )2أبو جحيفة ىو  :كىب بن عبداهلل ُّ



أحاديث  ،كقد رأل النيب  كٝتع منو كتوُب بالكوفة ُب كالية بشر بن مركاف " .
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (  ، )2722/5االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة ( )2732
( ، )1561/4أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،رقم الًتٚتة (. )48/5( )5752
( )3ىو عامر الشعيب  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )612
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  )326/7( )13350كاألثر إسناده صحيح أختنا ابن جريج قاؿ :أخت٘ب
أبو يجحيفة أف الشعيب أخته أف عليان . " ....
ابن جريج ىو عبدا١تلك بن عبدالعزيز كقد تقدمت ترٚتتو ص (  ، )741كأبو يجحيفة صحايب جليل ،
تابعي جليل أدرؾ ٜتس مائة من أصحاب النيب  " ا.ىػ .
كعامر الشعيب تقدمت ترٚتتو ه
انظر  :التاريخ الكبَت (  ، )450/6رقم الًتٚتة (  ، )450/6( )2961الطبقات ٠تليفة خياط رقم الًتٚتة
( ، )266/1( )1144هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )27/4( )3029
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:
تحرير محل النزاع :

اتفق أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب على أف ا١ترأة ال ُّ
ٖتد باٟتمل ُب حالتُت :

الحالة األكلى  :أف تكوف ا١ترأة ذات زكج أك سيد .

الحالة الثانية  :أف توجد قرينة تدؿ على أف ىذا اٟتمل حدث عن طريق الغصب أك
اإلكراه أك بدخوؿ الرجل على غَت زكجتو با٠تطأ  ،أك ٨تو ذلك ٦تا ٯتكن أف تعذر ا١ترأة فيو،
كال يقاـ عليها ُّ
اٟتد بو

)(1

.

كاختلفوا ُب ظهور اٟتمل مع عدـ كجود اٟتالتُت السابقتُت أك مع ادعاء ا١ترأة شبهة
معينة دكف أف توجد بيّْنةه أك قرينة كاضحة تدؿ على صدؽ دعواىا على قولُت :
القوؿ األكؿ :

)(2

أف َّ
اٟتد ُب الزنا ال يثبت ٔتجرد اٟتمل  ،بل إنو مىت ما ادعت ا١ترأة شبهة فإنو ال ٬توز
( )1انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )164/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )213/5القوانُت الفقهية ( ،)219
مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )292/5الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1075/2اٟتاكم الكبَت
للماكردم (  ، )227/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )359/12ا١تغٍت البن قدامة ( ، )377/12
شرح منتهى اإلرادات (. )197/6
( )2فائدة :

من األمور اليت ينبغي أف يتنبو ٢تا طالب العلم أنو ال يلزـ ذكر بعع األحكاـ التفصيلية اليت ال تنتج من
األحكاـ اليت تعتت أصبلن ٢تا إال عن طريق االستطراد أك بياف حكمها ١تن قاؿ ٓتبلفها  ،كمثاؿ ذلك ا١تسألة اليت
٨تن بصددىا حيث إف ٚتهور أىل العلم يركف أف األصل ُب ثبوت َّ
حد الزٗب أنو ال يثبت إال عن طريقُت ك٫تا:
أ-اإلقرار .
ب-الشهود األربعة .
حد الزنا ثبلث طرؽ كىي :
خبلفان للمالكية الذين يركف أف إلثبات ّْ
أ-اإلقرار .
ب-الشهود األربعة .
جػ -اٟتمل .
اٟتد باٟتمل نإتة عن عدد طرؽ ثبوت ّْ
فمسألة ثبوت ّْ
حد الزنا  ،فاٞتمهور عندىم طريقاف فقط  ،كبناءن
على ذلك ال يلزـ ذكر ىذه ا١تسألة ُب ٚتيع الكتب أك ُب ٚتيع ا١تذاىب ألف بعع أىل العلم يكتفي بذكر
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=

اٟتد عليها -أم أف األمر َّ
البد أف يؤكؿ إٔب اإلقرار
إقامة ّْ
)(1

)(2

)(3

– كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل

العلم من اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة كاستدلوا بثبلثة أدلة كىي على النحو التإب-:
)(4

-1عن النزاؿ بن ستة قاؿ  :بينما ٨تن ٔتٌت مع عمر إذا امرأة ضخمة على ٛتارة
تبكي قد كاد الناس أف يقتلوىا من الزحاـ  ،يقولوف  :زنيت  ،فلما انتهت إٔب عمر قاؿ  :ما
ػػػػػػػػػ
=

حد الزنا ك٫تا :
طريقي ثبوت ّْ
أ-اإلقرار .
ب-كالشهود األربعة .
كثَت من اٟتنفية ُب كتبهم ،
مع اإلعراض عن مسألة اٟتمل ألهنا ليست من طرؽ ثبوت اٟت ٌد كما فعل ذلك ه
حد الزنا بثبلثة طرؽ  ،فإنو من البلٌزـ أف تذكر ىذه ا١تسألة ُب ٚتيع
كذلك ٓتبلؼ ا١تالكية الذين قالوا بثبوت ّْ
كتبهم.
( )1انظر  :ا٢تداية ُب شرح ا١تبتدم (  ، )339/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )164/3العناية شرح ا٢تداية
( ، )213/5البناية شرح ا٢تداية ( ، )256/6اللباب ُب شرح الكتاب ( ، )181/3بداية ا١تبتدم (، )104/1
الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (. )31/4
( )2انظر  :األـ (  ، )47/7اٟتاكم الكبَت (  ، )227/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )359/12منهاج
الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ( ، )296مغٍت احملتاج ( ، )451/5أسٌت ا١تطالب ( ، )130/4قاؿ الشافعي رٛتو اهلل:
" لو كجدت حامبلن فادعت تزك٬تان أك إكراىان ٓب َّ
ٖتد  " ....ا.ىػ  ،األـ للشافعي (  ، )47/7كقاؿ البجَتمي" :
فبل يثبت الزنا باليمُت ا١تردكدة  ،كال ْتبل ا١ترأة كىي خلية خبلفان للمالكية ٍ "....ب قاؿ  " :كإذا ظهر با١ترأة ٛتل
 ،ال زكج ٢تا ككذلك األمة اليت ال يعرؼ ٢تا سيد  ،كتقوؿ أيكرىت أك كطئت بشبهة فبل ٬تب عليها ّّ
حد ١تا قالو
أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد ُب أظهر ركايتيو  " ...انظر  :حاشية البيجرمي (.)175/4
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )377/12الفركع ( ، )69/10اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ()99/10
 ،دليل الطالب لنيل ا١تطالب (  ، )313كشف ا١تخدرات (  ، )752/2مطالب أكٕب النهى (  ، )193/6ا١تبدع
ُب شرح ا١تقنع (  ، )400/7الكاُب (  ، )90/4حاشية الركض ا١تربع (  ، )328/7شرح منتهى اإلرادات
( ، )197/6منار السبيل (. )371/2
قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل  " :كإف حبلت امرأة ال زكج ٢تا كال سيد ٓب يلزمها ُّ
اٟتد بذلك  ،كتيسأؿ  ،فإف
ادعت أهنا أيكرىت أك كطئت بشبهة أك ٓب تعًتؼ بالزنا ٓب يٖت َّد  ،كىذا قوؿ أيب حنيفة كالشافعي  ،كقاؿ مالك :
عليها ُّ
اٟتد . " ....
انظر  :ا١تغٍت (. )377/12
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 843
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)(1

يبكيك ؟ أف أمرأة رٔتا استكرىت  ،فقالت  :كنت امرأة ثقيلة الرأس  ،ككاف اهلل يرزقٍت من
–أم
صبلة الليل  ،فصليت ليلة ٍب ٪تت  ،فواهلل ما أيقظٍت إال الرجل قد ركبٍت  ،فرأيت
فنظرت  -إليو مقفينا ما أدرم من ىو من خلق اهلل  ،فقاؿ عمر ؾ لو قتلت ىذه خشيت
)(2

على األخشبُت النار ٍ ،ب كتب إٔب األمصار أال تقتل نفس دكنو .
)(3

)(4

)(5

-2عن ابن جريح قاؿ  :أخت٘ب أبو جحيفة أف الشعيب أخته أف عليان أيٌب بامرأة
ً
استكرىك ،
علي  :لعل الرجل
من ٫تداف  ،حبلى  ،ييقاؿ ٢تا شراحة قد زنت  ،فقاؿ ٢تا ّّ
فلعل لك
فلعل الرجل قد كقع عليك كأنت راقدة  ،قالت  :ال  ،قاؿ ٌ :
قالت  :ال  ،قاؿ ٌ :
عدكنا ىؤالء  ،كأنت تكتمينو  ،قالت :ال  ،فحبسها  ،حىت إذا كضعت جلدىا
زكجان من ّْ
يوـ ا٠تميس مئة جلدة  ،كرٚتها يوـ اٞتمعة  ،فأمر فحفر ٢تا حفرة بالسوؽ  ،فدار الناس
عليها – أكقاؿ ّٔا -فضرّٔم بالدرة ٍ ،ب قاؿ  :ليس ىكذا الرجم  ،إنكم إف تفعلوا ىذا
يفتك بعضكم بعضان  ،كلكن صفوا كصفوفكم للصبلة ٍ ،ب قاؿ  :يا أيها الناس ! إف أكؿ
الناس يرجم الزا٘ب اإلماـ  ،إذا كاف االعًتاؼ  ،كإذا شهد أربعة شهداء على الزنا  ،أكؿ
كت ٍ ،ب أمر
الناس يرجم الشهود  ،بشهادهتم عليو ٍ ،ب اإلماـ ٍ ،ب الناس ٍ ،ب رماىا ْتجر ك ٌ
)(6

الصف األكؿ فقاؿ  :ارموا ٍ ،ب قاؿ  :انصرفوا  ،ككذلك صفان صفان حىت قتلوىا .
كجو الداللة :

دلت ىذه اآلثار بوضوح أف عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما ٓب
حد الزنا
٭تكما ٔتجرد اٟتمل الظاىر  ،إذ لو أهنما حكما ٔتجرد اٟتمل الظاىر لوجب إقامة ّْ
مرد األمر إٔب اإلقرار الذم ىو أحد
على ا١ترأتُت  ،بل إهنما استنطقا ا١ترأتُت اٟتاملتُت فكاف ُّ
( )1تقدـ بياهنا ص (. ) 843
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 843
()3كىو عبدا١تلك بن عبدالعزيز بن جريج  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )741
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 844
( )5ىو عامر الشعيب  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )612
()6تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 844
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طريقي ثبوت ّْ
حد الزنا  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتمل ٔتجرده ال ٬توز أف يكوف دليبلن
حد الزنا .
على ثبوت ّْ
اعتراض :

قد كرد عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم اعتبار اٟتمل دليبلن على ثبوت الزنا  ،كمن
ذلك -:
أ-عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :لقد خشيت أف يطوؿ بالناس زماف
حىت يقوؿ قائل  :ال ٧تد الرجم ُب كتاب اهلل فيضلوا بًتؾ فريضة أنز٢تا اهلل  ،أال كإف الرجم
اٟتبل
كاجب على كل من زٗب من الرجاؿ كالنساء إذا كاف ٤تصنان  ،إذا قامت البينة  ،أك كاف ي
)(1

أك االعًتاؼ " .
ب-أنو ركم أف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أيٌب بامرأة كلدت لستة أشهر  ،فأمر ّٔا
أف ترجم  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  " :ليس لك عليها سبيل

)(2

 ،قاؿ اهلل تعأب :

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ " .
)(3

جػ -عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :يا أيها الناس إف الزنا زناءىاف  ،زٗب سر ،كزٗب
عبلنية  ،فزٗب السر أف يشهد الشهود  ،فيكوف الشهود أكؿ من يرمي  ،كزٗب العبلنية أف

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :االعًتاؼ بالزنا  ،رقم (  ، )168/8 ( )6829كمسلم  ،كتاب :
اٟتدكد  ،باب  :رجم الثيب ُب الزٗب  ،رقم ( )1317/2( )1691كغَت٫تا .
( )2أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )825/2 ( )11كرقم (  ، )19/2 ( ، )1763كعبدالرزاؽ ُب مصنفو
رقم (  )351/7 ( )13446كرقم (  ، )351/7 ( )13447كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم ( )2075
( ، )93/2كابن شبة ُب تاريخ ا١تدينة (  )978/3( ، )977/3كابن منده ُب التوحيد كمعرفة أٝتاء اهلل عز كجل
كصفاتو  ،رقم (  ، )247 ( )101كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )308/2 ( )3108كالبيهقي ُب السنن
الكتل  ،رقم (. )727/7( )15551
كاألثر صحيح  ،صححو اٟتاكم رٛتو اهلل حيث قاؿ  " :ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب يٮترجاه  ،ككافقو الذىيب رٛتو
اهلل تعأب .
انظر  :مستدرؾ اٟتاكم ( ، )308/2البدر ا١تنَت (. )133/8
( )3سورة األحقاؼ من اآلية (. )15
-867-

)(1

يظهر اٟتمل أك االعًتاؼ  ،فيكوف اإلماـ أكؿ من يرمي" .
فهذه اآلثار تدؿ داللة كاضحة ال لبس فيها كال غموض على أف اٟتمل يعتت قرينة
حد الزنا كاإلقرار  ،أك الشهود األربعة .
ظاىرة على كجوب ّْ
جواب عن االعتراض من خمسة كجوه -:
الوجو األكؿ  :يمكن أف يقاؿ :
قوؿ ٢تما
ما ذيكر من أثر عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما إ٪تا ىو ه
 ،ذكراه ُب مقاـ البياف العاـ كليس ُب مقاـ القضاء كاٟتكم  ،كالفرؽ بُت ا١تقامُت بعيد
صح من قضاء عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي
كشاسع  ،كيدؿ على ذلك أنو َّ

حد الزنا كما ُب أثر النزاؿ بن ستة
اهلل عنهما عدـ اعتبار اٟتمل قرينة كافية على ثبوت ّْ

)(2

)(3

كابن جريج ا١تتقدمُت .
الوجو الثاني -:

)(4

أف أثر علي رضي اهلل عنو ضعيف  ،عبلكة على ثبوت قضائو ٓتبلؼ ما ذيكر من قولو

( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )97/2( )646كاألثر إسناده ضعيف كإسناده أبو خالد األٛتر عن
حجاج بن أرطأة عن اٟتسن بن سعد عن عبدالرٛتن بن عبداهلل بن مسعود كعلة ضعفو حجاج بن أرطأة كىو
صدكؽ حسن اٟتديث إال أنو مدلس  ،كمن ا١تعلوـ أف ا١تدلس تضعف ركايتو إذا عنعن كٓب يصرح بالتحديث ،
كقد كصفو بعع احملدثُت بأنو كثَت ا٠تطأ كىذا من ا١تبالغة كما يقولو بعع احملدثُت ،كقد ضعفو بعع احملدثُت ١تا
نقموا عليو من التدليس فانسحب ذلك على منزلتو  ،كما قاؿ ا٠تليلي ُب اإلشارة  " :عآب ثقة كبَت  ،ضعفوه
لتدليسو  ،كعندنا أف أحسن ما قيل فيو ىو قوؿ أيب حاًب الرازم  " :صدكؽ يدلس عن الضعفاء  ،يكتب حديثو
فإذا قيل حدثنا  ،فهو صاّب ال يرتاب ُب صدقو كحفظو إذا َّبُت السماع " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،ترٚتة أيب خالد األٛتر كىو سليماف بن حياف (  ، )271/3 ( )2488كترٚتة
حجاج بن أرطأة بن ثور بن ىبَتة الكوُب القاضي ( ، )57/2( )1097كترٚتة اٟتسن بن سعد بن معبد القرشي
(ٖ ، )130/2( )1216ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ٟتجاج بن أرطأة (. )250/1( )1119
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 843
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 741
( )4انظر  :هتذيب الكماؿ ( ٖ ، )271/3 ( ، )130/2 ( )57/2ترير تقريب التهذيب (  ، )250/1كعلة ضعفو
حجاج بن أرطأة كما تقدـ ص (. ) 851
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 ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٬تب الرجوع إٔب ما ثبت دكف ما ٓب يثبت .
الوجو الثالث :

أف ما ذيكر من أثر عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ال يصح أف ٭تتج بو  ،كذلك ألف
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنكر على عثماف رضي اهلل عنو ٍ ،ب رجع عثماف إٔب قوؿ
)(1

علي رضي اهلل عنو .
الوجو الرابع  :يمكن أف يقاؿ :
إف األصل ىو عصمة دـ ا١تسلم مع عفتو  ،كإذا تردد األمر بُت ىدـ ىذا األصل كالبقاء
عليو كجب البقاء عليو حىت يزكؿ بيقُت دكف شك فيو  ،كاختبلؼ الصحابة رضي اهلل
عنهم–على فرض كجود االختبلؼ٬ -تعل األمر غَت متيقن منو بل ىو مشكوؾ فيو  ،كإذا
حد الزنا.
كاف األمر كذلك فبل يكوف اٟتمل دليبلن على ثبوت ّْ
الوجو الخامس  :يمكن أف يقاؿ :

إف عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما قد استنطقا ا١ترأتُت اٟتاملتُت،
حد الزنا دكف ريب أك شك  ،كإذا كاف األمر
فرجع األمر إٔب اإلقرار الذم يفيد إثبات ّْ
حد الزنا ٔتجرده.
كذلك فإنو ال ٬توز أف يعتت اٟتمل دليبلن على ثبوت ّْ
العامة كا١تهمة ُب الشريعة اإلسبلمية أف اٟتدكد تيدرأ بالشبهات
 -3أنو من القواعد ٌ
)(3

)(2

،

كقد ىكىرىد ُب ذلك آثار كثَتةه عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كىذه القاعدة ٤تل اتفاؽ بُت
علماء األمصار قاطبة  ،بل نقل بعضهم اإلٚتاع عليها  ،كقد تلقت األمة ىذه القاعدة

( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )205/11
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )38/9بدائع الصنائع (  ، )248/3البياف كالتحصيل (  ، )325/16الذخَتة للقراُب
( ، )60/12األـ للشافعي ( ٥ ، )2271/6تتصر ا١تز٘ب (  ، )420/8عمدة الفقو (  ، )136الفركع
( ، )136/10ا١تبدع (  ، )389/7تفسَت القرطيب (  ، )298/13تفسَت الرازم (  ، )320/23تفسَت
النيسابورم ( ، )153/5ركح البياف (. )121/6
( )3انظر  :مصنف ابن أيب شيبة (  ، )511/5االستذكار البن عبدالت (  ، )13/8احمللى البن حزـ ( ، ))59/12
مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ( ، )2344/6الدراية ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )101/2
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)(1

كحديثها بالقبوؿ  ،كالشبهة ُب مسألتنا ىذه متحققة من نو واح عدة :
الناحية األكلى :

أف اٟتمل قد يكوف من كطء شبهة  ،ككطء الشبهة ال َّ
حد فيو .
الناحية الثانية :

أف اٟتمل قد يكوف من كطء إكراه  ،كا١تكره على الزنا ال َّ
حد عليو .
الناحية الثالثة -:

أف اٟتمل قد يكوف من غَت ٚتاع كما لو أدخلت ا١ترأة ماء الرجل ُب فرجها بفعلها أك
بفعلو  ،كاٟتمل من غَت طريق مباشر باٞتماع ال َّ
حد فيو .
الناحية الرابعة-:

أف اٟتمل قد يكوف من غَت علم ا١ترأة  ،كما ُب أثر النزاؿ بن ستة حيث ذكرت ا١ترأة أف
)(2

مواقعة الرجل ٢تا ُب نومها كاف بغَت علمها ألهنا ثقيلة الرأس .
درأ ُّ
اٟتد ٘تشيان مع ىذه القاعدة الشرعية العظيمة .
كمع قياـ ىذه االحتماالت البي َّد أف يي ى
اعتراض -:

حد الزنا ثبلثة طرؽ كىي :
أف طرؽ إثبات ّْ
أ-اإلقرار .
ب-الشهود األربعة .
جػ -اٟتمل .
حد الزنا فليس ىناؾ ٙتة شبهة إذ إنو ال فرؽ ُب
كإذا كاف اٟتمل كاحدان من طرؽ إثبات ّْ
)(3

حد الزنا بُت اإلقرار كالشهود كاٟتمل .
ثبوت ّْ
جواب عن االعترض :

حد الزنا باٟتمل على ثبوتو باإلقرار كالشهود قياس مع الفارؽ إذ إف األدلة
قياس إثبات ّْ
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )377/12االستذكار البن عبدالت (. )13/8
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )227/13ا١تغٍت البن قدامة (. )377/12
( )3انظر  :مواىب اٞتليل ( ، )292/5حاشية العدكم ( ، )325/2الشرح الكبَت (.)319/4
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الشرعية قد دلٌت على ثبوت حد الزنا باإلقرار كالشهود الذم ىو ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم
حد الزنا باٟتمل ىو ٤تل اختبلؼ ،
دكف اٟتمل ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف ثبوت ّْ
)(1
حد الزنا .
كبناءن على ذلك ال ييسلَّم ٔتا ذيكر من داللتو على ثبوت ّْ
القوؿ الثاني - :
أف َّ
حد الزنا يثبت ٔتجرد اٟتمل على ا١ترأة اليت ليس ٢تا زكج أك سيد  ،كلو ادعت ا١ترأة
شبهة إال أف تأٌب ببينة تدؿ على ما ادعتو  ،كأف تأٌب متعلقة ٔتن اغتصبها  ،أك مستغيثة ٦تن

استكرىها  ،أك تأٌب صارخة شاكية ك٨تو ذلك  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية
)(4

)(3

)(2

كركاية عند

اٟتنابلة كقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،كاستدلوا لذلك :
)(5

فدخلت عليها فإذا
-1عن بصرة رضي اهلل عنو قاؿ  " :تزكجت امرأة بكران ُب سًتىا ى
()1انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )227/13ا١تغٍت البن قدامة (. )377/12
( )2انظر  :القوانُت الفقهية (  ، )219الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (  ، )129/11الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة
( ، )1075/2البياف كالتحصيل ( ، )236/11ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )148/2الفواكو الدكا٘ب (، )208/2
حاشية العدكم (  ، )325/2الثمر الدا٘ب ( شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )594الشرح الكبَت ( ،)319/4
منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( ، )259/9مواىب اٞتليل ( ، )292/5بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ()280/4
.
َّت إال أف
كحد ٍ
استي ٍك ًر ي
قاؿ ُب الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب ( " : )129كإف قالت امرأة ّٔا ٛتل ٍ
ىت ٓب تصدؽ ي
تعرؼ بيّْنةه أك جاءت مستغيثة عند النازلة أك جاءت تى ٍد ىمى  " .....ا.ىػ .
كقاؿ ُب الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة  " : )1075/2 ( :كاٟتامل من غَت زكج أك سيد عليها ُّ
اٟتد  ،فإف
ادعت أهنا غصبت ٓب يقبل قو٢تا إال أف تأٌب شاكية ُب فور ذلك " ا.ىػ .
كقاؿ ُب مواىب اٞتليل ( " : )292/5ا١ترأة اليت ظهر ّٔا ٛتل كال ييعرؼ ٢تا زكج أك كانت أمة كال سيد ٢تا
أك ٢تا سيد كىو منكر لوطئها فإهنا ُّ
ٖتد  ،كال يقبل دعواىا الغصب على ذلك ببل قرينة تشهد ٢تا بذلك  ،كأما إف
كانت ٢تا قريبنة فبل َّ
حد عليها كما إف جاءت تدمى كىي مستغيثة " ا.ىػ .
( )3انظر  :الفركع (  ، )69/10ا١تبدع (  ، )400/7اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ( ٣ ، )199/10تموع
الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )324/28
( )4انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (. )324/28
( )5ىو بصرة الغفارم كقيل بسرة كقيل نضلة  ،ركل عنو سعيد بن ا١تسيب أنو تزكج امرأة فدخل ّٔا  ،فوجدىا حبلى ،
ففرؽ رسوؿ اهلل  بينهما  ،كقاؿ  :إذا كضعت فأقيموا عليها َّ
اٟتد  ،كأعطاىا الصداؽ ٔتا استحل من فرجها
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=

ىي حبلى فقاؿ النيب ٢ تا الصداؽ ٔتا استحللت من فرجها  ،كالولد عب هد لك  ،فإذا كلدت
فاجلدىا أك قاؿ فحدكىا "

)(1

 .ا.ىػ .

كجو الداللة :
ػػػػػػػػػ
=

 " ...ا.ىػ  .كىو ٥تتلف فيو فمن أىل العلم من يرل أنو ٣تهوؿ كبعضهم يرل أنو صحايب  ،كمن ا١تعلوـ أف

جهالة اسم الصحايب ال تضر  ،سكن ا١تدينة كركل عن النيب  رضي اهلل عنو على التسليم لكونو صحابيان "
ا.ىػ .
انظر  :معجم الصحابة للبغوم  ،رقم الًتٚتة (  ، )348/1( )27االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم
الًتٚتة ( ، )184/1( )217أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )379/1 ( ، )415اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب،
رقم الًتٚتة ( ، )436/2( )1732ا١تؤتلف كا١تختلف للدارقطٍت (. )288/1
)2131
( )1أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب ُ :ب الرجل يتزكج ا١ترأة فيجدىا حبلى  ،رقم (
( ، )241/2كأبو عاصم ُب اآلحاد كا١تثا٘ب  ،رقم (  ، )227/4( )2212كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( )3616
( ، )368/4كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم ( ، )199/2( )2746كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ()13889
( ، )254/7ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (.)91/10( )13786
كاٟتديث ضعيف  ،كسبب ذلك أف فيو علبلن أربع -:
العلة األكلى :

أف ىذا اٟتديث يركيو ابن جريج عن صفواف بن سليم عن سعيد بن ا١تسيب عن رجل من األنصار ،كجريج
ٓب يسمعو من صفواف  ،كإ٪تا ركاه عن إبراىيم بن ٤تمد بن أيب ٭تِت األسلمي عن صفواف  ،كإبراىيم ىذا  :مًتكؾ
اٟتديث  ،تركو أٛتد بن حنبل  ،ك٭تِت بن معُت  ،كابن ا١تبارؾ  ،كأبو حاًب  ،كأبو زرعة الرازياف كغَتىم  ،كقد
يسئل عنو مالك رٛتو اهلل أكاف ثقة  ،فقاؿ  :كال ُب دينو " ا.ىػ .
العلة الثانية :

إف ابن جريج مدلس  ،كقد عنعن .

العلة الثالثة :

أف ا١تعركؼ أف اٟتديث إ٪تا ييركل مرسبلن عن سعيد بن ا١تسيب عن النيب  ، كذا ركاه قتادة  ،كيزيد بن
نعيم  ،كعطاء ا٠ترسا٘ب  ،كلهم عن سعيد عن النيب  ، كقد حكم بإرسالو عبداٟتق كا٠تطايب كغَتىم.

العلة الرابعة  :أف بصرة ٥تتلف ُب صحبتو  ،بل ذىب بعع احملدثُت إٔب أنو ٣تهوؿ .
انظر  :تنقيح التحقيق (  ، )348/4جامع ا١تسانيد كالسنن  ، )544/1 ( ،التخليص اٟتبَت ( ، )465/3
معآب السنن ( ، )217/3عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد كحاشية ابن القيم (.)118/6
-872-

َّ
حد الزنا كالشهود
دؿ اٟتديث داللة كاضحة على أف اٟتمل يعتت دليبلن على ثبوت ّْ
اٟتد عليها دكف أف يستفهم منها أك يسأ٢تا .
كاإلقرار  ،كيؤيد ذلك أف النيب  أمر بإقامة ّْ
اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
أف اٟتديث فيو أربع علل -:
العلة األكلى :

أف راكم اٟتديث ىو بصرة  ،كبصرة ىذا ٣تهوؿ .

العلة الثانية -:

أف اٟتديث من ركاية ابن جريج  ،كىو مدلس  ،كقد عنعن فبل ٭تتج ْتديثو .
العلة الثالثة :

أف اٟتديث ٓب يثبت كصلو  ،بل ا١تشهور عند كث وَت من احملدثُت إرسالو .
العلة الرابعة -:

أف ُب إسناده إبراىيم بن ٤تمد بن أيب ٭تِت األسلمي
)(5
)(4
)(3
و
كحينئذ ال يكوف اٟتديث حجة .
كأٛتد كغَت٫تا ،

)(1

مًتكؾ تركو اإلماـ مالك

)(2

( )1ىو إبراىيم بن ٤تمد بن أيب ٭تِت األسلمي  ،كاٝتو ٝتعاف األسلمي موالىم  ،أبو إسحاؽ ا١تد٘ب  ،قاؿ ٭تِت بن
سعيد القطاف سألت مالكان عنو  ،أكاف ثقة ؟ قاؿ  :كال ُب دينو " ا.ىػ  .كقاؿ عبداهلل بن أٛتد بن حنبل " :
كاف قدريان معتزليان جهميان  ،كل و
ببلء فيو " ا.ىػ  .كقاؿ اإلماـ أٛتد  " :مًتكؾ اٟتديث " ا.ىػ .كقاؿ بشر بن
ُّ
ا١تفضل  " :سألت فقهاء ا١تدينة عنو  ،فكلهم يقولوف  :كذاب أك ٨تو ىذا " ا.ىػ.
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ٖ ، )133/1 ( )232ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( )241
(. )98/1
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 432
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 84
( )4كيحِت بن معُت كابن ا١تبارؾ كأبو زرعة الرازياف .
انظر  :عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد كحاشية ابن القيم (. )118/6
( )5انظر  :عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد كحاشية ابن القيم (. )8/6
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الوجو الثاني  :يمكن أف يقاؿ :
إف إعماؿ اٟتديث بأخذه على ظاىره فيو إشكاؿ كبَت  ،كىو أف ىذه ا١ترأة قد تكوف
ذات زكج أك سيد كلو أخت زكجها بأهنا كانت بكران  ،ألف إخباره بذلك إ٪تا ىو ْتسب ظنو
فقط حيث أيخت بذلك كالدماء كاألركاح ٖتتاط الشريعة فيها جدان  ،فبل َّ
بد أف يكوف النيب
 قد استنطقها قبل ذلك على فرض صحة ىذا اٟتديث -فأقرت بذلك ،كإذا كاف األمر
حد الزنا .
كذلك فإف األمر يؤكؿ إٔب اإلقرار الذم يعتت طريقان صحيحان إلثبات ّْ
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ -:
ال ييسلَّم بأف اٟتديث ضعيف بل ىو صحيح  ،كلو ٓب يكن صحيحان ١تا اعتمدنا عليو،
)(1

.

كاٟتديث قد ركم موصوالن كما ركم مرسبلن
الوجو الثاني  :يمكن أف يقاؿ :
األصل ُب األدلة الشرعية أف يٕتىرل على ظاىرىا بدكف تقدير  ،إذ إف التقدير ُب الدليل
كتقدير استنطاؽ النيب  للمرأة ُب اٟتديث السابق على خبلؼ األصل  ،ألف األصل عدـ
التقدير ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل فإف التقدير ٭تصل بأكثر من كجو  ،كٗتصيص أحد
ىذه الوجوه إ٪تا ىو ٗتصيص من غَت ٥تصص  ،كبناءن على ذلك فإنو يبطل التقدير  ،كيبقى
الدليل على ظاىره ببل تقدير .
-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :لقد خشيت أف يطوؿ بالناس زماف
حىت يقوؿ قائل  :ال ٧تد الرجم ُب كتاب اهلل فيضلوا بًتؾ فريضة أنز٢تا اهلل  ،إال كإف الرجم
اٟتبل
كاجب على كل من زٗب من الرجاؿ كالنساء إذا كاف ٤تصنان  ،إذا قامت البينة  ،أك كاف ي
)(2

أك االعًتاؼ " .

( )1انظر  :سنن أيب داكد (  ، )241/2اآلحاد كا١تثا٘ب البن أيب عاصم (  ، )227/4ا١تستدرؾ على الصحيحُت
( ، )99/2جامع ا١تسانيد كالسنن ( ، )544/1التلخيص اٟتبَت (. )497/3
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :االعًتاؼ بالزنا  ،رقم (  ، )168/8 ( )6829كمسلم  ،كتاب :
اٟتدكد  ،باب  :رجم الثيب ُب الزٗب  ،رقم ( )1317/2( )1691كغَت٫تا .
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-3أنو ركم أف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أيٌب بامرأة كلدت لستة أشهر  ،فأمر ّٔا
أف ترجم  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  " :ليس لك عليها سبيل

)(1

 ،قاؿ اهلل تعأب :

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ " .
)(2

4ػ -عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :يا أيها الناس إف الزنا زناءىاف  ،زٗب سر ،كزٗب
عبلنية  ،فزٗب السر أف يشهد الشهود  ،فيكوف الشهود أكؿ من يرمي  ،كزٗب العبلنية أف
يظهر اٟتمل أك االعًتاؼ  ،فيكوف اإلماـ أكؿ من يرمي"

)(3

.

كجو الداللة من اآلثار السابقة -:
حد الزنا .
أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم اعتتكا اٟتمل دليبلن على ثبوت ّْ
اعتراض من خمسة كجوه -:

الوجو األكؿ  :يمكن أف يقاؿ :
قوؿ ٢تما
ما ذيكر من أثر عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما إ٪تا ىو ه
 ،ذكراه ُب مقاـ البياف العاـ كليس ُب مقاـ القضاء كاٟتكم  ،كالفرؽ بُت ا١تقامُت بعيد
صح من قضاء عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي
كشاسع  ،كيدؿ على ذلك أنو َّ

حد الزنا كما ُب أثر النزاؿ بن ستة
اهلل عنهما عدـ اعتبار اٟتمل قرينة كافية على ثبوت ّْ

)(4

)(5

كابن جريج ا١تتقدمُت .
الوجو الثاني -:

)(6

أف أثر علي رضي اهلل عنو ضعيف  ،عبلكة على ثبوت قضائو ٓتبلؼ ما ذيكر من قولو

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 848
( )2سورة األحقاؼ من اآلية (. )15
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 849
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 843
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 741
( )6انظر  :هتذيب الكماؿ ( ٖ ، )271/3 ( ، )130/2 ( )57/2ترير تقريب التهذيب (  ، )250/1كعلة ضعفو
حجاج بن أرطأة كما تقدـ ص (. ) 849
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 ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٬تب الرجوع إٔب ما ثبت دكف ما ٓب يثبت .
الوجو الثالث :

أف ما ذيكر من أثر عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ال يصح أف ٭تتج بو  ،كذلك ألف
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أنكر على عثماف رضي اهلل عنو ٍ ،ب رجع عثماف إٔب قوؿ
)(1

علي رضي اهلل عنو .
الوجو الرابع  :يمكن أف يقاؿ :
إف األصل ىو عصمة دـ ا١تسلم مع عفتو  ،كإذا تردد األمر بُت ىدـ ىذا األصل كالبقاء
عليو كجب البقاء عليو حىت يزكؿ بيقُت دكف شك فيو  ،كاختبلؼ الصحابة رضي اهلل
عنهم–على فرض كجود االختبلؼ٬ -تعل األمر غَت متيقن منو بل ىو مشكوؾ فيو  ،كإذا
حد الزنا.
كاف األمر كذلك فبل يكوف اٟتمل دليبلن على ثبوت ّْ
الوجو الخامس  :يمكن أف يقاؿ :

إف عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما قد استنطقا ا١ترأتُت اٟتاملتُت،
حد الزنا دكف ريب أك شك  ،كإذا كاف األمر
فرجع األمر إٔب اإلقرار الذم يفيد إثبات ّْ
حد الزنا ٔتجرده.
كذلك فإنو ال ٬توز أف يعتت اٟتمل دليبلن على ثبوت ّْ
جواب عن االعتراض

الوجو األكؿ  :يمكن أف يقاؿ :
ال ييسلم بأف ىناؾ ٙتة فرؽ بُت مقاـ البياف العاـ كبُت مقاـ القضاءكاٟتكم  ،ألف القضاء
كاٟتكم ال يكوف إال ٔتقتضى البياف العاـ  ،كإذا كاف األمر كذلك َّ
فبلبد ُب مقاـ البياف
كالقضاء أف يكوف حكمهما متفقُت غَت ٥تتلفُت كإال لكاف أحد٫تا ُب دائرة ا٠تطأ قطعان ،
كالشريعة منزىة عن ذلك .
الوجو الثاني -:

ال ييسلم بأف أثر علي رضي اهلل عنو ضعيف  ،كلو يسلّْم بضعفو فإف أثر عمر بن

( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )205/11
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)(1

ا٠تطاب رضي اهلل عنو يغٍت عنو كىو دليل صحيح ثابت .
الوجو الثالث -:
ال ييسلَّم بأف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قد رجع عن قولو  ،إذ إف ادعاء رجوعو
)(2

٭تتاج إٔب إثبات كال يوجد برىاف يثبت رجوعو رضي اهلل عنو .

الوجو الرابع  :يمكن أف يقاؿ :
يسلّْم أف األصل ىو عصمة دـ ا١تسلم كعفتو إال أنكم تقولوف إف ىذه العصمة تنتفي

اٟتد ُب
اٟتد باإلقرار أك الشهود  ،ك٨تن كذلك نقوؿ إف ىذه العصمة تنتفي بثبوت ّْ
بثبوت ّْ
الزنا باإلقرار أك الشهود أك اٟتمل  ،كما ذيكر من دعول الشك كعدـ اليقُت كما أنو ينسحب
على اٟتمل ْتسب ما ذكرًب فكذلك ينسحب على اإلقرار كالشهود  ،إذ إنو ال فرؽ يبينهما
 ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اٟتدكد تتعطل كال تقاـ بسبب ىذه الدعول .
الوجو الخامس  - :يمكن أف يقاؿ :
حد الزنا يثبت باٟتمل كما أنو يثبت
ال ييسلَّم أف األمر يرجع إٔب اإلقرار  ،بل إف ثبوت ّْ
باإلقرار كالشهود .

-5القياس :
أ-كبياف ىذا القياس ىو أف الشارع اٟتكيم جعل شهادة الشهود األربعة أمارة دالة على
حد
حد الزنا  ،ككجود اٟتمل ُب اٟتقيقة كالواقع يعتت أمارة أظهر ُب الداللة على ثبوت ّْ
ثبوت ّْ
الزنا من داللة الشهود .
ب-أف االحتماالت اليت تتطرؽ إٔب داللة الشهود أك البينة أكثر من االحتماالت اليت
اٟتد باٟتمل من باب أكٔب كأحرل من ثبوت
تتطرؽ إٔب داللة اٟتمل  ،فاقتضى القياس ثبوت ّْ
)(3

اٟتد بالشهود .
ّْ
( )1انظر  :صحيح البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :االعًتاؼ بالزنا  ،رقم (  ، )168/8 ( )6829كمسلم ،
كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :رجم الثيب ُب الزنا  ،رقم (. )1317/2( )1691
( )2انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )28/4مواىب اٞتليل (. )292/5
( )3انظر  :عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد كحاشية ابن القيم (. )120/6
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اعتراض -:
ما ذيكر من القياس غير صحيح من جهتين :

الجهة األكلى  :أف َّ
نص عليو
حد الزنا يتعلق باألعراض كاألركاح كثبوتو إ٪تا يكوف بطريق َّ

حد
الشارع اٟتكيم نصان كاضحان ال مرية فيو كال شك  ،كالشارع اٟتكيم إ٪تا نص على ثبوت ّْ
نص صحيح أك صريح
الزنا بطريق اإلقرار أك الشهود األربعة  ،أما اٟتمل فبل يوجد فيو ّّ

)(1

.

الجهة الثانية  -:ٯتكن أف يقاؿ  :إف أمارة اإلقرار كالشهود أمارة ناطقة  ،ٯتكن من
خبل٢تا السؤاؿ كا١تراجعة كالتثبت كالتلقُت ك٨تو ذلك  ،خبلفان ألمارة اٟتمل فإهنا أمارة صامتة
فبل يصح قياس الصامت على الناطق .

جواب عن االعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
اٟتد بأمارة اٟتمل ٓب ينص عليو الشارع اٟتكيم  ،بل ىو منصوص
ال ييسلَّم أف ثبوت ّْ
عليو .
الوجو الثاني -:
حد الزنا ال يكوف عن طريق القياس  ،إذا إف القياس من األدلة
ال نسلّْم أف ثبوت ّْ
)(2

الشرعية ا١تعتتة  ،كقد استعملو الشارع اٟتكيم ُب مواضع كثَتة من الكتاب كالسنة .
الراجح -:
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم مع األدلة كا١تناقشة فالذم يظهر ٕب ىو رجحاف ما ذىب
إليو أصحاب القوؿ األكؿ الذين ال يعتتكف اٟتمل دليبلن على ثبوت الزنا ٔتجرده فمىت ما
ٌادعت ا١ترأة شبهة فإف اٟت ٌد ييدرأ عنها  ،كسببالًتجيح عدة أمور  ،من أ٫تها سبعة كىي :
-1أف األصل ىو عصمة دـ ا١تسلم كعرضو  ،كىو أصل عظيم جدان يتمثل ُب ضركرتُت
( )1انظر  :بداية ا١تبتدم (  ، )104/1أسٌت ا١تطالب (  ، )130/4اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ
()99/10
( )2انظر  :الرسالة للشافعي ( ، )476/1أصوؿ الشاشي ( ، )314/1أصوؿ السرخسي ( ، )149/2قواطع األدلة
ُب األصوؿ (. )31/1
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من ضركريات الشريعة اإلسبلمية ك٫تا -:
أ-النفس .
ب-العرض .
كإذا كاف األمر كذلك فإف نفى ىذا األصل ال يكوف كال ٭تصل بأم ور ٥تتلف فيو .
-2أف فقهاء األمصار قاطبة متفقوف على قاعدة " اٟتدكد تيدرأ بالشبهات " كخبلؼ
أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة يعتت من ضمن الشبهات اليت يدرأي ُّ
اٟتد ّٔا .
حد
-3أف أمارة اٟتمل تتطرؽ إليها احتماالت كثَتة ٕتعلها دليبلن ضعيفان على ثبوت ّْ
الزنا  ،كمثاؿ ىذه االحتماالت -:
االحتماؿ األكؿ :

أف اٟتمل قد يكوف من كطء شبهة  ،ككطء الشبهة ال َّ
حد فيو .
االحتماؿ الثاني :

أف اٟتمل قد يكوف من كطء إكراه  ،كا١تكره على الزنا ال َّ
حد عليو .
االحتماؿ الثالث -:

أف اٟتمل قد يكوف من غَت ٚتاع كما لو أدخلت ا١ترأة ماء الرجل ُب فرجها بفعلها أك
بفعلو  ،كاٟتمل عن غَت طريق مباشر باٞتماع ال َّ
حد فيو .
االحتماؿ الرابع-:

أف اٟتمل قد يكوف من غَت علم ا١ترأة  ،كما ُب أثر النزاؿ بن ستة حيث ذكرت ا١ترأة أف
)(1

 .كمع قياـ ىذه االحتماالت

مواقعة الرجل ٢تا ُب نومها كاف بغَت علمها ألهنا ثقيلة الرأس
درا ُّ
اٟتد ٘تشيان مع ىذه القاعدة الشرعية العظيمة .
البي َّد أف يي ى
-4أف األدلة اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ ال ٗتلو من حاالت ثبلث -:
الحالة األكلى :

أف تكوف ضعيفة جدان ال تقوـ ّٔا حجة أصبلن كحديث بصرة رضي اهلل عنو  ،إذ إف فيو
أربع علل تقدح ُب صحتو  ،ككأثر علي رضي اهلل عنو .
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت ( ، )227/13ا١تغٍت البن قدامة (. )377/12
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الحالة الثانية -:
أف يكوف أثران صحيحان جاء ُب مقاـ البياف بالقوؿ كقد خالفو نفس الصحايب قضاءن
كحكمان كأثر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو الوارد ُب صحيح البخارم رٛتو اهلل .
الحالة الثالثة :

أف يكوف قوالن لصحايب قد أينكر عليو ذلك القوؿ  ،فرجع عن قولو  .كمثاؿ ذلك أثر
عثماف رضي اهلل عنو .
-5أف االحتماالت اليت تتطرؽ إٔب اإلقرار كالشهود ال ٯتكن أف يقاس عليها
االحتماالت اليت تتطرؽ إٔب اٟتمل ك يدؿ على ذلك كجهاف ك٫تا :
الوجو األكؿ :

حد الزنا باإلقرار أك الشهود ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب كذلك
أف ثبوت ّْ
حد الزنا باٟتمل فإنو ٤تل خبلؼ بُت أىل العلم  ،بل إف اٞتمهور على
خبلفان لثبوت ّْ
خبلؼ القوؿ األخَت .
الوجو الثاني -:

أف أمارة اإلقرار كالشهود أمارة ناطقة ٯتكن من خبل٢تا السؤاؿ كا١تراجعة كالتثبت كالتلقُت
ك٨تو ذلك خبلفان ألمارة اٟتمل  ،فإهنا أمارة صامتة .
-6أف ا٠تطأ ُب العفو خَته من ا٠تطأ ُب الظلم  ،كالقوؿ الثا٘ب الذم يعتت اٟتمل دليبلن
على ثبوت الزنا قد يٮتطئ على ا١ترأة ظلمان كما أف القوؿ األكؿ قد يٮتطيء بالعفو عن ا١ترأة ،
كببل شك أف األخَت خَته من األكؿ .
-7أف استنطاؽ ا١ترأة اٟتامل كأخذ إقرارىا ْ ،تيث يكوف ا١ترجع إٔب اإلقرار دكف االكتفاء
بأمارة اٟتمل فيو احتياط للدماء كاألعراض  ،كما أف فيو سًتان على ا١تسلم ،كال يضر اٟتاكم
ُب شيء  ،عبلكة على اطمئناف اٟتاكم كراحة قلبو حيث إنو قد يكوف حريصان على العدؿ ،
فبل يستطيع الشيطاف أف يوسوس لو بعد قضائو بأنو قد ظلم أحدان ُب دمو أك عرضو فيصبح
مرتاح الباؿ قرير العُت .
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المطلب الخامس
)(1

عدـ كجوب الح ٌد إال على من علمو
أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ كجوب الحد إال
)(2

على من علمو ىو اإلماـ عبداهلل بن أٛتد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ُ ،ب كتابو ا١تغٍت
حد على من ٓب يعلم ٖترٙب الزٗب  ،قاؿ عمر  ،كعثماف  ،كعلي َّ :
حيث قاؿ  " :كال َّ
الحد
عامة أىل العلم "
إال على من علمو " كّٔذا قاؿ ٌ

)(3

ثانيان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

.

)(4

-1عن أيب عبيدة ابن اٞتراح أنو كتب إٔب عمر أف رجبلن اعًتؼ عبده بالزنا ،فكتب
إليو أف يسألو  :ىل كاف يعلم أنو حراـ ؟ فإف قاؿ  :نعم  ،فأقم عليو ح ٌد اهلل  ،كإف قاؿ :

فاحد ٍده
ال  ،فأعلمو أنو حراـ  ،فإف عاد ي

)(5

.

( )1تقدـ التعريف باٟتد ص (. )841
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )115
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )58/9
( )4ىو الصحايب اٞتليل أبو عبيدة عامر بن عبداهلل بن اٞتراح بن النضر بن كنانة القرشي الفهرم  ،شهد بدران مع النيب



 ،كما بعدىا من ا١تشاىد كلها  ،ىاجر ا٢تجرة الثانية إٔب أرض اٟتبشة  ،كىو الذم انتزع حلقيت الدرع من

كجو النيب  يوـ أحد فسقطت ثناياه  ،ككاف لذلك أثرـ  ،كأحد العشرة ا١تبشرين باٞتنة  ،ككاف من كبار
الصحابة كفضبلئهم  ،كىو أمُت ىذه األمة كما قاؿ النيب  ، كقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو يوـ السقيفة  " :قد
رضيت لكم أحد ىذين الرجلُت -يعٍت عمر بن ا٠تطاب  ،كأبا عبيدة عامر بن اٞتراح – كقاؿ عمر رضي اهلل عنو
عندما دخل عليو الشاـ كىو أمَتىا  ،كلنا غَتتو ىذه الدنيا غَتؾ يا أبا عبيدة كلو فضائل ٚتة  ،توُب رضي اهلل
عنو كىو ابن ٙتاف كٜتسُت سنة ُب طاعوف عمواس سنة ٙتاف عشرة باألردف من الشاـ كّٔا قته " ا.ىػ .
انظر  :االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (  ، )1710/4( )3078أسد الغابة  ،رقم الًتٚتة
(. )346/7( )7509
( )5أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )402/7( )13642كاألثر ضعيف  ،كعلٌة ضعفو جهالة بعع رجالو،
كإسناده عن معمر عن عمرك بن دينار عن ابن ا١تسيب  ،أف عامؤل لعمر – قاؿ معمر  :كٝتعت غَت عمرك يزعم
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)(1

-2عن سعيد ابن ا١تسيب قاؿ  :ذكركا الزنا بالشاـ  ،فقاؿ رجل  :زنيت  ،قيل  :ما
حرمو  ،فكتب إٔب عمر بن ا٠تطاب ،
تقوؿ ؟ قاؿ  :أك حرمو اهلل  ،قاؿ  :ما علمت أف اهلل َّ
فح ٌدكه  ،كإف كاف ٓب يعلم  ،فعلّْموه  ،كإف عاد
فكتب  " :إف كاف علم أف اهلل َّ
حرمو ي
)(2

فح ٌدكه
ي

"

)(3

-3عن عبدالرٛتن بن حاطب أنو جاء إٔب عمر بأىمة سوداء كانت ٟتاطب  ،فقاؿ
لعمر  :إف العتاقة أدركت ىذه كقد أصابت فاحشة  ،كقد أحصنت  ،فقاؿ لو عمر  :أنت
)(4
الرجل ال يأٍتى ٓتَت  ،فدعاىا عمر فسأ٢تا عن ذلك  ،فقالت  :نعم  ،من مرغوش بدر٫تُت
 ،كقاؿ غَته  :من مرغوش  ،كىي حينئذ تذكر ذلك  ،ال ترل بو بأٍسان  ،فقاؿ عمر لعلي ،
)(5

علي كعبدالرٛتن  :نرل أف
علي! قاؿ ُّ
كعبدالرٛتن  ،كعثماف  ،كىم عنده جلوس  :أشَتكا َّ
علي! قاؿ  :قد أشار عليك أخواؾ  ،قاؿ  :أقسمت
ترٚتها  ،فقاؿ عمر لعثماف  :أشر َّ

ػػػػػػػػػ
=

أف أبا عبيدة بن اٞتراح كتب إٔب عمر  " ....ا.ىػ  .فسعيد ابن ا١تسيب رٛتو اهلل يركم عن عامل لعمر ،كىو ىنا
٣تهوؿ  ،كأيضان قوؿ معمر  " :كٝتعت غَت عمرك يزعم  " ....كقولو " يزعم "  :فيو توىُت كتضعيف إال أف ىذا
األثر قد صححو ابن حزـ ُب احمللى (  ، )107/12كلعلٌو صححو لوجود طريق آخر ٢تذا األثر  ،كىو الظاىر
كاهلل أعلم .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 397
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )402/7 ( )13643كاألثر صحيح  ،قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل  " :ىذا
إسناد صحيح  ،كىكذا ركاه أبو عبيدة رٛتو اهلل  " ....انظر  :مسند الفاركؽ البن كثَت ( ، )506/2البدر ا١تنَت
( ، )636/8التلخيص اٟتبَت (. )172/4
ىحد بٍت راشدة بن أذب بن جزيلة بن ٠تم  ،خلفاء بٍت
( )3ىو عبدالرٛتن بن حاطب بن أيب بلتعة  ،كىو من ٠تم  ،أ ي
عمرك بن أمية  ،ككاف عبدالرٛتن يكٌت أبا ٭تِت مد٘ب تابعي ثقة  ،كلد ُب عهد النيب  ، كركل عن عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كمات با١تدينة سنة و
ٙتاف كستُت  ،ككاف ثقة قليل اٟتديث " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )47/5( )641الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )1990
( ،)406/1التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )271/5( )876الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( )944
( ، )290/1معجم الصحابة البن قانع (. )152/2
(ٓ )4ب أقف لو على ترٚتتو .
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )331
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علي برأيك  ،قاؿ  :فإ٘ب ال أرل اٟتد إال على من علمو  ،كأراىا تستهل
عليك إال ما أشرت َّ
بو  ،كأهنا ال ترل بو بأسان  ،فقاؿ عمر  :صدقت  ،كالذم نفسي بيده ما اٟتد إال على من
)(1

كغرّٔا عامان .
علمو  ،فضرّٔا عمر مئة َّ ،
)(2
-4عن عمر بن عبدالعزيز ُب كتابو  " :أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ " :ال
قود  ،كال قصاص  ،كال جراح  ،كال قتل  ،كال ح ٌد  ،كال نكاؿ على من ٓب يبلغ اٟتلم ،حىت
)(3

يعلم ما لو ُب اإلسبلـ  ،كما عليو .
-5عن حرقوص

)(4

قاؿ  :أتت امرأة إٔب علي  ،فقالت  :إف زكجي زٗب ّتارييت ،

( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )403/7 ( )13644كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )17065
( ، )415/8ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  )326/12 ( )16868كابن كثَت ُب مسند الفاركؽ ،
( ، )506/2كاألثر إسناده حسن  ،قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل ُب مسند الفاركؽ " كىذا إسناد حسن  ،كمثلو قد قاؿ
ٔتقتضاه اإلماـ أٛتد . " ....
انظر  :مسند الفاركؽ البن كثَت (  2ـ  ) 506ز
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )46
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )404/7( )13646كرقم (  ، )743/9( )18064كرقم ( )18739
( ، )178/10كرقم (  ، )179/10 ( )18744كظاىر ىذا األثر االنقطاع ألف عمر بن عبدالعزيز ٓب يدرؾ
جده عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،إال أف الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف أقل أحواؿ ىذا األثر أنو حسن ،
كذلك لؤلسباب اآلتية -:
 -1أف عمر بن عبدالعزيز حفيد عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما كقد حدث عن كتابو .
 -2أف عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنو خليفة ا١تسلمُت ك٭توطو أجبلء الصحابة كالتابعُت كالعلماء رضي اهلل
عنهم .
 -3أف عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنو من كبار العلماء كقد قاؿ ميموف بن مهراف  " :ما كانت العلماء
عند عمر بن عبدالعزيز إال تبلمذة ا.ىػ .
-4أف ما ذيكر ُب األثر من األمور اليت ٬تب تعلٌمها على الوالة كالقضاة بل ىي فرض عُت .
 -5أف ما ذكره ُب األثر تشهد لو قواعد الشريعة بالصحة .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )368/5( )4866
( )4ىو حرقوص بن بشَت أك بشَت الضيب  ،كيقاؿ حرقوس  ،ركل عن علي رضي اهلل عنو  ،كركل عنو ا٢تيثم بن بدر ،
كىو غَت حرقوص بن ىبَتة  ،كيقاؿ ابن زىَت الكوُب من أصحاب علي رضي اهلل عنو  ،ككانت لو صحبة من

رسوؿ اهلل 

 ،كبقي خرقوص إٔب أياـ علي رضي اهلل عنو  ،كشهد معو صفُت ٍ ،ب صار من ا٠توارج  ،كمن
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)(2

)(1

ت  ،ىي كما ي٢تا حلّّ ٕب  ،قاؿ  :اذىب كال تىػعيد  ،كأىنٌو درأى عنو باٞتهالة .
ص ىدقى ٍ
فقاؿ  :ى
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

ال يقاـ ُّ
اٟتد إال على من علمو ألف من شركط إقامة اٟت ٌد أف يكوف ا١تكلف عا١تان
بالتحرٙب أما إذا كاف ا١تكلف غَت عآب بتحرٙب اٟت ٌد  ،كمن قرب عهده باإلسبلـ  ،أك كاف
٦تن نشأ ببادية يغلب عليهم اٞتهل فإف ذلك ٯتنع من إقامة اٟت ٌد عليو  ،كعلى ذلك اتفق
)(3

)(4

كا١تالكية
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب من اٟتنفية
كغَتىم رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:

كالشافعية

)(5

كاٟتنابلة

)(6

كالظاىرية

)(7

-1قولو تعأب  :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ .
)(8

ػػػػػػػػػ
=

أشدىم على علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  ،ككاف مع ا٠توارج عندما قابلهم علي رضي اهلل عنو  ،فقتل و
يومئذ
سنة سبع كثبلثُت " .
انظر  :اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة (  ، )314/3( )1404تاريخ دمشق ( ، )319/12( )1243أسد
الغابة  ،رقم الًتٚتة (. )714/1( )1127
( )1أم قاؿ الزكج " ىي أم  :زكجيت كما٢تا حلّّ ٕب " كإذا كاف األمر كذلك فيجوز ٕب كطء جاريتها " .
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو رقم ( ، )405/7( )13648كاألثر صحيح  ،صححو ابن حزـ ُب احمللى.
انظر  :احمللى البن حزـ (. )107/12
( )3انظر ٥ :تتصر اختبلؼ العلماء للطحاكم (  ، )301/3ا١تبسوط (  ، )88/9الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين
(. )39/4
( )4انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، )54/12ا١تدكنة (  ، )409/4 ( )509/4التاج كاإلكليل ١تختصر خليل
(.)392/8
( )5انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )361/12آّموع (  ، )7/20أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب
( ، )127/4اٟتاكم الكبَت (  ، )217/13فتح ا١تعُت (  ، )578هناية الزين (  ، )349إعانة الطالبُت
( ، )170/4ا١تهذب (. )334/3
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )58/9شرح الزركشي ( ، )388/6حاشية الركض ا١تربع ( ، )301/7شرح منتهى
اإلرادات ( ، )335/3الكاُب ( ، )87/4العدة شرح العمدة ( ، )585كشف ا١تخدرات ( ، )744/2مطالب
أكٕب النهى (. )159/6
( )7انظر  :احمللى (. )376/12( ، )188/11
( )8سورة البقرة  ،من اآلية (. )286
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كجو الداللة :
أنو ليسفي كسع أحد أف يعلم ما ٓب يبلغو ألنو علم غيب  ،كإذا ٓب يكن ذلك ُب كسعو
فبل يكلف اهلل أحدان إال ما ُب كسعو فهو غَت مكلف  ،فبل إٍب عليو فيما ٓب يي ىكلَّ ٍفوي كال َّ
حد
)(1

حد أك ال َّ
كال مبلمة  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف من أصاب شيئان ٤ترمان  ،فيو ّّ
حد فيو ،
)(2

كىو جاىل بتحرٙب اهلل تعأب بو فبل شيء عليو فيو  ،ال إٍب كال َّ
حد كال مبلمة .
-2قولو تعأب  :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ .
)(3

كجو الداللة :
أف اهلل تعأب أخت أنو ال ييعذب أحدان فيما طريقو السمع إال بعد إقامة اٟتجة عليو
)(4

بتحرٯتها فصح أنو ال َّ
حد إال على من بلغو التحرٙب
)(6

)(5

إذ إف اٟتجة على من بلغتو النذارة

ال على من ٓب تبلغو .

)(7

-3عن أيب عبيدة ابن اٞتراح أنو كتب إٔب عمر أف رجبلن اعًتؼ عبده بالزنا ،فكتب
إليو أف يسألو  :ىل كاف يعلم أنو حراـ ؟ فإف قاؿ  :نعم  ،فأقم عليو ح ٌد اهلل  ،كإف قاؿ :

فاحد ٍده
ال  ،فأعلمو أنو حراـ  ،فإف عاد ي
)(9

)(8

.

-4عن سعيد ابن ا١تسيب قاؿ  :ذكركا الزنا بالشاـ  ،فقاؿ رجل  :زنيت  ،قيل  :ما
حرمو  ،فكتب إٔب عمر بن ا٠تطاب ،
تقوؿ ؟ قاؿ  :أك حرمو اهلل  ،قاؿ  :ما علمت أف اهلل َّ
فح ٌدكه  ،كإف كاف ٓب يعلم  ،فعلّْموه  ،كإف عاد
فكتب  " :إف كاف علم أف اهلل َّ
حرمو ي
( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )107/12
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )107/12
( )3سورة اإلسراء من اآلية (. )15
( )4انظر ٥ :تتصر اختبلؼ العلماء للطحاكم (. )301/3
( )5انظر  :احمللى البن حزـ (. )376/12
( )6انظر  :احمللى البن حزـ (. )188/11
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( ) 862
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) 862
( )9تقدمت ترٚتتو ص (. ) 397
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فح ٌدكه "
ي

)(1

.

)(2

-5عن عبدالرٛتن بن حاطب أنو جاء إٔب عمر بأىمة سوداء كانت ٟتاطب  ،فقاؿ
لعمر  :إف العتاقة أدركت ىذه كقد أصابت فاحشة  ،كقد أحصنت  ،فقاؿ لو عمر  :أنت
)(3
الرجل ال يأٍتى ٓتَت  ،فدعاىا عمر فسأ٢تا عن ذلك  ،فقالت  :نعم  ،من مرغوش بدر٫تُت
بدر٫تُت  ،كقاؿ غَته  :من مرغوش  ،كىي حينئذ تذكر ذلك  ،ال ترل بو بأٍسان  ،فقاؿ عمر
)(4

علي كعبدالرٛتن :
علي! قاؿ ُّ
لعلي  ،كعبدالرٛتن  ،كعثماف  ،كىم عنده جلوس  :أشَتكا َّ
علي! قاؿ  :قد أشار عليك أخواؾ  ،قاؿ :
نرل أف ترٚتها  ،فقاؿ عمر لعثماف  :أشر َّ
علي برأيك  ،قاؿ  :فإ٘ب ال أرل اٟتد إال على من علمو ،
أقسمت عليك إال ما أشرت َّ
كأراىا تستهل بو  ،كأهنا ال ترل بو بأسان  ،فقاؿ عمر  :صدقت  ،كالذم نفسي بيده ما اٟتد
)(5

كغرّٔا عامان .
إال على من علمو  ،فضرّٔا عمر مئة َّ ،
)(6
-6عن عمر بن عبدالعزيز ُب كتابو  " :أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :ال
ال قود  ،كال قصاص  ،كال جراح  ،كال قتل  ،كال ح ٌد  ،كال نكاؿ على من ٓب يبلغ اٟتلم،
)(7

حىت يعلم ما لو ُب اإلسبلـ  ،كما عليو .
)(8

-7عن حرقوص قاؿ  :أتت امرأة إٔب علي  ،فقالت  :إف زكجي زٗب ّتارييت  ،فقاؿ

)(10

)(9

)(9

ت  ،ىي كما ي٢تا حلّّ ٕب  ،قاؿ  :اذىب كال تىػعيد  ،كأىنٌو درأى عنو باٞتهالة .
ص ىدقى ٍ
فقاؿ  :ى
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 863
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 863
(ٓ )3ب أقف لو على ترٚتتو .
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )331
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 864
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )46
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 864
()8تقدمت ترٚتتو ص (. )864
( )9أم قاؿ الزكج " ىي أم  :زكجيت كما٢تا حلّّ ٕب " كإذا كاف األمر كذلك فيجوز ٕب كطء جاريتها " .
( )10تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 865
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كجو الداللة :
دلت اآلثار السابقة أنو يشًتط لوجوب ّْ
اٟتد أف يكوف ا١تكلف عا١تان بالتحرٙب  ،كبناءن
اٟتد على من جهلو كمن كاف حديث عهد باإلسبلـ أك كاف
على ذلك فإنو ٯتتنع إقامة ّْ
)(1

ناشئان ببادية يغلب على أىلها اٞتهل .
-8اإلجماع -:

كبياف ذلك أف اآلثار اليت كردت عن الصحابة رضي اهلل عنهم اليت دلت على اشًتاط
)(2
العلم بالتحرٙب ال يعرؼ عن و
أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم خبلفو فيكوف إٚتاعان .
ي
-9أف اٟتدكد عقوبات على انتهاؾ احملارـ  ،كمن ٓب يعرؼ اٟترمة قبل كقوعو فيها ٓب
)(3
و
كحينئذ ال يكوف عليو ّّ
حد .
يكن منتهكان ٢تا ،

( )1انظر  :كفاية األخيار ُب حل ألفاظ غاية االختصار (. )474
( )2انظر ٥ :تتصر اختبلؼ العلماء للطحاكم (. )301/3
( )3انظر ٥ :تتصر اختبلؼ العلماء للطحاكم (. )301/3
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المبحث الثاني
ُّ
حد شرب الخمر
المطلب األكؿ

جلد شارب الخمر أربعين جلدة
أكالن :التعريف بالخمر لغة كاصطالحان -:
ت
ا٠تمر ٍ :أد ىرىك ٍ
الخمر لغة  :اسم لكل مسكر خامر العقل أم  :غطاه  ،كاختمرت ي
)(1
ت الشيء ٗتمَتان  :غطيتوي كسًتتو .
كغلى ٍ
ت  ،كٜت ٍَّر ي
كقد ذكر أىل اللغة ثالثة أكجو لتسمية الخمر بهذا االسم :
)(2
 ،كذكر بعضهم
رؾ  ،أم تغلي
الوجو األكؿ  :أهنا ٝتيت ٜتران ألهنا تيػغىطَّى حىت تي ٍد ى
)(3

ت فاختمرت  ،كاختمارىا تىػغىَُّت ر٭تها .
بدؿ ىذا الوجو " أهنا ٝتيت ٜتران  ،ألهنا تيًرىك ٍ
الوجو الثاني -:
)(4

أهنا ٝتيت ٜتران ١تخامرهتا العقل  ،أم ٗتالطو .
الوجو الثالث -:

)(5

أهنا ٝتيت ٜتران  ،ألهنا تسًت العقل كتغطيو .
كقد ذىب بعع احملققُت من أىل العلم إٔب أف ٚتيع ىذه األكجو موجودة ُب ا٠تمرة.

( )1انظر  :ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (ٜتر) ص (. )109
( )2كحكى ذلك النوكم كالقرطيب كابن حجر كالرازم رٛتهم اهلل تعأب .
انظر  :هتذيب األٝتاء كاللغات (  ، )99/3تفسَت القرطيب (  ، )52/3فتح البارم ( ٥ ، )48/10تتار
الصحاح ،مادة (ٜتر) ص (. )79
( )3انظر ٥ :تتار الصحاح مادة (ٜتر) ص (. )79
( )4كحكى ذلك الفَتكز آبادم  ،كالقرطيب  ،كابن حجر  ،كالنوكم  ،كنسبو األخَتاف البن األنبارم .
انظر  :القاموس احمليط  ،مادة (ٜتر) ص (  ، )387كتفسَت القرطيب (  ، )52/3كفتح البارم (  )48/10كهتذيب
األٝتاء كاللغات (. )99/3
( )5كحكى ذلك القرطيب رٛتو اهلل تعأب  .انظر  :تفسَت القرطيب (. )52/3
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قاؿ ابن عبدالت

)(1

رٛتو اهلل تعأب  " :األكجو كلها موجودة ُب ا٠تمرة ألهنا تيركت حىت
)(2

ت  ،فإذا يشربت خالطت العقل حىت تغلب عليو كتغطيو " ا.ىػ
كس ىكنى ٍ
ٍأد ىرىك ٍ
ت ى
)(3

كقاؿ القرطيب رٛتو اهلل تعأب " فا١تعا٘ب الثبلثة متقاربة  ،فا٠تمر تيركت  ،كٜترت حىت

أدركت ٍ ،ب خالطت العقل ٍب ٜتَّرتو  ،كاألصل السًت"
)(5

)(4

ا.ىػ .

كقاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب " كال مانع من صحة ىذه األقواؿ كلها لثبوهتا عن أىل
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )114
( )2نقل ذلك عنو اإلماـ الشوكا٘ب ُب نيل األكطار (. )166/7
( )3ىو أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي  ،مشس الدين القرطيب كلد سنة ست مائة
للهجرة  ،إماـ  ،فقيو  ،مفسر  ،عآب باللغة  ،كلد ُب مدينة قرطبة  ،كقد رحل بعد سقوطها إٔب اإلسكندرية ٍ ،ب
إٔب صعيد مصر حيث استقر فيو  ،ككاف عا١تان كبَتان  ،منقطعان إٔب العلم  ،منصرفان إليو عن الدنيا  ،فًتؾ ثركة علمية
تق ٌدر بثبلثة عشر كتابان  ،ما بُت مطبوع ك٥تطوط  ،أبرزىا تفسَته الكبَت  :اٞتامع ألحكاـ القرآف الكرٙب  ،كىو
تفسَت كامل عٍت فيو با١تسائل الفقهية إٔب جانب العلوـ األخرل  ،كمن كتبو أيضان التذكرة بأحواؿ ا١توتى كأحواؿ
اآلخرة  ،التقريب لكتاب التمهيد  ،كالتذكار ُب أفضل األذكار  ،كغَتىا ،توَب كدفن ُب صعيد مصر سنة 671ىػ
" ا.ىػ .
انظر  :الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب (  ، )317/1الواُب بالوفيات رقم الًتٚتة ( ، )87/2 ( )3
طبقات ا١تفسرين  ،رقم الًتٚتة ( ، )246/1( )295األعبلـ للزركلي (. )323/5
( )4انظر  :تفسَت القرطيب (. )52/3
( )5ىو شهاب الدين أبو الفضل  ،أٛتد بن علي بن ٤تمد بن ٛتد بن علي الكنا٘ب  ،العسقبل٘ب الشافعي  ،صاحب
أشهر شرح لصحيح اإلماـ البخارم  ،أصلو من عسقبلف بفلسطُت  ،ككلد بالقاىرة سنة مائة كثبلثة كسبعُت
للهجرة  ،كىو عآب ٤ ،تدث  ،فقيو  ،أديب يكلً ىع باألدب كالشعر  ،فبلغ فيو الغاية ٍ ،ب أقبل على اٟتديث فسمع
الكثَت  ،كرحل إٔب اليمن كاٟتجاز كغَت٫تا لسماع الشيوخ  ،كصارت لو شهرة كبَتة ،قصده الناس لؤلخذ عنو ،
كأصبح حافظ اإلسبلـ ُب عصره  ،ك١تا حضرت العراقي الوفاة قيل من ٗتلف بعدؾ ؟ قاؿ  :ابن حجر ٍ ،ب ابٍت
أبا زرعة ٍ ،ب ا٢تيثمي ؛ كاف فصيح اللساف  ،راكية للشعر  ،عا١تان بأياـ األكلُت كأخبار ا١تتأخرين ،كٔب قضاء مصر
مرات ٍب اعتزؿ  ،لو تصانيف كثَتة  ،من أشهرىا كأ٫تها  :فتح البارم  ،اإلصابة ُب ٘تييز أٝتاء الصحابة  ،هتذيب
التهذيب  ،كتقريب التهذيب ُب أٝتاء الرجاؿ ،ككذلك لساف ا١تيزاف  ،كغَتىا كثَت  ،توُب سنة ٙتاف مائة كاثنتُت
كٜتسُت للهجرة " ا.ىػ .
انظر ذيل التقييد ُب ركاة السنن كاألسانيد  ،رقم الًتٚتة (  ، )350/1 ( )690توضيح ا١تشتبو ُب ضبط أٝتاء الركاة
كأنسأّم كألقأّم ككناىم ( ٟ ، )128/3تظ اإلٟتاظ بذيل طبقات اٟتفاظ (  ، )211/1الضوء البلمع ألىل
القرف التاسع  ،رقم الًتٚتة (. )36/2( )104
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أىل اللغة كأىل ا١تعرفة باللساف "

)(1

.

أما الخمر اصطالحان فقد عرفو الحنفية بقولهم -:
)(2
ً
ا١تستحل من ماء العنب الٍتء
ا٠تل
ُّ

ب-أما جمهور أىل العلم من المالكية كالشافعية كالحنابلة فقد عرفوه بقولهم -:
)(3

ما أسكر من كل شيء  ،سواءن كاف عنبان  ،أك ٘تران  ،أك تينان  ،أك غَت ذلك .

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(4

-1عن السائب بن يزيد  ،قاؿ  :كنا نؤتى بالشارب على عهد رسوؿ  كإمرة أيب
( )1انظر  :فتح البارم ()48/10
فائدة -:

ذىب ٚتهور أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب من ا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،إٔب أف ا٠تمر ىو كل مسكر
سواءن كاف من ماء العنب الذم غبل ك َّ
اشتد كقذؼ بالزبد أك من غَته كذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب إٔب أف ا٠تمر
ىو ما كاف من ماء العنب الذم غبل ك َّ
اشتد كقذؼ بالزبد  ،أما غَته فبل يسمى ٜتران  ،كإ٪تا يسمى مسكران .
ثمرة الخالؼ :

كٙترة ا٠تبلؼ تظهر فيما لو شرب إنسا هف مسكران من غَت العنب الذم َّ
اشتد كغبل كقذؼ بالزبد  ،فعلى
٭تد َّ
القوؿ األكؿ كىو قوؿ اٞتمهور فإنو ُّ
حد ا٠تمر  ،كعلى القوؿ الثا٘ب كىو قوؿ اٟتنفية فإنو يعزز كال ي٭تد .
انظر  :اٟتجة على أىل ا١تدينة (  ، )405/4ا١تبسوط (  ، )11/24الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )443
الذخَتة للقراُب (  ، )17/12اٟتاكم الكبَت (  ، )411/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )514/12
ا١تغٍت البن قدامة (  ، )28/9العدة شرح العمدة (  ، )602تفسَت القرطيب (  ، )51/3فتح القدير للشوكا٘ب
( ، )252/1التفسَت الوسيط ( ، )479/1فتح البارم البن حجر ( ، )49/10سبل السبلـ (ٖ ،)442/2تفة
األحوذم (. )504/5
( )2انظر  :اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (. )759/2
( )3انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )439/1البياف كالتحصيل ( ، )280/16التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (. )111/1
قاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعأب ُب تعريف ا٠تمر " ما أسكر من األشربة كلها فهو ٜتر ط ا.ىػ  .ا١تدكنة
( ، )533/4الوسيط ُب ا١تذىب (الشافعي) (  ، )504/6كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار ( ، )481
العدة شرح العمدة (  ، )485مطالب أكٕب النهى (  ، )211/6قاؿ البهوٌب رٛتو اهلل تعأب  :كل شراب أسكر
كثَته فقليلو حراـ كىو ٜتر من أم شيء كاف "  ،الركض ا١تربع مع اٟتاشية (. )339/7
( )4ىو السائب بن يزيد بن سعيد بن ٙتامة بن األسود بن كندة ككاف جده سعيد بن ٙتامة حليف بٍت عبد مشس بن
عبد مناؼ بن قصي  ،كقد رأل السائب رسوؿ اهلل  كحفظ عنو ككلد ُب أكؿ السنة الثالثة للهجرة .
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=

بكر كصدران من خبلفة عمر  ،فنقوـ إليو بأيدينا  ،كنعالنا  ،كأرديتنا  ،حىت كاف آخر إمرة
)(1

عمر فجلد أربعُت  ،حىت إذا عتوا كفسقوا جلد ٙتانُت .
-2عن حضُت
)(3

)(2

بن ا١تنذر أبو ساساف  ،قاؿ  :شهدت عثماف بن عفاف  ،كأتى

)(4

أحد٫تاٛتىراف
بالوليد قد صلى الصبح ركعتُت ٍ ،ب قاؿ  :أزيدكم ؟ فشهد عليو رجبلف ،
ي
أنو شرب ا٠تمر كشهد آخر أنو رآه يتقيأ  ،فقاؿ عثماف  :إنو ٓب يتقيأ حىت شرّٔا  ،فقاؿ  :يا
)(5
حارىا من
علي  ،قم فاجلده  ،فقاؿ علي  :قم يا حسن
فاجلده  ،فقاؿ اٟتسن  :ىكّْؿ َّ
)(6
قارىىا  ،فكأنو كجد عليو  ،فقاؿ  :يا عبداهلل بن جعفر  ،قم فاجلده فجلده  ،كعلي
تؤب َّ
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )224/2( )32معرفة الصحابة البن مندة  ، )72/1 ( ،معرفة
الصحابة أليب نعيم (. )1376/3
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :الضرب باٞتريد كالنعاؿ  ،رقم (. )158/8( )6779
ضُت بن ا١تنذر أبو ساساف الرقاشي ٝ ،تع عثماف كعليان  ،كركل عنو اٟتسن  ،كعبداهلل الداناج البصرم ،
( )2ىو يح ى
كحضُت تابعي ثقة  ،ككاف رجبلن صاٟتان " ا.ىػ .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )128/3( )431الثقات للعجلي رقم الًتٚتة (، )123/1( )304
الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )191/4( )2438
( )3ىو الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرك بن أمية بن عبد مشس  ،كىو أخو عثماف بن عفاف ألمو  ،ككاف
عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو قد كالٌهي الكوفة فابتٌت ّٔا داران كبَتة إٔب جنب ا١تسجد ٍ ،ب عزلو عثماف عن الكوفة
ككالٌىا سعيد بن العاص  ،فرجع الوليد إٔب ا١تدينة فلم يزؿ ّٔا حىت قتل عثماف رضي اهلل عنو  ،فلما ىح ىدث ما
حدث بُت علي كمعاكية رضي اهلل عنهما خرج الوليد إٔب الرقة معتزالن ٢تما فلم يكن مع ك و
احد منهما حىت تصرـ
األمر  ،كمات بالرقة " .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )101/6 ( )1859الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة
( ، )322/1( )1487التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (. )140/8( )2483
( )4ىو ٛتراف بن أباف مؤب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  ،ركل عن عثماف رضي اهلل عنو  ،كٖتوؿ إٔب البصرة فنز٢تا
 ،ككاف كثَت اٟتديث  .ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )215/5 ( )892الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )1611
( ، )343/1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )179/4( )2371
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )40

( )6ىو عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب بن عبدا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ  ،كيكٌت أبا جعفر ٝ ،تع النيب 
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=

يػي ىع ُّد حىت بلغ أربعُت  ،فقاؿ  :أمسك ٍ ،ب قاؿ  :جلد النيب
)(1

 أربعُت  ،كجلد أبو بكر

أربعُت  .كعمر ٙتانُت ككل سنة كىذا أحب إٕب .
)(2

-3عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف نيب اهلل  جلد ُب ا٠تمر باٞتريد كالنعاؿ ،
ٍب جلد أبو بكر أربعُت  ،فلما كاف عمر كدنا الناس من الريف كالقرل قاؿ :ما تركف ُب جلد
ا٠تمر  ،فقاؿ  :عبدالرٛتن بن عوؼ
)(4

)(3

 :أرل أف ٕتعلها كأخف اٟتدكد  ،قاؿ  " :فجلد

عمر ٙتانُت " ا.ىػ .
-4عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو أيٌب بشارب فقاؿ  :ألبعثنك إٔب رجل ال
)(5

تأخذه فيك ىوادة  ،فبعث بو إٔب مطيع بن األسود العدكم  ،فقاؿ  :إذا أصبحت غدان
فاضربو َّ
اٟتد  ،فجاء عمر رضي اهلل عنو كىو يضربو ضربان شديدان  ،فقاؿ  :قتلت الرجل  ،كم
)(6

)(7

ضربتو ؟ قاؿ  :ستُت  ،قاؿ اقع عنو بعشرين " .

ػػػػػػػػػ
=

 ، مات سنة ٙتانُت

فهو صحايب جليل  ،يقاؿ لو قطب السخاء  ،ككاف ابن عشر سنُت عندما توَب النيب
للهجرة ُب سيل اٟتجاؼ الذم ذىب باٟتاج من مكة .
 ، )173/1 ( )499معجم الصحابة للبغوم
انظر  :الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة (
( ، )503/3الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة (. )207/3( )701
( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :حد ا٠تمر  ،رقم الًتٚتة (. )1331/3( )1707
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )302
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )331
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :حد ا٠تمر  ،رقم (. )1331/3( )1706
( )5مطيع بن األسود العدكم  ،صحايب جليل رضي اهلل عنو  ،ركل عنو ابنو عبداهلل كأيضان عيسى بن طلحة " ا.ىػ .
انظر  :الكاشف  ،رقم الًتٚتة (. )271/2( )5489
( )6اقع عنو بعشرين  :قاؿ أبو عبيد ُب بياف معٌت ىذه اٞتملة أم  " :اجعل شدة ىذا الضرب الذم ضربتو قصاصان
بالعشرين اليت بقيت .
انظر  :السنن الكتل للبيهقي ( ، )551/8كمسند الفاركؽ البن كثَت (. )521/2
( )7أخرجو البيقهي ُب السنن الكتل رقم (  ، )551/8( )17526كمسند الفاركؽ ( )521/2كأبو عبيد ُب غريب
اٟتديث ( )58/2كاألثر قد صححو ابن حجر رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :فتح البارم البن حجر (. )577/10
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)(1

-5عن علي قاؿ  :شرب قوـ من أىل الشاـ ا٠تمر كعليهم يزيد بن أيب سفياف ،كقالوا
 :ىي لنا حبلؿ  ،كتأكلوا ىذه اآلية  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

إٕب قبل أف يفسدكا ىم ٍن
ﮍ ﮎ ﭼ قاؿ  :ككتب فيهم إٔب عمر فكتب أف ابعث ّٔم َّ
قًبىػلىك  ،فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس  ،فقالوا  :يا أمَت ا١تؤمنُت ! نرل أهنم قد
كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما ٓب يأذف بو اهلل فاضرب رقأّم  ،كعلي ساكت  ،فقاؿ :
ما تقوؿ يا أبا اٟتسن فيهم ؟ قاؿ  :أرل أف تستتيبهم  ،فإف تابوا جلدهتم ٙتانُت لشرب
ا٠تمر  ،كإف ٓب يتوبوا ضربت رقأّم  ،قد كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما ٓب يأذف بو اهلل
)(2

 ،فاستتأّم فتابوا  ،فضرّٔم ٙتانُت "
-6عن ثور

)(4

)(3

.

بن زيد الديلي  ،أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو استشار ُب ا٠تمر

( )1ىو يزيد بن أيب سفياف بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي  ،أسلم يوـ فتح مكة  ،كشهد

مع النيب  حنينان  ،كأعطاه رسوؿ اهلل  من غنائم حنُت مائة من اإلبل كأربعُت أكقية  ،كعقد لو أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنو مع أمراء اٞتيوش إٔب الشاـ  ،توُب أبو بكر رضي اهلل عنو كيزيد كاليو ٍ ،ب َّكالهي عمر رضي
اهلل عنو دمشق  ،فلم يزؿ كاليها حىت مات ُب طاعوف عمواس رضي اهلل عنو سنة ٙتا٘ب عشرة كليس لو عقب " اىػ
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، )284/7 ( )3718التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة
( ، )317/8 ( )3156معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة (  ، )231/3 ( )1211مشاىَت علماء
األمصار  ،رقم الًتٚتة (. )35/1( )48
( )2سورة ا١تائدة من اآلية (. )93
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )244/9 ( )17078كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم ( )28409
( ، )503/5كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار رقم (  ، )154/3( )4899كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو عطاء
تغَت حفظو ُ ،ب حديثو
بن السائب  ،كاف ى٤تلُّوي الصدؽ قدٯتان قبل أف ٮتتلط  ،صاّب مستقيم اٟتديث ٍ ،ب بآخرةو َّ
ٗتاليط كثَتة  ،كما ركل عنو ابن فضيل ففيو غلط كاضطراب  ،رفع أشياء كاف يركيو عن التابعُت فرفعو إٔب
الصحابة رضي اهلل عنهم .
انظر  :اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب ( ، )334/6تاريخ ابن معُت ( ، )197/2التاريخ الكبَت للبخارم ،
رقم الًتٚتة (. )465/6( )3000
( )4ىو ثور بن زيد الديلي  ،قاؿ ٭تِت القطاف ُب ركاية علي بن ا١تديٍت عنو ثقة  ،كقاؿ أٛتد بن صاّب " لو شأف ركل
عنو مالك كسليماف بن ببلؿ كأىل ا١تدينة "
انظر  :الثقات البن شاىُت  ،رقم الًتٚتة (  ، )53/1 ( )151رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة
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=

يشرّٔا الرجل  ،قاؿ لو علي بن أيب طالب  :نرل أف ٕتلده ٙتانُت فإنو إذا شرب سكر  ،كإذا
)(1

سكر ىذل  ،كإذا ىذل افًتل  ،أك كما قاؿ فجلد عمر ُب ا٠تمر ٙتانُت .
)(3
-7عن ٛتيد بن عبدالرٛتن بن عوؼ ) ، (2حدثو أف رجبلن من ىك ٍل و
ب يقاؿ لىوي كبرة
أخته أف أبا بكر الصديق كاف ٬تلد ُب الشراب أربعُت  ،ككاف عمر ٬تلد فيها أربعُت .قاؿ :
)(4

فبعثٍت خالد بن الوليد إٔب عمر بن ا٠تطاب  ،فقدمت عليو فقلت  :يا أمَت ا١تؤمنُت إف
خالدان بعثٍت إليك  .قاؿ  :فيم ؟ قلت  :إف الناس قد ٗتاكفوا العقوبة كاهنمكوا ُب ا٠تمر فما
ترل ُب ذلك ؟ فقاؿ عمر ١تن حولو  :ما تركف ؟ فقاؿ علي بن أيب طالب  :نرل يا أمَت
ا١تؤمنُت ٙتانُت جلدة  ،فىػ ىقبًل ذلك عمر  ،فكاف خالد أكؿ من جلد ٙتانُت ٍ ،ب جلد عمر بن
)(5

ا٠تطاب ناسان بعده .
ػػػػػػػػػ
=

( ، )133/1( )164رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة (. )111/1( )201
( )1أخرجو مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1234/5 ( )3117كالشافعي ُب ا١تسند  ،رقم ( ، )90/2 ( )293
كالطحاكم ُب مشكل اآلثار ( ، )74/11كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )211/4( )212كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ
( )417/4( )8132كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار رقم (. )50/13( )17423
كاألثر منقطع ألف ثور بن زيد الديلي ٓب يدرؾ عمر رضي اهلل عنو .
انظر  :التلخيص اٟتبَت ( )208/4حيث قاؿ فيو ابن حجر " ألف ثوران ٓب يلحق عمر ٓتبلؼ " ا.ىػ .
( )2ىو ٛتيد بن عبدالرٛتن بن عوؼ بن عبداٟتارث بن زىرة من كبلب ٓ ،ب يػىىر عي ىمىر رضي اهلل عنو كٓب يسمع منو
شيئان  ،كلعلو ٝتع من عثماف رضي اهلل عنو كىو خالو  ،ككاف يدخل عليو كما يدخل عليو كلده صغَتان ككبَتان،
ككاف ثقة  ،عا١تان  ،كثَت اٟتديث  ،كتوُب با١تدينة سنة ٜتس كتسعُت  ،كىو ابن ثبلث كسبعُت سنة " ا.ىػ .
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )117/5( )692الطبقات ٠تليفة خياط  ،رقم الًتٚتة ( )2075
( ، )422/1الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )134/1 ( )339الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة
(. )513/1( )2025
لدم من كتب .
(ٓ )3ب أقف لو على ترٚتة ْتسب ما َّ
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )166
( )5أخرجو الطحاكم ُب معا٘ب اآلثار  ،رقم (  )153/3 ( )4897كاألثر ضعيف كعلة ضعفو أف شيخ ٛتيد بن
عبدالرٛتن بن عوؼ ُب ىذا األثر كىو ككبرة من بٍت كلب ٣تهوؿ .
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)(1

-8عن ابن عباس  :أف الشراب كانوا يضربوف ُب عهد رسوؿ اهلل  باأليدم كالنعاؿ
كبالعصي ٍ ،ب توُب  ،رسوؿ اهلل  ، فكاف ُب خبلفة أيب بكر أكثر منهم ُب عهد رسوؿ اهلل
 ، فكاف أبو بكر ٬تلدىم أربعُت حىت توُب  ،فكاف عمر من بعده فجلدىم أربعُت كذلك
حىت أٌب برجل من ا١تهاجرين األكلُت كقد شرب فأمر بو أف ٬تلد  ،فقاؿ ٓ :ب ٕتلد٘ب  ،بيٍت
كبينك كتاب اهلل  ،فقاؿ عمر  :كأم كتاب اهلل ٕتد أف ال أجلدؾ  ،فقاؿ لو  :إف اهلل عز
كجل يقوؿ ُب كتابو  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

)(2

فأنا من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات ٍ ،ب اتقوا كآمنوا ٍ ،ب اتقوا كأحسنوا  ،كاهلل ٭تب
احملسنُت  ،شهدت مع رسوؿ اهلل  بدران  ،كأحدان ،كا٠تندؽ  ،كا١تشاىد  ،فقاؿ عمر  :أال
تردكف عليو ما يقوؿ  :فقاؿ ابن عباس  :إف ىؤالء اآليات أنزلت عذران للماضُت كحجة على

ا١تنافقُت ؛ ألف اهلل عز كجل يقوؿ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ٍ ،ب قرأ
)(3

حىت أنفذ اآلية األخرل  ،فإف كاف من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات  ..فإف اهلل قد هناه أف
يشرب ا٠تمر  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :صدقت  ،ماذا تركف ؟ قاؿ علي رضي اهلل عنو :
إنو إذا شرب سكر  ،كإذا ً
سكر ىذل  ،كإذا ىذل افًتل كعلى ا١تفًتم ٙتانوف جلدة  ،فأمر
)(4

بو عمر فجلد ٙتانُت .

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )2سورة ا١تائدة من اآلية (. )93
( )3سورة ا١تائدة من اآلية (. )90
( )4أخرجو النسائي ُب السنن الكتل  ،رقم (  )137/5( )5269كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار رقم ( )4441
( ، )374/11ككذلك ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم (  ، )153/3 ( )4898كالدارقطٍت ُب سننو رقم ( )212
( ، )211/4كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ على الصحيحُت رقم (  ، )417/4( )8132كالبيهقي ُب السنن الكتل ،
رقم ( ، )556/8( )17543ككذلك ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (. )48/13( )17419
قاؿ اٟتاكم  :ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٮترجاه  ،ككافقو الذىيب فقاؿ  " :صحيح ٝتعو منو سعيد بن
عقَت  ،إال أف اٟتافظ ابن حجر متحفظ على التصحيح ٢تذا األثر حيث قاؿ  " :كُب صحتو نظر " ا.ىػ .
انظر  :مستدرؾ اٟتاكم (  ، )417/4التلخيص اٟتبَت (  ، )208/4الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية
(. )106/2
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

أف شارب ا٠تمر حدُّه ٙتانوف جلدة  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية
)(2

)(1

)(3

كا١تالكية كاٟتنابلة كاستدلوا لذلك بثمانية أدلة -:
)(4
-1عن أنس رضي اهلل عنو  :أف النيب  أيتً ىى برجل قد شرب ا٠تمر فجلده ّتريدتُت
٨تو أربعُت  ،قاؿ كفعلو أبو بكر فلما كاف عمر استشار الناس  ،فقاؿ عبدالرٛتن بن عوؼ:
أخف اٟتدكد ٙتانُت  ،فأمر بو
َّ
-2عن أيب سعيد ا٠تدرم

)(5

)(6

".
رضي اهلل عنو قاؿ  ( :يجلد على عهد رسوؿ اهلل ُ ب

ا٠تمر بنعلُت أربعُت  ،فلما كاف زمن عمر جلد بدؿ كل نعل سوطان )

)(7

.

( )1انظر  :ا١تبسوط ( ، )30/24البناية شرح ا٢تداية ( ، )359/12درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ ( ،)76/2البحر
الرائق ( ، )32/5لساف اٟتكاـ ( ، )401البناية شرح ا٢تداية (. )359/12
( )2انظر  :الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )444الذخَتة للقراُب ( ، )200/12الفواكو الدكا٘ب ( ، )212/2حاشية
العدكم على كفاية الطالب (  ، )330/2حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  ، )501/4منح اٞتليل على
٥تتصر خليل ( ، )46/1الثمر الدا٘ب ُب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (. )598
( )3انظر  :الشرح الكبَت ( ، )130/10العدة شرح العمدة (  ، )602شرح الزركشي ( ، )378/6الفركع ()20/9
 ،ا١تبدع ( ، )418/7الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )106/4كشاؼ القناع (٥ ، )8/6تتصر ا٠ترقي (، )136
مطالب أكٕب النهى ( ، )212/6شرح منتهى اإلرادات (. )362/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 302
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (  ، ) 873كلكن بلفظ ٥تتلف عن ىذا.
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. ) 118
( )7أخرجو الًتمذم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ما جاء ُب ح ٌد السكراف  ،رقم (  ، )47/4( )1442كابن أيب شيبة
 ،رقم (  ، )503/5 ( ، )28411كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )185/18 ( )11641كأبو يعلى
)2452
ا١توصلي ُب مسنده  ،رقم (  ، )415/2 ( )1205كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار  ،رقم (
( ، )242/6ككذلك ُب معا٘ب اآلثار  ،رقم (  ، )157/3 ( )4912كأبو بكر البغدادم ُب الغيبلنيات  ،رقم
( )644ص( ، )516كابن حباف ُب صحيحو  ،رقم (. )300/10( )4450
كاٟتديث صحيح  ،صححو ابن حباف كالًتمذم حيث قاؿ  :حديث حسن كغَت٫تا  ،انظر  :صحيح ابن حباف
( ، )300/10كسنن الًتمذم (. )47/4
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)(1

-3عن السائب بن يزيد  ،قاؿ  :كنا نؤتى بالشارب على عهد رسوؿ  كإمرة أيب
بكر كصدران من خبلفة عمر  ،فتقوـ إليو بأيدينا كنعالنا كأرديتنا  ،حىت كاف آخر إمرة عمر
)(2

فجلد أربعُت  ،حىت إذا عتوا كفسقوا جلد ٙتانُت .

-4عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  :شرب قوـ من أىل الشاـ ا٠تمر كعليهم يزيد

)(3

بن

أيب سفياف ،كقالوا  :ىي لنا حبلؿ  ،كتأكلوا ىذه اآلية  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

إٕب قبل
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ قاؿ  :ككتب فيهم إٔب عمر فكتب أف ابعث ّٔم َّ
أف يفسدكا ىمن قًبىػلىك  ،فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس  ،فقالوا  :يا أمَت ا١تؤمنُت
! نرل أهنم قد كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما ٓب يأذف بو اهلل فاضرب رقأّم  ،كعلي
ساكت  ،فقاؿ  :ما تقوؿ يا أبا اٟتسن فيهم ؟ قاؿ  :أرل أف تستتيبهم  ،فإف تابوا جلدهتم
ٙتانُت لشرب ا٠تمر  ،كإف ٓب يتوبوا ضربت رقأّم  ،قد كذبوا على اهلل كشرعوا ُب دينهم ما ٓب
)(4

يأذف بو اهلل  ،فاستتأّم فتابوا  ،فضرّٔم ٙتانُت
)(6

)(5

.

-5عن ثور بن زيد الديلي  ،أف عمر بن ا٠تطاب استشار ُب ا٠تمر يشرّٔا الرجل ،
قاؿ لو علي بن أيب طالب  :نرل أف ٕتلده ٙتانُت فإنو إذا شرب سكر  ،كإذا سكر ىذل ،
)(7

كإذا ىذل افًتل  ،أك كما قاؿ فجلد عمر ُب ا٠تمر ٙتانُت .
)(8

)(9

 ،حدثو أف رجبلن من ىك ٍل و
ب يقاؿ لىوي كبرة
-6عن ٛتيد بن عبدالرٛتن بن عوؼ
أخته أف أبا بكر الصديق كاف ٬تلد ُب الشراب أربعُت  ،ككاف عمر ٬تلد فيها أربعُت .قاؿ :

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 871
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 872
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 874
( )4سورة ا١تائدة من اآلية (. )93
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 874
()6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 874
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 875
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . . ) 875
لدم من كتب .
(ٓ )9ب أقف لو على ترٚتة ْتسب ما َّ
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)(1

فبعثٍت خالد بن الوليد إٔب عمر بن ا٠تطاب  ،فقدمت عليو فقلت  :يا أمَت ا١تؤمنُت إف
خالدان بعثٍت إليك  .قاؿ  :فيم ؟ قلت  :إف الناس قد ٗتاكفوا العقوبة كاهنمكوا ُب ا٠تمر فما
ترل ُب ذلك ؟ فقاؿ عمر ١تن حولو  :ما تركف ؟ فقاؿ علي بن أيب طالب  :نرل يا أمَت
ا١تؤمنُت ٙتانُت جلدة  ،فىػ ىقبً ىل ذلك عمر  ،فكاف خالد أكؿ من جلد ٙتانُت ٍ ،ب جلد عمر بن
)(2

ا٠تطاب ناسان بعده " .
)(3

-7عن ابن عباس  :أف الشراب كانوا يضربوف ُب عهد رسوؿ اهلل  باأليدم كالنعاؿ
كالنعاؿ كبالعصي ٍ ،ب توُب  ،رسوؿ اهلل  ، فكاف ُب خبلفة أيب بكر أكثر منهم ُب عهد

رسوؿ اهلل  ، فكاف أبو بكر ٬تلدىم أربعُت حىت توَب  ،فكاف عمر من بعده فجلدىم
أربعُت كذلك حىت أتى برجل من ا١تهاجرين األكلُت كقد شرب فأمر بو أف ٬تلد  ،فقاؿ ٓ :ب
ٕتلد٘ب  ،بيٍت كبينك كتاب اهلل  ،فقاؿ عمر  :كأم كتاب اهلل ٕتد أف ال أجلدؾ  ،فقاؿ لو :
إف اهلل عز كجل يقوؿ ُب كتابو  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﭼ فأنا من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتاتٍ ،ب اتقوا كآمنوا ٍ ،ب اتقوا كأحسنوا ،
)(4

كاهلل ٭تب احملسنُت  ،شهدت مع رسوؿ اهلل  بدران  ،كأحدان  ،كا٠تندؽ كا١تشاىد  ،فقاؿ

عمر  :أال تردكف عليو ما يقوؿ  :فقاؿ ابن عباس  :إف ىؤالء اآليات أنزلت عذران للماضُت ،
كحجة على ا١تنافقُت ؛ ألف اهلل عز كجل يقوؿ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

)(5

ﭼ ٍ ،ب قرأ حىت أنفذ اآلية األخرل  ،فإف كاف من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات  ..فإف
)(5

فإف اهلل قد هناه أف يشرب ا٠تمر  .فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :صدقت  ،ماذا تركف ؟ قاؿ
علي رضي اهلل عنو  :إنو إذا شرب سكر  ،كإذا ً
سكر ىذل  ،كإذا ىذل افًتل  ،كعلى

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )166
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 875
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )4سورة ا١تائدة من اآلية (. )93
( )5سورة ا١تائدة من اآلية (. )90
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)(1

ا١تفًتم ٙتانوف جلدة  ،فأمر بو عمر فجلد ٙتانُت .
كجو الداللة من األحاديث كاآلثار السابقة -:
دلت األحاديث كاآلثار السابقة على أف شارب ا٠تمر ي٭ت ٌد بثمانُت جلدة أك بنعلُت أك
جريدتُت أربعُت جلدة كىي تساكم ٙتانُت جلدة  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف َّ
حد شارب
)(2

ا٠تمر يكوف ٙتانُت جلدة .
اعتراض من ثالثة أكجو -:
الوجو األكؿ -:
أف األصل ُب جلد ا٠تمر أربعوف جلد نة فقط  ،فتحمل الزيادة من عمر رضي اهلل عنو
)(3

على أهنا تعزيز ٬ ،توز فعلها إذا رآىا اإلماـ كيدؿ على ذلك ما يأٌب :
)(4

أ-عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :أيٌب رسوؿ اهلل  برجل قد شرب ا٠تمر فضربو
بالنعاؿ ٨توان من أربعُت ٍ ،ب أتى بو أبو بكر فصنع مثل ذلك ٍ ،ب أيٌب بو عمر فاستشار الناس
)(6

)(5

ُب اٟتدكد فقاؿ عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  :أقل اٟتدكد ٙتانوف فضربو عمر " .
.
ب -عن حضُت
)(8

)(7

بن ا١تنذر أبو ساساف  ،قاؿ  :شهدت عثماف بن عفاف  ،كأتى

أحد٫تاٛتىراف
بالوليد قد صلى الصبح ركعتُت ٍ ،ب قاؿ  :أزيدكم ؟ فشهد عليو رجبلف ،
ي
)(9
أحد٫تاٛتىراف أنو شرب ا٠تمر كشهد آخر أف رآه يتقيأ  ،فقاؿ عثماف  :إنو ٓب يتقيأ حىت
ي
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 876
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )30/24
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )498/12
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. ) 302
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 331
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )877
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
( )9تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
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)(9

)(1

شرّٔا  ،فقاؿ  :يا علي  ،قم فاجلده  ،فقاؿ علي  :قم يا حسن فاجلده  ،فقاؿ اٟتسن :
)(2
حارىا ىمن َّ
 ،قم
قارىا  ،فكأنو كجد عليو  ،فقاؿ  :يا عبداهلل بن جعفر
تؤب َّ
 :ىكّْؿ َّ

فاجلده فجلده  ،كعلي يىػعي ُّد حىت بلغ أربعُت  ،فقاؿ  :أمسك ٍ ،ب قاؿ  :جلد النيب
)(3
أربعُت  ،كجلد أبو بكر أربعُت  .كعمر ٙتانُت ككل سنة كىذا أحب إٕب .
الوجو الثاني  :أف النيب  إ٪تا جلد شارب ا٠تمر أربعُت جلدة كفعل النيب  حجة ال
)(4

٬توز تركو بفعل غَته .
الوجو الثالث -:
أف ما كرد ُب حديث أنس كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما من ذكر النعلُت
كاٞتريدتُت مضطرباف  ،ألنو لو كاف ُب ح ٌد ا٠تمر نص ما اجتهد فيو الصحابة رضي اهلل
)(5

عنهم .

الوجو الرابع :

)(7
)(6
أف حديث أنس كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما مسلَّم أنو كرد فيهما ذكر
النعلُت كاٞتريدتُت إال أف ذلك ٤تموؿ على أنو إذا تقطعت أحد اٞتريدتُت أك أحد النعلُت
)(8
و
كحينئذ يكوف حقيقة اٞتلد بالنعاؿ كاٞتريد أربعوف جلدة .
استعملت األخرل ،

جواب عن االعتراض من أربعة أكجو -:
الوجو األكؿ :
ييسلَّم أف النيب جلد أربعُت ككذلك أبو بكر رضي اهلل عنو إال أف اٞتلد كاف بنعلُت أك

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 873
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )498/12
( )5انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )414/13
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 302
( )7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 118
( )8انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )414/13
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)(1
جريدتُت  ،كحقيقة اٞتلد و
حينئذ ىو ٙتانوف جلدة .

الوجو الثاني -:
ييسلَّم أف عليان رضي اهلل عنو أيضان جلد أربعُت  ،كلكن أيضان بنفس الطريقة اليت جلد ّٔا
)(2

النيب  ، كأبو بكر رضي اهلل عنو أم بنعلُت أك جريدتُت ال بالسواط .
الوجو الثالث -:

ما ذيكر من اضطراب اٟتديثُت غَت صحيح  ،بل اٟتديثاف صحيحاف إذ إف حديث أنس

٥ترج ُب الصحيح
رضي اهلل عنو ٌ
)(4

)(3

كاآلخر كىو حديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو

حكم أىل العلم بصحتو .

الوجو الرابع يمكن أف يقاؿ -:
ما ذيكر من أف الضرب بالنعلُت كاٞتريدتُت إ٪تا ىو ٤تموؿ على أنو إذا انقطعت إحدا٫تا
استعملت األخرل خبلؼ ظاىر النص  ،كاألصل أف ظاىر النص ٭تمل على ظاىره إال إذا
كجدت قرينة تصرفو عن ظاىره إٔب غَته .
-8اإلجماع -:

كيدؿ على ىذا اإلٚتاع اتفاؽ الصحابة رضي اهلل عنهم ٚتيعان ٔتا كاف ُب زماف عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو حيث جعل َّ
حد ا٠تمر ٙتانُت سوطان  ،كاإلٚتاع حجة موجبة للعلم

اٟتد بو
فيجوز إثبات ّْ

)(5

.

اعتراض :
ال ييسلَّم ّٔذا اإلٚتاع كقد ثبت خبلؼ أىل العلم ُب ا١تسألة  ،بل إف اإلٚتاع ال ينعقد

على ما خالف فعل النيب  ،كأيب بكر  ،كعلي رضي اهلل عنهما

)(6

.

( )1انظر  :ا١تبسوط (. )30/24
( )2انظر  :ا١تبسوط (. )30/24
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ىح ٌد ا٠تمر  ،رقم (. )1330/3( )1706
( )4تقدـ الكبلـ على تصحيح أىل العلم لو ص (. )877
( )5انظر  :ا١تبسوط ( ، )30/24ا١تغٍت البن قدامة (. )498/12
( )6انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )499/12
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القوؿ الثاني :
أف شرب ا٠تمر حدُّه أربعوف جلدة  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية
)(3

)(1

)(4

)(2

كركاية عن اإلماـ

أٛتد مشهورة كالظاىرية  ،كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة كىي كالتإب :
)(5

-1عن أنس رضي اهلل عنو  :أف النيب  أتى برجل قد شرب ا٠تمر فجلده ّتريدتُت
٨تو أربعُت  ،قاؿ  :كفعلو أبو بكر  ،فلما كاف عمر استشار الناس  ،فقاؿ عبدالرٛتن بن
أخف اٟتدكد ٙتانُت  ،فأمر بو
عوؼَّ :
-2عن أيب سعيد ا٠تدرم

)(7

)(6

".

رضي اهلل عنو قاؿ  ( :يجلد على عهد رسوؿ اهلل ُ ب

ا٠تمر بنعلُت أربعُت  ،فلما كاف زمن عمر جلد بدؿ كل نعل سوطان )
-3عن حضُت

بالوليد

)(10

بن ا١تنذر أبو ساساف  ،قاؿ  :شهدت عثماف بن عفاف  ،كأتى

قد صلى الصبح ركعتُت ٍ ،ب قاؿ  :أزيدكم ؟ فشهد عليو رجبلف ،

)(11

أحد٫تاٛتىراف
ي

)(9

)(8

.

أنو شرب ا٠تمر كشهد آخر أف رآه يتقيأ  ،فقاؿ عثماف  :إنو ٓب يتقيأ حىت

حل ألفاظ أيب شجاع
( )1انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( . )522/12آّموع ( ، )112/20اإلقناع ُب ّْ
حل ألفاظ فتح ا١تعُت ( ، )174/4غاية البياف شرح زيد
( ، )174/2هناية الزين ( ، )350إعانة الطالبُت على ّْ
بن رسبلف (  ، )303مغٍت احملتاج (  ، )535/5فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين (  ، )581حاشية
البجَتمي (. )187/4
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )448/12
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )367/12
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 302
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 877
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. ) 118
()8تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 877
( )9تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
( )10تقدمت ترٚتتو ص ( ) 872
( )11تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
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)(1

شرّٔا  ،فقاؿ  :يا علي  ،قم فاجلده  ،فقاؿ علي  :قم يا حسن فاجلده  ،فقاؿ اٟتسن :
)(2
حارىا ىمن َّ
قارىا  ،فكأنو كجد عليو  ،فقاؿ  :يا عبداهلل بن جعفر  ،قم فاجلده
تؤب َّ
 :ىكّْؿ َّ

فاجلده فجلده  ،كعلي يىػعي ُّد حىت بلغ أربعُت  ،فقاؿ  :أمسك ٍ ،ب قاؿ  :جلد النيب
)(3
أربعُت  ،كجلد أبو بكر أربعُت  ،كعمر ٙتانُت ككل سنة كىذا أحب إٕب .
كجو الداللة من األدلة السابقة من كجهين -:
الوجو األكؿ :

أف النيب َّ 
حد شارب ا٠تمر بأربعُت جلدة كٓب يزد على ذلك  ،كما دلت على ذلك
األحاديث كاآلثار السابقة  ،بل كأ ٌكد ذلك علي رضي اهلل عنو بقولو ُب األثر  " :حسبك
جلد رسوؿ اهلل  أربعُت " .
الوجو الثاني :

أف عليان رضي اهلل عنو ١تا أخت أف أبا بكر رضي اهلل عنو جلد أربعُت كفعل النيب ، 
إٕب " فدؿ ذلك على
كأف عمر رضي اهلل عنو جلد ٙتانُت ٍ ،ب قاؿ  " :ككلّّ سنةه كىذا ُّ
أحب َّ
اٟتد أربعُت  ،كفعل النيب  ، كأيب بكر رضي اهلل عنهما  ،كأما جلد الثمانُت
أف األصل ُب ّْ
فما زاد على أربعُت منها فإ٪تا ىو تغرير  ،كالتغرير أيضان سنة  ،كذلك إذا رأل اإلماـ مصلحة

ُب ذلك

)(4

.

اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
أف النيب  ، ككذلك أبو بكر رضي اهلل عنو  ،جلدا أربعُت جلدة  ،كلكن بنعلُت أك
)(5
جريدتُت  ،كما جاء ذلك مبينان ُب السنة  ،فيكوف حقيقة العدد و
حينئذ ٙتانُت جلدة .
الوجو الثاني -:

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 872
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 873
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )413/13
( )5انظر  :ا١تبسوط (. )31/24
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أف إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم قد انعقد على أف جلد شارب ا٠تمر ٙتانوف جلدة،
)(1

ككفى بذلك حجة .
جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
ال نيسلم أف جلد النيب  األربعُت جلدة ككذلك أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ىي
ُب حقيقتها ٙتانوف جلدة بل ىي أربعوف جلدة .
الوجو الثاني :

ما ذيكر من اإلٚتاع إ٪تا ىو ٣ترد ّْادعاء  ،ألف القوؿ ّتلد أربعُت ُب ا٠تمر ىو قوؿ أيب

بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،كغَتىم ْتضرة ٚتيع الصحابة رضي اهلل عنهم

)(2

.

-4القياس :

ككجو القياس أف شرب ا٠تمر سبب يوجب َّ
اٟتد  ،فوجب أف ٮتتص بعدد ال يشاركو فيو

غَته كالزنا كالقذؼ
اعتراض :

)(3

.

ما ذيكر من القياس غَت صحيح  ،بل القياس يقتضي أف يكوف حد ا٠تمر إما مساكيان
ٟتد الزنا كالقذؼ أك أكثر من ذلك  ،كسبب ذلك أف شرب ا٠تمر ٬تمع الفواحش كلها ،
ّْ
من الزنا  ،كالقذؼ  ،كغَت٫تا فا٠تمر أـ ا٠تبائث  ،فاقتضى القياس الصحيح كالنظر الدقيق
ٟتد الزنا كالقذؼ ُب الضرب أك أعظم منها
أف تكوف العقوبة على شربو إما مساكية ّْ

)(4

.

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

اٟتدكد موضوعة على االختبلؼ ُب ا١تقدار الختبلفها ُب األسباب  ،كما أهنا تًتتب

( )1ا١تغٍت
( )2احمللى (. )367/12
( )3اٟتاكم (. )413/13
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )414/13
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ْتسب اختبلفها ُب اإلجراـ فما كاف غلظ جرمو لبلشًتاؾ فيو غلظ حدُّه  ،كالقذؼ ١تا
حد ا٠تمر بالتعدم إٔب ك و
حد الزنا .
احد  ،كلكن أخف من ّْ
اختص كاف حدُّهي أكثر من ّْ
)(1
كا٠تمر ١تا اختص بو و
احد ٓب َّ
يتعد عنو كجب أف يكوف أخف من القذؼ .
الوجو الثاني :

ما ذيكر من أف َّ
حد ا٠تمر غَت مسلم من ناحيتُت :
حد القذؼ أضعف من ّْ
متعد .
متعد كا٠تمر غَت ٍّ
األكلى  :أف القذؼ ٍّ

الثانية  :أف َّ
حد القذؼ من حقوؽ العباد  ،كح ٌد الشرب من حقوؽ اهلل تعأب  ،كما
)(2

تعلق بالعباد كاف أغلظ .

القوؿ الثالث -:
أف شرب ا٠تمر ليس فيو ّّ
معُت  ،كإ٪تا عقوبتو تعزيرية  ،كإٔب ذلك ذىب طائفة من
حد َّ
)(3

أىل العلم كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة كىي كالتإب -:
-1عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ  " :ما كنت ألقيم على أحد حدان فيموت
 ،فأجد ُب نفسي شيئان إال صاحب ا٠تمر ،فإنو لو مات كديتو  ،كذلك أف رسوؿ اهلل ٓ ب
)(4

يى يسنَّوي " .
)(5
-2عن السائب بن يزيد رضي اهلل عنو قاؿ  :كنا نؤٌب بالشارب على عهد رسوؿ اهلل
 ، كإمرة أيب بكر  ،كصدر من خبلفة عمر  ،فتقوـ إليو بأيدينا كنعالنا كأرديتنا  ،حىت كاف
)(6

آخر إمرة عمر فجلد أربعُت  ،حىت إذا عتوا كفسقوا جلد ٙتانُت " .
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )414/13
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )414/13
( )3انظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )75/12نيل األكطار (  )169/7قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب  " :كأظن
األكؿ – أم عدـ التحديد بعدد معُت -رأم البخارم  ،فإنو ٓب يًتجم بالعدد أصبلن  ،كال أخرج ىنا ُب العدد
الصريح شيئان مرفوعان " ا.ىػ  .كقاؿ الشوكا٘ب رٛتو اهلل تعأب  " :كحكى ابن ا١تنذر كالطتم كغَت٫تا عن طائفة من
أىل العلم أف ا٠تمر ال َّ
حد فيها كإ٪تا فيها تعزير " ا.ىػ  .انظر ا١ترجعُت السابقُت .
( )4أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :الضرب باٞتريد كالنعاؿ  ،رقم (  ، )158/8 ( )6778كمسلم ،
كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :حد ا٠تمر  ،رقم (. )1333 / 3( )1707
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. ) 871
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 872
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)(2
)(1
ً
ت ُب ا٠تمر حدان
-3عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل ٓ ب يىق ٍ
)(3
 ،فانطيلً ىق بو إٔب النيب ، 
،كقاؿ ابن عباس  :شرب رجل فسكر  ،فىػليًقي ٯتيل ُب الفج

فدخل على العباس فالتزمو  ،فذكركا ذلك للنيب
فلما حاذل دار ابن عباس انفلت ،
ه

فضحك كقاؿ  :أفعلها ؟ كٓب يأمر فيو بشيء
)(5

)(4

.

-4عن عبدالرٛتن بن أزىر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  أيٌب بشارب ٜتر – كىو
ْتنُت -فحثا ُب كجهو الًتاب ٍ ،ب أمر أصحابو فضربوه بنعا٢تم  ،كما كاف ُب أيديهم ،حىت
قاؿ ٢تم  :ارفعوا ٍ ،ب جلد أبو بكر ُب ا٠تمر أربعُت ٍ ،ب جلد عمر صدران من إمارتو أربعُت ،
ٍب جلد ُب آخر خبلفتو  ،كجلد عثماف اٟتدين كليهما ٙ- ،تانُت كأربعُتٍ -ب أثبت معاكية

)(6

)(6

معاكية اٟتد ٙتانُت  ،كُب ركاية  :قاؿ  :كأ٘ب أنظر رسوؿ اهلل  اآلف  ،كىو ُب الرحاؿ
)(7

يلتمس رحل خالد بن الوليد  ،فبينما ىو كذلك إذ أيٌب برجل قد شرب ا٠تمر  ،فقاؿ
للناس  :أال اضربوه  ،فمنهم من ضربو بالنعاؿ  ،كمنهم من ضربو بالعصا  ،كمنهم من ضربو
)(1

)(8

با١تيتخة ٍ ،ب أخذ رسوؿ اهلل  ترابان من األرض  ،فرمي بو ُب كجهو " .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )77
موقوت،
ت بالتخفيف من باب  :ىك ىع ىد فهو
ه
(ٓ )2ب يقت  :أم أنو ٓب ي٭تدد ُب شرب ا٠تمر حدان معينان  ،تقوؿ  " :ىكقى ى
إذا َّبُت لو كقتان ٤تددان  ،كمنو قوؿ اٟتق سبحانو  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
أم مفركضان ُب األكقات  ،كالتوقيت ٖتديد األكقات يقاؿ  :كقتو ليوـ كذا توقيتان  ،مثل أجلو " ا.ىػ .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (كقت) ص (. )304
الفج ىو  :الطريق الواسع بُت اٞتبلُت .
(ُّ )3
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (فجج) ص (. )206
( )4أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :اٟتد ُب ا٠تمر  ،رقم (  ، )525/6 ( )4476كالنسائي ُب السنن
)5271
الكتل  ،كتاب  :اٟتد ُب ا٠تمر  ،باب  :إقامة اٟتد على من شرب ا٠تمر على التأكيل  ،رقم (
( )139/5كاإلماـ أٛتد ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )116/5 ( )2964كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم ( )8124
( ، )415/4كقاؿ  " :ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٮترجاه .
( )5ىو عبدالرٛتن بن أزىر بن عبد عوؼ بن عبد اٟتارث بن زىرة الزىرم صحايب جليل سكن مكة  ،كركل عن النيب
 أحاديث  ،كىو ابن أخي عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنهما مات قبل اٟترة بأشهر " ا.ىػ .
انظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم رقم ( ، )1818/4( )4593مشاىَت علماء األمصار  ،رقم (. )52/1( )140
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )121
( )7تقدمت ترٚتتو ص (، )166
( )8ا١تيتخة أك ا١تتيخة  :ىي اٞترائد الرطبة .
انظر  :هتذيب اللغة  ،مادة (تاخ) (  ، )204/7غريب اٟتديث للخطايب (  ، )630/1كسنن أيب داكد
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=

كجو الداللة من األحاديث كاآلثار السابقة :
 ، كإ٪تا ىو اجتهاد من ا٠تلفاء
معُت عن النيب
أنو ٓب يثبت ُب ح ٌد ا٠تمر ه
عدد ه
الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف عقوبة شارب ا٠تمر إ٪تا ىي عقوبة
تعزيرية ليس فيها ّّ
حد  ،كيؤكد ذلك قوؿ علي رضي اهلل عنو " كذلك أف رسوؿ اهلل ٓ ب
يسنو – أم العدد ا١تعُت ُب اٞتلد "  ،كبناءن على ذلك تكوف العقوبة راجعة إٔب اإلماـ ُب
مقدارىا .
اعتراض من ثمانية أكجو -:

الوجو األكؿ :
أف َّ
حد شارب ا٠تمر كما ثبت عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم فإنو قد ثبت عن
النيب  ، كما ُب حديث يحضُت بن ا١تنذر
)(3

)(2

عندما قاؿ علي رضي اهلل عنو لعبداهلل بن

جعفر عندما بلغ األربعُت  :أمسك ٍب قاؿ  :جلد النيب  أربعُت " ...
)(5

)(4

كىذا صريح

من علي رضي اهلل عنو ّتلد النيب  أربعُت جلدة .
الوجو الثاني :
أنو لو يسلّْم بعدـ ثبوت عدد معُت عن النيب  فقد ثبت عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
ػػػػػػػػػ
=

(. )165/4
( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :إذا تتابع ُب شرب ا٠تمر  ،رقم (  ، )165/4( )4487كالطحاكم
ُب شرح معا٘ب اآلثار رقم (  ، )155/3( )4904كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )555/8( )17542
كالنسائي ُب السنن الكتل  ،كتاب  :اٟت ٌد ُب ا٠تمر  ،باب  :ذكر اختبلؼ ألفاظ الناقلُت ٠تت قتادة عن أنس
رضي اهلل عنهما  ،رقم (  )136/5( )5264كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت ،رقم ( )246/22( )641كُب ا١تعجم
األكسط أيضان  ،رقم (  ، )258/2( )1916كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم (  )197/4( )3325كاٟتديث إسناده
صحيح  ،انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )714/8إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر ( ، )275/1التلخيص اٟتبَت (. )209/4
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. ) 872
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 872
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. ) 873
( )5انظر  :البحر الرائق ( ، )32/5البناية شرح ا٢تداية ( ، )359/12الذخَتة للقراُب ( ، )200/12الفواكو الدكا٘ب
( ، )212/2الفركع ( ، )20/9مطالب أكٕب النهى (. )212/6
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عنهم  ،كفعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم سنة متبعة

)(1

لقوؿ رسوؿ اهلل  " عليكم
)(2

بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم عضوا عليها بالنواجذ" .
الوجو الثالث :

أنو من ا١تستبعد جدان أف يكوف مراد علي رضي اهلل عنو نفي العدد ُب جلد شارب ا٠تمر
كالسيما ُب األربعُت ألف ىذا تعارض صريح حيث أخت رضي اهلل عنو بأف النيب  جلد
أربعُت كاٟتديث صحيح ثابت كقد جلد ىو أيضان رضي اهلل عنو أربعُت كأخت أيضان بأف أبا
بكر جلد أربعُت فوجب أف يػي ىوفَّ ىق بُت أقوالو رضي اهلل عنو  ،كٯتكن أف يوفق بينها
باحتماالت عدة منها -:
ٓ ب يسنو " أم ٓب يسنو ُب
أ-أف قوؿ علي رضي اهلل عنو " كذلك أف رسوؿ اهلل
يسن شيئان زائدان على األربعُت  ،كبذلك جزـ
األربعُت الزائدة فيحمل قولو على أف النيب ٓ ب َّ
)(3

بعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .
ب-ك٭تتمل أف يكوف قولو ( ٓب يسنَّوي) ُب أصل العدد " ٙتانُت " فكأنو رضي اهلل عنو
خاؼ من الذم صنعوه رضي اهلل عنهم باجتهادىم أف ال يكوف مطابقان  ،كاختص ىو بذلك

لكونو الذم أشار بذلك على عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كاستدؿ لو ٍ ،ب ظهر لو أف
الوقوؼ عندما كاف األمر عليو أكالن أكٔب  ،فرجع إٔب ترجيحو  ،كأخت أنو لو أقاـ َّ
اٟتد ٙتانُت
)(4

فمات ا١تضركب ىكىداهي للعلة ا١تذكورة .
جػ -ك٭تتمل أف يكوف الضمَت ُب قولو ( ٓب يسنو ) ُب صفة الضرب ككوهنا بالسوط ،
)(5

أم أف النيب ٓ ب ٬تلد بالسوط  ،كإ٪تا كاف يضرب فيو بالنعاؿ كغَتىا .

( )1انظر  :أصوؿ السرخسي (  ، )317/1البحر احمليط (  ، )491/4قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ ( ، )340
إٚتاؿ اإلصابة (. )47/1
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )2
( )3انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )4انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )5انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
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الوجو الرابع :
أنو لو جاء عن غَت علي من الصحابة رضي اهلل عنهم ُب حكم كاحد أنو مسنوف كأنو
غَت مسنوف لوجب ٛتل أحد٫تا على غَت ما ٛتل عليو اآلخر فضبلن عن علي رضي اهلل عنو

مع سعة علمو كقوة فهمو

الوجو الخامس - :

)(1

.

)(2

الذم نىػ ىق ىل فيو قوؿ علي رضي اهلل عنو " ما
أنو تعارض ىنا خت عمَت بن سعيد
كنت ألقيم على و
أحد فيموت فأجد ُب نفسي شيئان إال صاحب ا٠تمر  ،فإنو لو مات

كديتو ،كذلك أف رسوؿ اهلل ٓ ب يسنَّو " مع خت حضُت بن ا١تنذر أبو ساساف  ،كخت
حضُت بن ا١تنذر أبو ساساف أكٔب بالقبوؿ  ،ألنو مصرح فيو برفع اٟتديث عن علي  ،كخت
)(3

عمَت بن سعيد موقوؼ على علي  ،كإذا تعارض ا١ترفوع كا١توقوؼ قدـ ا١ترفوع .
الوجو السادس :
أف األخبار ا١تركية عن علي رضي اهلل عنو أم خت عمَت بن سعيد  ،كحضُت بن ا١تنذر
أبو ساساف كلها صحيحة  ،كاٞتمع بُت األخبار الصحيحة أكٔب من اطّْراح بعضها كإ٫تاؿ
البعع اآلخر

)(4

.

الوجو السابع :
على تقدير أف تكوف إحدل الركايتُت ك٫تان فركاية اإلثبات مقدمة على ركاية النفي ،كقد
( )1انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )2ىو عمَت بن سعيد النخعي أبو ٭تِت  ،ركل عن علي رضي اهلل عنو  ،ككاف قد بقي حىت توُب سنة ٜتس عشرة
كمائة ُب كالية خالد بن عبداهلل بالكوفة  ،فأدركو ٤تمد بن جابر اٞتعفي كركل عنو  ،ككاف ثقة كلو أحاديث " قاؿ
عنو الذىيب " شيخ  ،ثقة  ،فقيو يم ىع ّْمر من البقايا حدث عن ابن مسعود  ،كعلي  ،كعمار  ،كطائفة " ا.ىػ.
انظر  :الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، )375/1 ( )1309الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة
( ، )375/1 ( )3646الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة (  ، )899/2 ( )3646مشاىَت علماء
األمصار  ،رقم الًتٚتة (  ، )170/1 ( )796طبقات احملدثُت بأصبهاف كالواردين عليها  ،رقم الًتٚتة ( )77
( ، )454/1سَت أعبلـ النببلء  ،رقم الًتٚتة (. )443/4( )171
( )3انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )4انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
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)(1

عضدهتا ركاية أنس رضي اهلل عنو الصحيحة الثابتة .
الوجو الثامن :

على تقدير التعارض التاـ بُت الركايتُت عن علي رضي اهلل عنو َّ
فبلبد من اطّْراح الركايتُت
ٚتيعان  ،كتبقى ركاية أنس رضي اهلل عنو  " :أف النيب  أتى برجل قد شرب ا٠تمر فجلده

ّتريدتُت ٨تو أربعُت " ....

)(2

.

جواب عن االعتراض :
ما ذيكر من االعًتاض السابق ّتميع الوجوه الثمانية إ٪تا ىو بافًتاض صحة األحاديث

كاآلثار اليت تثبت عددان معينان ُب شرب ا٠تمر  ،إال أف ذلك ٓب يثبت عن النيب  كال عن
خلفائو الراشدين  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ىذه االعًتاضات ليست ُب ٤تلها  ،فتكوف
العقوبة ُب شرب ا٠تمر تعزيرية كليست حدان
الراجح -:

)(3

.

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم تبُت ّتبلء ككضوح أف القوؿ الراجح ىو ما
ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ كالثا٘ب ُب نفس الوقت  ،فكبل٫تا حق إال أف القوؿ األكؿ
٭تمل على حاؿ عدـ انتشار شر ا٠تمر بُت الناس فيجلد الشارب أربعُت جلدة كما ثبت
)(4

ذلك عن النيب  من ركاية علي رضي اهلل عنو ُب صحيح مسلم كغَته ككما ثبت أيضان
)(5
رٛتو اهلل تعأب
عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ٚتيعان كما نص على ذلك ابن حزـ
ُب احمللى حيث قاؿ " القوؿ ّتلد أربعُت ُب ا٠تمر ىو قوؿ أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف ،
)(6

كعلي  ،كاٟتسن بن علي  ،كعبداهلل بن جعفر

)(7

ْتضرة ٚتيع الصحابة رضي اهلل عنهم "

( )1انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )2انظر  :فتح البارم البن حجر (. )88/12
( )3انظر  :نيل األكطار للشوكا٘ب (. )169/7
( )4انظر  :صحيح مسلم (. )1331/3
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )144
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. ) 872
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)(1

ا.ىػ .
كأما جلد الثمانُت جلدة فيحمل على انتشار شرب ا٠تمر بُت الناس  ،أكإذا يكجد
التساىل ُب شربو كلو من بعع الناس .
كسبب ىذا الترجيح ما يلي :

-1أف الصحابة رضي اهلل عنهم متفقوف على جلد األربعُت جلدة  ،كقد ثبت ذلك عن
النيب  كعن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم .
-2أف الصحابة رضي اهلل عنهم أيضان متفقوف على جلد شارب ا٠تمر ٙتانُت جلدة،

كذلك عندما استشار عمر رضي اهلل عنو الصحابة رضي اهلل عنهم  ،فأشار علي رضي اهلل
عنو نفسو بثمانُت جلدة ٍ ،ب أقر الصحابة رضي اهلل عنهم ذلك  ،كذلك أيضان ثابت ُب
صحيح مسلم كسابقو .
-3أف ٦تا يؤكد ما سبق أف عليان رضي اهلل عنو قاؿ " جلد النيب  أربعُت  ،كجلد أبو
فبُت رضي اهلل عنو أف جلد األربعُت سنة لكوهنا
بكر أربعُت  ،كعمر ٙتانُت  ،ككلّّ سنة " َّ
ثابتة عن النيب  ، كالثمانُت أيضان سنة لكوهنا ثبت با١تشاكرة كىي أيضان من اجتهاد

الصحابة رضي اهلل عنهم فهي أيضان سنة .
-4أف فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم حجة على الصحيح من أقواؿ أىل العلم
كقد ثبت عنهم جلد األربعُت ككذلك جلد الثمانُت  ،كليست ىناؾ طريقة أىدل ٦تا سار
عليها صحابة رسوؿ اهلل الذين يتبعوف سنتو ُب كل صغَتة ككبَتة .
كمن ا١تعلوـ قطعان أنو ما ضل قوـ إال ٔتخالفة سنة رسوؿ اهلل  ،ك٥تالفة طريق أصحابو
رضي اهلل عنهم .
-5أف األخذ بالقوؿ األكؿ كالثا٘ب معان فيو إعماؿ ٞتميع األدلة كاآلثار الواردة عن النيب
 كخلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم .
-6أف ٛتل ما كرد عن علي رضي اهلل عنو من قولو " كذلك أف رسوؿ اهلل ٓ ب يسنَّو "
على عدـ كجود عدد معُت لشرب ا٠تمر غَت صحيح  ،كقد أجاب ابن حجر رٛتو اهلل تعأب
( )1انظر  :احمللى البن حزـ (. )367/12
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ُب فتح البارم بثمانية كجوه ٔتا يشفي كيكفي  ،كقد تقدـ ذكرىا ُب ىذا ا١تبحث .
-7أف ركاية حضُت بن ا١تنذر أبو ساساف مقدمة على ركاية عمَت بن سعيد كذلك من
جهتُت :
الجهة األكلى -:
صرح فيها علي رضي اهلل عنو بالرفع إٔب رسوؿ
أف ركاية حضُت بن ا١تنذر أبو ساساف قد ٌ
اهلل ٓ تبلؼ ركاية عمَت بن سعيد فهي موقوفة على علي رضي اهلل عنو .
الجهة الثانية -:

أف ركاية يحضُت بن ا١تنذر مرفوعة  ،كركاية عمَت بن سعيد موقوفة  ،كا١ترفوع مقدـ على
ا١توقوؼ .
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المطلب الثاني
)(2

)(1

كجوب إقامة ِّ
الحد على شارب الخمر

إذا كجدت منو رائحة أك رئي كىو يتقيؤىا
أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب إقامة ِّ
الحد على

شارب الخمرإذا كجدت منو رائحة أك رئي كىو يتقيؤىا  :ىو شيخ اإلسبلـ أٛتد بن عبد
اٟتليم بن تيمية )ُ (3ب ٣تموع الفتاكل ) ، (4حيث قاؿ  :ك ٍ ً
ت الٍبىػيّْػنىةي أ ٍىك
ب إ ىذا قى ىام ٍ
اٟتى ُّد ىكاج ه
ى
ً
ً
ً
يل :ىال
ت ًمٍنوي ىرائً ىحةي ٍ
ٍاعتىػىر ى
ا٠تى ٍم ًر أ ٍىك يرئً ىي ىكيى ىو يتقيؤىا ىكىٍ٨ت ىو ذىل ى
ب؛ فىًإ ٍف يكج ىد ٍ
ؼ الشَّا ًر ي
ك .فىػ ىق ٍد ق ى
ً
ً
يػ ىقاـ علىي ً
اٟتى ُّد ًال ٍحتً ىم ًاؿ أىنَّوي ىش ً
ك،
ي
ل
ا
م
ب
ر
و
ٍ
ى
س ًٓتى ٍم ًر أ ٍىك ىش ًربىػ ىها ىجاى نبل ًّٔىا أ ٍىك يمكىٍرنىا ىكىٍ٨ت ىو ذىل ى
ٍ
ي ي ىٍ
ى
ى
ى
ا٠تلى ىف ًاء َّ ً ً
ً
ىف ىذلً ى ً
ؼ أ َّ
ين ىك ىغ ًٍَتًى ٍم ًم ٍن
يل :بى ٍل يٍ٬تلى يد إ ىذا ىعىر ى
ور ىع ٍن ٍي
ك يم ٍسكهر  ،ىكىى ىذا يى ىو الٍ ىمأٍثي ي
الراشد ى
ىكق ى
الص ىحابىًة "
َّ
ثانيان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو :
)(5

(-1عن السائب بن يزيد قاؿ  :شهدت عمر بن ا٠تطاب صلَّى على جنازة ٍب أقبل
علينا فقاؿ  :إ٘ب كجدت من عبيد اهلل بن عمر

)(6

ريح الشراب  ،كإ٘ب سألتو عنها ،

( )1تقدـ التعريف باٟتد لغة كاصطبلحا ص ( . ) 843
( )2تقدـ التعريف با٠تمر لغة كاصطبلحا ص ( . ) 873
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 161
( )4انظر ٣تموع الفتاكل ( . ) 393 / 28
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 875

( )6عبيد اهلل بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن ا٠تطاب  ،كاف عبيد اهلل بن عمر يكٌت أبا عثماف ،ك١تا
خرج ٤تمد بن عبد اهلل بن حسن با١تدينة على أيب جعفر ا١تنصور لزـ عبيد اهلل بن عمر ضيعتو كاعتزؿ فيها ،كٓب ٮترج مع
ب اهلل بن عمر :فأين أبو
٤تمد،كخرج معو أخواه عبد اهلل بن عمر  ،كأبو بكر بن عمر  ،فقاؿ ٤تمد بن عبد اهلل لع د
-913-

=

فزعم أهنا الطبلءي  ،كأ٘ب سائل عن الشراب الذم شرب  ،فإف كاف مسكران جلدتو  ،قاؿ :
)(1

فشهدتو بعد ذلك ٬تلده) 0 .
)(2

(-2عن السائب بن يزيد أنو حضر عمر بن ا٠تطاب كىو ٬تلد رجبلن كجد منو ريح

شراب  ،فجلده اٟت ٌد تامان)

)(3

.

)(4

(-3عن إٝتاعيل بن أمية قاؿ  :كاف عمر إذا كجد من رجل ريح شراب جلده
)(5
جلدات إف كاف ٦تن ييدمن الشراب  ،كإف كاف غَت يمدم ون تركو) .

ػػػػػػػػػ
=

ف
عثماف؟ قاؿ ُب ضيعتو  ،فإذا كنت أنا معك  ،كأبو بكر بن عمر  ،فكأف أبا عثماف معنا  ،فقاؿ ٤تمد :أجل ،كىك َّ
عنو كعن كل من اعتزلو فلم ٮترج معو  ،كٓب يكره أحدا على ا٠تركج  ،فلما انقضى أمر ٤تمد بن عبد اهلل كقتل ،كأمن
الناس كالببلد ،دخل عبيد اهلل بن عمر ا١تدينة ،فلم يزؿ ّٔا إٔب أف توُب ّٔا سنة سبع كأربعُت كمائة ُ ،ب خبلفة أيب
جعفر ا١تنصور  ،ككاف ثقة  ،حجة  ،كثَت اٟتديث)) أ.ىػ .
انظر  :الكٌت كاألٝتاء لئلماـ مسلم  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 5441 / 1 ( ) 2185اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة
( . ) 326 / 5 ( ) 1545الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( . ) 365 / 1 ( ) 286
( )1أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )228/9( )17028
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 161
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )228/9( )17029
( )4إٝتاعيل بن أمية بن عمرك بن سعيد بن العاص القرشي األموم  ،ركل عن الزىرم  ،كنافع  ،كسعيد ا١تقتم،
يي ُّ
عد ُب ا١تكيُت ،قاؿ ابن ا١تديٍت ٝتعت سفياف يقوؿ ٓب يكن عندنا قرشيُت مثل إٝتاعيل ابن أمية  ،كأيوب بن موسى ،
أب طالب اإلماـ أٛتد بن حنبل عن إٝتاعيل بن أمية  ،كأيوب بن موسى  ،فقاؿ  :أيوب ابن عم إٝتاعيل ،
كسأؿ ك
كإٝتاعيل أكثر منو كأحب إٕب  ،كسأؿ عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل أباه عن إٝتاعيل بن أمية  ،كابن خثيم  ،فقاؿ:
إٝتاعيل أحب إٔب من ابن خثيم ،إٝتاعيل بن أمية قوم ،أثبت ُب اٟتديث من أيوب بن موسى  ،ك عن ٭تِت بن معُت
أنو قاؿ  :إٝتاعيل بن أمية ثقة  ،كسئل أبو زرعة عن إٝتاعيل بن أمية فقاؿ  (( :مد٘ب ثقة  ،مات إً ٍٝت ً
اعيل بن أيميَّة قبل
ى ى ى
أىف أىدخل ىم َّكة بًيىػ ٍوـ  ،سنةمائة كتسعة كثبلثُت للهجرة )) أ.ىػ.
انظر  :الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 317 / 1 ( ) 88الثقات أك تاريخ الثقات البن شاىُت  ،رقم
الًتٚتة (  ، ) 36 / 1 ( ) 4رجاؿ صحيح البخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 35 / 1 ( ) 57الثقات البن حباف  ،رقم
الًتٚتة (. ) 29 / 6 ( ) 6585
( )5أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )228/9( )17030
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)(1

(-4عن يعلى بن أمية قاؿ  :قلت لعمر  :إنا بأرض فيها شراب كثَت  ،يعٍت اليمن،
قرئ أـ القرآف فلم يقرأىا  ،كٓب يعرؼ رداءىه إذا ألقيتو بُت
فكيف ٧تلده ؟ قاؿ  :إذا استي ى
)(2

فاح يد ٍدهي . " -
األردية ٍ - ،
ثالثان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت -:

القوؿ األكؿ :

اٟتد على من كجدت منو رائحة أك رئيي كىو يتقيؤىا  ،كإٔب ذلك
أنو ال ٬تب إقامة ّْ

ذىب ٛتهور أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب من اٟتنفية
كاستدلوا لذلك بسبعة أدلة  ،كىي كالتإب -:

)(3

)(4

)(5

كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كغَتىم

ﯵﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ
-1قولو تعأب  :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ

()1يعلى بن أمية

بن أيب عبيدة بن ٫تاـ بن اٟتارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن

مناة بن ٘تيم  ،ككاف يعلي بن أمية حليفانلبٍت نوفل بن عبد مناؼ ،أسلم ىو كأبوه أمية  ،كأخوه سلمة بن أمية  ،كشهد
يعلى  ،كسلمة ابنا أمية مع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – تبوؾ  ،كركل يعلي عن عمر رضي اهلل عنو ،ك قاؿ
يعلى بن أمية عن نفسو  :غزكت مع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -جيش العسرة ككاف من أكثق أعمإب ُب

نفسي.

انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 414 / 8 ( ) 3535اٞترح كالتعديل  ،رقم الًتٚتة ( ) 1293
( ، ) 301 /9الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة( ) 11 / 6 ( )1507
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )229/9( )17031
( )3انظر  :ا١تبسوط ( ٖ ، )31/24تفة الفقهاء (  ، )196/3ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )354/2بدائع
الصنائع ( ، )113/5االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )98/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )196/3العناية
شرح ا٢تداية ( ، )308/5البناية شرح ا٢تداية (  ، )354/6لساف اٟتكاـ (  ، )401/1البحر الرائق ( ، )29/5
اللباب ُب شرح الكتاب ( ، )193/2اٞتامع الصغَت كشرحو النافع الكبَت ١تن يطالع اٞتامع الصغَت (. )278
( )4انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )409/13هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )33/17البياف ُب مذىب اإلماـ
الشافعي (  ، )528/12ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، )170/10الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )508/6أسٌت
ا١تطالب (. )159/4
( )5انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )501/12الشرح الكبَت (  ، )335/10الفركع كتصحيح الفركع ( ، )70/10
ا١تبدع ( ، )420/7كشاؼ القناع ( ، )118/6اإلقناع (. )267/4
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ﯽ ﯾﯿﰀ ﭼ .
)(1

كجو الداللة -:
جل كعبل هنى أف يقفو –أم يتبع -اإلنساف ما ليس لو بو علم  ،كأخت سبحانو
أف اهلل َّ
كتعأب ٤تذران بأف اإلنساف ٤تاسب على ما يفعلو بقولو :

ﭽﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ كالقوؿ بوجوب اٟت ٌد على من كجدت منو رائحة ا٠تمر أك

ئي كىو يتقيؤىا يػي ىع ُّد من قفو اإلنساف ٦تا ليس لو بو علم  ،كذلك ألف الرائحة أك التقيؤ
ير ى

ليس بعلم ٤تقق  ،فلم ٬تز اٟتكم بو

)(2

.

)(3

-2عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :ادرءكا اٟتدكد ما استطعتم" .
-3عن ابن مسعود
-4عن ابن عمر

)(8

)(6

)(4

)(5

رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :ادرءكا اٟتدكد ما استطعتم " .
)(7

رضي اهلل عنهما قاؿ  " :ادفعوا اٟتدكد بالشبهات " .

)(9

-5عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  " :ادرءكا اٟتدكد عن ا١تسلمُت ما استطعتم" .
)(9

استطعتم" .

كجو الداللة من اآلثار السابقة -:

دلت اآلثار السابقة أف اٟتدكد ال تقاـ مع كجود الشبهة  ،بل َّ
البد أف يكوف األمر
كاضحان جليان  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف ح ٌد شرب ا٠تمر ال ٯتكن أف يقاـ ٔتجرد الرائحة
أك التقيؤ  ،ألف الرائحة أك التقيؤ ال يلزـ من كجود٫تا أف يكوف اإلنساف قد شرب ا٠تمر
( )1سورة اإلسراء  ،اآلية (. )34
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت (. )409/13
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )835
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )835
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )7تقدـ ٗتر٬تو ص (. )835
( )8تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )9تقدـ ٗتر٬تو ص (. )835
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بإرادتو أك عن طوع كاختيار  ،بل قد يكوف مكرىان  ،أك ىح ًسبىها ماءن فلما صارت ُب فيو ٣تها
 ،أك ظنها ال تسكر  ،إٔب غَت ذلك  ،كبناءن على ذلك فإف َّ
اٟتد ييدرأ عمن كجدت منو

رائحة أك يرئي كىو يتقيؤىا لؤلدلة السابقة

)(1

.

اعتراض من ثالثة كجوه-:

الوجو األكؿ :
ال ييسلم بأف كجوب حد ا٠تمر ٔتجرد الرائحة ىو قوؿ ببل علم  ،أك أف الرائحة إ٪تا ىي
شبهة يدرأ اٟت ٌد ّٔا  ،كذلك لثبوت كجوب اٟت ٌد على من كجدت منو رائحة أك رئى كىو
يتقيؤىا عن النيب  كعن الصحابة رضي اهلل عنهم

)(2

.

الوجو الثاني :
أنو كما تصح الشهادة على اإلنساف بسماع صوتو  ،أك رؤية خطو  ،فكذلك ٕتوز
الشهادة عليو بشرب ا٠تمر بوجود الرائحة  ،أك رؤيتو كىو يتقيؤىا

)(3

.

الوجو الثالث :
أف ما ذكر من االحتماالت عند كجود الرائحة أك التقيؤ من كوف اإلنساف قد يكوف
مكرىان  ،أك حسبها ماءن فلما صارت ُب فيو ٣تها  ،أك ظنها ال تسكر  ،فإف األصل ىو عدـ
كجودىا  ،فمن َّادعاىا طيلب منو الدليل عليها لَتفع اٟت ٌد  ،عبلكة على ذلك أف الكبلـ ىنا
)(4

 ،كىو إثبات إقامة اٟت ٌد بوجود الرائحة إ٪تا ىو إذا تيقنا أنو ريح ٜتر ال تفاح أك ٨تو .
جواب عن االعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ :
اٟتد على من يكجدت من رائحة ا٠تمر أك رؤئ كىو يتقيؤىا عن النيب
ما ذيكر من كجوب ّْ
 كعن الصحابة رضي اهلل عنهم غَت صحيح  ،بل إ٪تا يثبت ُّ
اٟتد بأحد أمرين ك٫تا-:

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )502/12
( )2انظر  :الذخَتة للقراُب (. )212/2
( )3انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )286/4
( )4انظر  :الذخَتة للقراُب (. )204/12
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األمر األكؿ  :اإلقرار

)(1

األمر الثا٘ب  :شهادة عدلُت بأهنم رأك فبلنان يشرب ا٠تمر عن طوع كاختيار .

الوجو الثاني :
ال يسلَّم ّتواز الشهادة على و
فبلف من الناس بسماع صوتو أك رؤية خطو  ،كبناءن على
ي
)(2

ذلك فإف القياس غَت صحيح  ،كذلك ألف الركائح تتشابو ككذلك األصوات كا٠تطوط .

الوجو الثالث -:
أف إثبات إقامة ح ٌد ا٠تمر بالرائحة ليس بصحيح  ،ألف الرائحة ال تعتت من طرؽ إثبات

٤تصور ُب طريقتُت  ،ك٫تا:
ح ٌد ا٠تمر كلو تيقنا أهنا رائحة ٜتر  ،إذ إف طرؽ اإلثبات للحد
ه
اإلقرار أك شاىدم عدؿ رأك بأعينهم من يشرب ا٠تمر عن طوع كاختيار  ،فكيف إذا تطرؽ
لقرينة الرائحة احتماالت عدة  ،كتشابو الركائح  ،أك غَت ذلك  ،فببلشك أهنا تكوف قرينة
حد من حدكد اهلل جل كعبل  ،كاألصل ُب طرؽ
ضعيفة ال ٯتكن التعويل عليها إلثبات ٍّ
إثبات اٟتدكد ما دلت عليو الشريعة  ،كإثبات اٟت ٌد بالرائحة ال دليل عليو من الكتاب أك

السنة  ،فبطل االعتماد عليو

-6عن السائب بن يزيد

)(3

.

)(4

رضي اهلل عنو قاؿ  :شهدت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
)(5

عنو صلى على جنازة ٍب أقبل علينا فقاؿ  :إ٘ب كجدت من عبيد اهلل بن عمر ريح الشراب
 ،كإ٘ب سألتو عنها  ،فزعم أهنا الطبلء  ،كإ٘ب سائل عن الشراب الذم شرب  ،فإف كاف
مسكران جلدتو  ،قاؿ  :فشهدتو بعد ذلك ٬تلده "

)(6

كجو الداللة -:

.

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )113/5هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، )330/17اإلقناع (. )267/4
( )2انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )196/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )286/4البياف ُب مذىب
اإلماـ الشافعي ( ، )528/12ا١تغٍت البن قدامة (. )502/12
( )3انظر  :البناية شرح ا٢تداية ( ، )354/6ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (. )170/10
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )875
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )984
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )985
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أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قد كجد رائحة ا٠تمر من عبيد اهلل  ،كمع ذلك ٓب
حد ا٠تمر على عبيد اهلل  ،بل إنو سألو عن
يعتمد على كجود ىذه الرائحة على كجوب ّْ
الذم شرب فأمر عبد اهلل بأنو شرب الطبلء  ،كٓب يكتف عمر رضي اهلل عنو بإقرار عبيد اهلل
 ،بل إنو ذكر ُب األثر أنو سيسأؿ عن الطبلء  ،فإف كاف مسكران جلده  ،كإال تركو  ،كلذلك
قاؿ  " :كإ٘ب سألتو عنها فزعم أهنا الطبلء  ،كأ٘ب سائل عن الشراب الذم شرب  ،فإف كاف
مسكران جلدتو " كلو كانت الرائحة ٔتجردىا موجبو ٟتد ا٠تمر ١تا احتاج عمر رضي اهلل عنو
للسؤاؿ " .
اعتراض -:

" إ٪تا احتاج عمر رضي اهلل عنو للسؤاؿ ال لكوف الرائحة ال يثبت ّٔا حد ا٠تمر  ،كإ٪تا
ألنو شك ُب ىذه الرائحة  ،ىل ىي رائحة ٜتر أـ ىي رائحة و
طبلء كما أخته ابنو عبيد اهلل
حد
 ،كلو كاف متيقنان من كوهنا رائحة ٜتر ١تا احتاج إٔب السؤاؿ  ،ك٨تن إ٪تا نقوؿ بوجوب ّْ
ا٠تمر إذا تيقنا من كوهنا رائحة ٜتر

)(1

".

جواب عن االعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أخت أنو كجد من عبيد اهلل رائحة ا٠تمر أك الشراب
كٓب يذكر أنو شك ُب ذلك  ،كإ٪تا َّبُت أنو سأؿ عبيد اهلل عنها فاعًتؼ بأهنا الطبلء  ،فحدَّه
)(2

باعًتافو ١ ،تا سأؿ عمر رضي اهلل عنو الناس فأختكه بأف الطبلء مسكر .
الوجو الثاني :

أف ما ذكرًب من كونكم تشًتطوف التيقن من كوف الرائحة ىي رائحة ٜتر غَت صحيح ،
كيدؿ على ذلك أنكم تقولوف لو شهد عدالف بأف ىذه الرائحة رائحة ٜتر  ،كشهد عدالف
آخراف بأهنا رائحة تفاح أك غَته  ،فإنو ٬تب إقامة حد ا٠تمر على من أيهتمبذلك  ،ككوف
الرائحة ىنا بأهنا رائحة ٜتر غَت متقن منها  ،بل مشكوؾ فيها  ،كمع ذلك قلتم بوجوب
( )1انظر  :الذخَتة للقراُب (. )204/12
( )2انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )409/13
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إقامة حد ا٠تمر  ،فبطل ما َّادعيتم ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل ال ٯتكن اٞتزـ بأهنا
رائحة ٜتر إال بإقرار الشارب  ،فعاد األمر ُب حقيقتو إٔب اإلقرار
-7عن إٝتاعيل بن أمية

)(2

)(1

.

رضي اهلل عنو قاؿ  :كاف عمر رضي اهلل عنو إذا ىك ىج ىد من

)(3

رجل ريح شراب جلده جلدات إف كاف ٦تن يدمن الشراب  ،كإف كاف غَت مدمن تركو " .
كجو الداللة -:
أف عمر رضي اهلل عنو كاف إذا كجد ريح ا٠تمر من الرجل فإنو ال ٬تلده ح ٌد ا٠تمر ،
كإ٪تا يعزره تعزيران ّتلدات إف اف ٦تن يدمن الشراب  ،كإال تركو  ،كلو كاف كجود رائحة ا٠تمر
يثبت ّٔا كجوب اٞتلد ٟتد ا٠تمر ٞتلد عمر رضي اهلل  ،فلما ٓب ٬تلد عمر رضي اهلل عنو َّ
دؿ
ذلك على عدـ ثبوت حد ا٠تمر بوجود رائحة ا٠تمر من الشارب .
اعتراض  :يمكن أف يقاؿ :

قد ثبت عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو جلد َّ
حد ا٠تمر ٔتجرد ككجود رائحة ا٠تمر
)(4

من الشارب  ،فعن السائب بن يزيد " أنو حضر عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كىو ٬تلد
)(5

لعل ما ذيكر " من عدـ جلده َّ
رجبلن ىك ىج ىد منو ريح الشراب  ،فجلده َّ
حد
اٟتد تامان "
ك ٌ
تغَت رأيو  ،فرأل كجوب جلده َّ
حد
ا٠تمر على من كجدت منو رائحة ا٠تمر كاف ابتداءن ٍ ،ب َّ

الشراب .

جواب عن االعتراض من كجهين-:

الوجو األكؿ :
( )1انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، )204/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )212/2قاؿ شهاب
الدين النفراكم ُب الفواكو الدكا٘ب " لو شهد عدالف بأف مشركبو ٜتر  ،كعدالف أنو عسل  ،مثبلن  ،أك شهد
عدالف أف رائحة فمو ٜتر كآخراف أف رائحتو ثوـ مثبلن َّ ،
فاٟتد ُب ذلك كلو  ،كنظَت ذلك لو شهد عدالف أف
و
و
فبلنان قتل فبلنان كقت كذا  ،كشهدت بيّْنةه أخرل أف القاتل كاف ُب ذلك الوقت ُب بلد بعيد يستحيل معو قتل
فبلف ا١تذكور  ،قاؿ سحنوف  :يقتل  ،ألف من أثبت حكمان أكٔب ٦تن نفاه كىو مشهور ا١تذىب " ا.ىػ .
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )895
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )895
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )894
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )895
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)(1

)(2

أف ىذه الركاية ٥تتصرة من القصة اليت ركاىا معمر  ،فإف ظاىر ركاية ابن جريج
جلده ٔتجرد كجود الريح منو  ،كليس كذلك ١تا تبُت من ركاية معمر  ،ككذلك ما ركل عن

أنو

)(3

السائب بن يزيد " أف عمر رضي اهلل عنو كاف يضرب ُب الريح " فإهنا ُّ
أشد اختصاران
كأعظم لبسان  ،كىذا االختصار معركؼ عند احملدثُت  ،كمثالو الركاية با١تعٌت ٟتديث " إذا جاء
أحدكم كاإلماـ ٮتطب فلَتكع ركعتُت
)(5

التامة .
ما كرد ُب الركاية ٌ
الوجو الثاني :

)(4

" ا.ىػ كبناءن على ذلك ٖتمل الركاية ا١تختصرة على

أنو لو تعارضت عندنا ركايتاف ككبل٫تا صحيحتاف  ،فإنو ٬تب التوفيق بينهما  ،ألف
إعماؿ األدلة أكٔب من إطراح بعضها كإعماؿ البعع اآلخر  ،فإذا ٓب ٯتكن اٞتمع بينهما فبل
َّ
بد أف تكوف إحدا٫تا ناسخة لؤلخرل  ،إذا عيرؼ ا١تتقدـ منهما من ا١تتأخر  ،فإف ٓب ٯتكن
)(6

معرفة الناسخ من ا١تنسوخ فإنو ٬تب اطٌراحهما ٚتيعان  ،كإعماؿ األصل ُب ا١تسألة  ،كىو
حد ا٠تمر إ٪تا يكوف عن طريق الشارع اٟتكيم  ،كقد َّ
دؿ الشارع على
ىنا أف طيرؽ إثبات ّْ
اعتبار أمرين ك٫تا :
أ-اإلقرار من الشارب بشربو ا٠تمر .
( )1ىو معمر بن راشد األزدم  ،موالىم  ،أبو عركة البصرم  ،نزيل اليمن  ،ثقةه ثبت فاضل  ،إال أف ُب ركايتو عن
ثابت  ،كاألعمش  ،كىشاـ بن عركة شيئان  ،ككذا ما ح ٌدث بو بالبصرة من كبار السابعة  ،مات سنة أربع كٜتسُت
كمائة كلو ٙتا هف كٜتسوف سنة " ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( ٖ ، )181/7 ( )6697ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة ( )6809
(.)403/3
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )732
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )871
( )4أصل اٟتديث " إذا جاء أحدكم يوـ اٞتمعة كاإلماـ ٮتطب فلَتكع ركعتُت كليتجوز فيهما " أخرجو البخارم،
كتاب  :التهجد باب  :ما جاء ُب التطوع مثٌت مثٌت  ،رقم (  ، )57/2 ( )1166كمسلم  ،كتاب  :صبلة
ا١تسافرين كقصرىا  ،باب  :التحية كاإلماـ ٮتطب  ،رقم (. )597/2( )875
( )5انظر  :فتح البارم البن حجر (. )65/10
( )6انظر  :التبصرة ُب أصوؿ الفقو (  ، )153/1اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم (  ، )328/2شرح ٥تتصر
الركضة ( ، )409/2فتح البارم البن حجر (. )412/5
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ب-شهادة شاىدين بأف فبلنان قد شرب ا٠تمر طوع كاختيار دكف إكراه
- 8أدلة عقلية -:

أ-أف من يكجد منو رائحة ا٠تمر ي٭تتمل أنو ٘تضمع ّٔا
ُب فيو ٣تها  ،أك ظنها ال تيسكر .

)(2

)(1

.

 ،أك حسبها ماءن فلما صارت
)(3

مكرىا أك شرّٔا كىو غَتي قاصد ٢تا .
ب-٭تتمل كذلك أف يكوف ن
جػ -ي٭تتمل أيضان أف من يكجدت منو رائحة ا٠تمر قد استكثر من شرب التفاح  ،أك
)(4
السفرجل  ،أك غَت  ،إذ إف من أكثر أك استكثر ًمن شرب عصَت بعع الفواكو قد توجد
)(5

منو رائحة تشبو رائحة ا٠تمر  ،كلذلك قاؿ القائل -:
يقولوف ٕب أنت شربت مدامة
فقلت ٢تم ال بل أكلت السفرجبل

)(6

كبناءن على ذلك فإف الرائحة أك ريح ا٠تمر إ٪تا ىي شاىد زكر  ،ألف ريح ا٠تمر ييوجد
)(7
منها كمن غَتىا .
اعتراض " يمكن أف يقاؿ " -:
أف ىذه أدلة عقلية  ،كقد كردت أدلة شرعية تدؿ على عدـ اعتبارىا فهي الغية .

جواب عن االعتراض " يمكن أف يقاؿ " :
ال ييسلَّم بوجود أدلة شرعية تدؿ على كجوب َّ
حد ا٠تمر ٔتجرد الرائحة .

( )1انظر  :فتح البارم البن حجر ( ، )65/10اللباب ُب شرح الكتاب ( ، )193/2ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت
( ، )170/10كشاؼ القناع (. )118/6
( )2انظر  :الذخَتة للقراُب ( ، )204/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (.)212/2
()3انظر  :ا١تبسوط ( ، )31 /24اٟتاكم الكبَت للماكردم ()409 /13
( )4السفرجل  :نوع من الفواكو .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (سفرجل) ص (. )127
( )5انظر  :ا١تبسوط (. )31/24
( )6ذكر ىذا البيت اإلماـ السرخسي ُب كتابو " ا١تبسوط " (  ، )31/24كٓب ينسبو لقائل معُت  ،كما أنٍت ٓب أقف
على قائلو .
( )7انظر  :ا١تبسوط (. )31/24
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القوؿ الثاني :
اٟتد على من كجدت منو رائحة ا٠تمر أك يرئي كىو يتقيؤىا  ،كإٔب ذلك
٬تب إقامة ّْ
)(1

ذىب ا١تالكية  ،كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد
أدلة كىي كالتإب -:
-1عن بريدة

)(4

)(2

رٛتو اهلل تعأب

)(3

بن اٟتصيب رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء ماعز

 فرددهي ٍ ،ب قاؿ  :استنكهوه  ،فاستنكهوه ٍ ،ب رٚتو "
كجو الداللة -:

)(6

)(5

 ،كاستدلوا لذلك بستة
بن مالك إٔب النيب 

ا.ىػ .

أف النيب  أمر باستنكاه ماعز بن مالك رضي اهلل عنو  ،كلو ٓب تكن رائحة ا٠تمر يثبت
حد شراب ا٠تمر ١تا جعلها النيب  دليبلن على شرب ماعز رضي اهلل عنو ا٠تمر ،
ّٔا إقامة ّْ
كالذم يدؿ على ذىاب عقل اإلنساف .
اعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
يمسلَّم أف أصل اٟتديث ُب الصحيحُت  ،إال أف زيادة أمر النيب  االستنكاه  ،حيث

قاؿ  " :استنكهوه فاستنكهوه " زيادة شاذة ٓ ،ب ترد إال عن طريق أحد الركاة كىو ٭تِت بن

( )1انظر  :الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1079/2الذخَتة للقراُب (  ، )204/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب
زيد القَتكا٘ب ( ، )212/2بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )286/4التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (.)375/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )84
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )501/12
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )166
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )166
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ىل يقوؿ اإلماـ للمقر لعلك ١تست أك غمزت  ،رقم ( )6824
( ، )167/8كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من اعًتؼ على نفسو بالزنا  ،رقم ( ، )1319/3( )1692
كزيادة " استنكهوة  :ىي عند البزار ُب مسنده رقم  ، )229/10( )4458 ( ،كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الوسيط ،
يعوؿ عليها  ،قاؿ أبو بكر البزار ُب ا١تسند
رقم (  ، )117/5 ( )4843فقط  ،كىي زيادة شاذة  ،ال َّ
( : )229/10كال نعلم ركاية عن النيب  أنو قاؿ  :استنكهوه إال ُب حديث ٭تِت بن يعلى بن اٟتارث " ا.ىػ .
انظر  :مسند البزار ( ، )229/10ا١تنهل الركم ُب ٥تتصر اٟتديث النبوم ( ، )58الباعث اٟتثيث ص ( ، )62شرح
علل الًتمذم ( ، )216شرح التبصرة كالتذكرة  ،ألفية العراقي . )262/1( ،
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يعلي بن اٟتارث

)(1

 ،قد خالف فيها غَته من الثقات

)(2

.

الوجو الثاني - :
أف أمر النيب  باالستنكاه ُب حديث ماعز رضي اهلل عنو  -كذلك على فرض التسليم
متغَت اللوف  ،مقران على نفسو بالزنا ،
بزيادة " استنكهوه"  -فؤلنو رآه ثائر الشعر َّ ،
)(3

فاشتبهت عليو حالتو ُب ثبات عقلو أك زكالو  ،فأراد اختبار حالتو باستنكاىو ،كٓب يعلق
اٟتد باالستنكاة أك عدـ كجوبو.
باالستنكاه حكمان ،من جهة كجوب ّْ
جواب عن االعتراض :

الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم بأف ىذه الزيادة شاذة  ،بل ىي زيادة صحيحة  ،كذلك ألمرين :
األمر األكؿ  :أهنا زيادة ثقة  ،كزيادة الثقة مقبولة عند أكثر أىل العلم  ،كىو القوؿ
الصحيح .
األمر الثا٘ب  :أف ىذه الزيادة ال تعارض أصل الركاية الصحيحة  ،كإ٪تا فيها زيادة علم،
كزيادة العلم من الثقة مقبولة

)(4

.

الوجو الثاني  -:يمكن أف يقاؿ :
ال ييسلَّم بأف النيب ٓ ب يعلق بأمره باالستنكاه حكمان  ،بل علق ّٔا حكمان  ،كيدؿ
اٟتد عند ما ٓب ٬تدكا منو رائحة ا٠تمر  ،إذ إف ذلك ّّ
على ذلك أنو  أقاـ عليو َّ
داؿ على
إقراره مع عدـ زكاؿ عقلو َّ ،
فدؿ ذلك على أف رائحة ا٠تمر يثبت ّٔا حكم كىو إثبات
( )1ىو ٭تِت بن يعلى بن اٟتارث بن جرب بن جرير بن اٟتارث احملاريب  ،أبو زكريا الكوُب  ،ذكره ابن حباف ُب
الثقات  ،قاؿ ابن حجر  " :ثقة من صغار التاسعة  ،مات سنة ست عشر -أم كمائتُت" ا.ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (  ، )106/8 ( )7544تقريب التهذيب مع التحرير  ،رقم الًتٚتة
(. )105/4( )7675
( )2انظر  :مسند البزار ( ، )229/10ا١تنهل الركم ُب ٥تتصر اٟتديث النبوم (  ، )58الباعث اٟتثيث ص (، )62
شرح علل الًتمذم ( ، )216شرح التبصرة كالتذكرة  ،ألفية العراقي . )262/1( ،
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )409/13
( )4انظر  :الباعث اٟتثيث (  ، )61شرح التبصرة كالتذكرة  ،ألفية العراقي (  ، )262/1النكت على كتاب ابن
الصبلح (. )101/1
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اٟتد على من ثبت عليو ذلك.
شرب ا٠تمر  ،كإذا ثبت شرب ا٠تمر كجب إقامة ّْ
)(1

-2عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :كنت ْتمص  ،فقاؿ ٕب بعع القوـ  :اقرأ
علينا  ،فقرأت عليهم سورة يوسف  ،قاؿ  :فقاؿ رجل من القوـ  :كاهلل ما ىكذا أنزلت ،
قاؿ  :قلت  :ك٭تك  ،كاهلل لقد قرأهتا على رسوؿ اهلل  ، فقاؿ ٕب  :أحسنت  ،فبينما أنا
أكلمو  ،إذ كجدت منو ريح ا٠تمر  ،قاؿ  :فقلت  :أتشرب ا٠تمر كتك ٌذب بالكتاب ؟ ال
)(2

تتح حىت أجلدؾ  ،قاؿ  :فجلدتو "
كجو الداللة -:

أف عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو جعل رائحة ا٠تمر دليبلن على ثبوت ح ٌد ا٠تمر على
الرجل الشارب  ،كيدؿ على ذلك أنو رضي اهلل عنو ىجلى ىدهي َّ
حد ا٠تمر  ،كلو ٓب تكن رائحة
حد ا٠تمر ١تا جاز البن مسعود رضي اهلل عنو أف ٬تلده .
ا٠تمر دليبلن على ثبوت ّْ
اعتراض من كجهين  :يمكن أف يقاؿ :

الوجو األكؿ :

أف عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو ٓب ٬تلد الرجل لشمو رائحة ا٠تمر فقط  ،إذ إف
حد ا٠تمر على من كجدت منو رائحة
بشم رائحة ا٠تمر ال تكفي لوجوب إقامة ّْ
الشهادة ٌ
ا٠تمر  ،كإ٪تا لتحقق أمرين اثنُت ك٫تا -:

األمر األكؿ  :إقرار الرجل بشرب ا٠تمر  ،كذلك أنو عندما سألو ابن مسعود رضي اهلل

عنو فقاؿ  " :أتشرب ا٠تمر ؟ فلم ينكر الرجل ذلك  ،كذلك إقرار ضمٍت منو لعدـ إنكاره .

األمر الثاني  :أنو اقًتف بشهادة رائحة ا٠تمر من الرجل تكذيبو للقرآف عن طوع كاختبار

 ،كإ٪تا لزكاؿ عقلو الذم ىو قرينة قوية تدؿ على أف الرائحة إ٪تا ىي رائحة ٜتر ال غَته

)(3

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2أخرجو البخارم  ،كتاب  :فضائل القرآف  ،باب  :القراء من أصحاب النيب  ، رقم ( ، )86/6 ( )5001
كمسلم  ،كتاب  :صبلة ا١تسافرين كقصرىا  ،باب  :فضل استماع القرآف الكرٙب كطلب القراءة من حافظو
لبلستماع كالبكاء عند القراءة كالتدبر  ،رقم (. )551/1( )801
( )3ذكر ا١تاكردم رٛتو اهلل تعأب قريبان من ىذا الكبلـ جوابان عن حديث عثماف رضي اهلل عنو " اقًتاف شهادة القيئ
بشهادة الشراب " كسيأٌب فاستشفيت ىذا االعًتاض منو على حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو .
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=

الوجو الثاني :
أف ما ذيكر إ٪تا ىو مذىب البن مسعود رضي اهلل عنو  ،قد خالفو فيو غَته من الصحابة
رضي اهلل عنهم  ،كذلك تنزالن على أف ابن مسعود رضي اهلل عنو أقاـ َّ
حد شرب ا٠تمر بداللة
الرائحة فقط  ،كذلك ضعيف .
حد ا٠تمر  ،كيدؿ على
الوجو الثالث  :أف األثر ليس فيو دليل على أنو جلده من أجل ّْ

ذلك أمراف :
ٟتد ا٠تمر  ،بل إنو
األمر األكؿ :أف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو ٓب يذكر أنو جلده ّْ
ٓب يذكر عددان معينان للجلد  ،فقد يكوف جلده عشرة أسواط أك عشرين أك ستُت أكٙتانُت ...
.
األمر الثا٘ب  :أف الذم يظهر أنو جلده تعزيران  ،كذلك لسببُت:
السبب األكؿ  :كجود الرائحة احملتملة لشرب ا٠تمر.
السبب الثا٘ب  :تكذيبو للقرآف.
جواب عن االعتراض -:

ال ييسلم ما ذيكر بل إف ابن مسعود رضي اهلل عنو إ٪تا جلده لشرب ا٠تمر  ،بداللة مشو
رائحة ا٠تمر من فمو  ،كاليت أثبتت كجوب اٞتلد عليو  ،كما ذيكر من القرائن فإ٪تا ىي

حد ا٠تمر ال أقل كال أكثر
مؤكدات لوجوب ّْ

)(1

.

)(2
-3عن السائب بن يزيد قاؿ  :شهدت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو صلَّى على
)(3

بن عمر ريح الشراب ،كإ٘ب
جنازة ٍ ،ب أقبل علينا فقاؿ  " :إ٘ب كجدت من عبيد اهلل
سألتو عنها فزعم أهنا الطبلء  ،كإ٘ب سائل عن الشراب الذم شرب ،فإف كاف مسكران جلدتو
ػػػػػػػػػ
=

انظر :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )409/13
( )1انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، )204/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )212/2التاج كاإلكليل
١تختصر خليل (. )375/5
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )871
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )984
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 ،قاؿ  :فشهدتو بعد ذلك ٬تلده "
-4عن يحضُت
)(3

)(2

)(1

.

بن ا١تنذر أبو ساساف  ،قاؿ  :شهدت عثماف بن عفاف كأيٌب

بالوليد قد صلى الصبح ركعتُت ٍ ،ب قاؿ  :أزيدكم  ،فشهد عليو رجبلف أحد٫تا ٛتراف ،أنو
شرب ا٠تمر  ،كشهد آخر أنو رآه يتقيأ  ،فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو  ،إنو ٓب يتقيأ حىت
)(4

فاجلده ،
شرّٔا  ،فقاؿ  :يا علي قم فاجلده  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  :قم يا حسن
قارىا  ،فكأنو ىك ىج ىد عليو  ،فقاؿ  :يا عبداهلل بن جعفر
حاررىا من ٌ
تؤب َّ
فقاؿ اٟتسن  :ىكّْؿ َّ

)(5

 ،قم فاجلده  ،فجلده كعلي يىػعي ُّد حىت بلغ أربعُت  ،فقاؿ  :أمسك ٍ ،ب قاؿ  :جلد النيب

إٕب
 أربعُت  ،كجلد أبو بكر أربعُت  ،كعمر ٙتانُت  ،ككلّّ سنة ،كىذا ُّ
أحب ٌ
كجو الداللة من اآلثار السابقة -:

)(6

".

دلت آثار ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم السابقة على أف رائحة ا٠تمر إذا كجدت ُب
اٟتد عليو .
الرجل فإف ذلك يوجب إقامة ّْ
اعتراض -:

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قد كجد رائحة ا٠تمر من عبيد اهلل  ،كمع ذلك ٓب
حد ا٠تمر على عبيد اهلل  ،كيؤيد ذلك أنو قاؿ :
يعتمد على كجود ىذه الرائحة على كجوب ّْ
" كإ٘ب سألتو عنها فزعم أهنا الطبلء  ،كأ٘ب سائل عن الشراب الذم شرب  ،فإف كاف مسكران
جلدتو " كلو كانت الرائحة ٔتجردىا موجبو ٟتد ا٠تمر ١تا احتاج عمر رضي اهلل عنو للسؤاؿ "
.
جواب عن االعتراض :

اعتراض -:
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )895
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )872
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )872
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )40
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )894
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )873
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" إ٪تا احتاج عمر رضي اهلل عنو للسؤاؿ ال لكوف الرائحة ال يثبت ّٔا حد ا٠تمر  ،كإ٪تا
ألنو شك ُب ىذه الرائحة  ،ىل ىي رائحة ٜتر أـ ىي رائحة و
طبلء كما أخته ابنو عبيد اهلل
حد
 ،كلو كاف متيقنان من كوهنا رائحة ٜتر ١تا احتاج إٔب السؤاؿ  ،ك٨تن إ٪تا نقوؿ بوجوب ّْ
ا٠تمر إذا تيقنا من كوهنا رائحة ٜتر
اعتراض آخر -:

)(1

".

أما حديث عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو فإنو ٓب ٬تلد الوليد بن عقبة بن أيب
)

معيط( 2ألنو تقيأ ا٠تمرة فقط  ،كإ٪تا لوجود شاىدين -:
شهد أحد٫تا أنو شرب ا٠تمر .
كشهد اآلخر أنو رآهي تقيأىا .
اٟتد على شارب ا٠تمر بداللة الرائحة أك التقيؤ ٮتتلف
كمعلوـ قطعان أف اٟتكم بوجوب ّْ
عن اٟتكم بوجوب اٟتد على شارب ا٠تمر لوجود شاىدين أحد٫تا رآه يشرّٔا ،إذ إف
اٟتالتُت ٥تتلفتُت فوجب أف ٮتتلف حكمهما

)(3

.

جواب عن االعتراض :

( )
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،بل إف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو إ٪تا جلد الوليد  4بن عقبة بن
أيب معيط بداللة تقيئتو للخمر  ،كيدؿ على ذلك قولو ٓ " :ب يتقيأ حىت شرّٔا " َّ
فدؿ ذلك

بشم الرائحة من شارّٔا أك تقيؤه ٢تا
على أف ح ٌد شرب ا٠تمر يثبت ّْ

)(5

.

-5اإلجماع :

كيدؿ على ىذا اإلٚتاع آثار الصحابة رضي اهلل عنهم السابقة  ،ككاف عمر رضي اهلل
عنو ٦تن تشتهر قضاياه كتنتشر  ،كيتحدث ّٔا  ،كتصل إٔب اآلفاؽ  ،كٓب ينقل خبلؼ عليو

( )1انظر  :الذخَتة للقراُب (. )204/12

()2تقدمت ترٚتتو ص () .
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )409/13

()4تقدمت ترٚتتو ص () .
( )5انظر  :الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( )212/2التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (.)375/5
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فثبت أنو إٚتاع

)(1

.

اعتراض -:

)(2

ال ييسلٌم بثبوت ىذا اإلٚتاع مع كجود خبلؼ أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .

-6أدلة عقلية كىي -:

أف الركائح ٯتكن ٘تييز بعضها عن بعع  ،كما تتمايز األصوات  ،كا٠تطوط بعضها عن
)(3

بعع  ،كرائحة ا٠تمر تتميز عن غَتىا  ،فوجب أف تكوف دليبلن يثبت بو ُّ
حد ا٠تمر .

اعتراض :
ييسلَّم بأف من الركائح ما يتميز بعضها عن بعع  ،ككذلك األصوات كا٠تطوط  ،إال أف
ىناؾ من الركائح  ،كاألصوات  ،كا٠تطوط  ،ما يشبو بعضها بعضان  ،كقد ٮتتلط بعضها على
اإلنساف  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل ٯتكن بناءن على ذلك جعل رائحة ا٠تمر دليبلن يثبت بو

ُّ
اٟتد

)(4

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر  ،إذ إف اشتباه رائحة ا٠تمر بغَت رائحة ا٠تمر إ٪تا يشتبو على من ال
ختة عنده كال دراية  ،كعبلكة على ذلك فإف األصل ُب ذلك األدلة الشرعية اليت سبق
)(5

بياهنا .

الراجح -:
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم  ،يتبُت أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو
( )1انظر  :ا١تنتقى (. )142/3
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )502/12
( )3انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )286/4
( )4انظر  :ا١تبسوط (  ، )31/24هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )330/17ا١تغٍت (  ، )502/12بداية آّتهد
كهناية ا١تقتصد ( ، )286/4فتح البارم البن حجر (. )65/10
( )5انظر  :بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )286/4الكاُب ُب فقو أىل ا١تدين (. )1079/2
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أصحاب القوؿ األكؿ  ،كىم ٚتهور أىل العلم  ،القائلوف بأنو ال ٬تب إقامة َّ
اٟتد على من
كجدت منو رائحة ا٠تمر أك رؤم كىو يتقيؤىا  ،كإ٪تا ييشرع التعزير ُب حقو إف كاف يظهر
عليو عبلمات الفسق كالفجور  ،كذلك لؤلسباب التالية -:
-1أف األصل ُب إثبات اٟتدكد كعقوباهتا ىو ما َّ
دؿ عليو الشارع اٟتكيم  ،كليس ىناؾ
نص كاضح من الكتاب أك السنة فيما ذكره أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة اليت بُت أيدينا يدؿ
اٟتد .
على أف رائحة ا٠تمر أك تقيؤىا ٬تب بو إقامة ّْ
-2أف درء اٟتدكد بالشبهات قاعدة عظيمة احتج ّٔا أىل العلم  ،كإذا كاف األمر
كذلك فإف كجود رائحة ا٠تمر أك التقيؤ منها ال يثبت ّٔا اٟت ٌد على الشارب  ،كذلك
الحتماؿ أف يكوف الشارب قد شرّٔا مكرىان  ،أك مضطران  ،أك غَت عآب بأهنا ٜتر  ،أك أف ال
يكوف شرب ٜتران  ،كإ٪تا أكثر من السفرجل أك التفاح  ،ك٨تو ذلك .
-3أف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلوف بوجوب اٟتد بوجود الرائحةمن آثار
ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال تدؿ داللة كاضحة على كجوب اٟت ٌد بوجود الرائحة  ،بل
يتطرؽ إليها احتماالت عدة  ،فداللتها ضعيفة على ما ذىبوا إليو .
-4لو فيرض أف بعع اآلثار اليت كردت عن بعع ا٠تلفاء بوجود رائحة ا٠تمر أك التقيؤ
منها  ،كالبعع اآلخر من آثار ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ال تدؿ على اعتبار رائحة
اٟتد على الشارب  ،لوجب أف ٬تمع بُت األدلة  ،ألف
ا٠تمر أك التقيؤ منها على كجوب ّْ
إعماؿ األدلة أكٔب من إعماؿ بعضها  ،كإ٫تاؿ البعع اآلخر  ،كإذا ٓب ٯتكن اٞتمع فإنو َّ
البد
من اطراح األدلة ا١تتعارضة كالرجوع إٔب األصل الوارد ُب ا١تسألة قبل ىذه األدلة .
-5أف الشارع اٟتكيم يتشوؼ إٔب السًت على ا١تسلمُت فيما ٮتتص بينهم كبُت اهلل جل
حد ا٠تمر ال يكوف إال عن طريقُت فقط ك٫تا -:
كعبل ُب الذنوب  ،كلذلك جعل إثبات ّْ
أ-اإلقرار من الشارب نفسو .
ب-شهادة عدلُت بأنو قد شرب ا١تسكر عن طوع كاختيار .
كإذا تأملنا ىاذين الطريقُت كجدنا أف اإلقرار أعظم من شهادة العدلُت  ،إذ إف اإلقرار ال
يتأتى ُب الغالب كالعادة إال ُب حالة التوبة الصادقة اليت نتجت عن قوة اإلٯتاف  ،مع عدـ
التفكَت ُب أم أمر آخر من حديث الناس  ،أك مشاتتهم  ،أك ثلب عرضو ك٨تو ذلك ،
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كحصوؿ اإلقرار من ا١تذنب أماـ ا٠تلق صعب جدان ٍ ،ب إذا نظرنا ُب شهادة العدلُت على
شارب ا٠تمر  ،فحصولو أيضان صعب عادة  ،كذلك ألف العادة جرت أف الشاىد العدؿ
فضبلن عن الشاىدين ال ٭تضر ٣تالس ا٠تمارة  ،كما أف العدؿ ُب العادة ال يصاحب شارب
ا٠تمر  ،كلذلك كاف حصولو صعب جدان .
شم الرائحة من أم إنساف كجدنا أف حصو٢تا سهل جدان كيسَت من
لكننا إذا نظرنا إٔب ّْ
أم إنساف عدالن كاف أك غَت عدؿ  ،فيقاؿ و
حينئذ كاٟتاؿ كما ذكرت  ،كيف يشًتط الشارع
طوع كاختيار ،مع أف
اٟتكيم شهادة عدلُت اثنُت عاينوا شارب ا٠تمر كىو يشرّٔا عن و
حدكث الشهادة كا١تعاينة صعب من العدؿ الواحد فضبلن عن العدلُت –أك اإلقرار من شارب
ا٠تمر نفسو عن طوع كاختار – مع صعوبة شديدة ىي أشد من حصوؿ شهادة العدلُت -
شم الرائحة كلو من عدؿ ك و
احد  ،مع سهولة حصوؿ ىذا األمر موجب إلقامة َّ
حد
ٍب ٬تعل َّ
ا٠تمر  ،فهذا أمر مستغرب كمستبعد  ،إذ إف بُت األمرين بوف شاسع كمفازة عظيمة ،
حد ا٠تمر بوجود الرائحة أك التقيؤ.
فاقتضى النظر الصحيح كاهلل أعلم عدـ كجوب ّْ
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الباب الرابع

المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في الحدكد كالتعزير  ،كفيق
ثالثةفصوؿ :
الفصل الثاني  :التعزير  ،كفيو ستة مباحث :
المبحث األكؿ  :التعزير ليس فيو حد معين .
المبحث الثاني  :جواز التعزير بالماؿ .
المبحث الثالث  :إذا كجد الرجل كالمرأة في لحاؼ كاحد جلدا مائة جلدة
المبحث الرابع  :ال يشترط إلقامة عقوبة التعزير إقرار أكشهود .
المبحث الخامس  :مشركعية تعزير من يعقد نكاحا فاسدا .

المبحث السادس  :مشركعية التعزير في كل معصية ال حد فيها كال كفارة
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.

.

المبحث األكؿ

التعزير ليس لو ٌّ
حد

أكالن  :التعريف بالتعزير لغةن كاصطالحان:
اؿتعريف بالتعزير لغةن:

أصلو من العزر كىو ا١تنع ،كالتعزير  :النصرة مع التعظيم  ،قاؿ تعأب :ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ( -)1ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ( ، )2كالتعزير
ضرب دكف اٟتد  ،كذلك يرجع إٔب األكؿ  ،فإف ذلك تأديب كالتأديب نصرة ما لكن األكؿ
نصرة بقمع ما يضره عنو كالثا٘ب نصرة بقمعو عما يضره (.)3
التعريف بالتعزير اصطالحان:
()4
عند اٟتنفية :التعزير ىو تأديب دكف اٟتد .
عند ا١تالكية :التعزير  :ىو التأديب ٔتا يراه اإلماـ  ،كقاؿ بعضهم :التأديب باالجتهاد
()5
على حسب اٟتاؿ  ،كقاؿ بعضهم :التأديب غَت ا١تقدر .
() 6
عند الشافعية :التعزير تأديب على ذنوب ٓب تشرع فيها اٟتدكد .
() 7
كقاؿ بعضهم :اؿتأديب ُب كل معصية هلل أك آلدمي ال حد ٢تا كال كفارة .

()1سورة الفتح من اآلية()٩
()2سورة ا١تائدة من اآلية ()١٢
()3انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة عزر ص( ، )180ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عزر) ص(. )235

()4انظر  :التعريفات للجرجا٘ب ( ، )55شرح فتح القدير ( ، )112 /5العناية شرح ا٢تداية (. )344 /5
()5انظر  :حاشية العدكم على كفاية الطالب الربا٘ب (  ،)306 /2القوانُت الفقهية (  ، )234الذخَتة للقراُب ( /1
. )161
()6انظر  :األحكاـ السلطانية ()236
()7انظر  :هناية احملتاج (  ،)17 ،16 /8أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركضة الطالب (  ، )161 /4الدرر البهية شرح
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=

عند اٟتنابلة :اؿتأديب ُب كل معصية ال حد ُبىا كال كفارة .

()1

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أ ٌف التعزير ليس لو ٌّ
حد

معين:

ىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو ٣تموع الفتاكل حيث قاؿ  ( :لكن إف كاف التعزيرفيما
فيو مقدر ٓب يبلغ بو ذلك ا١تقدر مثل التعزير  :على سرقة دكف النصاب ال يبلغ بو القطع
كالتعزير على ا١تضمضة با٠تمر ال يبلغ بو حد الشرب  ،كالتعزير على القذؼ بغَت الزنا ال
يبلغ بو اٟتد  ،كىذا القوؿ أعدؿ األقواؿ ؛ عليو دلت سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كسنة خلفائو الراشدين ؛ فقد ( أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بضرب الذم أحلت لو امرأتو
جاريتها مائة كدرأ عنو اٟتد بالشبهة ) ،كأمر أبو بكر كعمر بضرب رجل كامرأة كجدا ُب
ٟتاؼ كاحد مائة مائة  ،كأمر بضرب الذم نقش على خا٘تو كأخذ من بيت ا١تاؿ مائة ٍ ،ب
ضربو ُب اليوـ الثا٘ب مائة ٍب ضربو ُب اليوـ الثالث مائة  ،كضرب صبيغ بن عسل ١ -تا رأل
من بدعتو  -ضربا كثَتا ٓب يعده  ،كمن ٓب يندفع فساده ُب األرض إال بالقتل قتل مثل
ا١تفرؽ)(.)2
ثالثان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
ً ()3
 -1عن سعً ً
ر
غ
"
:
اؿ
ق
يد بً ٍن الٍ يم ىسيَّب
ى
ى
ى
َّ
ب عي ىم ير ىر ًضي اهللي ىعٍنوي ىربً ىيعةى بٍ ىن أ ىيميَّةى
ى
ىٍ ى

(ًُ )4ب

ػػػػػػػػػ
=

البهجة الوردية (. )104 /5
()1انظر :الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ( ، )111 /4احملرر ُب الفقو ( ، )163 /2شرح الزركشي ( ، )403 /6ا١تبدع
شرح ا١تقنع (. )433 /7
( )2

انظر ٣ :تموع الفتاكل – ابن تيمية – (. )108/28
()3تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )4

ربيعة بن أمية بن خلف بن كىب بن حذافة بن ٚتح القرشي اٞتمحي أخو صفواف أدرؾ النيب صلى اهلل عليو
كسلم أسلم يوـ الفتح ككاف شهد حجة الوداع ،شرب ا٠تمر ُب خبلفة عمر فهرب خوفا من إقامة اٟتد إٔب الشاـ
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=

ً
ب بىػ ٍع ىدهي يم ٍسلًمان" (. )1
ٍ
ا٠تى ٍم ًر ىإٔب ىخٍيبىػىر فىػلى ًح ىق ًًّٔىرقٍ ىل فىػتىػنى َّ
صىر فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير ىرض ىي اهللي ىعٍنوي الى أي ىغّْر ي
() 2
-2كرل ابن ا١تنذر " عن عمر بن ا٠تطاب أنو أمر زيد بن ثابت
أف يضرب رجبلن
عشرة أسواط "(.)3
-3كعنو ركاية ثانية أنو كتب إٔب أيب موسى األشعرم ( " : )4أال يبلغ بنكاؿ فوؽ عشرين
سوطان "( )5كعنو ُب ركاية أخرل  " :أال يبلغ ُب تعزير أكثر من ثبلثُت جلدة "(. )6
ً
َّ -4
(ً )7حُت ىكا ىف يىػٍتبىع
صبًيغ بٍن عي ىسٍيل
أف عي ىمر بٍن ٍ
ا٠تىطَّاب ىرض ىي اهلل ىعٍنوي ىعَّزىر ى
الٍ يمتى ىشابًو(. )8
في ( ،)9أف عمر كتب إٔب أيب موسى  :أالى يػيٍبػلى يغ ُب تعزي ور
صٍي ٍّ
-5عن ٭تِت بن عبداهلل بن ى
ػػػػػػػػػ
=

ٍب ٟتق بالركـ فتنصر .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ( ، )520 /2تاريخ دمشق ()50 /18

( )1

انظر  :سنن النسائي ْتاشييت السندم كالسيوطي برقم . )212/7(-5581
()2تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )3

ٓب أقف على ىذه الركاية من كتب السنة كاآلثار ْ ،تسب ما لدم من كتب كآثار  ،كإ٪تا عزاىا ابن بطاؿ ُب شرحو
على صحيح البخارم (.)23/16
()4تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )5

أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،كتاب الطبلؽ  ،باب ال يبلغ باٟتدكد العقوبات  ،رقم اٟتديث ( )13674
()413/7
(ٓ)6ب أقف على ىذه الركاية من كتب السنة كاآلثار ْ ،تسب ما لدم من كتب كآثار  ،كإ٪تا عزاىا ابن بطاؿ ُب شرحو
على صحيح البخارم (.)23/16
( )7

صبيغ بن عسل  ،كيقاؿ ابن يع ىسيل كيقاؿ صبيغ بن شريك من بٍت عسيل ابن عمرك بن يربوع بن حنظلة التميمي
الَتبوعي البصرم  ،الذم سأؿ عمر بن ا٠تطاب عما سأؿ فجلده  ،ككتب إٔب أىل البصرة ال ٕتالسوه  ،ذكر أبو
بكر بن دريد أف اٝتو مشتق من الشئ ا١تصنوع  ،كذكر أنو كاف ٭تمق رأيو  ،كفد على معاكية  ،كٓب يزؿ بً ىشر -
يعٍت بعد جلد عمر  -حىت قتل ُب بعع الفنت .
انظر  :تاريخ دمشق ( ، )410 /23االكماؿ البن ماكوال ( ، )207 /6الواُب بالوفيات (. )283 / 16

( )8

انظر  :ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج – النوكم – (. )20/9
( )9
صٍي ًفي  ،كيقاؿ ٭تِت بن ٤تمد بن عبد اهلل بن صيفي  ،ىكيػي ىقاؿ ىٍ٭ت ىِت بن عبد اهلل بن
ىٍ٭ت ىِت بن عبد اهلل بن ي٤تى َّمد بن ى
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=

أكثر من ثبلثُت(. )1
ي
رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على سبعة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :
التعزير فيو ّّ
حد معُت  ،كحده ال يزيد عن تسعة كثبلثُت سوطان ُب ٚتيع ا١تعاصي لؤلحرار
 ،كالعبيد  ،كإٔب ذلك ذىب عامة اٟتنفية ( )2رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا لذلك بثبلثة أدلة
كما يأٌب :
حد فهو من ا١تعتدين(. " )3
-1عن النيب  قاؿ  " :من بلغ حدان ُب غَت ٍّ
كجو الداللة :

حد
اٟتد كما يبلغ أم ّْ
َّبُت النيب  بوضوح أنو ال ٬توز أف يبلغ اإلنساف بالعقوبة ُب غَت ّْ
ػػػػػػػػػ
=

ً
مؤب عثٍماف بن عفَّاف الٍ ً
قرشي ٍاأل ىم ًوم  ،من خيار أىل
ى
ى
صٍيفي القرشي ا١تخزكمي ا١تكي  ،مؤب بٍت ٥تزكـ  ،كيػي ىقاؿ ى ي ى
ً
ً
مؤب ابٍن ىعبَّاس  ،ىكع ٍك ًرىمة  ،ىرىكل ىعنوي إً ٍٝتىاعيل بن أيميَّة
مكة كمتقنيهم ككاف خَتا فاضبل  ،حدث ىعن أيب معبد ى
ىكابٍن جريج كىزىك ًريا بن إً ٍس ىحاؽ ًُب َّ
الص ٍوـ ،كىو إماـ ثقة كما ذكر ذلك ٭تِت بن معُت كالنسائي  ،كابن
الزىكاة ك َّ
حباف كغَتىم  ،إال أنو ٓب يسمع بن عمر رضي اهلل عنو " ا.ىػ.
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم (  ، )795 /2مشاىَت علماء األمصار ( ، )234هتذيب الكماؿ للمزم ( رقم الًتٚتة
( ، )59/8( )7461السلوؾ ُب طبقات العلماء كا١تلوؾ (. )411/2

( )1
( )2

( )3

أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم . )105/10( -29473
انظر  :النتف ؿلسغدم (  ، )646/2ا١تبسوط (  ، )35/24اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم ( ، )162/2
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )44/5الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (  ، )59/4ا٢تداية شرح البداية
( ، )360/2العناية شرح ا٢تداية (. )348/5
أخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل رقم (  ، )346/3 ( )2725كُب السنن الكتل أيضان  ،رقم ( )17584
( ، )567/8كُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم (  . )68/13 ( )17500كاٟتديث منقطع ،قاؿ البيهقي  ،كقد
حد فهو من ا١تعتدين " ا.ىػ.
ركل مسعر بن كداـ حديثان منقطعان عن النيب  أنو قاؿ  " :من بلغ حدان ُب غَت ٍّ
انظر  :معرفة السنن كاآلثار (. )68/13
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آخر  ،كقد نظرنا ُب اٟتدكد فوجدنا أف أقلها أربعوف سوطان  ،فوجب أف يكوف التعزير أقل
من ذلك كىو تسعة كثبلثوف سوطان .
اعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :

ىذا اٟتديث ٓب يثبت عن النيب  ألنو منقطع فبل تقوـ بو حجة(. )1

الوجو الثاني :
َّ
دؿ ا٠تت أنو ال ٕتوز الزيادة على العشر جلدات ُب غَت اٟت ٌد  ،كبرىاف ذلك قولو ُ ب
حد من حدكد
حديث أيب بردة( )2رضي اهلل عنو  " :ال ي٬تلد أح هد فوؽ عشر جلدات إال ُب ٍّ

اهلل تعأب " ( )3كما ذيكر من جلد تسعة كثبلثُت سوطان ٮتالف ىذا النص الصحيح الصريح
ُب نفس الوقت(. )4
جواب عن االعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
يسلّْم أف اٟتديث منقطع  ،إال أنو كردت آثار أخرل تدؿ على صحتو .
الوجو الثاني :

( )1
( )2

انظر  :معرفة السنن كاآلثار (. )68/13

ىو أبو بردة األسلمي  ،خاؿ التاء بن عازب رضي اهلل عنهما  ،كاٝتو ىانئ  ،كقاؿ بعع أىل السَت ىو أبو برزة
حد من حدكد اهلل تعأب
بالزام  ،كاٝتو نضلة  ،كىو صاحب حديث  " :ال ي٬تلد أح هد فوؽ عشر جلدات إال ُب ٍّ
" ا.ىػ .
انظر  :اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،رقم الًتٚتة (  ، )305/4 ( )5331معرفة الصحابة أليب نعيم  ،رقم الًتٚتة
( ، )1832/4( )4628الطبقات الكتل  ،رقم الًتٚتة ( ، )223/4( )486معجم الصحابة البن قانع ،رقم
الًتٚتة (. )29/3( )977

( )3

( )4

أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :كتاب التعزير كاألدب  ،رقم (  ، )174/8( )6848كمسلم  ،كتاب
 :اٟتدكد  ،باب  :قدر أسواط التعزير  ،رقم (. )1332/3( )1708
انظر  :شرح منتهى اإلرادات ( ، )365/3كشاؼ القناع ( ، )210/5مطالب أكٕب النهى (.)223/6
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أف ما ذيكر من ا٠تت كىو قولو ُ ب حديث أيب بردة ( )1رضي اهلل عنو  " :ال ٬تلد أح هد
فوؽ عشر جلدات إال ُب حد من حدكد اهلل تعأب( )2منسوخ باإلٚتاع(. )3
()4
-2ركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،أنو كتب إٔب أيب موسى األشعرم
رضي اهلل عنو  " :أف ال يبلغ و
بنكاؿ أكثر من عشرين سوطان  ،كركل ثبلثُت سوطان  ،كركل ما
بُت الثبلثُت إٔب األربعُت (. " )5
كجو الداللة -:
َّ
دؿ أثر عمر رضي اهلل عنو السابق على أف التعزير ال ٬توز أف يبلغ قدر اٟت ٌد  ،بل َّ
البد
أف يكوف أقل من اٟتد  ،كإذا كاف األمر لذلك فإنو يكوف تسعة كثبلثُت سوطان .
اعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ :

أف ىذا األثر منقطع  ،ألف ٭تِت بن عبداهلل بن ٤تمد بن صيفي (ٓ )6ب يسمع من عمر
رضي اهلل عنو(. )7
الوجو الثاني -:

أف ىذا األثر فيو اضطراب  ،ففي الركاية األكٔب قاؿ  " :أف ال يبلغ بنكاؿ أكثر من
عشرين سوطان  .كُب ركاية  :أكثر من ثبلثُت سوطان " كُب ركاية  " :ما بُت الثبلثُت إٔب
األربعُت " ( ، )8كىذا االضطراب يدؿ على عدـ صحة الركاية  ،كبناءن على ذلك ال يصح
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

( )6
( )7
( )8

تقدمت ترٚتتو ص (
تقدـ ٗتر٬تو ص (

).
).

انظر  :ا١تبسوط ( ، )36/24البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب (. )534/12
تقدمت ترٚتتو ص (. )58
أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف  ،رقم (  ، )413/7( )13674كاألثر منقطع  ،ألف ٭تِت بن عبداهلل بن صيفي ٓب
يسمع من عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  .انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )59/8( )7461
تقدمت ترٚتتو ص (

).

انظر  :هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة (. )59/8( )7461
تقدـ ٗتر٬تو ص (

).
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االحتجاج ّٔا (. )1

الوجو الثالث -:

أف ىذا األثر مع انقطاعو  ،فهو أيضان ٥تالف لنص صريح صحيح عن النيب  ،الذم
جاء ُب حديث بردة رضي اهلل عنو حيث قاؿ  " ال ٬تلد أح هد فوؽ عشر جلدات إال ُب
حد من حدكد اهلل " (. )3()2
ٍّ
جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو -:
أما الوجو األكؿ كالثاني:

فقد تقدـ اٞتواب عنهما قبل قليل عند مناقشة الدليل األكؿ.
الوجو الثالث  :يمكن أف يقاؿ -:

ال ييسلم بأف ذلك ين ُّ
تغَت من حكم إٔب حكم
عد اضطرابان  ،كإ٪تا ىو عبارة عن اجتهاد َّ ،
 ،ألف ا١تسألة متعلقة باالجتهاد ُب بياف مقدار التعزير  ،حيث ٓب يرد فيو نص صريح كاضح .
-3دليل عقلي :

كىو أف العقوبة إذا علقت ُب الشرع ّترـ ٓ ،ب تتعلق ٔتا دكنو  ،كالقطع ١تا علق بسرقة
النصاب ٓب تتعلق ٔتا دكنو ( ، )4كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال يصح من جهة النظر الصحيح
اٟتد مقدار َّ
اٟتد  ،فوجب بناءن على
الصحيح  ،كاالعتبار ا١تستقيم  ،أف يبلغ ٔتا ىو دكف ّْ
ذلك أف ال يزيد التعزيز على تسعة كثبلثُت سوطان .
اعتراض -:

ما ذيكر من الدليل العقلي ٥تالف ١تا ثبت عنو  كما ُب حديث بردة رضي اهلل عنو أنو

( )1

( )2
( )3
( )4

انظر  :مقدمة ابن الصبلح ص (  ، )94التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصبلح (  ، )124/1النكت على
مقدمة ابن الصبلح ( ، )224/2الشذا الفياح من علوـ ابن الصبلح (. )212/1
تقدـ ٗتر٬تو ص (

).

انظر  :شرح منتهى اإلرادات ( ، )365/3شرح الزركشي (. )405/6
انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل (. )524/12
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حد من حدكد اهلل تعأب "(. )1
قاؿ  " :ال ٬تلد أح هد فوؽ عشر جلدات ال ُب ٍّ
جواب عن االعتراض :

الدليل ا١تذكور منسوخ باإلٚتاع  ،عبلكة على ذلك فإف األصل أف يؤخذ ّتميع األدلة
الشرعية ال ببعضها (. )2
القوؿ الثاني :
أنو ال ييزاد ُب التعزير ُب ٚتيع ا١تعاصي على تسعة كثبلثُت سوطان بالنسبة لؤلحرار ،كال
يزاد على تسعة عشر سوطان بالنسبة للعبيد  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية ( )3رٛتهم اهلل تعأب،
كاستدلوا لذلك باألدلة نفسها اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ .
إال أنهم قالوا -:

اٟتد ٮتتلف األحرار فيو عن العبيد  ،كمثاؿ ذلك ح ٌد اٟتر ُب شرب ا٠تمر
إف أقل ّْ
كالقذؼ ٙتانوف سوطان  ،أما العبد فحدُّه أربعوف  ،فوجب أف ال ييزاد ُب التعزير ُب ٚتيع
ا١تعاصي على تسعة كثبلثُت سوطان بالنسبة لؤلحرار ،كال يزاد على تسعة عشر سوطان بالنسبة
للعبيد  ،سوطان (. )4
القوؿ الثالث :
أنو ال يزاد ُب التعزير ُب ٚتيع ا١تعاصي على عشر جلدات  ،كيستثٌت من ذلك ثبلث
حاالت -:

( )1
( )2
( )3

( )4

تقدـ ٗتر٬تو ص (

)  ،كانظر  :الفركع البن مفلح ( ، )451/11شرح الزركشي (.)405/6

انظر  :ا١تبسوط ( ، )36/24البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب (. )524/12
انظر  :ركضة الطالبُت (  ، )174/10كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار (  ، )478/1أسٌت ا١تطالب ُب شرح
ركض الطالب (  ، )162/4الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ( ٖ ، )108/5تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج
( ، )18/9البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )533/12منهاج الطالبُت (  ، )304/1السراج الوىاج
( ، )535/1حاشيتا قليويب كعمَتة ( ، )207/4آّموع (. )123/20
انظر  :السراج الوىاج ( ، )535/1كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار (. )478/1
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الحالة األكلى -:
من شرب مسكران ُب هنار رمضاف  ،يح ٌد للشرب  ،كعزر لفطره بعشرين سوطان .
الحالة الثانية -:

من كطئ أمة امرأتو اليت أحلتها لو فيجلد مائة و
سوط .
الحالة الثالثة -:

من كطئ أمة لو فيها شرؾ  -أم شريك  -جلد مائة سوط إال سوطان .كإٔب ذلك ذىب
اٟتنابلة( )1رٛتهم اهلل تعأب  ،كىو قوؿ عند الشافعية ( ، )2كاختاره بعع احملققُت ( )3من أىل
العلم .
كاستدلوا لذلك بدليلين كىو :

()4
٬تلد أح هد فوؽ عشر
-1عن أيب بردة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال ي
حد من حدكد اهلل تعأب " (. )5
جلدات إال ُب ٍّ

اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف ىذا اٟتديث منسوخ  ،حيث نسخو إٚتاع أىل العلم على جواز التعزير بأكثر من
عشرة أسواط (. )6
الوجو الثاني :

( )1

( )2
( )3

انظر  :العدة شرح العمدة (  ، )603الكاُب البن قدامة (  ، )111/4الشرح الكبَت (  ، )169/8الفركع البن
مفلح ( ، )451/11شرح الزركشي (  ، )405/6الركض ا١تربع (  ، )348/7شرح منتهى اإلرادات ( )365/3
 ،كشاؼ القناع ( ، )210/5مطالب أكٕب النهى (. )223/6
انظر  :مغٍت احملتاج إٔب معرفة ا١تنهاج (ٖ ، )535/5تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج (. )180/9

كاألذرعي  ،كالبلقيٍت  ،كغَت٫تا
انظر  :مغٍت احملتاج إٔب معرفة ا١تنهاج (. )535/5

( )4
( )5
( )6

تقدمت ترٚتتو ص (

).

تقدـ ٗتر٬تو ص (

).

انظر  :ا١تبسوط ( ، )36/24البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )534/12
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أف ا١تراد من كلمة اٟتدكد اليت كردت ُب حديث أيب بردة ( )1رضي اهلل عنو  ،من قولو
حد من حدكد اهلل " ( )2ىو أكامر اهلل كنواىيو ،
 " ال ٬تلد أح هد فوؽ عشر جلدات إال ُب ٍّ
أك كاجباتو اليت أكجبها على عباده  ،كمعاصيو اليت هنى عباده عنها  ،كّٔذا ا١تعٌت قاؿ ٚتهور
ا١تفسرين رٛتهم اهلل تعأب  ،كليس ا١تراد باٟتدكد اٟت ٌد االصطبلحي الذم اصطلح عليو
كحد الزنا  ،أك الشرب  ،أك القذؼ  ،أك غَت ذلك.
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب ّْ
كبناءن على ذلك  ،فإف ا١تراد من ٖترٙب اٞتلد بأكثر من عشر جلدات ُب غَت حدكد اهلل
تعأب أم ُب غَت معاصيو( ، )3كيدؿ عليو قولو تعأب  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ(.)4
جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم ادعاء النسخ  ،ألف األصل عدـ النسخ ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل أنو

َّ
البد من معرفة ا١تتقدـ من ا١تتأخر بُت الناسخ كا١تنسوخ  ،كىذا غَت متحقق (.)5
الوجو الثاني :

ال ييسلم بأف ا١تراد من كلمة اٟتدكد ىو أكامر اهلل تعأب كنواىيو  ،بل ا١تراد باٟتدكد

ا١تعركفة ا١تشهورة كحد الزنا  ،أك الشرب  ،أك ٨تو٫تا (. )6

-2أما استثناء الحاالت الثالث فهو لوجود النص كأدلتها كما يلي -:

( )1
( )2
( )3

( )4
( )5

( )6

تقدمت ترٚتتو ص (
تقدـ ٗتر٬تو ص (

).
).

انظر  :تفسَت الطتم (  ، )164/4تفسَت بن أيب حاًب (  ، )422/2قاؿ السمعا٘ب " حدكد اهلل  :كل ما منع
الشرع من آّاكزة عنو " ا.ىػ  .تفسَت السمعا٘ب (  ، )233/1تفسَت القرطيب ( ٣ ، )146/3تموع فتاكل شيخ
اإلسبلـ بن تيمية (. )108/28
سورة البقرة  ،من اآلية (. )229
انظر  :اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم (  ، )114 /3كشف األسرار للبزدكم (  ، )169 /3البحر احمليط
( ، )216 /5إرشاد الفحوؿ إٔب ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ()55 /2
انظر  :شرح الزركشي ( ، )405/6مطالب أكٕب النهى ( ، )223/6الفركع البن مفلح (.)451/11
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أ-الحالة األكلى  :كىو من شرب مسكران ُب هنار رمضاف  ،فإنو ي٭ت ُّد للشرب ،كيعزر
لفطره ُب رمضاف بعشرين سوطان " ألف عليان رضي اهلل عنو أًيٌبى برجل قد شرب ٜتران ُب رمضاف
 ،فجلده ٙتانُت اٟتد  ،كعشرين سوطان لفطره ُب رمضاف " (. )1
ب-الحالة الثانية -:

من كطئ أمة امرأتو اليت أحلتها لو فيجلد مائة سوط  ،لقوؿ عمر رضي اهلل عندما يرفع
إليو رجل ىغ ىشي جارية زكجتو  " ،ألقضُت فيها بقضاء رسوؿ اهلل  إف كانت أحلتها لك
جلدتك مائة كإف ٓب تكن أحلتها لك رٚتتك " (. )2
ج-الحالة الثالثة -:

( )1

( )2

أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )530/5 ( )28691كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( )17546
( ، )557/8كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار رقم (  ، )153/3( )4895كاألثر إسناده ثقات  ،حدثنا سفياف
عن عطاء بن أيب مركاف  ،عن أبيو  ،قاؿ " :ايٌب علي رضي اهلل عنو برجل  ،كُب ركاية بالنجاشي –أم الشاعر-
قد شرب ٜتران ُب رمضاف فأفطر فضربو ٙتانُت  " ...إال أنٍت ٓب أقف على ترٚتة عطاء بن أيب مركاف ،كالذم يظهر
من احتجاج اإلماـ أٛتد ّٔذا األثر صحتو  ،كىذا الذم يظهر أيضان من استشكاؿ اإلماـ الطحاكم ٢تذا األثر ،
إذ لوال أنو صحيح عنده ٓب يستشكلو  ،كاهلل أعلم .
انظر  :ترٚتة عطاء بن أيب مركاف ُب هتذيب الكماؿ  ،رقم (  ، )174/5( )4528كٖترير تقريب التهذيب
 ،رقم الًتٚتة ( ، )16/3( )4598شرح معا٘ب اآلثار ( ، )153/3حاشية الركض ا١تربع (. )349/7
أخرجو اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند  ،رقم (  ، )375/3( )18425كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُ :ب
الرجل يز٘ب ّتارية امرأتو  ،رقم (  ، )157/4 ( )4458كالنسائي ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :إحبلؿ
الفرج  ،رقم (  ، )124/6( )3361كالبزار ُب مسنده  ،رقم (  ، )201/8( )3239كالبيهقي ُب معرفة السنن
كاآلثار  ،رقم (  ، )329/12( )16880كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )141/21( )181كعبدالرزاؽ
ُب مصنفو  ،رقم (  ، )346/7( )13433كالًتمذم ُب سننو كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ما جاء ُب الرجل يقع
على جارية امرأتو  ،رقم (  ، )44/4 ( )1451كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من كقع على
جارية امرأتو  ،رقم ( ، )224/3( )2551كالدارمي ُب سننو رقم ( ، )1501/3( )2374كالطحاكم ُب شرح
مشكل اآلثار  ،رقم (  ، )145/3 ( )4872كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم (  ، )406/4 ( )8090كالبغوم ُب
شرح السنة  ، )306/10 ( ،كابن كثَت ُب مسند الفاركؽ (  ، )507/2كاألثر ذكر الًتمذم أف ُب إسناده
اضطرابان كقد ذكره ابن أيب حاًب ُب العلل  ،إال أف اٟتاكم صححو ككافقو الذىيب  ،كلعل ما ذىب إليو ابن أيب
حاًب كالًتمذم أصوب  ،كاهلل أعلم .
انظر  :سنن الًتمذم ( ، )44/4كالعلل البن أيب حاًب رقم ( )976( )1346كا١تستدرؾ للحاكم (.)406/4
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من كطئ أمة مشًتكة بينو كبُت غَته  ،فإنو ٬تلد مائة و
سوط إال سوطان  ،كذلك لفعل
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فيمن كطئ جارية لو فيها شرؾ  ،فعن ابن جريج ( )1قاؿ " :
رفع إٔب عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أف رجبلن كقع على جارية لو فيها شرؾ فأصأّا
فجلده عمر رضي اهلل عنو مائة و
سوط إال سوطان " (. )2
القوؿ الرابع :

يينظر إٔب ا١تعصية اليت يعزر ألجلها  ،فإف كانت من جنس الشرب  ،مثل أف يكوف قد
أدار كأس ا١تاء على ٚتاعة  ،على ىيئة إدارة كأس ا٠تمر عيزر دكف األربعُت  ،كإف كانت من
جنس القذؼ بأف يشتم إنسانان ٔتا ليس بقذؼ فإنو يضرب دكف الثمانُت  ،كإف كانت من
جنس الزنا مثل أف يطأ أجنبية فيما دكف الفرج أك يقبلها فإنو يضرب دكف ا١تائة  ،كىو قوؿ
ا٠ترسانيُت من الشافعية ( )3كركاية عن اإلماـ أٛتد ( ، )4كركاية أخرل عن أيب يوسف(. )5
كاستدلوا لذلك بدليل كاحد كىو:

-1عن النعماف بن بشَت ( ، )6رضي اهلل عنو أنو رفع إليو كىو أمَت على الكوفة  ،أف
( )1
( )2

( )3
( )4
( )5
( )6

تقدمت ترٚتتو ص (. )732
أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )357/7( )13466كاألثر منقطع  ،ألف ابن أيب جريج ٓب يسمع من عمر
رضي اهلل عنو  ،بل ٓب يدركو  ،ألنو توُب سنة ٜتسُت كمائة للهجرة  ،إال أف ظاىر احتجاج اإلماـ أٛتد بو يدؿ
على أف األثر صحيح  ،كلعل ذلك التصحيح لوجود طريق آخر كاهلل أعلم .
انظر  :التاريخ األكسط للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، )98/2 ( )1936الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة
( ، )310/1 ( )1033مشاىَت علماء األمصار  ،رقم الًتٚتة (  ، )230/1 ( )1146حاشية الركض ا١تربع
(. )349/7
انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب (. )533/12
انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )177/9
انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )319/3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )64/7
ىو النعماف بن بشَت رضي اهلل عنو بن سعيد من بٍت اٟتارث من اٟتزرج  ،كيكٌت أبا عبداهلل  ،ككاف أكؿ مولود من

األنصار كلد با١تدينة بعد ىجرة رسوؿ اهلل  ، كلد ُب شهر ربيع اآلخر على رأس أربعة عشر شهران من ىجرة
ً
ٕب الكوفة ١تعاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنو  ،كأقاـ ّٔا ٍ ،ب عزلو معاكية بن أيب سفياف
رسوؿ اهلل  ، ككاف ىك ى
رضي اهلل عنو  ،فصار إٔب الشاـ .
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=

رجبلن كقع على جارية امرأتو  ،فقاؿ ألقضُت فيك بقضية رسوؿ اهلل  " : إف كانت أحلتها
لك جلدتك مائة  ،كإف ٓب تكن أحلتها لك رٚتتك باٟتجارة  ،فوجدكه قد أحلتها لو ،
فجلده مائة " ( )1ا.ىػ .
كجو الداللة :
أف العقوبة ا١تذكورة ُب األثر إ٪تا ىي تعزير  ،ألف ذلك كرد ُب حق احملصن  ،كمن ا١تعلوـ
أف احملصن إذا زٗب فحدُّه الرجم  ،فلما ٓب يرجم  ،كإ٪تا جلد مائة علمنا أف ذلك كاف تعزيران .
اعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :

ما ذيكر من األحاديث كاآلثار ضعيفة ( ،)2ال تقوـ ّٔا حجة  ،بل كلو كانت ترقى إٔب
ػػػػػػػػػ
=

( )1

( )2

انظر  :معجم الصحابة البن قانع  ،رقم الًتٚتة ( ، )143/3( )1118رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة
( ، )293/2 ( )1721معرفة الصحابة أليب نعيم  ،رقم الًتٚتة (  ، )2658/5االستيعاب  ،رقم الًتٚتة
(. )1496/4( )2614

أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( ، )346/30( )18397كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُ :ب
الرجل يز٘ب ّتارية امرأتو  ،رقم (  ، )157/4 ( )4458كالًتمذم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ما جاء ُب الرجل
يقع على جارية امرأتو  ،رقم ( ، )54/4( )1451كالنسائي ُب سننو  ،كتاب  :النكاح  ،باب  :إحبلؿ الفرج ،
رقم (  ، )123/6 ( )3360كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :من كقع على جارية امرأتو  ،رقم
( ، )853/2( )2551كالبزار ُب مسنده  ،رقم ( ، )201/8( )3239كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلثار  ،رقم
( ، )145/3( )4872كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )139/21( )177كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ  ،رقم
( ، )406/4( )8090كالبيهقي ُب السنن الصغرل رقم (  )300/3( )2579كُب السنن الكتل أيضان  ،رقم
( ، )416/8( )17068كالبغوم ُب شرح السنة (. )306/10
كقد صحح اٟتاكم ىذا اٟتديث حيث قاؿ  :ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٮترجاه  ،ككافقو الذىيب ،
ا١تستدرؾ للحاكم (  )406/4كالذم يظهر ٕب عدـ الصحة ألف اإلماـ البخارم رٛتو اهلل تعأب ٓب يرتع ىذا
اٟتديث حيث قاؿ فيما نقلو عنو البيهقي رٛتهما اهلل تعأب  " :أنا ال أرتضي ىذا اٟتديث " ا.ىػ.
انظر  :السنن الصغرل للبيهقي (. )300/3
انظر  :السنن الصغرل للبيهقي (  ، )300/3كمصنف عبدالرزاؽ (  ، )357/7حيث ركاه عن ابن جريج أف عمر
ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  " ....كابن جريج ٓب يسمع من عمر رضي اهلل عنو .
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درجة اٟتسن  ،فإنو ال يصح أف يعارض ّٔا األحاديث الصحيحة ا١تتفق عليها ٟ ،تديث أيب
حد من حدكد
بردة( )1رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ  " :ال ٬تلد فوؽ عشر جلدات إال ُب ٍّ
اهلل (. " )2
الوجو الثاني :
أف األحاديث كاآلثار ا١تذكورة ليس فيها دليل على أف العقوبة التعزيرية ا١تذكورة كىي مائة
جلدة على الرجل الذم كطئ جارية امرأتو اليت أحلتها لو أك مائة و
سوط إال سوطان ١تن كطئ
اٞتارية ا١تشًتكة بينو كبُت غَته – ال ٬توز الزيادة عليها أك أهنا ىي ُّ
اٟتد األعلى لعقوبة التعزير
 ،كإ٪تا ىو خيار بوقوع اٞتلد ّٔذا العدد ا١تعُت .
الوجو الثالث -:

أف التعزير ال ٬توز الزيادة فيو على عشر جلدات للحديث ا١تتفق عليو
خرجت الصور ا١تذكورة بالنص فهي مستثناة (. )4

( ، )3كإ٪تا

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

ال يسلم أف ىذه األحاديث كاآلثار ضعيفة بل ىي صحيحة  ،كقد صححها بعع
األئمة كاحملققُت (. )5
الوجو الثاني :

ال ييسلم بأهنا مستثناة  ،بل إف ىذه األحاديث كاآلثار تدؿ على أف العقوبة التعزيرية
ٗتتلف من معصية إٔب معصية  ،كذلك ْتسب اٟتدكد الشرعية  ،فإف كانت من جنس
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

تقدمت ترٚتتو ص (
تقدـ ٗتر٬تو ص (

).
).

كىو حديث أيب بردة ا١تتقدـ  ،كقد تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) .
انظر  :كشاؼ القناع ( ، )210/5مطالب أكٕب النهى ( ، )223/6حاشية الركض ا١تربع (.)348/7

كاإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب  ،ألنو احتج ّٔذه اآلثار  ،ككذلك اٟتاكم كالذىيب كغَت٫تا .
انظر  :شرح الزركشي ( ، )405/6كشاؼ القناع ( ، )210/5ا١تستدرؾ للحاكم (. )406/4
-946-

الشرب فيكوف التعزير ٔتا دكف األربعُت  ،كإف كانت من جنس القذؼ فيكوف التعزير ٔتا دكف
الثمانُت  ،كإف كانت من جنس الزٗب فالتعزير يكوف ٔتا دكف ا١تائة لغَت احملصن  ،كٔتا فوؽ
ا١تائة للمحصن بشرط أف ال يؤدم إٔب ا١توت (. )1
القوؿ الخامس :
أف ح ٌد التعزير ىو ٜتسة كسبعوف سوطان  ،كإٔب ذلك ذىب اإلماماف أبو يوسف
ك٤تمد بن اٟتسن ( )3من اٟتنفية ُب ركاية عنهما (. )4

()2

القوؿ السادس :

أف َّ
حد التعزير ىو تسعة كسبعوف سوطان كال يزاد على ذلك  ،كإٔب ذلك ذىب أبو
يوسف (ُ )5ب ركاية عنو (. )6
كقد استدؿ أصحاب القوؿ ا٠تامس كالسادس باألدلة نفسها اليت استدؿ ّٔا أصحاب
ٟتد
القوؿ األكؿ كالثا٘ب  ،إال أهنم نظركا إٔب أقل اٟتدكد فوجدكىا ٙتانُت سوطان دكف اعتبار ّْ
العبيد فيصبح  ،التعزير ٜتسة كسبعُت سوطان كذلك بإنقاص ٜتسة أسواط احتياطان  ،أك تسعة
كسبعُت على القوؿ اآلخر  ،ألنو ال يوجد أكثر منو بالنسبة ألقل اٟتدكد جلدان كىو ٙتانوف
سوطان.
كقد ًبَّ االعًتاض على األدلة كاٞتواب عنها باألجوبة السابقة نفسها .
القوؿ السابع -:
أف التعزير ال َّ
حد لو  ،بل ْتسب اٞتناية  ،كاٞتا٘ب كآٍّت عليو  ،فقد يزيد اٞتلد فيو على

( )1

( )2
( )3
( )4

( )5
( )6

انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )319/3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )64/7البياف ُب مذىب
اإلماـ الشافعي (. )533/12
تقدمت ترٚتتو ص (. )208
تقدمت ترٚتتو ص (. )208
انظر  :ا١تبسوط (  . )36/24تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )319/3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع
(. )64/7
تقدمت ترٚتتو ص (. )208
انظر  :ا١تبسوط (. )36/24
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أعلى اٞتلد كىو مائة جلدة  ،بل ٬توز التشديد ُب التعزير كلو كصل إٔب َّ
حد القتل إذا كاف
األمر يقتضي ذلك  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية (. )1
كاستدلوا لذلك بثالثة أدلة  ،كىي كالتالي-:

-1عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  " :أف رجبلن نقش على خا٘تو  ،كأخذ من بيت
ا١تاؿ كُب ركاية " عمل خا٘تان على نقش خاًب بُت ا١تاؿ ٍ ،ب جاء بو إٔب صاحب بيت ا١تاؿ
فأخذ منو ماالن " أم أنو زكر ا٠تاًب "  ،فضربو عمر رضي اهلل عنو مائة ٍ ،ب ضربو ُب اليوـ
الثا٘ب مائة ٍ ،ب ضربو ُب اليوـ الثالث مائة (. " )2
كجو الداللة -:

أف أعلى جلد ُب اٟتدكد كىو مائة جلدة  ،كىذا اٞتلد كىو " الثبلث مائة جلدة " زائد
على أعلى جلد ُب اٟتدكد كىو مائة جلدة َّ .
فدؿ ذلك على أف التعزير ال َّ
حد لو.
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ما ذيكر غَت صحيح ألف النظر ىنا ليس بالنسبة إٔب اٞتلد  ،كإ٪تا بالنسبة للعقوبة أيِّا
كانت  ،إذ إف العقوبة قد تكوف جلدان كما ُب القذؼ كزٗب غَت احملصن  ،كقد تكوف رٚتان
كما ُب الزا٘ب احملصن  ،كقد تكوف صلبان كما ُب احملارب  ،كقد تكوف قطعان لليد كما ُب
السارؽ  ،كالنظر ىنا بُت التعزير كاٟتد يكوف بُت اٞتلد كقطع اليد  ،كببل شك أف قطع اليد
أعظم من جلد ثبلث مائة جلدة  ،فتكوف ىنا – أم الثبلث مائة جلدة -أدٗب من اٟتد ،
كىو القطع (. )3
( )1

( )2

( )3

انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، )118/12القوانُت الفقهية (  ، )235التاج كاإلكليل ١تختصر خليل ( ، )436/8
الفواكو الدكا٘ب (  ، )213/2الشرح الكبَت (  ، )354/4الشرح الصغَت (  ، )3443/7ا١تعونة ( ، )1406/3
حاشية الصاكم (  ، )505/4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )357/9تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية
كمناىج األحكاـ (. )295/2
ٓب أقف على ىذا األثر  ،كإ٪تا ذكره بعع الفقهاء كاإلماـ الزركشي ُب شرحو على ٥تتصر ا٠ترقي (
كشيخ اإلسبلـ بن تيمية ُب كتابة اٟتسبة ُب اإلسبلـ ص ( ، )46ك٣تموع الفتاكل (. )108/28

،)408/6

انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )309/3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )64/7شرح الزركشي
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الوجو الثاني :
أف ىذا األثر ال يعرؼ لو إسناد أصبلن فهو غَت صحيح  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل
يصح االحتجاج بو(. )1
جواب عن االعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
لو يسلّْم بعدـ صحة ىذا األثر  ،فهناؾ آثار صحيحة أخرل تدؿ أف التعزير ليس لو ّّ
حد
معُت بل قد يصل إٔب القتل (. )2
الوجو الثاني  :يمكن أف يقاؿ :

ال ييسلم ما ذيكر  ،كمثاؿ ذلك لو قيل أهنما أعظم جرمان كذنبان من يأخذ من بيت ا١تاؿ

ماالن يسَتان أـ من يز٘ب كىو غَت ٤تصن لكاف اٞتواب ببل شك أف من يز٘ب أعظم ألنو يتعلق
باألعراض أما ا١تاؿ ا١تأخوذ فهو ماؿ يسَت  ،فيقاؿ بناءن على ذلك ينبغي أال يزيد اٞتلد ُب
األخذ من بيت ا١تاؿ للماؿ اليسَت عن مائة جلدة  ،ألف الزٗب بالنسبة لغَت احملصن ليس فيو
األمانة جلدة  ،فإذا كاف األمر كذلك فإف الثبلث مائة جدلة ُب اٟتقيقة ىي زائدة عن
مقدار اٟتد الشرعي كلو كانت ُب غَت جنسها .
-2عن علي رضي اهلل عنو " أنو ضرب ُب التعزير ٜتسة كتعسُت سواطان " (.)3
صبىيغ ( )4قدـ ا١تدينة  ،فجعل يسأؿ عن متشابو القرآف  ،فأرسل
-3أف رجبلن يقاؿ لو ي
إليو عمر رضي اهلل عنو  ،كقد َّ
أعد لو عراجُت النخل  ،فقاؿ  :من أنت  ،قاؿ  :أنا عبداهلل
صبيغ  ،فأخذ عمر رضي اهلل عنو عرجونان ( )5من تلك العراجُت فضربو  ،كقاؿ  :أنا عبداهلل
ػػػػػػػػػ
=
( )1
( )2
( )3

(. )408/6

سبق التعليق على أثر عمر رضي اهلل عنو ُب جلده الرجل الذم نقش على خا٘تو كأخذ من بيت ا١تاؿ ص ( ).
انظر  :تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ( ، )295/2الشرح الكبَت (. )355/4

ٓب أقف لو على إسناد  ،كٓب أجده ُب كتب اٟتديث كإ٪تا ذكره بعع الفقهاء كصاحب ا١تعونة (. )406/3
()4تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )5

العرجوف ىو  :أصل العذؽ الذم يعوج  ،كيقطع منو الشماريخ فيبقى على النخل .
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ً
أسوي  ،فقاؿ  :يا أمَت ا١تؤمنُت حسبك  ،قد ذىب الذم
عمر  ،فجعل يضربو حىت يدم ىي ر ي
أجد ُب أرسي " (. )1
اعتراض :

أثر علي رضي اهلل عنو ال ييعلم لو إسناد  ،كال يعرؼ كجوده بُت احملدثُت .
أما أثر صبيغ الذم قدـ ا١تدينة  ،فإسناده منقطع ألف راكم اٟتديث ٓب يدرؾ عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كبناءن على ذلك ال يصح االحتجاج بو (. )2
جواب عن االعتراض :

ال ييسلم بضعف ىذه اآلثار  ،بل ىي آثار صحيحة (. )3
الراجح -:

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم  ،كأدلتهم الذم يظهر ٕب أف التعزير ليس لو ّّ
حد  ،بل قد
يصل إٔب القتل  ،كذلك لؤلسباب التالية -:
-1أف الشارع اٟتكيم ٓب ٭تدد مقداران معينان ي٭ت ُّد بو التعزير  ،كإ٪تا جعل األمر إٔب اجتهاد
اٟتاكم كالعلماء  ،ألف األصل أف التعزير إ٪تا يكوف ُب ا١تعاصي اليت ٓب يرد فيها ّّ
حد من
الشارع اٟتكيم  ،كمن ا١تعلوـ قطعان أف من ا١تعاصي اليت ٓب يرد فيها ّّ
حد معُت  ،كًتكيج
ا١تخدرات  ،كا١تسكرات  ،كامتهاف ً
القوادة  ،أعظم بكثَت من شرب ا١تخدرات اك الزٗب كىلم
ػػػػػػػػػ
=
( )1

انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (عرجوف) ص ( ، )178كا١تصباح ا١تنَت  ،مادة (عرج) ص (. )232

أخرجو اآلجرم ُب الشريعة  ،رقم (  ، )252/1( )146كابن بطة ُب اإلبانة الكتل  ،رقم ( ، )609/2( )789
كالدارمي ُب سننو  ،رقم ( ، )252/1( )146كاألثر رجالو كلهم ثقات  ،إال أنو منقطع  ،ألف سليماف بن يسار
ٓب يدرؾ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب الكماؿ  ،ترٚتة سليماف بن يسار ،رقم (. )306/3( )2559

( )2
( )3

انظر  :هتذيب الكماؿ (. )306/3
انظر :القوانُت الفقهية ( ، )235الفواكو الدكا٘ب ( ، )213/2ا١تعونة (  ،، )1406/3تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ

األقضية كمناىج األحكاـ (. )295/2
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جرا .
-2أف القوؿ بأف التعزير فيو ّّ
حد معُت ال يتجاكز ما كرد ُب اٟتدكد يناُب مقاصد الشريعة
اإلسبلمية  ،ألف الشريعة اإلسبلمية ١تا كضعت حدان معينان لكل عقوبة راعت ُب ذلك أف
تكوف العقوبة زاجرنة كرادعةن عن ارتكاب ا١تعاصي  ،كالقوؿ بأف التعزير لو ّّ
حد معُت ال يصل
إٔب القتل  ،بل ال يصل إٔب مائة جلدة  ،ك٨توىا  ،مع كوف بعع ا١تعاصي أعظم جرمان من
بعع اٟتدكد أك كلها  ،يناُب ا١تقاصد اليت من أجلها كضعت تلك الزكاجر .
-3أف األدلة اليت استدؿ ّٔا القائلوف بالتحديد للتعزير من أىل العلم :
أ-إما أف تكوف ضعيفة ال تقوـ ّٔا حجة .
ب-أك أف تكوف صحيحة لكنها ال تدؿ على التحديد .
جػ-أك أف تكوف دالة على التحديد لكن ليس ُب التعزير من أجل ا١تعاصي  ،كإ٪تا ُب
األدب العاـ ك٨توه  ،كما ُب حديث أيب بردة رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ  " :ال ي٬تلد فوؽ
حد من حدكد اهلل تعأب " إذ ا١تقصود من اٟتدكد ىنا ىي أكامره
عشر جلدات إال ُب ٍّ
سبحانو كتعأب كنواىيو  ،كليس ا١تراد بذلك اٟتدكد اليت اصطلح عليها الفقهاء رٛتهم اهلل
تعأب .
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المبحث الثاني
جواز التعزير( )1بالماؿ

)(2

أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز التعزير بالماؿ

ىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ حيث قاؿ :
(كمن قاؿ اف العقوبات ا١تالية منسوخة كأطلق ذلك عن أصحاب مالك كأٛتد فقد غلط
على مذىبهما كمن قالو مطلقا من أل مذىب كاف فقد قاؿ قوال ببل دليل كٓب ٬تئ عن النَب
شيء قط يقتضى أنو حرـ ٚتيع العقوبات ا١تالية بل أخذ ا٠تلفاء الراشدين كأكابر أصحابو
()3
بذلك بعد موتو دليل على أف ذلك ٤تكم غَت منسوخ )
ثانيان  -:ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

()1تقدـ التعريف بالتعزير لغة كاصطبلحا ص (
( )2التعزيرات ا١تالية تنقسم إٔب قسمُت -:
أ -القسم األكؿ :من حيث االنضباط كعدمو  ،كىي نوعاف -:
جل كعبل  ،كمثاؿ ذلك  :إتبلؼ الصيد ُب اإلحراـ،
النوع األكؿ  :ا١تنضبط  ،كىو ما يقابل ا١تتلف ٟتق اهلل َّ
أك ما يقابل ا١تتلف ٟتق اآلدمي  ،كمثاؿ ذلك  :إتبلؼ ماؿ اآلدمي .
النوع الثا٘ب  :غَت ا١تنضبط  ،كىو ما يدخلو اجتهاد الوالة  ،كاٟتكاـ  ،كاألئمة ْ ،تسب ا١تصاّب  ،كىذا
النوع ليس لو مقدار معُت  ،فهو قابل للزيادة أك النقص  ،كمثاؿ ذلك  :اجتهاد عمر رضي اهلل عنو بإحراؽ قصر
سعد رضي اهلل عنو ١تا احتجب عن الرعية .
ب -القسم الثا٘ب  :من حيث أثرىا ُب ا١تاؿ  ،كىي ثبلثة أنواع -:
النوع األكؿ  :التعزير بتمليك ا١تاؿ  ،مثل  :إضعاؼ الغرـ على السارؽ من غَت حرز .
الس يًت الذم فيو صورة إٔب كسادتُت .
النوع الثا٘ب  :التعزير بتغيَت ا١تاؿ  ،مثل  :تقطيع ي
النوع الثالث  :التعزير بإتبلؼ ا١تاؿ  ،مثل شق أكعية ا٠تمر  ،كٖتريق أكعية ا٠تماريُت .
انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )75/2
()3انظر  :كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ()111 /28
).
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- 1حدثٍت مكحوؿ ( ،)1قاؿ ١ :تا قدـ علينا عمر بيت ا١تقدس أعطى عبادة بن
الصامت( )2رجبل من أىل الذمة دابتو ٯتسكها  ،فأىب عليو فشجو موضحة ٍ ،ب
دخل ا١تسجد  ،فلما خرج عمر صاح النبطي إٔب عمر  ،فقاؿ عمر  :من
صاحب ىذا ؟ قاؿ عبادة  :أنا صاحب ىذا  ،قاؿ  :ما أردت إٔب ىذا ؟ قاؿ :
أعطيتو دابيت ٯتسكها فأىب  ،ككنت امرءا ُب حد  ،قاؿ  :إما ال  ،فاقعد للقود ،
فقاؿ لو زيد بن ثابت( : )3ما كنت لتقيد عبدؾ من أخيك  ،قاؿ  :أما كاهلل لئن
ٕتافيت لك عن القود ألعنتنك ُب الدية  ،أعطو عقلها مرتُت(.)4
- 2عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ( ( )5أف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -كأبا
بكر كعمر حرقوا متاع الغاؿ كضربوه )( ، )6كُب ركاية ( أف رسوؿ اهلل -صلى اهلل
عليو كسلم -كأبا بكر كعمر رضى اهلل عنهما أحرقوا متاع الغاؿ كمنعوه سهمو
كضربوه)(.)7
- 3عن عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو عن النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قاؿ  «:إذا
كجدًب الرجل قد غل فأحرقوا متاعو كاضربوه »(.)8
- 4عن ٭تِت بن عبدالرٛتن بن حاطب ( )1عن أبيو قاؿ توُب حاطب كترؾ أعبدا منهم
من ٯتنعو من ستة آالؼ يعملوف ُب ماؿ اٟتاطب يشمراف فأرسل إٔب عمر ذات

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )615
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )117
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )4
ً
اب الدّْيىاتًباب بُت ا١تسلم كالذمي قصاص .رقم اٟتديث ( /9 ( )28448
أٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبةُب مصنفق كتى ي
)398
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )391
( )6أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اٞتهاد ً
َب يع يقوبىًة الٍغىالّْرقم اٟتديث ( .) 22/ 3( )2717
باب
( )7
ً ً
يم ًة رقم اٟتديث ( / 9 ( )18676
أٍ
ىخىر ىجوي البيهقي ُب السنن الكتل كتاب السَتباب الى يػي ٍقطى يع ىم ٍن ىغ َّل َب الٍغىن ى
) 102
ً
()8أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اٞتهاد ً
ىخىر ىجوي البيهقي ُب
بابَب يع يقوبىة الٍغىالّْرقم اٟتديث (  ، ) 21/ 3( )2715كأ ٍ
ً ً
يم ًة رقم اٟتديث () 102 / 9 ( )18678
السنن الكتل كتاب السَتباب الى يػي ٍقطى يع ىم ٍن ىغ َّل َب الٍغىن ى
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يوـ ظهرا كىم عنده فقاؿ ىؤالء أعبدؾ سرقوا كقد كجب عليهم ما كجب على
السارؽ كانتحركا ناقة لرجل من مزينة اعًتفوا ّٔا كمعهم ا١تز٘ب فأمر عمر أف تقطع
أيديهم ٍب أرسل كراءه فرد ٍب قاؿ لعبدالرٛتن بن حاطب أما كاهلل لوال إ٘ب أظن
أنكم تستعملوهنم كٕتيعوهنم حىت لو أف أحدىم ٬تد ما حرـ اهلل عليو آلكلو
لقطعت أيديهم كلكن كاهلل إذا تركتهم ألغرمنك غرامة توجعك ٍب قاؿ للمز٘ب كم
)(2

ٙتنها قاؿ كنت أمنعها من أربع مئة قاؿ أعطو ٙتاف مئة .
- 5عن أباف بن عثماف  " :أف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أغرـ ُب ناقة ٤ترـ
)(3

أىلكها رجل فأغرمو الثلث زيادة على ٙتنها " .
- 6عن أباف بن عثماف قاؿ  " :أتى عثماف برجل ضم إليو ضالة رجل ُب الشهر اٟتراـ
)(4

فأصيبت عنده فغرمها كمثل ثلث ٙتنها " .
عن صفية ابنة أيب عبيد
- 7
)(1

)(5

 ،قالت  :كجد عمر بن ا٠تطاب ُب بيت ركيشد

الثقفي ٜتران  ،كقد كاف جلد ُب ا٠تمر  ،فحرؽ بيتو  ،كقاؿ  :ما اٝتو ؟ قاؿ
)(3
 :ركيشد( ،)2قاؿ بل فويسق "
ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو . )238/10( 18977
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو برقم . )302/9( -17298
( )4أخرجو عبدالزراؽ ُب مصنفو برقم . )302/9( -17299
()5صفية بنت أيب عبيد بن مسعود بن عمرك بن عمَت بن عوؼ بن عقدة بن غَتة بن عوؼ بن قسي كىو
ثقيف ،تزكجها عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب  ،فولدت لو أبا بكر  ،كأبا عبيدة  ،ككاقدان ،كعبد اهلل  ،كعمر ،
كحفصة  ،كسودة  ،ككاف تزكجها ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب  ،كقد ركت عن عمر بن ا٠تطاب كعن حفصة بنت عمر
زكج النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ، -كىي أخت ا١تختار بن أيب عبيد ، .عن ابن عمر قاؿ :أصدؽ عٍت عمر بن
ا٠تطاب صفية بنت أيب عبيد أربع مائة درىم كزدت أنا سرا مائتُت  ،كعن صفية بنت أيب عبيد أهنا ٝتعت عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو " يقرأ ُب صبلة الفجر سورة أصحاب الكهف " ،كعن نافع قاؿٝ :تعت صفية تقوؿ " :رٔتا
ضربٍت عمر رضي اهلل عنو حىت يتشبك كشاحي  ،كلقد ضربٍت مرة با١تشجب "
انظر  :الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 520 /1 ( ) 2100رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة ( ( ) 2242
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=

- 8عن عباية بن رفاعة بن رافع ( ،)4قاؿ  :بلغ عمر أف سعدا ()5اٗتذ بابا ٍ ،ب قاؿ :
انقطع الصويت  ،فأرسل إليو عمر رضي اهلل عنو  ،فحرقو ٍب أخذ ٤تمد بن
مسلمة ()6بيده فأخرجو  ،كقاؿ  " :ىهنا اجلس للناس  ،فاعتذر إليو سعد
كحلف ما تكلم بالكلمة اليت بلغت أمَت ا١تؤمنُت "

() 7

ثالثان :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على ٜتسة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

عدـ مشركعية التعزير با١تاؿ  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية

)(8

،

ػػػػػػػػػ
=

. ) 422 / 2
()1ركيشد الثقفي أبو عبلج الطائفي ٍ ،ب ا١تد٘ب  ،لو إدراؾ  ،كلو قصة مع عمر بسبب بيعو الشراب قاؿ بن أيب ذئب
حدث سعد بن إبراىيم بن عبد الرٛتن بن عوؼ عن أبيو  " :إ ف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أمر إبحراؽ
نا
بيت ركيشد الثقفي  ،ككاف يبيع فيو الشراب  ،فنهاه عمر رضي اهلل عنو فلم ينتو  ،قاؿ إبراىيم– أحد الركاة -
فلقد رأيت بيتو يلتهب ناران كأنو ٚترة "  ،كعن سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل تعأب أف طليحة األسدية كانت ٖتت
ركيشد الثقفي فطلقها  ،فنكحت ُب عدهتا فضرّٔا عمر بالدرة  ،كضرب الذم تزكجها كفرؽ بينهما.
انظر  :تعجيل ا١تنفعة  ،رقم الًتٚتة () 539 / 1( ) 328
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )936
()3أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفق ،كتاب األشربةباب الريح رقم اٟتديث ( ، )229 /9 ( )17035كبلفظ آخر ُب
كًتاب أىبللكتاب باب بيع ا٠تمر رقم اٟتديث ()77 /6( )10051
( )4عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج األنصارم اٟتارثي ٝتع جده رافعا كابن عمر ركل عنو أبو حياف كسعيد بن
مسركؽ كقاؿ ٤تمد بن ٛتيد نا ٭تِت بن ضريس قاؿ نا أبو ٛتزة السكرم عن عاصم بن كليب ٝتع عباية كاف
رافع يأمر بنية بالغسل يوـ اٞتمعة
التاريخ الكبَت ()73/7
()5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 339
()6تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )449
( )7أخرجو الطتا٘ب ُب معجمو الكبَت ( ،)142 /1حديث رقم. )325( :
( )8انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( ، )208/3العناية شرح ا٢تداية ( ، )344/5لساف اٟتكاـ (،)401/1
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=

)(1

)(3

)(2

كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك :
-1ألف الشارع اٟتكيم ٓب يرد بشيء من ذلك عن و
أحد يقتدل بو  ،ألف الواجب أدب
)(4

–أم تعزير -كاألدب ال يكوف باإلتبلؼ .
اعتراض :

ما ذيكر غَت يمسلَّم  ،بل قد جاءت السنة بذلك عن النيب  كعن أصحابو ُب مواضع
)(5

كثَتة جدان منها -:

)(6

أ-إباحتو  سلب الذم يصطاد ُب حرـ ا١تدينة ١تن كجده .
)(7

ب-أمره  بكسر دناف ا٠تمر كشق ظركفها .
)(1

)(2

جػ-أمره لعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بأف ٭ترؽ الثوبُت ا١تعصفرين .
ػػػػػػػػػ
=

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣ ، )44/5تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، )609/1الدر ا١تختار كحاشية ابن
عابدين (. )61/4
( )1انظر  :الشرح الكبَت للدردير  ،كحاشية الدسوقي ( ، )355/4حاشية الصاكم ( ، )505/4الفواكو الدكا٘ب على
رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )213/2حاشية البياف كالتحصيل (. )297/16
( )2انظر  :حاشية اٞتمل على شرح ا١تنهج ( ، )164/5هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج (. )22/8
( )3انظر  :الفركع (  ، )112/10اإلقناع (  ، )270/4كشاؼ القناع ( ٣ ، )124/6تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ
( ، )110/28إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( ، )98/2الطرؽ اٟتكمية (. )225
فائدة -:

مذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،ىو مشركعية التعزيرات البدنية دكف
كثَتا من الكتب السيما عند ا١تتقدمُت  ،كا١تتوسطُت  ،ال يذكركف أك ال يتطرقوف ١تسألة
ا١تالية ،كلذلك فإف ن
التعزيرات ا١تالية إال نادران كإ٪تا يتحدثوف عن التعزيرات البدنية  ،كذلك ْتسب ما اطلعت عليو من الكتب .
( )4انظر  :كشاؼ القناع (. )117/14
( )5الطرؽ اٟتكمية البن القيم ص (. )225
 فيها بالتكة كبياف ٖترٯتها كٖترٙب صيدىا

( )6أخرجو مسلم  ،كتاب  :اٟتج  ،باب  :فضل ا١تدينة كدعاء النيب
كشجرىا كبياف حدكد حرمها  ،رقم (. )993/2( )1364
( )7انظر  :صحيح البخارم  ،كتاب  :ا١تظآب كالغصب  ،باب  :ىل تكسر الدناف اليت فيها ٜتر  ،أك يٗتىَّرؽ الزقاؽ ،
(. )136/3
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د-أمره  يوـ خيت بكسر القدكر اليت طبخ فيها ٟتم اٟتمر ألنسية ٍ ،ب استأذنوه ُب
)(3

غسلها  ،فأذف ٢تم  ،فدؿ على جواز األمرين  ،ألف العقوبة ٓب تكن كاجبة بالكسر .
)(4

ىػ-ىدمو  مسجد الضرر .
)(5

كٖ-تريقو  متاع الغاؿ .

)(6

ز-حرمانو  السالب الذم أساء على نائبو .

)(7

ح-إضعافو الغرـ على سارؽ ما ال قطع فيو من الثمر كالكثر .
)(8

م-إضعافو  الغرـ على كاًب الضالة .

)(9
ؾ-أخذه  شطر ماؿ مانع الزكاة عزمةه من عز ً
مات الرب تعأب .
ىى
ىٍ ى

ف-أمرهي  البس خاًب الذىب بطرحو  ،فطرحو  ،فلم يعرض لو أحد

)(1

.

ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )2انظر  :أخرجو مسلم  ،كتاب  :اللباس كالزينة  ،باب  :النهي عن لبس الرجل الثوب ا١تعصفر  ،رقم ( )2077
(. )1647/3
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تظآب كالغصب  ،باب  :ىل تكسر الدناف اليت فيها ٜتر أك يٗتىَّرؽ الزقاؽ)136/3( ،
 ،رقم (. )136/3( )2477
( )4انظر  :تفسَت قوؿ اهلل عز كجل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ...ﭼا.ىػ ُ .ب
كتب التفسَت  ،مثل تفسَت الطتم (  ، )468/14تفسَت البغوم (  ، )383/2تفسَت ابن عطية احملاريب
(.)82/3
( )5انظر  :صحيح البخارم  ،كتاب  :اٞتهاد كالسَت  ،باب  :القليل من الغلوؿ . )74/4( ،
( )6انظر  :سنن أيب داكد  ،رقم اٟتديث ( ، )71/3( )2719كمسند اإلماـ أٛتد  ،رقم (،)424/39( )23997
السنن الكتل للبيهقي رقم ( )505/6( )12783كا١تخلصيات  ،رقم (. )107/2( )1139
 ، )238/4 ( )4392ك"ال ىكثىػير"
( )7انظر  :سنن أيب داكد  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ما ال قطع فيو  ،رقم (
اٞتمار ،كيقاؿ :الطلع ،كيسمى عند عامة الناس اٞتذب .
بفتحتُت :ىو ٌ
انظر :ا١تصباح ا١تنَت (. )304
( )8انظر  :سنن أيب داكد  ،كتاب  :اللقطة  ،باب  :التعريف باللقطة  ،رقم (. )69/2( )1720
( )9انظر  :مسند اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب  ،رقم اٟتديث (. )241/33( )20041
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)(2

ص-قطع ٩تل اليهود إغاظة ٢تم .

)(3

عٖ-تريق عمر رضي اهلل عنو ا١تكاف الذم يباع فيو ا٠تمر .

)(4

ؼٖ-تريق عمر رضي اهلل عنو قصر سعد بن أيب كقاص ١تا احتجب عن الرعية .
جواب عن االعتراض :
ٚتيع ما تقدـ من األدلة عن النيب  فهي منسوخة حيث كانت ُب بداية اإلسبلـ ٍب
نسخت  ،أما ما ذيكر من ٖتريق عمر رضي اهلل عنو للمكاف الذم يباع فيو ا٠تمر

ككذلك ٖتريق قصر سعد
)(8

)(6

بن أيب كقاص رضي اهلل عنو

)(7

)(5

،

فإنو ال يصح شيء منها

مطلقان .
-2أدلة عقلية كىي كالتالي -:
أ-أنو ال ييفىت ّتواز التعزيرات ا١تالية  ،ألف ُب ذلك تسليط للظلمة على أخذ أمواؿ
الناس فيأكلوهنا .
ب-كألف أخذ ا١تاؿ ال ٬توز إال بسبب شرعي  ،كاٞتناية ليست من األسباب الشرعية
ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر  :صحيح مسلم  ،كتاب  :اللباس كالزينة  ،باب ٖ :ترٙب خاًب الذىب على الرجاؿ كنسخ ما كاف من إباحتو
أكؿ اإلسبلـ  ،رقم (. )1655/3( )2090
( )2انظر  :تفسَت الطتم (  ، )271/23تفسَت ابن كثَت (  ، )61/8تفسَت القرطيب (  ، )6/18عند قوؿ اهلل عز
كجل  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (سورة
اٟتشر من اآلية (. )5
()3أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفق ،كتاب األشربة ،باب الريح  ،رقم اٟتديث (، )229 /9( ، )17035كبلفظ آخر
ُب كًتاب أىل الكتاب باب بيع ا٠تمر رقم اٟتديث (. )77 /6( )10051
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) .
( )5تقدـ ٗتريج األثر ص ( ) .
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )339
( )7تقدـ ٗتريج األثر ص ( ) .
( )8انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )44/5البياف كالتحصيل (. )297/16
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)(1

ألخذ ا١تاؿ .
اعتراض -:

)(2

ىذه أدلة عقلية ُب مقابلة النص الصحيح  ،كذلك ال ٬توز .

جواب عن االعتراض -:

كقد أجيب باٞتواب السابق نفسو الذم كرد على الدليل األكؿ
القوؿ الثاني :

)(3

مشركعية التعزيرات ا١تالية  ،كإٔب ذلك ذىب بعع احملققُت كأيب يوسف
)(4

)(5

)(6

)(7

من اٟتنفية  ،كشيخ اإلسبلـ بن تيمية  ،كتلميذه ابن القيم من اٟتنابلة ،كغَتىم

( )1انظر  :حاشية بن عابدين (. )61/4
( )2انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )98/2
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
فائدة -:

اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب يؤكلوف قوؿ أيب يوسف رٛتو اهلل بقو٢تم (( :إ ف معٌت التعزير بأخذ ا١تاؿ على القوؿ بو
إمساؾ شيء من مالو عنو مدة لينزجر ٍب يعيده اٟتاكم إليو  ،ال أف يأخذه اٟتاكم لنفسو أك لبيت ا١تاؿ كما يتو٫تو
الظلمة إذ ال ٬توز ألحد من ا١تسلمينأخذ ماؿ أحد بغَت سبب شرعي ))ا.ىػ .
انظر  :حاشية ابن عابدين ( ، )61 /4البحر الرائق (. )44 /5
( )4انظر  :تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  )208/3قاؿ ُب تبيُت اٟتقائق (  : )208/3التعزير بأخذ ا١تاؿ إف رأل
القاضي أك الوإب جائر  ،كمن ٚتلة ذلك  :رجل ال ٭تضر اٞتماعة فيجوز تعزيره بأخذ ا١تاؿ ٍ " ...ب قاؿ ىذا
مبٍت على اختيار من قاؿ بذلك من ا١تشايخ يقوؿ أيب يوسف " ا.ىػ .
قلت  :إال أف اٟتنفية يؤلوف قوؿ أيب يوسف ىذا بقو٢تم  " :إف معٌت التعزير بأخذ ا١تاؿ على القوؿ بو إمساكو
شيء من مالو عنو مدة لينزجر ٍ ،ب يعيده اٟتاكم إليو  ،ال أف يأخذه اٟتاكم لنفسو أك لبيت ا١تاؿ كما يتو٫تو الظلمة ،
ماؿ و
إذ ال ٬توز و
ألحد من ا١تسلمُت أخذ ً
أحد لغَت سبب شرعي " ا.ىػ .
انظر  :حاشية بن عابدين ( ، )61/4البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )44/5
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )7انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( ، )110/28إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )98/2
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،كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك بأدلة كثَتة جدان كلها تدؿ على جواز التعزير با١تاؿ  ،كمن أ٫تها
ثبلثة عشر دليبلن  ،كىي كالتإب -:
 - 2إباحتو صلى اهلل عليو كسلم سلب الذم يصطاد ُب حرـ ا١تدينة ١تن كجده ،
كيدؿ على ذلك:
أف سعدا ( )1ركب إٔب قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أك ٮتبطو فسلبو فلما رجع
سعد جاءه أىل العبد فكلموه أف يرد على غبلمهم أك عليهم ما أخذ من غبلمهم فقاؿ معاذ
اهلل أف أرد شيئا نفلنيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأىب أف يرد عليهم " ()2
 - 3أمره بكسر دناف ا٠تمر كشق ظركفها  ،كيدؿ على ذلك:حديث أنس عن أيب
طلحة ( :)3أنو قاؿ يا نيب اهلل ! إ٘ب أشًتم ٜترا أليتاـ ُب حجرم قاؿ أىرؽ
ا٠تمر كاكسر الدناف " ()1
ػػػػػػػػػ
=
.

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 339
()2أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اٟتج باب فضل ا١تدينة كدعاء النيب صلى اهلل عليو كسلم فيها بالتكة كبياف
ٖترٯتها كٖترٙب صيدىا كشجرىا كبياف حدكد حرمها رقم اٟتديث (. )993 /2( )1364
( )3أىبيو طلحة األىنٍ ى ً
م رضي اهلل عنو ،كاٝتو زيد بٍن سهل بن األسود بن حراـ بن عمرك بن زيد مناة بن عدم
صا ر ٌ
بن عمرك بن مالك بٍن النجار األىنٍ ى ً
اؿ
بدرا كما بعدىا من ا١تشاىد  ،قى ى
م النجارم ا٠تزرجي  ،شهد العقبةٍ ،ب شهد ن
صا ر ٌ
ابن شهاب :ك٦تن شهد بدرا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبو طلحة زيد بٍن سهل  ،ىكىكا ىف من الرماة ا١تذكورين
من الصحابة رضي اهلل عنهم كركل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :لصوت أيب طلحة ًُب اٞتيش خَت من مائة
س ب ًن مالً و
ك -أى ٌف رسوؿ اهلل
رجل  ،كقيل :إنو قتل يوـ حنُت عشرين ىر يجبل كأخذ أسبلّٔم .ىكىكا ىف ال ٮتضب ،ك ىع ٍن أىنى ً ٍ ى
ً
ًو ً
و
ىسبلبػى يه ٍم
ين ىر يجبل ىكأ ى
ىخ ىذ أ ٍ
صلى اهلل عليو كسلم قاؿ يػى ٍوىـ يحنىػ ٍُت :ىم ٍن قىػتى ىل ىكافنرا فىػلىوي ىسلىبيوي ،فىػ ىقتى ىل أىبيو طىٍل ىحةى يػى ٍوىمئذ ع ٍش ًر ى
ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ًُب اٟترب كيقوؿ:
"ك ىع ٍن أنس بٍن مالك ،قى ى
اؿ :ىكا ىف أىبيو طلحة ٬تثو بُت يدم ىر يسوؿ اللَّو ى
نفسي لنفسك الفداء  ...ككجهي لوجهك الوقاء ٍ ،ب ينشر كنانتو بُت يديو ،فىػ ىق ى ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم:
َّيب ى
اؿ الن ٌ
اؿ :ىكا ىف أىبيو طلحة بُت يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
لصوت أيب طلحة ًُب اٞتيش خَت من مائة رجل "ك ىع ٍن أنس ،قى ى
كسلم ،ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ىك ىسلَّ ىم يرفع رأسو من خلف أيب طلحة لَتل مواقع النبل  ،قاؿ :ككاف أىبيو طلحة
ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم كيقوؿ٨ :ترم دكف ٨ترؾ " توُب سنة أربع كثبلثُت ،ىكيى ىو ابٍن
يتطاكؿ بصدره يقي بو ىر يسوؿ اللَّو ى
سبعُت سنة ،كصلى ىعلىٍي ًو يعثٍ ىماف بٍن عفاف رضي اهلل عنو .
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 - 4أمره لعبد اهلل بن عمر( )2بأف ٭ترؽ الثوبُت ا١تعصفرين  ،كيدؿ على ذلك :
حديث عبد اهلل بن عمر ()3قاؿ  :رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم علي ثوبُت معصفرين
فقاؿ أأمك أمرتك ّٔذا قلت أغسلهما قاؿ بل أحرقهما4
 - 5أمره صلى اهلل عليو كسلم  -يوـ خيت -بكسر القدكر اليت طبخ فيها ٟتم اٟتمر
األنسية ٍ ،ب استأذنوه ُب غسلها ،فأذف ٢تم ،فدؿ على جواز األمرين ألف العقوبة
ٓب تكن كاجبة بالكسر ،كيدؿ على ذلك :
حديث ىسلى ىمةى بٍ ًن ٍاألى ٍك ىوًع(  )5ىر ًضي اهللي ىعٍنوي أ َّ
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىرأىل نً ىَتانا
ىف النً َّ
َّيب ى
ى
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة ( ) 3029ص (  ، ) 825معجم الصحابة للبغوم
(  ، ) 450 / 2معجم الصحابة البن قانع . ) 231 / 1 ( ،
( )1أخرجو الًتمذم ُب سننو كتاب البيوع باب ما جاء ُب بيع ا٠تمر كالنهي عن ذلك رقم اٟتديث ( )1293
(. )588 /3
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 64
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 64
رقم اٟتديث

4أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اللباس كالزينةباب النهي عن لبس الرجل الثوب ا١تعصفر
()1647 /3( )2077
( )5ىو سلمة بن عمرك بن األكوع  ،كاألكوع ىو  :سناف بن عبد اهلل بن قشَت بن خزٯتة بن مالك بن سبلماف
بن األفصى األسلمي  ،قاؿ عن نفسو  :غزكت مع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -سبع غزكات كمع زيد بن
حارثة تسع غزكات حُت أمره رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم – علينا "  ،كقاؿ أيضا  :أردفٍت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو كسلم – خلفو "كعن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيو قاؿ :قاـ رجل من عند النيب  -صلى اهلل عليو كسلم -
فأخت أنو عُت للمشركُت فقاؿ:من قتلو فلو سلبو  ،قاؿ فلحقتو فقتلتو فنفلٍت النيب  -صلى اهلل عليو كسلم – سلبو "،ك
عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيو قاؿ :كانت اٟتديبية ُب ذم القعدة سنة ست ككنا فيها ست عشرة مائة
كأىدل رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم ٚ -تل أيب جهل "كعن سلمة بن األكوع أنو كاف ال يسألو أحد بوجو اهلل
إال أعطاه " ،كعن إياس بن سلمة عن أبيو قاؿ :كاف عبد ا١تلك بن مركاف يكتب لنا ّتوائز من ا١تدينة إٔب الكوفة
فنذىب فنأخذىا " ،قاؿ ٤تمد بن عمر :كقد ركم سلمة عن أيب بكر كعمر كعثماف  ،كعن إياس بن سلمة قاؿ :توُب
أبو سلمة بن األكوع با١تدينة سنة أربع كسبعُت كىو ابن ٙتانُت سنة ،
انظر  :االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ،رقم الًتٚتة (  ) 1024ص ( . ) 305
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ًً
ً
اٟتم ًر ًٍ ً ً
كىا
اإلنٍسيَّة قى ىاؿ ا ٍكس ير ى
َّْتا يف قىاليوا ىعلىى ٍي ي
تيوقى يد يىػ ٍوىـ ىخٍيبىػىر قى ىاؿ ىعلىى ىما ( ىع ىبل ىـ) تيوقى يد ىىذه الن ى
وىا) قىاليوا أىىال نػي ٍه ًري يق ىها ىكنىػ ٍغ ًسلي ىها قى ىاؿ ا ٍغ ًسليوا " )(1
وىا ( ىكىى ًري يق ى
ىكأ ٍىى ًرقي ى
 - 6ىدمو مسجد الضرار  ،كيدؿ على ذلك قولو تعأب :
كالَّ ًذين َّاٗت يذكا مس ًج ندا ًضرارا كيك ٍفرا كتىػ ٍف ًري نقا بػُت الٍمؤًمنًُت كإًر ً
ب اللَّوى ىكىر يسولىوي
ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ ى
ص نادا ل ىم ٍن ىح ىار ى
ى ى ى ىٍ
ىن ى ن ى
َّه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف "
ًم ٍن قىػٍب يل ىكلىيى ٍحلً يف َّن إً ٍف أ ىىرٍدنىا إًَّال ٍ
اٟتي ٍس ىٌت ىكاللَّوي يى ٍش ىه يد إًنػ ي
قاؿ ا١تفسركف  :أقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم = يعٍت :من تبوؾ = حىت نزؿ بذم
أكاف = بلد بينو كبُت ا١تدينة ساعة من هنار  ،ككاف أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه
مسجدا لذم العلٌة كاٟتاجة كالليلة
يتجهز إٔب تبوؾ ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل ،إنا قد بنينا
ن
كىو ٌ
ً
ا١تطَتة كالليلة الشاتية ،كإنا ٨تب أف تأتينا فتصلي لنا فيو ! فقاؿ :إ٘ب على جناح سفر كحاؿ
يش ٍغ ول = أك كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم = كلو قى ٍد قىدمنا أتيناكم إف شاء اهلل،
فصلَّينا لكم فيو  ،فلما نزؿ بذم أكاف ،أتاه ختي ا١تسجد ،فدعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كحرقاه !
كسلم رجلُت من أصحابو  ،فقاؿ :انطلقا إٔب ىذا ا١تسجد الظآب أىلو فاىدماه ٌ
نزؿ فيهم من
فحرقاه كىدماه ،ؼ
فخرجا سريعُت فأخذ ا ىسع نفا من النخل ،فأشعبل فيو ن
ناراٌ ،
كفرا)()2
القرآف ما نزؿ(:كالذين اٗتذكا
ن
مسجدا ضر نارا ك ن
ٖ - 7تريق متاع الغاؿ  ،كيدؿ على ذلك حديث :
ىع ٍم ًرك بٍ ًن يش ىعٍي و
ب ىع ٍن أىبً ًيو ىع ٍن ىجدّْهً ( )3أ َّ
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم -ىكأىبىا
ىف ىر يس ى
ضىربيوهي)4(.
اع الٍغى ّْاؿ ىك ى
بى ٍك ور ىكعي ىمىر ىحَّرقيوا ىمتى ى
 - 8حرماف السالب الذم أساء على نائبو  ،كيدؿ على ذلك حديث :
ً
ً
ًو
ت ىم ىع ىزيٍ ًد بٍ ًن ىحا ًرثىةى(ًَ )1ب ىغ ٍزىكةً يم ٍؤتىةى فىػىرافىػ ىق ًٌت
ىع ٍوؼ بٍ ًن ىمالك األى ٍش ىجع ّْى(  )5قى ىاؿ ىخىر ٍج ي
ً
آب كالٍغى ٍ ً
اؽ
ٍسير ّْ
الدنىا يف الًَّيت فً ىيها ٍ
ا٠تى ٍمير أ ٍىك يٗتىَّر يؽ ّْ
الزقى ي
( )1أخرجو البخارم ُب صحيحوكتاب ُب الٍ ىمظى ى
صببىاب ىى ٍل تيك ى
صلًيبنا أ ٍىك طيٍنبي نورا أ ٍىك ىما ىال يػيٍنتىػ ىف يع ًٓتى ىشبً ًو رقم اٟتديث ()296 /6( )2477
صنى نما أ ٍىك ى
فىًإ ٍف ىك ىسىر ى
( )2انظر  :تفسَت الطتم  ، )468 /14( ،تفسَت البغوم (  2ـ  ، ) 383تفسَت بن عطية ( . ) 82 / 3
( )3تقدمت ترٚتتهم ص ( . ) 388
( )4أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اٞتهادباب ًَب يع يقوبىًة الٍغى ّْ
اؿ .رقم اٟتديث ()22 /3( )2717
( )5عوؼ بن مالك االشجعي الغطفا٘ب :صح أيب من الشجعاف الرؤساء .أكؿ مشاىده خيت .ككاف معو راية "
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ً
ًً
ًً
ً ً ً
ُت ىج يز نكرا
فىػىرافىػ ىق ًٌت ىم ىد ًد ّّ
س ىم ىعوي ىغٍيػ ير ىسٍيفو فىػنى ىحىر ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ل ( )2م ٍن أ ٍىىل الٍيى ىمن لىٍي ى
ً
ً ً ً ً ًً
ً
ً َّ
الر ًكـ
وع ُّ
َّرًؽ ىكىم ى
ضٍيػنىا فىػلىقينىا يٚتي ى
فى ىسأىلىوي الٍ ىم ىددىُّطىائ ىفةن م ٍن ج ٍلده فىأ ٍىعطىاهي إيَّاهي فىاٗتى ىذهي ىك ىهٍيئىة الد ى
الر ً
كفًي ًهم رجل علىى فىػر وس لىو أى ٍش ىقر علىي ًو سرج م ٍذى ً
كم ُّى يػي ٍغ ًرل
ب فى ىج ىع ىل ُّ
ب ىكسبلى هح يم ٍذ ىى ه
ى ٍ ى ي ه ى ى ي ى ى ٍ ىٍ ه ي ى ه
ً
ل خ ٍلف صخرةو فىمَّر بًًو ُّ ً
ًً
بًالٍ يم ٍسلم ى
ب(  )3فىػىر ىسوي فى ىخَّر ىك ىعبلىهي
ُت فىػ ىق ىع ىد لىوي الٍ ىم ىدد ُّ ى ى ى ٍ ى ى
الركم ُّى فىػ ىع ٍرقى ى
فىػ ىقتػلىو كحاز فىػرسو ك ًسبلىحو فىػلى َّما فىػتح اللَّو عَّز كج َّل لًٍلمسلً ًمُت بػعث إًلىي ًو خالً يد بن الٍولً ً
يد( )4
ى ي ى ى ى ى ىي ى ىي
ى ى ي ى ى ى ي ٍ ى ىى ى ٍ ى ٍ ي ى
ً
ً
السلى ً
ت أ َّ
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو
ىف ىر يس ى
ب قى ىاؿ ىع ٍو ه
ىخ ىذ ًم ىن َّ
ت يىا ىخال يد أ ىىما ىعل ٍم ى
ؼ فىأىتىػٍيتيوي فىػ يق ٍل ي
فىأ ى
ً
ً
السلى ً ً ً
يعّْرفىػنَّ ىك ىها ًعٍن ىد
ضى بً َّ
كسلم -قى ى
ت لىتىػ يرَّدنَّوي ىعلىٍيو أ ٍىك أل ى
استى ٍكثىػ ٍرتيوي .قيػ ٍل ي
ب ل ٍل ىقات ًل قى ىاؿ بىػلىى ىكلىك ٌّْت ٍ
ً
ً ً
ؼ فىاجتىم ٍعنىا ًعٍن ىد رس ً
وؿ اللَّ ًو -
ىي
ىر يسوؿ اللَّو -صلى اهلل عليو كسلم -فىأ ىىىب أى ٍف يىػ يرَّد ىعلىٍيو قى ىاؿ ىع ٍو ه ٍ ى
وؿ اللَّ ًو -صلى
ل ىكىما فىػ ىع ىل ىخالً هد فىػ ىق ىاؿ ىر يس ي
ت ىعلىٍي ًو قً َّ
صةى الٍ ىم ىد ًد ّْ
صي
صٍ
صلى اهلل عليو كسلم -فىػ ىق ى
ً
ك علىى ما صنىػعت » قى ىاؿ يا رس ى ً
استى ٍكثىػ ٍرتيوي  ،فىػ ىق ىاؿ
اهلل عليو كسلم « -يىا ىخال يد ىما ىٛتىلى ى ى ى ى ٍ ى
وؿ اللَّو ٍ
ى ىي
ً
ً
رس ي ً
ت
ت ًمٍنوي » .قى ىاؿ ىع ٍو ه
ىخ ٍذ ى
ؼ فىػ يق ٍل ي
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو كسلم « -يىا ىخال يد يرَّد ىعلىٍيو ىما أ ى
ىي
ً
ً
ً
ك»
ك فىػ ىق ىاؿ ىر يس ي
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم « -ىكىما ىذل ى
ك يىا ىخال يد أى ىٓبٍ أىؼ لى ى
لىوي يدكنى ى
ً
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم -فىػ ىق ىاؿ « يىا ىخالً يد الى تىػ يرَّد ىعلىٍي ًو ىى ٍل
ب ىر يس ي
فىأ ٍ
ىخبىػ ٍرتيوي قى ىاؿ فىػغىض ى
أىنٍػتي ٍم تىا ًريكو ىف ًٔب أ ىيمىرائًى لى يك ٍم ًص ٍف ىوةي أ ٍىم ًرًى ٍم ىك ىعلىٍي ًه ٍم ىك ىد يرهي »)5(.
 - 9إضعاؼ الغرـ على سارؽ ما ال قطع فيو من الثمر كالكثر  ،كيدؿ على ذلك :

ػػػػػػػػػ
=

أشجع " يوـ الفتح .نزؿ ٛتص كسكن دمشق .لو  67حديثا توُب سنة ( 73ىػ  692 -ـ).
األعبلـ ( ، )96/5خبلصة تذه مب هتذيب الكماؿ ( ،)253االستيعاب( .)131 /3
( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . )121
( )2قاؿ النوكم رٛتو اهلل  ( :يعٍت رجل من ا١تدد كالذين جاؤا ٯتدكف جيش مؤتة كيساعدكهنم ) شرح النوكم على
صحيح مسلم ()65/12
ب  :أم  :إًذىا أىخ ىذ ُب طى ًريق ىٗتٍ ىفى عليو .
( )3تىػ ىع ٍرقى ى
انظر  :تاج العركس ( )359 /3لساف العرب (. )594 /1
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 166
ً
ً ً ً
السلى ً
السبلى يح ًم ىن
س ىك ّْ
( )5أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اٞتهادباب َب اإل ىماـ ٯتىٍنى يع الٍ ىقات ىل َّ ى
ب إ ٍف ىرأىل ىكالٍ ىفىر ي
السلى ً
ب .رقم اٟتديث ()23 /3( )2721
َّ
-963-

ً ً
حديث ىعٍب ًد اللَّ ًو بٍ ًن ىع ٍم ًرك بٍ ًن الٍ ىع ً
اص (  )1ىع ٍن ىر يسوؿ اللَّو -صلى اهلل عليو كسلم -أىنَّوي
سئًل ع ًن الثَّم ًر الٍمعلَّ ًق فىػ ىق ىاؿ « من أىصاب بًًف ًيو ًمن ًذل حاج وة ىغيػر مت ً
َّخ وذ يخٍبػنىةن ( )2فىبلى
ي ى ى ى يى
ىٍ ى ى
ى ى ٍى ي
ٍ
ً
ً ً
ً
وً
ً
ىش ٍىءى ىعلىٍيو ىكىم ٍن ىخىر ىج بً ىش ٍىء مٍنوي فىػ ىعلىٍيو ىغىر ىامةي مثٍػلىٍيو ىكالٍعي يقوبىةي ىكىم ٍن ىسىر ىؽ مٍنوي ىشٍيئنا بىػ ٍع ىد أى ٍف يػيٍئ ًويىوي
ً
ٍ
ك فىػ ىعلىٍي ًو ىغىر ىامةي ًمثٍػلىٍي ًو ىكالٍعي يقوبىةي
ين( )3فىػبىػلى ىغ ىٙتى ىن الٍ ًم ىج ّْن ( )4فىػ ىعلىٍي ًو الٍ ىقطٍ يع ىكىم ٍن ىسىر ىؽ يدك ىف ىذل ى
اٞتى ًر ي
»)5(.
 - 10إضعافو الغرـ على كاًب الضالة  ،كيدؿ على ذلك :
ً
حديث أًىىب يىىريٍػىرىة(  )6أ َّ
وم ًة
ََّب -صلى اهلل عليو كسلم -قى ىاؿ « ى
ىف النً َّ
ضالَّةي ا ًإلب ًل الٍ ىمكٍتي ى
ىغىر ىامتيػ ىها ىكًمثٍػلي ىها ىم ىع ىها »)7(.
ببللوجرة  616 -ـ)من أىل
( )1عبد اهلل بن عمرك بن العاص ،من قريش :صحايب ،من النساؾ .كلد سنة ( 7ؽ ػ
مكة .كاف يكتب ُب اٞتاىلية ،ك٭تسن السريانية .كأسلم قبل أبيو .فاستأذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب أف
يكتب ما يسمع منو ،فأذف لو .ككاف كثَت العبادة حىت قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم :إف ٞتسدؾ عليك حقا ،كإف
لزكجك عليك حقا ،كإف لعينيك عليك حقا  -اٟتديث .ككاف يشهد اٟتركب كالغزكات .كيضرب بسيفُت .كٛتل راية
أبيو يوـ الَتموؾ .كشهد صفُت مع معاكية .ككاله معاكية الكوفة مدة قصَتة .ك١تا كٕب مزيد امتنع عبد اهلل من بيعتو،
كانزكم ُ -ب إحدل الركايات ّ -تهة عسقبلف ،منقطعا للعبادة .كعمي ُب آخر حياتو توُب سنة ( 65ىػ  684 -ـ).
كاختلفوا ُب مكاف كفاتو ،قاؿ بعضهم مات بالشاـ ،كزعم قوـ أنو مات ٔتكة ،كيقاؿ بالطائف ،كيقاؿ ٔتصر لو 700
حديث.
األعبلـ ( ، )111/4طبقات ابن سعد(  ، )13 /8حلية االكلياء ( ، )283 /1صفة الصفوة (.)270 /1
( )2ا٠تيٍبػنىةي ما يحملو الرجل ُب حضنق أك ٖتت إبطق.
انظر ٥ :تتار الصحاح ( ، )71ا١تصباح ا١تنَت (. )98
ين  :البيدر الذم يداس فيو الطعاـ كآبكضع الذم ٬تفف فيهالتمر كالثمار .
()3اٞتى ًر ي
انظر ٥ :تتار الصحاح ( ، )43ا١تصباح ا١تنَت (. )61
( )4آّن  :قاؿ ابن منظور ( :ىو الًتس) .
انظر  :لساف العرب ( ، )92 /13ا١تعجم الوسيط (. )141 /1
( )5أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اٟتدكد باب  :ىما الى قىطٍ ىع فً ًيو .رقم اٟتديث ()238 /4( )4392
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 136
( )7أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب اللقطةباب التعريف باللقطة رقم اٟتديث ( ٓ )69 /2 ( )1720ب ٬تزـ
عكرمة بسماعو من أيب ىريرة رضي اهلل عنو فهو مرسل  ،ككاف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ٭تكم بو كإليو ذىب
اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب .
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 - 11أخذه شطر ماؿ مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعأب  ،كيدؿ على ذلك ،
كيدؿ على ذلك حديث :
بػه ًز ب ًن ح ًكي وم ،عن أىبً ًيو ،عن جدّْهً ( )1قى ىاؿ :ىًٝتعت نىً ً
وؿ
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىػ يق ي
ٍ ي َّ
يب اهلل ى
ىٍ ى
ىٍ
ىٍ ٍ ى
ً ً
ً
ً
و
اىا
" ًُب يك ّْل إًبً ول ىسائ ىمةه ًُ ،ب يك ّْل أ ٍىربىع ى
ُت ابٍػنىةي لىبيوف  ،ىال تيػ ىفَّر يؽ إًبً هل ىع ٍن ح ىسأّىا  .ىم ٍن أ ٍىعطى ى
ً
ً
كىا ًمٍنوي ىك ىشطٍىر ىمالًًو " ،ىكقى ىاؿ ىمَّرنة " :،إًبًلً ًو ىع ٍزىمةن ًم ٍن
ىج يرىىا ،ىكىم ٍن ىمنىػ ىع ىها فىًإنَّا آخ يذ ى
يم ٍؤىٕتنرا فىػلىوي أ ٍ
عزم ً
ات ىربػّْنىا ىال ىً٭ت ُّل ًآل ًؿ ي٤تى َّم ود ًمٍنوي ىش ٍيءه "()2
ىىى
 - 12أمره صلى اهلل عليو كسلم البس خاًب الذىب بطرحو ،فطرحو ،فلم يعرض لو
أحد  ،كيدؿ على ذلك حديث :
عن عبداهلل بن عباس (  :)3أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم رأل خا٘تا من ذىب ُب
ُب يد رجل فنزعو فطرحو كقاؿ ( يعمد أحدكم إٔب ٚترة من نار فيجعلها ُب يده ) فقيل
للرجل بعدما ذىب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم خذ خا٘تك انتفع بو قاؿ ال كاهلل ال
آخذه أبدا كقد طرحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم()4
 - 13قطع ٩تل اليهود ،إغاظة ٢تم (. )1
ﭧﭨﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ()5ما قىطىعتيم ًمن لًينى و
وىا قىائً ىمةن ىعلىى
م
ت
ك
ر
ػ
ت
ىك
أ
ة
ٍ
ى
ي
ٍ ى ي ى
ى ٍٍ ٍ
ّْث ،أىبو عب ًد ا١تلً ً
م.
ص ًر ُّ
ك ال يق ىش ًٍَت ُّ
(ّٔ )1ز بن حكيم بن معاكية بن حيدة القشَتل ا ًإل ىم ياـ ،ا١ت ىحد ي
م ،البى ٍ
يً ى ٍ ى
ي
لىو ًع َّدةي أ ً
ً
ًً
َّ
يس ىامةى ،ىكأىبيو
أ
و
ىب
أ
،
ح
ك
ر
ك
،
ف
ا
ط
ق
ال
ِت
٭ت
ك
،
اف
اد
م
اٟت
:
و
َّ
ى
ي
ى
ىحاديٍ ى
ي
ىىٍ ه ي ى
ى
ث ىع ٍن أىبٍيو ،ىع ٍن ىجدّْه ،ىك ىع ٍن يزىر ىارةى ب ًن أ ٍىكفى ىىو ىعٍن ي ى ى ى ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
َّ
صا ًر ُّ ّْ
ًو
ُت
ُب قىػٍبل ا٠تى ٍمس ٍ ى
،كاألىنٍ ى
م ،ىكىمك ُّي ي
ىعاصم ى
َّسائ ُّي .تيػ يو ّْى
بن إبٍػىراىٍي ىم ،ىكع َّدةه  ،ىكثػ ىقوي :ابٍ ين ىمع ٍُت ،ىك ىعل ّّي ،ىكأىبيو ىد ياكىد ،ىكالن ى
ىكمائىوة.
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )253 /6التاريخ الكبَت ()142 /2
( )2أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسندىرقم اٟتديث ()241 /33( )20041
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )4أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اللباس كالزينة باب ٖترٙب خاًب الذىب على الرجاؿ كنسخ ما كاف من
إباحتو ُب أكؿ اإلسبلـ رقم اٟتديث ()1655 /3( )2090
( )5اٟتشر٥ :
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=

أ ً ًً ً ً ً
ًً
ُت " قاؿ ا١تفسركف :
م الٍ ىفاسق ى
ي
يصو٢تىا فىبإ ٍذف اللَّو ىكليي ٍخ ًز ى
صلَّى اهلل ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّم ّٔم ،يعٍت ببٍت النضَت ٖتصنوا منو ُب اٟتصوف،
١تا نزؿ رسوؿ اهلل ى
ً
فنادكه :يا ٤تمد ،قد كنت
فأمر رسوؿ اهلل ى
صلَّى اهلل ىعلىٍيو ىك ىسلَّم بقطع النخل ،كالتحريق فيهاٍ ،
كجل(:
تنهى عن الفساد كتعيبو على من صنعو ،فما باؿ قطع النخل كٖتريقها؟ فأنزؿ اهلل ٌ
عز ٌ
ما قىطىعتم ًمن لًين وة أىك تىػرٍكتموىا قىائًمةن علىى أ ً ًً ً ً ً
ًً
ُت ) (.)1
م الٍ ىفاسق ى
ى ٍي ٍ ٍ ى ٍ ى ي ي ى ى ى ي
يصو٢تىا فىبإ ٍذف اللَّو ىكليي ٍخ ًز ى
ٖ - 14تريق عمر كعلي رضي اهلل عنهما ا١تكاف الذم يباع فيو ا٠تمر  ،كيدؿ على
ذلك:
أثر صفية ابنة أيب عبيد) ، (2قالت  :كجد عمر بن ا٠تطاب ُب بيت ركيشد
الثقفي)ٜ (3تران  ،كقد كاف جلد ُب ا٠تمر  ،فحرؽ بيتو  ،كقاؿ  :ما اٝتو ؟ قاؿ :
ركيشد ،قاؿ بل فويسق " )(4
ٖ - 15تريق عمر رضي اهلل عنو قصر سعد بن أيب كقاص(١ )5تا احتجب فيو عن
الرعية  ،كيدؿ على ذلك حديث :
عن عباية بن رفاعة بن رافع(  ،)6قاؿ  :بلغ عمر أف سعدا ( )7اٗتذ بابا ٍ ،ب قاؿ :
ػػػػػػػػػ
=

اللينة :النخلة ،كىن من ألواف النخل ما ٓب تكن عجوة انظر  :تفسَت الطتم ()270 /23
( )1انظر  :تفسَت الطتم (  )271 /23تفسَت ابن كثَت (  )61 /8تفسَت القرطيب (  ، )6 /18كاآلية من
سورة اٟتشر كرقمها ( . ) 5
( )2تقدمت ترٚتتها ص ( . ) 919
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 919
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص ( . ) 920
( )5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 339
( )6عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج األنصارم اٟتارثي ٝتع جده رافعا كابن عمر ركل عنو أبو حياف كسعيد بن
مسركؽ كقاؿ ٤تمد بن ٛتيد نا ٭تِت بن ضريس قاؿ نا أبو ٛتزة السكرم عن عاصم بن كليب ٝتع عباية كاف
رافع يأمر بنية بالغسل يوـ اٞتمعة
التاريخ الكبَت ()73/7
()7تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 339
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انقطع الصويت  ،فأرسل إليو عمر رضي اهلل عنو  ،فحرقو ٍب أخذ ٤تمد بن مسلمة
()1بيده فأخرجو  ،كقاؿ  " :ىهنا اجلس للناس  ،فاعتذر إليو سعد كحلف ما تكلم
بالكلمة اليت بلغت أمَت ا١تؤمنُت " ()2
اعًتاض على األدلة السابقة من ثبلثة كجوه  ،كىي كالتإب -:

الوجو األكؿ :

أف التعزير با١تاؿ كاف ُب ابتداء اإلسبلـ ٍب نسخ .

الوجو الثاني :

أف الشرع ٓب يرد بشيء من التعزيرات ا١تالية  ،ككذلك ٓب يرد عن و
أحد ٦تن يقتدل بو.
الوجو الثالث :

أف الواجب إ٪تا ىو األدب –أم التعزير -كاألدب ال يكوف باإلتبلؼ أك أخذ ماؿ

)(3

ا١تسلم عن غَت طيب نفس منو  ،كما أف األصل أف التعزير إ٪تا ىو على البدف دكف ا١تاؿ .
)(3

ا١تاؿ .
جواب عن االعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ -:
أف األدلة اليت كردت ُب التعزيرات ا١تالية كثَتة جدان  ،السيما ُب السنة النبوية  ،كادعاء
البد فيو من معرفة ا١تتقدـ من ا١تتأخر  ،إذ إف الناسخ َّ
النسخ َّ
البد أف يكوف متاخران عن
)(4

الناسخ  ،عبلكة على ما سبق فإف بعع األدلة اليت تدؿ على التعزيرات ا١تالية قد كردت

()1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )449
( )2أخرجو الطتا٘ب ُب معجمو الكبَت ( ،)142 /1حديث رقم. )325( :
( )3انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )44/5البياف كالتحصيل (  ، )297/16حاشية اٞتمل ( ، )50/8
كشاؼ القناع (. )117/14
( )4انظر  :ا١تستصفى للغزإب (  ، )376/1التحبَت شرح التنوير ( ٥ ، )362/6تتصر التحرير شرح الكوكب ا١تنَت
(٣ ، )569/3تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  ، )110/28إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( )98/2
.
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متأخرة جدان  ،كأمره  بكسر القدكر اليت طبخ فيها ٟتم اٟتمر األىلية  ،فإهنا كانت ُب يوـ
)(1

خيت ٦ ،تا يدؿ داللة كاضحة على أف نسخها أمر مستغرب مستبعد .
الوجو الثاني :

أما ما ذيكر من أف التعزيرات ا١تالية ٓب يرد الشارع منها بشيء  ،كال عن و
أحد ٦تن يقتدل
بو من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،أك أف التعزيرات إ٪تا ىي خاصة بالبدف دكف ا١تاؿ ،فكل
ذلك غَت صحيح مطلقان  ،بل كرد ُب القرآف  ،كجاءت السنة بذلك  ،كأيثر عن الصحابة
)(2

رضي اهلل عنهم التعزيرات ا١تالية فضبلن عن البدنية
القوؿ الثالث :

٬توز لئلماـ التعزير بأخذ ا١تاؿ ُب صورة كاحدة  ،كىي مصادرة ماؿ عامل السلطاف ،
كرده إٔب بيت ا١تاؿ  ،إذا رأل السلطاف أنو اكتسبو بطريق غَت مشركع  ،كإٔب ذلك ذىب
ُّ
بعع أىل العلم) . (3كاستدلوا لذلك بدليل ك و
احد كىو :
)(4

-1أنو ركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو شاطر خالد بن الوليد رضي اهلل
عنو مالو  ،حىت أخذ رسوليوي –أم رسوؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو -فىػ ٍرىد نًعلً ًو ،كشطر

عمامتو

)(5

.

اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ -:
ا١تظنوف بعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،أنو ٓب يشرع العقاب بأخذ ا١تاؿ على خبلؼ
ا١تألوؼ من الشرع  ،كإ٪تا ذلك لعلم عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو باختبلط مالو با١تاؿ
ا١تستفاد من الوالية  ،فاجتهد فرأل أنو من األحوط أف يأخذ شطر مالو ليتيقن من أخذ
( )1انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( ، )110/28إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( ، )98/2الطرؽ
اٟتكمية (. )225
( )2انظر  :ا١تراجع السابقة نفسها .
( )3انظر  :االعتصاـ للشاطيب (. )621/1
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )166
يدم من كتب السنة كاألثر .
(ٓ )5ب أقف على أصل ٢تذا األثر فيما بُت َّ
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)(1

فوائد الوالية  ،فيكوف ذلك اسًتجاعان للحق  ،ال عقوبة ُب ا١تاؿ .
الوجو الثاني  :يمكن أف يقاؿ :
أف األثر ا١تستدؿ بو  ،ال يصح .
الوجو الثالث :

)(2

أنو كردت أدلة كثَتة ُب الكتاب كالسنة تدؿ على مشركعية التعزير .
القوؿ الرابع :
أف التعزير با١تاؿ كاف ُب ابتداء اإلسبلـ ٍ ،ب نسخ  ،كإٔب ذلك ذىب بعع أىل
)(3

العلم .
كٓب أقف ٢تم على أدلة إال ادعاء النسخ لؤلدلة الواردة على مشركعية التعزير ،كبناءن على
ذلك فإف ا١تناقشة ىي نفسها اليت كردت على أدلة أصحاب القوؿ األكؿ كًبٌ اٞتواب عنها .
القوؿ الخامس :

أنو ٕتوز العقوبة با١تاؿ تفويتان على صاحبو  ،إذا كانت جنايتو تتعلق با١تاؿ  ،كىو ركاية
)(4

)(5

عن اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعأب .
كاستدلوا لذلك بدليل ك و
احد كىو :

( )1انظر  :ا١توافقات للشاطيب .
( )2انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ بن تيمية ( ، )110/28إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( ، )98/2الطرؽ
اٟتكمية (. )225
( )3كىو قوؿ أيب الوليد بن رشد القرطيب ا١تالكي .
انظر  :البياف كالتحصيل (. )297/16
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )430
( )5انظر  :االعتصاـ للشاطيب (  ، )405/1الشرح الصغَت (  ، )3442/7حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت
( ، )355/4قاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل ُب الزعفراف ا١تغشوش إذا يكجد بيد الذم غشو " أنو يتصدؽ بو على
قل أك كثر "  ،قاؿ الدردير " كبالتصدؽ عليو ٔتا غش بو "  ،كمن ذلك سئل اإلماـ مالك رٛتو اهلل عن
ا١تساكُت َّ
اللنب ا١تغشوش أيهراؽ ؟ قاؿ  :ال  ،كلكن أرل أف يتصدؽ بو إذا كاف ىو الذم غشو .
انظر  :الشرح الصغَت ( ، )3442/7حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (. )355/4
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)(1

-1عن عمراف بن حصُت رضي اهلل عنو قاؿ  :بينما رسوؿ اهلل ُ ب بعع أسفاره،
ناقة فى ً
كامرأة من األنصار على و
ت فلعنتها  ،فسمع ذلك رسوؿ اهلل  فقاؿ ":خذكا ما
ضجىر ٍ
ى
عليها كدعوىا  ،فإهنا ملعونة " قاؿ عمراف رضي اهلل عنو " فكأ٘ب أراىا اآلف ٘تشي ُب الناس
 ،ما يعرض ٢تا أحد "

)(2

.

كجو الداللة :
أف النيب  أزاؿ ملكها عن صاحبتها تأديبان ٢تا  ،كعقوبة ٢تا فيما دعت عليها ٔ ،تا

دعت بو

)(3

.

اعتراض من ثالثة كجوه -:

الوجو األكؿ :

)(4

أف ٚتيع األدلة الواردة ُب التعزيرات ا١تالية كانت ُب بداية اإلسبلـ ٍب نسخت .
الوجو الثاني :
أف ىذا ليس من باب التعزيرات ا١تالية  ،كإ٪تا أمر النيب  بأخذ ما عليها كتركها  ،ألف
النيب  ىعلًم عن طريق الوحي أف اهلل استجاب دعاء ىذه ا١ترأة  ،فأصبحت ىذه الدابة
ملعونة  ،كإذا كانت الدابة ملعونة فاألصل تركها كاالبتعاد عنها

)(5

.

الوجو الثالث :
أنو كردت أدلة كثَتة كردت ّٔا الشريعة تدؿ على أف التعزيرات ا١تالية عامة ُب ٚتيع
)(6

ا١تعاصي اليت ٓب يرد فيها ّّ
حد كليست خاصة باٞتنايات اليت تتعلق با١تاؿ .
جواب عن االعتراض :

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )282
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :الت كالصلة كاآلداب  ،باب النهي عن لعن الدكاب كغَتىا  ،رقم (
(.)2004/4
( )3انظر  :الشرح الصغَت ( ، )3442/7حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (. )355/4
( )4انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ، )44/5البياف كالتحصيل (. )297/16
( )5انظر  :جامع العلوـ كاٟتكم (. )373/1
( )6انظر  :الطرؽ اٟتكمية ( ، )225إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (. )98/2
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)2595

ما ذيكر غَت مسلم  ،إذ إف ٚتيع األدلة اليت تتعلق بالتعزيرات ا١تالية منسوخة  ،كٓب يبق
)(1

منها إال ما كانت جنايتو تتعلق با١تاؿ .
الراجح -:

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم  ،الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو
ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلوف ٔتشركعية التعزيرات ا١تالية كذلك لؤلسباب اآلتية:
-1قوة أدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلوف ٔتشركعية التعزيرات ا١تالية  ،كضعف أدلة
األقواؿ األخرل .
-2أف غالبية األقواؿ األخرل يثبتوف أدلة القائلُت ٔتشركعية التعزير  ،إال إهنم يقولوف :
إهنا منسوخة  ،كىذا االدعاء ٭تتاج إٔب إثبات كبرىاف  ،كٓب أقف فيما بُت يدم من كتب
على ما يثبت نسخ أدلة القوؿ الثا٘ب .
-3أف الشريعة اإلسبلمية بنيت على مراعاة ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد  ،كقد اقتضت طبيعة
النفس البشرية أف جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد ُب أحياف معينة كلنوعية خاصة من الناس ال
تكوف إال بالتعزيرات ا١تالية .
-4أنو لو كرد دليل كاح هد ُّ
يدؿ على مشركعية التعزيرات ا١تالية ٓب يكن إخراجو كإلغاؤه

سهبلن ٔتكاف ٔتجرد ادعاء نسخة  ،أك ٨تو ذلك  ،إذان فكيف كانت األدلة الواردة ُب ذلك
كثَتة جدان  ،بل إهنا متنوعة من جهة أسبأّا  ،كمتنوعة من جهة ثبوهتا إذ أهنا كردت من
الكتاب  ،كالسنة  ،كاآلثار  ،فببل شك أف اطراح ذلك يكوف من الصعوبة ٔتكاف .
-5ما ذيكر من أف القوؿ ٔتشركعية التعزيرات ا١تالية قد يكوف فيو ذريعة لبعع اٟتكاـ
الظلمة للتسلط على أمواؿ عباد اهلل جل كعبل مسلم  ،إذ إف النفس البشرية ضعيفة  ،إال أنو
ُب ا١تقابل فإف القوؿ بعدـ مشركعية التعزيرات ا١تالية فيو أيضان ذريعة لكثَت من ا١تكلفُت على
التساىل ُب ارتكاب أنواع شىت من ا١تعاصي كاحملظورات  ،كببلشك إنو عند ا١توازنة بُت
األمرين فإف األخَت ىو األكٔب بكفو كصده  ،كاهلل أعلم.

( )1انظر  :الشرح الصغَت ( ، )3442/7كحاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (. )355/4
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المبحث الثالث
إذا كجد الرجل كالمرأة في لحاؼ كاحد جلدا مائة جلدة
إذا كجد الرجل

أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أ ٌف
كالمرأة في لحاؼ كاحد جلدا مائة جلدة  :ىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو ٣تموع
و ً
ا٠تلى ىف ًاء َّ ً ً
ً و
ضرب ً
اف
م ىع ٍن ٍي
ين ًُب ىر يج ول ىك ٍامىرأىة يكج ىدا ًُب ٟتىاؼ  " :يي ٍ ىى
الراشد ى
الفتاكل حيث قاؿ  ( :ىكيرًك ى
ًمائىةن " )(.)1
ثانيان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
)(2
كل ك و
احد ًم ينهما مئىة .
 -1ىع ٍن ىعلً ٍّي  ،قاؿ  :إذا يكًج ىد َّ
الر يج يل مع ا١ترأة  ،يجلً ىد ُّ
نا٫تا ُب و
ٟتاؼ
امرأىةو  ،ى
كج ٍد ي
فقاؿ رجل  :إنَّا ى
- 1أف عليان رضي اهلل عنو أيٌبى ي
برج ول ك ى
و
ً
ً
فجلى ىد ه٫تا ،
ٜتر كر٭تا هف  ،ى
قاؿ  .فقاؿى ّّ
علي  :يم ٍريبَّاف ىخبيثىاف ،ى
كاحد  ،كعند٫تا ه
)(3
كٓب ي ٍذ يكر ىحدَّا .
-3عن علي أنو كاف إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ثوب كاحد جلد٫تا مئة كل إنساف
)(4

منهما .
 -4أف رجبلن كاف لو عسيف  ،فوجده مع امرأتًو ُب و
ٟتاؼ  ،فأيٌب بو إٔب عمر رضي اهلل
ه
ي
)(5
ً
ُت .
عنو ى
فضربو ٍأربع ى
(٣)1تموع الفتاكل (. )345/28
( )2أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم  ، )528/9 ( -28920كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب كتابو
اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم ( . ) 55 / 2
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم  ، )528/9 ( -28922كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب كتابو
اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم ( . ) 55 / 2
( )4أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم  ، )400/7 ( -13635كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب كتابو
اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم ( . ) 55 / 2
( )5أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم  ، . )528/9( -28921كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب كتابو
اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم ( . ) 55 / 2
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)(1
رجل كامرأةو كجدا ُب ًٟت و
اؼ  " :يضر ً
كركم عن ا٠تلفاء الراشدين ُب و
باف مائةن" .
ي
ى
 -5ي
ي

ثالثان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على أربعة أقواؿ :

القوؿ األكؿ - :

إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ ك و
احد فإهنما يعزراف  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
)(3

)(4

)(2

)(5

،

كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كذلك على قدر مذاىبهم ُب التعزير .
كاستدلوا لذلك بما يأتي :

)(6

-1ألنو معصية ال َّ
حد فيها  ،كال كفارة فشرع فيو التعزير .
)(7

حد التعزير .
ٚ-2تيع األدلة اليت أكردكىا ُب مسألة ّْ
اعتراض -:

قد كرد عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أنو إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ ك و
احد
)(8

 ،كإذا كاف

فإهنما ٬تلداف مائةن  ،مائة  ،كقد ركل ذلك عن عمر كعلي رضي اهلل عنهما
احد فإف كل ك و
األمر كذلك فإف من كًج ىد مع امرأة ُب ٟتاؼ ك و
احد منهما ٬تلد مائة جلدة
ي

( )1ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ُب ٣تموع الفتاكل (  ، ) 345 / 28كٓب أقف على ىذه اآلثار سول ما تقدـ  ،كذلك
ْتسب ما لدم من كتب  ،كاهلل أعلم .
( )2انظر  :النتف للسغدم (  ، )646/2اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )162/2ا٢تداية شرح البداية
(. )360/2
( )3انظر  :ركضة الطالبُت (  ، )174/10أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب (  ، )162/4البياف ُب مذىب اإلماـ
( ، )533/12ا١تهذب (. )384/5
( )4انظر  :العدة شرح العمدة ( ، )603الكاُب البن قدامة ( ، )111/4شرح منتهى اإلرادات (. )365/3
( )5انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم البن ا١تنذر الشافعي ( ْ ، )55/2تر ا١تذىب (  ، )23/13تفسَت
القرطيب (. )105/15
( )6انظر  :ا١تهذب ( ، )384/5البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )369/12
()7انظر  :األدلة ُب مسألة ح ٌد التعزير ص ( ) .
( )8انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (ْ ، )55/2تر ا١تذىب ( ، )23/13تفسَت القرطيب (. )105/15
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)(1

كذلك اقتداءن با٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم امتثاالن ألمر النيب .

جواب عن االعتراض :

لو صح ذلك لقلنا بو  ،إال أنو ٓب يثبت عن عمر كعلي رضي اهلل عنهما  ،كال عن
غَت٫تا شيءه من ذلك

)(2

القوؿ الثاني -:

.

احد فإهنما ٬تلداف  ،كل ك و
إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ ك و
احد منهما مائة جلدة،
كركل ذلك عن عمر كعلي رضي اهلل عنهما

)(3

 ،كبو قاؿ بعع أىل العلم

)(4

 ،كاستدلوا

لذلك بثبلثة أدلة  ،كىي كالتإب -:
-1أف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ  " :إذا كجد الرجل مع ا١ترأة يجلد كل
)(5
ك و
احد منهما مائة " .
-2عن عليان رضي اهلل عنو  " ،كاف إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ثوب ك و
احد جلد٫تا مائة

)(6
جلده  ،كل و
إنساف منهما " .
-3ركم عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،أهنم قالوا ُب رجل كامرأة كجدا ُب ٟتاؼ

كاحد  " :يضرباف مائة "

)(7

.

كجو الداللة :
( )1انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (ْ ، )55/2تر ا١تذىب ( ، )23/13تفسَت القرطيب (.)105/15
()2انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (. )55/2
()3انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (. )55/2
( )4كّٔذا قاؿ اسحاؽ بن راىويو رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (ْ ، )55/2تر ا١تذىب (. )23/13
( )5أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )528/9( )28920كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب اإلشراؼ
على مذاىب أىل العلم (. )55/2
( )6أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )400/7( )13635كاألثر غَت ثابت كما قاؿ ابن ا١تنذر ُب اإلشراؼ
على مذاىب أىل العلم (. )55/2
( )7ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ بن تيمية ُب ٣تموع الفتاكل (  ، )345/28كٓب أقف على ىذه اآلثار سول ما تقدـ ،
لدم من كتب كاهلل أعلم .
كذلك ْتسب ما َّ
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دلت اآلثار السابقة على أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد قضوا ُب الرجل كا١ترأة
يكوناف ُب ٟتاؼ كاحد أهنما ي٬تلداف مائة جلدة  ،كسنو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
حجة ٬تب العمل ّٔا .
اعتراض :
تصح عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كلو صحت لقلنا ّٔا،
ما ذيكر من اآلثار ٓب َّ
)(1

كلكنها ٓب تصح .

جواب عن االعتراض  ،يمكن أف يقاؿ :

ما ذيكر من اآلثار إ٪تا ىي ذائعة شائعة قد انتشرت بُت الركباف  ،كاشتهرت فاستغنت
باستفاضتها عن إسنادىا  ،كبناءن على ذلك تكوف ثابتةن عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم ،كعليو فيجب العمل ّٔا .
القوؿ الثالث :

إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ كاحد فليس عليهما ّّ
حد كال تعزير  ،كإٔب ذلك ذىب
بعع أىل العلم) ، (2كقد استدلوا لذلك بدليل ك و
احد كىو :
)(3

-1عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أف رجبلن أصاب من امرأة قيبلة فأتى النيب 

 ، فأخته  ،فأنزؿ اهلل عز كجل  :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

إٔب ىذا ؟ قاؿ ٞ " :تميع أميت
﮲ ﮳ ﮴ﭼ فقاؿ الرجل  :يا رسوؿ اهلل َّ
)(4

كلهم "

)(5

.

( )1انظر  :اإلشراؼ على مذاىب العلماء (ْ ، )55/2تر ا١تذىب ( )23/13تفسَت القرطيب (.)105/15
( )2كىو اختيار ابن ا١تنذر رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (. )55/2
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )4سورة ىود  ،اآلية (. )114
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :مواقيت الصبلة  ،باب  :الصبلة كفارة  ،رقم ( ،)111/1( )526كمسلم  ،كتاب :
التوبة  ،باب  :قولو تعأب  :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴...ﭼرقم (. )2115/4( )2763
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كجو الداللة :
َّ
دؿ اٟتديث بظاىره أف ا١تعاصي اليت ىي دكف اٟتدكد ال ٬تب فيها التعزير  ،إذ يكفي
التوبة منها بالصبلة ك٨توىا  ،كلو كاف التعزير كاجبان ألمر النيب  بتعزير الرجل الذم قبَّل
ا١ترأة كما كرد ُب اٟتديث .
اعتراض من جهتين :

الجهة األكلى :.
قد كردت أحاديث كآثار تدؿ على مشركعية التعزير  ،كىي أدلة كثَتة  ،فكيف يقاؿ :
إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ ك و
احد فليس عليها ّّ
حد كال تعزير .
الجهة الثانية -:
ما ذيكر من الدليل يدؿ على أف التعزير ْ ،تسب اجتهاد اإلماـ  ،فقد يرل اإلماـ التعزير
بأقل القليل كلو بنظرة  ،كقد يرل اإلماـ ا١تذنب نادمان تائبان ٤تًتقان بذنبو يريد اإلقبلع عن
الذنب فيعفو عنو اإلماـ  ،كيدؿ على ذلك كما ُب ىذا اٟتديث حيث جاء ىذا الرجل إٔب
النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،فأقر بذنبو كىو يريد التطهر من ىذا الذنب فيعفو عنو اإلماـ
كاٟتد  ،كلذلك ٓب يلزـ ذكر التعزير ُب ىذا
لذلك  ،بل إف التعزير تدخلو الشفاعة ألنو ليس ّْ
)(1

اٟتديث .

جواب عن االعتراض :

ما ذيكر غَت مسلم  ،ألف اٟتديث ّّ
داؿ بظاىره على أف من كجد مع امرأة ُب ٟتاؼ
( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للسغدم (  ، )646/2ا١تبسوط (  ، )35/24ا١تدكنة (  ، )488/4الذخَتة للقراُب
( ، )118/12اٟتاكم الكبَت للماكردم (  ، )424/13التنبيو ُب الفقو الشافعي (  ، )248احملرر ُب الفقو على
مذىب اإلماـ أٛتد ( ، )163/2شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (.)403/6
جاء ُب ا١تدكنة (  : )488/4قلت أرأيت الشفاعة ُب التعزير أك النكاؿ بعد بلوغ اإلماـ  ،أيصلح ذلك أـ
ال ؟ قاؿ  :قاؿ مالك ُ :ب الذم ٬تب عليو التعزير أك النكاؿ فيبلغ بو اإلماـ  " :ينظر اإلماـ ُب ذلك  ،فإف كاف
الرجل من أىل ا١تركءة كالعفاؼ  ،كإ٪تا ىي طائرة اطارىا ٕتاُب السلطاف عن عقوبتو  ،كإف كاف قد عرؼ بذلك ،
كبالطيش كاألذل ضربو النكاؿ " ا.ىػ  ،فهذا يدلك على أف العفو كالشفاعة جائزة ُب التعزير  ،كليست ٔتنزلة
الشفاعة ُب اٟتدكد.
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)(1

كاحد  ،أنو ليس عليو ّّ
حد كال كفارة .
القوؿ الرابع -:
إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ كاحد أك ُب غَتىا من ا١تعاصي اليت ال َّ
حد فيها كال
كفارة فإف التعزير ال َّ
حد لو  ،بل ْتسب اٞتناية  ،كاٞتا٘ب  ،كآٍّت عليو  ،كْتسب اجتهاد
اإلماـ أك القاضي  ،فقد يزيد فيو اٞتلد على أعلى اٞتلد ُب اٟتدكد  ،كىو مائة جلدة  ،بل
حد القتل إذا كاف األمر يقتضي ذلك  ،كإٔب ذلك
٬توز التشديد ُب التعزير  ،كلو كصل إٔب ّْ
)(2

ذىب ا١تالكية .
أدلتهم -:

)(3

قد سبق بياف األدلة كمناقشتها ُب مسألة التعزير ليس لو ّّ
حد ُب ا١تبحث األكؿ .
الراجح -:

كالذم يظهر ٕب أف الراجح ىو القوؿ الرابع  ،كىو أف التعزير ُب ٚتيع ا١تعاصي اليت ليس
حد كال كفارة كمنها مسألة  :إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ كاحد ليس فيها ّّ
فيها ّّ
حد معُت
 ،بل إهنا ترجع إٔب اجتهاد كاإلماـ كما أهنا ٗتضع ٟتاؿ اٞتا٘ب  ،كآٍّت عليو  ،كقد سبق بياف
أسباب الًتجيح  ،أما ما كرد من اآلثار عن عمر كعلي رضي اهلل عنهما فإهنا ال تثبت كما
َّبُت ذلك ابن ا١تنذر رٛتو اهلل تعأب ُب كتابو اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم
ىذه اآلثار لوجب العمل أك القوؿ ٔتقتضاىا كاهلل أعلم .

)(4

 ،كلو ثبتت

( )1انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم البن ا١تنذر (. )55/2
( )2انظر  :القوانُت الفقهية (  ، )235الذخَتة للقراُب (  ، )118/12الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب
(. )213/2
( )3انظر  :ص (. )934
( )4انظر  :اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم (. )55/2
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المبحث الرابع
)(1

)(2

ال يشترط إلقامة عقوبة التعزير إقرار أك شهود

)(3

أكال  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهمعلى أنو ال يشترط إلقامة

عقوبة التعزير إقرار أك شهود ىو :شيخ اإلسبلـ ابن تيميو

)(5

)(4

ُب كتابو ٣تموع الفتاكل

كىو ٦تا جاءت بو الشريعة اليت
الباب ه
حيث قاؿ  " :فىػ ىهذا ي
عظيم النَّػ ٍفع ُب الدّْي ًن ى
باب ي
ٍأ٫تلىها كثَت من ال يقضاةً كالٍمت ىفق ً
أح هد إال بشهود عاينوا أك إقرا ور
ى
ي ى
ب ى
ه
ّْهة زاعمُت أنَّو ال يػي ىعاقى ي
السنة كسنةي ا٠تلفاء الراشدين كخبلؼ ما في ًطرت عليو
مسموع كىذا
و
خبلؼ ما تواترت بو ُّ
ي
مثل ىذا ال تأباه سياسةه ً
ً
أف ً
كيعلم العيقبلء َّ
عادلةه ؛
وب اليت تىػ ٍع ي
ي
القلي ي
رؼ ا١تعركؼ كتينكر ا١تنكر ي
كيد ُّؿ عليو قوليو تعأب :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
فضبلن عن َّ
الشريعة الكاملًة ي

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ .
)(6

ثانيان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

ٓب أقف على آثار للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم تدؿ على اشًتاط اإلقرار أك
الشهود ُب التعزير .

( )1تقدـ التعريف بالتعزير لغة كاصطبلحا ص (. )916
( )2تقدـ التعريف باإلقرار لغة كاصطبلحا ص (. )821
( )3تقدـ التعريف بالشهود لغة كاصطبلحا ص (. ) 419
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )161
( )5انظر ٣ :تموع الفتاكل ( . ) 306 / 15
( )6سورة اٟتجرات من اآلية رقم ( . ) 6
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ثالثان  :رأم أىل العلم في المسألة -:

اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولين :

القوؿ األكؿ :

أف عقوبة التعزير يشًتط ٢تا البينة –أم الشهود -ك٫تا شاىداف -كاإلقرار ،كإٔب ذلك
)(2
)(1
)(2
)(1
 ،كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم ،
ذىب ٚتهور أىل العلم  ،من اٟتنفية

( )1انظر  :بداية ا١تبتدم ص (  ، )154البناية شرح ا٢تداية (  ، )116/3اللباب ُب شرح الكتاب (  ، )55/4العناية
شرح ا٢تداية (  ، )380/10االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )150/2قاؿ ُب بدائع الصنائع (  " : )104/7كأما
بياف ما يظهر بو فنقوؿ  :إنو يظهر بو سائر حقوؽ العباد من اإلقرار كالبينة كالنكوؿ كعلم يقاضي كيقبل فيو
شهادة النساء مع الرجاؿ كالشهادة على الشهادة ككتاب القاضي إٔب القاضي كما ُب سائر اٟتقوؽ " ا.ىػ .
( )2انظر  :التلقُت ( ، )213الفواكو الدكا٘ب ُب شرح رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )365/2مواىب اٞتليل ()209/8
 ،حاشية العدكم ( ، )447/2كقد قسم ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب الشهادات إٔب ستة عشر نوعان-:
األكؿ  :أربعة شهود من الرجاؿ البالغُت .
الثا٘ب  :رجبلف عدالف .
الثالث  :رجل كامرأتاف .
الرابع  :شاىد كٯتُت .
ا٠تامس  :امرأتاف كٯتُت .
َّعى عليو .
السادس  :شاىد كنكوؿ ا١تد ى
السابع  :امرأتاف كنكوؿ ا١تدَّعى عليو .
الثامن  :ٯتُت ا١تد ً
َّعي كنكوؿ ا١تدعى عليو .
التاسع  :امرأتاف مع ظهور ا١تشهود بو كاستفاضتو .
العاشر  :امرأتاف بانفراد٫تا .
اٟتادم عشر  :شهادة الصبياف ُب اٞتراح .
الثا٘ب عشر  :كتاب قاض إٔب قاض .
الثالث عشر  :اللوث مع أٯتاف األكلياء ُب القسامة .
الرابع عشر  :معرفة العطاس كالوكاء ُب اللقطة .
ا٠تامس عشر  :اليمُت مع قوة السبب .
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=

كاستدلوا لذلك بثبلثة أدلة كىي كما يأٌب :
ﮎﮐﮑﮒ ﮓ
-1قولو تعأب  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ .
)(4
-2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : لو يعطى الناس
)(5
لكن البيٌنة على ا١تدعي كاليمُت على من
بدعواىم َّ
الدعى أناس دماءى رجاؿ كأموا٢تم  ،ك َّ
)(3

ػػػػػػػػػ
=

السادس عشر  :شهادة السماع .
كجعلوا النوع الثا٘ب كىي الرجبلف العدالف ٟتقوؽ األبداف .
انظر  :التلقُت ص ( )213كغَته من كتب ا١تالكية .
( )1انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )38/3مغٍت احملتاج (  ، )588/4منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، )347فتح
الوىاب بشرح منهج الطبلب (  ، )275/2منهج الطبلب (  ، )188حاشية البيجرمي على شرح ا١تنهج
( . )312/4قاؿ ُب مغٍت احملتاج ( " : )588/4كلغَت ذلك من عقوبة هلل تعأب أك آلدمي كما يطلع عليو رجاؿ
غالبان كنكاح كطبلؽ كرجعة كإسبلـ كردة كجرح كتعديل كموت كإعسار ككصاية كشهادة على شهادة رجبلف "
ا.ىػ .
( )2انظر  :دليل الطالب ( ، )314اإلقناع ( ، )445/4كشاؼ القناع ( ، )323/15مطالب أكٕب النهى (،)314
اإلقناع ( ، )445/4كشاؼ القناع (  ، )323/15مطالب أكٕب النهى ( ٥ ، )631/6تتصر ا٠ترقي ( ، )155
ا١تغٍت البن قدامة ( ، )130/10منار السبيل ُب شرح الدليل ( ، )374/2قاؿ ُب دليل الطالب ص ( : )357
" الثالث  :القود كاإلعسار كما يوجب اٟتد كالتعزير َّ :
فبلبد من رجلُت  ،كمثلو النكاح كالرجعة كا٠تلع كالطبلؽ
كالنسب كالوالء كالتوكيل ُب غَت ا١تاؿ  .الرابع  :ا١تاؿ كما يقصد بو ا١تاؿ  :كالقرض كالرىن كالوديعة كالعتق
كالتدبَت كالوقف كالبيع كجناية ا٠تطأ فيكفي فيو رجبلف أك رجل كامرأتاف أك رجل كٯتُت " ا.ىػ .
( )3سورة الطبلؽ  ،من اآلية (. )2
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5فائدة -:

البينة عند ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كىي  :اسم ١تا يبُت اٟتق كيظهره  ،إال أف
ىذه البُت قد ٮتتلف باختبلؼ اٟتاؿ  ،كمثاؿ ذلك .
أ)البينة ُب إثبات الزنا ىي  :شهادة أربعة رجاؿ .
ب) البينة ُب إثبات ادعاء من عرؼ بالفىت أنو فقَت ىي ثبلثة رجاؿ .
جػ) البينة ُب إثبات القوؿ كاإلعساء كالتعزير كاٟتدكد كالقصاص شهادة رجلُت  ،ككذلك فيما ليس بعقوبة
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=

)(1

أنكر " ا.ىػ .

كجو الداللة -:

أف النيب  أخت بأنو لو يعطى الناس ٔتجرد دعواىم ألدل ذلك إٔب فساد كبَت ،
فوجب أف تكوف ىناؾ بيٌنة للمدَّعي  ،كالبينة ىنا ُب التعزير ىي شهادة رجلُت بداللة اآلية
السابقة .
ػػػػػػػػػ
=

كال ماؿ كيطلع عليو الرجاؿ غالبان كالنكاح كالرجعة كا٠تلع كالطبلؽ كالنسب كالوالء كالتوكيل كاإليصاء ُب غَت ماؿ
.
د) البينة ُب إثبات ا١تاؿ كما يقصد بو ا١تاؿ كقرض كرىن ككديعة كغصب كإجارة كشركة كجوالة كصلح كىبة
كعتق ككتابة كتدبَت كمهر كتسمية كعارية كشعفة كإتبلؼ ماؿ كأجلو كخيار كجناية – خطأ كعمدان -ال توجب
و
معاكضة كدعول قتل كافر ألخذ سلبو  ،كدعول
قودان ْتاؿ أك توجب ماالن كُب بعضها قود كمأمومة  ،كفسخ عقد
أسَت تقدـ إسبلمو ١تنع رقو ك٨توه فيثبت برجلُت كرجل امرأتُت كبرجل كٯتُت .
ىػ) البينة فيما ال يطلع عليو الرجاؿ غالبان كعيوب النساء ٖتت الثياب كالرضاع كاالستهبلؿ كالبكارة كالنثوية
كاٟتيع ك٨توه ىي شهادة امرأة كاحدة .
ك)البينة ُب إثبات القسامة ىي ٜتسُت ٯتينان .
ز) البينة ُب إثبات اللقطة ىي أف يعرؼ ا١تدَّعي صفتها كىكذا .
انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )116/3االختيار لتعليل احملتار (  ، )150/2التلقُت (  ، )213الفواكو
الدكا٘ب (  ، )365/2أسٌت ا١تطالب (  ، )380/3مغٍت احملتاج (  ، )588/4اإلقناع (  ، )445/4شرح منتهى
اإلرادات (٣ ، )683/6تموع الفتاكل (. )392/35
تنبيو -:

اشتهر ُب أكساط بعع طلبة العلم حفظهم اهلل أف البينة ىي اسم ١تا بُت اٟتق كيظهره عند شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية خبلفان ٞتمهور الفقهاء الذين يركف أف البينة ىي الشهود فقط  ،كذلك غَت صحيح  ،إذ إف البينة اسم
١تا يبُت اٟتق كيظهره عند ٚتهور الفقهاء ٔتا فيهم شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٛتو اهلل تعأب  ،كلذلك نص شيخ
اإلسبلـ بن تيمية بنفسو على ذلك  ،حيث قاؿ  " :كالبينة عندىم –أم عنده ٚتهور الفقهاء -اسم ١تا بُت اٟتق
 ،كبينهم نزاع ُب تقاريع ذلك  ،فتارةن يكوف لونان مع أْتاث القسامة  ،كتارةن يكوف شاىدان أك كٯتينان  ،كتارةن يكوف
دالئل غَت الشهود كالصفة ُب اللقطة " ا.ىػ .
انظر ٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ بن تيمية (. )392/35
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )756
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-3القياس :
كبياف ذلك أف اٟتدكد كالقصاص ال يثبت إال بشهادة رجلُت عدلُت كذلك باتفاؽ
الفقهاء  ،كٔتا أف التعزير عقوبة كاٟتدكد كالقصاص فإنو ال يثبت إال بشاىده رجلُت عدلُت
)(1
أيضان  ،كذلك ّتامع العقوبة بينهما .
اعتراض من كجهين  :الوجو األكؿ :

أف التعزير ال يصح قياسو على اٟتدكد كالقصاص كذلك ألف مرئية التعزير أدٗب من مرينة
اٟتدكد كالقصاص فوجب أف يثبت بأم ور ىو دكف ما يثبت بو النحدكد كالقصاص .
الوجو الثاني -:

الشك أف التعزير أك العقوبات تثبت باإلقرار أك الشهود إال أنو يثبت أيضان ٔتا ىو دكف
ذلك من االستفاضة كالقرينة القوية الدالة عليو ك٨تو ذلك كالقوؿ بأنو ال يعاقب أح هد إال
)(2
بشهود عاينوا أك بإقرار مسموع ىو خبلؼ ما تواترت بو السنة كسنة ا٠تلفاء الراشدين .
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

القوؿ بأف التعزير ال يصح قياسو على اٟتدكد كالقصاص ألف مرتبتو أدٗب من اٟتدكد
كالقصاص غَت مسلم كذلك ألمرين -:
ا١تطهر إال بإقرار أك شهود .
األمر األكؿ  :أف التعزير ٓب يرد ُب الشرع َّ

فصح قياسو على اٟتدكد كالقصاص ألهنما
األمر الثاني  :أف التعزير إ٪تا ىو عقوبة َّ
)(3

عقوبة أيضان .

( )1انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )150/2التلقُت (  ، )213مغٍت احملتاج (  ، )588/4دليل الطالب ص
(. )357
( )2انظر ٣ :تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ بن تيمية (. )392/35( )305/15
( )3انظر  :العناية شرح ا٢تداية (  ، )380/10مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )209/8فتح الوىاب بشرح
منهج الطبلب ( ، )275/2كشاؼ القناع (. )323/15
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القوؿ الثاني -:

تبُت اٟتق كتظهره
أف التعزير ال يشًتط فيو الشهود أك اإلقرار  ،كإ٪تا يشًتط ٢تا البينة اليت ّْ
)(1
كلو ٓب يكن شهادة أك إقراران  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل كبعع احملققُت كشيخ
)(3
)(2
اإلسبلـ بن تيمية رٛتو اهلل تعأب .
كاستدلوا لذلك :

-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭼ .
)(4

ككجو الداللة من اآلية من خمسة كجوه :

الوجو األكؿ :
بالتبُت عند ٣تيء كل فاسق بنبأ بقولو :
أف اٟتق سبحانو أمر ُّ

ﭽﭢ ﭣﭤﭥ

ﭦ ﭼ كمن األنبياء ما يتضمن العقوبة لبعع الناس  ،ألنو علل األمر  " :بأنو إذا جاءنا
نتبُت " خشية أف نصيب قومان ّتهالة  ،فلو كاف كل من جاءىه نبأ كجب عليو
ه
فاسق بنبأ أف ٌ
يتبُت ٓب ٭تصل الفرؽ بُت العدؿ كالفاسق  ،فصارت ىذه داللة كاضحة على أف من جاءىه
أف َّ
يتبُت ،كذلك يدؿ على قبوؿ شهادة العدؿ الواحد ُب
نبأ من العدؿ الواحد ٓب ٬تب عليو أف َّ
جنس العقوبات فإف سبب نزكؿ ىذه اآلية يدؿ على ذلك  ،فإهنا نزلت ُب إخبار ك و
احد بأف
)(5
قومان قد حاربوا الردة أك نقع العهد .

( )1انظر  :بداية ا١تبتدم ص (  ، )154البناية شرح ا٢تداية (  ، )116/3اللباب ُب شرح الكتاب (  ، )55/4العناية
شرح ا٢تداية (  ، )380/10االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )150/2قاؿ ُب بدائع الصنائع (  " : )104/7كأما
بياف ما يظهر بو فنقوؿ  :إنو يظهر بو سائر حقوؽ العباد من اإلقرار كالبينة كالنكوؿ كعلم يقاضي كيقبل فيو
شهادة النساء مع الرجاؿ كالشهادة على الشهادة ككتاب القاضي إٔب القاضي كما ُب سائر اٟتقوؽ " ا.ىػ .
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )3انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )306/15
( )4سورة اٟتجرات  ،اآلية (. )6
(٣ )5تموع الفتاكل (. )307/15
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الوجو الثاني :
أف اآلية الكرٯتة دلت على أنو مىت اقًتف ٓتت الفاسق دليل آخر يدؿ على صدقو قد
استباف األمر كزاؿ األمر بالتثبت  ،فتجوز إصابة القوـ كعقوبتهم ٓتت الفاسق مع قرينة إذا
تبُت ّٔا األمور فيكف ٓتت الواحد العدؿ مع داللة أخرل .
َّ
الوجو الثالث -:

قولو سبحانو  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ فجعل احملذكر ىو اإلصابة لقوـ ببل علم،
فمىت أصيبوا بعلم زاؿ احملذكر  ،كىذا ىو ا١تناط الذم يدؿ عليو القرآف كما قاؿ سبحانو :
)(1

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ كقاؿ  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
)(2

ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀ ﭼ .
)(3

الوجو الرابع -:

قولو سبحانو كتعأب  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ .
التبُت من خت الفاسق ٓتوؼ الندـ  ،كالندـ إ٪تا ٭تصل على
فإنو سبحانو علل كجوب ُّ ى
)(5
عقوبة التمء من الذنب  ،كلذلك قاؿ  " : ادرءكا اٟتدكد بالشبهات" فإف خطأ اإلماـ
)(4

اإلماـ ُب العفو خَت من خطئو ُب العقوبة  ،فإذا دار األمر بُت أف ٮتطئ فيعاقب بريئان أك
ٮتطئ فيعفو عن مذنب كاف ا٠تطأ ُب العفو عن ا١تذنب خَت ا٠تطائُت أما إذا حصل عنده
)(6
علم أنو ٓب يعاقب إال مذنبان فإنو ال يندـ كال يكوف فيو خطأ .
-2أف عدـ اشًتاط شهادة الرجلُت أك عدـ اشًتاط اإلقرار كىو الذم تواترت بو السنة

( )1سورة اٟتجرات من اآلية (. )6
( )2سورة الزخرؼ اآلية (. )86
( )3سورة اإلسراء  ،اآلية (. )36
( )4سورة اٟتجرات من اآلية (. )6
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص ( ) .
( )6انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )305/15
-984-

)(1

بل كسنة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كيدؿ على ذلك ما يأٌب -:
)(2
أ-عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو  " :أف رسوؿ اهلل  مرت عليو جنازة فأثنوا
عليها خَتان فقاؿ  " :كجبت " كمرت عليو جنازة فأثنوا عليو شران فقاؿ  " :كجبت " فقاؿ
عمر رضي اهلل عنو  :يا رسوؿ اهلل قولك األكؿ  " :كجبت " كقولك اآلخر  " :كجبت "؟
خَتا فقلت  :كجبت لو اٞتنة  ،كأما اآلخر  :فأثنوا عليها شران
قاؿ  :أما األكؿ  :فأثنوا عليو ن
فقلت  :كجبت لو النار كأنتم شهداء اهلل ُب أرضو " كُب ركاية " يوشك أف تعلموا أىل النار
من أىل النار  ،فقاؿ قائل من ا١تسلمُت مب يا رسوؿ اهلل قاؿ  :بالثناء اٟتسن  ،كالثناء السيء
)(3

 .فقد جعل االستعاضة حجة كبينة ُب ىذه األحكاـ

أنتم شهداء بعضكم على بعع "
كٓب ٬تعلها حجة ُب الرجم .
(ب) أنو تقبل شهادة أىل الكتاب على ا١تسلمُت ُب الوصية ُب السفر  ،فقبوؿ شهادة
ا١تسلم الواحد العدؿ ُب العقوبات من باب أكٔب .
(جػ) أنو تقبل شهادة الصبياف ُب اٞتراح إذا َّأدكىا قبل التفرؽ فقبوؿ شهادة ا١تسلم
الواحد العدؿ ُب العقوبات من باب أكٔب كأحرل .
(د) أنو إذا شهد شاى هد أنو رأل الرجل كا١ترأة كالصيب ُب ٟتاؼ أك ُب بيت مرحاض أك
رآ٫تا ٣تردين أك ٤تلوٕب السراكيل كيوجد ما يدؿ على ذلك من كجود اللحاؼ قد خرج عن
العادة إٔب مكاهنما أك يكوف مع أحد٫تا أك معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه  ،فإف أطفاءه
دليل على استخفائو ٔتا يفعل  ،فإذا ٓب يكن ما يستخفي بو إال ما شهد بو الشاىد لكاف
)(4
ذلك من أعظم البياف على ما شهد بو .
اعتراض -:

الوجو األكؿ :
(٣ )1تموع الفتاكل ()306/15
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( ) .
( )3أٛتد ُب مسنده  ،رقم ( )409/1( )13996كرقم ( ، )504/39( )64كإٝتاعيل بن جعفر ُب أحاديثو  ،رقم
(. )182( )72
( )4انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )306/15
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أف اآلية الكرٯتة دلت على قبوؿ خت الواحد كىذا الشك فيو كالريب إال أف الشهادات
حد الزنا البي َّد من أربعة
٢تا مواطن ٮتتلف بعضها عن بعع ُب قبوؿ عدد الشهود  ،ففي ّْ
شهود كُب بقية اٟتدكد كالقصاص كالتعزير الب ٌد من شاىدين عدلُت ذكرين  ،كا١تاؿ كما
يقصد بو ا١تاؿ كالقرض كالرىن كالوديعة ك٨تو ذلك فيكفي فيو رجبلف أك رجل كامرأتاف أك
رجل كٯتُت كُب ثبوت النسب كا١توت كالوالدة كا١تلك يثبت االستفاضة كىكذا خت الواحد
العدؿ لو مواطن يقبل فيها ،ك١تا كاف التعزير من جنس العقوبات ٓب يقبل فيو إال شاىدين
)(1
فقط .
الوجو الثاني :
أف القوؿ بأف جنس العقوبات كاليت منها التعزير ال يشًتط ٢تا شاىداف أك إقرار كأف ىذا
ما تواترت بو السنة كسنة ا٠تلفاء الراشدين  ،كبياف ذلك كما يلي:
أ-أف اٟتديث الذم استدؿ بو كىو قوؿ النيب  " أنتم شهداء اهلل ُب أرضو " كرد ُب
غَت العقوبات ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل أف ىذا كارد ُب اٟتكم باالستعاضة كاٟتكم
باالستعاضة ٢تا مواضعها منها ما ذكره اٟتديث كىو اٟتكم بالظاىر لصبلح اإلنساف أك
)(2
مساكئو كمنها ما ٓب يذكر ُب اٟتديث كالنسب كا١توت كالوالدة كا١تلك ك٨تو ذلك .
ب-أما ما ذكر من جواز شهادة الكفار على ا١تسلمُت ُب السفر فهذا ٤تل خبلؼ بُت
أىل العلم كليس ٤تل اتفاؽ فبل ييسلَّم االحتجاج بو ىذا من جهة .
كمن جهة أخرل فإف ىذا موطن خاص ٕتوز فيو شهادة الكافر ٓتبلؼ غَته من ا١تواطن
)(3
.
جػ-أما شهادة الصبياف ُب اٞتراح فهذه أيضان ليست ٤تل اتفاؽ بُت أىل العلم بل ىي
مسألة خبلفية فبل يصح االحتجاج ّٔا ىذا من جهة  .كمن جهة أخرل أف ىذا موضوع
( )1انظر  :دليل الطالب ( ، )314اإلقناع ( ، )445/4مطالب أكٕب النهى (. )631/6
( )2انظر  :شرح منتهى اإلرادات (. )579/3
( )3انظر  :ا١تبسوط (  ، )140/16الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل أيب حنيفة (  ، )186/1البياف كالتحصيل
( ، )64/10ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )284/2اٟتاكم الكبَت ( ، )271/17مغٍت احملتاج ( ، )339/6الفركع
( ، )354/11النكت كالفوائد السنية على مشكل احملرر (. )275/2
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خاص جدان ٕتوز فيو شهادة الصبياف .

كالوجو الثالث  :أنكم ال تقولوف ّتواز شهادة الصبياف ُب مواضع أخرل ك٨تن
)(1

كذلك .
د-أما القوؿ بأنو إذا شهد شاىد أنو رأل رجبلن كامرأة ُب ٟتاؼ كتوجد قرينة من كجود
اللحاؼ قد خرج عن العادة أنو تقبل شهادة العدؿ مع القرينة كأف ذلك من أعظم البياف
)(2
على ما شهد بو فهذا غَت يمسلَّم بو َّ
البد فيو من شاىدين ألنو يتعلق باألعراض .

الوجو الثالث  " :ٯتكن أف يقاؿ "  :أف التعزير قد يصل إٔب القتل أك إٔب السجن ١تدة

عشرين سنة أك غَت ذلك فالقوؿ بثبوت التعزير بشاىد إذا دلت قرائن قوية جدان أك ٨تو ذلك
على ذلك أمر مستبق مستغرب ألف اٟتدكد كالقصاص ال يثبت إال برجلُت عدلُت كالتعزير ُب
ىذه اٟتالة مطابق جدان للحد أك التعزير إذ إف من حاالت اٟتدكد كالقصاص القتل .
جواب عن االعتراض :

أف السنة النبوية ككذلك سنة ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد دلت على أف جنس
العقوبات كمنها التعزير ال يشًتط فيها إقرار أك شهود كيكفي ذلك ردان على ما سبق من
)(3
االعًتاض .

( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )136/16احمليط التىا٘ب (  ، )369/8ا١تدكنة (  ، )26/4التلقُت ُب الفقو ا١تالكي
( ، )213/2األـ للشافعي ( ، )51/7جواىر العقود ( ، )351/2العدة شرح العمدة ( ، )687احملرر ُب الفقو
(. )283/2
( )2انظر  :ا١تبسوط ( ، )65/9اٞتوىرة النَتة ( ، )148/2البياف كالتحصيل ( ، )355/16البياف ُب مذىب اإلماـ
الشافعي ()358/12
تنبيو -:

كما سبق ُب مسألة جواز التعزير با١تاؿ أف ٚتهور أىل العلم ال يركف جواز التعزير با١تاؿ بشكل عاـ كبالتإب
فإف مسألتنا ىذه كىي اشًتاط شهادة الشهود أك اإلقرار إ٪تا ىي ُب التعزيرات البدنية فقط دكف ا١تالية .
( )3انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )306/15
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الراجح :

الذم يظهر ٕب كاهلل أعلم ىو رجحاف ما ذىب إليو ٚتهور أىل العلم من أف التعزير َّ
البد
فيو من شهادة عدلُت كذلك ألسباب من أ٫تها :
-1أف الشارع اٟتكيم ٭تتاط ُب العقوبات كلذلك اشًتط عامة الفقهاء أنو َّ
البد ُب
اٟتدكد كالقصاص َّ
البد فيو من شهادة عدلُت  ،كالتعزير من جنس العقوبات فوجب أف ال
يثبت إال بشهادة عدلُت احتياطان ألعراض الناس كأبداهنم.
-2أف الشهادة درجات كىذه الشهادة ٗتتلف باختبلؼ اٟتاؿ فعلى سبيل ا١تثاؿ ح ٌد
الزنا ال يثبت إال بأربعة رجاؿ كاٟتدكد كالقصاص برجلُت كا١تاؿ برجلُت أك برجل كامرأتُت  ،أك
رجل كٯتُت ا١ت ٌدعى كىكذا  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال يستقيم اٟتاؿ أف يقاؿ أف التعزير
ال يشًتط فيو شهود أك إقرار بل تكفي فيو القرائن القوية .
)(1
مثبلن  ،كالقوؿ بأف
-3أف التعزير قد يصل إٔب القتل عند بعع أىل العلم كا١تالكية
التعزير يثبت بالقرائن القوية يؤدم إٔب مفاسد عظيمة جدان السيما ُب األركاح أك حىت ُب
غَتىا .
-4أف األصل ُب األعراض كاألمواؿ اٟترمة كالتعزير فيو انتهاؾ ٢تذه اٟترمة مىت ما أطلق
العناف كصار اٟتبل على الغارب .
-5أف القوؿ بأف جنس العقوبات كاليت منها التعزير ال يشًتط فيو شهود أك إقرار فيو
فتح باب مستطَت لبعع القضاة الذين ال يهتموف ٔتراجعة العلم كمدارستو بل لديهم ضعف
كبَت ُب جانب الفقو كىذا شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٛتو اهلل تعأب قد اشتكى من كثَت منهم
كمن كثَت من ا١تتفقهة ُب زمانو حيث قاؿ  " :كىذا باب عظيم النفع ُب الدين كىو ٦تا
)(2
جاءت بو الشريعة اليت أ٫تلها كثَته من القضاة كا١تتفقهة  ".....ا.ىػ .

( )1انظر  :الذخَتة ( ، )118/12القوانُت الفقهية ( ، )235ا١تعونة (. )1406/3
( )2انظر ٣ :تموع الفتاكل (. )306/15
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المبحث الخامس
()1
مشركعية تعزير من يعقد نكاحان فاسدان

أكالن :التعريف بالنكاح كالفاسد لغةن كاصطالحان:
التعريف بالنكاح كالفاسد لغةن:

النكاح ُب اللغة :مصدر نكح  ،يطلق على الوطء  ،كعلى العقد دكف الوطء
()3
كالفاسد لغة :نقيع الصاّب ،كا١تفسدة خبلؼ ا١تصلحة

()2

التعريف بالنكاح ك النكاح الفاسد اصطالحان:
التعريف بالنكاح في االصطالح :

عند اٟتنفية  :النكاح عقد يفيد ملك ا١تتعة باألنثى قصدا  ،أم يفيد حل استمتاع
الرجل من امرأة ٓب ٯتنع من نكاحها مانع شرعي(.)4
كعند ا١تالكية  :النكاح عقد ٟتل ٘تتع بأنثى غَت ٤ترـ ك٣توسية كأمة كتابية بصيغة(.)5
كعند الشافعية  :النكاح عقد يتضمن إباحة كطء بلفظ إنكاح أك تزكيج أك ترٚتتو(.)6
كعند اٟتنابلة  :النكاح عقد التزكيج  ،أم عقد يعتت فيو لفظ نكاح أك تزكيج أك
ترٚتتو(.)7

( )1تقدـ التعريف بالتعزير لغة كاصطبلحا ص (. )916
()2انظر  :لساف العرب ( ، )625 /2ا١تصباح ا١تنَت (  ، )624 /2القاموس احمليط ( ، )314ا١تعجم الوسيط (/2
.)951
( )3انظر  :لساف العرب ( ، )335 /3ا١تصباح ا١تنَت ( ، )245ا١تفردات (. )381
()4انظر  :الدر ا١تختار ( ، )260 – 258 / 2فتح القدير (. )99 / 3
()5انظر  :الشرح الصغَت كحاشية الصاكم (.)334 – 332 / 2
()6انظر  :مغٍت احملتاج (  ، )123 / 3كحاشية الرملي على شرح ركض الطالب (  ، )98 / 3كهناية احملتاج ( / 6
 ، )174كالقليويب (. )206 / 3
()7انظر  :كشاؼ القناع عن منت اإلقناع (. )5 / 5
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التعريف بالنكاح الفاسد اصطالحان :

()1

عند اٟتنفية  :النكاح الفاسد ىو الصحيح بأصلو ال بوصفو
ً ()2
و
ً
ود ىمان وع
كعند ا١تالكية  :النكاح الٍ ىفاس يد ىما قى ىارنىوي ىع ىد يـ ىش ٍرط أ ٍىك يك يج ي
()3
كعند الشافعية  :النكاح الفاسد ىو ما اختلت ًصحتيوي باختبلؿ ركن من أركانو
كعند اٟتنابلة  :النكاح الفاسد :ىو ما اختل فيو شرط من شركط الصحة ،أك كجد فيو
مانع من موانع الصحة(.)4

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية تعزير من يعقد

نكاحان فاسدان
ىو موسى( )5بن أٛتد بن موسى اٟتجاكل ُب كتابو اإلقناع حيث قاؿ  ( :كإف كاف منع
منع اٞتا٢تُت لئبل يعقد عقدان فاسدان فالطريق أف يفعل كما فعل ا٠تلفاء الراشدكف بتعزير من
يعقد نكاحان فاسدان كما فعل عثماف رضي اهلل عنو فيمن ٘توج بغَت كٕب كفيمن تزكج ُب العدة
كال ٬توز كال يصح أف ٭تكم لنفسو ك١تن ال تقبل شهادتو لو لو اٟتكم عليو ك٭تكم بينهم
بعع خلفائو ك٬توز أف يستخلف كالده ككلده كحكمو لغَته بشهادهتما ليس لو أف ٭تكم
على عدكه كلو أف يفيت عليو )(. )6

( )1انظر  :التعريفات (. )68
( )2انظر  :شرح حدكد ابن عرفة (. )71 /2
( )3انظر  :مغٍت احملتاج (. )533 /4
( )4انظر  :الشرح ا١تمتع (. )209 /13
( )5موسى بن أٛتد بن موسى بن سآب بن عيسى بن سآب اٟتجاكم ا١تقدسيٍ ،ب الصاٟتي ،شرؼ الدين ،أبوالنجا
ا١تتوَب سنة (  968ىػ  1560 -ـ) :فقيو حنبلي ،من أىل دمشق .كاف مفيت اٟتنابلة كشيخ االسبلـ فيها.
نسبتو إٔب (حجة) من قرل نابلس .لو كتب ،منها (زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع  -ط) فقو ،اختصره بتصرؼ،
ك (شرح منظومة اآلداب الشرعية للمرداكل  -خ) ك (االقناع  -ط) أربعة أجزاءُ ،ب ٣تلدين ،كىو من أجل كتب
الفقو عند اٟتنابلة ،قاؿ ابن العمادٓ :ب يؤلف أحد مؤلفا مثلو ُب ٖترير النقوؿ ككثرة ا١تسائل ،ك (٥تتصر ا١تقنع -
خ)
انظر  :األعبلـ للزركلي ( ، )320 /7شذرات الذىب ( ، )327 /8الكواكب السائرة (. )215 /3
( )6انظر  :اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل – اٟتجاكم. )383/4( -
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كأيضا مصطفى( )1بن سعد بن عبده السيوطي ُب كتابو مطالب أكٕب النهى حيث قاؿ :
يد منع اٞتاىلُت ؛ لئبلَّ ٍيع ًق ىد عقدان فاسدان ؛ فالطريق أف يفعل كما فعل
( كإ ٍف كاف القاضي يير ي
ا٠تلفاء الراشدكف بتعزير من ً
تزك ىج
يعق يد نكاحان فاسدان  ،كما فعل عثماف رضي اهلل عنو فيمن َّ
تزك ىج ُب العًدَّة ) (. )2
كٕب  ،كفيمن َّ
بغ ًَت ٍّ
ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
()3

- 1عن عكرمة بن خالد قاؿ ٚ :تعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرىا بيد
رجل غَت كٔب فأنكحها فبلغ ذلك عمر رضى اهلل عنو فجلد الناكح كا١تنكح كرد
() 4

نكاحهما .
()5

- 2عن الشعيب أنو قاؿ  :ما كاف أحد من أصحاب النَب -صلى اهلل عليو كسلم-
أشد َب النكاح بغَت كٔب من على بن أىب طالب رضى اهلل عنو حىت كاف يضرب فيو

()6

( )1مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباٗب مولدا ٍب الدمشقي :فرضى ،كاف مفيت اٟتنابلة بدمشق .كلد
سنة ( 1160ىػ  1747 -ـ) ُب قرية الرحيبة (من أعما٢تا) كتفقو كاشتهر ككٕب فتول اٟتنابلة سنة  1212ىػ
كتوَب بدمشق سنة ( 1243ىػ  1827 -ـ) .لو مؤلفات ،منها (مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا١تنتهى -
ط) ستة ٣تلداتُ ،ب فقو اٟتنابلة ،ك (ٖتفة العباد فيما ُب اليوـ كالليلة من االكراد) ٚتعو من االصوؿ الستة ،ك
(ٖتريرات كفتاكل) ٓب ٕتمع ،تقع ُب ٨تو ٣تلد
انظر  :األعبلـ للزركلي ( ، )234/7ركض البشر ( ، )243كمنتخبات التواريخ لدمشق (. )678
( )2انظر  :مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا١تنتهى – الرحيبا٘ب – (. )312/19
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( ) 767
( )4أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل كتاب النكاح باب ال نكاح إال بؤب رقم اٟتديث ( )111 /7( )14010
كأخرجو الدارقطٍت ُب سننو كتاب النكاح رقم اٟتديث (  )225 /3 ( )20كأخرجو ابن أيب شيبة ُب يمصنفو
بلفظ آخر رقم اٟتديث (  )131 /4 ( )16191كأخرجو عبد الرزاؽ ُب يمصنفو بلفظ آخر رقم اٟتديث
()198 /6( )10486

()5تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 607
( )6أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل كتاب النكاح باب ال نكاح إال بؤب رقم اٟتديث ( )111 /7( )14015
كأخرجو الدارقطٍت ُب سننو كتاب النكاح رقم اٟتديث ( )229 /3( )33كأخرجو ابن أيب شيبة ُب يمصنفو رقم
اٟتديث ()129 /4( )16170
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ابعا  :رأم أىل العلم في المسألة -:
رن
)(1

)(2

)(3

)(4

اتفق الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم على مشركعية
تعزير من يعقد نكاحان فاسدان  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
)(5
-1أف تعزير من يعقد نكاحان فاسدان ىو فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
عنهم كيدؿ على ذلك ما يأٌب :
أ-
ب-
-2أف التعزير إإ٪تا شرع للتأديب على كل معصية ال َّ
حد فيها كال كفارة  ،كعقد النكاح
)(6
الفاسد ىي معصية َّ
الحد فيها كال كفارة فشرع التعزير من أجلو .

( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم (  ، )464/2ا١تبسوط (  ، )36/24بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع
( ، )64/7ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (. )360/2
( )2انظر  :ا١تدكنة ( ، )108/2الذخَتة للقراُب ( ، )214/4البياف كالتحصيل (. )105/10
( )3انظر  :األـ للشافعي (  ، )13/5اٟتاكم الكبَت (  ، )43/9البياف ُب مذىبب اإلماـ الشافعي ( ،)159/9
آّموع شرح ا١تهذب (. )150/16
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )12/7اإلقناع (  ، )383/4كشاؼ القناع (  ، )330/6مطالب أكٕب النهى
(. )483/6
( )5انظر  :كشاؼ القناع (. )330/6
( )6انظر  :ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )360/2ا١تدكنة (  ، )108/2األـ للشافعي (  ، )13/5ا١تغٍت البن
قدامة (. )12/7
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المبحث السادس
مشركعية التعزير( )1في كل معصية ال حد فيها كال كفارة
أكالن :التعريف بالكفارة لغةن كاصطالحان:
التعريف بالكفارة لغةن:

ىو ما يكفىّْر بو من صدقة أىك صوـ أىك ٨تو ذلك مأخوذة من الكفر كىو السًت ألهناتكفر
()2
الذنوب  ،أم تسًتىا

التعريف بالكفارة اصطالحان:
()3
ما كجب على اٞتا٘ب جتا ١تا منو كقع كزجرا عن مثلو
الكفارة من الكفر  -بفتح الكاؼ  -كىو السًت ألهنا تسًت الذنب كتذىبو  ،ىذا أصلها
ٍ ،ب استعملت فيما كجد فيو صورة ٥تالفة أك انتهاؾ كإف ٓب يكن فيو إٍب كالقتل خطأ
()4
كغَته

ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على مشركعية التعزير في

كل معصية ال حد فيها كال كفارة
()5

ىو ٤تمد بن ٤تمد بن اٛتد بن ايب زيد ابن االخوة ُب كتابو معآب القربة ُب أحكاـ
اٟتسبة حيث قاؿ  ( :فكل من أتى معصية ال حد فيها  ،كال كفارة كا١تباشرة احملرمة فيما

( )1تقدـ التعريف بالتعزير لغة كاصطبلحا ص (. ) 916
( )2انظر  :لساف العرب ( ،)122 /12ا١تصباح ا١تنَت (. )535 /2
( )3انظر  :التعاريف (. )606
( )4انظر  :آّموع ( ، )333 / 6كالبحر الرائق ( ، )108 / 4ككشاؼ القناع (. )65 / 6
(٤ )5تمد بن ٤تمد بن اٛتد بن ايب زيد ابن االخوة القرشي  ،ضياء الدين  ،احملدث  ،كلد سنة 684ىػ  ،كٝتع من
الرشيد العطار  ،كمن ايب مضر صحيح مسلم  ،كحدث ىو  ،كابوه  ،كاخوه  ،كمات ُب الثا٘ب من رجب سنة
 729ىػ  ،لو معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة – ط .
انظر  :األعبلـ ( ، )34 /7الدرر الكامنة (. )168 /4
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دكف الفرج كالسرقة فيما دكف النصاب كالقذؼ بغَت الزنا كا٠تيانة ٔتا ال يوجب القصاص
كالشهادة بالزكر كما أشبو ذلك من ا١تعاصي عزر  ،كركم ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين رضي
اهلل عنهم  ،كألف اهلل  -تعأب  -أباح الضرب للزكج عند نشوز الزكجة كقسنا عليو سائر
ا١تعاصي على حسب ما يراه اإلماـ أك نائبو كٮتتلف حكمو باختبلؼ حالو كحاؿ فاعلو)

()1

ثالثان  :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
()2
للر يج ًل:
 -1عن عبدا١تلك بن عيم وَت  ،قاؿ  :ى
الر يج ًل َّ
قاؿ علً ّّي رضي اهلل عنو  " :قىػ ٍو يؿ َّ
كفيهن عقوبةه  ،كال تقوي٢تي َّن فتىػ ىع َّوىد يى َّن " (. )3
احش َّ ،
يا خبً ي
يث  ،يا ي
فاسق  ،قاؿ  :يى َّن فو ي
 -2عن اٟتسن( )4بن علي بن أيب طالب ؛ َّ
للرجل  :يا
الر يج ًل ي يق ي
وؿ َّ
أف أبا بك ور قاؿ ُب َّ
)(5
قاؿ قىػ ٍوالن سيئان  ،كليس فيو عيقوبةه  ،كال ّّ
حد .
قاؿ  :قى ٍد ى
فاسق  ،ى
خبً ي
يث  ،يا ي

رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:
اتفق الفقهاء من اٟتنفية

)(6

)(7

)(1

)(2

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم على مشركعية

( )1انظر  :معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة (. )250
( )2ىو عبد ا١تلك بن عمَت بن سويد بن جارية القرشي الكوُب كيقاؿ اللخمي  ،كىم كلد مرة بن أدد بن يشخب بن
عريب  ،كنيتو أبو عمر  ،كيقاؿ أبو عمرك القبطي كاف لو فرس سباؽ يقاؿ لو القبطي فنسب عبد ا١تلك إليو
كيقاؿ لو الفرسي كلد لثبلث بقُت من خبلفة عثماف كمات سنة ست كثبلثُت كمائة ككاف لو يوـ مات مائة سنة
كثبلث سنُت  ،صدكؽ حسن اٟتديث  ،كثقو العجلي كابن ٪تَت كيعقوب بن سفياف كقاؿ النسائي  :ليس بو بأس
 ،كضعفو أٛتد جدان  ،كقاؿ ابن معُت ٥ :تلٌط  ،كقاؿ أبو حاًب  :صاّب اٟتديث ٓ ...ب يوصف باٟتفظ " أ.ىػ .
انظر  :رجاؿ صحيح مسلم  ،رقم الًتٚتة (ٖ ، )439 /1( )984ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة ()4200
(.)386 /2
( )3أخرجو ابن أيب شيبة ُب يمصنفو رقم اٟتديث (. )132 /10( )29567
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . )40
( )5أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم اٟتديث (. )132/10( )29568
( )6انظر  :ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (  ، )360/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )96/4تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق ( ، )207/3العناية شرح ا٢تداية ( ، )344/5ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل اآلثار (. )135/2
( )7انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، )118/12مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل (  ، )122/6حاشية الصاكم
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التعزير ُب كل معصية ال َّ
حد فيها كال كفارة كقد َّبوب كثَت من الفقهاء لو بابان خاصان بو كٝتوه
باب  :التعزير  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
ٚ-1تيع األدلة الدالة على مشركعية التعزير كاألدلة الواردة ُب ا١تباحث ا٠تمسة
)(3
السابقة .
)(4
-2أف التعزير ُب كل معصية َّ
الحد فهيا كال كفارة ىو فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم .

ػػػػػػػػػ
=

(. )504/4
( )1انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )424/13التنبيو ُب الفقو الشافعي (  ، )248/1ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي
( ، )374/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )532/12آّموع شرح ا١تهذب (.)124/20
( )2ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (. )174/10
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )176/9احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد (  ، )163/2شرح الزركشي
( ، )403/6ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع ( ، )433/7زاد ا١تستقنع ( ، )221دليل الطالب (.)317
( )4انظر :
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الفصل الثالث

حد السرقة كالردة
كفيو خمسة مباحث :

المبحث األكؿ  :كجوب قطع يد السارؽ اليمنى من مفصل الكف

المبحث الثاني  :كجوب قطع رجل السارؽ إذا تكررت سرقتو

المبحث الثالث  :ال يضمن السارؽ بعد سرقتو إذا أقيم عليو ُّ
الحد

المبحث الرابع  :كجوب القطع في سرقة ثالثة دراىم أك ربع دينار
المبحث الخامس  :كجوب قتل الساحر
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المبحث األكؿ

كجوب قطع يد السارؽ اليمنى من مفصل الكف
أكالن  :التعريف بالسارؽ لغةن كاصطالحان:
التعريف بالسارؽ لغةن:

السرقة ىي ُب اللغة أخذ الشيء من الغَت على كجو ا٠تفية
ىخ ىذ الشيء من الغَت على كجو ا٠تفية .
فالسارؽ ىو  :ىم ٍن أ ى

( ، )1كبناءن على ذلك

التعريف بالسارؽ اصطالحان:
عند اٟتنفية( :ىي كل عاقل بالغ أخذ نصابان ٤ترزان ،أك ما قيمتو نصابان ملكان للغَت ال
()2
شبهة لو فيو على كجو اٟتفية)
عند ا١تالكية( :كل من أخذ شيئا كىو مستخف بأخذه مستًت بفعلو من حيث ٓب يؤ٘تن
()3
عليو غَت ٥تتلس كال مكابر)
() 4
عند الشافعية ( :من أخذ ماالن خفية من حرز مثلو بشركط)
عند اٟتنابلة( :ىو من أخذ ماالن ٤تًتمان لغَته كإخراجو من حرز مثلو ال شبهة فيو على
()5
كجو االختفاء)
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب قطع يد السارؽ

اليمنى من مفصل الكف  :ىو علي

()6

بن ٤تمد البصرم ا١تاكردم ُب كتابو اٟتاكم الكبَت

( )1التعريفات ()156
( )2االختيار لتعليل ا١تختار ()45 /1
( )3الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ()1079 /2
( )4هناية احملتاج ()439 /7
( )5اإلقناع ()274 /4
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )203
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كم أف ا٠تلفاء األربعة رضواف اهلل عليهم بعد رسوؿ اهلل  ، قطعوا ٯتُت
حيث قاؿ  ( :ىكير ى
ص  ،كيستوم فيو
أخ َّ
السارؽ  :كألنَّو يتناكؿ السرقة ُب األغلب بيمينو  ،فصارت بالقطع ى
حد قطع ًهما  ،ف ىذىب
ت قطٍ يع ٯتينو فقد اختيلًف ُب ّْ
األيسر من الناس كغَتي األيس ًر  ،فإذا ثبى ى
ً
َّ
كي عن علي بن
اسم اليد  ،ي
ا٠توارج إٔب أهنا تيػ ٍقطىع من ا١تىنكب استيعابان ١تا ينطلق عليو ي
كح ى
أيب طالب رضي اهلل عنو أنَّو تيقطع أصابع كف ً
ّْو  ،كىي ركايةه شاذَّةه  .كذىب ٚتهور الفقهاء
ي
سارؽ ىرداء صفوا ىف من كفّْو  ،كألف
إٔب قطعها من مفصل الكف  :ألف رسوؿ اهلل  قطى ىع ى
كألف ًديةى ً
ا٠تلفاء الراشدين رضواف اهلل عليهم ً ً
موركث إٔب عندنا َّ ،
اليد
كىو ن ٍق هل
ه
عليو عمليوا  ،ي
ٍ
ٍم يل ُب قطٍعًها من الكوع)(. )1
تك ي
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو - :

 -1ركم عن أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما أهنما قاال  :إذا سرؽ السارؽ فاقطعوا ٯتينو
من مفصل الكوع  .كأليب الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر  :أف النيب  كأبا بكر كعمر
كعثماف كانوا يقطعوف من ا١تفصل(. )2
-2كعن عمر بن ا٠تطاب  " :أنو كاف يقطع من ا١تفصل " (. )3
-3عن حجيَّة بن ع ًدم ()4أف عليان رضي اهلل عنو قطع أيديهم من ا١ت ًٍ
ً
كحس ىم ىها
ل
ص
ف
ى
ى
يى
ى
() 5
فكأ٘ب أنظير إٔب أيديهم َّ
كأهنا أييور اٟتي يمر .
ّْ
( )1اٟتاكم ُب فقو الشافعي – ا١تاكردم )319/13( -كمغٍت احملتاج (. )48/4
( )2قاؿ اٟتافظ ُب " التلخيص " ( ٓ : )71/4ب أجده عنهما كُب " كتاب اٟتدكد" إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث
منار السبيل – ( )81/8كلو شواىد .
( )3أخرجو البيهقي ُب السنن الصغَت برقم  ، )205/7( 2653كأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم -29194
( )30/10قاؿ البيهقي ُب إسناده مقاؿ .
( )4حجية بن عدل الكندل الكوَب  ،يقاؿ كنيتو أبو الزعراء  ،من الوسطى من التابعُت .
انظر  :هتذيب الكماؿ (  ، )485/5ميزاف االعتداؿ رقم الًتٚتة (  ، )466/1( )1759لساف ا١تيزاف رقم الًتٚتة
()194/7( )2596
( )5أخرجو الدارقطٍت ُب سننو برقم  ، )288/8( -3539كأخرجو البيهقي ُب السنن الكتل – (  )271/8قاؿ
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رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة -:

إذا سرؽ السارؽ أكؿ مدة قطعت يده اليمٌت من مفصل الكف  ،كىذا ٤تل اتفاؽ بُت
)(4
)(3
)(2
)(1
الفقهاء من اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كغَتىم  ،كقد استدلوا لذلك ٔتا
يأٌب -:
-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ .
( )5

كجو االستدالؿ :
أف ا١تؤب سبحانو كتعأب أمر بقطع يد السارؽ جزاءن أم مكافئنا كمناسبنا لعمل السرقة
( )6
كنكاالن لو على عملو  ،كاألمر للوجوب .
( )7
-2ركم أف النيب قاؿ  " :إذا سرؽ فاقطعوا يده اليمٌت" .
ػػػػػػػػػ
=

قاؿ األلبا٘ب رجالو ثقات غَت حجيو صدكؽ ٮتطئ  .إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل – (. )85/8
( )1انظر  :ا١تبسوط (  ، )133/9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )84/7االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )102/4
اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (  ، )749/2الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل أيب حنيفة ( ، )164/1
العناية ُب شرح ا٢تداية (. )356/5
( )2انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )207/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )230/4الفواكو الدكا٘ب شرح رسالة
أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )214/2حاشية الصاكم (. )470/4
( )3انظر  :ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي (  ، )353/3هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب (  ، )221/17الغرر البهية
ُب شرح البهية الوردية ( ، )89/5فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب (. )194/2
( )4انظر  :العدة شرح العمدة (  ، )608شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )325/6الركض ا١تربع شرح زاد
ا١تستقنع ( ، )673شرح منتهى اإلرادات ( ، )366/3كشف ا١تخدرات (. )763/2
( )5سورة ا١تائدة اآلية (. )38
()6انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )491/12البناية شرح ا٢تداية (  ، )584/5ا١تغٍت البن قدامة
(. )445/12
(ٓ)7ب أقف على ىذا اٟتديث .
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( )1

-3أيٌب النيب بسارؽ فقطع ٯتينو " .
 -4إٚتاع الصحابة ٔتا فيهم ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم كسائر علماء األمة على
( )2
ذلك فهو ٦تا علم من دين األمة ضركرة  ،كقد شرع اٟتد لقصد صيانة األمواؿ .
ٚ-5تيع اآلثار الواردة ُب " ثبوت ذلك عنهم من عدمو " .
-6دليل عقلي كىو  :ألف البطش ّٔا أقول فكانت البداية ّٔا أردع  ،كألهنا آلة السرقة
( )3
فناسب عقوبتو بإعداـ آلتها .

(ٓ )1ب أقف عليو ُب متوف اٟتديث  ،كإ٪تا ذكره ابن حجر رٛتو اهلل تعأب ُب التلخيص اٟتبَت (  )188/4كقاؿ " :ركاه
البغوم كأبو نعيم ُب معرفة الصحابة من حيث اٟتارث بن عبداهلل بن أيب ربيعة  ،كفيو قصة  ،كُب إسناده
عبدالكرٙب بن أيب ا١تخارؽ "  .كانظر  :معرفة الصحابة أليب نعيم (. )810/2
()2انظر  :البناية شرح ا٢تداية ( ، )584/5اٟتاكم الكبَت ( ، )319/13ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
()3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
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المبحث الثاني

كجوب قطع رجل السارؽ إذا تكررت سرقتو
أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب قطع رجل

السارؽ إذا تكررت سرقتو  :ىو علي ( )1بن أٛتد بن سعيد بن حزـ ُب كتابو احمللى حيث

قاؿ  ( :كٓب يرك ُب قطع الرجل شيء إال عن أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي )(. )2
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

()4

()3

- 1عن سآب كغَته قاؿ إ٪تا قطع أبو بكر رجلو ككاف مقطوع اليد قاؿ الزىرم  :كٓب
()5
يبلغنا فيالسنة إال قطع اليد كالرجل ال يزاد على ذلك
() 6

- 2عن عبد الرٛتن بن القاسم  ،عن أبيو ؛ أف أبا بكر أراد أف يقطع الرجل بعد اليد
كالرجل  ،فقاؿ عمر لو  :السنة اليد(.)7

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )144
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (. )688 /11
( )3سآب بن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب القرشي العدكم أبو عمر  ،كيقاؿ أبو عبد اهلل كيقاؿ أبو عبيد اهلل ا١تد٘ب
الفقيو  ،أمو أـ سآب كىي أـ كلد  ،أحد الفقهاء السبعة  ،ككاف ثبتان عابدان فاضبلن  ،كاف يي ىشبَّو بأبيو ُب ا٢تدم
كالسمت  ،من كبار الثالثة  ،مات ُب آخر سنة ست  ،على الصحيح .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة (. )7/2( )2176
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )466
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (. )187 /10( )18770
( )5أ ٍ
( )6ىو عبد الرٛتن بن القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر التيمي  ،أبو ٤تمد ا١تد٘ب  :ثقة جليل  ،قاؿ ابن عيينة  " :كاف
أفضل أىل زمانو " ،من السادسة  ،مات سنة ست كعشرين  ،كقيل  :بعدىا .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة (. )343/2( )3981
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )7أ ٍ
(. )510 /9( )28851
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() 1

- 3عن ابن عمر ؽاؿ :إ٪تا قطع أبو بكر رجل الذم قطع يعلى بن أمية
()3
مقطوع اليد قبل ذلك
- 4عن الزىرم

()4

()6

() 2

ككاف

 ،قاؿ  :انتهى أبو بكر ُب قطع السارؽ إٔب اليد كالرجل(.)5

- 5عن عائشة قالت  :كاف رجل أسود يأٌب أبا بكر فيدنيو كيقرئو القرآف حىت بعث
ساعيا أك قاؿ سرية فقاؿ أرسلٍت معو  ،فقاؿ بل ٘تكث عندنا  ،فأىب فأرسلو معو
كاستوصى بو خَتا فلم يغب عنو إال قليبل حىت جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو
بكر فاضت عيناه كقاؿ ما شأنك قاؿ ما زدت على أنو كاف يوليٍت شيئا من
عملو فخنتو فريضة كاحدة فقطع يدم  ،فقاؿ أبو بكر ٕتدكف الذم قطع يد
ىذا ٮتوف أكثر من عشرين فريضة كاهلل لئن كنت صادقا ألقيدنك منو  ،قاؿ ٍب
أدناه كٓب ٭توؿ منزلتو اليت كانت لو منو قاؿ ككاف الرجل يقوـ من الليل فيقرأ فإذا
ٝتع أبو بكر صوتو قاؿ تاهلل لرجل قطع ىذا  ،قاؿ فلم يغب إال قليبل حىت فقد
آؿ أيب بكر حليا ٢تم كمتاعا فقاؿ أبو بكر طرؽ اٟتي الليلة فقاـ األقطع
فاستقبل القبلة كرفع يده الصحيحة كاألخرل اليت قطعت فقاؿ اللهم اظهر على
() 7

من سرقهم أك ٨تو ىذا ككاف معمر رٔتا يقوؿ اللهم أظهر على من سرؽ أىل
ىذا البيت الصاٟتُت قاؿ فما انتصف النهار حىت ظهركا على ا١تتاع عنده فقاؿ
( )8
لو أبو بكر كيلك إنك لقليل العلم باهلل فأمر بو فقطعت رجلو
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )907
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (. )187 /10( )18771
( )3أ ٍ
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )466
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )5أ ٍ
(. )509 /9( )28848
( )6تقدمت ترٚتتها ص (. )42
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )903
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (. )188 /10( )18774
( )8أ ٍ
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()1

- 6عن مكحوؿ ؛ أف عمر قاؿ  :إذا سرؽ فاقطعوا يده ٍ ،ب إف عاد فاقطعوا رجلو ،
كال تقطعوا يده األخرل  ،كذركه يأكل ّٔا الطعاـ كيستنجي ّٔا من الغائط ،
كلكن احبسوه عن ا١تسلمُت(.)2
() 3
- 7عن ابن عباس قاؿ  :شهدت لرأيت عمر قطع ًر ٍج ىل ىر يج ول بعد يد كرجل سرؽ
()4
الثالثة
- 8ركم أف عمر استشار بعع أصحابو ُب سارؽ  ،فأٚتعوا على مثل قوؿ علي(.)5
()6

- 9عن قتادة  ،أف عليا كاف يقطع اليد من األصابع كالرجل من نصف الكف(.)7
()8

- 10عن النعماف بن مرة الزرقي ؛ أف عليا قطع سارقا من ا٠تصر  ،خصر القدـ(.)9
- 11عن عامر الشعيب
- 12عن حباؿ

()12

()10

أف عليا كاف يقطع الرجل كيدع العقب يعتمد عليها(.)11

بن رفيدة التيمي أف عليا كاف يقطع الرجل من الكف(.)1

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )615
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )2أ ٍ
(.)510 /9( )28849
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )77
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (.)187 /10( )18768
( )4أ ٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )5أ ٍ
(.)513 /9( )28859
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )622
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (.)185 /10( )18760
( )7أ ٍ
( )8النعماف بن مرة األنصارم الزرقي ا١تد٘ب  ،قاؿ النسائي  " :ثقة " ،ىو تابعي  ،كحديثو مرسل .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )456 /29( )6446جامع التحصيل رقم الًتٚتة (، )291 /1( )832
الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (.)530 /7( )11316
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب الرجل تقطع  ،من قاؿ يًتؾ العقب .رقم اٟتديث
( )9أ ٍ
(.)28 /10( )29186
( )10تقدمت ترٚتتو ص (. )607
( )11أخرجو الدارقطٍت ُب سننو كتاب اٟتدكد كالديات كغَته رقم اٟتديث (.) 212/ 3( )388
( )12حباؿ بن رفيدة التيمى  ،يركم عن اٟتسن  ،كىو حباؿ بن أىب اٟتباؿ  ،ركل عنو أبو إسحاؽ السبيعي .
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=

- 13كاف علي يقوؿ  :إذا سرؽ السارؽ مرارا قطعت يده كرجلو ٍ ،ب إف عاد استودعتو
السجن(.)2
14
15

16

17
ػػػػػػػػػ
=

()3

عن أيب الضحى أف عليا كاف يقوؿ  :إذا سرؽ قطعت يده ٍب إذا سرؽ الثانيةقطعت رجلو فإف سرؽ بعد ذلك ٓب نر عليو قطعا(. )4
كاف علي ال يزيد على أف يقطع السارؽ يدا كرجبل  ،فإذا أٌب بو بعد ذلك  ،قاؿ :إ٘ب ألستحيي أف ال يتطهر لصبلتو  ،كلكن أمسكوا كلبو عن ا١تسلمُت ،
كأنفقوا عليو من بيت ا١تاؿ(. )5
()6
أف عليِّا أًيٌب و
سلمةى ؛ َّ
بسارؽ فقطع يدهي الييمٌت ٍ ،بَّ أًيٌبى بو فقطىع
عن عبداهلل بن ىً
يأكل ّٔا
رجلىوي الييسرل  ،يٍبَّ أًيٌبى بو الثَّالثة  ،فقاؿ ّْ :
ٍ
إ٘ب ألستحيي أف أقطىع يدهي ي
()7
كيستىػٍن ًجي ّٔا .
ٍ
ً
ً
يده  ،فإ ٍف
علي ي
يقوؿ ُب َّ
سر ىؽ قىطى ٍعت ى
قاؿ عبداهلل بن سلمة  ،كا ىف ّّالسارؽ  :إذا ى
الس ٍج ىن (. )1
استوىد ٍعتيوي ّْ
رجلىوي  ،فإف ى
ى
عاد قطى ٍع ي
ت ٍ
عاد ٍ

انظر  :الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (. )193 /4( )2453
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (. )185 /10( )18761
( )1أ ٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )2أ ٍ

()509 /9( )28846
( )3أبو الضحى اٝتو مسلم بن صبيح مؤب آلؿ سعيد بن العاص القرشي  ،يركم عن ابن عمر كابن عباس كالنعماف
بن بشَت  ،عداده ُب أىل الكوفة ركل عنو منصور كاألعمش كالناس  .مات سنة مائة ُب خبلفة عمر بن عبد
العزيز .

انظر  :الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (. )391 /5( )5352
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قطع السارؽ رقم اٟتديث (.)187 /10( )18767
( )4أ ٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب اٟتدكد باب ُب السارؽ يسرؽ فتقطع يده كرجلو ٍ ،ب يعود ..رقم اٟتديث
( )5أ ٍ
(.)509 /9( )28847
( )6عبد اهلل بن ىسلًمة ػ بكسر البلـ ػ ا١ترادم الكوُب أبوـ العالية  ،صاحب علي ػ رضي اهلل عنو ػ
ي
انظر  :ا١تختلطُت ( ، )63 /1الكواكب النَتات (. )479 /1
( )7أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم . )512/9(-28856
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رابعان  :رأم أىل العلم فيمن تكررت سرقتو  ،كىذه المسألة لها حالتاف :
الحالة األكلى :

إذا سرؽ السارؽ مرة ثانية  ،كقد اختلف أىل العلم فيما يقطع من السارؽ كاٟتالة ىذه
على قولُت :
القوؿ األكؿ :

إذا سرؽ السارؽ مرة ثانية قطعت رجلو اليسرل  .كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من
)(2

)(4

)(3

)(5

اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .
كاستدلوا لذلك بما يأتي -:
)(6

)(7

-1أف ٧تدة اٟتركرم كتب إٔب ابن عباس رضي اهلل عنهما يسألو  :ىل قطع رسوؿ
ػػػػػػػػػ
=

( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم . )512/9(-28857
( )2انظر  :ا١تبسوط (  ، )140/9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )86/7ا٢تدابة ُب شرح بداية ا١تبتدم
( ، )369/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )110/4اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (  ، )750/2الدر
ا١تختار كحاشية ابن عابدين (. )104/4
( )3انظر  :الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (  ، )130الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1085/2البياف كالتحصيل
( ، )248/16ا١تقدمات كا١تمهدات (  ، )222/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )236/4جامع األمهات
( ، )522الذخَتة للقراُب (. )183/12
( )4انظر  :اإلقناع للماكردم (  ، )171/1التنبيو ُب الفقو الشافعي (  ، )246/1ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي
( ، )364/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )492/12ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ( ، )149/10
كفاية األخيار (. )486
( )5انظر  :الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد  ، )82/4ا١تغٍت البن قدامة (  ، )120/9عمدة الفقو (  ، )137احملرر ُب
الفقو ( ، )159/2ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (. )452/7
(ٓ )6ب أقف لو على ترٚتة .
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )77
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)(1

اهلل ُ ب ا١ترة الثانية اليد أك الرجل ؟ فكتب إليو  " :بل قطع الرجل بعد اليد " .
-2عن أيب ىريرة

)(2

 أنو قاؿ ُب السارؽ  " :إذا سرؽ

رضي اهلل عنو عن النيب
)(3

فاقطعوا يده ٍب إف سرؽ فاقطعوا رجلو .
اعتراض -:

)(4

أف اٟتديثُت ا١تستدؿ ّٔما ضعيفاف  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال تقوـ ّٔما حجة .
.

جواب عن االعتراض :

)(5

.

ال نيسلٌم بضعف اٟتديثُت  ،بل ٭تتج ّٔما
-3القياس :
ككجو القياس أف قاطع الطريق ٬تمع ُب عقوبتو بُت يده اليمٌت كرجلو اليسرل كما َّبُت
ذلك اٟتق سبحانو كتعأب بقولو  :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم (  ، )490/5( )28268كاألثر منقطع ألف ٭تِت بن أيب كثَت كإف كاف ثقة
ثبتان إال أف ركايتو عن الصحابة منقطعة .
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب (. )99/4
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )213/5 ( )9417كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( )28263
( ، )489/5كسعيد بن منصور ُب سننو  ،رقم (  ، )286/2 ( )2646كالدارمي ُب سننو  ،رقم ( )2349
( ، )1483/3كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار  ،رقم ( ، )411/12( )17187كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم
( ، )326/10كإٝتاعيل بن جعفر ُب أحاديثو رقم (  ، )385/1 ( )330كاٟتديث إسناده ضعيف  ،انظر:
التلخيص اٟتبَت رقم (  ، )189/4 ( )1781فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا ا١تختار  ،رقم ( )4994
(. )1689/3
( )4انظر  :البدر ا١تنَت (  ، )672-671/8التلخيص اٟتبَت (  ، )189/4فتح الغفار اٞتامع ألحكاـ سنة نبينا
ا١تختار ( ، )1689/3كقد سبق بياف ضعف ىذا اٟتديث قبل أسطر .
( )5انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )89/7ا١تعونة (  ، )1425/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )492/12ا١تغٍت (. )440/12
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
)(1

ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ فكذلك ىاىنا  ،كإ٪تا قطعت رجلو اليسرل ألنو أرفق بو

)(2

.

اعتراض  :يمكن أف يقاؿ :
إف ىذا قياس مع الفارؽ إذ إف جرٯتة اٟترابة أشد من جرٯتة السرقة  ،كلذلك كانت
عقوبة اٟترابة أشد من عقوبة السرقة  ،يدؿ على ذلك أف اهلل تعأب جعل عقوبة احملارب كما
قاؿ سبحانو  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
)(4

)(3

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ....ﭼ كإذا كاف األمر كما سبق فإف القياس غَت صحيح .
جواب عن االعتراض من كجهين :
الوجو األكؿ :
أف قطع الرجل اليسرل بعد قطع اليد اليمٌت قد ثبت من سنة رسوؿ اهلل
)(5

 كسنة

خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم ككفى بذلك حجة .
الوجو الثاني :
أف النظر ُب قياس السرقة على اٟترابة ليس باعتبار من سرؽ ألكؿ مرة كإ٪تا بالنسبة ١تن
تكررت منو  ،ألف احملارب ١تا غلب على الظن أنو أخذ ا١تاؿ أكثر من مرة ٚتع بُت يده
)(6

اليمٌت كرجلو اليسرل فكذلك ُب السرقة  ،فكاف القياس بذلك صحيحان ال إشكاؿ فيو .

( )1سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )32
( )2انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت (. )440/12
( )3سورة ا١تائدة  ،من اآلية  ،من اآلية (. )32
( )4انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )586/5الشرح الكبَت (  ، )332/4البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )492/12ا١تغٍت البن قدامة ( ، )440/12احمللى البن حزـ (. )688/11
( )5انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
( )6انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
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)(1

-4أف ىذا ىو فعل ا٠تلفاء الراشدين رضي عنهم .

)(2

اعًتاض  :ال ييسلم ثبوت ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين .
*جواب عن االعتراض :

بل ثبت ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.
القوؿ الثاني :

)(3

أف من سرؽ مرة ثانية فإنو تقطع يده اليسرل  ،كإٔب ذلك ذىب الظاىرية كبعع أىل
)(4

العلم  ،كاستدلوا لذلك بدليلُت ك٫تا -:
-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
)(5

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ .
كجو الداللة :
أف اهلل تعأب أمر بقطع األيدم  ،كاآلية كردت عامة ُب اليمٌت كاليسرل ،كبناءن على ذلك
فالسارؽ أك السارقة إذا قطعت يده اليمٌت ُب ا١ترة األكٔب كجب قطع اليد اليسرل ُب ا١ترة
)(6

الثانية ألف ذلك داخل ُب عموـ اآلية .
اعتراض :

قد دلت السنة النبوية كاآلثار ا١تركية عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف
)(7

السارؽ ُب ا١ترة الثانية تقطع رجلو اليسرل فوجب الوقوؼ عند ذلك .
( )1انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )110/4الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1085/2اإلقناع للماكردم
( ، )171/1ا١تغٍت البن قدامة (. )120/9
( )2انظر  :احمللى البن حزـ (ْ ، )688/11تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت (. )440/12
( )3انظر  :احمللى البن حزـ (ْ ، )688/11تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت (. )440/12
( )4كعطاء كربيعة كغَت٫تا  .انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )84/13ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
( )5سورة ا١تائدة  ،من اآلية (. )38
( )6انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )86/13احمللى البن حزـ (. )688/11
( )7انظر  :احمللى البن حزـ (. )688/11
-1008-
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جواب عن االعتراض :
ما كرد من األحاديث كاآلثار ُب ذلك كلها ضعيفة فبل يصح االستدالؿ أك االحتجاج

)(1

ّٔا .

)(2

-2أف اليد ىي آلة السرقة كالبطش  ،فكانت العقوبة بقطعها أكٔب .
اعًتاض :
أف قطع يدم السارؽ ييفوت منفعة جنس اليد  ،فبل تبقى لد ي هد يأكل ّٔا  ،كال
يستطيب كال يتوضأ كال يدفع عن نفسو  ،فيصَت كا٢تالك  ،فكاف قطع الرجل الذم ال
)(3

يشتمل على ىذه ا١تفسدة أكٔب .
جواب عن االعتراض :

)(4

ما ذيكر دليل عقلي جاء ُب مقابلة النص فبل يصح االستدالؿ بو .
الراجح :

بعد استعراض أدلة الفريقُت فالذم يظهر ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو قوؿ ٚتهور
أىل العلم كذلك لؤلسباب اآلتية :
-1أف قوؿ اٞتمهور قد ٚتع بُت االستدالؿ بالكتاب كالسنة كآثار الصحابة رضي اهلل
عنهم  ،كإف كاف ُب األدلة من السنة كاآلثار ضعف إال أف بعضها يقوم بعضان .
-2أف عمل ا١تسلمُت قائم على ما ذىب إليو ٚتهور أىل العلم من عهد ا٠تلفاء
الراشدين إٔب يومنا ىذا  ،كٓب ييعهد بأف عمل ا١تسلمُت قد قاـ على قطع اليدين للسارؽ إذا
تكررت سرقتو ٦تا يؤيد قوؿ ٚتهور أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب.
-3أف القوؿ بقطع اليد اليسرل بعد اليد اليمٌت ُب السرقة الثانية فيو ذىاب ١تصاّب
عظيمة متعلقة بالدين كالدنيا  ،أما الدين فعدـ القدرة على الطهارة أك الوضوء أك غَت٫تا ،
( )1انظر ْ :تر ا١تذىب (. )84/13
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
( )3انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )440/12
( )4انظر  :احمللى البن حزـ (. )688/11
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و
كحينئذ يكوف
كأما الدنيوية فعدـ القدرة على األكل أك الدفاع عن النفس أك غَت٫تا ،
اإلنساف كا٢تالك كاٟتالة ىذه  ،كما أف فيو مفاسد عظيمة جدان كالشريعة إ٪تا جاءت ّتلب
ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد عن العباد ما استطاعت إٔب ذلك سبيبلن  ،كالذم يتماشى مع ذلك ىو
القوؿ األكؿ  " :قوؿ اٞتمهور " .
-4أنو لو حصل تعارض بُت القولُت كأحد٫تا فيو ٖتقيق للمصلحة كدرء ا١تفسدة كاآلخر
على خبلؼ ذلك لوجب تقدٙب القوؿ الذم ٭تقق ا١تصلحة كيدرأ ا١تفسدة كىو ىنا قوؿ
ٚتهور أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب .
الحالة الثانية -:

إذا تكررت سرقة السارؽ ثالث مرات أك أكثر  ،فقد اختلف أىل العلم في ىذه
المسألة على قولين :
القوؿ األكؿ :
إذا سرؽ السارؽ مرة ثالثة أك أكثر بعد قطع يده اليمٌت كرجلو اليسرل ٓب يقطع منو
)(1

)(2

شيء  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية كاٟتنابلة  .كاستدلوا لذلك بستة أدلة كىي كالتإب-:
-1أف عليان رضي اهلل عنو أيٌب برجل مقطوع اليد كالرجل قد سرؽ  ،فقاؿ ألصحابو  :ما
تركف ُب ىذا ؟ قالوا اقطعو يا أمَت ا١تؤمنُت  ،قاؿ  :قتلتو إذف  ،كما عليو القتل أبأم شيء
يأكل الطعاـ ؟ بأم شيء يتوضأ للصبلة ؟ بأم شيء يغتسل من اٞتنابة ؟ بأم شيء يقوـ
فرده إٔب السجن أيامان ٍب أخرجو  ،فاستشار أصحابو  ،فقالوا مثل قو٢تم األكؿ
على حاجتو ؟ َّ

( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم (  ، )650/2ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، )369/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق ( ، )225/3العناية شرح ا٢تداية (  ، )395/5اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم (  ، )170/2البناية
شرح ا٢تداية ( ، )50/7ملتقى األْتر (  ، )393/1البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، )66/5تمع األهنر شرح
ملتقى األْتر ( ، )623اللباب ُب شرح الكتاب ( ، )208/3الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (. )103/4
( )2انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد كإسحاؽ بن راىويو (  ، )3488/7ا١تغٍت البن قدامة (  ، )125/9شرح منتهى
اإلرادات (  ، )379/13مطالب أكٕب النهى (  ، )249/6الفركع كتصحيح الفركع (  ، )148/10ا١تبدع ُب
شرح ا١تقنع ( ، )455/7كشاؼ القناع ( ، )148/6اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (. )287/10
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)(1

 ،فقاؿ مثل ما قاؿ ُب األكؿ  ،فجلده جلدان شديدان ٍب أرسلو " ا.ىػ .
-2أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أيٌب برجل أقطع اليد كالرجل قد سرؽ  ،فأمر بو
عمر رضي اهلل عنو أف تقطع رجلو  ،فقاؿ علي رضي اهلل عنو  :إ٪تا قاؿ اهلل عز كجل  :ﭽ
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
)(2
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ فقد قي ًطعت يد ىذا كرجلو

 ،فبل ينبغي أف تقطع رجلو فتدعو ليس لو قائمة ٯتشي عليها  ،إما أف تعزره  ،كإما أف
)(3

تستودعو السجن "  ،كقد كافقو عمر رضي اهلل عنو على اجتهاده ذلك .
-3ركم أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ  " :إذا سرؽ فاقطعوا يده ٍب إف عاد
فاقطعوا رجلو  ،كال تقطعوا يده األيخرل  ،كذركه يأكل ّٔا الطعاـ  ،كيستنجي ّٔا من الغائط
 ،كلكن احبسوه عن ا١تسلمُت "

)(4

.

( )1عزاهي بعع أىل العلم إٔب سنن سعيد بن منصور  ،كٓب أقف عليو  ،قاؿ ابن حجر ُب الدراية ( ، )113/2كإسناده
ىذا ضعيف .
انظر  :مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (  ، )2363/6تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم ( ، )564/4
نصب الراية (  ، )375/3الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (  )113/2ككل ما سبق من الكتب عزت األثر إٔب
سنن سعيد بن منصور .
( )2سورة ا١تائدة من اآلية (. )33
( )3أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )476/8 ( )17268قاؿ ابن حجر رٛتو اهلل تعأب  " :أخرجو
البيهقي كإسناده جيد " ا.ىػ  .انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (.)113/2
( )4أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )489/5( )28263كاألثر منقطع  ،كإسناده  :حدثنا أبو أسامة عن
عبدالرٛتن بن يزيد بن جابر عن مكحوؿ عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  ،كمكحوؿ ٓب يسمع من عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو  .ا.ىػ  .انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  : )216/7( )6763كفيو أيضان الواقدم ،
كقد ركم اٟتديث من طرؽ كثَتة ٓب تسلم من الطعن فبل يصلح االحتجاج بو .
انظر  :التلخيص اٟتبَت (. )191/4
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اعتراض -:
ما ذيكر من اآلثار كلها ضعيفة  ،كال تقوـ ّٔا حجة  ،كبناءن على ذلك ال يصح
)(1

االستدالؿ ّٔا أك االحتجاج ّٔا .
جواب عن االعتراض :

)(2

بل إف اآلثار الواردة كا١تشار إليها صحيحة ال إشكاؿ فيها كأقل أحوا٢تا أهنا حسنة .
-4اإلٚتاع -:
كبياف ذلك أف عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما ٓب يؤيدا ُب القطع
قطع اليد اليمٌت كالرجل اليسرل  ،ككاف ذلك ٔتحضر الصحابة رضي اهلل عنهم كٓب ينقل أنو
)(3

أنكر عليهم منكر  ،فيكوف ذلك إٚتاعان من الصحابة رضي اهلل عنهم .
اعتراض :

)(4

ال ييسلم ّٔذا اإلٚتاع مع كجود ا٠تبلؼ بُت أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة .
جواب عن االعتراض :

ال ييسلم بوجود خبلؼ ُب عصر الصحابة رضي اهلل عنهم بل إنو ٓب ينقل إنكار منكر
من الصحابة رضي اهلل عنهم على فعل عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب رضي اهلل
)(5

عنهما .
-5داللة اإلٚتاع :
كبياف ذلك  :أنا أٚتعنا على أف اليد اليمٌت إذا كانت مقطوعة ال يعدؿ إٔب اليسرل  ،بل

( )1انظر  :نصب الراية (  ، )375/3تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (  ، )564/4مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة
ا١تصابيح (. )2363/6
( )2انظر  :الدراية ٗتريج أحاديث ا٢تداية (. )113/2
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )86/6
( )4انظر  :ا١تعونة (ْ ، )1425/3تر ا١تذىب (. )84/13
( )5انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  . )86/6كقد ذكر صاحب البدائع ُب نفس ا١توضع ىذا قولو  " :ىذا
النوع من االستدالؿ ذكره الكرخي رٛتو اهلل " ا.ىػ .
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مدخل ُب القطع لكاف ال ييعدؿ إال إليها  ،ألهنا
إٔب الرجل اليسرل  ،كلو كاف لليد اليسرل
ه
منصوص عليها  ،كال ييعدؿ عن ا١تنصوص إٔب غَته َّ ،
فدؿ العدكؿ إٔب الرجل اليسرل ال إليها
على أنو ال مدخل ٢تا ُب القطع أصبلن .
اعتراض :

ال ييسلم ٔتا ذيكر من داللة اإلٚتاع ألف ا١تسألة خبلفية أصبلن
جواب عن االعتراض :
)(2

)(1

.

.

بل إف داللة اإلٚتاع ال خبلؼ فيها
-6دليل عقلي كىو -:
أف ُب قطع اليد اليسرل تفويت جنس منفعة من منافع النفس أصبلن  ،كىي منفعة
تفوت بقطع اليسرل بعد قطع اليمٌت  ،فتصَت النفس ُب حق ىذه ا١تنفعة
البطش  ،ألهنا ي
ىالكة  ،فكاف قطع اليد اليسرل إىبلؾ النفس من كجو  ،ككذا قطع اليد اليسرل إىبلؾ
النفس من كجو  ،ككذا قطع الرجل اليمٌت بعد قطع الرجل اليسرل فيو تفويت منفعة ا١تشي
تفوت بالكلية  ،فكاف قطع الرجل اليمٌت إىبلكان للنفس من كل كجو ،
ألف منفعة ا١تشي ي
كإىبلؾ النفس من كل كجو ال يصلح حدان ُب السرقة  ،كذا إىبلؾ النفس من كجو  ،ألف
الثابت من كجو ملحق بالثابت من كل كجو ُب اٟتدكد احتياطان
اعتراض :

)(3

.

)(4

ما ذيكر إ٪تا ىو دليل عقلي ُب مقابلة النص كذلك ال ٬توز .
جواب عن االعتراض -:

)(5

ال ييسلَّم بأف الدليل العقلي ىنا ىو ُب مقابلة النص بل إنو موافق للنص .
( )1انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )492/12
( )2انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )86/7
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )86/7
( )4انظر ْ :تر ا١تذىب (. )86/13
( )5انظر  :البناية شرح ا٢تداية ( ، )586/5ا١تغٍت البن قدامة (. )446/12
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القوؿ الثاني -:
أف السارؽ إذا سرؽ بعد أف قطعت يده اليمٌت كرجلو اليسرل قطعت يده اليسرل  ،فإف
سرؽ بعد ذلك قطعت رجلو اليسرل  ،فإف سرؽ بعد ذلك قطعت رجلو اليسرل  ،كإٔب
ذلك ذىب ا١تالكية

)(1

كالشافعية

)(2

)(4

 ،كقد ركم عن أيب بكر كعمر كعثماف كعمر

)(3

بن

عبدالعزيز كغَتىم من أىل العلم .
كاستدلوا لذلك باألدلة اآلتية:
-1قولو تعأب  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
)(5

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ .
كجو الداللة :
أف اسم اليد ىنا عاـ كىو يقع على اليد اليمٌت كعلى اليد اليسرل  ،إذ إف ٗتصيص
)(6

أحد٫تا إ٪تا ىو ٗتصيص ببل ٥تصص .
( )1انظر  :حاشية العدكم على كفاية الطالب (  ، )334/2الشرح الكبَت كحاشية الدسوقي (  ، )332/4منح
اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، )259/9الثمر الدا٘ب شرح رسالة ابن أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )600/1التهذيب ُب
اختصار ا١تدينة (  ، )441/4الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة (  ، )1086/2البياف كالتحصيل (  ، )228/16بداية
آّتهد كهناية ا١تقتصد (. )236/4
( )2انظر  :ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي (  ، )364/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )496/12منت أيب
شجاع ا١تسمى الغاية كالتقريب (  ، )39ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، )149/10كفاية األخيار ُب حل
حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )540/2إعانة الطالبُت على ىح ّْل ألفاظ فتح
غاية االختصار (  ، )486اإلقناع ُب ّْ
ا١تعُت ( ، )183/4هناية الزين (. )354
( )3تقدَّمت ترٚتتو ص (. )45
( )4كقتادة كأيب ثور كابن ا١تنذر كغَتىم .
انظر ْ :تر ا١تذىب (  ، )84/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )493/12ا١تغٍت البن قدامة
(.)446/12
( )5سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )38
( )6انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )393/12ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، )149/10آّموع
(. )103/20
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اعتراض -:
قد دلت السنة كعمل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على ٗتصيص اليد اليمٌت كالرجل
اليسرل للسارؽ كلو تكررت سرقتو

)(1

جواب عن االعتراض :

.

بل دلت السنة كعمل ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على أف القطع يشمل اليدين
كالرجلُت إذا تكررت السرقة
-2عن أيب ىريرة

)(3

)(2

.

رضي اهلل عنو  ،أف النيب  قاؿ ُب السارؽ  " :إف سرؽ فاقطعوا

يده ٍب إف سرؽ فاقطعوا رجلو ٍب إف سرؽ فاقطعوا يده ٍب إف سرؽ فاقطعوا رجلو "
)(5

)(4

ا.ىػ .

-3عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو  " :أتى رسوؿ اهلل  بسارؽ فقطع يده ٍب
أيتى بو ثانيان فقطع رجلو ٍب أيتى بو ثالثان فقطع يده ٍب أيٌب بو رابعان فقطع رجلو ٍب أيٌب بو خامسان
فقتلو

)(6

".

)(7

)(8

-4عن عبدالرٛتن بن القاسم عن أبيو " أف رجبلن من أىل اليمن أقطع اليد كالرجل
كالرجل قدـ فنزؿ على أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو فشكا إليو أف عامل اليمن قد ظلمو،
( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم ( ، )650/2مطالب أكٕب النهى (. )249/6
( )2انظر  :البياف كالتحصيل (  ، )228/16الثمر الدا٘ب شرح رسالة ابن أيب زيد القَتكا٘ب (  ، )600/1آّموع
حل ألفاظ فتح ا١تعُت (. )183/4
( ، )103/20إعانة الطالبُت على ّْ
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )987
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )6أخرجو الدارقطٍت ُب سننو رقم (  ، )238/4( )3389كأبو داكد ُب سننو  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُ :ب السارؽ
يسرؽ مراران  ،رقم ( ، )143/4( )4410كالنسائي ُب سننو كتاب  :قطع السارؽ  ،باب  :قطع اليدين كالرجلُت
من السارؽ  ،رقم  )90/8 ( )4978كلفظ أيب داكد كالنسائي ىو  " :جيء بسارؽ إٔب النيب " .... 
كاٟتديث ضعيف  ،قاؿ النسائي أبو عبدالرٛتن بن أٛتد كىذا حديث منكر  ،كمصعب بن ثابت ليس بالقوم ُب
اٟتديث كاهلل تعأب أعلم " .
انظر  :سنن النسائي (. )90/8
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )967
( )8اسم أبيو القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر التيمي كقد تقدـ ص (. )967
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فكاف يصلي من الليل  ،فيقوؿ أبو بكر رضي اهلل عنو  " :ما ليلك بليل سارؽ " ٍب إهنم
فقدكا عقدان ألٝتاء بنت عميس امرأة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما  ،فجعل الرجل
يطوؼ معهم كيقوؿ  " :اللهم عليك بيَّت أىل ىذا البيت الصاّب فوجدكا اٟتلي عند صائغ
زعم أف األقطع جاءه بو  ،فاعًتؼ بو األقطع  ،أك يش ًه ىد عليو بو  ،فأمر بو أبو بكر الصديق
رضي اهلل عنو فقطعت يده اليسرل  ،كقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو  " :كاهلل لدعائو على نفسو
ُّ
أشد عندم عليو من سرقتو "

)(1

ا.ىػ .

)(2
-5ركم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ  " :أشهد أف ابن عمر قطع ًر ٍج ىل
)(3
رج ول بعد و
يد و
كرجل سرؽ الثالثة " .
ىي

اعتراض :

ما استدؿ بو من السنة كعن بعع ا٠تلفاء الراشدين ضعيف ال تقوـ بو اٟتجة  ،أما فعل

ابن عمر فقد خالف فيو ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم

)(4

.

جواب عن االعتراض -:
ال ييسلَّم ما ذيكر بل إف ما نقل عن النيب  كعن بعع ا٠تلفاء الراشدين ٭تتج بو

)(5

.

( )1أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،رقم (  ، )1221/5( )3809كالشافعي ُب مسنده  ،رقم ( ، )85/2( )281
كالطحاكم ُب مشكل اآلثار  ، )76/5( ،كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )243/4( )3401كالبيهقي ُب السنن
الصغرل  ،رقم (  ، )315/3 ( )2629كالسنن الكتل  ،رقم (  ، )475/8 ( )17263كُب معرفة السنن
كاآلثار رقم (  ، )57/12 ( )15843كالبغوم ُب شرح السنة  ،رقم (  ، )324/10 ( )2602كأبو اٟتسُت
الدمشقي ا٠تًنَّائي ُب فوائد اٟتنَّائي  ،رقم (  ، )1271/2 ( )250كابن عبدالت ُب االستذكار  ،رقم ( )30
كعبدالرٛتن بن القاسم رضي اهلل عنو ٓب يدرؾ زماف جده  .انظر  :البدر ا١تنَت (  . )680/8قاؿ ُب التلخيص
اٟتبَت ( :)195/4كُب سنده انقطاع .
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )3أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، )187/10( )18768كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم (،)246/4( )3405
كإسناده صحيح متصل كىو عبدالرزاؽ عن معمر عن خالد اٟتذاء عن عكرمة عن ابن عباس انظر :هتذيب
الكماؿ (. )369/2( ، )181/7
( )4انظر  :البدر ا١تنَت (. )680/8
( )5انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )493/12
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)(1

-6أنو قضاء أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما .
كقد اعًتض باالعًتاض السابق نفسو كأجيب باٞتواب نفسو .
-7القياس :
ككجو القياس أف اليد اليسرل تقطع قودان - ،أم أنو ٬ترم فيها القصاص – فجاز قطع

اليسرل كاليمٌت
اعتراض :

)(2

.

ارد ُب اٟتدكد
ارد ُب القصاص ٓتبلؼ الثا٘ب فإنو ك ه
أف ىذا قياس مع الفارؽ  ،ألف األكؿ ك ه
جواب عن االعتراض :

بل القياس صحيح  ،كيؤيده األدلة الشرعية .

الراجح -:

يتبُت ٕب كاهلل أعلم أف القوؿ الراجح ىو القوؿ
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم َّ
األكؿ كذلك ١تا يأٌب - :
-1أف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب قد اتفقوا على قطع الرجل اليسرل ُب السرقة الثانية
بعد قطع اليد اليمٌت ُب السرقة األكٔب  ،كاختلفوا ُب قطع اليد اليسرل ُب السرقة الثالثة
كالرجل اليمٌت ُب السرقة الرابعة  ،كاٟتدكد تيدرأ بالشبهات كخبلؼ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة
من الشبهات .
-2أنو ٓب يثبت عن النيب  كال عن ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم دليل على قطع
اليد اليسرل كالرجل اليمٌت ُب السرقة الثالثة كالرابعة  ،كاألصل ُب اٟتدكد أهنا توقيفية  ،ال
يصار إٔب شيء منها إال ْتسب كركد أدلة الشارع اٟتكيم  ،كإال فاألصل العدـ .
-3أف الشريعة اإلسبلمية جاءت ّتلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد كعدـ قطع اليد اليسرل ُب
السرقة الثالثة أك الرجل اليمٌت ُب السرقة الرابعة من أعظم األسباب اٞتالبة للمصاّب كالدارئة
للمفاسد .
( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )447/12
( )2انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )447/12
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-4أدلة أصحاب القوؿ األكؿ أقول من أدلة القوؿ الثا٘ب كأ ٍىك ىجو .
-5أف األصل ُب دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم كأعراضهم اٟترمة  ،كقد ثبت ىذا األصل بيقُت
 ،كاليقُت ال يزكؿ بالشك كالقوؿ ٔتشركعية قطع اليد اليسرل ُب السرقة الثالثة أك الرجل
اليمٌت ُب السرقة الرابعة فيو إزالة ٢تذا األصل الذم ثبت بيقُت بالشك  ،كذلك ال ٬توز .

-1021-

المبحث الثالث

ال يضمن السارؽ بعد سرقتو إذا أقيم عليو ُّ
الحد
أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين ال يضمن السارؽ بعد سرقتو إذا أقيم

عليو الحد  :ىو ٤تمد( )1بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب ُب كتابو السيل اٞترار حيث قاؿ ( :
الوجو ُب ىذا أنو ٓب يصح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن أحد من ا٠تلفاء الراشدين
أنو أمر السارؽ بضماف ما سرقو بعد قطعو كىذا يكفي ُب االستدالؿ)(.)2
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:

ٓب أقف على آثار ُب ىذه ا١تسألة .

(٤ )1تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكا٘ب :فقيو ٣تتهد من كبار علماء اليمن ،من أىل صنعاء  ،كلد ّٔجرة
شوكاف (من ببلد خوالف ،باليمن) سنة ( 1173ىػ ػ 1759ـ) كنشأ بصنعاء .ككٕب قضاءىا سنة 1229
كمات حاكما ّٔا .ككاف يرل ٖترٙب التقليد.لو  114مؤلفا ،منها (نيل األكطار من أسرار منتقى األخبار  -ط)
ٙتا٘ب ٣تلدات ،ك (البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع  -ط) ٣تلداف ،ك (األْتاث العرضية ،كُب الكبلـ
على حديث حب الدنيا رأس كل خطية  -خ) كاف ُب ا١تكتبة العربية ،كلعلو آؿ إٔب الظاىرية ُب دمشق .ك
(إٖتاؼ األكابر  -ط) كىو ثبت مركياتو عن شيوخو ،مرتب على حركؼ ا٢تجاء ،ك (الفوائد آّموعة ُب
األحاديث ا١توضوعة  -ط) ك (التعقبات على ا١توضوعات  -خ) ك (الدرر البهية ُب ا١تسائل  -الفقهية  -خ) ك
(فتح القدير  -ط) ُب التفسَتٜ ،تسة ٣تلدات ،ك (إرشاد الفحوؿ  -ط) ُب أصوؿ الفقو ،ك (السيل اٞترار -
ط) جزآفُ ،ب نقد كتاب األزىار ،ك (إرشاد الثقات إٔب اتفاؽ الشرائع على التوحيد كا١تعاد كالنبوات) ردا على
موسى بن ميموف األندلسي (اليهودم ُب ظاىر ا١تستند ،كالزنديق ُب باطن ا١تعتقد ،كما يقوؿ صديق حسن
خاف) ك (ٖتفة الذاكرين  -ط) شرح عدة اٟتصن اٟتصُت ،ك (التحف ُب مذىب السلف  -ط) رسالة ،ك (الدر
النضيد ُب إخبلص كلمة التوحيد  -ط) رسالة ،كغَت ذلك  ،توُب بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء  ،سنة
(1250ىػ 1834-ـ) .
انظر  :األعبلـ ( ، )298/6البدر الطالع (. )225 – 214 /2
( )2السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار – الشوكا٘ب. )865/1( -
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رابعان  -:رأم أىل العلم في المسألة -:
تحرير محل النزاع -:

ال خبلؼ بُت أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب كجوب ّْرد العُت ا١تسركقة على مالكها إذا
كانت باقية كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب -:
-1اإلٚتاع -:
كبياف ذلك أف أىل العلم أٚتعوا على كجوب ّْرد العُت إٔب مالكها إذا كانت باقية بعينها
عند السارؽ  ،كذلك لعموـ األدلة من الكتاب كالسنة كاليت تدؿ على كجوب إرجاع األمواؿ
إٔب أصحأّا أك يمبلَّكها
-2عن جابر

)(2

)(1

.

بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل

 " : إف دماءكم

)(3

كأموالكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا " ا.ىػ .
كجو الداللة :

أف ا١تاؿ ا١تسركؽ أك العُت ا١تسركقة الباقية على حا٢تا ىي ماؿ من سرقت منو فبل ٖتل
للسارؽ  ،كبناءن على ذلك ٬تب إرجاعها لصاحبها .
-3أف القطع ليس و
ببدؿ عن العُت ا١تسركقة كال بعوض منها إ٪تا ىو النتهاؾ حرمة اٟترز
ً ،
فحكمة مشركعية القطع اٞتزاء على السرقة جزاءن يقصد منو الردع كالزجر كعدـ العود  ،أم
)(4

جزاءن كليس بانتقاـ  ،كلكنو استصبلح .
أما إذا كانت العُت ا١تسركقة تالفة فقد اختلف الفقهاء ُب تغرٙب السارؽ مع القطع على

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )85/7ا١تعونة (  ، )1428/3البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )498/12ا١تغٍت البن قدامة (. )454/12
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )269
( )4انظر  :تفسَت التحرير كالتنوير ( ، )193/6اٟتاكم الكبَت للماكردم (. )342/13
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ثبلثة أقواؿ -:

القوؿ األكؿ -:

رد قيمة العُت ا١تسركقة أك مثلها إف كانت مثلية قطع أك ٓب يقطع .
٬تب على السارؽ َّ
)(1

)(2

كإٔب ذلك ذىب الشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كبعع أىل العلم
-:

)(3

كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة

)(4

-1عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : إف دماءىكم
)(5
كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا" .
كجو الداللة من الحديث :

أف النيب َّ بُت حرمة ماؿ ا١تسلم على أخيو ا١تسلم  ،كالعُت ا١تسركقة سواءن كانت باقية
ردىا ١تن سرقت
أك غَت باقية ىي ُب األصل ه
ماؿ ١تن سرقت منو  ،كبناءن على ذلك فيجب ُّ
منو  ،كليس ىناؾ دليل يدؿ على جواز إبراء السارؽ من العُت ا١تسركقة إذا كانت تالفة أك
غَت موجودة .
اعتراض :

إف اٟتديث الذم استدؿ بو جابر  ،قد خصصو حديث عبدالرٛتن بن عوؼ
)(7

)(6

رضي

اهلل عنو أف النيب  قاؿ  " :ال يغرـ صاحب سرقة إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد " .
( )1انظر ٥ :تتصر ا١تز٘ب (  ، )371/8اٟتاكم الكبَت (  ، )342/13هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ( ، )285/17
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )498/12
( )2انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد كإسحاؽ بن راىويو ( ، )3486/7ا١تغٍت البن قدامة ( ، )129/9العدة شرح العمدة
( ، )609الشرح الكبَت على ا١تقنع ( ، )298/10اإلقناع ( ، )287/4كشاؼ القناع (. )149/6
(" )3كاٟتسن البصرم  ،كالنخعي كٛتاد كالليث بن سعد كإسحاؽ كأيب ثور " ا.ىػ  .انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ
الشافعي ( ، )498/12ا١تغٍت البن قدامة (. )454/12
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )269
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )799
( )7أخرجو النسائي ُب سننو  ،كتاب  :قطع السارؽ  ،باب  :تعليق يد السارؽ ُب عنقو  ،رقم ( .)92/8( )4984
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=

جواب عن االعتراض :
اٟتديث ا١تذكور ال يصلح أف يكوف ٥تصصان للحديث الصحيح كالذم يدؿ على

)(1

العموـ ،كذلك ألف اٟتديث ا١تذكور حديث ضعيف جدان  ،كقد َّبُت أىل العلم ذلك .
-2أدلة عقلية كىي كالتإب :
أ-كألنو ّّ
رد العُت مع بقائها جاز أف
حد هلل تعأب ٬تب بإيقاع فعل ُب عُت  ،فإذا كجب ُّ
)(2

٬تب ُّ
اٟتد كغرـ العُت مع تلفها كما لو غصب جارية كزٗب ّٔا .

)(3

بالرد لو كانت باقية فيجب ضماهنا إذا كانت تالفة .
ب-كألهنا عُت ٬تب ضماهنا ّْ
جػ-كألف القطع كالغرـ حقاف ٬تباف ١تستحقُت  ،فجاز اجتماعهما كاٞتزاء كالقيمة ُب
ػػػػػػػػػ
=

( .)92/8كُب السنن الكتل أيضان  ،رقم (  ، )44/7 ( )7435كالدكاليب ُب الكٌت كاألٝتاء  ،رقم ( )1918
( ، )1095/3كاٟتديث غَت صحيح بل ضعيف  .قاؿ الضياء ا١تقدسي ُب ا١تنتقى من مسموعات مرك ()99/1
ُ " :ب إسناده عن سعد بن إبراىيم عن أخيو ا١تسور  ،كليس لسعد بن إبراىيم أخ يقاؿ لو ا١تسور  ، ... ،كإذا
كاف اٟتديث عن سعد بن إبراىيم يصَت سعيد ٣تهوالن كبطل اٟتديث "ا.ىػ .
كقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت ( ": )130/9يركيو سعد بن إبراىيم عن منصور  ،كسعد بن إبراىيم ٣تهوؿ  ،قالو
ابن ا١تنذر  ،كقاؿ ابن عبدالت  :اٟتديث ليس بالقوم " ا.ىػ  ، .كقاؿ أبو اٟتسن ا٢تركم ُب مرقاة ا١تفاتيح شرح
مشكاة ا١تصابيح (  " : )2369/6كسعد بن إبراىيم ٣تهوؿ  ،كفيو انقطاع آخر  ،فإف إسحاؽ بن الفرات ركاه
عن ا١ت ىفضَّل فأدخل بُت يونس بن يزيد كسعد بن إبراىيم الزىرم "  ،كقاؿ ابن ا١تنذر  " :سعد بن إبراىيم ىذا
ي
٣تهوؿ " ا.ىػ  .كقاؿ أبو حاًب  " :حديث منكر كىو مرسل "  .كقاؿ ابن حجر رٛتو اهلل  " :ىذا منقطع ال
يثبت كركاه الدارقطٍت كقاؿ  " :ا١تسور ٓب يدرؾ عبدالرٛتن ككذا قاؿ البزار كالطتا٘ب ُب األكسط  ،ككذا نقل ابن
أيب حاًب عن أبيو ُب العلل كقاؿ منكر  ،كقرر عليو البيهقي ُب ا١تعرفة " ا.ىػ  .كقاؿ أبو عبدالرٛتن النسائي " :
كىذا مرسل كليس بثابت " ا.ىػ .
انظر  :احملرر ُب اٟتديث (  ، )630/1الركاية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (  ، )113/2كنز العماؿ
( ، )384/5ا١تسند اٞتامع ( ، )338/12جامع األحاديث (. )200/17
( )1انظر  :كبلـ أىل العلم على حديث  " :ال يغرـ صاحب سرقة إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد " ُ ،ب حاشية رقم ( ُ )7ب
الصفحة السابقة.
( )2انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )498/12
( )3انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )498/12
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)(1
الصيد اٟتىىرًم ّْي ا١تملوؾ .
د-ٯتكن أف يقاؿ أيضان  :إف التفريق بُت العُت الباقية كالعُت التالفة ُب كجوب الضماف
على السارؽ ْتيث ٬تب الضماف ُب األكؿ دكف الثا٘ب قوؿ ال يعضده دليل  ،كاألصل ىو
كجوب ضماف ماؿ ا١تسلم ا١تأخوذ عن غَت طيب نفس منو سواءن كاف باقيان أـ تالفان .

اعتراض :

ىذه أدلة عقلية كأقيسةه ُب مقابلة النص  ،كاألدلة العقلية كاألقيسة اليت تقابل النص باطلة
)(2

كال يصح االستدالؿ ّٔا .

جواب عن االعتراض :
كقد أجيب عن ىذا االعًتاض باٞتواب عن االعًتاض السابق نفسو .

القوؿ الثاني :

ال ٬تتمع الغرـ كالقطع  ،فإف غرمها قبل القطع سقط القطع  ،كإف قيطع قبل الغرـ سقط

الغرـ  .كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
بثبلثة أدلة :

)(3

كبعع أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب

)(4

 ،كاستدلوا لذلك

-1قولو تعأب  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
)(5

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ .
كجو االستدالؿ من كجهين -:

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (. )454/12
( )2انظر  :البناية شرح ا٢تداية ( ، )612/5بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )84/7
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ، )84/6االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )102/4اللباب ُب اٞتمع بُت
السنة كالكتاب (  ، )749/2تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )220/3الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق بعع مسائل
اإلماـ أيب حنيفة (. )164/1
( )4كالثورم كعطاء ك٤تمد بن سَتين كابن شتمة  ،كعامر الشعيب كمكحوؿ كغَتىم  :ا.ىػ  .انظر  :البناية شرح
ا٢تداية ( ، )612/5ا١تغٍت البن قدامة ()454/12
( )5سورة ا١تائدة  ،اآلية (. )38
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الوجو األكؿ :
ضم إليو الضماف
أف اهلل جل كعبل ٝتى القطع " جزاء " كاٞتزاء ييبٌت على الكفاية  ،فلو َّ
ٓب يكن القطع كافيان  ،فلم يكن جزاءن – تعأب اهلل سبحانو عن ا٠تيٍلف ُب ا٠تت. -
الوجو الثاني :

جل شأنو ذكره كٓب يذكر غَته ،فلو أكجبنا
أف اهلل جل كعبل جعل القطع كل اٞتزاء ألنو َّ
)(1

الضماف لصار القطع بعع اٞتزاء فيكوف نسخان لنص الكتاب العزيز .
اعتراض -:

عامة قد بيَّنها ُب كجوب الضماف قولو ُب
السنة ّْ
تبُت ما أٚتل من القرآف كىذه اآلية َّ
)(2

حديث جابر بن عبداهلل الذم قاؿ فيو " إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ
كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا

)(3

جواب عن االعتراض :

".

التمسك بالكتاب أقول  ،كاٟتديث الذم ركيناه كىو قوؿ النيب
)(4

ُ ب حديث

عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  " :ال غرـ على السارؽ إذا أقيم عليو ُّ
اٟتد
صريح ُب الباب فبل يعارضو ما ليس بصريح "
-2عن عبدالرٛتن بن عوؼ

)(7

)(6

)(5

" صريح

.

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ال غرـ على

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )84/7
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )269
كانظر ٥ :تتصر ا١تز٘ب ( ، )371/8العدة شرح العمدة (. )601
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )799
انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )164/1
( )5تقدـ ترٚتتو ص (. )1002
( )6انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )164/1
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )234
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على السارؽ إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد "
كجو الداللة :

)(1

.
)(2

أف اٟتديث صريح ُب الباب كال يصح أف يعارضو ما ليس بصريح .

اعتراض :

اٟتديث ضعيف ال تقوـ بو حجة  ،فبل يصلح لبلحتجاج بو .

جواب عن االعتراض :

بل اٟتديث أقل أحوالو أنو حسن فيصح االحتجاج بو .
-3دليل عقلي -:
كالدليل العقلي ىنا من كجهُت -:
الوجو األكؿ  :بناءه .
كالوجو اآلخر  :ابتداءه .
أما الوجو األكؿ -:

ض َّمنَّا
فهو أف ا١تضمونات ٘تلك عند أداء الضماف أك اختياره من كقت األخذ  ،فلو ى
فتبُت أنو قطع ُب ملك
السارؽ قيمة ا١تسركؽ أك مثلو لى ىملىك ا١تسركؽ من كقت األخذ َّ ،
نفسو كذلك ال ٬توز .
كأما الوجو اآلخر :

فهو أف الضماف إ٪تا ٬تب بأخذ ماؿ معصوـ ثبتت عصمتو للمالك  ،فيجب أف يكوف
ا١تضموف ّٔذه الصفة ليكوف اعتداءن با١تثل ُب ضماف العي ٍدكانات  ،كا١تضموف حالة السرقة
خرج من أف يكوف معصومان حقان للمالك بداللة كجوب القطع  ،كلو بقي معصومان حقان
للمالك ١تا كجب – أم القطع -إذ الثابت حقان للعبد يثبت لدفع حاجتو  ،كحاجة السارؽ
كحاجة ا١تسركؽ منو  ،فتتمكن منو شبهة اإلباحة  ،كإهنا ٘تنع القطع  ،كالقطع كاجب فيبقى
الرد يقف على ا١تالك ،
الضماف ضركرة  ،إال أنو كجب ُّ
رد ا١تسركؽ حاؿ قيامو ألف كجوب ٌ
( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1002
( )2انظر  :الغرة ا١تنيفة ُب ٖتقيق مسائل اإلماـ أيب حنيفة (. )164/1
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بالرد إليو لقياـ ملكو فيها  ،كلو
ال على العصمة  ،أال ترل أف من غصب ٜتر ا١تسلم يؤمر ّْ
ىلكت ُب يد الغاصب ال ضماف عليو لعدـ العصمة  ،فلم يكن من ضركرة سقوط العصمة
بالرد إليو ،كالعصمة زائلة
الثابتة حقان للعبد زكاؿ ملكو عن احملل  ،كىا ىنا ا١تلك قائم فيؤمر ّْ
فبل يكوف مضمونان با٢تبلؾ  ،كٮترج على ىذا األصل مسائل إذا استهلك السارؽ ا١تسركؽ
بعد القطع ال يضمن

)(1

" ا.ىػ .

اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :

)(2

بن
أف ما ذيكر من الدليل العقلي ٥تالف للسنة الصحيحة الثابتة كىو حديث جابر
عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  " : إف دماءىكم كأموالكم كأعراضكم عليكم
حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا "
الوجو الثاني -:

)(3

.

أف ما ذيكر من ا١تسائل خبلؿ الدليل العقلي كانتفاء الضماف بوجوب القطع كغَته من

ك٤تل ا٠تبلؼ بيننا فبل يصح التعويل عليو
ا١تسائل ىو ٤تل خبلؼ بل ُّ

)(4

.

جواب عن االعتراض من كجهين  :الوجو األكؿ  :ما ذيكر من أف القوؿ بعدـ الضماف

للعُت التالفة مع كجوب القطع ٥تالف للسنة غَت صحيح بل ىو موافق للسنة ،إذ إف السنة
الصحيحة قد دلت على ٗتصيص الدليل ا١تشار إليو من السنة كىو قولو  " إف دماءىكم

كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ " بقولو  " :ال غرـ على السارؽ إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد "
.

)(5

الوجو الثاني :

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )84/7
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (  ، )269كانظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )498/12ا١تغٍت البن قدامة
(.)454/12
( )4انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )498/12ا١تغٍت البن قدامة (. )454/12
( )5انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (. )84/7
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أف الدليل العقلي موافق للدليل الشرعي  ،كبناءن على ذلك فإنو يصح االستدالؿ بو عقبلن
)(1
 ،إذ إنو المانع من ذلك .
القوؿ الثالث :
إذا تلفت العُت ا١تسركقة عند السارؽ كلو ماؿ غرمها كإف ٓب يكن لو ماؿ ما ٓب يتبع ّٔا.
)(2

كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية .
كاستدلوا لذلك بدليلين - :
-1عن عبدالرٛتن

)(3

بن عوؼ رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ال غرـ على

السارؽ إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد "

)(4

.

كجو الداللة :
أف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على ا١تعسر  ،كيدؿ على ذلك كجوب الضماف على السارؽ إذا
كانت العُت ا١تسركقة قائمة

اعتراض من كجهين :

)(5

.

الوجو األكؿ :
أف اٟتديث ضعيف فبل يصح االحتجاج بو

)(6

.

الوجو الثاني :
أف التفريق بُت العُت الباقية كالعُت التالفة ُب كجوب الضماف على السارؽ ْتيث ٬تب
الضماف ُب األكؿ دكف الثا٘ب قوؿ ال يعضده دليل  ،كاألصل ىو كجوب ضماف ماؿ ا١تسلم
ا١تأخوذ عن غَت طيب نفس منو سواءن كاف باقيان أـ تالفان .
( )1انظر  :البداية شرح ا٢تداية (. )71/7
( )2انظر  :الشرح الكبَت للدردير ( ، )347/4ا١تعونة (. )1428/3
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )1002
( )4تقدـ ٗتر٬تو ص (. )269
( )5انظر  :ا١تعونة (. )1423/3
( )6انظر  :ا١تنتقى من مسموعات مرك (  ، )99/1احملرر ُب اٟتديث (  ، )630/1الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية
(. )113/2
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جواب عن االعتراض من كجهين -:
الوجو األكؿ :
)(1
ال ييسلَّم بضعف اٟتديث  ،بل إنو حسن على أقل أحوالو فيصح االستدالؿ بو .

الوجو الثاني :
أف التفريق َّ
دؿ عليو اٟتديث من جهة كجوب الضماف على السارؽ إذا كانت العُت
)(2

ا١تسركقة قائمة من جهة أخرل .
-2دليل عقلي -:
كىو أف إتبلؼ ا١تاؿ ال ٬تب بو عقوبتاف  ،كُب مسألتنا ىذه ٧تد أف القطع عقوبة فبل
)(3

٬تب على السارؽ عقوبة أخرل .
اعتراض :

)(4

أف ىذا الدليل العقلي قد عارض نصان كىو حديث جابر بن عبداهلل أف النيب  قاؿ:
قاؿ " :إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب
بلدكم ىذا "

)(5

فماؿ ا١تسلم لو حرمة  ،كاألصل أنو ٬تب ضمانو سواءن كاف قائمان أك غَت

قائم  ،كبناءن على ذلك ٬تب ضماف ماؿ ا١تسلم مطلقان
جواب عن االعتراض :

)(6

.

ما ذيكر غَت صحيح  ،ألف اٟتديث ا١تشار إليو قد خصصو قوؿ النيب
)(7

ُ ب حديث
)(8

عبدالرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو  " :ال غرـ على السارؽ إذا أقيم عليو ُّ
اٟتد " ا.ىػ .
( )1انظر  :الشرح الكبَت للدردير (. )347/4
( )2انظر  :ا١تعونة ( ، )1423/3الشرح الكبَت للدردير (. )347/4
( )3انظر  :ا١تعونة (. )1423/3
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )269
( )6انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )498/12ا١تغٍت البن قدامة (. )454/12
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )234
( )8تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1002
كانظر  :الشرح الكبَت ( ، )347/4ا١تعونة (. )1423/3
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.

الراجح :

يتبُت ٕب أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ الذم
بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم َّ
رد قيمة العُت ا١تسركقة أك مثلها إف كانت مثلية سواءن قبل القطع
يرل أنو ٬تب على السارؽ ُّ
أك بعد القطع كسواءن كانت العُت قائمة أك تالفة كىو مذىب الشافعية كاٟتنابلة كيؤيد ذلك
ما يلي :
-1أف ماؿ ا١تسلم معصوـ كال ٭تل إال عن طيب نفس منو  ،كيدؿ عليو  " :إف دماءكم
كأعراضكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا " .كقولو " : 
رد العُت ا١تسركقة إف
على اليد ما أخذت حىت تؤديو " كبناءن على عموـ ىذه األدلة فيجب َّ
رد مثلها إف كانت مثليو كإال فقيمتها كإذا كاف
كانت قائمة  ،كإف كانت تالفة فيجب ُّ
السارؽ معسران فتثبت ُب ذمتو حىت يؤديها .
يدم من الكتب يدؿ على
-2أنو ال يوجد دليل صريح صحيح فيما كقفت عليو بُت َّ
سقوط العُت ا١تسركقة إذا كانت تالفة من ذمة السارؽ  ،كإذا كاف األمر كذلك فاألصل
البقاء على ما دلت عليو عموـ األدلة الشرعية من كجوب ّْرد األمواؿ إٔب أصحأّا سواءن
كانت باقية أك تالفة .
-3أف أصحاب القوؿ األكؿ ٬تمعوف بُت الكتاب كعموـ األدلة الصحيحة الثابتة من
السنة خبلفان للقولُت اآلخرين كاللذين اعتمدا على الكتاب مع حديث ىو ٤تل نظر عند كثَت
من احملدثُت كالفقهاء كىو قولو  " : ال غرـ على السارؽ إذا أقيم عليو َّ
اٟتد ".
-4أف عصمة ماؿ ا١تسلم قد ثبتت بالتواتر من الكتاب كالسنة فبل ٮتالف ىذا األصل
ٟتديث ٥تتلف فيو بل ضعيف عند كث وَت من علماء اٟتديث كالفقهاء .
-5أف االكتفاء بإقامة اٟتد على السارؽ دكف مطالبتو بالضماف فيو أداء ٟتق اهلل تعأب ،
ت على ا١تسركؽ منو حقو ُب اسًتجاع عُت
كما أف فيو ضمانان ١تصلحة آّتمع  ،كلكنو يػي ىف ّْو ي
مالو أك قيمتو  ،كالشريعة ٓب تقم على ىدر اٟتقوؽ  ،بل على تأكيد ثبوهتا .
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المبحث الرابع

)(1

كجوب القطع في سرقة ثالثة دراىم أك ربع دينار

( )1اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب أصل النصاب ىل ىو شر هط للقطع أـ ال على قولُت -:
القوؿ األكؿ :

أف النصاب شر هط للقطع ُب السرقة  ،فبل قطع على السارؽ حىت يبلغ َّ
حد النصاب ُب سرقتو  ،كإٔب ذلك
عامة العلماء  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يلي -:
ذىب ٚتهور أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب  ،بل َّ
-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭼ [ا١تائدة .]38 :
كجو الشاىد :
ىو داللة النص على اشًتاط النصاب للقطع  ،كبياف ذلك أف اهلل سبحانو كتعأب أكجب القطع على
السارؽ كالسارقة  ،كالسارؽ اسم مشتق من معٌت  ،كىو السرقة  ،كالسرقة اسم لؤلخذ على سبيل االستخفاء
كمسارقة األعُت  ،كإ٪تا تقع اٟتاجة ُب االستخفاء فيما لو خطر  ،كاٟتبة ال خطر ٢تا  ،فلم يكن أخذىا سرقة ،
فكاف إ٬تاب القطع على السارؽ مع اشًتاط بلوغ النصاب أمران ٤تتمان البي َّد منو  ،كمن ىنا جاءت داللة النص .
-2اإلٚتاع -:
كبياف ىذا اإلٚتاع أف الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعوا على اعتبار النصاب  ،كإ٪تا جرل االختبلؼ بينهم ُب
التقدير  ،كإذا كاف األمر كذلك فإف اختبلفهم ُب التقدير ىو إٚتاع منهم على اشًتاط النصاب للقطع ُب السرقة
.
القوؿ الثاني -:

يدهي ُب القليل كالكثَت  ،كإٔب ذلك ذىب
أف النصاب ليس شرطان للقطع ُب السرقة  ،بل إف السارؽ تقطع ي
الظاىرية كحكي عن اٟتسن البصرم كابن بنت الشافعي  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
-1قولو تعأب  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭼ [ا١تائدة .]38 :
كجو الداللة -:
عامة حيث إهنا كردت ُب كجوب القطع على كل سارؽ كسارقة سواءن سرؽ شيئان قليبلن أـ كثَتان ،
أف اآلية َّ
تفرؽ بُت شيء من ذلك .
حقَتان أـ ٙتينان  ،فلم ّْ

-2عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ  " :لعن اهلل السارؽ  ،يسرؽ اٟتبل فتقطع يده  ،كيسرؽ
البيضة فتقطع يده " متفق عليو .
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أكالن  :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب القطع في سرقة

ثالثة دراىم أك ربع دينار  :ىو ٤تمد ( )1بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب ُب كتابو نيل األكطار
حيث قاؿ  ( :كقد ذىب إٔب ما تقتضيو أحاديث الباب من ثبوت القطع ُب ثبلثة دراىم أك
ربع دينار اٞتمهور من السلف كا٠تلف كمنهم ا٠تلفاء األربعة )(. )2
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
()3

- 1عن أنس قاؿ  :قطع رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -كأبو بكر كعمر رضى
اهلل عنهما َب ٣تن .قلت  :كم كاف يساكم؟ قاؿ ٜ :تسة دراىم .لفظ حديث
ػػػػػػػػػ
=

-3كألنو سرؽ من حرز فتقطع يده كسارؽ الكثَت  .كقد اعًتض على ىذا القوؿ بثبلثة أمور -:
األكؿ  :أف إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم ٮتصص عموـ اآلية .
الثاني  :أنو كردت أدلة من السنة ٩تصص عموـ اآلية أيضان .

الثالث  :أنو ال يلزـ من ذكر اٟتبل أك البيضة ُب اٟتديث عدـ اعتبار نصاب لوجوب القطع ُب السرقة
كذلك ألمور منها :
أ-أف اٟتبل كالبيضة إ٪تا ذكرا للتمثيل فقط  .كما أف اٟتبل قد تبلغ قيمتو النصاب  ،ككذلك البيضة ٭تتمل
أف يبلغ النصاب إذا كاف ا١تراد ّٔا بيضة السبلح  ،كإذا تطرؽ للدليل االحتماؿ بطل بو االستدالؿ .
ب-كجوب األدلة اليت تدؿ على كجوب اعتبار النصاب ُب السرقة .
جػ -كجود اإلٚتاع الذم دؿ على اشًتاط النصاب لوجوب القطع ُب السرقة .
انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )77/7بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ْ ، )288/4تر ا١تذىب
ُب فركع ا١تذىب الشافعي (  ، )52/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )437/12ا١تغٍت البن قدامة
( ، )418/12صحيح البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب :

ﭽ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ رقم ( ، )94/12( )6783كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب ُّ :
حد السرقة كنصأّا،
رقم (. )1314/3( )1687
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. ) 1000
( )2نيل األكطار ()174 /7
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )303
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شيباف  ،كُب ركاية موسى قاؿ أبو ىبلؿ  :حفظى أف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو
كسلم -قطع يد سارؽ َب ٣تن .قاؿ قلنا  :يا أبا ٛتزة كم كاف يسول ذاكآّن؟
قاؿ ٜ :تسة دراىم(.)1
- 2عن أنس قاؿ  :قطع أبو بكر رضي اهلل عنو ُب ٣تن قيمتو ٜتسة دراىم(.)2
()3

- 3عن عمرة بنت عبد الرٛتن  :أف سارقا سرؽ ُب زماف عثماف أترجة فأمر ّٔا
عثماف بن عفاف أف تيػ ىق َّوىـ فقومت بثبلثة دراىم من صرؼ اثٍت عشر در٫تا بدينار
فقطع عثماف يده(.)4
()5

()6

- 4عن ابن ا١تسيب أف سارقا سرؽ أتر٧تة ٙتنها ثبلثة دراىم فقطع عثماف يده(.)7
()8
- 5عن علي قاؿ  :ال يقطع ُب أقل من دينار أك عشرة دراىم
الصحاب ًة ر ًضى اللَّو ىعٍنػهم فً ً
ب بًًو الٍ ىقطٍ يع
( )1أ ٍ
ىخىر ىجوي البيهقي ُب السنن الكتل كتاب السرقة باب ىما ىجاءى ىع ًن َّ ى ى ى ى ي ي ٍ ى
يما ى٬ت ي
رقم اٟتديث () 260 / 8 ( )17645
( )2أخرجو النسائي ُب سننو كتاب قطع السارؽ باب القدر الذم إذا سرقو السارؽ قطعت يده رقم اٟتديث
(.) 77/ 8( )4912
( )3عمرة بنت عبد الرٛتن بن سعد بن زرارة تركم عن عائشة ككانت من أعلم الناس ْتديثها ركل عنها أىل ا١تدينة
كأبو الرجاؿ ٤تمد بن عبد الرٛتن ابنها ماتت سنة ٙتاف كتسعُت .
انظر  :الثقات البن حباف رقم الًتٚتة (. )288 /5( )4881
( )4ركاه مالك ُب ا١توطأ كًتاب اٟتدكد باب ما ٬تب فيو القطع رقم اٟتديث (.)832 /2( )1519
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )397
( )6األتر٧تة  :كاحدة األترج كىو ضرب من الفاكهة  ،كيعرؼ بالًتج  ،كإٔب ىذا ا١تعٌت ماؿ اإلماـ مالك ُب بياف معٌت
ىذه الكلمة ُب ىذا األثر  ،حيث قاؿ  " :كانت أترجة تؤكل  ،كالدليل على ذلك أهنا قومت  ،كلو كانت من
ذىب ٓب تقوـ ألف شأف الذىب كالورؽ إذا سرقا أف ال يقوما " ا.ق كقاؿ بعضهم األترجة ىي  :خرزة من ذىب
تكوف ُب عنق الصيب " ا.ق انظر  :لساف العرب  ،مادة (ترج) (  ، )425/1سر صناعة العرب مادة (ترج)
( ، )121/1الصحاح تاج اللغة كالصحاح العربية  ،مادة (ترج) (  ، )301/1تاج العركس  ،مادة (ٕتج)
(. )437/5
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب ُب كم تقطع يد السارؽ رقم اٟتديث ( /10 ( )18972
( )7أ ٍ
.)237
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب ُب كم تقطع يد السارؽ رقم اٟتديث ( /10 ( )18952
( )8أ ٍ
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6
7
8
9

عن جعفر بن ٤تمد عن أبيو أف عليا قطع ُب بيضة من حديد ٙتنها ربعدينار(.)1عن عطاء ا٠ترسا٘ب أف عمر بن ا٠تطاب قاؿ  :إذا أخذ السارؽ ما يساكم ربعدينار قطع (. )2
بيضة و
عن جعفر  ،عن أبيو  ،عن علي ؛ أنو قطع يد سارؽ ُب ًحديد ٙ ،تنيها يربع
دينار (. )3
عن أيب بكر بن ٤تمد  ،قاؿ  :أيٌبى عثماف وسر ىؽ أيتٍػ ير َّجة  ،ف ىق َّوىمها يربع دينا ور،
برجل ى
فقطع يده (. )4
()5

قطع يد السارؽ ؟ فقاؿ  :قد قىطى ىع أبو
- 10عن يٛتيد  ،قاؿ  :سئل أنس ُ :ب كم يي ي
ً
ٓتمسة دراىم  ،أك ثبلثة دراىم (. )6
يسر٘ب أنَّو ٕب
بك ور فيما ال ُّ
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة -:
ػػػػػػػػػ
=

3 ( )349

 ، )233كأخرجو الدارقطٍت ُب سننو بلفظ غَته  ،كتاب اٟتدكد كالديات كغَته رقم اٟتديث (
.) 200/
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب ُب كم تقطع يد السارؽ رقم اٟتديث ( /10 ( )18975
( )1أ ٍ
 ، )237مصنف ابن أيب شيبة  ، )470/9( -2861ركضة احملدثُت – (. )59/7
( )2أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو برقم . )235/10( -18962
( )3مصنف ابن أيب شيبة  ، )470/9( -2861كأخرجو البيهقي  ،السنن الكتل ( ، )260/8ركضة احملدثُت –

(. )59/7
*قاؿ اٟتافظ ُب " الفتح "  : 83/12رجالو ثقات مع انقطاعو .
كقاؿ أيضان  :كنقلو ا٠تطَّايب كغَته عن عمر كعثماف كعلي  ،كقد أخرجو ابن ا١تنذر عن عمر بسند منقطع أنَّو قاؿ " :
السارؽ يربٍع دينار قي ًطع "
إذا أخذ َّ
انظر  :فتح البارم شرح صحيح البخارم – ابن حجر – (. )210/19
( )4أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو برقم  ، )235/10 ( – 18962كأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم
. )473/9( -28686
( )5ىو ٛتيد الطويل  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )346
( )6أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم . )470/9( 28674
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اختلف أىل العلم ُب نصاب السرقة الذم تقطع فيو يد السارؽ على ٙتانية أقواؿ كىي
كالتإب -:
القوؿ األكؿ :

أقل من عشرة دراىم
النصاب الذم تقطع فيو يد السارؽ ىو عشرة دراىم  ،فبل قطع ُب َّ
 ،كالدينار عند القائلُت ّٔذا القوؿ يساكم عشرة دراىم  ،كقد ركم ذلك عن عمر ابن
ا٠تطاب كعثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب كعبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم كإليو
ذىب اٟتنفية

)(1

رٛتهم اهلل تعأب  ،كاستدلوا لذلك بستة أدلة كىي -:
)(2

-1عن عمرك بن شعيب عن أبيو

)(3

اهلل  " : ال قطع فيما دكف عشرة دراىم "
)(6

)(4

عن جده رضي اهلل عنو قاؿ  " :قاؿ رسوؿ

)(5

.

-2عن ابن مسعود رضي اهلل عنو  ،عن النيب  قاؿ  " :ال تقطع اليد إال ُب دينار
أك عشرة دراىم "

)(7

.

( )1انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم (  ، )654/2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، )77/7اللباب ُب اٞتمع
بُت السنة كالكتاب (  ، )746/2تبيُّْت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )212/3اٞتوىرة النَتة (  ، )164/2الدر
ا١تختار (. )83/4
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )387
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )287
( )5أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم (  ، )204/2( )6900كاٟتديث ضعيف قاؿ ابن عبدا٢تادم " :كحجاج
مدلس  ،كٓب يسمع ىذا اٟتديث من عمرك " يقصد اٟتجاج بن أرطأة  ،كما أف فيو نصران  ،قاؿ عنو ابن معُت
ليس بثقة  ،كقاؿ النسائي مًتكؾ  ،كقاؿ البخارم يرمونو بالكذب " ا.ىػ  .انظر  :تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم
(. )555/4
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )59
( )7أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )476/5 ( )28106كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( )18950
( ، )233/10كاألثر مرسل فهو ضعيف  ،ألف القاسم بن عبدالرٛتن ٓب يسمع من ابن مسعود رضي اهلل عنو
كقد انتقد ىذا األثر أيضان بأنو ٓب يرك ىذا اٟتديث عن أيب حنيفة إال أبو مطيع اٟتكم بن عبداهلل  . .انظر :
نصب الراية للزيلعي (. )360/3
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)(1

-3عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  أنو قاؿ  " :ال يقطع السارؽ إال ُب
)(3
ٙتن آّن " ) (2ككاف يػ ىق َّوـ و
يومئذ بعشرة دراىم " .
ي ي
)(4
-4عن أٯتن بن أـ أٯتن رضي اهلل عنو أنو قاؿ  " :ما قطعت ي هد على عهد رسوؿ اهلل
)(5
 إال ُب ٙتن آّن ككاف يساكم و
يومئذ عشرة دراىم " .
-5عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو أمر بقطع يد سارؽ و
ثوب بلغت قيمتو عشرة
فمر بو عثماف رضي اهلل عنو فقاؿ  " :إف ىذا ال يساكم إال ٙتانية فدرأ عمر القطع
دراىم َّ ،
عنو "

)(6

.

اعتراض :
ما ذيكر من األحاديث كاآلثار كلُّها إما ضعيفة أك معلولة .
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )78
يستجن بو أم يستًت  ،كاٟتجفة ىي الًتس من اٞتلد ببل خشب  ،كالًتس  :ىو صفحة
آّن ىو  :اسم لكل ما
ُّ
(ُّ )2
من الفوالذ ٖتمل للوقاية من السيف ك٨توه  .انظر  :لساف العرب  ،مادة (جنن) ( ، )190/13النهاية ُب غريب
اٟتديث ( ، )828/1طلبة الطلبة (جنن) (. )211/1
، )237/4 ( )4389
( )3أخرجو أبو داكد ُب سننو  .كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :ما يقطع فيو السارؽ  ،رقم (
كاٟتديث صحيح  ،قاؿ اٟتاكم  ،صحيح على شرط مسلم كٓب ٮترجاه  .انظر  :نصب الراية للزيلعي ( )360/3
.
( )4ىو  " :أٯتن اٟتبشي ابن عبيد بن عمرك بن ىبلؿ بن قيس بن مالك بن سآب بن يغنم بن عوؼ بن اٟتارث بن
ا٠تررج  ،لو صحبة  ،كىو ابن أخي النجاشي  ،كىو ابن أـ أٯتن موالة رسوؿ اهلل  " ا.ىػ .
انظر  :معجم الصحابة البن قانع ( ، )126/1كإكماؿ الكماؿ (. )241/3
( )5أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، )88/25( ، )228كقد تقرر بو فيما يظهر ٕب فلم أجده عند غَته،
كنصو  :قاؿ رسوؿ اهلل  " أال يقطع السارؽ إال ُب ىح ىج ىفة " (قالت أـ أٯتن) " كقومت على عهد رسوؿ اهلل

 ديناران أك عشرة دراىم " كىذا اٟتديث فيو كبلـ طويل ألىل العلم قد ذكره الزيلعي ُب نصب الراية  ،كاٟتاصل
منو " أف اٟتديث معلوؿ  ،فإف كاف أٯتن اٟتبشي صحابيان فعطاء ك٣تاىد ٓب يدركاه فهو منقطع  ،كإف كاف تابعيان
فاٟتديث مرسل  ،كلكنو يتقول بغَته من األحاديث ا١ترفوعة كا١توقوفة .
انظر  :فتح البارم البن حجر (  ، )103/12إٖتاؼ ا١تهرة البن حجر (  ، )222/18جامع األحاديث
( ، )225/17نصب الراية للزيلعي (. )360/3
( )6ذكره الكاسا٘ب ُب بدائع الصنائع ( ، )77/7كنسبو لكتاب األصل حملمد الشيبا٘ب كٓب أقف عليو ىناؾ .
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جواب عن االعًتاض -:
أقل أحوا٢تا أهنا حسنة كمنها الصحيح  ،كأما الضعيف منها فيعضد
ال ييسلَّم ما ذيكر بل ُّ
بعضها بعضان .
-6أف األصل أف اإلٚتاع قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة  ،كفيما دكف العشرة
اختلف العلماء الختبلؼ األحاديث  ،فوقع االحتماؿ ُب كجوب القطع  ،فبل ٬تب مع

االحتماؿ

)(1

.

اعتراض من كجهين -:

الوجو األكؿ :
ال ييسلَّم أف اإلٚتاع قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم  ،بل من أىل العلم

من يرل أف كجوب القطع ال ٬تب إال بسرقة أربعُت در٫تان فما فوؽ ذلك .

الوجو الثاني :
لو يسلّْم أف اإلٚتاع قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم فليس ذلك لكوهنا

ىي النصاب الذم ٬تب فيو القطع  ،كإ٪تا لكوهنا قد زادت على النصاب إذ إف النصاب ىو
ربع دينار أك ثبلثة دراىم

)(2

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ما ذيكر بل إف اإلٚتاع انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم  ،كأما القوؿ

ا١تذكور فهو شاذه ٥تالف ١تا عليو ٚتهور أىل العلم

)(3

القوؿ الثاني -:

.

يد السارؽ ىو ربع دينار أك ثبلثة دراىم فصاعدان  ،كركم ذلك
النصاب الذم تقطع فيو ي

عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي كعائشة

)(4

رضي اهلل عنهم  ،كبو قاؿ الفقهاء السبعة

)(1

،

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )77/7البناية شرح ا٢تداية (. )530/5
( )2انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )207/3البياف كالتحصيل (  ، )227/16الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )457/6
اٟتاكم الكبَت للماكردم ( ، )230/12ا١تغٍت ( ، )105/9شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (. )325/6
( )3انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )77/7البناية شرح ا٢تداية (. )530/5
( )4تقدمت ترٚتتها ص (. )42
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كإليو ذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية
بأدلة كىي :
)(6

-1عن عائشة
.
-2عن عبداهلل

دراىم

)(8

)(5

)(7

.

)(2

كالشافعية

)(3

)(4

كاٟتنابلة كغَتىم  .كاستدلوا لذلك

رضي اهلل عنها أف النيب  قاؿ  " :تقطع اليد ُب ربع دينار فصاعدان"
٣تن ٙتنو ثبلثة
بن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  قطع ُب ٍّ

ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدـ بياف أٝتائهم ص (. )423
( )2انظر  :اٞتامع الصغَت كشرحو النافع الكبَت (  ، )296/1التهذيب ُب اختصار ا١تدكنة (  ، )425/4التلقُت ُب
الفقو ا١تالكي ( ، )200/2الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )1080/2البياف كالتحصيل ( ، )227/16ا١تقدمات
ا١تمهدات (  ، )207/3الذخَتة (  ، )143/12بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، )230/4القوانُت الفقهية
( ، )2306الرسالة أليب زيد القَتكا٘ب (  ، )130إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك
(. )116/1
( )3انظر  :األـ للشافعي (  ، )385اإلقناع للماكردم (  ، )171/1اٟتاكم الكبَت (  ، )320/12التنبيو ُب الفقو
 ، )354/3هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب
الشافعي (  ، )245/1ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي (
( ،)222/17الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )457/6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )436/12ركضة الطالبُت
كعمدة ا١تفتُت (  ، )110/10التذكرة ُب الفقو الشافعي البن ا١تلقن (  ، )131كفاية األخيار ُب حل غاية
االختصار (.)484
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة (  ، )105/9عمدة الفقو (  ، )137العدة شرح العمدة (  ، )604احملرر ُب الفقو على
مذىب اإلماـ أٛتد (  ، )157/2الشرح الكبَت (  ، )239/10الفركع كتصحيح الفركع (  ، )134/10شرح
الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )433/7اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ( ، )262/10اإلقناع ُب فقو
اإلماـ أٛتد (  ، )275/4زاد ا١تستقنع (  ، )221دليل الطالب (  ، )319الركض ا١تربع (  ، )673شرح منتهى
اإلرادات ( ، )367/3كشف ا١تخدرات ( ، )772/2مطالب أكٕب النهى (. )227/6
( )5تقدمت ترٚتتها ص (. )42
( )6أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ رقم
( ، )160/8( )6790كمسلم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :حد السرقة كنصأّا  ،رقم (.)1311/3( )1684
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )8أخرجو البخارم  ،كتاب  :اٟتدكد  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ رقم
(. )200/8( )6795
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-3عن أنس
ٕب بثبلثة دراىم"

)(1
)(2

 -4عن عمرة

رضي اهلل عنو قاؿ  :قطع أبو بكر ُب ٣تن ما يساكم  ،كما يسر٘ب أنو
.

)(3

اهلل عنو قطع ُب أيترجة

بنت عبدالرٛتن رضي اهلل عنها قالت  " :قد علمت أف عثماف رضي

)(4

قومت بثبلثة دراىم "

)(5

.

كجو الداللة من األحاديث كاآلثار السابقة :
أف النيب َّ بُت بوضوح أف نصاب السرقة ىو ربع دينار أك ثبلثة دراىم  ،كىي أدلة
متفق عليها .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
قد كردت أدلة من السنة كاآلثار قد عارضت األدلة ا١تذكورة  ،حيث كرد فيها أف نصاب
السرقة ىو دينار أك عشرة دراىم

)(6

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )303
( )2أخرجو إٝتاعيل بن جعفر ُب كتابو  " :حديث علي بن حجر السعدم عن إٝتاعيل بن جعفر ا١تد٘ب " رقم
( ، )204/1( )106كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، )236/10( )18970كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم
( ، )475/5 ( )28092كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم (  ، )21/7 ( )7359ككذلك ُب السنن الصغرل
رقم ( ، )308/3( )2608كأبو الشيخ األصبها٘ب ُب كتابو  :ذكر األقراف  ،رقم ( ، )81/1( )269كما ذكره
ابن عبدالت ُب االستذكار (. )535/7
كاألثر إسناده صحيح  ،كإسناده من طريق عبدالرزاؽ عن الثورم عن ٛتيد الطويل عن أنس رضي اهلل عنو .
( )3تقدمت ترٚتتها ص (. )1013
( )4تقدـ بياف معناىا ص(. )1013
( )5أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، )260/8( )16965كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ()188/3( )311
 ،كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم (  ، )475/5 ( ، )28096كاإلماـ مالك ُب موطئو  ،رقم ( )1519
( ، )832/2كالشافعي ُب مسنده  ،رقم (. )334/1( )1542
فاألثر صحيح كما قاؿ ذلك ابن ا١تلقن رٛتو اهلل تعأب .
انظر  :البدر ا١تنَت (. )678/8
( )6انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم ( ، )654/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب ( ، )746/2اٞتوىرة النَتة
(. )164/2
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الوجو الثاني :
أف إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم ،
كاختلف العلماء فيما دكف ذلك  ،فوقع االحتماؿ ُب كجوب القطع فيما دكف العشرة دراىم،
كبناءن على ذلك ال ٬تب القطع باالحتماؿ

)(1

.

جواب عن االعتراض من ثالثة أكجو :
الوجو األكؿ :
ييسلَّم بوركد أدلة تدؿ على أف نصاب القطع إ٪تا ىو دينار أك عشرة دراىم إال أف ىذه

األدلة إما معلولة أك ضعيفة أك اجتهادات لبعع الصحابة رضي اهلل عنهم ٓتبلؼ ما ذكرنا
من األدلة فهي أحاديث صحيحة متفق على صحتها

)(2

.

الوجو الثاني :
ال ييسلَّم أف اإلٚتاع قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم  ،بل من أىل العلم

من يرل أف كجوب القطع ال ٬تب إال بسرقة أربعُت در٫تان فما فوؽ ذلك .

الوجو الثالث :
لو يسلّْم أف اإلٚتاع قد انعقد على كجوب القطع ُب العشرة دراىم فليس ذلك لكوهنا

ىي النصاب الذم ٬تب فيو القطع  ،كإ٪تا لكوهنا قد زادت على النصاب إذ إف النصاب ىو
ربع دينار أك ثبلثة دراىم

)(3

.

القوؿ الثالث :
قدر النصاب ا١توجب للقطع ىو ٜتسة دراىم  .كركم ذلك عن أيب بكر كعمر رضي

( )1انظر  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، )77/7تبيُّْت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (. )212/3
( )2انظر  :تنقيح التحقيق البن عبدا٢تادم (  ، )555/4نصب الراية للزيلعي (  ، )360/3فتح البارم البن حجر
(. )103/12
( )3انظر  :ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )207/3البياف كالتحصيل (  ، )227/16الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )457/6
اٟتاكم الكبَت للماكردم ( ، )230/12ا١تغٍت ( ، )105/9شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (. )325/6
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اهلل عنهما كإليو ذىب بعع أىل العلم

)(1

.

كاستدلوا لذلك بدليلين كىما:
-1عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ  " :ال تقطع ا٠تمس إال ُب ٜتس "
اعتراض :

الوجو األكؿ :
أف ىذا األثر منقطع

)(3

)(2

.

.

الوجو الثاني - :
أف األثر كلو ٓب يكن منقطعان فإنو ال يقابل ا١ترفوع الصحيح

)(4

.

جواب عن االعتراض :
يسلّْم بأف األثر منقطع إال أف العمل على ىذا عند بعع فقهاء التابعُت رضي اهلل عنهم.
)(5

.

٦تا يدؿ على أف لو أصبلن
)(1
)(6
-2ركم عن أيب ىريرة كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما قاال  " :تقطع اليد ُب

( )1كسليماف بن يسار  ،كابن أيب ليلى كأيب شتمة  ،كاٟتسن البصرم كالنخعي كغَتىم  ،انظر  :بدائع الصنائع ُب
ترتيب الشرائع ( ْ ، )77/7تر ا١تذىب (  ، )52/13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )437/12ا١تغٍت
البن قدامة (. )419/13
( )2أخرجو النسائي ُب سننو  ،كتاب  :قطع السارؽ  ،باب  :ذكر اختبلؼ أيب بكر بن ٤تمد كعبداهلل بن أيب بكرة
عن عمرة ُب ىذا اٟتديث  ،رقم (  ، )71/8 ( )4940كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم ( ، )185/3 ( )307
كالبيهقي ُب سننو الكتل (  ، )261/8( )16973كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ،رقم ( ، )475/5( )28099
كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (. )236/10( )18965
قاؿ السيوطي رٛتو اهلل تعأب  " :ال تنقطع ا٠تمس  :أم ٜتس أصابع كناية عن اليد  ،كقولو إال ُب ٜتس :
أم ٜتس دراىم كىذا ال يقابل ا١ترفوع الصحيح  ،كقاؿ البيهقي  " :ىو منقطع " .
انظر  :السنن الكتل ( ، )261/8كشرح السيوطي على سنن النسائي (. )82/8
( )3انظر  :السنن الكتل ( ، )261/8كشرح السيوطي على سنن النسائي (. )82/8
()4انظر  :الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ( ، )1080/2األـ للشافعي ( ، )385ا١تغٍت البن قدامة (.)105/9
( )5انظر  :سنن الًتمذم (. )41/4
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )136
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ُب ٜتسة دراىم "

)(2

.

اعتراض :
ما ركم عن أيب ىريرة كأيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنهما ال يعرؼ لو إسناد  ،كبناءن
)(3
على ذلك ال تصح النسبة إليهما .

جواب عن االعتراض :
يسلّْم بذلك إال أف العمل على ىذا عند بعع فقهاء التابعُت رضي اهلل عنهم ٦تا يدؿ
)(4

على أف لو أصبلن
القوؿ الرابع :

.

قدر النصاب الذم تقطع فيو اليد ىو درىم كاح هد كما فوقو  ،كإٔب ذلك ذىب بعع
()5

أىل العلم .

القوؿ الخامس :

قدر النصاب الذم تقطع فيو يد السارؽ ىو أربعة دراىم فصاعدان  ،كىو مركم عن أيب
)(6

ىريرة كأيب سعيد

)(7

)(8

ا٠تدرم رضي اهلل عنو .

القوؿ السادس :
قدر النصاب الذم تقطع فيو يد السارؽ ىو أربعوف در٫تان  ،كإٔب ذلك ذىب بعع
ػػػػػػػػػ
=

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )119
( )2انظر  :سنن الًتمذم (. )41/4
( )3ذكره اإلماـ الًتمذم ( )41/4كٓب يذكر لو إسنادان .
( )4انظر  :سنن الًتمذم (. )41/4
( )5انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )53/13البياف ُب مذىب الشافعي ( ، )437/12ا١تغٍت البن قدامة (.)419/12
( )6تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )119
( )8انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )53/13البياف ُب مذىب الشافعي ( ، )437/12ا١تغٍت البن قدامة (.)419/12
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العلماء

)(1

.

القوؿ السابع :
قدر النصاب ا١توجب للقطع ىو در٫تاف  ،كال يقطع فيما دكهنما  ،كإليو ذىب بعع
أىل العلم

)(2

.

القوؿ الثامن :

)(3

قدر النصاب ا١توجب للقطع ىو نصف دينار  ،كإٔب ذلك ذىب بعع الفقهاء .
يدم من كتب .
كٓب أقف ٢تذه ا١تذاىب على أدلة فيما بُت َّ

الراجح :

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم فإف الذم يظهر ٕب ىو أف الراجح ما ذىب إليو
ٚتهور أىل العلم من الصحابة كمن بعدىم من أف النصاب ا١توجب للقطع ُب السرقة ىو ربع
دينار أك ثبلثة دراىم كذلك لؤلسباب اآلتية -:
-1أف أدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب أقول من بقية األدلة الواردة عند بقية أىل العلم ،
حيث إهنا ثابتة ُب الصحيحُت من حديث عائشة كعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
كغَت٫تا.
-2أنو كردت آثار كثَتة عن السلف رضي اهلل عنهم من الصحابة كالتابعُت  ،كقد
اختلفوا ُب مقدار النصاب ا١توجب للقطع  ،إال أف األدلة الثابتة ُب الصحيحُت تؤيد اآلثار
اليت تقوؿ بأف كجوب القطع إ٪تا يكوف ُب ربع دينار أك ثبلثة دراىم  ،كبناءن على ذلك
ب جانب األدلة ا١توافقة ١تا ُب الصحيحُت على غَتىا .
فىػنيػغىلّْ ي
كمرد التشريع إٔب
-3أف األدلة الواردة ُب الصحيحُت مرفوعة إٔب النيب ُ ب الغالب ُّ ،
اهلل كرسولو  حيث قاؿ سبحانو  :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

( )1انظر ْ :تر ا١تذىب ( ، )53/13ا١تغٍت البن قدامة (. )419/12
( )2انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (. )437/12
( )3انظر ْ :تر ا١تذىب (. )53/13
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()1

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ .
عامة الفقهاء
-4أف القوؿ الثا٘ب ىو قوؿ الفقهاء السبعة رضي اهلل عنهم بل كقوؿ َّ
كٚتهور ا١تتأخرين من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم .

( )1النساء 59 :
-1047-

المبحث الخامس
كجوب قتل الساحر
أكالن  :تعريف الساحر لغةن كاصطالحان:
تعريف الساحر لغةن:

قرب
الساحر ىو اسم فعل كىو الذم يتعاطى ّْ
الس ٍحىر  ،بال ىك ٍسر كىو ُب اللغة :ىع ىم هل يي ي
فيو إًٔب الشيطاف كٔتىعيونة منو  ،ككل أمر ٮتفى سببو كيتخيل على غَت حقيقتو ك٬ترم ٣ترل
اٟتق ،كيقاؿ ىو
التمويو كا٠تداع ككل ما لطف مأخذه كدؽ ،كىو إخراج الباطل ُب صورة ّْ
ا٠تديعة .فالسُت كاٟتاء كالراء ه
أصوؿ ثبلثة متباينة :أحدىا ٍ
عض هو من األعضاء ،كاآلخر ىخ ٍدعه
ً
كقت من األكقات(.)1
كشبهوي ،كالثالث ه
تعريف السحر اصطالحان:
ىو عزائم كرقى كعقد يؤثّْر ُب القلوب كاألبداف  ،فيمرض كيقتل كيفرؽ بُت ا١ترء كزكجو
بإذف اهلل(.)2
ثانينا :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين على كجوب قتل الساحر -:
ىو أبو الطيب ٤تمد ( )3صديق البخارم ً
القنَّوجي ُب كتابو الركضة الندية حيث قاؿ( :
( )1انظر  :ا١تعجم الوسيط (  ، )419 /1القاموس احمليط (  ، )518تاج العركس (  ،)514 /11الكليات
( ، )780معجم مقاييس اللغة ()138 /3
( )2انظر  :أصوؿ اإلٯتاف ُب ضوء الكتاب كالسنة (. )92
( )3ىو ٤تمد صديق خاف بن حسن بن علي بن لطف اهلل اٟتسيٍت البخارم ً
القنَّوجي (،ا١تولود سنة  1248 :ىػ -
 1832ـ) ك(ا١تتوَب سنة 1307 :ىػ 1890 -ـ) أبو الطيب :من رجاؿ النهضة اإلسبلمية آّددين .كلد
كنشأ ُب قنوج (با٢تند) كتعلم ُب دىلي .كسافر إٔب ّٔوپاؿ طلبا للمعيشة ،ففاز بثركة كافرة ،قاؿ ُب ترٚتة نفسو:
( ألقى عصا الًتحاؿ ُب ٤تركسة ّٔوپاؿ ،فأقاـ ّٔا كتوطن ك٘توؿ ،كاستوزر كناب ،كألف كصنف) كتزكج ٔتلكة
ّٔوياؿ ،كلقب بنواب عإب اٞتاه أمَت ا١تلك ّٔادر  ،ككانت كفاتو ليلة ٚ 29تادل الثانية  1307كىي توافق
 20فتاير  .1890لو نيف كستوف مصنفا بالعربية كالفارسية كا٢تندسية.
-1048-

=

كقد كرد ُب الساحر ٓتصوصو أف حده القتل  ،كال يعارض ذلك ترؾ النيب صلى اهلل تعأب
عليو كآلو كسلم لقتل لبيد بن األعصم ( )1الذم سحره فقد يكوف ذلك قبل أف يثبت أف حد
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :األعبلـ ( ، )168 /6أّتد العلوـ  ، 939إيضاح ا١تكنوف  10 :1كالكتبخانة . 42 :7
( )1ىو لبيد بن األعصم الزرقي ،رجل من زريق حليف اليهود ،قد ٚتع أكصاؼ ا٠تبث فهو يهودم منافق ساحر ،ال
ييعلم مولده كال كفاتو أل ٌف العلماء ال يتتبعوف سَت من آذل رسوؿ اهلل صلوات اهلل كسبلمو عليو كال من شتمو،

كبنو يزىريق بطن مشهور من ا٠تزرج كىم من األنصار ،كقد أسلم أكثرىم بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو كسلم .
ككاف ٢تم مسجد معركؼ ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ؛ ككاف كل من األكس كا٠تزرج ٢تم حلفاء من اليهود
ُب اٞتاىلية .
كذكر عبد اهلل بن عباس سبب كوف لبيد بن األعصم يهوديان كىو من زريق حيث قاؿ ( :ىكانى ً
ت الٍ ىم ٍرأىةي تى يكو يف ًم ٍقبلىتنا
ً
فىػتجعل علىى نػى ٍف ًسها إً ٍف عاش ى٢تا كلى هد أى ٍف تيػه ّْوده فىػلى َّما أ ً
ً ً
ً
صا ًر فىػ ىقاليوا الى
يجليى ٍ
ى ٍى ي ى
ٍ
ى ىي
ت بػىنيو النَّض ًَت ىكا ىف في ًه ٍم م ٍن أىبٍػنىاء األىنٍ ى
ى
ى ى ىى
ً
ً
الر ٍش يد م ىن الٍغى ّْى) قى ى
ت الًَّىت الى
ُت ُّ
نى ىد ي
اؿ أىبيو ىد ياكىد :الٍم ٍقبلى ي
ع أىبٍػنىاءىنىا فىأىنٍػىزىؿ اللَّوي ىعَّز ىك ىج َّل (الى إً ٍكىر ىاه ًَب الدّْي ًن قى ٍد تىػبىػ َّ ى
ً
يش ى٢تىا ىكلى هد.
يىع ي
ركاه أبو داكد ُب سننو كتاب اٞتهاد باب ًَب األ ً
ىس ًَت ييكىٍرهي ىعلىى ا ًإل ٍسبلىًـ .رقم اٟتديث ()11 /3( )2684
قوؿ اليهود ( :ال ندع أبناءنا ) يريدكف أبناءىم من الرضاعة٦ ،تن أرضعوىم فتهودكا من األكس كا٠تزرج قبل ٣تيء
اإلسبلـ .
كُب نقل البيهقي حديث سعً ً
اصةن.
أب (الى إً ٍكىر ىاه ًَب الدّْي ًن) قى ى
ت  :ىخ َّ
يد بٍ ًن يجبىػ ٍوَت ًَب قىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
اؿ  :نػىىزلى ٍ
صا ًر قيػ ٍل ي
ت ًَب األىنٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك
قى ى
اؿ  :ىخ َّ
س ب ىذل ى
ت نػىٍزىرةن أ ٍىك م ٍقبلىةن تىػٍنذ ير لىئ ٍن ىكلى ىد ٍ
اصةن ىكانىت الٍ ىم ٍرأىةي مٍنػ يه ٍم إذىا ىكانى ٍ
ت ىكلى ندا لىتى ٍج ىعلىنَّوي َب الٍيىػ يهود تىػ ٍلتىم ي
ً
وؿ بػ ىقائًًو فىجاء ا ًإلسبلىـ كفًي ًهم ًمٍنػهم فىػلى َّما أ ً ً ً
وؿ اللَّ ًو أىبٍػنى ياؤنىا ىكإً ٍخ ىوانػينىا فًي ًه ٍم
ص يار  :يىا ىر يس ى
ٍ
يجليىت النَّض يَت قىالىت األىنٍ ى
طي ى ى
ى ى ٍ ي ى ٍ يٍ
فىس ىكت عٍنػهم رس ي ً
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو
اؿ ىر يس ي
ت ( الى إً ٍكىر ىاه ًَب الدّْي ًن) فىػ ىق ى
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو كسلم -فىػنىػىزلى ٍ
ى ى ى يٍ ىي
ً
ً
ً
وى ٍم ىم ىع يه ٍم ».
اختى ياركيك ٍم فىػ يه ٍم مٍن يك ٍم ىكإًف ٍ
ىص ىحابي يك ٍم فىًإف ٍ
ىجلي ي
اختى يار ي
كسلم «: -قى ٍد يخيّْػىر أ ٍ
كى ٍم فىأ ٍ
ً
كؿ الٍ يفرقى ً
اب قىػبل نػيز ً
ً ً
اف رقم اٟتديث ( )19112
ركاه البيهقي ُب سننو الكتل كتاب اٞتزية باب ىم ٍن ىٟت ىق بًأ ٍىى ًل الٍكتى ٍ ى ي
ٍ
(.)186 /9
كُب مشكل اآلثار عن أيب بشر قاؿ  :سألت سعيد بن جبَت عن قولو عز كجل  :ال إكراه ُب الدين ؟ قاؿ  :نزلت ىذه
اآلية ُب األنصار  ،قلت  :خاصة ؟ قاؿ  :خاصة  ،كانت ا١ترأة ُب اٞتاىلية إذا كانت نزرة  ،أك مقبلتا  ،تنذر ،
إف كلدت كلدا ٕتعلو ُب اليهود تلتمس بذلك طوؿ بقائو  ،فجاء اإلسبلـ  ،كفيهم منهم  ،فلما أجليت بنو
النضَت  ،قالوا  :يا رسوؿ اهلل  ،أبناؤنا  ،كإخواننا فيهم  ،فسكت عنهم  ،فأنزؿ اهلل عز كجل  :ال إكراه ُب الدين
قد تبُت الرشد من الغي  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  « :خَتكا أصحابكم  ،فإف اختارككم  ،فهم
منكم  ،كإف اختاركىم  ،فهم منهم » قاؿ  :فأجبلىم معهم .
اإلجبلء  :اإلخراج كا١تفارقة كالنفي كالطرد كاالستبعاد.
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الساحر القتل  ،كقد يكوف ذلك ألجل خشية معرة اليهود كقد كانوا أىل شوكة حىت أبادىم
اهلل كفل شوكتهم كأقلهم كأذ٢تم  ،كقد عمل ا٠تلفاء الراشدكف على قتل السحرة كشاع ذلك
كذاع كٓب ينكره أحد)(.)1
ثالثنا :ثبوت ذلك عنهم من عدمو -:
( )

- 1عن ابن ا١تسيب  : 2أف عمر بن ا٠تطاب " :أخذ ساحرا  ،فدفنو إٔب صدره ٍ ،ب
تركو  ،حىت مات " (.)3
اح ور كس ً
- 2عن ّتالة ()4قاؿ  :كتب عمر ر ًضي اللَّو عنو  :أف اقتيػليوا يك َّل س ً
احرةو قى ىاؿ :
ى ى ي
ى ىى
ً () 5
ثبلث ىس ىواحىر
فىػ ىقتىػ ٍلنىا ى
ػػػػػػػػػ
=

مشكل اآلثار للطحاكم ُب باب بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من قولو لبٍت النضَت ١تا أمر
بإجبلئهم من ا١تدينة عند قو٢تم لو  :إف لنا ديونا ٓب ٖتل  « :ضعوا كتعجلوا »  ،رقم اٟتديث ( /9( )3631
 ، )294كرقم اآلخر للحديث (.)334 /13( )5339
كذكره ابن حباف قاؿ ( :عن ابن عباس ُب قولو  { :ال إكراه ُب الدين } قاؿ  :كانت ا١ترأة من األنصار ال يكاد
يعيش ٢تا كلد فتحلف  :لئن عاش ٢تا كلد لتهودنو فلما أجليت بنو النضَت إذا فيهم ناس من أبناء األنصار
فقالت األنصار  :يا رسوؿ اهلل أبناؤنا فأنزؿ اهلل ىذه اآلية  { :ال إكراه ُب الدين } قاؿ سعيد بن جبَت  :فمن
شاء ٟتق ّٔم كمن شاء دخل ُب اإلسبلـ ) قاؿ شعيب األرنؤكط  :إسناده صحيح على شرطهما ،ركاه ابن
حباف ُب صحيحو ُب كتاب اإلٯتاف باب التكليف ذكر اإلخبار عن اٟتالة اليت من أجلها أنزؿ اهلل جل كعبل {
ال إكراه ُب الدين }  ،رقم اٟتديث (.)352 /1( )140

( )1الركضة الندية شرح الدرر البهية  ،القنوجي . )293/2( ،
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )397
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قتل الساحر رقم اٟتديث (.)184 /10( )18755
( )3أ ٍ
ًً
اؿ
ىحنىف بن قيس بن يم ىعا ًكيىة ىكىكا ىف يج ٍزء ىعامل عمر قى ى
(ّ )4تالة بن ىعبدة التَّميمي الٍبى ٍ
م ىكاتب يج ٍزء بن يم ىعا ًكيىة ىعم ٍاأل ٍ
ص ًر ٌ
اٞتًٍزيىة ىكا ىف ىحيا ًٔتى َّكة سنة سبعُت .
ىجاءىنىا كتاب عمر ىرىكل ىعنوي ىع ٍمرك بن ًدينىار ًُب أكؿ كتاب ٍ

انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )122 /1( )150الثقات البن حباف رقم الًتٚتة ( /4( )1933
.)83

()5

أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب ا٠تراج  ،باب ُب أخذ اٞتزية من آّوس  ،رقم اٟتديث (،)133/3( )3045
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()1

- 3عن ابن عمر أف جارية ٟتفصة سحرهتا كاعًتفت بذلك فأمرت ّٔا عبد الرٛتن ابن
زيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثماف فقاؿ ابن عمر ما تنكر على أـ ا١تؤمنُت من
امرأة سحرت كاعًتفت فسكت عثماف(.)2
() 3

-4عن ّتالةي بن ىعٍب ىدةى  ،قاؿ  :كنت كاتبان ٞتزء بن معاكية  ،عم األحنف بن قيس ،
كفرقوا بُت كل ذم يٍ٤ت ًروـ من
كل ساح ور كساحرةّْ ،
إذ جاءنا كتاب عمر قبل موتو بشهر  :اقتلوا َّ
و
رج ول من آّوس
آّوس  ،كاهنوىم عن َّ
ثبلث سواحرَّ ،
الزمزمة  ،فقتلنا ُب يوـ ى
كفرقٍػنىا ى
بُت يك ّْل ي
ض السيف على فخذه  ،فأكلوا كٓب
فعىر ى
كحرمتو ُب كتاب اهلل  ،كصنى ىع طعامان كثَتان فدعاىم ى
يزمزموا  ،كألقوا كقٍػىر و
أخ ىذ من آّوس اٞتزية حىت
بغل أك بغلُت من الورؽ  ،كٓب يكن عمر ى
شهد عبدالرٛتن بن عوؼ أف النيب  ، أخذىا من ً
٣توس ىى ىجر (. )4
()5

-5عن ابن عمر َّ ،
أف جارية ٟتفصة سحرهتا  ،ككجدكا سحرىا  ،كاعًتفت  ،فأمرت
فأنكرهي  ،ك َّ
اشتد عليو  ،فأىتاهي ابن عمر فأخته
عبدالرٛتن بن زيد فقتلها  ،فبىػلى ىغ ذلك عثماف ى
سحرهتا  ،ككجدكا ًس ٍحرىا  ،كاعًتفت بو  ،فكأ َّ
ىف عثماف إ٪تا أنكر ذلك ألهنا قيتلت بغَت
أهنا ى
ػػػػػػػػػ
=

كأخرجو البيهقي ُب سننو الصغرل برقم  ، )46/7 ( 2520كأخرجو الشافعي ُب مسنده كتاب اٟتدكد الباب
الثالث فيما جاء ُب قطاع الطريق رقم اٟتديث (  )89/2 ( )290كاللفظ لو  ،كاإلماـ أٛتد ُب مسنده  ،رقم
اٟتديث (. )196/3( )1657
قاؿ الطوسي  :ىذا حديث حسن صحيح .
انظر ٥ :تتصر األحكاـ  ،رقم اٟتديث ( . )49/3( )1348
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )64
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كًتاب اللقطة باب قتل الساحر رقم اٟتديث (.)180 /10( )18747
( )2أ ٍ

()3تقدمت ترٚتتو ص (. )1026
( )4أخرجو البزار ُب مسند (البحر الزخار) برقم  )191/1( 1060كُب مصنف ابن أيب شيبة برقم – 29585
( ، )136/10أخرجو البيهقي ُب السنن الكتل – (  ، )247/8أخرجو أبو داكد ُب سننو باب – ُب أخذ
اٞتزية من آّوس برقم  ، )282/8( 2646كأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو برقم )193/5( -2023
 ،كأخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو برقم . )179/10( 18745
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )64
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إ ٍذنًو (. )1





رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :
اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب كجوب قتل الساحر ٔتجرد السحر على قولُت :

القوؿ األكؿ :

٬تب قتل الساحر ٔتجرد السحر  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم من اٟتنفية
)(3

)(2

)(4

كا١تالكية  ،كاٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب - :
)(5

)(6

-1عن جندب قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  : حد الساحر ضربة بالسيف .
( )1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم

 ، )135/10 ( 29853أخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل برقم

 ، )46/7( – 2520أخرجو الطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت برقم  ، )26/17( 18824صححو ابن القيم ُب
زاد ا١تعاد (. )62/5
( )2انظر  :تبيٌُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، )293/3الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (  ، )240/4النتف ُب
 ، )711/2البناية شرح ا٢تداية
الفتاكل للسعدم (  ، )694/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (
( ، )296/7البحر الرائق شرح كنز الدقائق (. )136/5
( )3انظر  :الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب ( ، )200/2التلقُت ُب الفقو ا١تالكي ( ، )195/2الكاُب ُب
فقو أىل ا١تدينة ( ، )1091/2البياف كالتحصيل ( ، )444/6( ، )375/16ا١تقدمات ا١تمهدات (،)225/3
بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )243/4الذخَتة ( ، )33/12إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ
مالك ( ، )114/1القوانُت الفقهية ( ، )240التاج كاإلكليل ١تختصر خليل (. )371/8
( )4انظر  :مسائل اإلماـ أٛتد (  ، )3477/7ا١تغٍت البن قدامة (  ، )30/9الشرح الكبَت على منت ا١تقنع
( ، )115/10شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )241/6ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، )494/7شرح منتهى
اإلرادات (  ، )399/3كشاؼ القناع (  ، )177/6كشف ا١تخدرات (  ، )780/2مطالب أكٕب النهى
( ، )304/6حاشية الركض ا١تربع (. )413/7
( )5يجٍن يدب بن يجنى ىادة كيػي ىقاؿ يجٍن يدب بن السكن كيػي ىقاؿ بريد بن يجنى ىادة أىبيو ىذر الٍغً ىفا ًرم الٍ ً
مد٘ب سكن الرب ىذة ٝتع النًَّيب
ٌ
ى
ى
صلَّى اهلل ىعلىٍي ًو ىكسلم ىرىكل ىعنوي ىعنوي أنس بن ىمالك كاألحنف بن قيس ىكزيد بن كىب كمعركر بن يس ىويٍد كخرشة بن
ى
ً
ً
ً
اٟتر ُب ًٍ
ات أىبيو ذىر بالربذة
ٍ
اؿ الذىلي قى ى
م ىكقى ى
ات ُب ى
اؿ ىٍ٭ت ىِت ىم ى
اضعم ى
خبلفىة يعثٍ ىماف بالربذة قىالىو البي ىخار ٌ
اإلٯتىاف كمو ى
اؿ خلي ىفة مات قبل عبد اهلل بن مسعود كصلى علىي ًو ابن مسعود كماتىا ىً
ٚت نيعا سنة 32
سنة  32ىكقى ى ى ى ى
ى ٍ ي ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ي ىى
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة ( ، )146/1( )180معرفة الصحابة ( ، )557/2األعبلـ ()140/2
( )6أخرجو الًتمذم ُب سننو  ،كتاب اٟتدكد  ،باب ما جاء ُب حد الساحر  ،رقم اٟتديث ( ، )60/4 ( )1460
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=

اح ور كس ً
-2عن ّتالة ) (1قاؿ  :كتب عمر ر ًضي اللَّو عنو  :أف اقتليوا يك َّل س ً
احرةو قىاؿ :
ي
ى
ى
ى
)(2
فىػ ىقت ٍلنىاه ثبلث سو ً
احىر .
ىى
)(4
)(3
-3عن ابن عمر َّ ،
سحرهتا  ،ككجدكا سحرىا  ،كاعًتفت ،
أف جارية ٟتفصة
)(5

فأنكرهي  ،ك َّ
اشتد عليو  ،فأىتاهي ابن
فأمرت عبدالرٛتن بن زيد فقتلها  ،فبلى ىغ ذلك عثماف ى
سحرهتا  ،ككجدكا ًس ٍحرىا  ،كاعًتفت بو َّ ،
فكأف عثماف إ٪تا أنكر ذلك ألهنا
عمر فأخته أهنا ى
)(6
قيتلت بغَت إ ٍذنًو .
)(1

)(7

-4عن أيب عثماف النهدم أف ساحران  ،كاف يلعب عند الوليد بن عقبة فكاف يأخذ

ػػػػػػػػػ
=

كالبيهقي ُب سننو الكتل  ،كتاب القسامة  ،باب تكفَت الساحر كقتلو إف كاف ما يسحر بو كبلـ كفر صريح،
رقم اٟتديث (  ، )136/8 ( )16277كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب اٟتدكد كالديات كغَته  ،رقم اٟتديث
( ، )114/3( ، )112كعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم اٟتديث (. )184/10( )18752
قاؿ البيهقي  :إٝتاعيل بن مسلم ضعيف .
انظر  :السنن الكتل (. )136/8
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )1026
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1026
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )64
( )4حفصة بنت عمر بن ا٠تطاب العدكية أـ ا١تؤمنُت  ،أمها زينب بنت مظعوف أخت قدامة بن مظعوف  ،ك أمها
طليحة بنت جدعاف أخت عبد اهلل بن جدعاف بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة .
قيل  :إهنا كلدت قبل مبعث النَب صلى اهلل عليو كسلم ٓتمسة أعواـ  .تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سنة
ً
ً
ً
اؿ
اجعها ٍبَّ قى ى
لقها تىطٍلي ىقة ىكاح ىدة فىػىر ى
صلَّى اهلل ىعلىٍيو ىكسلم طى ى
اثنتينوىكا ىف النًَّيب ى
ثبلث من ا٢تجرةكقيل  :تزكجها سنة ى
اٞتنَّة ًكُب سنة ٜتس ىكأ ٍىربىعُت توفيت
ص َّو ىامة قىػ َّو ىامة ىكإًنػ ىَّها ىزكجتك ًُب ٍ
قى ى
اؿ ٕب ًج ًٍتيل ىعلىٍي ًو َّ
صة فىًإنػ ىَّها ى
الس ىبلـ ىراجع ىح ٍف ى
صلى ىعلىٍيػ ىها ىم ٍرىكاف بن اٟتكم ىكيى ىو أ ًىمَت الٍ ىم ًدينىة.
صة بنت عمر ىك ى
ىح ٍف ى
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة ( ،)440/1( )647معرفة الصحابة ( ،)3213/6األعبلـ (. )264/2
( )5عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم القرشى العدكل  ،ا١تدٗب  ،مؤب عمر بن ا٠تطاب  ،أخو عبد اهلل بن زيد بن أسلم ،
ك أسامة بن زيد بن أسلممن كبار أتباع التابعُت  ،توُب سنة  164ىػ بػا١تدينة .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (. )535/14( )3280
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1027
( )7عبد الرٛتن بن مل بن عمرك بن عدل بن كىب بن ربيعة بن سعد بن جذٯتة  ،ك يقاؿ  :خزٯتة  ،ابن كعب بن
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=

السيف كيذبح نفسو كيعمل كذا كال يضره  ،فقد جندب

)(2

إٔب السيف فأخذه فضرب عنقو

)(3

ٍ ،ب قرأ  :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ .

كجو الداللة من األدلة السابقة -:
حد الساحر ضربة بالسيف  ،كذلك ُّ
أف النيب َّ بُت أف َّ
يدؿ على أف الساحر يقتل
ٔتجرد سحره .
اعتراض -:

قد صح عن النيب  أف دـ ا١تسلم ال ٭تل بالسحر كما ُب حديث عبداهلل بن مسعود

()4

رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ال ٭تل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل
كأ٘ب رسوؿ اهلل إال بإحدل ثبلث  :الثيٌب الزا٘ب كالنفس بالنفس كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ

للجماعة"

ػػػػػػػػػ
=

()5

كالقوؿ بأف الساحر ح ٌدهي القتل يعارض ىذا النص

()6

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم بأف قتل الساحر ٮتالف النص الشريف بل ىو موافق لو  ،ألف الساحر ال

رفاعة بن مالك بن هند بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن اٟتاؼ بن قضاعة  ،أبو عثماف النهدل الكوَب ،
ات ًُب
يلقهم ى
سكن البصرة  .أدرؾ اٞتاىلية ك أسلم على عهد النَب صلى اهلل عليو كسلم ك صدؽ إليو  ،ك ٓب ى
ً
ً
ُت ىكًمائىة سنة.
ىكاليىة ٍ
اٟت َّجاج سنة ٜتس ىكت ٍسعُت ىكيى ىو ابٍن ثىىبلث ى
انظر  :جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل رقم الًتٚتة (  ، )227/1 ( )456رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة
( ، )839/2( )1420معرفة الصحابة (. )1869/ 4
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )871
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )1028
( )3األنبياء  ، 3 :أخرجو الطتا٘ب ُب معجمو الكبَت رقم اٟتديث (  ، )244/2( )1704كالبيهقي ُب سننو الكتل،
كتاب القسامة  ،باب تكفَت الساحر كقتلو إف كاف ما يسحر بو كبلـ كفر صريح  ،رقم اٟتديث ( )16278
( ، )136/8كالدارقطٍت ُب سننو  ،كتاب اٟتدكد كالديات كغَته  ،رقم اٟتديث (  ، )114/3( )113كالبيهقي
ُب سننو الكتل  ،رقم اٟتديث ( ، )136/8( )16278إسناده صحيح  ،انظر  :االستيعاب (. )258/1
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )59
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )729
( )6انظر  :األـ للشافعي ( ، )293/1اٟتاكم الكبَت ( ، )89/13هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (.)120/17
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يتوصل إٔب السحر إال بالكفر باهلل تعاؿ  ،كذلك يوافق النص كال ٮتالفو

()1

.

القوؿ الثاني - :
أقر الرجل بأنو يسحر بكبلـ يكوف ذلك
أف الساحر ال يقتل ٔتجرد السحر إال إذا َّ
الكبلـ كفران كجب قتلو إف ٓب يتب ككذلك لو ثبتت عليو بو بيٌنة  ،ككصف البينة كبلمان يكوف

كفران  ،فإذا أكجبنا قتلو ٍب تاب كجبت توبتو  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية
()3

اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعأب
-1عن عمرة

()5

()4

كاستدلوا لذلك ٔتا يلي :

بنت عبدالرٛتن قالت  " :أف مدبرة لعائشة

لعتقها  ،فباعتها عائشة ٦تن يسيء ملكها من األعراب "
-2عن أيب أمامة بن سهل

()8

()7

.

()6

()2

 ،كىو ركاية عن

سحرهتا استعجاالن

قاؿ  :كنا مع عثماف كىو ٤تصور ُب الدار ككاف ُب الدار

( )1انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )296/7ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، )225/3الشرح الكبَت على منت ا١تقنع
(. )115/10
( )2انظر  :األـ للشافعي ( ٥ ، )293/1تتصر ا١تز٘ب (  ، )362/8اٟتاكم الكبَت للماكردم (  ، )89/13هناية
ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، )120/17الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )368/6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )348/11آّموع للنوكم (  ، )243/19ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، )347/9جواىر العقود
( ، )346/2أسٌت ا١تطالب شرح ركض الطالب ( ، )82/4فتح الوىاب بشرح ا١تنهاج (. )183/2
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )85
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )302/12اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼ البن ا١تنذر (. )408/2
( )5تقدمت ترٚتتها ص (. )1013
( )6تقدمت ترٚتتها ص (. )42
( )7أخرجو مالك ُب موطئو رقم اٟتديث (  ، )383/3 ( )841كالشافعي ُب مسنده رقم اٟتديث ( )1108
( ،)226كاٟتاكم ُب مستدركو رقم اٟتديث (  ، )244/4( )7516كالبيهقي ُب سننو الكتل  ،كتاب القسامة
 ،باب من ال يكوف سحره كفران كٓب يقتل بو أحدان ٓب يقتل  ،رقم اٟتديث (.)137/8( )16283
قاؿ اٟتاكم  :ىو صحيح على شرط البخارم كمسلم  ،كسكت عنو الذىيب ُب تلخيصو على ا١تستدرؾ ،
كقاؿ ابن ا١تلقن  :ىذا األثر صحيح  ،كقاؿ ابن حجر  :إسناده صحيح .
انظر  :ا١تستدرؾ ( ، )244/4البدر ا١تنَت ( ، )520/8تلخيص اٟتبَت (. )77/4
( )8أسعد بن سهل بن حنيف األنصارل ا١تدٗب  ،أبو أمامة  ،ك أمو حبيبة بنت أىب أمامة أسعد بن زرارة النقيب  ،ك
كانت من ا١تبايعات ٝ ،تى باسم جده ك كٌت بكنيتو  ،كلد َب حياة النَب صلى اهلل عليو كسلم  ،ك ىو ٝتاه ،
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة ( ، )100/1( )114معرفة الصحابة (. )3113/6
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الدار مدخل من دخلو ٝتع كبلـ من على الببلط فدخلو عثماف فخرج إلينا كىو متغَت لونو
فقاؿ إهنم ليتواعدكنٍت بالقتل آنفان  .قلنا يكفيكهم اهلل يا أمَت ا١تؤمنُت .
قاؿ كٓب يقتلونٍت ٝتعت رسوؿ اهلل يقوؿ  " :ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال بإحدل ثبلث
كفر بعد إسبلـ أك زنا بعد إحصاف أك قتل نفس بغَت نفس " فواهلل ما زنيت ُب جاىلية كال
إسبلـ قط كال أحببت أف ٕب بديٍت بدالن منذ ىدا٘ب اهلل كال قتلت نفسان فبم يقتلونٍت
()2

()1

.

-3عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  " : ال ٭تل دـ
امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأ٘ب رسوؿ اهلل إال بإحدل ثبلث " :الثيب الزا٘ب كالنفس

بالنفس  ،كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة "

()3

.

كجو الداللة من اآلثار من كجهين -:
الوجو األكؿ :
()4

حل
رضي اهلل عنها قد باعت ا١تدبرة اليت سحرهتا  ،كلو كجب قتلها ١تا َّ

أف عائشة
بيعها .
الوجو الثا٘ب -:

( )1أخرجو أبو داكد ُب سننو  ،كتاب الديات  ،باب اإلماـ يأمر بالعفو ُب الدـ  ،رقم اٟتديث ()290/4( )4504
 ،كأخرجو النسائي ُب سننو  ،كتاب ٖترٙب الدـ  ،ذكر ما ٭تل بو دـ ا١تسلم  ،رقم اٟتديث ( ، )91/7( )4019
كالبيهقي ُب سننو الكتل  ،كتاب النفقات  ،باب ٖترٙب القتل من السنة  ،رقم اٟتديث ( ، )18/8( )15621
كأٛتد ُب مسنده  ،رقم اٟتديث (  ، )491/1 ( )437كالبزار ُب مسنده  ،رقم اٟتديث ( ، )9/2 ( )346
كالطيالسي ُب مسنده  ،رقم اٟتديث (  ، )216/1 ( )1543كالشافعي ُب مسنده  ،رقم اٟتديث ( )318
(. )1433/1
قاؿ ابن ا١تلقن كاٟتاكم  :ىذا اٟتديث صحيح  ،ككافقو الذىيب  ،كقاؿ الًتمذم  :ىذا حديث حسن
غريب.
انظر  :البدر ا١تنَت ( ، )344/8تلخيص اٟتبَت ( . )43/4كأصلو ُب صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن
مسعود رضي اهلل عنو  ،رقم (. )1302/3( )1676
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )59
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1029
( )4تقدمت ترٚتتها ص (. )42
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أف النيب  أخت بأنو ال ٭تل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ
اهلل إال بإحدل ثبلث كىي :
أ-الثيب الزا٘ب .
ب-النفس بالنفس .
جػ-التارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة

()1

.

كٓب يصدر من الساحر أحد األمور الثبلثة فوجب أف ال ٭تل دمو
اعًتاض من ثبلثة كجوه :
الوجو األكؿ :

أنو ما صدر من عائشة

()3

رضي اهلل عنها ٭تمل عدة احتماالت :

األكؿ  :أنو ٓب يبلغها كفر الساحر ككجوب قتلو ٔتجرد سحره .
الثاني  :٭تتمل توبة ا١تدبرة قبل أف يرفع أمرىا إٔب إماـ ا١تسلمُت
()5

الثالث  :أف عائشة
ض إٔب إماـ ا١تسلمُت .
َّ
مفو ه

()2

.

()4

.

رضي اهلل عنها ال ٭تل ٢تا أف تقيم َّ
اٟتد عليها ألف ذلك أمره

الرابع  :٭تتمل أف عائشة رضي اهلل عنها قد اجتهدت ُب ذلك .
كإذا تطرؽ للدليل االحتماؿ بطل بو االستدالؿ .

الوجو الثاني :

أنو ثبت أدلة صحيحة تدؿ على كجوب قتل الساحر ٔتجرد سحره .

الوجو الثالث :

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1029
( )2انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )68/12ا١تغٍت البن قدامة (. )302/12
( )3تقدمت ترٚتتها ص (. )42
( )4انظر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ، )136/5ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، )225/3شرح الزركشي على ٥تتصر
ا٠ترقي (. )241/6
( )5تقدمت ترٚتتها ص (. )42
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أف قتل الساحر موافق للنص الذم استدللتم بو ألف الساحر ال يتوصل إٔب السحر إال
()1
بالكفر باهلل تعأب كىذا ما َّ
" كالساحر تارؾ لدينو
دؿ عليو قولو  " : التارؾ لدينو
بكفره يعمل السحر

()2

.

جواب عن االعتراض :
ال ييسلَّم ٔتا ذيكر من أف الساحر ٔتجرد سحره يكوف كافران كيدخل ُب عموـ قولو
()3

:

()4

"التارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة كما أف األصل ىو عصمة دـ ا١تسلم كال تزكؿ بالشك .
الراجح -:

بعد استعراض أقواؿ أىل العلم كأدلتهم فإف الذم يظهر ٕب ىو رجحاف القوؿ األكؿ
كذلك لؤلسباب اآلتية - :
-1أف األدلة الشرعية دلت بوضوح على كفر الساحر  ،حيث إنو ال يستطيع أف يتوصل
إٔب منزلة الساحر عند الشياطُت حىت يقدـ ٢تم أموران تدؿ على كفره باهلل تعأب  ،كيدؿ على

ذلك قولو تعأب :ﱡﭐﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ .
()5

-2كإذا كاف األمر كما تقدـ فإف الساحر ٬تب قتلو ٔتجرد السحر  ،إذ إنو داخل ُب
عموـ قوؿ النيب ُ ب حديث عبداهلل بن مسعود

()6

رضي اهلل عنو  " :ال ٭تل دـ امرئ

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1029
( )2انظر  :النتف ُب الفتاكل للسعدم (  ، )694/2اللباب ُب اٞتمع بُت السنة كالكتاب (  ، )711/2ا١تقدمات
ا١تمهدات ( ، )225/3بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد ( ، )243/4ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، )494/7ا١تغٍت البن
قدامة (. )30/9
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1029
( )4انظر  :الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )368/6ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ( ، )347/9جواىر العقود (. )349/2
( )5جزء من اآلية رقم  102سورة البقرة .
( )6تقدَّمت ترٚتتو ص (. )58
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()1

"

مسلم إال بإحدل ثبلث الثيٌب الزا٘ب  ،كالنفس بالنفس  ،كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة
.
-3أف النيب َّ بُت أف َّ
حد الساحر ضربة بالسيف كما ُب حديث جندب رضي اهلل
عنو  ،كىذا يدؿ على كجوب قتل الساحر ٔتجرد سحره  ،كال يلزمنا الكشف عما ُب القلوب
جل كعبل ىو
من معتقدات  ،ألف األصل أف األحكاـ الشرعية إ٪تا ٕترل على الظاىر كاهلل َّ
الذم يتؤب السرائر .



( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1029
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الباب الخامس

المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في القضاء
كالدعاكل  ،كفيو فصالف :

الفصل األكؿ  :آداب القضاء  ،كفيو تسعة مباحث :
المبحث األكؿ  :كجوب تقليد الحاكم قاضيا في كل ناحية من البالد .
المبحث الثاني  :تولي القضاء أفضل من تركو لمن استجمع شركطو .
المبحث الثالث  :عدـ جواز تولية المرأة للقضاء .

المبحث الرابع  :من آداب القاضي أف يجلس على بساط أك غيره كال يجلس على
التراب.
المبحث الخامس  :عدـ اشتراط اإلشهاد في تولية القضاء .
المبحث السادس  :جواز الجلوس في المسجد للقضاء كفصل الخصومات .
المبحث السابع  :كجوب العمل بخبر الواحد .
المبحث الثامن  :تكفي االستفاضة عن الشهادة .
المبحث التاسع  :جواز عزؿ القاضي من قبل اإلماـ مطلقا .

الفصل الثاني  :الدعاكل  ،كفيو ثالثة مباحث :
المبحث األكؿ  :ثبوت الماؿ لمدعيو بشاىد كيمين .
المبحث الثاني  :جواز الحكم للمدعي من غير مطالبة إذا دؿ عليو الحاؿ .
المبحث الثالث  :عدـ مشركعية تغليظ اليمين بالمصف
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المبحث األكؿ
كجوب تقليد الحاكم أك اإلماـ قاضيا في كل ناحية من البالد.
أكالن :تعريف الحاكم كاإلماـ كالقاضي لغةن كاصطالحان:
تعريف الحاكم لغةن كاصطالحان:
تعريف الحاكم لغةن:
)(1

اٟتاكم ُب اللغة :منفذ اٟتكم .
)(2
ً
للحكٍم بُت الناس .
كُب معجم ا١تعا٘ب اٞتامع :اٟتىاك يم  :من ني ٌ
ب ي
صى
تعريف الحاكم اصطالحان:
)(3
ىو اسم يتناكؿ ا٠تليفة  ،كالوإب  ،كالقاضي  ،كاحملكم .

)(4

كعرفو القليويب ُب حاشيتو بأنو  :من لو كالية كلو بالتغلب .
تعريف اإلماـ لغةن كاصطالحان:
تعريف اإلماـ لغةن:

اإلماـ ُب اللغة :من يقتدم بو الناس من رئيس أك غَته ( ،)5كالصفة ا١تشًتكة بينو كبُت
( )1تاج العركس (  ) 510 / 31القاموس احمليط (  )1415 / 1ا١تصباح ا١تنَت (  )23/1التعاريف للمناكم

(.)90/1
()2معجم ا١تعا٘ب اٞتامع مركاف العطية مادة (حكم) .
()3ا١توسوعة الفقهية الكويتية ( . ) 268 /16
()4حاشية القليويب (. )196/ 2
( )5القاموس احمليط (  )1392 / 1ا١تعجم الوسيط ( . ) 27/ 1
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اٟتاكم ىو أنو منفذ للحكم.
تعريف اإلماـ اصطالحان:
ىناؾ تعاريف كثَتة ١تصطلح اإلماـ سأذكر منها ما يلي:
عند اٟتنفية ( :نيابة عن الرسوؿ عليو السبلـ ُب إقامة الدين ْتيث ٬تب على كافة األمم
االتباع ) (.)1
كعند ا١تالكية مقسمة إٔب أربعة أقساـ ،ذكرىا النفراكم( )2كىي:
 - 1أف اإلماـ ىو من يوحى إليو من عند اهلل عز كجل كىو النيب الرسوؿ.
 - 2أف اإلماـ ىو كارث العلم من األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ كىو العآب.
 - 3أف اإلماـ ىو ا٠تليفة األعظم لرعاية ا١تصلحة العامة للمسلمُت ُب الدين كالدنيا.
تابعا(.)3
 - 4أف اإلماـ ىو ا١توصوؼ حكمان لكونو ن
متبوعا ال ن
كعند بعع الشافعية ( :ىو ا٠تليفة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حراسة الدين
كسياسة الدنيا بو ) (.)4
كقاؿ بعضهم  ( :ىو صاحب الرياسة التامة  ،كالزعامة اليت تتعلق با٠تاصة كالعامة ُب
مهمات الدين كالدنيا ) (.)5
( )1العقائد النسفية (ص  )179ط  1326 .ىػ  .ف  .شركة صحافة عثمانية .
( )2أٛتد بن غاٖب (أك غنيم) بن سآب بن مهنا ،شهاب الدين النفراكم األزىرم ا١تالكي :كلد سنة (

 1044ىػ -

1634ـ) فقيو من بلدة نفرم ،من أعماؿ قويسنأ ،تصر .نشأ ّٔا كتفقو كتأدب كتوُب بالقاىرة سنة ( 1126ىػ
  1714ـ) .لو كتب ،منها (الفواكو الدكا٘ب  -ط) ثبلثة أجزاء على رسالة ابن أيب زيد القَتكا٘بُ ،ب فقوا١تالكية .كرسالة ُب (التعليق على البسملة  -خ) ُب األزىرية ،ك (شرح الرسالة النورية  -خ) للشيخ نورم
الصفاقسيُ ،ب األزىرية.األعبلـ للزركلي (.)192 /1
( )3الفواكو الدكا٘ب (.)514 /1
( )4األحكاـ السلطانية لعلي بن ٤تمد ا١تاكردم (ص  )5الثالثة  1393ىػ  .ف  .شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب
اٟتليب  -القاىرة .
 . )15ط  .أكٔب  1400ىػ  .ف  .دار الدعوة
( )5غياث األمم ُب التياث الظلم أليب ا١تعإب اٞتويٍت (ص
اإلسكندرية ٖتقيق د  .مصطفى اٟتيٍت  .د  .فؤاد عبد ا١تنعم  .التعريفات للجرجا٘ب (. )53/1
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كقاؿ بعضهم  ( :ىي خليفة الرسوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم ُ -ب إقامة الدين ْتيث
٬تب إتباعو على كافة األمة )(.)1
كقاؿ بعضهم  (:ىو من ٭تمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ُب مصاٟتهم األخركية
كالدنيوية الراجعة إليها  ،إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها عند الشارع إٔب اعتبارىا ٔتصاّب اآلخرة ،
فهي ُب اٟتقيقة خبلفة عن صاحب الشرع ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا بو ) (.)2
كعند اٟتنابلة ( :ا١تراد باإلماـ ا٠تليفة كمن جرل ٣تراه من سلطاف كنائبو )(.)3
تعريف القاضي لغةن كاصطالحان:
تعريف القاضي لغةن:

القاضي ُب اللغة  :قاضي أك و
قاض :اسم فاعل من قضى ،كمصدرىا قضاء أم اٟتكم
كالفصل ،كا١تراد بو :اٟتاكم(.)4
تعريف القاضي اصطالحان:
من تعيٌنو َّ
الدكلة للنظر ُب ا٠تصومات كال ٌدعاكل  ،كإصدار األحكاـ اليت يراىا طب نقا
الرٝتي إحدل دكر القضاء (.)5
للقانوف ٌ ،
كمقره ٌ
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب تقليد الحاكم أك

اإلماـ قاضيا في كل ناحية من البالد:

ىو اإلماـ أبو اٟتسن ( )6علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب ا١تاكردم البصرم البغدادم

( )1ا١تواقف لئل٬تي (ص  )395ط  .بدكف  :ت  .بدكف  :ف  .عآب الكتب بَتكت .
( )2ا١تقدمة للعبلمة ابن خلدكف (ص  .)190ط  .الرابعة  1398ىػ  .ف  .دار الباز للنشر كالتوزيع  .مكة .
( )3ا١تطلع (.)48
( )4لساف العرب (  ) 186/ 15تاج العركس ( ) 310/ 39
( )5معجم ا١تعا٘ب اٞتامع مادة (حكم).
( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)208
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ا٠تلى ىفاء َّ ً
ُت الن ً
ضا ىة
َّاس ىكقىػلَّ يدكا الٍ يق ى
الراش يدك ىف بىػ ٍ ى
ُب كتابو اٟتاكم الكبَت حيث قاؿ ( :ىكقى ٍد ىح ىك ىم ٍي ي
ً
ُت الن ً
ث
ىك ٍ
ضاةى  ،ىكبىػ ىع ى
ف الٍ يق ى
استى ٍخلى ى
اٟتي َّك ىاـ  .فى ىح ىك ىم أىبيو بى ٍك ور  -ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي  -بىػ ٍ ى
َّاس ىك ٍ
أىنىسا( )1إً ىٔب الٍبحري ًن قى ً
ً
م ( )2إً ىٔب
م
ا
ىب
أ
ث
ع
ػ
ب
ك
،
َّاس
ن
ال
ُت
ػ
ب
ر
م
ع
م
ك
ح
ك
.
ا
ي
اض
ى
وسى ٍاألى ٍش ىع ًر َّ
ى
ن ى ى ى ي ىي ىٍ ى
ى ٍ ىٍ
ىىى ى ي ى
ن
)
3
(
و
ً
ً ً
الٍبصرةً قى ً
ُت الن ً
َّاس،
اضينا  ،ىكبىػ ىع ى
ث ىعٍب ىد اللَّو بٍ ىن ىم ٍسعيود إً ىٔب الٍ يكوفىة قىاضينا  .ىك ىح ىك ىم عيثٍ ىما يف بىػ ٍ ى
ى ٍى
( )5
( )4
ً
صرةً
ث ىعٍب ىد اللَّ ًو بٍ ىن ىعبَّ و
ُت الن ً
اس
َّاس ىكبىػ ىع ى
ىكقىػلَّ ىد يشىرٍ٭تنا الٍ ىق ى
ضاءى  .ىك ىح ىك ىم ىعل ّّي بىػ ٍ ى
إً ىٔب الٍبى ىٍ
()6
اظرا  .فىصار ذىلً ً ً ً
قى ً
اعا)
اضينا ىكنى ً ن ى ى ى
ك م ٍن ف ٍعل ًه ٍم إً ٍٚتى ن
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

( )8

 - 1أف عمر بن ا٠تطاب بعث عمار بن ياسر ( )7كعبد اهلل بن مسعود كعثماف بن
بن حنيف ( )9إٔب الكوفة فجعل عمارا على الصبلة كالقتاؿ كجعل عبد اهلل بن
مسعود على القضاء كعلى بيت ا١تاؿ كجعل عثماف بن حنيف على مساحة
()10
األرض
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)303
( )2تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)57
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)58
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)196
( )5تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)77

( )6اٟتاكم الكبَت ( .) 6/ 16
( )7تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)296
( )8تقدمت ترٚتتو ُب ص (.) 58
( )9ىو عثماف بن حنيف بن كىب األنصارم األكسي ،أبو عمرك  ،من الصحابة .شهد أحدا كما بعدىا.ككاله عمر
السوادٍ ،ب كاله علي البصرةٍ .ب سكن الكوفة ،كتوُب ُب خبلفة معاكية بعد سنة  41ىػ  661 -ـ .
انظر  :اإلصابة :رقم الًتٚتة (  )449/4 ( )5439كاالستيعاب (  ، )89/3كهتذيب التهذيب ( ، )112/7
األعبلـ (. )205/4
()10
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كتاب أىل الكتاب باب ما أخذ من األرض عنوة رقم اٟتديث ( 6( )10128
أٍ
 ، ) 100/كباب ما يؤخذ من أرضيهم كٕتاراهتم رقم اٟتديث (  ، ) 333 / 10 ( )19276كابن سعد ُب
الطبقات ( ، )182/3كأبو عبيد ُب " األمواؿ " (ص  ، )68كأبو يوسف ُب " ا٠تراج " (ص  ، )20كابن حزـ
ُب " احمللى " (. )116/6
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=

()1

 - 2أف عثماف بعث زيد بن ثابت على القضاء(.)2
 - 3أف عثماف بن عفاف قاؿ البن عمر ( : )3اقع بُت الناس فقاؿ ال أقضي بُت
رجلُت كال أؤمهما قاؿ فإف أباؾ قد كاف يقضي فقاؿ إف أيب كاف يقضي فإف
أشكل عليو سأؿ النيب صلى اهلل عليو ك سلم فإذا أشكل على النيب صلى اهلل
عليو ك سلم شيء سأؿ جتيل كإ٘ب ال أجد من أسلو كإ٘ب لست مثل أيب كإنو
بلغٍت أف القضاة ثبلثة رجل جاؼ فماؿ بو ا٢تول فهو ُب النار كرجل تكلف
القضاء فقضى ّتهل فهو ُب النار كرجل اجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافا ال لو
كال عليو قاؿ كقاؿ أٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم يقوؿ من عاذ باهلل
فقد عاذ ٔتعاذ قاؿ بلى قاؿ فإ٘ب أعوذ باهلل منك أف ٕتعلٍت قاضيا فأعفاه كقاؿ
ال ٗتتف أحدا(.)4
ػػػػػػػػػ
=

كاٟتديث ضعيف  ،سكت عنو ابن حجر كالزيلعي .
انظر  :التلخيص اٟتبَت ( ، )301/4نصب الراية (. )438/3

()1تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )2
ىخىر ىجوي عبد الرزاؽ ُب مصنفو كتاب البيوع باب قضاء أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو ك سلم كىل يسأؿ بعضهم
أٍ
بعضا عنوة رقم اٟتديث ( ، ) 303/ 8( )15300كاٟتديث ضعيف  ،كسبب ضعفو أف إسناده منقطع حيث
قاؿ عبد الرزاؽ ٝ :تعت غَت كاحد يذكر أف عثماف بعث زيد بن ثابت على القضاء .
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )160

( )4أخرجو الًتمذم ُب سننو كتاب األحكاـ باب ما جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ُب القاضي رقم اٟتديث
( ، )612 / 3( )1322كأٛتد ُب مسنده رقم اٟتديث (  ، )66 /1( )475كابن األثَت ُب جامع األصوؿ
رقم اٟتديث (  ، )167 / 10 ( )7656كعبد بن ٛتيد ُب مسنده رقم اٟتديث (  ، ) 46 / 1 ( )48كابن
سعد ُب الطبقات (. )146/4
كاٟتديث ضعيف  ،قاؿ الًتمذم " :حديث ابن عمر حديث غريب كليس إسناده عندم ٔتتصل"  ،كقاؿ ا٢تيثمي " :
ركاه أٛتد كيزيد ٓب أعرفو كبقية رجالو رجاؿ الصحيح "  ،كقاؿ ابن أيب حاًب ُب «عللو»  :سألت أيب عنو فقاؿ :
عبد ا١تلك بن أيب ٚتيلة كعبد اهلل بن موىب عن عثماف مرسل .
انظر  :سنن الًتمذم (٣ ، )612 / 3تمع الزكائد ( ، )362 / 5العلل (. )1013
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رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :

تقليد اٟتاكم قاضيان ُب كل ناحية من الببلد من الواجبات اليت ٬تب على اٟتاكم
()2
()1
 ،كا١تالكية ،
القياـ ّٔا  ،كعلى ذلك اتفق سائر الفقهاء  ،من اٟتنفية
()4
()3
كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
- 1أف النيب  بعث عليان قاضيان إٔب اليمن (. )5
( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )2/7االختيار لتعليل ا١تختار (  ، ) 83 / 2لساف اٟتكاـ ( ا . ) 218 /
( )2جامع األمهات ( ، ) 46 2الشرح الكبَت للدردير (  ، )195 / 4التاج كاإلكليل ( ، ) 98 / 8
منح اٞتليل ( . ) 281 / 8
( )3انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ٖ ، ) 8 /13تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج ( ، ) 105 / 10
اٟتاكم الكبَت ( ، ) 26 / 16ا١تهذب (  ، ) 376 / 3آّموع للنوكم (  ، )135 / 20جواىر العقود ( 2
 ، )284 /أسٌت ا١تطالب ( . ) 288 / 4
( )4انظر  :كشاؼ القناع (  ، )286/6العدة شرح العمدة (  ، ) 659الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( / 11
 ، ) 374حاشية الركض ا١تربع ( (  ) 507 / 7شرح منتهى اإلرادات (  ، ) 579 / 3الكاُب ( 221 / 4
)  ،الفركع كتصحيح الفركع (  ، ) 97 / 11ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، ) 140 / 8اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح
من ا٠تبلؼ ( ) 155 / 11أخصر ا١تختصرات (  ، ) 261منار السبيل ( .) 453 / 2

()5

أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاباألقضيةباب كيف القضاء رقم اٟتديث ( ، )327/3( )3584كالًتمذم ُب سننو
كتاب األحكاـ باب ما جاء ُب القاضي ال يقضي بُت ا٠تصمُت حىت يسمع كبل٫تا رقم اٟتديث ( )1331
( ، )618/3كالنسائي ُب سننو الكتل كتاب ا٠تصائص ذكر قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم لعلي إف اهلل
سيهدم قلبك كيثبت لسانك رقم اٟتديث (  ، )116/5 ( )8363ابن ماجو ُب سننو كتاب األحكاـ باب
ذكر القضاة رقم اٟتديث (  ، )97 / 7 ( )2301كالطتا٘ب فيا١تعجم األكسط رقم اٟتديث ( )3892
( ، )172/4كالسيوطي فياٞتامع رقم اٟتديث ( ، )249/29( )32086كأبو يعلى ُب مسنده رقم اٟتديث
( ، )323/1 ( )401كأٛتد ُب مسنده رقم اٟتديث (  ، )451 / 2 ( )1342ك البزار ُب مسنده

( ، )299/2كابن أيب شيبةُب مصنفو رقم اٟتديث ()176 /10( )29708
حديث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قلد عليا قضاء اليمن حُت ٓب يبلغ حد االجتهاد أخرجو أبو داكد كأٛتد
كإسحاؽ كالطيالسي كاٟتاكم من طريق حنش عن علي قاؿ (( :بعثٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب اليمن قاضيا
فقلت يا رسوؿ اهلل ترسلٍت كأنا حديث السن كال علم ٕب بالقضاء)) اٟتديث .كركل ابن ماجة كالبزار كاٟتاكم من
طريق أيب البخًتم عن علي قاؿ (( :بعثٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب اليمن كأنا شاب أقضي بينهم كالأدرم
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=

- 2كبعث معاذ بن جبل ( )1إٔب اليمن أيضان كقاؿ لو ًمبى ٖتكم ؟ قاؿ بكتاب اهلل  ،قاؿ
فإف ٓب ٕتد ؟ قاؿ فبسنة رسوؿ اهلل  ،قاؿ فإف ٓب ٕتد ؟ قاؿ أجتهد رأيي  .قاؿ اٟتمد
هلل الذم كفق رسوؿ اهلل ١تا يرضي رسولو (.)2
ػػػػػػػػػ
=

ما القضاء)) اٟتديث .كأخرجو البزار من طريق حارثة بن مضرب عن علي كقاؿ :ىذا أحسن إسناد فيو عن علي.
كأخرجو ابن حباف من كجو آخر عن ابن عباس عن علي قاؿ(( :بعثٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم برسالة فقلت يا
رسوؿ اهلل تبعثٍت كأنا غبلـ حديث السن فأسأؿ عن القضاء كال أدرم ما أجيب بو)) اٟتديث .كركاه اٟتاكم من
كجو آخر عن ابن عباس قاؿ :بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم عليا إٔب اليمن فقاؿ :علمهم الشرائع كاقع
بينهم .اٟتديث .كركل أبو داكد ُب ا١تراسيل عن عبد اهلل بن عبد العزيز العمرم قاؿ١ :تا استعمل النيب صلى اهلل
عليو كسلم علي بن أيب طالب على اليمن قاؿ على دعا٘ب فذكر اٟتديث .كركاه اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ،كقاؿ:
حديث صحيح على شرط الشيخُت ،كٓب ٮترجاه .

( )1
( )2

تقدمت ترٚتتو ص (. )486

أخرجو أبو داكد  ،كتاب األقضية  ،باب  :اجتهاد الرأم ُب القضاء  ، )272/2 ( ،كالًتمذم  ،كتاب  :األحكاـ
 ،باب  :ما جاء ُب القاضي كيف يقضي (  ،) 608-607/3ك الطيالسي  ،كتاب  :القضاء كالدعاكل
كالبينات ،باب  :آداب القضاء كالقاضي ككيف يقضي ( . ) 286/1
اشتهر ىذا اٟتديث جدان كىو حديث معاذ رضي اهلل عنو على ألسنة األصوليُت كالفقهاء ،حىت قاؿ إماـ اٟترمُت -
فيما نقلو اٟتافظ ابن حجر " :إنو حديث مدكف ُب الصحاح ،متفق على صحتو ،ال يتطرؽ إليو التأكيل" ،
كاستدؿ أبو العباس ابن القاص على صحتو بتلقي أئمة الفقو كاالجتهاد لو بالقبوؿ ،كقاؿ" :كىذا القدر مغ ون عن
٣ترد الركاية".
كقد نقل صاحب "فواتح الرٛتوت" أف الباقبل٘ب كالطتم :كثقا ىذا اٟتديث "
إال أف ما ذيكر فيو نظر  ،بل إف اٟتديث ضعيف  ،كإف كاف معناه صحيحا  ،كيدؿ على ذلك أقواؿ احملدثُت  ،كمنها
ما يلي :
_1قاؿ البخارم ُب تارٮتو  :اٟتارث بن عمرك ،عن أصحاب معاذ  ،كعنو أبو عوف ؛ ال يصح  ،كال يعرؼ إال ّٔذا".
يث ال يصح كإف كاف الفقهاء كلهم يذكركنو ًُب كتبهم كيعتمدكف عليو
_2كقاؿ ابن اٞتوزم ُب العلل ا١تتناىية  :ىى ىذا ىح ًد ه
اٟتىا ًرث بٍن عمرك ٣تهوؿ كأصحاب يم ىع ًاذ من أ ٍىىل ٛتص ال
كلعمرم إف كاف معناه
صحيحا إ٪تا ثبوتو ال يعرؼ ألف ٍ
ن
يعرفوف كما ىى ىذا طريقو فبل كجو لثبوتو".

_3كقاؿ ابن طاىر ما معناه :لو طريقاف ،ككبل٫تا ال يصح.
_4كقاؿ الدار قطٍت ُب العلل " :ركاه شعبة عن أيب عوف ىكذا ،كأرسلو ابن مهدم كٚتاعات عنو ،كا١ترسل أصح".
_5كقاؿ ابن حزـ" :ال يصح؛ ألف اٟتارث ٣تهوؿ ،كشيوخو ال يعرفوف".
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=

- 3كبعث عيمر يشر٭تان ( )1على قضاء الكوفة  ،ككعب بن سور ( )2على قضاء البصرة
ككتب إٔب أيب عبيدة( )3كمعاذ( )4يأمر٫تا بتولية القضاء ُب الشاـ (.)5
- 4أف عمر بن ا٠تطاب بعث عمار بن ياسر ( )6كعبد اهلل بن مسعود ( )7كعثماف بن
حنيف( )8إٔب الكوفة فجعل عمارا على الصبلة كالقتاؿ كجعل عبد اهلل بن
مسعود على القضاء كعلى بيت ا١تاؿ كجعل عثماف بن حنيف على مساحة

ػػػػػػػػػ
=

_6كقاؿ الًتمذم فيو" :ال نعرفو إال من ىذا الوجو ،كليس إسناده عندم ٔتتصل".
_7كقاؿ عبد اٟتق" :ال يسند ،كال يوجد من كجو صحيح".
انظر  :تلخيص اٟتبَت (  ، )183-182/4فواتح الرٛتوت (  ، ) 359/1العلل ا١تتناىية (  ، ) 273 / 2احمللى
البن حزـ (  ، ) 82 / 1سنن الًتمذم (  ، ) 607 / 3علل الدار قطٍت ( . ) 88 / 6
( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )196
( )2كعب بن سور بضم ا١تهملة كسكوف الواك بن بكر بن عبيد بن ثعلبة بن سليم بن ذىل بن لقيط بن اٟتارث بن
مالك بن فهم بن غنم بن دكس األزدم  ،تابعي ،من األعياف ا١تقدمُت ُب صدر اإلسبلـ  ،بعثو عمر قاضيا ألىل
البصرة  ،كعامبل لو عليها .كأقره عثماف .قتل يوـ اٞتمل ُب ٚتادل سنة ست كثبلثُت .
انظر  :اإلصابة :رقم الًتٚتة ( )645/5( )7498كأخبار القضاة ( ، )274 /1كاألعبلـ (. )205/4
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )629
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )486
()5السنن الكتل للبيهقي كتاب آداب القاضى رقم اٟتديث ( ، ) 87 / 10 ( )20653كالسيوطي ُب اٞتامع رقم
اٟتديث ( ، )81 / 26( )28623كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث ( / 14( )37843
 ، )25كاٟتديث ضعيف كعلة ضعفو أنو مرسل  ،قاؿ أبو حاًب كأبو زرعة  :الشعيب عن عمر رضي اهلل عنو مرسل
 ،كقاؿ الدارقطٍت ٓ :ب يدرؾ عمر رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (
(.)309/3

 ، )27/4 ( )3029ا١تراسيل البن أيب حاًب (  ،)160سنن الدارقطٍت

( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص ()296

()7تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )8تقدمت ترٚتتو ُب ص ()1039
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األرض (.)1
- 5أف عثماف بعث زيد بن ثابت( )2على القضاء(.)3
أف عثماف بن عفاف قاؿ البن عمر( : )4اقع بُت الناس فقاؿ ال أقضي بُت رجلُت
- 6
رجلُت كال أؤمهما قاؿ فإف أباؾ قد كاف يقضي فقاؿ إف أيب كاف يقضي فإف
أشكل عليو سأؿ النيب صلى اهلل عليو ك سلم فإذا أشكل على النيب صلى اهلل
عليو ك سلم شيء سأؿ جتيل كإ٘ب ال أجد من أسلو كإ٘ب لست مثل أيب كإنو
بلغٍت أف القضاة ثبلثة رجل جاؼ فماؿ بو ا٢تول فهو ُب النار كرجل تكلف
القضاء فقضى ّتهل فهو ُب النار كرجل اجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافا ال لو
كال عليو قاؿ كقاؿ أٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم يقوؿ من عاذ باهلل
فقد عاذ ٔتعاذ قاؿ بلى قاؿ فإ٘ب أعوذ باهلل منك أف ٕتعلٍت قاضيا فأعفاه كقاؿ

ال ٗتتف أحدا (.)5

- 7كألف أىل كل بلد ٭تتاجوف إٔب القاضي كال ٯتكنهم ا١تصَت إٔب بلد اإلماـ  ،كلو يكلّْفوا
لش َّق عليهم  ،فوجب إغناؤىم ببعث القاضي إليهم
ذلك ى

( )1تقدـ ٗتر٬تو ُب ص ()1040

( )2

تقدمت ترٚتتو ص (. )151
( )3تقدـ ٗتر٬تو ُب ص ()1040

( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص () 160

()5

تقدـ ٗتر٬تو ُب ص ()1040

( )6ا١تغٍت  ، 11/14البياف  ، 17/13مغٍت احملتاج . 473/4
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()6

.

المبحث الثاني
تولي القضاء أفضل من تركو لمن استجمع شركطو(.)1
أكالن :تعريف القضاء كالشرط لغةن كاصطالحان:
تعريف القضاء لغةن كاصطالحان:

تعريف القضاء لغةن:
القضاء :اٟتكم كيقاؿ  :القضاء ىو الفصل ُب اٟتكم (.)2
تعريف القضاء اصطالحان:
ىو الذم نصب كعُت من قبل السلطاف ألجل فصل كحسم الدعول  ،كا١تخاصمة
الواقعة بُت الناس توفيقا ألحكامها (.)3
تعريف الشرط لغةن كاصطالحان:
تعريف الشرط لغةن:

شرط :بسكوف الراء ٚتعو شركط كىو ُب اللغة  :إلزاـ الشيء كالتزامو أك تعليق شيء
بشيء ْتيث إذا كجد األكؿ كجد الثا٘ب (.)4
تعريف الشرط اصطالحان:
كىو ُب االصطبلح  :ما يلزـ من عدمو العدـ  ،كال يلزـ من كجوده كجود كال عدـ لذاتو

( )1فتح البارم ( .) 158 / 20
( )2لساف العرب (  ) 186/ 15تاج العركس ( .) 310/ 39
()3درر اٟتكاـ ُب شرح ٣تلة األحكاممادة  ) 1785 ( :ص (.)2782
( )4لساف العرب (  )329 / 7القاموس احمليط (  )869 / 1التعريفات للجرجا٘ب(.)166
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(.)1

كعرفو البيضاكم ُب ا١تنهاج بأنو  :ما يتوقف عليو تأثَت ا١تؤثر ال كجوده  ،كمثل لو
باإلحصاف  ،فإف تأثَت الزنا ُب الرجم متوقف عليو كما ذكر اإلسنوم  ،كأما نفس الزنا فبل ؛
ألف البكر قد تز٘ب (.)2
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على َّ
أف تولي القضاء أفضل

من تركو لمن استجمع شركطو:

ىو أبو الفضل ( )3أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبل٘ب ُب كتابو فتح
البارم حيث قاؿ ( :كُب اٟتديث الًتغيب ُب كالية القضاء ١تن استجمع شركطو كقوم على
أعماؿ اٟتق ككجد لو أعوانا ١تا فيو من األمر با١تعركؼ كنصر ا١تظلوـ كأداء اٟتق ١تستحقو
ككف يد الظآب كاالصبلح بُت الناس ككل ذلك من القربات كلذلك تواله األنبياء كمن
بعدىم من ا٠تلفاء الراشدين كمن ٍب اتفقوا على أنو من فركض الكفاية ألف أمر الناس ال
يستقيم بدكنو ) (.)4
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

 - 1عن ٤تارب بن دثار ( )5قاؿ ١ :تا كٕب أبو بكر كٔب عمر رضى اهلل عنهما القضاء
ككٔب أبا عبيدة ( )1رضى اهلل عنو ا١تاؿ كقاؿ أعينوٗب فمكث عمر سنة ال يأتيو
اثناف أك ال يقضى بُت اثنُت(.)2
( )1حاشية البنا٘ب على ٚتع اٞتوامع (.)20 / 2
( )2انظر  :شرح البدخشي .109 – 108 / 2
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)869
( )4فتح البارم ( .) 121 / 13
(٤ )5تارب بن دثار  ،من بٍت سدكس بن شيباف بن ذىل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن كائل
كيكٌت أبا مطرؼ .كٕب قضاء الكوفة .كركم عنو أنو قاؿ :فبكيت كبكى عيإب فلما عزلت عن القضاء بكيت
كبكى عيإب.
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=

 - 2إف عمر رضى اهلل عنو استعمل عبد اهلل بن مسعود ( )3رضى اهلل عنو على
القضاء كبيت ا١تاؿ(.)4
 - 3أف عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو بعث ابن سور( )5على قضاء البصرة كبعث
شر٭تا ( )6على قضاء الكوفة(.)7
ػػػػػػػػػ
=

قاؿ :قاؿ سفياف بن عيينة :كقد رأيتو .قيل لسفياف :أين رأيتو؟ قاؿُ :ب الزاكية يقضي .فلما جاء ىؤالء .يعٍت بٍت
ىاشم .جلس ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى عند أصحاب ٤تارب فتكلموا .كتوُب ٤تارب بن دثار ُب كالية
خالد بن عبد اهلل القسرم .كذلك ُب خبلفة ىشاـ بن عبد ا١تلك.
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة (  ، )307 / 6 ( )2385الثقات للعجلي رقم الًتٚتة ( / 1 ( )1539
 ، )421أخبار القضاة ( ، )25/3مشاىَت علماء األمصار رقم الًتٚتة (. )176/1( )837
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص ()861
( )2أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل كتاب آداب القاضى رقم اٟتديث (  ، ) 87 / 10 ( )20651كالسيوطي ُب
اٞتامع رقم اٟتديث (  ، )258 / 25 ( )27922كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث
( ، )643 / 5( )14130كاٟتديث ضعيف  ،فيو ٤تارب بن دثار  ،قاؿ سفياف بن عيينة :كلو أحاديث .كال
٭تتجوف بو .ككاف من ا١ترجئة األكٔب الذين كانوا يرجوف عليا كعثماف كال يشهدكف بإٯتاف كال كفر.
انظر  :الطبقات الكتل رقم الًتٚتة ( ، )307 / 6( )2385الثقات للعجلي رقم الًتٚتة ()421 / 1( )1539
 ،أخبار القضاة ( ، )25/3مشاىَت علماء األمصار رقم الًتٚتة (. )176/1( )837
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (.) 58
( )4أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل كتاب آداب القاضى رقم اٟتديث (  ، ) 87 / 10 ( )20652كالسيوطي ُب
اٞتامع رقم اٟتديث ( ، )52 / 26( )28562كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث ( )37200
( ، )461 / 13كاٟتديث ضعيف  ،فيو عامر بن شقيق بن ٚترة باٞتيم كالراء األسدم الكوُب  ،قاؿ أبو بكر بن
أيب خيثمة عن ٭تِت بن معُت  :ضعيف اٟتديث  ،كقاؿ أبو حاًب  :ليس بقوم كليس من أيب كائل بسبيل  ،كقاؿ
ض ٌعف  ،كقاؿ ابن حجر  :لُت اٟتديث .
النسائي  :ليس بو بأس  ،كقاؿ الذىيب  :صدكؽ  ،ي
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (  ، )30/4 ( )3030تقريب التهذيب رقم الًتٚتة ( ، )287 /1 ( )3093
الكاشف رقم الًتٚتة (. )522 /1( )2532

()5تقدمت ترٚتتو ص (. )1043

( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص ()196

( )7تقدـ ٗتر٬تو بنصفو ص (. )1043
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( )1

 - 4كتب عمر إٔب عمالو استعملوا صاٟتيكم على القضاء كأكفوىم
 - 5أف عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو قاؿ ألنزعن فبلنا عن القضاء كألستعملن
على القضاء رجبل إذا رآه الفاجر فرقو(.)2
١ - 6تا بعث عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو عمار بن ياسر ( )3كعبد اهلل بن
مسعود( )4كعثماف بن حنيف( )5إٔب الكوفة بعث عمار بن ياسر على الصبلة
كعلى اٞتيوش كبعث ابن مسعود على القضاء كعلى بيت ا١تاؿ كبعث عثماف بن
حنيف على مساحة األرض  ،جعل بينهم كل يوـ شاة شطرىا كسواقطها لعمار
بن ياسر كالنصف بُت ىذين قاؿ سعيد كال أحفظ الطعاـ ٍب قاؿ  :نزلتكم
كإيام من ىذا ا١تاؿ كمنزلة كإب ماؿ اليتيم (من كاف غنيا فليستعفف كمن كاف
فقَتا فليأكل با١تعركؼ) كما أرل قرية يؤخذ منها كل يوـ شاة إال كاف ذلك
سريعا َب خرأّا(.)6

(ٓ )1ب أقف على ٗتر٬تو كإ٪تا ذكره ابن حجر ُب فتح البارم ( ) 121 / 13
( )2
ً
ً ً
صم ٍ ً
ىح ًد ٍ
ُت اللَّ ىد يد نػى ىهاهي ىعٍنوي
أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل  ،كتاب آداب القاضى باب الٍ ىقاضى إ ىذا بىا ىف لىوي م ٍن أ ى
ا٠تى ٍ ى

رقم اٟتديث ( ، ) 108 / 10 ( )20795كالسيوطي ُب اٞتامع رقم اٟتديث (، )138 / 26( )28742
كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث (  ، )812 / 5 ( )14455كاٟتديث ضعيف كعلة ضعفو
انقطاعو  ،إذ إ ٌف ٤تمد بن سَتين ٓب يسمع من عمر رضي اهلل عنو .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )340/6( )5871الثقات (. )348/5

( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)296
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (.) 58
( )5تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)1039
ً ً ً ً ً ً ً َّ ً
ً ً
( )6السنن الكتل للبيهقي كتاب قسم الفيء كالغٍت باب ىما يى يكو يف ل ٍل ىوأب األ ٍىعظىم ىكىكأب اإلقٍليم م ٍن ىماؿ اللو ىكىما ىجاءى
ًَب ًرٍزًؽ الٍ يق ً
ىج ًر ىسائًًر الٍ يوالىةً رقم اٟتديث (  ، ) 354 / 6 ( )13393كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم
ى
ضاة ىكأ ٍ
اٟتديث ( ، )100 / 6 ( )10128كالسيوطي ُب اٞتامع رقم اٟتديث (  ، )84 / 26( )28627كذكره

ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث ( ، )552 /4( )11627كاٟتديث ضعيف كعلة ضعفو أنو مرسل .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )507/7( )7367الثقات (. )518/5
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :
ىذه المسألة لها حالتاف :

الحالة األكلى  :إذا لم يوجد غيره ممن استجمع شرائطو .
الحالة الثانية  :إذا كجد غيره ممن استجمع شرائط القضاء .
أما الحالة األكلى كىي  :إذا لم يوجد غيره ممن استجمع شرائطو .
فقد اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولين :
القوؿ األكؿ :
أنو ٬تب على كل من يصلح للقضاء كال يوجد غَته الدخوؿ فيو ألنو كاٟتاؿ ىذه أصبح
متعينان عليو  .كّٔذا قاؿ ا١تالكية
لذلك بثبلثة أدلة كىي كالتإب :
.

()1

 ،كالشافعية

()2

()3

كاٟتنابلة ُب ا١تشهور عنهم

()4

كاستدلوا
()5

كغسل ا١تيت كتكفينو .
-1ألنو فرض كفاية ال يقدر على القياـ بو غَته  ،فيتعُت عليو ٍ

( )1انظر  :تبيُت ا١تسالك شرح تدريب السالك (  ، )315/4ا١تقدمات ا١تمهدات ( ، ) 254 / 2
التلقُت (  ، ) 209 / 2القوانُت الفقهية (  ، ) 194الفواكو الدكا٘ب (  ، ) 219 / 2حاشية العدكم ( 338 / 2
)
مواىب اٞتليل ( . ) 89 / 6
( )2انظر  :مغٍت احملتاج (  ، ) 373/4البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ٖ ، ) 8 /13تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج
(  ، ) 105 / 10اٟتاكم الكبَت ( ، ) 3 / 16ا١تهذب (  ، ) 39 / 3آّموع للنوكم ( ، )135 / 20
جواىر العقود (  ، )280 / 2أسٌت ا١تطالب ( . ) 288 / 4
( )3انظر  :ا١تغٍت (  ، ) 9/14الشرح الكبَت (  ، )261/28كشاؼ القناع ( ، )285/6العدة شرح العمدة
(  ، ) 661الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (  ، ) 373 / 11حاشية الركض ا١تربع ( (  ) 507 / 7شرح منتهى
اإلرادات (  ، ) 579 / 3الكاُب (  ، ) 225 / 4ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع ( . ) 139 / 8
( )4انظر  :ا١تغٍت  ، 9/14الشرح الكبَت  ،261/28كشاؼ القناع . 13/15
( )5انظر  :ا١تغٍت  ، 9/14كشاؼ القناع .13/15
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اعتراض :
القوؿ بوجوب القضاء على من يصلح لو فيو ضرر ك٥تاطرة على نفسو  ،كإذا كاف األمر
()1

كذلك فبل يلزمو اإلضرار بنفسو لنفع غَته .
جواب عن االعتراض :
الوجو األكؿ :
سلّْم أف ُب الدخوؿ ُب القضاء ٥تاطرة بالنفس  ،إال أف ىذا الدخوؿ بأمر الشارع
اٟتكيم  ،إذ إف ّْ
توٕب القضاء أصبح متعيّْنان عليو  ،ألنو يصلح للقضاء كال يوجد غَته للدخوؿ
فيو .
الوجو الثاني :

أف عدـ توليو للقضاء فيو ضياع للعدؿ الذم قامت عليو الشريعة اإلسبلمية  ،كجاءت
للحكم بو  ،كما أف فيو ضياعان ١تصاّب الببلد كالعباد  ،كفيو نشر للفساد  ،ألنو إذا ضاعت
اٟتقوؽ سفكت الدماء  ،كانتهكت األعراض  ،كهنبت األمواؿ  ،كعمت الفوضى  ،كضاع
()2

األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  ،كىذا ما ال ترضاه الشريعة اإلسبلمية .
الوجو الثالث :

أف الناس مضطركف إٔب علمو كنظره  ،فإذا امتنع عن ذلك صار أعظم جرمان كذنبان من
()3

صاحب الطعاـ إذا منع ا١تضطر منو .
-2القياس على األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر – كىو إذا ٓب يكن من يصلح لؤلمر
()4
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر إالَّ كاحد لتعُت ذلك عليو .

( )1انظر  :ا١تغٍت ( . ) 9/14
( )2انظر  :البياف(  ، )12/13ا١تغٍت ( . ) 9/14
( )3انظر  :مغٍت احملتاج .373/4
( )4انظر  :البياف .12/13
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()1

-3ألف الناس مضطركف إٔب علمو كنظره فأشبو صاحب الطعاـ إذا منعو ا١تضطر .
اعتراض :
كقد اعًتض على الدليلُت السابقُت باالعًتاض السابق نفسو كأيجيب باٞتواب نفسو .
القوؿ الثاني :
أنو ال ٬تب الدخوؿ ُب القضاء كإف كاف عا١تان كليس ُب الناس مثلو  ،كإٔب ذلك ذىب

اٟتنفية

()2

()3

 ،ك اٟتنابلة ُب ركاية عنهم  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
()4

١-1تا فيو من ا٠تطر بنفسو فبل يلزمو اإلضرار بنفسو لنفع غَته .
 -2أف بعع العلماء ( )5رٛتهم اهلل تعأب قد امتنعوا عن ّْ
توٕب القضاء  ،مع أنو ال يوجد

غَتىم  ،كمع ذلك أبوا رٛتهم اهلل تعأب عن قبوؿ ّْ
توٕب القضاء
اعتراض من أربعة كجوه :

()6

.

الوجو األكؿ :
سلّْم أف ُب الدخوؿ ُب القضاء ٥تاطرة بالنفس  ،إال أف ىذا الدخوؿ بأمر الشارع
اٟتكيم  ،إذ إف ّْ
توٕب القضاء أصبح متعيّْنان عليو  ،ألنو يصلح للقضاء كال يوجد غَته للدخوؿ

فيو .

( )1انظر  :مغٍت احملتاج .373/4
( )2انظر  :ركضة القضاة (  ، )83/1بدائع الصنائع ( ، )2/7االختيار لتعليل ا١تختار ( ، ) 83 / 2
لساف اٟتكاـ ( ا  ، ) 218 /اٞتوىرة النَتة (  ، ) 240 / 2احمليط التىا٘ب  ، ) 3 / 8 0تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق (  ، ) 175 / 4البناية شرح ا٢تداية ( ٣ ، ) 3 / 9تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، ) 150 / 2الدر
ا١تختار كحاشية ابن عابدين (  ، ) 351 / 5قاؿ السمنا٘ب رٛتو اهلل تعأب كما ُب ركضة القضاة ( : )83/1
( كال يعرؼ ألصحابنا لفظ ُب كتاب يقضي كجوب الدخوؿ ُب القضاء فنحكيو ) .
( )3انظر  :ا١تغٍت ( ، )9/14فقد نقل عنو ما يدؿ على أنو ال يتعُت عليو فإنو سئل ىل يأٍب القاضي إذا ٓب يوجد غَته
؟ قاؿ  :ال يأٍب فهذا ٭تتمل أنو ٭تمل على ظاىره ُب أنو ال ٬تب عليو .
( )4انظر  :ا١تغٍت . 9/14
( )5كأيب حنيفة كأيب قبلبة كغَت٫تا رٛتهما اهلل تعأب .
( )6انظر  :ا١تغٍت . 9/14
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الوجو الثاني :
أف عدـ توليو للقضاء فيو ضياع للعدؿ الذم قامت عليو الشريعة اإلسبلمية  ،كجاءت
للحكم بو  ،كما أف فيو ضياعان ١تصاّب الببلد كالعباد  ،كفيو نشر للفساد  ،ألنو إذا ضاعت
اٟتقوؽ سفكت الدماء  ،كانتهكت األعراض  ،كهنبت األمواؿ  ،كعمت الفوضى  ،كضاع
()1

األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  ،كىذا ما ال ترضاه الشريعة اإلسبلمية .
الوجو الثالث :
أف الناس مضطركف إٔب علمو كنظره  ،فإذا امتنع عن ذلك صار أعظم جرمان كذنبان من
()2

صاحب الطعاـ إذا منع ا١تضطر منو .
الوجو الرابع :

أف أفعاؿ العلماء ليست ْتجة  ،كإ٪تا اٟتجة ُب كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو
()3
كسلم  ،كإذا كاف األمر كذلك فيجب على من ال يوجد غَته ّْ
توٕب القضاء .
جواب عن االعتراض :

()4

.

ال يسلم ٔتا ذكر  ،بل إنو ما داـ فيو ٥تاطرة بنفسو فبل يلزمو اإلضرار بنفسو لنفع غَته
كأما الحالة الثانية  :إذا كجد غيره ممن استجمع شرائط القضاء :
اتفق الفقهاء على اإلباحة فلو أف يليو كال ٬تب عليو الدخوؿ فيو ألنو ال يتعُت عليو
()5

()1

()2

كّٔذا قاؿ اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة

()3

كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :

( )1انظر  :البياف (  ، )12/13ا١تغٍت ( . ) 9/14
( )2انظر  :مغٍت احملتاج .373/4
( )3انظر  :مغٍت احملتاج .373/4
( )4انظر  :ركضة القضاة (  ، )83/1بدائع الصنائع ( ، )2/7االختيار لتعليل ا١تختار ( . ) 83 / 2
( )5انظر  :البناية  ،11/7ركضة القضاة (  ، )82/1لساف اٟتكاـ ( ا  ، ) 218 /اٞتوىرة النَتة ( ، ) 240 / 2
احمليط التىا٘ب (  ، ) 3 / 8تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق (  ، ) 175 / 4البناية شرح ا٢تداية ( ، ) 3 / 9
٣تمع األهنر شرح ملتقى األْتر (  ، ) 150 / 2الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين ( . ) 351 / 5
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-1ألف الصحابة رضي اهلل عنهم تقلدكا القضاء  ،فقد ركم أف عليان رضي اهلل عنو تقلد
()4

القضاء من النيب . 

()6

-2ركم أف أبا بكر استعمل عبداهلل بن مسعود ( )5على القضاء  ،كبيت ا١تاؿ .

()8

-3عن نافع ١تا استعمل عمر بن ا٠تطاب زيد بن ثابت( )7على القضاء فرض لو رزقان .
()9
-4ككفى بالصحابة أسوة .
-5كألف القضاء فرض كفاية لكونو أمران با١تعركؼ كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر
فرض .فإف قيل فرض كفاية فالدخوؿ فيو مستحب كما ُب صبلة اٞتنازة كغَتىا .قلنا :نعم
ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (  ، )131/4تبيُت ا١تسالك شرح تدريب السالك ( ، )315/4
ا١تقدمات ا١تمهدات (  ، ) 254 / 2التلقُت (  ، ) 209 / 2القوانُت الفقهية (  ، ) 194الفواكو الدكا٘ب ،
(  ، ) 219 / 2حاشية العدكم (  ، ) 338 / 2مواىب اٞتليل ( . ) 89 / 6
( )2انظر  :مغٍت احملتاج (  ، ) 373/4البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ٖ ، ) 8 /13تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج
(  ، ) 105 / 10اٟتاكم الكبَت ( ، ) 3 / 16ا١تهذب (  ، ) 39 / 3آّموع للنوكم ( ، )135 / 20
جواىر العقود (  ، )280 / 2أسٌت ا١تطالب ( . ) 288 / 4
( )3انظر  :اإلنصاؼ (  ، )265/28كشاؼ القناع  ، ) 15/(15ا١تغٍت (  ، ) 9/14الشرح الكبَت ( )261/28
 ،كشاؼ القناع ( ، )285/6العدة شرح العمدة (  ، ) 661الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( ، ) 373 / 11
حاشية الركض ا١تربع (  ) 507 / 7شرح منتهى اإلرادات (  ، ) 579 / 3الكاُب (  ، ) 225 / 4ا١تبدع ُب
شرح ا١تقنع ( . ) 139 / 8
( )4تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1041
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )6تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1047
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )151

( )8طبقات ابن سعد (. ) 359/2
كاٟتديث ضعيف كعلة ضعفو اٟتجاج بن أرطأة كثَت ا٠تطأ كالتدليس.
انظرٖ :ترير ترقيب التهذيب رقم الًتٚتة (.)250/1( )1119
( )9البناية .11/7
-1078-

لكن فيو خطر عظيم كأمره ٥توؼ ال يسلم ُب ْتره سائح  ،فبالنظر إٔب كونو فرض كفاية
()1

كبالنظر إٔب كونو متضمنان أمران ٥توفان يكره فقلنا لعدـ البأس .
-6قاؿ ابن قدامة  :كظاىر كبلـ أٛتد أنو ال يستحب لو الدخوؿ فيو ١تا فيو من ا٠تطر
()2

كالغرر كُب تركو من ا١تبلمة .
-7ك١تا كرد فيو من التشديد كالذـ  ،كألف طريقة السلف االمتناع منو كالتوقي كقد أراد
عثماف رضي اهلل عنو تولية ابن عمر( )3القضاء فأباه

()4

عدؿ ساعة خَت من عبادة سنة
-8قوؿ الرسوؿ  ي

.

()5

.

-9ما ركم أف رسوؿ اهلل  قاؿ  (( :إف ا١تقسطُت ُب الدنيا على منابر من نور عن
ٯتُت الرٛتن ككلتا يديو ٯتُت الذين يعدلوف ُب حكمهم كأىلهم كما يكليوا ))

()6

.

( )1البناية . 12/7
( )2ا١تغٍت . 8/14
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. )160
( )4انظر  :ا١تغٍت . 8/14
( )5انظر  :البناية . 14/7
( )6انظر  :البناية  ، 14/7كاألثر أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة اٞتائر
كاٟتث على الرفق بالرعية كالنهي عن إدخاؿ ا١تشقة عليهم رقم اٟتديث (.) 1458 /3( )1827
فائدة :
ذىب بعع أىل العلم إٔب بياف حكم ّْ
توٕب القضاء ُب حاالت معينة  ،من اٟتالة الثانية كىي  :إذا كجد غَته ٦تن
استجمع شرائط القضاء  ،كقد أعرضت عنها ُب أصل ا١تسألة حىت ال أشتت أفكار القارئ عن األحكاـ العامة
للمسألة  ،كىذه التفصيبلت على النحو اآلٌب :
أ-إف كاف لو ماؿ يكفيو  ،كىو مشهور يقصده الناس للفتيا كالتدريس ٓب ييستحب لو ذلك  ،ألنو ال يأمن نفسو من
ا٠تطأ  ،كاألكٔب لو أف يشتغل بالفتيا كالتدريس  ،ألف ذلك أسلم  ،كعلى ىذا ي٭تمل امتناع ابن عمر حُت دعاه
عثماف إٔب القضاء  ،ككذلك ركم أف أبا ذر طيلب للقضاء فهرب  ،فقيل لو لو يكليت كقضيت باٟتق  ،فقاؿ :
من يقع ُب البحر إٔب كم يسبح .
ب-كإف ٓب يكن لو ماؿ يكفيو  ،كيرجو بالقضاء أخذ الرزؽ عليو من بيت ا١تاؿ ييستحب لو القضاء  ،ألنو البد لو من
مكتسب  ،كاكتسابو بتوٕب الطاعة أكٔب من االكتساب بغَته .
ج-ككذلك إذا كاف معو ماؿ يكفيو  ،إال أنو خامل الذكر ال يقصده الناس لل يفتيا كالتدريس فيستحب لو القضاء
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=

ػػػػػػػػػ
=

فع بعلمو .
ليشتهر ُب الناس كيػيٍنتى ى
انظر  :البياف  ، 12/13حاشية الدسوقي  ، 131/4كمغٍت احملتاج  374/4كا١تغٍت . 8/14
صنواف القضاء كعنواف اإلفتاء للقاضي عماد الدين ٤تمد بن األشغور قاضي ج  1ص 141كما بعدىا ،كزارة األكقاؼ
 ،الكويت  ،كالبناية شرح ا٢تداية  13/7كما بعدىا .
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المبحث الثالث
عدـ جواز تولية المرأة للقضاء.
أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ جواز تولية المرأة

للقضاء :

ىو عبد الرٛتن ( )1بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو الشرح الكبَت حيث
قاؿ ( :ك٢تذا ٓب يوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كال أحد من خلفائو كال من بعدىم امرأة
(.)2
قضاء كال كالية بلد فيما بلغنا  ،كلو جاز ذلك ٓب ٮتل منو ٚتيع الزماف غالبا )
كعبد اهلل( )3بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة ُب كتابو ا١تغٍت حيث قاؿ ( :ك٢تذا ٓب يوؿ النيب
صلى اهلل عليو ك سلم كال أحد من خلفائو كال من بعدىم امرأة قضاء كال كالية بلد فيما بلغنا
()4
كلو جاز ذلك ٓب ٮتل منو ٚتيع الزماف غالبا )
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

أحدا من ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد َّ
كٔب امرأة
ٓب أقف على أثر يدؿ على أف ن
منصب القضاء .

( )1عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين :فقيو ،من أعياف
اٟتنابلة  ،كلد ُب دمشق سنة ( 597ىػ  1200 -ـ) كتوُب فيها سنة (  682ىػ  1283 -ـ) كىو أكؿ من
كٕب قضاء اٟتنابلة ّٔا ،استمر فيو ٨تو  12عاما كٓب يتناكؿ عليو (معلوما) ٍب عزؿ نفسو.
انظر  :األعبلـ للزركلي ( ، )329 /3كالنجوـ الزاىرة ( ، )358 /7كفوات الوفيات (. )262 /1
( )2الشرح الكبَت ()386/11
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص ()115
( )4ا١تغٍت ()381/11
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رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

اختلف الفقهاء ُب توٕب ا١ترأة ١تنصب القضاء على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

ال ٬توز للمرأة أف َّ
أم نوع من أنواع القضايا  ،سواء أكانت
تتؤب القضاء مطلقان ُب ّْ
قضايا األمواؿ  ،أـ قضايا اٟتدكد كالقصاص  ،أـ غَت ذلك  ،كإٔب ذللك ذىب ٚتهور أىل
العلم من ا١تالكية ( ،)1كالشافعية ( ،)2كاٟتنابلة ( ،)3كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك بستة أدلة ،
كىي على النحو اآلٌب :
-1قولو تعأب :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ

()4

كجو الداللة :

أف اهلل تعأب قد نىػبَّو على ضبل٢تن كنسياهنن  ،كإذا كاف األمر كذلك فبل يستقيم أف
َّ
تتؤب منصبان فيو دماءه كأعراض كأمواؿ .
-2عن أيب سعيد ا٠تدرم ( )5قاؿ  :خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ُب أضحى أك
فطر إٔب ا١تصلى فمر على النساء فقاؿ  :يا معشر النساء تصدقن فإ٘ب أريتكن أكثر أىل
النار  ،فقلن  :كمب يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :تكثرف اللعن كتكفرف العشَت  ،ما رأيت من
( )1انظر  :الذخَتة للقراُب (  ، ) 346 / 10ا١تعونة ( ، )1506/3التلقُت (  ، ) 209الفواكو الدكا٘ب
(  ، ) 358 / 2حاشية العدكم (  ، ) 442 / 2كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ (  ، )18/5كمواىب
اٞتليل (. )694/6
حل ألفاظ أيب شجاع ( / 2
( )2انظر  :البياف (  ، )20/13كأدب القاضي للماكردم (  ، )625/1اإلقناع ُب ّْ
ٖ ، ) 623تفة احملتاج (  ، ) 443 / 4مغٍت احملتاج (  ، ) 501 / 4اٞتواىر النقية ُب فقو السادة الشافعية (
. ) 472
( )3انظر  :الكاُب (  ، ) 222 / 4شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، ) 243 / 7ا١تبدع ( ) 153 / 8
الركض ا١تربع (  ) 705حاشية الركض ا١تربع (  ) 517 / 7مطالب أكٕب النهى (  ) 466 / 6شرح منتهى
اإلرادات (  ، ) 492 / 3منار السبيل شرح الدليل (  ، ) 458 / 2كا١تغٍت (  ، )12/14كالشرح الكبَت
(. )298/28
( )4سورة  :البقرة. ٢٨٢ :
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )119
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ناقصات عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتازـ من إحداكن  ،قلن  :كما نقصاف ديننا كعقلنا
يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :أليس شهادة ا١ترأة مثل نصف شهادة الرجل  ،قلن  :بلى  ،قاؿ :
فذلك من نقصاف عقلها أليس إذا حاضت ٓب تصل كٓب تصم ،قلن  :بلى  ،قاؿ  :فذلك من
نقصاف دينها" (.)1
كجو االستدالؿ :

أف اٟتديث خرج ٥ترج التنبيو على منع رد شيء من أمور مناصب الدين إٔب ا١ترأة كذلك
لنقصاف دينها كعقلها .
-3عن أيب بكرة رضي اهلل عنو ( )2قاؿ  :لقد نفعٍت اهلل بكلمة ٝتعتها من رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو ك سلم أياـ اٞتمل  ،بعد ما كدت أف أٟتق بأصحاب اٞتمل فأقاتل معهم ،
قاؿ ١تا بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف أىل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرل ،
قاؿ  " :لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة " (.)3
كجو االستدالؿ :

أم قوـ يولُّوف أمرىم امرأة  ،حيث يًتتب
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أخت بعدـ فبلح ّْ
( )1أخرجو البخارم ُب صحيحو  ،كتاب اٟتيع ،باب ترؾ اٟتائع الصوـ  ،رقم اٟتديث ( ، )116 /1( )298
كمسلم ُب صحيحو  ،كتاب اإلٯتاف  ،باب بياف نقصاف اإلٯتاف بنقص الطاعات كبياف إطبلؽ لفظ الكفر على غَت
الكفر باهلل ككفر النعمة كاٟتقوؽ  ،رقم اٟتديث (. )86 /1( )79
( )2نفيع بن اٟتارث كيقاؿ ابن مسركح كيقاؿ مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبو بكرة الثقفي البصرم أخو
زياد بن أيب سفياف ألمو كأمهما ٝتية  ،كاف عبدا لبعع أىل الطائف  ،فتدٔب إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ببكرة  ،فكناه أبا بكرة  ،كآخى النيب صلى اهلل عليو كسلم بينو ،كبُت أيب برزة ،سكن البصرة ،كتوُب ّٔا ،كصلى
عليو أبو برزة األسلمي  ،أكصاه أف يصلي عليو ،قاؿ مسدد  :مات أبو بكرة كاٟتسن بن علي بن أيب طالب ُب
سنة كاحدة كمات اٟتسن بن علي سنة تسع كأربعُت قالو ٭تِت بن بكَت كخليفة كقاؿ غَته مات بعد اٟتسن بن علي
سنة إحدل كٜتسُت كقاؿ خليفة مات بالبصرة سنة اثنتُت كٜتسُت كقاؿ كاتب الواقدم مات ُب كالية زياد
بالبصرة.
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )752 /2 ( )1259معرفة الصحابة (  ، )2680/5األعبلـ
(. )44/8
( )3أخرجو البخارم ُب صحيحو  ،كتاب ا١تغازم  ،باب كتاب النيب صلى اهلل عليو ك سلم إٔب كسرل كقيصر  ،رقم
اٟتديث (. )1610 /4( )4163
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على ذلك فساد األمور الدنيوية كاأليخركية  ،كىذا ال ٬توز .
-4عن عبد اهلل ( ، )1رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :كاف نساء بٍت إسرائيل يصلُت مع الرجاؿ
ُب الصف  ،فاٗتذف قوالب يتطاكلن ّٔا  ،تنظر إحداىن إٔب صديقها  ،فألقي عليهن اٟتيع
 ،فأخرف  ،قاؿ عبد اهلل  :فأخركىن من حيث أخرىن اهلل عز كجل (. )2
كجو االستدالؿ :

أف ا١ترأة إذا يكليت القضاء كانت مقدمة كالرجاؿ مؤخرين عنها فلم ٬تز (.)3
-5كألف القاضي ٭تضره ٤تافل ا٠تصوـ كالرجاؿ ك٭تتاج فيو إٔب كماؿ الرأم ك٘تاـ العقل
كالفطنة  ،كا١ترأة ناقصة العقل  ،قليلة الرأم  ،ليست أىبلن للحضور ُب ٤تافل الرجاؿ .
اعتراض :

أنو كردت أدلة كثَتة تدؿ على جواز ّْ
توٕب ا١ترأة للقضاء .
جواب عن االعتراض :

ال يسلم بوجود أدلة كاضحة صر٭تة تدؿ على جواز ّْ
توٕب ا١ترأة للقضاء .

-6القياس من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :

كبياف القياس من ىذا الوجو ىو  :أف ا١ترأة ال تصلح لئلمامة العظمى  ،كال لتولية
البلداف  ،ك٢تذا ٓب يػي ىوّْؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كال أحد من خلفائو كال من بعدىم امرأة
قضاءن  ،كال كالية بلد فيما بلغنا  ،مع العلم َّ
٢تن من
أف زكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ
الفضل كالرفعة ُب ذلك الزماف  ،كأهنن أمهات للمؤمنُت  ،كلو جاز ذلك ٓب ىٮتٍ يل فيو ٚتيع

( )1ىو ابن مسعود  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )58
( )2أخرجو الطتاٗب ُب معجمو الكبَت رقم اٟتديث (  ، )295/9 ( )9484كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث
( ، )149/3( )5115كابن خزٯتة ُب صحيحو رقم اٟتديث ( ، )99/3( )1700قاؿ ا٢تيثمي :رجالو رجاؿ
الصحيح  ،كصححو اٟتافظ ُب الفتح .
انظر ٣ :تمع الزكائد ( ، )157 /2فتح البارم ()212 /2
( )3انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ()21/13
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الزماف غالبان  ،كإذا ٓب تصلح لئلمامة العظمى ٓب تصلح لئلمامة الكتل (.)1
الوجو الثاني :

كبياف القياس من ىذا الوجو ىو  :أف حاؿ القضاء آكد من حاؿ اإلمامة ُب الصبلة
 ،فإذا ٓب ٬تز أف تكوف ا١ترأة إمامة للرجاؿ ُب الصبلة فمن باب أكٔب كأحرل أف ال ٬توز
أف تكوف قاضية بُت الناس ُب الدماء كاألعراض كاألمواؿ (.)2
الوجو الثالث :
كبياف القياس من ىذا الوجو ىو  :أف ا١ترأة ال يصح أف تكوف حاكمان ُب اٟتدكد
كالقصاص  ،فكذلك ال يصح أف تكوف حاكمان ُب كل أمر ٕتوز ٢تا فيو الشهادة  ،أم ما
عدا اٟتدكد كالقصاص (.)3
اعتراض :

أف ما ذكر من األقيسة يقابلو قياس ىو أكٔب كأحسن منها  ،كىو أف الفقهاء رٛتهم اهلل
تعأب قد أٚتعوا على جواز توٕب ا١ترأة ١تنصب اإلفتاء  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٬توز
للمرأة أف َّ
تتؤب ٚتيع أنواع القضاء كذلك ّتامع اإلخبار باٟتكم ُب كل منهما (.)4
جواب عن االعتراض :
ما ذكر من القياس غَت صحيح مطلقان  ،ألنو ُب مقابلة النص .
القوؿ الثاني :

ال تشًتط الذكورة فيمن يتؤب القضاء مطلقان  ،سواء أكاف القضاء ُب اٟتدكد كالقصاص
أـ ُب غَتىا  ،كسواء ما ٕتوز فيو شهادة ا١ترأة أـ ما ال ٕتوز  ،كسواء أكاف ٦تا ال يطلع عليو
الرجاؿ أـ ٦تا ال ٬توز ٢تم االطبلع عليو  ،فيصح تولية ا١ترأة القضاء مطلقان  ،كإٔب ذلك ذىب

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )12/14كالشرح الكبَت (. )298/28
( )2انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ()21/13
( )3انظر  :الفقو ا١تالكي كأدلتو ( ، )68/7ا١تعونة على مذىب عآب ا١تدينة (. )1506/3
( )4انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )12/14كالشرح الكبَت ( ، )298/28كبداية آّتهد (. )636/8
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الظاىرية  ،كبعع ا١تالكية  ، )1(.كاستدلوا لذلك بثبلثة أدلة  ،كىي كالتإب :
 - 1قولو تعأب { :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ}(. )2
كجو الداللة :
جل كعبل أمر باٟتكم بُت الناس بالعدؿ  ،كالقضاء داخل ُب ذلك  ،كىذا متوجو
أف اهلل َّ
بعمومو إٔب الرجل كا١ترأة  ،إالَّ حيث جاء النص بالفرؽ بينهما فيستثٌت حينئذ من العموـ .
كبناءن على ذلك ٬توز للمرأة أف َّ
تتؤب القضاء .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

أف الدليل ا١تذكور دليل عاـ  ،قد كرد ٗتصيصو باألدلة اليت منعت ا١ترأة من ّْ
توٕب القضاء
 ،كبناءن على ذلك ال يصح االستدالؿ بو .
الوجو الثاني :
لو سلّْم بداللة ىذا الدليل على جواز ّْ
توٕب ا١ترأة للقضاء با١تفهوـ  ،فهو يتعارض مع
األدلة اليت دلت على منع ّْ
توٕب ا١ترأة للقضاء ٔتنطوقها  ،كا١تنطوؽ مقدـ على ا١تفهوـ .
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

ال يسلمأف الدليل ا١تذكور دليل عاـ  ،قد كرد ٗتصيصو باألدلة اليت منعت ا١ترأة من ّْ
توٕب
القضاء  ،بل ىو دليل و
باؽ على عمومو  ،كبناءن على ذلك يصح االستدالؿ بو .
الوجو الثاني :

ال يسلم بأف ىناؾ أدلة تدؿ على منع ّْ
توٕب ا١ترأة من القضاء با١تنطوؽ .
- 2القياس :

كبياف القياس ىو أف الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب قد أٚتعوا على جواز توٕب ا١ترأة ١تنصب
( )1انظر  :احمللى (  ، )631/10كبداية آّتهد مع ا٢تداية ُب ٗتريج أحاديث البداية (  ، )636/8مواىب اٞتليل
( ، )294/6كاألحكاـ السلطانية للماكردم ( ، )83كركضة القضاة كطريق النجاة للسمنا٘ب (. )53/1
( )2سورة النساء.58:
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اإلفتاء  ،كإذا كاف األمر كذلك فإنو ٬توز للمرأة أف َّ
تتؤب ٚتيع أنواع القضاء كذلك ّتامع
اإلخبار باٟتكم ُب كل منهما (.)1
أف الغرض من القاضي أك اٟتاكم تنفيذ األحكاـ  ،كٝتاع البينة كالفصل بُت ا٠تصوـ ،
كذلك و
متأت من ا١ترأة كتأتيو من الرجل فبل فرؽ بينهما إال كفرؽ ما بُت األنثى كالرجل كىذا
القدر غَت مؤثر (. )2
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ىذا قياس ُب مقابلة النص  ،كذلك ال ٬توز .

الوجو الثاني :

أف ىناؾ أقيسة مقدمة على القياس ا١تذكور منها على سبيل ا١تثاؿ :
أ -أف ا١ترأة ال تصلح لئلمامة العظمى  ،كال لتولية البلداف  ،ك٢تذا ٓب يػي ىوّْؿ النيب صلى
اهلل عليو كسلم كال أحد من خلفائو كال من بعدىم امرأة قضاءن  ،كال كالية بلد فيما بلغنا ،
مع العلم َّ
٢تن من الفضل كالرفعة ُب ذلك الزماف ،
أف زكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم َّ
كأهنن أمهات للمؤمنُت  ،كلو جاز ذلك ٓب ىٮتٍ يل فيو ٚتيع الزماف غالبان  ،كإذا ٓب تصلح
لئلمامة العظمى ٓب تصلح لئلمامة الكتل (.)3
ب -أف حاؿ القضاء آكد من حاؿ اإلمامة ُب الصبلة  ،فإذا ٓب ٬تز أف تكوف ا١ترأة
إمامة للرجاؿ ُب الصبلة فمن باب أكٔب كأحرل أف ال ٬توز أف تكوف قاضية بُت الناس ُب
الدماء كاألعراض كاألمواؿ (.)4
ج-أف ا١ترأة ال يصح أف تكوف حاكمان ُب اٟتدكد كالقصاص  ،فكذلك ال يصح أف

( )1انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( ، )12/14كالشرح الكبَت ( ، )298/28كبداية آّتهد (. )636/8
( )2انظر  :ا١تعونة على مذىب عآب ا١تدينة (. )414/2
( )3ا١تغٍت ( ، )12/14كالشرح الكبَت (. )298/28
( )4البياف (. )21/13
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تكوف حاكمان ُب كل أمر ٕتوز ٢تا فيو الشهادة  ،أم ما عدا اٟتدكد كالقصاص (.)1
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
ال يسلم بأف ىذا القياس ُب مقابلة النص  ،بل ىو موافق للنص .

الوجو الثاني :

كما أنو ال يسلم أف األقيسة ا١تذكورة مقدمة على قياس أف الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب قد
أٚتعوا على جواز توٕب ا١ترأة ١تنصب اإلفتاء  ،كبناءن عليو فإنو ٬توز للمرأة أف َّ
تتؤب ٚتيع أنواع
القضاء كذلك ّتامع اإلخبار باٟتكم ُب كل منهما  ،بل ىذا القياس أكٔب بالتقدٙب ١توافقتو
للنص القرآ٘ب (.)2
-3دليل عقلي :

كىو أف ا٢تدؼ من القضاء  :كقوع اٟتكم بالعدؿ بُت ا١تتخاصمُت  ،كإيصاؿ اٟتقوؽ
ألصحأّا  ،كذلك ٭تصل با١ترأة كما ٭تصل بالرجل  ،كيستثٌت من ذلك ما خصصو
اإلٚتاع من اإلمامة الكتل " (. )3

اعتراض :

أف ىذا الدليل العقلي ُب مقابلة النص  ،كذلك ال ٬توز .

جواب عن االعتراض :

ال يسلم بأف ىذا الدليل العقلي ُب مقابلة النص  ،بل ىو موافق للنص .
القوؿ الثالث :
أنو ٕتوز كالية ا١ترأة للقضاء ُب األمواؿ كعدـ جوازىا ُب اٟتدكد كالقصاص  ،كإٔب ذلك
( )1الفقو ا١تالكي كأدلتو ( ، )68/7ا١تعونة (. )1506/3
( )2ا١تغٍت ( ، )12/14كالشرح الكبَت ( ، )298/28كبداية آّتهد (. )636/8
( )3انظر  :بداية آّتهد (  . )636/8قاؿ ابن رشد رٛتو اهلل تعأب  " :من رأل حكم ا١ترأة نافذا ُب كل شيء قاؿ:
إف األصل ىو أف كل من يأٌب منو الفصل بُت الناس فحكمو جائز  ،إال ما خصصو اإلٚتاع من اإلمامة الكتل "
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ذىب اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب  )1(،كاستدلوا لذلك بدليل كاحد كىو :
- 1القياس :

كبياف ىذا القياس أف ا١ترأة يقبل قو٢تا ُب الشهادة على غَتىا  ،كإذا قيبًل قو٢تا ُب
الشهادة فإف ذلك يقتضي قبوؿ حكمها ُب القضاء على غَتىا  ،كسبب ذلك ىو أف
(.)2
ُب الشهادة معٌت الوالية فصار حكمهما كاحدان
اعتراض :

كقد اعًتض على دليل القياس ىذا باالعًتاض السابق نفسو على أدلة أصحاب
القوؿ الثا٘ب كأيجيب باٞتواب السابق نفسو .

الراجح :

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول جمهور أهل

العلم وهو أنه ال ٬توز للمرأة أف َّ
أم نوع من أنواع القضايا  ،سواء
تتؤب القضاء مطلقان ُب ّْ
أكانت قضايا األمواؿ  ،أـ قضايا اٟتدكد كالقصاص  ،أـ غَت ذلك  ،كذلك لؤلسباب
التالية :
أم قوـ يولُّوف أمرىم امرأة  ،حيث
_1أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أخت بعدـ فبلح ّْ
يًتتب على ذلك فساد األمور الدنيوية كاأليخركية كما جاء ُب حديث أيب بكرة رضي اهلل
عنو ( )3قاؿ  :لقد نفعٍت اهلل بكلمة ٝتعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم أياـ اٞتمل ،
بعد ما كدت أف أٟتق بأصحاب اٞتمل فأقاتل معهم  ،قاؿ ١تا بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم أف أىل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرل  ،قاؿ  :لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة "

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ، )3/7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٣ ، ) 5 / 7تمع األهنر شرح ملتقى األْتر
(  ، ) 168 / 2الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (  ، ) 440 / 5تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ( 187 / 4
)  ،لساف اٟتكاـ (  ، ) 224درر اٟتكاـ (  ، ) 408 / 2ملتقى األْتر  ، ) 224 0قاؿ الكاسا٘ب  " :كأما
الذكورة فليست من شرط جواز التقليد ُب اٞتملة ألف ا١ترأة من أىل الشهادات ُب اٞتملة إال أهنا ال تقضي باٟتدكد
كالقصاص ألهنا ال شهادة ٢تا ُب ذلك كأىلية القضاء تدكر مع أىلية الشهادة " .
( )2انظر  :ركضة القضاة كطريق النجاة للسمنا٘ب (. )53/1

( )3تقدمت ترجمتو ص ( ) .
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(.)1

_2أف ا١ترأة ال تصلح لئلمامة العظمى  ،كال لتولية البلداف  ،ك٢تذا ٓب يػي ىوَّؿ النيب صلى اهلل
عليو كسلم كال أحد من خلفائو كال من بعدىم امرأة قضاءن  ،كال كالية بلد فيما ذكر ذلك
أىل العلم .
 _3أف منصب القضاء ٭تتاج إٔب كماؿ العقل  ،كشدة الفطنة كالذكاء  ،كالنساء
ناقصات عقل بسبب شدة عاطفتهن  ،كسرعة تأثرىن با١تواقف  ،كلذلك كرد التنبيو على
نقصاف دينهن كعقلهن  ،كُب ذلك إشارة من الشارع اٟتكيم إٔب منع رد شيء من أمور
مناصب الدين إٕب ا١ترأة  ،فعن أيب سعيد ا٠تدرم ( )2قاؿ  :خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك
سلم ُب أضحى أك فطر إٔب ا١تصلى فمر على النساء فقاؿ  :يا معشر النساء تصدقن فإ٘ب
أريتكن أكثر أىل النار  ،فقلن  :كمب يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :تكثرف اللعن كتكفرف العشَت ،
ما رأيت من ناقصات عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتازـ من إحداكن  ،قلن  :كما
نقصاف ديننا كعقلنا يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :أليس شهادة ا١ترأة مثل نصف شهادة الرجل ،
قلن  :بلى  ،قاؿ  :فذلك من نقصاف عقلها أليس إذا حاضت ٓب تصل كٓب تصم ،قلن :
بلى  ،قاؿ  :فذلك من نقصاف دينها" (.)3
 -4أف الشارع اٟتكيم أمر بتقدٙب الرجاؿ كتأخَت النساء ُب الصبلة  ،فتأخَتىن ُب
القضاء من باب أكٔب كأحرل  ،كا١ترأة إذا يكليت القضاء كانت مقدمة على الرجاؿ  ،كالرجاؿ
مؤخرين عنها كذلك خبلؼ أمر الشارع اٟتكيم  ،كيدؿ على ذلك حديث عبد اهلل (، )4
رضي اهلل عنو  ،قاؿ  :كاف نساء بٍت إسرائيل يصلُت مع الرجاؿ ُب الصف  ،فاٗتذف قوالب

( )1أخرجو البخارم في صحيحو  ،كتاب المغازم  ،باب كتاب النبي صلى اهلل عليو ك سلم إلى كسرل كقيصر ،
رقم الحديث (. )1610 /4( )4163

( )2تقدمت ترجمتو ص ( ) .

( )3أخرجو البخارم في صحيحو  ،كتاب الحيض ،باب ترؾ الحائض الصوـ  ،رقم الحديث (

/1 ( )298

 ، )116كمسلم في صحيحو  ،كتاب اإليماف  ،باب بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات كبياف إطالؽ
لفظ الكفر على غير الكفر باهلل ككفر النعمة كالحقوؽ  ،رقم الحديث (. )86 /1( )79

( )4تقدمت ترجمتو ص ( ) .
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يتطاكلن ّٔا  ،تنظر إحداىن إٔب صديقها  ،فألقي عليهن اٟتيع  ،فأخرف  ،قاؿ عبد اهلل :
فأخركىن من حيث أخرىن اهلل عز كجل (. )1
َّ _5
أف زكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم ٢تم من الفضل كالرفعة ُب ذلك الزماف ،
كأهنن أمهات للمؤمنُت  ،كمع ذلك ٓب يتقلدف منصبان ُب القضاء .
 _6أف حاؿ القضاء آكد من حاؿ اإلمامة ُب الصبلة  ،فإذا ٓب ٬تز أف تكوف ا١ترأة
إمامة للرجاؿ ُب الصبلة فمن باب أكٔب كأحرل أف ال ٬توز أف تكوف قاضية بُت الناس ُب
الدماء كاألعراض كاألمواؿ .

( )1أخرجو الطبرانى في معجمو الكبير رقم الحديث (  ، )295/9 ( )9484كعبد الرزاؽ في مصنفو رقم

الحديث (  ، )149/3 ( )5115كابن خزيمة في صحيحو رقم الحديث ( ، )99/3 ( )1700

قاؿ الهيثمي :رجالو رجاؿ الصحيح  ،كصححو الحافظ في الفتح .

انظر  :مجمع الزكائد ( ، )157 /2فتح البارم ()212 /2
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المبحث الرابع
من آداب القاضي أف يجلس على بساط أك غيره كال يجلس على التراب.
رأم أىل العلم في المسألة :
٣تلس القاضي ينبغي أف يكوف متميزان حاؿ القضاء عن غَته ليعرفو الناس  ،كليكوف
أىيب للخصوـ  ،كمن ذلك أف يبسط لو شيء ٬تلس عليو  ،كال ٬تلس على الًتاب  ،إال أف
ذلك يعتت من آداب القاضي  ،كليس من آلة اٟتكاـ  ،كعلى ذلك اتفق الفقهاء من
)(1

)(3

)(2

)(4

اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
-1أف جلوسو على بساط  ،أك غَته يفرش لو ُب ٣تلس حكمو أبلغ كأكقع ُب النفوس
كأعظم ٟترمة الشرع

)(5

.

-2ليعرفو الناس  ،كليكوف أىيب للخصوـ
ّٔيبتو من أعُت ا٠تصوـ

)(7

)(6

ألف جلوسو على الًتاب أك ٨توه يذىب

.

كمع أف ىذه ا١تسألة ٤تل اتفاؽ بُت الفقهاء إال أنو ٓب ينقل عن النيب  ،كال عن أحد
)(8

من خلفائو شيء ُب ذلك  ،كلذلك قاؿ عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي
( )1انظر  :ركضة القضاة (  ، )104/1احمليط التىا٘ب ( ، ) 6 / 8ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل األثر ( 2 / 2
) ،اٞتوىرة النَتة (  ، ) 240 / 2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ( ، ) 10 / 7
( )2انظر  :القوانُت الفقهية (  ، ) 195منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( .) 300 / 8
( )3انظر :البياف (  ، ) 67/13مغٍت احملتاج (  ، ) 391/4األـ ( ، ) 213 / 6منت أيب شجاع ص( ، )45كفاية
األخيار ( ، )548/1التنبيو ُب الفقو الشافعي ( ، )251اٟتاكم الكبَت (. )68/17
( )4انظر  :ا١تغٍت  ، 21/14الشرح الكبَت  ،336/28كشاؼ القناع . 71/15
( )5انظر  :كشاؼ القناع (  ، ) 71/15شرح منتهى اإلرادات ( ، )496/3اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ
(. )164/11
( )6انظر  :البياف (  ، ) 67/13مغٍت احملتاج ( . ) 391/4
( )7انظر  :ا١تغٍت (  ، ) 21/14كشاؼ القناع ( . ) 71/15
( )8تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)241
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)(1

ُب كتابو الشرح الكبَت  " :كما ذكر ىهنا من اٞتلوس على بساط كال ٬تلس على الًتاب
كال حصر ا١تسجد ٓب نعلم أنو نقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن أحد من خلفائو
كاإلقتداء ّٔم أكٔب إف شاء اهلل تعأب فيكوف كجوده كعدمو سواء "
فائدة :

)(2

ىذا األدب ليس من آلة اٟتكاـ فؤلنو ٓب ينقل عن النيب  ،كال عن أحد من خلفائو
.

( )1انظر  :الشرح الكبَت (. )396/11
( )2انظر  :الشرح الكبَت ( ، ) 336/28كشاؼ القناع ( . ) 71/15
-1093-

المبحث الخامس
عدـ اشتراط اإلشهاد في تولية القضاء (.)1
أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ اشتراط اإلشهاد

في تولية القضاء:

ىو اإلماـ ٤تمد ( )2بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود ،السيواسي ا١تعركؼ بابن
اؿ
ا٢تماـ ُب كتابو فتح القدير حيث قاؿ ( :قىػ ٍوليوي ىك ىش ىه ىادةي الٍعي َّم ًاؿ ىجائًىزةه  ،ىكالٍ يمىر ياد عي َّم ي
ىف الٍعمل نىػ ٍفسو لىي ً ً ً
اف ً ،
الس ٍلطى ً
َّ
اٟتى ّْق ىكًجبىايىًة الٍ ىم ًاؿ
أل
ُت لًٍل ىخلًي ىف ًة ىعلىى إقى ىام ًة ٍ
ُّ
س بًف ٍس وق ألىنَّوي يمع ه
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ب  ،كلىو ىكا ىف فًس نقا ىٓب يلً ًو أىبو ىريػرىة كأىبو موسى ٍاألى ٍشع ًر ُّ ً
ً
ً
ىح ىس ين ً٦تَّا
م لعي ىمىر ىكىكثَته  ،ىكىى ىذا أ ٍ
ى
ٍ ٍ ى ي ي ىٍ ى ى ي ي ى
الٍ ىواج ً ى ٍ
قًيل  ،كلىو ىكا ىف فًس نقا ىٓب يلً ًو أىبو ب ٍك ور كعمر كعثٍما يف ر ًضي اللَّو عٍنػهم ًأل َّ ً
ى ىٍ
ٍ ٍ ى ي ى ى ي ىي ى ي ى ى ى ي ى ي ٍ
ىف ىى يؤىالء يخ ٍل ىفاءي
ً
ؼ من يػولّْي ًهم ٍ ً
ً
ً ًً
ب فًي ًه ٍم الٍ ىع ىدالىةى ًُب
ىكالٍعي َّم ي
اؿ ًُب الٍعيٍر ى ٍ ي ى ٍ
ا٠تىلي ىفةي ىع ىم نبل يى يكو يف نىائبىوي فيو  ،ىكىكا ىف الٍغىال ي
ً
الزم ً
اج ) (.)3
اٟتى َّج ً
اف فىػتيػ ٍقبى يل ىما ىٓبٍ يىظٍ ىه ٍر ىكيىػٍنػ ىق ًش ٍع ىعٍنوي الظٍُّل يم ىك ٍ
ذىل ى
ك َّى

(ٖ )1تفة احملتاج (. )357/4
(٤ )2تمد بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود ،السيواسي ٍب اإلسكندرم ،كماؿ الدين ،ا١تعركؼ بابن ا٢تماـ ،
إماـ ،من علماء اٟتنفية .عارؼ بأصوؿ الديانات كالتفسَت كالفرائع كالفقو كاٟتساب كاللغة كا١توسيقى كا١تنطق.
أصلو من سيواس .كلد باإلسكندرية  ،سنة ( 790ىػ  1388 -ـ) كنبغ ُب القاىرة .كأقاـ ْتلب مدة  ،كجاكر
باٟترمُتٍ .ب كاف شيخ الشيوخ با٠تانقاه الشيخونية ٔتصر .ككاف معظما عند ا١تلوؾ كأرباب الدكلة .توُب بالقاىرة.
( 861ىػ  1457 -ـ) من كتبو (فتح القدير  -ط) ُب شرح ا٢تدايةٙ ،تا٘ب ٣تلدات ُب فقو اٟتنفية ،ك (التحرير
 ط) ُب أصوؿ الفقو ك (ا١تسايرة ُب العقائد ا١تنجية ُب اآلخرة  -ط) ك (زاد الفقَت  -ط) ٥تتصر ُب فركع اٟتنفية.األعبلـ للزركلي (.)255/6
( )3فتح القدير (.)167/17
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ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

عن ٤تارب بن دثار ( )1قاؿ ١ :تا يكّْٕب أبو بكر َّ
كٔب عمر رضى اهلل عنهما القضاء
ى
ككٔب أبا عبيدة ( )2رضى اهلل عنو ا١تاؿ كقاؿ أعينوٗب فمكث عمر سنة ال يأتيو
اثناف أك ال يقضي بُت اثنُت(.)3
إف عمر رضى اهلل عنو استعمل عبد اهلل بن مسعود ( )4رضى اهلل عنو على
القضاء كبيت ا١تاؿ(.)5
أف عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو بعث ابن سور( )6على قضاء البصرة كبعث
شر٭تا ( )7على قضاء الكوفة(.)8
كتب عمر إٔب عمالو استعملوا صاٟتيكم على القضاء كأكفوىم(.)9
أف عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو قاؿ ألنزعن فبلنا عن القضاء كألستعملن
على القضاء رجبل إذا رآه الفاجر فرقو(.)10
١تا بعث عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو عمار بن ياسر ( )11كعبد اهلل بن
مسعود( )12كعثماف بن حنيف( )13إٔب الكوفة بعث عمار بن ياسر على الصبلة

( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )1046
( )2تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )629
( )3تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1047
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )58
()5تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1040
( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )1043
( )7تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )196
()8تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1043

(ٓ )9ب أقف على ٗتر٬تو كقد تقدـ ُب ص (. )1047
( )10تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1048
( )11تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )296
( )12تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )58
( )13تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )1039
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كعلى اٞتيوش كبعث ابن مسعود على القضاء كعلى بيت ا١تاؿ كبعث عثماف بن
حنيف على مساحة األرض  ،جعل بينهم كل يوـ شاة شطرىا كسواقطها لعمار
بن ياسر كالنصف بُت ىذين قاؿ سعيد كال أحفظ الطعاـ ٍب قاؿ  :نزلتكم
كإيام من ىذا ا١تاؿ كمنزلة كإب ماؿ اليتيم (من كاف غنيا فليستعفف كمن كاف
فقَتا فليأكل با١تعركؼ) كما أرل قرية يؤخذ منها كل يوـ شاة إال كاف ذلك
سريعا َب خرأّا(.)1
رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
تولية القضاء من قًبى ًل اٟتاكم لفبلف من الناس تثبت باالستفاضة ،فإف تعذرت

االستفاضة لسبب من األسباب  ،كبعد ا١تسافة ُب بلد اإلماـ أك ٨تو ذلك  ،أحضر اٟتاكم
أك اإلماـ شاىدين عدلُت كقرأ عليهما العهد  ،أك قرأه غَته ْتضرتو كيشهد٫تا على توليتو
علي أ٘ب قد كليتو قضاء
ليمضيا معو إٔب بلد كاليتو فييقيما لو الشهادة  ،كيقوؿ ٢تما اشهدا َّ
البلد ال يفبل٘ب كتقدمت إليو ٔتا اشتمل ىذا العهد عليو  ،كعلى ذلك اتفق الفقهاء من اٟتنفية

()2

()3

()4

()5

كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم  ،كاستدلو لذلك ٔتا يأٌب :
-1أف القضاء ال يثبت إال بأحد األمرين  :إما باالستفاضة أك اإلشهاد فإذا تعذرت

( )1تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1048
( )2انظر  :ركضة القضاة (  ، )90/1احمليط التىا٘ب (  ، ) 15 / 8ا١تعتصر من ا١تختصر شرح مشكل األثر
(  ، ) 2/ 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( . ) 276 / 6
( )3انظر  :مواىب اٞتليل (  ، ) 307/6التلقُت ُب الفقو ا١تالكي (  ، ) 209 / 2ا١تقدمات ا١تمهدات
(  ، ) 253 / 2الذخَتة للقراُب ( . ) 5 / 10
( )4انظر  :البياف (  ،) 26/13مغٍت احملتاج(  ، )386/4التنبيو ُب الفقو الشافعي (  ، ) 251ا١تهذب ُب فقو
اإلماـ الشافعي (  ، ) 376/ 3هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ( . ) 458 / 18
( )5انظر  :ا١تغٍت  ، 11/14الشرح الكبَت (  ،) 268 /28كشاؼ القناع (  ، )17/15العدة شرح العمدة ( 674
) اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، ) 365 / 4شرح منتهى اإلرادات (  ، ) 488 / 3مطالب أكٕب النهى
( . ) 458 / 6
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االستفاضة لكوف البلد بعيدان أك ٨تو ذلك فإنو يتعُت اإلشهاد

()1

.

_2أف النيب َّ 
كٔب معاذان ( )2رضي اهلل عنو قضاء اليمن كىو بعيد من غَت اشًتاط
اإلشهاد  ،ككٔب الوالة ُب الببلد البعيدة كفوض إليهم الوالية كالقضاء  ،كٓب يشهد كذلك
الستفاضة األمر كشهرتو بُت الصحابة رضي اهلل عنهم فعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو  ،أف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا أراد أف يبعثو إٔب اليمن قاؿ« :كيف تقضي إذا عرض لك
قضاء؟»  ،قاؿ :أقضي بكتاب اهلل ،قاؿ« :فإف ٓب ٕتد ُب كتاب اهلل؟»  ،قاؿ :فبسنة رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،قاؿ« :فإف ٓب ٕتد ُب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كال ُب
كتاب اهلل؟» قاؿ :أجتهد رأيي ،كال آلو فضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صدره،
()3

كقاؿ« :اٟتمد هلل الذم كفق رسوؿ ،رسوؿ اهلل ١تا يرضي رسوؿ اهلل» .
_3ككذلك خلفاؤه الراشدكف من بعده صلى اهلل عليو كسلم ٓب ينقل عنهم اإلشهاد على
تولية القضاء مع بيعد بلداهنم

()4

.

( )1انظر  :ا١تغٍت (  ، )12/14الشرح الكبَت ( . )268/28
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )486
( )3تقدـ ٗتر٬تو ُب ص (. )1042
( )4ا١تغٍت  ،12/14الشرح الكبَت . 268/28
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المبحث السادس
جواز الجلوس في المسجد للقضاء كفصل الخصومات.
أكالن :تعريف المسجد لغةن كاصطالحان:
تعريف المسجد لغةن:

ا١تسجد ُب اللغة  :ىو بيت الصبلة  ،كموضع السجود من بدف اإلنساف(.)1

تعريف المسجد اصطالحان:
ُب االصطبلح  :ىو كل موضع ٯتكن أف يعبد اهلل فيو كيسجد لو  ،كقيل  :ا١تساجد ىي
البيوت ا١تبنية للصبلة فيها هلل فهي خالصة لو سبحانو كلعبادتو(. )2
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز الجلوس في

المسجد للقضاء كفصل الخصومات:

ىو اإلماـ ٤تمد ( )3بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد بن مسعود ،السيواسي ا١تعركؼ بابن
وؿ اللَّ ًو صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم يػ ٍف ً
ص يل
ا٢تماـ ُب كتابو فتح القدير حيث قاؿ {( :ىكىكا ىف ىر يس ي
ى
ي ىٍ ىى ى ى
ًًً
ً
ا٠تلى ىفاء َّ ً
ًً
صى ً
ص ًل
ٍ
الراش يدك ىف ىكانيوا ىٍ٬تل يسو ىف ًُب الٍ ىم ىساجد ل ىف ٍ
ا٠تي ي
ومةى ُب يم ٍعتى ىكفو } ىكىك ىذا ٍي ي
ا٠تصوم ً
ات)(.)4
ٍي ي ى
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:
( )1ا١تصباح ا١تنَت ( ، )266 /1التعاريف للمناكم (. )654 /1
( )2اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ( ،)78 / 2البحر ا١تديد ( ،)240 /8تفسَت النسفى(.) 234 / 4
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (.)1067
( )4فتح القدير ( ، )254/4بدائع الصنائع (.) 13 /7
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()2
 - 1عن كعب بن مالك ( )1رضي اهلل عنو أنو قاؿ :
تقاضيت ابن أيب حدرد دينان
ي
ُب ا١تسجد حىت ارتفعت أصواتنا فخرج النيب  فأشار إٕب أف ضع من دينك
()3

.

فقلت نعم يا رسوؿ اهلل فقاؿ فقم فاقٍضو
الشطر ي
()4
 - 2عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو ُب قصة اللعاف أف رجبلن قاؿ يا رسوؿ اهلل
()5
أرأيت رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن إٔب أف قاؿ فتبلعنا ُب ا١تسجد كأنا شاىد .
()6

رجل
 - 3عن ابن عباس قاؿ بينما رسوؿ اهلل  ٮتطب يوـ اٞتمعة إذ أتى ه
فتخطى الناس حىت قرب إليو فقاؿ يا رسوؿ اهلل أقم علي اٟتد  ....اٟتديث
كفيو فجلدكه منو جلدة كٓب يكن تزكج

()7

.

( )1كعب بن مالك بن أىب كعب بن القُت األنصارم السلمي ا١تديٍت الضرير أبو عبد اهلل ك يقاؿ أبو عبد الرٛتن ك
يقاؿ أبو ٤تمد ك يقاؿ أبو بشَت ا١تد٘ب الشاعر  ،صحايب  ،توُب ُب خبلفة علي سنة ٜتسُت كىو ابن سبع
كسبعُت سنة.
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  )628 /2 ( )999معرفة الصحابة (  ، )2366 /5األعبلـ ( /5
.)2366
( )2حدرد بن أيب حدرد  ،يكٌت أبا خراش ،السلمي كيقاؿ األسلمي لو صحبة يعد ُب ا١تدنيُت ركل عن النيب صلى اهلل
عليو ك سلم من ىجر أخاه سنة فهو كسفك دمو ركل عنو عمراف بن أيب أنس ا١تصرم  ،يقاؿ إنو مواله ركل لو
البخارم ُب األدب كأبو داكد ىذا اٟتديث الواحد
انظر  :معرفة الصحابة ( ، )875 /2هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (. )72/2( )1127
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب  :التقاضي كا١تبلزمة ُب ا١تسجد  ،رقم ( ، ) 99 / 1 ( ) 457
كمسلم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :استحباب الوضع من الدين  ،رقم ( . ) 1292 / 3 ( ) 1558
( )4سهل بن سعد ،الساعدم ،أبو العباس ،األنصارم ،ا١تد٘ب  ،قاؿ اٟتكم بن نافع :عن شعيب ،عن الزىرم ،عن
سهل؛ " أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كىو ابن ٜتس عشرة  ،كقاؿ أبو نعيم  :مات سنة ٙتاف كٙتانُت "
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 97/ 4 ( ) 2092الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ( ) 550
 ، ) 168 / 3معجم الصحابة البن قانع ( . ) 269 / 1
( )5أخرجو البخارم  ،كتاب  :الصبلة  ،باب القضاء كاللعاف ُب ا١تسجد بُت الرجاؿ كالنساء  ،رقم ( / 1 ( ) 423
 ، ) 92كمسلم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب  :انقضاء عدة ا١تتوَب عنها زكجها ،كغَتىا بوضع اٟتمل  ،رقم (
. ) 1130 / 2 ( ) 1492
( )6تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )7أخرجو أبو يعلى ا١توصلي ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 58 / 5 ( ) 2649كُب معجمو أيضان  ،رقم ( ) 107
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=

()1

 - 4أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو الى ىع ىن ُب ا١تسجد عند منت النيب . 
رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
ػػػػػػػػػ
=

(  ، ) 108 / 1كالطتا٘ب ُب ا١تعجم الكبَت  ،رقم (  ، ) 292/ 10 ( ) 10701كالدار قطٍت ُب سننو  ،رقم
(  ، ) 218 / 4 ( ، ) 3353كالبيهقي ُب السنن الكتل رقم (  ، ) 398 / 8 ( ) 17003كُب معرفة السنن
كاآلثار أيضان رقم ( ُ ، ) 351 / 12( ) 16988ب ا١تقصد العلي ُب زكائد أيب يعلى ا١توصلي  ،رقم ( ) 834
( .) 371 / 2
كاٟتديث ضعيف  ،كعلة ضعفو أف فيو القاسم بن فياض بن عبد الرٛتن األبناكم الصنعا٘ب  ،كىو ٣تهوؿ كما قاؿ ابن
حجر  ،كقاؿ بعضهم ضعيف  ،ضعفو ابن معُت  ،كالنسائي  ،كابن حباف  ،كأخرج لو أبو داكد كالنسائي ُب سننو
الكتل حديثان كاحدان فقط  ،كقاؿ النسائي ىو منكر اٟتديث  ،ككثقو أبو داكد كحده .
انظر  :هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ  ،رقم الًتٚتة ( ٖ، ) 80 / 6 0 ) 5402ترير تقريب التهذيب  ،رقم الًتٚتة
.) 173 / 3 ( ) 5483( ،
( )1أخرجو البخارم معلقان  ،كتاب :األحكاـ  ،باب :من قضى كالعن ُب ا١تسجد  ، ) 68 / 9 ( ،كسكت عنو ابن
بطاؿ ُب شرح صحيح البخارم (  ، ) 240 / 8ككذلك ابن رجب اٟتنبلي ُب كتابو فتح البارم ( ) 165 / 3
.
فائدة :
قاؿ ابن رجب ُب كتابو فتح البارم ( : ) 165 / 3كقاؿ ابن عبد الت :ال ٮتتلفوف أف اللعاف ال يكوف إال ُب ا١تسجد
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -العن ُب مسجده  ،كأما القضاء ُب ا١تسجد ،فقد بوب البخارم
اٞتامع ؛ ألف النيب  -ى
عليو ُب آخر صحيحو ُب كتاب " :األحكاـ "  ،فقاؿ  :باب " :من قضى كالعن ُب ا١تسجد" كالعن عمر عند
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  .-كقضى مركاف على زيد بن ثابت باليمن عند ا١تنت  ،كقضى شريح ،
منت النيب  -ى
خرج
كالشعيب  ،ك٭تِت بن يعمر ُب ا١تسجد  ،ككاف اٟتسن  ،كزرارة بن أكَب يقضياف ُب الرحبة خارج ا١تسجد ٍ ،ب َّ
حديث سهل ُب اللعاف ٍ ،ب قاؿ :باب " :من حكم ُب ا١تسجد حىت إذا أتى على حد أمر أف ٮترج من ا١تسجد
خرج فيو من حديث أيب ىريرة
فيقاـ "  ،كقاؿ عمر :أخرجاه من ا١تسجد فاضرباه  ،كيذكر عن علي ٨توه ٍ ،ب َّ
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -كىو ُب ا١تسجد ،فناداه ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل،
رضي اهلل عنو قاؿ :أتى رجل رسوؿ اهلل  -ى
إ٘ب زنيت ،فأعرض عنو ،فلما شهد على نفسو أربعا ،قاؿ(( :أبك جنوف؟)) قاؿ :ال  ،قاؿ(( :اذىبوا بو
فارٚتوه))  -كذكر اٟتديث  ،كذكر غَته ٦تن كاف يقضي ُب ا١تسجد  :شريح  ،كاٟتسن ،كالشعيب ،ك٤تارب بن
دثار ،ك٭تِت بن يعمر ،كابن أيب ليلى ،كبو قاؿ أبو حنيفة  ،كمالك  ،كأٛتد  ،كإسحاؽ  ،قاؿ أٛتدٓ :ب يزؿ الناس
يقضوف ُب ا١تساجد  ،كقاؿ مالك  :ىو من أمر الناس القدٙب  ،ككرىو الشافعي " .
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اختلف الفقهاء ُب ىذا على ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ :

()1

ال ييكره القضاء ُب ا١تساجد ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
كاستدلوا لذلك بعشرة أدلة  ،كىي كالتإب :

()2

كا١تالكية

()3

كاٟتنابلة

()4

،

_1قولو تعأب  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ .
()5

كجو الداللة من اآلية :
أف داكد صلى اهلل عليو كسلم حكم بُت ا٠تصمُت ُب احملراب كىو أرفع مكاف ُب ا١تسجد
()6

 ،كشرع ما قبلنا شرع لنا  ،ما داـ أنو ٓب ينسخ  ،كٓب ٮتالف الكتاب أك السنة .
تقاضيت ابن أيب حدرد ( )8دينان ُب
-2عن كعب بن مالك ( )7رضي اهلل عنو أنو قاؿ :
ي
فقلت نعم
ا١تسجد حىت ارتفعت أصواتنا فخرج النيب  فأشار إٕب أف ضع من دينك الشطر ي

( )1قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل تعأب " فىػ ىع ىل ذلك شريح  ،كاٟتسن  ،كالشعيب  ،ك٤تارب بن دثار  ،ك٭تِت بن يىعمر  ،كابن
أيب ليلى  ،كابن خلدة قاضي لعمر بن عبدالعزيز  ،كإسحاؽ بن ا١تنذر  ،كركم عن عمر  ،كعثماف  ،كعلي  ،أهنم
كانوا يقضوف ُب ا١تسجد "
انظر  :ا١تغٍت ( .،) 20/14
( )2انظر  :البناية (  ،) 22/7ركضة القضاة ، ) 98/1( ،
( )3انظر  :التوضيح البن اٟتاجب . 727/5
( )4انظر  :الشرح الكبَت (  ، )137/4ا١تغٍت ( ، ) 20/14كشاؼ القناع ( ) 71/15
( )5سورة ص من اآلية (  ، )22 ،21التوضيح شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب ( . ) 727/5
( )6انظر  :تفسَت معا٘ب القرآف الكرٙب كإعرابو (  ، ) 325 / 4تفسَت السمرقندم (  ، ) 162 / 3العدة ُب أصوؿ
الفقو (  ، ) 292 / 2اللمع ُب أصوؿ الفقو (  ، ) 63ركضة الناظر كجنة ا١تناظر (  ، ) 457 / 1الفركؽ
للقراُب (  ، ) 75 / 2شرح ٥تتصر الركضة ( . ) 169 / 3

( )7

تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 1072
( )8تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 1072
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()1

.

يا رسوؿ اهلل فقاؿ فقم فاقٍضو
()2
-3عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو ُب قصة اللعاف أف رجبلن قاؿ يا رسوؿ اهلل أرأيت
()3

أرأيت رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن إٔب أف قاؿ فتبلعنا ُب ا١تسجد كأنا شاىد
()4

.

رجل فتخطى
-4عن ابن عباس قاؿ بينما رسوؿ اهلل  ٮتطب يوـ اٞتمعة إذ أتى ه
الناس حىت قرب إليو فقاؿ يا رسوؿ اهلل أقم علي اٟتد  ....اٟتديث كفيو فجلدكه منو جلدة

كٓب يكن تزكج

()5

.

()6

 -5أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو الى ىع ىن ُب ا١تسجد عند منت النيب . 
-6ككذا ا٠تلفاء الراشدكف كانوا ٬تلسوف ُب ا١تساجد لفصل ا٠تصومات
-7كألف القضاء عبادة فيجوز إقامتها ُب ا١تسجد كالصبلة

()8

.

-8إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم على مشركعية القضاء ُب ا١تسجد
-9كألف القضاء قيربة كطاعة كإنصاؼ بُت الناس فلم يكره ُب ا١تسجد

-10ركم عن عمر كعثماف كعلي أهنم كانوا يقضوف ُب ا١تسجد

()11

اعتراض من أربعة كجوه :

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1072
( )2تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 1072
( )3تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1072
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 77
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1072
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1073
(ٓ )7ب أقف على ٗتر٬تو  ،كإ٪تا يذكره بعع الفقهاء  ،كانظر  :البناية .23/7
( )8انظر  :البناية . 23/7
( )9انظر  :ا١تغٍت . 20/14
( )10انظر  :ا١تغٍت . 20/14
(ٓ )11ب أقف على ٗتر٬تو  ،كإ٪تا يذكره بعع الفقهاء  ،كانظر  :كشاؼ القناع . 72/15
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()7

()9

.

()10

.

.

.

الوجو األكؿ :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر أف ٕتنٌب ا١تساجد ا٠تصومات  ،كاٟتدكد  ،كسل
()1

السيوؼ  ،كالبيع  ،كالشراء  ،كذلك ١تا ركل معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ
 ( :جنٌبوا مساجدكم صبيانكم ك٣تانينكم كرفع أصواتكم كخصوماتكم كحدكدكم كسل
سيوفكم كبيعكم كشراؤكم ) (َّ )2
فدؿ ذلك على النهي عن القضاء ُب ا١تسجد  ،إال أف النهي
النهي ىنا ٤تموؿ على الكراىة  ،كذلك ألف السلف كرد عنهم القضاء ُب ا١تسجد .
الوجو الثاني :

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّبُت ُب أف الغاية اليت بنيت من أجلها ا١تساجد ىي ذكر

اهلل كالصبلة  ،كيدؿ على ذلك ما ركاه بريدة بن اٟتصيب

()3

أف النيب ٝ تع رجبلن ينشد

ضالتو ُب ا١تسجد فقاؿ النيب  (:ال كجدهتا ...إ٪تا بنيت ا١تساجد لذكر اهلل كالصبلة )
كبناءن على ذلك يكوف اٞتلوس ُب ا١تسجد للقضاء منهيان  ،ألنو ليس داخبلن ُب الغاية اليت
بينيت ٢تا ا١تساجد  ،إال أف النهي ىنا ٤تموؿ على الكراىة أيضان  ،كذلك ألف السلف كرد

()4

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )486
( )2أخرجو ابن ماجو  ،كتاب  :ا١تساجد كاٞتماعاتباب  :ما يكره ُب ا١تساجد رقم اٟتديث ( ، )740/1( )750
كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم (  ، )441/1 ( )1726كابن أيب شيبة رقم (  ، )527/5( )28653كالطتا٘ب ُب
ا١تعجم الكبَت رقم (  ، )132/8 ( ) 7601كُب مسند الشاميُت أيضا رقم (  )321/4( )3436كالبيهقي ُب
السنن الكتل رقم (. )177/10( )20268
كاٟتديث ضعيف  ،قاؿ العلماء :ىذا حديث غَت ٤تفوظ  ،كقاؿ البزار  :ليس لو أصل  ،فيو العبلء بن كثَت  ،شامي
منكر اٟتديث  ،كفيو اٟتارث بن نبهاف متفق على ضعفو  ،كفيو أبو الفرج يكذب  ،كرفعو بعضهم كليس بصحيح
انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية (  ،)288/1ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية ( ، )504/3نصب الراية
للزيلعي (  ، )492/2البدر ا١تنَت (  ، )95/7التلخيص اٟتبَت (  ، )346/4نيل األكطار (  ، )41 /6سبل
السبلـ (  ، )233/1بياف الوىم كاإليهاـ من كتاب األحكاـ (  )239/2عمدة القارم شرح صحيح البخارم
( ، )164/4كشف ا٠تفا ( )334/1أسٌت ا١تطالب ( ، )119/1السنن الكتل للبيهقي (. )177/10
( )3تقدمت ترٚتتو ص (. ) 841
( )4أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساجد كمواضع الصبلة  ،باب  :النهي عن نشد الضالة ُب ا١تسجد كما يقولو من ٝتع
الناشد  ،رقم ( . ) 397 / 1 ( ) 569
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عنهم القضاء ُب ا١تسجد .
الوجو الثالث :

أنو قد يكوف من ا٠تصوـ من ال ٯتكنو اللبث ُب ا١تسجد كاٞتنب  ،كاٟتائع  ،فكاف
ذلك من األسباب اليت من أجلها كره القضاء ُب ا١تسجد .
الوجو الرابع :

()1

أف ا٠تصوـ ٬ترم بينهم التكاذب كالتشاًب فينزه ا١تسجد عن ذلك .
جواب عن االعتراض من ستة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف حديث " جنٌبوا مساجدكم صبيانكم ك٣تانينكم كرفع أصواتكم كخصوماتكم "......
ضعيف متفق على ضعفو .
الوجو الثاني :

()2

 ،ليس
أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " إ٪تا بنيت ا١تساجد لذكر اهلل كالصبلة "
ا١تقصود منو اٟتصر  ،كإ٪تا التمثيل  ،كيدؿ على ذلك ما جاء ُب الركاية الصحيحة األخرل
()3

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ « :ال كجدت ،إ٪تا بنيت ا١تساجد ١تا بنيت لو» كمعناه
أف ا١تساجد بنيت ألمور معينة كذكر اهلل تعأب  ،كالصبلة  ،كالعلم  ،كا١تذاكرة ُب ا٠تَت ،
كيدخل مع ذلك أيضا اٞتلوس للقضاء بُت الناس  ،ألنو من أعظم القربات كالطاعات إذ إف
فيو أموران صاٟتة كثَتة كاإلصبلح بُت الناس  ،كإيصاؿ اٟتقوؽ إٔب أىلها  ،كنصرة ا١تظلوـ ،
()4

كإقامة العدؿ  ،كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  ،ك٨تو ذلك .

( )1انظر  :البياف  ، 39/13مغٍت احملتاج . 39/4
( )2أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساجد كمواضع الصبلة  ،باب  :النهي عن نشد الضالة ُب ا١تسجد كما يقولو من ٝتع
الناشد  ،رقم ( . ) 397 / 1 ( ) 569
( )3أخرجو مسلم  ،كتاب  :ا١تساجد كمواضع الصبلة  ،باب  :النهي عن نشد الضالة ُب ا١تسجد كما يقولو من ٝتع
الناشد  ،رقم ( . ) 397 / 1 ( ) 569
( )4انظر  :شرح النوكم على مسلم (  ، ) 55 / 5فتح البارم البن حجر (  ، ) 556 / 1مرقاة ا١تفاتيح شرح
مشكاة ا١تصابيح ( .) 596 / 2
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الوجو الثالث :
ما ذكر من أنو قد يكوف من ا٠تصوـ من ال ٯتكنو اللبث ُب ا١تسجد كاٞتنب ،
كاٟتائع فإف لبثهما إ٪تا يكره إذا كاف لغَت سبب أك حاجة  ،أما إذا كاف ٟتاجة أك ضركرة
فبل يكره .
الوجو الرابع :
أف ا٠تلفاء الراشدين كانوا ٬تلسوف ُب ا١تساجد للقضاء كلفصل ا٠تصومات

الوجو الخامس :

كألف القضاء عبادة فيجوز إقامتها ُب ا١تسجد كالصبلة

()2

()1

.

.

الوجو السادس :
أف الصحابة رضي اهلل عنهم ٣تمعوف على مشركعية اٞتلوس للقضاء ُب ا١تسجد  ،كقد
()3

َّ
دؿ على ذلك فعلهم كتقريرىم .
القوؿ الثاني :

ييكره للقاضي أف ٬تلس ُب ا١تسجد للقضاء كاٟتكم  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية ُب
()4

ركاية عنهم  ،كاستدلوا لذلك بأربعة أدلة كىي :

( )1انظر  :البناية .23/7
( )2انظر  :البناية . 23/7
( )3انظر  :ا١تغٍت . 20/14
( )4انظر  :البياف (  ، ) 38/13مغٍت احملتاج (  ، ) 390/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (  )137/4كبو
قاؿ عمرك بن ا١تسيب .
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()1

 - 1عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أف النيب  قاؿ  ( :جنٌبوا مساجدكم صبيانكم ،
ك٣تانينكم  ،كرفع أصواتكم  ،كخصوماتكم  ،كحدكدكم  ،كسل سيوفكم  ،كبيعكم ،
كشراؤكم )

()2

.

-2عن بريدة بن اٟتصيب

()3

رضي اهلل عنو أف النيب ٝ تع رجبلن ينشد ضالتو ُب

ا١تسجد فقاؿ النيب  ( ال كجدهتا ...إ٪تا بنيت ا١تساجد لذكر اهلل كالصبلة )

()4

كجو الداللة من الحديثين :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر أف ٕتنٌب ا١تساجد الصبياف  ،كآّانُت  ،كرفع
األصوات  ،كا٠تصومات  ،كاٟتدكد  ،كسل السيوؼ  ،كالبيع  ،كالشراء  ،كما َّبُت ُب
اٟتديث اآلخر الغاية اليت بنيت من أجلها ا١تساجد كىي ذكر اهلل كالصبلة  ،فصار اٞتلوس
ُب ا١تسجد للقضاء منهي عنو ُب اٟتديث األكؿ  ،كُب ذات الوقت ليس داخبلن ُب الغاية اليت
دؿ على أنو ما عدا ىذين ينهى عنو ُب
بينيت ٢تا ا١تساجد ُب اٟتديث الثا٘ب  ،إذ إنو ٌ
ا١تساجد  ،إال أف النهي ىنا ٤تموؿ على الكراىة  ،كذلك ألف السلف كرد عنهم القضاء ُب
ا١تسجد .
اعتراض من خمسة كجوه :

الوجو األكؿ :
أف حديث " جنٌبوا مساجدكم صبيانكم ك٣تانينكم كرفع أصواتكم كخصوماتكم "......

ضعيف متفق على ضعفو

()5

.

( )1تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 486
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1076
( )3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 841
( )4انظر  :البياف  ، 39/13مغٍت احملتاج  ، 39/4كاٟتديث سبق ٗتر٬تو ُب ص (. )1076
( )5انظر  :الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية ( ،)288/1ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية ( ، )504/3نصب
الراية للزيلعي ( ، )492/2البدر ا١تنَت (  ، )95/7التلخيص اٟتبَت ( ، )346/4نيل األكطار (  ، )41 /6سبل
السبلـ (  ، )233/1بياف الوىم كاإليهاـ من كتاب األحكاـ (  )239/2عمدة القارم شرح صحيح البخارم
( ، )164/4كشف ا٠تفا ( )334/1أسٌت ا١تطالب ( ، )119/1السنن الكتل للبيهقي (. )177/10
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الوجو الثاني :

()1

 ،ليس
أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " إ٪تا بنيت ا١تساجد لذكر اهلل كالصبلة "
ا١تقصود منو اٟتصر  ،كإ٪تا التمثيل  ،كيدؿ على ذلك ما جاء ُب الركاية الصحيحة األخرل
()2

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ « :ال كجدت ،إ٪تا بنيت ا١تساجد ١تا بنيت لو» كمعناه
أف ا١تساجد بنيت ألمور معينة كذكر اهلل تعأب  ،كالصبلة  ،كالعلم  ،كا١تذاكرة ُب ا٠تَت ،
كيدخل مع ذلك أيضا اٞتلوس للقضاء بُت الناس  ،ألنو من أعظم القربات كالطاعات إذ إف
فيو أموران صاٟتة كثَتة كاإلصبلح بُت الناس  ،كإيصاؿ اٟتقوؽ إٔب أىلها  ،كنصرة ا١تظلوـ ،
()3

كإقامة العدؿ  ،كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  ،ك٨تو ذلك .
الوجو الثالث :

أف ا٠تلفاء الراشدين كانوا ٬تلسوف ُب ا١تساجد للقضاء كلفصل ا٠تصومات
الوجو الرابع :
كألف القضاء عبادة فيجوز إقامتها ُب ا١تسجد كالصبلة

()5

()4

.

.

الوجو الخامس :
أف الصحابة رضي اهلل عنهم ٣تمعوف على مشركعية اٞتلوس للقضاء ُب ا١تسجد  ،كقد
()6

َّ
دؿ على ذلك فعلهم كتقريرىم .

جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف اٟتديث كإف كاف ضعيفا إال أنو يستأنس بو  ،ألننا ال نقوؿ بعدـ جواز القضاء ُب
( )1سبق ٗتر٬تو ُب ص (. )1076
( )2سبق ٗتر٬تو ُب ص (. )1077
( )3انظر  :شرح النوكم على مسلم (  ، ) 55 / 5فتح البارم البن حجر (  ، ) 556 / 1مرقاة ا١تفاتيح شرح
مشكاة ا١تصابيح ( .) 596 / 2
( )4انظر  :البناية .23/7
( )5انظر  :البناية . 23/7
( )6انظر  :ا١تغٍت . 20/14
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ا١تسجد كإ٪تا نقوؿ بالكراىة فقط .

الوجو الثاني :
()1
ال نسلّْم بإٚتاع الصحابة على جواز القضاء على اإلطبلؽ بدكف كراىة .
-3كألنو قد يكوف ُب ا٠تصوـ من ال ٯتكنو اللبث ُب ا١تسجد كاٞتنب كاٟتائع  ،فكاف
ذلك من األسباب اليت من أجلها كره القضاء ُب ا١تسجد .
_4كألف ا٠تصوـ ٬ترم بينهم التكاذب كالتشاًب فينزه ا١تسجد عن ذلك

()2

 ،فكاف ذلك

أيضان من األسباب اليت من أجلها كره القضاء ُب ا١تسجد .
اعتراض :

ما ذكر من أنو قد يكوف من ا٠تصوـ من ال ٯتكنو اللبث ُب ا١تسجد كاٞتنب ،
كاٟتائع فإف لبثهما إ٪تا يكره إذا كاف لغَت سبب أك حاجة أما إذا كاف ٟتاجة أك ضركرة فبل
يكره .
القوؿ الثالث :
إف اتفقت قضية أك قضايا كقت حضور القاضي ُب ا١تسجد لصبلة أك غَتىا فبل بأس
بفصلها  ،كإال كره  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية

()3

 ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :

١-1تا ركم أف عمر حكم بُت الناس ُب ا١تسجد
()5

()4

.

دخلت مسجد ا١تدينة فرأيت عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو
-2ركل اٟتسن قاؿ :
ي
كوـ كومة من حصى فوضع رداءه كناـ فجاء سقاء كمعو قربة كمعو خصم لو فتحاكما
كقد ٌ

( )1انظر  :البياف (  ، ) 38/13حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت (. )137/4
( )2انظر  :البياف  ، 39/13مغٍت احملتاج . 39/4
( )3انظر  :البياف  ، 39/13مغٍت احملتاج  . 39/4اإلشراؼ البن ا١تنذر ( ) 180/4
(ٓ )4ب أقف على ٗتر٬تو  ،كإ٪تا يذكره بعع الفقهاء  ،انظر  :البياف ( .) 39/13
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )40
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()1

إليو فجلس كقضى بينهما .

()2

-3كركم أف عليان رضي اهلل عنو قضى ُب ا١تسجد .
َّ
استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ  ،إال أهنم ٛتلوىا على أهنا
ككذلك بقية األدلة اليت
كانت موافقة لدخوؿ القاضي ُب ا١تسجد أك كجوده فيو من غَت أف يينصب ا١تسجد مكانان
للقضاء .
اعتراض يمكن أف يقاؿ :
ىذا التفصيل ٭تتاج إٔب دليل يدؿ عليو  ،كال يوجد دليل فبطل التفريق ،كعليو فإف
القضاء مشركع ببل كراىة .
جواب عن االعتراض ( يمكن أف يقاؿ ) :
إف الصحابة رضي اهلل عنهم لو كانوا ينتصبوف للقضاء على كجو الدكاـ ٞترل على ذلك
العمل كلتعاقب عليو الناس إٔب يومنا ىذا  ،فلما عدـ ذلك علمنا أهنم إ٪تا يقضوف ُب
ا١تساجد عند توافق القاضي مع ا٠تصمُت ُب ا١تسجد  ،كمن أجل ذلك قلنا بالتفريق .
الراجح :

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول جمهور أهل
التالية :

العلم  ،كىو أنو ال ييكره القضاء ُب ا١تساجد  ،كذلك لؤلسباب
_1قوة أدلة مذىب ٚتهور أىل العلم مع كثرهتا  ،ككوهنا من الكتاب كالسنة .
 _2أف ا٠تلفاء الراشدين كانوا ٬تلسوف ُب ا١تساجد لفصل ا٠تصومات .
-3كألف القضاء عبادة فيجوز إقامتها ُب ا١تسجد كالصبلة .
 _4أنة ٓب يثبت عن الصحابة رضي اهلل عنهم نقل يدؿ على كراىة القضاء ُب ا١تسجد
لفصل ا٠تصومات فيو بل كرد عنهم مشركعية القضاء ُب ا١تسجد .
(ٓ )1ب أقف على ٗتر٬تو  ،كإ٪تا يذكره بعع الفقهاء  ،انظر  :البياف ( .) 39/13
( )2انظر  :البياف . 39/13
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_5كألف القضاء قيربة كطاعة كإنصاؼ بُت الناس فلم يكره ُب ا١تسجد .
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المبحث السابع

)(1

كجوب العمل بخبر الواحد .
( )1قد خالف ُب كجوب العمل ٓتت اآلحاد بعع ا١تتكلمُت  :فقاؿ بعضهم إهنا ليست حجة  ،كىذه ا١تذاىب
ليست موافقة ١تذىب أىل السنة كاٞتماعة  ،إذ إف ا١تقصود من نفي حجيتها ىو اطراح كثَت من القضايا العقدية
ا١تخالفة ١تذىبهم  ،فرأيت اإلعراض عنها  ،ألف عرض آرائهم إ٪تا ىو من خلط اٟتق بالباطل  ،كعرض ما يضر
باألفهاـ كال ينفع  ،عبلكة على ذلك أف أفكار ا١تتكلمُت كجدلياهتم كنظرياهتم أصبحت مهجورة غَت مرغوب فيها
 ،كقد يوجد نزر يسَت  ،كالنزر اليسَت ُب حكم الشاذ  ،كالشاذ ال حكم لو  ،كقد زعم بعع علماء الكبلـ بأف
خت اآلحاد ال يفيد العلم  ،ك ٚتهور األمة يقولوف إف خت اآلحاد الذم تلقتو األمة بالقبوؿ يفيد العلم ،كما نقل
ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن أصحاب األئمة األربعة كغَتىم فقاؿ :
(( كأما القسم الثا٘ب من األخبار فهو ما ال يركيو إال الواحد العدؿ  ،ك٨توه  ،كٓب يتواتر لفظو كال معناه  ،كلكن تلقتو
األمة بالقبوؿ عمبلن بو أك تصديقا لو  ...فهذا يفيد العلم اليقيٍت عند ٚتاىَت أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ،من
األكلُت كاآلخرين .أما السلف فلم يكن بينهم ُب ذلك نزاع  ،كأما ا٠تلف فهذا مذىب الفقهاء الكبار من أصحاب
األئمة األربعة  ،كا١تسألة منقولة ُب كتب اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنبلية ،مثل :السرخسي كأيب بكر
الرازم من اٟتنفية  ،كابن خواز منداد كغَته من ا١تالكية  ،كالشيخ أيب حامد كأيب الطيب كالشيخ أيب إسحاؽ من
الشافعية  ،كمثل أيب يعلى  ،كابن أيب موسى  ،كأيب ا٠تطاب كغَتىم  ،من اٟتنبلية  ،كمثل أيب إسحاؽ االسفرائيٍت
 ،كابن فورؾ  ،كأيب إسحاؽ النظاـ من ا١تتكلمُت  ،كإ٪تا نازع ُب ذلك طائفة كابن الباقبل٘ب  ،كمن تبعو  ،مثل أيب
ا١تعإب  ،كالغزإب ،كابن عقيل )).
كقاؿ أيضان  (( :كخت الواحد ا١تتلقي بالقبوؿ يوجب العلم عند ٚتهور العلماء من أصحاب أيب حنيفة كمالك كالشافعي
كأٛتد ،كىو قوؿ أكثر أصحاب األشعرم كاالسفرائيٍت كابن فورؾ)) .
كقاؿ عبلء الدين اٟتنفي  " :كمنها ما ركم عن أنس  -رضي اهلل عنو  -قاؿ كنت أسقي أبا عبيدة ،كأبا طلحة كأيب
ابن كعب شرابا إذ أتانا آت ،كقاؿ ا٠تمر قد حرمت فقاؿ أبو طلحة قم يا أنس إٔب ىذه اٞترار فاكسرىا فقمت إٔب
مهراس لنا فضربتها إٔب أسفلو حىت تكسرت .كمنها ما اشتهر مع عمل أىل قباء ُب التحوؿ عن القبلة إٔب الكعبة
حيث أختىم كاحد أف القبلة نسخت  ،كمنها ما ركم عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أنو قاؿ كنا ٩تابر أربعُت
سنة ،كال نرل بو بأسا حىت ركل لنا رافع بن خديج أف النيب  -عليو السبلـ  -هنى عن ا١تخابرة فانتهينا .كعلى
ذلك جرت سنة التابعُت كعلي بن اٟتسُت ك٤تمد بن علي كسعيد بن جبَت كنافع بن جبَت كخارجة بن زيد كأيب
سليماف بن عبد الرٛتن كسليماف بن يسار كعطاء بن يسار ك طاكس كسعيد بن ا١تسيب ،كفقهاء اٟترمُت ،كفقهاء
البصرة كاٟتسن كابن سَتين ،كفقهاء الكوفة كتابعيهم كعلقمة كاألسود كالشعيب كمسركؽ ،كعليو جرل من بعدىم
من الفقهاء من غَت إنكار عليهم من أحد ُب عصر  ،كاعلم أف ىذه األخبار ،كإف كانت أخبار آحاد لكنها متواترة
-1111-

=

أكالن :تعريف خبر الواحد لغةن كاصطالحان:
تعريف خبر الواحد لغةن:

()1

خت الواحد لغة :ما يركيو شخص كاحد  ،أك ما انفرد بو شخص كاحد .
تعريف خبر الواحد اصطالحان:
اصطبلحا  :ما ٓب ٬تمع شركط التواتر (.)2
كعند احملدثُت :ىو اٟتديث الذم يركيو الواحد أك االثناف فصاعدا ما ٓب يبلغ الشهرة

ػػػػػػػػػ
=

من جهة ا١تعٌت كاألخبار الواردة بسخاء حاًب كشجاعة علي فبل يكوف لقائل أف يقوؿ ما ذكر٘توه ُب إثبات كوف
خت الواحد حجة ىي أخبار آحاد كذلك يتوقف على كوهنا حجة فيدكر ،.كلئن قاؿ ا٠تصوـ ال نسلم أهنم عملوا
ّٔا بل لعلهم عملوا بغَتىا من نصوص متواترة أك أخبار آحاد مع ما اقًتف ّٔا من ا١تقاييس ،كقرائن األحواؿ فبل
كجو لو؛ ألنو عرؼ من سياؽ تلك األخبار أهنم إ٪تا علموا ّٔا على ما قاؿ عمر  -رضي اهلل عنو  -لو ٓب نسمع
ّٔذا لقضينا برأينا كحيث قاؿ ابنو حىت ركل رافع بن خديج إٔب آخره .فإف قيل ما ذكرًب من قبو٢تم خت الواحد
معارض بإنكارىم إياه ُب كقائع كثَتة .فإف أبا بكر  -رضي اهلل عنو  -أنكر خت ا١تغَتة ُب مَتاث اٞتدة حىت انضم
إليو ركاية ٤تمد بن مسلمة .كأنكر عمر  -رضي اهلل عنو  -خت فاطمة بنت قيس ُب السكٌت ،.كأنكرت عائشة
خت ابن عمر  -رضي اهلل عنهم ُ -ب تعذيب ا١تيت ببكاء أىلو عليو .كرد علي  -رضي اهلل عنو  -خت معقل بن
سناف األشجعي ُب قصة بركع بنت كاشق قلنا إهنم إ٪تا أنكركا ألسباب عارضة من كجود معارض أك فوات شرط ال
لعدـ االحتجاج ّٔا ُب جنسها فبل يدؿ على بطبلف األصل كما أف ردىم بعع ظواىر الكتاب كتركهم بعع أنواع
القياس كرد القاضي بعع الشهادات ال يدؿ على بطبلف األصل "
انظر  :كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ( ) 375/ 2

انظر ٥ :تتصر الصواعق ا١ترسلة ( ٣ ، )373-372/2تموع الفتاكل (  ، ) 41 / 18لوامع األنوار البهية ( / 1
) 17
( )1انظر  :معجم مقاييس اللغة  ،مادة (أحد) ( ، )67/1التعاريف للمناكم ( ، )306/1لساف احملدثُت ()1/2
 ،نزىة النظر ص. 18
( )2التعاريف للمناكم ( ، )306/1لساف احملدثُت ( ، )1/2نزىة النظر ص. 18
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كالتواتر(.)1
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كجوب العمل بخبر

الواحد:

ىو اإلماـ أبو جعفر ٤تمد ( )2بن جرير بن يزيد بن غالب الطتم ُب كتابو هتذيب اآلثار
حيث قاؿ( :كالذم فيو من ذلك  ،الدليل الواضح على حقيقة قوؿ القائلُت بإ٬تاب العمل
ٓتت الواحد العدؿ  ،كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قبل خت األعرايب ؛ إذ صح
عنده أنو مسلم  ،كٓب يكن علم منو أمرا تسقط بو عدالتو  ،ككاف ظاىره الصدؽ فيما أخت بو
من ا٠تت  ،كعلى ذلك من منهاجو كاف عمل ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت األئمة الصاٟتُت
( )3
)
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:
 - 1أف سعد بن عبادة ( )4قسم مالو بُت كرثتو على كتاب اهلل  ،كامرأة لو قد كضعت

( )1التعريفات للجرجا٘ب ()131/1
( )2أبو جعفر ٤تمد بن جرير بن يزيد بن غالب .إماـ ا١تفسرين .كلد بطتستاف ،سنة ( 224ىػ  839 -ـ)  ،كبدأ
ُب طلب العلم ُب السادسة عشرة من عمرهٍ ،ب رحل إٔب بغداد كاستقر فيها ،بعد أف زار عدة بلداف  ،أثٌت العلماء
كثَتا ،فقالوا :إنو ثقة عآب ،أحد أئمة أىل السنة الكبار ،يؤخذ بأقوالو ،كييرجع إليو لسعة علمو،
على الطتم ن
كسبلمة منهجو .ترؾ عدة مؤلفات نافعة أبرزىا تفسَته الكبَت جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ا١تشهور بُت
اٞتمهور بتفسَت الطتم .كىو أكؿ تفسَت كامل كصل إلينا ،أفاد منو كل من جاء بعده ،ك٢تذا ع ٌد العلماء الطتم
كبَتا ُب التاريخ ٓب يؤلَّف مثلو ،إال أنو ٓب يلتزـ فيو بالتوثيق .كٝتاه
أبا التفسَت ،كما عدكه أبا التاريخ؛ ألف لو كتابنا ن
أيضا :هتذيب اآلثار كغَت ذلك  ،توُب الطتم ُب بغداد سنة (310ىػ 923 -ـ).
تاريخ األمم كا١تلوؾ ،كلو ن
انظر :سَت أعبلـ النببلء رقم الًتٚتة (  ، )267 /14 ( )175كفيات األعياف (  ، )192 ،191 /4شذرات
الذىب (.)260 / 2
( )3هتذيب اآلثار (. ) 208 / 7
( )4سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزٯتة األنصارل ا٠تزرجى ا١تدٗب  ،أبو ثابت  ،ك يقاؿ أبو قيس ( أحد النقباء
 ،كسيد ا٠تزرج )  ،صحاىب جليل  ،شهد ا١تشاىد كلها ،ككاف نقيبا صاحب راية األنصار ُب ا١تشاىد ،توُب ْتوراف
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رجبل  ،فأرسل أبو بكر كعمر إٔب قيس بن سعد ( )1أف أخرج ٢تذا الغبلـ حقو ،
قاؿ  :أما شيء صنعو سعد فبل أرجع فيو  ،كلكن نصييب لو  ،فقببل ذلك
منو(.)2
()4
 - 2عن التاء بن قيس ( ، )3قاؿ  :أرسلٍت عمر بن ا٠تطاب إٔب سلماف بن ربيعة
آمره أف يفطر كىو ٤تاصر(.)5
ػػػػػػػػػ
=

من أرض الشاـ سنة ست عشرة ك قيل غَت ذلك .
انظر  :معرفة الصحابة ( ، )1244 / 3األعبلـ للزركلي (. )85 / 3
( )1قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم أبو عبد ا١تلك الساعدم األنصارم ا٠تزرجي ا١تد٘ب أخو سعيد بن سعد ،
صحايب جليل  ،خادـ النيب صلى اهلل عليو كسلم كحاجبو ،كصاحب لوائو ،كاف من دىاة العرب ا١تذكورين بالدىاء،
ٝتع النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،توُب با١تدينة ُب آخر خبلفة معاكية ككاف آخر خبلفتو رجب سنة ستُت .
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )613 /2( )972معرفة الصحابة ( ، )2308 /4األعبلـ للزركلي
(. )206 /5
( )2أىخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب الٍوصايا باب الرجل يلًي ا١تاؿ كفًي ًهم صغًَت ككبًَت  :كيف ً
ينفق ؟ رقم اٟتديث
ٍى ى ي
ىىى
ه ه
ٌ
( ، )217 /11( )31631كالطتا٘ب معجمو الكبَت رقم اٟتديث (  ، )347 / 18( )15593كالسيوطي
ُب اٞتامع رقم اٟتديث (  ، )439 /24 ( )27440كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث
( ، )23 /11 ( )30467كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث (  )16498ك ( ، )98 /9 ( )16499
كاٟتديث ضعيف  ،كعلة ضعفو أنو مرسل  ،قاؿ ا٢تيثمى  :ركاه الطتاٗب من طرؽ رجا٢تا كلها رجاؿ الصحيح إال
أهنا مرسلة ٓب يسمع أحد منهم من أيب بكر .
انظر ٣ :تمع الزكائد (. )225/4
( )3أبو كبشة التاء بن قيس السكو٘ب الكوُب  ،من الطبقة الثانية  ،من كبار التابعُت  ،كٓب أقف لو على ترٚتة أكثر من
ذلك .
انظر  :التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة ( ، )117/2( )1889الكٌت كاألٝتاء رقم الًتٚتة ( ، )707/2( )2843اٞترح
كالتعديل رقم الًتٚتة (. )399/2( )1569
( )4سلماف بن ربيعة بن يزيد بن عمرك بن سهم بن ثعلبة السهمي  ،أبو عبد اهلل الباىلي  ،ك ىو سلماف ا٠تيل  ،من
الطبقة األكٔب  ،يقاؿ  :لو صحبة  ،ىو أكؿ من قضى بالكوفةٍ ،ب قضى با١تدائن ،قتل ببلفجر ُب أرمينية ُ ،ب
خبلفة عثماف رضي اهلل عنو .
انظر  :معرفة الصحابة ( ، )1333 /3األعبلـ (. )111 /3
( )5
ً
ً
العدك .رقم اٟتديث
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب ّْ
أٍ
ب ا ًإلفطار إذا لقي ٌ
السَت باب ىم ٍن ىكا ىف يستح ٌ
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 - 3عن زبيد ( ، )1قاؿ ١ :تا حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إٔب عمر  ،فقاؿ  :إ٘ب
موصيك بوصية إف حفظتها  :إف هلل حقا ُب الليل ال يقبلو ُب النهار  ،كإف هلل
حقاُب النهار ال يقبلو ُب الليل  ،كأنو ال يقبل نافلة حىت تؤدل الفريضة  ،كإ٪تا
خفت موازين من خفت موازينو يوـ القيامة باتباعهم الباطل ُب الدنيا كخفتو
عليهم  ،كحق ١تيزاف ال يوضع فيو إال الباطل أف يكوف خفيفا  ،كإ٪تا ثقلت
موازين من ثقلت موازينو يوـ القيامة باتباعهم اٟتق ُب الدنيا كثقلو عليهم  ،كحق
١تيزاف ال يوضع فيو يوـ القيامة إال اٟتق أف يكوف ثقيبل  ،أٓب تر أف اهلل ذكر أىل
اٞتنة بصاّب ما عملوا  ،كٕتاكز عن سيئاهتم  ،فيقوؿ القائل  :ال أبلغ ىوالء ،
كذكر أىل النار بسيئ ما عملوا كرد عليهم صاّب ما عملوا  :فيقوؿ القائل  :أنا
خَت من ىؤالء  ،كذكر آية الرٛتة كآية العذاب  ،ليكوف ا١تؤمن راغبا راىبا  ،كال
يتمٌت على اهلل غَت اٟتق  ،كال يلقي بيديو إٔب التهلكة  ،فإف أنت حفظت قوٕب
ىذا فبل يكن غائب أحب إليك من ا١توت  ،كال بد لك منو  ،كإف أنت ضيعت
قوٕب ىذا فبل يكن غائب أبغع إليك منو كلن تعجزه.)2(.
١ - 4تا ظهر علي على أىل اٞتمل أرسل إٔب عائشة  :ارجعي إٔب ا١تدينة كإٔب بيتك ،
قاؿ  :فأبت  ،قاؿ  :فأعاد إليها الرسوؿ ؛ كاهلل لًتجعن  ،أك ألبعثن إليك نسوة
من بكر بن كائل ( )3معهن شفار حداد يأخذنك ّٔا  ،فلما رأت ذلك
ػػػػػػػػػ
=

( ، )329 /12( )33596سنده صحيح .
( )1زبيد بن اٟتارث بن عبد الكرٙب بن عمرك بن كعب اليامي  ،ك يقاؿ اإليامي  ،أبو عبد الرٛتن  ،ك يقاؿ أبو عبد اهلل
 ،الكوُب  ،من الطبقة السادسة  ،من الذين عاصركا صغار التابعُت توُب سنة  122ىػ أك بعدىا .
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )276 /1 ( )379جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل رقم الًتٚتة
(. )176 /1( )195
( )2
الصد ً
ّْيق رضي
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كًتاب ُّ
الزٍى ًد باب زىد الصحابة رضي اهلل عنهم عند كبلـ ًأيب بك ور ّْ
أٍ
اهلل عنو .رقم اٟتديث ( )259 /13( )35574سنده صحيح .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( )87/3( )2115كرقم الًتٚتة (. )227/1( )432

()3ىو من يرجع نسبو إليو من القبائل .
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خرجت.)1(.
رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
التعريف بخبر اآلحاد :
خبر اآلحاد  :ىو ما أخت الواحد كالعدد القليل الذم ٬توز على مثلهم التواطؤ على
الكذب كاإليقاؼ ُب السهو كالغلط

)(2

.

)(3

٬تب العمل ٓتت الواحد  ،كعلى ذلك اتفق الفقهاء من اٟتنفية ،
)(4

)(5

)(6

كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كاٟتنابلة  ،ك استدلوا لذلك بأدلة كثَتة من الكتاب كالسنة
مس ًَت عائًشة كعلً
اٞتمل باب ًُب ً
( )1أىخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كً
ً
الزب ًَت رضي اهلل عنهم .رقم
ك
كطلحة
ي
تاب
ٍّ
ٌ
ٍى ى ي

اٟتديث ( )283 /15( )38985سنده صحيح .

انظر  :اٞترح كالتعديل أليب حاًب رقم الًتٚتة ٞتحش بن زياد الضيب ( ، )550/2( )2283كالثقات البن حباف رقم
الًتٚتة ( ، )157/6( )7144ذكر اسم كل صحايب ٦تا ال أخ لو يوافق اٝتو رقم الًتٚتة ( )86ص(. )64
( )2انظر  :نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر (  ، ) 59توجيو النظر إٔب أصوؿ األثر (  ، ) 108 / 1شرح ٩تبة

الفكر (  ، ) 211اٟتاكم الكبَت للماكردم .86/16
 ، ) 63 / 3الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، ) 64 / 3حاشية
( )3انظر  :كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم (
الطحطاكم (  ، ) 505 / 1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع (  ، ) 127 / 1احمليط التىا٘ب
(  ، ) 8 / 8االختيار لتعليل ا١تختار  ، ) 112 / 2 0البناية شرح ا٢تداية (  ، ) 571 / 1الدر ا١تختار كحاشية
ابن عابدين ( . ) 532 / 1
( )4انظر  :احملصوؿ البن العريب (  ، ) 56 / 1جزء من شرح تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ ( ، ) 263 / 2
البياف كالتحصيل (  ، ) 604 / 17الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 91 / 3منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( / 5
.)113
( )5انظر  :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو (  ، ) 536 / 4اللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم ( ، ) 59 / 1
آّموع (  ، ) 342 / 4هناية احملتاج إٔب هناية ا١تنهاج (  ، ) 238 / 8حاشية اٞتمل (  ، ) 12 / 4حاشية
البجَتمي ( . ) 328 / 3
( )6انظر  :ركضة الناظر كجنة ا١تناظر (  ، ) 287/ 1ا١تسودة آلؿ تيمية (  ، ) 329 / 1شرح الزركشي على ٥تتصر
ا٠ترقي (  ، ) 144 / 7حاشية الركض ا١تربع ( ٥ ، ) 376 / 2تتصر الصواعق ا١ترسلة ( ، )373-372/2
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ككذلك اإلٚتاع  ،كمن ىذه األدلة :
-1أما الكتاب  :فقولو تعأب  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﭼ .
)(1

كجو الداللة :
أف الطائفة ُب اللغة تطلق على الواحد كعلى العدد القليل كالكثَت كقد أكجب اهلل عليهم
)(2

أف ينذركا قومهم كلوال أف نذارهتم مقبولة ١تا كاف إل٬تاب النذارة عليهم فائدة .
-2كقولو تعأب :

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭼ .
)(3

كجو الداللة :
ىو أف سبب نزك٢تا أف النيب  بعث الوليد بن عقبة بن أيب معيط ساعيان فعاد فأخت
النيب  أف الذين بعثو إليهم أرادكا قتلو فأٚتع النيب  على غزكىم كقتلهم كىذا حكم
شرعي  ،قد كاف النيب  أراد العمل فيو على خت الواحد فلو كاف ذلك ٤تظوران ألنكره اهلل
تعأب  ،ك١تا علق حظره بالفسق ألف ذلك يوىم أنو إ٪تا ٓب ٬تز ذلك الشرع ألجل فسق ا١تخت
الغَت يبُت ذلك أف النيب عليو السبلـ إ٪تا عمل على غزكىم ألجل خت الوليد مع ظنو أنو
ػػػػػػػػػ
=

٣تموع الفتاكل ( . ) 41 / 18
( )1سورة التوبة  :آية . 122
( )2انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة (طوؼ ) (  ، ) 168ا١تصباح ا١تنَت  ،مادة ( طوؼ ) ص (  ، ) 220قاؿ
السمعا٘ب  " :كأما الطائفة :فهو اسم لثبلثة فما زاد ،كقد كرد ُب القرآف ذكر الطائفة ،كا١تراد منو :الواحد ،كقد ذكرناه
ُب قولو تعأب (( :إف نعف عن طائفة منهم )) من قبل كاستدؿ أىل األصوؿ ّٔذه على كجوب قبوؿ خت الواحد." ،
انظر  :تفسَت السمعا٘ب ( . ) 360 / 2
( )3سورة اٟتجرات آية .6
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عدؿ

)(1

.

-3كقولو تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ .
)(2

كجو الداللة  :أمر سبحانو بالقياـ بالقسط كالشهادة هلل كمن أخت عن الرسوؿ ٔ تا
ٝتعو فقد قاـ بالقسط أك شهد هلل  ،ككاف ذلك كاجبان عليو باألمر كإ٪تا يكوف كاجبان لو كاف
القبوؿ كاجبان كإال كاف كجوب الشهادة كعدمها كىو ٦تتنع

)(3

.

-4كقولو تعأب  :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ .
)(4

كجو الداللة  :توعد اهلل سبحانو على كتماف ا٢تدل فيجب على من ٝتع من النيب 

إظهاره  ،فلو ٓب ٬تب عليها قبولو لكاف اإلظهار كعدمو

)(5

.

كسعاتو إٔب األطراؼ لتبليغ
 -5ما تواتر من إيفاد رسوؿ اهلل  أمراءه كرسلو كقيضاتو ي
األحكاـ كالقضاء كأخذ الصدقات كتبليغ الرسالة  ،كمن ا١تعلوـ أنو كاف ٬تب عليهم تلقي
ذلك بالقبوؿ ليكوف مفيدان  ،كالنيب  مأمور بتبليغ الرسالة  ،كٓب يكن ليبلغها ٔتن ال يكتفي
بو

)(6

.

-6إجماع الصحابة :

ككجو اإلٚتاع أف الصحابة رضواف اهلل عليهم أٚتعوا على قبوؿ خت الواحد  ،كالعمل بو
 ،كيدؿ على إٚتاعهم قضايا ككقائع ال ٯتكن تكذيبها ٣تتمعة كمن ذلك :
أ-أف الصديق رضي اهلل عنو ١تا جاءتو اٞتدة تطلب مَتاثها نشد الناس من يعلم
( )1انظر  :ا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو ( . )117/2
( )2سورة النساء آية .135
( )3انظر  :ا١تعتمد ( .)117/2
( )4سورة البقرة آية (. )159

( )5انظر  :كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم . ) 685/2 ( ،
( )6انظر  :فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر (  ، ) 310/2ا١تعتمد ( ، )120/2أحكاـ الفصوؿ ص( 338
) للباجي  ،كشف األسرار للبزدكم (. ) 686 /2
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قضاء رسوؿ اهلل  فيها ؟ فشهد لو ٤تمد بن مسلمة كا١تغَتة بن شعبة أف النيب
)(1

أعطاىا السدس فرجع إٔب قو٢تما كعمل بو عمر بعده .
ب-كركم عن عمر رضي اهلل عنو ُب كقائع كثَتة منها  :قصة اٞتنُت حُت قاؿ :
( أذيكر اهلل امرءان ٝتع من رسوؿ اهلل ُ ب اٞتنُت) فقاـ ٛتل بن مالك بن النابغة
كقاؿ (كنت بُت جاريتُت ٕب فضربت إحدا٫تا األخرل ٔتسطح فقتلتها كجنينها ،
)(2

فقضى النيب ُ ب اٞتنُت بغرة) فقاؿ عمر  ( :لو ٓب نسمع ىذا لقضينا بغَته ) .

( )1اٟتديث عند عبد الرزاؽ ُب "ا١تصنف" (  ، )19083كمن طريقو أخرجو الطتا٘ب ُب "الكبَت" )510( /19
ك ، )1067( /20كُب "مسند الشاميُت" ( ، )2126كابن عبد الت ُب "التمهيد"  .96/11كزادكا ُب آخره:
فلما كانت خبلفة عمر جاءتو اٞتدة اليت ٗتالفها ،فقاؿ عمر :إ٪تا كاف القضاء ُب غَتؾ ،كلكن إذا اجتمعتما
فالسدس بينكما ،كأيكما خلت بو فهو ٢تا.
كأخرجو النسائي ُب "الكتل" ( )6341من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى السامي ،عن معمرّٔ ،ذا اإلسناد.
كُب "ا١توطأ" ُ 513/2ب الفرائع :باب مَتاث اٞتدة ،كمن طريق مالك أخرجو أبو داكد " ُ "2894ب الفرائع:
باب مَتاث اٞتدة ،كالًتمذم " ُ "2101ب الفرائع :باب ما جاء ُب مَتاث اٞتدة ،كابن ماجة " ُ "2724ب
الفرائع :باب مَتاث اٞتدة ،كابن اٞتاركد " ،"959كالبيهقي  ،234/6كالبغوم ""2221
كأخرجو الًتمذم "  ،"2100كالنسائي ُب "الكتل" من طريقُت عن سفياف ،حدثنا الزىرم ،قاؿ مرة :قاؿ قبيصة،
كقاؿ مرة :رجل عن قبيصة بن ذؤيب.
كأخرجو سعيد بن منصور ُب "السنن" (  ، )80كابن أيب شيبة  ،320/11كالنسائي ُب "الكتل" (  )6339ك
( )6340ك ( )6342ك ( )6343ك ( ، )6344كابن ماجو (  ، )2724كأبو يعلى (  ، )120كاٟتاكم
ُب "ا١تستدرؾ"  338/4من طرؽ عن الزىرم ،بو.
صحيح لغَته ،كىذا إسناد رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت ،لكن اختلف فيو على الزىرم ،كالصواب أف بينو كبُت قبيصة
عثما ىف بن إسحاؽ بن خرشة ،كعثماف ىذا كثقو ابن معُت ،كفيو أيضان علة أخرل ،ىي أف قبيصة ٓب يشهد القصة،
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،كجل ركايتو عن
فلم يثبت ٝتاعو من أيب بكر ،لكنو تابعي كبَت ،كلد على عهد النيب ى
الصحابة ،فلعلو ٝتعو من ٤تمد بن مسلمة أك ا١تغَتة بن شعبة أك صحايب غَت٫تا ،كعلى الرغم من أف ظاىره
اإلرساؿ ،فقد صححو الًتمذم كابن حباف ،كقاؿ اٟتافظ :إسناده صحيح لثقة رجالو ،إال أف صورتو مرسل .كلو
شواىد ٕتته ،كتدؿ على صحتو  ،كقاؿ اٟتاكم :صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮترجاه ،ككافقو الذىيب .
انظر  :تلخيص اٟتبَت (، )82/3ا١تستدرؾ على الصحيحُت (. )376/4
( )2أخرجو أبو داككد ُب سننو  ،كتاب الديات  ،باب دية اٞتنُت رقم اٟتديث (  ، )317 /4( )4574كالنسائي
كتاب القسامة بابقتل ا١ترأة با١ترأة رقم اٟتديث ( ، )21/ 8( )4739كابن ماجو ُب سننو  ،كتاب الديات ،باب
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=

ج-ككاف عمر ال يورث ا١ترأة من دية زكجها حىت أخته الضحاؾ ( )1أف رسوؿ
اهلل  كتب إليو  ( :أف يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زكجها )

)(2

.

د -كرجع إٔب حديث عبدالرٛتن بن عوؼ( )3عن النيب ُ ب آّوس  ( :سنوا ّٔم
سنة أىل الكتاب )

)(4

.

ػػػػػػػػػ
=

دية اٞتنُت رقم اٟتديث (  ، )882/2( )2641كالدارقطٍت ُب سننو  ،رقم اٟتديث ( ، )117/ 3( )116
كالدارمي ُب سننو  ،رقم اٟتديث (  ، )258/2( )2381كالشافعي ُب مسنده رقم اٟتديث ( )1601
(.)348/1
قاؿ ا٢تيثمي  :ركاه أٛتد كرجالو رجاؿ الصحيح .
انظر ٣ :تمع الزكائد (. )469/6
قاؿ أبو داكد  :قاؿ النضر بن مشيل ا١تسطح ىو الصوبج  ،كقاؿ أبو عبيد ا١تسطح عود من أعواد ا٠تباء.
كا٠تباء  :ىو عبارة عن خيمة تعمل من كبر أك صوؼ كقد يكوف من شعر  ،كيكوف على عمودين أك ثبلث .
انظر  :ا١تصباح ا١تنَت (.)98
( )1الضحاؾ بن سفياف بن عوؼ بن كعب بن كبلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاكية بن بكر بن ىوزاف بن
منصور بن عكرمة بن قيس غيبلف الكبليب ،أبو سعيد  ،صحاىب جليل  ،استعملو النيب صلى اهلل عليو كسلم على
األعراب ،كاف ينزؿ الباديةبنجد بناحية البصرة،ككانوا يعدكنو ٔتئة فارس .كلو شعر .قيل :استشهد ُب قتاؿ أىل الردة
من بٍت سليم سنة  11ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )473/3( )2903معرفة الصحابة ( ، )1538/3األعبلـ (. )214/3
( )2أخرجو أبو داككد ُب سننو كتاب الفرائضباب َب ا١ترأة ترث من دية زكجها رقم اٟتديث ( ، )27/4( )1415
كالًتمذم ُب سننو  ،أبواب الديات  ،باب ما جاء ُب ا١ترأة ىل ترث من دية زكجها  ،رقم اٟتديث ( )1415
( ، )27/4ككتاب الفرائع باب ما جاء ُب مَتاث ا١ترأة من دية زكجها رقم اٟتديث ( ، )425/4( )2110
كالنسائي ُب سننو الكتل  ،كتاب الفرائع بابتوريث ا١ترأة من دية زكجها  ،رقم اٟتديث ( )78/4( )6329
،كابن ماجو كتاب الديات باب ا١تَتاث من الدية رقم اٟتديث (. )82/8( )2632
قاؿ أبو عيسى :ىذا حديث حسن صحيح كالعمل على ىذا عند أىل العلم .
انظر  :سنن الًتمذم (. )27/4
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )335
، )278 /1( )616
( )4أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ  ،باب جزية أىل الكتاب كآّوس ،رقم اٟتديث (
كالبيهقي ُب سننو الكتل رقم اٟتديث (  ، )189 / 9( )19125كالشافعي ُب مسنده رقم اٟتديث ( )430
( ، )130/2كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث ( ، ) 69-68/6( )10025كابن أيب شيبة ُب مصنفو رقم
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ق-كأخذ عثماف ٓتت فريعة بنت مالك
)(2

(ُ )1ب السكٌت بعد أف أرسل إليها

كسأ٢تا .
ك-كعلي كاف يقوؿ  :كنت إذا ٝتعت من النيب  حديثان نفعٍت اهلل ٔتا شاء
منو أف ينفعٍت  ،كإذا حدثٍت عنو غَته استحلفتو فإذا حلف ٕب صدقتو كحدثٍت أبو
بكر كصدؽ أبو بكر أف النيب  قاؿ  ( :ما من عبد يذنب فيتوضأ ٍب يصلي
ركعتُت كيستغفر اهلل إال غفر اهلل لو )

)(3

.

ػػػػػػػػػ
=

اٟتديث (  ، )243/12( )12696كأبو عبيد ُب األمواؿ رقم اٟتديث ( ( )78ص  ، )40كأبو يعلى ُب
مسنده رقم اٟتديث (  ، )168/2( )862كالسيوطي ُب اٞتامع رقم اٟتديث ( ، )269 /32( )35229
كذكره ا١تتقي ا٢تندم ُب كنز العماؿ رقم اٟتديث (. )23 /11( )11490
كاٟتديث منقطع  ،قاؿ الذىيب  :ىو منقطع ألف ٤تمد بن علي ٓب يلق عمر كال عبد الرٛتن كقد ركاه أبو علي اٟتنفي
عن مالك عن جعفر عن أبيو عن جده .كقاالبن ا١تلقن :كىذا منقطع ؛ ألف ٤تمد بن علي ٓب يلق عمر كال عبد
الرٛتن .
انظر :البدر ا١تنَت ( ، )617/7التلخيص اٟتبَت (. )375/3
( )1تقدمت ترٚتتها ُب ص (. )628
( )2أخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ رقم اٟتديث ( ، )591 /2( )1229كأٛتد ُب مسنده رقم اٟتديث (27087
) ( ، )28 /45كالشافعي ُب مسنده رقم اٟتديث (  ، )241 /1( )1198كأبو داكد ُب سننو كتاب الطبلؽ
باب َب ا١تتوَب عنها تنتقل رقم اٟتديث (  ، )259 /2( )2302كالنسائي ُب سننو الكتل كتاب التفسَت ُب
قولو تعأب  :كالذين يتوفوف منكم كيذركف أزكاجا رقم اٟتديث (  ، )303 /6( )10977كالًتمذم ُب سننو
كتاب الطبلؽ باب ما جاء أف تعتد ا١تتوَب عنها زكجها رقم اٟتديث (  ، )508 /3( )1204كابن ماجو ُب
سننو رقم اٟتديث (  ، )195/6( )2031كابن حباف ُب صحيحو (  ، ) 128 /10( )4292كاٟتاكم ُب
مستدركو رقم اٟتديث ( )209 /2( )208كالدارمي ُب سننو رقم اٟتديث (.)221/2( )2287
قاؿ أبو عيسى :ىذا حديث حسن صحيح كالعمل على ىذا اٟتديث عند أكثر أىل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل
عليو ك سلم ٓب يركا للمعتدة أف تنتقل من بيت زكجها حىت تنقضي عدهتا كىو قوؿ سفياف الثورم ك الشافعي ك
أٛتد ك إسحق كقاؿ بعع أىل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليو ك سلم كغَتىم للمرأة أف تعتد حيث
شاءت كإف ٓب تعتد ُب بيت زكجها  ،كالقوؿ األكؿ أصح .
انظر  :سنن الًتمذم ()508 /3
( )3أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب الوتر باب َب االستغفار رقم اٟتديث (  ، )561 /1( )1523كالنسائي ُب
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()1

ز-ك١تا اختلف ا١تهاجركف كاألنصار ُب الغسل من آّامعة أرسلوا أبا موسى
()2
مس ا٠تتاف ا٠تتاف كجب الغسل)
إٔب عائشة فركت إليهم عن النيب  ( : إذا َّ

)(3

فرجعوا إٔب قو٢تا.

)(4

ح-كاشتهر رجوع أىل قباء إٔب خت الواحد ُب التحويل إٔب الكعبة .
جاء ُب فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر  :كاألخبار ُب ىذا كثَتة جدان
يصعب حصرىا كإحصاؤىا ٦تا يدؿ ببل شك على اعتناء الصحابة رضي اهلل عنهم
باألخذ بأخبار اآلحاد كاعتماد العمل ّٔا

)(5

.

 -7إجماع التابعين :
ككجو إٚتاع التابعُت رٛتهم اهلل تعأب كوهنم متفقُت على كجوب العمل ٓتت اآلحاد ،
)(6

كإ٪تا حدث االختبلؼ بعدىم .
ػػػػػػػػػ
=

سننو الكتل كتاب عمل اليوـ كالليلة بأتا يفعل من بلي بذنب كما يقوؿ رقم اٟتديث ( )109 /6( )10175
 ،كالًتمذم ُب سننو أبواب الصبلة باب ما جاء ُب الصبلة عند التوبة رقم اٟتديث ( ، )257 /2( )406كأٛتد
ُب مسنده رقم اٟتديث ( ، )218 /1( )47كابن حباف ُب صحيحو (. )389 /2( )623
قاؿ أبو عيسى حديث علي حديث حسن النعرفو إال من ىذا الوجو من حديث عثماف بن ا١تغَتة.

انظر  :سنن الًتمذم (.)257 /2
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص ()58
( )2تقدمت ترٚتتها ُب ص ()41
( )3صحيح مسلم  ،كتاب اٟتيع  ،باب نسخ ا١تاء من ا١تاء ككجوب الغسل بالتقاء ا٠تتانُت رقم اٟتديث ( )349
(. )271/1
( )4انظر  :فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر (. )289/2
( )5انظر  :فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر ( . )294/2
( )6انظر  :فتح الوٕب الناصر بشرح ركضة الناظر ( . )294/2
قاؿ الغزإب رٛتو اهلل تعأب " كعلى ذلك جرت سنة التابعُت كعلي بن اٟتسُت  ،ك٤تمد بن علي  ،كسعيد بن جبَت ،
كنافع بن جبَت كخارجو بن زيد  ،كأيب سليماف بن عبدالرٛتن  ،كسليماف بن يسار  ،كعطاء  ،كطاككس كسعيد بن
ا١تسيب  ،كفقهاء اٟترمُت كفقهاء البصرة كاٟتسن ،كابن سَتين  ،كفقهاء الكوفة كتابعيهم كعلقمة كاألسود ،
كالشعيب كمسركؽ كعليو جرل من بعدىم من الفقهاء من غَت إنكار عليهم من أحد ُب عصرىم  .كمنها ما ركم
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-8إٚتاع العلماء على أف ا١تستفيت مأمور بقبوؿ ا١تفيت كىو كاحد  ،كإٚتاعهم على

ػػػػػػػػػ
=

عن زيد بن ثابت  -رضي اهلل عنو  -أنو كاف يرل أف اٟتائع ال ٬توز ٢تا أف تصدر حىت يكوف آخر عهدىا
الطواؼ بالبيت ،كأنكر على ابن عباس خبلفو ُب ذلك ،فقيل لو :إف ابن عباس سأؿ فبلنة األنصارية ىل أمرىا
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -بذلك فأختتو ،فرجع زيد بن ثابت يضحك كيقوؿ البن عباس :ما أراؾ إال
قد صدقت كرجع إٔب موافقتو ٓتت األنصارية "  ،كمنها ما ركم عن أنس  -رضي اهلل عنو  -أنو قاؿ :كنت أسقي
أبا عبيدة كأبا طلحة كأيب بن كعب شرابا من فضيخ ٘تر ،إذ أتانا آت فقاؿ :إف ا٠تمر قد حرمت ،فقاؿ أبو طلحة:
قم يا أنس إٔب ىذه اٞترار فاكسرىا فقمت إٔب مهراس لنا فضربتها بأسفلو حىت تكسرت .كمنها ما اشتهر من عمل
أىل قباء ُب التحوؿ عن القبلة ٓتت الواحد كأهنم أتاىم آت فأختىم بنسخ القبلة فا٨ترفوا إٔب الكعبة ٓتته  ،كمنها
ما ظهر من ابن عباس  -رضي اهلل عنو  -كقد قيل إف فبلنا رجبل من ا١تسلمُت يزعم أف موسى صاحب ا٠تضر
ليس ٔتوسى بٍت إسرائيل  -عليو السبلـ  ،-فقاؿ ابن عباس كذب عدك اهلل ،أخت٘ب أيب بن كعب قاؿ« :خطبنا
رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ ٍ ، -ب ذكر موسى كا٠تضر بشيء يدؿ على أف موسى صاحب ا٠تضر ىو موسى بٍت
إسرائيل»  ،فتجاكز ابن عباس العمل ٓتت الواحد كبادر إٔب التكذيب بأصلو كالقطع بذلك ألجل خت أيب بن كعب
كمنها أيضا ما ركم عن أيب الدرداء أنو ١تا باع معاكية شيئا من آنية الذىب كالورؽ بأكثر من كزنو فقاؿ لو أبو
الدرداءٝ :تعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -ينهى عن ذلك ،فقاؿ لو معاكية :إ٘ب ال أرل بذلك بأسا،
فقاؿ أبو الدرداء من يعذر٘ب من معاكية؟ أخته عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -كٮتت٘ب عن رأيو ال
أساكنك بأرض أبدا  ،كمنها ما اشتهر عن ٚتيعهم ُب أخبار ال ٖتصى الرجوع إٔب عائشة كأـ سلمة كميمونة
كحفصة رضواف اهلل عليهن كإٔب فاطمة بنت أسد كفبلنة كفبلنة ٦تن ال ٭تصى كثرة كإٔب زيد كأسامة بن زيد كغَتىم
من الصحابة  -رضواف اهلل عليهم  -من الرجاؿ كالنساء كالعبيد كا١توإب كعلى ذلك جرت سنة التابعُت بعدىم قاؿ
الشافعي  -رٛتو اهلل  :-كجدنا علي بن اٟتسُت  -رضي اهلل عنو  -يعوؿ على أخبار اآلحاد ،ككذلك ٤تمد بن
علي كجبَت بن مطعم كنافع بن جبَت كخارجة بن زيد كأبو سلمة بن عبد الرٛتن كسليماف بن يسار كعطاء بن
يسار .ككذلك كاف حاؿ طاككس كعطاء ك٣تاىد ككاف سعيد بن ا١تسيب يقوؿ :أخت٘ب أبو سعيد ا٠تدرم عن النيب
 صلى اهلل عليو كسلم ُ -ب الصرؼ ،فيثبت حديثو سنة ،كيقوؿ :حدثٍت أبو ىريرة  ،كعركة بن الزبَت يقوؿ:حدثتٍت عائشة  -رضي اهلل عنها  :-أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم « -قضى أف ا٠تراج بالضماف»
كيعًتض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز ،فينقع عمر قضاءه ألجل ذلك .ككذلك ميسرة باليمن كمكحوؿ
بالشاـ كعلى ذلك كاف فقهاء البصرة كاٟتسن كابن سَتين ،كفقهاء الكوفة كتابعوىم كعلقمة كاألسود كالشعيب
كمسركؽ ،كعليو جرل من بعدىم من الفقهاء  ،كٓب ينكر عليهم أحد ُب عصر "
انظر  :ا١تستصفى للغزإب ( . ) 119 / 1
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)(1

أف القاضي ٬تب عليو القضاء بشهادة عدلُت مع أف خت٫تا ٭تتمل الكذب .
تنبيو :
مع اتفاؽ أئمة ا١تذاىب الفقهية على كجوب العمل بأخبار اآلحاد  ،إال أف ٢تم شركطان
حىت يكوف العمل ٓتت اآلحاد كاجبان  ،كىي على النحو اآلٌب :
أكالن  :شركط الحنفية :

يشًتط اٟتنفية للعمل ٓتت الواحد شركطان ثبلثة :

الشرط األكؿ  :أف ال يكوف موضوع اٟتديث فيما يكثر كقوعو  ،كتعم بو البلول  ،أك
)(2
٭تتاج الناس إٔب بيانو  ،كعلَّة ذلك أف ما تعم بو البلول يكثر كقوعو فيكثر السؤاؿ عنو ،
كما يكثر السؤاؿ عنو يكثر اٞتواب عنو  ،فيقع التحدث بو كثَتان  ،كينقل نقبلن مستفيضان
)(3
ذائعان  ،فإف ٓب ينقل مثلو دؿ ذلك على فساد أصلو .
كمن أمثلة ذلك :

)(4

أ-أنو ٓب يعمل ْتديث الوضوء من مس الذكر  ،مع عموـ اٟتاجة إٔب معرفتو .
( )1انظر  :كشف األسرار عن أصوؿ البزدكم

 ، ) 375/(2إحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ للباجي

ص(.)337
( )2انظر  :ميزاف األصوؿ ُب نتائج العقوؿ عبلء الدين السمرقندم ص ( ، ) 434شرح التلويح على التوضيح
( . ) 9/2
( )3انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ للز٧تا٘ب ص (  ، )62أصوؿ السرخسي (. ) 368/1
( )4أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم اٟتديث ( ، )71 /1( )181كالنسائي
ُب سننو كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم اٟتديث (  ، )100 /1( )163كالًتمذم ُب سننو
أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم اٟتديث ( ، )126 /1( )82كابن ماجو ُب سننو كتاب الطهارة
كسننها باب الوضوء من مس الذكر رقم اٟتديث (  ، )161 /1( )479مالك رقم اٟتديث ( )42/1( )58
"" كتاب الطهارة :باب الوضوء من مس الفرج ،اٟتديث "" ،كالشافعي ُب األـ ( ،)34 -33/1كأٛتد ُب ا١تسند
" ،"4 07 ،406/6كأبو داكد الطيالسي رقم اٟتديث ( ( )1657ص ، )230كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم
اٟتديث ( ، )113/1( )412كالدارمي ُب سننو (. )185/1
قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح .
انظر  :سنن الًتمذم (.)126 /1
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() 1

ب -أنو ٓب يعمل ٓتت الوضوء ٦تا مستو النار .
)(2

ج -أنو ٓب يعمل ٓتت الوضوء من ٛتل اٞتنازة .
( )1أخرجو مسلم  ،كتاب  :الطبلؽ  ،باب الوضوء ٦تا مست النار  ،رقم اٟتديث (. )272/ 1( )351
( )2أخرجو ابن أيب شيبة " ،"269/3كأٛتد " ،"433/2كالطيالسي " ،"231 4كالبيهقي ""303/1أخرجو أبو
داكد ُب سننو "  ،"3162كالًتمذم ُب سننو كتاب اٞتنائز :باب ما جاء ُب " الغسل" من غسل ا١تيت رقم
اٟتديث (  ، )318/3( )993كابن ماجة ُب سننو كتاب اٞتنائز :باب ما جاء ُب غسل ا١تيت رقم اٟتديث
( ، )470/1( )1463كعبد الرازؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث ( )4007/3( )6111كابن حباف ُب صحيحو
( )751كالبيهقي ُب سننو (. )301/1
حديث "من غسل ميتا فليغتسل" أٛتد كالبيهقي من ركاية ابن أيب ذئب عنصاّب مؤب التوأمة عن أيب ىريرة ّٔذا كزاد
"كمن ٛتلو فليتوضأ" كصاّب ضعيف كركاه البزار من ركاية العبلء عن أبيو كمن ركاية ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ثوباف
كمن ركاية أيب ْتر البكراكم عن ٤تمد بن عمرك عن أيب سلمة كلهم عن أيب ىريرة كركاه الًتمذم كابن ماجو من
حديث عبد العزيز بن ا١تختار كابن حباف من ركاية ٛتاد بن سلمة كبل٫تا عن سهيل بن أيب صاّب عن أبيو عن أيب
ىريرة كركاه أبو داكد من ركاية عمرك بن عمَت كأٛتد من ركاية شيخ يقاؿ لو أبو إسحاؽ كبل٫تا عن أيب ىريرة كذكر
البيهقي لو طرقا كضعفها ٍب قاؿ كالصحيح أنو موقوؼ .كقاؿ البخارم األشبو موقوؼ كقاؿ علي كأٛتد ال يصح ُب
الباب شيء نقلو الًتمذم عن البخارم عنهما كعلق الشافعي القوؿ بو على صحة ا٠تت كىذا ُب البويطي كقاؿ
الذىلي ال أعلم فيو حديثا ثابتا كلو ثبت للزمنا استعمالو  .كقاؿ ابن ا١تنذر ليس ُب الباب حديث يثبت  .كقاؿ ابن
أيب حاًب ُب العلل عن أبيو ال يرفعو الثقات إ٪تا ىو معركؼ كذكر الدارقطٍت ا٠تبلؼ ُب حديث ابن أيب ذئب ىل
ىو عن صاّب أك عن ا١تقتم أك عن سهيل عن أبيو أك عن القاسم بن عباس عن عمرك بن عمَت ٍب قاؿ كقولو عن
ا١تقتم أصحوقاؿ الرافعي ٓب يصحح علماء اٟتديث ُب ىذا الباب شيئا مرفوعا.
قلت قد حسنو الًتمذم كصححو ابن حباف كلو طريق أخرل قاؿ عبد اهلل بن صاّب ثنا ٭تِت بن أيوب عن عقيل عن
الزىرم عن سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة رفعو" :من غسل ميتا فليغتسل" ذكره الدارقطٍت كقاؿ فيو نظر قلت
ركاتو موثقوف كقاؿ ابن دقيق العيد ُب اإلماـ حاصل ما يعتل بو كجهاف:
أحد٫تا من جهة الرجاؿ كال ٮتلو إسناد منها من متكلم فيو ٍب ذكر ما معناه أف أحسنها ركية سهيل عن أبيو عن أيب
ىريرة كىي معلولة كإف صححها ابن حباف كابن حزـ فقد ركاه سفياف عن سهيل عن أبيو عن إسحاؽ مؤب زائدة
عن أيب ىريرة قلت إسحاؽ مؤب زائدة أخرج لو مسلم فينبغي أف يصحح اٟتديث قاؿ كأما ركاية ٤تمد بن عمرك
عن أيب سلمة عن أيب ىريرة فإسناد حسن إال أف اٟتفاظ من أصحاب ٤تمد بن عمرك رككه عنو موقوفا كُب اٞتملة
ىو بكثرة طرقو أسوأ أحوالو أف يكوف حسنا فإنكار النوكم على الًتمذم ٖتسينو معًتض كقد قاؿ الذىيب ُب ٥تتصر
البيهقي طرؽ ىذا اٟتديث أقول من عدة أحاديث احتج ّٔا الفقهاء كٓب يعلوىا بالوقف بل قدموا ركاية الرفع كاهلل
أعلم .
كُب الباب عن عائشة ركاه أٛتد كأبو داكد كالبيهقي كُب إسناده مصعب بن شيبة كفيو مقاؿ كضعفو أبو زرعة كأٛتد
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=

د-أنو ٓب يعمل ٓتت اٞتهر بالبسملة

)(1

ق-أنو ٓب يعمل ٓتت رفع اليدين عند الركوع  ،كعند رفع الرأس من الركوع
يشتهر النقل فيها مع حاجة ا٠تاص كالعاـ إٔب معرفتو

)(3

)(2

 ،ألنو ٓب

.

ػػػػػػػػػ
=

كالبخارم كصححو ابن خزٯتة .كفيو عن علي كعن حذيفة ذكره ابن أيب حاًب كالدارقطٍت ُب العلل كقاال إنو ال يثبت
قلت كنفيهما الثبوت على طريقة احملدثُت كإال فهو على طريقة الفقهاء قوم ألف ركاتو ثقات أخرجو البيهقي من طريق
معمر عن أيب إسحاؽ عن أبيو عن حذيفة كأعلو بأف أبابكر بن إسحاؽ الصبغي قاؿ ىو ساقط قاؿ علي بن
ا١تديٍت ال يثبت فيو حديث انتهى  .كىذا التعليل ليس بقادح ١تا قدمناه  .كعن أيب سعيد ركاه ابن كىب ُب جامعو
كعن ا١تغَتة ركاه أٛتد ُب مسنده كذكر ا١تاكردم أف بعع أصحاب اٟتديث خرج ٢تذا اٟتديث مائة كعشرين طريقا
قلت كليس ذلك ببعيد كقد أجاب أٛتد عنو بأنو منسوخ ككذا جزـ بذلك أبو داكد  .كيدؿ لو ما ركاه البيهقي عن
اٟتاكم عن أيب علي اٟتافظ عن أيب العباس ا٢تمدا٘ب اٟتافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن ٥تلد عن سليماف بن ببلؿ
عن عمرك عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :ليس عليكم ُب غسل ميتكم
غسل إذا غسلتموه إف ميتكم ٯتوت طاىرا كليس بنجس فحسبكم أف تغسلوا أيديكم" قاؿ البيهقي :ىذا ضعيف
كاٟتمل فيو على أيب شيبة قلت أبو شيبة ىو إبراىيم بن أيب بكر بن أيب شيبة احتج بو النسائي ككثقو الناس كمن
فوقو احتج ّٔم البخارم كأبو العباس ا٢تمدا٘ب ىو ابن عقدة حافظ كبَت إ٪تا تكلموا فيو بسبب ا١تذىب كألمور
أخرل كٓب يضعفو بسبب ا١تتوف أصبل فاإلسناد حسن فيجمع بينو كبُت األمر ُب حديث أيب ىريرة بأف األمر على
الندب أك ا١تراد بالغسل غسل األيدم كما صرح بو ُب ىذا قلت كيؤيد أف األمر فيو للندب ما ركىا٠تطيب ُب ترٚتة
٤تمد بن عبد اهلل ا١تخرمي من طريق عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل قاؿ :قاؿ ٕب أيب كتبت حديث عبيد اهلل عن نافع
عن ابن عمر :كنا نغسل ا١تيت فمنا من يغتسل كمنا من ال يغتسل؟ قاؿ :قلت :ال قاؿُ :ب ذلك اٞتانب شاب
يقاؿ لو ٤تمد بن عبد اهلل ٭تدث بو عن أيب ىشاـ ا١تخزكمي عن كىيب فاكتبو عنو قلت كىذا إسناد صحيح كىو
أحسن ما ٚتع بو بُت ٥تتلف ىذه األحاديث كاهلل أعلم .
ينظر" :األكسط" البن ا١تنذر "  ،"181/1حديث "  " ."76علل اٟتديث " البن أيب حاًب "  ،"351/1حديث
" ."1035التلخيص اٟتبَت (. )369،370،371/1
رقم اٟتديث ( ( )399
( )1أخرجو مسلم ُب صحيحو ،كتاب الصبلة باب حجة من قاؿ ال ٬تهر بالبسملة
. )299/1
( )2أخرجو البخارم ُب صحيحو ،كتاب صفة الصبلة باب رفع اليدين ُب التكبَتة رقم اٟتديث ( ( )702
 )257/1كمسلم ُب صحيحو ،كتاب الصبلة باب استحباب رفع اليدين حذك ا١تنكبُت مع تكبَتة اإلحراـ
كالركوع كُب الرفع من الركوع كأنو ال يفعلو إذا رفع من السجود رقم اٟتديث (. )292/1 ( )390
( )3انظر  :أصوؿ السرخسي  ،جػ ، 1ص ، 368ط دار ا١تعرفة .
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الشرط الثاني  :أف ال يعمل الراكم أك يفيت ٓتبلؼ ما ركاه عن رسوؿ اهلل

 ،فإف

عمل أك أفىت على خبلؼ ما ركاه فالعتة بعملو أك بفتواه ال بركايتو .
كجو ىذا الشرط :

أف عملو ٓتبلؼ ما ركل ال ٮتلو :
أ-إما إف كاف جزافان كال يظن بالصحايب ذلك .
ب-أك يكوف النص ٤تتمبلن فيصرفو إٔب أحد كجوىو أيضان باجتهاده كىذا ال يظن بو
أيضان مع علمو أف اجتهاد غَته ٬توز أف يكوف ٓتبلؼ اجتهاده مع كونو مأموران بالنقل ُب
مثلو ١تا ركينا " فنضر اهلل امرأ ٝتع مقاليت فوعاىا ٍب أداىا كما ٝتعها فرب حامل فقو إٔب من
)(1

ىو أفقو منو " .
كإذا بطل ىذاف الوجهاف ٓب يسبق إالَّ أنو علم نسخو أك علم تأكيلو أك ٗتصيصو
ٔتشاىدة حاؿ النيب  أك ٝتع ُب ذلك نصان جليان يوجب ٗتصيصو أك علم إٚتاع الصحابة
على ذلك فوجب القوؿ بو .
)(2

كعلى ىذا ٛتلنا ركاية أيب ىريرة بغسل اإلناء من كلوغ الكلب سبعان على الندب ألنو
)(3

.

كاف يقتصر على الثبلث كال يغسل سبعان
الثالث  :أف ال يكوف اٟتديث ٥تالفان للقياس كاألصوؿ الشرعية  .كيكوف على ىذا
النحو من التفصيل :

-1إذا ركل الصحايب حديثان كجاء فيو حكم ٮتالف اٟتكم الذم يدؿ عليو القياس
كاألصوؿ الشرعية
أ-فإف كاف الصحايب الذم ركل اٟتديث قد عرؼ بالركاية كعرؼ أيضان بالفقو كاالجتهاد

( )1انظر  :أصوؿ السرخسي جػ ، 1ص ، 368ط دار ا١تعرفة .
( )2انظر  :أصوؿ السرخسي جػ ، 1ص ، 368ط دار ا١تعرفة .
( )3انظر  :ميزاف األصوؿ ُب نتائج العقوؿ ص  ، 444كانظر أيضان بذؿ النظر ُب األصوؿ ص(  . )481جاء ُب
ميزاف األصوؿ ُب نتاج العقوؿ ما نصو  " :إذا عمل الراكم ٓتبلؼ ما ركل ىل يقدح ُب صحة ما ركل أـ ال ؟ قاؿ
أكثر أصحابنا رٛتهم اهلل إنو ٯتنع ك٭تمل على نسخ اٟتديث أك ٗتصيصو أك تأكيلو ".
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()2
()1
كا٠تلفاء األربعة كعبداهلل بن عباس
كعبداهلل بن مسعود فإف حديثو يكوف مقبوالن
كيعمل بو .
جاء ُب كشف األسرار ما نصو  ( :أما ا١تعركؼ فا٠تلفاء الراشدكف  ....فحديثهم حجة
)(3

إف كافق القياس أك خالفو  ،فإف كافقو تأيد بو كإف خالفو ترؾ القياس بو ) .
ب-كإف كاف معركفان بالعدالة كحسن الضبط كاٟتفظ لكنو قليل الفقو كأيب ىريرة كأنس
ابن مالك كغَت٫تا فحديثو إف كافق القياس عمل بو  .كإف خالفو فإف تلقتو األمة بالقبوؿ فهو
)(4

معموؿ بو كإال فالقياس الصحيح شرعان مقدـ على ركايتو فيما ينسد باب الرأم فيو .
ككجو ىذا القوؿ  :أف ضبط حديث النيب  عظيم ا٠تطر كقد كاف النقل با١تعٌت
مستفيضان فيهم فإذا قصر فقو الراكم عن درؾ معا٘ب حديث النيب  كإحاطتها ٓب يؤمن من
أف يذىب عليو شيء من معانيو بنقلو فيدخلو شبهة زائدة ٮتلوا عنها القياس فيحتاط ُب
)(5

مثلو .
جػ -كإف كاف ٣تهوالن كيعنوف ّٔذا اللفظ من ٓب يشتهر بطوؿ الصحبة مع رسوؿ اهلل 
إ٪تا عرؼ ٔتا ركل من حديث أك حديثُت ٨تو كابصة بن معبد ( ، )6كسلمة بن احملبق (، )7

( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )77
( )2تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )58
( )3انظر  :جػ . 698/2
( )4انظر  :جػ  ، 341/1ككذا كشف األسرار . 398/2
( )5انظر  :كشف األسرار  ، 698/2كأصوؿ السرخسي .341/1
( )6كابصة بن معبد بن عتبة بن اٟتارث بن مالك بن اٟتارث بن قيس بن كعب بن سعد بن اٟتارث بن ثعلبة بن
كع ّْمر إٔب قرب
دكداف بن أسد بن خزٯتة بن مدركة ،يكٌت :أبا سآب ،صحايب جليل  ،نزؿ اٞتزيرة  ،كسكن الرقة  ،ي
سنة تسعُت .
انظر  :معرفة الصحابة (ٖ ، )2724 /5ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة (. )55/4( )7378
( )7سلمة بن احملبق كاسم احملبق صخر بن عقبة بن اٟتارث بن حصن بن اٟتارث بن عبد العزل بن كائل بن ىذيل بن
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ،سكن البصرة ،كنسبو البخارم ،عن ركح بن عبد ا١تؤمن ،كركل ىو كابنو سناف
عن النيب صلى اهلل عليو كسلم٢ ،تما صحبة .
انظر  :معرفة الصحابة (ٖ ، )1344 /3ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة (. )60/2( )2509
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كمعقل بن سناف األشجعي( )1رضي اهلل عنهم كغَتىم
فركايتهم على ٜتسة أكجو :

)(2

.

األكؿ  :أف يشتهر لقبوؿ الفقهاء كركايتو كالركاية عنو  .فيقبل كيقدـ على القياس .

الثاني  :أف يسكتوا عن الطعن فيو بعد ما يشتهر فهو مقبوؿ أيضان .
الثالث  :أف ٮتتلفوا ُب الطعن ُب ركايتو  .فهو مقبوؿ أيضان .

الرابع  :أف يطعنوا ُب ركايتو من غَت خبلؼ بينهم ُب ذلك فبل ٬توز العمل بو إذا
خالف القياس .
الخامس  :أف ال تظهر ركايتو كال الطعن فيو فيما بينهم  .فبل يًتؾ بو القياس كٓب ٬تب
العمل بو ُب زماننا يعٍت إذا ظهر حديثو ُب زماننا ال ٬تب العمل بو كلكن العمل بو ٬توز إذا
كافق القياس

)(3

.

مالحظة على كالـ بعض األصوليين من الحنفية :

ما قرره بعع ا١تتأخرين من األصوليُت األحناؼ ُب كتبهم من الشركط السابقة لقبوؿ
خت اآلحاد فيو نظر  ،كذلك لثبلثة أمور :
األمر األكؿ :
أنٍت ٓب أقف على كبلـ إلماـ ا١تذىب أك صاحبيو أك ا١تتقدمُت من علماء اٟتنفية  ،إال
)(4

ما نقل عن عيسى بن أباف .
( )1معقل بن سناف بن مطهر بن قيناف بن سبيع بن بكر بن أشجع األشجعى  ،أبو ٤تمد ك يقاؿ أبو عبد الرٛتن ك
يقاؿ أبو يزيد ك يقاؿ أبو عيسى  ،ك يقاؿ أبو سناف  ،صحاىب جليل  ،شهد فتح مكة ،كسكن الكوفة ،كقتل يوـ
اٟترة بػا١تدينة ُب ذم اٟتجة سنة ثبلث كستُت  ،قتلو مسلم بن عقبة صتا .
 ، )60/2( )2509األعبلـ
انظر  :معرفة الصحابة ( ٖ ، )2510 /5ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة (
(.)270/7
( )2انظر  :أصوؿ السرخسي . 342/1
( )3انظر  :تقوٙب أصوؿ الفقو كٖتديد أدلة الشرع ( ، )199/2لئلماـ أيب زيد الدبوسي  ،ككشف األسرار
( .)707/ 2
( )4ىو عيسى بن أباف بن صدقة ،أبو موسى  ،صحب ٤تمد بن اٟتسن الشيبا٘ب كتفقو بو ،كاستخلفو ا١تأموف على
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=

األمر الثاني :
أف القوؿ باشًتاط ىذه الشركط ُب قبوؿ خت اآلحاد ال يتفق مع مئات ا١تسائل اليت
يستدؿ ٢تا علماء اٟتنفية بأخبار آحاد ال تتوفر فيها الشركط ا١تذكورة  ،كمن ذلك أهنم
يأخذكف ّتميع أحاديث اآلحاد أليب ىريرة رضي اهلل عنو  ،كمنها حديث كىو  " :من أكل
)(1

أك شرب ناسيان فليتم صومو فإف اهلل أطعمو كسقاه ) كمن ا١تعلم أف ىذا اٟتديث ٥تالف
للقياس ىذا من جهة  ،كمن جهة أخرل أهنم يقولوف عن أيب ىريرة ( )2رضي اهلل عنو إنو
غَت فقيو  ،كمن جهة ثالثة أف اإلمساؾ ركن من أركاف الصوـ ك ىذا أصل مقرر عندىم ،
كمعٌت كونو ركنان أف الصوـ يبطل إذا فات اإلمساؾ عن ا١تفطرات عن طريق العمد أك
النسياف كمع ذلك كلّْو أخذكا بو  ،كعلى خبلؼ ذلك ٧تد أف فقهاء اٟتنفية ال يأخذكف

ػػػػػػػػػ
=

القضاء ٍ ،ب تؤب عيسى القضاء بالبصرة فلم يزؿ عليو حىت مات  ،قاؿ ٤تمد بن ٝتاعة  :كاف عيسى بن أباف
حسن الوجو ،ككاف يصلي معنا ،ككنت أدعوه أف يأٌب ٤تمد بن اٟتسن فيقوؿ :ىؤالء قوـ ٮتالفوف اٟتديث ،ككاف
عيسى حسن اٟتفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح -ككاف يوـ ٣تلس ٤تمد -فلم أفارقو حىت جلس ُب آّلس
فلما فرغ ٤تمد أدنيتو إليو كقلت :ىذا ابن أخيك أباف بن صدقة الكاتب ،كمعو ذكاء كمعرفة اٟتديث ،كأنا أدعوه
إليك فيأىب ،كيقوؿ إننا ٩تالف اٟتديث ،فأقبل عليو كقاؿ لو :يا بٍت ما الذم رأيتنا ٩تالفو من اٟتديث ؟ ال تشهد
علينا حىت تسمع منا ،فسألو يومئذ عن ٜتسة كعشرين بابا من اٟتديث فجعل ٤تمد بن اٟتسن ٬تيبو عنها ،كٮتته
ٔتا فيها من ا١تنسوخ ،كيأٌب بالشواىد كالدالئل ،فالتفت إٕب بعد ما خرجنا فقاؿ :كاف بيٍت كبُت النور سًت ،فارتفع
عٍت ،ما ظننت أف ُب ملك اهلل مثل ىذا الرجل يظهره للناس .كلزـ ٤تمد بن اٟتسن لزكما شديدا حىت تفقو بو ،
،ككاف أحد الفقهاء من أىل العراؽ ،كلو مسائل كثَتة ،كاحتجاج ١تذىب أيب حنيفة ،ككاف خَتا فاضبل  ،كقاؿ أبو
خازـ القاضي  :ما رأيت ألىل بغداد حدثا أذكى من عيسى بن أباف ،ك كاف عيسى رجبل سخيا جدا ،ككاف
عيسى بن أباف يقوؿ عن نفسو  :كاهلل لو أتيت برجل يفعل ُب مالو كفعلي ُب مإب ٟتجرت عليو.

انظر  :أخبار أيب حنيفة كأصحابو (  ، ) 147 / 1أخبار القضاة ( ، ) 170 / 2تاريخ بغداد كذيولو  ،رقم الًتٚتة
( . ) 158 / 11 ( ) 5850
( )1انظر  :تقوٙب أصوؿ الفقو كٖتديد أدلة الشرع ( ، )199/2لئلماـ أيب زيد الدبوسي  ،ككشف األسرار
( .)707/ 2
( )2تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )136
-1130-

ْتديث ا١تصراة الذم ركاه عبداهلل بن مسعود ( )1رضي اهلل عنو  ،كعبداهلل بن مسعود رضي
أم أحد أف ينكر فقهو كغزارة علمو َّ ،
فدؿ ذلك على عدـ االعتبار بتلك
اهلل عنو ال ٯتكن َّ
الشركط
األمر الثالث :
أنو لو طبقت ىذه الشركط على ٚتيع أخبار اآلحاد اليت يستدؿ ّٔا فقهاء اٟتنفية ُب
كتبهم الفقهية ألدل ذلك إٔب اطراح كثَت من أخبار اآلحاد .
شركط المالكية :

ال يشًتط ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب ُب العمل بأخبار اآلحاد اليت صح سندىا إالَّ شرطان
كاحدان كىو أف ال ٮتالف ما نقلو ٚتيع ٣تتهدم ا١تدينة من الصحابة كالتابعُت فقط  ،ألف نقل
أىل ا١تدينة قطعي لتواتره كا١تخالف لو آحاد  ،كىذا من قبيل تقدٙب ا١تتواتر على اآلحاد .
كإذا تعارض عمل أىل ا١تدينة مع خت اآلحاد ككاف عن اجتهاد منهم ال نقبلن عن النيب
 فإف ا١تالكية اختلفوا أيهما يقدـ  ،فأكثر البغداديُت على أنو ليس ْتجة  ،ألهنم بعع
األمة  ،فيقدـ عليهم خت اآلحاد ا١تركم عن النيب

)(2

)(3

 ،كقاؿ آخركف إف إٚتاعهم حجة

فيقدـ على خت الواحد .
شركط الشافعية كالحنابلة :
ٓب يشًتط الشافعية كاٟتنابلة ُب العمل ٓتت الواحد إال شرطُت ك٫تا :

األكؿ  :صحة اإلسناد .
الثاني  :اتصاؿ السند .

فإذا صح السند كاتصل اٟتديث عمل بو  ،كلشرط االتصاؿ ٓب يعمل باٟتديث ا١ترسل

( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )58
( )2كىذا القوؿ ىو األصح كاألكٔب كاهلل أعلم .
( )3انظر  :نثر الوركد على مراقي السعود ( .) 390/1
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إالٌ إذا انضم إليو دليل آخر يقويو ،كمن ىٍبَّ عمل ٔتراسيل سعيد بن ا١تسيب ( )1ألهنم كجدكا
أهنا كلها مركية من طرؽ أخرل متصلة

( )1

)(2

.

تقدمت ترٚتتو ُب ص ()396

( )2انظر :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو (  ، ) 536 / 4اللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم (  ، ) 59 / 1ركضة
الناظر كجنة ا١تناظر (  ، ) 287/ 1ا١تسودة آلؿ تيمية ( ) 329 / 1
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ا١تبحث الثامن
تكفي االستفاضة عن الشهادة(.)1
( )1ما يشًتط لصحة الشهادة باالستفاضة :
اختلف أىل العلم رٛتهم اهلل تعأب ُب ذلك على قولُت إٚتاالن :
القوؿ األكؿ :
ال يقبل إال من عدد يقع العلم ٓتتىم  ،أك يسمع ذلك من العامة ْتيث يقع ُب قلبو صدؽ ا٠تت  ،ألف ما دكف ذلك
من أخبار اآلحاد فبل يقع العلم من جهتهم  ،كألف األصل ُب الشهادة اعتماد اليقُت  ،فإذا ٓب نقدر للوصوؿ إٔب
اليقُت فبل أقل من ظ ون يقرب منو كال يكوف ذلك إال من عدد يقع العلم ٓتتىم  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل
العلم من اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة  ،كدليل ذلك ىو :
 -1أنو ال ٯتكن أف يشهد الناس باالستفاضة حىت تكثر بو األخبار ،كيسمعو عدد كثَت ٭تصل بو العلم ؛ حيث
تتظاىر بو األخبار ،كتستقر معرفتو ُب القلب .فيحصل العلم بو .
 -2أف ىذا ىو الذم يقتضيو لفظ االستفاضة ،فإهنا مأخوذة من فيع ا١تاء لكثرتو .
 -3كألنو لو اكتفي فيو بقوؿ اثنُت ،الشًتط فيو ما يشًتط ُب الشهادة على الشهادة  ،فلما ٓب يشًتط فيو ما يشًتط ُب
الشهادة على الشهادة كاكتفي فيو ٔتجرد السماع علمنا أنو ال َّ
بد فيو من عدد يقع العلم ٓتتىم .
كزاد الشافعية رٛتهم اهلل تعأب على ىذا الشرط :
الشرط الثا٘ب  :أف يتظاىر بو ا٠تت زمانان طويبلن ٦تن يصدؽ .
الشرط الثالث  :أف ال يكوف ىناؾ دافع يدفعو .
الشرط الرابع  :أف ال يكوف ىناؾ منازع فيو .
الشرط ا٠تامس  :أف ال يكوف ىناؾ داللة يرتاب ّٔا  .انظر ْ :تر الذىب (. )133/14
القوؿ الثا٘ب :
أف ٮتته رجبلف عدالف أك رجل كامرأتاف ليحصل لو نوع علم  ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية كىو قوؿ عند الشافعية ،
كركاية عند اٟتنابلة  ،كماؿ إليو أبو يوسف ك٤تمد بن اٟتسن رٛتهما اهلل من اٟتنفية  ،كدليل ذلك :
ألف اٟتقوؽ تثبت بقوؿ اثنُت.
كقد زاد ا١تالكية على ىذا الشرط :
الشرط الثا٘ب  :أف ال توجد ريبة ُب بينة السماع فإف كجدت ريبة ٓب يعمل ّٔا .
الشرط الثالث  :أف ٭تلف ا١تدعي الذم أقاـ العدلُت لضعف شهادة السماع ألهنا على خبلؼ األصل .
الشرط الرابع ُ :ب النكاح أف يكوف الزكجاف متفقُت عليو كأما إذا أنكر أحد٫تا فبل .
الشرط ا٠تامس  :أف يكوف السماع فاشيان سواء كاف من الثقات أك من غَتىم .
الشرط السادس  :أف يطوؿ زمن السماع  ،كىذا الشرط خاص با١تسائل الثبلث  ،كىي :
/1أف تشهد ٔتلك شيء من عقار كغَته ٟتائز لو .
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أكالن :التعريف باالستفاضة لغةن كاصطالحان:
التعريف باالستفاضة لغةن:

()1

االستفاضة :مصدر استفاض ،أم  :ذاع كشاع كانتشر

التعريف باالستفاضة اصطالحان:
()2
ال ٮترج استعماؿ الفقهاء كاحملدثُت لو عن ا١تعٌت اللغوم
()3
االستفاضة :ىي أف يشتهر ا١تشهود بو بُت الناس فيتسامعوف بو بإخبار بعضهم لبعع
منزلتها :

كىي درجة بُت التواتر كاآلحاد فيكوف التقسيم :
-1آحاد
-2كتواتر
()4
-3كاستفاضة  ،كمنهم من جعلو قسمان من أقساـ التواتر
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على كفاية االستفاضة عن
ػػػػػػػػػ
=

/2أف تشهد ٔتوت الغائب البعيد.
/3أف تشهد بالوقف على فبلف اٟتائز لو.
كاعتت بعع ا١تالكية ىذا الشرط ُب ٚتيع األمور اليت يصح فيها الشهادة بطريق االستفاضة .
انظر  :العناية (، )390/8التوضيح البن اٟتاجب ( ، )77/6حاشية الدسوقي مع الشرح الكبَت (. )198/4
البياف ( ، )355/13مغٍت احملتاج ( ، )449/4العزيز شرح الوجيز ( ، )69/13ا١تغٍت (. )143/14
( )1لساف العرب (  ،)210 / 7ا١تصباح ا١تنَت (  ، )483/2ا١تعجم الوسيط (  ،)708/2تاج العركس ( 18
. )504/
( )2جواىر اإلكليل (  ،)242 ، 241 / 2كبدائع الصنائع (  ،)266 /6كمغٍت احملتاج ( ،)449 ، 448 /4
كا١تغٍت (.)161 /9
( )3انظر  :بدائع الصنائع (. )266/6
( )4انظر  :الطرؽ اٟتكمية (. )535/2
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الشهادة :

ىو أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي (ُ )1ب كتابو ٖتفة احملتاج حيث قاؿ:
وؿ الٍم ٍق ً
ً ً ً
اضةي ىعن الشَّه ىادةً ًُب ٍاألىص ّْح ًٟت ً
صلَّى اللَّوي
صود ىكًألىنَّوي ىٓبٍ يػيٍنػ ىق ٍل ىعٍنوي ى
ص ى ي
ى يي
( ىكتىكٍفي اال ٍست ىف ى ٍ ى
ا٠تلى ىف ًاء َّ ً ً
ً
ين إ ٍش ىهاد )(.)2
ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  ،ىكىال ىع ٍن ٍي
الراشد ى
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

ٓب أقف على آثار تدؿ على مشركعية اإلشهاد مع كجود االستفاضة.

رأم أىل العلم في المسألة :
( )1أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم ،شهاب الدين شيخ اإلسبلـ ،أبو العباس :فقيو
باحث مصرم ،مولده سنة ( 909ىػ  1504 -ـ) ُب ٤تلة أيب ا٢تيتم (من إقليم الغربية ٔتصر) كإليها نسبتو.
كالسعدم نسبة إٔب بٍت سعد من عرب الشرقية (ٔتصر) تلقى العلم ُب األزىر ،كمات ٔتكة سنة (  974ىػ 1567 -
ـ ).
لو تصانيف كثَتة ،منها (مبلغ األرب ُب فضائل العرب  -ط) ك (اٞتوىر ا١تنظم  -ط) رحلة إٔب ا١تدينة ،ك (الصواعق
احملرقة على أىل البدع كالضبلؿ كالزندقة  -ط) ك (ٖتفة احملتاج لشرح ا١تنهاج  -ط) ُب فقو الشافعية ،ك (ا٠تَتات
اٟتساف ُب مناقب أيب حنيفة النعماف  -ط) ك (الفتاكم ا٢تيتمية أربع ٣تلدات ،ك (شرح مشكاة ا١تصابيح للتتيزم
 خ) ك (اإليعاب ُب شرح العباب  -خ) ك (اإلمداد ُب شرح اإلرشاد للمقرم) ك (شرح األربعُت النوكية  -ط) ك(نصيحة ا١تلوؾ) ك (ٖترير ا١تقاؿ ُب آداب كأحكاـ ٭تتاج إليها مؤدبو األطفاؿ  -خ) ك (أشرؼ الوسائل إٔب فهم
الشمائل  -خ) ك (خبلصة األئمة األربعة  -خ) ُب دمشق  14كرقة ك (ا١تنح ا١تكية  -خ) ُب شرح ٫تزية
البوصَتم ،رأيتو ُب مكتبة الفاتيكاف ( 1574عريب) ك (ا١تنهج القوٙب ُب مسائل التعليم  -ط) شرح ١تقدمة الفقيو
عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن فضل اٟتضرمي ك (الدرر الزاىرة ُب كشف بياف اآلخرة  -خ) رسالة ،عندم (ضمن
٣تموعة) ك (كف الرعاع عن استماع آالت السماع  -ط) ك (الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر  -ط) ك (ٖتذير الثقات
من أكل الكفتة كالقات  -خ) رسالة لطيفة كتبت سنة ُ 950ب الرباط (آخر آّموع  2262كتا٘ب) ك (ا١تنح
ا١تكية  -ط) شرح ٢تمزية البوصَتم .
األعبلـ للزركلي (. ) 234/ 1
(ٖ )2تفة احملتاج (. ) 56/ 43
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االستفاضة تكفي عن الشهادة  ،كذلك ُب األمور التالية :
أ-النكاح .
ب-ا١تلك ا١تطلق .
ج-الوقف كمصرفو الوفق .
د-ا١توت .
ق-العتق كالوالء .
ك -الوالية كالعزؿ .
ز-كالطبلؽ كا٠تلع .
كإٔب ذلك ذىب ٚتهور أىل العلم إٚتاالن  ،من اٟتنفية ( ،)1كا١تالكية ()2كالشافعية (، )1
( )1انظر  :بدائع الصنائع (  ، )266/6تبيُت اٟتقائق (  ، )216 / 4العناية شرح ا٢تداية (  ، )391 /7البناية
شرح ا٢تداية (  ، ) 129 / 9قرة عُت األخيار (  ، ) 514 /7درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ ( ) 374 / 2
ٖ ،تفة الفقهاء (  ، ) 361 / 3ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم (  ، ) 120 / 3اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدكرم
(  ، ) 234 / 2اللباب ُب شرح الكتاب (  ، ) 67 / 4إال أف السادة اٟتنفية رٛتهم اهلل تعأب ٓب يذكركا ا١تلك
ا١تطلق  ،كالعتق كالوالء لعدـ ٖتقق العلة فيها ُب نظرىم  ،كا١تراد ىنا ُب ىذه ا١تسألة ىو بياف مشركعية االستفاضة
عند ٚتاىَت أىل العلم .
( )2انظر  :منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، ) 483 / 8الذخَتة للقراُب (  ) 162 / 10ا١تدكنة ( ) 31 / 4
 ،الكاُب (  ، ) 904/ 2البياف كالتحصيل ( ، ) 231/ 10العونة على مذىب عآب ا١تدينة ( ، ) 454 / 2
شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ) 212 / 7حاشية الصاكم (  ، ) 264 / 4التلقُت (  ، ) 213 / 2جامع
األمهات ( ، ) 476الشرح الكبَت للدردير (  )195 / 4التاج كاإلكليل (  ، ) 229 / 8كقد فصل ا١تالكية
رٛتهم اهلل تعأب ُب بعع ا١تسائل اليت ٬توز فيها اٟتكم باالستفاضة  ،كىي ُب األصل إما أف تكوف داخلة ُب عموـ
ا١تسائل اليت ذكرىا ٚتهور أىل العلم  ،أك أف يكوف دخو٢تا من باب أكٔب إذا نظرنا إٔب التعليل الذم علل بو ٚتهور
أىل العلم جواز اٟتكم باالستفاضة  ،كىي كالتإب  :التعديل  ،كالبينة  ،كاإلسبلـ لشخص معُت  ،كالرشد لشخص
معُت  ،كالنكاح إذا دعاه اٟتي من الزكجُت على ا١تيت لَتثو  ،أك ادعاه أحد الزكجُت اٟتيُت كٓب ينكر اآلخر ككانت
الزكجة ٖتتو ك اٞترح فبل تقبل لو شهادة ك الكفر  ،كالسفو  ،ك ضرر زكج لزكجتو  ،كا٢تبة كالصدقة  ،كالوصية
،كالوالدة  ،كاٟترابة  ،كالعسر  ،كاليسر  ،كقد بلغ عددىا ثبلثان كعشرين  ،كأهناىا بعضهم الثنتُت كثبلثُت  ،كانظر
ا١تراجع السابقة .
تنبيو  :يسمي ا١تالكية ككذلك الشافعية االستفاضة بشهادة السماع  ،كيسميها بعع اٟتنفية التسامع  ،كانظر ا١تراجع
ا١تشار إليها للمذاىب السابقة ُب حاشية ىذه ا١تسألة .
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كاٟتنابلة ( ، )2كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
-1أف ا١تنع من االعتبار باٟتكم باالستفاضة ُب مثل ىذه األمور قد يؤدم إٔب
استحالة معرفتو كالشهادة بو  ،إذ ال سبيل إٔب معرفتو قطعا بغَته  ،كقد ال ٘تكن ا١تشاىدة فيو
 ،كمثاؿ ذلك النسب كالوالدة إذ لو اعتتت ا١تشاىدة فيو ١تا عرؼ أحد أباه كال أمو كال
أحدان من أقاربو  ،كقد قاؿ اهلل تعأب  :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ(.)3

كٯتكن أف يقاؿ بعبارة أيخرل أف ىذه األشياء تتعذر الشهادة عليها ُب الغالب
ٔتشاىدهتا أك مشاىدة أسبأّا فجازت الشهادة عليها باالستفاضة كالنسب (.)4
-2أف ىذه األمور ا٠تمسة لو ٓب تقبل فيها الشهادة بالتسامح ألدل ذلك إٔب اٟترج
كتعطيل األحكاـ  ،ألهنا أمور ٗتتص ٔتعاينة أسبأّا خواص من الناس ال يطلع عليها إال ىم

()5

 -3كألف مبٌت ىذه األشياء على االشتهار فقامت الشهرة فيها مقاـ ا١تعاينة (. )6
ػػػػػػػػػ
=

( )1انظر  :التنبيو ُب الفقو الشافعي (  ، ) 271البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ٖ ، ) 352 /13تفة احملتاج
ُب شرح ا١تنهاج (  ، ) 265 / 10ركضة الطالبُت (  ، ) 267 / 11حاشية البجَتمي ( ، ) 443 /4
ا١تهذب (  ، ) 456 / 3آّموع للنوكم (  ، ) 262 / 20كفاية األخيار (  ، ) 573جواىر العقود ( / 2
 ، ) 352أسٌت ا١تطالب (  ، ) 367 / 4فتح ا١تعُت شرح قرة العُت (. ) 657
( )2انظر  :ا١تغٍت ( ، )144/14كشاؼ القناع ( ، )409/6العدة شرح العمدة (  ، ) 686الشرح الكبَت على
منت ا١تقنع (  ، ) 10 / 12شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، ) 322 / 7حاشية الركض ا١تربع ( ( / 7
 ) 587مطالب أكٕب النهى (  ) 597 / 6شرح منتهى اإلرادات (  ، ) 579 / 3الكاُب ( ، ) 284 / 4
الفركع كتصحيح الفركع (  ، ) 316 / 11ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (  ، ) 287 / 8اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح
من ا٠تبلؼ ( ، ) 11 / 12اإلقناع ( . ) 432 / 4
( )3البقرة ، ١٤٦ :ك انظر  :شرح فتح القدير (  ، )388/7بدائع الصنائع (  ، )266/6مواىب اٞتليل
( ، )404/6البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )355/13مغٍت احملتاج (  ، )449/4ا١تغٍت ( )141/14
 ،كشاؼ القناع (. )265/15
( )4انظر  :ا١تغٍت (. )142/14
( )5انظر  :العناية على ا٢تداية مع شرح فتح القدير ()388/7
( )6انظر  :بدائع الصنائع (.)266/6
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-4كألف بعع ىذه األمور قد تكوف مؤبدة  ،فإذا طالت مدهتا عسر إقامة البينة على
ابتدائها فمست اٟتاجة إٔب إثباهتا باالستفاضة  ،كال يشك أحد أف عائشة ( )1رضي اهلل
عنها ىي زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كال مستند غَت السماع (.)2

( )1تقدمت ترٚتتها ص (. )41
( )2انظر  :مغٍت احملتاج (. )448/4نن
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المبحث التاسع
جواز عزؿ القاضي من قبل اإلماـ مطلقا.
أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز عزؿ القاضي من

قبل اإلماـ مطلقا:

ىو اإلماـ عبد اهلل ( )1بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو ا١تغٍت حيث قاؿ ( :كاحتجوا
لذلك بأف ا٠تلفاء الراشدين كانوا يعزلوف قضاهتم ،كلوال أف ذلك من حقهم ١تا فعلوه )(.)2
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

 - 1عن يزيد بن عبد اهلل بن موىب ( )3أف عثماف بن عفاف قاؿ البن عمر (: )4
اقع بُت الناس فقاؿ ال أقضي بُت رجلُت كال أؤمهما قاؿ فإف أباؾ قد كاف
يقضي فقاؿ إف أيب كاف يقضي فإف أشكل عليو سأؿ النيب صلى اهلل عليو ك
سلم فإذا أشكل على النيب صلى اهلل عليو ك سلم شيء سأؿ جتيل كإ٘ب ال
أجد من أسلو كإ٘ب لست مثل أيب كإنو بلغٍت أف القضاة ثبلثة رجل جاؼ فماؿ
بو ا٢تول فهو ُب النار كرجل تكلف القضاء فقضى ّتهل فهو ُب النار كرجل
اجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافا ال لو كال عليو قاؿ كقاؿ أٝتعت رسوؿ اهلل
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص ()114
( )2ا١تغٍت ( ، ) 103/9كا١توسوعة الكويتية (. )416/30
( )3يزيد بن عبد اهلل بن موىب أبو عبد الرٛتن القاضي ا٢تمدا٘ب  ،حدث عن أبيو ركل عنو رجاء بن أيب سلمة كأبو
سناف عيسى بن سناف كابنو خالد بن يزيد بن عبد اهلل  ،قاضي أىل الشاـ كاف كاتبا ليزيد بن عبد ا١تلك ُب زمن
الوليد ككاف يكتب ليزيد بن عبد ا١تلك قبل خبلفة رجل يقاؿ لو :يزيد بن عبد اهلل  ،كىو من أىل فلسطُت .
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم رقم الًتٚتة ( ، ، )345 / 8 ( )3262الوزراء كالكتاب للجهشيارم (ص ، )56
تاريخ دمشق البن عساكر رقم الًتٚتة (. )272/65( )8300
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )160
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صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ من عاذ باهلل فقد عاذ ٔتعاذ ( )1قاؿ بلى قاؿ فإ٘ب
أعوذ باهلل منك أف ٕتعلٍت قاضيا فأعفاه كقاؿ ال ٗتتف أحدا(.)2
 - 2عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ ( )3قاؿ١ :تا عزؿ أبو بكر
خالدا( )4كٔب يزيد بن أيب سفياف( )5جنده كدفع لواءه إٔب يزيد(.)6
 - 3عن ٤تمد بن إبراىيم بن اٟتارث التيمي ( )7قاؿ١ :تا عزؿ أبو بكر خالد بن
سعيد( )8أكصى شرحبيل بن حسنة ( )1ككاف أحد األمراء ،قاؿ :انظر خالد بن
( )1ا١تراد بًا١ت ىعاى ًذ ىنا  :الذم يػي ىعاذي بو كىو اهلل تعأب  ،انظر  :لساف العرب مادة (عوذ) (. )498/3
ٍ
( )2سبق ٗتر٬تو ٔتا ىو أطوؿ ٦تا ذكر ىنا ص(. )1040
( )3سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ الزىرم القرشي ،كىو سلمة بن عبد اهلل  ،كٓب أجد لو ترٚتة أكثر من
ىذا .
انظر  :التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة ( ، )80/4( )2027اٞترح كالتعديل رقم الًتٚتة (. )164 /4( )718
( )4ىو ابن سعيد.
( )5يزيد بن أيب سفياف صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس صحاىب جليل بعثو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو إٔب
الشاـ ،فخرج مشيعا لو ماشيا ،كأقره عمر ،توُب ُب الشاـ سنة ٙتا٘ب عشرة ،أحد أمراء األجناد ،يكٌت أبا خالد،
أمو :أـ اٟتكم زينب بنت نوفل بن خلف من بٍت جبلسٍ ،ب من بٍت كنانة ،يقاؿ لو يزيد ا٠تَت أخو معاكية بن أىب
سفياف.
انظر  :معرفة الصحابة (. )2774/5
( )6أخرجو ابن سعد ُب الطبقات الكتل (  ، )98/4كالسيوطي ُب اٞتامع رقم اٟتديث ( /25 ( )27895
 ، )235كنز العماؿ رقم اٟتديث (  ، ) 624/ 5( )14099كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو أنو مرسل  ،ألف
فيو سلمة بن أيب سلمة كىو ٓب يدرؾ أبا بكر رضي اهلل عنو.
(٤ )7تمد بن إبراىيم بن اٟتارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤم أبو
عبد اهلل التيمي القرشي ا١تديٍت  ،توُب سنة عشرين كمائة .
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (. )636 /2( )1007
( )8خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس من مهاجرة اٟتبشة يكٌت :أبا سعيد ،قدـ ُب السفينة عاـ خيت
بعد اٟتديبية من اٟتبشة أمو :أـ خالد بنت خباب بن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة من ثقيف بعثو النيب صلى اهلل
عليو كسلم عامبل على اليمن ،كأمره أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو على جند من جنود ا١تسلمُت حُت بعثهم إٔب
الشاـ فقتل ُب خبلفة أيب بكر رضي اهلل عنو ٔترج الصفر كاف أىدل إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم خا٘تا نقشو:
٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فلم يزؿ ُب يده إٔب أف توُبٍ ،ب ُب يد أيب بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب سقط من
عثماف ُب بئر أريس .
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=

سعيد فاعرؼ لو من اٟتق عليك مثل ما كنت ٖتب أف يعرفو لك من اٟتق عليو،
كلو خرج كاليا عليك كقد عرفت مكانو من اإلسبلـ كأف رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم توُب كىو لو كاؿ ،كقد كنت كليتو(.)2
( )4
( )3
بن سعد
ر
ػ
ي
م
ع
ا٠تطاب
بن
عمر
عزؿ
١تا
:
قاؿ
 - 4عن أيب إدريس ا٠توال٘ب
ي
ىٍى ى
ػػػػػػػػػ
=

انظر  :معرفة الصحابة ( ، )939 /2األعبلـ (. )296 /2
( )1شرحبيل بن حسنة  ،كحسنة اسم أمو ،كىو شرحبيل بن عبد اهلل بن ا١تطاع بن عبد اهلل بن الغطريف بن عبد العزل
بن جثامة بن مالك بن مبلزـ بن مالك بن رىم بن سعد بن يشكر بن مبشر بن الغوث بن مر أخي ٘تيم بن مر،
كقيل :إنو من كندة ،يكٌت أبا عبد اهلل ذك ا٢تجرتُت ،ىجرة اٟتبشة كىجرة ا١تدينة ،أحد أمراء األجناد بالشاـ توُب ّٔا
ُب الطاعوف كاليا على بعع كورىا ُب خبلفة عمر ككاف عامبل لو سنة سبع عشرة ،أك ٙتاف عشرة ،كىو ابن ٜتس
كسبعُت ،كقيل :ابن سبع كستُت ،طعن ىو كأبو عبيدة بن اٞتراح ُب يوـ كاحد ُب طاعوف عمواس ،كانت أمو من
ٛتَت كانت موالة ١تعمر بن حبيب بن كىب بن حذافة بن ٚتح ،ككاف شرحبيل حليفا لبٍت زىرة حالفهم بعد موت
أخويو من أمو :جنادة كجابر ابنا سفياف بن معمر بن حبيب .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )375 /3( )2704معرفة الصحابة ( ، )1464 /3األعبلـ ()159 /3
.
( )2أخرجو ابن سعد ُب الطبقات الكتل ( ، )98/4كنز العماؿ رقم اٟتديث (. ) 624/ 5( )14100
( )3عائذ اهلل بن عبد اهلل بن إدريس ا٠توال٘ب الشامي تابعي ،فقيو .كاف كاعظ أىل دمشق ،كقاصهمُ ،ب خبلفة عبد
ا١تلك .ككاله عبد ا١تلك القضاء ُب دمشق .قاؿ فيو الذىيب :عآب أىل الشاـ  ،كقاؿ الذىلي قاؿ ابن بكَت مات
سنة ٙتانية .
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )594 /2 ( )941جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل رقم الًتٚتة
( ، )205 /1( )328األعبلـ (.)239 /3
( )4عمَت بن سعد األكسي األنصارم يقاؿ لو :نسيج كحده ،استعملو عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو على ٛتص ،قاؿ
الواقدم :ىو عمَت بن سعد بن عبيد بن النعماف بن قيس بن عمرك بن عوؼ ،ككاف أبوه سعد شهد بدرا ،كىو
سعد القارئ ،الذم ٚتع القرآف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كقاؿ أىل الكوفة :سعد ىو أبو زيد،
كقيل :عمَت بن سعد بن شهيد بن عمرك بن أمية بن زيد األنصارم ،نزؿ فلسطُت كمات ّٔا ،كاف من زىاد
العماؿ ،كٕب لعمر على ٛتص سنةٍ ،ب أشخصو ،فقدـ عليو ا١تدينة فجدد عهده ،فامتنع عليو كأىب أف يلي لو أك
ألحد بعده ،فكاف عمر يقوؿ :كددت أف ٕب رجبل مثل عمَت أستعُت بو ُب أعماؿ ا١تسلمُت .
انظر  :معرفة الصحابة ( ، )2086 /4األعبلـ (. )88 /5
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ً
ص ىكىكَّٔب معاكيةى( ، )1قاؿ الناس  :عزؿ عي ىم ٍَتا َّ ،
ككٔب معاكية  ،فقاؿ عي ىمَت
عن ٛتٍ ى
رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-
ٝتعت ى
 :ال تذكركا معاكية إال ٓتَت  ،فإ٘ب ي
يقوؿ« :اللهم ً
اىد بو» (.)2
 - 5أف عمر بن ا٠تطاب ١تا عزؿ خالد بن الوليد ( )3كاستعمل أبا عبيدة ( )4على
الشاـ  ،قاـ خالد  ،فخطب الناس  ،فحمد اهلل كأثٌت عليو ٍ ،ب قاؿ  :إف أمَت
ا١تؤمنُت استعملٍت على الشاـ  ،حىت إذا كانت بثنية كعسبل عزلٍت كآثر ّٔا غَتم
 ،قاؿ  :فقاـ رجل من الناس من ٖتتو  ،فقاؿ  :اصت أيها األمَت فإهنا الفتنة ،
قاؿ  :فقاؿ خالد  :أما كابن ا٠تطاب حي فبل  ،كلكن إذا كاف الناس بذم بلي
كبذم بلي  ،كحىت يأٌب الرجل األرض يلتمس فيها ما ليس ُب أرضو  ،فبل
٬تده(.)5
 - 6عن اٟتسن( ، )6قاؿ  :قاؿ عمر ١ ،تا بلغو قوؿ خالد بن الوليد  :ألنزعن خالدا
 ،كألنزعن ا١تثٌت حىت يعلما أف اهلل ينصر دينو  ،ليس إيا٫تا(.)7
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )46
( )2أخرجو الًتمذم ُب سننو كتاب ا١تناقب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم باب مناقب ١تعاكية بن أيب سفياف
رقم اٟتديث ( ، ) 687/ 5( )3843تفرد بو  ،إسناده ضعيف  ،قاؿ الًتمذم  :ىذا حديث غريب  ،كعمرك
بن كاقد يضعف.
انظر  :سنن الًتمذم (. ) 687/ 5
( )3تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )120
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )629
ً
ً
السرايا باب ًُب تىػوًج ًيو يعمر إً ىٔب الش ً
َّاـ .رقم اٟتديث ( )34533
( )5أ ٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كتاب الٍبيعوث ىك َّ ى ى
ٍ
ىى
( ، )39 /13كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث (  ، )9/7 ( )33841كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو أنو
مرسل  ،ألف فيو ىع ٍزىرىة بٍن قىػٍي و
س الٍبى ىجلً ّْي  ،قاؿ عنو البخارم ٝ( :تع عزرة ال يتابع عليو).
انظر  :التاريخ الكبَت رقم الًتٚتة (. )375/6( )9638
( )6ىو اٟتسن بن علي رضي اهلل عنهما  ،تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )40
ً
ً
السرايا باب ًُب تىػوًج ًيو يعمر إً ىٔب الش ً
َّاـ .رقم اٟتديث ( )34534
( )7أ ٍ
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كتاب الٍبيعوث ىك َّ ى ى
ٍ
ىى
( ، )39 /13كعبد الرزاؽ ُب مصنفو رقم اٟتديث (  ، )9/7 ( )33842كاألثر ضعيف  ،كعلة ضعفو أنو
مرسل  ،ألف فيو مباركان كىو ٓب يدرؾ عمر رضي اهلل عنو.
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رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
تحرير محل النزاع :
أكالن  :إذا تغيرت حاؿ القاضي بفسق أك زكاؿ عقل يمنعو من القضاء أك اختل فيو

بعض شركطو :

٤تل اتفاؽ بُت الفقهاء من
فإنو ينعزؿ بذلك كيتعُت على اإلماـ عزلو  ،كىذا ُّ
()1

()3

()2

()4

اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كغَتىم  ،كاستدلوا لذلك ٔتا يأٌب :
-1عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم  -أف رجبل أـ قوما ،فبصق ُب
القبلة ،كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ينظر ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حُت
فرغ« :ال يصلي لكم»  ،فأراد بعد ذلك أف يصلي ٢تم فمنعوه كأختكه بقوؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ،فذكر ذلك لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فقاؿ« :نعم»  ،كحسبت أنو
()5

قاؿ« :إنك آذيت اهلل كرسولو»

( )1انظر  :ركضة القضاة (  ، ) 151/1البحر الرائق شرح كنز اٟتقائق (  6؟  ، ) 282الدر ا١تختار كحاشية ابن
عابدين (  ، ) 393 / 5درر اٟتكاـ (  ، ) 408 / 3احمليط التىا٘ب (  8؟  ، ) 14بدائع الصنائع قي ترتيب
الشرائع ( . ) 16 / 7
( )2انظر  :إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك (  ، )118/ 1مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 90 / 6شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 137 / 4حاشية الصاكم
( ، ) 201 / 4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( . . ) 278 / 8
( )3انظر  :الوسيط (  ، ) 295/7مغٍت احملتاج (  ، ) 381/4هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، ) 587 / 18
ركضة الطالبُت (  ، ) 126 / 11منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، ) 337/ 1أسٌت ا١تطالب ( ) 291 / 4
 ،الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ( ٖ ، ) 288 / 4تفة احملتاج (  ، ) 123 / 10السراج الوىاج
( . ) 590 / 1
( )4انظر :ا١تغٍت (  ، )88/14الشرح الكبَت (  ، ) 291/28الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، ) 226 / 4احملرر ُب
الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد (  ، ) 203/ 2مطالب أكٕب النهى ( . ) 465 / 6
( )5أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :الصبلة  ،باب ُ :ب كراىية البزاؽ ُب ا١تسجد  ،رقم (  ، ) 130 / 1 ( ) 481كقد
تفرد بو أبو داكد  ،كإسناده حسن  ،حدثنا أٛتد بن صاّب  ،حدثنا عبد اهلل بن كىب  ،أخت٘ب عمرك  ،عن بكر
بن سوادة اٞتذامي  ،عن صاّب بن خيواف  ،عن أيب سهلة السائب بن خبلد  ،قاؿ أٛتد من أصحاب النيب صلى
اهلل عليو كسلم  :أف رجبلن أـ قومان ." ...........
-1143-

=

كجو الداللة :
أنو إذا ثبت ذلك ُب إمامة الصبلة  ،كىي إمامة صغرل فمن باب أكٔب كأحرل أف يثبت
ُب القاضي  ،ألف كاليتو أعظم كأخطر .
-2كألنو ٬تب عليو أف ينظر للمسلمُت با١تصلحة كىذا عُت ا١تصلحة
()2

()1

.

 _3عزؿ عمر رضي اهلل عنو سعدان عن الكوفة ١تا شكوه إليو كاعتذر عن عزلو كأدخلو
()3
عند موتو ُب الستة الذين األمر شورل بينهم كقاؿ  :إ٘ب ٓب أعزلو لعجز كال خيانة .
()4

 -4كألنو ٬تب العزؿ مع الريبة دفعان للمفسدة .
ثانيان  :إذا كاف القاضي مشهوران بالعدالة كالرضا فقد اختلف أىل العلم في جواز

عزؿ اإلماـ لو مع سداد حالو على قولين :
القوؿ األكؿ :

أف لئلماـ اٟتق ُب عزؿ القاضي  ،كإف ٓب يتغَت حاليوي بفسق  ،أك زكاؿ أىلية  ،كإٔب ذلك
ػػػػػػػػػ
=

كاٟتديث مداره على صاّب بن خيواف  ،كيقاؿ ا٠توال٘ب  ،قد كثقو العجلي كابن حباف  ،ككافقهما ابن حجر  ،كبناء
على ذلك يكوف اٟتديث حسنا  ،كمن احملدثُت من يركف أنو ٣تهوؿ  ،كبناء على ذلك يكوف اٟتديث ضعيفا ،
كسبب جهالتو أنو قد تفرد بكر بالركاية عنو  ،كما أشار إٔب ذلك الذىيب ُب ا١تيزاف  ،كقاؿ ابن خلفوف  ،كابن
عبد اٟتق اإلشبيلي  :ال ٭تتج بو  ،عبلكة على ذلك أنو ٓب يوثقو سول من أشرت إليهم قبل قليل "
انظر  :التاريخ الكبَت للبخارم  ،رقم الًتٚتة (  ، ) 274 / 4 ( ) 2787الثقات للعجلي  ،رقم الًتٚتة ( ) 683
(  ، ) 255 / 1الثقات البن حباف  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 373/4 ( ) 3411هتذيب الكماؿ  ،رقم الًتٚتة ( 2805
)  ،ميزاف االعتداؿ  ،رقم الًتٚتة ( ، ) 293 / 2 (، ) 3784اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب  ،رقم الًتٚتة (
ٖ ، ) 299 / 4 ( ) 1748ترير تقريب التهذيب  ،رقم ( . ) 127 / 2 ( ) 2854
( )1انظر  :النجم الوىاج (. )162/10
( )2ىو سعد بن أيب كقاص  ،تقدمت ترٚتتو ص (. )338
( )3أخرجو البخارم  ،كتاب  :ا١تناقب ،باب  :قصة البيعة ،كاالتفاؽ على عثماف بن عفاف كفيو مقتل عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنهما  ،رقم ( . ) 15 / 5 ( ) 3700
( )4انظر  :ركضة القضاة (  ، ) 151/1البحر الرائق شرح كنز اٟتقائق (  6؟  ، ) 282تاريخ بغداد ( )472/8
.
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()1

()2

()3

ذىب اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك بستة أدلة  ،كىي كالتإب :
()4
لُت رجبلن إذا رآه
١ _1تا يركم عن عمر  ،رضي اهلل  ،أنو قاؿ ألعزلى َّن أبا مرٙب
 ،كأك ى َّ
()7
()5
الفاجر فى ًر ىؽ  .فعزلو عن قضاء البصرة  ،ككٔب كعب بن سور( )6مكانو .

()8
نت ،
_2ككٔب علي  ،رضي اهلل عنو أبا األسود ٍ ،ب عزلو  ،فقاؿ ٓ :بى عزلتٍت  ،كما يخ ي

( )1انظر  :البحر الرائق شرح كنز اٟتقائق (  6؟  ، ) 282الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (  ، ) 393 / 5درر
اٟتكاـ (  ، ) 408 / 3احمليط التىا٘ب (  ، ) 14 / 8بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع ( . ) 16 / 7
( )2انظر  :الوسيط (  ، ) 295/7مغٍت احملتاج (  ، ) 381/4هناية ا١تطلب ُب معرفة ا١تذىب ( ، ) 587 / 18
ركضة الطالبُت (  ، ) 126 / 11منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (  ، ) 337/ 1أسٌت ا١تطالب ( ) 291 / 4
 ،الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ( ٖ ، ) 288 / 4تفة احملتاج (  ، ) 123 / 10السراج الوىاج
( . ) 590 / 1
( )3انظر  :ا١تغٍت (  ، )88/14الشرح الكبَت (  ، ) 291/28الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، ) 226 / 4احملرر
ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد (  ، ) 203/ 2مطالب أكٕب النهى ( . ) 465 / 6
(٣ )4تهوؿ ٓب أقف على ترٚتة لو .
( )5فرقو  :خافو .
انظر ٥ :تتار الصحاح  ،مادة ( فرؽ ) ( . ) 210
( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )1043
( )7أخرجو ككيع أخبار القضاة (  ) 105/1ك عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، ) 452 / 5 ( ) 9770كاألثر
منقطع  ،ألف الزىرم رٛتو اهلل ٓب يدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كإسناده عبد الرزاؽ  ،عن معمر  ،عن
الزىرم  ،قاؿ ٍ :ب إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم بعد ما ىاجر كجاء الذين كانوا بأرض اٟتبشة بعث بعثُت
قبل الشاـ إٔب كلب . ".............
( )8ظآب بن عمرك بن سفياف بن جندؿ الدؤٕب الكنا٘ب :كاضع علم النحو .كاف معدكدا من الفقهاء كاألعياف كاألمراء
كالشعراء كالفرساف كاٟتاضرم اٞتواب ،من التابعُت .رسم لو علي بن أيب طالب شيئا من أصوؿ النحو ،فكتب فيو
أبو األسود .كأخذه عنو ٚتاعة .كُب صبح األعشى أف أبا األسود كضع اٟتركات كالتنوين ال غَت .سكن البصرة ُب
خبلفة عمر ،ككٕب إمارهتا ُب أياـ علي ،استخلفهعليها عبد اهلل بن عباس ١تا شخص إٔب اٟتجاز .كٓب يزؿ ُب
اإلمارة إٔب أف قتل علي .ككاف قد شهد معو (صفُت) .ك١تا ًب األمر ١تعاكية قصده فبالغ معاكية ُب إكرامو .كىو -
ُب أكثر األقواؿ  -أكؿ من نقط ا١تصحف .كلو شعر جيدُ ،ب (ديواف  -ط) صغَت ،أشهره أبيات يقوؿ فيها:
(التنو عن خلق كتأٌب مثلو) مات بالبصرة سنة ( 69ىػ  688 -ـ).
انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )379 /1 ( )540جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل رقم الًتٚتة
( ، )203 /1( )316األعبلـ (.)236 /3
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()1

.

كبلمك على ا٠تىصمُت
 ،كال ىج ي
نيت ؟ فقاؿ  :إ٘ب رأيتيك يعلو ي
()2
ككالتو على البلداف  ،فكذلك قضاتو .
_3كألنو ٯتلك عزؿ أمرائو ي
_4كقد كاف عمر رضي اهلل عنو يي ّْ
وٕب كيىػ ٍعزؿ  ،فعزؿ شرحبيل بن حسنة ( )3عن كاليتو ُب
( )4
كل
ُب الشاـ ٌ
ككٔب معاكية  ،فقاؿ لو شرحبيل  :أمن جنب عزلتٍت  ،أك خيانة ؟ قاؿ  :من ٍّ
()5

ال  ،كلكن أردت رجبلن أقول من رجل .

()6

()7

كقد كاف ييوٕب
ككٔب أبا عبيدة
_5كعزؿ عمر رضي اهلل عنو خالد بن الوليد
ٌ ،
()8
بعع الوالة اٟتكم مع اإلمارة َّ ،
فؤب أبا موسى البصرة قضاءىا كإمرهتا ٍ ،ب كاف يعز٢تم .

.

_6كمن ٓب يعزلو عمر رضي اهلل عنو عزلو عثماف رضي اهلل عنو من بعده إال القليل من

الوالة كالقضاة

()9

.

(ٓ )1ب أقف على ٗتر٬تو كال إسناده .
( )2انظر  :الشرح الكبَت (  ، ) 291/28الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد (  ، ) 226 / 4تاريخ الطتم ( 69-24/4
).

( )3
( )4

تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )1111

تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )46
( )5أخرجو ككيع أخبار القضاة (  ) 105/1ك عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، ) 452 / 5 ( ) 9770كاألثر
منقطع  ،ألف الزىرم رٛتو اهلل ٓب يدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كإسناده عبد الرزاؽ  ،عن معمر  ،عن الزىرم
 ،قاؿ ٍ :ب إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم بعد ما ىاجر كجاء الذين كانوا بأرض اٟتبشة بعث بعثُت قبل
الشاـ إٔب كلب .".............
( )6تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )120
( )7تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )629
( )8أخرجو  :ككيع أخبار القضاة (  ، ) 105/1ك عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ) 452 / 5 ( ) 9770كاألثر
منقطع  ،ألف الزىرم رٛتو اهلل ٓب يدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كإسناده عبد الرزاؽ  ،عن معمر  ،عن الزىرم
 ،قاؿ ٍ :ب إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم بعد ما ىاجر كجاء الذين كانوا بأرض اٟتبشة بعث بعثُت قبل
الشاـ إٔب كلب ".............
( )9أخرجو ككيع أخبار القضاة (  ) 105/1ك عبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم (  ، ) 452 / 5 ( ) 9770كاألثر
منقطع  ،ألف الزىرم رٛتو اهلل ٓب يدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كإسناده عبد الرزاؽ  ،عن معمر  ،عن الزىرم
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=

اعتراض من ثالثة كجوه :
الوجو األكؿ :
أف ما ذيكر من اآلثار كاليت عزؿ فيها ا٠تلفاء الراشدكف بعع الوالة كالقضاة إ٪تا كاف
لسبب يقتضي عزلو .
الوجو الثاني :

القياس من ناحيتين :
رجل النكاح على موليتو ٓب يكن لو فسخو  ،كقياسان على
الناحية األكلى  :أنو لو عقد ه
ذلك اإلماـ إذا أبرـ عقد تولية و
معُت ٓب يكن لو فسخو  ،ألنو عقد ١تصلحة ا١تسلمُت
لقاض َّ
()1

فلم ٯتلك عزلو مع سداد حالو .

الناحية الثانية  :أنو لو عقد أىل اٟتل كالعقد اإلمامة ١تن يصلح ٢تا ٍب عزلوه من غَت
سبب ٓب يكن جائزان فكذلك إذا عقد اإلماـ عقد تولية و
معُت ٍبَّ فسخو ٓ ،ب يكن
لقاض َّ
()2

جائزان  ،ألنو عقد ١تصلحة ا١تسلمُت فلم ٯتلك عزلو مع سداد حالو .
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف القوؿ بأف ما ذيكر من اآلثار اليت عزؿ فيها ا٠تلفاء الراشدكف بعع الوالة كالقضاة إ٪تا
كاف لسبب يقتضي عزلو ليس ٔتسلَّم  ،إذ إف السبب ا١تقتضي لذلك إما عدـ أىلية أك
()3

فسوؽ  ،كىذا غَت متحقق  ،كألف ذلك ٭تتاج إٔب دليل يدؿ عليو  ،كال دليل .
ػػػػػػػػػ
=

 ،قاؿ ٍ :ب إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم بعد ما ىاجر كجاء الذين كانوا بأرض اٟتبشة بعث بعثُت قبل
الشاـ إٔب كلب .".............
( )1انظر  :إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك (  ، )118/ 1مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 90 / 6شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7ا١تغٍت ( . ) 88/14
( )2انظر  :الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 133 / 4حاشية الصاكم ( ، ) 201 / 4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 278 / 8البياف . ) 23/13 ( ،
( )3انظر  :النجم الوىاج ( ، )162/10البياف  ، ) 23/13 ( ،ا١تغٍت ( . ) 88/14
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الوجو الثاني ( يمكن أف يقاؿ ) :
أما القياس فغَت صحيح ألنو ُب ا١تثاؿ األكؿ فؤلف الزكج قد ٘تلك بضع الزكجة ٔتوجب
العقد  ،كقد دخلت الزكجة ُب عصمتو  ،كقد استحل بضعها بكتاب اهلل  ،كقد بذؿ ُب
مقابل ذلك عوضان  ،فلم يكن للوٕب فسخ ىذا النكاح  ،كذلك ٓتبلؼ القاضي فإنو ٓب
يتملك شيئان معينان  ،كٓب يدخل شيء ٖتت عصمتو  ،كٓب يستحل شيئا بكتاب اهلل  ،كٓب يبذؿ
ُب مقابل ذلك عوضان .
ككذلك القياس ُب ا١تثاؿ الثا٘ب غَت صحيح  ،ألف فيو قياسان لئلمامة الصغرل على
اإلمامة الكتل  ،كمن ا١تعلوـ قطعان أف بينهما فركقان كثَتة جدان  ،كبناءن على ذلك ال يصح
القياس .
القوؿ الثاني :

إذا كاف القاضي مشهوران بالعدالة كالرضا فإنو ال ٬توز أف يعزلو اإلماـ مع سداد حالو .
()1

()2

كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية رٛتهم اهلل تعأب  ،كركاية عند اٟتنابلة  ،كاستدلوا لذلك بدليلُت
:
-1ألنو عقد ١تصلحة ا١تسلمُت فلم ٯتلك عزلو مع سداد حالو  ،كما لو عقد النكاح
()3

على موليتو ٓب يكن لو فسخو .

()4

-2ككما لو عقد أىل اٟتل كالعقد اإلمامة ١تن يصلح ٢تا ٍب عزلوه من غَت سبب .
اعتراض من كجهين :
( )1انظر  :إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك (  ، )118/ 1مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 90 / 6شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 133 / 4حاشية الصاكم
( ، ) 201 / 4منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( . ) 278 / 8
( )2انظر  :ا١تغٍت (  ، )88/14الشرح الكبَت ( . ) 291/28
( )3انظر  :إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك (  ، )118/ 1مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 90 / 6ا١تغٍت ( . ) 88/14
( )4انظر  :شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 133 / 4حاشية الصاكم (4
 ، ) 201 /منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  ، ) 278 / 8البياف . ) 23/13 ( ،
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الوجو األكؿ :
أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم عزلوا بعع الوالة كالقضاة بغَت سبب يقتضي
عز٢تم ،إذ إف السبب ا١تقتضي للعزؿ إما عدـ أىلية أك فسوؽ  ،كىذا غَت متحقق  ،كألف
()1

ذلك ٭تتاج إٔب دليل يدؿ عليو  ،كال دليل .
الوجو الثاني ( يمكن أف يقاؿ ) :
ما ذكر من القياس غَت صحيح  ،أما ا١تثاؿ األكؿ فؤلف الزكج قد ٘تلك بضع الزكجة
ٔتوجب العقد  ،كقد دخلت الزكجة ُب عصمتو  ،كقد استحل بضعها بكتاب اهلل  ،كقد بذؿ
ُب مقابل ذلك عوضان  ،فلم يكن للوٕب فسخ ىذا النكاح  ،كذلك ٓتبلؼ القاضي فإنو ٓب
يتملك شيئان معينان  ،كٓب يدخل شيء ٖتت عصمتو  ،كٓب يستحل شيئا بكتاب اهلل  ،كٓب يبذؿ
ُب مقابل ذلك عوضان .
ككذلك القياس ُب ا١تثاؿ الثا٘ب غَت صحيح  ،ألف فيو قياسان لئلمامة الصغرل على
اإلمامة الكتل  ،كمن ا١تعلوـ قطعان أف بينهما فركقان كثَتة جدان  ،كبناءن على ذلك ال يصح
القياس .
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :

ما ذيكر من أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم قد عزلوا فيها بعع الوالة كالقضاة
()2

بغَت سبب فغَت صحيح  ،بل كاف لسبب يقتضي عز٢تم .
الوجو الثاني :

 ، ) 16 / 7النجم الوىاج

( )1انظر  :احمليط التىا٘ب (  8؟  ، ) 14بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع (
( ، )162/10البياف  ، ) 23/13 ( ،ا١تغٍت ( . ) 88/14
( )2انظر  :إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك (  ، )118/ 1مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل
(  ، ) 90 / 6شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7ا١تغٍت ( . ) 88/14
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()1

أف األقيسة اليت ذكرناىا صحيحة ال إشكاؿ فيها كال نيسلم ٔتا ذيكر

الراجح :

.

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول جمهور أهل

العلم  ،كىو أف لئلماـ اٟتق ُب عزؿ القاضي  ،كإف ٓب يتغَت حاليوي بفسق  ،أك زكاؿ أىلية ،
كذلك لؤلسباب التالية :
 _1أن اهلل جل وعال أمر بطاعة أولياء األمور  ،وعدم شق عصى الطاعة  ،لما يترتب

على ذلك من مفاسد عظيمة ومن ذلك طاعته في العزل الوالة  ،إذ لو أن القضاة أو الوالة نازعوا

في ذلك ألدى إلى ىسفك الدماء  ،وانتهاك الحرمات  ،وتفريق الصف  ،وغير ذلك من األمور
الخطيرة العظيمة .

_2أف ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم عزلوا بعع الوالة كالقضاة بغَت سبب يقتضي
عز٢تم ،إذ إف السبب ا١تقتضي للعزؿ إما عدـ أىلية أك فسوؽ  ،كىذا غَت متحقق  ،كألف
ذلك ٭تتاج إٔب دليل يدؿ عليو  ،كال دليل .
 _3أف ما ذكره أصحاب القوؿ الثا٘ب من القياس فهو غَت صحيح  ،أما ا١تثاؿ األكؿ
كىو عدـ قدرة الوٕب على فسخ عقد نكاح موليتو بعد العقد،فؤلف الزكج قد ٘تلك بضع
الزكجة ٔتوجب العقد  ،كقد دخلت الزكجة ُب عصمتو  ،كقد استحل بضعها بكتاب اهلل ،
كقد بذؿ ُب مقابل ذلك عوضان  ،فلم يكن للوٕب فسخ ىذا انكاح  ،كذلك ٓتبلؼ القاضي
فإنو ٓب يتملك شيئان معينان  ،كؿ يدخل شيء ٖتت عصمتو  ،كٓب يستحل شيئا بكتاب اهلل ،
كٓب يبذؿ ُب مقابل ذلك عوضان .
كأما قياس اإلمامة الصغرل على اإلمامة الكتل ُب ا١تثاؿ الثا٘ب فهو غَت صحيح أيضان
ألنو من ا١تعلوـ قطعان أف بينهما فركقان كثَتةن جدان  ،كبناءن على ذلك ال يصح القياس .

( )1انظر :شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 144/ 7الشرح الكبَت للدردير (  ، ) 133 / 4حاشية الصاكم (/ 4
 ، ) 201منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل ( . ) 278 / 8
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الفصل الثاني
الدعاكل
كفيو ثبلثة مباحث :
ا١تبحث األكؿ  :ثبوت ا١تاؿ ١تدعيو بشاىد كٯتُت.
ا١تبحث الثا٘ب  :جواز اٟتكم للمدعي من غَت مطالبة إذا دؿ عليو اٟتاؿ.
ا١تبحث الثالث  :عدـ مشركعية تغليظ اليمُت با١تصحف.
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المبحث األكؿ
ثبوت الماؿ لمدعيو بشاىد كيمين.
أكالن :تعريف المدعي كالشاىد كاليمين لغةن كاصطالحان:
تعريف المدعي لغةن كاصطالحان:
تعريف المدعي لغة:
ا١تدعي لغة :من ٮتالف قولو الظاىر  ،كقيل ا١تدعي من ال ٬تت على ا٠تصومة
كُب ا١تعجم ىو ا١تخاصم(.)2

()1

تعريف المدعي اصطالحان:
ىو الذم رفع دعواه إٔب القضاء(.)3
تعريف الشاىد لغةن كاصطالحان:
تعريف الشاىد لغةن:

الشاىد لغة :ىو ما تعطيو ا١تشاىدة من األثر ُب قلب ا١تشاىد كىو على اٟتقيقة ما
يضبط القلب من صورة ا١تشهود  ،كُب ا١تعجم ىو من يؤدم الشهادة ،فهو اسم فاعل
من ىش ًه ىد (.)4

( )1التعاريف للمناكم ( ،)646/1التعريفات للجرجا٘ب (. )265/1

( )2ا١تعجم الوسيط (. )278/1
( )3معجم ا١تعا٘ب اٞتامع مادة (دعى) .
( )4التعاريف للمناكم ( ،)422/1التعريفات للجرجا٘ب ( ، )265/1ا١تعجم الوسيط (. )497/1
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تعريف الشاىد اصطالحان:
ىو من يشهد على كقائع عرفها معرفة شخصية لكونو رآىا بعينو أك ٝتعها بإذنو كإما
ألنو رآىا ك ٝتعها ُب آف كاحد (.)1
تعريف اليمين لغةن كاصطالحان:
تعريف اليمين لغةن:

اليمُت :لغة  :القوة كالقسم(.)2

تعريف اليمين اصطالحان:
اصطبلحا :تقوية أحد طرُب ا٠تت بذكر اهلل تعأب أك صفة من صفاتو أك التعليق .
كُب الشرع عند اٟتنابلة أهنا  :توكيد اٟتكم بذكر معظم على كجو ٥تصوص (.)3
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على ثبوت الماؿ لمدعيو

بشاىد كيمين:

ىو اإلماـ عبد اهلل ( )4بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو ا١تغٍت حيث قاؿ( :فصل :
كأكثر أىل العلم يركف ثبوت ا١تاؿ ١تدعيو بشاىد كٯتُت كركم ذلك عن أيب بكر كعمر
كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم كىو قوؿ الفقهاء السبعة )(.)5

( )1انظر  :الوسيط للسنهورم (. )312 ،311/2
( )2ا١تصباح ا١تنَت( )682/2التعاريف للمناكم ( ،)751/1التعريفات للجرجا٘ب (. )332/1
( )3كشاؼ القناع ( ،)228/6اإلقناع ( ،) 329/4ا١تبدع ( ، )219 /9ا١تطلع على أبواب ا١تقنع ()387 /1
.
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )114
( )5ا١تغٍت ( )143/12ا١تغٍت (. )11/12
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ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:
ىف رس ى ً
ً ً
ضى
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو كسلم -قى ى
 - 1ىع ٍن ىعل ٍّى ىرض ىى اللَّوي ىعٍنوي  :أ َّ ى ي
ً ً
اى ود كىٯتً و
ضى بًًو ىعلً ُّي بٍن أًىيب طىالً و
ب ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنوي بًالٍعًىر ًاؽ(.)1
ُت ىكقى ى
ب ىش ى
ي
كركم عن أيب بكر  ،كعثماف  ،كعلي رضي اهلل عنهم  ،أهنم قضوا بشاىد
 - 2ي
كٯتُت (.)2
ً ()3
ً ً
ً
 - 3ىع ٍن ىعٍبد اللَّو بٍ ًن ىعام ور قى ىاؿ  :ىح ى
ض ٍر ي
ت أىبىا بى ٍك ور ىكعي ىمىر ىكعيثٍ ىما ىف ىرض ىى اللَّوي
ُت مع الش ً
عٍنػهم يػ ٍق ي ً ً
َّاى ًد(.)4
ى يٍ ى
ضو ىف بالٍيىم ً ى ى
ُت مع الش ً
( )1أىخرجو البيهقي ُب السنن الكتل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم اٟتديث ( ( )21165
ى
ٍى ى ي
ضاء بالٍيىم ً ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ىخىر ىجوي ابن أيب شيبة ُب مصنفو كتاب أقضية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رقم اٟتديث
 ) 170 / 10كأ ٍ
يقضية باب شهادةي ش ً
البيوع كاأل ً
اى ود ىم ىع ىٯتً ً
ُت الطَّالً ً
ب رقم اٟتديث
( )174 /10 ( )29703ككًتاب ً
ىى ى ى
كرّْكيٍنا فيو عن أيب بكر  ،كعثماف  ،كعلي  ،كأيب بن كعب رضي اهلل عنهم
( .) 243/ 7( )23451كنصو  :ي
ٍ ،ب عن عمر بن عبد العزيز  ،كالشعيب  ،ك٭تِت بن يعمر  ،كعبد اهلل بن عتبة  ،كشريح كسليماف بن يسار  ،كأيب
سلمة بن عبد الرٛتن كعطاء  .قاؿ كلثوـ بن زياد  :أدركت سليماف بن حبيب كالزىرم يقضياف بذلك  .يعٍت
شاىد كٯتُت
كاٟتديث إسناده ُب ٤تل خبلؼ بُت احملدثُت  ،فمنهم من يرل أف اٟتديث مرسل  ،كبناء على ذلك يكوف اٟتديث
صحيحا  ،كلعل
ضعي نفا  ،كمنهم من يرل أف اٟتديث غَت مرسل بل ىو موصوؿ كبناءن على ذلك يكوف اٟتديث
ن
األقرب للصواب الثا٘ب  ،كالسبب ما ذكره الدارقطٍت حيث قاؿ ( :ركم عن أيب ضمرة أنس بن عياض  ،عن جعفر
 ،عن أبيو  ،عن جابر  ،كاختلف عن أيب ضمرة  ،فركل عنو مرسبل أيضا  ،ككاف جعفر بن ٤تمد رٔتا أرسل ىذا
اٟتديث  ،كرٔتا كصلو عن جابر  ،ألف ٚتاعة من الثقات حفظوه  ،عن أبيو  ،عن جابر  ،كاٟتكم يوجب أف يكوف
القوؿ قو٢تم  ،ألهنم زادكا كىم ثقات  ،كزيادة الثقة مقبولة) .
انظر  :العلل للدارقطٍت ( ، )98/3البدر ا١تنَت (. )667 /9
ُت مع الش ً
( )2أىخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم اٟتديث ( ( )4266
ى
ٍى ى ي
ضاء بالٍيىم ً ى ى
 ، ) 141 / 9كاٟتديث ال إسناد لو  ،فهو غَت صحيح .
(٣ )3تهوؿ اٟتاؿ .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة (. )176/4( )3344
ُت مع الش ً
( )4أىخرجو البيهقي ُب السنن الكتل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم اٟتديث ( ( )21181
ى
ٍى ى ي
ضاء بالٍيىم ً ى ى
 ، ) 173 / 10كالدارقطٍت ُب سننو رقم اٟتديث ( ، )215 /4( )40كاٟتديث إسناده ضعيف  ،كعلة ضعفو
أف فيو أبا بكر بن أىب ستة  ،قاؿ عنو الذىيب  :مًتكؾ لكنو عآب مكثر  ،كقاؿ ابن حجر  :رموه بالوضع  ،ك
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=

 - 4ىع ٍن ىج ٍع ىف ًر بٍ ًن ي٤تى َّم ود ( )1ىع ٍن أىبً ًيو  :أ َّ
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم-
ىف ىر يس ى
ًً
ضى بً ىذلً ى ً ً
ضى بًالٍيى ًم ً
ُت ىم ىع الشَّاىد يىػ ٍع ًٌت ًَب األ ٍىم ىو ًاؿ .ىكقى ى
قى ى
ك ىعل ّّي ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي
ً
ً
ييب بٍن ىك ٍع و
ب ىعلىى ىع ٍه ًد عي ىمىر ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنػ يه ىما(.)2
ضى بً ىذل ى
بًالٍ يكوفىة قى ىاؿ ىكقى ى
ك أ ىُّ ي
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

اختلف الفقهاء ُب مشركعية القضاء بالشاىد كٯتُت ا١تدعي على ثبوت ا١تاؿ ١تدعيو على
قولُت :
القوؿ األكؿ :

أف القضاء بالشاىد كاليمُت مشركع جائز  ،فيثبت ا١تاؿ ١تدعيو بيمينو كشاىد كاحد ،
ذىب إٔب ىذا أكثر أىل العلم  ،فقد ركم عن أيب بكر  ،كعمر  ،كعثماف  ،كعلي ،
كغَتىم( )3من الصحابة رضي اهلل عنهم  ،كىو قوؿ الفقهاء السبعة (، )1كىو مذىب فقهاء
ػػػػػػػػػ
=

قاؿ مصعب الزبَتل  :كاف عا١تا .
انظر  :تقريب التهذيب رقم الًتٚتة ( ، )623/1( )7973سَت أعبلـ النببلء رقم الًتٚتة (. )330 / 7( )116
( )1جعفر بن ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب القرشي ا٢تامشي  ،أبو عبد اهلل ا١تد٘ب الصادؽ ك أمو أـ
فركة بنت القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر الصديق  ،ك أمها أٝتاء بنت عبد الرٛتن بن أيب بكر الصديق  ،ك لذلك
كاف يقوؿ  :كلد٘ب أبو بكر مرتُت  .اىػ .
كلد سنة  80ىػ  ،كقيل قبل ذلك  ،من الطبقة السادسة  ،فقيو إماـ  ،من الذين عاصركا صغار التابعُت  ،توُب سنة
 148ىػ .
انظر  :هتذيب الكماؿ رقم الًتٚتة ( ، )469/1( )933هتذيب التهذيب (. )104 / 2
ُت مع الش ً
( )2أىخرجو البيهقي ُب السنن الكتل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم اٟتديث ( ( )21183
ى
ٍى ى ي
ضاء بالٍيىم ً ى ى
 ، ) 173 / 10كاٟتديث إسناده ضعيف ،أبو جعفر ٓب يدرؾ أييب بن كعب ،كإبراىيم بن أيب ٭تِت كابن أيب حبيبة
ال ٭تتج ّٔما.
انظر ٖ :ترير تقريب التهذيب رقم الًتٚتة ( ، )98/1( )241كرقم الًتٚتة ( ، )131/1( )433ك (. )219/1
( )3ككذلك أيب بن كعب  ،كعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم .
انظر  :التمهيد البن عبد الت (  ، )153 /2هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، ) 629 / 18الشرح الكبَت على
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=

اٟتديث كلهم ،كإٔب ذلك ذىب ا١تالكية( ، )2كالشافعية ( ،)3كاٟتنابلة (. )4
أدلة ىذا القوؿ -:

- 1عن ابن عباس ( ")5أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى بيمُت كشاىد " (.)6
- 2عن جابر رضي اهلل عنو ( : )7أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت مع
ػػػػػػػػػ
=

منت ا١تقنع ( . ) 92 / 12
( )1كعمر بن عبد العزيز  ،كاٟتسن  ،كشريح  ،كإياس  ،كعبد اهلل بن عتيبة  ،كأيب سلمة بن عبد الرٛتن  ،ك٭تِت
بن يعمر  ،كربيعو ،كابن أيب ليلى  ،كأيب الزناد  ،كسعيد بن ا١تسيب  ،كالقاسم بن ٤تمد  ،كعركة بن الزبَت  ،كأيب
بكر بن عبد الرٛتن بن اٟتارث  ،كخارجة بن زيد  ،كسليماف بن يسار  ،كالشعيب  ،كعطاء  ،كإسحاؽ  ،كأيب
ثور  ،كالزىرم .

انظر  :التمهيد البن عبد الت (  ، )153 /2هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، ) 629 / 18الشرح الكبَت على
منت ا١تقنع ( . ) 92 / 12
( )2انظر  :ا١تعونة (  ، )1506/3كمواىب اٞتليل (  ، )694/6كمغٍت احملتاج (  ، )443/4منح اٞتليل شرح
٥تتصر خليل (  ، ) 453 / 8بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد (  ، ) 314 / 4الذخَتة للقراُب ( ) 51 / 11
ا١تدكنة
(  ، ) 42 / 4الكاُب (  ، ) 909 / 2البياف كالتحصيل (  ، ) 44 / 10القوانُت الفقهية ( ، ) 199الشرح
الكبَت للدردير (  ) 200 / 4التاج كاإلكليل (  ، ) 234 / 8التمهيد البن عبد الت (  ، )153 /2قاؿ ابن
عبد الت  " :كلو ذكرنا األسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة كالتابعُت كعلماء ا١تسلمُت لطاؿ ذلك " .
( )3انظر  :اٟتاكم الكبَت للماكردم (  17ـ ، ) 72هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، ) 629 / 18البياف ُب
مذىب اإلماـ الشافعي ( ٖ ، ) 338 /13تفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج (  ، ) 251 / 10مغٍت احملتاج ( / 6
 ، ) 370ركضة الطالبُت (  ، ) 378 / 11حاشية البجَتمي (  ، ) 438: 4مغٍت احملتاج (. )443/4
( )4انظر  :ا١تغٍت ( ، )130/14العدة شرح العمدة (  ، ) 699الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( ، ) 92 / 12
شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، ) 307 / 7حاشية الركض ا١تربع ( (  ) 612 / 7مطالب أكٕب النهى
(  ) 466 / 6شرح منتهى اإلرادات (  ، ) 601 / 3الركض ا١تربع (  ، ) 504كشاؼ القناع (. ) 434 / 6
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )6أخرجو مسلم ُب صحيحو  ،كتاب األقضية  ،باب القضاء باليمُت كالشاىد  ،رقم اٟتديث ( / 3 ( )1712
.)1337
( )7تقدمت ترٚتتو ص (. )148
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الشاىد (.)1
- 3عن جعفر بن ٤تمد ( )2عن أبيو عن علي رضي اهلل عنو  " :أف النيب صلى اهلل عليو
كسلم قضى بشهادة شاىد كاحد كٯتُت صاحب اٟتق كقضى بو علي بالعراؽ
(.)3
- 4عن أىب ىريرة رضي اهلل عنو ( : )4أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت
مع الشاىد (. )5
كجو الداللة من األحاديث السابقة :

أف اٟتديث نص ُب جواز القضاء بالشاىد كاليمُت  ،فلو كاف ال ٬توز القضاء بالشاىد
كاليمُت ١تا صح للنيب صلى اهلل عليو كسلم أف يقضي ّٔما  ،لكنو قضى باليمُت مع الشاىد

( )1أصلو ُب صحيح مسلم كما سبق  ،كقد أخرجو الًتمذم ُب سننو كتاب األحكاـ باب ما جاء ُب اليمُت مع
الشاىد رقم اٟتديث ( ، )628 /3( )1344كابن ماجو ُب سننو كتاب األحكاـ باب القضاء بالشاىد كاليمُت
رقم اٟتديث (  )793 /2( )2369كالدارقطٍت ُب سننو كتاب عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رقم
ُت مع الش ً
اٟتديث ( ، )212 /4( )29كالبيهقي ُب سننو الكتل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم
ى
ضاء بالٍيىم ً ى ى
اٟتديث ( ، )169/10( )21160كالطتاٗب ُب معجمو الكبَت رقم اٟتديث (  ، )229 /7( )7349كابن
األثَت ُب جامع األصوؿ رقم اٟتديث (  ، )185 /10( )7683كالشافعي ُب مسنده رقم اٟتديث ( )1501
( ، )321 /1كأٛتد ُب مسنده رقم اٟتديث (. )181 /22( )14278
( )2تقدمت ترٚتتو ص (. )1124
/4 ( )31
( )3أخرجو الدار قطٍت ُب سننو  ،كتاب عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رقم اٟتديث (
)212
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )136
( )5أصلو ُب صحيح مسلم  ،كقد أخرجو أبو داكد ُب سننو كتاب األىقضية باب القضاء باليمُت كالشاىد  ،رقم
اٟتديث (  ، )342/3 ( )3612كالًتمذم ُب سننو كتاب األحكاـ باب ما جاء ُب اليمُت مع الشاىد رقم
اٟتديث ( ، )627 /3( )1343كابن ماجو ُب سننو كتاب األحكاـ باب القضاء بالشاىد كاليمُت رقم اٟتديث
( ، )793 /2 ( )2368كالنسائي ُب سننو كتاب األحكاـ باب القضاء بالشاىد كاليمُت رقم اٟتديث
( ، )491 /3 ( )5969كالدارقطٍت ُب سننو كتاب عمر رضي اهلل عنو إٔب أيب موسى األشعرم رقم اٟتديث
ُت مع الش ً
( ، )213 /4( )33كالبيهقي ُب سننو الكتل كتاب الشهادات باب الٍ ىق ً ً ً
َّاى ًد رقم اٟتديث
ى
ضاء بالٍيىم ً ى ى
()169/10( )21156
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(.)1

اعتراض :
أف ما ذكر يتعارض مع داللة الكتاب كالسنة ا١تشهورتُت  ،أما الكتاب فقوؿ اهلل تعأب:

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﭼ(. )2
حيث َّ
دؿ النص القرآ٘بُّ على كجوب شهادة الرجلُت فإف ٓب يكونا رجلُت فرجل كامرأتاف
 ،كاٟتكم بشاىد كٯتُت ٥تالف للنص  ،ألنو إذا كجد شاىد كاحد فالرجبلف معدكماف ،
كبالتإب يكوف ُب قبوؿ الرجل مع اليمُت نفي ما اقتضتو اآلية  ،فبل ٬توز (.)3
كأما السنة فقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن عباس ( )4رضي اهلل عنهما " :
البيّْنةي على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر  ،كُب ركاية " البيّْنةي على ا١تدعي ،كاليمُت على
()5
ا١تدعى عليو "
حيث إف النيب صلى اهلل عليو كسلم أكجب اليمُت على ا١تدعى عليو  ،كلو جعلت
اليمُت حجة للم ٌد ًعي ٓب ٍتب ىق كاجبةن على ا١تدعى عليو كىو خبلؼ النص  ،ىذا من جهة ،
كمن جهة أيخرل فإنو عليو الصبلة كالسبلـ جعل كل جنس اليمُت حجة للمدعى عليو ،
ألنو عليو الصبلة كالسبلـ ذكر اليمُت ببلـ التعريف  ،فيقتضي استغراؽ كل اٞتنس  ،فلو
جعلت حجة للمد ً
كل جنس اليمُت حجة للمدعى عليو  ،بل يكوف من
َّعي فإنو ال يكوف ُّ
األٯتاف ما ليس ْتجة كىو ٯتُت ا١تد ً
َّعي  ،كما َّ
دؿ عليو النص (.)6
جواب عن االعتراض من أربعة كجوه :

( )1انظر  :ا١تعونة ( ، )1506/3كمواىب اٞتليل (. )694/6
( )2سورة البقرة٢٨٢ :
( )3إعبلء السنن (. )368/15
( )4تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )425
( )6بدائع الصنائع (. )225/6
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الوجو األكؿ :
ما ذكر من أف القضاء بالقضاء بالشاىد كاليمُت ٮتالف النص القرآ٘بّْ فليس ٔتسلم ،
ألف السنة جاءت بزيادة بياف مفاده أف ثبوت األمواؿ تكوف بالشاىد كاليمُت كما أف القرآف
َّ
دؿ على ثبوهتا بالشاىدين أك الشاىد كا١ترأتُت  ،كليس ىذا من قبيل ا١تخالفة كا١تناقضة .
الوجو الثاني :

لو كاف ما ذكر صحيحان ألصبح أيضان شهادة الرجل كا١ترأتُت على ثبوت ا١تاؿ ٥تالفان
للنص القرآ٘بّْ نفسو  ،كبياف ذلك أف اآلية الكرٯتة ُب صدرىا بينت أف ثبوت ا١تاؿ يكوف
بشهادة رجلُت ٍ ،ب بعد ذلك جاءت ْتكم زائد مفاده أف ثبوت ا١تاؿ يكوف بشهادة رجل
كامرأتُت  ،إال أنكم ال تقولوف بأف ذلك يعتت ٥تالفا ٟتكم اآلية ا١تذكور ُب صدرىا  ،ككذلك
٨تن نقوؿ فيما كرد من بياف من السنة أك زيادة فإنو من باب البياف كزيادة العلم  ،ال من
باب ا١تخالفة لنص اآلية الكرٯتة .
الوجو الثالث :
ً
َّعى عليو ،
أف ما ذكر من أنو إذا جعلت اليمُت حجة للمدَّعي ٓب تبق كاجبة على ا١تد ى

كىو خبلؼ النص القرآ٘بّْ ليس بصحيح  ،كبياف ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َّبُت ُب
أحاديث أخرل أف ثبوت ا١تاؿ للمد ً
َّعي يكوف بالشاىد كاليمُت  ،كما يكوف بالشاىدين أك
و
كحينئذ ال َّ
بد من اٞتمع بُت األدلة  ،إذ إف اٞتمع بُت األدلة أكٔب من
الشاىد كا١ترأتُت ،
إعماؿ بعضها كإ٫تاؿ البعع اآلخر  ،كبياف اٞتمع بُت األدلة ىو أف اليمُت ٓب تشرع ُب حق
ا١تدَّعى عليو دكف ا١تد ً
َّعي أك العكس  ،كإ٪تا تشرع اليمُت ُب حق من ظهر صدقو كقوم
ى
جانبو ،كلذلك شرعت ُب حق صاحب اليد لقوة جانبو ّٔا كُب حق ا١تنكر لقوة جانبو فإف
األصل براءة ذمتو  ،كا١تد ً
َّعي ىنا قد يظهر صدقو فوجب أف تشرع اليمُت ُب حقو"(.)1
الوجو الرابع :

أف القضاء بالشاىد كاليمُت ىو قضاءي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كما أنو
( )1ا١تغٍت ( ، )131/14قاؿ ابن قدامة  " :كالقضاء ٔتا قضى بو ٤تمد بن عبد اهلل صلى اهلل علية كسلم أكٔب من
قضاء ٤تمد بن اٟتسن ا١تخالف لو " انظر  :ا١تغٍت البن قدامة ( . ) 131 / 14
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قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كٚتهور الصحابة كالتابعُت  ،كىو مذىب
الفقهاء السبعة كعلماء اٟتديث كلهم  ،كجرل عليو العمل ُب ٚتيع األمصار كاألزماف
(. )1
- 5أف القضاء بالشاىد كاليمُت ىو قضاءي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كما أنو
قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كٚتهور الصحابة كالتابعُت  ،كىو
مذىب الفقهاء السبعة كعلماء اٟتديث كلهم  ،كجرل عليو العمل ُب ٚتيع
األمصار كاألزماف (. )2
اعتراض :

كقد اعًتض باالعًتاض السابق نفسو كأيجيب باٞتواب السابق نفسو .
- 6كألف اليمُت شرع ُب حق من ظهر صدقو كقوم جانبو ،كلذلك شرعت ُب حق
صاحب اليد لقوة جانبو  ،كقد تكوف ُب حق ا١تنكر إذا ٓب يكن للمد ً
َّعي بينة
لقوة جانبو  ،إذ إف األصل براءة ذمتو  ،كا١تد ً
َّعي ىنا قد يظهر صدقو فوجب أف
تشرع اليمُت ُب حقو (.)3
( )1قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل  " :كقد ركل القضاء بالشاىد مع اليمُت من ركاية عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب
كعبد اهلل بن عمر كعبد اهلل بن عباس كسعد بن عبادة كا١تغَتة بن شعبة كجابر بن عبد اهلل كزيد بن ثعلبة كٚتاعة
من الصحابة رضي اهلل عنهم " كقاؿ أبو بكر ا٠تطيب ُب مصنف أفرده ٢تذه ا١تسألة  :ركل عن النيب صلى اهلل
عليو ك سلم أنو قضى بشاىد كٯتُت  ،ابن عباس  ،كجابر بن عبد اهلل  ،كعمارة بن حزـ  ،كسعد بن عبادة كعلي
بن أيب طالب  ،كأبو ىريرة  ،كسرؽ  ،كزيد بن ثابت  ،كعمر بن ا٠تطاب  ،كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب  ،كعبد
اهلل بن عمرك  ،كأبو سعيد ا٠تدرم  ،كزيد بن ثعلبة  ،كعامر بن ربيعة  ،كسهل بن سعد الساعدم  ،كعمرك بن
حزـ  ،كا١تغَتة بن شعبة  ،كببلؿ بن اٟتارث  ،ك٘تيم الدارم  ،كمسلم بن قيس  ،كأنس بن مالك ٍ ،ب ذكر
أحاديثهم بإسناده ".
انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( . ) 119 / ! ( ، ) 114 / 1 ( ، ) 60 / 1
( )2انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت (  ، ) 119 / ! ( ، ) 114 / 1 ( ، ) 60 / 1قاؿ ابن قدامة " :
كالقضاء ٔتا قضى بو ٤تمد بن عبد اهلل صلى اهلل علية كسلم أكٔب من قضاء ٤تمد بن اٟتسن ا١تخالف لو " انظر :
ا١تغٍت البن قدامة ( . ) 131 / 14
( )3انظر  :ا١تعونة (  ، )1506/3الذخَتة للقراُب (  ، ) 51 / 11البياف كالتحصيل (  ، ) 44 / 10هناية
 ، ) 92 / 12ا١تغٍت
ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (  ، ) 629 / 18الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (
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=

اعتراض :
كقد اعًتض باالعًتاض السابق نفسو كأيجيب باٞتواب السابق نفسو .
القوؿ الثاني :

أف القضاء بالشاىد كٯتُت ا١تدعي غَت مشركع كغَت جائز  ،فبل بد من شاىد آخر  ،كإال
حلف ا١تدعى عليو  ،كإٔب ذلك ذىب الكوفيوف كاألندلسيوف من أصحاب مالك ( )1كىو
مذىب اٟتنفية (.)2
أدلة ىذا القوؿ -:
 -1الكتاب  :قوؿ اهلل تعأب :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(. )3
كجو الداللة :

أف اهلل تعأب نص على كجوب شهادة الرجلُت  ،فإف ٓب يكونا رجلُت فرجل كامرأتاف ،
كاٟتكم بالشاىد كاليمُت ٥تالف للنص  ،ألنو إذا كجد شاىد كاحد فالرجبلف معدكماف ،
ففي قبولو مع اليمُت نفي ما اقتضتو اآلية  ،فبل ٬توز (.)4
 -2قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن عباس ( )5رضي اهلل عنهما  " :البيّْنةي على
ا١تدعي كاليمُت على من أنكر "  ،كُب ركاية أيخرل " البيّْنةي على ا١تدعي ،كاليمُت على
ػػػػػػػػػ
=

(. )131/14
( )1انظر  :ا١تعونة ( ، )1506/3كمواىب اٞتليل ( ، )694/6البياف كالتحصيل (. ) 44/ 10
( )2انظر  :بدائع الصنائع ( ، )225/6االختيار لتعليل ا١تختار ( ، ) 111 / 2الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين (
 ، ) 495 / 4ا١تبسوط (  ، ) 116 / 16احمليط التىا٘ب (  ، ) 160 / 8تبيُت اٟتقائق ( ، ) 194 / 4
العناية شرح ا٢تداية (  ، ) 168 / 8البناية شرح ا٢تداية (  ، ) 222 / 9البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( / 7
 ، ) 203قرة عُت األخيار (  ، ) 38 / 8درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ ( . ) 322 / 2
( )3البقرة٢٨٢ :
( )4انظر  :إعبلء السنن (. )368/15
( )5تقدمت ترٚتتو ص (. )77
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ا١تدعى عليو " (.)1

كجو االستدالؿ من كجهين :

أحدىما  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أكجب اليمُت على ا١تدعى عليو كلو جعلت
حجة ا١تدعي ال تبقى كاجبة على ا١تدعى عليو كىو خبلؼ النص .

الثاني  :أنو عليو الصبلة كالسبلـ جعل كل جنس اليمُت حجة ا١تدعى عليو ألنو عليو

الصبلة كالسبلـ ذكر اليمُت ببلـ التعريف فيقتضي استغراؽ كل اٞتنس  ،فلو جعلت حجة
ا١تدعي ال يكوف كل جنس اليمُت حجة ا١تدعى عليو بل يكوف من األٯتاف ما ليس ْتجة
كىو ٯتُت ا١تدعي كىذا خبلؼ النص (.)2
اعتراض من أربعة كجوه :
الوجو األكؿ :
ما ذكر من أف القضاء بالشاىد كاليمُت ٮتالف النص القرآ٘بّْ فليس ٔتسلم  ،ألف السنة
جاءت بزيادة بياف مفاده أف ثبوت األمواؿ تكوف بالشاىد كاليمُت كما أف القرآف َّ
دؿ على
ثبوهتا بالشاىدين أك الشاىد كا١ترأتُت  ،كليس ىذا من قبيل ا١تخالفة كا١تناقضة .
الوجو الثاني :

لو كاف ما ذكر صحيحان ألصبح أيضان شهادة الرجل كا١ترأتُت على ثبوت ا١تاؿ ٥تالفان
للنص القرآ٘بّْ نفسو  ،كبياف ذلك أف اآلية الكرٯتة ُب صدرىا بينت أف ثبوت ا١تاؿ يكوف
بشهادة رجلُت ٍ ،ب بعد ذلك جاءت ْتكم زائد مفاده أف ثبوت ا١تاؿ يكوف بشهادة رجل
كامرأتُت  ،إال أنكم ال تقولوف بأف ذلك يعتت ٥تالفا ٟتكم اآلية ا١تذكور ُب صدرىا  ،ككذلك
٨تن نقوؿ فيما كرد من بياف من السنة أك زيادة فإنو من باب البياف كزيادة العلم  ،ال من
باب ا١تخالفة لنص اآلية الكرٯتة .
الوجو الثالث :

ً
َّعى عليو
أف ما ذكر من أنو إذا جعلت اليمُت حجة للمدَّعي ٓب تبق كاجبة على ا١تد ى

( )1تقدـ ٗتر٬تو ص (. )425
( )2بدائع الصنائع (. )225/6
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 ،كىو خبلؼ النص القرآ٘بّْ ليس بصحيح  ،كبياف ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم
َّبُت ُب أحاديث أخرل أف ثبوت ا١تاؿ للمد ً
َّعي يكوف بالشاىد كاليمُت  ،كما يكوف
و
كحينئذ ال َّ
بد من اٞتمع بُت األدلة  ،إذ إف اٞتمع بُت
بالشاىدين أك الشاىد كا١ترأتُت ،
األدلة أكٔب من إعماؿ بعضها كإ٫تاؿ البعع اآلخر  ،كبياف اٞتمع بُت األدلة ىو أف
اليمُت ٓب تشرع ُب حق ا١تدَّعى عليو دكف ا١تد ً
َّعي أك العكس  ،كإ٪تا تشرع اليمُت ُب حق
ى
من ظهر صدقو كقول جانبو ،كلذلك شرعت ُب حق صاحب اليد لقوة جانبو ّٔا كُب
حق ا١تنكر لقوة جانبو فإف األصل براءة ذمتو  ،كا١تد ً
َّعي ىنا قد يظهر صدقو فوجب أف
تشرع اليمُت ُب حقو"(.)1
الوجو الرابع :

أف القضاء بالشاىد كاليمُت ىو قضاءي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كما أنو
قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كٚتهور الصحابة كالتابعُت  ،كىو مذىب
الفقهاء السبعة كعلماء اٟتديث كلهم  ،كجرل عليو العمل ُب ٚتيع األمصار كاألزماف
إٔب يومنا ىذا (. )2
جواب عن االعتراض :

الوجو األكؿ :
أف اآلية الكرٯتة كىي قولو تعأب :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(. )3
نصت بكل كضوح على كجوب شهادة الرجلُت  ،فإف ٓب يكونا رجلُت فرجل كامرأتاف
 ،كاٟتكم بالشاىد كاليمُت ٥تالف للنص  ،ألنو إذا كجد شاىد كاحد فالرجبلف معدكماف
ففي قبولو مع اليمُت نفي ١تا اقتضتو اآلية  ،فبل ٬توز (.)4
( )1ا١تغٍت (. )131/14
( )2انظر  :إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( ) 119 / ! ( ، ) 114 / 1 ( ، ) 60 / 1
( )3البقرة. ٢٨٢ :
( )4إعبلء السنن (. )368/15
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الوجو الثاني :
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن عباس ( )1رضي اهلل عنهما  ،كالذم نصو
 " :البيّْنةي على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر "  ،كُب ركاية أيخرل " البيّْنةي على ا١تدعي،
كاليمُت على ا١تدعى عليو " ( )2أكجب اليمُت على ا١تدَّعى عليو  ،كلو جعلت حجة للمد ً
َّعي
ى
ٓب تبق كاجبة على ا١تدعى عليو كىو خبلؼ النص  ،ىذا من جهة  ،كمن جهة أيخرل أنو
عليو الصبلة كالسبلـ جعل كل جنس اليمُت حجة ا١تدعى عليو ألنو عليو الصبلة كالسبلـ
ذكر اليمُت ببلـ التعريف فيقتضي استغراؽ كل اٞتنس  ،فلو جعلت حجة ا١تدعي ال يكوف
كل جنس اليمُت حجة ا١تدعى عليو بل يكوف من األٯتاف ما ليس ْتجة كىو ٯتُت ا١تدعي
كىذا خبلؼ النص (.)3
الراجح :

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو ما ذىب إليو
أكثر أىل العلم من أف القضاء بالشاىد كاليمُت مشركع جائز  ،فيثبت ا١تاؿ ١تدعيو بيمينو
كشاىد كاحد  ،كذلك لؤلسباب التالية :
_1أنو كردت أحاديث صحيحة نصت على جواز القضاء بالشاىد كاليمُت  ،بل صح

للنيب صلى اهلل عليو كسلم نفسو أنو كاف يقضي بالشاىد كاليمُت  ،كمن ذلك على سبيل
ا١تثاؿ األحاديث التالية :
أ_عن بن عباس ( ")4أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى بيمُت كشاىد " (.)5
ب_عن جابر رضي اهلل عنو ( : )6أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت

( )1تقدمت ترٚتتو ص (. )77
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )425
( )3بدائع الصنائع (. )225/6

( )4

تقدمت ترجمتو ص ( ) .

( )5تقدـ تخريجو ص (

).

( )6تقدمت ترجمتو ص ( ) .
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مع الشاىد (.)1
ج_عن جعفر بن ٤تمد ( )2عن أبيو عن علي رضي اهلل عنو  " :أف النيب صلى اهلل
عليو كسلم قضى بشهادة شاىد كاحد كٯتُت صاحب اٟتق كقضى بو علي بالعراؽ (.)3
د_عن أىب ىريرة رضي اهلل عنو ( : )4أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت
باليمُت مع الشاىد (. )5
_2أف القضاء بالشاىد كاليمُت كما أنو قضاءي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فهو
أيضان قضاء ا٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كٚتهور الصحابة كالتابعُت  ،كىو مذىب
الفقهاء السبعة كعلماء اٟتديث كلهم  ،كجرل عليو العمل ُب ٚتيع األمصار كاألزماف .
 _3أف ما ذكره أصحاب القوؿ الثا٘ب من أف القضاء بالقضاء بالشاىد كاليمُت ٮتالف
النص القرآ٘بّْ فليس بصحيح  ،ألف السنة جاءت بزيادة بياف مفاده أف ثبوت األمواؿ تكوف
بالشاىد كاليمُت كما أف القرآف َّ
دؿ على ثبوهتا بالشاىدين أك الشاىد كا١ترأتُت  ،كليس ىذا
من قبيل ا١تخالفة كا١تناقضة .
_4لو كاف ما ذكر صحيحان ألصبح أيضان شهادة الرجل كا١ترأتُت على ثبوت ا١تاؿ ٥تالفان
للنص القرآ٘بّْ نفسو  ،كبياف ذلك أف اآلية الكرٯتة ُب صدرىا بينت أف ثبوت ا١تاؿ يكوف
بشهادة رجلُت ٍ ،ب بعد ذلك جاءت ْتكم زائد مفاده أف ثبوت ا١تاؿ يكوف بشهادة رجل
كامرأتُت  ،إال أنكم ال تقولوف بأف ذلك يعتت ٥تالفا ٟتكم اآلية ا١تذكور ُب صدرىا  ،ككذلك
٨تن نقوؿ فيما كرد من بياف من السنة أك زيادة فإنو من باب البياف كزيادة العلم  ،ال من
باب ا١تخالفة لنص اآلية الكرٯتة .

()1

تقدـ تخريجو ص (

).

( )2تقدمت ترجمتو ص ( ) .
( )3تقدـ تخريجو ص (

)

( )5تقدـ تخريجو ص (

).

( )4تقدمت ترجمتو ص ( ) .
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_5أف ما ذكره أصحاب القوؿ الثا٘ب من أنو إذا جعلت اليمُت حجة للمد ً
َّعي ٓب تبق
َّعى عليو  ،كىو خبلؼ النص القرآ٘بّْ ليس بصحيح  ،كبياف ذلك أف النيب
كاجبة على ا١تد ى
صلى اهلل عليو كسلم َّبُت ُب أحاديث أخرل أف ثبوت ا١تاؿ للمد ً
َّعي يكوف بالشاىد كاليمُت
و
كحينئذ ال َّ
بد من اٞتمع بُت األدلة  ،إذ إف
 ،كما يكوف بالشاىدين أك الشاىد كا١ترأتُت ،
اٞتمع بُت األدلة أكٔب من إعماؿ بعضها كإ٫تاؿ البعع اآلخر  ،كبياف اٞتمع بُت األدلة ىو
أف اليمُت ٓب تشرع ُب حق ا١تدَّعى عليو دكف ا١تد ً
َّعي أك العكس  ،كإ٪تا تشرع اليمُت ُب حق
ى
من ظهر صدقو كقول جانبو ،كلذلك شرعت ُب حق صاحب اليد لقوه جنبتو ّٔا كُب حق
ا١تنكر لقوه جنبتو فإف األصل براءة ذمتو  ،كا١تد ً
َّعي ىنا قد يظهر صدقو فوجب أف تشرع
.
اليمُت ُب حقو"

-1166-

المبحث الثاني

جواز الحكم للمدعي من غير مطالبة إذا َّ
دؿ عليو الحاؿ.
أكالن :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على جواز الحكم للمدعي

من غير مطالبة إذا دؿ عليو الحاؿ:

ىو اإلماـ عبد اهلل ( )1بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو الكاُب حيث قاؿ( :ك٭تتمل
جواز اٟتكم من غَت مطالبة ألف قرينة حالو تدؿ على إرادة ذلك كألف أكثر الناس ال يعلموف
توقف اٟتكم على طلبهم فتوقف اٟتكم عليو يفضي إلو فوات حقو كألنو ٓب ينقل ىذا عن
النيب صلى اهلل عليو ك سلم كال عن خلفائو )(.)2
ثانيان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

ٓب أقف على ما ٯتنع من جواز اٟتكم للمدعي من غَت مطالبة إذا َّ
دؿ عليو اٟتاؿ.
رابعا  :رأم أىل العلم في المسألة :
اختلف الفقهاء ُب االشًتاط لصحة الدعول ًذ ٍك ًر ا١تد ً
َّعي فيها أنو يطالب ا١تدعى عليو
()3

ض قضيتىوي كيذكر حقو
باٟتق الذم يدعيو  ،أـ أنو يي ٍكتىػ ىفي ْتضوره إٔب ٣تلس القضاء فىػيىػ ٍع ًر ي
الذم ي ٌدعيو  ،على قولُت :
أ-القوؿ األكؿ :

يشًتط لسماع الدعول أف يذكر ا١تدعي مطالبتو باٟتق الذم يدعيو  ،بأف يقوؿ مثبلن :
كأنا أطالبو أك يم ٍرهي لًييػ ٍع ًطيىًٍت حقي أك ٨تو ذلك  ،لتكوف الدعول مقبولة  ،فينظر فيها القاضي
( )1تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )114
( )2الكاُب (. )23/5
( )3ىذا الشرط يذكره الفقهاء ُب كتبهم من شركط صحة الدعول القضائية كما سيأٌب بياف موضع ذلك بعد قليل
بإذف اهلل تعأب .
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كيصدر حكمو  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية
كاستدلوا لذلك ٓتمسة أدلة كىي كما يأٌب :

()1

 ،كا١تالكية

()2

كالشافعية

() 3

 ،كاٟتنابلة
()5

- 1

ألف اٟتكم لو فلم ٬تز استيفاؤه بغَت إذنو فإذا طالبو حكم لو

- 2

ألنو ال ٬توز أف ٭تكم لغَت طالب فيقوؿ القاضي للمدعي قد أقر لك ٔتا

()4

،

.

()6

ادعيت فماذا تريد .
 - 3كألنو ٭تتمل أف يكوف مرىونان ُب يده أك ٤تبوسان بالثمن ُب يده كبا١تطالبة تزكؿ
()7

ىذه االحتماالت .
 - 4إف القاضي نصب لقطع ا٠تصومات ال إلنشائها فإذا طلب ا١تدعي القضاء
لو ْتقو أجابو إٔب طلبو كإف سكت فإف نظر ُب الدعول من غَت مطالبة ا١تدعي ٟتقو
كاف منشأ للخصومة كىو ما ٓب ٬تعل القضاء ألجلو

()8

.

 - 5كألف ا١تقصود بالتحاكم إٔب القاضي ا١تطالبة  ،كإالٌ كاف ختان
اعتراض من ثالثة كجوه :

()9

.

الوجو األكؿ :
ما ذكر من أنو يشًتط لسماع الدعول أف يذكر ا١تدعي مطالبتو باٟتق الذم
يدعيو  ،بأف يقوؿ مثبلن  :كأنا أطالبو ْتقي أك ٨تو ذلك  ،لتكوف الدعول مقبولة ،
( )1انظر  :البناية ُب شرح ا٢تداية (  ، ) 395/7بدائع الصنائع (  ، ) 222/6العناية على ا٢تداية ( .) 164/8
( )2انظر  :حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  ، ) 208 / 4شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 153/ 7منح
اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  8ـ . ) 315
( )3انظر  :ركضة الطالبُت ( ْ ، ) 10/12تر ا١تذىب (  ، ) 397/14كتاب أدب القاضي البن أيب الدـ ص
( . ) 136
( )4انظر  :ا١تغٍت ( ، )69/14الشرح الكبَت ( ، ) 412/28الكاُب ( . ) 119/6
( )5انظر  :الكاُب (  ، ) 119/6ا١تغٍت  ، 99/14الشرح الكبَت  ،412/28بدائع الصنائع ( . )222/6
( )6انظر  :كتاب أدب القاضي للماكردم (. ) 339/2
( )7انظر  :العناية شرح ا٢تداية ( . )164/8
( )8ا١تصادر السابقة .
(ْ )9تر ا١تذىب . 397/14
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فينظر فيها القاضي كيصدر حكمو غَت مسلم  ،ألف اٟتاؿ تدؿ على إرادتو ذلك
فاكتفي ّٔا  ،كما اكتفي ّٔا ُب مسألة ا١تدعى عليو

()1

الوجو الثاني :

أف كثَتان من الناس ال يعرؼ مطالبة اٟتاكم بذلك  ،فيًتؾ مطالبتو بو ٞتهلو

فيضيع حقو فعلى ىذا ٬توز لو اٟتكم قبل مسألتو

()2

.

الوجو الثالث :
كألنو ٓب ينقل ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن خلفائو فاشًتاطو
ٮتالف ظاىر حا٢تم

()3

جواب عن االعتراض :
الوجو األكؿ :
إف القاضي نصب لقطع ا٠تصومات ال إلنشائها فإذا طلب ا١تدعي القضاء لو ْتقو
أجابو إٔب طلبو كإف سكت فإف نظر ُب الدعول من غَت مطالبة ا١تدعي ٟتقو كاف منشأ
للخصومة كىو ما ٓب ٬تعل القضاء ألجلو

الوجو الثاني :

()4

.

كألنو ٭تتمل أف يكوف مرىونان ُب يده أك ٤تبوسان بالثمن ُب يده كبا١تطالبة تزكؿ ىذه
االحتماالت

()5

.

الوجو الثالث :
ألف اٟتكم لو فلم ٬تز استيفاؤه بغَت إذنو فإذا طالبو حكم لو

()6

.

( )1كتاب أدب القاضي البن أيب الدـ ص. 136
( )2الشرح الكبَت  ، 412/28ا١تغٍت . 69/14
( )3الكاُب . 119/6
( )4ا١تصادر السابقة .
( )5انظر  :العناية شرح ا٢تداية ( . )164/8
( )6انظر  :الكاُب (  ، ) 119/6ا١تغٍت  ، 99/14الشرح الكبَت  ،412/28بدائع الصنائع ( . )222/6
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القوؿ الثاني :

ال يشًتط لصحة الدعول ًذ ٍكر ا١تد ً
َّعي فيها أنو يطالب ا١تدعى عليو باٟتق الذم يدعيو
ي
لسماع دعواه  ،كإٔب ذلك ذىب اٟتنفية ُب قوؿ
()4

()3

()1

كا١تالكية ُب قوؿ

()2

كالشافعية

ُب قوؿ كاٟتنابلة ُب قوؿ عندىم  ،كاستدلوا لذلك ٓتمسة أدلة كىي كالتإب :
ألف اٟتاؿ تدؿ على إرادتو ذلك فاكتفي ّٔا  ،كما اكتفي ّٔا ُب مسألة
- 1
ا١تدعى
عليو
- 2

( )5

كألف كثَتان من الناس ال يعرؼ مطالبة اٟتاكم بذلك فيًتؾ مطالبتو بو ٞتهلو
()6

فيضيع حقو فعلى ىذا ٬توز لو اٟتكم قبل مسألتو .
كألنو ٓب ينقل ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن خلفائو فاشًتاطو
- 3
ٮتالف ظاىر حا٢تم

()7

.

كيمكن أف يقاؿ أيضاى :

-4إف القاضي إ٪تا نصب من أجل الفصل ُب ا٠تصومات  ،كبناءى على ذلك ال
يشًتط لصحة الدعول ًذ ٍكر ا١تد ً
َّعي فيها أنو يطالب ا١تدعى عليو باٟتق الذم يدعيو لسماع
ي
دعواه .

( )1ا١تصادر السابقة أيضان .
( )2انظر  :حاشية الصاكم على الشرح الصغَت (  ، ) 208 / 4شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، ) 153/ 7منح
اٞتليل شرح ٥تتصر خليل (  8ـ . ) 315
( )3ا١تصادر السابقة أيضان .
( )4ا١تصادر السابقة أيضان .
( )5كتاب أدب القاضي البن أيب الدـ ص. 136
( )6الشرح الكبَت  ، 412/28ا١تغٍت . 69/14
( )7الكاُب . 119/6
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-5أف الشارع اٟتكيم قد اعتتت بقرائن األحواؿ  ،كحضور ا١تدعي بُت يدم
القاضي من القرائن القوية اليت َّ
دؿ لساف حالو على مطالبتو ْتقو .
اعتراض من ثالثة كجوه :

الوجو األكؿ :
أنو ال ٬توز أف ٭تكم لغَت طالب فيقوؿ القاضي للمدعي قد أقر لك ٔتا ادعيت
فماذا تريد

()1

.

الوجو الثاني :

إف القاضي نصب لقطع ا٠تصومات ال إلنشائها فإذا طلب ا١تدعي القضاء لو
ْتقو أجابو إٔب طلبو كإف سكت فإف نظر ُب الدعول من غَت مطالبة ا١تدعي ٟتقو
كاف منشأ للخصومة كىو ما ٓب ٬تعل القضاء ألجلو
الوجو الثالث :

()2

.

أف ا١تقصود بالتحاكم إٔب القاضي ا١تطالبة  ،كإالٌ كاف ختان
جواب عن االعتراض :

()3

.

ما ذكر من أنو يشًتط لسماع الدعول أف يذكر ا١تدعي مطالبتو باٟتق الذم
يدعيو غَت مسلَّم ألنو ٓب ينقل ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن خلفائو
فاشًتاطو ٮتالف ظاىر حا٢تم

الراجح :

()4

.

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو ما ذىب إليو
أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلُت بأنو ال يشًتط لصحة الدعول ًذ ٍك ًر ا١تد ً
َّعي فيها أنو يطالب
ا١تدعى عليو باٟتق الذم يدعيو لسماع دعواه  ،كذلك لؤلسباب التالية :
( )1انظر  :كتاب أدب القاضي للماكردم ( . ) 339/2
( )2ا١تصادر السابقة .
(ْ )3تر ا١تذىب . 397/14
( )4الكاُب . 119/6
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_1أنو ٓب ينقل ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن خلفائو أهنم اشًتطوا لصحة
ً
ً
لسماع دعواه
َّعى عليو باٟتق الذم يدعيو
الدعول ذ ٍك ًر ا١تدَّعي ُب دعواه أنو يطالب ا١تد ى
،فاشًتاطو ٮتالف ظاىر حا٢تم .
_2أف الشارع اٟتكيم قد اعتتت بقرائن األحواؿ  ،كحضور ا١تدعي بُت يدم القاضي
من القرائن القوية اليت َّ
دؿ لساف حالو على مطالبتو ْتقو .
_3أف القاضي إ٪تا نصب من أجل الفصل ُب ا٠تصومات  ،كبناءى على ذلك ال يشًتط
لصحة الدعول ًذ ٍك ًر ا١تد ً
َّعي فيها أنو يطالب ا١تدعى عليو باٟتق الذم يدعيو لسماع دعواه .

 _4أنو قد غلب على كثَت من الناس اٞتهل  ،ال سيما العامة  ،كلذلك فإننا ٧تد أف
كثَتان من الناس ال يعرؼ كيفية ا١تطالبة ْتقو أثناء دعواه ٟتصولو عليو  ،كلو قلنا باشًتاط
ذلك ألدل إٔب ضياع حقو ،أك أنو يًتؾ ا١تطالبة ْتقو ليأسو فيضيع حقو أيضان  ،كبناءن على
ً
ً
َّعى عليو باٟتق الذم
ذلك اليشًتط لصحة الدعول ذ ٍك ًر ا١تدَّعي ُب دعواه أنو يطالب ا١تد ى
يدعيو لسماع دعواه .
_5أف اٟتاؿ تدؿ على إرادتو ذلك فاكتفى ّٔا  ،كما اكتفى ّٔا ُب مسألة ا١تدعي .
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المبحث الثالث
عدـ مشركعية تغليظ اليمين بالمصحف.
أكالن :تعريف التغليظ لغةن كاصطالحان:
تعريف التغليظ لغةن:

التغليظُ :ب اللغة ضد التخفيف كىو التوكيد كالتشديد ،كتغليظ اليمُت تشديدىا
كتوكيدىا(.)1
تعريف التغليظ اصطالحان:
عند الشافعية :أف تغليظ اليمُت ٔتا يضاؼ إٔب اسم اهلل تعأب من صفاتو اليت ينفرد ّٔا
كتعظم ُب النفوس التلفظ ّٔا مأمور بو (.)2
عند اٟتنابلة :ىو أف يقوؿ :كاهلل الذم ال إلو غَته ،أك كاهلل الذم ال إلو إال ىو(.)3
ثانيان :الناقل التفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم على عدـ مشركعية تغليظ

اليمين بالمصحف:

ىو اإلماـ عبد اهلل ( )4بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ُب كتابو ا١تغٍت حيث قاؿ( :فصل :
قاؿ ابن ا١تنذر ٓ :ب ٧تد أحدا يوجب اليمُت با١تصحف كقاؿ الشافعي  :رأيتهم يؤكدكف
با١تصحف كرأيت ابن مازف كىو قاضي بصنعاء يغلظ با١تصحف قاؿ أصحابو  :فليغلظ عليو
بإحضار ا١تصحف ألنو يشتمل على كبلـ اهلل تعأب كأٝتائو كىذا زيادة على ما أمر بو رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ُب اليمُت كفعلو ا٠تلفاء الراشدكف كقضاهتم من غَت دليل كال حجة
(٥ )1تتار الصحاح ( ،)488 /1لساف العرب (  ،)449 / 7ا١تطلع على أبواب ا١تقنع (. )412 /1
( )2اٟتاكم (. ) 55/ 13
( )3اإلقناع ( ) 454/4الكاُب ( )266 /4ا١تبدع (. )220 /10
( )4تقدمت ترٚتتو ُب ص (. )114
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يستند إليها كال يًتؾ فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم كأصحابو لفعل ابن مازف كال
غَته)(.)1
ثالثان :ثبوت ذلك عنهم من عدمو:

ٓب أقف على آثار تدؿ على مشركعية تغليظ اليمُت با١تصحف .
رابعان  :رأم أىل العلم في المسألة :

صورة المسألة :

أف ٭تلف الشخص ًصفة اليمُت ا١تشركعة كتكوف يده اليمُت على ا١تصحف  ،أك أف
يقوؿ  " :أقسم باهلل تعأب على ىذا ا١تصحف  ،كيشَت إٔب ا١تصحف "
اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ :

أنو يسن تغليظ اليمُت بالتحليف على ا١تصحف  ،كإٔب ذلك ذىب الشافعية رٛتهم اهلل
تعأب ( ، )2كاستدلوا لذلك بدليلُت  ،ك٫تا :
 - 1عن جابر بن عبد اهلل ( ،)3قاؿ :جاءت اليهود بيهودم كيهودية إٔب رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم  ،فقالوا :أقم عليهما اٟتد .فقاؿ« :فهبل أقمتموه فيهما»  ،قالوا:
لو ملكنا فعلنا  ،فأما أف ذىب ملكنا فبل نفعل  ،فقاؿ« :ادعوا ٕب أعلمكم
رجلُت»  ،فجاءكا بابٍت صوريا  ،فقاؿ ٢تما النيب صلى اهلل عليو كسلم« :أنتما
أعلم من كراكما؟» قاال :إهنم ليزعموف ذلك .قاؿ« :فإ٘ب أنشدكم باهلل الذم
( )1انظر  :ا١تغٍت ( ) 294/ 15ا١تغٍت (. ) 119/ 12
( )2األـ (  ، )35 /7مغٍت احملتاج (  ، )473 /4ا١تهذب (  ، )588/5قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب " :
كقد كجد من ح ٌكاـ اآلفاؽ من ٭تلف على ا١تصحف كذلك عندم حسن "  ،كقاؿ أيضان  " :كرأيت مطرفا بصنعاء
٭تلف على ا١تصحف " .
انظر  :األـ ( ، )35 /7معرفة السنن كاآلثار (. )303 /14
(.)3تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 146
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أنزؿ التوراة على موسى ما ٕتدكف ُب التوراة من اٟتد؟»  ،قاال٧ :تد ُب التوراة أف
الرجل إذا خلى با١ترأة ُب البيت ما حد أخلي عنهما كفيو عقوبة  ،كإذا كجد قد
ضاجعها خلي عنو كفيو عقوبة  ،كإذا كجد على بطنها خلي عنو كفيو عقوبة ،
فإذا أكعب فيها كما توعب ا١تيل ُب ا١تكحلة ففيو الرجم  ،فأمر ّٔما رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فرٚتا "(. )1
كجو الداللة :

أف النيب صلى اهلل عليو حلف على التوراة فقاؿ« :فإ٘ب أنشدكم باهلل الذم
أنزؿ التوراة على موسى ما ٕتدكف ُب التوراة من اٟتد؟» َّ ،
فدؿ ذلك على سنية
تغليظ اليمُت بالتحليف على التوراة  ،فمن باب أكٔب أف يدؿ ذلك على سنية
تغليظ اليمُت بالتحليف على ا١تصحف  ،إذ إف ا١تصحف أعلى مقامان لكونو
خا٘تان ٞتميع الشرائع السابقة .
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف األحاديث األقول صحة ٓب ترد فيها ىذه األلفاظ ،كحديث عبد اهلل
ابن عمر ( )2رضي اهلل عنهما  :أف اليهود جاؤكا إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم فذكركا لو أف رجبل منهم كامرأة زنيا فقاؿ ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم« :ما ٕتدكف ُب التوراة ُب شأف الرجم؟» قالوا :نفضحهم ك٬تلدكف قاؿ
عبد اهلل بن سبلـ ( :)3كذبتم إف فيها الرجم  ،فأتوا بالتوراة فنشركىا  ،فوضع
، ) 312 / 3 ( )3624
( )1أخرجو أبو داكد  ،كتاب  :األقضية  ،باب  :كيف ٭تلف الذمي  ،رقم (
كالطيالسي ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 2854كعبد الرزاؽ ُب مصنفو  ،رقم ( ، ) 315 / 7 ( )13330
كالبيهقي ُب السنن الكتل  ،رقم ( ، ) 303 / 10 ( ) 29716كضياء الدين ا١تقدسي ُب األحاديث ا١تختارة
(  ، ) 27/ 11كابن ا١تبارؾ ُب مسنده  ،رقم (  ، ) 92 / 1 ( ) 154كاٟتديث صحيح  ،قد صححو ضياء
الدين ا١تقدسي ُب األحاديث ا١تختارة ( . ) 27/ 11
( )2تقدمت ترٚتتو ُب ص ()160
( )3عبد اهلل بن سبلـ بن اٟتارث أبو يوسف ا٠تزرجي ا١تد٘ب حليف ٢تم كىو من بٍت إسرائيل من كلد يوسف بن
-1175-

=

أحدىم يده على آية الرجم  ،فقرأ ما قبلها كما بعدىا  ،فقاؿ عبد اهلل بن سبلـ
 :ارفع يدؾ  ،فرفع  ،فإذا فيها آية الرجم  ،فقالوا  :صدؽ يا ٤تمد فيها آية
الرجم  ،فأمر ّٔما النيب صلى اهلل عليو كسلم فرٚتا  ،كُب ركاية  :قاؿ :ارفع يدؾ
فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوح  ،فقاؿ :يا ٤تمد إف فيها آية الرجم  ،كلكنا
نتكا٘تو بيننا  ،فأمر ّٔما فرٚتا " ( ،)1فلم يرد حديث صحيح كرد فيو التغليظ
باٟتلف على ا١تصحف.
الوجو الثاني :

على فرض التسليم بصحة اٟتديث  ،فإنو ليس ُب ٤تل ا٠تبلؼ  ،إذ إف
الوارد ُب اٟتديث اٟتلف باهلل الذم أنزؿ التوراة  ،كليس فيو التغليظ باٟتلف على
و
كحينئذ ال يصح االستدالؿ
التوراة حىت يسلم بصحة القياس  ،كشتاف بينهما ،
أيضان (.)2
جواب عن االعتراض :

ال يسلم ٔتا ذكر  ،بل االستدالؿ باٟتديث صحيح (.)3
- 2عن ابن الزبَت ( )4رضي اهلل عنو أنو أيمر بأف ٭تلف على ا١تصحف(. )5
ػػػػػػػػػ
=

يعقوب عليهما السبلـ قاؿ ا١تز٘ب عن ٭تِت بن معُت كاف اٝتو اٟتصُت فسماه النيب صلى اهلل عليو كسلم عبد اهلل
ٝتع النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،توُب با١تدينة سنة ثبلث كأربعُت .

انظر  :رجاؿ صحيح البخارم رقم الًتٚتة (  ، )390 /1 ( )550معرفة الصحابة (  ، )1663 /3األعبلـ
(. )90/4
( )1أخرجو البخارم  ،كتاب :ا١تناقب  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب " يعرفونو كما يعرفوف أبناءىىم  ، ".......رقم
( . ) 206 / 4 ( ) 3635
( )2انظر  :الذخَتة للقراُب ( . ) 73 / 11
( )3انظر  :األـ ( ، )35 /7مغٍت احملتاج ( ، )473 /4ا١تهذب (. )588/5
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 121
( )5أخرجو البيهقي ُب سننو الكتل  ،كتاب الشهادات  ،باب تأكيد اليمُت بالزماف كاٟتلف على ا١تصحف  ،رقم
اٟتديث (  ، )178 /10 ( )21218كالبيهقي ُب سننو الصغرل  ،رقم اٟتديث ( ، )289 /3 ( )4618
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كجو الداللة :
أنو لو ٓب يكن األمر مشركعان ١تا طلب منو أف ٭تلف على ا١تصحف.
اعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف التغليظ على ا١تصحف من األمور التعبدية احملضة فبل بد لو من دليل أك حجة يستند
إليها من كتاب اهلل تعأب  ،أك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،أك فعل ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم ،كذلك غَت متحقق (.)1
الوجو الثاني :

أف األثر ا١تذكور ليس لو إسناد أصبلن (.)2
جواب عن االعتراض :
أف آّتهد ٬توز لو أف ٬تدد أحكاما ٓب تكن معهودة ُب زمن النيب  -صلى اهلل عليو
كسلم  -كال ُب زمن الصحابة رضي اهلل عنهم بقدر ما ٭تدثو الناس من األمور ا٠تارجة عن
الشرعْ ،تيث لو كقعت ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،أك ُب زمن الصحابة رضي اهلل
عنهم ٟتكموا فيها بذلك  ،كمن ذلك اٟتلف على ا١تصحف  ،فإنو ٓب يعهد سببو ُب زماف
النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ،كال ُب زمن الصحابة  ،كإ٪تا قلنا ّتوازه بل بسنيتو ُب زماننا
لًتتب الضرر على تركو (.)3
القوؿ الثاني :
أنو ال يشرع تغليظ اليمُت بالتحليف على ا١تصحف ،بل ىو بدعة  .كإٔب ذلك ذىب
ػػػػػػػػػ
=

كالبيهقي ُب كتابو معرفة السنن كاآلثار  ،رقم اٟتديث (  ، )303 /14 ( )20059كاألثر غَت صحيح بل ال
أصل لو  ،حيث قاؿ الشافعي ُب إسناده :أخت٘ب مطرؼ بن مازف بإسناد ال أحفظو .أ.ىػ .

( )1ا١تغٍت (. )227/14
( )2تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1141
( )3انظر  :حاشية العدكم ( ، )312/2تبصرة اٟتكاـ (. )222/1
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بعع ا١تالكية( ، )1كىو مذىب اٟتنابلة  ، )2( ،كاستلوا لذلك بدليلُت ك٫تا :
-1أف التحليف على ا١تصحف زيادة على ما أمر بو اهلل تعأب كٓب يفعلو رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو  ،كالتغليظ على ا١تصحف ال بد لو من دليل أك حجة يستند
إليها  ،سواءن كاف من كتاب اهلل تعأب أك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
-2أنو ٓب يفعلو ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم كال قضاهتم  ،كٓب ينقل عن و
أحد من
الصحابة رضي اهلل عنهم بل ذلك غَت متحقق(.)3
اعتراض :

أنو نقل عن ابن الزبَت ( )4رضي اهلل عنو أنو أيمر بأف ٭تلف على ا١تصحف(. )5
جواب عن االعتراض من كجهين :

الوجو األكؿ :
أف األثر ا١تذكور ليس لو إسناد أصبلن (. )6

الوجو الثاني :

أف التغليظ على ا١تصحف من األمور التعبدية احملضة فبل بد لو من دليل أك حجة يستند
إليها من كتاب اهلل تعأب  ،أك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،أك فعل ا٠تلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم ،كذلك غَت متحقق (.)7

( )1انظر  :مواىب اٞتليل ( . ) 217 / 6
( )2انظر  :ا١تغٍت (  ، )227/14اإلشراؼ (  ، )217/4قاؿ ابن قدامة  :قاؿ ابن ا١تنذر ٓ :ب ٧تد أحدا يوجب
اليمُت با١تصحف ) .
( )3انظر  :مواىب اٞتليل (  ، ) 217 / 6ا١تغٍت ( ، )227/14اإلشراؼ (. )217/4
( )4تقدمت ترٚتتو ص ( . ) 121
( )5تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1141
( )6تقدـ ٗتر٬تو ص (. )1141
( )7انظر  :ا١تغٍت ( ، )227/14اإلشراؼ (. )217/4
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القوؿ الثالث :
أنو ٬توز تغليظ اليمُت بالتحليف على ا١تصحف  ،كإٔب ذلك ذىب ٚتهور ا١تالكية
رٛتهم اهلل تعأب ( ، )1كاستدلوا لذلك بدليل كاحد كىو:
أف آّتهد ٬توز لو أف ٬تدد أحكاما ٓب تكن معهودة ُب زمن النيب  -صلى اهلل عليو
كسلم  -كال ُب زمن الصحابة رضي اهلل عنهم بقدر ما ٭تدثو الناس من األمور ا٠تارجة عن
الشرعْ ،تيث لو كقعت ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،أك ُب زمن الصحابة رضي اهلل
عنهم ٟتكموا فيها بذلك ٨ ،تو القياـ ا١تطلوب ُب زماننا لًتتب الضرر على تركو  ،فإنو ٓب
يعهد سببو ُب زماف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ،كال ُب زمن الصحابة ،ك٨تو اٟتلف على
ا١تصحف (.)2
اعتراض :

كقد اعًتض عليو باالعًتاض نفسو الذم اعًتض بو على دليل القوؿ األكؿ كأجيب عنو
باٞتواب نفسو .
الراجح :

بعد استعراض أقوال أهل العلم وأدلتهم الذي يظهر لي أن القول الراجح هو ما ذىب إليو
أصحاب القوؿ الثا٘ب القائل بعدـ مشركعية تغليظ اٟتلف با١تصحف  ،كذلك لؤلسباب
التالية :
_1أنو ٓب يفعلو ا٠تلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم كال قضاهتم  ،كٓب ينقل عن و
أحد من
الصحابة رضي اهلل عنهم بل ذلك غَت متحقق.
_2أف التغليظ على ا١تصحف من األمور التعبدية احملضة  ،فبل بد لو من دليل أك حجة
يستند إليها من كتاب اهلل تعأب  ،أك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،أك فعل ا٠تلفاء
( )1انظر  :الشرح الكبَت للدردير  ، ) 228 / 4 ( ،الذخَتة للقراُب (  ، ) 73 / 11حاشية الصاكم ،
(  ، ) 315 / 4الفواكو الدكا٘ب على رسالة أيب زيد القَتكا٘ب (  ، ) 22 / 2حاشية العدكم (. )312/2
( )2حاشية العدكم ( ، )312/2تبصرة اٟتكاـ (  . )222/1قاؿ ابن فرحوف كاف ابن لبابة – من ا١تالكية – يفيت
ُب ا١تريضة ٕتب عليها اليمُت ُب مقطع اٟتق أهنا ٖتلف ُب بيتها على ا١تصحف .
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الراشدين رضي اهلل عنهم ،كذلك غَت متحقق .
-3أف التحليف على ا١تصحف زيادة على ما أمر بو اهلل تعأب ككذلك ما أمر بو رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم .
_4أف األثر ا١تذكور الذم استدؿ بو أصحاب القوؿ األكؿ على مشركعية التغليظ على
ا١تصحف ليس لو إسناد أصبلن  ،كعبلة على ذلك فإف األحاديث األقول صحة ٓب ترد فيها
ىذه الؤللفاظ ،كحديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  :أف اليهود جاؤكا إٔب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فذكركا لو أف رجبل منهم كامرأة زنيا فقاؿ ٢تم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم« :ما ٕتدكف ُب التوراة ُب شأف الرجم؟» قالوا :نفضحهم ك٬تلدكف قاؿ عبد اهلل بن
سبلـ :كذبتم إف فيها الرجم  ،فأتوا بالتوراة فنشركىا  ،فوضع أحدىم يده على آية الرجم ،
فقرأ ما قبلها كما بعدىا  ،فقاؿ عبد اهلل بن سبلـ  :ارفع يدؾ  ،فرفع  ،فإذا فيها آية الرجم ،
فقالوا  :صدؽ يا ٤تمد فيها آية الرجم  ،فأمر ّٔما النيب صلى اهلل عليو كسلم فرٚتا  ،كُب
ركاية  :قاؿ :ارفع يدؾ فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوح  ،فقاؿ :يا ٤تمد إف فيها آية الرجم ،
كلكنا نتكا٘تو بيننا  ،فأمر ّٔما فرٚتا " ( ،)1فلم يرد حديث صحيح كرد فيو التغليظ باٟتلف
على ا١تصحف.
_5على فرض التسليم بصحة اٟتديث  ،فإنو ليس ُب ٤تل ا٠تبلؼ  ،إذ إف الوارد ُب
اٟتديث اٟتلف باهلل الذم أنزؿ التوراة  ،كليس فيو التغليظ باٟتلف على التوراة حىت يسلم
و
كحينئذ ال يصح االستدالؿ أيضان .
بصحة القياس  ،كشتاف بينهما ،

( )1أخرجو البخارم  ،كتاب :ا١تناقب  ،باب  :قوؿ اهلل تعأب " يعرفونو كما يعرفوف
أبناءىىم  ، ".......رقم
( . ) 206 / 4 ( ) 3635
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الخاتمة
أىم نتائج البحث
اٟتمد هلل  ،كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل  ،كعلى آلو كأصحابو كمن كااله  ،كسلم
تسليما كثَتا أما بعد :
فإنو بعد عوف اهلل كتوفيقو قمت بتقسيم ىذا البحث إٔب مقدمة  ،ك٘تهيد  ،كٜتسة
أبواب  ،كخا٘تة  ،كفهارس عامة .
_1أما ا١تقدمة فضمنتها سبب اختيار ا١توضوع  ،ك الدراسات السابقة فيو  ،كا١تنهج
العلمي  ،كا٠تطة العلمية  ،كما ضمنت التمهيد الذم حول ٜتسة مباحث  ،التعريف
با٠تلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم  ،كبياف منزلتهم كأ٫تية فقههم كحكم اتفاقهم ك ٥تالفتهم .
_2كأما الباب األكؿ فجعلتو يتعلق بالمسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف

في البيع  ،كالوقف  ،كالوصايا  ،كالفرائض  ،كضمنتو أربعة فصوؿ  ،الفصل األكؿ :
الربا كالحجر كالصلح  ،كحول بذلك مبحثين :
المبحث األكؿ  :الربا  ،كفيو ثالثة مطالب تضمنت :
_3ا١تطلب األكؿ ٖ :ترٙب ربا الفضل  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح
قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بتحرٙب ربا الفضل .
_4ا١تطلب الثا٘ب  :جواز خرص الثمار ُب العرايا  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
ثبلثة أقواؿ ، ،كالراجح ىو القوؿ الثالث القائل ّتواز بيع العرايا ّتميع صوره .
_5ا١تطلب الثالث ٖ :ترٙب ا١تكوس  ،كقد اتفق أىل العلم على ٖترٯتها .
أما المبحث الثاني  :الحجر كالصلح  ،فتضمن ثالثة مطالب :

_6ا١تطلب األكؿ  :مشركعية اٟتبس  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح
قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ٔتشركعية اٟتبس .
 _7ا١تطلب الثا٘ب  :عدـ مشركعية حبس ا١تدين ا١تعسر كقد اختلف فيو أىل العلم على
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قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بعدـ مشركعية حبس ا١تدين ا١تعسر .
 _8ا١تطلب الثالث  :جواز إخراج اٞتناح ُب طريق ا١تسلمُت إذا ٓب يكن ضارا ّٔم  .كقد
اختلف فيو أىل العلم على أربعة أقواؿ  ،كالراجح ىو القوؿ الثا٘ب القائل ّتواز إخراج اٞتناح
ُب طريق ا١تسلمُت إذا ٓب يكن ضارا ّٔم .
كأما الفصل الثاني  :المساقاة  ،كالمزارعة  ،كالغصب  ،كإحياء الموات  ،كاللقيط

 ،فحول مبحثين :
المبحث األكؿ  :المساقاة كالمزارعة  ،كفيو أربعة مطالب  ،تضمنت :

_9ا١تطلب األكؿ  :مشركعية ا١تساقاة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ٔتشركعية ا١تساقاة .
_10ا١تطلب الثا٘ب  :مشركعية ا١تزارعة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ٔتشركعة ا١تزارعة .
_11ا١تطلب الثالث  :عدـ اشًتاط مدة آلخر عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح ىو القوؿ الثا٘ب القائل بعدـ اشًتاط مدة آلخر
عقد ا١تساقاة أك ا١تزارعة .
_12ا١تطلب الرابع  :عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض ُب ا١تزارعة  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بعدـ اشًتاط كوف البذر
من رب األرض ُب ا١تزارعة .

كالمبحث الثاني  :الغصب كإحياء الموات كاللقيط ،كفيو خمسة مطالب ،تضمنت

_13 :ا١تطلب األكؿ  :إذا أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه كاف لو ملكا ،
كقد اختلف فيو أىل العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل إذا
أسلم اٟتريب كبيده ماؿ مسلم باالغتناـ ك٨توه كاف لو ملكا .
_14ا١تطلب الثا٘ب  :لئلماـ إقطاع غَت موات ٘تليكا كانتفاعا للمصلحة  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح ىو القوؿ الثا٘ب القائل ّتواز إقطاع األراضي
العامرة غَت موات ٘تليكا كانتفاعا للمصلحة إذا كاف اإلماـ عادالن .
_15ا١تطلب الثالث  :ا١توات ال حد لو إال أف يكوف عامرا  ،كقد اختلف فيو أىل العلم
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على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل أف ا١توات ال حد لو إال أف يكوف عامرا.
_16ا١تطلب الرابع  :عدـ مشركعية إحياء حرٙب العامر  ،كقد اختلف فيو أىل العلم
على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بعدـ مشركعية إحياء حرٙب العامر .
_17ا١تطلب ا٠تامس  :مشركعية اٟتكم بالقيافة  .كقد اختلف فيو أىل العلم على
ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ٔتشركعية اٟتكم بالقيافة .
كأما الفصل الثالث  :الوقف كالهبة كالوصايا  ،فحول مبحثين :

المبحث األكؿ  :الوقف كالهبة ،كفيو مطلباف تضمنا مطلبين كىما :
_18ا١تطلب األكؿ ٬ :توز تغيَت صورة الوقف للمصلحة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم
على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل ّتواز تغيَت صورة الوقف للمصلحة .
_19ا١تطلب الثا٘ب  :تشًتط القسمة ُب ىبة العقار  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بعدـ اشًتط القسمة ُب ىبة العقار .
المبحث الثاني  :الوصايا  ،كفيو مطلباف تضمنا مطلبين أيضا كىما :
_20ا١تطلب األكؿ  :يقبل ُب إثبات الوصية شاىد كٯتُت  ،كقد اختلف فيو أىل العلم
على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل يقبل ُب إثبات الوصية شاىد كٯتُت .
_21ا١تطلب الثا٘ب  :حجية الكتابة ُب الوصية  .كقد اختلف فيو أىل العلم على أقواؿ
 ،كالراجح القوؿ الثالث كىو قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ْتجية الكتابة ُب الوصية إذا
كانت الكتابو با٠تط الثابت للموصي .
كما أف الفصل الرابع كاألخير جعلتو في الفرائض  ،كحول بذلك مبحثين فقط ،

كىما _22ا١تبحث األكؿ  :ال ترث أكثر من جدتُت  . ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
أقواؿ  ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل إف ٚتيع اٞتدات الصحيحات ا١تتحاذيات يرثن .
_25ا١تبحث الثا٘ب  :كال يرث ا١تسلم الكافر  .كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بعدـ جواز إرث ا١تسلم من الكافر .
أما الباب الثاني فجعلتو يتعلق بالمسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في

النكاح كالطالؽ كالعدة كالحضانة  ،كضمنتو فصلين ،
الفصل األكؿ  :النكاح  ،كحول ستة مباحث  ،تضمنت :
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_24ا١تبحث األكؿ  :النكاح أفضل من نوافل العبادات  ،كقد اختلف فيو أىل العلم
على قولُت  ،كالراجح القوؿ الثا٘ب القائل بأف النكاح أفضل من نوافل العبادات .
_25ا١تبحث الثا٘ب  :حرمة عقد النكاح للمحرـ  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ْترمة عقد النكاح للمحرـ .
_26ا١تبحث الثالث ٖ :ترٙب نكاح ا١تتعة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بتحرٙب نكاح ا١تتعة .
_27ا١تبحث الرابع  :كراىية العزؿ عن الزكجة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على أربعة
أقواؿ  ،كالراجح القوؿ الثالث القائل بكراىية العزؿ عن الزكجة  ،إال إذا كاف بدار حرب
فيسن .
_28ا١تبحث ا٠تامس  :كجوب ا١تهر كامبل على من أغلق بابان أك أرخى سًتان  ،كقد
اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بوجوب ا١تهر
كامبل على من أغلق بابان أك أرخى سًتان .
_29ا١تبحث السادس  :كجوب العدة على الذمية اليت تزكجها مسلم  ،اتفق عليها
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب .

كأما الفصل الثاني  :العدة كالحضانة كالنفقات  ،فقد حول مبحثين ،

المبحث األكؿ  :العدة  ،كفيو مطلباف تضمنا مسألتين ىما :
_30ا١تطلب األكؿ  :تنقضي العدة بالغسل من اٟتيضة الثالثة ،كقد اختلف فيو أىل
العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ الثا٘ب القائل تنقضي العدة بالغسل من اٟتيضة الثالثة
_31ا١تطلب الثا٘ب  :كجوب العدة على كل من خبل ّٔا زكجها كإف ٓب يطأىا ،كقد
اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بوجوب العدة
على كل من خبل ّٔا زكجها كإف ٓب يطأىا .
كالمبحث الثاني  :الحضانة كالنفقات  ،كفيو ثالثة مطالب تضمنت :
_32ا١تطلب األكؿ  :مشركعية ٗتيَت الولد بُت كالديو بدكف قرعة ،كقد اختلف فيو أىل
العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ الثالث القائل أف اإلماـ يدعو األبوين إٔب االستهاـ
خَت االبن فإف أبيا حكم
على االبن فإف أجابا إٔب ذلك أسهم بينهما  ،كإف أبيا أك أحد٫تا َّ
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بو ١تن يراه أىبل بو منهما .
_33ا١تطلب الثا٘ب  :كمن كطئ امرأة يعتقدىا زكجتو فإنو يلحقو نسب كلده منها ،كقد
اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
_34ا١تطلب الثالث  :٭تق لئلماـ أف يكًتم منزال للمعتدة من طبلؽ رجعي على
زكجها إذا ٓب ٬تد متطوعان ٔتسكن كقد اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك  ،إال أهنم
اختلفوا ُب البائن على قولُت  ،كالراجح ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم أف ا١تبتوتة ال سكٌت ٢تا
أصبلن .
كأما الباب الثالث فجعلتو يتعلق بالمسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في

الجنايات  ،كالقسامة كالديات  ،كضمنتو فصلين ،
الفصل األكؿ  :القصاص  ،كالقسامة  ،كقسمتو إلى خمسة مباحث تضمنت :
_35ا١تبحث األكؿ  :مشركعية القصاص اللطمة كالضربة كمن كل شيء يقدر على
االقتصاص منو ،كقد اختلف فيو أىل العلم على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل
مشركعية القصاص من كل شيء يقدر على االقتصاص منو .
_36ا١تبحث الثا٘ب  :كال يقتل اٟتر بالعبد  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على ثبلثة أقواؿ
 ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل أنو ال يقتل اٟتر بالعبد .
_37ا١تبحث الثالث  :عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص ،كقد اتفق الفقهاء على
عدـ جواز إعفاء الوالة من القصاص .
_38ا١تبحث الرابع  :إذا عع اٞتا٘ب يد غَته فجذب آٍّت عليو يده باألسهل فسقطت
أسناف اٞتا٘ب أك بعضها فهدر ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور
أىل العلم القائل إذا عع اٞتا٘ب يد غَته فجذب آٍّت عليو يده باألسهل فسقطت أسناف
اٞتا٘ب أك بعضها فهدر كىو القوؿ األكؿ .
_39ا١تبحث ا٠تامس  :مشركعية القود بالقسامةكقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت
 ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ٔتشركعية القود بالقسامة .
كأما الفصل الثاني  :الديات  ،فتضمن مبحثين ىما :
_40ا١تبحث األكؿ  :كجوب الدية ُب ذىاب اٞتماع من آٍّت عليو مع بقاء مائو
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كسبلمة ذكره  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم
القائل بوجوب الدية ُب ذىاب اٞتماع من آٍّت عليو مع بقاء مائو كسبلمة ذكره .
_41ا١تبحث الثا٘ب  :جواز تغليظ الدية  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ّتواز تغليظ الدية .
كأما الباب الرابع فجعلتو يتعلق بالمسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في
الحدكد كالتعزير  ،كضمنتو ثالثة فصوؿ ،

الفصل األكؿ  :حد الزنى كالقذؼ كشرب الخمر  ،كفيو مبحثاف
المبحث األكؿ :حد الزنى كالقذؼ  ،كفيو خمسة مطالب تضمنت :

_42ا١تطلب األكؿ  :كجوب تغريب الزا٘ب البكر مع جلده  ،كقد اتفق الفقهاء على
ذلك .
_43ا١تطلب الثا٘ب ٬ :تلد العبد ُب الزٗب كالقذؼ على النصف من اٟتر  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بأنو ٬تلد العبد ُب الزٗب
كالقذؼ على النصف من اٟتر .
_44ا١تطلب الثالث  :جواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن اإلقرار ُب اٟتدكد  ،كقد اختلف فيو
أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل ّتواز تلقُت ا١تقر الرجوع عن
اإلقرار ُب اٟتدكد .
_45ا١تطلب الرابع  :ثبوت اٟتد باٟتمل إف ٓب تدع ا١ترأة شبهة  ،كقد اختلف فيو أىل
العلم على قولُت  ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل  ،ثبوت اٟتد باٟتمل إف ٓب تدع ا١ترأة شبهة
_46ا١تطلب ا٠تامس  :عدـ كجوب اٟتد إال على من علمو  ،كقد اتفق الفقهاء على
ذلك.
كالمبحث الثاني  :شرب الخمر  ،كفيو مطلباف تضمنا :
_47ا١تطلب األكؿ  :جلد شارب ا٠تمر أربعُت جلدة  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ األكؿ القائل ّتلد شارب ا٠تمر أربعُت جلدة كالثا٘ب ُب نفس
كل ك و
احد منهما ٭تمل على حاؿ ،
الوقت القائل ّتلد شارب ا٠تمر ٙتانُت جلدة  ،إال أف َّ
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كىذا ْتسب اجتهادم القاصر كاهلل أعلم .
_48ا١تطلب الثا٘ب  :كجوب إقامة اٟتد على شارب ا٠تمر إذا كجدت منو رائحة أك رئي
كىو يتقيؤىا  .كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم
القائل بعدـ كجوب إقامة اٟتد على شارب ا٠تمر إذا كجدت منو رائحة أك رئي كىو يتقيؤىا
كأما الفصل الثاني  :التعزير  ،فحول ستة مباحث كىي :

_49ا١تبحث األكؿ  :التعزير ليس فيو حد معُت  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على
سبعة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ السابع القائل بأف التعزير ليس فيو حد معُت .
_50ا١تبحث الثا٘ب  :جواز التعزير با١تاؿ  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على ٜتسة أقواؿ
 ،كالراجح القوؿ الثا٘ب القائل ّتواز التعزير با١تاؿ .
_51ا١تبحث الثالث  :إذا كجد الرجل كا١ترأة ُب ٟتاؼ كاحد جلدا مائة جلدة  ،كقد
اختلف فيو أىل العلم على أربعة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ الرابع القائل إذا كجد الرجل كا١ترأة
ُب ٟتاؼ كاحد فيجب تعزير٫تا ْتسب اجتهاد اإلماـ .
_52ا١تبحث الرابع  :ال يشًتط إلقامة عقوبة التعزير إقرار أكشهود ،كقد اختلف فيو
أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بأنو ال يشًتط إلقامة عقوبة
التعزير إقرار أكشهود .
_53ا١تبحث ا٠تامس  :مشركعية تعزير من يعقد نكاحا فاسدا  ،كقد اتفق الفقهاء
رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
_54ا١تبحث السادس  :مشركعية التعزير ُب كل معصية ال حد فيها كال كفارة  ،كقد
اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
كأما الفصل الثالث  :حد السرقة كالردة  ،فقد حول خمسة مباحث كىي :

_55ا١تبحث األكؿ  :كجوب قطع يد السارؽ اليمٌت من مفصل الكف  ،كقد اتفق
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
_56ا١تبحث الثا٘ب  :كجوب قطع رجل السارؽ إذا تكررت سرقتو  ،كتتفرع ىذه ا١تسألة
إٔب مسألتُت  :األكٔب إذا سرؽ مرة ثانية كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح
قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل إذا تكررت سرقتو للمرة الثانية قطعت رجلو اليسرل  ،كأما
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ا١تسألة الثانية كىي إذا سرؽ ثبلث مرات فأكثر فقد اختلف أىل العلم فيها على قولُت
كالراجح ىو القوؿ األكؿ أنو ال يقطع منو شيء كإ٪تا يعزر بالسجن أك ٨توه .
_57ا١تبحث الثالث  :ال يضمن السارؽ بعد سرقتو إذا أقيم عليو اٟتد  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح القوؿ الثا٘ب القائل بوجوب الضماف على السارؽ بعد
سرقتو إذا أقيم عليو اٟتد  ،إما با١تثل أك القيمة .
_58ا١تبحث الرابع  :كجوب القطع ُب سرقة ثبلثة دراىم أك ربع دينار  ،كقد اختلف
فيو أىل العلم على قولُت  ،كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بوجوب القطع ُب سرقة
ثبلثة دراىم أك ربع دينار .
_59ا١تبحث ا٠تامس  :كجوب قتل الساحر  ،كقد اختلف فيو أىل العلم على قولُت ،
كالراجح قوؿ ٚتهور أىل العلم القائل بوجوب قتل الساحر .

كأما الباب الخامس فجعلتو يتعلق بالمسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف في

القضاء كالدعاكل  ،كضمنتو فصلين ،
الفصل األكؿ  :آداب القضاء  ،كحول تسعة مباحث ىي :
_60ا١تبحث األكؿ  :كجوب تقليد اٟتاكم قاضيا ُب كل ناحية من الببلد  ،كقد اتفق
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
_61ا١تبحث الثا٘ب  :توٕب القضاء أفضل من تركو ١تن استجمع شركطو  ،كىذه فيها
مسألتاف  ،األكٔب إذا ٓب يوجد غَته من القضاة  ،كقد اختلف أىل العلم فيها على قولُت ،
كالراجح قوؿ اٞتمهور أنو يتعُت عليو القضاء  ،كا١تسألة الثانية إذا كجد غَته  ،كقد اتفق
الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على إباحة توٕب القضاء .
_62ا١تبحث الثالث  :عدـ جواز تولية ا١ترأة للقضاء  ،كقد اختلف أىل العلم فيها على
ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح قوؿ اٞتمهور عدـ جواز تولية ا١ترأة للقضاء مطلقان .
_63ا١تبحث الرابع  :من آداب القاضي أف ٬تلس على بساط أك غَته كال ٬تلس على
الًتاب  ،كقد اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
_64ا١تبحث ا٠تامس  :عدـ اشًتاط اإلشهاد ُب تولية القضاء  ،كقد اتفق الفقهاء
رٛتهم اهلل تعأب على ذلك .
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_65ا١تبحث السادس  :جواز اٞتلوس ُب ا١تسجد للقضاء كفصل ا٠تصومات  ،كقد
اختلف أىل العلم فيها على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح قوؿ اٞتمهور كىو جواز اٞتلوس ُب
ا١تسجد للقضاء كفصل ا٠تصومات .
_66ا١تبحث السابع  :كجوب العمل ٓتت الواحد  ،كقد اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل تعأب
على ذلك .
_67ا١تبحث الثامن  :تكفي االستفاضة عن الشهادة  ،كقد اتفق الفقهاء رٛتهم اهلل
تعأب على ذلك .
_68ا١تبحث التاسع  :جواز عزؿ القاضي من قبل اإلماـ مطلقا  .كقد اختلف أىل
العلم فيها على قولُت  ،كالراجح قوؿ اٞتمهور القائل ّتواز عزؿ القاضي من قبل اإلماـ
مطلقا .
كأما الفصل الثاني  :مسائل الدعاكل  ،فحول ثالثة مباحث كىي :

_69ا١تبحث األكؿ  :ثبوت ا١تاؿ ١تدعيو بشاىد كٯتُت  ،كقد اختلف أىل العلم فيها
على قولُت  ،كالراجح قوؿ اٞتمهور القائل بثبوت ا١تاؿ ١تدعيو بشاىد كٯتُت .
_70ا١تبحث الثا٘ب  :جواز اٟتكم للمدعي من غَت مطالبة إذا دؿ عليو اٟتاؿ  ،كقد
اختلف أىل العلم فيها على قولُت  ،كالراجح القوؿ الثا٘ب خبلفان للجمهور القائل ّتواز
اٟتكم للمدعي من غَت مطالبة إذا دؿ عليو اٟتاؿ .
_71ا١تبحث الثالث  :عدـ مشركعية تغليظ اليمُت با١تصحف  ،كقد اختلف أىل العلم
فيها على ثبلثة أقواؿ  ،كالراجح القوؿ الثا٘ب عدـ مشركعية تغليظ اليمُت با١تصحف .
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أصحايب كالنجوـ بأيهم اقتديتم

95

أصحايب كالنجوـ بأيهم

94

أصيب رجل ُب عهد رسوؿ اهلل ...

195
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أصيب رجل ُب عهد رسوؿ اهلل فقاؿ رسوؿ اهلل تصدقوا ....

197

افتدكا بالذين من بعدم أيب بكر

94

اقتدكا بالذين من بعدم

93

أال كل شيء من أمر اٞتاىلية ...

273

أٓب ترل أف ٣تززان ....

332

أٓب تسمعي ما قاؿ ا١تدٞتي

331

أمرت أف أقاتل الناس ....

283

إف الذم أفتيت بو صاحبكم ال ٯتل  ...فقاؿ يا معشر الصيارفة ....

126

أف الصديق رضي اهلل عنو ١تا جاءتو اٞتدة تطلب مَتاثها................
إف اهلل بعثٍت إليكم فقلتم كذبت

56

إف اهلل يؤيد ىذا ....

333

إف ا١تقسطُت ُب الدنيا على منابر من نور عن ٯتُت الرٛتن ككلتا يديو ٯتُت الذين يعدلوف
ُب حكمهم كأىلهم كما يكليوا
أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت مع الشاىد
أف النَب -صلى اهلل عليو كسلم -قضى باليمُت مع الشاىد
أف النيب  بعث عليان قاضيان إٔب اليمن
185

أف النيب حبس رجبلن ُب هتمة ...

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضى بشهادة شاىد كاحد كٯتُت صاحب اٟتق كقضى بو
علي بالعراؽ
184-183

أف ثقيفان اسرت رجلُت ...ز

269

إف دمائكم كأموالكم ....

أف رجبلن أتى النيب  يتقاضاف ....
أف رجبلن أتى النيب يتقاضاه فأغلظ

200

أف رجبلن قاؿ يا رسوؿ اهلل أرأيت رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن إٔب أف قاؿ فتبلعنا ُب
ا١تسجد كأنا شاىد

187-186

أف رجلُت من

٣تن ٙتنو ثبلثة دراىم
أف رسوؿ اهلل  قطع ُب ٍّ
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ُت مع الش ً
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم -قى ى ً ً
أ َّ
َّاى ًد يىػ ٍع ًٌت ًَب األ ٍىم ىو ًاؿ
ىف ىر يس ى
ضى بالٍيىم ً ى ى
وؿ اللَّ ًو -صلى اهلل عليو كسلم -قى ً ً
اى ود كىٯتً و
أ َّ
ضى بًًو ىعلً ُّى بٍ ين أًىىب
ىف ىر يس ى
ُت ىكقى ى
ى
ضى ب ىش ى
طىالً و
ب ىر ًض ىى اللَّوي ىعٍنوي بًالٍعًىر ًاؽ
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى بيمُت كشاىد
إف سرؽ فاقطعوا يده ٍب إف سرؽ فاقطعوا رجلو ٍب إف سرؽ فاقطعوا يده ٍب إف سرؽ
فاقطعوا رجلو
إف شئت حبست أصلها

367

إف صاحب ا١تكس ُب النار

166

إف صاحب ا١تكس ُب الناس

168

أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أتى برجل أقصع اليد كالرجل قد سرؽ ...
173
إف كاف يدان بيد فبل بأس ....

137
57

إف ٓب ٕتديٍت فأتى أبا بكر

أف معاكية أرسل إٔب عمر ٔتاؿ

172-171

إف من أمن الناس علي ُب صحبتو

56

أنت مٍت ٔتنزلة ىاركف من موسى

71

أنت مٍت ٔتنزلة ىاركف

71-70

أنت مٍت كأنا منك

70

أنت مٍت كأنا منك

71

أنو أتى برجلُت قتل أحد٫تا

174

إنو من يعش منكم فسَتل اختبلفان
إهنا ستكوف فنت كاختبلؼ

75
68

إهنا ستكوف فتنة كاختبلؼ

67

إ٘ب سائلك عن ثبلث ....

346-345

أك إنكم لتفعلوف ذلك

576

أكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالطاعة

90

أم الناس خَت ؟ قاؿ " القرف الذم "

82

أم الناس خَت قاؿ القرف

81
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أين ابن عمك قالت كاف بيٍت كبينو

69

باع شريك ٕب بالكوفة دراىم بدراىم

135-134

بعث النيب خيبلن قبل ٧تد  ،..فقاؿ " ما عندؾ يا ٙتامة " ...

185

بعث معاذ بن جبل إٔب اليمن كقاؿ لو مب ٖتكم ؟ .................
البينة على ا١تدعي كاليمُت ....

425

البينة على ا١تدعي كاليمُت ....

755

بينما أنا نائم شربت ....

62

بينما أنا نائم شربت

63

رجل فتخطى الناس حىت قرب إليو فقاؿ
بينما رسوؿ اهلل  ٮتطب يوـ اٞتمعة إذ أتى ه
يا رسوؿ اهلل أقم علي اٟتد .......
تزكجوا الودكد الولود ...

498

تفتح أبواب السماء ....

166

تفتح أبواب السماء نصف ....

168

تفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة

76

تفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت

75

تقاضيت ابن أيب حدرد دينان ُب ا١تسجد حىت ارتفعت أصواتنا
ي
تقطع اليد ُب ربع دينار فصاعدان
تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل

45

تكوف النبوة فيكم ما شاء اهلل

46

التمر بالتمر كيبلن بكيل

144
144

التمر بالتمر كيبلن بكيل

توَب كىو ابن ثبلث كستُت

42

ثقيفان أسرت رجلُت من أصحاب النيب ...

185

جاء ببلؿ إٔب النيب  بتمر بر٘ب فقاؿ لو النيب " من أين ىذا " ...

118

جاء ببلؿ إٔب النيب بتمر بر٘ب ....

117

جاءت الغامدية ....

165-164

جاءت اليهود بيهودم كيهودية إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فقالوا :أقم
-1202-

عليهما اٟتد...............
جاءه صاحب ٩تلة بصاغ من ٘تر طيب  ...فقاؿ لو النيب " أٗب لك ىذا " 123

جنٌبوا مساجدكم صبيانكم ك٣تانينكم.............
اٞتهر بالبسملة
حبب إٔب من دنياكم ....

509

حبس األصل كسهل الثمرة

225

حبس الرجل بعد ما يعرؼ ما عليو ...ز

174

حد الساحر ضربة بالسيف
اٟتر باٟتر كالعبد بالعبد

715

حرـ اهلل مكة فمن كاف يؤمن باهلل ..ز

787

حيث سئل النيب  أم الناس أحب إليك قاؿ عائشة

59

خذكا عٍت  ،خذكا عٍت ....

806

خذكا ما كجدًب ...

197

خرج رجبلف ُب سفر فحضرت الصبلة كليس معهما ماء ...

107

خرج رجبلف ُب سفر فحضرت الصبلة

108

خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ُب أضحى أك فطر إٔب ا١تصلى فمر على النساء
خففوا ُب ا٠توص فإف ُب ا١تاؿ ....ز

146

خفقوا ُب ا٠ترص فإف ُب ا١تاؿ العرية

146

خبلفة النبوة ثبلثة سنة

38

خبلفة النبوة ثبلثوف سنة

38

دحع ُب بيع العرايا ُب ٜتسة

153

الدنيا بالدنيا كالدرىم بالدرىم ...

112

الدينار بالدينار كالدرىم بالدرىم

113

الذىب بالذىب  .فمن زاد أك استزاد

118

الذىب بالذىب  ....مثبلن ٔتثل فمن زاد فقد أرىب
الذىب بالذىب كالفضة بالفضة مثبلن ٔتثل

125
124

الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالت بالت  .فإذا اختلفت األصناؼ

118

الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالت بالت كالشعَت بالشعَت

119
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الذىب بالذىب كالفضة بالفضة

112

الذىب بالذىب كالفضة بالفضة

112

الذىب بالذىب كزنان بوزف

111
54

ذىبت أنا كأبو بكر كعمر
ذىبت أنا كأبو بكر كعمر

55

رجبلن أتى إٔب النيب ...

336

رخص رسوؿ اهلل ُب بيع العرايا النخلة كالنخلتُت ..

153

رخص ُب العرايا أف تباع بعرضها

154

رخص ُب العرية يأخذىا أىل ...

151

رخص ُب بيع العرايا

145

رفع اليدين عند الركوع  ،كعند رفع الرأس من الركوع
سألت ابن عباس عن العرؼ يدان بيد ...
سبحاف اهلل بئسما جزهتا ...

123
282

سًتكف بعدم أثره .....

303

سئل النيب " أم الناس أحب إليك قاؿ عائشة ....

60

سئل أم الرجاؿ أحب إليك

54

سئل أم الرجاؿ أحب إليك

55

سئل رسوؿ اهلل أم األعماؿ ...

510

ضالة اإلبل بل ا١تكتومة غرامتها

944

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء

2

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء

2

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء

2

عن ابن عباس ١ ...تا أتى ماعز بن مالك ...
عن أيب اٞتوزاء قاؿ ٝتعتو يأمر بالعرؼ يعٍت ابن عباس ...

826

عن أيب ىريرة " أف امرأة جاءت إٔب رسوؿ اهلل ....

648

عن أيب ىريرة  " ...جاء أعرايب إٔب النيب "

806

547
عن أيب ىريرة أف النيب ١تا خرج نزؿ ثنية الوداع ...
عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل قاؿ  " :ال ٯتنعن جار جارة أف يغرز خشب ُب جدارة ..
-1204-

210
عن أسامة بن زيد قاؿ يا رسوؿ اهلل ...

270

عن أنس بن مالك " جاء ثبلثة رىط "

497-496

عن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل قاؿ يأنس " كتاب اهلل " ..

729

عن جدامة بنت كىب قالت حضرت رسوؿ اهلل كىو يقوؿ ...

575

عن عبداهلل بن عمر أف النيب ١تا ظهر على خيت  ...فقاؿ ٢تم نقركم ّٔا 234 ...
عن عبيدة رضي اهلل عنو " اشًتيت يوـ خيت قبلدة ....

132

عندما أستأذف أبو بكر رضي اهلل عنو ُب الدخوؿ إٔب النيب 
عندما استأذف أبو بكر رضي اهلل عنو ُب الدخوؿ على النيب 
غزكنا مع النيب  كغزكة تبوؾ ...

57
58
143-142
193

الغٌت ظلم
فالتمر بالتمر أحق أف يكوف ربا أـ الفضة بالفضة ...

123

فخرج الرسوؿ فقدـ على معاكية فسألو على األدىم ....

174

فقاؿ أين ابن عمك قالت كأف بيٍت كبينو شيء فغاضبٍت

70

فمن رغب عن سنيت فليس مٍت

499

فهل أنتم تاركوا إٔب صاحيب

55

قاؿ " قر٘ب " ىم الذين يلوهنم ...

82

قاؿ " ىذا قاؿ " نعم " فإذا ىو عثماف

69

قاؿ للمرأة كم جاء حد يقتل ...

142

قدـ النيب ك٨تن نبيع ىذا البيع ...

136

قر٘ب ٍب الذين يلوهنم

81

قطع رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -كأبو بكر كعمر رضى اهلل عنهما َب
٣تن............
قفوا على مشاعركم –أم ُب اٟتج -

446

كأف ابن عباس نزؿ عن العرؼ

127

كانت العرايا أف يعرم الرجل

152

كذبت اليهود إف اهلل ....

576

كل ا١تسلم على ا١تسلم ...

167
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كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ

169

كنا مع رسوؿ اهلل  نبايع اليهود الوقية الذىب بالدينار بالدينارين

132

كنا مع رسوؿ اهلل نبايع اليهود ....

132

ال تبيعوا الدينا بالدينارين

113

ال تبيعوا الدينار بالدينارين ....

112

ال ٕتتمع أميت على ضبللة

101

ال ٕتتمع أميت على ضبللة

100

ال ٖتمل الفضة بالفضة إال كزنان بوزف

125

ال ترث أىل ملة ملة أخرل

472

ال تقطع اليد إال ُب دينار أك عشرة دراىم
ال ٛتى إال ُب ثبلث ....

319

ال ٛتى إال هلل كرسولو

324

ال ربا إال ُب النسيئة

130

ال ربا إال فيما كاف يدان بيد

130
130

ال ربا فيما كاف يدان بيد

211

ال ضرر كال ضرار

ال قطع فيما دكف عشرة دراىم
ال كجدهتا ...إ٪تا بنيت ا١تساجد لذكر اهلل كالصبلة
ال يتوارث أىل ملتُت شىت

471

ال ٭تبٍت إال مؤمن

70

ال يدخل اٞتنة صاحب مكس

167

ال يدخل اٞتنة صاحب مكس

165

ال يدخلن رجل بعد يومي

488

ال يرث ا١تسلم النصرا٘ب ....

473

ال يزاؿ اإلسبلـ عزيزان
ال يزاؿ اإلسبلـ عزيزان

46
47

ال يصلي لكم..........
ال يغرـ صاحب سرقة إذا أيقيم عليو ُّ
اٟتد
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ال يقاد لوالد بولدة ...

717

ال يقتل حر بعيد

710

ال يقطع السارؽ إال ُب ٙتن آّن
ال ينكح احملرـ كال ينكح

517

ألعطُت الراية رجبلن
ألعطُت ىذه الراية رجبلن

71
72

لقد كاف فيما قبلكم من األمم

60

لقد كاف فيما قبلكم من األمم

59

لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة
اللهم إ٘ب أتوب إليك من العرؼ ...

123

لو أف فاطمة بنت ٤تمد

694

لو كنت متخذان خليبلن
لو كنت متخذان خليبلن

54
55
756

لو ييعطى الناس بدعواىم

لوال ما مضى من كتاب اهلل ...

335

ٕب الواجد ٭تل عرضو
ُّ

189

ما حق امرئ لو شيء يوصي فيو

407

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتُت ....

410

ما ركاه الزبيب بن ثعلبة أف النيب  أبعث جيشا ....

186

ما ركل أف رجلُت ....

87

ما ضر ابن عفاف ما عمل

68

ما ظنك يا أبا بكر باثنُت

53

ما ظنك يا أبا بكر باثنُت

54

ما كاف الربا قط ُب ىاء كىات

126

ما كاف ٕب كلبٍت عبدا١تطلب

388

ما كاف يدان بيد فبل بأس ....

138
136

ما كاف يدان بيد فبل بأس بو

ما من عبد يذنب فيتوضأ ٍب يصلي ركعتُت كيستغفر اهلل إال غفر اهلل لو
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ا١ترأة اليت أتت إٔب النيب فأمرىا أف ترجع إليو

56

ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم

714

مطل الغٍت ظلم ....

195

مطل الغٍت ظلم

201

من أحسن ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ..ز

264

من أحيا أرضان دعوة من

315
278

من أحيا أرضان ميتة فهي لو ....

من أحيا أرضان ميتة ُب غَت حق مسلم فهي لو ......
من أسلم على شيء فهو لو

321
269
323

من أعمر أرضان .....

55

علي ُب صحبتو
من أمن الناس َّ

916

من بلغ أحدان ُب غَت حد فهو

من جهز جيش العسرة فلو اٞتنة

66

من جهز جيش العسرة

65

من حفر بئر ركسو

65

من حفر بئر ركمة فلو اٞتنة

66

من عمل عمبلن ليس عليو ....

278
721

من قتل عبده قتلناه

من كاف منكم ذا طوؿ ....

486

من كاف منكم متأسيان فليتأس

78

من كانت عنده أرض فليزرعها ...

233

من كانت لو أرض  ....فإف أيب فليمسك أرضة

233

من كشف امرأة فنظر

597

من يرد اهلل بو خَتان
من يرد اهلل بو خَتان

2
2
2

من يرد اهلل بو خَتان
من يشًتم بقعة آؿ فبلف

66

من يشًتم بقعة فبلف

65
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مهبلن يا خالد فو الذم نفسي بيده لقد تابت ...
النجوـ آٌب السماء ما توعد

167
82

النجوـ أمنو السماء

81

نقركم على ذلك ما شئنا فأقركا حىت ...

246

نقركم على ذلك ما شئنا

245

هنى رسوؿ اهلل عن احملاقلة ..

145

هنى عن ا١تزابنة بيع الثمر بالتمر

146

هنى عن بيع الثمر بالتمر كرخص ُب العرية

150

ىذا قاؿ  :نعم فإذا ىو عثماف

68

ىل قطع رسوؿ اهلل ُ ب ا١ترة الثانية اليد أك الرجل ؟........
ىو لك يا عبد بن زمعة

339

الواحد يل عرضو كعقوبتو

188

كرد ُب حديث أف النيب طرقو كفاطمة بنت النيب ليلو فقاؿ ....

494

الوضوء ٦تا مستو النار
الوضوء من ٛتل اٞتنازة
الوضوء من مس الذكر
كعظنا رسوؿ اهلل  موعظة بليغة كجلت منها

89

كُب بضع أحدكم صدقة ...

504

كقضى ّٔا علي بُت أظهركم

422

كال ٯتنعوا إماء اهلل ...

491

كٓب يفعل ذلك أحدكم

582

كىل ترؾ لنا عقيل من دار

271

كىل ترؾ لنا عقيل من منزؿ ال يرث الكافر ا١تؤمن ....

271

يا ابن ا٠تطاب كالذم نفسي بيده

62

يا ابن ا٠تطاب كالذم نفسي

63

يا معشر الشباب من استطاع

486

يأيها الناس إ٘ب قد كنت أذنت

549

يأيها الناس ردكا علي ردائي

388-387
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يضحك اهلل إٔب رجلُت يقتل ....

272

يقوؿ ابن آدـ مإب مإب

394

يقوـ قم أبا تراب  ،قم أبا تراب

71
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اآلثار المركية
الرقم اآلثار المركية رقم الصفحة
ابا أمامة الباىلي سئل عن العزؿ " ما كنت " ....

579

إبراىيم النخعي سئل أيتزكج احملرـ

535

ابن عباس رضي اهلل عنو إذ سئل عن األمر فإف كاف ُب القرآف أخت بو

78-77

ابن عمر قاؿ  " :أف أبا بكر نفى " ...

799

ابن كعب األنصارم " تزكج رسوؿ اهلل .... 

598

ابن مسعود كأبا الدرداء  ...كانوا يقولوف ُب الرجل يطلق امرأتو ...

615

أبو بكر قاؿ " إف ىذا أتا٘ب " ...

690

اتبعوا آثارنا فإف أحببتم

77

اتبعوا آثارنا فإف أصبتهم فقد سبقتم

76

أتت اٞتدتاف إٔب أيب بكر ....

450

اتقوا اهلل يا معشر القراء

77

أتى رجبلف إٔب عمر بن ا٠تطاب  ...فقاؿ عمر للغبلـ إتبع ....

328-327

األحنف بن قيس قاؿ  " :إذا أغلق بابان
إذا أتيت أرضان فاخرصها ....

591

أيٌبى عثماف و
سر ىؽ أيتٍػ ير َّجة  ،ف ىق َّوىمها يربع دينا ور ،فقطع يده
برجل ى

142

إذا أخذ السارؽ ما يساكم ربع دينار قطع
إذا سرؽ السارؽ مرارا قطعت يده كرجلو ٍ ،ب إف عاد استودعتو السجن
إذا سرؽ فاقطعوا يده ٍ ،ب إف عاد فاقطعوا رجلو  ،كال تقطعوا يده األخرل  ،كذركه يأكل
ّٔا الطعاـ كيستنجي ّٔا من الغائط  ،كلكن احبسوه عن ا١تسلمُت
إذا سرؽ فاقطعوا يده ٍب إف عاد فاقطعوا رجلو.......
الس ٍج ىن
استوىد ٍعتيوي ّْ
سر ىؽ قىطى ٍعت ى
رجلىوي  ،فإف ى
يده  ،فإ ٍف ى
عاد قطى ٍع ي
ت ٍ
عاد ٍ
إذا ى
إذا سرؽ قطعت يده ٍب إذا سرؽ الثانية قطعت رجلو فإف سرؽ بعد ذلك ٓب نر عليو
قطعا
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أذيكر اهلل امرءان ٝتع من رسوؿ اهلل ُ ب اٞتنُت........................
أرسلٍت عمر بن ا٠تطاب إٔب سلماف بن ربيعة آمره أف يفطر كىو ٤تاصر
اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو

470

أشهد أف ابن عمر قطع ًرجل رج ول بعد و
يد و
كرجل سرؽ الثالثة
ٍ ى ىي
اقع بُت الناس فقاؿ ال أقضي بُت رجلُت كال أؤمهما.........
اقع بُت الناس فقاؿ ال أقضي بُت رجلُت كال أؤمهما..............
أف أبا بكر أراد أف يقطع الرجل بعد اليد كالرجل  ،فقاؿ عمر لو  :السنة اليد

292

أف أبا بكر رضي اهلل عنو ....

أف ابن الزبَت رضي اهلل عنو أيمر بأف ٭تلف على ا١تصحف
أف الصديق رضي اهلل عنو ١تا جاءتو اٞتدة تطلب مَتاثها.................
أف النيب  كأبا بكر كعمر كعثماف كانوا يقطعوف من ا١تفصل
أف النيب عامل أىل خيت بشطر ما ٮترج منها من ٙتر أك زرع

223

أف جارية ٟتفصة سحرهتا كاعًتفت بذلك فأمرت ّٔا عبد الرٛتن ابن زيد
فقتلها............
952

أف رجبلن كاف لو عسيف ....

أف رجبلن من أىل اليمن أقطع اليد كالرجل قدـ فنزؿ على أيب بكر الصديق رضي اهلل
عنو............
929

أف رجبلن ييقاؿ لو صبيغ قدـ ...

أف رسوؿ اهلل أقطع رجبلن من األنصار أرضان ...

أف ساحران  ،كاف يلعب عند الوليد..........
أف سارقا سرؽ أتر٧تة ٙتنها ثبلثة دراىم فقطع عثماف يده
أف سارقا سرؽ ُب زماف عثماف أترجة............
أف سعد بن عبادة قسم مالو ...

302

997

أف سعد بن عبادة قسم مالو بُت كرثتو على كتاب اهلل....................
أف سعدان ركب إٔب قصرة بالعقيق ...

أف سعيد بن ا١تسيب سئل عن سكٌت ا١تبتوتة ....
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940
674

أف عبدالرٛتن بن عوؼ باع جارية ....

329

أف عثماف بعث زيد بن ثابت على القضاء
أف عثماف بعث زيد بن ثابت على القضاء ...

985

أف عثماف بيعثت إليو امرأة من قومو

620
691

أف عليان أتى ُب رجل لطم رجبلن
أف عليان أيٌب برجل كامرأة فقاؿ ...

952

أف عليِّا أًيٌب و
َّ
بسارؽ فقطع يدهي الييمٌت......
أف عليان رضي اهلل عنو أيٌب برجل مقطوع اليد كالرجل قد سرؽ.........
ً
فكأ٘ب أنظير إٔب أيديهم َّ
كأهنا
كحس ىم ىها ّْ
أف عليان رضي اهلل عنو قطع أيديهم من ا١ت ٍف ى
ص ًل ى
أييور اٟتي يمر
أف عليان رضي اهلل عنو كاف ٭تبس ُب الدين
أف عليان رضي اهلل عنو ٓب ىير بأسان ....

أف عليان رضي اهلل عنو ٓب ير بأسان با١تزارعة على النصف
أف عليان ساؿ عمر بن ا٠تطابب عنو فأقطعو ينبع ...

174
222
242
292

أف عليا قطع سارقا من ا٠تصر  ،خصر القدـ
أف عليا قطع ُب بيضة من حديد ٙتنها ربعدينار

172

أف عليان كاف إذا جاءه

172

أف عليان كاف ٭تبس ُب الدين

أف عليا كاف يقطع الرجل من الكف
أف عليا كاف يقطع الرجل كيدع العقب يعتمد عليها
أف عليا كاف يقطع اليد من األصابع كالرجل من نصف الكف
242

أف عمر أجلى أىل ٧تراف

أف عمر استشار بعع أصحابو ُب سارؽ  ،فأٚتعوا على مثل قوؿ علي
أف عمر بن ا٠تطاب اشًتل داران للسجن ...

أف عمر بن ا٠تطاب بعث عماء بن ياسر ...

173
985

أف عمر بن ا٠تطاب بعث عمار بن ياسر...........
أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أيٌب برجل أقطع اليد كالرجل قد سرؽ.........
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أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو الى ىع ىن ُب ا١تسجد عند منت النيب 
أف عمر بن ا٠تطاب قضى ُب رجل ادعاه رجبلف ....

330
328

أف عمر بن ا٠تطاب كاف يلحق

أف عمر بن ا٠تطاب ١تا عزؿ خالد بن الوليد كاستعمل أبا عبيدة...............
أف عمر بن ا٠تطاب " :أخذ ساحرا  ،فدفنو إٔب صدره ٍ ،ب تركو  ،حىت مات "
إف عمر بن عبدالعزيز كتب إٔب عامل ا١تدينة ....

167

إف عمر رضى اهلل عنو استعمل عبد اهلل بن مسعود.............
أف عمر رضي اهلل عنو أجلي أىل ٧تراف

222

أف عمر عبدالعزيز كتب إٔب عامل

169

أف عمرك بن نافع طلق امرأتو ....

606

إف كاف إسبلـ عمر

58

كىجرتو

59

إف كاف إسبلـ عمر لفتحان
إف متعة النساء كانت كرامة

552

انتهى أبو بكر ُب قطع السارؽ إٔب اليد كالرجل
أنس بن مالك سئل عن نكاح احملرـ

535

أنس بن مالك قاؿ ُب اليت دخل ّٔا

595

إ٪تا قطع أبو بكر رجل الذم قطع يعلى بن أمية ككاف مقطوع اليد قبل ذلك
إ٪تا قطع أبو بكر رجلو ككاف مقطوع اليد
إنو إذا سئل عن األمر  ،فإف كاف ُب القرآف أخت بو

أنو أمر بقطع يد سارؽ و
ثوب بلغت قيمتو عشرة دراىم
بيضة و
أنو قطع يد سارؽ ُب ً
حديد ٙ ،تنيها يربع دينار
أنو كاف يقطع من ا١تفصل
إ٘ب ٓب أعزلو لعجز كال خيانة
بعث عيمر يشر٭تان على قضاء الكوفة
بعثٍت رسوؿ اهلل إٔب اليمن

80

72

بعثٍت رسوؿ اهلل إٔب اليمُت

73

ٖتريق عمر عن ا١تكاف الذم يباع ...

938
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تقطع اليد ُب ٜتسة دراىم
43

توَب كىو ابن ثبلث كستُت عامان
توَب كىو ابن ثبلث كستُت

42

جاءت اٞتدة إٔب أيب بكر ...

448

حديث األشعث بن قيس ...

412

حديث سهل بن أيب خثمة أف الرسوؿ هنى عن ا١تزابنة ...

146

حضرت أبا بكر كعمر ...

421

خرج علينا منادم رسوؿ اهلل 

562

ُت مع الش ً
ضرت أىبا ب ٍك ور كعمر كعثٍما ىف ر ًضى اللَّو عٍنػهم يػ ٍق ي ً ً
َّاى ًد
ىح ى ٍ ي ى ى ى ي ى ى ى ي ى ى ى ي ى ي ٍ ى
ضو ىف بالٍيىم ً ى ى
ا٠تلفاء الراشدكف كانوا ٬تلسوف ُب ا١تساجد لفصل ا٠تصومات
دخل أبو بكر فلم هتتش لو كٓب تبالو ٍب دخل عمر فلم ...

66

دخل أبو بكر فلم هتتش لو

67

ذىب ابن عباس رضي اهلل عنو كأصحابو

29

الربيع بن ستة أف أباه غزا مع رسوؿ اهلل

548

ركل عن أيب بكر  " ...إذا سرؽ السارؽ " ...

966

ركل عن عمر بن ا٠تطاب  " ...أف ال يبلغ و
بنكاؿ " ...

918

ركم أف عمر استشار بعع أصحابو ...

969

يركم عن أيب بكر  ،كعثماف  ،كعلي رضي اهلل عنهم  ،أهنم قضوا بشاىد كٯتُت
ركم عن عثماف أيٌب بامرأة كلدت ...

847

ركينا عن أيب بكر كعثماف كعلي ...

1006

زارة بن أيب أكَب قاؿ " قضى ا٠تلفاء ...

590

زيد بن ثابت " رخص ُب العرايا "

155

سألت ابن عباس عن العرؼ

124

سعيد بن ا١تسيب " إف امرأة توَب عنها زكجها " ....

618

سعيد بن ا١تسيب " توَب أزكاج نسوة " ....

619

سعيد بن ا١تسيب  " ...إذا طلق الرجل " ....

617

591
سعيد بن ا١تسيب أف عمر بن ا٠تطاب قضى ُب ا١ترأة إذا تزكجها
سعيد بن ا١تسيب قاؿ  " :قاؿ عمر بن ا٠تطاب أٯتا امرأة طلقت فحاضت"...
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618
سعيد بن ا١تسيب قاؿ كاف عمر كعثماف ....

573

سلمة بن األكوع أف النيب صلى

941

ٝتعت ابن عباس يقوؿ  " :اللهم إ٘ب أتوب إليك من إ٪تا ىذا ...

125-124

سنوا ّٔم سنة أىل الكتاب
سئل اإلماـ أٛتد عن حديث رافع بن خديج ....

230

سئل الزىرم عن أكؿ من قضى ....

466

يسر٘ب أنَّو ٕب
قطع يد السارؽ ؟ فقاؿ  :قد قىطى ىع أبو بك ور فيما ال ُّ
سئل أنس ُ :ب كم يي ي
ً
ٓتمسة دراىم  ،أك ثبلثة دراىم
شهدت لرأيت عمر قطع ًر ٍج ىل ىر يج ول بعد يد كرجل سرؽ الثالثة
طاككس بن كيساف " ال ٬تب الصداؽ " ...

607

عبداهلل بن الزبَت ٝتع رجبلن يقوؿ ...

568

عبداهلل بن عمر قاؿ رأل النيب ....

941

عبداهلل بن عمر قاؿ ضرب عمر رضي اهلل عنو ...

574

عبداهلل بن عمر كاف ال يعزؿ كقاؿ ....

574

عبداهلل بن مسعود سئل عن نكاح

535

عبداهلل بن مسعود قاؿ ُب العزؿ ....

575

علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :إذا أغلق بابان كأرضى سًتان
عليان أيتى برجل قد شرب ٜتر ُب رمضاف
عمر بن ا٠تطاب " ما كنا لندع كتاب ربنا " ...

592
682

عمر بن ا٠تطاب أتى برجل أقطع اليد كالرجل

175

عمر بن ا٠تطاب أف النيب  هنى أف يعزؿ ....

580

عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو اشًتل داران للسجن ٔتكة ...

175

عمر بن ا٠تطاب صعد ا١تنت فحمد اهلل

923

542

عمر رضي اهلل عنو عامل الناس على أنو " إف جاء عمر " ...

255

عمرك بن شعيب أف رسوؿ اهلل صلى كأبا بكر ...

933

عن أباف بن عثماف " أتى عثماف برجل " ...

934

عن إبراىيم النخعي أف أبا كنف طلق امرأتو ....

621
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977

عن ابن ا١تسيب أف عمر أخذ ساحران
عن ابن جريح " أخت٘ب أبو جحيفة " ...

843

عن ابن جريح قاؿ  " :أخت٘ب ابن أيب مليكة " ...

732

عن ابن جريح قاؿ  " :حدثٍت عبداهلل " ....

733

عن ابن جريح قاؿ ٝتعت عطاء ...

823

عن ابن عباس " أف الشراب كانوا يضربوف ...

875

عن ابن عباس " أف رجبلن كقع ُب أب " ...

693

عن ابن عباس " طلق عمر بن ا٠تطاب امرأتو األنصارية أـ ابنة عاصم

645

عن ابن عباس " فمن خبل بامرأتو ...

596

عن ابن عباس أف النيب تزكج ميمونة

528

عن ابن عباس قاؿ  " :هنى رسوؿ اهلل عن ا١ترحاقلة كا١تزابنة

145

عن ابن عمر " كانت العرايا أف ييعرل الرجل

153

عن ابن عمر  ...أف النيب صلى بلد كغرب ....

797

عن ابن عمر  ...أف رجلُت ...

329

عن ابن عمر أف جارية ٟتفصة ...

978

عن ابن عمر أنو سئل عن متعة النساء

567

عن ابن مسعود " ٢تا التصق كإف جلس ....

596

عن ابن مسعود قاؿ " كنت ْتمص فقاؿ " ...

905

عن ابن يسار قاؿ  " :جلد عثماف امرأة " ...

802

عن أيب إدريس قاؿ ١تا عزؿ عمر ...

1002

عن أيب إسحاؽ أف عليان نفى " ....

802

عن أيب اال١تنهاؿ " باع شريك ٕب بالكوفة بدراىم بينهما فضل ...

135-134

عن أيب اٞتوزاء  :قاؿ ٝ :تعت بأمر ...

125

عن أيب الزناد قاؿ " جلد عمر " ...

810

عن أيب الضحى أف عليان كاف يقوؿ ...

970

عن أيب ا١تنهاؿ قاؿ  " :سألت التاء بن عازب كزيد بن أرقم عن العرؼ 137
عن أيب أمية أف رسوؿ اهلل  أتى

827

عن أيب بكر بن ٤تمد قاؿ أتى عثماف ...

974
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عن أيب بكر كعمر كعثماف ...

394

عن أيب جعفر أنو سئل عن ا١تزارعة بالثلث ...

241

عن أيب جعفر أنو سئل عن ا١تزارعة

221

عن أيب جعفر قاؿ  " :عامل رسوؿ اهلل أىل خيت على الشطر " ...

221

عن أيب جعفر قاؿ  " :عامل رسوؿ اهلل أىل خيت على الشطر

241

عن أيب رجاء  ...قاؿ " كاف أبو قبلبة " ....

747

عن أيب سعيد ا٠تدرم " يجلد عى عهد رسوؿ اهلل " ... 

876

عن أيب سعيد ا٠تدرم أف النيب هنى عن الصدقات ...

عن أيب عبيدة  ...أنو كتب إٔب عمر أف رجبلن ...

394
861

عن أيب عبيدة قاؿ  " :أرسل عثماف بن عفاف إٔب أيب يسألو ....

617

عن أيب غطفاف أف أباه تزكج

517

عن أيب قبلبة أف عمر بن عبدالعزيز أبرز سريرة يومان للناس ...

749-748

عن أيب الفع قاؿ تزكج رسوؿ اهلل ميمونةوهوحالل

532

عن أيب ٧تيح عن أبيو أف رجبلن أكطأ ...

779

عن أيب نضرة قاؿ " سألت ابن عمرك ابن عباس عن العرؼ
عن أيب نضرة قاؿ سألت ابن عمر كابن عباس عن العرؼ فلم يريابو بأسان
عن أيب ىريرة أف النيب  حسب رجبلن ُب هتمو

123
187

عن أيب ىريرة قاؿ  " :أتى رجل رسوؿ اهلل " ...

830

عن أيب ىريرة قاؿ هنى رسوؿ اهلل عن الغرر

236

عن أسافو بن زيد " ال يرث ا١تسلم "

471

عن إٝتاعيل بن أمية قاؿ " كاف عمر " ...

894

عن التاء بن قيس قاؿ أرسلٍت عمر ...

997

عن اٟتسن  ...أف أبا بكر قاؿ ُب الرجل ...

963

عن اٟتسن قاؿ " قاؿ عمر ١تا بلغو " ...

1002

عن الزىرم  " ...انتهى أبو بكر ُب قطع " ...

968

عن الزىرم سئل إٔب كم ينفى الزا٘ب

802

عن الزىرم قاؿ  " :ال يرث ا١تسلم " ...

467-466

عن الشيمي " ما كاف أحد من أصحاب " ...

961
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عن الفر٭تة بنت مالك " أهنا جاءت " ...

675

عن القاسم بن عبدالرٛتن أف رجلُت ....

749

عن القاسم بن عبدالرٛتن قاؿ " قاؿ عمر " ....

747

عن النزاؿ بن ستة " بينما ٨تن ٔتٌت " ....

842

عن النعماف أنو رفع إليو كىو أمَت

924

عن أنس " قطع رسوؿ اهلل " كأبو بكر ...

972

عن أنس بن مالك ...

346

عن أنس بن مالك أف نيب اهلل جلد ُب ا٠تمر ...

872

عن أنس قاؿ " قطع أبو بكر ُب ٣تن " ...

972

عن ّتالو قاؿ  :كنت كاتبان ٞتزء بن ...

978

عن ّتالو قاؿ كتب عمر " أف اقتلوا " ...

977

عن بريدة  ...قاؿ " جاء ماعز بن مالك " ...

903

عن بريدة  ،قاؿ  " :كنا أصحاب النيب " ....

828

عن بريدة بن اٟتصيب أنو جعل ..

453

عن بصرة قاؿ " تزكجت امرأة " ...

851

عن بن جريح قاؿ " رفع إٔب عمر " ...

924

عن بن عباس " ُب اليهودية كالنصرانية "

479

عن بن عباس قاؿ لسعيد بن جبَت ىل تزكجت ؟ قاؿ ال ....

502

عن ثور بن زيد  ...أف عمر بن ا٠تطاب استشار ...

874

عن جابر بن عبداهلل أف رسوؿ اهلل  هنى عن كراء ...

233

عن جابر بن عبداهلل أف رسوؿ اهلل هنى أف يؤخذ لؤلرض ...

234

عن جابر بن عبداهلل قاؿ " بلغٍت حديث " ...

696-695

عن جابر بن عبداهلل قاؿ كنا نعزؿ كالقرآف

585

عن جابر بن عبداهلل قاؿ هنى رسوؿ اهلل  عن ا١تخابر

234

عن جعفر بن ٤تمد أف رسوؿ اهلل ...

1006

عن حباؿ بن رفيدة أف عليان كاف ...

969

عن يحجيبة بن عدم  ...أف عليان قطع

عن حديث أيب بردة  " ...أال ي٬تلد أحد " ...
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966
917

عن حديث أيب ىريرة " أف النيب رخص ُب بيع العرايا ُب ٜتسة أكسق 145 ..
عن حرقوص قاؿ " أتت امرأة إٔب علي " ...

864

عن حضُت  ....قاؿ " شهدت عثماف " ...

871

عن ٛتيد بن عبدالرٛتن حدثو رجل من كلب ...

874

عن ٛتيد قاؿ سئل أنس ...

974

عن حيكم الصنعا٘ب " أقاد أبو بكر " ....

691

عن خولة بنت حكيم إف ربيعة بن أمية

543

عن رافع بن خديج قاؿ كنا ٨تاقل األرض على عهد رسوؿ ...ز

228

عن رباح قاؿ  " :زكجٍت أىلي أمو ٢تم " ...

263-662

عن رجل أف رسوؿ اهلل أطعم ...

453

عن ركاية أنو كتب إٔب أيب موسى األشعرم

915

عن زبيد قاؿ ١تا حضرت أبا بكر ...

997

عن زر بن حيش قاؿ أف علي بن أيب طالب ...

574

عن زيد بن ثابت أف رسوؿ اهلل رخص ُب العرية ...

152

رخص رسوؿ اهلل ....
عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ ٌ

153

عن زيد بن حبيش أف علي بن أيب طالب يكره

578

عن سآب كغَته  ...أ٪تا قطع أبو بكر ...

967

عن سعيد بن ا١تسيب أف أبا بكر كعمر ....

573

عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ ١تا حج عمر حجتو األخَتة ...

777

عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ  " :ذكركنا الزنا الشياـ ...

862

عن سليماف بن يسار " أف رجبلن من بٍت سعد " ...

746

150
عن سهل بن أيب حتمة أف الرسوؿ هنى عن بيع الثمر بالتمر
عن سهل بن أيب حثمة أف عمر بن ا٠تطاب  ...كقاؿ إذا أتيت أرضا فاخرضها

142-141
عن سهل بن حثمة " أف نفران من قو١تو " ....

750

عن صفية بنت أيب عبيد  " :أف أبا بكر " ...

800

عن طارؽ بن شهاب  " :كاف خالد بن الوليد " ....

698

عن عامر الشعيب أف عليان كاف يقطع ...

969
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عن عامر بن شراحيل " جاءت امرأة " ....

622

عن عائشة " إف أبا بكر ...

386

عن عائشة " أف قريشان أ٫تهم شأف " ....

729

عن عائشة قالت كاف رجل أسود ...

968

عن عباية بن رفاعة " ..بلغ عمر أف سعد " ...

935

عن عبداٟتميد بن أيب سلمة  " ....أسلم أيب " ....

657

عن عبدالرٛتن  ...قاؿ " شهدت عليان " ....

824

عن عبدالرٛتن أنو جاء إٔب عمر بأمة سوداء ...

862

عن عبدالرٛتن بن القاسم  ...أف أبا بكر ...

967

عن عبدالرٛتن بن غتم " شهدت عمر رضي اهلل عنو " ....

646

عن عبداهلل بن سلمة أف عليان أتى بسارؽ ...

970

عن عبداهلل بن عامر قاؿ حضرت أبا بكر ...

1006

عن عبداهلل بن عباس أف رسوؿ اهلل رأل خا٘تان
ُب ا٠تمر
عن عبداهلل بن عباس أف رسوؿ اهلل ٓب

945
886

عن عبداهلل بن عمر أف ا١تسجد  ...كاف مبنيا باللنب ....

368

عن عبداهلل بن عمر قاؿ أعطى رسوؿ اهلل خيت اليهود

254

عن عبداهلل بن مسعود " لو ٓب يبق "

501

عن عبداهلل بن مسعود أف رجبلن أصاب من امرأة قبلو ...

955

عن عبدا١تلك  " ...قوؿ الرجل للرجل " ...

963

عن عبيد اهلل بن أيب زياد أخت٘ب أيب قاؿ  " :قاؿ أرسل عمر إٔب شيخ 661 " ...
عن عثماف بن عفاف " أف رسوؿ اهلل قضى بالولد " ...

662

عن عركة بن الزبَت أف عمر بن ا٠تطاب غرب ٍب ٓب تزؿ تلك ...

801

عن عطاء ا٠ترسا٘ب أف عمر بن ا٠تطاب ...

973

عن عطاء قاؿ  " :أكؿ من استخلف " ...

749

عن عطية بن قيس أف أناسان
عن عطية بن قيس أف ناسان سألوا عمر بن ا٠تطاب أرضان ...

290

عن عكرمة " أف أبا بكر كعمر قضيا " ...

عن عكرمة بن خالد قاؿ أتى عمر بن ا٠تطاب برجل فسألو ...
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295
767
823

عن علقمة بن كقاص  ....أنو كاف ....

616

عن علي " إذا يكجد الرجل " ...

952

عن علي " أنو ضرب عبدان افًتل " ...

811

عن علي أف رسوؿ اهلل قضى بشاىد ...

1006

عن علي أنو ٝتع ابن عباس ييلُت ُب متعة

543

عن علي أنو قاؿ  " :يا أيها الناس إف ...

847

عن علي أنو كاف إذا كجد الرجل ....

952

عن علي بن أيب طالب " مضت السنة بأف " ...

705

عن علي بن أيب طالب أف رسوؿ اهلل هنى عن متعة النساء يوـ خيت

543

عن علي بن أيب طالب أنو أتى برجلُت قتل أحد٫تا كأمسك اآلخر ...

176

عن علي بن أيب طالب قاؿ  " :ما كنت ألقيم على أحد " ...

885

عن علي بن أيب طالب قاؿ حبس الرجل ....

176

عن علي بن أيب طالب هنى رسوؿ اهلل  عن ا١تتعة  ...كإ٪تا كانت ١تن ٓب ٬تد
547
عن علي رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل ...

420

عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ ُب الذكر الدية ...

765

عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :من تزكج كىو مرـ "

518

عن علي رضي اهلل عنو قاؿ ال ينكح احملرـ

518

عن علي قاؿ " شرب قوـ من أىل الشاـ " ...

873

عن علي قاؿ " ال يرث ا١تسلم الكافر إال "

468

عن علي قاؿ " من السنة أال يقتل مسلم " ...

706

عن علي قاؿ أال يقطع ُب أقل من ...

973

عن علي كعبداهلل بن عباس ُب اٟتر يقتل ...

706

خَت٘ب علي رضي اهلل عنو " .....
عن عمارة اٟترمي " ٌ

646

عن عمر بن ا٠تطاب " أف النيب قضى بالولد " ...

662

عن عمر بن ا٠تطاب " إنا كجدًب " ...

933

عن عمر بن ا٠تطاب " ألقضُت فيها " ....

923

عن عمر بن ا٠تطاب " لقد خشيت " ...

854

عن عمر بن ا٠تطاب " ما ٯتنعك من النكاح "

502
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عن عمر بن ا٠تطاب أنو أتى بشارب ...

872

مر بدار العباس بن عبدا١تطلب ....
عن عمر بن ا٠تطاب أنو َّ

205

عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ " أىل الشرؾ "

467

عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ " كانت أمواؿ بٍت النظَت " ....

301

عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ ُب الذكر ...

766

عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ أليب الزكائد

485

عن عمر بن ا٠تطاب قاؿ لرجل تزكجت ؟

485

عن عمر بن ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب ُب اٟتر يقتل العبد قاال ٙ :تنو 706 ...
عن عمر بن شعيب " قضى عثماف ُب تغليظ " ...

780

عن عمر بن عبدا٢تزيز  " ...أف عمر بن ا٠تطاب " ...

863

عن عمر قاؿ  " :الدية ا١تغلظة " ...

777

عن عمر كعثماف كعلي أهنم كانوا يقضوف ُب ا١تسجد
عن عمراف بن اٟتصُت " أف رجبلن عع " ...

734

عن عمراف بن حصُت قاؿ " بينما رسوؿ اهلل صلى ُب بعع أسفاره

950

عن عمرك بن حزـ أف رسوؿ اهلل ....

768

عن عمرك بن شعيب " أنا أبا بكر كعمر كانا يقتبلف اٟتر بقتل العبد

705

عن عمرك بن شعيب  " ...أف امرأة جاءت " .....

652

عن عمرك بن شعيب أف رجبلن من بٍت مدِب ...

778

عن عمرك بن شعيب قاؿ قضى أبو بكر ...

765

عن عمَت بن سلمة أف رسوؿ اهلل

388

عن عوؼ بن أيب ٚتيلة قاؿ " قرأت كتاب عمر إٔب أيب موسى "

296

عن عوؼ بن أيب ٚتيلة قاؿ " قرأت كتاب عمر إٔب أيب موسى

289

عن عوؼ بن مالك قاؿ " خرجت مع زيد " ...

943

عن فاطمة بنت قيس " أرسل إٕب زكجي " ....

625-624

عن قتادة " أف عليان يضرب بأربعُت " ...

811

عن قتادة قاؿ " قضى علي ُب رجل طلق ...

621

عن ٣تاىد بن جت " من قتل ُب اٟترـ " ...

780

عن ٤تمد بن األشعث " أف عمو لو يهذيو "

467
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عن ٤تمد بن سَتين أنو كاف ال يرل ....

606

عن ٤تمد بن عبيد اهلل الثقفي قاؿ " خرج رجل من أىل البصرة " ...

297

عن ٤تمد بن عبيد اهلل الثقفي قاؿ  " :خرج رجل من أىل البصرة 305 " ...
عن ٤تمد بن عبيد اهلل الثقفي قاؿ خرج رجل ...

289-288

عن ٤تمد بن مسلم عن أيب بكر الصديق  " ...أهنم أعطوا القود من أنفسهم" ...
726
عن مسعود قاؿ  " :دية ا٠تطأ أٜتاسان  ،عشركف حقو " ...
عن مسيكة ا١تكية " إف امرأة متوَب عنها ....

790
619

عن مكحوؿ قاؿ " قضى عمر بن ا٠تطاب " ....

766

عن مكحوؿ كعطاء " أف عمر كعليان " ...

810

عن موسى بن طلحة قاؿ  " :أقطع عثماف رضي اهلل عنو لعبداهلل بن مسعود 304
عن نافع أف عبدان ٦تلوكان
عن ٭تِت بن عبدالرٛتن قاؿ  " :توَب حاطب فأعتق من صلى ....
عن ٭تِت بن عبداهلل  ...أال ييبلغ ُب تعزيرا ...

801
798-797
916

عن يزيد بن رباح أف عمر بن ا٠تطاب قاؿ  " :إ٘ب كاهلل ما أبعث "...

690

عن يعلى بن أمية قاؿ " قلت لعمر إنا " ...

895

فالتمر بالتمر أحق أف يكوف ّٔا ...

123

فقاؿ عبدا١تلك الزراد " كأف ابن عباس نزؿ عن الصرؼ ؟

127

فوجدناىا ثبلثُت سنة

38

ُب ثٌت أبو الصهباء أف سأؿ ابن عباس عن فكرىو

124-123

قاؿ ابن القيم " كياهلل العجب " ...

143

قاؿ ابن تيمية " إخراج

إٔب الدرب النفذ ىو السنة

218

قاؿ أقطع عثماف لعبد اهلل ....

291-290

قاؿ سفينة " فوجدناىا ثبلثُت سنة "

38

قاؿ عبداهلل بن سلمة أف علي يقوؿ ...

970

قاؿ عمر لو كاف مإب لًتكتو ...

173

قالت عائشة " كاف يصوـ حىت تقوؿ أنو ال يفطر "

42

قالت عائشة " كاف يصوـ حىت نقوؿ ال يفطر

43

قالت عائشة " كاف يصوـ شعباف كلو "

42
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489-488

قد ركت أـ ركماف قصة ا١ترأة ...

قد علمت أف عثماف رضي اهلل عنو قطع ُب أيترجة قومت بثبلثة دراىم
231

قد علمت أنا كنا نكرم ...

قطع أبو بكر رضي اهلل عنو ُب ٣تن قيمتو ٜتسة دراىم
قطع أبو بكر ُب ٣تن ما يساكم  ،كما يسر٘ب أنو ٕب بثبلثة دراىم
كاف ابن عباس ال يرل ُب دينار

114

كاف رجل أسود يأٌب أبا بكر فيدنيو كيقرئو القرآف حىت بعث ساعيا ...........
كاف علي ال يزيد على أف يقطع السارؽ ...

كاف علي ال يزيد على أف يقطع السارؽ يدا كرجبل ......
كاف عمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف يذكراف

970
574

كاف عمر ال يورث ا١ترأة من دية زكجها حىت أخته
الضحاؾ...........................
كاف نساء بٍت إسرائيل يصلُت مع الرجاؿ ُب الصف.............
كتب عمر إٔب عمالو استعملوا صاٟتيكم على القضاء كأكفوىم
ثبلث سو ً
ًو ً و
ً َّ
احىر
كتب عمر ىرض ىي اللوي عنو  :أف اقتيػليوا يك َّل ىساحر ىك ىساحرة قى ىاؿ  :فىػ ىقتىػ ٍلنىا ى ى ى
كنا أكثر أىل ا١تدينة ....

232-231

كنا ال نعدؿ ُب زمن النيب  بأيب بكر ٍب عمر ٍب عثماف

64

كنا ال نعدؿ ُب زمن النيب 
كنا نغزكا مع رسوؿ اهلل 

65
562

كنت كاتبان ٞتزء بن معاكية  ،عم األحنف بن قيس  ،إذ جاءنا كتاب عمر قبل موتو
بشهر..............
ال أعلم أحد أحق ّٔذا األمر من ىؤالء

72

ال أعلم أحدان أحق ّٔذا األمر

73
552

ال تصلح ا١تتعتاف إال لنا خاصة

ال تقطع ا٠تمس إال ُب ٜتس
ال يقطع ُب أقل من دينار أك عشرة دراىم
-1225-

لُت رجبلن إذا رآه الفاجر فى ًر ىؽ........
ألعزلى َّن أبا مرٙب كأك ى َّ
ألنزعن خالدا  ،كألنزعن ا١تثٌت حىت يعلما أف اهلل ينصر دينو  ،ليس إيا٫تا
ألنزعن فبلنا عن القضاء كألستعملن على القضاء رجبل إذا رآه الفاجر فرقو
١تا استعمل عمر بن ا٠تطاب زيد بن ثابت على القضاء فرض لو رزقان
١تا بعث عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو عمار بن ياسر............
١تا حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إٔب عمر...............
998

طهر علي على أىل اٞتمل ...
١تا َّ

١تا ظهر علي على أىل اٞتمل أرسل إٔب عائشة...................
١تا عزؿ أبو بكر خالد بن سعيد أكصي شرحبيل بن حسنة.............
١تا عزؿ أبو بكر خالدا كٔب يزيد بن أيب سفياف جنده كدفع لواءه إٔب يزيد
بن سعد...............
١تا عزؿ عمر بن ا٠تطاب عي ىمٍيػىر ى
١تا قدـ النيب ا١تدينة أقطع الدكر

١تا كٔب عبداهلل بن مسعود بيت ا١تاؿ

312
370

١تا كٕب أبو بكر كٔب عمر رضى اهلل عنهما القضاء ككٔب أبا عبيدة..............
١تا كٕب عمر بن ا٠تطاب خطب

542

لو علمت أحدان من كلدم يعزؿ ....

578

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر

59

ما قطعت ي هد على عهد رسوؿ اهلل  إال ُب ٙتن آّن ككاف يساكم و
يومئذ عشرة دراىم
مازلنا أعزة منذ أسلم عمر

58

متعتاف كانتا على عهد رسوؿ اهلل

550

٤تمد بن عبدالرٛتن  " ....إف امرأة " ....

618

معاكية رضي اهلل عنو أرسل إٔب عمر ...

173

من كاف منكم متأسيان فليتأس

77

نافع بن جبَت قاؿ " كاف أصحاب رسوؿ اهلل 
هنى رسوؿ اهلل  عن بيع الذىب ...
هنى رسوؿ اهلل  يوـ خيت عن متعة النساء
هنى رسوؿ اهلل أف ييعزؿ عن اٟترة إال ....
-1226-

595
138
567
573

ىند ابنة عتبة قامت إٔب عمر ....

172

كأٚتعوا على أنو ال ٬توز بيع الزبوف ّتنسو ...

115

كأخذ عثماف ٓتت فريعة بنت مالك ُب السكٌت بعد أف أرسل إليها كسأ٢تا
.................
كاعتمادنا ُب ا١تسألة ....

383

كافقت ريب ُب ثبلث

61

كافقت ريب ُب ثبلث

62

كالربا على ضربُت رب الفضل ...

115

كاهلل ال أعلم أحد يتمتع

567

كعظنا رسوؿ اهلل موعظة بليغة

90

كمن أتاؾ بصدقو فاقبلها

169

ككٔب علي  ،رضي اهلل عنو أبا األسود ٍب عزلو...............

-1227-

فهرس األعالـ
رقم الصفحة

اسم العلم
إبراىيم بن ٛتد بن أيب ٭تِت
إبراىيم بن سويد النخعي
ابن ا٢تماـ ٤تمد بن عبد الواحد بن  ،السيواسي ٍب االسكندرم
ابن عدناف بن عبداهلل
أبو إدريس ا٠توال٘ب
أبو األسود
أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جت

853
535
136
777
220
742
615
809

أبو اٟتسن علي بن خلق
أبو اٟتسُت علي بن ٤تمد
أبو الدرداء رضي اهلل عنو
أبو الزناد " عبداهلل بن ذكواف "
أبو الضحى مسلم بن صبيح مؤب آلؿ سعيد بن العاص القرشي
أبو الضحى
أبو الفتح ا١تقدسي

970
541
827
917
396

أبو أمية ا١تخزكمي
أبو بردة األسلمي
أبو بكر عبداهلل بن أيب مليكية

843
143
624
529
746
119
786
65
448
801
474
869
208
614

أبو بكرة نفيع بن اٟتارث الثقفي
أبو جحيفة " كىب بن عبداهلل "
أبو جعفر أٛتد بن ٛتد
أبو جعفر ٤تمد بن جرير بن يزيد بن غالب
أبو جهم بن حذيفة بن غاٖب
أبو رافع القبطي
أبو رجاء مؤب أيب قبلبة
أبو سعيد ا٠تدرم
أبو شريح الكعي
-1228-

أبو عبد الرٛتن عبداهلل
أبو عبداهلل ا١تغَتة بن شعبة

616
861

أبو عبداهلل بن نافع
أبو عبداهلل جعفر بن أيب طالب
أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد
أبو عبداهلل ٤تمد بن اٟتسن
أبو عبداهلل مكحوؿ الشامي
أبو عبيدة بن عبداهلل بن مسعود
أبو عبيدة عامر بن عبداهلل بن اٞتراح
أبو عثماف النهدل عبد الرٛتن بن مل بن عمرك بن سعد بن جذٯتة
أبو كبشة التاء بن قيس السكو٘ب الكوُب
أبو مليكة القرشي التيمي
أبو نضرة
أبو يسار عبداهلل بن أيب ٧تيح
أبوالفرج "عبدالرٛتن بن ٤تمد"
أبوسفياف ىو صخر بن حرب
أيب ٛتيد الساعدم األنصارم
أٛتد بن شعيب بن علي
أٛتد بن عبداٟتليم بن عبدالسبلـ
أٛتد بن غاٖب بن سآب بن مهنا ،النفراكم األزىرم ا١تالكي
أٛتد بن غاٖب بن سآب
أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم
أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر
األحنف بن قيس بن معاكية
أسامة بن زيد بن حارثة
أسعد بن سهل بن حنيف األنصارل ا١تدٗب  ،أبو أمامة
أٝتاء بنت أيب بكر الصديق
أٝتاء بنت عميس بن معد
-1229-

732
549
779
241
172
142
86
161
982
999
591
121
487
488
894
409
495
493
495
624
491
488
495
340
493
490
491
85

إٝتاعيل بن أمية بن عمرك
األشعث بن قيس

808
112
114
421
523
114
495
302
124

أـ البنُت بنت حزاـ بن خالد
أـ البنُت بنت عيينة
أـ حبيب بنت ربيعة
أـ حبيبة بنت قيس بن خالد
أـ حكيم بنت اٟتارث
أـ ركماف بنت عامر بن عوٯتر
أـ سعيد بنت عركة

977
704
122
827
166
453
851
118
318
945
185
873
521
124
146
234
575
657

أـ سليم بنت ملحاف
أـ عمرك بنت جندب
أـ كلثوـ بنت جركؿ
أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب
اإلماـ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل
اإلماـ العبلمة أبو بكر أٛتد
اإلماـ حافظ أبو زكريا
اإلماـ ٤تمد بن أٛتد أيب سهل
اإلماـ ٤تمد بن علي بن ا٢تيس
اإلماـ مسلم بن اٟتجاج بن مسلم
اإلماـ يوسف بن عبداهلل بن ٤تمد
أمامة بنت أيب العاص
أنس بن مالك بن النضر
أكس بن عبداهلل الربعي
أٯتن اٟتبشي
ًً
م
ّتالة بن ىعبدة التَّميمي الٍبى ٍ
ص ًر ٌ
ّتالة بن عبدة التميمي
بدر الدين العيٍت

490
748
798

التاء بن عازب بن عدم
-1230-

بريدة بن اٟتصيب األسلمي
بريدة بن اٟتصيب بن عبداهلل

969
489

بريدة بن اٟتصيب بن عبداهلل
بصرة الغفارم
ببلؿ بن رباح مؤذف النيب 
ببلؿ بن ٭تِت العبسي

77
46
747
86
40
871

ّٔز بن حكيم بن معاكية
ٙتامة بن أثاؿ اٟتنفي
ثور بن زيد الديلي
جابر بن زيد األزدرم اليحمدم
جابر بن زيد األزدم
جابر بن عبداهلل بن عمرك
جابر بن عبداهلل بن عمرك
جدامة بنت كىب األسدية
جعفر بن عبداهلل بن اٟتكم بن رافع
جعفر بن ٤تمد بن على بن اٟتسُت القرشى ا٢تامشى
ٚتيلة بنت ثابت
يجٍن يدب بن يجنى ىادة
اٟتارث بن األزمع
حاطب بن أيب بلتعة
حباؿ بن رفيدة التيمى
حباؿ بن رفيدة التيمي
حبيبة بنت خارجة بن زيد
يح ىجيَّة بن ىع ًدم
حدرد بن أيب حدرد
حذيفة بن اليماف
حذيفة بن حيسل بن جابر

691
519
871
874
166
497
291
495
542
228
662
548
543
914
492
493
935
168
186
556
590
122

اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم
-1231-

اٟتسن بن أٛتد بن عبداهلل
اٟتسن بن علي بن أيب طالب

331
619
490

حضُت بن ا١تنذر أبو ساساف
حفصة بنت عمر بن ا٠تطاب العدكية
حكيم الصنعا٘ب
ٛتاد بن زيد بن درىم

967
870
778
389
338
517

ٛترات بن أباف مؤب عثماف بن عفاف
ٛتيد بن عبدالرٛتن بن عوؼ
خالد بن الوليد بن ا١تغَتة

396
127
278
636
38

خالد بن زيد بن كليب
خالد بن سعيد بن العاص
خباب بن األرت
خولة بنت جعفر بن قيس
خولة بنت حكيم بن أمية
رافع بن خديج بن عدم
رباح الكوُب من ا١توإب

529
746
721
750

الربيع بن ستة بن معبد
ربيعة بن أمية بن خلف
ربيعة بن أمية بن خلف
رقية بنت رسوؿ اهلل 

339
691
179

رملة بنت شيبة
ركيشد الثقفي
ركيفع بن ثابت بن سكن
زبيب بن ثعلبة بن عمرك
زبيد بن اٟتارث بن عبد الكرٙب بن عمرك بن كعب اليامى
زر بن حبيش بن حباشة
زرارة بن أيب أكَب العرشي
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس
-1232-

198
387
216
516
765
869
915

زيد بن حارثة بن شراحيل
زينب بنت كعب بن عجرة

189
579
323
800
934
224
123

زينب بنت مظعوف بن حبيب
سآب بن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب القرشي
سآب بن عبداهلل بن عمر
السائب بن يزيد بن سعيد
سراقة بن مالك بن جعشم
سزيد بن قيس الذىلي
سعد بن أيب كقاص
سعد بن طريق بن مالك
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزٯتة األنصارل ا٠تزرجى ا١تدٗب
سعيد بن ا١تسيب
سعيد بن جبَت األسدم
سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل
سفياف بن سعيد بن مسركؽ
سفينة مؤب رسوؿ اهلل

689
491
645
741
606
83
42
118
205
935
86

سلماف بن ربيعة بن يزيد بن عمرك بن سهم بن ثعلبة السهمى
سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ الزىرم القرشي
سلمة بن احملبق كاسم احملبق صخر بن عقبة بن اٟتارث
سليماف بن يسار ا٢تبلٕب
سليماف بن يسار ا٢تبلٕب
ٝترة بن جندب بن ىبلؿ
سهل بن أيب حتمة

339
656
87
738
874
674
824
967
862
990

سهل بن سعد ،الساعدم
سودة بنت زمعة
سويد بن مقرف بن عائد
الشاعر كىو صاّب بن عبد القدكس
شرحبيل ابن حسنة
-1233-

شريح بن اٟتارث بن قيس
شعيب بن ٤تمد بن عبداهلل

328
646
134
121
135
394
78
624
695
871
90
746
345

مشس الدين أبو عبداهلل
مشس الدين القانو٘ب
مشس الدين ٤تمد بن أٛتد
شهاب الدين أبو الفضل
صبيغ بن عسل
الصحايب الشريد بن سويد بن الثقفي
صدل بن عجبلف بن كىب
الصعب بن جثامة الليثي
صفية بنت أيب عبيد بن مسعود
صفية بنت أيب عبيد بن مسعود
صفية بنت حيي بن أخطب

809

صهيب أبو الصهباء البصرم
الضحاؾ بن سفياف بن عوؼ بن كعب بن قيس غيبلف الكبليب
طارؽ بن شهاب بن عبد مشس
عاتكة بنت زيد
عاصم بن عمر بن ا٠تطاب بن نفيل
العآب النحرير إماـ اٟترمُت
عامر بن شراحيل بن عبدالغٍت
عامر بن كائلو الكتا٘ب
عائشة بنت أيب بكر
عبادة بن الصامت بن قيس
العباس بن عبدا١تطلب بن ىاشم
عباية بن رفاعة بن رافع
عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب
عبد الرٛتن بن القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر التيمي
عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم القرشى العدكل
-1234-

615
58
59
732
963
127
661
893
338
167
497
40
801
396
122
290
167
270

عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي
عبد اهلل بن سبلـ بن اٟتارث
عبد اهلل بن ىسلًمة
ىعٍب ًد اللَّ ًو بٍ ًن ىع ًام ور
عبد بن زمعة بن قيس
عبداٟتميد بن جعفر بن عبداهلل

767
616
143
291
646
264
46
281

عبداٟتميد بن عبد العزيز
عبدالرٛتن بن أيب ليلى
عبدالرٛتن بن أزىر بن عبد عوؼ

973
172
768
521
387
802
606

عبدالرٛتن بن اٟتكم بن أيب العاص
عبدالرٛتن بن القاسم بن ٤تمد
عبدالرٛتن بن القاسم بن ٤تمد
عبدالرٛتن بن حاطب بن أيب بلتعة
عبدالرٛتن بن ٛتد بن قدامة
عبدالرٛتن بن عوؼ
عبدالرٛتن بن غنم بن سعد

889
388
289
942
334
624
493
493
70
624
619
131
747
449
208
824
448
487

عبدالرٛتن بن مطعم البنا٘ب
عبداهلل بن الزبَت بن العواـ
عبداهلل بن الزبَت بن عيسى
عبداهلل بن الشخَت
عبداهلل بن العباس بن عبدا١تطلب
عبداهلل بن أـ كلثوـ األعمى
عبداهلل بن أنيس اٞتهٍت
عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب
عبداهلل بن حذافة
عبداهلل بن زيد بن عمرك
عبداهلل بن سبلـ بن اٟتارث
عبداهلل بن عامر
-1235-

عبداهلل بن عامر بن ربيعة
عبداهلل بن عمرك بن العاص

621
598

عبداهلل بن قيس األشعرم
عبداهلل بن قيس بن سليم
عبداهلل بن مسعود
عبدا١تلك بن عبدالعزيز

489
976
166
828
429
331

عبدا١تلك بن عبيد بن عمَت
عبدا١تلك بن ميسرة ا٢تبلٕب
عبيد اهلل بن أيب زياد
عبيد اهلل بن عمر بن حفص
عتبة بن أيب كقاص
عثماف بن أيب العاص بن بشر
عثماف بن حنيف بن كىب األنصارم األكسي

141
85
467
606
618
597
288
992
221

عثماف بن مظعوف
العرباض بن سارية
عركة بن الزبَت بن العواـ
عطاء بن أيب رباح
عطاء بن أسلم بن صفواف
عطية بن قيس الكبليب
عقبة بن عامر بن عبس

971
962
465
448
808

عقيل بن أيب طالب بن عبدا١تطلب
عكرمة بن خالد بن العاص
علقمة بن كقاص بن ٤تصن
علي بن أٛتد بن سعيد
عمار بن ياسر بن عامر
عمارة بن ربيعة اٞترمي
عمر بن العاص بن كائل

975
495
389
69
863

عمر بن عبدالعزيز بن مركاف
-1236-

عمراف بن يحصُت بن عبيد
عمرة بنت عبد الرٛتن بن سعد بن زرارة

671
619
961
519
475
47

عمرة بنت عبدالرٛتن بن سعد
عمرك بن أيب سفياف
عمرك بن حزـ بن زيد
عمرك بن دينار ا١تكي

498
901
123
288
960
290
288
594
493
521

عمرك بن شعيب بن ٤تمد
عمرك بن عبداهلل
عمرك بن نافع
عمَت بن سعد األكسى األنصارم
عمَت بن سعيد النخعي أبو ٭تِت
عمَت بن سلمة
عوؼ بن أيب ٚتيلة العبدم
عوؼ بن مالك األشجعي
عوٯتر بن أبيع األنصارم
عياش بن أيب ربيعة

842
924
227

فاختو بنت غزكاف
فاطمة بنت الوليد
فاطمة بنت رسوؿ اهلل
فاطمة بنت قيس بن خالد

969
172
204
556

فريعة بنت مالك بن سناف
فضالو بن عبيد بن ناقد
القاسم بن عبدالرٛتن

871
674
519
798
915
425
904

القاسم بن ٤تمد بن أيب بكر
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم
القامس بن ٤تمد بن أيب بكر
قبيضة بن ذؤيب بن حلحلة
قيبيلة بنت عبدالعزم بن أسعد
-1237-

قتادة بن دعامة بن عزيز
قيس بن سعد بن عبادة الساعدم األنصارم ا٠تزرجي ا١تد٘ب
كعب بن زيد األنصارم
كعب بن سور
كعب بن مالك بن أىب كعب بن القُت األنصارم السلمي
كلب بن عوؼ بن عامر
لبيد بن األعصم الزرقي
لبيد بن األعصم الزرقي
ماعز بن مالك األسلمي
ماعز بن مالك األسلمي
مالك بن أنس بن مالك
٣تزر بن األعور بن جعدة
٤تارب بن دثار
٤تمد بن إبراىيم بن اٟتارث التيمي
٤تمد بن أيب بكر بن أيوب
٤تمد بن إدريس بن العباس
٤تمد بن األشعث
٤تمد بن سَتين األنصارم
٤تمد بن عبدالرٛتن بن ثوباف
٤تمد بن عبدالرٛتن
٤تمد بن عبداهلل بن سعيد
٤تمد بن عبدالواحد
٤تمد بن علي بن أيب طالب
٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكا٘ب
٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبداهلل
٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد
٤تمد بن مسلم بن عبيد اهلل
٤تمد بن مسلمة بن سلمة
-1238-

873
530
690
895
662

٤تمد بنن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد
٤تمد صديق خاف بن حسن اٟتسيٍت البخارم ً
القنَّوجي
٤تمد صديق خاف بن حسن
٤تياة بنت امرئ القيس
٥ترقة العبدم رضي اهلل عنو
مرة بن كعب
مرقوص بن بشَت أك بشَت الضَب
مركاف بن اٟتكم بن أيب العاص
مسيكة أـ يوسف بن مالك
مصطفى بن سعد بن عبدة
مطر بن الوراؽ أبو رجاء
معاذ بن جبل بن عمرك
معاكية بن أيب سفياف
معقل بن سناف بن مطهر بن قيناف األشجعى
معقل بن يسار بن عبداهلل
معمر بن راشد األزدم
ا١تنذر بن مالك بن قطعة
منصور بن يونس بن صبلح الدين
موسى بن أٛتد بن موسى
موسى بن طلحة
نافع بن اٟتارث بن كلبة
نافع بن جبَت بن مطعم
نائلة بنت الفرافصة
نبيتة بن كىب بن عثماف
٧تدة اٟتركرم
النزاؿ بن ستة ا٢تبلٕب
النعماف بن بشَت
النعماف بن ثابت
-1239-

النعماف بن مرة األنصارم الزرقي ا١تد٘ب
النعماف بن مرة األنصارم
ىند بنت عتبة بن ربيعة
ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد
ىو طاككس بن كيساف
ىو عيسى بن أباف بن صدقة
كابصة بن معبد بن عتبة بن اٟتارث بن مالك
الوليد بن عقبة بن أيب معيط
٭تِت بن سعيد بن العاص بن سعيد
٭تِت بن سعيد بن فركج القطاف
٭تِت بن عبدالرٛتن بن حاطب
٭تِت بن عبداهلل بن ٤تمد
٭تِت بن معُت بن عوف
٭تِت بن يعلي بن اٟتارث
يزيد بن أيب سفياف بن حرب
يزيد بن أيب سفياف صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس
يزيد بن األصم
يزيد بن رباح القرشي السهمي
يزيد بن عبد اهلل بن موىب أبو عبد الرٛتن القاضي ا٢تمدا٘ب
يعلى بن أمية بن أيب عبيدة
يوحنس مؤب مصعب بن الزبَت

-1240-

-1241-

القرآف الكريم
كتب التفسير

 ( )1تفسير أبي السعود ) إرشاد العقل السليم إلى مزاياالقرآف الكريم  ،محمد بن
محمد العمادم أبو السعود  ،الناشر  :دار إحياءالتراث العربي – بيركت  ،عدد
األجزاء 9 :
 ( )2تفسير الماكردل ) النكت كالعيوف  ،أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب
الماكردم البصرم  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -بيركت  /لبناف، -
عدد األجزاء  ، 6 /تحقيق  :السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم
 )3أحكاـ القرآف ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافرم
االشبيلي المالكي (المتوفى543 :ىػ) ،راجع أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو:
محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيركت  -لبناف ،الطبعة:
الثالثة 1424 ،ىػ  2003 -ـ
 )4أنوار التنزيل كأسرار التأكيل (تفسير البيضاكم)  ،المؤلف:ناصر الدين أبو
سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازم البيضاكم (المتوفى685 :ىػ)

المحقق:محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر:دار إحياء التراث العربي -
بيركت الطبعة:األكلى  1418 -ىػ
 )5بحر العلوـ (تفسير السمرقندم)  ،أبو الليث نصر بن محمد بنإبراىيم
السمرقندم الفقيو الحنفي  ،عدد األجزاء  ، 3 :دار النشر  :دار الفكر –
بيركت  ،تحقيق :د.محمود مطرجي
 )6البحر المديد  ،أحمد بن محمد بن المهدم بنعجيبة الحسني اإلدريسي
الشاذلي الفاسي أبو العباس  ،عدد األجزاء  ، 8 /دار النشر  /دار الكتب
العلمية ػ بيركت  ،الطبعة الثانية  2002 /ـ ػ 1423ىػ

 )7تفسير ابن فورؾ  -من أكؿ سورة نوح  -إلى آخر سورة الناس ،اإلماـ َّ
العالمة /
أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورؾ( ،المتوفى  ،)406دراسة كتحقيق :سهيمة
-1242-

بنت محمد سعيد محمد أحمد بخارم (ما جيستير) ،الناشر :جامعة أـ القرل
 -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األكلى 2009 - 1430 :ـ

 )8تفسير ابن فورؾ من أكؿ سورة األحزاب  -آخر سورة غافر ،اإلماـ َّ
العالمة /
أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورؾ( ،المتوفى  ،)406دراسة كتحقيق :عاطف
بن كامل بن صالح بخارم (ماجستير) ،الناشر :جامعة أـ القرل  -المملكة
العربية السعودية ،الطبعة األكلى 2009 - 1430 :ـ

 )9تفسير ابن فورؾ من أكؿ سورة المؤمنوف  -آخر سورة السجدة ،محمد بن
الحسن بن فورؾ األنصارم األصبهاني ،أبو بكر (المتوفى406 :ىػ) ،دراسة
كتحقيق :عالؿ عبد القادر بندكيش (ماجستير) ،الناشر :جامعة أـ القرل -
المملكة العربية السعودية ،الطبعة األكلى 2009 - 1430 :ـ
)10

تفسير البحر المحيط  ،محمد بن يوسف الشهيربأبي حياف األندلسي

دار النشر  :دار الكتب العلمية  -لبناف /بيركت  1422 -ىػ 2001 -ـ ،
الطبعة  :األكلى  ،عدد األجزاء  ، 8 /تحقيق  :الشيخ عادؿ أحمد عبد
الموجود  -الشيخ علي محمد معوض كشارؾ في التحقيق  )1د.زكريا عبد
المجيد النوقي  )2 ،د.أحمدالنجولي الجمل
)11

تفسير الجاللين ،جالؿ الدين محمد بن أحمد المحلي كجالؿ الدين

عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي  ،الناشر  :دار الحديث – القاىرة  ،الطبعة

األكلى  ،عدد األجزاء: 1
)12

تفسير الخازف المسمى لباب التأكيل في معاني التنزيل  ،عالء الدين

علي بن محمد بن إبراىيم البغدادم الشهير بالخازف
دارالنشر  :دار الفكر  -بيركت  /لبناف  - 1399ىػ  1979/ـ  ،عدد
األجزاء 7 /
)13

تفسير القرآف (تفسير الصنعاني)  ،عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني  ،سنة

الوالدة  /126سنة الوفاة ، 211تحقيق د .مصطفى مسلم محمد  ،الناشر
مكتبة الرشد  ،سنة النشر  ، 1410مكانالنشر الرياض  ،عدد األجزاء 2
-1243-

)14

تفسير القرآف العزيز ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عيسى

بن محمد المرم ،اإللبيرم المعركؼ بابن أبي زمنين المالكي (المتوفى:
399ق) ،المحقق :أبو عبد اهلل حسين بن عكاشة  -محمد بن مصطفى
الكنز ،الناشر :الفاركؽ الحديثة  -مصر /القاىرة ،الطبعة :األكلى1423 ،ق -
2002ـ
)15

تفسير القرآف العظيم (تفسير ابن كثير)  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر

بن كثيرالقرشي الدمشقي [  774- 700ىػ ]  ،المحقق  :سامي بن محمد

سالمة  ،الناشر  :دارطيبة للنشر كالتوزيع  ،الطبعة  :الثانية 1420ىػ 1999 -
ـ  ،عدد األجزاء: 8
)16

التفسير المظهرل  ،محمد ثناء اللهالعثماني المظهرم  ،من القرف 13 :

 ،الناشر :مكتبةرشديو  ،المطبعة  :باكستاف  ،دار إحياء التراث العربي ،
ببيركت  1425 ،ىج = 2004ـ  ،سنة الطبع  1412 :ىػ  ،تحقيق  :غالـ
نبى تونسى
)17

تفسير النسفى  ،أبو البركات عبداهلل بن أحمد بن محمود النسفي  ،دار

النشر  :دار النفائس ػ بيركت  ، 2005عدداألجزاء  ، 4 /تحقيق الشيخ :
مركاف محمد الشعار
)18

تفسير مقاتل بن سليماف  ،أبو الحسن مقاتل بن سليماف بن بشيراألزدم

بالوالء البلخي  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -لبناف /بيركت  1424 -ىػ
- 2003ـ  ،الطبعة  :األكلى  ،عدد األجزاء  ، 3 /تحقيق  :أحمد فريد

)19

جامع البياف في تأكيل القرآف (تفسير الطبرم)  ،محمد بن جرير بن يزيد

بنكثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبرم 224 - 310 ،ىػ ،المحقق :
أحمد محمدشاكر  ،الناشر  :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :األكلى  1420 ،ىػ -
 2000ـ  ،عدداألجزاء 24 :
)20

الجامع ألحكاـ القرآف  ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبيبكر بن

فرح األنصارم الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى  671 :ىػ)  ،المحقق
-1244-

:ىشاـ سمير البخارم  ،الناشر  :دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة
العربيةالسعودية  ،الطبعة  1423 :ىػ 2003 /ـ
)21

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد

بن أبي بكر بن فرح األنصارم الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى:
671ىػ) ،تحقيق :أحمد البردكني كإبراىيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب
المصرية  -القاىرة ،الطبعة :الثانية1384 ،ىػ  1964 -ـ جزءا (في 10

مجلدات)
)22

ركائع التفسير (الجامع لتفسير اإلماـ ابن رجب الحنبلي) ،زين الدين

السالمي ،البغدادم ،ثم
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ى

الدمشقي ،الحنبلي (المتوفى795 :ىػ) ،جمع كترتيب :أبي معاذ طارؽ بن

عوض اهلل بن محمد ،الناشر :دار العاصمة  -المملكة العربية السعودية،
الطبعة :األكلى  2001 - 1422ـ
)23

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيموالسبع المثاني  ،أبو الفضل

محمود األلوسي  ،الناشر  :دار إحياء التراثالعربي – بيركت  ،عدد األجزاء :
30
)24

زاد المسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزم ،

الناشر  :المكتب اإلسالمي – بيركت  ،الطبعةالثالثة  ، 1404 ،عدد األجزاء

9:
)25

فتح الرحمن في تفسير القرآف  ،تأليف اإلماـ القاضي مجير الدين بن

محمد العليمي المقدسي الحنبلي  /ت  927ىػ  ،اعتنى بو نور الدين طالب ،
دار النوادر دمشق الطبعة الثانية  1432ىػ
)26

فتح القدير الجامع بين فني الركايةكالدراية من علم التفسير  ،محمد بن

علي الشوكاني  ،عدد األجزاء: 5
)27

الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل في كجوه التأكيل  ،أبو

القاسم محمود بن عمر الزمخشرم الخوارزمي  ،دار النشر  :دار إحياء
-1245-

التراثالعربي – بيركت  ،عدد األجزاء  ، 4 /تحقيق  :عبد الرزاؽ المهدم
الكشف كالبياف (تفسير الثعلبي)  ،أبو إسحاؽ أحمد بن محمد بنإبراىيم
الثعلبي النيسابورم دار النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيركت  -لبناف -
 1422ىػ  2002 -ـ الطبعة  :األكلى عدد األجزاء  ، 10 /تحقيق  :اإلماـ
أبي محمد بن عاشور  ،مراجعة كتدقيق األستاذ نظير الساعدم
تفسير ابن أبى حاتم  ،اإلماـ الحافظ أبومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

الرازم  ،دار النشر  :المكتبة العصرية  -صيدا ،عدد األجزاء  ، 10 /تحقيق :
أسعد محمد الطيب
)28

الكشف كالبياف عن تفسير القرآف ،أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعلبي،

أبو إسحاؽ (المتوفى427 :ىػ) ،تحقيق :اإلماـ أبي محمد بن عاشور ،مراجعة
كتدقيق :األستاذ نظير الساعدم ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت -
لبناف ،الطبعة :األكلى  ،1422ىػ  2002 -ـ اكاـ
)29

اللباب في علوـ الكتاب  ،أبو حفص عمر بن علي ابن عاداللدمشقي

الحنبلي  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -بيركت  /لبناف  1419 -ىػ -
1998ـ  ،الطبعة  :األكلى  ،عدد األجزاء  ، 20 /تحقيق  :الشيخ عادؿ
أحمد عبد الموجودكالشيخ علي محمد معوض
)30

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف  :أبو محمد عبد الحق

بنغالب بن عطية األندلسي  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -لبناف -

1413ىػ ػ 1993ـ  ،الطبعة  :األكلى  ،تحقيق  :عبد السالـ عبد الشافي
محمد  ،عدد األجزاء: 5
)31

معاني القرآف الكريم للنحاس  ،الناشر  :جامعةأـ القرل  -مكة المكرمة

 ،الطبعة األكلى  ،1409 ،تحقيق  :محمد عليالصابوني  ،عدد األجزاء 6 :
)32

معاني القرآف للفراء  ،أبو زكريا يحيى بنزياد الفراء  ،الناشر :

دارالمصرية للتأليف كالترجمة  ،مكانالطبع  :مصر
-1246-

عدد األجزاء  ، 3 :تحقيق  :أحمد يوسف نجاتى  /محمدعلى نجار /
عبدالفتاح إسماعيل شلبى
)33

مفاتيح الغيب  ،اإلمامالعالم العالمة كالحبر البحر الفهامة فخر الدين

محمد بن عمر التميمي الرازيالشافعي  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية -
بيركت 1421 -ىػ  2000 -ـ  ،الطبعة  :األكلى  ،عدد األجزاء 32 /
)34

مالؾ التأكيل القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيل في توجيو المتشابو اللفظ

من آم التنزيل ،المؤلف :أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ،أبو

جعفر (المتوفى708 :ق) ،كضع حواشيو :عبد الغني محمد علي الفاسي،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيركت  -لبناف
)35

الوسيط في تفسير القرآف المجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد

بن علي الواحدم ،النيسابورم ،الشافعي (المتوفى468 :ىػ) ،تحقيق كتعليق:
الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد
محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس،
قدمو كقرظو :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماكم ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ  1994 -ـ
)36

الوسيط في تفسير القرآف المجيد ،المؤلف :أبو الحسن علي بن أحمد

بن محمد بن علي الواحدم ،النيسابورم ،الشافعي (المتوفى468 :ق) ،تحقيق

كتعليق :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور
أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن

عويس ،قدمو كقرظو :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماكم ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1415 ،ق  1994 -ـ
كتب العقيدة
إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
-1247-

شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى751 :ق) ،تحقيق :محمد عبد السالـ إبراىيم،
الناشر :دار الكتب العلمية  -ييركت ،الطبعة :األكلى1411 ،ق 1991 -ـ
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن
عبد الحليم بن عبد السالـ بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني
الحنبلي الدمشقي (المتوفى728 :ىػ) ،المحقق :ناصر عبد الكريم العقل ،الناشر :دار
عالم الكتب ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :السابعة1419 ،ىػ 1999 -ـ
التوحيد كمعرفة أسماء اهلل عز كجل كصفاتو على االتفاؽ كالتفرد البن منده ،المؤلف:
أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن محمد بن يحيى بن منده العبدم (المتوفى:
395ق) ،حققو كعلق عليو كخرج أحاديثو :الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي
األستاذ المشارؾ في قسم الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،
الناشر :مكتبة العلوـ كالحكم ،المدينة المنورة ،دار العلوـ كالحكم ،سوريا ،الطبعة:
األكلى 1423 ،ق  2002 -ـ
م البغدادم (المتوفى:
اآلج ِّر ُّ
الشريعة ،أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل ي

360ىػ) ،المحقق :الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي ،الناشر :دار الوطن
 الرياض  /السعودية ،الطبعة :الثانية 1420 ،ىػ  1999 -ـالصارـ المسلوؿ على شاتم الرسوؿ ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
عبد السالـ بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

(المتوفى728 :ىػ) ،المحقق :محمد محي الدين عبد الحميد ،الناشر :الحرس الوطني
السعودم ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة- :
العقيدة الطحاكية تأليف :اإلماـ أبو جعفرالطحاكم الناشر  :دار ابن حزـ الطبعة:
األكلى1415،ىػ 1995 -ـ
كرامات األكلياء لاللكائي  -من كتاب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة
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لاللكائي ،أبو القاسم ىبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبرم الرازم الاللكائي
(المتوفى418 :ىػ) ،تحقيق :أحمد بن سعد بن حمداف الغامدم ،الناشر :دار طيبة -
السعودية ،الطبعة :الثامنة1423 ،ىػ 2003 /ـ (ىو الجزء  9من كتاب شرح أصوؿ
اعتقاد أىل السنة كالجماعة)
لمعة االعتقاد ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى:

620ىػ) ،الناشر :كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  -المملكة
العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1420 ،ىػ 2000 -ـ ،عدد الصفحات46 :
لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
المرضية ،شمس الدين ،أبو العوف محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي

(المتوفى1188 :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الخافقين كمكتبتها  -دمشق ،الطبعة :الثانية -
 1402ىػ  1982 -ـ

المنتقى من شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة ألبو القاسم ىبة اهلل بن

الحسن الطبرم الاللكائي ،المتوفى سنة  418ىػ  ،اختصره كعلق عليو أبو معاذ
محمود بن إماـ بن منصور آؿ موفى
كتب الحديث
إتحاؼ الخيرة المهرة بزكائد المسانيد العشرة ،المؤلف :أبو العباس شهاب الدين
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثماف البوصيرم الكناني
الشافعي (المتوفى840 :ق) ،تقديم :فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم،
المحقق :دار المشكاة للبحث العلمي بإشراؼ أبو تميم ياسر بن إبراىيم ،دار النشر:
دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة :األكلى 1420 ،ق  1999 -ـ
إتحاؼ المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراؼ العشرة المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي
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بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىػ) تحقيق :مركز خدمة السنة
كالسيرة ،بإشراؼ د زىير بن ناصر الناصر (راجعو ككحد منهج التعليق كاإلخراج)
الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة)  -كمركز خدمة السنة
كالسيرة النبوية (بالمدينة)الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ  1994 -معدد األجزاء: 19
إجماؿ اإلصابة في أقواؿ الصحابة ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدم بن عبد
اهلل الدمشقي العالئي (المتوفى:

761ىػ) ،المحقق :د .محمد سليماف األشقر،

الناشر :جمعية إحياء التراث اإلسالمي  -الكويت ،الطبعة :األكلى1407 ،

االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرم
القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،الناشر:
دار الكتب العلمية  -بيركت ،الطبعة :األكلى2000 - 1421 ،
االستيعاب في معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر
بن عاصم النمرم القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ،المحقق :علي محمد البجاكم ،الناشر:
دار الجيل ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ  1992 -ـ
أسد الغابة في معرفة الصحابة ،أبو الحسن علي بن أبي الكرـ محمد بن محمد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرم ،عز الدين ابن األثير (المتوفى:

630ىػ)،

المحقق :علي محمد معوض  -عادؿ أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األكلى ،سنة النشر1415 :ىػ  1994 -ـ
أسد الغابة ،أبو الحسن علي بن أبي الكرـ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد
الواحد الشيباني الجزرم ،عز الدين ابن األثير (المتوفى630 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر
 بيركت ،عاـ النشر1409 :ىػ 1989 -ـأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
المؤلف  :الحوت ،محمد بندركيش بن محمد
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الناشر :دار الكتب العلمية
عدداألجزاء 1:

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،المؤلف  :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن

أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى 852 :ق) ،المحقق  :السيد عبد اهلل ىاشم
اليماني المدني ،الناشر  :دار المعرفة  -بيركت
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،محمد بن محمد دركيش ،أبو عبد الرحمن الحوت

الشافعي (المتوفى1277 :ىػ) ،المحقق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية -
بيركت ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ 1997-ـ

اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (المتوفى852 :ىػ) ،تحقيق :عادؿ أحمد عبد الموجود كعلى محمد
االعتبار في الناسخ كالمنسوخ من اآلثار ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثماف الحازمي
الهمداني ،زين الدين (المتوفى 584 :ىػ) ،الناشر  :دائرة المعارؼ العثمانية  -حيدر
آباد ،الدكن ،الطبعة  :الثانية 1359 ،ىػ
علي ب ًن موسى ب ًن و
األزجي
البغدادم
خليل
ُّ
ُّ
بن ِّ
عمر ي
األعالـ العلية في مناقب ابن تيمية ،ي
و
حفص (المتوفى749 :ىػ) ،المحقق :زىير الشاكيش ،الناشر:
اج الدي ًن أبو
َّ
البز يار ،سر ي
المكتب اإلسالمي  -بيركت ،الطبعة :الثالثة1400 ،
األعالـ ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي
(المتوفى1396 :ىػ) ،الناشر :دار العلم للماليين ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار /
مايو  2002ـ
اإلفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين ألبي عبد اهلل الحميدم
األندلسي  ،أبو المظفر يحيى بن محمد ابن ىبيرة  ،المتوفى سنة 488ىػ  ،المحقق:

فؤاد عبد المنعم أحمد ،

الناشر :دار الوطن ،

المجلدات8 :
-1251-

سنة النشر ، 1417 :عدد

أمالي ابن بشراف  -الجزء األكؿ  ،المؤلف :أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد
اهلل بن ب ٍشراف بن محمد بن ب ٍشراف بن مهراف البغدادم (المتوفى:

نصو :أبو عبد الرحمن عادؿ بن يوسف العزازم الناشر

430ىػ)ضبط

:دار الوطن ،الرياض

الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -معدد األجزاء: 1
أمالي ابن بشراف  -الجزء الثاني  ،المؤلف :أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد
اهلل بن ب ٍشراف بن محمد بن ب ٍشراف بن مهراف البغدادم (المتوفى:

430ىػ)المحقق :أحمد بن سليماف الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض الطبعة :األكلى،
 1420ىػ  1999 -معدد األجزاء: 1
األمالي الشجرية ( األمالي الخميسية )
المؤلف  :يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني الشجرم الجرجاني  ،المتوفى سنة
499ىػ  ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل  ،دار الكتب العلمية – بيركت
الباعث الحثيث شرح اختصار علوـ الحديث (ط .العلمية )  ،إسماعيل بن عمر بن
كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين  ،المحقق :أحمد شاكر  ،الناشر :دار
الكتب العلمية  ،عدد المجلدات1 :
بغية الباحث ،من كنوز التراث بغية الباحث عن زكائد مسند الحارث ،للحافظ الجليل
نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة  807ى ،حققو كعلق عليو مسعد
عبد الحميد محمد السعدني ،دار الطالئع للنشر كالتوزيع كالتصدير
البياف كالتعريف في أسباب كركد الحديث الشريف ،المؤلف :إبراىيم بن محمد بن محمد كماؿ الدين
الحسيني الحنفي الدمشقي (المتوفى1120 :ق)،
ابن أحمد بن حسين ،برىاف الدين ابن حمزة ي

المحقق :سيف الدين الكاتب ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيركت

تأكيل مختلف الحديث ،المؤلف  :عبداهلل بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينورم،
تحقيق  :محمد زىرم النجار  ،الناشر  :دار الجيل  -بيركت 1972 - 1393 ،
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تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المباركفورل (المتوفى1353 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيركت
تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المباركفورل (المتوفى1353 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيركت
تخريج أحاديث إحياء علوـ الدين المؤلفوف ً :
العراقي ( 806 - 725ىػ) ،ابن السبكى
ً
حمود
خراج :أبي عبد اللَّو ىم ي
( 771 - 727ىػ) ،الزبيدم ( 1205 - 1145ىػ)است ى
الح ٌداد ( 1374ىػ -؟)الناشر :دار العاصمة للنشر  -الرياض
بًن يم ىح ٌمد ى
الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ  1987 -معدد األجزاء : 7 (6كمجلد للفهارس)
تذكرة الحفاظ (أطراؼ أحاديث كتاب المجركحين البن حباف) ،أبو الفضل محمد بن
طاىر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعركؼ بابن القيسراني (المتوفى:
507ىػ) ،تحقيق :حمدم عبد المجيد السلفي ،الناشر :دار الصميعي للنشر كالتوزيع،
الرياض ،الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ  1994 -ـ
تذكرة الحفاظ ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف بن قىايٍماز الذىبي

(المتوفى748 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية بيركت-لبناف ،الطبعة :األكلى،
1419ىػ1998 -ـ

تعريف اىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين)  ،أبو الفضل
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىػ) ،المحقق:

د .عاصم بن عبداهلل القريوتي ،الناشر :مكتبة المنار  -عماف ،الطبعة :األكلى1403 ،
 1983التقرير كالتحبير ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعركؼ بابن
أمير حاج كيقاؿ لو ابن الموقت الحنفي (المتوفى:
العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،ىػ 1983 -ـ
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879ىػ) ،الناشر :دار الكتب

التيسير بشرح الجامع الصغير ،المؤلف :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤكؼ بن
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادم ثم المناكم القاىرم (المتوفى:
1031ق) ،الناشر :مكتبة اإلماـ الشافعي  -الرياض ،الطبعة :الثالثة،

1408ق -

1988ـ
جامع البياف في تأكيل القرآف ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو
جعفر الطبرم (المتوفى310 :ىػ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ

الجامع الصحيح ،المؤلف :محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخارم ،أبو
عبد اهلل (المتوفى256 :ق) ،حسب ترقيم فتح البارم ،الناشر :دار الشعب -
القاىرة ،الطبعة :األكلى1987 - 1407 ،
جامع العلوـ كالحكم في شرح خمسين حديثان من جوامع الكلم ،زين الدين عبد

السالمي ،البغدادم ،ثم الدمشقي ،الحنبلي
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ى

(المتوفى795 :ىػ) ،تحقيق :الدكتور محمد األحمدم أبو النور ،الناشر :دار السالـ
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1424 ،ىػ  2004 -ـ (في ترقيم مسلسل
كاحد)( ،ضبط النص كمقدمة التحقيق كالحواشي ،من عمل د ماىر ياسين الفحل
كليس من المطبوع ،فليعلم)
جامع العلوـ كالحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،زين الدين عبد

السالمي ،البغدادم ،ثم الدمشقي ،الحنبلي
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ى

(المتوفى795 :ىػ) ،المحقق :شعيب األرناؤكط  -إبراىيم باجس ،الناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيركت ،الطبعة :السابعة1422 ،ىػ 2001 -ـ (في مجلد كاحد)

جامع المسانيد كالسنن الهادم ألقوـ سنن ،المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن
كثير القرشي البصرم ثم الدمشقي (المتوفى774 :ق) ،المحقق :د عبد الملك بن
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عبد اهلل الدىيش ،الناشر :دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع بيركت  -لبناف ،طبع
على نفقة المحقق كيطلب من مكتبة النهضة الحديثة  -مكة المكرمة ،الطبعة :الثانية،
 1419ق  1998 -ـ
العباس أحمد بن عبد الحليم
جامع المسائل البن تيمية  -عزير شمس ،تقي الدين أبو ى
بن عبد السالـ بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي

الدمشقي (المتوفى 728 :ىػ) ،تحقيق  :محمد عزير شمس ،إشراؼ  :بكر بن عبد
اهلل أبو زيد ،الناشر  :دار عالم الفوائد للنشر

جامع بياف العلم كفضلو ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم
النمرم القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ،تحقيق :أبي األشباؿ الزىيرم ،الناشر :دار ابن
الجوزم ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ
الجامع في الحديث البن كىب ،المؤلف :أبو محمد عبد اهلل بن كىب بن مسلم
المصرم القرشي (المتوفى197 :ق) ،المحقق :د مصطفى حسن حسين محمد أبو
الخير ،أستاذ الحديث كعلومو المساعد  -كلية أصوؿ الدين  -القاىرة ،الناشر :دار
ابن الجوزم  -الرياض ،الطبعة :األكلى  1416ق  1995 -ـ
الجرح كالتعديل ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،
الحنظلي ،الرازم ابن أبي حاتم (المتوفى:

327ىػ) ،الناشر :طبعة مجلس دائرة

المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد الدكن  -الهند ،دار إحياء التراث العربي  -بيركت،

الطبعة :األكلى 1271 ،ىػ  1952ـ

الجرح كالتعديل ،محمد جماؿ الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالؽ القاسمي
(المتوفى1332 :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ( 1399ىػ  1979 -ـ).
حاشية ابن القيم على سننأبي داكد  ،المؤلف  :محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،
الناشر  :دار الكتبالعلمية – بيركت  ،الطبعة الثانية  ، 1415 ،عدد األجزاء: 14
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درة الغواص في أكىاـ الخواص ،القاسم بن علي بن محمد بن عثماف ،أبو محمد
الحريرم البصرم (المتوفى516 :ىػ) ،المحقق :عرفات مطرجي ،الناشر :مؤسسة
الكتب الثقافية  -بيركت ،الطبعة :األكلى1998/1418 ،ىػ
الذرية الطاىرة النبوية ،أبو بً ٍشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصارم

الدكالبي الرازم (المتوفى310 :ىػ) ،المحقق :سعد المبارؾ الحسن ،الناشر :الدار
السلفية  -الكويت ،الطبعة :األكلى1407 ،
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد
رفع المالـ عن األئمة األعالـ ،تقي الدين أبو ى
السالـ بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

(المتوفى728 :ىػ) ،طبع كنشر :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء
كالدعوة كاإلرشاد ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،عاـ النشر:

 1403ىػ -

 1983ـ
زاد المعاد في ىدم خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن
قيم الجوزية (المتوفى751 :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار
اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة كالعشركف
سبل السالـ ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم
الصنعاني ،أبو إبراىيم ،عز الدين ،المعركؼ كأسالفو باألمير (المتوفى:

1182ىػ)،

الناشر :دار الحديث ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ« ،بلوغ المراـ البن حجر»
بأعلى الصفحة يليو  -مفصوال بفاصل  -شرحو «سبل السالـ» للصنعاني

السنة  ،أبو بكر أحمد بن محمد بن ىاركف بن يزيد الخالؿ  ،الناشر  :دار الراية –
الرياض  ،الطبعة األكلى ،1410،تحقيق  :د .عطية الزىراني  ،عدد األجزاء 3 :
السنة  ،عمرك بن أبي عاصم الضحاؾ الشيباني [ ت  ، ]287المحقق  :محمد ناصر
الدين األلباني  ،الناشر  :المكتب اإلسالمي – يركت  ،الطبعة  :األكلى ،
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،1400

عدد األجزاء . 2 :
السنة المفترل عليها ،سالم البهنساكم (المتوفى:

1427ىػ) ،الناشر :دار الوفاء،

القاىرة ،دار البحوث العلمية ،الكويت ،الطبعة :الثالثة 1409 ،ىػ  1989 -ـ
سنن ابن ماجو المؤلف  :أبوعبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني ،كماجة اسم أبيو يزيد،
(273 - 209ىػ 887 - 824 ،ـ) .اعتنى بو :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،الطبعة األكلى.
سنن ابن ماجو ،ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني ،كماجة اسم أبيو يزيد
(المتوفى273 :ىػ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية
 فيصل عيسى البابي الحلبيسنن أبي داكد ،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشير بن شداد بن عمرك
الس ًج ٍستاني (المتوفى275 :ىػ) ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
األزدم ِّ
الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا  -بيركت
سنن الترمذم ،محمد بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الترمذم ،أبو عيسى

(المتوفى279 :ىػ) ،تحقيق كتعليق ،:أحمد محمد شاكر (جػ  ،)2 ،1كمحمد فؤاد
عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة عوض المدرس في األزىر الشريف (جػ ،)5 ،4
الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،ىػ
  1975ـسنن الدارقطنى المؤلف  :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدم بن مسعود بن
النعماف بن دينار البغدادم385 - 306 ( ،ىػ995 - 918 ،ـ) تحقيق  :السيد عبد
اهلل ىاشم يماني المدني الناشر  :دار المعرفة  -بيركت 1966 – 1386 ،
سنن النىسائي المؤلف  :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،

النسائي 303-215( ،ىػ915 - 830 ،ـ) .اعتنى بو :محمد ناصر الدين األلباني،
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مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة األكلى.
سنن سعيد بن منصور  ،أبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبةالخراساني الجوزجاني ،
سنة الوفاة ، 227:اسم المحقق:د .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آؿ حميد ،
دارالنشر:دار العصيمي  ،مدينة النشر:الرياض  ،سنة النشر ، 1414:الطبعة:األكلى
عدد األجزاء5:
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريجالزيلعي
المؤلف  :جماؿ الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي( المتوفى :
762ىػ)
قدـ للكتاب  :محمد يوسف البىػنيورم
صححو ككضع الحاشية  :عبدالعزيز الديوبندم الفنجاني  ،إلى كتاب الحج  ،ثم
أكملها محمد يوسفالكاملفورم
المحقق  :محمد عوامة

الناشر  :مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار القبلة للثقافة

اإلسالمية -جدة  -السعودية
الطبعة  :الطبعةاألكلى1418 ،ىػ1997/ـ
عدد األجزاء 4 :
سير أعالـ النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف بن قىايٍماز
الذىبي (المتوفى 748 :ىػ) ،المحقق  :مجموعة من المحققين بإشراؼ الشيخ شعيب
األرناؤكط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة 1405 ،ىػ  1985 /ـ
سير أعالـ النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف بن قىايٍماز
1427ىػ-
الذىبي (المتوفى748 :ىػ) ،الناشر :دار الحديث -القاىرة ،الطبعة:
2006ـ
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شرح األربعين النوكية في األحاديث الصحيحة النبوية ،تقي الدين أبو الفتح محمد بن
علي بن كىب بن مطيع القشيرم ،المعركؼ بابن دقيق العيد (المتوفى:

702ىػ)،

الناشر :مؤسسة الرياف ،الطبعة :السادسة  1424ىػ  2003 -ـ
شرح األربعين النوكية ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:

1421ىػ)،

الناشر :دار الثريا للنشر
شرح التبصرة كالتذكرة ،المؤلف  :الحافظ العراقي ،المحقق  :د .ماىر ياسين الفحل،
قاـ بفهرستو أبو أكرـ الحلبي من أعضاء ملتقى أىل الحديث ،معتمدا على النسخة

التي نشرتها مكتبة المشكاة على موقعها ،كاهلل من كراء القصد ،..
صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف ،محمد بن حباف بن أحمد بن حباف بن معاذ بن
ىم ٍعب ىد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البيستي (المتوفى:

354ىػ) ،المحقق :شعيب

األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت ،الطبعة :الثانية1993 - 1414 ،

صحيح ابن خزيمة ،المؤلف :أبو بكر محمد بن إسحاؽ بن خزيمة بن المغيرة بن
صالح بن بكر السلمي النيسابورم (المتوفى311 :ق) ،المحقق :د .محمد مصطفى
األعظمي ،الناشر :المكتب اإلسالمي  -بيركت
ً
اله ٍم ىداني
بن ىىادم ب ًن يم ٍقبً ًل ب ًن قىائً ىدةى ى
بل ي
الصحيح المسند من أسباب النزكؿ ،يم ٍق ي
ً
الوادع ُّي (المتوفى1422 :ىػ) ،الناشر :مكتبة ابن تيمية  -القاىرة ،الطبعة :الرابعة

مزيدة كمنقحة1408 ،ىػ1987 -ـ

صحيح مسلم ،المؤلف :اإلماـ أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرم النيسابورم
(261 - 204ىػ875 - 820 ،ـ) ،في موسوعة الحديث الشريف[ الكتب الستة
] ،بإشراؼ كمراجعة فضيلة الشيخ  /صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ ،دار السالـ،
الطبعة الثالثة محرـ 1421ىػ  .إبريل 2000ـ.
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الضعفاء الكبير المؤلف :أبو جعفر محمد بن عمرك بن موسى بن حماد العقيلي
المكي (المتوفى322 :ىػ)المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي الناشر :دار المكتبة
العلمية  -بيركت الطبعة :األكلى1404 ،ىػ 1984 -معدد األجزاء: 4
الضعفاء كالمترككوف ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى:

303ىػ) ،المحقق :محمود إبراىيم زايد ،الناشر :دار الوعي  -حلب ،الطبعة :األكلى1396 ،ىػ

الطبقات الكبرل = لوافح األنوار في طبقات األخيار ،عبد الوىاب بن أحمد بن علي
الحنىفي ،نسبو إلى محمد ابن الحنفيةَّ ،
973ىػ)،
الش ٍعراني ،أبو محمد (المتوفى:
ى

الناشر :مكتبة محمد المليجي الكتبي كأخيو ،مصر ،عاـ النشر 1315 :ىػ

الطبقات الكبرل ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصرم،
البغدادم المعركؼ بابن سعد (المتوفى230 :ىػ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا،

الناشر :دار الكتب العلمية  -بيركت ،الطبعة :األكلى 1410 ،ىػ  1990 -ـ

الطبقات الكبرل ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصرم،
البغدادم المعركؼ بابن سعد (المتوفى230 :ىػ) ،المحقق :إحساف عباس ،الناشر:
دار صادر  -بيركت ،الطبعة :األكلى 1968 ،ـ
الطبقات الكبرل ،القسم المتمم لتابعي أىل المدينة كمن بعدىم ،أبو عبد اهلل محمد
بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بابن سعد (المتوفى:
230ىػ) ،المحقق :زياد محمد منصور ،الناشر :مكتبة العلوـ كالحكم  -المدينة
المنورة ،الطبعة :الثانية1408 ،
الطيوريات ،انتخاب :صدر الدين ،أبو طاىر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن
محمد بن إبراىيم سلفو األصبهاني (المتوفى576 :ق) ،من أصوؿ :أبو الحسين
المبارؾ بن عبد الجبار الصيرفي الطيورم (المتوفى500 :ق) ،دراسة كتحقيق :دسماف

يحيى معالي ،عباس صخر الحسن ،الناشر :مكتبةأضواء السلف ،الرياض ،الطبعة:
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األكلى 1425 ،ق  2004 -ـ
العدة في أصوؿ الفقو ،القاضي أبو يعلى ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن
الفراء (المتوفى 458 :ىػ) ،حققو كعلق عليو كخرج نصو  :د أحمد بن علي بن سير
المباركي ،األستاذ المشارؾ في كلية الشريعة بالرياض  -جامعة الملك محمد بن سعود
اإلسالمية ،الناشر  :بدكف ناشر ،الطبعة  :الثانية  1410ىػ  1990 -ـ
العدة للكرب كالشدة لضياء الدين المقدسي ،ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد

الواحد المقدسي (المتوفى643 :ىػ) ،تحقيق :ياسر بن إبراىيم بن محمد ،الناشر :دار
المشكاة للبحث كالنشر كالتوزيع ،القاىرة ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ
العقيدة الطحاكية  ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاكم
عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى855 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيركت
غريب الحديث ،أبو سليماف حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي

(المتوفى388 :ىػ) ،المحقق :عبد الكريم إبراىيم الغرباكم

غريب الحديث ،المؤلف  :أبو عبيد القاسم بن سالـ الهركم  ،تحقيق  :د .محمد عبد
المعيد خاف  ،الناشر  :دار الكتاب العربي  -بيركت ،الطبعة األكلى 1396 ،
فتح البارم شرح صحيح البخارم ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت ،1379 ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :محمد
فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو :محب الدين الخطيب،
عليو تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر كمعو فتح المجيد في اختصار تخريج
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أحاديث التمهيد  ،ابن عبد البر -

المحقق :محمد بن عبد الرحمن المغراكم ،

الناشر :مجموعة التحف النفائس الدكلية  -الرياض  ،الطبعة األكلى ،

سنة النشر:

 ، 1996 - 1416عدد المجلدات12 :
فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار ػ للحسن بن أحمد الرباعي – 1200 ( ،
 1276ىػ)  ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة  ،الطبعة األكلى 1427 ،ىػ
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ىو شرح للمؤلف على كتابو ىو المسمى

قرة العين بمهمات الدين) ،المؤلف :زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن

علي بن أحمد المعبرم المليبارم الهندم (المتوفى987 :ق) ،الناشر :دار بن حزـ،
الطبعة :األكلى
الفرائض للثورم ،المؤلف :أبو عبد اهلل سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم الكوفي
(المتوفى161 :ق) ،تخريج :أبي عبد اهلل عبد العزيز بن عبد اهلل الهليل ،إشراؼ :أبي
عبد اهلل محمود بن محمد الحداد ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة :األكلى
 1410ق
فضائل الصحابة ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباني
(المتوفى241 :ىػ) ،المحقق :د .كصي اهلل محمد عباس ،الناشر :مؤسسة الرسالة -
بيركت ،الطبعة :األكلى1983 - 1403 ،
الفوائد (الغيالنيات) ،المؤلف  :أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم الشافعي

[260ق 354 -ق] ،المحقق  :حلمي كامل أسعد عبد الهادم ،الناشر  :دار ابن
الجوزم  -السعودية  /الرياض ،الطبعة  :األكلى 1417 ،ق 1997 -ـ
فيض القدير شرح الجامع الصغير ،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادم ثم المناكم القاىرم (المتوفى1031 :ىػ)،
الناشر :المكتبة التجارية الكبرل  -مصر ،الطبعة :األكلى ،1356 ،مع تعليقات يسيرة
-1262-

لماجد الحموم
كتاب األمواؿ المؤلف :أبو عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبد اهلل الهركم البغدادم

(المتوفى224 :ىػ)المحقق :خليل محمد ىراس.الناشر :دار الفكر - .بيركت.عدد
األجزاء: 1
كشف الخفاء كمزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،إسماعيل
بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى1162 :ىػ) ،الناشر :مكتبة القدسي ،لصاحبها

حساـ الدين القدسي  -القاىرة ،عاـ النشر 1351 :ىػ

كشف الخفاء كمزيل اإللباس ،إسماعيل بن محمد بن عبد الهادم الجراحي العجلوني
الدمشقي ،أبو الفداء (المتوفى1162 :ىػ) ،الناشر :المكتبة العصرية ،تحقيق :عبد
الحميد بن أحمد بن يوسف بن ىنداكم ،الطبعة :األكلى1420 ،ىػ 2000 -ـ
كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،النمؤلف  /أبو الفرج عبد الرحمن
ابنالجوزم ،تحقيق  :علي حسين البواب  ،دار النشر  /دار الوطن  -الرياض -
1418ىػ 1997 -ـ  ،عدد األجزاء/ 4
الكفاية في علم الركاية ،االماـ الحافظ المحدث أبى احمد بن علي ،المعركؼ
بالخطيب البغدادم المتوفى سنة  463ى ،تحقيق كتعليق الدكتور أحمد عمر ىاشم
أستاد الحديث بجامعة االزىر كعميد كلية أصوؿ الدين بالزقازيق الناشر دار الكتاب
العربي ،جميع الحقوؽ محفوظة لدار الكتاب العربي بيركت الطبعة االكلى  1405ى

 1985 -ـ

كنز العماؿ في سنن األقواؿ كاألفعاؿ ،عالء الدين علي بن حساـ الدين ابن قاضي
خاف القادرم الشاذلي الهندم البرىانفورم ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندم
(المتوفى975 :ىػ) ،المحقق :بكرم حياني  -صفوة السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الطبعة الخامسة1401 ،ىػ1981/ـ
-1263-

المجركحين من المحدثين كالضعفاء كالمترككين
تأليف:االماـ الحافظمحمد بن حباف بن احمد ابى حاتم التيميمى البستى المتوفى سنة
 354ق
تحقيق :محمودابراىيم زايد
المحرر في الحديث  ،المؤلف  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهاديالحنبلي (المتوفى :

744ىػ) المحقق  :د .يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،محمد سليمإبراىيم سمارة ،جماؿ حمدم
الذىبي  ،الناشر  :دار المعرفة  -لبناف  /بيركت  ،الطبعة  :الثالثة 1421 ،ىػ 2000 -ـ  ،عدد

األجزاء 2 :

المحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطبي

الظاىرم (المتوفى456 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر  -بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف
تاريخ
المدخل ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد العبدرم الفاسي المالكي الشهير
بابن الحاج (المتوفى737 :ىػ) ،الناشر :دار التراث ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،علي بن (سلطاف) محمد ،أبو الحسن نور
الدين المال الهركم القارم (المتوفى1014 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،بيركت  -لبناف،
الطبعة :األكلى1422 ،ىػ 2002 -ـ
مسائل اإلماـ أحمد بن حنبل ركاية ابن أبي الفضل صالح [ 203ىػ 266 -ىػ] ،أبو
عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباني (المتوفى:

241ىػ)،

الناشر :الدار العلمية  -الهند ،سنة النشر:
مسائل اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني ،أبو داكد سليماف بن األشعث بن
275ىػ)،
الس ىَ ًج ٍستاني (المتوفى:
إسحاؽ بن بشير بن شداد بن عمرك األزدم ِّ
تحقيق :أبي معاذ طارؽ بن عوض اهلل بن محمد ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،مصر،
-1264-

الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  1999 -ـ ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن
ىالؿ بن أسد الشيباني (المتوفى241 :ىػ)
مستخرج أبي عوانة ،المؤلف :أبو عوانة يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم النيسابورم
اإلسفراييني (المتوفى316 :ق) ،تحقيق :أيمن بن عارؼ الدمشقي ،الناشر :دار
المعرفة  -بيركت ،الطبعة :األكلى1419 ،ق1998 -ـ.
المستدرؾ على الصحيحين للحاكم ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن

محمد بن حمدكيو الحاكم النيسابورم (المتوفى405 :ق) ،المحقق :أبو عبد الرحمن
مقبل بن ىادم الوادعي ،دار النشر :دار الحرمين ،البلد :القاىرة  -مصر ،سنة الطبع:
1417ق  1997 -ـ
مسند ابن الجعد ،المؤلف :علي بن الجعد بن عبيد الجوىرم البغدادم (المتوفى:
230ق) ،تحقيق :عامر أحمد حيدر ،الناشر :مؤسسة نادر  -بيركت ،الطبعة :األكلى،
1990 - 1410
مسند أبي داكد الطيالسي  ،المؤلف  :سليماف بن داكد بنالجاركد  ،المتوفى سنة  204ىػ  ،تحقيق :
الدكتور محمد بن عبد المحسنالتركي  ،بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية

بدارىجر  ،الناشر  :ىجر للطباعة كالنشر  ،الطبعة  :األكلى  ،سنة الطبع  1419 :ىػ  - 1999ـ ،
عدد األجزاء 4 :

مسند أبي يعلى المؤلف  :أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،تحقيق
 :حسين سليم أسد ،الناشر  :دار المأموف للتراث – دمشق ،الطبعة األكلى 1404 ،
ىػ 1984 -ـ [ المكتبة الشاملة ].
مسند أحمد المؤلف  :أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد
الشيباني241 - 164( .ىػ855 - 780 ،ـ) [ المكتبة الشاملة ].
مسند اسحاؽ بن راىول االماـ اسحاؽ بن ابراىيم بن مخحلد الحنطلي المركزم
-1265-

مسند أبو ىريرة رضي اهلل عنو .تحقيق كتخرج كدراسة :الدكتور عبد الغفور عبد الحق
حسين برد البلوسي الجزء االكؿ ،توزيع :مكتبة االيماف المدينة المنورة
مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار) أبو بكر أحمد بن عمرك بن عبد الخالق
البزار  ،المتوفى  292 :ىػ  ،المحقق  :محفوظ الرحمن زين اهلل ( ،حقق األجزاء من
 1إلى  ) 9كعادؿ بن سعد (حقق األجزاء من

 10إلى  )17كصبرم عبد الخالق

الشافعي ( ،حقق الجزء  )18الناشر  :مكتبة العلوـ كالحكم  -المدينة المنورة ،
الطبعة  :األكلى  ( ،بدأت 1988ـ  ،كانتهت 2009ـ ) عدد األجزاء 18 :
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علي بن نايف الشحود
مسند الحميدم
المؤلف  :عبداهلل بن الزبير أبوبكر الحميدم
الناشر  :دار الكتب العلمية  ،مكتبة المتنبي  -بيركت  ,القاىرة
تحقيق  :حبيب الرحمن األعظمي
عدد األجزاء 2 :
مشكل االثار  ،ابو جعفر الطحاكم احمد بن محمد بن سالمو االزدم المصرم
الحنفي  ،طبعو حيدر اباد سنو . 1916

مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنن الدارمي) ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن
الفضل بن بىهراـ بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم (المتوفى:

255ىػ)،

تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،الناشر :دار المغني للنشر كالتوزيع ،المملكة
العربية السعودية ،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ  2000 -ـ
-1266-

مسند الشاشي ،المؤلف :أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ،المتوفى:

 335ق،

المحقق :محفوظ الرحمن زين اهلل ،الناشر :مكتبة العلوـ كالحكم  -المدينة المنورة،
الطبعة :األكلى 1410 ،ق  1990 -ـ
مسند الشهاب ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكموف
القضاعي المصرم (المتوفى454 :ق) ،المحقق :حمدم بن عبد المجيد السلفي،
الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت ،الطبعة :الثانية1986 - 1407 ،
يمصنف ابن أبي شيبة  ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159

ػ  235ىػ ) تحقيق  :محمد عوامة.

مصنف عبد الرزاؽ  ،أبو بكر عبدالرزاؽ بن ىماـ الصنعاني  ،تحقيق  :حبيب الرحمن

األعظمي

الناشر  :المكتب اإلسالمي – بيركت  ،الطبعة الثانية 1403،

 ،عدد األجزاء 11 :

المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار ،المؤلف :يوسف بن موسى بن محمد ،أبو
المحاسن جماؿ الدين الملطي الحنفي (المتوفى803 :ق) ،الناشر :عالم الكتب -

بيركت

المعجم األكسط  ،المؤلف  :أبوالقاسم سليماف بن أحمد الطبراني  ،الناشر  :دار الحرمين  -القاىرة ،
 ، 1415تحقيق  :طارؽ بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني  ،عدد األجزاء
: 10

المعجم الكبير ،سليماف بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطبراني (المتوفى360 :ىػ) ،المحقق :حمدم بن عبد المجيد السلفي ،دار النشر:
مكتبة ابن تيمية  -القاىرة ،الطبعة :الثانية
معرفة الثقات  ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي  ،الناشر :
مكتبة الدار  -المدينة المنورة  ،الطبعة األكلى  ، 1985 - 1405 ،تحقيق  :عبد
-1267-

العليم عبد العظيم البستوم  ،عدد األجزاء 2 :
معرفة الصحابة البن منده ،أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن محمد بن يحيى بن ىم ٍن ىده
العبدم (المتوفى395 :ىػ) ،حققو كقدـ لو كعلق عليو :األستاذ الدكتور /عامر حسن

صبرم ،الناشر :مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة :األكلى 1426 ،ىػ
  2005ـمعرفة الصحابة ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف

األصبهاني (المتوفى430 :ىػ) ،تحقيق :عادؿ بن يوسف العزازم ،الناشر :دار الوطن
للنشر ،الرياض ،الطبعة :األكلى  1419ىػ  1998 -ـ
معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيركت ،الطبعة :األكلى  1415 -ىػ
منار السبيل في شرح الدليل ،ابن ضوياف ،إبراىيم بن محمد بن سالم (المتوفى:
1353ىػ) ،المحقق :زىير الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،الطبعة :السابعة
 1409ىػ1989-ـ
المنة الكبرل شرح كتخريج السنن الصغرل (السنن الصغير للبيهقي) المؤلف  :محمد
ضياء الرحمن األعظمي ،الناشر مكتبة الرشد  -الرياض ،سنة النشر 1422ىػ 2001 -ـ

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرؼ
النوكم (المتوفى676 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،الطبعة:
الثانية( 1392 ،في  9مجلدات)
الموافقات ،إبراىيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى:
790ىػ) ،المحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الناشر :دار ابن عفاف،
الطبعة :الطبعة األكلى 1417ىػ1997 /ـ
الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى:
-1268-

179ىػ)،

المحقق :محمد مصطفى األعظمي ،الناشر :مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ نهياف
لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية  -أبو ظبي  -اإلمارات ،الطبعة :األكلى،

 1425ىػ -

 2004ـ (منهم مجلد للمقدمة ،ك  3للفهارس)
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،المؤلف:
جماؿ الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى762 :ق) ،قدـ
للكتاب :محمد يوسف البنيورم ،صححو ككضع الحاشية :عبد العزيز الديوبندم

الفنجاني ،إلى كتاب الحج ،ثم أكملها محمد يوسف الكاملفورم ،المحقق :محمد

عوامة ،الناشر :مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار القبلة للثقافة
اإلسالمية -جدة  -السعودية ،الطبعة :األكلى1418 ،ق1997/ـ
النكت على كتاب ابن الصالح ،المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن
أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:

852ق) ،المحقق :ربيع بن ىادم عمير

المدخلي ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية
النهاية في غريب الحديث كاألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارؾ بن محمد بن
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزرم ابن األثير (المتوفى606 :ىػ)،
الناشر :المكتبة العلمية  -بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ ،تحقيق :طاىر أحمد الزاكل
 محمود محمد الطناحينيل األكطار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى:
1250ىػ) ،تحقيق :عصاـ الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة:
األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ ،منتقى األخبار بأعلى الصفحة ،يليو  -مفصوال بفاصل
 شرح الشوكانيكتب أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية
-1269-

إجماؿ اإلصابة في أقواؿ الصحابة ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدم بن عبد
اهلل الدمشقي العالئي (المتوفى761 :ىػ) ،المحقق :د .محمد سليماف األشقر،
الناشر :جمعية إحياء التراث اإلسالمي  -الكويت ،الطبعة :األكلى1407 ،
اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  ،علي بن أحمد بن حزـ األندلسي أبو محمد  ،الناشر :
دار الحديث  -القاىرة  ،الطبعة األكلى  ، 1404 ،عدد األجزاء 8 :
اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن

سالم الثعلبي اآلمدم (المتوفى631 :ىػ) ،المحقق :عبد الرزاؽ عفيفي ،الناشر:
المكتب اإلسالمي ،بيركت -دمشق -لبناف

إرشاد الفحوؿ إلي تحقيق الحق من علم األصوؿ  ،محمد بن عليبن محمد الشوكاني
(المتوفى 1250 :ىػ)  ،المحقق  :الشيخ أحمد عزك عناية  ،دمشق  -كفر بطنا ،
قدـ لو  :الشيخ خليل الميس كالدكتور كلي الدين صالح فرفور  ،الناشر  :دار الكتاب
العربي  ،الطبعة  :الطبعة األكلى 1419ىػ 1999 -ـ  ،عدد األجزاء: 2
أصوؿ السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوفى:
483ىػ) ،الناشر  :دار الكتاب العلمية بيركت لبناف  ،الطبعة االكلى  1414ىػ-
 1993ـ.
أصوؿ الشاشي ،المؤلف :نظاـ الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاؽ الشاشي
(المتوفى344 :ق) ،الناشر :دار الكتاب العربي  -بيركت
أصوؿ الفقو المسمىإجابة السائل شرح بغية اآلمل  ،محمد بن إسماعيل األميرالصنعاني
 ،الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيركت  ،الطبعة األكلى  ، 1986 ،تحقيق  :القاضي
حسين بن أحمدالسياغي ك الدكتور حسن محمد مقبولي األىدؿ  ،عدد األجزاء: 1
البحر المحيط في أصوؿ الفقو  ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللهالزركشي ،
سنة الوفاة 794ىػ  ،تحقيق ضبط نصوصو كخرج أحاديثهوعلقعليو :د .محمد محمد
-1270-

تامر  ،الناشر دار الكتب العلمية  ،سنة النشر 1421ىػ - 2000ـ  ،مكاف النشر
لبناف /بيركت  ،عدد األجزاء 4
بذؿ النظر في األصوؿ  ،محمد بن عبد الحميد األسمندم  ،المتوفى سنة 552ىػ ،
المحقق :محمد زكي عبدالبر  ،مكتبة دار التراث  ،الطبعة األكلى 1412 ،ىػ -
1992ـ.
تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ المؤلف :إبراىيم بن علي بن

محمد ،ابن فرحوف ،برىاف الدين اليعمرم (المتوفى799 :ىػ) الناشر :مكتبة الكليات
األزىرية الطبعة :األكلى1406 ،ىػ 1986 -معدد األجزاء: 2
التبصرة في أصوؿ الفقو  ،إبراىيمبن علي بن يوسف الفيركزآبادم الشيرازم أبو إسحاؽ
 ،الناشر  :دار الفكر – دمشق  ،الطبعة األكلى  ، 1403 ،تحقيق  :د .محمد حسن
ىيتو  ،عدد األجزاء: 1
تخريج الفركع علىاألصوؿ  ،محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب  ،الناشر  :مؤسسة
الرسالة – بيركت  ،الطبعة الثانية  ، 1398 ،تحقيق  :د .محمد أديب صالح  ،عدد
األجزاء: 1
تقريب الوصوؿ إلى علم األصوؿ  ،أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزم الكلبي
الغرناطي المالكي  ،المتوفى سنة 741ىػ  ،تحقيق  :محمد علي فركوس  ،دار التراث
اإلسالمي  ،الطبعة األكلى  ،عاـ 1410ىػ= 1990ـ
التقرير ألصوؿ فخر اإلسالـ البزدكم  ،محمد بن محمود البابرتي الحنفي  ،المتوفى
سنة 786ىػ  ،تحقيق  :عبد السالـ صبحي حامد  ،طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسالمية بدكلة الكويت 1426 ،ىػ 2005 -ـ.
التمهيد في تخريج الفركع علىاألصوؿ  ،عبد الرحيم بن الحسن األسنوم أبو محمد ،
الناشر  :مؤسسةالرسالة – بيركت  ،الطبعة األكلى  ، 1400 ،تحقيق  :د .محمد
-1271-

حسن ىيتو  ،عدداألجزاء 1 :
تيسير التحرير ،محمد أمين بن محمود البخارم المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي
(المتوفى972 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر  -بيركت  ،عدد األجزاء 4 /
رسالة في أصوؿ الفقو .للحسن بن شهاب العكبرم  ،إصدار :مكتب الشؤكف
الفنية.دار النشر :مكتب الشؤكف الفنية ػ قطاع المساجد ػ الكويت .سنة الطبع :الطبعة
الثانية ( 1431ىػ  2010 /ـ) .
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصوؿ الفقو  ،سعدالدين مسعود بن عمر
التفتازاني الشافعي (المتوفى 793 :ىػ)  ،المحقق  :زكرياعميرات  ،الناشر  :دار
الكتب العلمية بيركت – لبناف  ،الطبعة األكلى  1416ىػ  1996 -مػ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصوؿ الفقو ، .عبيد اهلل بن
مسعودالمحبوبي البخارم الحنفي .سنة الوفاة 719ىػ  ، .تحقيق زكرياعميرات ،
الناشر دار الكتب العلمية  ،سنة النشر 1416ىػ 1996 -ـ  ، .مكاف النشربيركت ،
عدد األجزاء 2
شرح الكوكب المنير  ،تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بنعبد العزيز بن علي
الفتوحي المعركؼ بابن النجار (المتوفى 972 :ىػ)  ،المحقق  :محمدالزحيلي ك نزيو
حماد  ،الناشر  :مكتبة العبيكاف  ،الطبعة  :الطبعة الثانية 1418ىػ  - 1997مػ
شرح الورقات إلماـ الحرمين الجويني تأليف العالمة تاج الدين عبد الرحمن بن إبراىيم
الفزارم المعركؼ بابن الفركاح الشافعي  690 - 624 /ىػ تحقيق ساره شافي

الهاجرم أصل الكتاب رسالة ماجستير من جامعة الكويت  ،دار البشائر اإلسالمية
شرح مختصر الركضة  ،سليماف بن عبد القوم بن الكريم الطوفيالصرصرم ،أبو الربيع،
نجم الدين (المتوفى 716 :ىػ)  ،المحقق  :عبد اهلل بن عبدالمحسن التركي  ،الناشر
 :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :األكلى  1407 ،ىػ 1987 /ـ  ،عدد األجزاء 3 :
-1272-

شرح مختصر المنتهى األصولي (شرح العضد)  ،عضد الدين عبد الرحمن اإليجي ،
المتوفى سنة 756ىػ  ،دار الكتب العلمية  ،بيركت  ،الطبعة األكلى 1424 ،ىػ -
2004ـ.
فتح الولي الناصر بشرح ركضة الناظر  ،علي بن سعد بن صالح الضويحي  ،دار ابن
الجوزم  ،الطبعة األكلى 1430 ،ىػ .
الفركؽ أك أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ (مع الهوامش )  ،أبو العباس أحمد بنإدريس

الصنهاجي القرافي  ،سنة الوفاة 684ىػ  ،تحقيق خلياللمنصور  ،الناشر دار الكتب
العلمية  ،سنة النشر 1418ىػ 1998 -ـ  ،مكاف النشربيركت  ،عدد األجزاء 4
قواطع األدلة في األصوؿ ،أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد

المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى489 :ىػ) ،المحقق :محمد
حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيركت ،لبناف،
الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1999/ـ
قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ،المؤلف  :أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد
السالـ بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ،الملقب بسلطاف العلماء
(المتوفى 660 :ق) ،المحقق  :محمود بن التالميد الشنقيطي ،الناشر  :دار المعارؼ
بيركت  -لبناف
قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ  ،صفي الدين عبد المؤمن بن كماؿ الدين عبد الحق

البغدادم الحنبلي  ، )739-658( ،تحقيق  :علي عباس الحكمي  ،الطبعة األكلى ،
السالمي،
القواعد البن رجب ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ى
البغدادم ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوفى795 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية

القوؿ المفيد في أدلة االجتهادكالتقليد  ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ،الناشر
 :دار القلم – الكويت  ،الطبعة األكلى  ، 1396 ،تحقيق  :عبد الرحمن عبد الخالق
-1273-

 ،عدد األجزاء: 1
كتاب التلخيص في أصوؿ الفقو  ،أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل بن
يوسفالجويني  ،سنة الوالدة 419ىػ /سنة الوفاة 478ىػ  ،تحقيق عبد اهلل جولم
النباليوبشير أحمد العمرم  ،الناشر دار البشائر اإلسالمية  ،سنة النشر 1417ىػ -
1996ـ  ،مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء 3
اللمع في أصوؿ الفقو  ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشيرازم  ،الناشر  :دار الكتب

العلمية – بيركت  ،الطبعة األكلى 1405 ،ىػ 1985 ،ـ  ،عدد األجزاء: 1

المحصوؿ في أصواللفقو  ،القاضي أبو بكر بن العربي المعافرم المالكي  ،الناشر :
دارالبيارؽ – األردف  ،الطبعة األكلى 1420 ،ىػ1999-ـ  ،تحقيق  :حسين
علياليدرم  ،عدد األجزاء 1 :
المحصوؿ في علم األصوؿ  ،المؤلف  :محمد بن عمر بن الحسين الرازم  ،الناشر :
جامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض  ،الطبعة األكلى  ، 1400 ،تحقيق
 :طو جابر فياض العلواني  ،عدد األجزاء: 6
مذكرة أصوؿ الفقو على ركضة الناظر  ،محمد األمين بن محمد المختار الجكني
الشنقيطي (1392-1325ىػ)  ،دار عالم الفوائد  ،الطبعة األكلى 1426 ،ىػ
المستصفى في علم األصوؿ  ،محمدبن محمد الغزالي أبو حامد  ،الناشر  :دار
الكتب العلمية – بيركت  ،الطبعة األكلى ، 1413 ،تحقيق  :محمد عبد السالـ عبد
الشافي  ،عدد األجزاء 1 :

المسودة في أصوؿ الفقو ،المؤلف :آؿ تيمية [بدأ بتصنيفها الجد :مجد الدين عبد
السالـ بن تيمية (ت652 :ق)  ،كأضاؼ إليها األب : ،عبد الحليم بن تيمية (ت:
682ق)  ،ثم أكملها االبن الحفيد :أحمد بن تيمية (728ق) ] ،المحقق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،الناشر :دار الكتاب العربي
-1274-

المعتمد في أصوؿ الفقو  ،محمد بن علي بن الطيب البصرم أبو الحسين المعتزلي ،
الناشر  :دار الكتب العلمية – بيركت  ،الطبعة األكلى  ، 1403 ،تحقيق  :خليل
الميس  ،عدد األجزاء: 2
الموافقات  ،إبراىيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالشهير بالشاطبي (المتوفى :
790ىػ)  ،المحقق  :أبو عبيدة مشهور بن حسن آلسلماف  ،الناشر  :دار ابن عفاف ،
الطبعة األكلى 1417ىػ1997 /ـ  ،عدداألجزاء 7 :

الورقات ،المؤلف :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني ،أبو المعالي،
ركن الدين ،الملقب بإماـ الحرمين (المتوفى478 :ق) ،المحقق :د .عبد اللطيف

محمد العبد
نهاية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ  ،تأليف :اإلماـ جماؿ الدين عبد الرحيماإلسنوم ،
الناشر :دار الكتب العلمية -بيركت-لبناف  ،الطبعة األكلى 1420ىػ- 1999ـ
الواضح في أصوؿ الفقو  ،أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادم
الحنبلي  ،المتوفى سنة 513ىػ  ،تحقيق  :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي  ،مؤسسة
الرسالة  ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ1999/ـ
كتب الفقو
حنفي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي سنة الوالدة 926ىػ /سنة

الوفاة 970ىػ الناشر دار المعرفة مكاف النشربيركت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني
الحنفي (المتوفى587 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ -
1986ـ
البناية شرح الهداية ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
-1275-

الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى855 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية -
بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ« ،الهداية للمرغيناني» بأعلى
الصفحة يليو  -مفصوال بفاصل « -البناية شرح الهداية» للعيني
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،فخر الدين عثماف بن علي الزيلعيالحنفي ،الناشر دار
الكتب اإلسالمي  ،سنة النشر 1313ىػ  ،مكاف النشرالقاىرة  ،عدد األجزاء 3*6
تكملة حاشية رد المحتار ابن عابدين (عالء الدين)

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة ،

ابنعابدين.الناشر دار الفكر  ،للطباعة كالنشر.سنة النشر 1421ىػ -
2000ـ.مكافالنشر بيركت.عدد األجزاء 8
الجوىرة النيرة ،المؤلف :أبو بكر بن علي بن محمد الحدادم العبادم الزبيدم اليمني
الحنفي (المتوفى800 :ق) ،الناشر :المطبعة الخيرية ،الطبعة :األكلى1322 ،ق
الحجة على أىل المدينة محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد اهلل سنة الوالدة  /سنة
الوفاة  189تحقيق مهدم حسن الكيالني القادرم الناشر عالم الكتب سنةالنشر
 1403مكاف النشر بيركت عدد األجزاء 4
الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة  ،محمد عالء الدين
بن علي الحصكفي (المتوفى 1088 :ىػ) ،الناشر:دار الفكر ،سنة النشر 1386 :ىػ ،
مكاف النشر  :بيركت  ،عدد األجزاء6:
درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،المؤلف :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  -أك
منال أك المولى  -خسرك (المتوفى885 :ق) ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية،
الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
درر الحكاـ شرح مجلة األحكاـ عليحيدر تحقيق تعريب :المحامي فهميالحسيني
الناشر دار الكتب العلمية مكاف النشر لبناف  /بيركت عدد األجزاء16×4
-1276-

شرح فتح القدير كماؿ الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي سنة الوالدة  /سنة
الوفاة 681ىػ
الناشر دار الفكر مكاف النشر بيركت
العناية شرح الهداية ،محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ
شمس الدين ابن الشيخ جماؿ الدين الركمي البابرتي (المتوفى786 :ىػ) ،الناشر :دار
الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ« ،الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة يليو -

مفصوال بفاصل  -شرحو «العناية شرح الهداية» للبابرتي

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلماـ أبي حنيفة ،المؤلف :عمر بن إسحق بن
أحمد الهندم الغزنوم ،سراج الدين ،أبو حفص الحنفي (المتوفى773 :ق) ،الناشر:
مؤسسة الكتب الثقافية ،الطبعة :األكلى  1986-1406ق
الفتاكل الهندية في مذىب اإلماـ األعظم أبي حنيفة النعماف الشيخ نظاـ كجماعةمن
علماء الهند\العالمكيرية الناشر دار الفكر سنة النشر 1411ىػ - 1991ـ عدد
األجزاء 6
الفتاكل الهندية ،لجنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة:
الثانية 1310 ،ىػ
فتح القدير المؤلف :كماؿ الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعركؼ بابن
الهماـ (المتوفى861 :ىػ) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ عدد
األجزاء: 10

قره عين األخيار لتكملة رد المحتار علي «الدر المختار شرح تنوير األبصار» (مطبوع
بآخر رد المحتار) المؤلف :عالء الدين محمد بن (محمد أمين المعركؼ بابن عابدين)
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (المتوفى1306 :ىػ) الناشر :دار
الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بيركت  -لبناف
-1277-

المبسوط ،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل(المتوفى483 :ىػ) ،الناشر :دار
المعرفة  -بيركت ،تاريخ النشر1414 :ىػ1993-ـ
مجلة األحكاـ العدلية جمعية المجلة تحقيق نجيب ىواكيني الناشر كارخانهتجارت
كتب عدد األجزاء 1
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سليماف المدعو
بشيخي زاده تحقيق  :خليل عمراف المنصور  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة االكلى

 1419ىػ 1998 -ـ.

مجمع البحرين كملتقى النيرين  ،المؤلف :أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي
الحنفي مظفر الدين  ،المحقق :إلياس قبالف  ،الناشر :دار الكتب العلمية  ،سنة
النشر ، 2005 – 1426 :عدد المجلدات ، 1 :رقم الطبعة1 :
مجمع الضمانات ،المؤلف :أبو محمد غانم بن محمد البغدادم الحنفي (المتوفى:
1030ق) ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
الميحط البرىاني  ،المؤلف  :محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاريبرىاف الدين
مازه  ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي  ،عدد األجزاء 11 :
الميحط البرىاني  ،محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاريبرىاف الدين مازه ،
المحقق :الناشر  :دار إحياء التراث العربي الطبعة :عدد األجزاء 11 :
مالكي

السالًك  ،عبد الرحمن شهاب الدينالبغدادم  ،الناشر  :الشركة اإلفريقية
اد َّ
ٍإر ىش ي
للطباعة

االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرم
القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،الناشر:
-1278-

دار الكتب العلمية  -بيركت ،الطبعة :األكلى 2000 - 1421 ،الكتاب  :االستذكار
اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼ المؤلف :القاضي أبو محمد عبد الوىاب بن علي
بن نصر البغدادم المالكي (422ىػ)المحقق :الحبيب بن طاىر الناشر :دار ابن حزـ
الطبعة :األكلى1420 ،ىػ 1999 -معدد األجزاء : 2
بداية المجتهد ك نهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمدبن محمد بن أحمد بن
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى 595 :ىػ ،الناشر  :مطبعة مصطفى
البابي الحلبي كأكالده ،مصر ،الطبعة  :الرابعة1395،ىػ1975/ـ

بلغة السالك ألقرب المسالك  ،أحمد الصاكم  ،تحقيق ضبطو كصححو :محمد عبد
السالـ شاىين  ،الناشر دار الكتب العلمية  ،سنة النشر 1415ىػ 1995 -ـ ،
مكانالنشر لبناف /بيركت  ،عدد األجزاء 4
التاج كاإلكليل لمختصر خليل ،المؤلف :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف
العبدرم الغرناطي ،أبو عبد اهلل المواؽ المالكي (المتوفى897 :ق) ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األكلى1416 ،ق1994-ـ
توضيح المسالك على شرح العمركسي للعالمة علي بن خضر العمركسي على مقدمتو
في فقو اإلماـ مالك  ،تأليف محمد علي سالمة الزرقاني المالكي ; تحقيق كمراجعة
كتصحيح محمد محمود كلد محمد األمين  ،دار يوسف بن تاشفين  ،مكتبة االماـ
مالك  ،الطبعة 1427 ، 1ىػ 2006 -
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيركاني ،صالح بن عبد السميع اآلبي األزىرم
(المتوفى1335 :ىػ) ،الناشر :المكتبة الثقافية  -بيركت
جامع األمهات ،جماؿ الدين بن عمر ابن الحاجب الكردم المالكي -570( ،
646ىػ)  ،المحقق  :أبوعبد الرحمن األخضر األخضرم  ،اليمامة  ،دمشق  ،الطبعة
الثانية 1421 ،ىػ 2000 -ـ .
-1279-

حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباني  ،المؤلف  :علي بن أحمدالصعيدم
العدكم المالكي (المتوفى 1189 :ىػ) تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي  ،الناشر
دار الفكر  ،سنة النشر ، 1412مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء 2
الذخيرة  ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  ،تحقيق محمد حجي  ،الناشر
دارالغرب  ،سنة النشر 1994ـ  ،مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء14
الشرح الكبير  ،أبو البركات أحمد بن محمد العدكم  ،الشهيربالدردير (المتوفى :

1201ىػ)

شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل
(المتوفى1101 :ىػ) الناشر :دار الفكر للطباعة  -بيركت الطبعة :بدكف طبعة كبدكف
تاريخ عدد األجزاء: 8
الفواكو الدكاني على رسالة ابن أبي زيد القيركاني ،أحمد بن غانم (أك غنيم) بن سالم
ابن مهنا ،شهاب الدين النفراكم األزىرم المالكي (المتوفى1126 :ىػ) ،الناشر :دار
الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1415 :ىػ 1995 -ـً « ،ر ىسالىة ابٍ ًن أىبًي ىزيٍ ود
الٍ ىق ٍيػ ىرىكانً ِّي» بأعلى الصفحة يليها  -مفصوال بفاصل  -شرحها «الفواكو الدكاني»
للنفراكم
الكافي في فقو أىل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن
عاصم النمرم القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ،المحقق :محمد محمد أحيد كلد ماديك

الموريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة:

الثانية1400 ،ىػ1980/ـ
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني  ،أبو الحسن المالكي  ،تحقيقيوسف
الشيخ محمد البقاعي  ،الناشر دار الفكر  ،سنة النشر  ، 1412مكاف النشربيركت ،
عدد األجزاء 2
-1280-

المدكنة الكبرل  ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحيالمدني (المتوفى :
179ىػ)  ،المحقق  :زكريا عميرات  ،الناشر  :دار الكتب العلميةبيركت ػ لبناف
المقدمات الممهدات  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،المحقق:
محمد حجي  ،سنة النشر 1408 :ىػ – 1998ـ  ،الطبعة :األكلى عدد
المجلدات3 :
مقدمة ابن الصالح كمحاسن االصطالح ،مؤلف «علوـ الحديث» :عثماف بن الصالح

عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي ( 577ىػ  643 -ىػ) ،.مؤلف «محاسن

االصطالح» :عمر بن رسالف بن نصير بن صالح الكناني ،العسقالني األصل ،ثم
الشافعي ،أبو حفص ،سراج الدين (المتوفى805 :ىػ) ،.المحقق :د
البلقيني المصرم
ٌ

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العليا ،كلية الشريعة بفاس ،جامعة
القرككين ،.الناشر :دار المعارؼ.
مواىب الجليل في شرح مختصر خليل ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد
الرعيني المالكي (المتوفى:
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

954ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1992 -ـ
شافعي

اإلجماع ،أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابورم (المتوفى 319 :ىػ)،
المحقق  :فؤاد عبد المنعم أحمد ،الناشر  :دار المسلم للنشر كالتوزيع ،الطبعة :
الطبعة األكلى 1425ىػ2004 /مػ

اإلقناع في الفقو الشافعي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصرم
البغدادم ،الشهير بالماكردم (المتوفى450 :ىػ)
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (المتوفى977 :ىػ) ،المحقق :مكتب البحوث كالدراسات  -دار الفكر،
-1281-

الناشر :دار الفكر  -بيركت × 1
اإلقناع البن المنذر ،أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابورم (المتوفى:
319ىػ) ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين ،الناشر( :بدكف) ،الطبعة:
األكلى 1408 ،ىػ
األـ ،أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي سنة الوالدة ، 150:سنة الوفاة ،204
الناشر  :دار المعرفة ،الطبعة  :الثانية  ،سنة النشر  ،1393 :مكاف النشر :بيركت،

عدد األجزاء 8 :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ،سليماف بن
محمد بن عمر البي ىج ٍيػ ىرًم ٌي المصرم الشافعي (المتوفى1221 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر،
الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1415 :ىػ 1995 -ـ
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنوكم) ،ابن الملقن سراج الدين
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصرم (المتوفى804 :ىػ) ،المحقق:
عبد اهلل بن سعاؼ اللحياني ،الناشر :دار حراء  -مكة المكرمة ،الطبعة :األكلى،
1406
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،ركجعت
كصححت :على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرل
بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،الطبعة :بدكف طبعة ،عاـ النشر 1357 :ىػ -

 1983ـ( ،ثم صورتها دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ)،
 بأعلى الصفحة :كتاب «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» البن حجر الهيتمي- ،بعده (مفصوال بفاصل)  :حاشية اإلماـ عبد الحميد الشركاني - ،بعده (مفصوال
بفاصل)  :حاشية اإلماـ أحمد بن قاسم العبادم (. )992
جواىر العقود كمعين القضاة كالموقعين كالشهود ،شمس الدين محمد بن أحمد بن
-1282-

علي بن عبد الخالق ،المنهاجي األسيوطي ثم القاىرم الشافعي (المتوفى880 :ىػ)،
حققها كخرج أحاديثها :مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،الناشر :دار الكتب
العلمية بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ
حاشيتا قليوبي كعميرة ،أحمد سالمة القليوبي كأحمد البرلسي عميرة ،الناشر :دار
الفكر  -بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة1415 ،ىػ1995-ـ - ،بأعلى الصفحة« :شرح
العالمة جالؿ الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النوكم»- ،

بعده (مفصوال بفاصل)  :حاشية أحمد سالمة القليوبي ( 1069ىػ) - ،بعده (مفصوال
بفاصل)  :حاشية أحمد البرلسي عميرة (957ىػ).
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح مختصر المزني ،أبو الحسن
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهير بالماكردم (المتوفى:
450ىػ) ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999-ـ
الحاكم للفتاكم في الفقو كعلوـ التفسير كالحديث كاألصوؿ كالنحوكاإلعراب كسائر
الفنوف  ،جالؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي  ،تحقيق  :عبد اللطيف حسن
عبد الرحمن  ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -بيركت  /لبناف 1421 -ىػ -
2000ـ  ،الطبعة  :األكلى  ،عدد األجزاء/ 2
حواشي الشركاني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،عبد الحميد الشركاني ،الناشر

دار الفكر ،مكاف النشر بيركت

حواشي الشركاني كالعبادم ،المؤلف  :عبد الحميد المكي الشركاني (المتوفى :
1301ق) ك أحمد بن قاسم العبادم (المتوفى 992 :ق)[ ،الكتاب حاشية على
تحفة المحتاج بشرح المنهاج البن حجر الهيتمي (المتوفى  974 :ق) الذم شرح
فيو المنهاج للنوكم (المتوفى  676 :ق) ]
-1283-

خبايا الزكايا ،أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي
(المتوفى794 :ىػ) ،المحقق :عبد القادر عبد اهلل العاني ،الناشر :كزارة األكقاؼ
كالشيوف اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األكلى1402 ،
زاد المحتاج بشرح المنهاج (زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج)  ،عبد اهلل بن
الشيخ حسن الحسن الكوىجي  ،المحقق :عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم  ،الناشر:
الشؤكف الدينية – قطر  ،سنة النشر ، 1982 – 1402 :عدد المجلدات، 4 :
رقم الطبعة1 :

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصارم ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى926 :ىػ) الناشر :المطبعة الميمنية
الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ عدد األجزاء: 5
الفتاكل الكبرل الفقهية  ،ابن حجر الهيتمي  ،الناشر دار الفكر  ،عدد األجزاء4
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [كىو شرح لكتاب الوجيز في الفقو
الشافعي ألبي حامد الغزالي (المتوفى 505 :ىػ) ] ،عبد الكريم بن محمد الرافعي
القزكيني (المتوفى623 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر
الكتاب  :الحاكم في فقو الشافعي  ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بنحبيب
البصرم البغدادم ،الشهير بالماكردم (المتوفى 450 :ىػ)  ،الناشر  :دار الكتبالعلمية
 ،الطبعة  :األكلى 1414ىػ  ، 1994 -عدد األجزاء 18 :
الكتاب  :حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،أحمد بنعبد الرزاؽ
بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدم  ،دار النشر  /دار الفكر للطباعة  -بيركت -
1404ىػ 1984 -ـ.
عدد األجزاء 8 /
كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن
-1284-

معلى الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي (المتوفى829 :ىػ) ،المحقق :علي عبد
الحميد بلطجي كمحمد كىبي سليماف ،الناشر :دار الخير  -دمشق ،الطبعة :األكلى،
1994
المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي كالمطيعي)) ،أبو زكريا محيي الدين
يحيى بن شرؼ النوكم (المتوفى676 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر
مختصر المزني (مطبوع ملحقا باألـ للشافعي) ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو
إبراىيم المزني (المتوفى264 :ىػ) ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت ،سنة النشر:

1410ىػ1990/ـ (يقع في الجزء  8من كتاب األـ)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى977 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ« ،المنهاج للنوكم» بأعلى الصفحة يليو  -مفصوال
بفاصل  -شرحو «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني
المهذب في فقة اإلماـ الشافعي ،المؤلف :أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف
الشيرازم (المتوفى476 :ق) ،الناشر :دار الكتب العلمية
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين  ،محمد بن عمر بن علي بن نوكم الجاكم أبو
عبدالمعطي  ،الناشر دار الفكر  ،مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء1
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن

حمزةابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، .سنة الوفاة 1004ىػ، .
الناشر دار الفكر للطباعة  ،سنة النشر 1404ىػ 1984 -ـ ، .مكاف النشربيركت ،
عدد األجزاء 8
غير موافقللمصورة
الوسيط في المذىب  ،محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد  ،سنة الوالدة
-1285-

450/سنة الوفاة 505
تحقيق أحمد محمود إبراىيم  ،محمد محمد تامر  ،الناشر دارالسالـ  ،سنة النشر
 ، 1417مكاف النشر القاىرة  ،عدد األجزاء7

حنبلي
اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى
بن سالم الحجاكم المقدسي ،ثم الصالحي ،شرؼ الدين ،أبو النجا (المتوفى:

968ىػ) ،المحقق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي ،الناشر :دار المعرفة بيركت -
لبناف
اإلقناع لطالب اإلنتفاع  ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاكم
المقدسي  ،المحقق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي  ،سنة النشر– 1423 :
 ، 2002عدد المجلدات ، 4 :رقم الطبعة ، 3 :أعيد طبع ىذا الكتاب على نفقو
الملك فهد بن عبد العزيز آؿ سعود
اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ على مذىب اإلماـ أحمد بنحنبل  ،عالء
الدين أبو الحسن علي بن سليماف المرداكم الدمشقي الصالحي( المتوفى 885 :ىػ)
،الناشر  :دار إحياء التراث العربي بيركت ػ لبناف  ،الطبعة األكلى 1419ىػ
حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
الحنبلي النجدم (المتوفى1392 :ىػ) ،الناشر( :بدكف ناشر) ،الطبعة :األكلى -

 1397ىػ أجزاء

الدرر السنية في األجوبة النجدية ،علماء نجد األعالـ ،المحقق :عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم ،الطبعة :السادسة1417 ،ىػ1996/ـ
-1286-

الشرح الكبير  ،عبدالرحمن بن قدامو  ،دار الكتاب العربي للنشركالتوزيع
الفركع كتصحيح الفركع ،المؤلف  :محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهلل ،سنة الوالدة
 /717سنة الوفاة  ،762تحقيق أبو الزىراء حازـ القاضي ،الناشر  :دار الكتب
العلمية ،سنة النشر  ،1418مكاف النشر بيركت
الشرح الكبير على متن المقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين (المتوفى682 :ىػ) ،الناشر :دار الكتاب

العربي للنشر كالتوزيع ،أشرؼ على طباعتو :محمد رشيد رضا صاحب المنار

الشرح الكبير لمختصر األصوؿ من علم األصوؿ ،أبو المنذر محمود بن محمد بن
مصطفى بن عبد اللطيف المنياكم ،الناشر :المكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :األكلى،
 1432ىػ  2011 -ـ
شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أكلي النهى لشرح المنتهى  ،منصور بن يونس
بنإدريس البهوتي  ،سنة الوفاة  ، 1051الناشر عالم الكتب  ،سنة النشر، 1996
مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء 3
العدة شرح العمدة ،عبد الرحمن بن إبراىيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي
(المتوفى624 :ىػ) ،الناشر :دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر:
1424ىػ  2003ـ ،عمدة الفقو بأعلى الصفحة ،يليو  -مفصوال بفاصل  -شرح بهاء
الدين المقدسي شرح العمدة ،عبد الرحمن بن إبراىيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء

الدين المقدسي (المتوفى624 :ىػ) ،الناشر :دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة :بدكف
طبعة ،تاريخ النشر1424 :ىػ  2003ـ ،عمدة الفقو بأعلى الصفحة ،يليو  -مفصوال
بفاصل  -شرح بهاء الدين المقدسي
عمدة الفقو ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى620 :ىػ)،
-1287-

المحقق :أحمد محمد عزكز ،الناشر :المكتبة العصرية ،الطبعة1425 :ىػ 2004 -ـ
الفتاكل الكبرل البن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد
السالـ بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
(المتوفى728 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكلى1408 ،ىػ -
1987ـ
الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي
(المتوفى620 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ -
 1994ـ

كشاؼ القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس
البهوتى الحنبلى (المتوفى1051 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية
كشف المخدرات كالرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات ،عبد الرحمن بن
عبد اللهالبعلي الحنبلي  ،سنة الوالدة 1110ىػ /سنة الوفاة 1192ىػ  ،تحقيق قابلو
بأصلهوثالثة أصوؿ أخرل :محمد بن ناصر العجمي  ،الناشر دار البشائر اإلسالمية ،
سنةالنشر 1423ىػ 2002 -ـ  ،مكاف النشر لبناف /بيركت  ،عدد األجزاء2
مجموع الفتاكل ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
(المتوفى728 :ىػ) ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الناشر :مجمع الملك

فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية ،عاـ النشر:

1416ىػ1995/ـ ،الكتاب مشكوؿ كمقابل مع إضافة - 1 ،:العناكين التي كضعها
محققا طبعة دار الوفاء (أنور الباز كعامر الجزار) ط  1426 ،3ىػ  2005 /ـ
المحرر في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل  ،عبد السالمبن عبد اهلل بن
الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحراني ،أبو البركات ،مجد الدين (المتوفى : 652ىػ) ،
-1288-

الناشر  :مكتبة المعارؼ -الرياض  ،الطبعة الثانية 1404 ،ىػ -1984مػ
مسائل أحمد بن حنبل ركاية ابنو عبد اهلل  ،عبد اهلل بن أحمد بن حنبل  ،سنةالوالدة
 213ىػ /سنة الوفاة  290ىػ  ،تحقيق زىير الشاكيش  ،الناشر المكتباإلسالمي  ،سنة
النشر 1401ىػ 1981ـ
مكاف النشر بيركت  ،عدد األجزاء1
مسائل اإلماـ أحمد بن حنبل ركاية ابن أبي الفضل صالح  ،سنة الوالدة 203ىػ/

سنةالوفاة 266ىػ  ،الناشر الدار العلمية  ،سنة النشر 1408ىػ1988 -ـ  ،مكاف
النشرالهند  ،عدد األجزاء 1
مسائل اإلماـ أحمد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو  ،إسحاؽ بنمنصور المركزم ،
الناشر :عمادة البحث العلمي ،الجامعة اإلسالميةبالمدينة المنورة ،المملكة العربية
السعودية  ،األكلى1425 ،ىػ2002/ـ  ،عددالمجلدات9 :
مطالب أكلي النهى في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة،
الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى1243 :ىػ) ،الناشر :المكتب
اإلسالمي ،الطبعة :الثانية1415 ،ىػ 1994 -ـ
معونة أكلي النهى شرح المنتهى  ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي
الدين ابن النجار  ،المحقق :عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش  ،الناشر :مكتبة
األسدم  ،عدد المجلدات ، 12 :رقم الطبعة5 :
المغني البن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى:
620ىػ) ،الناشر :مكتبة القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1388 :ىػ -
1968ـ
الممتع في شرح المقنع ،تصنيف ،زين الدين المنجى بن عثماف بن أسعد ابن المنجى،
-1289-

التنوخي الحنبلي695 - 631 ،ق ،دراسة كتحقيق ،د .عبدالملك بن عبداهلل بن
دىيش،
قو عاـ
األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية  ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماكردم
 ،المتوفى سنة 450ىػ  ،تحقيق  :أحمد مبارؾ البغدادم  ،مكتبة دار ابن قتيبة ،
الطبعة األكلى  ،سنة 1409ىػ 1989 -ـ
أحكاـ أىل الذمة ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(المتوفى751 :ىػ) ،المحقق :يوسف بن أحمد البكرم  -شاكر بن توفيق العاركرم،
الناشر :رمادل للنشر  -الدماـ ،الطبعة :األكلى1997 - 1418 ،
أخبار القضاة  ،المؤلف  :أىبوب ٍك ور م ىح َّم يد بٍن ىخلى ً
ص ىدقىةى ىَ َّ
الضبِّ ٌي
ف بٍ ًن ًَ ىحيَّا ىف بٍ ًن ًَ ى
يى ي
ي
ً
الملى َّقببًػ" ىككًيع"(المتوفى سنة 306ىػ)  ،المحقق :صححو ك علق عليو ك
البىػ ٍغ ىداد ٌ
م ،ي
خرج أحاديثو :عبدالعزيز مصطفى المراغي ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرل ،بشارع
ٌ
محمد علي بمصرلصاحبها :مصطفى محمد  ،الطبعة  :الطبعة األكلى عاـ

1366ىػ=1947ـ  ،عدد األجزاء:3
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،المؤلف  :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
أحمد بن عثماف بن قايماز الذىبي (المتوفى 748 :ق) ،المحقق  :مصطفى أبو الغيط
عبد الحي عجيب ،الناشر  :دار الوطن  -الرياض ،الطبعة  :األكلى  1421 ،ق -

 2000ـ

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،المؤلف  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد
الهادم الحنبلي (المتوفى 744 :ق) ،تحقيق  :سامي بن محمد بن جاد اهلل كعبد
العزيز بن ناصر الخباني ،دار النشر  :أضواء السلف  -الرياض ،الطبعة  :األكلى ،
1428ق  2007 -ـ
-1290-

رسالة تحريم نكاح المتعة  ،المؤلف :نصر بن إبراىيم المقدسي الشافعي أبو الفتح ،
المحقق :حماد بن محمد األنصارم  ،الناشر :دار طيبة للنشر كالتوزيع – الرياض ،
عدد المجلدات ، 1 :رقم الطبعة2 :
الركضة الندية شرح الدرر البهية ،أبو الطيب محمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن
لطف اهلل الحسيني البخارم ً
القنَّوجي (المتوفى1307 :ىػ) ،الناشر :دار المعرفة
الزكاجر عن اقتراؼ الكبائر ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدم

األنصارم ،شهاب الدين شيخ اإلسالـ ،أبو العباس (المتوفى974 :ىػ) ،الناشر :دار
الفكر ،الطبعة :األكلى1407 ،ىػ 1987 -ـ
السياسة الشرعية في الشيوف الدستورية كالخارجية كالمالية ،عبد الوىاب خالؼ
(المتوفى1375 :ىػ) ،الناشر :دار القلم ،الطبعة 1408 :ىػ1988 -ـ
السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل
الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :ىػ) ،الناشر :دار ابن حزـ ،الطبعة :الطبعة األكلى
طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب :تقريب األسانيد كترتيب
المسانيد) ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر
بن إبراىيم العراقي (المتوفى806 :ىػ) ،أكملو ابنو :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين
الكردم الرازياني ثم المصرم ،أبو زرعة كلي الدين ،ابن العراقي (المتوفى826 :ىػ)،
الناشر :الطبعة المصرية القديمة  -كصورتها دكر عدة منها (دار إحياء التراث العربي،
كمؤسسة التاريخ العربي ،كدار الفكر العربي)

الطرؽ الحكمية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(المتوفى751 :ىػ) ،الناشر :مكتبة دار البياف ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
عشرة النساء للنسائي ،تحقيق  :علي بن نايف الشحود ،الباحث في القرآف كالسنة
(1424 )35ىػ
-1291-

الكبائر  ،محمد بن عثمانالذىبي  ،الناشر  :دار الندكة الجديدة – بيركت  ،عدد
األجزاء: 1
كتاب األمواؿ  ،المؤلف :ابن زنجويو  ،المحقق :شاكر ذيب فياض  ،الناشر :مركز
الملك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية  ،سنة النشر ، 1986 – 1406 :عدد
المجلدات ،3 :رقم الطبعة1 :
اللباب في الجمع بين السنة كالكتاب ،المؤلف :جماؿ الدين أبو محمد علي بن أبي

يحيى زكريا بن مسعود األنصارم الخزرجي المنبجي (المتوفى686 :ق) ،المحقق :د.
محمد فضل عبد العزيز المراد ،الناشر :دار القلم  -الدار الشامية  -سوريا  /دمشق
 لبناف  /بيركت ،الطبعة :الثانية1414 ،ق 1994 -ـالمحلى  ،المؤلف  :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزـ األندلسيالقرطبي
الظاىرم (المتوفى 456 :ىػ)  ،الناشر  :دار الفكر للطباعة كالنشركالتوزيع
مختصر اختالؼ العلماء ،المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد
الملك بن سلمة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتوفى321 :ق)،
المحقق :د .عبد اهلل نذير أحمد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -بيركت ،الطبعة:
الثانية1417 ،
مختصر خالفيات البيهقي المؤلف :أحمد بن فىرح (بسكوف الراء) بن أحمد بن محمد
بن فرح اللَّخمى اإلشبيلى ،نزيل دمشق ،أبو العباس ،شهاب الدين الشافعي (المتوفى:
699ىػ) المحقق :د .ذياب عبد الكريم ذياب عقل الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية
 /الرياض الطبعة :األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ عدد األجزاء: 5
مصﲑ ﺃىل ﺍلفﱰﺓ ﰲ ﺍآلخرﺓ ﻭصلة ﺃقوﺍﻝ ﺍلعلماء ﰲ ىذه ﺍﳌسألة بأقوﺍﳍم ﰲ ﺍلتحسﲔ
ﻭﺍلتقبيح  ،للباحث  :ﲨيل عبيد عبدﺍﶈسن ﺍلقرﺍﺭعة  ،من مجلة جامعة أـ القرل لعلوـ
-1292-

الشريعة كاللغة العربية كآدابها  ،ج  ، 18العدد  ، 38رمضاف 1427ىػ
المطلق كالمقيد ،المؤلف :حمد بن حمدم الصاعدم ،الناشر :عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكلى،
1423ق2003/ـ
معالم القربة في طلب الحسبة ،محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة،
القرشي ،ضياء الدين (المتوفى729 :ىػ) ،الناشر :دار الفنوف «كمبردج»
المكاييل كالموازين الشرعية :على جمعة محمد  ،الناشر  :القدس  ،الطبعة الثانية ،
1421ىػ 2001 -ـ
الموسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :كزارة األكقاؼ كالشيوف اإلسالمية  -الكويت
جزءا ،الطبعة( :من  1427 - 1404ىػ).. ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية،
دارالسالسل  -الكويت.. ،األجزاء  :38 - 24الطبعة األكلى ،مطابع دار الصفوة -
مصر.. ،األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة
كتب أخرل
اإلبانة الكبرل البن بطة المؤلف :أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن
حمداف العي ٍكبىرم المعركؼ بابن بىطَّة العكبرم (المتوفى387 :ىػ)المحقق :رضا معطي،
كعثماف األثيوبي ،كيوسف الوابل ،كالوليد بن سيف النصر ،كحمد التويجرم

الناشر :دار الراية للنشر كالتوزيع ،الرياض عدد األجزاء: 9
أخبار مكة كما جاء فيها من األثار ،أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن محمد
بن الوليد بن عقبة بن األزرؽ الغساني المكي المعركؼ باألزرقي (المتوفى250 :ىػ)،
المحقق :رشدم الصالح ملحس ،الناشر :دار األندلس للنشر  -بيركت*1
االعتراضات النحوية في منار الوقف ك االبتدا البن األنبارم ،إعداد  :رضا عبد المجيد
-1293-

السيد فرج عزاـ ،رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى اللغويات العربية
جامعة األزىر.
إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
ابن قيم الجوزية (المتوفى751 :ىػ) ،تحقيق :محمد عبد السالـ إبراىيم ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -ييركت ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991 -ـ
أعياف العصر كأعواف النصر  ،المؤلف :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدم ،

المحقق :علي أبو زيد  -نبيل أبو عشمة  -محمد موعد  -محمود سالم محمد ،

دار الفكر المعاصر – بيركت  ،كدار الفكر – دمشق  ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ -
 1998ـ
اإلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف كالمختلف في األسماء كالكن ،المؤلف  :علي
بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال ،الناشر  :دار الكتب العلمية  -بيركت ،الطبعة
األكلى 1411 ،
إنباء الغمر بأبناء العمر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (المتوفى852 :ىػ) ،المحقق :د حسن حبشي ،الناشر :المجلس األعلى
للشيوف اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر ،عاـ النشر1389:ىػ،
1969ـ
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع ،المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن

عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :ق) ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت

محمد بن عبد الرٌزاؽ الحسيني ،أبو
محمد بن ٌ
تاج العركس من جواىر القاموسٌ ،

الزبيدم (المتوفى:
الفيض ،المل ٌقب بمرتضىَّ ،

1205ىػ) ،المحقق :مجموعة من

المحققين ،الناشر :دار الهداية

تاريخ ابن معين (ركاية الدكرم) ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عوف بن زياد بن بسطاـ بن
-1294-

عبد الرحمن المرم بالوالء ،البغدادم (المتوفى233 :ىػ) ،المحقق :د .أحمد محمد
نور سيف ،الناشر :مركز البحث العلمي كإحياء التراث اإلسالمي  -مكة المكرمة،
الطبعة :األكلى1979 - 1399 ،
تاريخ ابن معين (ركاية عثماف الدارمي) ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عوف بن زياد بن
بسطاـ بن عبد الرحمن المرم بالوالء ،البغدادم (المتوفى233 :ىػ) ،المحقق :د.
أحمد محمد نور سيف ،الناشر :دار المأموف للتراث  -دمشق
تاريخ اربل  ،شرؼ الدين بن أبي البركاف المبارؾ بن أحمد األربلي  ،سنة الوفاة 937ىػ
 ،تحقيق سامي بن سيد خماعد الصقار  ،الناشر كزارةالثقافة كاإلعالـ  ،سنة النشر
1980ـ  ،مكاف النشر العراؽ  ،عدد األجزاء2
تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابين ،المؤلف :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثماف بن
أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادم المعركؼ ب ابن شاىين (المتوفى:
385ق) ،المحقق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقرم ،الناشر ،- :الطبعة :األكلى،
1409ق1989/ـ
التاريخ األكسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) ،محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن
المغيرة البخارم ،أبو عبد اهلل (المتوفى256 :ىػ) ،المحقق :محمود إبراىيم زايد،
الناشر :دار الوعي
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ق  262 -ق ،تحقيق  :فهيم محمد شلتوت  ،الناشر  :دار الفكر

تاريخ بغداد ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدم الخطيب البغدادم
(المتوفى463 :ىػ) ،المحقق :الدكتور بشار عواد معركؼ ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي  -بيركت ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ  2002 -ـ
تاريخ دمشق البن القالنسي ،حمزة بن أسد بن علي بن محمد ،أبو يعلى التميمي،
-1295-

المعركؼ بابن القالنسي (المتوفى 555 :ىػ) ،المحقق  :د سهيل زكار ،الناشر  :دار
حساف للطباعة كالنشر ،لصاحبها عبد الهادم حرصوني  -دمشق ،الطبعة  :األكلى
 1403ىػ  1983 -ـ
تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن الحسن بن ىبة اهلل المعركؼ بابن عساكر (المتوفى:
571ىػ) ،المحقق :عمرك بن غرامة العمركم ،الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،عاـ النشر 1415 :ىػ  1995 -ـ
تاريخ مولد العلماء ككفياتهم ،أبو سليماف محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ربيعة بن
سليماف بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي (المتوفى379 :ىػ) ،المحقق :د .عبد
اهلل أحمد سليماف الحمد ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة :األكلى1410 ،
تاريخ نيشابور ،الحاكم أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن محمد بن حمدكيو بن النعيم،
الضبي الطهماني النيسابورم ،تلخيص ،احمد بن محمد بن الحسن بن احمد المعركؼ
"بالخليفة النيسابور" ،النص العربي مستل من طبعة ايراف ،الناشر كتاب خانة ابن سينا-
تهراف ،رقم الصفحة موافق لهذه الطبعة كضعناه في اعالىا،
تثبيت دالئل النبوة ،القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني األسد
أبادم ،أبو الحسين المعتزلي (المتوفى415 :ىػ) ،الناشر :دار المصطفى  -شبرا-
القاىرة ،الطبعة- :
تحرير تقريب التهذيب  ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،المتوفى سنة 852ىػ ،

تأليف  :بشار عواد معركؼ  ،كشعيب األرنؤكط  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكلى،
1997 - 1417
تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل ،أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردم

الرازياني ثم المصرم ،أبو زرعة كلي الدين ،ابن العراقي (المتوفى826 :ىػ) ،المحقق:
عبد اهلل نوارة ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،سنة النشر:
-1296-

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،المؤلف :شمس الدين أبو الخير محمد بن
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثماف بن محمد السخاكم (المتوفى:
902ق) ،الناشر :الكتب العلميو ،بيركت -لبناف ،الطبعة :االكلى 1414ق1993/ـ
التعريفات الفقهية المؤلف :محمد عميم اإلحساف المجددم البركتي الناشر
الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستاف

:دار

1407ىػ -

1986ـ)الطبعة :األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ عدد األجزاء: 1
تقريب التهذيب ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
(المتوفى852 :ىػ) ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة:
األكلى1986 - 1406 ،
تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج،
جماؿ الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزم (المتوفى742 :ىػ)،
المحقق :د .بشار عواد معركؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت ،الطبعة :األكلى،
1980 - 1400
توضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابهم كألقابهم ككناىم ،المؤلف :محمد بن
عبد اهلل (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس
الدين ،الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى842 :ق) ،المحقق :محمد نعيم
العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت ،الطبعة :األكلى1993 ،ـ
الجباؿ كاألمكنة كالمياه ،أبو القاسم محمود بن عمرك بن أحمد ،الزمخشرم جار اهلل
(المتوفى 538 :ىػ) ،المحقق :د /أحمد عبد التواب عوض المدرس بجامعة عين
شمس ،الناشر :دار الفضيلة للنشر كالتوزيع  -القاىرة ،عاـ النشر 1319 :ىػ -
 1999ـ
جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدم (المتوفى:
-1297-

321ىػ)،

المحقق :رمزم منير بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليين  -بيركت ،الطبعة :األكلى،
1987ـ
الجواىر المضية في طبقات الحنفية ،عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي ،أبو
محمد ،محيي الدين الحنفي (المتوفى775 :ىػ) ،الناشر :مير محمد كتب خانو -
كراتشي
الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ،المؤلف :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصارم ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى:

926ق) ،المحقق :د .مازف

المبارؾ ،الناشر :دار الفكر المعاصر  -بيركت ،الطبعة :األكلى1411 ،
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،المؤلف  :عبد القادر بن عمر البغدادم ،سنة
الوالدة  /1030سنة الوفاة 1093ق ،تحقيق  :محمد نبيل طريفي/اميل بديع
اليعقوب ،الناشر  :دار الكتب العلمية ،سنة النشر 1998 :ـ ،مكاف النشر  :بيركت
خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين
بن محمد المحبي الحموم األصل ،الدمشقي (المتوفى1111 :ىػ) ،الناشر :دار
صادر  -بيركت
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
بن حجر العسقالني (المتوفى852 :ىػ) ،المحقق :مراقبة  /محمد عبد المعيد ضاف،
الناشر :مجلس دائرة المعارؼ العثمانية  -صيدر اباد /الهند ،الطبعة :الثانية،

1392ىػ1972 /ـ

المذىب في مصطلح الحديث (مطبوع مع شرح منال حنفي عليو) ،المؤلف:
الديباج ي

يينسب لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :ق) ،مصحح

بمعرفة لجنة :برئاسة الشيخ حسن اإلنبابي ،الناشر :مطبعة مصطفى البابي الحلبي

كأكالده  -بمصر ،باشر طبعو :محمد أمين عمراف ،عاـ النشر 1350 :ق 1931 -
-1298-

ـ
ذيل طبقات الحنابلة المؤلف :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
السالمي ،البغدادم ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوفى795 :ىػ)المحقق :د عبد
ى
الرحمن بن سليماف العثيمين الناشر :مكتبة العبيكاف  -الرياض الطبعة :األكلى،

 1425ىػ  2005 -ـ عدد األجزاء: 5
رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار) ،محمد بن عبد
اهلل بن محمد بن إبراىيم اللواتي الطنجي ،أبو عبد اهلل ،ابن بطوطة (المتوفى:

779ىػ) ،الناشر :أكاديمية المملكة المغربية ،الرباط ،عاـ النشر 1417 :ىػ
رفع اإلصر عن قضاة مصر ،المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن
حجر العسقالني (المتوفى852 :ق) ،تحقيق :الدكتور علي محمد عمر ،الناشر:
مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة :األكلى 1418 ،ق  1998 -ـ
الركض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشاـ المؤلف :أبو القاسم عبد الرحمن بن
عبد اهلل بن أحمد السهيلي (المتوفى581 :ىػ) المحقق :عمر عبد السالـ السالمي
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت الطبعة :الطبعة األكلى1421 ،ىػ2000 /ـ
عدد األجزاء: 7
الركض المعطار في خبر األقطار ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم
ً
الحميرل (المتوفى900 :ىػ) ،المحقق :إحساف عباس ،الناشر :مؤسسة ناصر للثقافة

 -بيركت  -طبع على مطابع دار السراج ،الطبعة :الثانية 1980 ،ـ

سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني المؤلف :إسماعيل بن محمد
بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني ،أبو القاسم ،الملقب بقواـ
السنة (المتوفى535 :ىػ)تحقيق :د .كرـ بن حلمي بن فرحات بن أحمد الناشر :دار
الراية للنشر كالتوزيع ،الرياض عدد األجزاء: 1
-1299-

الشذا الفياح من علوـ ابن الصالح رحمو اهلل تعالى ،المؤلف :إبراىيم بن موسى بن
أيوب ،برىاف الدين أبو إسحاؽ األبناسي ،ثم القاىرم ،الشافعي (المتوفى802 :ق)،
المحقق :صالح فتحي ىلل ،الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة :الطبعة األكلى 1418ق
1998ـ
شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،المؤلف :عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن
العماد العكرم الحنبلي ،أبو الفالح (المتوفى1089 :ق) ،حققو :محمود األرناؤكط،

خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشق  -بيركت ،الطبعة:
األكلى 1406 ،ق  1986 -ـ
صفة الصفوة ،المؤلف  :عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،الناشر  :دار
المعرفة  -بيركت ،الطبعة الثانية  ،1979 - 1399 ،تحقيق  :محمود فاخورم -
د.محمد ركاس قلعو جي
الضوء الالمع ألىل القرف التاسع ،المؤلف :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثماف بن محمد السخاكم (المتوفى902 :ق)،
الناشر :منشورات دار مكتبة الحياة  -بيركت
طبقات الحنابلة المؤلف  :أبو الحسين ابن أبي يعلى  ،محمد بن محمد( المتوفى :
526ىػ)  ،المحقق  :محمد حامد الفقي  ،الناشر  :دار المعرفة – بيركت  ،عدد
األجزاء 2 :
طبقات الحنابلة ،أبو الحسين ابن أبي يعلى ،محمد بن محمد (المتوفى526 :ىػ)،
المحقق :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت
طبقات الفقهاء المؤلف  :أبو إسحاؽ الشيرازم ىذبوي :محمد بن جالؿ الدين المكرـ

(ابنمنظور )  ،المحقق  :إحساف عباس الناشر  :دار الرائد العربي عنواف الناشر :
-1300-

بيركت  -لبناف تاريخ النشر 1970 :الطبعة: 1
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،المؤلف  :أبو العباس شمس الدينأحمد بن محمد
بن أبي بكر بن خلكاف  ،المحقق  :إحساف عباس  ،الناشر  :دار صادر – بيركت،
عدد األجزاء  ، 7 :الطبعة  :الجزء  - 1 :الطبعة  ، 1900 ، 0 :الجزء - 2 :
الطبعة  ، 1900 ، 0 :الجزء  - 3 :الطبعة  ، 1900 ، 0 :الجزء  - 4 :الطبعة :

 ، 1971 ، 1الجزء  - 5 :الطبعة  ،1994 ، 1 :الجزء  - 6 :الطبعة ، 0 :
 ،1900الجزء  : 7 -الطبعة 1994 ، 1 :

طبقات المحدثين بأصبهاف كالواردين عليها ،المؤلف :أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن
جعفر بن حياف األنصارم المعركؼ بأبي الشيخ األصبهاني (المتوفى369 :ق)،
المحقق :عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت،
الطبعة :الثانية1992 - 1412 ،
طلبة الطلبة ،عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ،أبو حفص ،نجم الدين النسفي
(المتوفى537 :ىػ) ،الناشر :المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد ،الطبعة :بدكف
طبعة ،تاريخ النشر1311 :ىػ
فتوح البلداف ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داكد البى ىالذيرم (المتوفى279 :ىػ) ،الناشر:
دار كمكتبة الهالؿ -بيركت ،عاـ النشر 1988 :ـ

الفن كمذاىبو في الشعر العربي ا١تؤلف :أحمد شوقي عبد السالـ ضيف الشهير بشوقي
ضيف (المتوفى1426 :ىػ) الناشر :دار المعارؼ بمصر الطبعة :الثانية عشرة عدد
األجزاء: 1
فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم المعاجم كالمشيخات كالمسلسالت ،محمد ىع ٍبد

الح ٌي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي ،المعركؼ بعبد الحي الكتاني
ى
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(المتوفى1382 :ىػ) ،المحقق :إحساف عباس ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيركت
ص .ب ،5787/113 :الطبعة1982 ،2 :
فوات الوفيات ،محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن ىاركف بن
شاكر الملقب بصالح الدين (المتوفى764 :ىػ) ،المحقق :إحساف عباس ،الناشر :دار
صادر  -بيركت ،الطبعة :األكلى ،الجزء ،1973 - 1 :الجزء،1974 -4 ،3 ،2 :
تنبيو ،عدد التراجم في ىذا الكتاب ستمائة ( )600كلكن العدد جاء في الترقيم 599

كذلك لتكرر الرقم  570في الجزء الرابع

الكامل في ضعفاء الرجاؿ ،أبو أحمد بن عدم الجرجاني (المتوفى365 :ىػ) ،تحقيق:
عادؿ أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ،شارؾ في تحقيقو :عبد الفتاح أبو
سنة ،الناشر :الكتب العلمية  -بيركت-لبناف ،الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1997ـ،
كضع حواشي ىذه النسخة اإللكتركنية :الشيخ محمود خليل جزاه اهلل خيرا
كتاب العين  ،أبي عبد الرحمنالخليل بن أحمد الفراىيدم  ،الناشر  :دار كمكتبة
الهالؿ  ،تحقيق  :د.مهديالمخزكمي كد.إبراىيم السامرائي  ،عدد األجزاء 8 :
كتاب ذكر اسم كل صحابي ركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمران أك نهيان كمن
بعده من التابعين كغيرىم ممن ال أخ لو يوافق اسمو من نقلة الحديث من جميع

األمصار  ،أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن بريدة الموصلي
األزدم (المتوفى374 :ىػ)  ،المحقق :أبو شاىد ضياء الحسن محمد السلفي ،

مراجعة :نظاـ يعقوبي  ،الناشر :دار ابن حزـ  ،الطبعة :األكلى  ،عدد األجزاء1 :

الكنى كاألسماء ،أبو بً ٍشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصارم

الدكالبي الرازم (المتوفى310 :ىػ) ،المحقق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،الناشر:
دار ابن حزـ  -بيركت /لبناف ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2000 -ـ
الكواكب السائرة بأعياف المية العاشرة ،نجم الدين محمد بن محمد الغزم (المتوفى:
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1061ىػ) ،المحقق :خليل المنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيركت  -لبناف،
الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ
لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ ،تأليف :أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد
ابن فهد الهاشمي المكي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األكلى 1419ق -
1998ـ
لساف العرب ،أبو الفضل ،جماؿ الدين محمد بن مكرـ بن على ،ابنمنظور األنصارم

الركيفعى اإلفريقى (المتوفى711 :ىػ)  ،الناشر :دار صادر – يركت  ،الطبعة :الثالثة -
 1414ىػ  ،عدد األجزاء15 :
اللطائف كالظرائف المؤلف :عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي
(المتوفى429 :ىػ) الناشر :دار المناىل ،بيركت عدد األجزاء: 1
المتفق كالمفترؽ ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادم (المتوفى:
463ىػ) ،دراسة كتحقيق :الدكتور محمد صادؽ آيدف الحامدم ،الناشر :دار القادرم
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1997 -ـ
مجمل اللغة البن فارس ،المؤلف :أحمد بن فارس بن زكرياء القزكيني الرازم ،أبو
الحسين (المتوفى395 :ق) ،دراسة كتحقيق :زىير عبد المحسن سلطاف ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة  -بيركت ،الطبعة الثانية  1406 -ق  1986 -ـ
المحكم كالمحيط األعظم ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت:

458ىػ] ،المحقق :عبد الحميد ىنداكم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيركت،
الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2000 -ـ ( 10مجلد للفهارس)

مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازم ،تحقيق  :محمود خاطر،
الناشر  :مكتبة لبناف ناشركف –بيركت ،الطبعة طبعة جديدة ، 1995 – 1415 ،
عدد األجزاء1 :
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المخصص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى:

458ىػ)،

المحقق :خليل إبراىم جفاؿ ،الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،الطبعة:
األكلى1417 ،ىػ 1996ـ
مراصد االطالع على أسماء األمكنة كالبقاع ،عبد المؤمن بن عبد الحق ،ابن شمائل
صفي الدين (المتوفى739 :ىػ) ،الناشر :دار الجيل،
القطيعي البغدادم ،الحنبليٌ ،
بيركت ،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ

مرشد الزكار إلى قبور األبرار ،موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحمن ،ابن الشيخ أبي
الحرـ م ٌكي بن عثماف الشارعي الشافعي (المتوفى615 :ىػ) ،الناشر :الدار المصرية
اللبنانية ،القاىرة ،الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ

مشاىير علماء األمصار  ،لالماـ الحافظ ابى حاتم محمد بن حباف بن احمدالتميمي
البستى المتوفى سنة  354ق  965 -ـ  ،حققو ككثقو كعلق عليو :مرزكؽ
علىابراىيمحقوؽ الطبع محفوظة الطبعة االكلى  1411ق 1991 -ـ دار
الوفاءللطباعة كالنشر كالتوزيع  -المنصورة ش
مصباح الزجاجة في زكائد ابن ماجو ،المؤلف :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثماف البوصيرم الكناني الشافعي (المتوفى:
840ق) ،المحقق :محمد المنتقى الكشناكم ،الناشر :دار العربية  -بيركت ،الطبعة:
الثانية 1403 ،ق
معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ،المؤلف :ابن األبار ،محمد بن عبد اهلل بن
أبي بكر القضاعي البلنسي (المتوفى658 :ق)  ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية -
مصر ،الطبعة :األكلى 1420 ،ق  2000 -ـ
معجم البلداف ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي الحموم
(المتوفى626 :ىػ) ،الناشر :دار صادر ،بيركت ،الطبعة :الثانية 1995 ،ـ
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الم ٍريزباف بن
معجم الصحابة المؤلف :أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن ى
سابور بن شاىنشاه البغوم (المتوفى317 :ىػ) المحقق :محمد األمين بن محمد

الجكني الناشر :مكتبة دار البياف – الكويت الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2000 -
مطبع على نفقة :سعد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الراشد أبو باسل عدد
األجزاء: 5
معجم المؤلفين ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى:

1408ىػ) ،الناشر :مكتبة المثنى  -بيركت ،دار إحياء التراث العربي بيركت

المعجم الوسيط  ،إبراىيم مصطفى  ،أحمد الزيات  ،حامد عبد القادر  ،محمد النجار
 ،دار النشر  :دار الدعوة  ،تحقيق  :مجمع اللغة العربية  ،عدد األجزاء 2 :
معجم ديواف األدب ،أبو إبراىيم إسحاؽ بن إبراىيم بن الحسين الفارابي( ،المتوفى:
350ىػ) ،تحقيق :دكتور أحمد مختار عمر ،مراجعة :دكتور إبراىيم أنيس ،طبعة:
مؤسسة دار الشعب للصحافة كالطباعة كالنشر ،القاىرة ،عاـ النشر 1424 :ىػ -
 2003ـ
معجم لغة الفقهاء ،محمد ركاس قلعجي  -حامد صادؽ قنيبي ،الناشر :دار النفائس
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ  1988 -ـ
معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزكيني الرازم ،أبو الحسين
(المتوفى395 :ىػ) ،المحقق :عبد السالـ محمد ىاركف ،الناشر :دار الفكر ،عاـ
النشر1399 :ىػ 1979 -ـ.

المغازم ،محمد بن عمر بن كاقد السهمي األسلمي بالوالء ،المدني ،أبو عبد اهلل،
الواقدم (المتوفى207 :ىػ) ،تحقيق :مارسدف جونس ،الناشر :دار األعلمي -
بيركت ،الطبعة :الثالثة .1989/1409 -
مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار ،المؤلف :أبو محمد محمود بن
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أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى:
855ق) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1427 ،ق  2006 -ـ
المغرب في ترتيبالمعرب  ،أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز ،
تحقيق  :محمود فاخورم كعبدالحميد مختار  ،الناشر  :مكتبة أسامة بن زيد – حلب
 ،الطبعة األكلى  ، 1979 ،عدد األجزاء 2 :
المقتنى في سرد الكنى ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف
بن قايماز الذىبي (المتوفى748 :ق) ،المحقق :محمد صالح عبد العزيز المراد،
الناشر :المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :األكلى1408 ،ق
المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ،إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن
محمد ابن مفلح ،أبو إسحاؽ ،برىاف الدين (المتوفى884 :ىػ) ،المحقق :د عبد
الرحمن بن سليماف العثيمين ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض  -السعودية ،الطبعة:
األكلى1410 ،ىػ 1990 -ـ
المواعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار ،أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس
الحسيني العبيدم ،تقي الدين المقريزم (المتوفى845 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ
المؤتلف كالمختلف في أسماء الشعراء ككناىم كألقابهم كأنسابهم كبعض شعرىم،
المؤلف :أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدم (المتوفى370 :ق) ،المحقق :األستاذ
الدكتور ؼ .كرنكو ،الناشر :دار الجيل ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1411 ،ق -
 1991ـ
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف
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بن قىايٍماز الذىبي (المتوفى748 :ىػ) ،تحقيق :علي محمد البجاكم ،الناشر :دار

المعرفة للطباعة كالنشر ،بيركت  -لبناف ،الطبعة :األكلى 1382 ،ىػ  1963 -ـ
النجوـ الزاىرة في ملوؾ مصر كالقاىرة ،يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل الظاىرم

الحنفي ،أبو المحاسن ،جماؿ الدين (المتوفى874 :ىػ) ،الناشر :كزارة الثقافة
كاإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر
نظم العقياف في أعياف األعياف ،المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالؿ الدين

السيوطي (المتوفى911 :ق) ،المحقق :فيليب حتي ،الناشر :المكتبة العلمية -
بيركت
الهداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافية( .شرح حدكد ابن عرفة
للرصاع) ،محمد بن قاسم األنصارم ،أبو عبد اهلل ،الرصاع التونسي المالكي (المتوفى:
894ىػ) ،الناشر :المكتبة العلمية ،الطبعة :األكلى1350 ،ىػ
ىدية العارفين أسماء المؤلفين كآثار المصنفين ،المؤلف :إسماعيل بن محمد أمين بن
مير سليم الباباني البغدادم (المتوفى1399 :ق) ،الناشر :طبع بعناية ككالة المعارؼ
الجليلة في مطبعتها البهية استانبوؿ  ،1951أعادت طبعو باألكفست :دار إحياء
التراث العربي بيركت  -لبناف
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