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 شكر وتقدير

ليثمر هذا البحث املبارك،  ؛بهحب وأفاض علي   ،ين ابلتوجيهدعأتقدم ابلشكر والتقدير إىل كل من سا
املشارك األستاذ على هذه الرسالة  مشريف متنان مع خالص الدعاء والثناءوأخص ابلشكر واال

 اختيارمن أجل  والذي كان له الفضل بعد هللا تعاىل يف التوجيه أوال   ،أمحد فرحاتالدكتور علي 
بوقته وفكره،  ، وأفاض علي  إرشادمنحه يل من وقت وجهد ونصح و  امب اواثني   ،موضوع هذا البحث

 .قدم على ما اطول نفسي يف مدة إجناز البحث، أسأل هللا تعاىل أن جيازيه خري   ىوصرب عل
وللقائمني على املكتبة اإللكرتونية مبوقع  ،ة جبامعة املدينة العامليةيئة التدريسيوالشكر موصول لله
 من مراجع ومصادر ال يستغين عنها طالب العلم. هاجلامعة على ما حوت

ية ابملدينة املنورة، ومكتبة سالمكتبة اجلامعة اإلمبلعاملني واملسؤولني اإلخوة ا وال يفوتين أن أشكر
من تسهيل يل على ما قدموه واملكتبة املركزية جبامعة األزهر الشريف  جامعة أم القرى مبكة املكرمة
املخطوطة  ،واملراجع واملصادر العلمية ،حبوث املكتبات اجلامعية نوتعاون من أجل اإلفادة م

 واملطبوعة.
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 اإلهداء

علم الفقه واألصول، إىل من غمرين يف حلقاته العامرة  استطعمت   -بعد هللا تعاىل-إىل من بفضله 
ابملسجد النبوي الشريف بربكات علمه وفقهه، فتعلمت منه الفقه واألصول والفرائض والتفسري 

واخللق وحسن الطلب، إىل شيخي وأستاذي ومعلمي،  األدب   لسرية العطرة، إىل من لقننا مع العلم  او 
رئيس القضاة واحملاكم ابملدينة املنورة، واملدرس  -رمحه هللا تعاىل-الشيخ العالمة عطية حممد سامل 

األمني الشنقيطي،  دمية ابملدينة املنورة، فارس املشايخ ابحلرم، أجنب تالميذ حمسالمابجلامعة اإل
 صاحب تتمة تفسري أضواء البيان.

 اية النظامي يف احلصص الروتينية املرتبطة غالب  سالموأان على كرسي مقاعد الطلب ابجلامعة اإل
حلضور حلقات التدريس املسائي  االقلب شوق   معلق   بتسجيل احلضور وإمتام املنهج املقرر، كنت  

ته العامرة يف الفرتة بني صاليت املغرب والعشاء، نتسابق إىل اقبصحن املسجد النبوي الشريف يف حل
الصف األول يف احللقة لنستنري من تلك الدروس املوسوعية الشاملة اليت حتلق بنا يف أجواء الفقه 

ه د؛ لنجد عنلغاز علميةأواللغة والسرية والتاريخ واألدب والشعر، ولنطرح ما أشكل علينا من مسائل و 
شرفين هللا حبضورها واإلفادة منها  ،رةدعلمية ان ةموسوع -رمحه هللا-فقد كان  الكايف، اجلواب الشايف

خيصنا فيها مبا استجد من فقه  ،عن اللقاءات اخلاصة يف بيته العامر طيلة سنوات الطلب، فضال  
 النوازل وغرائب املسائل ونكت الفقه ولطائفه.

ورمحه رمحة واسعة، وأسكنه فسيح  ،خري اجلزاء حمد ساملـعطية مجزى هللا عين شيخي 
 جنانه، وأحلقنا به يف عليني يف جناته جنات النعيم.



 

 ك

 ملخصـال
 اعظيم   ووراث   اوتركوا من خلفهم أثر   ،العلماء األجالء واألعالم األقطاب الذين جددوا هلذه األمة أمر دينهامن 
املذهب الشافعي  صاري، أحد أعمدةاي بن حممد األنزكر حيىي  الشيخ اجلليل قاضي القضاة أبو :امبارك  

وهو من أهم اجملددين يف  ،" يف زمانهسالموفطاحلته، والذي انفرد بعلو اإلسناد واستحق لقب "شيخ اإل
مما  جتهادحترير مسائله الفقهية وتفريع أطرافه، وقد انل رتبة االيف املذهب الشافعي، وقد كان له دور عظيم 

فعي العظام يف العديد من أبواب الفقه، وقد تتلمذ عليه ئمة املذهب الشاختلف فيه بني أجعله يرجح بني امل
من العلماء واحملققني واملصنفني ممن يعتربون اآلن  وختّرج على يديه أجيال   ،العديد من أقطاب أئمة الشافعية

يف طوره ملذهب الشافعي ا يفز دور هذا الشيخ اجلليل ابر إ يهدف هذا البحث إىل، و مراجع للمذهب الشافعي
السابقون من أقوال،  هفي اختلفحيث كان له الدور األبرز يف تنقيح املذهب وهتذيبه والرتجيح بني ما  ؛األخري

املسائل الفقهية اليت تلك لواملقصود من هذا البحث هو اإلشارة هلذا الدور العظيم من خالل تقدمي منادج 
أقطاب متأخري  أبرز   الرافعي والنوويني ن الشيخالكبرييمامني بني قويل اإل اإلمام األنصاريرجح فيها 

 اتهأثر ترجيح، و يف تلك الرتجيحات وأسباهبا اإلمام األنصاريعليها  اعتمداليت  األدلةبيان  وسيتم، و الشافعية
 نصارياإلمام األح فيها حصر املسائل اليت رج  سيتم ، و املذهب الشافعي داخليف جتديد بعض اآلراء املعتمدة 

 اإلمام األنصاريمكانة ا مربز   -ما أمكن-فر واحد س  األقوال املتناثرة يف  مجعو  ،الشافعيةمن مذهب املعتمد 
تتبع أقوال وذلك بوالوصف،  ستقراءمنهج البحث واالاد اعتمسيتم ، و وأثره يف جتديد املذهب الشافعي

واستقراء ذلك فقه املختارة، افعي يف أبواب اليف الرتجيح بني آراء املذهب الش اإلمام األنصاريات اجتهادو 
من خمتلف املصادر حسب الرتتيب املعتمد يف املذهب الشافعي يف مرحلته األخرية املتمثلة يف مصنفات 

على عمل الحصر تلك املسائل ووصفها وسردها كما وردت، و  مثمن وأقوال اإلمامني الرافعي والنووي، و 
فقه الشافعي، مع التدليل والتأصيل بكالم أهل ملعتمد يف كتب الرتتيب التقليدي احسب ال امناسب   اترتيب   هاترتيب

ات ومقارنتها وموازنتها ابلقول جتهاد، مث حتليل تلك الرتجيحات واالأمكن املذهب وابلشواهد التطبيقية ما
إلمام ابتعريف موجز وقد تناول البحث عناوين رئيسة ممكن تلخيصها فيما يلي: ، املشهور يف املذهب

يف املذهب ومكانته  ،تعريف موجز ابإلمام النوي رمحه هللاو  ،يف املذهب الشافعيومكانته  ،ه هللامحر  الرافعي
حيىي  ترمجة لشيخ اإلسالم أيبو  ،دور الشيخني يف حترير املذهب الشافعي وتنقيحه وهتذيبهبيان ، و الشافعي

 ،و"االختيارات" ،لرتجيحات"ف مبصطلحات "االتعريو ، املذهب الشافعيتنقيح يف  هأثر و  ،زكراي األنصاري
، عباداتالفقه من ترجيحات عرض ، و بيان آلية الرتجيح واالختيار عند اإلمام األنصاري، ات"نفرادو"اال

 .مسائل متفرقةمن ترجيحات عرض ، و عامالتاملقه من فترجيحات عرض و 
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ABSTRACT 
 

Among the distinguished scholars and the knowledgeable scientists who have renewed the matter of 

religion for this Umma and left behind them a remarkable impact and huge blessed heritage, the 

dignified Shaikh, Chief Justice Abu Yahia Zakaria bin Mohammed Al Ansari, one of the pillars of a 

Shafi'i doctrine and its sharpness scholars, who has scored highly attribution and earned the title of 

"Shaykh al-Islam" in his time. One of the leading innovators in the Shafi'i school. He had a great 

role in the re-rooting of its assets and editing its doctrine issues. He was awarded the rank of Ijtihad, 

giving him the ability of preponderance of which was differed among the Shafi'i scholars in many 

jurisprudence issues. He was taught by many great Shafi'i scholars. On the other hand, a generation 

of scientists and investigators who are considered now as references of Shafi'i school were 

graduated on his hands. Through this research, the author wants to highlight the role played by the 

dignified Shaikh on the Shafi'i school in its last phase, where he played a prominent role in the 

revision of doctrine and refining, giving preponderance of which was differed among the early 

Shafi'i scholars in many jurisprudence issues and opinions. Thus, the purpose of this research is 

pointing to this great role through offering examples for some of those doctrinal issues which 

Shaykh al-Islam Abu Yahia Zakaria bin Mohammed Al Ansari gave his preponderance of the two 

opinions of the great scholars, Sheikh Al-Rafii and Sheikh Al-Nawawi, the most prominent leaders 

of the later Shafi'i scholars. Therefore, the author will seek the clarification of doctrine assets and 

foundations upon which Shaykh al-Islam has relied upon when giving his preponderances and their 

causes on the one hand. and the clarification of the impacts of his preponderances on the renewal of 

some views adopted by the Shafi'i school in the other hand. Furthermore, the author will limit some 

issues which were given preponderance by the Shaikh Zakaria Al-Ansari to what is approved and 

applicable by Shafi'i school. In addition to gathering the scattered opinions in one side, inducing and 

referring to what has been said by the Shaikh in the similar issues highlighting the status of Sheikh 

Zakaria Al-Ansari and his impact on the renewal of the Shafi'i school. This study is structured 

mainly based on the research method, induction and description, so the author is designed to search 

and follow the sayings, opinions and jurisprudence of Sheikh Zakaria Al-Ansari in giving 

preponderances between the views of the Shafi'i school in the selected jurisprudence issues, 

inducing from various sources as the classification adopted in the Shafi'i school in its final phase, 

represented in the work and sayings of two great scholars Al-Rafii and Al-Nawawi, where the 

author will count, limit, describe and recount those issues as were stated. Moreover, the author will 

arrange those issues based on the conventional arrangement adopted in the books of fiqh Shafi'i, 

considering the need of pampering and rooting using the saying of the people of doctrine and 

through the applied samples to the best of the author’s efforts. lastly the author will analyze those 

preponderances and judgments then compare them with the famous saying in the Shafi'i doctrine. 
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 املقدمة

 :خلفية البحث

األنبياء واملرسلني، وعلى احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف 
 ؛يوم الدين، وبعد ومن تبعهم إبحسان واقتفى أثرهم إىلآله وأصحابه أمجعني، وعلى التابعني 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿قال تعاىل: ف

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿، وقال سبحانه يف موضع آخر: (1)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ىت يت جث ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

  .(2)﴾مث ىث يث حج مج

إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس  )) :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال  :قال ريض اهلل عنه عن أيب هريرةو 
إن األنبياء مل يورّثوا العلماء ورثة األنبياء، و )): ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (3)((كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

 .(4)((وافر حبظ  ، وإمنا ورّثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ اوالدرها  ادينارا 

وجددوا هلذه  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان من بني العلماء األجالء واألعالم األقطاب الذين ورثوا عن النيب 
اجلليل قاضي  بوة؛ العامل  النعلى منهاج  امبارك   اعظيم   ووراث   اهم أثر  وتركوا من خلف   ،األمة أمر دينها

الشافعي وفطاحلته، والذي انفرد بعلو  زكراي بن حممد األنصاري، أحد أعمدة املذهبأبو حيىي  القضاة
 " يف زمانه.سالمناد واستحق لقب "شيخ اإلاإلس

                                      
 .9اآلية  الزمر،سورة ( 1)

 .11اآلية  ،سورة اجملادلة( 2)

 املستدرك وأخرجه احلاكم يف .4291( رقم 4/313املالحم، ابب ما يذكر يف قرن املائة )كتاب   ،السننأخرجه أبو داود يف ( 3)
وقال األلباين: ، ذهيبالاحلاكم و سكت عنه و (،8592( حديث رقم )4/567) ، كتاب الفنت واملالحم،على الصحيحني

 (.1874( رقم )1/382) صحيح اجلامع الصغري وزايداتهاأللباين، . صحيح

 باين: صحيح.وقال األل .3641( رقم 4/39، ابب احلث على طلب العلم، )كتاب العلم،  السننأخرجه أبو داود يف ( 4)
 (.6297رقم ) (2/1079) صحيح اجلامع الصغري وزايداتهاأللباين، 
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هذا الشيخ اإلمام هو من مشاخيي األعالم، بل هو علم ": (1)الشماع هقال عنه تلميذ
بركته، ومجعين به يف  ن أروي عنهم بغري واسطة، أعاد هللا علي  ، وهو ممسالماإلاألعالم، وشيخ مشايخ 

احد من األعيان، منهم: شيخي احلافظ عز الدين، وحمدث البلد اآلخرة، وقد أثىن عليه غري و الدار 
 وذكره يف معجمه وأثىن بل طرازهم املعلم، ؛األمني عبد العزيز بن فهد، عني املتحدثني مبكة املشرفة

سارت  صاحب التصانيف اليت (2)عليه بنحو ما تقدم. ومنهم احلافظ العالمة جالل الدين السيوطي
 .(3)"هبا الركبان

، وهو من أهم اجملددين يف املذهب اضخم   اعلمي   من خلفه مورواث   ترك اإلمام األنصاري
مما  ،جتهادد انل رتبة االعظيم يف حترير مسائله الفقهية وتفريع أطرافه، وق الشافعي، وقد كان له دور  

يف العديد من أبواب الفقه، وقد  جعله يرجح بني املختلف فيه بني أئمة املذهب الشافعي العظام
من العلماء واحملققني واملصنفني  ج على يديه أجيال  ر  وخت ،ة الشافعيةتتلمذ عليه العديد من أقطاب أئم

 ممن يعتربون اآلن مراجع للمذهب الشافعي. 

ح فيها اته وأقواله اليت رجّ اجتهادجيمع  افرد حبث  أ   ت ألمهية هذا احلرب العظيم ومكانته أنْ وقد رأي
أن يكون هذا البحث لبنة ملشروع آخر أضخم  مع أصول املذهب الشافعي، آمال   ارآه أكثر تناسب   ما

حي ام منقّ  اته الفقهية وترجيحاته بني أقوال األئمة العظاجتهادو  اإلمام األنصاريجيمع كل آراء 
ر، وأسهمت يف إبراز املذهب الشافعي، ولعلي أكون بذلك قد أضفت إضافة  إىل ثراتنا الفقهي الزاخ

بني إمامي املذهب  اوسط   احيث سلك مسلك   ؛ستقاللية اليت متيز هبا هذا العاملصفة التميز واال

                                      
 ،م( احلليب الشافعي، أبو حفص، زين الدين 1529 - 1475=  ه 936 - 880ر بن أمحد بن علي الشماع )عمهو  (1)

. والقاهرة وغريهاومحص ومحاة وصفد فقيه أثري إخباري، من أهل حلب. رحل إىل املدينة ومكة وبيت املقدس ودمشق 
 (. 5/41، )15طاألعالم، ، ي بن فارسخري الدين بن حممود بن حممد بن علالزركلي،

 السيوطي، الدين جالل ابسم املشهور األسيوطي اخلضريي نب الدين سابق حممد بن بكر وأب الكمال بن الرمحن عبدهو  (2)
 مشلت عديدة علمية برحالت وقام .املسلمني علماء كبار  من( م 1505/هـ 911 القاهرة - م 1445/هـ 849 القاهرة)

 عندما والتأليف للعبادة جترد مث. الشيخونية ابملدرسة احلديث د رس مث ،اإلسالمي ملغربوا واهلند واليمن الشامو  احلجاز بالد
 91)ص غويجالل الدين السيوطي عصره وحياته وآاثره وجهوده يف الدرس الل ،طاهر سليمان محودة .األربعني سن بلغ

 وما بعدها(.
 .(1/284، )1ط ،القبس احلاوي، مشاع احلليب( 3)
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 . يختار من كل إمام ما يتوافق مع حمكمات األدلة وأصول املذهبف
ذهب إليه كل إمام من األئمة الثالثة، ولكنين  راء ماآأقصد يف هذا البحث مناقشة إنين ال 
إىل بيان مكانة  م داخل املذهب الواحد، وأصبوختالف بينهابألساس إىل إبراز مسألة االأهدف 

مد يف رجحه اعت   نه بلغ مرتبة اجملتهد املرجح داخل املذهب، فمعظم ماإاإلمام األنصاري حيث 
من ترجيحات )وقد اخرتت هلذا البحث عنوان: وفّصل فيه األئمة الالحقون.  ما بعدفياملذهب 
يف ابب العبادات  أيب حيىي زكراي األنصاري بني قويل اإلمامني الرافعي والنووي سالمشيخ اإل

 .(واملعامالت من الفقه الشافعي

حلدود جمال البحث فقد اقتصرت على مجع ما يقارب اخلمسني مسألة فقط من ابيب  اونظر  
مع كل تلك أن جت   امتمني   املسرية، يف أن يواصل بقية الطلبة والباحثني دات واملعامالت، آمال  العبا

عمل معجم مفهرس ملا يف  برسالة دكتوراه البحوث يف األخري يف سفر واحد، مث خيتمها ابحث
فهرس ملا املعجم امل: "عنوانه مثال  ل الرجوع إليه، يكون ة بشكل مبسط يسه  اختلف فيها األئمة الثالث

 على هذا املنوال: "ي األنصارياختلف واتفق عليه األئمة الثالثة األعالم؛ الرافعي والنوو 
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 ال جيوز جيوز ال جيوز نعقاد البيع ابملعاطاةاحكم 

ىت ، حاألعالم الثالثة األعالمو  ملذهب الشافعياب بتعريف موجز أمهدأن هذا مين  ىقتضوقد ا
 .متالف بينهختفاق واالحنصل على شيء من النظرة الشمولية ملواطن اال

 أهية البحث

 .ةيسالماإل للمكتبة ةسبق إليه، وإضافة جديديد مل ي  دطرق موضوع ج ✓

 .اإلمام األنصاريي، من خالل أمنوذج سالمقدرة أصول الفقه على جتديد الفقه اإلإبراز  ✓

وث العلمي لألئمة األعالم الثالثة، الرافعي يوازن بني املور فقهي جديد  طرحتقدمي  ✓
 ذهب الشافعي.داخل املوالرتجيح  ختياردور اإلمام األنصاري يف اال از  والنووي واألنصاري، مرب 
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 :مشكلة البحث 

مدة أحد األعوكونه  زين الدين زكراي بن حممد األنصاريعلى الرغم من مكانة شيخ اإلسالم 
وكونه أحد أهم يف الفقه الشافعي، الكبرية وجهوده أثره وابلرغم من ، املعتمدين يف املذهب الشافعي

ين ملا اختلف فيها الشيخان، فإن الدراسات العلمية اليت حللت تلك اجلهود ملرجحني املتأخر ا
 رة.دواستعرضتها وأبرزهتا تبقى قليلة وان

ي املذهب املعروفني م  ل  ع  لفته ل  آرائه وبيان خمادوره العظيم وجتلية  إبراز هذا البحث حماوال   جاءمن هنا 
  .الرافعي والنووي نياإلمام

 البحث: أسئلة

بني قويل اإلمامني الرافعي  اإلمام األنصاريالفقهية اليت رجح فيها  األمثلة للمسائلما  •
 ؟والنووي

ه األنصاري بقول خمالف ملا ذهب إلي اإلمامفيها انفرد الفقهية اليت  األمثلة للمسائلما  •
 ؟يخانالش

 أسباهبا؟ما و  ،عليها يف تلك الرتجيحات اعتمدواألسس اليت  األدلة ما •

 :منهج البحث

قمت والوصف، حبيث  ستقراءهذه الدراسة يف األساس على منهج البحث واال تعتمدا
جيح بني آراء املذهب الشافعي يف أبواب يف الرت  اإلمام األنصاريات اجتهادابلبحث وتتبع أقوال و 

ي يف مرحلته هلا من خمتلف املصادر حسب الرتتيب املعتمد يف املذهب الشافع ئ  ختارة، مستقر الفقه امل
عرضها افعي والنووي، وأقوم حبصر تلك املسائل و األخرية املتمثلة يف مصنفات وأقوال اإلمامني الر 

 ا هي.ألئمة الثالثة كمأقوال ا سرداالهتمام بو  -ما أمكنين ذلك-وبسط األقوال واألدلة فيها 

عتمد يف كتب الفقه حسب الرتتيب التقليدي امل امناسب   اعلى ترتيب تلك املسائل ترتيب   حرصتو 
 .الشواهد التطبيقية ما وسعين األمر وأسعفين اجلهدذكر ، مع التدليل بكالم أهل املذهب و الشافعي
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إىل اآلايت الكرمية  هودة يف البحث العلمي، حبيث أعزويف حبثي السبل املع هنجتكما 
عن الرتمجة عزفت و  ،ختصاريتسم ابال اج األحاديث واآلاثر الواردة يف البحث خترجي  السور، وأخرّ 

على عدم إثقال اهلامش،  احرص   الرتباطه أبصل البحث، الألعالم الواردة أمساؤهم إال ما كان هام  
 وألن كتب الرتاجم قد أغنت عن ذلك.

هي فهرس اآلايت، وفهرس األحاديث واآلاثر، ابلفهارس العلمية املعتادة، و  يحبثختمت و 
 وفهرس املصادر واملراجع.

 :حدود البحث

يف جمال الفقه، وقد يتعداه يف بعض  إلمام األنصاريهذا البحث يعىن ابملوروث العلمي ل
أحكامه، وليس املقصود أن أمجع كل املسائل اليت ه أصل منشأ حيث إن ؛األحيان إىل أصول الفقه

، مخسني مسألة فقط مبا يقرب من قد اكتفيتف ؛بني أقوال أئمة املذهب مام األنصارياإلح فيها رج  
والنصف اآلخر يف ابب املعامالت؛ من خالل كتب املذهب املعتمدة  ،صفها يف ابب العباداتن

ستطراد واإلطناب يف سرد تلك املسائل اال منواملنسوبة لإلمامني الرافعي والنووي، وليس املقصود 
يف  ا" وجعله معتمد  اقدر ما أن اهلدف من البحث هو إبراز "ما اجتهد فيه ورآه راجح  سردها، ب

 .ما أمكنين ذلك عليها يف تلك الرتجيحات اعتمداملذهب الشافعي، وبيان األسس واألسباب اليت 

 الدراسات السابقة

كما هو املنهج دراسات سابقة وازنت بني األئمة الثالثة الرافعي والنووي واألنصاري  مل أقف على 
 : اومهوي، ب الرافعي والنو بني شيخي املذه اوازنت نيتين استفدت من دراسيف هذا البحث، ولكن

فيها استدرك الذي ، اإلسنويعبد الرحيم ل "املهمات يف شرح الروضة والرافعي"كتاب   :األوىل
أو  ،ختطئة ألحدمها أو ،اإما تصويب   ؛الشيخني اجلليلني الرافعي والنوويالعشرات من املسائل على 

لتقاط اد ساعدين هذا الكتاب على قو أصول املذهب الصحيحة. إىل للمسائل  اأو رد   ،همايْ ل  لك  
 التقصي عنها ابلبحث يف مثبعض املواضيع واملسائل اليت هي حمل خالف بني الشيخني، ومن 

 مصادرها األساسية، واستدعاء رأي اإلمام األنصاري يف املسألة.
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، "زايدات اإلمام النووي واستدراكاته على اإلمام الرافعي"ث علمي حتت عنوان: حب: الثانية
واب الفقه ومسائل جزئية لكل على أب اية ابملدينة املنورة، مقسم  سالماوله عدة ابحثني ابجلامعة اإلتن

ستدراكات اليت استدركها اإلمام طالب، وقد أفادين هذا البحث يف معرفة بعض املالحظات واال
يف تلك  ووي على اإلمام الرافعي، وكان جهدي هو حماولة الوصول إىل رأي اإلمام األنصاريالن

 ستدراكات، ومعرفة موقف اإلمام األنصاري وترجيحه.املالحظات أو اال

 .إىل مذهب اإلمام األنصاري يف املسائل املتناولة اتتطرق وكال الدراستني مل

 أهداف البحث

  :يهدف البحث إىل

  .األنصاري، أحد أعمدة املذهب الشافعيحيىي زكراي  أيب اإلماموء على جهود تسليط الض ✓

 .لة من مراحل جتدد األقوال وتطور اآلراء داخل املذهب الشافعيمرح بيان ✓

وإعادة  ،تسليط الضوء على أحد أئمة املذهب الشافعي وجهده يف عملية تنقيح املذهب ✓
 .ذهب السابقنيأتصيل ما اختلف فيه من األقوال بني فقهاء امل

جتهاد الفقيه شروط اال بيان أن املسائل الفقهية هبا سعة دائمة للتجدد والتطوير ما ملك ✓
.طالع على موروث السابقنيوسعة اال
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 الفصل األول

 اإلمام النووي( -شيخنا املذهب الشافعي )اإلمام الرافعي 

 

 رمحه هللا ام الرافعيمإلابتعريف موجز املبحث األول: 
 ة اإلمام الرافعي يف املذهب الشافعيانمكالثاين:  املبحث
 ي رمحه هللاو تعريف موجز ابإلمام النو  : الثالث املبحث

 مكانة اإلمام النووي يف املذهب الشافعي املبحث الرابع:

 دور الشيخني يف حترير املذهب الشافعي وتنقيحه وهتذيبهاملبحث اخلامس: 
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 رمحه هللا إلمام الرافعيابتعريف موجز  :املبحث األول

 :امسه ونسبه وكنيته: أوالا 

بن رافع  (1)مي بن العقيل بن احلسن بن احلسنيهو اإلمام عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكر 
، يكىن أبيب القاسم، ويلقب إبمام الدين وشيخ الشافعية، وعامل (*)الشافعي (3)القزويين (2)الرافعي

 .(4)العجم والعرب، واحلرب املدقق

 :مولده ونشأتها: اثنيا 

يف أواخر ه 555قد صر ح بنفسه عن ذلك يف كتابه الت دوين نقال  عن أبيه أن مولده كان سنة 
ربعني، وولدت يف أواخر العاشر من ألا ك بعد ما جاوزت  شهر شوال حيث قال: "كان يقول يل ولدت  

 . (5)شهور سنة مخس ومخسني ومخسمائة"

                                      
(، وقيل: احلسني بن احلسن كما يف: 1/328)، د.ط، أخبار قزوينصح؛ ألن هذا ما أثبته هو لنفسه يف كتابه: ( هذا على األ1)

عمر رضا كحالة، (، و 2/407) ، د.ط، صيةطبقات الشافعابن شهبة، (، و 22/252، د.ط )سري أعالم النبالء ،الذهيب
  .(2/210، )1، طمعجم املؤلفني

يف التَّدوين ؛ ألنه هو الذي كتبه خبطه يف كتابه "◙األصح أن هذه النسبة إىل الصحايب اجلليل رافع بن خديج األنصاري ( 2)
دقائق املنهاج النووي يف وب إىل رافعان كما قال . وقيل: إنه منس189ص 1، طالطبقاتاإلسنوي، "، و أخبار قزوين

 .(2/814، )1، طالطبقات، . وقيل: إنه منسوب إىل رافع موىل رسول هللا، ومم  ن حكى هذا ابن كثري27ص

، وايء ونون، إحدى بالد الديلم، فتحت يف عهد عثمان بن ةنسبة إىل قزوين: بفتح أوله وإسكان اثنيه، بعده واو مكسور ( 3)
، أيب عبيد البكري، (04/389، د.ط، )معجم البلدان، ايقوت احلموي ء بن عازب.بقيادة الرباه 24سنة  ◙عفان 

 (.3/311، د.ط )معجم ما استعجم
 ( نسبة إىل اإلمام الشافعي التباعه مذهبه.*)

 .(08/281د.ت، ) ،طبقات الشافعية ،السبكي(، 22/252، د.ط )الم النبالءسري أع ،الذهيب (4)

 (. 1/330)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 :طلبه للعلم :ااثلثا 

ه جملس ا للعلم وهو يف الثالثة من عمره؛ أحضره أبو  قدفالرافعي من ساللة علم من جهة أبويه، 
. وقرأ على والده (1)ومخسني ومخسمائة" ضور ا يف الثالثة سنة مثان  من أيب ح حيث قال: "مسعت  

 .(3). وتفقه على خاله عمر بن أسعد الزاكاين(2)رة من عمرهحلديث وهو يف العاشا

 :وتالمذته شيوخهرابعاا: 

، (5)ه589تويف سنة  ،(4)، منهم: أمحد بن إمساعيل الطالقاينكثرتتلمذ الرافعي على أعالم  
مد، أبو طاهر بن حمو  .(6)ه604د، أبو عبد هللا العطار، اهلمذاين، تويف سنة أمحد بن احلسن بن أمحو 
  .(7) عة الشيباينزر 

تويف سنة  ،(9)(8)أمحد بن اخلليل بن سعادة املهليب، أبو العباس، مشس الدين :ومن تالمذته
بن عبد عبد العزيز ، و (10)ه 615عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي، تويف سنة و  ،ه637

 .(11)عن اإلمام الرافعي ابلس ماعالرمحن، فخر الدين أبو حممد، املعروف اببن السُّك ري، روى 

                                      
 (. 1/330)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (1)
 (. 1/15)ط، ، د.أخبار قزوينالرافعي،  (2)
 (. 3/442)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (3)

 (. 2/145)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي، وأبوها من الر ضاع، وقد أخذ عنه الرافعي علم احلديث. هو: خال والدة الرافعي و ( 4)

 (.2/704،)1، طالذيل على طبقات ابن الصالح، النووي(، 2/357)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة،  (5)
 (. 2/151)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (6)
 (. 1/31)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (7)
  .(3/183) 1، طشذرات الذهب ،عمادابن ال(، 2/401)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة، : الفقهافعي قرأ على الر ( 8)

 .(1/135، )1، طمعجم املؤلفنيعمر رضا كحالة، (، 2/401)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة،  (9)
  (.3/159)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (10)
  .(1/321) 1، طالبدر املنريابن امللقن، ، (22/253، د.ط )لنبالءسري أعالم ا،الذهيب (11)

https://www.almeshkat.net/book/author/%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 :وفاته :خامساا

 هـ.624ويف على األرجح سنة ت  

قال النووي نقال  عن ابن الصالح: "إن وفاته سنة أربع وعشرين وستمائة، وكانت وفاته  ✓
 (2). وهذا ما درج عليه طاش كربى زاده(1)"يف أوائلها أو يف أواخر السنة اليت قبلها بقزوين

 .(4)لةوعمر رضا كحا (3)واإلسنوي

                                      
 (.2/541، )د.ط، هتذيب األمساء واللغات، النووي (1)
 . (2/320، )1ط، مفتاح السعادة وحتقيق طريق السعادة، أبو العباس بن العريف (2)

 .(1/571) 1، طالطبقاتاإلسنوي،  (3)

  .(2/210) ،1، طمعجم املؤلفنيلة، عمر رضا كحا (4)
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 مكانة اإلمام الرافعي يف املذهب الشافعياملبحث الثاين: 

تبوأ اإلمام الرافعي مكانة عالية عند األمراء والعلماء، فم م ا ي روى أن السلطان جالل الدين خوارزم 
  .(1)شاه قب ل يد الرافعي عندما مر  بقزوين

سناد التدريس إليه بعد وفاة فقد اتفق أهل بلدته وأعياهنا على إ :أم ا مكانته عند العلماءو 
 .(3()2)والده

، واجتهد يف حترير مذهب الشافعي غاية االجتهاد، وبذل يف (4)حفظ وسيط الغزايل يف الفقه
علماء الشافعية  ذلك هناية وسعه، مع حسن النية والصدق واإلخالص، هلذه األسباب توجهت عناية

 .(5)ذعانوشيوخهم احملققني إىل تلقي ما صح حه ابلقبول واإل

 وقد أثىن عليه العديد من العلماء، منهم:

اتج الدين السبكي: "كان اإلمام الرافعي متضلع ا من علوم الشريعة تفسري ا وحديث ا، اإلمام  ✓
ه فهو فيه عمدة احملققني، وأستاذ املصنفني، كأمنا  مرتفع ا على أبناء جنسه يف زمانه، نقال  وحبث ا، وأم ا الفق

ا  فأحياه وأنشره، وأقام ع م اده بعدما أماته اجلهل  فأقربه... إىل أنكان الفقه ميت ا  قال:... وكان ورع ا زاهد 
 .(6)تقي ا نقي ا طاهر الذ يل مراقب ا هلل، له السرية الرضية املرضية، والكرامات الباهرة"

 .(7): "شيخ الشافعية، وعامل العجم والعرب، إمام الدين"الذهيباإلمام  ✓

                                      
 .(2/101، )1ط، مفتاح السعادة وحتقيق طريق السعادة، أبو العباس بن العريف (1)
 .(1/137، د.ط، )أخبار قزوينالرافعي،  (2)
 .(1/137، د.ط، )أخبار قزوينالرافعي،  (3)
 .(3/159، د.ط، )أخبار قزوين، الرافعي (4)

 .168، 1، طمن مشاهري الكتب الشافعيةاخلزائن السنية سي، يونندالقادر املنديلي اإل عبد (5)

 .(8/282د.ت، ) ،الكربىطبقات الشافعية  ،السبكي (6)
 (. 2/252، د.ط )سري أعالم النبالء ،الذهيب (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 ه العلمية:أهم مصنفات

األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة: وهو ثالثون  ترك اإلمام الرافعي مؤلفات عظيمة، منها:
 .(2). والكتاب خمطوط(1)جملس ا أمالها أحاديث أبسانيده عن أشياخه على سورة الفاحتة وتكلم عليها

رق، يذكر مع كل ألربعون: وهي أربعون حديث ا مجعها يف شرح احلديث املسلسل من عشرة طاوكتاب 
التدوين يف أخبار قزوين: ذكر فيه مؤلفه أكثر وكتاب  .(3)طريق منها أربعة أحاديث فيما يتعلق ابلرمحة

. (4)سريهم املشهورين من اآلخرين واألولني، من الذين نشأوا بقزوين ونواحيها، وأودع فيه ما نقل من
 .(5)والكتاب مطبوع

                                      
  (.2/319، )1ط، السعادة وحتقيق طريق السعادةمفتاح ، عباس بن العريفأبو ال (1)
 .46وله نسخة مصورة على ميكروفلم يف مكتبة املخطوطات ابجلامعة اإلسالمية برقم ( 2)
 .(1/330) 1، طالبدر املنريابن امللقن،  (3)
 .(1/3، د.ط، )أخبار قزوين الرافعي، (4)
 العطاردي.لعلمية ببريوت بتحقيق: ومن طبعاته: طبعة دار الكتب ا( 5)
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 هللاه النوي رمحإلمام ابتعريف موجز املبحث الثالث: 

 :امسه ونسبه وكنيته: أوالا 

 هو حيىي بن شرف بن م رّ ي بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي
 احلوراين الشافعي، ي كىن أبيب زكراي، وي لقب مبحيي الدين. (2)الدمشقي (1)النووي

 :مولده ونشأتهاثنياا: 

بني املصادر اليوم . ومل ت  (3)للهجرة 631شهر حمرم من عام  ه ولد يفتفق املؤرخون على أنا
ولعل  األقرب ما اعتمده السخاوي؛ ألنه اعتمد يف ترمجته على ابن العطار ابلتحديد.  الذي و لد فيه

هو النووي م على غريه؛ ألن مصدره فيها صاحب الشأن، و قد  وهو تلميذ النووي، وهذا يقوي قوله وي  
 .(4)نفسه

 :طلبه للعلماثلثاا: 

اشتغل ابلتصنيف والنصح للمسلمني ووالهتم، مع ما ، و (5)مل  حفظ القرآن الكرمي ومل يناهز احل  
هو عليه من اجملاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه، واحلرص على اخلروج من خالف العلماء، واملراقبة 

يف علمه وفنونه، مدقق ا يف عمله وشؤونه حافظ ا  ألعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب، فكان حمقق ا
                                      

تـْب ها ابأللف على العادة، فيقال: نواوي. (1) ونوى: بلدة من أعمال  نسبة لنوى، والنسبة إليها حبذف األلف على األصل وجيوز ك 
، ايقوت احلمويكم. انظر:   90ينهما اآلن يف زمننا احلاضر حوايل حوران، وقيل: قصبتها بينها وبني دمشق منـزلتان، وب

 ..36 -35ص، 1ط، املنهل العذب الروي، السخاوي، (5/353، د.ط، )معجم البلدان
، السخاوي، 40ص، 1ط ،حتفة الطَّالبني، علي العطارنسبة إىل دمشق؛ ألنه أقام هبا حنو: مثانية وعشرين عام ا. انظر:  ( 2)

 .36، ص1ط، الروي املنهل العذب
 ،العربالذهيب، ، (13/294، )د.ط، البداية والنهاية ،ابن كثري، 41، ص1ط ،نيحتفة الطالب، علي بن إبراهيم بن العطار (3)

، السخاوي، (3/9، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ، (8/5د.ت، ) ،طبقات الشافعية ،السبكي، (5/312، )طد.
 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد، 42، ص1ط، املنهاج السوي، لسيوطيا، 36ص، 1ط، املنهل العذب الروي

 .25ص، 1ط، اإلمام النووي، أمحد قاسم، (4/98، )1، طمعجم املؤلفنيلة، عمر رضا كحا (،6/312)
 .25ص، 1ط ،وأثره يف احلديث اإلمام النووي، أمحد قاسمكما أشار بعض الباحثني: (  4)
 .37ص، 1ط ،املنهل العذب الروي، السخاوي (5)
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عارف ا أبنواعه من صحيحه، واستنباط فقهه، حافظ ا للمذهب وقواعده،  ،ملسو هيلع هللا ىلصحلديث رسول هللا 
 .(1)وأصوله، وأقوال الصحابة والتابعني، واختالف العلماء ووفاقهم، سالك ا يف ذلك طريقة السلف

 :وتالمذته شيوخهبعاا: ار 

 ،ناإلمام الفقيه كمال الديو  (2)إسحاق بن أمحد املقدسي أبو إبراهيمام يف الفقه: اإلممن شيوخه 
، تويف سنة (4)اإلمام إبراهيم بن أيب حفص عمر بن مضر الواسطي السفارو ، (3)ه 650تويف سنة 

 .(6)ه692اإلمام إبراهيم بن علي الواسطي احلنبلي، تويف سنة و  ،(5)ه664

احلافظ املزي، تويف سنة ، و (7)ه724يف سنة تو  ،عالء الدين بن العطارومن تالمذته: 
 .(8)ه742

 :وفاتهخامساا: 

بدمشق، واهتزت دمشق وما حوهلا ه 676ربعاء الرابع عشر من رجب سنة ليلة األتويف يف 
ا  .(9)ابلبكاء ملوته، وأتسف عليه املسلمون أسف ا شديد 

                                      
 . (1/311)، د.ط، طبقات الشافعية ابن شهبة،، (3/183، )1ط، مرآة اجلنان، اليافعي( 1)
، د.ط، هتذيب األمساء واللغات، النووي أول شيوخ النووي وأخذ عنه الفقه قراءة  وتصحيح ا ومساع ا وشرح ا وتعليق ا.( 2)

 . 146ص

  .(2/854، )1، طالطبقاتكثري،   ابن، (3/433، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ( 3)
 .53ص، 1ط، وأثره يف احلديث اإلمام النووي، أمحد قاسم: حسن اسلم، وأثىن عليه ثناء  ح مروى عنه النووي ــ صحي( 4)
 . 53ص، 1ط، وأثره يف احلديث اإلمام النووي، أمحد قاسم، (3/315) 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد( 5)
 . (1/231)، 1ط، صد األرشداملق، إبراهيم بن حممد( 6)
اإلمام ، أمحد قاسم، (1/124، د.ط، )قات الشافعيةطبابن شهبة، ، 104ص، 1ط، املنهل العذب الروي، السخاوي (7)

 . 130ص، 1ط، وأثره يف احلديث النووي
إلمام ا، أمحد قاسم، (3/227، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ، 104ص، 1ط، املنهل العذب الروي، سخاوي( ال8)

 . 132ص، 1ط، وأثره يف احلديث النووي
 .184-183ص، 1ط، هل العذب الروياملن، السخاوي (9)
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 مكانة اإلمام النووي يف املذهب الشافعي املبحث الرابع:

ادة ، ة عالية جد ا يف املذهب الشافعي حىت أصبح إمام أهل عصره علم ا وعبالنووي مكاناإلمام تبوأ 
 .(1)وسيد أوانه ورع ا وسيادة ، أثىن عليه املوافق واملخالف

اإلمام اليافعي: "الفقيه اإلمام، شيخ اإلسالم، مفيت األانم احملدث املتقن احملقق قال عنه 
وضابطه ومرتبه، أحد العباد الورعني، العامل العامل، املدقق، النجيب، احلرب، حمرر املذهب ومهذبه، 

الذي فاق مجيع الشهري، ذو احملاسن العديدة، والسرية احلميدة، والتصانيف املفيدة، احملقق الفاضل 
األقران، وسارت مبحاسنه الركبان، واشتهرت فضائله يف سائر البلدان، وارتقى يف أعلى املقامات، 

 ".انصر السنة ومعتمد الفتاوى

  :هـمؤلفات

يف احلديث  دت وتنو عت يف سائر الفنون:النووي املكتبة اإلسالمية مبؤلفات تعد  اإلمام أثرى 
 :(2)وغريها. ومن مؤلفاته يف الفقه ..وعلومه، ويف الرتاجم واللغة

، (6)، والكتاب مطبوع(5)، ومل يتمه (4)كتابه اجملموع، وقد طبع)*(، و (3)كتابه التحقيق -
 .(8)، وهو مطبوع(7) يكمله ومل قيحكتاب التنو 

                                      
 . 39-38، ص1ط، املنهاج السوي، السيوطي( 1)
، ضمن جملة املذهب عند الشافعيةحممد بن إبراهيم، ، 170، ص1، طاخلزائن السنيةعبد القادر املنديلي اإلندونيسي،  (2)

 .16عزيز صجامعة امللك عبد ال
 .150ص، 1ط، ره يف احلديثوأث اإلمام النووي، اسمأمحد ق، 60ص، 1ط، املنهل العذب الروي، السخاوي (3)
 ه.1413، 1 طبعته دار اجليل ببريوت، ط( *)
 . 170ص، 1ط، وأثره يف احلديث اإلمام النووي، أمحد قاسم (4)
 .173ص، 1ط، وأثره يف احلديث اإلمام النووي، أمحد قاسم (5)
 من طبعته: طبعة دار الفكر، وطبعة مكتبة اإلرشاد جبدة.( 6)
 .40، ص1، طاخلزائن السنيةاإلندونيسي،  عبد القادر املنديلي (7)
مع الوسيط بتحقيق أمحد حممود وطبعته دار السالم، وحققه د.انيف العمري بقسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية، وطبعته دار ( 8)

 .82ص لألخ ماوردي -الزكاة الصيام واالعتكاف  - النووي على الرافعياملنار يف جملدين: زايدات 
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 يبهذهب الشافعي وتنقيحه وهتذ: دور الشيخني يف حترير املاملبحث اخلامس

أمجع متأخرو الشافعية على أن القول املعتمد يف اإلفتاء يف املذهب الشافعي هو ما اتفق عليه الرافعي 
املذهب، ومهذبه، ومنقحه،  والنووي، فإن اختلفا ق دّ م ما رج حه النووي؛ ألهنم قالوا عنه: "حمرر

 .(1)ومرتبه، ومعتمده"

مع املتأخرون على أّن ما قاله الشيخان سهو  هذا االعتماد مقّيدكما اتفقوا على أن  أبال  جي 
منهما مرجح أو مل يكن هلما  فإن اختلف الشيخان، وكان لكلّ   -جد ا وهذا وقوعه اندر  -أو غلط 

وي، فإن و جد للرافعي ترجيح، ومل يكن للنووي ترجيح، فاملعتمد مرجح، فاملعتمد غالب ا ما قاله النو 
النووي، إال يف مسائل  ما قاله علىغالب ا فالفتوى  ؛عند اختالف الرافعي والنوويالرافعي. و  ترجيح

ات، فقد صرحوا أبن ختيار هذا يف الرتجيحات، أما يف اال اندرة يرجح فيها احملققون ما يراه الرافعي،
اته يف اختيار  مام النووي كلها ضعيفة من حيث املذهب، قويّة من حيث الدليل)*(، إالات اإلاختيار 

ه عدم كراهة املشمس يف اختيار الروضة فإهنا مبعىن الصحيح أو الراجح أو املعتمد يف املذهب، إال يف 
 .(2)الروضة فإنه ضعيف من جهة املذهب

ي، واإلمام النووي، مبنزلة رفيعة عند وهكذا فقد حظي اإلمامان "شيخا املذهب" اإلمام الرافع
كبري يف حترير   ند الشافعية وأئمتهم خاصة؛ حيث كان هلما دور  أهل اإلسالم وعلمائه عامة، وع

 مذهب اإلمام الشافعي وتنقيحه وهتذيبه وحتقيقه وتصحيحه وإرساء قواعده.

روضة الطالبني"، وأصبح املرجع يف املذهب إىل كتابيهما: "فتح العزيز يف شرح الوجيز"، و"
                                      

، 1، طاملذهب عند الشافعية حممد الطيب اليوسف،، 170، ص1، طاخلزائن السنيةملنديلي اإلندونيسي، عبد القادر ا (1)
 .222ص

وة الدليل أو طلبه لتيسر مسألة ما إذا  أي أن اختيارات النووي ألقوال أخرى خارج املذهب الشافعي يكون سببها يف الغالب ق)*( 
وهو يف تصحيحه ال  ،نووي جمتهد يف الفتوى، يصحح ما هو املذهبفاإلمام ال. ب غري صحيحكان الدليل داخل املذه

أن املذهب نقل، مبعىن أنه عندما يرجح  :ملا يعتقد رجحانه، والسبب ابل قد يرجح للمذهب خالف   ؛يذكر رأيه اخلاص
 .دليلوهذا خبالف النظر يف األقوال والرتجيح ابل ، عن املعتمد فيهللمذهب أنه خيرب

، 60و ص18ص، 1ط، الفوائد املدنية، حممد سليمان الكردي (،4/325( و)4/9، )1ط ،لفتاوى الكربىا، ابن تيمية (2)
 ، 171-167ص، 1، طاخلزائن السنيةعبد القادر املنديلي اإلندونيسي،  (،4/233، )ط، فتح املعني، املليباري

 (. 66-1/65، )ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر
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، ويف املذهب ورة، يف الفقه اإلسالمي عامة  فكل من الكتابني قد اختص مبكانة مرموقة وفضائل مشه
 .الشافعي خاصة  

لإلمام الرافعي، وأوضح منهجه  "فتح العزيز"وقد وضع النووي لنفسه منهج ا يف هتذيب كتاب 
ث حتاشى يف اختصاره االقتضاب املخل، ؛ حي"روضة الطالبني"وطريقته اليت سلكها يف مقدمة كتابه 

 قدمته املراد من املصطلحات اليت استخدمها، واأللفاظ اليت أطلقها.واإلطناب اململ، كما أوضح يف م

إىل كالم وهناك فرق بني زايدات النووي واستدراكاته، فالزايدات: هي ما ضمه اإلمام النووي 
م الرافعي لذكرها، فأوردها النووي يف املوطن املناسب ومسائل مل يتعرض اإلما اإلمام الرافعي من فروع

 لفائدة.هلا تتميم ا ل

فهي ما ذكره اإلمام النووي تتميم ا ملسائل ذكرها اإلمام الرافعي، سواء كان  :أما االستدراكات
، أو اعرتاض، اختيارتتميمها بذكر قول، أو طريق، أو وجه، أو تصحيح، أو تضعيف، أو ترجيح، أو 

 ، أو استشهاد، أو جواب عن استشكال.. أو حنو ذلك.أو أتييد

لرافعي التالية: كتاب الشرح الكبري، كتاب احملرر،   ذلك هي مؤلفات اوالكتب املعتمدة يف
كتاب العزيز شرح الوجيز. ومؤلفات النووي التالية: كتاب روضة الطالبني، وهو خمتصر لكتاب العزيز 

و اختصار لكتاب احملرر. وكل شروح النووي تعترب معتمدة شرح الوجيز، وكتاب منهاج الطالبني، وه
 د متأخري الشافعية كشرح املهذب وشرح صحيح مسلم.يف الفتوى عن

د على عتم  كل ما تقدم من املصنفات قبل اإلمامني الرافعي والنووي ال ي  " :(1)يقول اهليتمي •
ألن الكتب  ؛س الفتوىمنها يف توثيق الفتوى، حىت وإن تتابعت الكتب وتسلسلت على نف يءش

 .(2)"واحد وقد يكون مصدر الفتوى كتاب ،أيخذ بعضها من بعض

                                      
هليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس: ك ان  حبرا  يف  علم ن حممد بن علي بن حجر اأمحد ب (1)

تلقى  .الغربية مبصر( وإليها نسبته.يف حملة أيب اهليتم )من إقليم هـ 909وحتقيقه ال  تكدره الدالء و إ م ام احلْ ر م نْي ، مولده  الفقه
النور السافر عن أخبار ، الدين عبد القادر يحمي، الع ْيد ر وس .ثريةهـ. له تصانيف ك 974كة العلم يف األزهر، ومات مب

 (.1/234، )األعالم، والزكلي، 259-258، ص 1، طالقرن العاشر

 (.66-1/65، )ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر (2)
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 زكراي األنصاري حىيـي يـحياة شيخ اإلسالم أبـالتعريف ب

 

 حيىي زكراي األنصاري شيخ اإلسالم أيبترمجة املبحث: األول: 

 كراي األنصاري العلميةىي ز بحث الثاين: مسرية شيخ اإلسالم أيب حيامل

 قوال أهل العلم يف اإلمام األنصارياملبحث الثالث: أ
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 حيىي زكراي األنصاري شيخ اإلسالم أيبترمجة  :املبحث األول

، عمدة من أعمدة املذهب الشافعي، عالمة احملققني، وفهامة املدققني، ولسان اإلمام األنصاري
خصوص بعلو اإلسناد، وامللحق لألحفاد ابألجداد، املتكلمني، وسيد الفقهاء واحملدثني، احلافظ امل

 ويل الكامل، اجلامع بني الشريعة واحلقيقة، قاضي القضاة.العامل، العامل، وال

وأرأس العلماء من أقرانه، ورزق الربكة يف عمره، وعلمه وعمله، وأعطي  ،صار أمثل أهل زمانه
لبة طلبته، قد كان رمحه هللا مستجاب احلظ يف مصنفاته وتالميذه حىت مل يبق مبصر إال طلبته وط

، متقلال  من الدنيا اعفيف   اد التواضع وحسن العشرة، أديب  ابلعلم، شدي عن االشتغال الدعوة، ال ينفكُّ 
 .يف العقل، سامل السريرة ارغم اجتماعها له، شريف النفس، مزيد  

 :امسه ونسبه: أوالا 

الدين أبو حيىي زكراي بن حممد بن زين هو الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم قاضي القضاة 
ا، ا، القاهري إقامة، األزهري علم  زرجي، السنيكي مولد  لة اخلمن قبي (1)أمحد بن زكراي األنصاري

 ا.ا، الشافعي مذهب  ا، الصويف مسلك  األشعري معتقد  

 :مولده ونشأتهاثنياا: 

، فقد هـ824 ، وأرجح األقوال يف ذلك أنه ولد سنة(2)اختلف املؤرخون يف حتديد سنة ميالده
كان يف   اإلمام األنصاريأن ميالد  (4)"بدائع الزهور"صاحب كتاب  (3)بن إايس احلنفياذكر املؤرخ 

 .هـ824عام 
                                      

  .(4/312) 1، طشذرات الذهبابن العماد، ، (1/151، )1، طاألنساب، السمعاين( 1)
، ابن إايس(، 1/198، )1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي، (1/41، )د.ط، هدية العارفني، د البغداديبن حمم إمساعيل (2)

 1، طبشذرات الذهابن العماد، (، 3/234، )1ط، الضوء الالمع، السخاوي (5/370، د.ط، )بدائع الزهور
(8/174).  

كان من تالميذ جالل و  هـ(،852ولد سنة ) املماليك. ات: مؤرخ حباث مصري. منحممد بن أمحد بن إايس احلنفي، أبو الربك (3)
 (.6 -6/5، )األعالمالزركلي،  .(هـ 930)سنة الدين السيوطي، وتويف 

 .(5/370، د.ط، )بدائع الزهور، ابن إايس (4)
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 :أسرتهاثلثاأ: 

من أبوين فقريين، فقد كانت أسرته من طبقة املعدمني الفقراء، وكان  اإلمام األنصاريولد 
لغ من العمر سبعة عشرة سنة، أي يف عام رزق والده بغريه، وقد تويف أبوه وهو يبوحيد أبويه فلم ي  

هـ(، 897وهم حميي الدين أبو السعود حيىي )ت  ،(1)بثالثة أوالد ارياإلمام األنصوقد رزق  هـ.841
هـ(. وقد أعقب ولده مجال الدين ذرية  987وحمب الدين أبو الفتوح حممد، ومجال الدين يوسف )ت 

 رها.كثرية داومت على طلب العلم وكانت من أعيان عص

 :وفاتهابعاا: ر 

عمله حىت جاوز املائة من خري الناس، فقد طال عمره وحسن  اإلمام األنصاريكان 
م، حىت وافته املنية عن عمر يناهز املائة وسنتني. وقد اختلف يكلها يف العلم والتعلسنة، قضاها  

 . (3)هـ926الراجح منها أهنا كانت سنة  ،(2)املرتمجون يف تعيني اتريخ وفاته على مثانية أقوال

 :صفاته وأخالقه :اخامسا 

مما جعله شيخ شيوخ عصره بال منازع،  ،امتميزة جد   اإلمام األنصاري ةكانت شخصي
ا آمر ا ابملعروف، يصدع ابحلق مهما  ا صادق  وكان رمحه هللا منوذج   ا للعامل العامل، فقد كان انصح 

نكر وي   ،ستلزم األمرثقل القول على السالطني إن اخيشى يف هللا لومة الئم، وكان ي   كان وال
على هذا احلال مع مجيع  اإلمام األنصاريواستمر  ،(4)عليهم الظلم واجلور وجمانبة العدل

                                      
حتفة املريد على ري، البيجو  (،1/3، )د.ط، حاشية اجلمل، العجيلي(، 10/225، )1ط، معالضوء الال، السخاوي (1)

 .(1/2)، 1، طهرة التوحيدجو 
بدائع ، ابن إايس ،1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي(، 1/41، )د.ط، هدية العارفني، إمساعيل بن حممد البغدادي (2)

(، 8/174) 1، طشذرات الذهبابن العماد،  (،3/234، )1ط، الضوء الالمع، السخاوي(، 1/198، د.ط، )الزهور
 .(5/370، د.ط، )بدائع الزهور ،ابن إايس

 ولد يف صاحلية دمشق بن العماد العكري احلنبلي، أبو الفالح: مؤرخ، فقيه، عامل ابألدب.عبد احلي بن أمحد بن حممد هو  (3)
. "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب". له هـ(1089) ا، وأقام يف القاهرة مدة طويلة، ومات مبكة حاج  هـ(1032)

 (.3/290، )ماألعالالزركلي، 
فتح األزهري، مراد  (،3/238، )1ط، الضوء الالمع، السخاوي، (202-1/201، )1ط، الكواكب السائرة، لغزيابن ا (4)

= 
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 .السالطني الذين عاصرهم إىل آخر عمره

ا يف مرارة التحصيل، وقد ا جمتهد  وكان رمحه هللا مواظب ا على طلب العلم ومالزمة العلماء، جاد  
ويراجع  ،وكان يقرأ عليه الدروس ومروايته يف احلديث ،ري ضجرحيرر من غ"قال عنه العالئي: 

قد خدمته ". وقال عنه تلميذه الشعراين: "ا املرة بعد املرة إىل آخر وقتفيصلحها وحيرره مصنفاته
 .(1)"ا وال هنار  عشرين سنة فما رأيته قط يف غفلة وال اشتغال مبا ال يغين ال ليال  

                                      
= 

 .4، ورقة الباري
  (.1/201، )1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي( 1)
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 حيىي زكراي األنصاري العلمية شيخ اإلسالم أيب ةمسري : املبحث الثاين

فقد كان أحد أئمته يف عصره،  ،لفقه الشافعيوم شىت أبرزها ارمحه هللا يف عل اإلمام األنصاريبرز 
وما زالت اإلجازات العلمية يف هذه العلوم الثالثة  ،وكذلك كان من أئمة احلديث الشريف والقراءات
 سالسل اإلسناد الذي متيزت به األمة احملمدية.  وغريها حتتوي على ذكر امسه رمحه هللا كأحد رجال

 ملا للعاوكان رمحه هللا منوذج  ، فعة يف الكثري من العلوم الشرعيةملصنفات الناف العشرات من األ  
وقد نقل أخباره وحكى مواقفه العديد ، ويعلم الناس من مرياث النبوة ،الرابين الذي يعمل مبا يعلمه
 ا على عدم ضياع وقته يف غري فائدة.كان حريص  من تالمذته ومعاصروه، فقد  

من اجملدديني للفقه الشافعي يف رأس القرن التاسع اهلجري، وقد صرح  ياإلمام األنصار ويعترب 
 (3)، والعيدروس(2)، وكذلك العالمة ابخمرمة(1)(شرح املشكاة)هبذا اإلمام ابن حجر اهليتمي يف كتابه 

 .(6) (اجملددون يف اإلسالم)يف كتابه  (5)والصعيدي( 4)(النور السافر)يف 

 :طلبه للعلم: أوالا 

من قرى حمافظة الشرقية  وهي ،يف قريته سنيكة إلمام األنصاريلعلم لكانت بداية طلب ا
وعاش فيها يف ظل أسرته الفقرية، وكان يف هذه الفرتة املبكرة  ،مبصر، وهي القرية اليت نشأ فيها صغري ا

                                      
  .(1/458، )2ط، فهارسفهرس ال، الكتاين (1)
هللا بن عبد هللا بن أمحد خمرمة، أبو حممد: مؤرخ فقيه عبد . وابخمرمة هو (347-3/346، د.ط، )خالصة األثر، احمليب (2)

. الزركلي، هـ. وويل قضاءها. أصله من حضرموت 947سنة  وتويف فيها هـ870هبا سنة  ابحث من أهل عدن. ولد
 (.4/94)األعالم، 

. سكن هـ978ولد سنة  منمؤرخ ابحث، من أهل الي :القادر بن شيخ بن عبد هللا بن شيخ بن عبد هللا الع ْيد ر وسهو عبد  (3)
 (.4/39) ،األعالمالزركلي،  هـ. 1038سنة  ابد ابهلند، وتويف فيهاآحضرموت وانتقل إىل أمحد 

 .172ص، 1ط، النور السافر، العيدروس (4)
 - ه 1313) " من الدقهلية" كفر النجبا  من شيوخ األزهر مبصر. ولد يف قرية مل إصالحي  عا ،عبد املتعال الصعيديهو  (5)

ا بكلية اللغة ( ودّرس فيه، مث كان أستاذ  1336ته أمه. وخترج ابجلامع األمحدي )م(. ومات أبوه وهو ابن شهر فرب   1894
 (.4/94)األعالم، . الزركلي، م( 1958 -هـ  1377)بعد ، تويف ا كثرية( وألف كتب  1368العربية ابألزهر )

 .ط.، داإلسالماجملددون يف الصعيدي:  (6)
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ا يف طلب العلم والجاد   هـ،  841حصيل، مث رحل إىل القاهرة والتحق ابألزهر الشريف سنة تا وجمتهد 
نيكة، واشتغل هبا يف طع يف األزهر لطلب العلم، مث عاود الرجوع بعد ذلك إىل مسقط رأسه سفانق

لبث أن رجع إىل القاهرة وانقطع لطلب العلم  الفالحة زمن ا قليال  ومل يقطع صلته بطلب العلم. مث ما
، مث بدأ واعتكف على تصنيف الكتب الكثرية ،والعلوم، والزم الشيوخ وحلق العلموحتصيل املعارف 
 عز وجل.-إىل أن توفاه هللا  ..يتوىل املسؤوليات

 :مقروءاته ومعارفهاثنياا: 

، ويف يف القرآن وعلومهله مؤلفات كثرية أكثر من أن حتصى يف سائر الفنون، منها مؤلفات 
الزهد ، ويف عتقاد والكالم واملنطقال، ويف اعلوم اللغة يف، ويف أصول الفقه، ويف الفقه ومسائله

 .وغريها ..اهلندسة والطب وامليقات واحلساب واجلرب واملقابلة ، ويفوالتصوف

 :ومن أهم مصنفاته يف الفقه

هو شرح لكتاب "هبجة احلاوي البن و ، )الغرر البهية شرح البهجة الوردية( :كتاب -1
 "،هـ665وهو نظم لـ "احلاوي الصغري يف فقه الشافعية للقزويين ت  ،لوردي الشهرية بـالبهجة الوردية"ا

 .شرح الكبري للرافعي"الكما يسمى "  أو ،اوي الصغري" هو خمتصر لكتاب "العزيز شرح الوجيز"احلو"

من ويعترب املشهور بـ"شرح الروض" ، و )أسىن املطالب شرح روض الطالب( :كتاب -2
تصر كتاب وكتاب "الروض" هو خم ،الروض البن املقري"وهو شرح لكتاب " ،لهاملصنفات اهلامة 
 .لنووي""روضة الطالبني ل

 :املشهور بـ "شرح املنهج" هو شرح لكتاب كتاب: )فتح الوهاب بشرح منهج الطالب( -3
 ،ينأ"منهاج الطالبني يف فقه الشافعي" للنووي يف جز  :"منهج الطالب" حيث اختصر فيه كتاب

ني  وهذا الكتاب هو املقدم ب ،خمتصر "احملرر يف فروع الشافعية" للرافعيو"منهاج الطالبني للنوي" هو 
ه بعد كتاب "شرح البهجة الصغري" وترجع أمهية كتاب "منهج ئيف اعتماد آرا اإلمام األنصاريكتب 

ألنه من أهم كتب الشافعية على  ؛الطالب" ألمهية أصله وهو "منهاج الطالبني" لإلمام النووي
 .اإلطالق كما تقدم
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شرح ح التحرير" هو املشهور بـ "شر و  )حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب( :كتاب  -4
هو خمتصر  "حترير تنقيح اللباب" ، وكتاب""حترير تنقيح اللباب لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري :ملنت

 .هـ 826 لكتاب "تنقيح اللباب" لويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي املتوىف

 :شيوخهاثلثاا: 

العلوم والفنون حىت جاوز العلم عن عدد كثري العلماء يف خمتلف  اإلمام األنصاريأخذ 
ا، وذكر   عددهم مائة  

 
ء بذكر أبرزهم فيه كتفاطيل بنا البحث، واال مجيع شيوخه هنا ي   ومخسني عامل
 الكفاية إن شاء هللا تعاىل:

م أمحد بن علي بن حجر هـ(: هو شيخ اإلسال 852 احلافظ ابن حجر العسقالين )ت -1
ه تمن تالمذ اإلمام األنصاريإلطالق، وكان العسقالين املصري األصل. يعد حافظ عصره على ا

املقربني، قرأ عليه الكثري من الكتب، وأذن له ابإلقراء واإلفتاء يف حياته. صنف املصنفات العظيمة 
 ري(، وغريها كثري.ومن أشهرها: )لسان امليزان(، و)فتح البا ،اليت تزيد عن املائة

ين القاهري. كناين العسقالين البلقيهـ(: هو صاحل بن عمر ال 848لقيين )ت العامل الب   -2
حيث تعلم على يديه وأخذ عنه الفقه واألصول، له تصانيف كثرية منها: )تفسري القرآن( و)شرح 

 البخاري(، و)تعليق على الروضة(.

يواسي الواحد الكمال بن اهلمام الس هـ(: هو حممد بن عبد 861الكمال بن اهلمام )ت -3
 .وغريها من العلوم ..األصول واملعقوالت اإلمام األنصارينه أخذ ع األصل مث القاهري احلنفي،

 :تالميذهرابعاا: 

 ،مجيع نواحي أمصار اإلسالم، وكان قبلة  لطالب العلم يف زمانه اإلمام األنصاريبلغت شهرة 
أو بواسطة.  لعلم من معظم أهل زمانه إما مشافهة  حيث أخذ ا ؛فقد كان رمحه هللا عايل اإلسناد

 عل من أشهرهم:وتالمذته كثريون ول

هـ(: هو شهاب الدين أمحد الرملي املنويف املصري األنصاري  957الشهاب الرملي )ت  -1
جيله  اإلمام األنصاريوانتفع به، وكان  اإلمام األنصارياإلمام العالمة شيخ اإلسالم. الزم  ،الشافعي
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 .يف ذلكن ألحد سواه اته ومل أيذوبعد مميف حياته ابإلفتاء والتدريس، وأن يصلح يف كتبه  وأذن له

هـ(: هو اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حجر  974 ابن حجر اهليتمي )ت -2
 اهليتمي السعدي األنصاري.

هـ(: هو مشس الدين حممد الشربيين القاهري الشافعي  977اخلطيب الشربيين )ت  -3
 يب اإلمام العالمة. اخلط

الرملي بن شيخ اإلسالم شهاب هـ(: هو مشس الدين حممد  1004 الشمس الرملي )ت -4
 امللقب ابلشافعي الصغري.  ،لرملي الشافعيا
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 اإلمام األنصاريأقوال أهل العلم يف املبحث الثالث: 

لشافعي أكثر وبيان مكانته وفضله على املذهب ا األقوال املأثورة عن أهل العلم يف اإلمام األنصاري
 من أن حتصر، فمن ذلك:

شتغال على طريقة مجيلة من التواضع، وحسن عن اال مل ينفك"اإلمام السخاوي: قول  -1
 .(1)"إىل أن أذن له غري واحد من شيوخه يف اإلفتاء واإلقراء ،العشرة، واألدب والعفة، واالحتمال واملداراة

؛ ألنه أجل من وقع عليه بصري من مت شيخنا زكرايوقدّ "اإلمام ابن حجر اهليتمي:  -2
، وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء احلكماء املهندسني، فهو العلماء العاملني واألئمة الوارثني

ة العلماء األعالم وحجة هللا على األانم، حامل لواء املذهب الشافعي على كاهله، وحمرر عمد
ألحفاد ابألجداد املتفرد بعلو اإلسناد، كيف مشكالته وكاشف عويصاته، يف بكره وأصائله، ملحق ا

بل وقع لبعضهم أنه  ؛ن أخذ عنه مشافهة أو بواسطة أو بوسائط متعددةومل يوجد يف عصره إال م
أخذ عنه مشافهة اترة، وعن غريه ممن بينه وبينه حنو سبع وسائط اترة أخرى، وهذا ال نظري له يف 

و عند األئمة أوىل به وأحرى؛ ألنه حاز به سعة الذي ه فنعم هذا التمييز ،أحد من أهل عصره
 .(2)"كثرة اآلخذين عنه، ودوام االنتفاع بهالتالمذة واألتباع، و 

                                      
 .(3/236، )1ط، الضوء الالمع، اويالسخ (1)
 (.176-175، 134 /8) 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد (2)
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 الفصل الثالث
 منهج الرتجيح واالختيار عند اإلمام األنصاري

 
 نفرادات"املبحث األول: تعريف مصطلحات "الرتجيحات" و"االختيارات" و"اال

 نصاريجيح واالختيار عند اإلمام األاملبحث الثاين: آلية الرت 
 املبحث الثالث: أثر اإلمام األنصاري يف تنقيح املذهب الشافعي
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 ات"نفرادات" و"االختيار ت" و"االتعريف مصطلحات "الرتجيحااملبحث األول: 
 :ا، واملعىن املقصود به يف هذا البحثاصطالحو  تعريف الرتجيح لغةاألول:  املطلب

 :تعريف الرتجيح لغة
واحد، يدل على رزانة  صلأ :الراء واجليم واحلاء ،"رجح" مبعىن التمييل والتغليب، من الرتجيح

من رجح امليزان يرجح، مثلثة،  ،وزايدة. يقال: رجح الشيء، هو راجح، إذا رزن، وهو من الرجحان
ا. جح  وأعط را : أي: مال، وأرجح امليزان أي أثقله حىت مال، ويقال: زن وأرجح،ا ورجحاان  رجوح  

 .(1)ىت مالورجح الشيء بيده، وزنه ونظر ما ثقله. وأرجح امليزان، أثقله ح
 ا:اصطالحتعريف الرتجيح 

 .(3)ا"مارتني على األخرى مبا ليس ظاهر  تقوية إحدى األ"أبنه:  (2)عرّفه الزركشي
 أركان الرتجيح:

رّجحالركن األول
 
ء كان الرتجيح بني . وهو الذي يقوم بفعل الرتجيح بني األدلة سوا(4): امل

أدلة نقلية وعقلية، وهذا الفعل كما ذكر العلماء رمحهم األدلة النقلية، أو بني األدلة العقلية، أو بني 
 .(5)حبكم شرعي وهو: الفقيه املستفرغ لوسعه لتحصيل ظنّ   ،اجملتهد هللا أنه فعل

                                      
اب ب  ]الراء،  كتاب  ، د.ط،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ،(4/364) فصل الراء، مادة: رجح ،1ط ،الصحاحاجلوهري،  (1)

كتاب احلاء املهملة، فصل الراء املهملة،   ،لسان العربن منظور، . واب(2/489) ادة: رجح،م، [الر اء  و اجلْ يم  و م ا يـ ثْـل ثـ ه م ا
مقلوبة،  مادة: رجح، ]احلْ اء و اجلْ يم و الر اء[، 1ط ،احملكم واحمليط األعظمأبو احلسن املرسي،  (،2/445) مادة: رجح،

كتاب الراء، ،  اح املنرياملصبالفيومي، (، 1/338) ، مادة: رجح،كتاب الراء  ،1ط ،أساس البالغة. الزخمشري، (3/75)
 . (1/219) ، مادة: رجح،]الراء مع اجليم وما يثلثهما[

يّ  ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللاهو  (2) خذ ع ن الش ْيخ نْي  مجال أ   ،أشعري وفقيه شافعي ،أ ب و عبد هللا اْلمْصر ّي الز رْك ش 
ْسن و ّي وسراج الدّ   ّ،الدّ  ين اإْل  ابن  .هـ 794 ويف سنةت ،من مؤلفاته: )البحر احمليط( و )الربهان يف علوم القرآن( ين البـ ْلق يين 

 (. 4/184) طبقات الشافعية قاضي شهبة،

 (. 8/145، )1ط، البحر احمليط الزركشي،( 3)

 (.2/124) والرتجيحالتعارض  ،لربزجنيا (4)

 ،اإلهباج شرح املنهاج، لسبكي، ا81ص ،لإرشاد الفحو  ،لشوكاينا (،4/485) ،شرح الكوكب املنري ،لفتوحي( ا5)
(7/2863.) 
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 : حمّل الرتجيح:الركن الثاين

ني؛ ألن الظنون تتفاوت يف ن الرتجيح إمنا جيري بني ظن  قال اإلمام الغزايل رمحه هللا: "اعلم أ •
ني؛ إذ ليس بعض املعلوم أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها يتصور ذلك يف معلوم  القوة، وال 

أجلى وأقرب حصوال  وأشد استغناء  عن التأمل؛ بل بعضها يستغين عن أصل التأمل، وهو البديهي، 
مل لكنه بعد احلصول حمّقق يقيين ال يتفاوت يف كونه حمقق ا، فال وبعضها غري بديهي، حيتاج إىل أت

 .(1)الرتجيح" يح لعلم على علم، ولذلك قلنا: إذا تعارض نّصان قاطعان فال سبيل إىلترج

ألن الرتجيح عبارة  ؛)أحدها(: أنه ال جمال له يف القطعيات" وقال بدر الدين الزركشي:  •
ا فال ته، واألخبار املتواترة مقطوع هبيغلب على الظن صح   الطرفني على اآلخر كيأحد عن تقوية 

  .(2) "جيح فيها شيئ ايفيد الرت 

رج ح به :الركن الثالث
 
 :(3)امل

ح ا( جماز ا،  وفضل   وهو الدليل الذي فيه مزية   على الدليل املعار ض اآلخر، ومساه بعضهم: )مرجّ 
ح احلقيقي هو اجملتهد، وهذا الفضل و  تلك املزية ألحد الدليلني سواء كان ابإلمكان إثبات وإال فاملرجّ 

 .ا، أو مل ميكن إثباتهال  كما إذا تعارض دليالن من اخلربين ويوافق أحد مها قياس ا صحيح  احلكم هبا استقال

 مصطلح "ترجيحات اإلمام األنصاري" يف هذا البحث:

أو  حه األنصاري من قول  املقصود بـ "ترجيحات اإلمام األنصاري" يف هذا البحث: هو ما رج
ؤهم فأخذ  ي، من تلك املسائل الظنية اليت اختلفت فيها آرارأي بني قويل اإلمام الرافعي واإلمام النوو 

ني على ي  ني الظنّ  كل إمام برأي خيالف اآلخر، وهنا يقوم اإلمام األنصاري برتجيح أحد الرأيني أو القول  
 أو مذهب آخر مهما كان. وال يندرج يف هذا رأي أو قول إمام ،اآلخر

                                      
 (.2/472) املستصفى، ،الغزايل (1)
 .6/132 :البحر احمليط، يالزركش (2)

 (5/423) ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارنعبد الكرمي النملة،  (3)
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 :يف هذا البحث اىن املقصود هباملعا، و اصطالحو  لغةا  اتختيار تعريف اال املطلب الثاين:
 

 :لغةا  اتختيار اال

ا وخرية : انتقاه واصطفاه، واخرتت ري  ا وخ  ري  ، يقال: خار الشيء خ  اختيارمجع ات هي ختيار اال
، أي: يصطفي وحده من (2)﴾ۅ ۅ ۉۋ ۋ ﴿ :القرآن الكرمي، ويف (1)هانتقيت   الّشيء وختريته:

 ، ومنه قوله تعاىل:(4)املنتقى واجملتىب ، واملختار:(3)للناس واهلداية الرسل والشرائع ما فيه اخلرييشاء من 
، وخار الشيء على غريه: فضله عليه، ويف (5)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 .(7)واملعىن: ال تفاضلوا بينهم، (6)))ال ختريوا بني األنبياء((: احلديث

وأنكحوا  ،وانكحوا األكفاء ،))ختريوا لنطفكمواخليار: طلب خري األمرين، ومنه قوله تعاىل: 

                                      
ب  ، كتاب اخلاء  ،، د.طمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، (1) . وابن منظور، (2/2) ، مادة: خري،ثـ ه م ا[م ا يـ ْثلاخلْ اء  و اْلي اء  و   ]اب 

، ]اخلاء مع الياء وما اخلاءكتاب ،  املصباح املنريالفيومي،  (،4/264) كتاب الراء، حرف الراء، مادة: خري،  ،لسان العرب
 .(1/185: خري، )، مادةيثلثهما[

  .68( سورة القصص، اآلية 2)

 .(4/296) ،حملرر الوجيزا( ابن عطية: 3)

ب  ، كتاب اخلاء  ،، د.طمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، (4) . وابن منظور، (2/233) ، مادة: خري،ثـ ه م ا[اخلْ اء  و اْلي اء  و م ا يـ ْثل]اب 
لياء وما ، ]اخلاء مع ااخلاءكتاب ،  املصباح املنريالفيومي،  (،4/265) كتاب الراء، حرف الراء، مادة: خري،  ،لسان العرب

 .(1/186ة: خري، )، ماديثلثهما[

 .6سورة النحل، اآلية ( 5)

(، 3/121، )ابب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلمني كتاب اخلصومات،  الصحيح، البخاري:أخرجه اإلمام  (6)
 .2412حديث 

من يقوله بدليل، أو ذلك من يقوله برأيه ال إمنا هنى عن  :عن التفضيل بني األنبياء ملسو هيلع هللا ىلصال العلماء يف هنيه ق"قال ابن حجر:  (7)
املراد ال تفضلوا جبميع أنواع الفضائل حبيث  من يقوله حبيث يؤدي إىل تنقيص املفضول، أو يؤدي إىل اخلصومة والتنازع، أو

 : األذان، وقيليستلزم نقص فضيلة املؤذن ابلنسبة إىل ا إنه أفضل من املؤذن ال إذا قلنفاإلمام مثال   ،ال يرتك للمفضول فضيلة
ومل ينه عن [، 285]البقرة:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿تعاىل:  عن التفضيل إمنا هو يف حق النبوة نفسها كقولهالنهي 

 ري،، فتح البا: ابن حجر[253]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿لقوله تعاىل:  ؛تفضيل بعض الذوات على بعض
(4/446). 
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وأ بعد من اخل بث والفجور، واستخار هللا: طلب  ، أ ي اطلبوا ما هو خري املناكح وأ زكاها،(1)إليهم((
اللَُّهمَّ ِخْر يل  :قال إذا أراد شيئاا ملسو هيلع هللا ىلص))كان النيب : ريض اهلل عنها منه اخلرية، ومنه حديث عائشة

واخلرية : الفاضلة من ك لّ  ش يء، . واجعل يل اخلرية فيهرين، األ م، أي: اخرت يل أصلح (2)((َواْخرَتْ 
ات األخالق، ريّ  أي نساء فاضالت خ  ، (3)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: ومنه قوله تعاىل ،مجعها اخل ريات

 .(5) ،(4)ان الوجوهس  ح  

، مفردها يف صيغة اجلمعكلمة هي  : بقولناات ختيار الوميكن تلخيص التعريف اللغوي ل
 .األمرين صطفاء، واالجتباء، وطلب خريالنتقاء، واال، وهي تعين ااختيار

 ا:اصطالح اتختيار اال

" وتطورت معانيه ودالالته طوال املسرية الطويلة لعلم الفقه، ومنذ ختيارنشأ مصطلح "اال
واستقرت املذاهب الفقهية املشهورة، وما زال هذا إىل أن تشك لت  ╚اجليل األول من الصحابة 

 ري معانيه وداللته حسب االستخدام.املصطلح يتطور وتتغ

الصحايب، مبعىن مذهبه الفقهي يف مسائل اخلالف، مث أطلق على  اختيارفقد كان يطلق على 
على أئمة مذاهب التابعني واألئمة اجملتهدين بعدهم الذين ختريوا من أقوال الصحابة، مث أطلق 

 اجملتهدين، وهكذا..املذاهب األربعة الذين ختريوا من أقوال التابعني واألئمة 

 ختياروبعد تشكل املذاهب الفقهية واستقرارها بداية من القرن الثاين اهلجري تطور مفهوم اال
 ليطلق على ما خيتاره الفقيه من أقوال يراها راجحة من خارج املذهب.

                                      
، صححه األلباين مبجموع الطرق يف 1968 (، حديث/341األكفاء )ص/، كتاب النكاح، ابب السنن :هماجاإلمام ابن  (1)

  .1067، رقم 57-3/56: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

ق ال  أ ب و ع يس ى: ، 3516 حديث 778ص ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن الدعوات جامع يف ابب الدعوات، كتاب  ،السنن :الرتمذيأخرجه  (2)
ا ح د يث  ال  نـ ْعر ف ه  إ ال  .، و ه و  ض ع يف  ع ْند  أ ْهل  احلْ د يث   م ْن ح د يث  ز نـْف ل  ه ذ 

 .70سورة الرمحن، اآلية  (3)

 (.23/75) :جامع البيان ،الطربي (4)

لسان ، ابن منظور(، 1/264: )وسيطاملعجم ال ،إبراهيم مصطفى وآخرون(، 11/241) :اتج العروس ،حممد الزبيدي (5)
 (.4/264: )العرب



 

32 

ال أبنه: ما خيتاره الفقيه اجملتهد )التابع ملذهب ما( من أقو  ختياراالوعلى هذا فيمكنين تعريف 
 ئمة خارج مذهبه أو أصحاهبم.ختالف ما عليه املذهب، وذهابه إىل قول آخر من أقوال األ

 ات اإلمام األنصاري" يف هذا البحث:اختيار مصطلح "

 ني:ات اإلمام األنصاري" يف هذا البحث هو على نوعاختيار املقصود بـ "

داخل املذهب الشافعي،  املقيد: وهو ما اختاره األنصاري من قول أو رأي آخر ختياراال -أ
.االشيخخمالف ا يف ذلك ما ذهب إليه   ن الرافعي واألنصاري. كأن خيتار قوال  للشافعي أو املزين مثال 

املطلق: وهو ما اختاره األنصاري من قول أو رأي آخر خارج املذهب  ختياراال -ب
ريه من أئمة الشافعية. كأن شافعي، خمالف ا يف ذلك ما عليه مذهب الشافعية، وقد يشاركه يف ذلك غال

 ى ذلك غريه من أئمة الشافعية ما عدا الرافعي والنووي.خيتار قوال  ملالك  أو أمحد، ويوافقه عل

 :ا، واملعىن املقصود هبا يف هذا البحثاصطالحو  ات لغةا نفراداال: تعريف الثالث املطلب

 :ات لغةا نفراداال

ا ءو ويقال: جا ان،د  رْ فـ   ع  لى غري قياس كأنه مج ْ لضم عرادى ابالوتر، واجلمع أفراد وف   :د  رْ من فرد، والف  
 "ة  اد  ر  فـ  "ابلضم  "د  ر  فْ يـ  "مبعىن انفرد  "د  ر  فـ  "ا، وا واحد  أي واحد   ، وغري منونمنوان   "ىاد  ر  فـ  "و "ااد  ر  فـ  "

 .(1) " انفرد بههد  ر  فْ استـ  "بكذا و "د  تفر  "و ،ابلفتح

 .(2)ا دون غريهواحد   اوالفرد: ما يتناول شيئ  

                                      
 .205، ص5، طخمتار الصحاح الرازي، (1)

 .166، ص 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  (2)
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 : الفقهي صطالحات يف االنفرادواال

املسائل الفقهية اليت انفرد هبا أحد األئمة األربعة بقول مشهور يف مذهبه، مل يوافقه أحد من هي 
 .(1)األئمة الثالثة الباقني

 هذا البحث:اإلمام األنصاري" يف ات انفرادمصطلح "

ومل يوافق فيها قول اإلمام ملذهب الشافعي، اإلمام األنصاري داخل ااملسائل الفقهية اليت انفرد هبا 
 ابلقول هبا قبله. ه أحد  الرافعي وال قول اإلمام النووي، ومل يسبق

                                      
 .(15-1/14)، 1، طمفاتيح الفقه احلنبليالثقفي،  (1)
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 عند اإلمام األنصاري ختيارآلية الرتجيح واالاملبحث الثالث: 

 عند اإلمام األنصاري من خالل إبراز هذه النقاط: ختيارآلية الرتجيح واال لعلي أ بنيّ   

 :ل املعتمدةمصادر االستدال: أوالا 

من خالل االستقراء والتأمل يف مسلك اإلمام األنصاري يف التصنيف والفتوى والرتجيح، فإنه 
 إبمكاننا أن نستشف له املنهج التايل:

مصنفات شيخي : فلرافعيالنووي وا ؛على أقوال الشيخنييعتمد اإلمام األنصاري أساس ا  -1
ملصدر األم ألقوال وترجيحات ومناقشات ألساس وااملرجع اوالنووي هي  الرافعيني املذهب اإلمام

شيخني يف معظم كتاابته لينقل غالب ا وحييل إىل أقوال اهو مصنفاته وفتاويه، ف كل  يفاإلمام األنصاري 
ع األساس له يف حترير األقوال وبيان املعتمد أقواهلم ومصنفاهتم هي املرجفإن  وهكذا .إن مل تكن كلها.

عن "اجملموع" أو ل أو إسناد  نقمن مصنفاته صفحات صفحة من ما ختلو لقو يف املذهب الشافعي. 
ملنهاج" أو "شرح مسلم وخمتصره" أو "نكت التنبيه" أو "تصحيح التنبيه" ا"التحقيق" أو "الروضة" أو "

وغريها من كتب الشيخني مما يدل على سعة  .." أو "احملرر"أو "الشرح الكبري"، أو "الشرح الصغري
.ال املذهبامه أبقو طالعه وإملا  ، واالعتماد عليهما كمصدر أساسيّ 

الروض"  شرحتتجلى بوضوح يف كتابيه "امليزة ه وهذأخرى:  فقهية مصادر على هاعتماد -2
قري األخرى كـ "اإلرشاد" شرح الروض" ابلرجوع ملصنفات ابن امل"حيث قام يف  ؛املنهج" شرح"و

اإلمام ملنهج" قدم اشرح يف "و  .ورد فيها من أقوال ماوغري ذلك، وقام ابملقارنة بني  ..و"شرحيه"
يف حيث قام ابملقارنة بني أقوال النووي يف مصنفاته املختلفة فيما ذهب إليه  ؛اا عظيم  جهد  األنصاري 

على كتب اإلمام األنصاري يدل على سعة اطالع املنهاج، وبيان االختالفات والرتجيح بينها، وهذا 
 يف املسألة املبحوثة. ه يف كل مصنفاتهواإلحاطة آباثر  ،النووي

.. وقد رجح ابن املقري يف )مثال ذلك يف شرح "الروض" يف كتاب اإلجازة قوله:  -أ
الشرح "صله ا الرافعي والنووي يف "املنهاج" وأ"الروض" و"اإلرشاد" عدم جواز اإلبدال فيها متابع  
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 .(1) ("ا للنووي يف "الروضالصغري"، خالف  

 ،أي يف الفرض ،نهج" قوله يف ابب صفة الصالة: )ومع نية الفريضة"شرح امل ومثاله يف -ب
 ،ا ألصلهاومشل ذلك املعادة نظر   ،ه يف األصلولبيان حقيقت   ،ز عن النفلليتمي   ؛ولو كفاية أو نذر

لكنه  ،وهو ما صححه فيها "الروض" كأصلها ،اعة وصالة الصيبوسيأيت بياهنا يف ابب صالة اجلم
الفريضة وصالته ال تقع  يقال إذ كيف ينو  ،بل صوبه ؛وصحح خالفه ،اجملموع" وغريهاضعفه يف "

 .(2)ا، فيأخذ جوابه من تعليلنا الثاين(فرض  

 :مارهـالف يف املسائل وثخـأسباب العرض ا: اثنيا 

قشاته وعرضه اته ومنايف تصنيف اإلمام األنصاريص حير : ذكر أسباب اخلالف يف املسألة -1
، ولكنه اترة يذكر سبب اخلالف واترة باب اخلالف يف املسائل املبحوثةللمسائل على عرض أس

 أخرى ال أييت على ذكره، واألمثلة على ذلك كثرية يف ثنااي مصنفاته.

يف الغالب عند  نصارياإلمام األيقوم الفقهية وحتريره حملل اخلالف: اإلحاطة ابملسائل  -2
نقاط االتفاق يف املسألة ونقاط االختالف، وهذه  شرحه للمسائل ابإلحاطة جبميع جوانبها مع بيان

 :مثال ذلكي "البهجة" و"الروض"، جبالء يف شرح  امليزة تظهر 

 ،وحملها ،وحكمها ،قوله يف شرح "البهجة": )والكالم على النية من سبعة أوجه: حقيقتها -أ
السبعة واإلملام جبميع  . مث شرع يف بيان هذه األوجه(3) وكيفيتها( ،ووقتها ،وشرطها ،ود هباواملقص

.امل  سائل تفصيال 

ي "البهجة" هذه امليزة خمتصة بشرح  : و املقارنة بني نسخ األصل وإثبات ما بينها من اختالف -3
صغري للقزويين" و"البهجة الوردية نظم "احلاوي ال و"الروض". ففي كتابه "شرح البهجة" قام ابملقارنة بني

ختالفات، ووضح ما ينبين على هذه االختالفات من أحكام ن اا ممللحاوي"، وقام إبثبات ما بينه
ا على أكثر من نسخة لـ كان مطلع    اإلمام األنصاريورجح بينها. وأما يف "شرح الروض" فمن الواضح أن 

                                      
 .(2/427)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
 (.1/63، )1ط، فتح الوهاب ،زكراي األنصاري (2)
 .(1/38، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (3)
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 ذلك: رجح بينها، ومثال"الروض"، فقد كان يثبت ما بينها من اختالفات وي

حيث قال ابن الوردي:  ؛اهة على اجلماعمقارنته بني نسخ "البهجة" يف مسألة غسل الكر  -أ
فال تعيد "ا بعد أن شرح املسألة: )ويف نسخة: معقب   اإلمام األنصاري)ما تعيد شهوة قضت(، فقال 

ايدة مسألة فاقدة قال: وهو تصريح ابملفهوم مع ز  "أو أكرهت ومن شفاء فاقدة= طفلة وراقدة 
عادة الغسل كالرجل الذي به ذلك، وال ينايف ذلك الشفاء من املين أبن يكون هبا سلسة، فال يلزمها إ

 .(1) كل صالة(وجوب الغسل عليهما ل

ومثال املقارنة بني نسخ "احلاوي الصغري" يف ابب احليض يف مدة احليض عند قول ابن -ب
يف  : )وال نفس هلااإلمام األنصاريا كما أكثر ســــتوان( قال يوم   =ـا الوردي: )غــــالب النفــاس أربعونــ

 .(2)وهلذا تركه احلاوي يف أكثر النسخ( ،وهذا علم من أول الباب ،افالصورة اجل

ب عند قول صيف كتاب الغ اإلمام األنصاريومثال ذلك يف "شرح الروض" قول  -ج
ا: )هذا هو املعتقد املنقول عن مل يضمنه(، قال معقب   ا فأتلفت زرع  املصنف: )فلو خرجت البهيمة ليال  

خبالف قول القفال فإنه قال إن قال  ،فىت أئمة املذهب وهو أقرب لنصوص الشافعيه أوب ،العراقيني
 .(3)ا مل يضمن آخر الكالم..(هنار  

على بيان مثرة  : حيرص اإلمام األنصاريالتنبيه على ما ينبين على اخلالف يف املسائل -4
حبيث يربز  ،ألقوالالفات يف اآاثر تلك اخللبيان  ؛ما أمكنه ذلكالف يف األحكام والفتوى، وينّبه خلا

 مثرة اخلالف وفائدته. مثال ذلك:

ه ل  قْ هذا نـ   قوله يف "شرح البهجة" يف أول ابب التيمم عند قول ابن الوردي: )أركان   -أ
ا أن لو كان )وينبين على كون النقل ركن  معقبا:  اإلمام األنصاري، قال (4)(من أذن له ترااب  

وعليه  ،واملسح بطل ه  كما سيأيت، وأنه لو أحدث بني نقل    مل يكف   عليه د ه  ب ع ْضو ه  تـ ر اب  فـ ر د  

                                      
 .(1/164، )1ط ،الغرر البهيةألنصاري، زكراي ا (1)
 .(1/213، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (2)
 .(3/247، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (3)
 .(1/193، )1ط الغرر البهية،زكراي األنصاري،  (4)
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 .(1)ا خبالف نظريه يف الوضوء(اثني   ل  النقْ 

: قوله يف "شرح الروض" يف االجتهاد بني إانءين أيهما الطهور، عند قول ابن املقري -ب
: )ألنه ممنوع اإلمام األنصاري "ولو تلف أحدمها مل جيتهد، ويتيمم وال إعادة وإن بقي اآلخر"، قال

، وقال الرافعي: جيتهد فقد تظهر ابق   من استعماله غري قادر على االجتهاد، أي ألنه يكون يف متعدد  
 .(2)أمارة النجاسة يف التالف فأخذ الباقي(

 :لفةالرتجيح بني األقوال املختا: اثلثا 

الفية والرتجيح بينها، من خالل التأمل يف منهجية اإلمام األنصاري يف حبث املسائل اخل
 املنهجية التالية غالب ا: إىل وينح اإلمام توصلت إىل أن

قد خالف اإلمام الرافعي يف الكثري من فروع املسائل، وهنا جند أن النووي معلوم أن اإلمام  .1
استعرض كال القولني، مكتفي ا ابإلشارة ويف مصنفات أخرى  دوم ا على حريص   اإلمام األنصاري

كانت هناك أدلة كل منهما إن    ة  ظهر حج  أقواهلما وي   ةقشاالستطراد، ويقوم أحياان  أخرى مبناابإلسهاب و 
لكن إن كانت أدلة كل طرف ظنية حتتمل الصحة واخلطأ، . و مث يرجح بني أقواهلما يف املسألة ،لكل طرف

 املذهب. الذي عليه العمل يفيل لرتجيح القول فهو حينئذ مي

إليه، فإن  اغالب قول الشيخني "الرافعي" و"النووي" فيما ذهبيف اليتبع  اإلمام األنصاري .2
، أما إن انعدمت األدلة فإنه ةإن كان مستنده على أدلالنووي اختلفا فهو يقدم على األغلب مذهب 

فنجده  قواعد وأصول املذهبأما إن خالف كال الشيخني  ،مييل لرأي الرافعي موافقة ملا عليه املذهب
 .ات اإلمام األنصاري"انفراد، وهو ما أطلقنا عليه مصطلح "ث ا ضمن املذهبيرجح قوال  اثل

عندما يشتد اخلالف بني الشيخني وحيصل بينهما تنازع يف األدلة جند أن اإلمام األنصاري  .3
الغالب لرتجيح ما ذهب إليه األحناف إن كان يف قول وهو مييل يف أقوال املذاهب األخرى، يستدعي 

مثل هذه احلاالت يف يعرض  األنصاري اجة ملا يعضده من خارج املذهب، فاإلمامحب أو الشافعية ضعف  

                                      
 .(1/193، )1ط لغرر البهية،ازكراي األنصاري،  (1)
 .(1/65، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (2)
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حنيفة ومالك وأمحد، ولكن عرضه لتلك اآلراء أييت بشكل موجز يف  راء األئمة الثالثة اآلخرين أيبآل
  .يزه يف مصنفاته على األقوال داخل املذهب الشافعالغالب، بسبب اختصاصه وتركي

من أدلة  ،مع اإلمام أيب حنيفة وخاصة   ،اخلالف مع املذاهب األخرى ألنصارياإلمام اوي عترب 
الرتجيح يف مذهب الشافعي يف بعض املسائل املختلف فيها، عند عدم وجود مرجحات أخرى، 

شرح على غريه، وقد فعل ذلك وصرّح به يف كتاب "فيقدم حينئذ  القول املوافق ملذهب أيب حنيفة 
 ، مثال ذلك:الروض"

وهو قول أيب  ،جاء يف "شرح البهجة" عندما تعرض ملذهب احلنفية يف وجوب الوتر ما -أ
 .(1)حنيفة

 .(2)جاء يف "شرح الروض" عندما رجح مذهب احلنفية يف وجوب القصر يف السفر ما -ب

سألة التعزية وابتداء مدهتا، حيث قال بعد التعرض ملذهب اإلمام أمحد يف مومن ذلك  -ت
كما اقتضاه    وبه قال أمحد  "قال:  ،ستحباهبا قبل الدفن وبعد ثالثة أايمأن بني معتمد املذهب يف ا

 .(3)"ه للحنابلةوغري   املستوعب   كالم  

حيث قال:  ؛يف كتاب اإلقراراإلمام األنصاري ومثال مراعاة اخلالف ما كان من  -ث
 .(4)"أكثرها يب حنيفة... أما أصحابنا فمختلفون فيها، وامليل إىل موافقته يفأند ومجيعها إقرار ع"

واألفضل "يف قصر الصالة بعلة السفر: اإلمام األنصاري ومثاله يف "شرح املنهج" قول  -ج
فإن مل يبلغها  ،ومل خيتلف يف جواز قصره ،أي هو أفضل من اإلمتام إن بلغ سفره ثالث مراحل ،القصر

ن مل يبلغها، وقدمت يف ا من خالف أيب حنيفة فإنه يوجب القصر إن بلغها واإلمتام إفضل خروج  فاإلمتام أ
.. وقال يف نفس (5)"ا يف جوازها كره له تركهاسنة أو شك  ابب مسح اخلف أن ترك رخصة رغبة عن 

                                      
 .(1/398، )1، طالغرر البهية األنصاري، زكراي (1)
 .(1/453، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (2)
 .(2/125، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (3)
 .(3/202، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (4)
 .(1/460، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (5)
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وجبه عليه  وللخروج من خالف من أ ،ألنه يف وطنه ؛ا فاإلمتام أفضل لهومن يدمي السفر مطلق  "املوضع: 
 .(1)"وز له القصركاإلمام أمحد فإنه ال جي  

  مذهب أيب حنيفة عن غريه يرجع إىل ثالثة أمور أساسية:اء نتقاسبب ولعل 

مرتبة املذهب احلنفي يف مصر، فإنه أييت يف املرتبة الثانية بعد املذهب الشافعي من : األول
  حيث االنتشار.

  نفية، وهذا مالحظ يف مقرراته.بشكل أكرب على كتب احل هاطالع: الثاين

يدة، كشيخه الكمال بن اهلمام نفية يف األصول والعقعلى عدد من شيوخ احل هتتلمذ: الثالث
 احلنفي.

وهذه امليزة انفرد هبا "شرح البهجة" و" شرح : قوال علماء املذهب وحتريرهاأل هذكر . 4
من النقول عن علماء األنصاري  اإلمام". فقد أكثر فةلتحشرح ا املنهج" و" شرح"دون  ،الروض"

ى حد سواء، وحرر اخلالف احلاصل يف املسائل ورجح بينها، املذهب املتأخرين واملتقدمني منهم عل
تعقب أقوال العلماء يف ذلك، ومشلت هذه النقول االعرتاضات الواردة على املنت مع مناقشتها والرد و 

طالعه وحفظه ا، وقد ساعده على ذلك سعة عليها أو تقدميها يف بعض األحيان على منت "الروض"
 ا من الدقة واملوضوعية يف عرض هذه األقوال ومناقشتها.ع  نو ى ف  لعلوم األقدمني، مما أضْ 

قد توسع بشكل واضح يف ذكر اخلالف واإلكثار من النقول والتعقيب واملناقشة لعلماء ف -أ
شرح "الروض"، حيث غلب على والتبحر يف عرض املسائل يف شرح "البهجة" أكثر من  ،املذهب

التحرير والتقرير ملسائل املذهب مع إيراد النقول  "شرح الروض" مقارنة مع "شرح البهجة" جانب
منه يف ترجيح أحدها أو  ل  خُّ د  حلاصل يف املسألة، وأييت ابلنقول والنصوص دون ت  والنصوص، خبالف ا

 توجيهها.

كثار من إيراد النصوص والنقول عن ولكنه حيرص على بسط اخلالف يف املسائل واإل  -ب
" فإن أسلوبه خمتلف  فةلتح"اي "املنهج" وما يف شرح  و"الروض"، أي "البهجة" علماء املذهب يف شرح  

                                      
 .(1/470، )1، طهيةالغرر الباي األنصاري، زكر  (1)
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إجياز ب عن أحد العلماء فحيث حيذف اخلالف يف املسائل ويقتصر على الراجح، وإن ذكر نقال   ؛اكلي  
ليتمكنوا من فهم املسائل  ؛يف التيسري على طلبة العلم اإلمام األنصاريابلغ، والسبب وراء ذلك رغبة 

 ختصار هو املقصود بتأليف كتاب "شرح املنهج".االإذ  ؛ابتداء  

اجلديد والفتيا: إذا كانت أدلة الشيخني ضعيفة أو ظنية أو مناقضة ألصول  ختياراال. 5
ا يف االستدالل، نحواملذهب، فإن اإلمام األنصاري ي آخر لقول اثلث  ختياروهو اال منحى جديد 

ا خيتارهحيدث خالف ما قالوه، أو   يف املذهب.اجلديد  عتمدليصبح امل ؛قوال  جديد 
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 املذهب الشافعيتنقيح يف  اإلمام األنصاريأثر : املبحث الثالث

 :املذهب الشافعينشأة أطوار 

 .(1)كما يلي  قّسم بعض الباحثني أطوار املذهب الشافعي إىل عدة مراحل، هي ابختصار

ىل إصروه، وتنقسم مرحلة البناء والتأسيس يف حياة اإلمام الشافعي ومعا :ملرحلة األوىلا
 .قسمني: مرحلة املذهب القدمي، ومرحلة املذهب اجلديد

 .وهي مرحلة التبليغ والتعريف ابملذهب :املرحلة الثانية

 .وهي مرحلة التخصص واالنتشار :املرحلة الثالثة

 .استقرار املذهبوهي مرحلة  :املرحلة الرابعة

 .املذهبوهي مرحلة التنقيح األول وحترير  :املرحلة اخلامسة

فقد شرع يف تنقيح  624الكرمي الرافعي املتوىف سنة  مام أبو القاسم عبدوكان عمودها اإل
 .املذهب وأخرج جمموعة من الكتب، منها: احملرر، الشرح الصغري، العزيز شرح الوجيز

مام الرافعي فأكمل ما بدأه اإل 676ىي بن شرف النووي املتوىف سنة مام أبو زكراي حيمث جاء اإل
وصارت كتبه عمدة املذهب، فكان من كتبه: روضة الطالبني وعمدة املفتني،  ،ليهما رمحة هللاع

ق الشريازي، والتنقيح شرح اسحإواجملموع شرح املهذب، ومنهاج الطالبني، والتحقيق شرح التنبيه أليب 
 د الغزايل، وتصحيح التنبيه، والنكت على التنبيه، وشرح صحيح مسلم.الوسيط أليب حام

ار التعويل على كتب اإلمامني الرافعي والنووي بني علماء املذهب، أما الكتب املتقدمة صو 
 ال بعد الفحص والتحري.إفال يعتمد على شيء منها 

 

                                      
-03-02بتاريخ  www.feqhweb.com/ وضاح أمحد احلمادي، العشرة األوائل يف املذهب الشافعي، الشبكة الفقهية، (1)

 .م2017

http://www.feqhweb.com/
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مبصنف  ييكتفعلى مذهب الشافعي، إذا اعتمد النقل أن  ال جيوز ملفت  "قال النووي:  •
ن لكثرة االختالف بينهم يف اجلزم والرتجيح، أل ؛كثر املتأخرينأني وحنومها من كتب املتقدمني و ف  ومصنـ  

ني املذكورين وحنومها منا ينقل مذهب الشافعي وال حيصل له وثوق أبن ما يف املصنف  إاملذكور  هذا املفيت
ف، وهذا مما ال يتشكك فيه من له أدىن ملا فيها من االختال ؛هو مذهب الشافعي، أو الراجح منه

ابلنسبة إىل الراجح يف املذهب،  وهو شاذ   يءو عشرة من املصنفني بشأ نس ابملذهب، بل قد جيزم حن
 .(1)"ا لهوخمالف ملا عليه اجلمهور، ورمبا خالف نص الشافعي أو نصوص  

 :مرحلة التنقيح الثاين :املرحلة السادسة

، وعّبده شهاب الدين أبو العباس أمحد اهليتمي اإلمام األنصاريوهذه املرحلة خّط طريقها 
ه. وقد كان  1004ي املصري املتوىف سنة هـ، ومشس الدين حممد الرمل 974ي املكي املتوىف سنة املصر 

 .القول املعتمد يف املذهب الشافعي عند هؤالء هو ما ذهب إليه الشيخان النووي والرافعي إن اتفقا

أن الرتجيح بعد النووي والرافعي يكون على ما ذهب إليه  (2)لكرديوقد ذكر الشيخ ا •
هو كتابه "شرح البهجة" الصغري، مث كتاب "املنهج" مث   ، واملقدم من كتبه حينئذ  األنصاري ماماإل

 كتاب "شرح املنهج".

 ات اخلطيب الشربيين.اختيار مث يتم الرتجيح على  •

على شروح "املنهاج" شريطة عدم خمالفة  ات أصحاب احلواشياختيار مث يتم الرتجيح على  •
 لي، وهم على الرتتيب:شرحي املنهاج البن حجر والرم

ه، له حاشية على شرح فتح الوهاب  1024علي بن حيىي الزايدي املصري املتوىف سنة  -
 .لإلمام األنصاريبشرح منهج الطالب 

 هـ.994أمحد بن قاسم العبادي املتوىف سنة  -

 
                                      

 (.1/47، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .19ص، 1ط، وائد املدنيةالف، سليمان الكردي (2)
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 د ودور اإلمام األنصاري أن:جلهملتتبع يستنتج ا

 ريمها هو اإلسنوي، وكان لقوله هذا صدى،أبرز من اعرتض على تقدمي الشيخني على غ -1
)القرن العاشر(، فاإلمام األنصاري هو من  شيخ اإلسالم زكرايد عهإىل أن استقر االعتماد عليهما يف 

 فصل النزاع يف حجية الشيخني.

تأخرين قاطبة، فهو الذي اقتصر على تقدمي قول أن شيخ اإلسالم زكراي هو أستاذ امل -2
 ، مث حنا حنوه مجيع تالميذه من بعده.اعدامه الشيخني فقط مع حذف ما

العمود الفقري لدى املتأخرين إفتاء  وتدريس ا، كما يتضح هي أن مؤلفات شيخ اإلسالم  -3
 ذلك يف الفصل األخري من هذا البحث.

ب الرملي واخلطيب الشربيين وابن حجر اهليتمي والشها األنصاري أن شيخ اإلسالم زكراي -4
االقتصار على فإن لذا  ؛ة طبقة )النُّظ ار(، وهم يف مرتبة فقهية واحدةوالشمس الرملي هم خامت

 حبق اآلخرين. الشيخني ابن حجر والشمس الرملي إجحاف  
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 الفصل الرابع

 تترجيحات من فقه العبادات واملعامال

 
 :العبادات من فقهترجيحات املبحث األول: 

 مسائل من كتاب الطهارة.املطلب األول: 
 املطلب الثاين: مسائل كتاب الصالة.

 املطلب الثالث: مسائل من كتاب الصيام.
 ابب احلج. مسائل منالرابع:  املطلب

 :املبحث الثاين: ترجيحات من فقه املعامالت
 املطلب األول: مسائل من كتاب البيوع.

 : مسائل من كتاب القرض.املطلب الثاين
 ف.املطلب الثالث: مسائل من كتاب الوق

 املطلب الرابع: مسائل من كتاب احلجر.
 املطلب اخلامس: مسائل متفرقة.
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 ترجيحات فقه العباداتاملبحث األول: 

 :الطهارة كتابمن   مسائل: األولاملطلب 

 :انتقاض الوضوء أبكل حلم اجلزورحكم  :املسألة األوىل

 :سألةامل عرض .1

أمجع الفقهاء على أن أكل كل شيء وقد  .أ ْكـل  حلـم  اإلبـل   املقصود أبكل حلم اجلزور هو
 :للجمهورقول  ؛ن حلم اجلزور إىل قولنيالوضوء م وا يفاختلف، و (1)سوى حلم اإلبل ال ينقض الوضوء

 وال يؤثر يف ضوءينقض الو  أن أكل حلم اجلزور ال (2)يرى ،حنيفة والشافعي وأيبب مالك وهو مذه
وهو قول عمر بن عبد العزيز واحلسن والزهري وحكاه ابن املنذر عن مجاعة  :، والقول اآلخرصحته

 .(3)ن تناول حلم اجلزور مبطل للوضوءأ يرى ،من الصحابة

الفقهاء يف توجيهها،  اختالفاردة يف املسألة، و تعارض النصوص الو اخلالف إىل  يعود سبب  
ابر بن أكل حلم اجلزور وغريه من األطعمة على الطهارة، أيدوا رأيهم حبديث ج فالقائلون بعدم أتثري

مث  (4)((ترك الوضوء مما مست النار ملسو هيلع هللا ىلصكان آخر األمرين من رسول هللا )): ريض اهلل عنهعبد هللا 
 ه.املعارضة لداللت ألحاديثل جعلوا هذا النص انسخ ا

                                      
ابن ، (2/75، د.ط، )جملموعاالنووي، ، (1/10)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد، (1/79)، 1ط، املبسوط، السرخسي (1)

 .(1/216د.ط، )املغين، قدامة، 
، 1ط ،املبسوط، السرخسي .مسته النارنه ال ينتقض الوضوء أبكل ما أ ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل (2)

د.ط، املغين، ابن قدامة، ، (2/75، د.ط، )جملموعاالنووي، ، (1/40)، 1ط، بداية اجملتهد ،ابن رشد، (1/216)
(1/216).  

، د.ط، جملموعاي، النوو ، (151-2/150)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب، (80-1/79)، 1ط، املبسوط، السرخسي (3)
 (5/306)، 3ط، شيخ اإلسالم جمموع فتاوى، ابن تيمية، (1/211د.ط، )املغين، ابن قدامة، ، (2/57)

)) مما غريت  :، بلفظة192رقم حديث ( 1/134) الوضوء مما مست النار ابب ترك، الوضوء، كتاب اإلمام أبوداوودأخرجه  (4)
 . 185حديث ( 1/108)لطهارة، ابب ترك الوضوء مما غريت النار ، كتاب ا: السنناإلمام النسائي، و النار ((
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: أنه ريض اهلل عنهبن مسرة ب ر اج لوا حبديثفقد استد :زوراجللوضوء من حلم ابوأما القائلون 
 :، قال((وإن شئت فال تتوضأ ،إن شئت فتوضأ)) :قال ؟من حلوم الغنمأنتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللا أس

توضئوا مما مست )) :وحديث ،(1)((فتوضأ من حلوم اإلبل ،نعم)) :قال ؟أتوضأ من حلوم اإلبل
 .(3)قول األولالألدلة  ة  خمصص اديث فجعلوهاحاأل همث وجهوا هذ، (2)((النار

 :األنصاريبيان قول اإلمام و  ،يف املسألة والنووي الرافعي نيقول اإلمام .2

أكل حلم اجلزور ال ينقض الوضوء، وهو بذلك يتبىن رأي اجلمهور   أن يرى اإلمام الرافعي -أ
وقال  ،ومنها أكل ما مسته النار فال يؤثر يف انتقاض الطهارة"رح الكبري: قال يف الشكما سلف، 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنه  يملا رو  ؛ مثلهعن القدمي قوال   (4)ابن القاص ىوحك ،كل حلم اجلزورتنتقض الطهارة أب :أمحد
 :عن جابر قال يلنا ما رو  ،(5) ((ا من حلوم الغنمؤو وال تتوض ،بلا من حلوم اإلو )توضؤ ) :قال
 .(6)ترك الوضوء مما مسته النار(( :ملسو هيلع هللا ىلصاألمرين من رسول هللا كان آخر ))

رجح القول الثاين القائل ببطالن الوضوء من حلم اجلزور، قال يف اجملموع:  لنووياإلمام ا -ب
م  اجلْ ز ور  ب ف ْتح  اجلْ يم  " ب ل   ،و يف  حلْ  م  اإْل  ن   ،و ه و  حلْ  ت ق ض   ؛قـ ْوال  يح  ع ْند  اجلْ د يد  اْلم ْشه ور  ال  يـ نـْ  و ه و  الص ح 

ت ق ض  أ ن ه  يـ   :و اْلق د مي   ،اأْل ْصح اب   يح  م ْن  ،و ه و  ض ع يف  ع ْند  اأْل ْصح اب  نـْ و ل ك ن ه  ه و  اْلق و يُّ أ ْو الص ح 
ان ه   ،ح ْيث  الد ل يل   د ين  و مج  اه ري  و أ قـْر ب  م ا ي ْسرت ْو ح  إل ْيه  قـ  ... و ه و  ال ذ ي أ ْعت ق د  ر ْجح  ْول  اخْل ل ف اء  الر اش 

                                      
املغين، قدامة، ، ابن 828( رقم 1/189) الوضوء مما مست النار، ابب احليض، كتاب صحيحال يف اإلمام مسلمأخرجه  (1)

 (.1/216د.ط، )
 . 815قم ( ر 1/187) الوضوء مما مست النار، ابب احليض، كتاب صحيحاليف  اإلمام مسلمأخرجه  (2)
  .(2/57، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
شيخ الشافعية يف وكان خذ الفقه عن أيب العباس بن سريج، أدي، أبو العباس ابن القاص: أمحد الطربي مث البغدا أمحد بنهو ( 4)

و )املفتاح(،  . له )أدب القاضي( و )املواقيت(ه335سنة  ا بطرسوسوسكن بغداد، وتويف مرابط   تفقه به أهلها،و  ،طربستان
 (.1/240) طبقات الشافعيني. ابن كثري، و )دالئل القبلة(

ب ل  سننه ابن ماجه يفمام اإلأخرجه ( 5) ب  م ا ج اء  يف  اْلو ض وء  م ْن حل  وم  اإْل  حديث ( 314 -1/312) ، أ بـْو اب  الط ه ار ة  و س ن ن ه ا، اب 
 .صحيح لغريه: م ماجهاإلما. وقال األرنؤوط يف حتقيقه على سنن ابن 497

 (. 1/153) ،1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (6)
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وهذا "، وقال يف الروضة: (2)"أقوى دليال   وهذا املذهب  " :وقال يف شرح مسلم (1)"الصحابة وهللا أعلم
 .(3)"وهللا أعلم ،القدمي مما أعتقد رجحانه

قول  القول اجلمهور وموافق   اذهب إليه اإلمام الرافعي تبع   ما رجحاإلمام األنصاري:  -ج
ت ق ض  اْلو ض وء  ب ق  ")املذهب. قال يف شرح الروض:  إْذ ل ْو انـْتـ ق ض  هب  ا ملْ  خي ْت ص   (ْهق ه ة  م ص لّ  و ال  يـ نـْ

ة  ك س ائ ر  النـ و اق ض   لص ال   ؛ار  هن  ا تـ نـْق ض  ض ع يف  )و( ال  )أ ْكل  م ْطل ق ا( و ل ْو ل م ا م س ْته  الن  م ن او م ا ر و ي   ،اب 
، و أ م ا خ رب   م ْسل م   (4)((أْ َأَكَل َكِتَف َشاة  َوَصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّ )) :ملسو هيلع هللا ىلصه  أل ن   اْلُوُضوُء ممَّا )) :ر و اه  الش ْيخ ان 

اب ر   (5) ((َمسَّْت النَّارُ  يح  يف  أ يب  د او د ع ْن ج  خلْ رب   الص ح  ِن ِمْن َرُسوِل َكاَن آِخَر اأْلَْمَريْ )) :ف م ْنس وخ  اب 
م  اجلْ ز ور   :و يف  اْلق د مي   ،(6) ((ارُ تـَْرُك اْلُوُضوِء ممَّا َغريََّْت النَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّ  يف   -أي النووي-و قـ و اه   ،يـ نـْق ض  حلْ 

ان ه   ،اْلم ْجم وع  م ْن ح ْيث  الد ل يل   : إن ه  ال ذ ي أ ْعت ق د  ر ْجح   .(7)"و ق ال 

هاء وهو قول مجهور الفق ،مام األنصاري القول املعتمد يف املذهب الشافعيوهكذا فقد تبع اإل
 بذلك قول اإلمام الرافعي على أن األكل من حلم اجلزور ال ينقض الوضوء. اموافق  

 :حكم مباشرة احلائض فيما دون اإلزار :الثانية سألةامل

 املسألة: عرض .1

ستمتع هبا، فما هي حدود املباشرة وهي حائض وأن ي إذا أراد الرجل أن يباشر زوجته
قال اإلمام النووي يف شرح  ،(8)مة وطء الزوجة أثناء حيضهااملسموح هبا؟ أمجع الفقهاء على حر 

                                      
 (.2/57، د.ط، )موعجملاالنووي،  (1)
ب ل  الوضوء، ، كتاب نهاجامل 2، طشرح مسلمالنووي،  (2)   .(4/49)، ابب اْلو ض وء  م ْن حل  وم  اإْل 
 .(1/72، )3ط، روضة الطالبني، النووي (3)
ب  م ْن مل ْ صحيحه يف البخاريإلمام امتفق عليه، أخرجه ( 4) ( 1/52.. )م  الش اة  و الس و يق  يـ تـ و ض ْأ م ْن حل ْ  ، ك ت اب  الو ض وء ، اب 

 .354رقم  (1/273) ابب نسخ الوضوء مما مست النار ،احليض ، كتابصحيحه يف اإلمام مسلمأخرجه . 207حديث 
 .351رقم  (1/272) ب الوضوء مما مست الناراب ،احليض ، كتابصحيحه يف اإلمام مسلمأخرجه  (5)
، وقال األلباين إسناده 192رقم  (1/137) الوضوء مما مست النارترك ابب  ،الطهارة ، كتابسننه يف أبو داود( أخرجه 6)

 .187( رقم 1/348صحيح، األلباين، صحيح أيب داود، )
 . (1/55)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (7)
، 1ط، حملتاجمغين ا، الشربيين، (1/56)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد، (2/331)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (8)

= 
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جلْ م اع  يف  اْلف رْج   :أ ح د ه ا ؛ف اْعل ْم أ ن  م ب اش ر ة  احلْ ائ ض  أ ْقس ام  "مسلم:  ر ه ا اب  اع  فـ ه ذ ا ح ر ام  إب  مْج   ،أ ْن يـ ب اش 
يح ة  اْلم ْسل م ني  ب ن صّ  اْلق ْرآن  اْلع ز يز  و السُّن ة  ا ابـ ن ا ،لص ح  ل  مج  اع  احلْ ائ ض   :ق ال  أ ْصح  و ل و  اْعتـ ق د  م ْسل م  ح 

ه ا ص ار  ك اف ر ا م ْرت د ا  .(1)"يف  فـ ْرج 

اْلق ْسم  "اإلمام النووي:  قال ،(2)احلائض فوق السرة وحتت الركبة كما أمجعوا على جواز مباشرة
ل ة  أ و  اْلم ع انـ ق ة  أ و  الل ْمس  ق  السُّر ة  و حت ْت  الرُّ اْلم ب اش ر ة  ف يم ا فـ وْ  :الث اين   ْلق بـْ لذ ك ر  أ ْو اب   ،أ ْو غ رْي  ذ ل ك   ..ْكب ة  اب 

تّ ف اق  اْلع ل م اء   ل  اب  مْج اع  ع ل ى ه ذ احامد اإلو ق ْد نـ ق ل  الش ْيخ  أبو  ،و ه و  ح ال   .(3)"سفرايىن و مج  اع ة  ك ث ري ة  اإْل 

قول يقضي حبرمة  ؛فقد حصل فيها خالف بني الفقهاء على قولني :أما املباشرة فيما بينهما
املباشرة،  يرى جواز   :ة، وقول آخرأن تشد عليها إزارها عند املعاشر ويوجب على احلائض  ،االستمتاع
 .(4)الوطءعدا  مطلق ا ما

 ني:اثن نيإىل سبباخلالف بني الفقهاء يف املسألة  ويعود سبب  

هم يف توجيهها، فالذي يرى جواز املباشرة مطلق ا سوى اختالفتعارض ظواهر النصوص، و  -أ
اصنعوا  ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ريض اهلل عنهد هبا مذهبه، منها حديث أنس اجلماع أورد أدلة متعددة أي  

 شد  ، والذي رأى خالف ذلك فلم جيز للزوج معاشرة زوجته إال بعد أن ت(5)((إال النكاح ءكل شي
 ةمنها حديث ميمون ،لا تتعارض يف ظاهرها مع أدلة الفريق األو عليها إزارها، ساق لذلك نصوص  

 .(6)((ّيض  باشر نساءه فوق اإلزار وهّن حُ ي ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا ))حيث قالت:  ريض اهلل عنها

                                      
= 

 .(1/374ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (،1/110)
 .393(، حديث 2/292، )2، كتاب احليض، ابب مباشرة احلائض فوق اإلزار، طاملنهاج يف شرح صحيح مسلمالنووي،  (1)
، 1ط، حلاوي الكبريا، املاوردي، (3/178)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب، (1/166، )د.ط، فتح القدير، مامابن اهل (2)

 . (1/384ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ، (1/763)
 . 393(، حديث 2/292، )2، كتاب احليض، ابب مباشرة احلائض فوق اإلزار، طاملنهاج يف شرح صحيح مسلمالنووي،  (3)
، 1ط، مغين احملتاج، يينالشرب، (3/183)، 1ط، اراالستذك، بن عبد الرب، ا(1/57)، 1ط، تبيني احلقائق، الزيلعي (4)

 .(1/384د.ط، )، املغين، ، ابن قدامة(1/110)
  .720 ( رقم1/169) جواز غسل احلائض رأس زوجها، ابب احليض، كتاب صحيحهيف  اإلمام مسلمأخرجه  (5)
 .707 ( رقم1/167) مباشرة احلائض، ابب احليض، كتاب صحيحهيف  لماإلمام مسأخرجه  (6)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ :هوم من آية البقرةهم يف املفاختالف -ب

؛ (1)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
أريد به املعىن  فالفريق الذي يرى جواز املباشرة مطلق ا عدا الوطء رأى أن األمر ابالعتزال يف اآلية عام  

ذا املعىن بنصوص من السنة، ا همؤكد   "اخلاص املتمثل يف اجلماع؛ للقرينة الدالة عليه، وهو "األذى
والركبة رأى أن األمر ابالعتزال يف ة احلائض فيما بني السرة وأما الفريق اآلخر الذي قضى حبرمة مباشر 

 .(2)اآلية داللته عامة خمصوصة أبحاديث نبوية، مثل حديث ميمونة سالف الذكر

 :نصاريوبيان قول اإلمام األ ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

املباشرة بني السرّة  مةيف هذه املسألة والقائل حبر  متسك اإلمام الرافعي برأي مجهور الشافعية
، وا يعت ز ل"والركبة، وهو رأي اإلمام الشافعي جاء يف كتاب األم:  ْتيان  ما  ملباشرةمن احلائ ض  يف اإل 

ا على احلائض إزار    أعالها، فقلنا مبا وصفنا لتشد  فوق اإلزار إىل ما حول اإلزار فأسفل، وال يعتزل
أصحها "، قال اإلمام النووي: (3)"ن إتياهنا من فوق اإلزار ما شاءاشرها الرجل وينال مأسفلها، مث يب

 .(4) "وهو املنصوص للشافعي ،عند مجهور األصحاب أهنا حرام

 :حدمها(أوهو ضرابن ) ،ماع)الضرب الثاين( من االستمتاع غري اجل"قال يف الشرح الكبري: 
 ؛وجهأزار. فهل حيرم يف احليض؟ فيه ثالثة مبا حتت اإلملراد وهو ا ،االستمتاع مبا بني السرة والركبة

وعن  ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿لظاهر قوله تعاىل:  ؛كى ذلك عن نصه يف األموحي   ،نعم :أظهرها
ما فوق  :فقال ،ضعما حيل للرجل من امرأته وهي حائ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  )سألتُ ) :قال معاذ  
من رتع حول )): ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،ىل االستمتاع ابلفرجوألن االستمتاع مبا حتت اإلزار يدعو إ (5)(زار(اإل

                                      
 .222 :يةسورة البقرة، اآل (1)
 .(1/56د.ط، )املغين، ابن قدامة،  (2)
 (. 441، د.ط، )/األمالشافعي،  (3)
 . (2/362، د.ط، )جملموعاالنووي،  (4)
" يعين وليس ابلقوي"قال أبو داود: و .213 رقم حديث( 1/153) الط ه ار ة ، ابب يف املذي كتاب،  سننه أخرجه أبو داود يف (5)

 . صحيح لغريهرنؤوط يف حتقيقه على سنن أيب داود: وقال األ ،يث ليس ابلقوياحلد
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 :وهبذا قال أبو حنيفة... )الضرب الثاين( ،ن مينع منهأفوجب  (1)((احلمي يوشك أن يواقعه
 ،ا روينا من حديث معاذ  وهو جائز مل ،كالتقبيل واملضاجعة  ،االستمتاع مبا فوق السرة وحتت الركبة
 ،فانسللتُ  ،فحضت ،يف اخلميلة ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولمع  )كنتُ )وعن عائشة رضى هللا عنها قالت: 

 وانل مين ،"مضجعك ىلإثياب حيضك وعودي  يخذ" :فقال ،نعم :فقلت ،"تِ سْ فِ نَ "أ :فقال
وال فرق  ،(2) ا عنهسلمة رضى هللاروى مثله عن أم وي   ،((زارال ما حتت اإلإما ينال الرجل من امرأته 

ال جيوز االستمتاع ابملوضع املتلطخ  وىف وجه   ،يبهال يصأا منه وبني ن يصيب دم احليض موضع  بني أ
ول هو الظاهر واأل ،ذىاحلائض لأل ءمنا منع من وطوإ ،ذى احليضصابه أنه لو استمتع به ألأل ؛به

اجلماع، وال  :الرابع"ائض قوله: وقال يف معرض حديثه عن احملرمات عن احل. (3)"خبارإلطالق األ
 .(4)"زارحتت الركبة ومبا حتت اإل حيرم االستمتاع مبا فوق السرة وما

 :اإلمام النووي -ب

عدا اجلماع، قال رمحه هللا يف اجملموع:  ى اإلمام النووي الرأي القاضي جبواز املباشرة مطلق ا ماو  قـ  
أنه ليس حبرام، وهو األقوى من حيث  :.. الوجه الثاينه  أوج ىف مباشرة احلائض بني السرة والركبة ثالثة  "

 ،اْلم ب اش ر ة  ف يم ا ب نْي  السُّر ة  و الرُّْكب ة  يف  غ رْي  اْلق ب ل  و الدُّب ر   :اْلق ْسم  الث ال ث  "وقال يف شرح مسلم:  ،(5)"الدليل
ث ة  أ ْوج ه  أل  ْصح اب ن ا ا ل ْيس ْت هن   أ   :و الث اين   ،أ هن  ا ح ر ام   :ها يف  اْلم ْذه ب  ريهم وأشهر  أ ص حُّه ا عند مجاه ،و ف يه ا ث ال 

                                      
اِت: َكَراع  يـَْرَعى َفَمِن اتَـَّقى املَُشبـََّهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يف الشُّبُـهَ ))لفظ احلديث كما جاء يف البخاري:  (1)

ب  ف ْضل  م ن  اْست رْب أ  ل د ين ه  مياناإل كتاب،  صحيحه خاري يفالباإلمام أخرجه  ((هُ َحْوَل احِلَمى، يُوِشُك َأْن يـَُواِقعَ  ( 1/20) ، اب 
ل  و تـ ْرك  الشُّبـ  صحيحه يف اإلمام مسلمأخرجه و .52 رقم ب  أ ْخذ  احلْ ال   . 1599 ( رقم3/1219) ه ات  ، ك ت اب  اْلم س اق اة ، اب 

ة ، ع  ع  لفظ احلديث كما يف البخاري:  (2) ل م  ة ، ق ال ْت: ْن أ يب  س  ل م  ثـ ْته  أ ن  أ م  س  ة ، ح د  ل م  ِحْضُت َوَأاَن ))ْن ز يـْن ب  ب ْنت  أ يب  س 
َقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ يف اخَلِميَلِة، َفاْنَسَلْلُت َفَخَرْجُت ِمنْـَها، َفَأَخْذُت ثِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّيبِّ  َها، فـَ َلِبْستـُ : ملسو هيلع هللا ىلص َياَب ِحيَضِِت فـَ

ثـَْتيِن . ((نـََعْم، َفَدَعاين، َفَأْدَخَليِن َمَعُه يف اخَلِميَلةِ  َأنُِفْسِت قـُْلُت: : َكاَن يـَُقبُِّلَها َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبَّ "َقاَلْت: َوَحدَّ
ب  ، ْيضك ت اب  احل  البخاري،   اماإلم . أخرجه((ِمْن ِإاَنء  َواِحد  ِمَن اجلََناَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلص وَُكْنُت َأْغَتِسُل َأاَن َوالنَّيبُّ ، "َصاِئم   اب 

ي  يف  ث ي اهب  ا
 .322 ( رقم1/71) النـ ْوم  م ع  احل ائ ض  و ه 

 (.1/297، )1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (3)
 (.1/295، )1، طالوجيز، العزيز شرح رافعي( ال4)
 (.2/362، د.ط، )اجملموع، النووي (5)
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 .(1)"...و ه ذ ا اْلو ْجه  أ قـْو ى م ْن ح ْيث  الد ل يل  و ه و  اْلم ْخت ار   ،و ل ك نـ ه ا م ْكر وه ة  ك ر اه ة  تـ ْنز يه   ،حب  ر ام  

 :اإلمام األنصاري -ج

مام بذلك اإلمام الشافعي واإل اموافق  ، ذهب املعتمد عند مجهور الشافعيةامل اإلمام األنصاريح رج  
قال يف البهجة الكبري:  اإلمام النووي. استمتاع فيما بني السرة والركبة، وخمالف  مي االالرافعي يف قوهلم بتحر 

التـ ل ذُّذ  مب  ا حت ْت  اإْل ز ار   أل ن  و   ؛(2)((َكاحَ اْصنَـُعوا ُكلَّ َشْيء  إالَّ النِّ )). و خ ص  مب  ْفه وم ه  ع م وم  خ رب   م ْسل م  ."
ك  أ ْن يـ ق ع  ف يه   أل ن  ع و إىل  اجلْ م اع  ف ح ر م ؛ ي دْ  ا م ا ب نْي  السُّر ة   .م ْن ح ام  ح ْول  احلْ م ى ي وش  أ م ا التـ ل ذُّذ  مب  ا ع د 

وقال يف  .(3)"ف ج ائ ز .. ؛ اْلف رْج  أ ْو مب  ا بـ يـْنـ ه م ا حب  ائ ل  ب غ رْي  و ْطء  يف   ،ال  ح ائ ل  و ل ْو ب   ،و الرُّْكب ة  ب و ْطء  أ ْو غ رْي ه  
ه ا و ل ْو حب  ائ ل  )و م ا( أ ْي و اْست ْمت اع  )ب نْي  السُّر ة  و الرُّْكب ة ( أ يْ "شرح الروض:  مب  ا  )و ك ذ ا( حي ْر م  )و ْطء ( يف  فـ ْرج 

ي ة   ؛ابـ يـْنـ ه م   ُسِئَل َعمَّا حيَِلُّ لِلرَُّجِل  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّهُ )) :و خل  رب   أ يب  د او د إب  ْسن اد  ج يّ د   ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿آل 
اْصنَـُعوا ُكلَّ )) :و خ ص  مب  ْفه وم ه  ع م وم  خ رب   م ْسل م   (4) ((َما فَـْوَق اإْلِزَارِ  :فَـَقالَ  ،ْمَرأَتِِه َوِهَي َحاِئض  ِمن ا

ْست ْمت اع  مب  ا حت ْت  اإْل ز ار   أل ن  و   (( النَِّكاحَ َشْيء  إالَّ  َمْن َحاَم َحْوَل احْلَِمى )) أل ن   ؛ي ْدع و إىل  اجلْ م اع  ف ح ر م   اال 
ص ا ل م ْفه وم  خ رب   خل  رب   م ْسل م  الس اب ق  جب  ْعل ه   ؛و اْخت ار  النـ و و يُّ حت ْر مي  اْلو ْطء  فـ ق طْ  (5)((يُوِشُك َأْن يـََقَع ِفيهِ   خم  صّ 

ْست ْمت   ،أ يب  د او د ا م  أ م ا اال   .(6)"ف ج ائ ز   ؛ا ب نْي  السُّر ة  و الرُّْكب ة  و ل ْو ب و ْطء  اع  مب  ا ع د 

 اموافق   ،يف هذه املسألة مجهور الشافعية مسلك ك  ل  وهبذا يتبني لنا أن اإلمام األنصاري قد س  
بذلك ما  ال  مهم ابألحوط، عمال   ،ستمتاع فيما بني السرة والركبةقوله بتحرمي االاإلمام الرافعي يف 

 من حيث الداللة. ه اإلمام النووي قواي  اعترب 

                                      
 .393(، حديث 2/292، )2باشرة احلائض فوق اإلزار، ط، كتاب احليض، ابب مسلماملنهاج يف شرح صحيح مالنووي،  (1)
 445( رقم 1/244جها وترجيله..، )كتاب احليض، ابب جواز غسل احلائض رأس زو   صحيحه،أخرجه اإلمام مسلم يف  (2)
 .1/152، 1ط" الكبري"البهجة  الغرر البهيةاألنصاري،  (3)
 .(4/302)، د.ط، جممع الزائداهليثمي،  (4)
ب  ف ْضل  م ن  اْست رْب أ  ل د ين ه  ) مام البخارياإلأخرجه  (5) يف  اإلمام مسلمأخرجه و . 52( رقم 1/20يف صحيحه، كتاب اإلميان، اب 

ل  و تـ ْرك   ب  أ ْخذ  احلْ ال   .1599( رقم 3/1219الشُّبـ ه ات  )صحيحه، ك ت اب  اْلم س اق اة ، اب 
 (.1/100، ).طد ،شرح الروضاألنصاري،  (6)
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 :فني أو انتهاء مدة املسحاخلُ  عِ لْ حكم الطهارة يف حال خَ  :الثالثة سألةامل

 املسألة: عرض .1

قررة، أو انقضت مدة املسح، وهو يف  خلع خفيه بعد املسح عليهما يف املدة امل الو أن مسلم  
 رته، وماذا يلزمه حينئذ؟كم طهافما ح ني على طهارة  كلتا احلالت  

، مث خلع خفيه اتفق الفقهاء على أن من لبس خفيه على طهارة مث مسح عليهما بعد حدث  
أو  ،وا يف حكم من انقضت مدة املسح يف حقهاختلف. و (1)مل جيز له لبسها؛ ليرتخص ابملسح عليهما

 ؟ه حينئذ  مسح؛ فما الذي يلزم  خلع خفيه يف أثناء املدة، وال زال يف كلتا احلالتني على طهارة 

 :الفقهاء يف ذلك على أربعة أقوال اختلفوقد 

 .ه شيء  على طهارته ال يلزم   : يرى أنه ابق  األول

 .: يرى لزوم استئناف الوضوءوالثاين

 .ء بغسل القدمني فقطكتفا: يرى اال والثالث

استأنف  الفصل  طال  ر حىتكفاه، وإن أخ    : يرى أنه إن غسل رجليه عقب نزع اخلفنيوالرابع
 .(2)الوضوء من جديد 

 :خالف الفقهاء يف املسألة لسببني يعود  و 

، أو بدل عن غسل القدمني فني هل هو أصل بذاته يف الطهارةهم يف املسح على اخلاختالف -أ
 ، كمنيهاملسح أصل بذاته قضى ببقاء الطهارة، وإن نزع خف فمن رأى أن   غيبوبتهما يف اخلفني؟ عند

 .(3)قال بلزوم غسل القدمني، أو استئناف الوضوء سلهما، ومن رأى أنه بدل  ه بعد غقطعت رجال
                                      

، د.ط، املغين، ابن قدامة: (1/469)، 1ط، اجلليلمواهب ، احلطاب: (1/12)، 2ط ،الصنائعبدائع ، ينالكسا( 1)
 (.1/76)، 2ط، اإلقناع، ينالشربي، (1/324)

، (1/526) ، د.ط،جملموعاالنووي، ، (1/177)، 1ط، الكايف، بد الربابن ع، (1/12)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (2)
 .(333-1/324د.ط، )املغين، ابن قدامة، 

 .(1/223)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب، (1/23)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد (3)
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ء بغسل كتفارأى اال  ليست بواجبة املواالة سنة   هم يف حكم املواالة، فمن قرر أن  اختالف -ب
ها من أركان الطهارة؛ قال بوجوب استئناف الوضوء، ومن قضى اعترب و  ةاملواالفقط، ومن أوجب  القدمني

ذلك ليس فيه تفريق للوضوء صحة طهارة من غسل رجليه عقب نزع خفيه دون من أخ ر رأى أن ب
ومن مل  ،خبالف ما لو طال الفصل؛ فإن ذلك يفوت املوالة اليت تعترب عند صاحب هذا القول واجبة

 .(1) ؤهافاألصل بقا ،ألهنا متت بيقني ؛أصال  قرر بقاء الطهارة، وحكم بصحتهايلتفت إىل حكم املواالة 

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 اإلمام الرافعي: -أ

انتصر اإلمام الرافعي للقول املعتمد عند الشافعية القائل ببطالن الوضوء عند نزع اخلف، وهو 
صل استمرار األمسح فوإذا "قال الرافعي:  ا،ه الحق  نسوب لإلمام الشافعي كما سيأيت بيان  القول امل

ومهما اتفق ذلك  ،حدمهاأالغاية الثانية نزع اخلفني أو "وقال: ، (2) "ال ابلنزع التامإاجلواز وال يبطل 
 .(3)"لزم غسل الرجلني سواء كان عند انقضاء املدة أو قبلها طهارة   ىوهو عل

، (4)تهالبقاء الطهارة وصحلزوم غسل القدمني القائل بلشافعية ح لصاأل ذهبهبذا يوافق املرافعي وال
فإذا أخرج إحدى قدميه من اخلف، أو مها بعد ما مسح، فقد انتقض املسح، وعليه "يف األم:  قال الشافعيُّ 

وليلة أو أكثر مث بدا له  اوم  ى مبسح السفر يسفره أبن صل  ولو كان استكمل يف ": اوقال أيض   (5)"أن يتوضأ
وإن نزع "خمتصره: املزين يف  وقال. (6) "ضوء ال جيزئه غري ذلكتأنف الو فيه، واسنزع خ   ااملقام، أو قدم بلد  

 .(7) "بن أيب ليلى يتوضأال قدميه، ويف القدمي وكتاب خفيه بعد مسحهما غس  

                                      
، د.ط، جملموعاووي، الن(، 1/474) ،1، ط، احلطاب: مواهب اجلليل(2/253)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب (1)

 .(333-1/323ط، ).داملغين، ابن قدامة، (، 1/527)
  (.1/271، )1، طالوجيزعزيز شرح ، الالرافعي (2)
  (.1/287، )1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (3)
 .(1/223)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب، (1/23)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد (4)
 .(2/78) ط،، د.األم، ( الشافعي5)
 .(2/78)، د.ط، األم، ( الشافعي6)
 .(1/10، )1ط، ختصرامل، املزين (7)
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يتوضأ  أن إيل   يه مث نزعهما فأحبُّ خف ح  س  من م   :(1)قال يف البويطي"قال النووي يف اجملموع: 
أجزأه ذلك، وسواء غسلهما ح طهارة املس ىرجليه فقط وهو عل سلوغ ن مل يفعل،إف يبتدئ الوضوء،

ونقل ابن  االستئناف، .. ونقل األصحاب واملزين أنه جيب  .بقرب نزعه أو بعده ما مل ينتقض وضوؤه
وخالفهم  ،أنه يكفيه غسل القدمني ة  ل  م  رْ يف ح   وغريمها أن الشافعي نص   (3)والروايين (2)الصباغ

يُّ  ن يج  فنقال وجوب االستئناف  - (5)يّ رب  هللا احلسني بن علي الط   أبو عبد -وصاحب العدة  (4)اْلبـ ْند 
وكتاب ابن أيب  يالقدمني عن البويط ونقال جواز االقتصار على عن القدمي واألم واإلمالء وحرملة،

 .(6)"يهذه نصوص الشافع ليلى،

 اإلمام النووي: -ب

والذي ينص على بقاء  ، مث اختار الرابع منها،أربعة أقوال يف املسألة عرض اإلمام النوويُّ 

                                      
فهو صاحب اإلمام الشافعي  ،من الطبقة األوىل من فقهاء الشافعية املصري، اإلمام أبو يعقوب يوسف بن حيىي البويطيهو  (1)

  :مؤلفاته من جبال اْلعلم و الّدين، ومن ا جبال  ق يها ع ظ يما مناظر  ا ف  ا زاهد  ك ان  إ م ام ا ج ل يال  عابد  ،  وتلميذه، وقد خلفه يف حلقته
 طبقات الشافعية الكربىالسبكي،  هـ. 231، تويف سنة فيه اختصار للعديد من دروس اإلمام الشافعي ،كتاب املختصر

(2/162.) 
ْعف ر بن الّصباغهو  (2) د بن ج   ف ق يهو قاضي املذهب، ، يدو نصر اْلف ق يه الش اف ع ي البغداأ ب   ،عبد الس يّ د بن حم  م د بن عبد اْلو اح 

ل ث عشر مج  اد ى األوىل سنة سبع و سبعني و أ ْربعمائ ة. ،ام ل والكامل و ت ْذك ر ة اْلع امل و الط ر يق الس امل  ص احب الش  ، اْلعر اق  تويّف اث 
 (.1/464) نيطبقات الشافعيابن كثري، 

 وجوه يف املذهباإلسالم، ومن أصحاب ال اعيل بن أمحد، أبو احملاسن، فخر اإلسالم الروايين: أحد أئمةعبد الواحد بن إمس (3)
 الكتب   ف  ، كانت له الوجاهة والرايسة والقبول التام بتلك البالد، صن  (بلدة من نواحي طربستان) واين، من أهل ر  الشافعي

 نيفعيطبقات الشاابن كثري،  هـ،502.. تويف سنة لكايف، وحلية املؤمنالكثرية منها: حبر املذهب من املطوالت الكبار، وا
(1/524.) 

ّي الش اف ع يهو  (4) ن يج  م ام أ ب و نصر اْلبـ ْند  بت اإل  الش ْيخ أيب  ك ان  من أكرب أ ْصح اب    ،و يعرف بفقيه احْلرم،حم  م د بن هبة هللا بن اث 
ري از يّ  ف مرّة ك ان    ،مسع و حدث ،إ ْسح اق الشّ  ت ة آال  ث ني  عْمر ة ويعتمر يف  ر م ض   ،"حدقل ه و  هللا أ" يْقر أ يف  كل أ ْسب وع س  ان ث ال 

 (.4/207) ،طبقات الشافعية الكربىالسبكي،  .تويّف مب  ك ة سنة مخس و ت ْسعني و أ ْربعمائ ة ،و ه و  ض ر ير يـ ْؤخ ذ ب ي د ه  
ر اْلعمرّي خبراسان، احلْ س نْي بن ع لّي الط رب  يّ  (5) اد ص غ ري  وع لى الق اض ي أيب الطّ  تفقه على ان ص  والزم بعده الش ْيخ أ اب   ،ايب ب بـ ْغد 

ري از يّ  وجاور مب  ك ة و ص ار  ل ه  هب ا أعقاب ، العقيدة ا أشعري  و ك ان  إ م ام ا ك ب ري  ،وبرع و ص ار  من ع ظ م اء أ ْصح ابه ،إ ْسح اق الشّ 
دو أ وْ   (.4/349) ،الشافعية الكربىطبقات السبكي،  .م ائ ةويّف سنة مخس و ت ْسعني و أ ْرب عو اأْل قْـر ب أ نه ت  ، ال 

 .(1/524)، د.ط، جملموعاالنووي،  (6)
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ال غسل القدمني وال غريه؛ بل طهارته  عليه، يءال ش :الرابع": قال يف اجملموعالطهارة بكاملها، 
ابن املنذر عن احلسن البصري  هبا ما مل حيدث، كما لو مل خيلع، وهذا املذهب حكاه يصحيحة يصل

، فتبقى على صحتها، ةصحيح لنووي أبن الطهارة ثبتتْ مام احتج اإل. وقد ا(1) "وهو املختار األقوى
 .كما لو مسح رأسه، مث حلقه  بزواهلا،على أن نزع اخلفني، أو انتهاء املدة، يقضي  وال دليل يدلُّ 

 :اإلمام األنصاري -ج

ذهب إليه  بذلك ما املعتمد عند مجهور الشافعية خمالف  املذهب ا اإلمام األنصاريح رج  
 .اوتصرحي   افهم تلميح  ه يف ذلك ي  النووي، وكالم

ا أ ْو اخلْ ْرق   انـْق ض ت اْلم د ة  أ ْو ظ ه ر ت )ف ْصل  ف إ ن"يف أسىن املطالب: قال  الرّ ْجل ( أ ْو بـ ْعض ه 
( أب  ْن مل ْ  ( يف   ي ْصل ْح ل ْلم ْسح  )أ ْو انـْف ت ح  ش ر ج ه  و ه و  م ص لّ  ال يت  ع ل يـْه ا )أ ْو ف س د  اخْل فُّ ب ط ه ار ة  اْلم ْسح 

ت ه  ل ب طْ  ن  ط ْهر  ر ْجل ْيه  اجلْ م يع  )ب ط ل ْت( ص ال   . (2) "ال 

ستمرار يف املسح، وأن على من نزع خفه وقال يف منهج الطالب يف بيان من ال جيوز هلم اال
ومن فسد يف بقاء املدة، وال ملن لزمه غسل،  وال مسح لشاكّ  "ه، قال: ؤ وضو  غسل رجليه ليصح  

 (3)".لزمه غسل قدميه ؛، أو انقضت املدة وهو بطهر املسحخفه، أو بدا شيء مما سرت به

أوىل من فساده مبجرد ظهور شيء من  ومفهوم األوىل يقتضي أن فساد الوضوء بنزع اخلفّ  
 ".مما سرت به أو بدا شيء  "فهم من قوله: . ي  ألن هذا أعظم من ذلك ؛القدم

بدل عن غسل القدمني عند  ملسح على اخلفني هوم األنصاري يرى أن افهم من هذا أن اإلماي  
 .القول املعتمد عند الشافعية هلذا فإن الوضوء يبطل مبجرد نزعهما، وهو هبذا يوافق   ؛هما يف اخلفنيت  غيبوب  

                                      
 .(1/526)، د.ط، جملموعاالنووي،  (1)
 . (1/98)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (2)
.272 ، ص1ط ،منهج الطالب، زكراي األنصاري (3)
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 :انء من ولوغ اخلنزيرطهارة اإلحكم املسألة الرابعة: 

 املسألة: عرض .1

  ؟هة من ولوغ اخلنزير يف اإلانء وغري زالة النجاساتباعها إل الواجب ما الكيفية  

وا يف الكيفية الواجبة يف الطهارة اختلفو  ،(1)مة أكلهرْ اتفق الفقهاء على جناسة حلم اخلنزير، وح  
  :ال، على ثالثة أقو (2)من ولوغ اخلنزير عند من يقول بنجاسته

ابلرتاب   ن  إحداه بع مرات  يرى أن إزالة النجاسة من ولوغه ال تصح إال بغسل موضعها س قول  
واحدة   ء مبرة  كتفايرى اال  :والثالث .وآخر يقضي أن الطهارة منه حتصل بثالث غسالت .كالكلب

 .(3)كسائر النجاسات

الكلب، فمن قاس  هم يف قياس اخلنزير علىاختالفسبب اخلالف بني الفقهاء إىل  يعود  و 
ق بينهما يف احلكم، مث إن القائلني ابلقياس س فر  هذا القيا اخلنزير على الكلب أعطاه حكمه، ومن رد  

وا إىل فريقني، فريق أوجب الغسل من ولوغ الكلب واخلنزير سبع مرات وفريق أوجب الغسل اختلف
يف  ختالفواال (5)ة التثليثرواي مع (4)عسبيمنهما ثالث مرات. وسبب اخلالف تعارض رواية الت

 .(6)توجيه كلتا الروايتني

                                      
، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي، (1/76)، 1ط، بداية اجملتهد ،ابن رشد، (1/63)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (1)

 .(1/70ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ، (1/616)
 .272، ص1ط ،منهج الطالب( زكراي األنصاري، 2)
 .272، ص1ط ،منهج الطالب، زكراي األنصاري (3)
،  الصحيحمسلم، ، رتاب((ه سبع مرات أوالهّن ابل))طهور إانء أحدكم إذا وقع فيه الكلب أن يغسل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ل( قا4)

 .677( رقم 1/162) ،، ابب حكم ولوغ الكلبكتاب الطهارة
كتاب ،  ىالكرب  السنن، لبيهقي، ا))يف الكلب يلغ يف اإلانء أنه يغسله ثالاثا أو مخساا أو سبعاا((: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ( 5)

 .1185ديث (، ح1/240) ،ابب غسل اإلانء من ولوغ الكلب، الطهارة
.(1/106) ،د.ط، األخيار كفاية، احلسيين،(1/32)، 1ط، تبيني احلقائق ،الزيلعي (6)
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 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،والنووي يف املسألة ني الرافعيقول اإلمام -2

 اإلمام الرافعي: -أ

 ا ابلرتاب.إحداه االرافعي يلحق حكم اخلنزير حبكم الكلب، أي جيب غسل اإلانء سبع  

زير ابلكلب يف هذا التغليظ قوالن؛ اجلديد: أنه جاء يف فتح العزيز: "الثانية يف إحلاق اخلن
 ،نه ال جيوز اقتناؤه حبالأل ؛فهو أوىل ابلتغليظ ،لسؤر كالكلبني واجنس الع نه حيوانأل ؛يلحق به

ا ورد التغليظ يف إمنو  ،قتصار على املرة الواحدةالا ين القياس يقتضأل ؛نه ال يلحق بهأ :والقدمي
ومل يثبت القول  ،حلاق اخلنزير ابلكلبومنهم من قطع إب ،طتهاا هلم عن عادة خمالالكالب فطم  

ق ال  يف  اْلق د مي  يـ ْغس ل   :فـ ق ْد ق ال  اْبن  اْلق اصّ   ؛ف إ ْن و ل غ  اخلْ ْنز ير  "، قال الشريازي يف الشرح: (1)"القدمي
ه  ق ال  يـ ْغس ل  و أ ر اد  ب ه  أل ن   ؛ اْلق د مي  م ْطل ق  و قـ ْول ه  يف   ،حيتاج إىل  س ْبع  م ر ات   :صحابناأو ق ال  س ائ ر   ،م ر ة  
 .(2)"العدد أوىل عتبارفهو اب ،لكلبم ن او الد ل يل  ع ل ْيه  أ ن  اخلْ ْنز ير  أ ْسو أ  ح اال   ،ْبع  م ر ات  س  

، (3)اخلنزير مثله مثل الكلب مذهب الشافعية على وجوب غسل اإلانء سبع مرات من ولوغ
فإن قال قائل "األم:  حيث قال يفلكلب يف احلكم، اب اخلنزيرعلى تسوية اإلمام الشافعي  نص وقد

فكيف جعلت الكلب واخلنزير إذا شراب يف إانء مل يطهره إال سبع مرات، وجعلت امليتة إذا وقعت فيه، 
 .(4)" ملسو هيلع هللا ىلصول هللا لرس اتباع  ا :أو الدم طهرته مرة، إذا مل يكن لواحد من هؤالء أثر يف اإلانء، قيل له

 :اإلمام النووي -ب

ح  م ْن ح ْيث  الد ل يل  لر  اْعل ْم أ ن  ا"قال رمحه هللا:  ة  ب ال  تـ ر اب   اج  د  و ب ه  ق ال   ،أ ن ه  ي ْكف ي غ ْسل ة  و اح 
ا ه و  اْلم ْخت ار   ،أ ْكثـ ر  اْلع ل م اء  ال ذ ين  ق ال وا ب ن ج اس ة  اخلْ ْنز ير   يف  وهو قوي  " :ال يف شرح مسلموق (5)"و ه ذ 

 .(6)"الدليل
                                      

.(1/66)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
. (1/95)، 1ط، املهذب، الشريازي (2)
 (.1/83، )1، طمغين احملتاجالشربيين،  ،(1/617، )1، طاحلاوي الكبرياملاوردي، ( 3)
 .(2/14د.ط، ) ،األمالشافعي،  (4)
 .(2/586)، د.ط، جملموعاوي، النو  (5)
 .(3/186) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (6)
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إذا زالت مبرة واحدة مل جيب فيها التكرار إال ما جاء الدليل  النجاسة   فاإلمام النووي يرى أن  
 أل ن  " ابألصل املذكور. قال يف اجملموع: بشأنه، وهذا خيتص ابلكلب فال يقاس عليه غريه عمال  

ْبن ي ة  ع ل ى التـ ع   شرع الاأْل ْصل  ع د م  الوجوب حىت يرد ال  .(1)"بُّد  سيما يف  ه ذ ه  اْلم ْسأ ل ة  اْلم 

 اإلمام األنصاري: -ج

 االغسل سبع   ائل ابشرتاط  املذهب املعتمد عند مجهور الشافعية الق اإلمام األنصاريُّ ح رج  
حيث  ؛قياس األوىلعلى  اومعتمد   ،ابألدلة السابقة اعلى الكلب، مستشهد   اابلرتاب قياس   إحداهن  

 .نهمن جناسة الكلب حسب بيا ر أشدُّ جناسة اخلنزي إن  

( أ ْو اخلْ ْنز ير  أ ْو فـ ْرع ه م ا "جاء يف الغرر البهية قوله:  ع  اْلع ضّ  )ل ْلك ْلب  ( أ ْي: م ْوض  ا اْلم ع ضُّ )ك ذ 
صْ  ،ج  )مم  ا ص اد ه ( ف إ ن ه  يـ بـْغ ى غ ْسال  م ع  الت ْسب يع  و اْلم زْ  ْعت ي اد  اال  لذّ ْكر  ال   ،ط ي اد  ب ه  و خ ص  اْلك ْلب  و م ع ض ه  اب 

) ف  يف  أ ن  م ع ض ه  ك غ رْي ه  أ ْو ي ْكف ي غ ْسل ه  م ر ة  أ ْو يـ ْعف ى ع ْنه  أ ْو يـ ق و ر  )ال  اأْل ْرض  ال  الرتُّ اب ي ة   و ل ْلخ 
س ة  ب ش ْيء  م ْن ذ ل    .(2)"ت رْت يب  الرتُّ اب  م ْعىن  ل  إْذ ال   ،ب ْل ي ْكف ي ت ْسب يع ه ا ؛ك  ف ال  تـ بـْغ ى ت رْت يب ااْلم تـ ن جّ 

( أ ْي  :)ف ْصل  "وجاء يف أسىن املطالب قوله:  ْنز ير ، و فـ رْع  ك لّ  ، و خ  س  ب ك ْلب  ال  ي ْطه ر  م تـ ن جّ 
س  ب ذ ل ك  إال   نـْه ا )أ ْو مب  تـ ن جّ  د  م  ( ب و اح  لرتُّ ام ن ا ب س ْبع  اه ن  اب  ْلم اء  )إْحد  ت  اب  ( ل ق ْول ه  ْلغ س ال   إَذا)) :ملسو هيلع هللا ىلصب 

َابِ  اَنِء فَاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّات  ُأواَلُهنَّ اِبلرتُّ  :ر و اه  م ْسل م ، و يف  ر و اي ة  ل ه   (3) ((َوَلَغ اْلَكْلُب يف اإْلِ
ب  الس اب ع ة  ك م ا يف  ر و اي ة   (4)((ابِ َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة اِبلرتَُّ )) السَّاِبَعُة )) : أ يب  د او دأ ْي أب  ْن ي ص اح 

َابِ  ْم ذ يّ   ،(5)((اِبلرتُّ يح ة  ل لرتّ  َابِ )) :و يف  ر و اي ة  ص ح   .(7)"،(6)((ُأواَلُهنَّ َأْو ُأْخَراُهنَّ اِبلرتُّ
                                      

 .(3/186) ،2، طشرح مسلمالنووي، (، 2/586)، د.ط، جملموعاالنووي،  (1)
.(1/55، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، ( زكراي األنصاري2)
َابِ  ْم ِإَذا َوَلَغ ِفيهِ َطُهوُر ِإاَنِء َأَحدِكُ ))بلفظ:  اإلمام مسلمأخرجه  (3) مسلم،  ((اْلَكْلُب، َأْن يـَْغِسَلُه َسْبَع َمرَّات  ُأواَلُهنَّ اِبلرتُّ

.279( رقم 1/334كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب )  الصحيح،
.280( رقم 1/334ارة، ابب حكم ولوغ الكلب )كتاب الطه  صحيحه،يف  اإلمام مسلمأخرجه  (4)
، وقال األرؤوط يف حتقيقه على سن 73( رقم 1/54) ابب الوضوء بسؤر الكلبرة، كتاب الطها  سننه،د، يف أخرجه أبو داو  (5)

أيب دواود: إسناده صحيح.

ه ذ ا ح د يث  قال الرتمذي: ، و 73( رقم 1/54) سؤر الكلب ما جاء يفابب أبواب الطهارة،  ،السننأخرجه الرتمذي،  (6)
يح   .ح س ن  ص ح 

 .(1/21، د.ط، )شرح الروضاري، زكراي األنص( 7)
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َطُهوُر ِإاَنِء )) :خلرب ؛اولو معلم   (وكلب)"بشرح منهج الطالب: وجاء يف فتح الوهاب 
 وألنه مندوب   ،ه حبالألنه ال جيوز اقتناؤ   ؛ من الكلب)وخنزير( ألنه أسوأ حاال   ،اآليت (1) (( ..َأَحدُِكمْ 

ْلك ْلب  اخلْ ْنز ير  و فـ ْرع ه م ا".. "إىل قتله من غري ضرر فيه بـ ْول ه  و ع ر   ،و ق يس  اب   .(2)"ق ه  و ب و ل وغ ه  غ رْي ه  ك 

يف ذلك القول املعتمد عند  اموافق  وهكذا فقد أعمل اإلمام األنصاري القياس يف هذه املسألة 
 اإلمام النووي يف املسألة. جتهادال اابلرتاب، خمالف   الشافعية بوجوب الغسل سبع مرات إحداهن  

 :(3)البدنحكم استخدام املاء املشمس يف  املسألة اخلامسة:

 املسألة: عرض .1

 ..وء، والغسلا حكم استخدام املاء الذي سخنته الشمس يف البدن؛ كاالستنجاء، والوضم
 وهي: ،وغريها من أوجه االستعمال؟ وقد قرر الفقهاء هلذا املاء شروط ا لضبط وصفه

 .(4)، فيخرج ما كان يف بالد ابردة أو معتدلة املناخةأن يكون هذا املاء يف بالد حار   -أ

طرق سوى النقدين كالنحاس، ي    أوان  منطبعة، وهي كل مان هذا املاء يفخ  أن يس -ب
وحنوه، فيخرج املاء املشمس يف الربك واألهنار واآلنية املصنوعة من الفخار،  ..رصاصاحلديد، وال

 .(5)والطني واجللد وحنوها

، كما اتفقوا (6)اتفق الفقهاء على طهورية املاء املشمس، وصحة طهارة من توضأ أو اغتسل به

                                      
.279( رقم 1/334كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب )  ،اإلمام مسلمأخرجه  (1)
 .(1/34)، 1ط ،منهج الطالبزكراي األنصاري، ( 2)
 .(1/45، د.ط، )شية الدسوقيحاالدردير، (، 1/19)، 1، طمغين احملتاجالشربيين، ( 3)
، مغين احملتاجالشربيين، ، (1/45، د.ط، )حاشية الدسوقير، يدالدر ، (1/180، د.ط، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (4)

 .(1/19)، 1ط
، مغين احملتاجالشربيين، ، (1/45، د.ط، )حاشية الدسوقيير، دالدر ، (1/180، د.ط، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (5)

 .(1/19)، 1ط
، د.ط، اجملموعالنووي، مينع صحة الوضوء.  ذلك الن املنع خلوف الضرر، و ( قال النووي: أما صحة الطهارة فمجمع عليها؛ أل6)

(1/90). 
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 ..(1)رض وما إىل ذلكالقى البدن كغسل الثياب واآلنية واألعدم كراهة استعماله فيما ال ي  على 
، وآخر يرى عدم (2)وا يف حكم استعماله يف البدن على قولني: قول يقضي ابلكراهةاختلفولكنهم 

 .(3)الكراهة مطلق ا

 سببني: يعود اخلالف هنا إىلو 

ال ))، وقد سخنت ماء يف الشمس: عنها ريض اهلللعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب هم يف قول اختالف -أ
ابلكراهة،  ستدالله حجة لالاعترب ، فمن قال بصّحة احلديث (4)((لربصفإنه يوّرث ا محرياءُ  تفعلي اي

 .(5)ومل يعمل مبقتضى مفهومه ،ومن رأى ضعفه مل يستند إليه

عماله فمن رأى أن املاء املشمس يورث است هم يف أتثري املاء املشمس على البدن،اختالف -ب
 .(6)قال بعدم الكراهةومن رأى خالف ذلك  ويسبب اإليذاء والضرر قضى ابلكراهة، الربص

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 اإلمام الرافعي: -أ

لبدن، د عند الشافعية والقاضي بكراهة استخدام املاء املشمس يف امىن اإلمام الرافعي القول املعتتب
 ريض اهلل عنهاحديث عائشة بصحة  اذهب إليه ونص عليه اإلمام الشافعي، وحمتج   بذلك ما اموافق  

                                      
(، 1/62)، 1ط، قرب املسالكبلغة السالك أل، أمحد الصاوي(، 1/180)، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 1)

 .(1/90)، د.ط، اجملموعالنووي، 
الشربيين، مغين احملتاج، (، 1/45)د.ط، ، حاشية الدسوقيدردير، ال(، 1/180)، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (2)

 .(1/19)، 1ط
 .(1/46ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ( 3)
، وقال 14 رقم ، حديثتاب الطهارة، ابب كراهة التطهر ابملاء املشمس، ك(1/11)، 3ط، السنن الكربى، البيهقي (4)

حُّ البيهقي:  ا ال  ي ص  ، وقال 87( حديث رقم 1/51الطهارة، ابب املاء املشمس ) ، كتابسننهلدارقطين يف ، وأخرجه او ه ذ 
أللباين "، كما قال اص حُّ ع ن  الزُّْهر يّ  و ال  ي   ،و ملْ  يـ ْرو ه  ع ْن فـ ل ْيح  غ رْي ه   ،ع ْمر و ْبن  حم  م د  اأْل ْعش م  م ْنك ر  احلْ د يث  " الدارقطين أبن فيه:

 . 18رقم ( حديث 1/50) اء الغليلإرو أبنه موضوع. 
، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (،1/46ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  ،(1/87، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 5)

(1/180). 
 (.1/45، د.ط، )الدسوقيحاشية (، الدردير، 1/87، د.ط، )اجملموع( النووي، 6)
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ه  "قال يف الشرح الكبري: السالف الذكر،  د  إىل  ت ْشم يس  ف إ ن ه  ي ْكر ه   ،و ال  ي ْكر ه  م ْن ذ ل ك  إال  م ا ق ص 
اب ن ا م ْن ق ال  أم ن و   ،اْلو ض وء  ب ه   و اْلم ْذه ب   ، و اأْل هْن ار   ال  ي ْكر ه  ك م ا ال  ي ْكر ه  مب  اء  ت ش م س  يف  اْلرب  ك  ْصح 

لش ْمس   ملسو هيلع هللا ىلصو الد ل يل  ع ل ْيه  م ا ر و ي  أ ن  الن يب    ،اأْل و ل   اَي مُحَرْيَاُء اَل )) :ق ال  ل ع ائ ش ة  و ق ْد س خ ن ْت م اء  اب 
 .(1)"((الربص ورثُ نه يإتـَْفَعِلي هذا ف

فيه  ؟يف استعماله كراهية أم ال هلو  ،ومنها املشمس وهو علي طهوريته كاملسخن"وقال: 
كماء احلياض والسواقي إذا أتثرت   ،وبه قال مالك وأبو حنيفة وأمحد رمحهم هللا ،ال :أحدمها ؛وجهان

ريض عن عائشة  يملا رو  ؛منع :صحوهو األ ،والثاين ،وكما أن التسخني ال يؤثر يف الكراهية ،ابلشمس

وعن ابن عباس رضى هللا  ،((نه يورث الربصإوقال  ،هناها عن التشميس ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب )) :اهلل عنها
وكره  (2)((ال نفسهإ منَّ سل مباء مشمس فأصابه وضح فال يلو من اغت)) :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصعنهما أن النيب 

 .(3)"نه يورث الربصإ :املشمس وقال ريض اهلل عنهعمر 

حيث  ؛البدن عن الشافعي رمحه هللا يف كتاب األم كراهية استخدام املاء املشمس يفوقد ثبت 
وال أكره املاء املشمس إال من جهة الطب، أخربان إبراهيم بن حممد عن صدقة بن عبد "قال رمحه هللا: 

يورث  إنه :هللا عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أن عمر كان يكره االغتسال ابملاء املشمس وقال
 .(4)"الربص

                                      
 (.1/33، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 1)
. ا. وليس يف الكتب املشهورة، وهو يف مشيخة قاضي املرستان بسند منقطع واه  غريب جد  هذا احلديث: " قال ابن امللقن عن (2)

. ◙ن عمر بن اخلطاب قال احلافظ أبو جعفر العقيلي: ال يصح يف املاء املشمس حديث مسند، إمنا يروى فيه شيء ع
عن صدقة بن عبد هللا عن أيب الزبري عن جابر عن عمر ن إبراهيم بن أيب حيىي قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي يف األم ع

وابن عقدة احلافظ. وقال ابن  ،ووثقه الشافعي وابن جريج ومحدان بن حممد األصفهاين ،هذا ضعفه اجلم الغفري ،وإبراهيم
(.1/9، )1ط ،خالصة البدر املُنريابن امللقن،  ."ث ا منكر اعدي: مل أجد له حدي

.(1/33)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(1/1، د.ط، )األمالشافعي،  (4)
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 :اإلمام النووي -ب

الدليل الذي استدل به  حيث إنم املاء املشمس بال كراهة، يرى اإلمام النووي جواز استخدا
القائلون ابلكراهة مل يصّح عنده، كما رأى أبن األطباء مل يثبتوا أن املاء املشمس يصيب بداء الربص. 

ا احلْ د يث  اْلم ْذك  "قال يف اجملموع:  تّ ف اق  اْلم ح دّ ث ني  ه ذ   ق يُّ م ْن ط ر ق  و ب ني   و ق ْد ر و اه  اْلبـ يـْه   ،ور  ض ع يف  اب 
نـْه ْم م ْن جي ْع ل ه  م ْوض وع ا: و ق ْد ر و ى الشافعي يف اإل ،ض ْعف ه ا ك ل ه ا مام إب  ْسن اد ه  ع ْن ع م ر  ْبن  اخلْ ط اب  و م 

ْلم اء  اْلم ش م س  أ ن ه  ك ان  ي كْ  ريض اهلل عنه ْغت س ال  اب  ا ض ع يف  أ ْيض ا  ،ص  ر ث  اْلرب   إن ه  ي و  :و ق ال   ،ر ه  اال  و ه ذ 
تّ ف اق  اْلم ح دّ ث ني    ،و ق ْد اتـ ف ق وا ع ل ى ت ْضع يف ه  و ج ر ح وه   ،ف إ ن ه  م ْن ر و اي ة  إبـْر اه يم  ْبن  حم  م د  ْبن  أ يب  حي ْىي   ،اب 

ت ه   ، ف إ ن ه  و ثـ ق ه  بـ يـ ن وا أ ْسب اب  اجلْ رْح  إال  الش اف ع ي  ر مح  ه  اّلل   و   ا أ ن  اْلم ش م س  ال  أ ْصل  ل ك ر اه   ،ف ح ص ل  م ْن ه ذ 
ا ه و   ،ف الص و اب  اجلْ ْزم  أب  ن ه  ال  ك ر اه ة  ف يه   يء،طباء فيه شو ملْ  يـ ثْـب ْت عن األ اْلو ْجه  ال ذ ي ح ك اه   و ه ذ 
ا ض ع   ،اْلم ص نّ ف  و ض ع ف ه    .(1)"ب ْل ه و  الص و اب  اْلم و اف ق  ل لد ل يل   ؛و ل ْيس  ب ض ع يف   ،ه  ف ه  غ رْي  و ك ذ 

اشرتط ويرى أن اإلمام الشافعي  ،سب للشافعي ابلقول ابلكراهةن   ف ماضعّ  واإلمام النووي ي  
 وهذا يعين أن ،والطب مل يثبت ذلكطّب أن املاء املشمس يصيب ابلربص، اللكراهة ذلك إثبات 

: "، قال يف اجملموع: ال يكرههالشافعي اإلمام  م  الش اف ع يّ  ا م ا نـ ْعت ق د ه  يف  اْلم ْسأ ل ة  و م ا ه و  ك ال  فـ ه ذ 
ن يف ة  و أ مْح د  و د او د و اجْل ْمه ور   ا ب ْل ه  "وقال:  (2)"أ ن ه  ال  ك ر اه ة  ك م ا ه و  اْلم ْخت ار  و م ْذه ب  م ال ك  و أ يب  ح  ذ 

ه  يف  اأْل مّ  الْ   .(3)"و ْجه  ه و  الص و اب  إْن ملْ  جي ْز ْم ب ع د م  اْلك ر اه ة  و ه و  م و اف ق  ل ن صّ 

 اإلمام األنصاري: -ج

على اإلمام النووي  كراهية، وقد رد  املعتمد يف املذهب والقائل ابل القول اإلمام األنصاري حرج  
أن إخبار عمر بن اخلطاب  اعتربآخر، كما  ديث من سند  احلح يبتصحعائشة  يف تضعيفه حلديث

اإلمام النووي:  استداللعلى  ايف شرح الروض رد   قال ،بيبكل طيغين عن شهادة   ريض اهلل عنه
ْن وع ة ، و أ  و جي  اب  أب  ن  د ْعو اه  أ ن  اْلم و اف ق  ل لد  " ، و ل ن صّ  اأْل مّ  ع د م  اْلك ر اه ة  مم  ُّ ل يل  ثـ ر  ع م ر  ر و اه  الد ار ق ْطين 

                                      
 (.1/87، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .(1/87، د.ط، )جملموعاالنووي،  (2)
 .(1/87)، د.ط، جملموعاالنووي،  (3)
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يح   ْن وع  إب  ْسن اد  آخ ر  ص ح  ، و اْبن   ب لْ  ؛ع ل ى أ ن  احلْ ْصر  يف  قـ ْول ه  إال  الش اف ع يُّ فـ و ثـ ق ه  مم  و ثـ ق ه  اْبن  ج ر ْيج 
، و   ش ه اد ة  نـ ْفي  ال  يـ ر دُّ هب  ا  ، ف يه  ش ْيء  ع ْن اأْل ط ب اء  و ملْ  يـ ثْـب ْت  :، و قـ ْول ه  اإلسنويغ رْي مه  ا ك م ا ذ ك ر ه  ع د يّ 

، و ي ْكف ي يف  إثـْب ات ه  إْخب ار  الس يّ د  ع م ر   لطّ بّ  م نْ  ريض اهلل عنهقـ ْول  الش اف ع يّ  غ رْي ه ،  ال ذ ي ه و  أ ْعر ف  اب 
 .(1)"ه  خ رب   ال  تـ ْقل يد  حيث إنو مت  سُّك ه  ب ه  م ْن 

( أ ْي م ْطر ق  )م ْن غ رْي  ": وقال ( يف  اْلب د ن  )مب  ْنط ب ع  ا اْست ْعم ال  م ت ش مّ س  )و ك ر ه ( ش ْرع ا )تـ ْنز يه 
ْين ( ك احلْ د يد  )يف  ق ْطر  ح ارّ ( ك م ك ة  )م ا مل ْ  ي ْكر ه   ي رْب ْد( ل م ا ر و ى الش اف ع يُّ ع ْن ع م ر  أ ن ه  ك ان  النـ ْقد 

، و ق ال   ْلم اء  اْلم ش م س  ْغت س ال  اب  ، و  إ :اال  ْنه  ز ه وم ة  تـ ْعل و  أل ن  ن ه  ي ور ث  اْلرب  ص  ل  م  الش ْمس  حب  د هت  ا تـ ْفص 
ق ْت اْلب د ن  ب س خ ون   لن ااْلم اء  ف إ ذ ا ال  ف  اْلم ت س خ ن  اب  نـْه ا اْلرب  ص  خب  ال  يف  م   ،ك م ا س ي ْأيت    ،ر  ال  ي ْكر ه  ت ه ا خ 

، و احلْ   ف  اْلم ت ش مّ س  ب غ رْي  اْلم ْنط ب ع  ك اخلْ ز ف  ْث ري ه ا، و خب  ال  ْلم ْنط ب ع  م نل ذ ه اب  الزُّه وم ة  هب  ا ل ق و ة  أت   ي اض  أ ْو اب 
ْلم ْنط ب ع  م ْن غ رْي  النـ   ْين  ل ص ف اء  ج ْوه ر مه  ا أ ْو اب  ر د  أ ْو م ْعت د ل  أ ْو ق ْطر  ح ارّ  ْقد   .(2)"مه  ا يف  ق ْطر  اب 

ه  )ب ق ْطر ( ب ض مّ  اْلق اف  أ ْي: "وقال يف البهجة الكبري قوله:  ( و ل ْو ب نـ ْفس  ( م اء  )م ت ش مّ س  )و 
ي ة  )احلْ رّ   ( إان  ب ن اح  ف  اْلم ْعت د ل ة  و اْلب ار د ة  )يف  ف  ( الش د يد  خب  ال  ( أ ْي: م ْطر ق  ك ح د يد  و حن  اس  خب  ال  ء  )م ْنط ب ع 

ال ه  ش ْرع ا يف  اْلب د ن  ط ه ار ة  و  غ   ء  اخلْ ز ف  و احلْ ج ر  )ي ْكر ه ( اْست ْعم  اْلرب  ك  و احلْ ي اض  و إ ان  ه ا ل م ا ر و ى غ رْي  رْي ه  ك 
لش ْمس  ق ْد س خ ن ْت م اء  ق ال  ل ع ائ ش ة  و   ملسو هيلع هللا ىلصأ ن ه   :اْلبـ يـْه ق يُّ  فَِإنَُّه يُوِرُث  ،اَي مُحَرْيَاُء اَل تـَْفَعِلي َهَذا)) : اب 
ْلم اء   :و ل م ا ر و ى الش اف ع يُّ ع ْن ع م ر   ((اْلرَبَصَ  ْغت س ال  اب  إنّه  ي ور ث   :و ق ال   ،اْلم ش م س   أ ن ه  ك ان  ي ْكر ه  اال 
ل  ن  أ   :و اْلم ْعىن   ،اْلرب  ص   يف   ،ْلم ْنط ب ع  ز ه وم ة  تـ ْعل و اْلم اء  م ن ا الش ْمس  حب  د هت  ا تـ ْفص  ق ْت اْلب د ن  خ  ف إ ذ ا ال 

لن ار   ف  اْلم س خ ن  اب   .(3)"ع ل ْيه  اْلرب  ص  خب  ال 

ى طالع اإلمام األنصاري على أدلة املسائل، وكيف أنه استدرك علاى سعة لنا مد وهبذا يتبني  
كيف أنه عّضد ذاك احلديث اإلمام النووي تضعيفه للحديث الذي يكره استخدام املشمس، و 

 أبحاديث أخرى من طرق خمتلفة. واألنصاري هبذا يؤكد على صحة مذهب الشافعية يف املسألة.

                                      
 (. 1/8، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري، ( 1)
 .(1/8، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري، ( 2)
 (.1/27، )1، خمطوط، طغرر البهيةالزكراي األنصاري،  (3)
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 :الصالةكتاب من   مسائل: الثايناملطلب 

 :اانسيا أو  جاهالا   للنجاسةحكم صالة من صلى حامالا  املسألة األوىل:

 :املسألة عرض .1

 ؟اأو انسي   جاهال  ى وهو متلبس بنجاسة، ما حكم صحة صالة من صل  

  ابنجاسة عامد   اى متلبس  صالة من صل   على بطالن (1)أمجع الفقهاءقد 
 
وا يف اختلفو  ،هبا اعامل

ومل ينتبه لذلك إال بعد انقضاء صالته، فهل  ابنجاسة انسي   امتلبس   ىحكم صحة صالة من صل  
 ن صالته جمزئة؟ إوهل يلزمه إعادة صالته أم  ؟صالته صحيحة أم ابطلة

 .(2)إعادهتا يرى بطالن الصالة ووجوب   :والثاين ،يرى صحة الصالة :األول ؛وخالفهم على قولني

 ميكن حصر سبب اخلالف يف أمرين:و

ى أن وقوع هم يف أتثري اخلطأ والنسيان على شرط الطهارة من النجاسة. فمن رأالفاختاألول: 
قضى بصحة الصالة، ومن حصر  والدنيوي   اخلطأ والنسيان يف هذه املسألة يرفعان احلكم األخروي  

فال تسقط  ،أتثريمها يف رفع اإلمث فقط قضى ببطالن العبادة؛ لكون الطهارة هلا واجبة وشرط لصحتها
 .(3)ي حالأب

حال  فالقائلون ببطالن الصالة   ،(4)دة يف املسألةهم يف توجيه النصوص الوار اختالفالثاين: 
انعدام الطهارة من النجاسة مطلق ا استدلوا بعموم األدلة املوجبة لطهارة البدن والثوب واملكان، كقوله 

                                      
، د.ط، جملموعاالنووي، (، 1/189، )1ط، مواهب اجلليل، احلطاب، (1/114)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (1)

 .(1/750ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ، (3/142)
، د.ط، جملموعاالنووي، (، 1/189)، 1ط، اجلليل مواهب، احلطاب، (1/49)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (2)

 .(1/751ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ، (3/157)
 .(1/327)، 1ط، إرشاد الفحول، الشوكاين(، 1/335)، 1، طاألشباه والنظائرابن جنيم،  (3)
 ط،.داملغين، املقدسي،  ابن قدامة، 3/156)، د.ط، جملموعاالنووي، (، 1/188)، 1ط، تاجمغين احمل، الشربيين (4)

(1/751.) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص جاءت امرأة إىل النيب))وفيه أهنا قالت:  ريض اهلل عنها، وحديث أمساء (1)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿تعاىل: 
مث  ،ابملاء هُ صُ رِ قْ ه مث تَـ حتتُّ  :قال ؟صنع بهف تكي  ،حداان يصيب ثوهبا من دم احليضةإ :فقالت

إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، )): ريض اهلل عنها، وحديث عائشة (2)((فيه يصلِّ مث تُ  ،هحُ ضَ نْ تَـ 
 .(3)((وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

أن الشارع احلكيم قد أمر إبزالة  :وجه الداللة من هذه النصوصأن  ذكر صاحب املغين
وهو وجوب غسل الثياب من  ،ب صحة الصالة على هذا الشرطورت   وتطهري احملل ابملاء، ،نجاسةال

 .(4)فال تسقط ابجلهل أو النسيان ،لصحة العبادة النجاسات، وأن الطهارة منها شرط  

فاستدل  ،اجلهل والنسيان عذران مانعان من بطالن الصالة وأما الفريق الثاين الذي رأى أن  
ۇ ۇ ۆ ﴿: من تلك األدلة قوله تعاىل ،م األدلة ملوجبة للطهارةة جعلها خمصصة لعمو أبدلة جزئي

وحديث أيب سعيد  (5)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
فلما رأى  ،ا عن يسارهيصلي أبصحابه إذ خلع نعليه فوضعهم ملسو هيلع هللا ىلص بينما النيبّ ))اخلدري قال: 

قال: ما محلكم على إلقائكم نعالكم؟  هُ صالتَ  ملسو هيلع هللا ىلصذلك القوم ألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول هللا 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: إن جربيل عليه السالم أاتين فأخربين أن فيهما 

أو أذى فليمسحه  ايف نعليه قذرا ، وقال: إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر، فإن رأى ارا ذَ قَ 
الشارع احلكيم قضى بعدم مؤاخذة املخطئ والناسي، وأن  . ووجه الداللة أن  (6)((وليصل فيهما

مع عدم العلم هبا للزم استئناف الصالة وإعادهتا، والنيب مل  االطهارة من النجاسة لو كانت شرط  
 أو اجلهل بوجود جناسة. وهو دليل على صحة الصالة حال النسيان ،يستأنف الصالة

                                      
 .4( سورة املدثر، اآلية 1)
  .701(، حديث 1/344)، جناسة الدم وكيفية غسلهابب د.ط،  ،الطهارة، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (2)
 كتاب الطهارة، ابب إذا رأت املستحاضة الطهر،   ،(1/73) ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (3)

  .331حديث 
  .(2/48، د.ط، )ملغيناابن قدامة،  (4)
 .286اآلية  من ( سورة البقرة،5)
، 650رقم حديث ( 1/302) ،الصالة يف النعلابب ، الصالةكتاب ،  (1/485)، 1ط، سننال كتاب أبو داود،أخرجه  (6)

 .657، حديث رقم 3/220يب داود يف صحيح أ صححه األلباين
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 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

وهو ما عليه قول اإلمام الشافعي يف  ،اإلمام الرافعي القول املعتمد يف املذهب الشافعي اعتمد
 مثل دم الرباغيث وكان قليال   ،يحى رجل ويف ثوبه جناسة من دم أو قولو صل  "اجلديد: قال الشافعي: 

وما كان يف معىن ذلك أعاد  ،اأو عذرة أو مخر    بوال  ا أو قليال  ثري  كان ك  د، وإنع  مل ي   ؛وما يتعافاه الناس
القول القدمي ال يعيد، "لرأي الشافعي يف املسألة:  اقال النووي موضح   ،(1)"يف الوقت وغري الوقت

 .(2)"تلزمه اإلعادة :وقال يف اجلديد

يه قوالن: هل بنجاسة ثوبه فقال الغزايل: اخلامسة: اجلا": (3)قال الرافعي يف الشرح الكبري
 إاجلديد وجوب القضاء. ف

 
د أنه من الرتدُّ  ار  ث  وب، وم  ج  ا مث نسي فقوالن مرتبان وأوىل ابلو  ن كان عامل

قال الرافعي يف الشرح:  "كطهارة احلدث  ا فيه أو من قبيل الشروط  قبيل املناهى فيكون النسيان عذر  
ر إن مل ظ  ن   ،وهو ال يدرى ،عنهما جناسة غري معفوّ   ثوبه أو بدنه أو موضع صالته ىوعل ىإذا صل"

أنه  :وبه قال أبو حنيفة ،ففى وجوب القضاء قوالن: اجلديد ، مث تبني األمر لهيعلم هبا أصال  
واعلم أن هذا " ،(4)"أنه ال جيب :والقدمي، جيب،كما لو ابن له بعد الفراغ من الصالة أنه كان حمداث  

 .(5)"من قبيل الشرطالكالم يوجب أن يكون قوله 

 :اإلمام النووي -ب

 اسواء  أكان انسي   بنجاسة   اى متلبس  اختار اإلمام النووي قول من قضى بصحة صالة من صل  
و جهلها: ذكران بنجاسة نسيها أ ىمذاهب العلماء فيمن صل  "حيث قال:  (6)بوجودها هلا أو جاهال  

محد، وقال مجهور العلماء: ال إعادة عليه، ة وأقالب وبه قال أبو ،أن األصح يف مذهبنا وجوب اإلعادة
                                      

 .31ص، 1ط، ختصرامل، املزين (1)
 .(2/31د.ط، )، جملموعاالنووي،  (2)
 .(2/29)، ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(2/29)، ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 .(2/31)، ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
  .(3/155، د.ط، )جملموعاالنووي،  (6)
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حكاه ابن املنذر عن ابن عمر وابن املسيب وطاوس وعطاء وسامل بن عبد هللا وجماهد والشعيب 
ن املنذر: وبه أقول، وهو ثور، قال اب سحاق وأبوإزاعي و و األنصاري واأل لنخعي والزهري وحيىيوا

 .(1)"وهو املختار ،يف الدليل ي  مذهب ربيعة ومالك... وهو قو 

 اإلمام األنصاري: -ج

ى بال وضوء أن التلبس ابلنجاسة بغري عمد  له نفس حكم من صل   اإلمام األنصاري اعترب
نصراف للوضوء، ه واالفإن عليه قطع صالت اى بال وضوء انسي  صل   نْ م   ، وقد ثبت يف السنة أن  اانسي  

ألهنا ال تصح بدون وضوء، وهو  ؛ن يلزمه إعادة الصالةلكو  ،األنه مل يكن قاصد   ؛رفع عنه اإلمثوإمنا ي  
مث علم هبا بعد فراغه من صالته، فإنه يلزمه  ،بنجاسة اى متلبس  قال فيمن صل  نفس احلكم الذي ي  
 .اصد  ألنه مل يكن قا ؛رفع عنه اإلمثإعادة الصالة وإمنا ي  

خلْ ب ْث( أ ْي: ب ط ل ْت )و ب ط ل ْت و ل وْ ق ال  الن اظ م  ": (2)الغرر البهيةيف  األنصارياإلمام قال   جب  ْهل  اب 
ق يه م ا ك م ا س ي ْأيت   ن ه  أ ْو حم ْم ول ه  أ ْو م ال  ل  ب ب د  خلْ ب ث  اْلم ت ص  ة  اب  ْون ه  و ل ْو م ع  ج ْهل ه  ب و ج ود ه  أ وْ  ،الص ال   ب ك 

يح نْي :  الص  و خل  رب    (3)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿ :ل ق ْول ه  تـ ع اىل   ؛م ْبط ال   إَذا َأقْـبَـَلْت احْلَْيَضُة َفَدِعي الصَّاَلَة ))ح 
اْلَقرْبِ  ْلبَـْوِل فَِإنَّ َعامََّة َعَذابِ ِمن اتـَنَـزَُّهوا )). و خل  رب  : (4)((َوِإَذا َأْدبـََرْت فَاْغِسِلي َعْنك الدََّم َوَصلِّي

ّ إب  ْسن اد  ح س   (5)((ِمْنهُ  ْجت ن اب  اخلْ ب ث   .ن  ر و اه  الد ار ق ْطين  ة   ،ثـ ب ت  اأْل ْمر  اب  و ه و  ال  جي  ب  يف  غ رْي  الص ال 
ب  ف يه ا ي ف س اد   ،فـ ي ج  دّ ه  و النـ ْهي  يف  اْلع ب اد ات  يـ ْقت ض  لش ْيء  هن ْي  ع ْن ض   ه ا.و اأْل ْمر  اب 

ا خلْ ب ث  يف  اْلب د ن  و الثـ ْوب  و ق ْد ص ح ح  يف  الر ْوض ة  و أ ْصل ه ا حت ْر مي   ،ه ذ   ب ال  ح اج ة  يف   الت ض مُّخ  اب 
ة  أ ْيض ا ْلب د   ،و ص ح ح  يف  الت ْحق يق  حت ْر مي ه  ب ه  يف  اْلب د ن  د ون  غ رْي ه   ،غ رْي  الص ال  ب س ه  و م ر اد ه  اب  ن  م ا يـ ع مُّ م ال 

                                      
 .(3/163، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 (.1/341، )1، خمطوط، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (2)
 .4ملدثر، اآلية ( سورة ا3)
 ْست ح اض ة  الطُّْهر  يض، ك ت اب  احل  صحيحه،يف  البخاري اإلمامأخرجه  (4)

ب  إ ذ ا ر أ ت  امل (. 331( حديث رقم )1/73، )اب 
 (.333( حديث رقم )1/262) ابب املستحاضة وغسلها وصالهتاض، يك ت اب  احل،  صحيحهيف  اإلمام مسلموأخرجه 

م ه  لصالة، ك ت اب  ا  نن الكربى،السأخرجه البيهقي يف  (5) لتـ نـ زُّه  م ْنه  و احلْ ْكم  يف  بـ ْول  م ا يـ ؤْك ل  حلْ  ب  جن  اس ة  اْلبـ ْول  و اأْل ْمر  اب  ، اب 
 (.280( حديث رقم )1/310، )واء الغليلإر ( وصححه األلباين يف 459( حديث رقم )1/231)
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هن   لثـ ْوب  ل يـ و اف ق  م ا يف  الم ن ا هن  ا ر ْوض ة  و أ ْصل ه ا )ب ْطال  خلْ ب ث  ك ب ْطال  حلْ د ْث( أ ْي: ب ط ل ْت اب  ا و ل ْو ب س ْبق  اب 
حلْ د ث  و ل ْو م ع  س ْبق ه  خل  رب   م ْسل م   إَذا َفَسا َأَحدُُكْم )) :و خ رب    ،(1)((َغرْيِ َطُهور  اَل يـَْقَبُل اَّللَُّ َصاَلةا بِ )) :اب 

ْليَـْنَصِرفْ  ،تِهِ يف َصاَل  ْم ذ يُّ و ح س ن ه   (2)((َوْلُيِعْد َصاَلَتهُ  ،َوْليَـتَـَوضَّأْ  ،فـَ  .ر و اه  الرتّ 

حلْ د ث  أ ن ه  أ ْصل  م تـ ف ق  ع ل   هن  ا اب   ،ْيه  ك م ا م ر  يف  قـ ْول ه  ك احلْ د ث  اخلْ ب ث  و أ ف اد  الن اظ م  ب تـ ْعب ري ه  ب ب ْطال 
ف  احلْ د ث  ج ْهل  اخلْ   ف إ ن  يف   ا تـ ع ر ض  ل ْلج ْهل  م ع ه  د ون  احلْ د ث   ،ب ث  قـ ْوال  أ ن ه  ال  ي ض رُّ خب  ال  و س ب ب   ،و هل  ذ 

ط اب  الش ار ع  ق ْسم ان   ط اب  ت ْكل يف   ؛ذ ل ك  أ ن  خ  إْذ اجلْ اه ل   ؛فـ يـ ؤ ثّ ر  ف يه  اجلْ ْهل  و النّ ْسي ان   ،أب  ْمر  أ ْو هن ْي  خ 
ي غ رْي  م ك ل ف نْي   ال ف ة   ،و الن اس  ْلم خ  أْل ْسب اب  ف ال   ،ف ال  أي ْمث  ان  اب  ط اب  وْضع  و إ ْخب ار  و ه و  ر ْبط  اأْل ْحك ام  اب  و خ 
ل   ييـ ؤ ثّ ر  ف يه  ذ ل ك  ب د  ف  اجلْ اه ل  و الن اس  ف  يف  او م ْنش أ  اخلْ   ،يل  الض م ان  إب  ْتال  الرت  دُّد  يف  أ ن   :خلْ ب ث  ال 

ي أ ْو أ ن  الطُّْهر  ع ْنه  م ْن ق ب يل  الشُّ  ن اه ي فـ يـ ْعذ ر  ف يه  اجلْ اه ل  و الن اس  اب ه  م ْن ق ب يل  اْلم  ر وط  ف ال  اْست ْصح 
ي ة  حن ْو  و ق ْد و ر د  ف يه  أ ْلف اظ  ان   ،ان  ك م ا يف  ط ْهر  احلْ د ث  يـ ْعذ ر   ِمن َوتـَنَـزَُّهوا )) (3)﴾ۆ ۆ ۈ﴿ :ه 

ْرَهِم )) :و أ ْلف اظ  ش ار ط ة  حن ْو  خ رب    ((ْلبَـْولِ ا ا ب ني   ب ه  الر اف ع يُّ   (4) ((لدَّمِ ِمن اتـَُعاُد الصَّاَلُة ِمْن َقْدِر الدِّ  ك ذ 
م  اْلغ ز ايل ّ  و يف  ن ْسخ ة  ب د ل  اْلبـ ْيت  اْلم ْذك     ور :ك ال 

ـــــْت حبَـــــَدث  َوِإْن َســـــَبقْ   َوَبطََل
 

ـــــــق  ـــــــث  َوِإْن ِ َْهـــــــل  اتَـَّف  َوَخَب
ف اد ة  اْلم ْذك ور ة  م س او ي ة  ل ع ب ار ة  احلْ او ي  ي  و إ ْن ف اتـ تـْه ا اإْل 

 .(5)"و ه 

هو نفي  اإلمام األنصاريأن املراد بكالم  (الشرح الكبري)ه على يت  وقد أكد الشربيين يف حاش
ف  ن ْسي ان ه  و ق يل : ع ل ى اْلق ْول نْي  ك م ا "حيث قال:  ؛ي احلكمفْ نـ   إلمث دونا ( خب  ال  )قـ ْول ه : يف  ج ْهل  اخلْ ب ث 

                                      
 (.224( حديث رقم )1/204) ابب وجوب الطهارة للصالةارة، الطهك ت اب  ،  صحيحهيف  اإلمام مسلمأخرجه  (1)
( وقال احملقق 1005( حديث رقم )2/245، )ابب اذا أحدث يف صالته يستقبل، ك ت اب  الط ه ار ة    سننه،أخرجه أبو داود يف  (2)

ر ه ن  ب  م ا ج اء  يف  ك ر  اب  ، أبواب الرضاع،السنن، رنؤوط: حسن لغريه. وأخرجه الرتمذيشعيب األ  اه ي ة  إ تـْي ان  النّ س اء  يف  أ ْداب 
.1164( حديث رقم )3/460)  (، وحسنه الرتمذي عن علي بن ط ْلق 

 .5( سورة املدثر، اآلية 3)
ة  م  مج  اع  أ  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى،  (4) ع  الص ال  لن ج اس ة  و م ْوض  ة  اب  د  و غ رْي ه  بـْو اب  الص ال  ب  م ا جي  ب  غ ْسل ه  م ن  ، ْن م ْسج  اب 

( حديث 1/310، )ضعيف اجلامع الصغري وزايداته( وقال األلباين أبنه موضوع يف 459( حديث رقم )2/566، )الد م  
 (.2441رقم )

 .(1/341)، 1ط، خمطوط، بهيةالغرر ال، زكراي األنصاري (5)
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ف  يف   ن  اخلْ ال  ( أ ْي: ج ر اي  . )قـ ْول ه : ف ال  أي ْمث  ان  م ر  اهـ. )قـ ْول ه : و س ب ب  ذ ل ك   ..ج ْهل  اخلْ ب ث  د ون  احلْ د ث 
ح ة  اهـ. )قـ ْول ه : و ه و  ر ْبط  اأْل ْحك ام   ْنه  الصّ  ( نـ ْفي  اإْل مثْ  ال  يـ ْلز م  م  ( ه و  اخلْ ط اب  اْلم تـ ع لّ ق  ب ك ْون   ..إَلْ  إَلْ 

بـ ب ا أ ْو ش ْرط ا  .(1)"ق ال وا و ل ع ل ه  يـ ئ ول  إىل  م ا ذ ك ر ه  الش رْح  م ا  ،إَل ْ  ..الش ْيء  س 

ن ه ، أ ْو حم ْم ول ه   :)الر اب ع  "يف شرح الروض:  اإلمام األنصاريل وقا ل  ب ب د  ( اْلم ت ص  ط ه ار ة  الن ج س 
ق يه م ا ْهل ه  ب و ج ود ه   ،أ ْو م ال  ْون ه  م   ،فـ تـ ْبط ل  ب ه  و ل ْو م ع  ج  و خل  رب    (2)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿ :ل ق ْول ه  تـ ع اىل   ؛ْبط ال  وب ك 

يح   بَـَلْت احْلَْيَضُة َفَدِعي الصَّاَلةَ )) :نْي  الص ح   (3)(َوِإَذا َأْدبـََرْت فَاْغِسِلي َعْنك الدََّم َوَصلِّي( ،إَذا َأقـْ
ْجت ن اب  الن ج س   ثـ ب ت   لش ْيء  و ه و  ال  جي  ب  ب غ رْي  ت ض مُّخ   ،اأْل ْمر  اب  ب  ف يه ا، و اأْل ْمر  اب  ة  فـ ي ج  يف  غ رْي  الص ال 

ي ف س  هن ْ  دّ ه ، و النـ ْهي  يف  اْلع ب اد ات  يـ ْقت ض   .(4)"اد ه اي  ع ْن ض 

بذلك اإلمام  اموافق  ، املذهب املعتمد عند مجهور الشافعية اإلمام األنصاريُّ ح رج  وهبذا فقد 
 .لإلمام النووي اووجوب إعادهتا، وخمالف   ،قوهلم ببطالن الصالةالشافعي واإلمام الرافعي يف 

 :الثانية: حكم اجلمع بني الصالتني بسبب املرضألة املس

 :املسألة عرض .1

 بسبب اأو أتخري   ا)املغرب والعشاء( تقدمي   وأ الصالتني )الظهر والعصر(بني  معاجل ما حكم
 ؟املرض؟ هل جيوز ذلك للمريض أم ال

 جبواز فريق يقول ؛فريقني إىل شأن جواز اجلمع بني الصالتني للمريض يف قهاءالف اختلفوقد 
 ،وخالفهم هذا يشمل حكم اجلمع ألسباب أخرى كاملطر والريح والزالزل (5)ابملنع؟ يقضي :وآخر ،اجلمع

 .ع بسبب املرضمإىل غري ذلك، ولكننا نريد هنا أن حنرر القول يف حكم اجل ..وحكم اجلمع للمقيم

                                      
  .(1/341)، 1ط، خمطوطمنت البهجة،  على بد الرمحن الشربيينحاشية ع، عبد الرمحن الشربيين (1)
 .4 :( سورة املدثر، اآلية2)
 ْست ح اض ة  الطُّْهر  يض، ك ت اب  احل  صحيحه،يف  البخاري اإلمامأخرجه  (3)

ب  إ ذ ا ر أ ت  امل  (.324( حديث رقم )1/73، )اب 
 .(1/170)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز  (4)
، د.ط، جملموعاالنووي، (، 2/511)، التاج واإلكليل ملختصر خليل، العبدري(، 1/149)، 1ط، املبسوط، سيالسرخ (5)

 .(1/120)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي، (، 4/383)
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مسألة اجلمع،  وجهات النظر يف أتويل النصوص الواردة يف اختالفاخلالف إىل  سبب   ع  رجي  و 
 جيوز تقدميها وال وأن لكل صالة وقتها ال ،نة ملواقيت الصالةبعموم األدلة املبيّ  فالقائلون ابملنع استدلوا 

، وابألحاديث املتعلقة (1)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿أتخريها عليه، منها قوله تعاىل: 
الظهر إذا زالت ت وق))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن   ريض اهلل عنهك كحديث عبد هللا بن عمرو بذل

ووقت  ،الشمس ووقت العصر ما مل تصّفرَّ  ،الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر
ووقت صالة  ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،صالة املغرب ما مل يغب الشفق

فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإهنا  ،فجر ما مل تطلع الشمسالصبح من طلوع ال
 ا إنه ليس يف النوم تفريط  مَ أَ ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، وحبديث أيب قتادة عن النيب (2)((بني قرين شيطان تطلع

أن  :. ووجه الداللة(3)((األخرى الصالةِ  الصالة حىت جييء وقتُ  ن مل يصلِّ إمنا التفريط على مَ 
غري وقت الصالة  يفى صل   نْ م   د  وتوع   ،لتزام هباوشرط اال ،للصالة وقتها أابن أن   الشارع احلكيم قد

 .(4) ،)*(منها هو اجلمع الصوريجبواز اجلمع على أن املقصود  جبةابإلمث، ومحلوا مجيع األدلة املو 

والقائلون ابجلواز خصصوا األدلة العامة اليت استدل هبا املانعون أبدلة أخرى ختصص ذلك 
 ملسو هيلع هللا ىلص ى رسول هللالص)) :حديث ابن عباس أنه قال العموم، من تلك األدلة املخصصة مثال  

مل فعل  اسعيدا  فسألت :أبو الزبريقال  ،ال سفرو  يف غري خوفابملدينة  االظهر والعصر مجيعا 
. (5) ((من أمته اأراد أن ال حيرج أحدا  كما سألتين فقال:بن عباس ا سألت :ذلك فقال

فأمرها أن  ملسو هيلع هللا ىلصنيب استحيضت، فأتت ال سهلة بنت سهيل  أن )) :ريض اهلل عنهاوحبديث عائشة 
                                      

 .103( سورة النساء، اآلية 1)
 .1417ديث ( ح2/104) ،كتاب املساجد، ابب أوقات الصلوات اخلمسد.ط،   ،حيحالص ،اإلمام مسلمأخرجه  (2)
 .1594( حديث 2/138) ،كتاب املساجد، ابب قضاء الصالة الفائتةد.ط،   ،الصحيح ،مام مسلماإلأخرجه  (3)

ة املغرب إىل آخر )*( اجلمع الصوري: هو أن تؤخر صالة الظهر إىل آخر وقتها، وتقام صالة العصر بعدها مباشرة، وتقام صال
لكن أبن يؤخر الظهر كما فعل رسول هللا إىل آخر و "لى: بن حزم ىف احملااإلمام ل ا مباشرة. قاهوقتها وتقام صالة العشاء بعد

ويسلم منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤذن للعصر، ويقام وتصلى يف وقتها؛ وتؤخر املغرب كذلك إىل  ،وقتها؛ فيبتدأ يف وقتها
يف وقتها. فقد صح ا ويقام وتصلى العشاء ؤذن هليكرب هلا يف وقتها ويسلم منها، وقد دخل وقت العشاء: في  آخر وقتها؛ ف

 .205، ص 2. ابن حزم: احمللى، د.ط، ج"هبذا العمل موافقة األحاديث كلها
.(2/24)، د.ط، فتح الباري، ابن حجر (4)
 .1667(، حديث 2/152) ،اجلمع بني الصالتني يف احلضركتاب املساجد، ابب د.ط،   ،الصحيح ،اإلمام مسلمأخرجه  (5)
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جتمع بني الظهر والعصر بغسل، واملغرب  نفلما جهدها ذلك أمرها أ ،تغتسل عند كل صالة
 .(1)((سل، وتغتسل للصبحغُ بوالعشاء 

املرض، وقد رخص  ر  ذْ ص يف اجلمع للمقيم بدون ع  قد رخ   ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب   :ووجه الداللة
على  اة أداء الصلوات يف وقتها قياس  هبا من مشق  ملا يلحق  ؛وهي يف حكم املريض ،للمستحاضة يف اجلمع

 .(2)إىل دليل مرجح يفتقر   فإنه أتويل بعيد   ،صوراي   اأما أتويل حديث ابن عباس أبنه كان مجع   ،حكم املسافر

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

القول املعتمد يف املذهب الشافعي يف منع الرتخيص للجمع بني  يُّ اإلمام الرافع اعتمد
والثاين: املشهور أنه ال مجع ابملرض واخلوف "فقد جاء يف الشرح الكبري قوله:  ،الصلوات للمريض

وعن مالك وأمحد أنه  ،األسباب مع حدوثها يف عصرهمجع هلذه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  إذ مل ينقل أن   ؛والوحل
 .(3)"..والوحل، وبه قال بعض أصحابناجيوز اجلمع ابملرض 

فأما اجلمع يف الزالزل والرايح والعاصفة والظلمة واملدهلمة "وقال اإلمام القزويين يف احلاوي: 
ومل  ،على عهد رسول هللالوجود كل ذلك كان  ؛فغري جائز، وكذلك يف العتمة واألمراض واخلوف العام

 .(4)"ينقل عنه أنه مجع يف شيء غري املطر

حيث قال:  ؛نقل النووي عن اإلمام الشافعي عدم جواز اجلمع بني الصالتني ألجل املرضد وق
 .(5)"املشهور يف املذهب واملعروف من نصوص الشافعي وطرق األصحاب أنه ال جيوز اجلمع ابملرض"

                                      
وضعفه ، 295(، حديث رقم 51كتاب الطهارة، ابب من قال جتمع بني الصالتني )ص،  1ط، السننابن داود،  أخرجه (1)

 (.1/127) ضعيف أيب داوداأللباين يف 
 .(5/218)، 2، طشرح مسلملنووي، ا (2)
 . (2/274)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 . (2/497)، 1ط، احلاوي الصغري، القزويين (4)
 .(4/383)، د.ط، جملموعاالنووي،  (5)
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 :اإلمام النووي -ب

فعي والقول بذلك اإلمام الرا اخمالف   ،ام النووي القول جبواز اجلمع لعذر املرضاختار اإلم
قال مالك وأمحد جيوز  :وقال الرافعى"د يف املذهب الشافعي. فقد قال يف اجملموع ما نصه: املعتم

ل ، وقا(2)"وهو املختار". وقال يف شرح مسلم: (1)"اجد   الوجه قوي   وهذا ،اجلمع بعذر املرض والوحل
 .(3)"قلت جبواز اجلمع ابملرض ظاهر خمتار"يف الروضة: 

 :زكراي األنصاري سالمخ اإلترجيح شي -ج

بذلك اإلمام الشافعي  اموافق   ،املذهب املعتمد عند مجهور الشافعية اإلمام األنصاريرّجح 
البهجة  يف اإلمام األنصاريواإلمام الرافعي يف منعهم الرتخيص للمريض اجلمع بني الصالتني. قال 

م  الن اظ م  أ ن ه  ال  مج ْ " الكبري: ف  أ ْو و ْحل  أ ْو حن ْو ه ا، و ه و  ع  مب  ر ض  أ ْو ر يح  أ ْو ظ ْلم ة  أ ْو خ وْ و ع ل م  م ْن ك ال 
؛  اب ن ا ق ال  الر   ،و خل  رب   اْلم و اق يت  ف ال  خي  ال ف  إال  ب ص ر يح   ،ه  ملْ  يـ نـْق لْ أل ن  اْلم ْشه ور  : و ج و ز ه  بـ ْعض  أ ْصح  اف ع يُّ
ْلم ر ض  و اْلو ْحل   (5)ْلق اض ياو   (4)ك اخلْ ط ايب ّ   ّ  اب  ين   .(6)"و الرُّواي 

جبواز  وقال ،اإلمام األنصاريونقل الشيخ أيب العباس بن أمحد الرملي تضعيف ما ذهب إليه 
قال الرملي يف  ،ملا ذهب إليه النووي االب مرجح  اجلمع للمريض، وهو ما اختاره ابن املقرئ يف روض الط

                                      
 .(3/383)، د.ط، جملموعاالنووي،  (1)
 .(5/218) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (2)
 .(1/401)، 3ط، روضة الطالبني، النووي (3)
ا يف علم العربية، والفقه، كان رأس  الشافعي،   ،البسيت اإلمام أبو سليمان اخلطايب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خطابهو  (4)

وشرح أمساء هللا احلسىن، وكتاب الغنية عن الكالم  ،غريب احلديثو : معامل السنن، منها توله مصنفا وغري ذلك، ..واألدب
 .(1/219) طبقات الشافعينيابن كثري،  سنة مثان ومثانني وثالمثائة،.. تويف وأهله، وكتاب العزلة

والتتمة، والتهذيب، وكتب الغزايل  اخلراسانيني كالنهاية، إذا أطلق القاضي يف كتب متأخري"قال الشيخ أبو زكراي النووي:  (5)
صاحب التعليقة املشهورة يف املذهب ، حسني بن حممد بن أمحد أبو علي املروزي. وهو .."وحنوها، فاملراد القاضي حسني

م يي السنة البغوي، وإمازي، وكان يقال له حرب األمة، وتفقه عليه أبو سعد املتويل، وحموالفتاوى، تفقه على القفال يعين املرو 
 .(444-1/443) طبقات الشافعينيابن كثري، . مات يف احملرم من سنة اثنتني وستني وأربعمائة، احلرمني أيض ا

 .(1/469)، 1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (6)
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( ق ال  ش ْيخ ن ا(1))قـ ْول ه  "ىن املطالب: حاشيته على كتاب أس ْلم ر ض   .(3)"ض ع يف   (2): اْلم ْخت ار  ج و از  اجلْ ْمع  اب 

وهكذا يتمسك اإلمام األنصاري ابلقول املعتمد لدى الشافعية القاضي مبنع اجلمع للمريض، 
 بذلك قول اإلمام الرافعي يف املسألة. اموافق  

 :السجود يف صالة الكسوف املسألة الثالثة: حكم إطالة

 :املسألة عرض .1

إطالة السجود، أم  ؛يف سجود صالة الكسوف ملسو هيلع هللا ىلصما هو الفعل املطابق لسنة الرسول 
 لسجود ابلقدر املعتاد يف الصالة العادية؟ء ابكتفااال 

وا يف اختلفيف طول السجود ما كان بقدار ثالث تسبيحات، و  أقل الكمال اتفق الفقهاء أن  وقد 
هم على اختالف، و (4)د يف صالة الكسوف على القدر املعتاد يف الصلوات العاديةالسجو طالة إحكم 
 :قولني

 وخمالفة ذلك للسنة. ،ن بعدم مشروعية اإلطالةو القول األول: القائل - أ

 ومطابقة ذلك للسنة. ،ةن مبشروعية اإلطالو الثاين: القائل القول -ب

 كل فريق يف توجيهها.  اختالفو  ،إىل تعارض ظواهر النصوص ختالفيعود سبب االو 

 القائلني بعدم مشروعية اإلطالة وخمالفة ذلك للسنة.: أدلة القول األول •

فقام النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصكسفت الشمس على عهد رسول هللا ))لت: اق ريض اهلل عنهاعن عائشة  -
ن مث رفع رأسه فأطال القراءة وهي دو  ،مث ركع فأطال الركوع ،ل القراءةى ابلناس فأطافصلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
 ة املفتني للنووي.ئ يف روض الطالب وهناية مطلب الراغب، شرح روضة الطالبني وعمدأي: قول ابن املقر  (1)
 .أي: قال شيخنا: زكراي األنصاري (2)
 .(1/245)، د.ط، حاشية الرملي على على أسىن املطالب، الرملي (3)
، الشربيين(، 1/207)، 2، طيف فقه أهل املدينة الكايف ،ابن قدامة(، 2/182)، د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (4)

 .(2/274)ط، .داملغين، امة املقدسي، ابن قد(، 1/318)، 1ط، مغين احملتاج
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مث قام  ،مث رفع رأسه فسجد سجدتني ،مث ركع فأطال الركوع دون ركوعه األول ،قراءته األوىل
 .(1)((فصنع يف الركعة الثانية مثل ذلك

يف  ملسو هيلع هللا ىلص سفت الشمس على عهد رسول هللاك)) قال: ريض اهلل عنهعن جابر بن عبد هللا  -
 ،مث ركع فأطال ،جعلوا خيرونأبصحابه فأطال القيام حىت  ملسو هيلع هللا ىلصفصلى رسول هللا  ،يوم شديد احلر
 ،ا من ذاكمث قام فصنع حنوا  ،مث سجد سجدتني ،مث رفع فأطال ،مث ركع فأطال ،مث رفع فأطال

 .(2)((فكانت أربع ركعات وأربع سجدات

فصلى رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا انكسفت الشمس على عهد رسول )) :عن ابن عباس قال -
ا مث رفع فقام قياما  ،ا طويالا مث ركع ركوعا  ،ةسورة البقر  قدر حنو ا طويالا فقام قياما  ،والناس معه ملسو هيلع هللا ىلص

مث قام  ،مث سجد ، وهو دون الركوع األولا طويالا مث ركع ركوعا  ، وهو دون القيام األولطويالا 
مث رفع فقام  ، وهو دون الركوع األولويالا ا طمث ركع ركوعا  ،وهو دون القيام األول ا طويالا قياما 
مث  ،مث سجد ، وهو دون الركوع األولا طويالا مث ركع ركوعا  ،قيام األول وهو دون الا طويالا قياما 

 .(3)((انصرف وقد اجنلت الشمس

خبالف بياهنا أن القيام والركوع  ،ووجه الداللة أن النصوص الواردة مل تذكر إطالة السجود
 .يكون طويال  

 ومطابقة ذلك للسنة. ، مبشروعية اإلطالةنيالقائل دلة القول الثاين:أ •

صالة الكسوف فقام فأطال  ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول هللا )) :عن أمساء بنت أيب بكر قالت -
مث سجد  ،مث رفع ،مث ركع فأطال الركوع ،مث رفع فقام فأطال القيام ،مث ركع فأطال الركوع ،القيام

مث ركع فأطال  ،مث رفع فقام فأطال القيام ،طال السجودمث سجد فأ ،مث رفع ،فأطال السجود
مث  ،مث سجد فأطال السجود ،مث رفع ،مث ركع فأطال الركوع ،فأطال القيام ع فقاممث رف ،الركوع

                                      
(، 1/234) ،تنكسف الشمس ملوت أحد وال حلياته ، كتاب الكسوف، ابب ال1ط ،هصحيح يف ،البخاري اإلمامأخرجه  (1)

 .1058حديث 
 .3138(، حديث 3/30) ،ب صالة الكسوفكتاب الكسوف، اب  د.ط، ،الصحيح ،اإلمام مسلمأخرجه  (2)
 .3138(، حديث 3/30) ،وف، ابب صالة الكسوفكتاب الكسد.ط،   ،الصحيح ،اإلمام مسلمأخرجه  (3)
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 .(1)((مث انصرف ،رفع مث سجد فأطال السجود

ا خيشى أن فزعا  ملسو هيلع هللا ىلصفقام النيب  ،سفت الشمسخُ )) :قال ريض اهلل عنهوعن أيب موسى  -
 .(2)((يفعلهما رأيته قط  ،فصلى أبطول قيام وركوع وسجود ،فأتى املسجد ،ن الساعةتكو 

، فقام رسول ملسو هيلع هللا ىلصانكسفت الشمس على عهد رسول هللا ))عن عبد هللا بن عمرو قال:  -
يكد يرفع، مث  جد فلممل يكد يركع؛ مث ركع فلم يكد يرفع، مث رفع فلم يكد يسجد، مث س ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 .(3)((سجد فلم يكد يرفع، مث رفع، وفعل يف الركعة األخرى مثل ذلكرفع فلم يكد يسجد، مث 

)).. مثَّ رََكَع بَِنا َكَأْطَوِل َما رََكَع بَِنا يف َصاَلة  َقطُّ اَل قال:  ريض اهلل عنهعن مسرة بن جندب  -
 .(4)((طُّ اَل َنْسَمُع َلُه َصْواتا مثَّ َسَجَد بَِنا َكَأْطَوِل َما َسَجَد بَِنا يف َصاَلة  قَ  ،َنْسَمُع َلُه َصْواتا 

واليت مل يرد  ،ألدلة اليت استدل هبا الفريق األولزادت على تلك اأن هذه األدلة  :ووجه الداللة
وال يضر كون أكثر الرواايت ليس ". قال النووي: امعتربة شرع   فيها إطالة السجود، والزايدة من ثقة  

ثقة مقبولة مع أن تطويل السجود اثبت من رواية مجاعة كثرية ألن الزايدة من ال ؛فيهما تطويل السجود
ورواه البخاري من رواية مجاعة آخرين، وأبو  ،من رواييت عائشة وأيب موسى بة، وذكره مسلم  من الصحا

 .(5)"به العمل   فتعني    ؛فتكاثرت طرقه وتعاضدت ،داود من طريق غريهم

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،ةقول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسأل -2

 :اإلمام الرافعي -أ

قال للسنة،  اإلطالة يف سجود الكسوف، وأن فعل ذلك خمالف   جوازعدم فعي يرى اإلمام الرا
                                      

  .745، حديث (1/149، )األذانكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (1)
 .1044(، حديث 2/34)الصدقة يف الكسوف ب الكسوف، ابكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (2)
، وصححه األلباين يف 1194(، حديث 1/490، ابب من قال يركع ركعتني )كتاب الصالة،  1ط، السننابن داود، أخرجه  (3)

 (.1079( حديث رقم )4/354) صحيح أيب داود،
، وضعف إسناده األرنؤوط 1182ديث (، ح2/386، كتاب الصالة، ابب من قال أربع ركعات )السننأبو داود، أخرجه  (4)

 . لسنن أيب داووديف حتقيقه 
 .(6/215) 2ط، شرح مسلمالنووي،  (5)
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أظهرمها وهو املذكور يف  ؛ويقال: وجهان ،؟ فيه قوالنوهل يطول السجود يف هذه الصالة"رمحه هللا: 
 . جاء يف املنت للغزايل(2)"بني السجدتني ة  د  عْ ق  ل الطوّ  هد، وال ي  : ال، كما ال يزيد يف التش(1)الكتاب
 .(3)"وال يطول السجدات وال القعدة بينهما"قوله: 

 :اإلمام النووي -ب

اإلطالة يف  جبواز، وقال (4)فقد خالف القول املعتمد عند الشافعية :أما اإلمام النووي
وما قدمناه  فإذا عرفت هذه األحاديث" اجملموع: وأن ذلك مطابق للسنة. قال رمحه هللا يف ،السجود
 ،الصحيح :قلت". وقال يف الروضة: (5)" القول ابستحباب تطويل السجودتعني  . .الشافعي من نصّ  

 .(7)ح يف شرح مسلموكذا صر   (6)"املختار له أنه يطول السجود يف هذه الصالة

 اإلمام األنصاري: -ج

حلجية األدلة  اام النووي القائل مبشرعية إطالة السجود، نظر  قول اإلم اإلمام األنصاريح رج  
( "، قال يف البهجة الكبري: ة بذلكالقائل الت ش هُّد  )و  ة ( ك م ا ص ح ح ه  الر اف ع يُّ ك  ... )و ال  ي ط وّ ال  يف  س ْجد 

ال   ْعت د  ت نْي  ك اال  ة ( ب نْي  الس ْجد  ات نْي ( أ ْي: الس ْجد ة   :ث اين  )قـ ْلتلرُّك وع  الم ن اال  يف  )قـ ْعد  و ر ْد يف  ط ول  ه 
يح نْي  و   ة  )أ ح اد يث  ع م د( يف  الص ح  ة  م ْذه ب  الش اف ع يّ   ،اْلق ْعد  : إن ه  يف  الس ْجد  و ق ال   ،و ق ال  اخلْ ط ايب ّ 

، ب ْل الص و اب   يح  اْلم ْخت ار  يح ة  النـ و و يُّ: إن ه  الص ح  يف   و ق ْد ن ص  الش اف ع يُّ ع ل ْيه   ،ل أْل ح اد يث  الص ح 
ع   : و ع ل ْيه  ف اْلم ْخت ار  م ا ق ال ه  اْلبـ غ و يّ  ،م و اض  الث اين  (8)ق ال  ة  اأْل وىل  ك الرُّك وع  اأْل و ل  و الث ان ي ة  ك   ،: إن  الس ْجد 

                                      
 ."عدة بني السجدتنيقكما ال يزيد يف التشهد، وال يطول ال"أي يف املنت، حيث قال الغزايل:  (1)
 .(2/373)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(2/373)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(3/31)، د.ط، جملموعاالنووي،  (4)
 .(3/51)ط، ، د.جملموعاالنووي،  (5)
  .(1/594)، 3ط، روضة الطالبني ،النووي (6)
 .(6/214) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (7)
ر ،الّسنة يحيمب  امللقب ، احلْ س نْي بن م ْسع ود بن حم  م د اْلم ْعر وف ابلفرّاء البغوّي اْلف ق يه الشافعيّ هو  (8) يف   اك ان  حبر    ،احملدّ ث املفسّ 

ري اْلم ْشه ور ، بن حم  م دْقه ع ن الق اض ي ح س نْي اْلع ل وم و أخذ اْلف   و كتاب شرح السُّن ة  ،وصن ف التـ ْهذ يب يف  اْلف ْقه ،وصن ف التـ ْفس 
ت ة عشر و مْخسما و ت ويّف  مبرو الرُّوذ ،و غري ذ ل ك ..يف  احل د يث  (.13/41) الوايف ابلوفيات. الصفدي، ئة  سنة س 
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ة  فـ ق ط ع   : و أ م ا اْلق ْعد  ُّ  ،الر اف ع يُّ أب  ن ه  ال  ي ط وّ هل  ا ق ال  تّ ف اق  ع ل ْيه  و نـ ق ل  اْلغ ز ايل  ف ه  فـ ق ْد ص ح   ، اال  ال  و اْلم ْخت ار  خ 
َلْم َيَكْد يـَْرَفُع، مثَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبَّ )) َلْم َيَكْد يـَْرَفُع، مثَّ فَ رَ َسَجَد فـَ َلْم َيَكْد َيْسُجُد، مثَّ َسَجَد فـَ  فـََعَل َع فـَ

َسَجَد فََأطَاَل السُُّجوَد، مثَّ رََفَع رَْأَسُه َوَجَلَس )) :ن س ائ يّ و ل ْفظ  ال ((يف الرَّْكَعِة اأْلُْخَرى ِمْثَل َذِلكَ 
  .(2)"(1)((فََأطَاَل اجْلُُلوس

و غ رْي ه  أ ن ه   لر اف ع يّ ْقل ه  ع ْن ق ْطع  اق ال  يف  الر ْوض ة  بـ ْعد  نـ  "يف شرح الروض:  اإلمام األنصاريوقال 
َسَجَد فـََلْم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبَّ )) :د يث  ع ْبد  اّلل   ْبن  ع ْمر و ْبن  اْلع اص  ح  يف  ح  و ق ْد ص   ،ال  ي ط يل  اجْل ل وس  

َعَل يف الرَّْكَعِة اأْلُْخَرى ِمْثَل مثَّ فَـ  ،مثَّ َسَجَد فـََلْم َيَكْد يـَْرَفعُ  ،مثَّ رََفَع فـََلْم َيَكْد َيْسُجدُ  ،َيَكْد يـَْرَفعُ 
 .(3)"ق ال  يف  اْلم ْجم وع  اْست ْحب اب  إط ال ت ه  و اْخت ار ه  يف  اأْل ذْك ار  اه  ك م ا و م ْقت ض  اهـ.  ((َذِلكَ 

وهكذا جند أن اإلمام األنصاري قد خالف متقدمي الشافعية فيما ذهبوا إليه، وصحح 
يف ذلك إىل األدلة الصحيحة الثابثة يف  اند  تإطالة السجود، مس املذهب على القول ابستحباب

 أبن هذا هو القول الصحيح لإلمام الشافعي رمحه هللا. لإلمام النووي الذي يعترب   األة، موافق  املس

 :املسألة الرابعة: حكم قضاء الصالة للحائض والنفساء

 :املسألة عرض. 1

لقضاء الصالة للمرأة احلائض والنفساء؟ هل يندب هلا ما هو احلكم الشرعي الثابت ابلنسبة 
 فائتة أايم حيضها أو نفاسها أم أن ذلك حمرم عليها؟قضاء الصلوات ال

إذا صلت  الصالة على احلائض والنفساء، وعدم صحة صالهتااتفق الفقهاء على حترمي وقد 
فاطمة بنت أيب  أن)) : اهلل عنهاريضإذ احليض والنفاس مانع من صحتها، فع ْن ع ائ ش ة   ؛يف هذه احلال

فإذا أقبلت  ،وليست ابحليضة ،ذلك عرق :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص فسألت النيب ،كانت تستحاض شيْ بَـ حُ 
                                      

ة  اْلك س وف  ، ك ت اب  ك س وف  الش ْمس  و اْلق م ر  سائي يف السنن الكربى،  الناإلمام أخرجه  (1) حديث  (2/343) نـ ْوع  آخ ر  م ْن ص ال 
 .(2/322لتعليق على ابن خزمية )ه األلباين يف اصحح(1880رقم )

 .(2/62)، 1ط، خمطوط، بهيةالغرر ال، زكراي األنصاري (2)
 .(1/286)، طد.، شرح الروض، راي األنصاريزك (3)
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وأمجعوا ". وقال ابن املنذر يف "اإلمجاع": (1)((وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ،احليضة فدعي الصالة
 .(2)"على إسقاط فرض الصالة عن احلائض

ها فور طهرها ولو يف آخر وقت ت  قْـ املرأة للصلوات اليت أدركت و  واتفقوا على وجوب قضاء 
إن طهرت ابلليل أو النهار، هل تقضي صلوات الليل كاملة؟ وهل  وااختلف، ولكنهم )*(بلحظةة الصال

 ؟ ها جاراي  يزال وقت   أم تكتفي بقضاء الصالة األخرية اليت ال ،تقضي صلوات النهار كاملة

رت من احليض أو النفاس بعد صالة العصر، هل تقضي وتوضيح ذلك يف حال من طه
أم تقضي العصر وحده؟ وإذا طهرت بعد صالة العشاء  ،مها صلوات النهارعتبار اب االظهر والعصر مع  

وليس هذا حمل تفصيل وال حبث هلذه  ي بصالة العشاء؟فأم تكت اهل تقضي املغرب والعشاء مع  
 املسألة.

وقد نقل ابن  ،القضاء مث املرأة بعدموال أت ،وات ليس بواجبوأمجعوا على أن قضاء تلك الصل
أمجع  ؛هذا احلكم متفق عليه". قال النووي: املسلمني على ذلكالنووي وغريمها إمجاع املنذر و 

                                      
  .320، رقم (1/71، كتاب احليض، ابب الصالة على النفساء وسنتها )1، طصحيح البخاري، البخاري اإلمام( أخرجه 1)
 (.1/37، )2، طاإلمجاعابن املنذر، ( 2)
بن تيمية: اسالم ال شيخ اإلق. يزال قائم ا ملانع الشرعي عنها، ووقت الصالة الحيث ارتفع ا ؛ابعتبارها مكلفة أبداء الصالة( *)

وإذا  ،كان عند مجهور العلماء: كمالك والشافعي وأمحد إذا طهرت احلائض يف آخر النهار صلت الظهر والعصر مجيع ا  وهلذا"
ن عوف وأيب هريرة وابن عباس؛ ألن طهرت يف آخر الليل صلت املغرب والعشاء مجيع ا كما نقل ذلك عن عبد الرمحن ب

وإذا طهرت  ،فتصليها قبل العصر يف آخر النهار فوقت الظهر ابق   فإذا طهرت ، حال العذرالوقت مشرتك بني الصالتني يف
. (21/434، )1ط، الفتاوى الكربى، . ابن تيمية"يف حال العذر؛ فتصليها قبل العشاء يف آخر الليل فوقت املغرب ابق  

احلائض: إذا ط ه رْت أهنم قالوا يف  ╚عباس  وقد ع ر ف عن الصحابة كعبد الرمحن بن عوف وأيب هريرة وابن": وقال أيض ا
قبل  غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا ط ه رْت قبل طلوع الشمس صل ت املغرب والعشاء. ومل ي عر ف عن صحايب 

وهذا مما يدلُّ على أنه كان الصحابة ]يرون[ أن الليل عند  خالف  ذل ك، وبذلك أخذ اجلمهور كمالك والشافعي وأمحد.
العشاء وإىل الفجر، والنصف الثاين من النهار مشرتك عند العذر بني الظهر والعصر من الزوال إىل عذر مشرتك بني املغرب و ال

]هود:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿الغروب، كما دل  على ذلك السنة، والقرآن يدلُّ على ذلك، قال هللا تعاىل: 
لك أمحد، فإن الصائم يصوم النهار، نهار، كما قد نّص على ذ، فالطرف األول صالة الفجر، فإن صالة الفجر من ال[114

صالُة الليل َمْثىن َمْثىن، فإذا خفَت الصبَح فأوتْر )): ملسو هيلع هللا ىلصوهو يصوم من طلوع الفجر، والوتر يصل ى ابلليل. وقد قال النيب 
 .(6/342)، 1ط، سائلجامع امل، . ابن تيميةبركعة((



 

79 

وأمجعوا على أنه ال  ،احلائض والنفساء ال جتب عليهما الصالة وال الصوم يف احلال املسلمون على أن
 :وقال يف شرح مسلم .(1)وأمجعوا على أنه جيب عليهما قضاء الصوم ،ةجيب عليهما قضاء الصال

الصالة كثرية متكررة فيشق قضاؤها خبالف أن  :يعين الصوم والصالة ،قال العلماء والفرق بينهما"
  .(2)"ورمبا كان احليض يوم ا أو يومني ،الصوم فإنه جيب يف السنة مرة واحدة

نقل ابن املنذر  (ابب ال تقضي احلائض الصالة)قوله: " قالين:ابن حجر العس وقال احلافظ
أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع  (4)عن معمر (3)وروى عبد الرزاق ،لكإمجاع أهل العلم على ذ وغريه

وأمجعوا على أن قضاء ما تركت من الصالة يف أايم "وقال ابن املنذر يف "اإلمجاع":  ،عليهالناس 
ْن ع  أ  و اتـ ف ق  اْلم ْسل م ون  ع ل  ": (6)وقال ابن رشد احلفيد (5)"عليهاحيضتها غري واجب  ْربـ ع ة  ى أ ن  احلْ ْيض  مي 

ة  و و ج وهب  ا  ف  -أ ْشي اء : أ ح د ها: ف ْعل  الص ال   .)*((7)"الص ْوم   أ ْعين  أ ن ه  ل ْيس  جي  ب  ع ل ى احلْ ائ ض  ق ض اؤ ه ا خب  ال 
                                      

 (.4/22) 2، طشرح مسلم( النووي، 1)
 (.4/22) 2، طشرح مسلملنووي، ( ا2)
ع ْن: أبيه، هـ، وروى 126مولده سنة ، أحد األعالم، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاينهو ( 3)

نف "التفسري" و "السنن" و "مص :له كتب كثرية منهاكثري،   ، وخْلقوالسُّْفيانني، ومالك ،وم ْعم ر، وابن ج رْيج، واألوزاعيّ 
 (.5/374) اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالمالذهيب،  .هـ211:  سنةوتويفالّرزّاق". عبد

 البصرة. ولدمعمر بن راشد بن أيب عمرو األزدي احلداين ابلوالء، أبو عروة: فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقة. من أهل هو ( 4)
حد ث عن: الزُّهري، وق تادة، وعمرو  دث.بصري، وطلب العلم وهو حوشهد جنازة احلسن ال ،واشتهر فيها ،هـ95هبا سنة 

 (.7/5) سري أعالم النبالءالذهيب،  .هـ153: وتويف سنةبن دينار، وزايد بن ع القة، وغري هم.. 
.(1/37، )2ط، اإلمجاع، ابن املنذر(5)
ل س ْوف  الو قْ مة العال ،أبو الوليد ،محد بن رشد األندلسىأبن أمحد بن أمحد بن  حممدهو ( 6) ا له عن ويلقب ابحلفيد متييز   ،ت  فـ يـْ

"الك لي ات" يف  الطّ بّ  :له كتب كثرية منها ،520جده املتوىف سنة   ْجت ه د" يف  الف ْقه، و 
اي ة امل و و يل   ق ض اء  قـ ْرط ب ة، ف ح م د ت . "بد 

 (.21/307) لنبالءسري أعالم االذهيب،  .ودفن ىف قرطبةهـ 595مبراكش  تويف، تهسري  
 .كتاب الغسل، الباب الثالث يف أحكام هذين احلدثني اجلنابة واحليض،  (1/62)، 1ط، بداية اجملتهد، بن رشدا (7)
ي( قوله: جاء يف كتاب )طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح( يف ترمجة )اْبن اْلع ب اس( *) ي أ ب و بكر اْلبـ ْيض او ّي اْلف ار س  ، الق اض 

ر ة" ذكر ف يه : أن احلْ ائ ض ل و ق ال ت: أ ان أتربع ب ق ض اء م ا ف ات  من الص ل و ات يف  أ اي  ه  كتاب "اأْل د ل ة يف  ل  " م  تـ ْعل يل مس ائ ل التـ ْبص 
. وجاء يف كتاب 91حة صف 1اجلزء  "بـ ْبت من النـ و اف ل، ف أ ما ق ض اء ذ ل ك فالاحْليض؛ قـ ْلن ا: ال  جيوز ذ ل ك، بل تصلني م ا أ حْ 

كر ب لقاضي أبوترمجة )حممد بن أمحد بن العباس ازكراي حيىي بن شرف النووي يف  الدين أيب يقات الفقهاء الشافعية حمليطب
كر فيه أن احلْ ائ ض ل و ق ال ت: أ ان أتربع ب ق ض اء م ا ذ  ،له كتاب "األدلة يف تعليل مسائل التبصرة"البيضاوي الفارسي( قوله: 

م احْليض؛ قـ ْلن ا: ال  جيوز ذ ل ك، بل تصلني م ا أ ْحبـ ْبت من النـ و اف ل، ف أ ما ق ض اء ذ ل ك فال ات  من الص ل و ات يف  ف    .19ص "أ اي 
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النفاس و  ا يف ماهية احلكم الشرعي ابلنسبة لقضاء الصلوات الفائتة أايم احليضو اختلفوهكذا 
 الشرعي إن أرادت املرأة قضاء تلك الصلواة الفائتة؟ إن أرادت املرأة فعل ذلك!، فما احلكم  

يرجع سبب اخلالف إىل االختالف يف توجيه مفهوم النصوص اليت متنع املرأة من قضاء و 
لرفع أايم حيضها أو نفاسها، فهل النهي الوارد هو للتحرمي أو للكراهة أو الصلوات اليت فاتتها 

 ستحباب أو الندب؟وابلتايل يبقى األمر على اال ،الوجوب

 ومها هي:تلك النصوص املختلف يف تعليل مفهوعمدة 

ال هت  ا إ ذ ا ط ه ر ْت؟ أ ن  اْمر أ ة  ق ال ْت ل ع ائ ش ة : أ جت ْز ي إ ْحد اان  ص  ما أخرجه البخاري عن معاذة  -أ
؟ ، ويف رواية (1)َأْو قَاَلْت: َفاَل نـَْفَعلُُه(( ،َفاَل َيَُْمُراَن بِهِ ملسو هيلع هللا ىلص يُض َمَع النَّيبِّ ا حنَِ ))ُكنَّ  فـ ق ال ْت: أ ح ر ور ي ة  أ ْنت 

 ؟أتقضي إحداان الصالة أايم حميضها :فقالت عائشة سألت امرأة أن ةمعاذ مسلم: عن
؟أ ح   :عائشة فقالت ؤمر مث ال تُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسول هللا  كانت إحداان حتيضُ  قد)) ر ور ي ة  أ ْنت 

 .(2)بقضاء((

عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت: ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي  -ب
؟ :فقالت ؟الصالة نا ذلك كان يصيبُ )) :قالت ،ولكين أسأل ،لست حبرورية :قلت   أ ح ر ور ي ة  أ ْنت 

 .(3)((وال نؤمر بقضاء الصالة ،بقضاء الصومؤمر فنُ 

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،ةي والنووي يف املسألقول اإلمامني الرافع -2

 اإلمام الرافعي: -أ

، الفائتة على املرأة اليت فاتتها الصلوات أثناء حيضها قضاء الصلواتاإلمام الرافعي يرى حترمي 
ألن العبادة ال تكون إال إبذن  ؛عنه اا منهي  ور  ظحم اأمر   ألهنا ارتكبت ؛أمثتوهي إن فعلت ذلك 

                                      
 .321( رقم 1/122) ضي احلائض الصالةابب ال تق ،احليضكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (1)
 ( 1/265)وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ابب  د.ط، احليض، كتاب لصحيحامسلم،  اإلمامأخرجه  (2)

 .335رقم 
 ( 1/265)وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ابب د.ط،  احليض، كتاب الصحيحمسلم،  اإلمامأخرجه  (3)

 .335رقم 
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وهو  .(1)وعليه املذهب عند املالكية ،بكر البيضاوي من الشافعية وبه قال القاضي أبو الشارع.
: املشهور عند احلنابلة.  ْن ع  الط ه ار ة  ل ه  "و" و اْلو ض وء ،"ق ال  يف  اْلف ر وع  ة  "ع"  و ه و  د م  ط ب يع ة ، مي  و الص ال 

يه ا "ع" ق يل  أل  مْح د  يف  ر و   : ف إ ْن أ ح ب ْت أ ْن تـ ْقض  و ال  تـ ْقض  ف  اي ة  اأْل ثـْر م  ال  ا خ  ، ه ذ  : ال   ،السُّن ة   يـ ه ا؟ ق ال 
 .(2)"ف ظ اه ر  النـ ْهي  الت ْحر مي

 اإلمام النووي: -ب

تلك الصلوات، وهي إن فعلت ذلك تكون قضاء باملرأة اإلمام النووي يرى كراهة أن تقوم 
ال ثواب  امطلق   عليه وال تثاب بفعله، حبيث تنعقد صالهتا نفال   مثلكنها ال أت اقد ارتكبت مكروه  

ألهنا منهية عن الصالة لذات الصالة، واملنهي عنه لذاته ال ثواب  ؛فيه، وال تنعقد قضاء  للفريضة
يف املذهب الشافعي، قال اإلمام  اوصار معتمد   ،م الرمليقول اإلمام النووي وتبعه اإلما ذافيه. وه

ا أ ف اد ه  الش ْيخ  اأْل  و  "الرملي:  م  ا  -أي النووي يف منهاج الطالبني-ْوج ه  ك  ة  ق ض ائ ه  ب ْل ق ال   ؛ك ر اه 
: إن   ر ين  ْعر وف  بـ ْعض  اْلم ت أ خّ  ا ق ال ه  ش  و اأْل وْ "قال اإلمام الشربيين:  ،"ه  اْلم ْشه ور  اْلم  م  ه  ك  ن ا: ج  ْيخ 

.. م  الت ْحر مي  ْل تـ نْـ و ع ل ى ه ذ   ع د  م  اال  ا ه  ه  ع د  ، و اأْل ْوج  ؟ ف يه  ن ظ ر  هت  ا أ ْو ال   أل ن  ؛ نعقادع ق د  ص ال 
م  اال   ة  إذ ا ملْ  ت ك ْن م ْطل وب ة  ع د   .(3)"...نعقاداأْل ْصل  يف  الص ال 

قوله: وجيب على احلائض " :سنوييف شرح الروضة والرافعي لإل وجاء يف كتاب املهمات
ابل  : ماريض اهلل عنهاأن معاذة العدوية قالت لعائشة  يملا رو  ؛وم وإن مل جيب قضاء الصالةقضاء الص

كنا ندع الصالة والصوم على ))احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة فقالت: أحرورية أنت؟ 
أن قضاء الصالة  -رمحه هللا-بني مل ي   (4)((صوم وال نقضي الصالةقضي النف ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول هللا 

قل ابن الصالح والنووي يف طبقاهتما عن نف ،وا فيهاختلفكيف احلال؟ وقد   هو حرام أو مكروه أوهل 

                                      
 (.1/208، )2ط ،شرح خمتصر خليل، اخلرشي(، 01/172، )د.ط، حاشية الدسوقي، ديرالدر  (1)
 .(1/346)، اإلنصاف، املرداوي(، 1/352، )1ط، الفروع، دسياملق (2)
 (.1/279، )1ط، مغين احملتاج، ( الشربيين3)
، 321( رقم 1/71) ،ال تقضي احلائض الصالةابب  احليض،كتاب ،  1ط، صحيح البخاري، البخاري اإلمامأخرجه  (4)

( 1/182) وم على احلائض دون الصالة،وجوب قضاء الصابب  ،يض، د.ط، كتاب احلالصحيح، اإلمام مسلمأخرجه و 
  .335رقم 
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والذي نقله  ،وقياسه البطالن ،البيضاوي يف شرحه كتابه املسمى "ابلتبصرة" أنه حيرم عليها ذلك
هنت السائلة يف كتابه املسمى "ابألدلة ملسائل التبصرة" واستدل عليه أبن عائشة  البيضاوي قد رأيته

التذكرة يف شرح ـ "يف تصنيفه املسمى ب اوليس مذكور   ،مر بفعلهوأبن القضاء حمله فيما أ   ،عن ذلك
 التبصرة" وهللا أعلم. ورأي يف "شرح الوسيط" للعجلي ألنه ذكره وذكر مثله يف "الشامل" و"البحر"

 .(1)"عليه فإنه يستحب هلما القضاء ىقال: خبالف واملغم

 ألنصاري:اإلمام ا -ج

إن فعلت ذلك  املرأةقضاء تلك الصلوات، و بكراهة اإلمام النووي يف القول اإلمام األنصاري  وافق
إذ ال يلزم من عدم طلب  ؛ال نفال   افرض  ه خالفه يف القول ابنعقادها ولكن امكروه   افقد ارتكبت أمر  

و ع ل ى اْلك ر اه ة  ه ْل "قال:  لشافعية،وتبعه يف ذلك اإلمام شهاب الدين الرملي من ا ،هاانعقادالعبادة عدم 
؟ اأْل ْوج ه  نـ ع ْم إْذ ال  يـ ْلز م  م ْن ع د م  ط ل ب  اْلع ب اد ة  ع د م   هت  ا أ ْو ال  وهذا القول هو  ،(2)"ه ا...انعقادتـ نـْع ق د  ص ال 

تـ و ج ه  أ ن  و ْصف ه  هل  ا ال  ي ْكر ه ... و يـ  و يـ تـ و ج ه  اْحت م  "يف الفروع:  (3)نابلة؛ قال ابن مفلح املقدسيرواية عند احل
م  - ، يـ ْقت ض ي أ ْن ال  تـ ث اب  عليها -ع ل ْيه  الس ال  ة  ز م ن  احلْ ْيض   .(4)"ب نـ ْقص ان  الدّ ين  ب رت ْك  الص ال 

)حيرم( على املرأة )به( أي: ابحليض )وابلنفاس " شرح الروض: يف اإلمام األنصاريقال  •
وغريها، )مع زايدة حترمي الصوم(، وعدم صحته؛ لإلمجاع، وخلرب  م ابجلنابة( من صالة  ما حير 

، )ال الصالة(؛ ، )وتقضيه( وجواب  (5)((ومل تصم أليس إذا حاضت املرأة مل تصل)) الصحيحني:
، وألهنا تكثر، ((ر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالةكنا نؤم)) خلرب مسلم عن عائشة:

                                      
 .(2/368، )1ط، املهمات، اإلسنوي (1)
  .(1/330، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (2)
بلة يف شيخ احلنا ،دسي، مث الصاحلي الراميين، اإلمام العالمة الفقيههللا مشس الدين حممد بن مفلح بن حممد املق هو أبو عبد (3)

، وامل زّ ي والذهيب، ابن تيمية، ومسع من عيسى املطعم، وله مشايخ كثريون، منهم: الربهان الزرعي، و هـ708 سنة وقته، ولد
ا، وعلى احملرر حنو ا من جم .وكاان يعظمانه لدين، وله كتاب الفروع الذي اشتهر يف له شرح على املقنع يف حنو ثالثني جملد 

 (.6/14) ،نة يف أعيان املائة الثامنةالدرر الكام. ابن حجر،هـ763، تويف سنة اآلفاق
 .(1/197، د.ط، )كشاف القناع، البهويتو (، 1/352) ،4ط، روعلفا، لمقدسيا (4)
اإلمام أخرجه ، و 304( رقم 1/68) وم،ترك احلائض الصابب  احليض،كتاب ،  1ط، هصحيحيف  البخاري اإلمامأخرجه  (5)

  .79( رقم 1/86) ،قصان اإلميان بنقص الطاعاتابب بيان ناب اإلميان، ، د.ط، كتيف الصحيح، مسلم
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، خبالف الصوم، فإنه قد يتؤخر، ولو بعذر، مث تقض ، وألن أمرها مل ينب على أنفتشق خبالفه
، وهل حيرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خالف ذكره يف املهمات، ييؤخر بعذر السفر واملرض، مث يقض

هنت السائلة  ريض اهلل عنهاالبيضاوي أنه حيرم؛ ألن عائشة والنووي عن فنقل فيها عن ابن الصالح 
ذا أمر بفعله، وعن ابن الصباغ والروايين، والعجلي، أنه يكره ألن القضاء حمله فيما إعن ذلك، و 

، وال يؤثر فيه هني واألوجه عدم التحرميهلما القضاء. انتهى،  عليه، فيسنُّ  ىخبالف اجملنون واملغم  
 .(1)"ذكور منتقض بقضاء اجملنون، واملغمى عليهعائشة، والتعليل امل

القول بكراهة  الوجه الصحيح هويرى أن يف املسألة، فهو  نصاري بقول  نفرد اإلمام األاوقد 
بني قول اإلمام الرافعي القائل  اوسط   ا، وهو هبذا يسلك مسلك  افرض   صالهتا انعقادالقضاء مع صحة 

 نعقاد، وقول اإلمام النووي القائل بكراهة القضاء وبطالن االامطلق   نعقادبتحرمي القضاء وبطالن اال
 .ال نفال   افرض  

أصحاب هذا الرأي يبيحون للمرأة قضاء تلك الصلوات، وهي و  ،وهناك قول رابع يف املسألة
هو خالف األوىل، وهو مذهب  اولكنها تكون قد فعلت أمر   ،امباح   اإن فعلت ذلك فقد فعلت شيئ  

ب غ ي أ  و ف يه  و ه ْل ي ْكر ه  هل  ا ق ض اء  الص  " :(2)مام ابن عابديناحلنفية. قال اإل ة ؟ ملْ  أ ر ه  ص ر حي ا، و يـ نـْ ْن ي ك ون  ال 
. ق ال  يف  النـ ْهر : ي د لُّ ع ل ْيه  قـ ْوهل  ْم: ل ْو غ س ل  ر ْأس ه  ب د ل  اْلم ْسح  ك ر ه   ف  اأْل ْوىل   .(3)"خال 

 :يف املسجد للمقيم م أداء الصلوات مجاعةا املسألة اخلامسة: حك

 :املسألة عرض .1

 ؟يف املسجد للرجل املكلف املقيم؟ هل ذلك واجب أو سنة يف حقه اعة  الصلوات مج ما حكم أداء

 العلماء يف حكم أداء الصلوات اخلمس مجاعة يف املسجد للمقيم، على ثالثة أقوال: اختلفوقد 
                                      

 .44، صد.ط، عالم واالهتماماإل، زكراي األنصاري، (1/289)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
يف دمشق سنة  ن الدمشقّي: فقيه الداير الشامية وإمام احلنفية يف عصره. ولدحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدي هو (2)

)رد احملتار على الدر املختار( يعرف حباشية ابن عابدين، و )رفع  من مصنفاته:هـ.  1252 هبا أيض ا سنة فاتهوو  هـ1198
 (.6/42)الم األع(. الزركلي و )العقود الدرية ،األنظار عما أورده احلليب على الدر املختار(

 .(1/205، )2، طئقالبحر الراابن جنيم، ، (1/219، )د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (3)
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 إن  اجلماعة يف :، فقالوا(3)احلنابلة، و (2)ولبعض الشافعية ،(1)فيةوهو لعامة مشايخ احلن :القول األول
يف صحة الصالة، فصالة  اليست شرط   وجوب عني، إال لعذر، ولكنها ،ضة واجبةالصلوات املفرو 

  .جتب اإلعادة وال ،املنفرد جمزئة، لكن مع احلرمة واإلمث

 . وبعض الشافعية، (5)، واملالكية(4)وهو للكرخي من احلنفيةأهنا سنة مؤكدة،  القول الثاين:

وسنة يف كل ، إهنا فرض كفاية ابلبلد قاال: (6)من املالكية ن بشريالقول الثالث: وهو البن رشد، واب
ولكن ظاهر قول املالكية: إهنا سنة يف البلد ويف كل ، ومندوبة للرجل يف خاصة نفسه، مسجد
هذا هو قول شيخيّ  املذهب و  (7)لشافعيةوبعض ا، وهذه طريقة األكثر، ويف حق كل مصل  ، مسجد

اثلث عندهم فقد ذكره قول  وهو، وصححه أكثر املصنفني ،تقدمنيابن سريج ومجهور الشافعية امل
 .(8)إهنا فرض كفاية :وقالوا ،الشافعي يف كتاب اإلمامة

يان وشرط وهو قول داود الظاهري وابن حزم، أن  اجلماعة يف املكتوبة فرض على األع :القول الرابع
 .د عذر شرعي، فتصح حينئذ، فال تصح عندهم صالة املنفرد، إال عند وجو (9)لصحة الصالة

 .توجيه النصوص الواردة يف املسألة نظر يفوجهات ال اختالفيرجع سبب اخلالف إىل و 

 احتج القائلون أبن صالة اجلماعة يف الصلوات اخلمس سنة مؤكدة، مبا يلي:وقد 

                                      
 (1/371) حاشية ابن عابدين(، 1/353) شرح فتح القدير (،1/155) البدائع (1)
ر الشافعية املتمكنني يف الفقه اثنان من كبا :واملقصود ابلبعض(، 1/229) مغين احملتاج(، الشربيين، 4/85) اجملموعالنووي،  (2)

 .وابن املنذر ،ميةأبو بكر ابن خز  واحلديث ومها:
  (.1/454) كشاف القناع ( البهويت،241-2/240)املغين ابن قدامة،  (3)
 ،ابن عابدين (،1/353) شرح فتح القدير ،حممد بن عبد الواحد السيواسي (،1/155) البدائع، مشس الدين الفناري (4)

 (.1/37) اشيةاحل
 .(1/214)اشية احل الصاوي، (،1/320) اشيةاحلالدسوقي،  ،لشرح الكبرياالرافعي،  (5)
 .(320-1/319) اشيةاحلالدسوقي،  (6)
 .(4/85) اجملموعالنووي:  (7)
 .(1/155)البدائع  (،2/65) مفاتيح الغيب(، الرازي، 1/46) أحكام القرآن للجصاصاجلصاص،  (8)
 .(2/891) احمللىابن حزم،  (9)
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صالة اجلماعة تفضل صالة )) قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ريض اهلل عنهر عن عبد هللا بن عم -أ
صالة )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنه، وعن أيب هريرة (1)((بسبع وعشرين درجة الفذ

مل تصح صالة  ، ولو كانت صالة اجلماعة واجبة  (2)((ا وعشرين من صالة الفذاجلماعة تعدل مخسا 
 .هل لصالة اجلماعة على صالة الرجل وحد  املنفرد، ومل يكن هناك تفضي

اجلماعة، ولو صالها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض   ترك  وال أحب ألحد  "قال الشافعي: 
ولده يف بيته، وإمنا منعين أن أقول صالة الرجل ال جتوز وحده، وهو يقدر على مجاعة  حبال، تفضيل 

 . (3)"ل ال جتزئ املنفرد صالتهصالة اجلماعة على صالة املنفرد، ومل يق ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

نهما ابن س وعشرين، وسبع وعشرين، فقد مجع بيوأما ما ورد يف احلديث، من العدد: مخ
فيه الفضل الذي بني صالة املنفرد والصالة يف اجلماعة،  ر  ك  حديث اخلمس والعشرين ذ  "تيمية، فقال: 

ا وصالته يف اجلماعة منفرد  كر فيه صالته والفضل مخس وعشرون، وحديث السبعة والعشرين ذ  
 .(4)"ينا وعشر والفضل بينهما، فصار اجملموع سبع  

إبحراق بيوت املتخلفني عن  هم   ملسو هيلع هللا ىلصوأجابوا عن احلديث الصحيح، والذي فيه أن النيب  -ب
شبه ما قال رسول في  "، قال الشافعي: (5)اجلماعة، أبن ذلك إمنا هو ألجل ترك اجلمعة، وألجل النفاق

 .(6)"شاء؛ لنفاقه أن حيرق على قوم بيوهتم، أن يكون قاله يف قوم ختلفوا عن صالة العمن مه ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 :على العني، أو الكفاية، مبا يلي القائلون أبن صالة اجلماعة يف الصلوات اخلمس واجبة   احتج  و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿قال هللا تعاىل:  -أ

                                      
 .645( رقم 1/231)عة فضل صالة اجلما، ابب اناألذكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (1)

 .الفذ: أي الفرد، مبعىن املنفرد الذي ترك اجلماعة)*( 
فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف ابب ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، الصحيحمسلم،  اإلمامأخرجه  (2)

 . 649( رقم 2/122) عنها،
 (.1/15، د.ط، )األمالشافعي،  (3)
خمتصر الفتاوى املصرية ، يعبد هللا البعل(، 23/223، )1ط، ل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةكتب ورسائ، ابن تيمية (4)

 (.1/56، )د.ط، البن تيمية
 .(1/115)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد، (2/172، )د.ط، فتح القدير، ابن اهلمام (5)
 .(1/180، د.ط، )األمالشافعي،  (6)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 -تعاىل-يف أحرج األوقات، فإذا كان هللا  بحانه أبداء فريضة الصالة مجاعة  فأمر س ،(1)﴾ڤ
ف مجاعة مع ما يكون فيه املقاتلون من خوف املباغتة، واالستعداد أيمر ابلقيام إىل صالة اخلو 

وهو يدل بطريق األوىل على وجوهبا حال  ،لعدوهم، فإن ذلك يدل على وجوب اجلماعة حال اخلوف
 تداد القتال.ى، عند اخلوف الشديد، واشراد  ى صالة اخلوف ف  ز العلماء أن تؤد  و  األمن، وإمنا ج

والذي نفسي بيده، لقد همت ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ريض اهلل عنه وعن أيب هريرة -ب
 فيؤم الناس، مث أخالف إىل أن آمر حبطب، فيحطب، مث آمر ابلصالة، فيؤذن هلا، مث آمر رجالا 

أو  امسينا  )*(ام بيوهتم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه جيد عرقا رجال، فأحرق عليه
عليه الصالة والسالم، بتحريق من مل يشهد  فقد هم   ،(2)العشاء(( )***(حسنتني، لشهد )**(مرماتني

الصالة، لكن حال دون التنفيذ وجود النساء والذرية يف البيوت، ممن ال جيب عليهم حضور اجلماعة 
د وغريه، عن أيب هريرة وىف حتريق البيوت قتل من ال جيوز قتله، ويؤيد هذا ما جاء يف املسن ابملسجد،

لوال ما يف البيوت من النساء والذرية، ألقمت صالة )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنه
 .(3)((العشاء، وأمرت فتياين حيرقون ما يف البيوت ابلنار

أعمى فقال: اي رسول هللا: إنه  رجل   ملسو هيلع هللا ىلصأتى النيب ))ال: ق ريض اهلل عنهوعن أيب هريرة  -ج
أن يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص له،  ملسو هيلع هللا ىلصيقودين إىل املسجد، فسأل رسول هللا ليس يل قائد 

فإذا كان رسول  .(4)((فلما وىل دعاه، فقال: هل تسمع النداء ابلصالة؟ قال: نعم، قال: فأجب

                                      
 .102، اآلية ساءالنسورة  (1)
  .644( رقم 1/131) وجوب صالة اجلماعةابب  األذانكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامرجه أخ (2)

 .ا عليه بقية حلم قليلةا: عظم  عرق  )*( 
 .مرماتني: مثىن مرماة، وهي ظلف الشاة أي قدمها)**( 

 .لشهد العشاء: حلضر صالة العشاء)***( 
 .. واحلديث ضعفه األلباين8796( رقم 14/398) ◙ند أيب هريرة ، مس، د.طد اإلمام أمحدمسنأمحد، أخرجه  (3)

ِْهيب ِْغيب َوالرتَّ  .225برقم:  (،1/58، )1ط، َضعيف الرتَّ
 ( 2/124) جيب إتيان املسجد على من مسع النداءابب ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، الصحيحمسلم،  اإلمامأخرجه  (4)

 .653رقم 
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ذلك يدل على  ن يصلي يف بيته، وهو يسمع النداء، فإن  رخص هلذا الرجل األعمى، أمل ي   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 اعة يف املسجد.وجوب أدائها مج

، فليحافظ امسلم   اه أن يلقى هللا غد  من سر  "قال:  ريض اهلل عنهوعن عبد هللا بن مسعود  -د
سنن اهلدى، وإهنن من سنن اهلدى،  ملسو هيلع هللا ىلصنادى هبن، فإن هللا شرع لنبيكم على هؤالء الصلوات حيث ي  

نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم  صلي هذا املتخلف يف بيته، لرتكتم سنةو أنكم صليتم يف بيوتكم كما ي  ول
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب هللا له  لضللتم،

لف عنها إال بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه هبا درجة، وحيط عنه هبا سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخ
 .(1)"جلني حىت يقام يف الصفني الر هادى بؤتى به ي  منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل ي  

أجاب أهل الظاهر، عن احلديث الذي فيه فضل صالة اجلماعة على صالة الفرد، أبن  -و
 من فرضه صالة اجلماعة، تفضل صالة املنفرد الذي سقط عنه وجوب صالة حقّ  صالة اجلماعة يف 

 .(2)اى منفرد  ا لكل من صل  اجلماعة للعذر، وليس مطلق  

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،افعي والنووي يف املسألةامني الر قول اإلم -2

 :اإلمام الرافعي -أ

ثاب صالة اجلماعة يف املسجد ابلنسبة للمقيم هي سنة مؤكدة، ي   يرى اإلمام الرافعي أن  
 حوال.مث اتركها يف مجيع األأي فاعلها وال

يف  وفيه ثالثة فصول؛ األولكتاب الصالة ابجلماعة، )قال الغزايل: "قال يف الشرح الكبري:  •
قال: والفرائض  (إال يف اجلمعة، وال فرض كفاية على األظهر وليست بواجبة   فضلها، وهي مستحبة  

سيأيت يف فاجلماعة فرض عني كما  ؛اخلمس تنقسم إىل صالة اجلمعة وغريها، فأما يف صالة اجلمعة
وبه قال ابن املنذر  ،نيل أبهنا فرض عألمحد حيث قا اابهبا، وأما يف غريها فليست بفرض عني خالف  

                                      
( رقم 1/453ابب صالة اجلماعة من سنن اهلدى )، كتاب املساجد ومواضع الصالة، يحالصحمسلم،  اإلمامخرجه أ (1)

 .3936رقم  ،(7/50) ، مسند عبد هللا بن مسعود،، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، ، وأخرجه 654
 .(4/237، )د.ط ،احمللى، ابن حزم (2)
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من أصحابنا، ويف بعض التعاليق أن أاب سليمان اخلطايب ذكر أنه قول  (1)وحممد بن إسحاق بن خزمية
 .(2)"ريض اهلل عنهللشافعي 

 اوأيض   ،ريض اهلل عنهعمر  ابن   لنا حديث  "بقوله:  بعدم فرضية صالة اجلماعة واستدل الرافعيُّ 
صالة الرجل مع الواحد أفضل من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أفضل ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصروي أنه 

قال: حيسن أن ي   أنه ال ستداللواال (3)((فهو أفضل من صالته مع الواحد، وحيثما كثرت اجلماعةُ 
، وهل هي احد الفعلني على اآلخر يشعر بتجويزمها مجيع  اإلتيان ابلواجب أفضل من تركه، وتفضيل أ

د املصنف وصاحب "التهذيب" أهنا سنة؛ ألن اجلماعة سنة؟ وجهان: أظهرمها عنفرض كفاية أو 
قال:  (4)"سبق من األخبار ما يشعر أبن سبيلها سبيل الفضائل خصلة مشروعة يف الصالة، وفيما

 .(5)"ذهبومجاعة أن هذا ظاهر امل وذكر احملامليُّ "

 :اإلمام النووي -ب

كفاية، لو قام به   سجد ابلنسبة للمقيم هي فرض  يرى اإلمام النووي أن صالة اجلماعة يف امل
 البعض سقط عن اآلخرين، ولو مل يقم هبا أحد أمث اتركها.

، ف ف يها ف اجلْ م اع ة  فـ ْرض  ع نْي  يف  اجْل م ع ة ، و أ م ا يف  غ رْي ه ا م ن  اْلم  "قال يف الروضة:  • ت  ْكت واب 
: فـ ْرض  ع نْي  ق ال ه  أ ْوج ه . اأْل ص حُّ: أ هن  ا فـ ْرض  ك ف ا : س ن ة . و الث ال ث  اب ن ا، اْبن  اْلم ْنذ ر ، أم ن ي ة . و الث اين  ْصح 

 .(6)"و اْبن  خ ز مْي ة . و ق يل : إ ن ه  قـ ْول  ل لش اف ع يّ  ر مح  ه  اّلل   
                                      

الشافعي، احلافظ، احلجة، الفقيه، شيخ ، سابورياحل بن بكر السلمي النيحممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن ص (1)
ا أن يذكر يف الطبقة الثانية، ولكن أتخرت تفقه على الربيع، واملزين، وكان جدير  ، اإلسالم، إمام األئمة، صاحب التصانيف

 .(1/219) نيطبقات الشافعيابن كثري،  ،هـ312هـ أو 311فقد كانت يف سنة  ئةوفاته بعد الثالث ما
 .(2/141)، 1ط، فتح العزيز، يالرافع (2)
، 554( رقم 1/267) يف فضل صالة اجلماعةابب  الصالة،كتاب ،  1ط، سننال كتاببلفظ آخر، أبو داود أخرجه  (3)

اَلتِِه َمَع الرَُّجِل، َوَما َكثـَُر َلنْيِ َأزَْكى ِمْن صَ َأزَْكى ِمْن َصاَلتِِه َوْحَدُه، َوَصاَلتُُه َمَع الرَّجُ  َوِإنَّ َصاَلَة الرَُّجِل َمَع الرَُّجلِ ))ولفظه: 
 .563رقم  (75-3/74) ،صحيح أيب داود. وحسنه األلباين يف ((فـَُهَو َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل 

 (.2/141)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 (.2/141)، 1ط، فتح العزيز، فعيالرا (5)
 (.1/339، )3ط، روضة الطالبني، ( النووي6)
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اجلماعة هي يف الفرائض غري اجلمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية  صالة"وقال:  •
 .(1)"هم قوتلواجال، فتجب حبيث يظهر الشعار يف القرية، فإن امتنعوا كلُّ للر 

 اإلمام األنصاري: -ج

اإلمام النووي القائل أبن صالة اجلماعة يف املسجد ابلنسبة  يرأ اإلمام األنصاري رجح
وخالف اتركها،  أمث    قام به البعض سقط عن اآلخرين، ولو مل يقم هبا أحد   للمقيم هي فرض كفاية، لو

 ك قول الرافعي الذي يرى أبهنا سنة مؤكدة.بذل

ة  اجلْ م اع ة  يف  غ رْي  اجْل م ع ة  ب ق ر ين ة  م ا أي ْيت  يف  "قال يف شرح الروض:  • ( أ ْي ص ال  ي 
ة  )ه  و الص ال 

هب  ا )فـ ْرض  ك ف اي ة   ت  اْلم ق يم ني ( اب  يح  ار  خل  رب   أ يب  لرّ ج ال  اأْل ْحر  م ن ايف  أ د اء  م ْكت واب   :د او د إب  ْسن اد  ص ح 
 :أ يْ  (2)((َما ِمْن َثاَلثَة  يف قـَْريَة  َواَل َبْدو  اَل تـَُقاُم ِفيِهْم اجْلََماَعُة إالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشَّْيطَانُ ))

يح نْي  الس اب ق  و ل   ،غ ل ب    .نفراداْلم ف اض ل ة  تـ ْقت ض ي ج و از  اال   ف إ ن   ،ْيس ْت فـ ْرض  ع نْي  خل  رب   الص ح 

َقُل الصَّاَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقنيَ )) :و أ م ا خ رب  مه  ا َوَلْو يـَْعَلُموَن َما  ،َصاَلُة اْلِعَشاِء َوَصاَلُة اْلَفْجرِ  :أَثـْ
واا، َوَلَقْد َهَْمتُ ِفيِهَما أَلَتـَوْ  تـَُقاَم، مثَّ آُمَر رَ َأْن آُمَر اِبلصَّاَلِة  ُهَا َوَلْو َحبـْ ُجالا فـَُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، مثَّ فـَ

ْم أَْنطَِلَق َمِعي ِبرَِجال  َمَعُهْم ُحَزم  ِمْن َحَطب  إىَل قـَْوم  اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بـُُيوهتَُ 
ي اق  يـ ؤ يّ د ه ؛ و  ْن اجلْ م اع ة  و ال  ي ص لُّون  فـ ر اد  يف  قـ ْوم  م ن اف ق ني  يـ ت خ ل ف ون  ع   فـ و ار د   (3)((لنَّارِ ابِ   ملسو هيلع هللا ىلصه  أل ن  ى، و السّ 

ْم، ف إ ْن قـ ْلت ل ْو ملْ  جي  ْز حت ْر يق ه ْم ل م ا ه م   ال   ،ب ه  ملْ  حي  رّ قـْه ْم و إ من  ا ه م  ب ت ْحر يق ه  ، مث   نـ ز ل  جتهادقـ ْلن ا ل ع ل ه  ه م  اب 
، أ ْو تـ غ ري   و ْحي  اب   ْنع  أْل د اء  اْلق ض اء   ،ذ ك ر ه  يف  اْلم ْجم وع   جتهاد اال  ْلم  ْنذ ور ة   ،و خ ر ج  اب  ت  اْلم  ْلم ْكت واب  و اب 

ة  اجلْ ن از ة ، و النـ و اف ل  و س ت ْأيت  إال  ال ْلم ق يم ني  اْلم   ،نـ و اف ل  فـ تـ ق د م  بـ ي ان  ح ْكم ه او ص ال   س اف ر ون  ف ال  جي  ب  و اب 
م ام  و أ قـ ر ه  و ب ه  ج ز م  يف  الت ْحق ي م ه  و نـ ق ل ه  يف  الر ْوض ة  ع ْن اإْل  ، ل ك ْن نـ ق ل  ع ل ْيه ْم ع ل ى م ا أ فـْه م ه  ك ال  ق 

لرّ   ،ع ْن ن صّ  اأْل مّ  أ هن  ا جت  ب  ع ل ْيه ْم أ ْيض االسُّْبك يُّ و غ رْي ه    ،و اخلْ ن اث ى، و س ي ْأيت  ح ْكم ه م ا نّ س اء  ج ال  الو اب 
                                      

 .(1/16، )1، طمنهاج الطالبني، النووي (1)
( رقم 1/410ابب التشديد يف ترك اجلماعة ) الصالة،كتاب ،  1ط، سننال كتاببلفظ آخر، أبو داود اإلمام أخرجه  (2)

 .556رقم  59-3/58 صحيح أيب داودوحسن األلباين إسناده يف ، 547
،  الصحيحيف  اإلمام مسلم(، و 617رقم )اعة، حديث ، فضل العشاء مجاألذان ، كتابالصحيحيف  البخاري أخرجه اإلمام (3)

 .(1041رقم )، تسوية الصفوف وإقامتها، املساجد ومواضع الصالةكتاب 
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أْل ْحر ار  اأْل ر ق اء  فـ ل ْيس ْت فـ ْرض ا يف  ح قّ ه ْم ق ْطع ا ق ال ه  يف  اْلك ف اي ة  و ص و ب ه   ْشت غ اهل  مْ  ؛اإلسنويو اب  خب  ْدم ة   ال 
ي  و اال   ؛ع ر اة ( فـ ل ْيس ْت فـ ْرض ا ع ل ْيه مْ  الْ )ال   :و ز اد  اْلم ص نّ ف  ه ن ا قـ ْول ه   ،الس اد ة  

يف  ح قّ ه ْم س و اء   نفرادب ْل ه 
ة   يل  م ر  بـ ي ان ه  يف  ش ر وط  الص ال  ي  فـ ْرض    .ع ْند  النـ و و يّ  ع ل ى تـ ْفص 

ك ف اي ة  يف  اْلم ؤ د اة  س ن ة  )يف  )س ن ة ( أ ْي ه 
ي ة ( ف ف ي ا يح نْي  اْلم ْقض  ُهْم يف اْلَواِديَصلَّى أبَِْصَحاِبِه الصُّْبَح مَجَاَعةا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَُّه )) :لص ح   (1)((ِحنَي فَاتـَتـْ

م ام  يم ا يـ ت ف ق  ف  و ب ني   يف  اْلم ْجم وع  أ ن  س نّ يـ تـ ه ا يف  ذ ل ك  حم  لُّه  ف   ، أ ْو  يه  اإْل  ْأم وم  ك أ ْن يـ ف وهت  م ا ظ ْهر  و اْلم 
م  ف يه   ،ْصر  ع   ْنذ ور ة ( ف ال  جت  ب  ف يه ا اجلْ م اع ة  و ال  ت س نُّ . و أ م ا غ رْي ه  ف س ي ْأيت  اْلك ال   .)ال  اْلم 

ا تـ ق د م  )فـ يـ ق ات ل  اْلم   ان ْت فـ ْرض  ك ف اي ة  ف يم  ( أ يْ و إ ذ ا ك  ئ ب ه   :ْمت ن ع ون  م ام  أ ْو ان  يـ ق ات ل ه ْم اإْل 
ت  )ح ىت  )ع ل   ائ ر  فـ ر وض  اْلك ف ااي  ا( ك س  ه  ا مب  ك ان  يف   يـْ اع ة  )إب  ق ام ت ه  ع ار  اجْل م  ( أ ْي ش  ع ار  ر  الشّ  ي ْظه 

ب ري ( و تـ ْعب ري ه  اب   ب ري ة  و تـ ْقي يد ه  قـ ْري ة ، أ ْو أ ْمك ن ة  يف  اْلبـ ل د  اْلك  ب ري  ْلق ْري ة  ي ْشم ل  الص غ ري ة ، و اْلك  ْلك  اْلبـ ل د  اب 
اد ا. و ع ب ار ة  اأْل ْصل  ف ف ي اْلق ْري ة  الص غ ري ة  ي ْكف ي إق ام تـ ه ا يف  حم  لّ  و يف  خي ْر ج  الص غ ري ، و ل ْيس  ذ ل ك  م ر  

د  تـ ق   ب ري ة ، و اْلب ال  ( يف  )و س ط  اْلك  ع ار  )ال  ر  هب  ا الشّ  (ام  يف  حم  ال  أ ْي ي ْظه  و إ ْن ظ ه ر ْت يف   ، اْلبـ ي وت 
ع ار   أل ن  اأْل ْسو اق  ف ال  ي ْكف ي؛  ر  هب  ا الشّ  ا التـ ْعل يل  أ ن ه  إذ ا ظ ه  ذ  ي ة  ه  ر  هب  ا و ق ض  ع ار  ال  ي ْظه  الشّ 

حْل ْكم  اْلم  ي ْكف ي، و ه و  م ا نـ ق   ي أ ب و الط يّ ب  ع ْن اْلق ائ ل  اب  ْذك ور ، و ه و  أ ب و إ ْسح اق  و قـ ْول  ل ه  اْلق اض 
ف  اْلم ر اد  اْلم ص نّ ف  م ْن ز اي   ال  ة  إل ْيه  ب ْل ي وه م  خ  اج  " ال  ح  اع ة  أ ْي  ،د ت ه  "و س ط  )و ال  ت ْشرت  ط ( اجْل م 

ا )جب  ْمه   ْم( أ ْي اْلم ق يم ني  )ب ْل ت ْسق ط  ب ط ائ ف ة  ق ل يل ة  إق ام تـ ه  ( حل  ص ول  اْلغ ر ض  هب  ا )و تـ ْلز م  أ ْهل  ور ه 
ع ني  ل لر ْعي  و حن ْو ه  اْلبـ و اد ي الس   ف  الن اج  ( هب  ا خل  رب   أ يب  د او د الس اب ق  خب  ال   .(2)"اك ن ني 

                                      
: ولفظ احلديث كما ورد يف البخاري  (1) ِل، نَّا يف آِخِر اللَّيْ ، َوِإانَّ َأْسَريـَْنا َحىتَّ كُ ملسو هيلع هللا ىلص َسَفر  َمَع النَّيبِّ ُكنَّا يف ))ع ْن ع ْمر ان ، ق ال 

َها، َفَما أَيـَْقظََنا ِإالَّ َحرُّ الشَّْمِس، وََكاَن َأوَّ  َقَظ ُفاَلن ، مثَّ ُفاَلن ، مثَّ َوقـَْعَنا َوقْـَعةا، َواَل َوقْـَعَة َأْحَلى ِعْنَد املَُساِفِر ِمنـْ  َل َمِن اْستَـيـْ
يِهْم أَبُو رََجاء  فـََنِسَي َعْوف   -ُفاَلن   ِإَذا اَنَم ملَْ يُوَقْظ َحىتَّ َيُكوَن ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصوََكاَن النَّيبُّ  -طَّاِب الرَّاِبُع مثَّ ُعَمُر ْبُن اخلَ ُيَسمِّ

َقَظ عُ  اَيْستَـْيِقُظ، أِلَانَّ اَل نَْدِري َما حَيُْدُث َلُه يف نـَْوِمِه، فـََلمَّا اْستَـيـْ ، َفَكربََّ َورََفَع َمُر َورََأى َما َأَصاَب النَّاَس وََكاَن رَُجالا َجِليدا
َقَظ ِبَصْوتِِه النَّيبُّ صَ  ُ َويـَْرَفُع َصْوتَُه اِبلتَّْكِبرِي َحىتَّ اْستَـيـْ َقَظ َشَكْوا ِإلَْيِه الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلصْوتَُه اِبلتَّْكِبرِي، َفَما زَاَل ُيَكربِّ ، فـََلمَّا اْستَـيـْ
َر َغرْيَ بَِعيد ، مثَّ نـََزَل َفَدَعا اِبلَوُضوِء، فـَتَـَوضََّأ، َونُوِدَي ، فَاْرحَتََل، َفَسا«ااْرحتَُِلو  -َأْو اَل َيِضرُي  -اَل َضرْيَ »هَبُْم، قَاَل: َأَصا

: الص ع يد  الط  التيمم، ك ت اب    صحيحه،أخرجه البخاري يف  ..((اِبلصَّاَلِة، َفَصلَّى اِبلنَّاسِ  ب  ، ي ْكف يه  م ن  اب  ْسل م 
 
يّ ب  و ض وء  امل

اء  
 
ة    صحيحه،سلم يف م اإلمام، أخرجه 344قم ( ر 1/76) امل د  و م و اض ع  الص ال  ة  اْلف ائ ت ة ، ، ك ت اب  اْلم س اج  ب  ق ض اء  الص ال  اب 

يل  ق ض ائ ه ا  .682( رقم 1/474) و اْست ْحب اب  تـ ْعج 
 .(1/209، د.ط، )لروضشرح ازكراي األنصاري، ( 2)
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وهو القول  ،قد انتصر للقول اجلديد يف املذهب الشافعيهنا جند أن اإلمام األنصاري و 
 استقروعليه  ،وقد تبعه على ذلك معظم أئمة الشافعية املتأخرينكفاية، ماعة على البوجوب صالة اجل
 القول يف املذهب.

 :الصيام كتابمن   مسائل: الثالث املطلب

 :املسألة األوىل: حكم استخدام السواك بعد الزوال للصائم

 :سألةاملعرض  .1

وأجازوا استخدامه من  ،(1)وأنه سنة ،اتفق الفقهاء على استحباب السواك من حيث األصل
واستدلوا على ندبه جبملة  (2)عدا حال الصيام بعد الزوال مل يقع فيه اتفاق ،غري كراهة يف كل األحوال
يف حكم تسوك وا اختلف. و (3)((للرب للفم مرضاة   السواك مطهرة  )): ملسو هيلع هللا ىلصمن األدلة منها قول النيب 

وآخر يرى جواز  ،ه يف هذا الوقتقول يقضي بكراهة استعمال ،الصائم بعد الزوال إىل قولني
 .(4)استخدامه مطلق ا بال كراهة

 ويرجع سبب اخلالف يف املسألة إىل:

هم يف األثر املرتتب على السواك، فمن رأى أن استياك الصائم بعد الزوال يزيل اختالف -أ
ثر يف ومن رأى أنه ليس للسواك أ ،عند هللا من رائحة املسك؛ قال ابلكراهة اخللوف الذي هو أطيب  

 .(5)قال ابجلواز مطلق ا بال كراهة ذلك

                                      
، د.ط، جملموعاالنووي، ، (1/380، )1ط، ب اجلليلمواهاحلطاب، ، (1/114) ،د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (1)

 .(1/71، د.ط، )كشاف القناع، البهويتو ، (1/108ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ، (1/272)
، د.ط، كشاف القناع، البهويتو ، (1/276، د.ط، )جملموعاوي، النو  (،2/174، )2ط، شرح خمتصر خليل، اخلرشي (2)

(1/71.)  
، صححه 5حديث (، 1/10)، ابب الرتغيب والرتهيب يف السواك، كتب الطهارة، 1ط ،السنن، النسائي اإلمامأخرجه  (3)

 .األلباين
 .(1/79، )1ط، املبدع شرح املقنع، ابن مفلح، (8/30، )2، طشرح مسلمالنووي،  (4)
 .(1/79، )1ط ،املبدع شرح املقنع، ابن مفلح، (8/30، )2، طشرح مسلمالنووي،  (5)
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هم يف صحة النصوص الواردة يف املسألة، فمن قال ابلكراهة متسك ببعض األدلة اختالف -ب
 ألدلة؛ العتقاده بضعفها،هذه ا اليت تنهى الصائم عن االستياك بعد الزوال، ومن قال بنفي الكراهة رد  

 .(1)األحوال ب السواك يف كلالة على استحباالنصوص الد  بعموم  كومتس  

 .زكراي األنصاري سالمبيان قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة، وترجيح شيخ اإل .2

 :اإلمام الرافعي -أ

التسوك بعد الزوال، قال اإلمام الرافعي ينقل وينتصر للمذهب املعتمد للشافعية القائل بكراهة 
ويستحب  ،اشجار عرض  أن يستاك بقضبان األ :عشرةنن الوضوء وهي مثاين القول يف س  " :الغزايل

 .(2)"ال بعد الزوال للصائمإ يكره وال ،وعند تغري النكهة ،ذلك عند كل صالة

ىل إ (3)((للرب للفم مرضاة   السواك مطهرة  )) :نه قالأ ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا "قال الرافعي: 
يب حنيفة ومالك ا ألللصائم خالف  ال بعد الزوال إوال يكره  ،افيستحب االستياك مطلق   ،أخبار كثرية

نه يزيل أثر العبادة وهو أ :ن شاء هللا تعاىل. لناإوسنذكر تفصيل مذهبهم يف الصوم  ،وأمحد رمحهم هللا
خَلُُلوُف َفِم الصَّائِِم )) :الق ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريره رضي هللا عنه أن نه مشهود له ابلطيب أو  ،خلوف الفم

منا خص مبا بعد إو  ،زالته كدم الشهيدإوإذا كان كذلك فيكره  (4)((ِح اْلِمْسكِ َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِي
 .(5)"وىف غريه هذه احلالة يطرد االستحباب ،وحينئذ يطهر ،ن تغيري الفم بسبب الصومأل ؛الزوال

و اك  يف  ح ْكم  اْلم ْسأ ل ة  ف ال  ي ْكر ه  السّ   أ م ا"ية يف ذلك بقوله: وذكر اإلمام النووي مذهب الشافع
ن ص  ع ل ْيه  الش اف ع يُّ يف  اأْل مّ  و يف  ك ت اب   ،ف إ ن ه  ي ْكر ه   ،أْل ْحو ال  أل  ح د  إال  ل لص ائ م  بـ ْعد  الز و ال  م ن اح ال  

                                      
 (. 1/72، د.ط، )كشاف القناع، البهويت، (1/279، د.ط، )جملموعاي، النوو  (1)
 .(1/120)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
، مس  ْعت  ع ا (3) ، مس  ْعت  أ يب  ، أ ن  ر س ول  اّلل   ص ل ى اّلل   ع ل  ع ْن ع ْبد  الر مْح ن  ْبن  أ يب  ع ت يق  َواُك َمْطَهَرة  )): ْيه  و س ل م ، ق ال  ئ ش ة  حت  دّ ث  السِّ

 1067(، رقم 3/348) ،الصحيح. ابن حبان: ((ِلْلَفِم، َمْرَضاة  لِلرَّبِّ 
(، 1904( رقم )3/26تم، )ا ش  ، كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذصحيحهيف  اإلمام البخاريمتفق عليه، أخرجه  (4)

 (.1151( رقم )2/807، )يامابب فضل الصاب الصيام، ، كتصحيحهمسلم يف اإلمام وأخرجه 
 .(1/120)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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  ّ ي ام  م ْن خم ْت ص ر  اْلم ز ين  ابـ ن ا ، و غ رْي مه  االصّ   .(1)"و أ ْطب ق  ع ل ْيه  أ ْصح 

 :النووي ماماإل -ب

ح القول بعدم خالف اإلمام النووي املذهب املعتمد عند الشافعية يف هذه املسألة، ورج  
و اك  ل لص ائ م  أب ْس   ع ن"الكراهة، قال:  لسّ  ا النـ ْقل  الش اف ع يّ  ر مح  ه  اّلل   أ ن ه  ملْ  يـ ر  اب  ر ه  و ه ذ  ا أ و ل  النـ ه ار  و آخ 

لِيلُ َكاَن قَ َوِإْن  غ ر يب   ، و اْلم ْشه ور  َوَأْكثـَُر اْلُعَلَماِء َوُهَو اْلُمْخَتارُ  َوِبِه قَاَل اْلُمَزينُّ  ،ِوايا ِمْن َحْيُث الدَّ
و ح ام د  و ق ال  الش ْيخ  أ ب   ،اْلك ر اه ة  ح ىت  تـ ْغر ب  الش ْمس   ىو تـ بـْق   ،و س و اء  ف يه  ص ْوم  اْلف ْرض  و النـ ف ل   ،اْلك ر اه ة  
ابـ ن ا ،ط ر  ح ىت  يـ فْ  ه   :ق ال  أ ْصح  بـ ْعد  الز و ال  ي ْظه ر  ك ْون  اخللوف  أل ن   ؛و إ من  ا فـ ر قـْن ا ب نْي  م ا قـ ْبل  الز و ال  و بـ ْعد 

ف  م ا قـ ْبل  الز و  م ال وم  الص   من خلو املعدة بسبب   ة  خب  ال   (2)"و ا ّلل   أ ْعل م ،ال  ن الط ع ام  الش اغ ل  ل ْلم ع د 
و اك  أم ن ك ر ه  مج  اع ة  "وقال يف الروضة:  : أ ن ه  ال  ي ْكر ه  السّ  . و ل ن ا قـ ْول  غ ر يب  ْست ي اك  ط وال  اب ن ا اال  ْصح 
 .(3)"ل ص ائ م  بـ ْعد  الز و ال  

 اإلمام األنصاري: -ج

ستياك بعد الزوال، ية ابلقول بكراهية االللقول املعتمد عند الشافع اإلمام األنصاريانتصر 
يح نْي  "حيث قال يف شرح الروض:  ( خل  رب   الص ح  و اك  )إال  ل ص ائ م  بـ ْعد  الز و ال  )و ال  ي ْكر ه ( السّ 

، و اخْل ل وف  ب ض مّ  اخْل اء   ،(( اَّللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ خَلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْندَ )) ة  اْلف م  تـ غ ريُّ  ر ائ ح 
 :َوَأمَّا الثَّانَِيةُ  :مثَّ قَالَ  ..ُأْعِطيت ُأمَِِّت يف َشْهِر َرَمَضاَن مَخْساا)) :اْلم ر اد  اخْل ل وف  بـ ْعد  الز و ال  خل  رب   و  

ُْم ُُيُْسوَن، وَ  ُّ، و ق ال   (4)((كِ ُخُلوُف َأفْـَواِهِهْم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمسْ َفِإهنَّ ر و اه  الس ْمع اين 
، و أ ْطي ب ي   ، و اْلم س اء  بـ ْعد  الز و ال  ح  اي ة  اْبن  الص ال  ك  ا ذ ك ر ه  يف  اْلم ْجم وع  ع ْن ح  ة  ح د يث  ح س ن  ك م 

، و ق يل  اخْل ل وف  ت د لُّ ع ل   ال  ت ْكر ه ، و اْخت ار ه  يف  اْلم ْجم وع   :ى ط ل ب  إبـْق ائ ه  ف ك ر ه ْت إز ال ت ه  ف يم ا ذ ك ر 
، و ا ْلغ ر وب  ة  تـ ز ول  اب  م ه ْم أ ن  اْلك ر اه  ح  ف يه  م ا اقْـت ض اه  ك ال  ه ، و ص حّ  ْلم ْعىن  ع ل ى م ا و ق ع  يف  بـ ْعض  ن س خ 

                                      
 .(1/275، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .(1/276، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 2)
 (.1/56، )3ط، روضة الطالبني، النووي (3)
َضعيف األلباين يف  (، وضعفه3331( رقم )5/220، الصيام، ابب فضائل الصوم، )شعب اإلُيانأخرجه البيهقي يف  (4)

ِْهيب ِْغيب َوالرتَّ  (.587( رقم )1/295) الرتَّ
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لص ْوم  يف  اْخت ص   ا مب  ا بـ ْعد  الز و ال  إْن تـ غ ري   اْلف م  اب  ه  ين ئ ذ  ق ال ه  الر اف ع يُّ اص   .(1)" إمن  ا ي ْظه ر  ح 

ْست ي اك  س ن ة  م ْطل ق ا إال  ل لص ائ م  بـ ْعد  الز و ال  "وقال يف البهجة الكبري:  ك م ا س ي ْأيت  يف    ،و اْعل ْم أ ن  اال 
ب  ا ..اب  ْست ي اك  بـ  ": اوقال أيض   .(2)"لص ْوم  ( ي ْكر ه  ل ه  )اال  ( أ ْي الش ْمس  )و  و إ ْن ك ان  ص ْوم ه   ،ْعد  أ ْن تـ ز وال 

يح نْي   و اخْل ل وف  ب ض مّ   ،((خَلُُلوُف َفِم الصَّائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ )) :نـ ْفال  خل  رب   الص ح 
ُأْعِطيت أُمَِِّت يف )) :و ال  خل  رب   ائ ه  فـ ت ْكر ه  إز ال ت ه  ل ك ْن بـ ْعد  الز  و أ ْطي ب يـ ت ه  ت د لُّ ع ل ى ط ل ب  إبـْق   ،اء  التـ غ ريُّ  اخلْ  

َواِهِهْم أَ  :قَاَل: َوَأمَّا الثَّانَِيةُ  ..َشْهِر رََمَضاَن مَخْساا ُْم ُُيُْسوَن َوُخُلوُف َأفـْ ْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِيِح فَِإهنَّ
ُّ  ((اْلِمْسكِ   .(3)" يف  أ م ال يه  ر و اه  الس ْمع اين 

االستياك وهبذا يتضح لنا متسك اإلمام األنصاري ابلقول املعتمد يف املذهب، القائل بكراهية 
 لألدلة الواردة يف املسألة. ابعد الزوال، مصحح  

 :امليت الذي عليه قضاءاملسألة الثانية: حكم صوم الويل عن 

 :املسألةعرض  .1

ومل يتمكن من قضائه  ،كان عليه قضاء رمضان أو أايم منه  نْ أمجع األئمة األربعة على أن م  
ما فاته من صوم وال ابإلطعام عما فاته من  بقضاء   ه  ب وليُّ طال  حىت مات فإنه ال شيء عليه، وال ي  

 .(4)كه املوتحىت أدر  على القضاء قادر   ألنه كان غري   ؛أايم

ه فلم يفعل، فما احلكم؟ هل ئقضاه أو ئمن أدا اكان متمكن    وا فيمن وجب عليه صوماختلفو 
 طعم على كل يوم أفطره فدية؟ه أم ي  يصوم عنه وليُّ 

 .(5)وعليه القول اجلديد ،القول األول: اإلطعام عنه فقط، وهو املشهور يف مذهب الشافعية •
                                      

 .(1/36)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
 .(1/109، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (2)
  .(2/222، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، صاريزكراي األن (3)
ابن قدامة ، (2/376، د.ط، )جملموعاالنووي، ، (2/524، )1ط، الذخرية، يفالقرا، (3/89، )1، طسوطاملبالسرخسي، ( 4)

 (.3/84ط، ).داملغين، املقدسي، 
.(1/439، )1، طمغين احملتاجالشربيين، ( 5)
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 .ول القدمي يف مذهب الشافعيةو القالقول الثاين: الصوم عنه فقط، وه •

 .ر واإلطعام عنه يف رمضانالقول الثالث: الصوم عنه يف النذ •

 .ا، أو الصوم عنه مع الفدية مع  امع   تني اثننيالقول الرابع: اإلطعام عنه بفديت   •

وتعارض ظواهر  ،يف توجيه النصوص الواردة يف املسألة ختالفيرجع سبب اخلالف إىل االو 
من )): ملسو هيلع هللا ىلصا مع بعض، فمن قال مبشروعية الصيام عن امليت متسك بظاهر قوله النصوص بعضه

من )): ملسو هيلع هللا ىلصطعام استدل بقوله ، ومن قال ابلصيام دون اإل(1)((هعنه وليُّ  صامَ  مات وعليه صيام  
ق بني صيام النذر وصيام ر  ، ومن فـ  (2)((امات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا 

ضان، والنصوص املصرحة ابإلطعام على صوم رم ،ص املصرحة ابلصيام على النذررمضان محل النصو 
 لنصني.وأصحاب القول الرابع مجعوا بني ا

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

عليه  نص   وم، وهو ماح اإلمام الرافعي القول بكفارة اإلطعام دون احلاجة إىل قضاء الصرج  
وإذا جعل هلل "ملذهب اجلديد للشافعية، قال الشافعي: اإلمام الشافعي يف املسألة، وهو املعتمد يف ا

، فإن كان جعل اد  م عنه مكان كل يوم م  ع  طْ يقضيه فإنه ي   عليه اعتكاف شهر بصوم، مث مات قبل أن
إن كان صح أقل من شهر مث مات فال شيء عليه، ف على نفسه وهو مريض فمات قبل أن يصح  

 .(3)"وم مدّ من األايم كل ي أطعم عنه بعدد ما صح  

حدامها( إذا فاته صوم يوم أو أايم من إفقه الفصل مسألتان )"قال الرافعي يف الشرح الكبري:  •

                                      
 .1952( رقم 3/35) من مات وعليه صومابب  ،الصومكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه  (1)
، واحلديث رواه عن ابن عمر 718(، رقم 2/88، )ماجاء يف الكفارة ، اببالصوم، كتاب 1ط، السنن، الرتمذيأخرجه  (2)

ا الو ْجه ، و  »مث قال الرتمذي:  ◙ يح  ع ْن اْبن  ع م ر  م ْوق وف  قـ ْول ه  ح د يث  اْبن  ع م ر  ال  نـ ْعر ف ه  م ْرف وع ا إ ال  م ْن ه ذ   «الص ح 
 .81ص  مذيضعيف سنن الرت لباين يف وضعفه األ

 .(3/266، د.ط، )األمالشافعي، ( 3)
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حدامها( أن يكون موته بعد التمكن من القضاء فال بد من تداركه إرمضان قبل القضاء فله حالتان )
ن أن طريقه أ :رمحهم هللا فيه قوالن )اجلديد( وبه قال مالك وأبو حنيفة وأمحد ؟وما طريقه ،وتهبعد م

ن من مات وعليه ))أ :ريض اهلل عنهابن عمر  ىا علا وموقوف  مرفوع   يملا رو  ؛يطعم من تركته لكل يوم مدّ 
ادة ال تدخلها ن الصوم عبأل ؛الصوم عنه ىلإوال سبيل  ((صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكني

ملا  ؛ن يصوم عنهأه نه جيوز لوليّ  أمحد أقال  مي( وبه)والقد ،فكذلك بعد املوت كالصالة ،النيابة يف احلياة
 .(1) "((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) :قال ملسو هيلع هللا ىلصنه أعن عائشة رضى هللا عنها  يرو 

 :اإلمام النووي -ب

 .دون التفريق بني صوم النذر أو صوم رمضان ااختار النووي قول من يرى الصيام على امليت مطلق  

من طعام،  امد   يوم   طعم عنه لكلّ  ني )أشهرمها( ي  هبنا قول  ن يف مذذكران أ"قال يف اجملموع:  •
 .(2)"هما يف الدليل يصوم عنه وليهوأصحُّ 

وهو الصحيح عند مجاعة من حمققي أصحابنا، وهو  ،والثاين: وهو القدمي": اوقال أيض   •
مة امليت، ولكن ال عنه، ويصح ذلك وجيزئه عن اإلطعام، وتربأ به ذ جيوز لوليه أن يصوم   املختار أنه

 .(3)"بل هو إىل خريته ؛يلزم الويل الصوم

اجلزم جبواز صوم الويل عن امليت، سواء صوم رمضان والنذر وغريه من  :الصواب"وقال:  •
 .(4)"الصوم الواجب، لألحاديث الصحيحة السابقة وال معارض هلا

 .(5)وصرح بتصحيح هذا القول يف شرح مسلم ويف الروضة واملنهاج •

                                      
 .(237-236 /3، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 1)
 .(6/372، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 2)
 .(6/368، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 3)
 .(9/370، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 4)
، 1، طمنهاج الطالبني، النووي، (247-2/246، )3ط، روضة الطالبني، النووي (،8/25، )2، طشرح مسلمالنووي،  (5)

 .184ص 
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 ام األنصاري:ماإل -ج

، ا مع  تني اثننيامليت يكون ابإلطعام عنه بفديت لىأبن القضاء عالقول  اإلمام األنصاريُّ اختار 
وتكون أن هناك أمران يستوجبان القضاء، ومها: كفارة التأخري  اعترب. و اأو الصوم عنه مع الفدية مع  

 ة.فات وتكون بصوم الويل أو ابلفدي ابلفدية، وكفارة قضاء صوم ما

( ع ْدو اان  )و م ات  ل ز م ه  ف ْديـ ت ان ( " :يف الروض اإلمام األنصاريقال  • )و ل ْو أ خ ر  ق ض اء  يـ ْوم 
ري   ة  ل إْل ْفط ار  و أ ْخر ى ل لت ْأخ  د  نـْه م ا جي  ب  ع نْ   أل ن   ؛و اح  )ف إ ْن ص ام   ،جتماعف ك ذ ا ع ْند  اال   نفرادد  اال  ك ال  م 

ُّ( أ ْو أ ْجن يب   اب  ع ْنه  اْلو   ري  يل  ْذن  )ف ف ْدي ة ( جت  ب  ل لت ْأخ  ي ات ه  و ح ص ل  ب ص ْوم  أل هن    ؛إْل  ب ة  ع ل ْيه  يف  ح  ا ك ان ْت و اج 
ار ك  أ ْصل  الص ْوم  )و جت  ب  ف   ري  ب ت ح قُّق  اْلف و ات  م ْن ذ ْكر  ت د  فـ ل ْو ك ان   ،ر م ض ان   و ل ْو ملْ  ي ْدخ لْ  ،د ي ة  الت ْأخ 

ا م  ف م ات  ل بـ و اق ي مخ ْس  م ْن ش ْعب ان  ل ز م ه  مخ ْس ة  ع ش ر  م د  ( أ ْي أ ْصل  الص ْوم   ؛ع ل ْيه  ع ْشر ة  أ اي  ع ش ر ة  ل أْل ْصل 
ري    .(1)"ه  ل ْو ع اش  ملْ  مي ْك ْنه  إال  ق ض اء  مخ ْس ة (أل ن   ؛)و مخ ْس ة  ل لت ْأخ 

 ،ويتكرر بتكرر السنني ،ر قضاء رمضان مع متكنه حىت دخل آخرفمن أخ  " وقال يف املنهج •
. يفهم من كالمه (2)"إن مل يصم عنه اند  خرج من تركته لكل يوم م  فلو أخر القضاء املذكور فمات أ  

 واحد إن صام عنه وليه. أنه جيب عليه مد  

ء بصوم الويل دون الفدية فقال: كتفاابال  لنوويُّ ليه اذهب إ امل ه  ت  ح يف الغرر على خمالفوصر   •
ن ي ة  أل ن  و ال  ي ص ام  ع ْنه  يف  اجلْ د يد ؛ " نـ و و يُّ و يف  اْلق د مي  جي  وز  ل و ل يّ ه  أ ْن ي ص وم  ع ْنه  و ص ح ح ه  ال ،ه  ع ب اد ة  ب د 

: ي س نُّ ل ه  ذ ل ك  ل أْل خْ  ؛و ص و ب ه   يح نْي  ب ْل ق ال  يح ة  ك خ رب   الص ح  َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَيام  َصاَم )) :ب ار  الص ح 
 .(4)"و ال  ح ج ة  ل ْلج د يد   (3)((َعْنُه َولِيُّهُ 

أبنه قد د بقول يف هذه املسألة، نفر اقد األنصاري اإلمام  أن  ويتضح لنا من خالل هذا القول 
يف ذلك ما عليه القول  انووي يف املسألة، خمالف  لرافعي واإلمام البني قول اإلمام ا اوسط   اسلك مسلك  

على رأي النووي يف املسألة بكفاية الصيام عنه، فأوجب  ايف املذهب بكفاية اإلطعام عنه، ومعرتض  
                                      

 .61ص، 1ط ،منهج الطالبكراي األنصاري، ( ز 1)
 .61ص، 1ط ،منهج الطالبكراي األنصاري، ز  (2)
 .1851( رقم 3/35) من مات وعليه صومابب  ،الصوم كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري اإلمامأخرجه (3)
 .(2/230، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، نصاريزكراي األ (4)
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 واألخرى كفارة تعمد التأخري. ،رواحدة لإلفطا ؛نيت  يـ  دْ على وليه إخراج ف  

 :َدمتشريق الثالثة للحاج املتمتع املعاملسألة الثالثة: حكم صوم أايم ال

 :املسألةعرض  .1

 )*( اعاجز   اهل جيوز للحاج املتمتع ابلعمرة إىل احلج أن يصوم أايم التشريق الثالثة إذا كان معدم  
 إجياد اهلدي؟ نع

وسبعة إذا رجع  ،لزمه صيام ثالثة أايم يف احلج ذا مل جيد اهلدي  على أن املتمتع إ (1)اتفق الفقهاء
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿له تعاىل: أهله، مستدلني بقو  إىل

 .على جواز صيام تلك األايم الثالثة قبل يوم النحر (3). كما اتفقوا(2)﴾جت حت خت مت ىت يت جث

د اهلدي، هل جيوز له أن يصوم أايم التشريق يف شأن املتمتع إذا مل جي (4)وااختلفولكنهم 
 :يف املسألة مشهورانقوالن  ال؟أم  ،الثالثة

وهذا مذهب املالكية ورواية  يف حال انعدام اهلدي، يرى جواز صيامها للمتمتع :القول األول
 مريض اهلل عنهعند أمحد، والقدمي للشافعي، وهو قول عائشة وابن عمر 

(5). 

                                      
عتبار بقدرته على اهلدي وليس اال ،يقدر على تقدمي اهلدي أثناء وجوده يف مكة هو الذي ال :م  د  املقصود ابحلاج العاجز املعْ )*( 

ميلك  دل إليه املتمتع إذا مل)وأما املعسر( رمبا يوهم أن الصوم إمنا يع -أي الغزايل-قوله "أثناء عودته إىل بلده، قال الرافعي: 
. "بل العدول إىل الصوم وإن قدر على اهلدي يف بلده إذا عجز عنه يف موضعه ؛يشرتيه به، وليس كذلك اهلدي وال ما

 .(3/356)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي
(، ابن قدامة 2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين، (3/93، )1ط، ري القرآنجامع البيان يف تفس، الشريازي (1)

 .(13/371)، 1ط، االستذكار، ابن عبد الرب، (7/158، د.ط، )اجملموعالنووي، ، (2/500، د.ط، )املغيناملقدسي، 
 .196 :سورة البقرة، جزء من اآلية( 2)
، احلاوي الكبري، املاوردي، (13/372)، 1ط، االستذكار، د الربابن عب، (2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (3)

 .(2/500ط، ).داملغين، املقدسي،  ابن قدامة، (4/110)، 1ط
، (6/443، د.ط، )اجملموعالنووي، ، (1/346)، 1ط، الكايف، ابن عبد الرب، (2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (4)

 .(3/351، )اإلنصافاملرداوي، 
ط، .داملغين، قدسي، ابن قدامة امل، (1/446) ،1ط، الكايف، ابن عبد الرب، (1/309)، 1ط، بداية اجملتهد، رشدابن  (5)

(2/500). 
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ني ويرى عدم جواز صيام هذه األايم مطلق ا دون تفريق ب ،ابملنع واحلرمةيقضي  :القول الثاين
 ياحلنفية، والشافعية يف األصح، والرواية األخرى عند أمحد، وهو قول عل وهذا مذهب ،املتمتع وغريه

 .(1)بن أيب طالب

 مها كاأليت: ،نييعود خالف الفقهاء يف املسألة إىل سبب  

 هم يف توجيهها.اختالف املسألة، و تعارض ظواهر النصوص الواردة يف -أ

 .(2)((أايم التشريق أايم أكل وشرب))والسالم:  هم يف قوله عليه الصالةاختالف -ب

ومن محله على الندب قال  ،النص على الوجوب قال حبرمة الصوم فيها مطلق افمن محل 
 .(3)وهذا يف غري املتمتع ،الكراهة ابجلواز مع

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،ي يف املسألةقول اإلمامني الرافعي والنوو  .2

 :اإلمام الرافعي -أ

مام الرافعي إىل ما عليه مذهب السادة الشافعية والقول املعتمد لإلمام الشافعي، إلا ال  م  
أايم التشريق للمتمتع، وقد كان مذهب الشافعي يف املذهب القدمي  صياموالذي يرى عدم جواز 

عن صوم  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا " :الشافعي: يف صوم املتمتع أايم مىن القول جبواز صيامها. قال اإلمام
 .(4)هللا التوفيق سألأو  ،فلما رأى أن يصوم أايم مىن وقد كنت أراه ؛"مىنأايم 

وهو  ،الرابع الوقت القابل للصوم) قال الغزايل:"يف الشرح الكبري:  (5)قال اإلمام الرافعي •
التشريق )و( وال يصح صوم املتمتع يف أايم التشريق على القول  ايم إال يوم العيدين )ح( وأايممجيع األ

                                      
الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن  ابن قدامة،، (6/445، د.ط، )اجملموعالنووي، ، (3/81، )1، طاملبسوطالسرخسي، ( 1)

  .(2/268، )1، طحنبل
 .2733قم ( ر 3/153)حترمي صوم أايم التشريق ، ابب الصيام، كتاب الصحيح ،اإلمام مسلمأخرجه ( 2)
  .(1/309، )1، طبداية اجملتهدابن رشد، ( 3)
 .(3/991)، 1، طاحلاوي الكبرياملاوردي، ، (3/484، د.ط، )األمالشافعي، ( 4)
 .(211-3/210)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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قال الرافعي: )وأما( أايم التشريق فهل جيوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثالثة  (داجلدي
ملا روى عن عائشة رضى هللا  ؛نه جيوزأ)القدمي( وبه قال مالك  ؛ايم الالزمة عليه يف احلج فيه قوالنأ

 الثالثة يفومل يصم  ،رخص للمتمتع إذا مل جيد اهلدىأ النيب صلي هللا عليه وسلمن أ))عنها 
بل مها  ؛)واجلديد( أنه ال جيوز ،ل الشيخ أيب حممداهذا م وإىل (1) ((ن يصوم أايم التشريقأ ،العشر

م ايال تصوموا يف هذه األ)) :نه صلي هللا عليه وسلم قالأ يملا رو  ؛كالعيدين  ،يف عدم قبول الصوم
 يوغريه ينقسم إىل يوم ،وغريه الشكّ   ومي ىلإأايم السنة تنقسم  (3) (((2)العَ وبِ  وشرب   هنا أايم أكل  إف

 .(4)"ايم فهو قابل للصوم بال استثناءالعيد وأايم التشريق وغريها )فأما( غريها من األ

 :اإلمام النووي -ب

 ختيارجيد اهلدي، واإلمام النووي اب ح النووي القول جبواز صيام أايم التشريق للمتمتع إذا ملرج  
 والذي يرى عدم جواز صيامها مطلق ا. ،ب الشافعي يف األصحهذا القول خيالف ما عليه املذه

وجوازها له؛ ألن احلديث يف  ،واألرجح يف الدليل صحتها للمتمتع"قال يف اجملموع:  •
 .(5)"وهو صريح يف ذلك فال عدول عنه ،الرتخيص له صحيح كما بيناه

الثالثة الواجبة  ألايمعن ا ي  ويف القدمي جيوز صومها للمتمتع إذا عدم اهلد"قال الشربيين: و  •
 .(6)")*(واختاره املصنف ،يف احلج

                                      

ِم التَّْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، )): ريض اهلل عنهالفظ حديث عائشة ( 1)  اإلمام: أخرجه ((ِد اهلَْديَ ِإالَّ ِلَمْن ملَْ جيَِ ملَْ يـَُرخَّْص يف َأايَّ
 (.1997رقم ) (3/43، كتاب الصوم، ابب صيام أايم التشريق )صحيحهيف  البخاري

 . البعال: يعين النكاح( 2)
 اْلو اق د يُّ ( وقال: "2407رقم ) (3/207الشمس بعد اإلفطار ) ، كتاب الصيام، ابب طلوعسننهأخرجه الدارقطين يف ( 3)

 ( 8/176دي الذي ورد يف إسناد احلديث ضعيف، وضعفه احلديث األلباين يف إرواء الغليل، )أن الواق :" أيض ع يف  
 (. 2540رقم )

 . (3/21)، 1ط، فتح العزيز، رافعي( ال4)
 (.6/444، د.ط، )جملموعاالنووي،  (5)

 .مام النوويف: أي اختاره اإلنره املص)*( اختا
 .(1/433، )1، طتاجمغين احملالشربيين، ( 6)
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 اإلمام األنصاري: -ج

 ؛ما عليه املذهب من القول بتحرمي صيام أايم التشريق للمتمتع املعدم اإلمام األنصاريرجح 
 لرجحان أدلة النهي عنده.

م  "روض: قال يف ال • ث ة  أ اي  ي  ث ال 
( و ه  م  الت ْشر يق  ا أ اي  ل لنـ ْهي  ع ْن  ؛بـ ْعد  يـ ْوم  اأْل ْضح ى)و ك ذ 

يح  و يف  خ رب   م ْسل م   ي ام ه ا يف  خ رب   أ يب  د او د إب  ْسن اد  ص ح  ُم َأْكل  َوُشْرب  أايم التشريق )) :ص   (1) ((َأايَّ
( اْلع اد م  ل ْله ْدي  ل ع م وم  النـ ْهي  ع ْنه  )و ل ْو( ك ان  ص ْوم ه ا ) ا ه و  اجلْ د يد   ،ل ْلم ت م تّ ع  جي  وز  ل ه   :و يف  اْلق د مي   ،ه ذ 

ب ة  يف  احلْ جّ   ث ة  اْلو اج  صْ )) :ل م ا ر و ى اْلب خ ار يُّ ع ْن ع ائ ش ة  و اْبن  ع م ر  ق اال   ؛ص ْوم ه ا ع ْن الث ال  يف  ملَْ يـَُرخِّ
ِم التَّْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن إالَّ ِلَمْن مَلْ جيَِدْ  ح  د ل يال   :ق ال  يف  الر ْوض ة   (2) (( اهْلَْديَ َأايَّ أ ْي ن ظ ر ا إىل   ،و ه و  الر اج 

 ُّ ْص الن يب   .(3)" ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  اْلم ر اد  ملْ  يـ ر خّ 

م  "وقال يف الشرح الكبري:  • دالت ْشر يق  )مت  تـُّع ا( أ يْ )و ل ْو( ك ان  ص ْوم  أ اي    يف  مت  تُّع  م ْن ملْ  جي  
و يف  قـ ْول  ق د مي  جي  وز  ل ه  ل ق ْول  ع ائ ش ة  و اْبن  ع م ر   ،ل ع م وم  النـ ْهي  ع ْنه   ؛ي ، أ ْو أل  ْجل  مت  تُّع ه  ف إ ن ه  ال  جي  وز  دْ اهْل  

ِم التَّْشرِيِق َأْن َيْضَمَن إالَّ ِلَمْن ملَْ جيَِ ملَْ يـَُرخِّ )) :ك م ا يف  اْلب خ ار يّ   ق ال  يف  الر ْوض ة ،  ((ْد اهْلَْديَ ْص يف َأايَّ
 ُّ ْص الن يب  ح  د ل يال  أ ْي ن ظ ر ا إىل  أ ن  اْلم ر اد  ملْ  يـ ر خّ   .(4)" ملسو هيلع هللا ىلصو ه و  الر اج 

وم أايم التشريق ولو من وقال يف شرح التحرير: واحلرام منه صوم العيدين للنهي عنه وص •
 .(5)((وشرب وذكر هللا أايم التشريق أايم أكل)) :خلرب مسلم ؛متمتع

 وهبذا يتضح لنا متسك اإلمام األنصاري ابلقول املعتمد يف املذهب يف هذه املسألة.

                                      
 .1141( رقم 3/153، كتاب الصيام، ابب حترمي صوم أايم التشريق )الصحيح ،اإلمام مسلمأخرجه  (1) 
 .1997رقم  (3/43، كتاب الصوم، ابب صيام أايم التشريق )صحيحهيف  اإلمام البخاريأخرجه  (2) 
 .(1/418، د.ط، )شرح الروض( زكراي األنصاري، 3) 
  .(2/217، )1طوط، ط، خمالغرر البهيةنصاري، ( زكراي األ4) 
 .51، ص1، ط، حتفة الطالب( زكراي األنصاري5) 
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 :املسألة الرابعة: حتديد ليلة القدر

 :املسألةعرض  .1

 ،ت األحاديث واآلاثر يف فضلها ومكانتهاتر واواليت ت ،أمجع علماء األمة على وجود ليلة القدر
ذكرها يف القرآن الكرمي وأحاديث الرسول  د  مباركة ور   ابلعبادة فيها، وهي ليلة   جتهادوفضل حتريها واال

يوم هي؟ وتوسعت  يف حتديد تلك الليلة يف أيّ   اعظيم   ااختالف  وا اختلف، ولكن العلماء ملسو هيلع هللا ىلصالكرمي 
 ومن تلك األقوال: ،(1)حجر يف الفتح كما أوردها ابن    ن أربعني قوال  ع اهتم لتصل ملا يربواختالف

 .أهنا خارج شهر رمضان -أ

 .أهنا متنقلة يف العشر األواخر من رمضان -ب

 .أهنا متنقلة يف السبع األواخر من رمضان -ت

 .أهنا متقلة يف وتر العشر األخري من رمضان -ث

 .السابع والعشرين من رمضان أهنا ليلة   -ج

 .األقوال إىل غري ذلك من

وتلك  ؟د يف أي ليلة هيإىل انعدام وجود حديث قاطع صحيح حيد ختالفاال يرجع سبب  و 
خ ر ج   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ريض اهلل عنهدها الشارع الكرمي، فعن عبادة بن الصامت احكمة مقصودة أر 

ل ة  اْلق ْدر    ،ألخربكم بليلة القدر خرجتُ )): ملسو هيلع هللا ىلص فـ ق ال   ،ْلم ْسل م ني  م ن ار ج الن   )*(فـ ت الح ى ،خي ْرب   ب ل يـْ
فالتمسوها يف التاسعة والسابعة  ،لكم ان خريا أن يكو وعسى  ،فعتفرُ  ،فتالحى فالن وفالن

يف  جتهادليحصل اال ؛قال العلماء: احلكمة من إخفاء ليلة القدر". قال ابن حجر: (2)((واخلامسة
 .(3)"ا تقدم حنوه يف ساعة اجلمعةنت هلا ليلة القتصر عليها، كميّ  خبالف ما لو ع   ،التماسها

                                      
 .(4/260، د.ط، )فتح الباري( ابن حجر، 1)

 .تنازع وختاصم :)*( أي
 .2023( رقم 3/47) رفع معرفة ليلة القدرابب  ليلة القدر، فضلكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه ( 2)
 (.4/260، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (3)
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 ، منها: عنده من أدلة وآاثر كل مبا ورده وصح    ،مث إن العلماء اجتهدوا يف حتديدها

فقلت: أال خترج  ريض اهلل عنهإىل أيب سعيد اخلدري  قال: انطلقت   ريض اهلل عنهعن أيب سلمة  •
 :يف ليلة القدر؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص حدثين ما مسعت من النيب :قلت :فقال ،فخرج ،بنا إىل النخل نتحدث

إن الذي  :فأاته جربيل فقال ،اعتكفنا معهعشر األول من رمضان و  ملسو هيلع هللا ىلصاعتكف رسول هللا ))
إن الذي تطلب  :فأاته جربيل فقال ،فاعتكف العشر األوسط فاعتكفنا معه ،تطلب أمامك

 ملسو هيلع هللا ىلص من كان اعتكف مع النيب"صبيحة عشرين من رمضان فقال:  اخطيبا  ملسو هيلع هللا ىلصقام النيب ف ،أمامك
يُتها ،فلريجع فإين أُرِيت ليلة القدر وإين رأيت كأين  ،ويف وتر ،ر األواخروإهنا يف العش ،وإين ُنسِّ

فجاءت  ،اوما نرى يف السماء شيئا  ،. وكان سقف املسجد جريد النخل"أسجد يف طني وماء
 ،وأرنبته ملسو هيلع هللا ىلصهللا  على جبهة رسول حىت رأيت أثر الطني واملاء ملسو هيلع هللا ىلصفصلى بنا النيب  ،انرْ طِ مْ فأُ  ،ة  عَ زَ قَـ 

 .(1)((تصديق رؤايه

جياور يف العشر األواخر من  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا ))قالت:  ريض اهلل عنهاعن عائشة  •
 .(2)((رمضان ويقول: حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان

روا ليلة القدر يف أ   ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النيب  : أن رجاال  ريض اهلل عنهعن انفع عن ابن عمر  •
فمن   ،لسبع األواخرأرى رؤايكم قد تواطأت يف ا)): ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،يف السبع األواخر املنام

 .(3)((ها يف السبع األواخركان متحريها فليتحرَّ 

التمسوها يف العشر األواخر من ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النيب امريض اهلل عنهعن ابن عباس  •
 .(4)((مسة تبقىيف خا ،يف سابعة تبقى ،ليلة القدر يف اتسعة تبقى ؛رمضان

                                      
 .2016( رقم 3/46) التماس ليلة القدرابب  فضل ليلة القدر،كتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاري أخرجه (1)
 ( 3/46)يف الوتر  حتري ليلة القدرابب  القدر، فضل ليلة كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (2) 

 .2017رقم 
 ( 3/46) التماس ليلة القدر، ابب ابب فضل ليلة القدر كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (3) 

 .2015رقم 
 ( 3/47) وتريف ال حتري ليلة القدر، ابب فضل ليلة القدركتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (4) 

 .2021رقم 
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أو  ،هي يف تسع ُيضني ،عشر الهي يف)): ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا ريض اهلل عنهعن ابن عباس  •
 .(1)((يف سبع يبقني

فتالحى  ،ليخربان بليلة القدر ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرج النيب  ريض اهلل عنهعن عبادة بن الصامت  •
وعسى  ،الن فرفعتألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن وف خرجتُ ))فقال:  ،رجالن من املسلمني

 .(2)((واخلامسة فالتمسوها يف التاسعة والسابعة ،لكم اأن يكون خريا 

: من يعلم مىت ليلة القدر؟ قاال: ريض اهلل عنهعمر  عن الحق بن محيد وعكرمة قاال: قال •
يف سبع ُيضني، أو سبع  ،هي يف العشر)): ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا ريض اهلل عنهفقال ابن عباس 

 .(3)((يبقني

 .(4)((عشرينو  سبع   التمسوا ليلة القدر ليلةَ ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ريض اهلل عنهمعاوية  عن •

يف  ((التمسوا ليلة القدر يف آخر ليلة)) :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنهعن معاوية  •
 .(5) "أو يف آخر ليلة" :خرب أيب بكرة

 حتروا ليلة القدر ليلة ثالث)): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنهعبد هللا بن أنيس عن  •
 .(6)((عشرينو 

                                      
 ( 3/47) يف الوتر حتري ليلة القدر، ابب القدرفضل ليلة كتاب   ،1ط ،ريالبخا صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (1)

 .2022رقم 
 .2023( رقم 3/47) رفع معرفة ليلة القدر، ابب فضل ليلة القدركتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (2)
. قال الشيخ 2543رقم  ،(3/151) عباس،، مسند بين هاشم، مسند عبد هللا بن ال، د.طمسند اإلمام أمحد أمحد،أخرجه  (3)

، الحق بن محيد السدوسي: اتبعي ثقة، مسع ابن عمر وابن عباس أمحد شاكر )حمقق املسند( عن احلديث: "إسناده صحيح
وعكرمة مل يدركا عمر، ولكن احلديث حديث ابن  . وهو259 - 258 /2 /4وأنس بن مالك، وترمجه البخاري يف الكبري 

". ؤال عمر وعن جوابه إايهنه هو الذي حدثهما عن سعباس، فالظاهر أ

ملْ  يـ ْرو ه  ع ْن ش ْعب ة  ( وقال: "285(، رقم )1/180، ابب األلف، ابب من امسه إسحاق، )املعجم الصغريأخرجه الطرباين يف ( 4)
ب ة  و ج اد ة  يف  ك ت اب ه  إ ال  حم  م د  ْبن  أ يب  ش    .1240قم حديث ر  286، ص3، طجلامعصحيح ا يف األلباين"، وصححه يـْ

.(1471)وهو خمرج يف الصحيحة  ،قال األلباين: حديث صحيح(2/1047، )3ط، صحيُح ابن ُخَزُية، ابن خزميةأخرجه  (5)
( رقم 529 -2/528ر، )ابب يف ليلة القد، ر رمضانابب تفريع أبواب شه أصل هذا احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، (6)

  .2923حديث رقم  564، ص3، طعصحيح اجلام يف األلباين( وصححه 1379)
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فقال: اي نيب هللا إين شيخ   ملسو هيلع هللا ىلص أتى النيب أن رجالا )): عنهاماهلل  ريضعن عبد هللا بن عباس  •
َلِة القدر قال: عليك رْ فأمُ  ،يشق علي القيام كبري عليل   ين بليلة لعل هللا يوفقين فيها لَِليـْ
 .(1)((ابلسابعة

قال:  ،الليلة ليلة القدر إنَّ  :فقيل يل ،يف رمضان ُت وأان انئم  أُتِيْ ))قال:  اعنه أيض  و  •
فإذا هو  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فأتيتُ  ملسو هيلع هللا ىلصفتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول هللا  ،وأان انعس   متُ فق
 .(2)((يف تلك الليلة فإذا هي ليلة ثالث وعشرين فنظرتُ  :قال ،يصلِّ يُ 

يف  ،تمسوا ليلة القدر يف العشر الغوابرال))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ،امريض اهلل عنهبن عمر اعن  •
 .(3)((التسع الغوابر

-التمسوها يف العشر األواخر )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عنهامريض اهلل مر ع بناعن  •
 .(4)((فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يـُْغَلََبَّ على السبع البواقي -يعىن ليلة القدر

هللا  فقال رسولُ  ملسو هيلع هللا ىلصالقدر عند رسول هللا  ذكران ليلة))قال:  ريض اهلل عنهعن أيب هريرة  •
ال بل مضى : ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،ا وبقي مثان  : مضى اثنان وعشرون يوما كم مضى من الشهر؟ فقلنا :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)فالتمسوها الليلة(( ،االشهر تسع وعشرون يوما  ،ا وبقي سبعاثنان وعشرون يوما 

ليلة القدر ليلة مسحة ))قال يف ليلة القدر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  امريض اهلل عنهعن ابن عباس  •

                                      
قال ، 2149رقم  ،(4/328) ، مسند بين هاشم، مسند عبد هللا بن العباس،، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، أخرجه  (1)

 .األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري
قال ، 2302رقم  ،(4/328)  بن العباس،، مسند بين هاشم، مسند عبد هللا، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، جه أخر  (2)

 .وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ،األرنؤوط: حسن لغريه
قال األرنؤوط: إسناده ، 4925( رقم 8/520رقم ) ، مسند عبد هللا بن عمر،، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، أخرجه  (3)

 .حيح على شرط الشيخنيص
قال األرنؤوط: إسناده صحيح ، 5485( رقم 9/346) ، مسند عبد هللا بن عمر، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، أخرجه  (4)

 .على شرط مسلم
ه ا ذ ْكر  اخلْ رب   الد الّ  ع ل ى ص ح ة  م ا أت  و ْلن ا ، ، فصل يف قيام الليل2، طصحيح ابن حبان( أخرجه ابن حبان، 5)  الل ْفظ ة  ال يت  ذ ك ْران 

 .صحيح على شرطهماقال األرنؤوط: إسناده  .2548( رقم 6/289، )قـ ْبل  
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 .(1)((ها ضعيفة محراءتصبح الشمس صبيحت ،ال ابردةو  ال حارة ،طلقة

فإن  ،أخربين عن ليلة القدر :ريض اهلل عنهبن كعب  قلت أليبّ   :قال ريض اهلل عنه رّ  ز  عن  •
 ،نقال: رحم هللا أاب عبد الرمح ،من يقم احلول يصبها :ئل عنها فقالبن مسعود( س  اصاحبنا )يعين 

وهللا إهنا لفي رمضان ليلة سبع  ،واولكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن ال يتكل ،لقد علم أهنا يف رمضان
 ،ملسو هيلع هللا ىلصقال ابآلية اليت أخربان رسول هللا  ؟ذلك علمت   قال: قلت: اي أاب املنذر أىن   ،وعشرين ال يستثين

 ،يس هلا شعاع مثل الطستتطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ل)) :قال ؟: ما اآليةرّ  ز  قال: قلت ل
 .(2)((حىت ترتفع

إهنا ليلة سابعة أو اتسعة ))قال يف ليلة القدر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عنه ريض اهللعن أيب هريرة  •
 .(3)((إن املالئكة تلك الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى ،وعشرين

 ،القدر مث نسيتهاليلة  إين كنت ُأرِيتُ )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنهعن جابر  •
ال  ،يفضح كواكبها اكأن فيها قمرا   ،َدة  َحارَّة  َواَل اَبرِ  طَْلَقة  بـَْلَجة  اَل وهي  ،وهي يف العشر األواخر

 .(4)((هاا حىت خيرج فجرُ خيرج شيطاهنُ 

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة. 2

 :اإلمام الرافعي -أ

عي، وهو مام الشافواملستند إىل رأي اإل ،ام الرافعي للقول املعتمد يف املذهب الشافعينتصر اإلما
 .ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان احلادي والعشرين على األغلب أو أن ليلة القدر تقع ليلة  

                                      
. صححه األلباين يف 3419(، رقم 5/260يف ليلة القدر ) ، كتاب الصيام، فصل  1، طشعب اإلُيان( أخرجه البيهقي يف 1) 

 .صحيح اجلامع
ب  ، ، كتاب الصوم3ط ،صحيُح ابن ُخَزُية( أخرجه ابن خزمية، 2)  إ ىل  و ْقت   ي ك ون  هل  ا ش ع اع  الد ل يل  ع ل ى أ ن  الش ْمس  ال   اب 

ر  النـ ه ار    .قال األلباين: إسناده حسن لذاته صحيح لغريه. 2193رقم ( 1049 /2، )اْرت ف اع ه ا ذ ل ك  اْليـ ْوم  إ ىل  آخ 
حمتمل . قال األرنؤوط: إسناده 10734رقم  (16/427) عبد هللا بن عمر ، د.ط، مسندمسند اإلمام أمحدأخرجه أمحد، ( 3)

 .2205أللباين يف السلسلة الصحيحة برقم للتحسني، وحسنه ا
د ة  ، 2، طصحيح ابن حبانابن حبان، ( أخرجه 4) ال  ه و ائ ه ا و ش  ْعت د  ابب االعتكاف وليلة القدر، ذ ْكر و ْصف  ل يـْل ة  اْلق ْدر  اب 

 ، قال األرنؤوط:حديث صحيح.3688حديث رقم ( 444 -8/443) ،اض ْوئ ه  
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 .(1)"احلادي والعشرين الشافعي رضى هللا عنه إىل وميل  " :قال الغزايل •

 عن أيب يملا رو  ؛هنا ليلة احلادى والعشرينأإىل  اهلل عنه ريضلشافعي وميل ا"قال الرافعي:  •
من رمضان فاعتكف  ىكان يعتكف العشر الوسط ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ن))أ :ريض اهلل عنه ياخلدر  سعيد
 ،وهى الليلة الِت كان خيرج يف صبيحتها عن اعتكافه ،حدى وعشرينإفلما كانت ليلة  ،اعاما 
 ،مث أنسيتها ،فأريت هذه اليلة :قال ،واخرعتكف يف العشر األفلي يمن كان اعتكف مع :قال

 ،والتمسوها يف كل وتر ،واخرفالتمسوها يف العشر األ ،صبيحتها يف ماء وطني أسجد يف ورأيتين
 :قال أبو سعيد ،فوكف املسجد ،عريش ىوكان املسجد عل ،مطرت السماء تلك الليلةأف

جبهته وأنفه أثر املاء والطني  ىلينا وعلإسلم انصرف رسول هللا صلي هللا عليه و  يفأبصرت عينا
 يملا رو  ؛وأبدى يف بعض املواضع امليل إىل ليلة الثالث والعشرين (2) ((ينوعشر حدى إمن صبيحة 

 ،هبم يأصل ينإكون بباديِت و أين ))إ :ملسو هيلع هللا ىلصقال لرسول هللا نه أنيس رضى هللا عنه أعن عبد هللا بن 
 (3) ((وعشرين انزل يف ليلة ثالث   :فقال ،فأصلي فيه ،زهلا املسجدبليلة من هذا الشهر أن ينرْ فمُ 
 .(4)"حدى وعشرين أو ثالث وعشرينإن يكون يف ليلة أويشبه  :فقال ،بني الليلتني يف املختصرع ومج

 .(5)"واألشبه أهنا ليلة احلادي والعشرين أو الثالث والعشرين"قال الرافعي يف احملرر:  •

 :اإلمام النووي -ب

ل أبن ليلة القدر مام النووي القول املعتمد عند الشافعية يف هذه املسألة، ورجح القو خالف اإل
 .تتحول وتنتقل بني ليايل العشر اآلواخر من رمضان

وصاحبه أبو بكر حممد  ،وقال إمامان جليالن من أصحابنا، ومها املزين"قال يف اجملموع:  •

                                      
 .(3/250، )1ط ،فتح العزيز( الرافعي، 1)
. 1382( رقم 2/532ابب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين ) ،ابب تفريع أبواب شهر رمضان ،سننه يف داود أبوأخرجه  (2)

 .2016( رقم 3/46) التماس ليلة القدرابب  در،فضل ليلة القكتاب   ،1ط ،هصحيح يف اإلمام البخاري وأصله أخرجه
( وصححه 1379( رقم )529 -2/528ر، )ابب يف ليلة القد، أبواب شهر رمضان ابب تفريع اود يف سننه،أخرجه أبو د (3)

  .2923حديث رقم  564، ص3، طصحيح اجلامع يف األلباين
 (.3/249، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 4)
 (.3/249، )1ط، احملرر( الرافعي، 5)
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، وىف بعضها إىل تنتقل يف بعض السنني إىل ليلة  هنا منتقلة يف ليايل العشر، إ :ق بن خزميةاسحإبن 
 .(1)"حاديث، وهذا هو الظاهر املختارا بني األمجع   ؛غريها

بـ ن ا" :وقال يف الروضة • ر  م ْن ر م ض ان ،  ،و م ْذه  و م ْذه ب  مج ْه ور  اْلع ل م اء : أ هن  ا يف  اْلع ْشر  اأْل و اخ 
ر ه اأو يف     ل ة  احلْ اد ي و اْلع ْشر ين . و  ْرج ى. و م ْيل  اأ ْوات  ث  لش اف ع يّ  إ ىل  أ هن  ا ل يـْ : إ ىل  ث ال  ع  ق ال  يف  م ْوض 

ل ة ، أم ن ز مْي ة  و ع ْشر ين . و ق ال  اْبن  خ   ت ق ل  ك ل  س ن ة  إ ىل  ل يـْ ل ة  م نـْت ق ل ة  يف  ل ي ايل  اْلع ْشر ، تـ نـْ ي  ل يـْ
اب ن ا: ه  ْصح 

ّ  أ يْ مْجع ا ب نْي   ا م نـْق ول  ع ن  اْلم ز ين  : و ه ذ    .(2)"ض ا، و ه و  ق و ي اأْل ْخب ار . قـ ْلت 

 اإلمام األنصاري: -ج

القول أبن ليلة القدر اثبتة يف إحدى ليايل الوتر من العشر األخرية،  اإلمام األنصاريح رج  
لة، وأن هذا الرأي هو األنسب كالم الشافعي يف املسأ  ويرى أبن هذا الرأي هو املقتضى من جمموع

قول  انفرد بقول يف هذه املسألة خمالف  اقد وهذا يعين أنه  للجمع بني النصوص الواردة يف املسألة.
أو ثالث وعشرين، وخالف النووي القائل ابنتقاهلا وحتوهلا يف  حدى وعشرينإالرافعي برتجيح ليلة 

 العشر األخرية كل عام.

 وعشرين منه دل   أو اثلث   هنا ليلة حاد  أالشافعي رمحه هللا إىل وميل "قال يف شرح املنهج:  •
لكن أرجاها ليايل  ،فكل ليلة منه عند الشافعي حمتملة هلا ،للثاين خرب مسلمو ، نيخ  يْ الش   خرب   وللأل

وقال املزين وابن خزمية  ،فمذهبه أهنا تلزم ليلة بعينها ،من ليايل الوتر ما نقلناه عنه ىوأرج ،الوتر
واختاره يف اجملموع  ،وهو قوي   :ضةقال يف الرو  ،ا بني األخبارمجع   ريمها إهنا تنتقل كل سنة إىل ليلة  وغ

 .(3)"وكالم الشافعي يف اجلمع بني األحاديث يقتضيه ،والفتاوى

ر  )ال  "قال يف شرح الروض:  • ل ة  اْلق ْدر  )ف يه ا( أ ْي يف  اْلع ْشر  اأْل و اخ  ت ق ل ( م ْنه  )ف إ هن  ا( أ ْي ل يـْ  تـ نـْ
 .(4)"إىل  غ رْي ه  ع ل ى اأْل ص حّ  

                                      
 .(6/489، د.ط، )اجملموعالنووي، ( 1)
 (.2/389، )3، طروضة الطالبني، ( النووي2)
 (.219-1/218، )1، طفتح الوهاب( زكراي األنصاري، 3)
 (.1/421، د.ط، )شرح الروض( زكراي األنصاري، 4)
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قـ ْول ه  اْلم ْشه ور  ": اإلمام األنصاري ختيارال ايف شرح الروض موضح   الرمليالعباس  وقال أب •
ت ق ل   ه   ؛يف  اْلم ْذه ب  أ هن  ا ال  تـ نـْ يح  ع يُّ و مج  اع ة  ب ل ز وم ه ا و ق ال  الش اف   :قـ ْول ه  "ا: وقال أيض   (1)"أ ش ار  إىل  ت ْصح 

ل ة  ب ع ْين ه ا ه  أ ش ار  إىل   ؛ل يـْ يح   .(2)" ت ْصح 

ا ال ذ ي ص ر ح  ب ه  الش ار ح  "قال أمحد قاسم العبادي:  •  .(3)"و ه و  م ر اد  ل ْلم ص نّ ف   ،و ل ز وم ه 

واإلمام  اإلمام الرافعي ملا ذهب إليه اخمالف   ااثلث   قد اختار قوال   اإلمام األنصاريهنا جند أن 
ليلة الثالث  احلادي والعشرين أوليلة القدر ليلة القائل بوقوع ح قول اإلمام الرافعي ، فال هو رج  النووي

ن ليلة القدر اثبتة يف إحدى ليايل الوتر من العشر ، وال هو رجح قول اإلمام النووي القائل أبوالعشرين
 .إحدى ليايل الوتر من العشر األخريةيلة القدر اثبتة يف أبن ل اثلث ا ختار قوال  ابل  ؛األخرية

 :كم البيع والشراء يف املسجد للمعتكفخلامسة: حاملسألة ا

 :املسألةعرض  .1

 .؟هل جيوز للمعتكف يف املسجد أن يبيع ويبتاع؟ وما حكم فعله ذلك

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة. 2

 ،(7)وأمحد يف رواية (6)افعيوالش (5)ومالك (4)وهو مذهب أيب حنيفة، لقول األول: جائز مع الكراهةا
ومىت ما  ،ي عنه أمور  ف، واشرتطوا للقول إبابحته أن تنت(8)حيث قالوا بكراهة البيع والشراء يف املسجد

                                      
 .(1/421، د.ط، )حاشية الرملي على على أسىن املطالبالرملي، ( 1)
 .(1/421، د.ط، )اشية الرملي على على أسىن املطالبحالرملي، ( 2)
 .(2/223، )1، طاإلمام أمحد بن قاسم العبادي على الغرر البهيةحاشية ن قاسم العبادي، ( أمحد ب3)
، 1ط، معاين اآلاثر، . الطحاوي(1/55، )1ط، جواهر العقود، األسيوطي ،(2/327، )2، طالبحر الرائق( ابن جنيم، 4)

(4/359.) 
، حاشية الدسوقيدير، الدر  (،6/13، )1ط، ليلمواهب اجلاحلطاب،  (،504-1/503، )ط، د.شرح الزرقاين، الزرقاين (5)

 .(4/110، د.ط، )حاشية الدسوقيوالدردير، ( 2/342، )2ط، أشرح املوط املنتقى، (. القرطيب4/71د.ط، )
 .(2/393، )3، طروضة الطالبنيالنووي،  (،6/517، د.ط، )جملموعاالنووي،  (6)
 .(386-3/385)، اإلنصاف، اوياملرد، (4/184ط، ).داملغين، ( ابن قدامة املقدسي، 7)
 . 324، ص4، طإعالم الساجد أبحكام املساجد( الزركشي، 8)



 

110 

 حدى هذه األمور صار له حكم الكراهة ال اإلابحة.التبس البيع والشراء إب

فذهب مجهور  -أي يف املسجد  -أما البيع والشراء "ال الشوكاين يف "نيل األوطار: ق •
 ."إىل أن النهي حممول على الكراهة العلماء

 ،م كرهوا البيع والشراء يف املسجدوالعمل على هذا عند بعض أهل العل" :قال أبو عيسى •
وقد كره قوم  ،ه بعض أهل العلم يف البيع والشراء يف املسجدفيص وقد رخ   ،وهو قول أمحد وإسحاق

 .(1)"من أهل العلم البيع والشراء يف املسجد

 والشروط اليت تصرفه من الكراهة إىل اإلابحة هي:

وأكد على هذا الشرط  ،لية فقطأن يبيع ويبتاع يف املسجد ما كان من حوائجه األص -أ
 .األحناف واحلنابلة

ألن  ؛إحضارها ينقل احلكم من اإلابحة إىل الكراهةف ،للمسجد أن ال حيضر السلعة -ب
 .(2)املسجد حمرر عن حقوق العباد وفيه شغله هبا

 .وأكد على هذا الشرط املالكية، )*(يكون البيع ابلسمسرة أن ال -ت

ا للبيع، وأما جمرد عقد البيع فال ث يصري معرض  أن ال يظهر السلعة يف املسجد حبي -ث
 .(3)يكره

 .وهذا شرط الشافعية واحلنفية ،إن كثر كره ومل يبطل اعتكافهمن ذلك، ف أن ال يكثر -ج
                                      

(، ذكر الرتمذي هذا 611-3/610) النهي عن البيع يف املسجد، ابب ،البيوع، كتاب 1ط، السنن، الرتمذيأخرجه  (1)
:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ر س ول  اّلل   أيب هريرة: "الكالم بعد حديث  ُ ْم َمْن يَِبيُع َأْو ِإَذا رَأَيـْتُ ))ق ال  َتاُع يف املَْسِجِد، فـَُقوُلوا: اَل َأْرَبَح اَّللَّ يـَبـْ

 .صححه األلباين، 1321واحلديث رقم ..(( جِتَارََتكَ 
 عبد هللا حممد،، (، ابن مفلح2/202ط، ).داملغين، ، ابن قدامة املقدسي، (2/112، )د.ط، فتح القدير، ابن اهلمام (2)

 (.395-3/394) ،3ط ،اآلداب الشرعية
وينظر فيها ويعطي فيها ما ، هاب  يقلّ  من ن أييت أالسلعة يف املسجد و  أبن جيلس صاحب   ،هي املناداة على السلعة :سرةالسم)*( 

 .اعل املسجد سوق  ألنه جيل ذلك حرمف ؛يريد من مثن
 .(4/71، د.ط، )حاشية الدسوقي(، الدردير، 2/203، د.ط، )كليلر اإل جواه( صاحل اآليب، 3)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22العلماء%22
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 ،رجحه الرافعي.."، وقد البيع القليل من غري إحضار السلعة ال أبس به" إلمام الرافعيل: القول الثاين
أبس به، أما اإلكثار من البيع  لقليل من غري إحضار السلعة ال، فالبيع ا(1)وهو مذهب الشافعية

 .ء فيصرف حكم اإلابحة إىل الكراهةوالشرا

 وعدم الكراهية يف قليله. ،وكذا نص الرافعي ابلقول ابجلواز

وجيوز له أن أيمر  (وال يشرتط ترك التطيب وترك البيع والشراء)قال الغزايل: "قال الرافعي:  •
شيء وما أشبه ذلك، وال يكره  ..هد ضياعه، وأن يبيع ويشرتي، وخييط ويكتبإبصالح معاشه، وتع
 .(2)"مل تكثرمن هذه األعمال إذا 

رجحه اإلمام النووي؛ ، وقد "وإن قلّ  ،كراهة البيع والشراء يف املسجد" إلمام النوويلالقول الثالث: 
 .زكراي األنصاري وتبعه اإلمام أبو

كراهة البيع والشراء يف املسجد وإن قّل، للمعتكف وغريه، األظهر   :قلت  "قال يف الروضة:  •
 .(3)"وهللا أعلم ،ديث صحيح يف النهيوهو نصه يف "البويطي" وفيه ح إال حلاجة.

ونقل يف الروضة ما قاله أبو املكارم الروايين يف "العدة" من أن البيع والشراء يف املسجد من  •
 .(4)ئر، ولكنه استظهر القول ابلكراهةالصغا

اْلم ع او ض ة (  خب  ي اط ة  و حن ْو ه ا )ك  )و ت ْكر ه  احلْ ْرف ة ( ف يه  "يف شرح الروض:  اإلمام األنصاريقال  •
ي ان ة  ل ه   ر اء  و حن ْو مه  ا )ب ال  ح اج ة  و إ ْن قـ ل ْت( ص  )و ال  يـ ْبط ل  اْعت ك اف ه ( ب ش ْيء  م ْن ذ ل ك  و إ ْن  ،م ْن بـ ْيع  و ش 

ثـ ر   ْعت ك اف   ؛ك  اْلق ر اء ة  و الذّ ْكر  ق ل يل ه  ال  يـ   م ا ال  يـ ْبط ل   أل ن  و   ،ل ع د م  م ن اف ات ه  اال  وهو ما  .(5)"ْبط ل  ك ث ري ه  ك 
 .رجحه اإلمام األنصاري

                                      
 .(2/393، )3، طروضة الطالبنيلنووي، ، ا(6/517، د.ط، )عجملمو االنووي،  (1)
 .(3/254)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 (.2/393، )3، طروضة الطالبني( النووي، 3)
 (.8/202، )3، طروضة الطالبني( النووي، 4)
 .(1/434، د.ط، )شرح الروضكراي األنصاري، ( ز 5)
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وهو إحدى رواييت اإلمام أمحد،  ،على األرجح (1)مذهب احلنابلة وهو، التحرمي القول الرابع:
صرف حيتاج يث استنكروا على اجلمهور الذين محلوا النهي على الكراهة أبن هذا ال، ح(2)وإسحاق

الذي هو التحرمي إىل غريه، وقالوا: إذا كان الشارع قد هنى  إىل قرينة واضحة تصرف املعىن احلقيقي  
 غري املعتكف من البيع والشراء يف املسجد فمنع املعتكف يكون من ابب أوىل.

ال جيوز البيع والشراء للمعتكف يف املسجد وغريه، على "اإلنصاف:  يف (3)قال املرداوي •
وابنه أبو احلسني وغريه، وصاحب  صحيح من املذهب، نص عليه يف رواية حنبل، وجزم به القاضيال

 .(4)"فروع والرعاية الكربى وغريمهاالوسيلة واإليضاح والشرح هنا، وابن متيم، وقدمه يف ال

للمعتكف وغريه، فإن فعل فيه البيع والشراء واإلجارة  وحيرم  "اع: يف اإلقن (5)قال احلجاوي •
 .(6)"اطلفب

ها عامة اعترب هم يف توجيه النصوص الواردة يف املسألة، فمن اختالفيعود سبب اخلالف يف 
 ها خاصة  اعترب أسقط حكمها على مجيع احلاالت، ومن البيع والشراء يف املسجد على حال، ومن 

 واستثىن منها حال املعتكف. ،ملعتكفبغري ا جعلها خاصة  

                                      
ط، .داملغين، (، ابن قدامة املقدسي، 3/347)، ط، اإلنصاف، املرداوي(، 2/186، د.ط، )القناعكشاف ( البهويت، 1)

(4/195). 
 (.386-3/385، ط، )اإلنصاف، املرداوي، (4/184ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (2)
ء املرداوي مث  الدّ م شْ ع لّي بن س ل ْيم  هو  (3) و يعرف ابملرداوي شيخ اْلم ْذه ب. ولد  ،ب ل يّ ق ي الص احل  ي احلْ نْـ ان بن أ مْحد بن حم  م د اْلع ال 

اإلنصاف يف معرفة الراجح ، من مصنفاته: هـ 885 سنة ويف فيهاوانتقل يف كربه إىل دمشق فت  ، مبردا و ن ش أ هب ا هـ818سنة 
 (.5/225) ،ألهل القرن التاسعالضوء الالمع السخاوي،  التحبري يف شرح التحرير.، و ر املنقولحتري، و من اخلالف

.(3/347)، ط، اإلنصاف، املرداوي (4)
النجا: فقيه حنبلي، من أهل  موسى بن أمحد بن موسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبوهو  (5)

ه  ل ،امتقشف   ملا  عامال  كان رجال  عاو اإلسالم فيها. نسبته إىل )حّجة( من قرى انبلس. دمشق. كان مفيت احلنابلة وشيخ 
 ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرةالغزي،  هـ. 968، تويف سنة زاد املستقنع يف اختصار املقنع :كتب، منها

(3/192.) 
.(2/186، )اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، احلجاوي (6)
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 ي كاأليت:واألحاديث الواردة يف املسألة ه

 .(1)((ال أربح هللا جتارتك :فقولواإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد )): ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -1

ــــــــيعكم ،وشــــــــراءكم ،وجمــــــــانينكم ،جنبــــــــوا مســــــــاجدكم صــــــــبيانكم)) :ملسو هيلع هللا ىلصقولــــــــه  -2  ،وب
هبــا املطــاهر واختــذوا علــى أبوا ،وســل ســيوفكم ،وإقامــة حــدودكم ،ورفــع أصــواتكم ،وخصــوماتكم

 .(2)((ومجروها يف اجلمع

ى عن الشراء والبيع هن)) :ملسو هيلع هللا ىلصن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا عو  -3
 .(3)((وأن ينشد فيه شعر ،فيه ضالة يف املسجد وأن تنشد

دعاه  أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع يف املسجد؛"ويف موطأ مالك:  -4
؛ وإمنا هذا سوق الدنياليك بسوق فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخربه أنه يريد أن يبيعه قال: ع

 .(4)"اآلخرة

حاء، يط  بىن رحبة من انحية املسجد تسمى الب   عمر بن اخلطاب أن   :يف موطأ مالكو  -5
 .(5)؛ فليخرج إىل هذه الرحبة"، أو يرفع صوات  انشد شعر  ، أو ي  ط  غ  لْ وقال: "من كان يريد أن يـ  

ي قد تبع اإلمام النووي ورجح قوله القائل العرض أن اإلمام األنصار  يتضح لنا من خالل هذا
 على خالف اإلمام الرافعي الذي أجاز البيع اليسري.بكراهة البيع يف املسجد، 

                                      
(، 2/586لبيع يف املسجد، )، ابب النهي عن املسو هيلع هللا ىلصهللا ، أبواب البيوع عن رسول 1ط، أبو عيسى، السنن، الرتمذيأخرجه  (1)

ا ع ْند  بـ ْعض  أ ْهل  الع ْلم   ،ح د يث  أ يب  ه ر يـْر ة  ح د يث  ح س ن  غ ر يب  . وقال الرتمذي: "1321رقم   ..".و الع م ل  ع ل ى ه ذ 
رقم  (، حديث2/67املساجد، ) ، كتاب املساجد واجلماعات، ابب ما يكره يفط، د.سنن ابن ماجه ،ابن ماجهاإلمام  (2)

ِْهيب َضعيفِ . قال األلباين أبن احلديث ضعيف جد ا. 750 ِْغيب َوالرتَّ .(185( رقم )1/160) ،الرتَّ
،1079( رقم 1/454) صالة،التحلق يوم اجلمعة قبل الابب  الصالة،كتاب ،  1ط ،سننكتاب ال أبو داود،أخرجه  (3)

املسجد، ، ابب النهي عن البيع يف ملسو هيلع هللا ىلصل هللا ، أبواب البيوع عن رسو 1ط، السنن: بلفظ آخر الرتمذي، وأخرجه
  .، واللفظ أليب داود، وقال الرتمذي: "حديث حسن"1321(، رقم 2/586)

  .601( رقم 2/244) جامع الصالة، السهو،كتاب ،  1ط املوطأ،مالك بن أنس،  (4)
 .602( رقم 2/244) جامع الصالة، السهو،كتاب ،  1ط املوطأ،مالك بن أنس،  (5)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الدنيا%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22عمر%20بن%20الخطاب%22
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 :احلج كتابمن   مسائل: الرابع املطلب

 :فريضة احلجتشريع املسألة األوىل: سنة 

 :املسألةعرض  .1

 .ةستطاعاال ن توفرت فيه شروط  واحدة يف العمر مل على وجوب فرضية احلج مرة   (1)أمجع الفقهاء

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿عاىل: من أدلة ذلك يف القرآن الكرمي قوله ت •

، وقال الشوكاين رمحه (3)"هذه آية وجوب احلج"كثري رمحه هللا:   . قال ابن  (2) ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
حلرمته، وهذا  اه، وتعظيم  حلقّ   افذكر هللا سبحانه احلج أببلغ ما يدل على الوجوب أتكيد  "هللا: 

 .(4)"الدليل خيرج عنه إال من خصصه الناس ال شامل جلميع اخلطاب  

بين )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريض اهلل عنهحديث عبد هللا بن عمر  ومن أدلة السنة: •
رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،  اعلى مخس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممدا  سالماإل

 .(5)((وصوم رمضانواحلج، 

ا أن على املرء يف عمره حجة عو وأمج"نقله ابن املنذر بقوله:  ومن أدلة اإلمجاع ما •
 .(6)"واحدة

                                      
ابن قدامة ، (21/52، د.ط، )التمهيد، ابن عبد الرب، (1/16، )2ط، اإلمجاع، ابن املنذر: قل اإلمجاع يف ذلك( ممن ن1)

، 1ط، داية والنهايةالب، بن كثريا، (1/87، )1ط، شرح العمدة، ابن تيمية، (5/6ط، ).داملغين، املقدسي، 
 .وغريهم( 2/66)

 .97 اآلية ،( سورة آل عمران2)
 .(2/66، )2ط، ري القرآن العظيمتفس، ابن كثري (3)
 .(1/547، )د.ط، فتح القدير، ابن اهلمام (4)
، مسلماإلمام أخرجه و  ،8( رقم 1/11) دعاؤكم إميانكمابب  اإلميان كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (5)

 .16 ( رقم1/34) ائمه العظامبيان أركان اإلسالم ودعابب د.ط،  اإلميان، كتاب الصحيح
 (.1/16، )2ط، اإلمجاع، ابن املنذر (6)

 .196 :اآليةمن سورة البقرة،  ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿وهي قوله سبحانه وتعاىل:  )*(
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 يف أي سنة شرع ركن احلج؟ على قولني: (1)وااختلفولكن الفقهاء 

 أنه فرض يف السنة اخلامسة من اهلجرة. :القول األول

 ة.: فرض يف السنة السادسة من اهلجر القول الثاين

هم يف توجيه مفهوم فاختالهم يف تصحيح األثر الوارد، و اختالفإىل  ختالفيرجع سبب االو 
، فأصحاب القول الثاين حكموا بضعف األثر الذي استدل به أصحاب القول األول )*(آية اإلمتام

 ، ومل يفسروا اإلمتام مبعىن اإلقامة.(2)وهو حديث ابن عباس

 :منها ة كثريةأبدل أصحاب القول األولوقد استدل 

س ضمام بكر يف رجب سنة مخبعثت بنو سعد بن ))قال:  ريض اهلل عنهحديث ابن عباس  •
، فأقبل حىت وقف على رسول ملسو هيلع هللا ىلصا إىل رسول هللا ا أشعر ذا غديرتني، وافدا بن ثعلبة، وكان جلدا 

، سالمفسأله، فأغلظ يف املسألة، سأله عمن أرسله ومبا أرسله، سأله عن شرائع اإل ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 .(3)((يف ذلك كله... ملسو هيلع هللا ىلصأجابه رسول هللا ف

يف جوابه اشتملت  ملسو هيلع هللا ىلصاليت فصلها رسول هللا  سالمشرائع اإل أن :ووجه الداللة يف احلديث
 .(4)على فريضة احلج، وهو مفصل يف رواييت الصحيحني

 :منها ،اأبدلة كثرية أيض   أصحاب القول الثاينواستدل  

 .(5) ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: قوله سبحانه وتعاىل •

 ،بتداء الفرضاام هو ، واملقصود ابإلمت(6)هذه اآلية قد نزلت يف السنة السادسة من اهلجرةو 
                                      

 (.3/378، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (1)
 .(3/378، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر .اقدي وأحاديثه ال تصحعن الو  اه( ألن ابن سعد رو 2)
 .(1/299، )1ط، كربىالطبقات ال، ابن سعد (3)
 (.171-1/169، )2، طشرح مسلمالنووي، ، (1/22، د.ط، )حاشية السندى على صحيح البخارى، حممد السندي (4)
 .196اآلية من ( سورة البقرة، 5)
 .(5/151)، 1ط، الرازيتفسري ، الرازي (6)
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 ."احلج والعمرة هلل وأقيموا" :. بلفظ(1)علقمة وعبد هللا بن مسعودوهو ما تؤيده قراءة 

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

 هلجرة.رض يف السنة اخلامسة من اصر اإلمام الرافعي للقول األول على أنه ف  انت

من غري  ملسو هيلع هللا ىلصلنا أن فريضة احلج نزلت سنة مخس من اهلجرة، وأخره النيب "قال الرافعي:  •
 .(2)"ومل حيج ،سنة سبع لقضاء العمرةمانع، فإنه خرج إىل مكة 

 :اإلمام النووي -ب

 على أنه فرض يف السنة السادسة من اهلجرة. انتصر اإلمام النووي للقول الثاين

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ :ذا احلديث أن قوله تعاىلا: فثبت هبقال أصحابن"قال النووي:  •

 .(3)"اآلية دالة على وجوب احلج.. همن اهلجرة، وهذ نزلت سنة ستّ   .اآلية

 اإلمام األنصاري: -ج

ألن احلج فرض ": يث قالإليه اإلمام النووي، حالقول الذي ذهب  اإلمام األنصاريرجح 
كما صححه يف السري، وتبعه عليه يف الروضة،   أو سنة ستّ   ،سنة مخس كما جزم به الرافعي هنا

 .(4)"ونقله يف اجملموع عن األصحاب

احلج قد فرض التصحيح الوارد يف السري يقتضى كون اإلمام األنصاري أن  اعتربوهكذا فقد 
 فق اإلمام النووي.، وهو هبذا يواوليس سنة مخس سنة ستّ  

                                      
 .(1/149، )2ط ،قراءات القرآنيةمعجم ال، أمحد خمتار عمر، وعبد العال سامل مكرم (1)
 .(3/295)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(7/88، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
 .(4/51، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (4)
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 :ة العقبةاملسألة الثانية: هيئة وقوف احلاج عند رميه جلمر 

 :املسألةعرض  .1

حصيات عند مجرة العقبة الكربى،  أمجع الفقهاء على وجوب الرمي يوم احلج األكرب مثاين
 .(1)وارتفاعها قدر رمح حىت آخر النهار وميتد وقت الرمي يوم النحر من طلوع الشمس

للجمرة  وا يف اهليئة اليت ينبغي للحاج أن يقف عليها عند رميهاختلفلشافعية فقهاء ا ولكن
 :(2)الكربى على ثالثة أقوال

 .الكعبة ومكة ااجلمرة ومستدبر   : أن يقف مستقبال  القول األول

 .وجيعل اجلمرة على ميينه ،الكعبة مستقبال  يقف أن  القول الثاين:

 .وجيعل مكة على يساره ،اجلمرة : أن يقف مستقبال  القول الثالث

 ألة.اترة عن الصحابة يف املسإىل تعارض األدلة املتو  ختالفيرجع سبب االو 

 :منها ،أبدلة كثرية األول وقد استدل أصحاب القول

يوم النحر وظهره مما يلي  رمى اجلمرة ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النيب ))أنه قال:  ريض اهلل عنهما رواه عمر  •
 .(3)((مكة

 :منها ،أبدلة كثرية ينالثا استدل أصحاب القولو 

وجعـل يرميهـا علـى حاجبـه  ،بل الكعبـةرواه ابن مسعود أبنـه اسـتبطن الـوادي واسـتق ما •

                                      
 .(164-8/162، د.ط، )جملموعاالنووي،  ،(8/153)، 1ط، املهذب، الشريازي (1)
رمى يوم النحر مجرة العقبة  ملسو هيلع هللا ىلصوأمجعوا على أن النيب "قال:  (1/58)، 2ط، اإلمجاع، املنذر ابن: ( ممن نقل اإلمجاع يف ذلك2)

مجرة يوم النحر بعد طلوع  ييف يوم النحر غري مجرة العقبة، وأمجعوا على أن رم يبعد طلوع الشمس، وأمجعوا على أنه ال يرم
 ."وقبل طلوع الشمس أنه جيزئ لفجرا

تلخيص ، ابن حجر العسقالينن سليمان وهو ممن يعرف بوضع احلديث. سناده عاصم بإعات، ويف ( رواه ابن عدي يف املوضو 3)
 .(7/406، )1ط، احلبري
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 .(1)سبع حصيات األمين، مث رمى

 :منها ،أبدلة كثرية الثالث استدل أصحاب القولو  •

 أنه عندما حج رمى اجلمرة بسبع حصيات، وجعل ريض اهلل عنهابن مسعود رواه عبد هللا  ما •
 .(2)ت على يساره ومىن عن ميينهالبي

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،سألةقول اإلمامني الرافعي والنووي يف امل .2

 :اإلمام الرافعي -أ

 الكعبة ومكة. ااجلمرة ومستدبر   مستقبال   انتصر اإلمام الرافعي للقول األول أبن يقف احلاجُّ 

وأن يرمي أايم التشريق  ليه،والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون ع"قال الرافعي:  •
 .(3)"اخلرب ا، هكذا وردنحر مستدبرهمستقبل القبلة، ويف أايم ال

 :اإلمام النووي -ب

 مكة على يساره. اجلمرة جاعال   انتصر اإلمام النووي للقول الثالث أبن يقف احلاج مستقبال  

تها ببطن أن يقف حت :الصحيح املختار يف كيفية وقوفه لرمي مجرة العقبة"قال النووي:  •
 .(4)"وهبذا جزم الدارمي.. ،مث يرمي ،بةويستقبل العق ،الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومىن عن ميينه

 :اإلمام األنصاري -ت

و ي س نُّ "يف الشرح الكبري: ال يف حيث ق ؛اإلمام النوويذهب إليه  ما اإلمام األنصاريرجح 
                                      

 حديث (، 2/235رمى اجلمار، )ابب ما جاء كيف ت   ،ملسو هيلع هللا ىلص، أبواب احلج عن رسول هللا 1ط، السنن، الرتمذيأخرجه  (1)
يح ، و الح د يث  اْبن  م ْسع ود  ح د يث  »قال الرتمذي: .901رقم  ا ع ْند  أ ْهل  الع ْلم   ح س ن  ص ح    .«..ع م ل  ع ل ى ه ذ 

ب  ر ْمي  اجل م ار  ب س ْبع  ح ص ي ات   ،ك ت اب  احل جّ  ،  صحيحهالبخاري يف اإلمام متفق عليه، أخرجه  (2) (، 1748( رقم )2/178) اب 
ب  ر ْمي  مج ْ  ،ك ت اب  احل جّ  ،  صحيحه يف اإلمام مسلمجه وأخر  ب ْطن  اْلو اد ي و ت ك ون  م ك ة  ع ْن ي س ار ه  و ي ك ربّ   م ع  ك لّ   ر ة  اْلع ق ب ة  م نْ اب 

 (.9/44، )2، طشرح مسلمالنووي،  ،(1296( رقم )3/943) ح ص اة  
 .(3/442)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(8/169، د.ط، )جملموعانووي، ال (4)
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ل ة  إال  يـ ْوم   . وقال يف شرح (1)"و ْجه ه  الن ْحر  فـ ي ْجع ل ه ا ع ْن ي س ار ه  و اجلْ ْمر ة  ت ْلق اء   أ ْن يـ ْرم ي  م ْستـ ْقب ل  اْلق بـْ
 .(2)"لرامي إىل اجلمرة أن يستقبلهاوالسنة ل"املنهج: 

 .ريض اهلل عنهبن مسعود عبد هللا واإلمام األنصاري يستند يف ترجيحه هذا إىل حديث 

 :للمرأة يف احلج صل به األمنُ املسألة الثالثة: احلد األدىن الذي حي

 :املسألةعرض  .1

ة، وأضافوا ستطاعاحلج على املسلم إذا اكتملت عنده شروط اال أمجع الفقهاء على وجوب
ويكون ذلك بوجود حمرم أو رفقة من  ،ضعشرط احملافظة على الب   :ة ابلنسبة للمرأةستطاعلشروط اال

 .(3)النسوة

ة، ستطاعوالذي به تتحقق اال ،لعدد النسوة املرافقات فقهاء الشافعية يف احلد األدىن اختلفو 
 :(4)كلها مروية عن اإلمام الشافعي  ،ثة أقوالوخالفهم على ثال

 .: خترج مع مجع  من النسوة الثقات يف وفد حجيجالقول األول

 .: خترج مع امرأة أخرى ترافقها يف وفد حجيجالقول الثاين

 .اج إن كان الطريق آمن  ها يف وفد حجيد  حْ و  : خترج القول الثالث

هم يف توجيه مفهوم آية اختالفيف املوضوع، و  ةدتعدد اآلاثر الوار  إىل ختالفاال يرجع سبب  و 
 .(5)ةستطاعاال

                                      
ْت يب  (، 3/328، )1ط، خمطوط، هيةالغرر الب، زكراي األنصاري (1) يف معرض شرح منت البهجة عند قوله: )ب ك لّ  مج ْر ة  م ع  الرت 

.) بـْع ا ك ل  يـ ْوم  ْم  س   فـ ْلري 
 (.1/146، )1ط، فتح الوهاب ،زكراي األنصاري (2)
 .(164-8/162، د.ط، )جملموعاالنووي،  ،(8/153) ،1ط، املهذب، الشريازي (3)
 .(7/86، )1، طاملهذب الشريازي،( 4)
 .97 :سورة آل عمران، من اآلية، ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿( وهي قوله سبحانه وتعاىل: 5)
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 :منها ،أبدلة كثرية أصحاب القول األول استدل

 ملسو هيلع هللا ىلصر النيب . وقد فس  (1)﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿قوله سبحانه وتعاىل:  •
 فقد وجب عليها ؛ثقات وكان معها نسوة   ،، فإن كانت املرأة جتدمها(2)((الزاد والراحلة))ـ السبيل ب

 .احلج

ولكن  ،زوج معها ئل عن امرأة ليس معها حمرم والرواه الشافعي بسنده عن عطاء أنه س   ما •
 .(3)نزاهلا وحفظها ورفعها؟ قال: نعم فلتحجإمعها والئد وموليات يلني 

 منها: ،أبدلة كثرية الثايناستدل أصحاب القول و 

إذ أاته رجل فشكا إليه الفاقة، مث أتى  ملسو هيلع هللا ىلص بينا أان عند النيب))قال:  ريض اهلل عنهما رواه عدي بن حامت 
مل أرها، وقد أنبئت عنها.  :يت احلرة، قلتأعدي هل ر  اي: ملسو هيلع هللا ىلصإليه آخر فشكا إليه السبيل، فقال 

. (4)((ف ابلكعبة ال ختاف إال هللاينة ترحتل من احلرية حىت تطو عظال نَّ قال: فإن طالت بك احلياة لرتيَ 
وجود امرأة ثقة  ا، إال أهنم شرطو ااملرأة وحدها إذا كان الطريق آمن   ويدل مفهوم احلديث على جواز خروج

 .ألن املرأة عامة تستحي من امرأة مثلها، فلو خرجت مع الثقة حتقق األمن معها ؛معها

على املأسورة املهاجرة، إال أهنم  ااس  أن السفر للحج هو "سفر واجب" فلم يشرتط احملرم قي •
 .(5)ثقة حلصول األمن معهاشرطوا خروجها مع امرأة أخرى 
                                      

 .97 :( سورة آل عمران، من اآلية1)
؟ قَاَل: الزَّاُد َوالرَّ فـََقاَل:  من احلجاجرَُجل  إليه قَاَم  ملسو هيلع هللا ىلص))أن النيب فعن ابن عمر  (2) أخرجه  ((اِحَلةُ َما السَِّبيُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

قال  .2998(، رقم 5/102، ابب من سورة آل عمران، )ملسو هيلع هللا ىلص، أبواب تفسري القرآن عن رسول هللا 1ط، السنن، ذيالرتم
ا ح د يث  ال  نـ ْعر ف ه  م ْن ح د يث  اْبن  ع م ر  إ ال  م ْن ح د  » الرتمذي: ، و ق دْ ه ذ  كّ يّ 

 
ل   ت ك ل م  بـ ْعض  أ هْ يث  إ بـْر اه يم  ْبن  ي ز يد  اخل وز يّ  امل

ْفظ ه    فاحلديث ضعيف. «اْلع ْلم  يف  إ بـْر اه يم  ْبن  ي ز يد  م ْن ق ب ل  ح 
 .(128-2/127، د.ط، )األمالشافعي،  (3)
ب  ع ال  ، كتاب املناقب،صحيحهيف البخاري اإلمام أخرجه  (4) ْسال م  اب  (، 3595( حديث رقم )4/197، )م ات  النُـّبـ و ة  يف  اإل 

 .(2/278، د.ط، )السندى على صحيح البخارى حاشية، حممد السندي
 (.8/345، د.ط، )جملموعاالنووي،  (5)
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 منها: ،أبدلة كثرية الثالثاستدل أصحاب القول و 

 ملسو هيلع هللا ىلص. وقد فسر النيب (1)﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿قوله سبحانه وتعاىل:  •
 لزمها احلج. اوكان الطريق آمن  املرأة الزاد والرحلة  ، فمىت ما وجدت(2)السبيل ابلزاد والراحلة

ن على جواز خروج املرأة وحدها إذا كا حديث عدي السابق، ويدل مفهوم احلديث •
على جواز خروجها لوحدها يف السفر  فدل  ، وقد جاء ذكر ذلك يف صيغة املدح، االطريق آمن  
 .ادام الطريق آمن   الواجب ما

 .ن قول اإلمام األنصاريوبيا ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي واإلمام النووي -أ

 .األول القاضي ابشرتاط مجع  من النسوة الثقات يف وفد حجيجخان للقول انتصر الشي

جيب عليها احلج حىت أتمن على نفسها،  يتعلق ابحملرم فاعلم أنه ال وأما ما"قال الرافعي:  •
 ؛ه فذاك، وإال فتننظر إن وجدت نسوة ثقات خيرجنإما بنسب أو بغري  ؛فإن خرج معها زوج أو حمرم

 .(3)"فعليها أن حتج معهن

أبن رد وجوه  دهاحْ و  ز حجها برفقة امرأة أخرى فقط أو ورد الرافعي على من قضى جبوا •
 .(4)"املنع   عند القاضي الرواييّن   صحُّ واأل"ابألدلة املسوقة، مث ختم بقوله:  ستداللاال

ْرأ ة   : تـ ع اىل  فـ ق ال  الش اف ع يُّ و اأْل ْصح اب  ر مح  ه ْم اّلل    :ْسأ ل ة  ح ْكم  اْلم  "قال النووي:  • ال  يـ ْلز م  اْلم 
ه ا ب ز ْوج  أ ْو حم ْر م  ن س ب  أ ْو غ رْي  ن س ب  أ ْو ن ْسو ة  ث ق ات   ث ة   ،احلْ جُّ إال  إذ ا أ م ن ْت ع ل ى نـ ْفس  ف أ يُّ ه ذ ه  الث ال 

د  ل   ف  و ج  ال  س و اء   ،ث ة  ملْ  يـ ْلز ْمه ا احلْ جُّ ع ل ى اْلم ْذه ب  ال  لث  م ن ا يء  و إ ْن ملْ  ي ك ْن ش ،ز م ه ا احلْ جُّ ب ال  خ 
ة  أ ْم ال   د  ل ث   ،و ج د ْت اْمر أ ة  و اح  أ ن ه  جي  ب  أ ْن خت ْر ج  ل ْلح جّ  و ْحد ه ا إذ ا ك ان   :و قـ ْول  اث 
                                      

 .97( سورة آل عمران، من اآلية 1)
 .2998(، رقم 5/102آل عمران، )، ابب من سورة ، أبواب تفسري القرآن1ط، السنن، الرتمذياإلمام  أخرجه (2)
 .(3/290)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(3/291)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
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ا يـ ْلز م ه ا إذ ا أ ْسل م ْت يف  د ار  احلْ ْرب   ،ْسل وك ام   الط ر يق   ف   سالماخْل ر وج  إىل  د ار  اإْل ك م  ال   ،و ْحد ه ا ب ال  خ 
ا اْلق ْول   و اْلم ْذه ب  ع ْند  اجْل ْمه ور  م ا س ب ق  و ه و  اْلم ْشه ور  م ْن ن ص وص   ،اْلم ص نّ ف  و ط ائ ف ة   اختيارو ه ذ 

..الش اف    .(1)"ع يّ 

 حمرم، أو نسوة ثقات، واألصح أنه الويف املرأة: أن خيرج معها زوج أو "وقال يف املنهاج:  •
 .(2)"يشرتط وجود حمرم إلحداهن

 :األنصاري اإلمام -ب

لقول الثاين والثالث القاضي ابشرتاط وجود امرأة أخرى مرافقة هلا يف ا نصارياإلمام األ اختار
 دامت يف وفد حجيج والطريق آمن. وجود امرأة أخرى ترافقها ماوفد حجيج، أو عدم اشرتاط 

م  ف يه ، و إ ال   اعتبارو  "لكبري: الشرح اقال يف  • لن ظ ر  إىل  اْلو ج وب  ال ذ ي اْلك ال  اْلع د د  إمن  ا ه و  اب 
يح  يف  ش رْ  د ة  ل ف ْرض  احلْ جّ  ع ل ى الص ح  الروضة  يف قال .ح ْي اْلم ه ذ ب  و م ْسل م  فـ ل ه ا أ ْن خت ْر ج  م ع  اْلو اح 

ال. انتهى. وهو  :األصح ؛ساء اخللص؟ فيه وجهانروج إىل سائر األسفار مع النوأصلها: وهل هلا اخل
قال: ألن املرأة  ،كما محل عليها الشافعي يف األم األخبار السابقة  ،حممول على األسفار غري الواجبة

دعي عليها من مسرية أايم لزمها احلضور مع غري حمرم إذا كان معها إذا كانت ببلد ال قاضي به وا
ألن خوفها مث أكثر  ؛وإن كانت وحدها سالما اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلرأة، ويلزمها أيض  ام

 .(3)"من خوف الطرق

لن ظ ر  إىل  اْلو ج وب  ال ذ   اعتبارو  " وقال يف شرح الروض: • م  ف يه ، و إ ال  اْلع د د  إمن  ا ه و  اب  ي اْلك ال 
يح  يف  ش ْرح ْي اْلم ه ذ  فـ ل ه ا أ ْن خت ْر ج  م ع  اْلو اح   ا و ْحد ه ا إذ ا  ،ب  و م ْسل م  د ة  ل ف ْرض  احلْ جّ  ع ل ى الص ح  و ك ذ 

(  أْل ْخب ار  ع ل ى ج و از  الس ف ر  و ْحد ه ا.م ن اأ م ن ْت، و ع ل ْيه  مح  ل  م ا د ل   )و ل ْو س افـ ر ْت ل غ رْي  فـ ْرض  احلْ جّ 

                                      
 .(7/69، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .191ص، 1، طمنهاج الطالبني، النووي (2)
 .(91-3/90، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (3)

سيأيت ذكره وهو يف  ذي سيأيت ذكره وهو يف صحيح مسلم، وحديث عبد هللا بن عمر الذيال ◙منها حديث جابر )*( 
 .أيض ا ح مسلمصحي
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ر ة  و جت  ار   ..أل ن   النّ ْسو ة ( ل أْل ْخب ار  الس اب ق ة ؛ و  ة  )ملْ  جي  ْز م ع  ك ز اي  ب   .(1)"ه  س ف ر  غ رْي  و اج 

يه ملا ذهب إل اخمالف   قوال   ابلقول يف هذه املسألةانفرد وهبذا يتضح لنا أن اإلمام األنصاري قد 
 اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة.

 :اإلحرام انعقادابلتلبية يف  هاللاإل حكماملسألة الرابعة: 

 :املسألةعرض  .1

 ؟ واملقصود ابإلهالل هو التلفظ ورفع الصوت بنية  اما حكم التلفظ ابلتلبية واإلهالل هبا جهر  
ذلك شرط  ل  عْ ، فهل ف  "االلهم حج   لبيك"أو:  "لبيك اللهم عمرة"، كأن يقول: اكانت أو حج    عمرة  

 اإلحرام؟ نعقادال

أنه أهل ابلتلبية عند إحرامه ابلعمرة واحلج، منها حديث  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ةاثر الواردت اآلفقد صح  
 ،خلمس  بـََقنْيَ من ذي القعدِة أو أربع   ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسوُل هللِا ))الطويل وفيه قوله:  ريض اهلل عنهجابر 

ُت عميس  بن فولدْت أمساءُ  ،معنا النساُء والولداُن حىت أتينا ذا احلليَفةَ  عهفخرجنا م ،وساق هدايا 
مث ركب القصواَء حىت إذا  ،يف املسجِد وهو صامت   ملسو هيلع هللا ىلص... فصلى رسوُل هللِا حممَد بَن أيب بكر  

دِّ فنظرُت إىل مَ  ،هو وأصحابُه (أفرد احلجَّ  :ويف رواية  )أهلَّ ابحلجِّ  استوت به انقتُه على البيداءِ 
، وعن ُييِنه مثل بصري بني يديهِ   ل ذلك، ومن خلِفه مثله مثيسارِ  ذلك، وعن من راكب  وماش 

بني َأْظُهران وعليه ينزُل القرآُن، وهو يعرُف أتويَله، وما عمل بِه من شي ء  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، ورسوُل هللِا 
لك لبيَك، إنَّ احلمَد والنعمَة لبيَك اللهمَّ لبيَك، لبيَك ال شريَك لك  :عِمْلنا به. فَأَهلَّ ابلتوحيدِ 

لبيَك اللهمَّ لبيَك ابحلجِّ  :وحنُن نقولُ  ...س هبذا الذي يُِهلُّوَن بهواملُْلُك، ال شريَك لك. وأهل النا
لبيك اللهم " :ملسو هيلع هللا ىلصأن تلبية رسول هللا )): ريض اهلل عنه، وحديث عبد هللا بن عمر (2)((نصرُخ صراخاا

عبد  وكان :قال ،"ال شريك لك ،احلمد والنعمة لك وامللكإن  ،لبيك ال شريك لك لبيك ،لبيك
 .(3)لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك(( :يزيد فيها ريض اهلل عنه هللا بن عمر

                                      
 .(1/448)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
 .45، ص7ط، كما رواها عنه جابر ملسو هيلع هللا ىلصحجة النيب ، األلباين احلديث كامال  برواايته يف:( 2)
 .1184( رقم 2/842) ،التلبية وصفتها ووقتهاابب ، احلج ، كتابالصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (3)
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 :(1) واجب أو مندوب؟ على أربعة أقوالهل هو  ؛الفقهاء يف حكم اإلهالل اختلفو 

 .(2)مل يصح إحرامهلو تركه و اإلحرام،  نعقاد: اإلهالل واجب مبفرده الالقول األول

 .(3)ه والتوجه معه: اإلهالل واجب مع سوق اهلدي وتقليدالقول الثاين

ولكنه  ،هاإلحرام، فإن تركه صح إحرام   نعقادال ا: اإلهالل واجب وليس شرط  القول الثالث
 .(4)ويلزمه دم ،أيمث

مه وال إمث أو دم إحرا اإلحرام، فإن تركه صح   نعقادال اسنة، ليس شرط   : اإلهاللالقول الرابع
 .(5)عليه

 ل  هم يف محْ اختالفالواردة يف ذلك، و  يه اآلاثرهم يف توجاختالف إىل ختالفيرجع سبب االو 
 .)*( ؟أو على الوجوب ،هل هو على الندب ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ل  عْ ف  

 :منها ،استدل أصحاب القول األول أبدلة كثرية

عتناء به ذلك إطباق الناس على اال وقد دل على ،اإلحرام نعقاداإلهالل ابإلحرام شرط ال •
 .(6)عند اإلحرام

ده الكفارة، فوجب أن ال يصح الدخول يف اإلحرام مبجرد ادة يتعلق إبفساوألن اإلهالل عب •
 .(7)يدخل فيها مبجرد النية حىت يضم إليها دخول الوقت النية، كالصالة ال

                                      
 .(7/86)، 1ط، املهذب، شريازيال (1)
 وهو قول منسوب إىل القدمي من قول الشافعي، وإمام احلرمني وغريه.  (،7/224، د.ط، )جملموعاالنووي،  (2)
  حممد اجلويين، وهو مذهب األحناف. وهو قول منسوب إىل اإلمام الشافعي، وأيب (،7/224، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
، 2ط، شرح خمتصر خليل، اخلرشي، (3/40، )د.ط، شية الدسوقيحا، الدردير (7/225ط، )، د.جملموعاالنووي،  (4)

 .وقد نسبه الشيخ احلناطي لإلمام الشافعي، وهو قريب من مذهب املالكية ،228ص
 وهو مذهب احلنابلة. (3/129ط، ).داملغين، سي، ابن قدامة املقد (،7/225، د.ط، )جملموعاالنووي،  (5)

 .امريض اهلل عنه، وحديث عبد هللا بن عمر امريض اهلل عنهجابر بن عبد هللا  رة إىل أمثلة ذلك حبديثاإلشا تسبق)*( 
 .(7/202)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (6)
 .(4/82)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (7)
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 .(1)ابتدائها ذكر كالصالة يف إلهالل عبادة شرع يف انتهائها ذكر، فاقتضى أن جيبوألن ا •
 :دليل أصحاب القول الثاين

وحنن نقول  ملسو هيلع هللا ىلصقدمنا مع رسول هللا ))يف رواية أخرى: يل سبق ذكره، و حديث جابر الطو  •
وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا  قدمتُ ))، قال: ريض اهلل عنهموسى األشعري  حديث أيبو  (2)((ابحلجلبيك 

، ويف رواية قلت: لبيك ملسو هيلع هللا ىلصهللت إبهالل النيب ؟ قال: قلت أتابلبطحاء، فقال: مب أهلل يخ  نِ مُ 
 .(3)((لبيتاب فْ ت: ال. قال: فانطلق طُ ؟ فقلفقال: هل سقت هدايا  ،ملسو هيلع هللا ىلصهالل النيب إ كإهالالا 

 :دليل أصحاب القول الثالث
 .(4)من أراد أن يهل حبج فليهل((و ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن رسول هللا  ريض اهلل عنهاحديث عائشة  •

 :منها ،أبدلة كثرية ابعالر استدل أصحاب القول و 
ال ننوي إال احلج، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا مع ر  خرجنا))وفيه قوله:  ريض اهلل عنهحديث جابر  •

 .(5)((مل يكن معه هدي فليجعلها عمرةدنوان من مكة قال: من 

 .األنصاري اإلمامبيان قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة، وترجيح . 2

  :اإلمام الرافعي -أ

اإلحرام،  نعقادال اوليس شرط   ،إلمام الرافعي للقول الثالث القائل أبن اإلهالل واجبانتصر ا
 ولكنه أيمث ويلزمه دم. ،فإن تركه صح إحرامه

                                      
 .(4/82)، 1ط، رياحلاوي الكب، املاوردي (1)
تـْع ة  ، احلج، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (2) ب  يف  اْلم  حلْ جّ  و اْلع ْمر ة  )اب  ، شرح مسلملنووي، وا .1216( رقم 2/886اب 

 (.169-8/158، )2ط
ب  يف  ن ْسخ  الت ح لُّل  م ن  اإْل ْحر ام  و اأْل  ، احلج، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (3) لت م ام  )اب   .1221( رقم 2/894ْمر  اب 

 (.201-8/200) ،2، طشرح مسلمالنووي، و 
، و ج و از  إ ْدخ ال  ، احلج، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمه أخرج (4) ، و أ ن ه  جي  وز  إ فْـر اد  احلْ جّ  و الت م تُّع  و اْلق ر ان  ب  بـ ي ان  و ج وه  اإْل ْحر ام  اب 

 (.8/143، )2، طمسلمشرح النووي، . و 1211قم ( ر 2/871ْمر ة ، و م ىت  حي  لُّ اْلق ار ن  م ْن ن س ك ه  )احلْ جّ  ع ل ى اْلع  
، و ج و از  إ دْ ، احلج، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (5) ، و أ ن ه  جي  وز  إ فْـر اد  احلْ جّ  و الت م تُّع  و اْلق ر ان  ب  بـ ي ان  و ج وه  اإْل ْحر ام  خ ال  اب 

 (.8/178، )2، طشرح مسلمالنووي، . 1213( رقم 2/882ن  م ْن ن س ك ه  )احلْ جّ  ع ل ى اْلع ْمر ة ، و م ىت  حي  لُّ اْلق ار  
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عبادة ليس  نهأل ؛، وبه قال مالك وأمحدلبّ  ولو نوى انعقد إحرامه وإن مل ي  "قال الرافعي:  •
لك أن تعلم "وقال:  .(1)"ها كالطهارة والصوميف آخرها وال يف أثنائها نطق واجب، فكذلك يف ابتدائ

 .(2)"من واجبات اإلحرام ال من سننهقدمناه يف أن التلبية  و، لوجه  نية( ابلواليب عند القوله )وأن ي  

 :اإلمام النووي -ب

اإلحرام، وال  نعقادال اشرط   رابع القائل أبن اإلهالل سنة ليسقول الالالنووي  اإلمام رجح
 إمث وال دم.يرتتب على تركه 

كما سبق يف نية الصالة   ،قلبلتوكيد ما يف ال أما اللفظ بذلك فمستحب  "قال النووي:  •
ن اقتصر على القلب دون لفظ ئونية الوضوء، فإن اقتصر على اللفظ دون القلب مل يصح إحرامه، ول

ففيه  ومل يلبّ   ، فلو نوىهذا كله إذا لىب ومل ينو  "وقال:  .(3)"كما سبق هناك  ،إحرامه اللسان صح  
دمني أصحابنا املتق رافعي وبه قطع مجهو الصحيح املشهور من نصوص الش ؛أو أقوال أربعة أوجه  

 .(4)"واملتأخرين ينعقد إحرامه

 اإلمام األنصاري: -ج

 .النووي ليه اإلمامإذهب  ما األنصاريرجح اإلمام 

كغريمها   ،احلج والعمرة )ركن هلما)واإلحرام( مبعىن نية "يف الشرح الكبري: األنصاري اإلمام قال  •
. ومل يذكر يف مستهل الشرح أن اإلهالل (6)"وهلما أركان أخرى أتيت (5)()إمنا األعمال ابلنيات() :وخلرب

)وانعقد( أي اإلحرام مبعىن الدخول يف ": أو اجلهر ابلتلبية من تلك األركان أو الواجبات. بل صرح قائال  
                                      

 (.1/364)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 .(382-1/381)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(236-7/235، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
 .(7/236، د.ط، )جملموعاالنووي،  (4)
 ( رقم1/6) ؟ملسو هيلع هللا ىلصك ْيف  ك ان  ب ْدء  الو ْحي  إ ىل  ر س ول  اّلل   حي،  ، كتاب بدء الو الصحيح، اإلمام البخاريأخرجه متفق عليه،  (5)

ب  قـ ْول ه  ، احلج، كتاب الصحيح، اإلمام مسلم(. وأخرجه 1) َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّةِ )): ملسو هيلع هللا ىلصاب  ه  ي ْدخ ل  ف يه  اْلغ ْزو  و غ رْي ه  ، و أ ن  ((ِإمنَّ
 (.1907)( رقم 3/1515)م ن  اأْل ْعم ال  

  .(4/107، د.ط، )جملموعاالنووي، ( 6)
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 .(1)"فكذا يف أوهلا ،ها وآخرها نطقئوال جيب يف أثنا ،عبادة ألنه ؛النسك )بنية( وإن مل يلب

ْحر ام  )حب  ْيث  ال  )"الروض:  شرح وقال يف • لتـ ْلب ي ة  يف  د و ام  اإْل  و يـ ْرف ع ( ن ْداب  الر ج ل  )ص ْوت ه ( اب 
ْهاَللِ َأاَتين ِجرْبِيُل فََأَمَرين َأْن آُمَر َأْصحَ )) :ملسو هيلع هللا ىلصق ال   ،يـ ْتع ب ه ( الر ْفع    (2)((ايب َأْن يـَْرفـَُعوا َأْصَواهَتُْم اِبإْلِ

: اْلَعجُّ َوالثَّجُّ )) :ملسو هيلع هللا ىلصو ق ال   ،م ذ يُّ و ص ح ح ه   الرتّ ْ و ر و اه    ،ر و اه  احلْ اك م  و ص ح ح  إْسن اد ه   (3)((َأْفَضُل احْلَجِّ
لتـ ْلب ي ة   :و اْلع جُّ  ْحر   ،اْلب ْدن   حن ْر   :و الث جُّ  ،ر ْفع  الص ْوت  اب  اء  اإْل  ب ْل  ؛ام  ف ال  يـ ْند ب  أ م ا ر ْفع  ص ْوت ه  هب  ا يف  اْبت د 

ا نـ ق ل ه  يف  اْلم ْجم وع  ع ْن اجْل و ْيين ّ  و أ قـ ر ه    ،ي ْسم ع  نـ ْفس ه  فـ ق طْ  نـْه اج  و اقْـ  ،ك م  م  اْلم  . ومفهوم  (4)"ت ض اه  ك ال 
 التلفظ ابلتلبية إمنا هو من قبيل الندب ال الوجوب.أن  :هنااألنصاري اإلمام كالم 

 نعقادال اشرط   ليسو اإلهالل سنة أن يف  اإلمام النووي   إلمام األنصاريُّ وهكذا فقد تبع ا
 اإلحرام، وال يرتتب على تركه إمث وال دم.

 :املسألة اخلامسة: مقدار احلد األدىن للمكوث مبزدلفة

 :املسألةعرض  .1

، ولكن (6)من مناسك احلج أن املبيت مبزدلفة نسك   ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ةاردالو  (5)اثرصحت اآل
 ، حبيث إذا خالف ذاك املقدار لزمته الفدية.وا يف املقدار املعترب للمكوثاختلفلفقهاء ا

 
                                      

 (4/135، د.ط، )جملموعاالنووي، ( 1)
ب  م ا ج اء  يف  ر ْفع  الص ْوت  اب  ، ملسو هيلع هللا ىلصأ بـْو اب  احل جّ  ع ْن ر س ول  اّلل   ، السنن، أخرجه الرتمذي (2) ( وقال 829) ( رقم3/182) لتـ ْلب ي ة  اب 

يح  ح د يث  ح س  »الرتمذي:   .«ن  ص ح 
املستدرك على  (، وأخرجه احلاكم يف459) ( رقم95ص )، ابب املناسك واحلج اآلاثر ،يعقوب بن إبراهيم ،يوسفأبو  (3)

ُسِئَل: َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ))بلفظ:  (،1655( حديث رقم )1/620) أول كتاب املناسك، الصحيحني
يح  اإْل  ه ذ  وقال: " ((الثَّجُّ قَاَل: اْلَعجُّ، وَ   .".. ْسن اد ، و ملْ  خي  رّ ج اه  ا ح د يث  ص ح 

 .(1/474)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز  (4)
 . 45، ص7ط، كما رواها عنه جابر ملسو هيلع هللا ىلصة النيب حجَّ ، األلباين (5)
 ه. عي، وإمام احلرمني وغري إىل القدمي من قول الشاف وهو قول منسوب   (،7/224، د.ط، )موعجملاالنووي،  (6)
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 هم على ثالثة أقوال:ؤ وقد تباينت آرا
 .(1): املكوث ساعة من النصف الثاين من الليلالقول األول
 .(2)معظم الليل: املكوث القول الثاين
 .(3): املكوث ساعة حال طلوع الفجرالقول الثالث

وا يف تقدير املدة اليت هبا اختلف ملسو هيلع هللا ىلصاتفقوا أبن "مزدلفة نسك" وقف هبا رسول هللا ما بعدو 
من املغرب إىل الفجر على صفة الكمال يف الندب أم  ملسو هيلع هللا ىلصقتداء بسنة النسك، وهل مكوثه حيصل اال

لبعض النساء والضعفه، هل هي رخصة عامة  ملسو هيلع هللا ىلصترخيص النيب  وا يفاختلفصفة لزوم الوجوب؟ و 
 .؟ختياراالات أم رخصة على ألصحاب احلاج

 ملسو هيلع هللا ىلصة ترخيص النيب ل  وا يف توجيه ع  اختلفكل فريق على األدلة التالية، ولكنهم   اعتمدوقد 
 .؟ختياراالألولئك النساء والضعفة، هل هي رخصة عامة ألصحاب احلاجات أم رخصة على 

َلة ملسو هيلع هللا ىلص)اْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوِل اَّللَِّ ) :ث  ع ائ ش ة  ق ال تْ حل د ي • تدفع قبله وقبل  املزدلفة لَيـْ
 .(4)(فََأِذَن هَلَا( ،َرأَةا ثـَْبطَةا وََكاَنت امْ  ،خطبة النَّاسِ 
َلَة اْلُمْزَدِلَفةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأاَن ممَّْن َقدََّم النَّيبُّ )) :و ع ْن اْبن  ع ب اس  ق ال   •  .(5)((َضَعَفِة َأْهِلهِ  يف  لَيـْ
ْلم ْزد ل ف ة   ،ل ه  دّ م  ض ع ف ة  أ هْ أ ن ه  ك ان  يـ ق   :و ع ْن اْبن  ع م ر   •  ،ب ل ْيل   فـ ي ق ف ون  ع ْند  اْلم ْشع ر  احلْ ر ام  اب 

ا هل  مْ  ع ون  قـ ْبل  أ ْن ي ق ف  اإْل م ام  و قـ ْبل   ،فـ ي ْذك ر ون  اّلل   م ا ب د  ة   ،أ ْن يدفعمث   يـ ْرج  فمنهم من يقدم مىن ل ص ال 
نـْه ْم م نْ  ،اْلف ْجر   : ،ف إ ذ ا ق د م وا ر م ْوا اجلْ ْمر ة   ،م  بـ ْعد  ذ ل ك   يـ ْقد  و م  َأْرَخَص يف )) و ك ان  اْبن  ع م ر  يـ ق ول 

                                      
 .(135-8/134، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .(7/387)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(3/1048، )1ط ،هداية السالك، ابن مجاعة (3)
 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون ابملزدلفة ويدعونابب  ج،احلكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (4)

  .1680( رقم 2/165) م إذا غاب القمر،ويقد
 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون ابملزدلفة ويدعونابب  احلج،كتاب ،1ط،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (5)

 .1678( رقم 6/165) ويقدم إذا غاب القمر،
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 .(1)((ملسو هيلع هللا ىلصُأولَِئَك َرُسوِل اَّللَِّ 
 ،س اع ة  لّ ي ف ص ل ْت فـ ق ام ْت ت ص   ،نـ ز ل ْت ل يـْل ة  مج ْع  ع ْند  اْلم ْزد ل ف ة   و ع ْن ع ْبد  اّلل   م ْوىل  أ مْس اء : أ هن  ا •
 :قـ ْلت   ؟اي  ب ين   ه ْل غ اب  اْلق م ر   :مث   ق ال تْ  ،ف ص ل ْت س اع ة   ،ال   :قـ ْلت   ؟اي  ب ين   ه ْل غ اب  اْلق م ر   :مث   ق ال تْ 

ن ا ح ىت  ر م ْت اجلْ ْمر ة   ،ف اْرحت  ْلن ا ،ف اْرحت  ل وا :ق ال تْ  ،نـ ع مْ  فـ ق ْلت   ،ف ص ل ْت الصُّْبح  يف  م ْنز هل  اج ع ْت مث   ر   ،ف م ض يـْ
 .(2)(َأِذَن لِلظُُّعِن( ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اَّللَِّ إ ،اَي ُبيَنَّ )) :ق ال تْ  ،م ا أ ر اان  إال  ق ْد غ ل ْسن ا :هل  ا

ب يب ة  و ع ْن أ مّ   •  .(3)((َث هِبَا ِمْن مَجْع  بَِلْيل  بـَعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبَّ )) :ح 
 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،مامني الرافعي والنووي يف املسألةاإل قول .2
 :اإلمام الرافعي -أ

 .انتصر اإلمام الرافعي للقول الثاين القائل ابشرتاط املكوث معظم الليل
بعده  بيت مبزدلفة ليلة العيد، ومبىن ثالث ليال  ملبيت( واملا)الفصل الثامن يف "قال الرافعي:  •

فيجرب بدم، ويف قدر الدم قوالن: أحدمها دم واحد  ،إنه واجب :ن؛ فإن قلنانسك، ويف وجوبه قوال
 .(4)"ىن  لليايل م   زدلفة ودم  م  ل   دم   :للجميع. والثاين

التشريق مبىن، لكن نسك يف احلج؛ ليلة النحر مبزدلفة، وليايل أايم  مبيت أربع ليال  "وقال:  •
من مل ينفر اليوم الثاين من أايم  بل يف حقّ   ؛على اإلطالق امبيت الليلة الثالثة منها ليس نسك  

. ويف احلد ا، ولفظ الكتاب حممول عليه وإن كان مطلق  ععلى ما سيأيت يف الفصل التاس ،التشريق
نه أن املعترب كو  :، أظهرمهااملعترب للمبيت قوالن حكامها اإلمام عن نقل شيخه وصاحب التقريب

 .(5)"مبوضع املبيت يف معظم الليل
                                      

 ،ويدعون بليل فيقفون ابملزدلفة من قدم ضعفة أهلهابب  احلج،كتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخارياإلمام أخرجه  (1)
 .1676 ( رقم6/165) ويقدم إذا غاب القمر،

 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون ابملزدلفة ويدعونابب  احلج،كتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (2)
 .1679رقم ( 6/165) ويقدم إذا غاب القمر،

( 4/77) الضعفة من النساء من مزدلفة إىل مىن، استحباب تقدمي دفعابب  ، كتاب احلج،الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه ( 3)
 . 1291رقم 

 .(264-1/263)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 .(3/432)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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ب  التـ ْقر يب  "يف اجملموع:  لنوويقال ا • ه  أ يب  حم  م د  و ص اح  و ح ك ى إم ام  احلْ ر م نْي  ع ْن نـ ْقل  ش ْيخ 
ب    .(1)"ر مه  ا( م ْعظ م  الل ْيل  ْلم ب يت  قـ ْول نْي  )أ ْظه  م ن ايف  ق ْدر  اْلو اج 

 :اإلمام النووي -ب

 ة من النصف الثاين من الليل.املكوث ساعوفيه شرط  ،النووي للقول األول مامانتصر اإل

حْل ض ور  يف  "قال النووي:  • ا اْلم ب يت  حي ْص ل  اب  يح  اْلم ْنص وص  يف  اأْل مّ  أ ن  ه ذ  يف   م ْزد ل ف ة   مث   الص ح 
ا ق ط ع  مج ْه ور  اْلع ر اق يّ ني  و أ كْ  ،لل ْيل  م ن النّ ْصف  الث اين  م ن اس اع ة    .(2)"ثـ ر  اخْل ر اس ان يّ ني  و هب  ذ 

ْن ع ر ف ات  و ملْ  حي ْص ْل مب  ْزد ل ف ة  "وقال:  • ب  احْل او ي أب  ن ه  ل ْو د ف ع  م  إال  بـ ْعد   و ق ط ع  ص اح 
ا إال  أ ق ل  الل ْيل  ه  أل ن   :ق ال   ،ن ْصف  الل ْيل  ل ز م ه  د م   ا احْل ْكم   ، ملْ  حي ْض ْر ف يه  ل يل  ض  و ه ذ   ،ع يف ان   و الد 

اف ع يّ  ع ل ى أ ن ه  ل ْو د ف ع  م نْ  ابـ ن ا و ن ص وص  الش  . و اتـ ف ق  أ ْصح  ب ق  ْذه ب  م ا س  بـ ْعد   م ْزد ل ف ة   و اْلم 
ف  و ح ص ل  الْ  ،ن ْصف  الل ْيل  أ ْجز أ ه   ال  ب يت  و ال  د م  ع ل ْيه  ب ال  خ  ا مم  ا يـ ر دُّ  ،م   ،ر م نْي   نـ ْقل  إم ام  احْل  و ه ذ 

ل ون  مبزدلفة ف إ ذ ا د ف ع  ع ق ب  ن ْصف  الل ْيل  ملْ  ي ك ْن  ،ال قريب ر ب ع  الل ْيل  أ ْو حن ْو ه  إا غالب   ف إ هن  ْم ال  ي ص 
ابـ ن او ق ْد اتـ ف ق وا ع ل ى أ ن ه  جي ْز ئ ه .  ،ل  مب  ْزد ل ف ة  ق ْد ح ض ر  م ْعظ م  الل يْ  ْفع   :ق ال  أ ْصح  ان  الد  و س و اء  ك 

ب يت  بـ ْعد  ن ْصف  الل ْيل  ل ع ْذر  أ ْم ل غ رْي ه  ف إ    .(3)"ن ه  جي ْز ئ ه  اْلم 

ا اْلم ب يت  فـ ي ْأت ون  م ْزد ل ف ة ، فـ ي ْجم ع ون  الص  "وقال يف الروضة:  • ب غ ي أ ْن ي ب يت وا هب  ا، و ه ذ  ت نْي . و يـ نـْ  ال 
، و أ ب و ب ْكر  ْبن  خ ز مْي ة  ل ْيس  ب ر ْكن . ق ال  أ ب و ع ْبد  الر مْح ن  اْبن  ب ْنت  ا اب ن ا: ه و  ر ْكن . أم ن لش اف ع يّ  ْصح 

. ف   . مث   اْلم ب يت  ن س ك  يح : اأْل و ل  ، أ ْو د ف ع  قـ ْبل  ن ْصف  إ ْن د ف ع  بـ ْعد  م نـْت ص ف  الل ْيل  ل ع ْذر ، أ ْو ل غ رْي ه  و الص ح 
، و ع اد  قـ ْبل  ط ل وع  ا ، أم ن ْلف ْجر ، ف ال  ش ْيء  ع ل ْيه . و إ ْن تـ ر ك  اْلم ب يت  الل ْيل  ْصل ه ، أ ْو د ف ع  قـ ْبل  ن ْصف  الل ْيل 

 .(4)"ق  د م او ملْ  يـ ع ْد، أ ر ا

                                      
 .(8/135، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 (.8/135، د.ط، )جملموعانووي، ال (2)
 .(8/135، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
 .(3/99، )3ط، الطالبني روضة، النووي (4)
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 اإلمام األنصاري: -ج

 .اإلمام النوويليه إما ذهب  اإلمام األنصاريح رج  

فمن مل يكن هبا فيه لزمه  ،جيب مبيت حلظة مبزدلفة من نصف اثن  "قال يف منهج الطالب:  •
 .(1)"دم

)جيب( بعد الدفع من عرفة )مبيت( أي مكث )حلظة( ولو بال نوم "وقال يف شرح املنهج:  •
 ،زايديت من ء بلحظةاكتفوابال  ،تباع املعلوم من األخبار الصحيحة والتصريح ابلوجوبة( لال)مبزدلف

إذ األمر ابملبيت مل يرد  ؛ا( من الليل ال لكونه يسمى مبيت  فاملعترب احلصول فيها حلظة )من نصف اثن  
سك  ابقية املنبل ألهنم ال يصلوهنا حىت ميضي حنو ربع الليل، وجيوز الدفع منها بعد نصفه، و  ؛هنا

فيه( أي يف النصف الثاين أبن مل يبت هبا  فسومح يف التخفيف ألجلها )فمن مل يكن هبا ،كثرية شاقة
فيه لزمه دم، كما نص عليه يف األم وصححه يف  أي النصف )ومل يعد( إليها ،أو ابت لكن نفر قبله

إن تركه لعذر كأن خاف أو نعم  ،كالم األصل عدم لزومه  الروضة كأصلها لرتكه الواجب، وإن اقتضى
فاض من عرفة إىل مكة وطاف للركن عن املبيت أو أ واشتغل ابلوقوف ،النحر انتهى إىل عرفة يوم

 .(2)"مل يلزمه شيء ؛ففاته املبيت

املكوث ساعة من بوجوب القائل  اإلمام النوويّ   قول   ح اإلمام األنصاريُّ وهكذا فقد رج  
 النصف الثاين من الليل.

                                      
 .(1/69، )1ط ،منهج الطالب، زكراي األنصاري (1)
 .(1/146، )1ط، فتح الوهاب ،زكراي األنصاري (2)
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 فقه املعامالت منترجيحات : الثاين املبحث

 :وعكتاب البيمسائل من  األول:  املطلب

 :املسألة األوىل: حكم بيع الدين للغري

 :املسألةعرض  .1

 من عروض أو ن يبيع ما يف الذمة حاال  أببيع الدين ملن هو عليه بثمن مؤجل املقصود هنا هو 
ا ن  يْـ سابق التقرر يف الذمة للمدين مبا يصري د   . أو هو: )بيع دين  (1)بثمن إىل أجل ممن هو عليه أمثان  

 .(2)(الدين نفس  املدين وابئع ه هو الدائن   فيكون مشرتي ، من غري جنسهمؤجال  

بيع الدين )هذه الصورة من بيع الدين ابلدين بـ -رمحه هللا تعاىل-وقد مسى العالمة ابن القيم 
والساقط ابلواجب كما لو ) :الدين ابلدينالساقط ابلواجب( حيث قال يف معرض بيانه ألقسام بيع 

فسقط الدين املبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين  آخر من غري جنسه له يف ذمته بدين اابعه دين  
 .(3)ممن هو يف ذمته(

أن يكون حملمد مائة ألف دينار يف ذمة سعد، فيبيعها على عمرو بعقار معني  :مثال ذلك
 نار لعمرو يف ذمة سعد.ويقبض العقار، وتكون املائة ألف دي

 هم إىل:اختالفمن البيع، ويرجع سبب يف مشروعية هذا النوع  (4)الفقهاء اختلفوقد 

 .من عدمه هم يف اشرتاط توفر الثمن حاال  اختالف -أ

 .هم يف توفر شبهة الغرر والراب يف هذه املعاملةاختالف -ب

 .من قال حق منع بيعهو  ،هم يف "املال" هل هو مال أو حق؟ فمن قال مال جوز بيعهاختالف -ت
                                      

 .293 ، ص2ط ،الشريعة اإلسالميةالراب واملعامالت املصرفية يف نظر عمر بن عبد العزيز املرتك،  (1)
 .253، ص1ط، سالميإلل املداينات يف الفقه اصو أدراسات يف ، نزيه محاد (2)
 .(2/10، )1ط ،إعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية (3)
 (. 2/161، )1ط، املنثور يف القواعد، الزركشي (4)
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هل هو خاص بصورة حمددة  ،ابلدين هم يف فهم ما ورد من النهي عن بيع الديناختالف -ث
 أو يدخل فيه صور شىت حىت وإن كانت بيع دين حبال؟

 وقد تباينت أقوال الفقهاء يف املسألة:

 .: ال جيوزالقول األول

 .(3)نابلةواحل ،(2)، والشافعية يف األظهر عندهم(1)وهذا مذهب احلنفية

 لك الشروط هي:وهو قول املالكية، وت ،بشروط مثانية : جيوزالقول الثاين

 ختالفأن يكون املدين حاضر ا يف البلد ليعلم حاله املادية؛ ألن مثن الدين خيتلف اب -1
 حال املدين.

 ا ابلدين حسم ا للمنازعات حىت ال يستطيع إنكاره بعد.أن يكون املدين مقر   -2

 املدين ممن أتخذه األحكام، وذلك ليمكن ختليص الدين منه إذا امتنع. أن يكون -3

أن يباع بغري جنسه، أو جبنسه بشرط أن يكون مساواي  له؛ ألنه إذا بيع جبنسه بزايدة كان  -4
 وهو ممنوع. ،سلف ا بزايدة

                                      
(، 6/65(، )2/43(، )182-5/148)، 2ط، الصنائعبدائع ، الكاساين، (1/357، )1، طاألشباه والنظائرابن جنيم، ( 1)

(، 20/6(، )19/178(، )141، 15/64(، )47، 26، 14/22(، )147-12/70)، 1ط، املبسوط، السرخسي
ابن (، 195، 189، 7/163)، د.ط، شرح اهلداية العناية، البابريت(، 136، 4/83)، 1ط، تبيني احلقائق، الزيلعي
، داماد أفندي(، 5/280(، )3/153)، 2، طالبحر الرائقابن جنيم، (، 194، 7/189)، 1ط، شرح فتح القدير، اهلمام

 (، وقد استثىن احلنفية بعض احلاالت وهي مبسوطة يف بعض املصادر السابقة.2/230)، 1ط، جممع األهنر، شيخي زاده
قاسم العبادي على الغرر  حاشية اإلمام أمحد بن، أمحد بن قاسم العبادي، (3/516، )3ط، روضة الطالبني، النووي (2)

، ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر(، 2/215)، د.ط، ريةحاشيتا قليويب وعم، ويبالقلي(، 4/392(، )3/18)، 1ط، البهية
(، 4/91)، د.ط ،هناية احملتاج، الرملي(، 2/96)، 1ط، مغين احملتاج، الشربيين(، 4/409(، )10/418(، )8/305)

 (3/166، )د.ط، حاشية اجلمل، العجيلي
، د.ط، كشاف القناع، البهويت(،5/112)، ط، اإلنصاف، وياملردا(، 4/199)، 1ط، املبدع شرح املقنع، ابن مفلح (3)

 (.3/344)، 1ط، مطالب أويل النهى، السيوطي(، 2/200)، 1، طشرح منتهى اإلراداتالبهويت، (، 3/307)
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 زة.أال يكون ذهب ا بفضة، وال فضة بذهب؛ لئال يؤدي إىل بيع النقد ابلنقد من غري مناج -5

 .رره والتسلط عليه وإعناتهأال يكون بني املشرتي واملدين عداوة؛ لئال يتوصل بذلك إىل ض -6

أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض أو حنوه، فإن كان الدين  -7
 مما ال جيوز بيعه كطعام املعاوضة مل يصح بيعه على غري من هو عليه.

لئال يكون دين ا بدين؛ ألنه إذا مل ينقد الثمن يف احلني كان من  أن يباع بثمن مقبوض؛ -8
 .(1)ع الدين ابلدين، وهو ممنوعبي

 : جيوز، بشرطني:القول الثالث

 .أن يقبض مشرتي الدين ممن عليه -أ

 .لسلمجأن يقبض ابئع الدين العوض يف ا -ب

، وهو ظاهر  (3)ة، وهو رواية عند احلنابل(2)حه مجع من أئمتهموهذا قول عند الشافعية رج  
 ابن تيمية. سالم، واختاره شيخ اإل(4)كالم ابن عباس

 استدل أصحاب القول األول أبدلة كثرية منها:

أن الدائن ال يقدر على تسليم املبيع للمشرتي؛ ألن الدين شيء متعلق بذمة املدين، وهي  -أ
                                      

منح ، حممد بن أمحد عليش5/77)، 2ط، تصر خليلشرح خم، اخلرشي(، 3/63)، د.ط، حاشية الدسوقي، الدردير (1)
 .(3/99)، د.ط، صاوي على الشرح الصغريحاشية ال، الصاوي(، 5/46)، د.ط، اجلليل

، 1ط، مغين احملتاج، الشربيين(، 91-4/90)، د.ط ،هناية احملتاج، الرملي، (3/516، )3ط، روضة الطالبني، النووي (2)
ملنثور يف ا، الزركشي، 331، ص1ط، األشباه والنظائر، السيوطي، (3/166، )د.ط، حاشية اجلمل، العجيلي(، 2/96)

 .(2/160) ،1ط، القواعد
القواعد ، بن رجبا(، 506، 29/403)، 3ط، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، ابن تيمية(، 1/338)، 1ط، احملرر، الرافعي (3)

، ط، اإلنصاف، املرداوي(، 4/199) ،1ط، املبدع شرح املقنع، ابن مفلح، 79، ص1ط، يف الفقه اإلسالمي
(5/112). 

أيب شيبة،  ابن .ابب من أقال املسلم إليه بعض السلم وقبض بعض ا ،البيوعكتاب ،  (6/27)، 3ط، ن الكربىالسن، البيهقي (4)
 ن يصرفه يف غريه، وسنده(، كتاب البيوع واألقضية، ابب من كره إذا أسلم السلم أ6/225)، 1، طمصنف ابن أيب شيبة

 .(512، 511، 505، 504، 29/518)، 1ط ،الفتاوى الكربى، ابن تيميةو  .صحيح
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فيتعذر ختليص الدين منه،  غري مقدورة للدائن، وقد جيحد املدين الدين، أو مياطل، أو يكون معسر ا
وحنوهم مما  .فهو كبيع الطري يف اهلواء وبيع اآلبق والشاردوهبذا يكون الدين غري مقدور على تسليمه، 

ملا فيه من  ،فبيعه غري جائز ؛ال يقع حتت تصرف البائع وقدرته، وما ال يقدر على تسليمه
 .(1)املخاطرة

ى ما هو؟ إذ الواجب على املدين أن يؤدي در أن الدين جمهول العني حني العقد ال ي   -ب
تنطبق عليه صفة الدين، وقد يكون ما سيؤديه مل خيلق بعد، فكان عند حلول األجل أي شيء مما 

 العني، وعلى هذا يكون فيه غرر وجهالة فيمنع. جمهول

 .(2)ات املوجود، وليس ههنا شيء موجودأن الدين ال يعترب ماال  حقيقة؛ ألن املالية من صف -ج

 أبدلة كثرية منها: الثايناستدل أصحاب القول و 

وافق عليها أصحاب القول لكنهم قيدوها بقيود مل ي   ،من أدلة القول الثالث ةوجممل أدلتهم قريب
 الثالث.

 منها: ،أبدلة كثرية الثثالاستدل أصحاب القول و 

عل أنه قضى يف مكاتب اشرتى ما عليه بعرض، فج :ما روي عن عمر بن عبد العزيز -أ
، فصاحب الدين ناا على رجلمن ابتاع دي))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاملكاتب أوىل بنفسه، مث قال: إن رسول هللا 

 .(3)أخرجه عبد الرزاق ((هى مثل ما أدى صاحبُ أوىل إذا أدَّ 

ابلشفعة يف الدين، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: "قضى رسول هللا  -ب
 .(4)يكون صاحب الدين أحق به" أخرجه عبد الرزاقالرجل يكون له الدين على الرجل فيبيعه، ف

                                      
، د.ط، كشاف القناع، البهويت(، 2/96)، 1ط، مغين احملتاج، الشربيين(، 5/182)، 2، طبدائع الصنائع، الكاساين( 1)

 .(4/199)، 1ط، املبدع شرح املقنع، ابن مفلح(، 3/307)
 .(2/161، )1، طاملنثور يف القواعدالزركشي، ( 2)
.(7/488، د.ط، )احمللىابن حزم، . (8/88)، 1ط، صنفامل، الصنعاين (3)
 .(8/88، )1، طاملصنفالصنعاين، ( 4)
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ئل عن رجل له دين على آخر فاشرتى به غالم ا، أنه س   :هللا بدعن جابر بن ع يما رو  -ت
 .(1)فقال: "ال أبس" أخرجه عبد الرزاق وابن حزم

 قالوا: إن املشرتي للدين قد اشرتى ماال  اثبت ا يف الذمة، والبائع للدين قد ابع ماال  اثبت ا -ث
 .(2)هياس ا على جواز بيعه ملن هو علييف الذمة أيض ا، فال مانع من ذلك ق

أن الدين هنا ال غرر فيه وال جهالة، وقد استقر يف ذمة مليء، فال دليل على املنع،  -ج
 واألصل يف املعامالت اإلابحة.

منها وجوب الزكاة  ،قابل للتداول ترتتب عليه أحكام شرعية كثريةأن الدين مال مملوك  -ح
 وغريها، وال دليل على إخراجه من التبادل. ..فيه

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،ألةعي والنووي يف املسقول اإلمامني الراف .2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .اإلمام الرافعي ينقل وينتصر للقول األول القائل بعدم اجلواز، وهو املذهب املعتمد عند الشافعية

من غري ممن عليه كما إذا كان على إنسان مائة، فاشرتى فأما بيعه " قال اإلمام الرافعي: •
 .(3)"املنع . وأصحهما:لك املائة فقوالن: أحدمها: أنه جيوز، كبيعه ممن عليهبتا من آخر عبد  

 :اإلمام النووي -ب

ح الرافعي واملذهب املعتمد عند الشافعية يف هذه املسألة، ورج  اإلمام خالف اإلمام النووي 
 ابجلواز بشروط. لقائلالقول الثالث ا

ن مائة، فاشرتى يه كما إذا كان على إنسافأما بيعه من غري ممن عل)قال الرافعي: "قال:  •
وعلى األول  ،فقوالن: أحدمها: أنه جيوز، كبيعه ممن عليه. وأصحهما: املنع ،ا بتلك املائةمن آخر عبد  

                                      
 (.7/488، د.ط، )احمللىابن حزم، ( 1)
 .(2/161، )1، طاملنثور يف القواعدالزركشي، ( 2)
 .(4/304)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 3)
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يقبض ابئع الدين العوض يف  يشرتط أن يقبض مشرتي الدين ممن عليه، وأن -على من يرى اجلواز-
 .(1)"وهللا أعلم ،: األظهر الصحةقلت   (ل العقدلس، حىت لو تفرقا قبل قبض أحدمها بطلمجا

 :األنصاري اإلمام -ج

 .لقول الثالث الذي ذهب إليه اإلمام النوويااألنصاري اإلمام  رجح

 ،لرّ اب  م ن ال ْيه  اخلْ رب   اْلم ْذك ور  ح ذ ر ا ب ْل ي ْشرت  ط  اْلق ْبض  ف يه  ك م ا د ل  ع  "قال يف شرح الروض: 
ف  م   ع    ،ك ثـ ْوب  ع ْن د ر اه م  ال  ي ْشرت  ط  قـ ْبض ه  يف  اْلم ْجل س    ،ت ف ْق ع ل تـ ه م ا يف  الرّ اب  ا إذ ا ملْ  تـ  خب  ال  ك م ا ل ْو اب 

ال  بـ ْيع  الد ْين  مم  ْن ع ل ْيه   ،ْوب  ف يه  ثـ ْواب  ب د ر اه م  يف  الذّ م ة  ال  ي ْشرت  ط  قـ ْبض  الثـ   ْست ْبد  ( )و اال  ( ك م ا تـ ق ر ر  )و ه و 
بـ ْيع ه  مم  ْن ع ل ْيه  )ب  أ ْي و بـ يـْع ه  )م ْن غ   ْست ْقر ار ه  ك  ش ْرط  رْي ه ( ك أ ْن اْشرت  ى ع ْبد  ز ْيد  مب  ائ ة  ل ه  ع ل ى ع ْمر و )ج ائ ز ( ال 

ا م ا ص ح ح ه  يف  قـ ْبض  ا ( و ه ذ  و اْخت ار ه   ،و ح ك اه  مج  اع ة  ع ْن الن صّ   ،الر ْوض ة  ْلب د ل  و الد ْين  يف  اْلم ْجل س 
نـْه اج   ،ع ل ى ت ْسل يم ه   ل ع د م  اْلق ْدر ة   ؛ع د م  ج و از ه   و ص ح ح  الر اف ع يُّ  ،السُّْبك يُّ  و ع ل ى اأْل و ل   ،و ت ب ع ه  ع ل ْيه  يف  اْلم 

 .(2)"و أ ْن ي ك ون  الد ْين  ح اال  م ْست ق ر ا ،ل ي ا م ق ر اون  اْلم ْدي ون  م  ي ْشرت  ط  أ ْن ي ك   :ق ال  يف  اْلم ْطل ب  

هكــذا فقــد انتصــر اإلمــام األنصــاري لقــول اإلمــام النــووي القائــل جبــواز بيــع الــدين ملــن هــو عليــه 
از ذلـك وجـ عليـه، أو أمثان بثمن إىل أجل ممـن هـو من عروض ما يف الذمة حاال  بثمن مؤجل أبن يبيع 

 بشروط.

 :حكم بيع اجلزاف يف املطعومات :املسألة الثانية

 املسألة:عرض  .1

بال كيل وال وزن وال عدد، وميكن لذلك أن يكون يف  ءبيع اجلزاف هو بيع الكمية من الشي
 وغريه. ..وامللبوس دالطعام والنقو 

 .(3)"ما مل يعلم قدره على التفصيل بيع اجلزاف هو بيع"لشوكاين: قال ا •
                                      

 (.1/56، )3ط، نيروضة الطالب، النووي (1)
  .(2/85)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز  (2)
 (.5/160، )1ط، ألوطارنيل ا، الشوكاين (3)
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أي:  ثنا هنا منحصر يف حكم بيع اجلزاف يف املطعومات؛ ويسمى هذا ببيع الصربة،ل حبوحم
، وإمنا تباع كمية اد  بيع الكمية من الطعام بال كيل وال وزن وال عدد وال معرفة لقيمته احلقيقية نق

 ر والتخمني.زْ ابحل   املشهودة عياان  الطعام املشار إليها و 

 ل ابجلواز.ذه املسألة، ومجهورهم على القو وقد تباينت أقوال الفقهاء يف ه

ال نعلم فيه  اجيوز بيع الصربة جزاف  "وقد نقل ابن قدامة احلنبلي اإلمجاع على اجلواز، فقال:  •
 .(1)"ذا جهل البائع واملشرتي قدرهاإ اخالف  

 ، كما أييت:اء يف املسألةوقد تباينت أقوال الفقه

 :: القائلون ابجلوازأوالا 

من صربة طعام معينة  (3)ا: إذا ابع رجل غريه قفيز  (2)همؤ ال فقهااألحناف: حيث ق -أ
بدراهم، أو ابع هذا العدل من الثياب بكذا وال يعرف عددها، أو ابع هذه الصربة بكذا وال يعلم 

 ة ال تفضي إىل املنازعة.عدد القفزان، جاز البيع؛ ألن اجلهالة فيه يسري 

كل كيل منها   :أي ،على الكيل اجملهولة   الصربة   املالكية: جيوز عند اإلمام مالك أن تباع   -ب
حتسب قيمته اإلمجالية حبسب قيمة كل كيلة منها.  بكذا، فما بلغته الصربة من األكيال بعد الكيل

، فهو جيوز يف الطعام أو عدداي   اأو قيمي   اوال مانع يف هذا البيع عند املالكية من أن يكون املبيع مثلي  
 .(4)حليوانوالثياب والعبيد وا

كعشرة   ،الشافعية يف قول: حيث أجازوا بيع صاع من صربة تعلم صيعاهنا للمتعاقدين -ت
هلت صيعاهنا للمتعاقدين أو ألحدمها، لعدم الغرر، كما أنه يصح البيع يف األصح إن ج   ،مثال  

                                      
 .(33/4ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (1)
حاشية ، ابن عابدين (،وما بعدها 88/5، )د.ط، فتح القدير، ابن اهلمام، (5/158)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (2)

حتفة ، السمرقندي، (7/2)، د.ط، اللباب، يداينامل، (5/4)، 1ط، تبيني احلقائق، الزيلعي (،29/4، )د.ط، عابدينابن 
 .79 ، صد.ط، خمتصر الطحاوي، الطحاوي(، 2/63، )1ط، الفقهاء

 .ن قفيز اا. وأما الكّر فهو ستو القفيز مكيال معروف يسع اثين عشر صاع  (؛ 313/9، د.ط، )جملموعا يف ( قال النووي3)
 .(20-3/18)، د.ط، حاشية الدسوقي، الدردير، (158/2)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد (4)
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 فر جهالة املبيع هنا، فإنه ينزل على صاع مبهم.لتساوي أجزائها، وتغت

مع جهل البائع واملشرتي بقدرها، سواء أكان املبيع  االصربة جزاف  احلنابلة: جواز بيع  -ث
. ويصح عندهم بيع الصربة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة أم حيواان   أم ثيااب   اطعام  

لثمن معلوم إلشارته إىل ما يعرف مبلغه جبهة ال تتعلق بدرهم؛ ألن املبيع معلوم ابملشاهدة، وا
 .(1)ويقسط الثمن على قدر القفزان وحنوها، فيعلم مبلغه ،كال الصربةوهو أن ت  ابملتعاقدين: 

 :: القائلون ابملنع كراهةا ااثنيا 

وعليه قول اإلمام الشافعي يف أصح  يح يف املذهب عند الشافعية،وهو القول املعتمد الصح
 .(2)"ةقألنه جيهل قدرها على احلقي ؛ازاف  وأكره بيع الصربة ج  "، قال: يهقول  

ولكنهم  ،الكل متفقون على العمل بعموم األحاديث اليت تنهى عن بيع اجلهالة لدفع الغررو 
 ق اجلهالة والغرر يف هذا الصنف من البيع أم ال!يف حتقُّ  (3)تنازعوا

ها ابلكيل ال يعلم كيلُ  ،ة من التمرعن بيع الصرب  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا ))عن جابر قال:  •
 اجنس   إذا كان الثمن   اللة على أنه جيوز بيع التمر جمازفة  احلديث د . ويف هذا(4)((املسمى من التمر

حرم البيع؛ الشتماله على راب الفضل؛ ألن بيع الشيء جبنسه  اآخر غري التمر، فإن كان الثمن متر  
اجلهل أبحد العوضني أو بكليهما مظنة للزايدة والنقصان،  ن  وأحدمها جمهول املقدار حرام، وال شك أ

 مظنة للحرام وجب جتنبه. وما كان

 ملسو هيلع هللا ىلصأبعلى السوق، فنهاهم رسول هللا  اكانوا يتبايعون الطعام جزافا ))عن ابن عمر قال:  •
                                      

 (.15-2/12، )1ط، غاية املنتهى، الكرمي، (بعدها وما 4/123ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (1)
، جملموعاالنووي، ، (بعدها وما 1/264)، 1ط، املهذب، الشريازيبعدها،  وما (2/16، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (2)

 .(بعدها وما 9/340)د.ط، 
 (.2/161، )1ط، يف القواعداملنثور ، الزركشي (3)
 حترمي بيع صربة التمر ال يعلم مكيلتها ابلكيل املسمى من التمر،ابب ، ، د.ط، كتاب البيوعالصحيح، اإلمام مسلمأخرجه  (4)

ابلكيل املسمى ، كتاب البيوع ابب بيع الصربة من التمر ال يعلم مكيلها 1ط ،نالسن، اإلمام النسائيو ، 1530( رقم 5/9)
 .4547(، رقم 7/269) من التمر



 

140 

إال ، افعل الصحابة ابلبيع جزاف   ملسو هيلع هللا ىلصعلى إقرار النيب  . هذا احلديث يدلُّ (1)((أن يبيعوه حىت ينقلوه
 أنه هناهم عن بيع اشرتوه قبل قبضه واستيفائه.

 اجمليزون: -أ

 فيلزم العقد فيه الصحة. ،أبنه ال جهالة يف القفيز الواحد اقالو  -أ

ألن املبيع معلوم ابإلشارة إليه يف اجلملة، ومن املقرر أنه ال  ؛يصح البيع يف الصربة -ب
ن العلم به ممكن إذ إ ؛من فإهنا ال تضروأما جهالة الث ،يشرتط لصحة البيع معرفة مقدار املشار إليه

 .(2)كال الصربة ابلعّد، أبن ت  

تصري  جتماعوعند اال ، بنفسهألن التفريق حيصل به التباين فيصري كل صاع أصال   -ت
 خذ منها.فيما يؤ  ختالفوقد متاثلت أجزاؤها فيبعد اال ،الصربة مجلة واحدة

  ،والغرر مرتفع به ،نه معلوم ابلتفصيلألن املبيع مشاهد، وال يضر اجلهل جبملة الثمن؛ أل -ث
 .اابع بثمن معني جزاف  كما إذا 

 املانعون كراهة: -ب

وابلتايل  ،ولكنهم كرهوا ذلك الحتمال ورورد الغرر ،ألن املبيع مشاهد ؛صححوا البيع -أ
 وقوع الندم.

ا من أرض أو ثوب ومجلة فأشبه ما لو ابع ذراع   ،ألن املبيع غري معني وال موصوف -ب
 .(3)ا من مثرة النخلأو ابع صاع   ،جمهولة الذرعان

                                      
(. 3494)( رقم 3/490) يف بيع الطعام قبل أن يستوىفابب  اإلجارة،كتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (1)

وقال العالمة أمحد ( 4639)( رقم 4/342، )ريض اهلل عنهاممسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب املسند،وأخرجه أمحد يف 
 .إسناده صحيح شاكر:

 (.1/7، )د.ط، اللباب، امليداين، (1/6)، 1ط، تبيني احلقائق، الزيلعي، (1/90، )د.ط، فتح القدير، اهلمامابن  (2)
 .(8/13)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
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 .(1)يف حال العقديعلم مبلغ الثمن ألنه مل  -أ

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .(2)"والوجه الثاين أظهر يف املذهب"قال يف الشرح الكبري:  ،وافق مجهور الفقهاء يف القول ابجلوز

 :اإلمام النووي -ب

 .(3)معظم املتأخرين بعهوت ،، وبه قطعاكره اإلمام النووي بيع الصربة جزاف  

 :األنصاري اإلمام -ج

 .(4)ما ذهب إليه اإلمام النووي، يف القول ابلكراهةرجح اإلمام األنصاري 

( أ ْو الثـ ْوب  )فـ رْع  ل ْو ق ال  ب ْعت ك ه ذ ه  الصُّرْب ة  أ ْو اْلق ط يع  أ  "قال يف شرح الروض:  • ْو اأْل ْرض 
( م ث ال  )ص ح ( و ال   ك م ا ص ر ح  ب ه  اأْل ْصل  )ك ل   ن  ي ض رُّ اجلْ ْهل  جب  ْمل ة  الث م   ص اع  أ ْو ش اة  أ ْو ذ ر اع  ب د ْره م 

يال    .(5)"ل ْلع ْلم  ب ه  تـ ْفص 

ر اء  هب  ا ج  )": اوقال أيض   •  ، الن د م  ه  ق ْد ي وق ع  يف  أل ن  ز اف ا( ب تـ ْثل يث  اجلْ يم  )م ْكر وه ( و بـ ْيع  الصُّرْب ة  و الشّ 
م  اْلم تـ و يلّ   لصُّرْب ة  بـ ْيع  الثـ ْوب  و اأْل ْرض  جم ْه ويل  الذ رْع  ف ال  ي ْكر ه  ك م ا اقـْت ض اه  ك ال  و ق ْد يـ ف ر ق  أب  ن   ،و خ ر ج  اب 

ه ا ع ل ى بـ ْعض  الصُّرْب ة  ال  يـ ْعر ف   ين ا غ ال ب ا ل رت  اك م  بـ ْعض  ف  اآْلخ ر ْين   ق ْدر ه ا خت ْم  ر اء  هب  ا :و قـ ْول ه   ،خب  ال  أ ع مُّ  ،و الشّ 
 و اْلبـ ْيع  ب ه ( أ ْي فـ رْع  بـ ْيع  اْلم ش اه د  م ْن غ رْي  تـ ْقد ير  ك ص رْب ة  الط ع ام  ) م ْن قـ ْول  أ ْصل ه  و اْلبـ ْيع  ب ص رْب ة  الد ر اه م  

ْلم ش اه د  م ْن غ رْي  تـ ْقد ير  )ك   يح ( و إ ْن اب  ْلم ش اه د ة  اكتفاا مل ْ يـ ْعر ْف ق ْدر ه  ص رْب ة  الد ر اه م  ص ح   .(6)"ء  اب 
                                      

 .(2/3، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (1)
 .(8/13)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(9/343، د.ط، )جملموعا، ، النووي(4/36، )3ط، نيروضة الطالب، النووي (3)
 .(5/192، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (4)
 .(2/17)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (5)
 .(2/17)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (6)
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املعتمد الصحيح يف مذهب الشافعية، وعليه قول اإلمام وهبذا يوافق اإلمام األنصاري القول 
 .قوليهالشافعي يف أصح 

 :الثالثة: حكم بيع السكران وشرائهاملسألة 

 املسألة:عرض  .1

 و أن يكون حال البائع السكران من أن يكون على واحدة من حالتني:خيلال 

 للتصرف، ا جيعله ليس أهال  لكنها مل تؤثر على عقله أتثري   : أن يكون قد شرب اخلمراألوىل
خال من الغش والتدليس أو الغنب الفاحش وما شاهبه ا إذا ا انفذ  ويف هذه احلالة يكون البيع صحيح  

ألن  ؛اا عاصي  ا، وال يضر العقد كون البائع هنا فاسق  ب توافرها يف عقد البيع عموم  من الشروط اليت جي
عقد البيع مع الفاسق جائز إذا خال من املوانع األخرى املبطلة للبيع، وقد جرى العمل على ذلك من 

 هذا دون أن ينكره أحد فيما نعلم.إىل عهدان  ملسو هيلع هللا ىلصعهد النيب 

ويف  ،ا يسلبه كمال أهلية التصرفأتثريها على عقله أتثري   : أن يكون قد شرب اخلمر معالثانية
 الفقهاء يف حكم بيع السكران. اختلفهذه احلالة 

 ، كما أييت:قد تباينت أقوال الفقهاء يف املسألةف

 : القائلون أبن بيعه ابطل:أوالا 

ط ألنه فقد عقله الذي هو منا ؛يف رواية له أن بيع السكران غري صحيح دأمح يرى اإلمام
 ،الحتاد العلة ؛وال فرق يف ذلك بني السكران واجملنون واملغمى عليه ،تالتكليف وشرط صحة التصرفا

 وهي زوال العقل.

ا دليل الرواية القائلة بعدم صحة طالق ذلك يف املغين حيث قال مبين   ابن قدامة ذكر •
شبه املكره، وألن العقل ألنه زائل العقل أشبه اجملنون والنائم، وألنه مفقود اإلرادة أ" ان:السكر 

إذ هو عبارة عن اخلطاب أبمر أو هني وال يتوجه ذلك إىل من ال يفهمه، وال فرق  ؛شرط للتكليف
ت ب  ر  ا، ولو ض  بني زوال الشرط مبعصية أو غريها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعد  

لتكليف، وحديث أيب ط اسق ن  املرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصالة، ولو ضرب رأسه فج  
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 .(1)"هريرة ال يثبت، وأما قتله وسرقته فهو كمسألتنا

واحلكم يف عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته   :فصل"مث قال:  •
حد، وقد روي عن أمحد يف بيعه وشرائه الرواايت الثالث، ألن املعىن يف اجلميع وا ؛كاحلكم يف طالقه

ال  ،عنه نب   جْ أ   صور إذا طلق السكران أو سرق أو زىن أو افرتى أو اشرتى أو ابع فقال:وسأله ابن من
يصح من أمر السكران شيء. وقال أبو عبد هللا بن حامد: حكم السكران حكم الصاحي فيما له 

أ وقد أوم ،يه كالبيع والنكاح واملعاوضات فهو كاجملنون ال يصح له شيءوفيما عليه، فأما فيما له وعل
ألن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من  ؛ا ال يصح منهله أيض   محد، واألوىل أن ماإليه أ

 .(2)"املؤاخذة تصحيح تصرفه له

 :: القائلون أبن بيعه عالقااثنيا 

مبعىن أنه جيوز له الرجوع عنه إذا أفاق كما جيوز له  ،ذهب بعض املالكية إىل أن بيعه موقوف
 .(4)والباجي (3)ابن رشدخرون أبنه غري منعقد، وهو قول إمضاؤه. وقال آ

 .(5)"بيع السكران إذا كان ال يعقل بيعه موقوف حسبما تقرر وكذا"يف التاج واإلكليل:  جاء •

يف بيع السكران أن  ال يقال" يف مواهب اجلليل قوله: عن ابن رشد (6)احلطاب ونقل •

                                      
 .(9/358ط، ).داملغين، دامة املقدسي، ابن ق( 1)
  (.7/584ط، ).داملغين،  ابن قدامة املقدسي، (2)
 (.4/62)، 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد، 279-278، د.ط، صالديباج املذهب، ابن فرحون (3)
فقيه مالكي   .صاحب التصانيف ،يبالباجي األندلسي القرط سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، أبو الوليدهو  (4)

السراج يف علم  :من كتبه،سنة ثالث وأربعمائة، وتويف سنة أربع وسبعني وأربعمائة ابجةكبري، من رجال احلديث. ولد يف 
 .(18/536) ، د.ط،سري أعالم النبالء ،لذهيبا .لوإحكام الفصول يف أحكام األصو  ،احلجاج

 .(6/35، )ط، خليل التاج واإلكليل ملختصر ،العبدري( 5)
حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعييّن، أبو عبد هللا، املعروف ابحلطاب: فقيه مالكي، من علماء املتصوفني. أصله من هو ( 6)

مام ه. من كتبه )قرة العني بشرح ورقات إ 954 سنة يف طرابلس الغربواشتهر مبكة، ومات  هـ902 يف سنة املغرب. ولد
)تفريح القلوب ابخلصال املكفرة ملا زام( و)هداية السالك احملتاج(، و، و)حترير الكالم يف مسائل االلتاحلرمني( يف األصول

 (.7/58)األعالم . الزركلي، (يف شرح خمتصر خليل مواهب اجلليل)تقدم وما أتخر من الذنوب( و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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د : ". ونقل عن ابن راشد قوله: (1)"الزمإنه غري  :وإمنا يقال ،مذهب مالك أنه غري منعقد ق ال  اْبن  ر اش 
: يـ نْـ  ف ع   .(2)"ع ق د  يف  اْلم ْذه ب  إن  بـ ْيع  الس ْكر ان  اْلم ح ق ق  السُّْكر  ال  يـ نـْع ق د  ع ل ى اْلم ْشه ور ، و ق ال  اْبن  ان 

 :: القائلون أبن بيعه انفذااثلثا 

قول عند احلنابلة عليه و  ،(4)عليه املذهب ما هوو  ،وبعض الشافعية (3)ذهب األحناف
 ا له عن إدخال السكر على نفسه. زجر   إىل أن بيعه صحيح انفذ   (5)املذهب

هذا ال فينفذ ما عليه دون ما له، وعلى  :وبعض الشافعية قالوا ابلتفريق بني ما له وما عليه
 .(6)ينفذ بيعه وال شراؤه

 .(7)"ا عليهيع السكران إمنا جاز زجر  ب إن" يف رد احملتار: ابن عابدين قال •

فاملذهب صحة بيعه وشرائه وسائر  ؛وأما السكران"يف اجملموع شرح املهذب:  وقال النوويُّ  •
 .(8)"عقوده اليت تضره واليت تنفعه

 .األدلة الشرعية والعقلية للمكلفهم يف توجيه اختالفويعود سبب اخلالف إىل 

 
                                      

 .(4/242، )1ط، مواهب اجلليلاحلطاب، ( 1)
 .(4/242، )1ط، اهب اجلليلمو احلطاب، ( 2)
  .(1/310)، 1، طاألشباه والنظائربن جنيم، ا(، 576-4/571)، د.ط، كشف األسرار، البخاري عبد العزيز( 3)
، حتفة احملتاج، ابن حجر(، 4/13)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز (، 182-181 /9)، د.ط، جملموعاالنووي، ( 4)

 (.3/313، )د.ط، حاشية اجلمل، عجيليال(، 3/387)، د.ط ،تاجهناية احمل، الرملي(، 5/395)، ب.ط
ابن (، 3/459)، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، احلجاوي(، 348-10/346)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي، ( 5)

 .(6/486)، 1ط، حاشية الروض املربع، القاسم
ابن  ،(6/486)، 1ط، ية الروض املربعحاش، ابن القاسم(، 3/459)، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، احلجاوي( 6)

 (.8/324، )د.ط، حاشية ابن عابدين، عابدين
 .(9/181، د.ط، )جملموعاالنووي،  (6)
 .(89-1/88)، د.ط، الوصول إىل األصول، ابن برهان (8)
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 :السكران القائلون ببطالن عقد بيع وشراء -أ

 .(1)ألنه لو ك لّ ف ذلك لكان تكليف احملال ؛أنه ال يفهم اخلطاب فال يصح تكليفه -

 .إليه غري ممكن دون فهم اخلطاب ااستحالة فهم اخلطاب، واالمتثال قصد   -

 :السكران القائلون بنفوذ عقد بيع وشراء -ب

فإن كان ( 2)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ :قوله تعاىل -
يدل على أنه ال  :أي ،وإن كان يف حال الصحو فكذلك ،يف حال سكره فال شبهة فيه خطااب   هذا

له لصار كأنه قيل هلم: إذا سكرمت وخرجتم عن أهلية اخلطاب  اإذ لو كان منافي   ؛اينايف اخلطاب أيض  
تفعل  وحينئذ يصري كقولك للعاقل: إذا جننت فال  ،واألحوال شروط ،او للحالألن الو  ؛لواصفال ت

نا أنه أهل للخطاب هاهنا عرف وملا صح   ،ألنه إضافة اخلطاب إىل حالة منافية له ؛كذا، وفساده ظاهر
 .(3)يف حالة السكر

 .(5)فع عنه القلممل يذكره يف مجلة من ر   (4)أن النص -

 .(7)"وعلى املفرتين مثانون جلدة ،وإذا هذى افرتى ،إذا سكر هذى": هرضي هللا عن (6)قول علي -
                                      

 .(106-1/105)، 1ط، هانالرب ، اجلويين (1)
 (.43سورة النساء اآلية ) (2)
 .(573-4/572)، د.ط، ألسراركشف ا، البخاري العزيز عبد (3)
 ،رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ)): قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ريض اهلل عنها( النص املقصود هنا حديث عائشة 4)

 كتاب،  ود، أخرجه أبو دا((وعن اجملنون حىت يفيق أو يعقل)) ويف لفظ: ((وعن الصيب حىت يكرب ،وعن املبتلى حىت يربأ
اإلمام وأخرجه ، 4400، ورقم 4401( رقم 4/363)، ااجملنون يسرق أو يصيب حد  ابب ، احلدوداب كت،  1ط، سننال

، ماجه ابن ، وأخرجه3432(، رقم 6/156، )من ال يقع طالقه من األزواجابب ، الطالق، كتاب 1ط، السنن، النسائي
 .2041( رقم 3/442، )والصغري كتاب الطالق ابب طالق املعتوه،  ط، د.سنن ابن ماجه

 .(3/118) ،1ط، التحبري، املرداوي (5)
 .وما بعدها( 3/90) ،2ط، الرايض النضرة، الطربي(، 213-4/211)، 1، طهتذيب التهذيب ابن حجر، (6)
 ، كتاب األشربة، ابب ما جاء يف(8/302)، 3ط، السنن الكربى، هقيالبي(، 3/153)، 1ط، معاين اآلاثر، الطحاوي (7)

إرواء وضعفه األلباين يف  .13542 (، رقم7/378)، 1ط، صنفامل، الصنعاين، 17543قم عدد حد اخلمر، حديث ر 
 (.2378( رقم )8/46، )الغليل



 

146 

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

مل يتعرض اإلمام الرافعي صراحة  إىل حكم بيع السكران وشرائه، وقد ذكر أنه يشرتط يف 
ريمها، فال ينعقد البيع بعبارة الصيب واجملنون ال ألنفسهما وال لغ لتكليف،العاقد وهو البائع واملشرتي ا

 .(1)ولكنه مل يتعرض للسكران

غري أن اإلمام النووي استدرك عليه يف حكم بيع السكران وشرائه، فلم يلحق عقده بعقد 
 وهذا يعين أن عقد السكران صحيح. ،الصيب واجملنون

على  اإلسنويعي هو القول ببطالن عقده، وقد اعرتض ولكن التحقيق يف حقيقة مذهب الراف
 على الرافعي أبمور:النووي يف زايدته 

يف غري  -لنوويامن اإلمام -: أن سلب التكليف عن السكران قد تكرر منه األمر األول
فإن الصحيح عند الفقهاء أن السكران كالصاحي يف تصرفاته سواء كانت  ،وهو كالم ساقط ،موضع

وهذا هو معىن  ،هاوكذلك موجبات احلدود وحنو  ،اهلبة والوصية وغريمها أو تضره كالطالق تنفعه، كقبول
حىت يعامل معاملة غري املكلفني يف إبطال أثر  االتكليف، غري أن األصوليني صححوا أنه ليس مكلف  

نه نفى هذه األشياء كلها سواء كانت له أو عليه، فخلط النووي طريقة الفقهاء وطريقة األصوليني؛ فإ
وليت  ،ال ميكن اجلمع بينهما التكليف عن السكران ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته، ومها طريقتان

شعري ما الذي فهمه من معىن التكليف حىت إنه نفاه عن السكران مع القول بتنفيذ تصرفاته سواء  
 ،عليه الكفاراتويوجب  ،حىت تقام عليه احلدود والتعازير ،كانت له أو عليه ومؤاخذته مبا يصدر منه

 .لفقدان النية وهو واضحصالة وحنوها نعم إبطال الإىل غري ذلك.  ..وحيكم ابلطالق والعتاق

: أن الشافعي قد نّص على عكس ما قاله النووي كذا نقله عنه الروايين يف كتاب األمر الثاين
فإن قال قائل: "صه: فقال ما ن ،عليه يف األم يف ابب طالق السكران امنصوص   اورأيته أيض   ،الصالة

ى عقله؟ قيل: املريض مأجور ومكفر عنه ابملرض فهذا مغلوب على عقله واملريض واجملنون مغلوب عل

                                      
 (.15-14 /4)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 1)
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قاس على السكر غري مرفوع عنه القلم، فكيف ي   إذا ذهب عقله، وهذا آمث مضروب  مرفوع عنه القلم 
 .(1)"ن عليه العقاب مبن له الثواب؟م

من إيضاحه يف كتاب الطالق ليس األمر فيه   -لنوويااإلمام - : أن ما اّدعاهاألمر الثالث
 .(2)"فسنذكره هناك فراجعه ،اوأكثر فساد   اره هناك بعبارة يدل على أنه أضعف إيراد  ذك بل ؛كذلك

هو ما عليه  -يف القول ببطالن عقد شراء وبيع السكران-للرافعي  اإلسنويوهذا الذي نسبه 
، (8)والطويف، (7)يف الروضة ،(6)وابن قدامة، (5)وابن عقيل، (4)زايلوالغ، (3)مذهب اإلمام اجلويين

 إىل أن السكران ليس مبكلف مبعىن أنه ليس مبخاطب.، (10)وأكثر املتكلمني ،(9)واملعتزلة

 :اإلمام النووي -ب

 .(11)يرى اإلمام النووي صحة عقد بيع السكران وشراؤه

على املذهب، وإن كان غري مكلف  ويصح بيع السكران وشراؤه "قال يف روضة الطالبني:  •
 .(12)"كتاب الطالق إن شاء هللا تعاىل. وهللا أعلمكما تقرر يف كتب األصول، وسنوضحه يف  

                                      
 .(365-5/364)، د.ط، األمالشافعي،  (1)
 .(2/215، )1ط، املهمات، اإلسنوي (2)
، هداية(، 256-1/255)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة، (، 470-2/446)، 1، طالشافعية تطبقاابن كثري،  (3)

، 1ط، تلخيص احلبري، ابن حجر العسقالين(، 1/105)، 1ط، الربهان، اجلويين ،238 ، ص3، طهللا طبقات ابن هداية
(1/135). 

 .(1/281)، 1ط، املستصفى، ايلالغز ( 4)
 .(1/70)، 1ط، الواضح، ابن عقيل ،(248-2/245)، 1ط، رشداملقصد األ، إبراهيم بن حممد (5)
 .(20-2/15)، 1ط، املقصد األرشد، إبراهيم بن حممد (6)
 .(1/116)، 2ط، روضة الناظر، ابن قدامة( 7)
 .(1/190) ،1ط، شرح خمتصر الروضة، الطويف ،(426-1/425)، 1ط، املقصد األرشد، إبراهيم بن حممد( 8)
 .(387-13/386)، 3ط، ع فتاوى شيخ اإلسالمجممو ، ابن تيمية (9)
 .(1/281)، 1ط، املستصفى، الغزايل(، 1/135، )1ط، التلخيص، اجلويين(، 1/105)، 1ط، الربهان، اجلويين( 10)
 .(4/36، )3ط، روضة الطالبني، النووي (11)
 .(344 /3)، 3ط، بنيروضة الطال، النووي (12)
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عقوده فاملذهب صحة بيعه وشرائه وسائر  ؛وأما السكران"وقال يف اجملموع شرح املهذب:  •
 .(1)"اليت تضره واليت تنفعه

 :األنصاري اإلمام -ج

 النووي يف ترجيحه ابلقول بصحة عقد بيع وشراء السكران. اإلمام ياإلمام األنصار وافق 

حُّ ض م ان  غ رْي  اْلم ك ل ف  إال  الس ْكر ان  ك م ا س ي ْأيت  "شرح الروض:  يف قال •  .(2)"ف ال  ي ص 

حُّ )": اوقال أيض   • ّ  ك س يّ د  أم ن  ش ْرط ه  ز ْوج  م ك ل ف  خم ْت ار  يـ ت ص و ر  م ْنه  اجلْ م اع ( ف ال  ي ص   ،ْجن يب 
ْنه  اجلْ م اع  ك م ْجن ون   ،و ال  م ْن م ْكر ه   ،ْكر ان  و ال  م ْن غ رْي  م ك ل ف  إال  ل س    .(3)"و ال  مم  ْن ال  يـ ت ص و ر  م 

 .(4)"و ش ْرط  اْلع اق د  الت ْكل يف  إال  الس ْكر ان  "وقال يف شرح املنهج:  •

ق ه  ك س ائ ر  ت ص رُّف ات ه  ل ع ْصي ان ه  "ري: وقال يف الشرح الكب • حُّ ط ال  ب س ب ب  ز و ال  ع ْقل ه  ف ج ع ل  فـ ي ص 
ْرته  و ك أ ن ه  ملْ  يـ ز ْل، ي ل ك ْون  الس ْكر ان  م ك ل ف ا إىل  م ا ذ ك  ا اْلم ْقت ض  و ع د ْلت ع ْن ع ْطف  ذ ل ك  ع ل ى ي ظ نـُّه 
اب  ل ي ف يد  أ ن ه  غ رْي   ، و ه و  م ا نـ ق ل ه  يف  الر ْوض ة  ع ْن أ ْصح  ، و اْنت ف اء  ت ْكل يف ه   م ك ل ف   ن ا و غ رْي ه ْم يف  ك ت ب  اأْل ص ول 

ْنت ف اء  اْلف ْهم  ال ذ ي ه و  ش ْرط  الت ْكل يف    .(5)"ال 

ان على خالف ما يرجح اإلمام األنصاري قول اإلمام النووي القائل بصحة بيع السكر  وهبذا
 حتقق من قول اإلمام الرافعي ببطالن نفاذ بيعه.

                                      
 (.9/181، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
 .(2/236، د.ط، )روضشرح الزكراي األنصاري،  (2)
 (.3/347، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري،  (3)
 (.2/87، )1، طفتح الوهابزكراي األنصاري،  (4)
 .(4/246، )1ط، خمطوط، الغرر البهية، زكراي األنصاري (5)
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 :ألة الرابعة: حكم بيع املصحف وكتب احلديث والفقه للكافرسامل

 املسألة:عرض  .1

وإذا  حكم بيع املصحف وكتب احلديث والفقه للكافر؟ هل فعل ذلك حالل أم حرام؟ ما
  يبطل؟ قلنا ابلتحرمي وانعقد البيع، فهل يصح العقد أم

، كما أييت:وقد تباينت أقوال الفقهاء يف املسألة

 .النووي اختياروهو  ،املالكية واحلنابلة وهم، ون ابلتحرميقائل: الأوال  

 وإمنا اخلالف يف صحة العقد إن مت. ،حيث ال خالف لديهم يف حرمة الفعل

أو  اأو كبري   اري  صغ ا.. حيرم على املالك أن يبيع للكافر مسلم  "قال العدوى يف حاشيته:  •
 .(1)"مع الصحة.. ،أو ج زأه امصحف  

، ملسو هيلع هللا ىلصوال جيوز متكينه من شراء مصحف، وال حديث رسول هللا "ة رمحه هللا: وقال ابن قدام •
 .(2)"ألن ذلك يتضمن ابتذاله ؛فالشراء ابطل ،وال فقه، فإن فعل

ف  ر   :ق ال  أ مْح د  ": اوقال أيض   • ر ائ ه اال  أ ْعل م  يف  بـ ْيع  اْلم ص اح   :و ق ال   .ْخص ة . و ر خ ص  يف  ش 
ر اء  أ ْهو ن    .(3)"الشّ 

ألنه يعرض العبد  ؛لكافرلوال جيوز بيع املصحف وال العبد املسلم "وقال الشريازي:  •
ألنه عقد منع منه  ؛أن البيع ابطل :أحدمها ؛فإن ابعه منه ففيه قوالن ،واملصحف لالبتذال ،غارللص  

 .(4)"يصح فلم سالمحلرمة اإل

رخص يف شرائه... وقال قال أمحد: ال أعلم يف بيع املصحف رخصة، و "وقال املقدسي:  •
                                      

 .(2/126)، 2ط، شية العدويحا، العدوي (1)
 (.2/141، )2ط، اإلقناع ،الشربيين(، 13/251ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (2)
 .(8/491ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (3)
 .(1/267)، 1ط، املهذب، الشريازي( 4)
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 .(1)"جيوز بيعها مع الكراهة ويف شرائها وإبداهلا روايتان :أبو اخلطاب

وال جيوز أن يبيع العبد املسلم أو املصحف "العمراين يف البيان فقال:  اوقد صرّح بذلك أيض   •
السنن وكذلك ال جيوز أن تباع منهم كتب  ،املسلم للصغار واملصحف لالبتذال ألنه يعّرض ؛لكافرل

 .(2)"فيه قوالن ؟فإن ابع منهم ما ال جيوز بيعه من ذلك فهل ينعقد البيع" مث قال: .."والفقه

 سالمألن اإل ؛وأما املسلم فال جيوز بيعه إال على مسلم"وكذلك املاوردي يف احلاوي فقال:  •
 .(3)"ففي البيع قوالن يع العبد املسلم على مشرك  يد مشرك، فإن ب  لعلوه ال تعلوه 

: اخلالف يف بيع العبد واملصحف واحلديث والفقه إمنا هو يف قلت  "اإلمام النووي: ل قا •
 .(4) "وهللا أعلم ،صحة العقد، مع أنه حرام بال خالف

ر، واستدرك عليه وقد نقل الرافعي اخلالف يف بيع العبد واملصحف واحلديث والفقه للكاف •
وقد ": االف يف صحة العقد. حيث قال معقب  النووي يف اجملموع أنه ال خالف يف احلرمة وإمنا اخل

وكذا صرّح به الدارمي  ،صرّح املصنف أبن القولني إمنا مها يف صحة البيع، وإمنا التحرمي بال خالف
 .(5)اخلالف يف صحة البيع. ونقل الروايين يف البحر اتفاق األصحاب عليه، وإمنا "واألصحاب

 ا:وقد استدل هذا الفريق جبملة من األدلة منه

أنه كان ينهى أن يسافر ابلقرآن )) :ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا ريض اهلل عنهعن عبد هللا بن عمر  -
فال جيوز متكينهم من التوصل إىل نيل " . قال ابن قدامة:(6)((إىل أرض العدو، خمافة أن يناله العدو

                                      
  .(2/4، )1، طيف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الكايف ،ابن قدامة (1)
  .(5/122، )1ط ،البيان (2)
 .(5/381)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (3)
 .(3/346)، 3ط، نيروضة الطالب، النووي (4)
 .(9/434)، د.ط، جملموعاالنووي،  (5)
 كراهية السفر ابملصاحف إىل أرض العدو، ابب  اجلهاد والسريكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (6)

، اإلمارة، د.ط، كتاب الصحيح، اإلمام مسلمأخرجه (، و 6/155)، د.ط، فتح الباري، حجر ابن ،2990( رقم 4/56)
  .1869برقم ( 6/30) ،النهي أن يسافر ابملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه أبيديهمب اب
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ىن املذكور واستدل به على منع بيع املصحف من الكافر لوجود املع"وقال ابن حجر:  (1)أيديهم إايه"
هل يصح لو وقع  ختالفوإمنا وقع اال ،ف يف حترمي ذلكفيه وهو التمكن من االستهانة به، وال خال

 .(2)"؟ويؤمر إبزالة ملكه عنه أم ال

 .(3)أنه يعّرض املسلم للصغار واملصحف لالبتذال -

 .(4)وه ال تعلوه يد مشركلعل سالمأن اإل -

 .(5)ه، كالنكاحؤ أنه مينع استدامة ملكه عليه، فم ن ع ابتدا -

 .(6)وامللك ابإلرث صح كالنكاحت امللك على املسلم للكافر، فلم يأنه عقد ي ثب   -

 .لرافعياوهو مقتضى قول اإلمام  اثنيا: القائلون ابجلواز مع الكراهة:

)بيع املصحف وكتب احلديث( وعن الصيمري )أن ا وليس من املناهي أيض  "قال الرافعي:  •
 ،عوجل ال يبا  ن كالم هللا عزأل ؛ن الثمن يتوجه إىل الدفتنيإوقد قيل  :بيع املصحف مكروه( قال

 .(7)"جرة النسخأنه بدل من إ :وقيل

على اإلمام النووي يف حكمه ابلقطع يف مسألة حترمي البيع، فقال:  اإلسنويوقد اعرتض 
رمي فال التح وأما ،أن اخلالف يف بيع العبد واملصحف والفقه إمنا هو يف صحة العقد ذكر النوويُّ "

ففي اإليضاح للصيمري  ،وما قاله مردود ،خالف يف ثبوته كذا نّبه عليه يف الزايدات وشرح املهذب
 ،ابلنسبة إىل كتب الفقه ما خيالفه فقال: فأما إذا اشرتوا كتب الفقه والطب والنحو فال حرج عليهم

 .(8)"والصحيح خالفه ااع مصحف  وزعم بعض أصحابنا أن النصراين إذا ابتاع كتاب املزين كان كمن ابت
                                      

 .(6/368)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (1)
 .(6/156)، د.ط، فتح الباري، ابن حجر (2)
 .(5/122، )1ط، البيان، العمراين، (2/37)، 1ط، املهذب، ازيالشري  (3)
 .(5/381)،1ط، برياحلاوي الك، املاوردي (4)
 .(6/368)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (5)
 .(6/368)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (6)
  .8/232، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (7)
 .(216-2/215، )1ط، املهمات، اإلسنوي (8)
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وهو نص الشافعي يف   ،والصحيح من املذهب أن بيعه مكروه"وقال النووي يف اجملموع:  •
 ،يف كتابه السنن الكبري ومعرفة السنن واآلاثر يوبه قطع البيهق ،وابن مسعود يعل اختالفكتاب 

 ،دون الشراء يكره البيعيل وق :قال ،وصاحب البيان فقال يكره بيعه ،والصيمري يف كتابه اإليضاح
 .(1)"هذا تفصيل مذهبنا

 وقد استدل هذا الفريق جبملة من األدلة منها:
 .(2)"و د ْدت أ ن  اأْل ْيد ي تـ ْقط ع  يف  بـ ْيع ه ا" :قول اْبن  ع م ر   -

املصاحف، فيقول:  كان ابن عمر مير أبصحاب" :مر قالما رواه سامل بن عبد هللا بن ع -
 .(3)"بئس التجارة

ومل يعرف  ،كراهة بعض الصحابة لبيع املصحف، ومنهم: اْبن  ع م ر  و اْبن  ع ب اس  و أ ب و م وس ى -
 هلم خمالف.

 ، ويف بيعه ابتذال له.ومن املعقول أن تعظيم املصحف واجب   -

 .فإهنم جيوزون البيع األحنافوهم  :ااثلثا: القائلون ابجلواز مطلق  

البيع وال لنفاذه وال لصحته  نعقادرط الليس بش البائع إسالموكذا "قال الكاساين:  •
 .(4)"شراؤهفيجوز بيع الكافر و  ،ابإلمجاع

 .(5)"تلف يف جواز بيع املصحف خبالف كتب العلمومل خي  "قال القرايف يف الذخرية:  •

ورخص يف  ،ال أعلم يف بيع املصحف رخصة :ال أمحدق"وقال املقدسي يف كتابه الكايف:  •
                                      

  (.9/252، د.ط، )جملموعاالنووي،  (1)
ف  البيوع واألقضية،  ، كتابمصنفهيب شيبة يف أخرجه ابن أ (2) ر اء  اْلم ص اح  وضعفه  (،20214( رقم )4/287، )م ْن ك ر ه  ش 

 (.3/350، )1ط، املبدع شرح املقنع، ابن مفلحو  .(2378( رقم )8/46، )إرواء الغليلاأللباين يف 
 .11069ث رقم ، حديراهية بيع املصاحفجاء يف ك ابب ما، (، كتاب البيوع6/27، )3، طالسنن الكربىقي، البيه( 3)
 .(4/321)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساين (4)
 .(8/163، )1ط، الذخرية، القرايف (5)
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 .(1)"جيوز بيعها مع الكراهة ويف شرائها وإبداهلا روايتان :طاب. وقال أبو اخلشرائه.

 وأضافة القائلون ابإلابحة املطلقة مجلة من األدلة منها:

هبذه اآلية أب ن   داللستوميكن توجيه اال ،(2)﴾ هللا  البيع  وحر م  الراب وأحل   ﴿ قول هللا تعاىل: -
 .(3)يه بيع  املصحفهللا  أ ابح  البيع  إابحة  عامة  فيدخل  ف

وال ينكر  ،ويبيعها ريض اهلل عنهما ر وي أ ن ابن مصبح كان يكتب املصاحف يف زمن عثمان  -
 .(4)عليه ذلك

رة فيها ما ر وي أ ن  عبد هللا بن عباس ومروان بن احلكم س ئ ال عن بيع املصاحف للتجا -
عل ه م ْتج ر  "فقاال:   .(5)"ك  فال أبس به، ولكن ما عملت  بيدياال نرى أْن جن 

أن الذي يباع هو القرطاس واملداد واألدمي إن كانت املصاحف جملدة، وما عليها من حلية  -
 فيها من العلم فإنه ال يباع.حمالة، وهذا جائز، وأما ما إن كانت 

 :وبيان قول اإلمام األنصاري ،ووي يف املسألةقول اإلمامني الرافعي والن -2

 .قول ابجلواز مع الكراهة، وقد تقدملا :اإلمام الرافعي - أ

 .وقد تقدم ،القول ابلتحرمي :اإلمام النووي -ب

 .قول الرافعي يف القول ابجلواز مع الكراهةاألنصاري اإلمام تبع  :األنصاري اإلمام -ج

( جي  وز  "قال يف شرح الروض:  • ( ق يل  )و  م  اّلل     أل ن   ؛الد فـ ت نْي   و مث  ن ه  يـ ق اب ل   :بـ ْيع  )اْلم ْصح ف  ك ال 
ه  إ :و ق يل   ،ال  يـ ب اع   )ل ك ن  اْلم ْنص وص  ك ر اه ة  بـ ْيع ه (  ،ح ك امه  ا الر اف ع يُّ ع ْن الص ْيم ر يّ   ،ن ه  ب د ل  أ ْجر ة  ن ْسخ 

                                      
 .(2/4)، 1ط، الكايف، ابن عبد الرب (1)
 .275 :سورة البقرة، جزء من اآلية (2)
، ن الكربىالسن، البيهقي(، 9/46) ،د.ط ،احمللى، ابن حزم، 14529( حديث رقم 8/113، )1ط، صنفامل ،الصنعاين (3)

 (.6/16)، 3ط
  .(11/418، )د.ط، املدونة الكربى لسحنون، الك بن أنسم (4)
 (.6/16)، 3ط، السنن الكربى، البيهقي (5)
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م ه  ف يه  ك ر اه ة  ش   ،ح ه  يف  اْلم ْجم وع  ه  اْبت ذ ال  و ص ح  أل ن    .(1)"ْكر وه  ه  إع ان ة  ع ل ى م  أل ن   ؛ر ائ ه  أ ْيض او اقـْت ض ى ك ال 

حُّ و ي ْكر ه  ر ْهن  م ْصح ف  " :اوقال أيض   • اف ر   ،)ف ْصل ( )ي ص  ( ر ق يق  )م ْسل م  م ْن ك  ح  م ْن  ،و  ال  و س 
( إْذ ال  م ان ع  م ْن ص ح  م ن ان اء  غ رْي  ص غ ري ة  و ج ار ي ة  ح سْ  ،ح ْريب ّ    ّ ط  ل ْلك اف ر  ع ل ى ت ه  ل ك ن  ف يه  نـ ْوع  ت ْسل يْجن يب 

د   يح ه ا يف  اأْل ول ي نْي  م ْن ز اي  ري ت نْي ، و ت ْصح  ، و ذ ْكر  اْلك ر اه ة  يف  اأْل خ  ت ه ، اْلم ْذك ور ات  ف ك ر ه  ل ذ ل ك 
ا ، و ك ت ب  اْلف ْقه  ال يت  ف يه ا  ْلم ْصح ف  و ك  ر  الس ل ف  اأْل  ك ت ب  احلْ د يث  ، و آاث   .(2)"ْخب ار 

ه  ل ك ن ه  "ي  شرح املنهج: وقال يف  • ص حُّ ب ك ر اه ة  اْكرت  اء  الذّ مّ يّ  م ْسل م ا ع ل ى ع م ل  يـ ْعم ل ه  ب نـ ْفس 
ر اؤ ه   اْلم ْصح ف   ل م  بـ ْيع  و ي ْكر ه  ل ْلم سْ  ،م ن اف ع ه  و ب ال  ك ر اه ة  اْرهت  ان ه   يـ ْؤم ر  إب  ز ال ة  اْلم ْلك  ع نْ   .(3)"و ش 

 .ابجلواز مع الكراهةح قوله ورج   ،الرافعي موهكذا فقد تبع اإلمام األنصاري اإلما

 :املسألة اخلامسة: حكم بيع النحل وهو طائر

 ؟يف كوارته من قبل اوقد رآه املشرتي جمتمع   ،وهو طائر حكم بيع النحل ما املسألة:عرض  -1

 ، كما أييت:اء يف املسألةأقوال الفقهوقد تباينت 

 .(5)واحلنابلة (4)األحناف وهو مذهب : القائلون ابلتحرمي:أوالا 

األحناف على أنه ال يصح بيع النحل إال إذا كان يف كوارته عسل فباع الكوارة مبا فيها من ف
مبا حيدث منه ه، بل  بنفسا للعسل؛ ألنه ليس مبنتفع به، فلم يكن ماال  ل، فيصح بيعه تبع  العسل والنح

من العسل وهو معدوم عند بيع النحل وحده، حىت إنه لو ابع النحل مع الكوارة وفيها عسل، جيوز 
ع مع غريه كبيع  للبيا، ويكون حمال   للبيع بنفسه منفرد  ا للعسل. وجيوز أن ال يكون الشيء حمال  بيعه تبع  

 .(6)ألنه حيوان منتفع به فيجوز بيعه ؛افرد  الشرب مع األرض. وروي عن حممد بن احلسن أنه جيوز من
                                      

 .(2/42، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري،  (1)
 .(2/145، د.ط، )شرح الروضاري، زكراي األنص (2)
 .(1/187، )1، طابفتح الوهزكراي األنصاري،  (3)
 .(6/284)، د.ط، فتح القدير، ابن اهلمام(، 4/336)، 2ط، بدائع الصنائع، لكاساينا( 4)
 .11/26، 1ط، فتح العزيز، الرافعي(، 6/362)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (5)
 .(5/144)، 2ط، ائعبدائع الصن، الكاساين( 6)
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الرجوع أو ال؛ ألنه غري مقدور على  ف  ل  سواء أ   ،واحلنابلة: ال يرون جواز بيعه وهو طائر
 .(2)أن متتنعحبيث ال ميكنها  ؛حمبوسةوإمنا جيوز بيع النحل إذا شاهدها  ،(1)تسليمه

 منها: ،وقد استدل هذا الفريق جبملة من األدلة

 األلوف إذا ابعه يف ه كاحلمام وغريه من الطريبيع   عليه يف احلال فلم يصح  مقدور  أنه غري .1
 .(3)حال طريانه

 .(4)جاز بيعه لشغل   ه  حيمله على الوفاء، خبالف العبد الذي بعث   أنه ليس له عقل   .2

 .وهو مذهب الشافعية واملالكية واز:: القائلون ابجلااثنيا 

وحنل " عن احلطاب قوله: اء يف حاشية الزرقاين نقال  أجاز املالكية بيع النحل، فقد ج
ه، وظاهره أنه يباع بدون األجباح. وقال الشيخ دّ  ا؛ ملشقة ع  . ال خالف يف جواز بيعه جزاف  (5)األجباح

: إن اشرتى األجباح دخلت النحل، وكذا العكس. (7): ال يباع بدوهنا، وقال الربزيل(6)أمحد الزرقاين
  .(9)"(8)لوجهني، قاله ابن رشد وعلي األجهوريوال يدخل العسل يف ا

                                      
 .(3/186)، د.ط، القناع كشاف، البهويت(، 4/456)، د.ط، منح اجلليل، حممد بن أمحد عليش( 1)
 .(6/362)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي، ( 2)
 .(9/391)، د.ط، جملموعاالنووي،  (3)
 .(3/527)، 1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقالين،  (4)
ن لسا، ابن منظور .ا تعسلوقيل: هي موضع النحل يف اجلبل وفيه ،النحل إذا كان غري مصنوع( اجلبح هو حيث تعسل 5)

 (.2/519، )3ط، العرب
هـ. من كتبه )شرح  1099 سنة ومات مبصرهـ  1020سنة عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين: فقيه مالكي، ولد هو  (6)

 (.5/172)األعالم (. الزركلي، ة)شرح العزيسيدي خليل( فقه، أربعة أجزاء، و خمتصر
 800سنة حج، ومر ابلقاهرة ،، املعروف ابلربزيل: أحد أئمة املالكية يف املغربمد البـ ل و ي القريواينأبو القاسم بن أمحد بن حم (7)

مع جا: . من كتبههـ844، تويف بتونس وعمر طويال   ،وكان ينعت بشيخ اإلسالم ،وسكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها
 (.5/172) األعالملي، . الزركمسائل األحكام مما نزل من القضااي للمفتني واحلكام

ولد سنة  ،علي بن حممد بن عبد الرمحن بن علي، أبو اإلرشاد، نور الدين األجهوري: فقيه مالكي، من العلماء ابحلديث( 8)
 نظم السرية النبويّة " جملدان، و"النور الوهاج يف . من كتبه "شرح الدرر السنية يفهـ1066ر وتويف هبا أيض ا سنة صهـ مب967

 (.5/13) األعالمالزركلي،  ـ.ه 1066 - 967.لى اإلسراء واملعراجالكالم ع
 .(33-5/32، )ط، د.شرح الزرقاين، الزرقاين( 9)
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واملالكية ال يرون جواز بيعه وهو طائر سواء ألف الرجوع أو ال؛ ألنه غري مقدور على 
 .(2)متتنع. وإمنا جيوز بيع النحل إذا شاهدها حمبوسة، حبيث ال ميكنها أن (1)تسليمه

راب فيه ن طاهر خيرج من بطونه شا عن كوارته؛ ألنه حيواوقال الشافعية: جبواز بيعه منفرد  
 بشروط: ،ا عن كوارته ومعهاويصح بيعه خارج   ،فهو كبهيمة األنعام ،منافع للناس

فإن مل يكن مقدور التسليم مل يصح بيعه للغرر. والفرق بني النحل  ،كونه مقدور التسليم -أ
و دة إال مبا يرعاه، فلأن النحل ال أيكل عا :ئر الطيور اليت ال جيوز بيعها وهي خارج قفصهاوبني سا

 .(3)صحة بيعه على حبسه لرمبا أضر به وتعذر بيعه تتوقف
وإال فهو من بيع  ،وأن يشاهد مجيعه ،يف الكوارة -وهو أمريه  -أن يكون يعسوبه  -ب

 .(4)فيه أحكامه يوجتر  ،الغائب
 أو حال خروجه منها أو دخوله إليها. ،وهي اخللية ،الكّوارة اشرتاط رؤيته يف -ت

 الفريق جبملة من األدلة منها:دل هذا وقد است
. وخيالف سائر (5)كعبد خرج لقضاء شغل  ،فجاز بيعه ،أن الغالب عوده إىل موضعه .1

طريان ألنه ميكن إمساكها وحبسها عن الطريان ابلعلف يف برجها، وأما النحل فال بد من ال ؛الطيور
والطري  ،جتىن ما حيصل به العسللريعى ولو حبس عنه تلف، وال ميكن االنتفاع به إال إذا طار وا

 .(7)وخيالفها كذلك أبنه ال يقصد ابجلوارح. (6)اميكن االنتفاع به حمبوس  
                                      

 .(3/186)، د.ط، كشاف القناع، البهويت(، 4/456، )د.ط، منح اجلليل، حممد بن أمحد عليش( 1)
 .(6/362)ط، .داملغين، قدامة املقدسي، ابن ( 2)
كشاف البهويت، ، (2/158، د.ط، )حاشيتا قليويب وعمريةالقليويب، (، 3/350، )(2/13، )1، طتاجمغين احملالشربيين، ( 3)

 .(153-3/152)، د.ط، القناع
، د.ط، عبادي مع التحفةحواشي الشرواين وال، الشرواين والعبادي(، 28-4/27)، د.ط، شرح الروضزكراي األنصاري،  (4)

5/417). 
، 1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة(، 9/391)، د.ط، جملموعاالنووي، (، 5/327)، 1ط ،احلاوي الكبري، املاوردي (5)

 .(3/399)، د.ط، هناية احملتاج، الرملي(، 4/28)، د.ط، شرح الروضزكراي األنصاري، ، (5/228)
، 1ط ،يهكفاية النب، ابن الرفعة(، 9/391)، د.ط، جملموعاالنووي، (، 5/327)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (6)

 .(3/399)، د.ط، هناية احملتاج، الرملي(، 4/28)، د.ط، شرح الروضاألنصاري،  زكراي، (5/228)
 .(4/28)، د.ط، شرح الروضزكراي األنصاري،  (7)
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 واألصح عند الشافعية:

رون من وعليه املتأخ ،(1)وهو ما صححه النووي هنا ويف اجملموع ،هو القول بصحة البيع
 .ا، لكنهم ذكروا له شروط  (2)الشافعية

ف الرجوع أو ال؛ ألنه غري مقدور ل  طائر سواء أ   ال يرون جواز بيعه وهوواملالكية واحلنابلة: 
 .(4)وإمنا جيوز بيع النحل إذا شاهدها حمبوسة، حبيث ال ميكنها أن متتنع ،(3)على تسليمه

 .األنصاري اإلماميح بيان قول اإلمامني الرافعي والنووي، وترج -2

 :اإلمام الرافعي -أ

ذكر يف بيع النحل وهو طائر وجهني: قال: فقد   من القولني،مل يرجح اإلمام الرافعي أاي  
وصورة املسألة: لو طار النحل لريعى فباعه وهو طائر وعادته أن يعود يف آخر النهار، كما هو "

أحدمها: ال يصح بيعه، وبه قطع البغوي،  ؛(5)الغالب وقد رآه قبل طريانه، ففي صحة البيع وجهان
 .(6) "بلة. الثاين: يصح بيعه، وبه قال ابن سريج وقطع به املتويلوهو مذهب احلنفية واحلنا

 :اإلمام النووي -ت

 .رجح اإلمام النووي القول ابجلواز

 .(7)"وهللا أعلم ،قلت: األصح: الصحة"قال اإلمام النووي:  •

                                      
 .(9/391)، د.ط، جملموعاالنووي،  (1)
، د.ط، هناية احملتاج، الرملي ،(2/13، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين(، 28-27 /4)، د.ط، لروضشرح ازكراي األنصاري، ( 2)

(3/399). 
  .(3/186)، د.ط، كشاف القناع، البهويت(، 4/456، )د.ط، منح اجلليل، حممد بن أمحد عليش( 3)
  .(6/362)ط، .داملغين، ابن قدامة املقدسي، ( 4)
 .(5/327)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي(، 9/391)، د.ط، جملموعاالنووي، ( 5)
 .(352 /3)، 3ط، روضة الطالبني، النووي، (4/28) ،1ط، فتح العزيز، الرافعي( 6)
 .(353 /3)، 3ط، روضة الطالبني، النووي (7)
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 .(1)"واألصح الصحة ،اهلواء فوجهان عند الشافعيةإن ابعه وهو طائر يف "وقال:  •

 :األنصاري اإلمام -ج

 .ابملنعقول الاألنصاري اإلمام رجح 

حُّ بـ ْيع  ط ائ ر  يف  اهْل و اء  و إ ْن تـ ع و د  اْلع ْود ( إىل  حم  لّ ه  "قال يف شرح الروض:  • م ن ل م ا ف يه   ؛)و ال  ي ص 
ا ف ار ق   ،ق  ب ه  ل ع د م  ع ْقل ه  ه  ال  يـ ْوث  أل ن  و   ،ْلغ ر ر  ا  ، ح اج ة  ْبد  اْلم ْرس ل  يف  ص ح ة  بـ ْيع  اْلع   و هب  ذ 

حُّ بـ يـْع ه   الن ْحل   إال   ْوث وق ة  أ مُّه ( أب  ْن ت ك ون  يف  اْلك و ار ة  فـ ي ص  جلْ و ار ح   ،اْلم   ،و ف ار ق  ب ق ي ة  الطُّي ور  أب  ن ه  ال  يـ ْقص د  اب 
أب  ن ه  ال  أي ْك ل  ع اد ة  إال  مم  ا يـ ْرع اه  فـ ل وْ  ه  ل ر مب  ا أ ض ر  ب   و   ،ه  أ ْو تـ ع ذ ر  ب ه  بـ يـْع ه  تـ و ق ف  ص ح ة  بـ ْيع ه  ع ل ى ح ْبس 

ف  ب ق ي ة  الطُّي ور  ف إ هن  ا  و أ مُّه   ،(2)و ص ر ح  ب ه  اْبن  الرّ فـْع ة   ،د ت ه  مب  ا ذ ك ر  م ْن ز اي   الن ْحل تـ ْعل ف  و تـ ْقي يد ه  خب  ال 
اب ه  و ه و  أ م ري  يـ ْعس و  نـْه ا أ ْو د خ ول ه  إل يـْه  ه ( م  ا م ْعل وم  مم  ا  ،ه  )و ال  ب د  م ْن ر ْؤي ت ه  يف  اْلك و ار ة  أ ْو ح ال  خ ر وج  و ه ذ 

  .(3)"أي ْيت  يف  الش ْرط  اخلْ ام س  

تأرجح لإلمام امل يفصل القولو ، ينفرد بقول مستقل يف املسألةمام األنصاري بصنيعه هذا واإل
 بذلك اإلمام النووي. االرافعي يف املسألة، خمالف  

 :اه الناس بيعا عاطاة، وبكل ما يعدُّ البيع ابمل انعقاد: حكم السادسةاملسألة 

 املسألة:عرض  -1

، وقال "املعاطاة املناولة"ء تناولته. قال اجلوهري: املعاطاة يف اللغة: مفاعلة من عطوت الشي
 . (4)"ملها الفقهاء يف مناولة خاصةاستعلكن "الفيومي: 

                                      
  .(3/350، )3ط، روضة الطالبني، النووي (1)
، عةبن العباس األنصاري البخاري املصري املشهور ابلفقيه ابن الرفأمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم هو ( 2)

ا  كثري  وكذلك شرح الوسيط وأودعه علوم ا مجة ونقال   ،ا حافال  ا، ورايسة، شرح التنبيه شرح  ا، وفقه  علم  أحد أئمة الشافعية 
طبقات . ابن كثري، سبعمائةسنة عشر و  يفومناقشات حسنة بديعة، وكان مولده يف سنة مخس وأربعني وستمائة، وتويف 

 (.1/948) الشافعيني
 .(2/12)، د.ط، شرح الروضصاري، ( زكراي األن3)
، 5، ص1ط ،اإلابنة، موسى األشعري و(، أب9/190) ، د.ط،اجملموعالنووي، ، (5/194، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (4)

 .(3/534)، 1ط، التهذيب، البغوي
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أو يوجد لفظ  ،وال يوجد لفظ ،يف مقابلته اأو غريه وأيخذ منه شيئ   اوصورهتا: أن يعطيه درمه  
 .(1) املعاطاةمن أحدمها دون اآلخر، فإذا ظهر والقرينة وجود الرضا من اجلانبني حصلت 

 .مام األنصاريقول اإلوبيان  ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

قول يبطله، وقول جييزه، وقول جييزه يف  :الشافعية يف حكم بيع املعاطاة على ثالثة أقوال
 .(2) األمور احلقرية دون السلع النفيسه

 :اإلمام الرافعي -أ

 ن بيع املعاطاة، وذكر أن املذهب املشهور أهنا ليست ببيع.ح اإلمام الرافعي القول ببطالرج  

ول( )وهى ثالثة )األ :ول يف أركانه( قال)الباب األ"بيان أركان البيع: لفتح يف قال يف ا •
 .(3) "وال تكفي املعاطاة ،ا للداللة على الرضا الباطنرب اعت  جياب والقبول الصيغة وهي اإل

املذهب  ىا علمسائل ثالث )إحداها( املعاطاة ليست بيع  يتعلق هبذه القاعدة ": اوقال أيض   •
 .(4)"وقصود الناس فيها ختتلف ،فعال ال داللة هلا ابلوضعاألن أل ؛املشهور

 :اإلمام النووي -ب

 ح القول جبوازه.نقل اإلمام النووي ما قاله اإلمام الرافعي من أقوال يف بيع املعاطاة، ورج  

اب ن ا ج و از  اْلبـ ْيع  ابملعاطاة فيما يعأم ن  مج  اع ات  و اْخت ار  "قال اإلمام النووي:  •  ،اد بيع  ْصح 
اب ن ا أ ن  اْلم ع اط اة  ف يم ا يـ ع دُّ بـ يـْع ا أم ن و مم  ْن اْخت ار   ،ما ع د ه  الن اس  بـ يـْع ا فـ ه و  بـ ْيع   كل  :وقال مالك ْصح 

يح ة  و أ ن  م ا ع د ه  الن اس  بـ يـْع ا فـ   ب  الش ام ل  و اْلم تـ و يلّ  و اْلبـ غ و يُّ  :ه و  بـ ْيع  ص ح  ُّ ص اح  ين  و ك ان  الروايىن  ،و الرُّواي 
ا ه و  اْلم ْخت ار  ل ْلف تـْو ى :و ق ال  اْلم تـ و يلّ   ،يـ ْفيت  ب ه   ا ق ال ه  آخ ر ون   ،و ه ذ  ا ه و  اْلم ْخت ار   ،و ك ذ  اّلل    أل ن   ؛و ه ذ 

ما ع د ه  الن اس  بـ يـْع ا  فكل ،وع  إىل  العرف الرُّج  فـ و ج ب   ،ل  اْلبـ ْيع  و ملْ  يـ ثْـب ْت يف  الش رْع  ل ْفظ  ل ه  تـ ع اىل  أ ح  
                                      

 .(3/9، )1، طشرح مشكل الوسيط(، الشهرزوري، 9/190)، د.ط، اجملموعالنووي،  (1)
 .(9/191)، د.ط، جملموعاالنووي،  (2)
 .(4/3، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 3)
 .(4/10، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 4)
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ه ا حت ْم ل  ف إ هن  ا ك ل   ،أْل ْلف اظ  اْلم ْطل ق ة  م ن او غ رْي  ذ ل ك   ..ك ان  بـ يـْع ا ك م ا يف  اْلق ْبض  و احلْ ْرز  و إ ْحي اء  اْلم و ات  
ْلبـ ْيع  م   ،و ل ْفظ ة  اْلبـ ْيع  م ْشه ور ة   ،ع ل ى اْلع ْرف   ّ و ق ْد اْشتـ ه ر ْت اأْل ح اد يث  اب  يف   ╚ و أ ْصح ابه ملسو هيلع هللا ىلص ن الن يب 
ه   ثْـر هت  ا اْشرت  اط  اإْل جي اب  و اْلق ب ول  و ا ّلل    يءو ملْ  يـ ثْـب ْت يف ش ،ز م ن ه  و بـ ْعد  نـْه ا م ع  ك   .(1)" أعلمم 

وهو  ،الك، وهو الراجح من حيث الدليلبنّي اإلمام النووي أن القول ابجلواز هو قول اإلمام م
عليه هو مذهب مجهور  وهو ما ،جه ابن سريج عن اإلمام الشافعياملختار. وهذا القول وجه خر  

 .(3)، وهو الصحيح من مذهب احلنفية(2)العلماء من املالكية واحلنابلة

 : األنصاري اماإلم -ج

 اموافق   قائل ببطالن بيع املعاطاة،ذهب الاملعتمد يف امل املشهورالقول  األنصارياإلمام  حرج  
 يف ذلك اإلمام الرافعي.

ْلم ع اط اة ( إذ فـ رْع  و ال  يـ نـْع ق د ()"قال يف الروض:  • اْلف ْعل  ال  ي د لُّ ب و ْضع ه  )و اْخت ار   اْلبـ ْيع  )اب 
نـْه ْم  النـ و و يُّ  ( أ ْي ب ك لّ  )م ا يـ ع دُّه  الن اس  بـ يـْع ا( ( نعقاداْلم تـ و يلّ  و اْلبـ غ و يُّ )اال  و مج  اع ة ( م  ه  مل ْ أل ن  ل ه  )يف  ك لّ 

ع  ل ْلع ْرف  ك س ائ ر  اأْل ْلف اظ  اْلم ْطل ق ة   ،يـ ثْـب ْت اْشرت  اط  ل ْفظ   ْج   .(4)"ف ري 

( أ ْي: إمن  ا يـ نـْع ق د  اْلبـ ْيع  إب  جي اب  "وقال يف الشرح الكبري:  • ، )وقال )و ب ق ب ول  ، و ل ْو ه ْزال   و قـ ب ول 
، و ال  اْلم ع اط اة ، و ل ْو يف  اْلم ح ق ر ات  ك ر ْطل  خ ْبز  ف ري  دُّ ف ال  ي ْكف ي اْلم ن اب ذ ة ، و الْ  م س ة  و حن ْو مه  ا ك م ا س ي ْأيت  م ال 

ي  ك لُّ م ا أ  
ذ  هب  ا إْن ب ق   .(5)"خ 

 املذهب الشافعي القائل لقول املشهور املعتمد يفاإلمام األنصاري يتمسك ابأن وهكذا جند 
 على قوة الدليل يف املسألة. ااإلمام النووي القائل ابجلواز معتمد   اببطالن بيع املعاطاة، خمالف  

                                      
 .(9/163)، د.ط، اجملموعالنووي،  (1)
يف فقه اإلمام  الكايف ،، ابن قدامة167، ص .طد ،بلغة الساغب، (، ابن تيمية6/7ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (2)

 .(3/23، )1، طاهلدايةالكلوذاين،  ،(2/153، )2، طقناعاإل(، الشربيين، 3/5)، 1، طأمحد بن حنبل
 ..(4/4، )1، طتبيني احلقائق(، الزيلعي، 5/134، )2، طبدائع الصنائعالكاساين،  (3)
 .(2/3، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري، ( 4)
 .(4/404، )1، طالغرر البهيةزكراي األنصاري،  (5)
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 :وفضة اذهبا  ك أبلفالبيع إذا قال بعتُ  انعقاد: حكم السابعةاملسألة 

 املسألة:عرض  -1

 يف تنيا متداولاء أنه اشرتى بكال العملتني، وكانتشرتى رجل سلعة، مث ذكر يف مثن الشر اإذا 
هكذا حاله؟ وهل  منفما العملة أو العوض املعترب في (لف دوالر ورايلأباشرتيت )ك البلد، كقوله: تل

 ؟اأم فاسد   ايكون البيع صحيح  
حصول الغرر يف مثل هذا النوع من البيع أم  اعتبارهم يف اختالفختالف الفقهاء هو اوسبب 

ني أبدلة النهي عن الغرر يف البيع، قالوا ببطالن العقد، مستدلّ   وا املقدار احملدد جمهوال  اعترب الذين ال، ف
بكل جنس نصفه ابلتساوي لعدم  ييقض :فقالوا ،وا على القياس والنظراعتمدوالذين قالوا ابجلواز 

 .(2)، ألن اإلطالق يقتضي التسوية كاإلقرار(1)يةاألولو 
 .األنصاري اإلماماملسألة، وترجيح  الرافعي والنووي يفبيان قول اإلمامني  -2
 :اإلمام الرافعي -أ

 يرى اإلمام الرافعي صحة العقد، أما القيمة فتكون ابملناصفة.
وحيمل على  ،حوهو: أن البيع صحي ،الوجه الثاين يف البيع أبلف صحاح ومكسرة"قال: 

 .(3)"وفضة ال: أبلف ذهب  إذا قافيما  التنصيف، قال: "ويشبه أن يكون هذا الوجه جاراي  
 .(4)حيث قال بصحة البيع وجعل الثمن نصفني ؛حنيفة وهو قول أيب

 :اإلمام النووي -ب
اتفاق األصحاب على بطالن هذا  (5)رجح النووي القول ببطالن البيع، وحكى يف اجملموع

 .(6)وذكر أبنه املذهب عند احلنابلةالبيع، 
                                      

 .(3/79)، د.ط ،اهلدايه شرح البداية، املرغيناين (1)
 .(11/133، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 2)
 .(3/366، )3، طروضة الطالبني(، النووي، 4/47)، 1، طفتح العزيز( الرافعي، 3)
 .(6/121، )1، طشرح فتح القديرابن اهلمام، (، 3/79)، د.ط، اهلدايه شرح البداية، ( املرغيناين4)
 .(9/411، د.ط، )وعاجملمالنووي، ( 5)
، كشاف القناع، (، البهويت133-11/132)، 1ط ،املقنع والشرح الكبري واإلنصاف، وابن قدامة، واملرداوي املقدسي (6)

= 
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بطل البيع كما لو كان يف البلد نقدان وأطلق. ولو قال:  اوت  وإن كان بينهما تف"قال النووي: 
وحيمل على  ،أنه صحيح :البيع ابطل، والثاين :أصحهما ؛بعت أبلف صحاح ومكسره، فوجهان

ا وفضة. قلت: ال جراين له ذهب  صيف، ويشبه أن جيري هذا الوجه فيما إذا قال: بعت أبلف نالت
 .(1)"والفضة، فيعظم الغرر، وهللا أعلم هناك، والفرق كثرة التفاوت بني الذهب

 :األنصاري اإلمام -ج

 .اإلمام النووي يف القول ببطالن هذا النوع من البيوعاألنصاري اإلمام تبع 

يْ "قال يف شرح الروض:  ر اء  )اْشرت  ط  م ْعر ف ة  ق ْدر ه ( ل ْلع اق د  ْنط ة  و الشّ  ا اْلبـ ْيت  ح  ن  )فـ بـ ْيع  م ْلء  ه ذ 
ار  ف يه  ب و زْ  ا اْلم ْقد  ب ا( و ملْ  يـ ْعل م  ا احلْ ج ر  ذ ه  ب ا و ف ض ة  ن  ه ذ  ط ل ( ل ْلج ْهل  ب ق ْدر   ؛م ا )أ ْو أب  ْلف  ذ ه  اب 

 .(2)"اْلع و ض  

ح ( اْلبـ ْيع  جل  ْهل  النـ ْقد   ؛ح اح  و م ك س ر ة  ب ْعت ك أب  ْلف  ص   :)و ل ْو ق ال  " :اوقال أيض   ْين  ك م ا ل ْو ملْ  ي ص 
ب ا و ف ض ة  ق ال  ب ْعت    .(3)"ك أب  ْلف  ذ ه 

لوجود  ؛األنصاري يوافق اإلمام النووي يف قوله ببطالن هذا النوع من البيع موهكذا فإن اإلما
 .قائل جبواز ذلك ابملناصفةلقول اإلمام الرافعي ال اشبهة الغرر، وخمالف  

                                      
= 

 .(3/199)د.ط، 
.(9/401)، ، د.طاجملموعالنووي، (، 3/366)، 3ط، روضة الطالبني، النووي (1)
 .(1/16)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز  (2)
 (.1/17)، د.ط، لروضشرح ا، كراي األنصاريز  (3)
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 :: حكم بيع العينةالثامنةاملسألة 
 املسألة:عرض  -1

ا بثمن أقل. فتكون بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، مث يشرتيها مرة أخرى نقد  
وسوف يسدده أبكثر منه بعد  ،الصورة النهائية حصول النقد للمشرتي )الذي هو نفسه البائع األول(

 .(1)قرض  يف صورة بيع فكأن ه ،مدة
إىل سنة، مث يشرتيها عمرو من زيد بثمانية عشر  امثاله: أن يبيع عمرو لزيد سلعة بعشرين ألف  

 األف   حبيث عاود شراءها بثمانية عشر ،ابعشرين ألف   ، فيكون البيع الذي ابعه عمرو هو بيع صوري  األف  
 ا متام العشرين ألف.ه الحق  وسيوفي افيكون قد أخذ من زيد مثانية عشر ألف   ،انقد  

تلك الزايدة احلاصلة يف الثمن هل  اعتبارهم يف الفاختختالف الفقهاء يف املسألة هو اوسبب 
هذا النوع من البيوع هل هو من البيوع  اعتبارهم يف اختالفمن قبيل التجارة احلالل أم الراب احملرم؟ و 

 اجلادة أو من بيوع احليل؟.
 .األنصاري اإلمام، وترجيح بيان قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2
 :اإلمام الرافعي -أ

 .ااإلمام الرافعي يقول جبواز بيع العينة مطلق  
 ،ا من غريه بثمن مؤجلوليس من املنايف بيع العينة وهو أن يبيع شيئ  "قال يف الشرح الكبري:  •

ا وكذا جيوز أن يبيع بثمن نقد   ،الثمن أبقل من ذلك نقد  ويسلمه إىل املشرتي مث يشرتيه قبل قبضه ل
 .(2)"ول أو مل يقبضهالثمن األ ويشرتي أبكثر منه إىل أجل سواء قبض

غالبة يف البلد أو ال يصري على  وال فرق بني أن يصري يبع العينة عادة  ": اوقال أيض   •
 .(3)"املشهور

                                      
  .(9/96، )2ط، املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (1)
 (.137-4/136، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 2)
 .(8/137)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
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 :اإلمام النووي -ب

 .حترمي بيع العينة ذهب إىليف ذلك، و  الرافعي   خالف اإلمام النوويُّ 

 .(1)"يكره غنب املسرتسل، ويكره بيع العينة، وقد سبق بيانه :ومنها"قال يف الروضة  •

 .(4)وأمحد (3)ومالك (2)وهذا الرأي هو مذهب األئمة الثالثة أبو حنيفة

 واستدلوا بعدة أدلة منها:

 ،إذا تبايعتم ابلعينة))يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت رسول هللا  ريض اهلل عنهحديث ابن عمر  -
ال ينزعه حىت ترجعوا  وتركتم اجلهاد، سّلط هللا عليكم ذالا  ،لزرعورضيتم اب ،وأخذمت أذانب البقر

 .(5)((إىل دينكم

وحديث أيب إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل، أهنا دخلت  -
ة فقالت: اي أم املؤمنني كانت يل جارية، فبعتها يف نسوة، فسألتها امرأ ريض اهلل عنهاعلى عائشة 

قم بثمامنائة إىل أجل، مث اشرتيتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، فقالت عائشة: من زيد بن أر 
بئس وهللا ما شريت! وبئس وهللا ما شرى! أخربي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول "

ة: أرأيت إن أخذت رأس مايل ورددت عليه الفضل، إال أن يتوب، فقالت املرأة لعائش ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ٻ  ﴿قالت:  ٿ ٿ ٱ ٻ  ٺ  ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ ، أو قالت:(6)﴾ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

                                      
 .(3/421، )3ط، روضة الطالبني، يالنوو  (1)
 .(3/47)، 1ط، ديرشرح فتح الق، ابن اهلمام( 2)
 .(4/522)، 1ط، بداية اجملتهد، ابن رشد(، 1003-2/1002)، د.ط ،املعونة، لبغداديا( 3)
  (.6/260ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي، ( 4)

عون ، آابدي، 3462( رقم 3/477)النهي عن العينة  يفابب ، البيوعكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (5)
، 1ط ،سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين(، 5/316)، 3ط، نن الكربىالس، البيهقي(، 9/336) ،1ط، املعبود

 .(11) ، برقم(1/42)
 .275( سورة البقرة اآلية 6)
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 .(2) "،(1)﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ني يف بيعة فله من ابع بيعتَ )) :ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا ريض اهلل عنهوحديث أيب هريرة  -
 .(3)((وكسهما أو الرابأ

 :األنصاري اإلمام -ج

 رأيي الشيخني، فقال جبواز بيع العينة مع الكراهة.بني صاري األناإلمام توسط 

لنُّون   و ي ْكر ه  بـ ْيع   :)ف ْصل  "قال يف شرح الروض:  • ل م ا  ؛اْلع ين ة ( ب ك ْسر  اْلم ْهم ل ة  و إ ْسك ان  الت ْحت ي ة  و اب 
ن ا ب ث م ن  ك ث ري  م ؤ ج ل  و ي س لّ م ه ا( ل ه  )مث   ي ْشرت  يـ ه ا( م ْنه  ْست ْظه ار  ع ل ى ذ ي احلْ اج ة  )و ه و  أ ْن ي ب يع ه  ال  م ن اف يه ا  ع يـْ

ري  نـ ْقد   ري  ل يـ بـْق ى اْلك ث ري  يف  ذ م ت ه  و حن ْو ه ( أب  ْن ي ب يع ه  ع يـْن ا ب ث م ن  ي س  مث   ي ْشرت  يـ ه ا م ْنه  ب ث م ن   ،ا و ي س لّ م ه ا)ب نـ ْقد  ي س 
 .(4)"س و اء  قـ ب ض  الث م ن  اأْل و ل  أ ْم ال  )فـ ي ص حُّ( ذ ل ك  )و ل ْو ص ار  ع اد ة  ل ه ( غ ال ب ة   ،ري  م ؤ ج ل  ك ث  

 :ا: حكم بيع العنب ملن حتقق اختاذه مخرا التاسعةاملسألة 

 املسألة:عرض  .1

 يع العنب لشخص أو جهة تستخدمه بقصد العصر وإنتاج اخلمر؟هل جيوز ب

فظاهرها يوافق الشرع وابطنها خيالف  ،املعاملة فيها ما يوافق الشرع وفيها ما خيالف الشرعهذه 
ت أقوال أهل العلم، فمنهم من أخذ ابلظاهر وقال ابجلواز؛ اختلفالشرع. وملا كان الظاهر خيالف الباطن 

 .ملنعالشروط واألركان، ومنهم من نظر إىل املآالت واملقاصد فقال اب ألنه بيع توفرت فيه

                                      
 .279( سورة البقرة اآلية 1)
ْلع ة  مث   ي ر يد  اْشرت  اء  اب  ، كتاب البيوع، 1ط، صنفامل، الصنعاين (2) : الر ج ل  ي ب يع  السّ  (. 14812رقم ) (185-8/184)ه ا ب نـ ْقد  ب 

 ".أ مُّ حم  ب ة  و اْلع ال ي ة  جم ْه ول ت ان  ال  حي ْت جُّ هب  م ا( وقال: "3002( رقم )3/477كتاب البيوع، )  سننه،وأخرجه الدارقطين يف 
، يالنيسابور ، 3461( رقم 3/476)فيمن ابع بيعتني يف بيعة ابب ، البيوعكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (3)

 ، وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.2347 برقم(، 2/56، )2ط، املستدرك على الصحيحني
 .(2/41)، د.ط، شرح الروض (4)
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 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .ي يقول جبواز البيع مع الكراهةاإلمام الرافع

 له حالتان:  اوقد ذكر الرافعي أن بيع العنب ممن يتخذه مخر  

 . اوتوهم، فهنا يكون مكروه   جمرد شكّ   : أن يكونة األوىلاحلال

 .(1) أو يظن ذلك، فهنا فيه وجهان: أحدمها: يكره. والثاين: حيرم : أن يتيقنالة الثانيةاحل

ومما هو من القبيل الثاين بيع الرطب والعنب ممن يتوهم أنه يتخذ "قال يف الشرح الكبري:  •
وعلى  ،حرام :ومنهم من قال ،مكروه :فمنهم من قال ؛حتققن إو  ،مكروه :منهما النبيذ واخلمر

 .(2) "رين فلو ابع صح  التقدي

 .والقول ابلكراهة هو القول املعتمد يف املذهب الشافعي

والسيف ممن  ،أكره بيع العنب ممن يعصر اخلمر"قال الشافعي رمحه هللا يف املختصر:  •
يكره بيع العصري ملن عرف ابختاذ  :قال أصحابنا .ههذا نص ،وال أنقض هذا البيع ،يعصي هللا تعاىل به

فإن حتقق اختاذه لذلك  ،والسالح ملن عرف ابلعصيان ابلسالح ،مر ملن عرف ابختاذ النبيذوالت ،اخلمر
حكامها ابن الصباغ واملتويل والبغوي يف  ؛ففي حترميه وجهان ،ا وأنه يعصي هبذا السالحا ونبيذ  مخر  

كره كراهة ي :أحدمها( نقله الروايين واملتويل عن أكثر األصحاب) ،وغريهم ..املختصر والروايينشرح 
 .(3)"وال حيرم ،شديدة

                                      
 .(38-2/37)، 1ط، مغين احملتاج، الشربيين، (4/103)، د.ط، شرح الروض، (3/418، )3ط، روضة الطالبني، النووي (1)
 .(4/135)، 1ط، العزيزفتح ، الرافعي (2)
 .(9/432)، 1ط، املهذب، الشريازي (3)
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 :اإلمام النووي -ب

 .(1)ووافقه يف ذلك احلنابلة خالف اإلمام النووي الرافعي يف ذلك، ورأى حترمي هذا البيع،

 .(2)"قلت: األصح: التحرمي"قال اإلمام النووي:  •

 منها:واستدلوا بعدة أدلة 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿:قول هللا تعاىل -

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

.(3)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

يف اخلمر عشرة: عاصرها،  ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا ))قال:  ريض اهلل عنهحديث أنس بن مالك  -
ا، واحملمولة إليه، وساقيها، وابئعها، وآكل مثنها، واملشرتي هل ومعتصرها، وشارهبا، وحاملها،

 .(5). ووجه الداللة يف احلديث: أنه يدل على حترمي التسبب إىل احلرام(4) ((واملشرتاة له

مـن حـبس العنـب )): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول هللا  قال: ريض اهلل عنههدة بن احلصيب حديث بري -
م النــار علـى بصــرية( اأايم القطـاف حـىت يبيعــه ممـن يتخــذه مخـرا  . واحلـديث دليــل (6)(فقــد تقّحـ

                                      
ابن قدامة املقدسي، ، 157،ص1ط، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه أيب الفضل صاحل، صاحل بن أمحد بن حنبل (1)

(. 170-11/168)، 1ط، املقنع والشرح الكبري واإلنصاف، قدامة، واملرداويوابن  املقدسي(، 6/317)ط، .داملغين، 
 طاء والثوري: إىل أنه ال أبس ببيع التمر ممن يتخذه مسكر ا، قال الثوري: بع احلالل ممن شئت.وذهب احلسن وع

  (.3/418، )3ط، روضة الطالبني، النووي (2)
 .2( سورة املائدة، اآلية 3)
، قال 1295(، رقم 2/567، )ال  ، كتاب البيوع، ابب النهي أن يتخذ اخلمر خ1، أبو عيسى، طلسننا ،أخرجه الرتمذي (4)

ا ح د يث  غ ر يب  م ْن ح د يث  أ ن س  الرتمذي: " ّ   ،ه ذ  ، ع ن  الن يب  ، و اْبن  م ْسع ود ، و اْبن  ع م ر  ا ع ْن اْبن  ع ب اس   ملسو هيلع هللا ىلصو ق ْد ر و ي  حن ْو  ه ذ 
 (.1295)( رقم 2/295) صحيح وضعيف سنن الرتمذياأللباين، : حسن صحيح. "، وقال األلباين

، د.ط، حاشية اجلمل، العجيلي(، 2/694)، 1ط، عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج، بن امللقنابن أمحد  عمر بن علي (5)
(4/429). 

، األلباين"ابطل"،  لسلة األحاديث الضعيفة، قال عنه األلباين يف س5356 ( برقم5/294)، 1ط، املعجم األوسط، الطرباين (6)
حّسن إسناده يف بلوغ  الذيابن حجر األلباين وخطّأ  ،(430-3/429)، 1ط، عيفة واملوضوعةسلسلة األحاديث الض

= 
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 .(1)لوعيد البائع ابلنار.. اع العنب ممن يتخذه مخر  على حترمي بي

 :األنصاري اإلمام -ج

 يف القول ابلتحرمي. اإلمام النووي   األنصاريُّ اإلمام تبع 

ذ ه  مخ ْر ا("قال يف شرح الروض:  • ع  اْلع ن ب  مم  ْن يـ ت خ  ْنه  ذ ل ك  )أ ْو  )فـ ل ْو اب  أب  ْن يـ ْعل م  أ ْو ي ظ ن  م 
بـ ْيع  الر ْطب  مم   اأْل ْمر   ي ة  ك  ي إىل  م ْعص  ( م ْن ك لّ  ت ص رُّف  يـ ْفض  ْلف ج ور ( ب ه  )و حن ْو  ذ ل ك  ْن د  م ْن م ْعر وف  اب 

ا  ذ ه  ن ب يذ  ي ة  ه  ت س بُّب  إىل  م عْ أل ن  )ح ر م (  ؛ْن يـ ع اين  ذ ل ك  و بـ ْيع  د يك  اهلْ ر اش  و ك ْبش  النّ ط اح  مم   يـ ت خ   ،ص 
ح   ال  ع  السّ  ْنه  )ذ ل ك  أ ْو اب  حُّ( ل ر ج وع  النـ ْهي  ل غ رْي ه  )ف إ ْن تـ و ه م ( م  ْلبـ غ اة ( أ ْو حن ْو ه ْم ك ق ط اع  م ن ا)و ي ص 

ل   ي ع  م ْن ب ي د ه  ح ال  ل  أ ْكثـ ر   ،ك ر ه (  :و ح ر ام  الط ر يق  )أ ْو اب  ْم إْن حت  ق ق  ع ْصي ان  اْلم ْشرت  ي نـ ع   ،و إ ْن ك ان  احلْ ال 
ح  ب ه  يف  الث ان ي ة  و حت ْر مي  ش ْيء  ب ع ْين ه  يف  الث ال ث ة  ح ر م  ف يه م ا و ص ح  يف  الث ان ي ة  د و  ال  ذ ك ر ه  يف  ،ن  الث ال ث ة  ل لسّ 

 .(2)"ْجم وع  اْلم  

ن ذكرمها اإلمام الرافعي يف لني اللذيد القو حأإلمام األنصاري يف ترجيح اوهكذا يفصل 
 النووي القائل حبرمة البيع حال التيقن. ماملسألة، ويرجح قول اإلما

 

 

                                      
= 

 .(5/84)، 1ط، بلوغ املرام، العسقالين .املرام
 .(3/53)، د.ط، سبل السالم، الصنعاين (1)
 .(2/41)، د.ط، شرح الروض (2)
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 :القرض كتابمسائل من  : الثاين املطلب

 :القرضيف صيغة ” ملَّْكُتك”املسألة األوىل: احلكم إذا اقتصر على صيغة 

 املسألة:عرض  -1

كثري من األبواب الفقهية كالنّ كاح والط الق مثل  ه ألفاظ صرحية وله ألفاظ كناية، القرض ل
 وحنو ذلك. .."ملكتك"و وغريمها. فالص رحية فيه "كأقرضتك كذا"، والكناية مثل قوله "خذه"،

 .(1) مقصود القرضواأللفاظ الص رحية وألفاظ الكناية إذا ذكر فيها رد املثل، فهي نص يف

ك" بدون ذكر رد ة كقوله "خذه"، أو "ملكت  فما حكم االقتصار على لفظ من ألفاظ الكناي
 أم هبة؟ ااملثل؟ هل تعترب قرض  

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

لى ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أو "ملكتك" رجح اإلمام الر افعي أن الصيغة املقتصر فيها ع
، وهذا القول هو ما جرى عليه مجهور الش افعية  (2)أهنا هبة وليست بقرض بدون ذكر رد املثل

 .(7)، وغريهم(6)، والش ربيين(5)، والر ملي(4)، والعمراين(3)كالبغوي

 وحج ة هذا الفريق ظاهر اللفظ.
                                      

 (.4/221، )د.ط ،هناية احملتاج، رمليال( 1)
 .(4/430)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
  .(3/545، )1ط، التهذيب، غويالب (3)
  .(5/457، )1ط، البيان، العمراين (4)
 (.4/22، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (5)
  (.3/30، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (6)
 .(4/348)، د.ط، شرح الروض( 7)
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 :اإلمام النووي -ب

و "ملكتك" وي أن الصيغة املقتصر فيها على ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أرجح اإلمام النو 
 بدون ذكر رد املثل أهنا قرض وليست هببة.

 .(1)"ويف التتمة وجه: أن االقتصار على "مل ْكت ك ه" قرض"قال الن ووي:  •

 .(2)عن الت تمة صاحب كفاية الن بيه اوذكر هذا الوجه أيض  

على انتفاع الغري مبال الغري قد يكون على سبيل القرض، وقد يكون  وحج ة هذا الفريق أن  
 .(3)سبيل اهلبة، واللفظ حيتملهما فال ينقطع حقه عن ماله

 اإلمام األنصاري: -ج

أن الصيغة املقتصر فيها على للقول الذي عليه مجهور الشافعية على األنصاري اإلمام انتصر 
 ك" بدون ذكر رد املثل أهنا هبة وليست بقرض.ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أو "ملكت  

أ قـْر ْضت ك  و أ ْسل ْفت ك و خ ْذه  ب ر دّ  ": قال يف شرح الروض • اْلبـ ْيع  )ك  ( ك  )ي ْشرت  ط ( ل ه  )اإْل جي اب 
ك ل ه ( أ ْو خ ْذه  و اْصر ْفه  يف  ح و ائ ج  ْثل ه ( اأْل ْخض ر  مب  ْثل ه  )و م ل ْكت ك ه  ب ب د  تـ ق د م  يف  اْلبـ ْيع  أ ن  خ ْذه  ب ك ذ ا و   ،م 

ثْـل ه  و حن ْو ه  ك   أ قـْر ْضت ك    :و أ ف اد  اْلم ص نّ ف  ب ق ْول ه   ،ق ال ه  السُّْبك يُّ و غ رْي ه   ،ه ن ا ن اي ة  ف يه  فـ ي ْأيت  م  أ ن ه  ال  ح ْصر   ،ك 
ف  قـ ْول  أ ْصل ه   ي غ  ف يم ا ق ال ه  خب  ال  ر ه  )ف إ ْن ملْ   ..ه و  أ ْن يـ ق ول  أ قـْر ْضت كو   ،ل لصّ  ( أب  ْن إىل  آخ  ي ْذك ْر اْلب د ل 

ب ة ( يف  الظ اه ر  )و اْلق ْول  يف  ذ ْكر ه ( أ ْي اْلب د ل  ف يم ا ل ْو  ا ف يه  )قـ ْول  اختلفاقـْت ص ر  ع ل ى م ل ْكت ك ه  )فـ ه و  ه 
ين ه   ذ ( ب ي م  يغ ة  ظ اه ر ة  ف يم ا اد ع   ،ْصل  ع د م  ذ ْكر ه  اأْل   أل ن   ؛اآْلخ  ا ف ار ق  م ا ل ْو  ،اه  و الصّ  ا يف  ك ْون  اختلفو هب  ذ 

ب ة   و ح ك ى يف  الر ْوض ة  و ْجه ا أ ن  اْلق ْول  قـ ْول   ،ح ْيث  حي ْل ف  ك ل  ع ل ى نـ ْفي  د ْعو ى اآْلخ ر   ؛اْلع ْقد  بـ يـْع ا أ ْو ه 
ه   : ق ال  الد اف ع    :فـ ق ال  اْلم ْضط رُّ  ،أ ْطع ْمت ك ب ع و ض   :ل ْو ق ال   ،يف  اأْل ْطع م ة  ل م و افـ ق ت ه  قـ ْول ه   :أ يْ  ،و ه و  م ت ج 

ا اْلو ْجه  ص ح ح ه  ص اح   ،ه  أ ْعر ف  ب ك ْيف ي ة  ب ْذل ه  أل ن   ؛ص د ق  اْلم ْطع م  يف  اأْل ص حّ   ،ب ال  ع و ض    ،ب  اأْل نـْو ار  و ه ذ 

                                      
 .(4/32، )3ط، روضة الطالبني، النووي (1)
  (.1/151، )1ط ،النبيه كفاية، ابن الرفعة (2)
 .(1/151، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة(، 4/20، د.ط، )تتمة اإلابنة، املتويل (3)
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( ل م ا ذ   ا ي ْشرت  ط  اْلق ب ول  نـْف اق  ع ل ى الل ق يط  اْلم ْحت اج  و إ ْطع ام  اجلْ ائ ع  )و ك ذ  اإْل  ك ر  نـ ع ْم اْلق ْرض  احْل ْكم يُّ ك 
ْلت م اس   ،و ك ْسو ة  اْلع ار ي ال  يـ ْفت ق ر  إىل  إجي اب  و قـ ب ول   يـ ق وم   ،ك اْقرت  ض  م ينّ    ،ْلم ْقر ض  م ن او ظ اه ر  أ ن  اال 

 .(1)"يـ ق وم  م ق ام  اْلق ب ول  ك م ا يف  اْلبـ ْيع   ،ك أ ْقر ْضين    ،ْلم ْقرت  ض  م ن او   ،م ق ام  اإْل جي اب  

 ا، مرجح  جرى عليه مجهور الش افعيةح اإلمام األنصاري القول املشهور الذي وهكذا فقد رج  
 ال البيع. ةهذا النوع من الكناايت مبثابة اهلب اعتباري يف بذلك قول اإلمام الرافع

 :ملسألة الثانية: حكم اإلجياب والقبول يف البيع والقرضا

 املسألة:عرض  -1

اإلجياب والقبول؟ كأن يقول البائع أو املقرض: أقرضتك   هل يشرتط يف البيع والقرض صيغة
. إىل غري ذلك من صيغ .قبلت القرضالبيع أو  فريد اآلخر بقوله: قبلت   ،كذا، أو بعتك كذا

 اإلجياب والقبول.

لصحة  اتلفون يف حكم اإلجياب والقبول من عدمه، فمنهم من يرى ذلك شرط  الفقهاء خم
 ا لصحته.ومنهم من ال يراه شرط  البيع والقرض، 

 للعلماء يف حكم هذه املعاملة ثالثة أقوال:و 

 .وبيان قول اإلمام األنصاري قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة، -2

 .صاريواإلمام األناإلمام الرافعي  -أ

ال ينعقد البيع إال ابإلجياب والقبول، أي شرتاط اإلجياب والقبول يف البيع والقرض، قالوا اب
يـرازي ،(2)وهذا املشهور عند الش افعيـة ،وابلتايل ال ينعقد البيع ابملعاطاة ، (3)وبه قطـع الشّ 

                                      
 .(2/140)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
ووي، الن، (5/15، )1ط، البيان، العمراين (،4/46، د.ط، )مة اإلابنةتت، املتويل، (3/117، )1ط ،هناية املطلب، اجلويين (2)

  .(9/162، د.ط، )جملموعا
  .(9/162)، 1ط، املهذب، الشريازي (3)
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 .(2)وهو ما صححه الرافعي ،، واختاره الش ربيين(1)زايلورج حـه الغ

أ قـْر ْضت ك  )"يف شرح الروض: األنصاري إلمام اقال  • اْلبـ ْيع  )ك  ( ك  و ي ْشرت  ط ( ل ه  )اإْل جي اب 
ل ه ( ْثل ه ( اأْل ْخض ر  مب  ْثل ه  )و م ل ْكت ك ه  ب ب د  كأ ْو خ ْذه   ،و أ ْسل ْفت ك و خ ْذه  ب ر دّ  م  و تـ ق د م  يف   ،و اْصر ْفه  يف  ح و ائ ج 

ثْـل ه  ه ن ااْلبـ ْيع  أ ن    :و أ ف اد  اْلم ص نّ ف  ب ق ْول ه   ،ق ال ه  السُّْبك يُّ و غ رْي ه   ، خ ْذه  ب ك ذ ا و حن ْو ه  ك ن اي ة  ف يه  فـ ي ْأيت  م 
أ قـْر ْضت ك   ي غ  ف يم ا ق ال ه   ،ك  ف  قـ ْول  أ ْصل ه   ،أ ن ه  ال  ح ْصر  ل لصّ  ر ه  و ه و  أ ْن يـ ق ول  أ قـْر ْضت   ،خب  ال   .(3)"ك إىل  آخ 

نـْف اق  ع ل ى الل ق يط  "وأضاف بقوله:  • اإْل  ( ل م ا ذ ك ر  نـ ع ْم اْلق ْرض  احْل ْكم يُّ ك  ا ي ْشرت  ط  اْلق ب ول  )و ك ذ 
 ،ْلم ْقر ض  م ن اْلت م اس  و ظ اه ر  أ ن  اال   ،ال  يـ ْفت ق ر  إىل  إجي اب  و قـ ب ول   اْلم ْحت اج  و إ ْطع ام  اجلْ ائ ع  و ك ْسو ة  اْلع ار ي

 .(4) "يـ ق وم  م ق ام  اْلق ب ول  ك م ا يف  اْلبـ ْيع   ،ك أ ْقر ْضين    ،ْلم ْقرت  ض  م ن او   ،يـ ق وم  م ق ام  اإْل جي اب   ،ك اْقرت  ض  م ينّ  

  ، وله(5)ابلقرض احلكمي، فإنه ال يشرتط له صيغة واستثىن الشافعية من ذلك ما يسمى
 صور منها:

يغة يف املضطر: ألولا وصوله إىل حالة  :إطعام اجلائع وكسوة العاري، وحمل عدم اشرتاط الصّ 
إال أن  اال يقدر معها على صيغة، وإال فيشرتط. وال يكون إطعام اجلائع وكسوة العاري وحنومها قرض  

 .(6)فهو صدقة اواملقرتض غني   اما لو كان فقري  ، أايكون املقرتض غني  

 .(7)فاق على اللقيط احملتاجاإلن: الثاين

 .(8)أمر غريه إبعطاء ما ل ه غرض فيه كإعطاء شاعر لدفع هجوه، أو ظامل لدفع ظلمه :الثالث

                                      
  .(3/8، )1ط، الوسيط، الغزايل (1)
  .(4/43)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(2/140)، د.ط، شرح الروض ،كراي األنصاريز  (3)
 .(2/141)، د.ط، شرح الروض ،يكراي األنصار ز  (4)
  .(4/223، )د.ط ،هناية احملتاج ،الرملي، (4/349)، د.ط ،شرح الروض ،كراي األنصاريز  (5)
 .(4/349)، د.ط، شرح الروض، (4/223، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (6)
 .(4/349)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري، (4/223، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (7)
 .(4/213، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (8)
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  :النووياإلمام قول  -ب

از البيع ابملعاطاة، ومم ن القول جبو  جواز البيع والقرض بدون صيغة اإلجياب والقبول، وهذا يعين
تويل، والرُّوايين، والبغوي، والن ووي. وهذا هو مذهب احلنفية، ذهب إىل ذلك: ابن الص باغ، وامل

 واملالكية، واحلنابلة.

بل إذا قال لرجل:  ؛وال القبول شرتط اإلجيابوقطع صاحب "الت تمة" أبن ه ال ي  "قال الن ووي: 
ل: أقرضتك املا القرض. وكذا لو قال ربُّ  ، فبعث إليه املال، صح  رسوال  أقرضين كذا، أو أرسل إليه 

 .(1)"هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض

القرض هبا أوىل  اختيارفقياسه  ،فمن اختار صحة البيع ابملعاطاة كالنووي"قال األوزاعي: 
 .(2)"ابلصحة

رض بدون صيغة اإلجياب والقبول يف واز البيع والقالقول جبهو هناك قول اثلث يف املسألة و و 
 وهذا يعين القول جبواز البيع ابملعاطاة يف الشيء اخلسيس دون الن فيس.، األمور اخلسيسة دون النفيسة

 للش افعي من مسألة اهلدي إذا قل ده صاحبه، فهل يصري ابلت قليد هداي   وهذا القول خر جه ابن سريج قوال  
 .يةبذلك، يعين النطق ابلصيغة. وهبذا القول قال الكرخي من احلنف أم جيب اإلهالل (3)؟امنذور  

 استدل أصحاب القول األول أبدلة كثرية منها: وقد 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿فمن الن قل قول احلق سبحانه: 

ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  . ووجه الدّ اللة: أن (4)﴾ ڄ ڄ ڄ 
يغة، فال ينعقد الرضا أمر غييب ال ميكن االطالع عليه، فأ نيط احلكم بسبب ظاهر وهو الصّ 

                                      
  (.4/32، )3ط، ضة الطالبنيرو ، النووي (1)
اإليعاب شرح ، ابن حجر اهليثمي (،3/30، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين، (4/223، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (2)

  .(4/231د.طـ، ) ،العباب
 .(4/10)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)

  .29ورة النّ ساء، اآلية ( س4)
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 .(1) الفعل ال يدل على الرضاألن   ؛ابملعاطاة

. ووجه الدّ اللة هو نفسه املتقدم (2)((عن تراض   يفرتقن اثنان إال ال)): ملسو هيلع هللا ىلصومن السُّنة: قوله 
 .(3)يف وجه الداللة يف اآلية الكرمية السابقة

 .(4)ال ينعقد إال ابللفظومن العقل: القياس على النكاح، فإنه 

 رية منها: أبدلة كث الثايناستدل أصحاب القول و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿من الن قل قوله سبحانه وتعاىل: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 : هبذه اآلية من وجهني ستدالل. واال(5)﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ول، فدل  على العموم، فقالوا: يف أكثر األخبار مل ي نقل إجياب وال قب مسلكاألول: الوجه 
 . (6)إحالله، وإال لكانت أكثر عقود املسلمني فاسدة

العرف حيث قالوا: إن هللا سبحانه وتعاىل عندما أحل  البيع ومل يبني   والوجه الث اين: مسلك
ومن العقل: أن  اإلجياب والقبول  .(7)يه يف القبضكيفيته، فوجب الرُّجوع فيه إىل العرف كما ر جع إل

اضي، فإذا و جد ما يدل عليه من املساومة والت عاطي، قام مقامهما وأجزأ إمنا يرادا ن للداللة على الرت 
 .(8)عنهما؛ لعدم التعبد فيه

                                      
  .(5-4/4)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (،2/325، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (1)
أخرجه و ، 3458( رقم 3/475) ابب يف خيار املتبايعني، البيوع واإلجاراتكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (2)

من  1248قم (، ر 2/529، )ما جاء يف البيّ عني ابخليار ما مل يتفرقا ابب، البيوع، كتاب 1طبلفظ قريب، السنن  ،الرتمذي
  .(5/125، )1ط، الغليل إرواءيف  واحلديث صح حه األلباين ،◙يرة حديث أيب هر 

  .(2/325، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (3)
  .(9/163، د.ط، )جملموعاالنووي،  (4)
 .275 :( سورة البقرة، اآلية5)
 .(6/9، د.ط، )جملموعاووي، الن (6)
 .(9/163)، 1ط، ح العزيزفت، الرافعي، (6/8ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (7)
 .(6/9ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (8)
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، على (4)، والعمراين(3)ابن تيمية سالم، وشيخ اإل(2)، والن ووي(1)ونقل غري واحد كابن قدامة
البيع بينهم استعمال اإلجياب والقبول، ولو  وال عن الص حابة مع كثرة وقوع ملسو هيلع هللا ىلصأنه مل ينقل عن النيب 

، لوجب نقله ومل يتصور منهم إمهاله ا. ولو كان ذلك شرط  اشائع   استعملوا ذلك يف بياعاهتم لنقل نقال  
 والغفلة عن نقله.

 .(5)استدل  أصحاب القول الث الث ابالستحسانو 

يف املذهب الشافعي القائل بعدم ابلقول املشهور واملعتمد  وهبذا فقد متسك اإلمام األنصاريُّ 
 .وهو هبذا يرجح قول اإلمام الرافعيالبيع إال ابإلجياب والقبول، وابلتايل ال ينعقد البيع ابملعاطاة.  انعقاد

                                      
  .(6/8ط، ).داملغين، ابن قدامة املقدسي،  (1)
  .(9/163)، د.ط، جملموعاالنووي،  (2)
  .(29/18)، 3ط، اإلسالم جمموع فتاوى شيخ، ابن تيمية (3)
  .(5/13، )1ط، البيان، العمراين (4)
  .(3/8، )1ط، جممع األهنر، شيخي زاده، داماد أفندي، (6/234، )د.ط، لقديرفتح ا، ابن اهلمام (5)
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 :الوقف كتابمسائل من  : الثالث املطلب

 :يف عمارة املسجد ينيالنقش والتز  الوقف على حكم املسألة األوىل:

 :املسألةعرض . 1

 قف األموال وغريها لنقش املساجد وتزيينها؟هل جيوز و 

 .األنصاري اإلمام. بيان قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة، وترجيح 2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .د القولنينقل اإلمام الرافعي األقوال يف هذه املسألة دون ترجيح ألح

هان قريبان من اخلالف يف ولو وقف على النقش والتزويق، ففيه وج"قال يف الشرح الكبري:  •
 .(1)"حتلية املصحف

 .اإلمام النووي -ب

 .ح اإلمام النووي القول ابلتحرميرج

األصّح: ال يصّح "ين أشار إليهما اإلمام الرافعي: أصح الوجهني اللذ   ايف الروضة مبين   قال •
 .(2)"التزويق، ألنّه منهي  عنهالوقف على الّنقش و 

ة املسجد ونقشه وتزيينه؛ لألحاديث املشهورة، ولئال تشغل كره زخرفي  "وقال يف اجملموع:  •
 .(3)"قلب املصلي

، (4)ذهب إليه النووي هو الصحيح من املذهب الشافعي، فقد قطع به ابن املذحجي وما
                                      

 .(6/302)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 (.5/361، )3ط، روضة الطالبني، النووي (2)
 .(2/180، د.ط، )جملموعاالنووي،  (3)
 .(3/1111، )د.ط ،املعونة، البغدادي (4)
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نقش املساجد وتزويقها منهي عنه، فال  أبن. حيث قالوا (2)، واخلطيب الشربيين والزركشي(1)والرملي
 .(4)وألن يف تزويق املساجد ونقشها إضاعة للمال، (3)يصح الوقف عليه

 من أدلة ذلك:

ما أمرت بتشييد ))ما رواه أبو داود يف سننه عن ابن عباس قال: قال رسول هللا: 
 .(5)"لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى"، قال ابن عباس: ((املساجد

قوله "لتزخرفنها" معناه لتزيّننها، التشييد رفع البناء، و "قال اإلمام اخلطايب يف معين احلديث:  •
 .(6)"وأصل الزخرف الذهب، واملراد متويه املساجد ابلذهب وحنوه

ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إىل الزخرفة والتزيني...، وفيه داللة  :أي"وقال املناوي:  •
 .(7)"وترك الغلو يف حتسينه ،اء املساجد القصدعلى أن السنة يف بن

 ملسو هيلع هللا ىلصا ما رواه اإلمام أمحد وغريه من أصحاب السنن عن أنس أن النيب أيض   ومن تلك األدلة
 .(8)((املساجديف اهى الناس بَ تَـ تقوم الساعة حىّت يَـ  ال))قال: 

                                      
 .(5/393، )د.ط ،اية احملتاجهن، الرملي (1)
 .337-336 ، ص4ط، إعالم الساجد أبحكام املساجد، الزركشي، (2/393، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (2)
إعالم الساجد ، (561 -5/560)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز ، (5/361، )3ط، روضة الطالبني، النووي (3)

  .335 ، ص4ط، أبحكام املساجد
 .(1/394، )1ط، مغين احملتاج، ربيينالش (4)
؛ . وصّححه األلباين448( رقم 1/222) يف بناء املسجد، ابب الصالةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (5)

 .(5/127، )3ط، صحيح اجلامع، األلباين
 .(1/255، )1ط، معامل السنن، اخلطايب (6)
 . (5/426، )1ط، فيض القدير، املناوي (7)
 ،(19/372) ، مسند أنس بن مالك،، د.طمسند اإلمام أمحدأمحد، ؛ ده يف أكثر من موضعاإلمام أمحد يف مسنرجه أخ (8)

 بناإلمام ا، 449( رقم 1/223) يف بناء املسجد، ابب الصالةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه ، 1379 رقم
اإلمام أخرجه ، و 739رقم ب(، 2/60ييد املساجد، )، كتاب املساجد واجلماعات، ابب تشط، د.سنن ابن ماجه، ماجه

صحيح يف  ؛وصّححه األلباين، 689(، رقم 2/32، كتاب املساجد، ابب املباهاة يف املساجد، )1ط ،السنن، النسائي
 (.175-6/174، )3ط، اجلامع
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أهل  يتفاخر يف عمارهتا ونقشها وتزويقها، كفعل :أي"قال املناوي يف معىن احلديث:  •
 .(1)"فيها، وذكر هللا ال بنياهنااملراد عمارهتا ابلصالة  :الكتاب بكنائسهم وبيعهم، وقيل

 .(2)آخر ابجلواز ونقل اإلمام النووي قوال  

 :األنصاري اإلمام -ج

 .اإلمام النووي يف القول ابلتحرمياألنصاري اإلمام تبع 

ُّ س و اء  أ ك ان ْت )و جي  وز  و ْقف  س ت ور  جل  ْدر  "قال يف شرح الروض:  • د ( ق ال  اْلغ ز ايل  ان  اْلم ْسج 
ف   :مث   ق ال   ،و م ا ذ ك ر ه  اْلم ص نّ ف  نـ ق ل ه  اأْل ْصل  ع ْن فـ ت او ى اْلغ ز ايل ّ   ،ر ير ا أ ْم ال  ح   ب غ ي أ ْن جي  يء  ف يه  اخلْ ال  و يـ نـْ

و ه و   :مث   ق ال   ،غ رْي  اْلغ ز ايل ّ  و نـ ق ل ه  اأْل ْذر ع يُّ ع ْن فـ تـْو ى  ،ع د م  اجلْ و از  و ف يه  م ْيل  إىل   ،يف  النـ ْقش  و التـ ْزو يق  
ت د ع  إم ن ل م ا ف يه   ؛اأْل ص حُّ اْلم ْخت ار   ن ة  ب ه  أ ش دُّ  ،و ل ش ْغل  قـ ْلب  اْلم ص لّ ي ،ض اع ة  اْلم ال  أب  ْمر  م بـْ و ل ع ل  اْلف تـْ

 .(3)"لنـ ْقش  و التـ ْزو يق  م ن ا م ْن ك ث ري  

 مذهب الشافعية يف هذه املسألة على القول ابلتحرمي. األنصاري يستقرُّ وهبذا الرتجيح لإلمام 

 :أرابب الوقف يف شرط الواقف وال بّينة اختلفاملسألة الثانية: احلكم إذا 

 املسألة:عرض . 1

بعض تفاصيل  جهلوا ن له، ولكنهمإذا عرف نظراء الوقف من هم أهل الوقف املستحقو 
، اإَل، ومل تكن هناك بينة قطعية، وكان الواقف حي   ..، أو الرتتيبشروط الوقف كمقادير االستحقاق

والتصرف أو ضبط  جتهادفهل جيوز الرجوع إليه لتبيني ما أشكل؟ أم أن لنظراء الوقف احلق يف اال
 جديدة؟ طشرو 

                                      
 .(6/417، )1ط، فيض القدير، املناوي (1)
 .(43-6/42، د.ط، )جملموعاالنووي،  (2)
  .(2/477)، .طد، شرح الروض، األنصاريكراي ز  (3)
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 :األنصاري اإلماموي يف املسألة، وترجيح . بيان قول اإلمامني الرافعي والنو 2

 :الرافعي القول األول: اإلمام

ألن الوقف قد خرج من ملكه، حكمه حكم الشيء املبيع ال  ؛قال: ال يرجع إىل الواقف
 تصرف للبائع فيه بعد بيعه.

 اختالفولو قيل ال رجوع إليه، كما ال رجوع إىل قول البائع عند "قال يف الشرح الكبري:  •
 .(1)"اني يف كيفية الشراء، ملا كان بعيد  رتي  املش

 .األنصارياإلمام ترجيح و اإلمام النووي القول الثاين: 

يرجع إىل  :وهذا القول صرّح به معظم فقهاء الشافعية، قالوا. ستبانةقالوا يرجع إىل الواقف لال
واقف، فرجع إليه عند ووجهه: أن الوقف ثبت بقول ال ستبانة، ويعمل بقوله بال ميني.قول الواقف لال

 .(2)التنازع

الرجوع إليه، والفرق ظاهر، وقوهلم: ج ع ل بينهم، هو فيما إذا   الصواب"قال اإلمام النووي:  •
 .(3)"كان يف أيديهم، أو ال يد لواحد منهم، أما لو كان يف يد بعضهم فالقول قوله

سألة البيع اليت حاول أي: الفرق بني هذه املسألة وم "الفرق ظاهر"املقصود بقول النووي: 
 ظاهر.اإلمام الرافعي إحلاق مسألة الباب هبا 

ين ه ( "): األنصارياإلمام قال  • و إ ْن تـ ن از ع وا يف  ش ْرط ه ( و ال  بـ يّ ن ة  )و أل  ح د ه ْم ي د  ص دّ ق  ب ي م 
د ت ه  )ف إ   ين ه  م ْن ز اي  ْلي د  و قـ ْول ه  ب ي م  ْعت ض اد  د ْعو اه  اب  ي ا ع م ل  ب ق ْول ه (ال  ك م ا ص ر ح   ،ب ال  مي  ني   ْن ك ان  اْلو اق ف  ح 

 ُّ ين   .(4)"ب ه  اْلم او ْرد يُّ و الرُّواي 

                                      
 .(6/293)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 . (3/690)، 1ط، املهذب، الشريازي (2)
 (.5/352، )3ط، روضة الطالبني، النووي (3)

  .(2/473)، د.ط، شرح الروض، كراي األنصاريز  (4)
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، وصاحب (5)، والنووي(4)، والروايين(3)، والشريازي(2)، والبغوي(1)وهبذا القول قال املاوردي
 .(9)هاختيار  سنوياإل، وظاهر عبارة (8)واخلطيب ،(7)، واملناوي(6)العباب

املبيع أبن الرجوع إىل الواقف هو رجوع  ءالشيويرد قياس الرافعي هلذه املسألة على مسألة 
ه هو الذي أنشأ التربع، فرجع إىل قوله. خبالف حيث إن ؛وهو أعرف مبا صدر منه ،ه وقصدهختيار ال

فيما ال هتمة فيه، وال يعرف  لفلم يرجع إليه للتهمة، فقب االبائع، فإن احلق لغريه، وقد أخذ عنه عوض  
 .(10)من جهته إاّل 

 :(11)ثالثة: حكم صرف شيء من املوقوف على الفقراء إىل فقرية هلا زوج يعوهلااملسألة ال

 املسألة:عرض  -1

هل جيوز للمرأة الفقرية اليت هلا زوج يعوهلا أن أتخذ من وقف الفقراء؟ وهل وجودها حتت يد 
 فقر؟.زوجها املعيل يرفع عنها صفة ال

احلد األدىن الذي تتحقق به صفة هم يف تقدير اختالفختالف الفقهاء يف املسألة هو اوسبب 
 الفقر، وهل الفقر يكون لذات الشيء أم لغريه؟.

                                      
 .(7/533)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (1)
 .(5/526، )1ط، بالتهذي، البغوي (2)
 .(3/690)، 1ط، املهذب، شريازيال (3)
 .(3/68، )1ط، املهمات، اإلسنوي (4)
 .(5/352، )3ط، روضة الطالبني، النووي (5)
 .(3/1125، )1ط، العباب، املذحجي (6)
 .(1/163، )1ط، تيسري الوقوف، املناوي (7)
 .(2/395، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (8)
  .(3/68، )1ط، هماتامل، اإلسنوي (9)
 (.1/163، )1ط، تيسري الوقوف، املناوي (10)
لسان ، ابن منظور .( مي  وهنا: أي احتمل مؤونتها وقام بكفايتها. يقال: مان الرجل أهله، إذا كفاهم وأنفق عليهم وعاهلم11)

 .(13/425، )3ط، العرب
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 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .(1)ا من وقف الفقراءأبنه يصرف هل رجح اإلمام الرافعي القول

، والروايين وكذا (4)، واملاوردي(3)ي أبو الطيب الطربي، والقاض(2)وهبذا القول قال ابن احلداد
 .(5)الزركشي يف كتابه اخلادم

 .(6)وهناووجهه: أهنا فقرية يف نفسها، إال أن هناك من مي  

و غريه، ممن يلزمهم مقصود الفصل يف الكالم يف أن املكتفي إبنفاق أبيه أ" قال الرافعي: •
 .(7)"الغين، هل يعطيان من سهم الفقراء؟النفقة، والفقرية اليت ينفق عليها الزوج 

 مث ساق اإلمام الرافعي القول الرابع الذي يفهم منه ترجيحه له بقوله:

والرابع أن الزوجة تستحق دون من يف نفقة القريب، والفرق: أن القريب يلزمه كفاية أمر " •
وجة ليس هلا إال وجه، حىت الدواء وأجرة الطبيب، فاندفعت حاجته ابلكلية، والز  القريب من كل

 .(8)"مقدر، ورمبا ال يكفيها، فتبقى حمتاجة

 .األنصارياإلمام ترجيح و  اإلمام النوويقول  -ب

 .هذا القول األنصارياإلمام ورجح اإلمام النووي القول أبنه ال يصرف هلا من وقف الفقراء،  اعتمد
                                      

 (.7/572، د.ط، )اخلادم، ، الزركشي(3/72، )1ط، املهمات، (، اإلسنوي6/303)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 ،الكربىطبقات الشافعية  ،114ص، د.ط، طبقات الشريازي، الشريازي، 65، صد.ط، طبقات العبادي، ( العبادي2)

  .(6/191، د.ط، )جملموعاالنووي، (، 7/379)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي ،(3/79د.ت، )
 (. 7/572، د.ط، )اخلادم، الزركشي (3)
  .(7/530)، 1ط، احلاوي الكبري، ملاورديا (4)
 (.7/572، د.ط، )اخلادم، الزركشي (5)
 .(7/379)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (6)
 .(7/378)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (7)
.(7/378)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (8)



 

182 

وصّححه أبو  (2)ي، واخلضر (1)القول هو الصحيح من املذهب، قال به الشيخ أبو زيدوهذا 
 .(7)، واخلطيب الشربيين(6)، واألنصاري(5)، والدمريي(4)، والنووي(3)علي السنجي

ت كفايته يف كسبه أو من ضيعة ل  ص  ووجهه: أهنا غنية ابلنفقة املستحقة هلا، فصار كمن ح  
 .(8)موقوفة عليه

خ أبو زيد قاله الشي ،ال يستحقان :أصحهما ؛فيه أربعة أوجه  "ام النووي: قال اإلم •
 .(9)"بو علي السنجي وغريه..أوصححه الشيخ  ،اخلضري

فـ رْع  ل ْو اْكتـ ف ى إْنس ان  )ب نـ ف ق ة  م ْن تـ ْلز م ه  نـ ف ق ت ه  ملْ  يـ ْعط  م ْن س ْهم  ": األنصارياإلمام قال  •
اْلم كْ ني  اْلف ق ر اء  و اْلم س اك   ين ئ ذ  ك  ف  اْلم ْكف يّ  ب نـ ف ق ة  م ت رب ّ ع  )و ل ه   ،ك ف اي ت ه  ب  كل  يـ ْوم  ق ْدر   تس( ل غ ن اء  ح  خب  ال 

ه ام  إْن ك ان   ق ي السّ  ( جي  وز  ل ه  اأْل ْخذ  )مم  ْن تـ ْلز م ه  نـ ف ق ت ه  ل ك ْن ال  يـ  أم ن اأْل ْخذ  م ْن اب  ْعط يه  ق ر يب ه ( ْهل ه ا ح ىت 
 .(10)"ق ري (ال ذ ي تـ ْلز م ه  نـ ف ق ت ه  )و ه و  ف  

وينقطع اخلالف  ،القول ية على هذاعوبرتجيح اإلمام األنصاري يستقر قول مذهب الشاف
 احلاصل بني املتقدمني.

                                      
، طبقات السبكي ،(1/314، )1، طيخ بغداداتر اخلطيب البغدادي، (، 1/234، د.ط، )هتذيب األمساء واللغات النووي، (1)

 .(3/71، د.ت، )الكربىالشافعية 
 (.2/309، )3، طروضة الطالبني، النووي، (6/172، د.ط، )اجملموعالنووي، (، 7/378، )1، طفتح العزيزالرافعي،  (2)
، 1، طم الوهاجالنج(، الدمريي، 2/309، )3، طروضة الطالبني، النووي، (6/172)، د.ط، اجملموعالنووي،  (3)

(6/437.) 
 (.5/362(، )2/309، )3، طروضة الطالبني، النووي، (6/172، د.ط، )اجملموعالنووي،  (4)
 (.5/530، )1، طالنجم الوهاجالدمريي،  (5)
 . (1/394، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري،  (6)
 .(2/381، )1، طمغين احملتاجيين، الشرب (7)
 (.7/378، )1، طفتح العزيزالرافعي،  (8)
 (.7/378، )1، طفتح العزيزي، الرافع (9)
 . (1/394، د.ط، )شرح الروضزكراي األنصاري،  (10)
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 :احلجركتاب مسائل من  : الرابعاملطلب 

 

 :ابلسفهاملسألة األوىل: حكم الضمان الصادر عن احملجور عليه 

 املسألة:عرض  .1

ه، سواء كان املنع من الشرع كمنع الصغري واجملنون احلجر هو منع اإلنسان من التصرف يف مال
 عليه.  أو من احلاكم كمنع املشرتي من التصرف يف ماله حىت يؤدي الثمن احلالّ  ،والسفيه

ى النفس واحلكمة من احلجر هي صون مال احملجور عليه من عبث العابثني ووضع حد هلو 
لضرر عنهما، فاحملجور عليه إن  اتمع ودفع فهو ملصلحة الفرد واجمل ،من اإلنفاق يف وجوه غري صحيحة

.. فاحلجر عليه ختياراال؛ ال يتصور منه الرضا الصحيح وال القصد وال اأو معتوه   أو جمنوان   اكان صغري  
لراحبة، وإمنا يغنب يف البيوع ويتضرر هبا، ال يهتدي إىل التصرفات ا ملاله، فإن كان مغفال   اإمنا كان حفظ  
 بد من رعاية حقوقه وحقوق الدائنني على حد سواء. ا فالأو كان مدين  

 :(1)وللحجر ثالثة أنواع

 على الصيب ومن يف حكمه، كالسفيه واجملنون.ابلسفه، ويكون احلجر  -أ

 .، يف املال والتجارةاحلجر على املفلس -ب

 ملوت.احلجر على املريض املخوف عليه ا -ت

الناشئة عن صاحبها، منها واملقصود ابلضمان يف مصطلحات الفقهاء هي تلك التصرفات 
إَل. فما هو احلكم الشرعي اي ترى يف  ..ل تبعة اهلالك، وااللتزام ابلقولالكفالة، والتعويض، وحتمُّ 

 السفه؟ هل تصح تصرفاته تلك أم ال؟ هذه الضماانت إن صدرت من حمجور عليه بسبب

                                      
  .(8/250)، 4، طكتاب الفقه املنهجي على املذهب الشافعيم صطفى اخل ْن، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشْرجبي،  (1)
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 .نصارياألاإلمام قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة، وترجيح  . بيان2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .يرى صحة قوله وتصرفاته وضمانه

وقد قطع إمام احلرمني اجلويين والغزايل رمحهما هللا ابشرتاط أهلية التربع يف الضامن؛ وقصدا 
اء أذن وليه بذلك أم مل أيذن، وذلك بناء ، فال يصح ضمانه سو بذلك االحرتاز من احملجور عليه لسفه  

 .(1)وهو ال يصح من احملجور عليه تربع   على أن الضمان  

 االضمان تربع   اعتبارين عليه هذا القول من واعرتض اإلمام الرافعي رمحه هللا على ما ب   •
ّما حيث ثبت إمنا يظهر حيث ال يثبت الرجوع، فأ اواعلم أّن القول بكون الضمان تربع  "بقوله:  امطلق  

ريض  وايين حكى يف "البحر" عن نص الشافعيفهو إقراض ال حمض تربع، ويدل عليه أن القاضي الر 

أنه إذا ضمن يف مرض املوت بغري إذن من عليه احلق فهو حمسوب من ثلثه، وإن ضمن إبذنه  اهلل عنه
فال يصح  ا يكن تربع  ، وهو وإن مل(2)فهو حمسوب من رأس املال؛ ألّن للورثة أن يرجعوا على األصيل

أي:  ،(3)"الية، فإن أذن فيه الويل فليكن كما لو أذن يف البيعمن احملجور كالبيع، وسائر التصرفات امل
 جيري فيه الوجهان.

 :اإلمام النووي -ب

 .أكثر الشافعية، وهذا قول يرى بطالن قوله وتصرفاته وضمانه

و ما صرح به معظم فقهاء ه االقطع بعدم صحة ضمان احملجور عليه لسفه مطلق  و 
 ووي.، وهو ما صوبه اإلمام الن(4)الشافعية

                                      
  .(5/146)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (،3/253)، 1ط، الوسيط، الغزايل(، 1/183)، 1ط ،الوجيز، أبو حامد الغزايل (1)
وأما املريض فإن كان مربمس ا يهذي، ال يصح ضمانه كاملغمى عليه، وإن كان يعقل، صح " قوله: ،( نص ما يف حبر املذهب2)

عوض، قال  صلب ماله، وإن مات كان حمسواب  من ثلثه؛ ألنّه إتالف مال بالضمانه، فإن برئ من مرضه كان من 
، حبر املذهب، الروايين" ضمن إبذن املضمون عنه، كان من رأس ماله؛ ألنه يرجع الورثة على املضمون عنه أصحابنا: فإن

 (.104، 8/103) ،1ط
  .(5/147)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)

، (4/185، )1ط، لتهذيبا، البغوي(، 2/147)،1ط، املهذب، الشريازي(، 6/461)، 1ط، كبرياحلاوي ال، املاوردي (4)
= 
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وقد صرح األصحاب أبنه ال يصح ضمانه  .الذي قاله اإلمام، هو الصواب"قال النووي:  •
؛ فإنه لو س لّ م أنه كالقرض كان (، فاسد  اوقول الرافعي: )إنه ليس تربع   ؛من غري فرق بني اإلذن وعدمه

، فإن البيع اأيض   فاسد   -يعين فيجري فيه الوجهان-)إذا أذن الويل كان كالبيع(  . وقوله:االقرض تربع  
إمنا صح على وجه؛ ألنه ال أيذن إال فيما فيه ربح أو مصلحة، والضمان غرر كله بال مصلحة، وأما 

فإن كان عليه دين مستغرق  ؛ألنه تربع ؛"احلاوي": هو معترب من الثلث ضمان املريض فقال صاحب  
دّ م بدين مستغرق ق   أقر   فلو ضمن يف مرضه مث ،وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه ،مان ابطلفالض

 .(2)وهللا أعلم" .(1)الدين وال يؤثر أتخر اإلقرار به
"وما ذكره  :إذ قال ابن الرفعة ؛اإلسنويو  ،ابن الرفعة :وممن صرح مبوافقته على هذا التصويب

 .(3)اإلمام ظاهر الصحة"
 :نصارياألاإلمام  -ج

 .قول اإلمام النووي يف املسألة األنصاريرجح اإلمام 
ح  ض م ان ه  )ص ح ة  اْلع ب ار ة  و أ ْهل ي ة   :الرُّْكن  الث ال ث  )": يف شرح الروضقال  • الض ام ن  و ش ْرط ه ( ل ي ص 
( م ْنه   ، و ال  حُّ ض م ان  غ رْي  اْلم ك ل ف  إال  الس ْكر ان  ك م ا و اْلق ْيد  الث اين  يـ ْغين  ع ْن اأْل و ل  ف ال  ي ص   ،الت رب ُّع  س ي ْأيت 

 .(4)"و ال  ض م ان  اْلم ْحج ور  ع ل ْيه  ب س ف ه  و ل ْو إب  ْذن  اْلو يل ّ   ،ض م ان  اْلم ْكر ه ، و ل ْو ر ق يق ا إب  ْكر اه  س يّ د  

حُّ( الض م ان  )م ْن حم ْج  "وقال:  • ع ، و ت رب ُّع ه  ال  ه  ت رب ُّ أل ن  ور  ع ل ْيه  ب س ف ه  و إ ْن أ ذ ن  ل ه ( )و ال  ي ص 
                                      

= 
، ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر، (2/236)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري(، 6/307، )1ط، البيان، لعمراينا
 .(4/434)، د.ط ،هناية احملتاج، الرملي(، 2/198)، 1ط، مغين احملتاج، الشربيين(، 2/364)

كان عليه دين حييط برتكته، بطل ضمانه، وإن ماله؛ ألنه تطوع، فإن   فأما املريض فضمانه معترب من ثلث: "( ونصه يف احلاوي1)
مل يكن عليه دين، وكان قدر ضمانه خارج ا من ثلثه، صح ضمانه، وإن كان بعض ما ضمنه خارج ا من ثلثه، صح من 

بدين حييط برتكته،  ما مل حيتمله الثلث. فلو ضمن ماال  يف مرضه مث أقر بعد ضمانهضمانه قدر ما احتمله الثلث وبطل منه 
 الدين الذي أقر به أحق مبا نزل من الضمان؛ ألن الدين واجب والضمان تطوع، وال يؤثر أتخر اإلقرار ابلدين؛ ألنه فإنّ 

  .(6/461) ،1ط، احلاوي الكبري، املاوردي "،اإلقرار أو أتخر م  تقد   واجب  
  .(4/242، ).طد، التاج يف زوائد الروضة على املنهاج، ابن قاضي عجلون (2)
 . (6/127، )1ط ،كفاية النبيه، الرفعةابن  (3)

  .(2/236)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (4)
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ن ه  بـ عْ  ر ائ ه  ف يه ا، و ي ط ال ب  مب  ا ض م  حُّ ض م ان  اْلم ْفل س  يف  الذّ م ة ( ك ش  حُّ إب  ْذن  اْلو يل ّ  )و ي ص  د  ف كّ  ي ص 
 .(1)"احلْ ْجر  

 .(2)"واعرتاض الرافعي عجيب   ،مام والغزايل: هو الصوابوما قاله اإل": اإلسنويقال  •

عدم صحة ضمان ورأى  ،ح قول اإلمام النووي يف املسألةاألنصاري قد رج   مفإن اإلماوهكذا 
 .هور يف املذهب على خالف ما رآه اإلمام الرافعيُّ ، وهو القول املشامطلق   احملجور عليه لسفه  

 منها: ،على ما ذكر الرافعي من عدة أوجه  ري األنصاواإلمام ووجه اعرتض النووي 

ال حمض تربع، مردود، بل  اان حيث ال يثبت الرجوع يكون قرض  إن الضم :أن قوله ✓
القرض هو األداء؛ أال ترى أنه ال يثبت للضامن مطالبة املضمون عنه مبجرد الضمان؟ فكيف يكون 

 .(3)! اقرض  

ألن البيع  ؛افاسد أيض   -فيجري فيه الوجهانيعين -وأن قوله: )إذا أذن الويل كان كالبيع(  ✓
ألن الويل ال أيذن إال فيما فيه ربح أو  ؛خبالف غريه من التصرفات املالية كالضمان إمنا صح على وجه  

 افيكون التزام   ،وألنه قد يتلف ماله ويبقى املال يف ذمته .(4)والضمان غرر كله بال مصلحة ،مصلحة
ال  ه لسفه  وإقراض مال احملجور علي ،قد قـ ر ر أن الضمان إقراض لرافعي  . وألّن ا(5)ال يف مقابلة شيء

 .(6)جيوز إال لضرورة

ه ابلنص املذكور، فال شاهد فيه له؛ استداللوأما "ا على كالم الرافعي: معرتض   اإلسنويقال  •
ه بغري وذلك ألن تصرف املريض على كل حال صحيح، فإذا ضمن وأدى مث مات، فإن كان ضمان  

آل إىل ثبوت  اصحيح   ان، فحسبانه من الثلث واضح، وإن ضمن ابإلذن، فقد تصرف تصرف  إذ
                                      

  .(2/236)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري (1)
 .(2/47، )1ط، املهمات، اإلسنوي( 2)
 .(2/47، )1ط، املهمات، اإلسنوي، (6/127، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (3)
  أ(.47ل/2املهمات ) ،اإلسنوي ،(4/242) وضةزوائد الر النووي، ( 4)

  .(2/47، )1ط، املهمات، اإلسنوي (5)
  .(6/127، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (6)
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،  اعوض، فال سبيل إىل حسبانه من الثلث مع ثبوت البدل، لكن هذا بشرط أن جيد للضامن مرجع  
 افإن مل جيد ذلك ملوت األصيل معسر  " ، قال:(1)أعين: الرافعي يف آخر الضمان ،كما نبه عليه هو

 .(2)"سوب من الثلثفهو حم

 :لتمس الغرماء منه احلجر على غرُيهم املفلسعلى احلاكم إذا ا الواجب املسألة الثانية:

 املسألة:عرض  -1

نعدام السيولة لديه، وكان له أمالك، ورفع اإذا امتنع املفلس من دفع ما عليه لغرميه بسبب 
 احبه؟املدعي األمر للقاضي، فماذا جيب على القاضي فعله لرد احلق لص

 .إلمام األنصاريوبيان قول ا ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

مجلة من الشروط مىت ما توفرت هذه الشروط جاز للحاكم احلجر على  (3)ذكر اإلمام الرافعيُّ 
 ممتلكاته، ولكن إنفاذ احلجر يرجع لقرار القاضي إن شاء أمر به وإن شاء فال.

 هي: تلك الشروط

لتماس ما مل تكن اغري  ليس للقاضي أن حيجر عليه منبد من االلتماس، ف : الاألول ✓
 لتماس حينئذ.ال وحنوهم، فللقاضي احلجر من غري الديون جملانني أو أطفا

 لتماس من الغرماء.ال: جيب أن يطلب االثاين ✓

 ة وليست آجلة.: جيب أن تكون الديون حال  الثالث ✓

 ديون املستحقة للغرماء زائدة على قدر ما ميلك من أموال.: جيب أن تكون الالرابع ✓
                                      

  .(5/182)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
  .(2/47، )1ط، ماتامله، اإلسنوي (2)
 .(2/54، )1ط، احملرر، رافعيال، (7-5/3)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 3)
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 :ام النووياإلم -ب

الرافعي، فإنه يتوجب  ا اإلمامأوضح اإلمام النووي أبنه مىت ما توفرت تلك الشروط اليت ذكره
 وهو غري خمري يف ذلك. ،على القاضي احلجر على أمالكه وجواب  

ي الشروط اجملوّ زة للحجر، وجب على احلاكم وإذا وجد االلتماس مع ابق": اإلمام النووي قال •
وآخرين. وإمنا  ..صحابنا كالقاضي أيب الطيب، وأصحاب احلاوي والشامل والبسيطاحلجر، صر ح به أ

 .(1)"ألن عبارة كثريين من أصحابنا: "فللقاضي احلجر" وليس مرادهم أنه خمري فيه ؛نب هت عليه

، (2)لشافعية، ومم  ن صر ح به القاضي حسنيوالتعبري ابلوجوب هو مقتضى املذهب عند ا
 .(7)، وغريهم(6)ه الرملياعتمد، و (5)، والشربيين(4)، والدمريي(3)اإلسنوياملنهاج ك وتفسري أغلب شراح

 :األنصارياإلمام  -ج

 .القول بوجوب احلجريف النووي مام إلليه اإذهب  نصاري مااألاإلمام رجح 

د ْت و جي  ب  ع ل ى احلْ اك م  احلْ ْجر  إ :ال  يف  الر ْوض ة  ق  " :يف املنهجاألنصاري اإلمام قال  • ذ ا و ج 
: و قـ ْول  ك ث ري   ،ش ر وط ه   اب ن ا أم ن ق ال  ي احلْ ْجر  )ْصح  أ ْي ب ْل إن ه  ج ائ ز   ،ف يه   خم  ري  ل ْيس  م ر اد ه ْم أ ن ه   (ف ل ْلق اض 

س  و   ْفال  ب  بـ ْعد  اْمت ن اع ه  قـ ْبل  اإْل  ْلو اج  : و ه و  ظ اه   ،ه و  ص اد ق  اب  ، و إ ال  ر  إذ ا تـ ع ذ ر  اْلبـ ْيع  ح اال  ق ال  السُّْبك يُّ
ب غ ي ع د م  و ج وب ه ؛  ْن وع  أل ن  فـ يـ نـْ نـْه ا ،ب ْل ل ه  فـ و ائ د   ؛ه  ض ر ر  ب ال  ف ائ د ة ، و ه و  مم  لت ص رُّف  إب  ْذن  م ن ااْلم ْنع   :م 

ْنع  اْلم   ْصط ي اد  و حن ْو ه  لت ص رُّف  ف يم ا ع س اه  حي ْ م ن اْرهت  ن ، و اْلم   .(8)عليه زكراي األنصاري" هذا ما د ث  اب 
                                      

  (.4/128، )3ط، روضة الطالبني، النووي (1)

  .(7/6، )د.ط، التوسط، األذرعي (،3/84، د.ط، )كايف احملتاج، اإلسنوي( 2)
 (،3/84، د.ط، )كايف احملتاج، اإلسنوي (3)
  .(4/354، )1ط، لوهاجالنجم ا، الدمريي (4)
  .(3/98، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (5)
  .(4/310، )د.ط ،احملتاجهناية ، الرملي (6)
  .(1/152، )1ط ،السراج على نكت املنهاج، ابن النقيب، (7/6، )د.ط، التوسط، األذرعي( 7)
  .(2/183) ،د.ط، شرح الروض، األنصاري (8)
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 :األدلة •

وابعه يف دين   ،حجر على معاذ يف ماله ملسو هيلع هللا ىلصأنه )) :األصل يف ذلك ما رواه كعب بن مالك
فيما ينبغي للقاضي القيام  ختالف. واال(2)ء. قال الشافعية إن هذا كان بسؤال الغرما(1)((كان عليه

 . وهكذا فإن حمل اخلالف ختياراالهذا الدليل الوجوب، وبعضهم فهم منه  به، فبعضهم فهم من
 يف األولوية.

أقول هنا أمحل قول من قال "وبعضهم حاول اجلمع بني القولني، كما هو عليه قول األذرعي: 
فإن رأى املصلحة يف املبادرة  ،: أنه ينظر يف املصلحةعلى معىن (ن للقاضي احلجر)إاألصحاب من 

جر وجب. وإن رأى املصلحة يف املبادرة إىل البيع وجب، وحيمل قول من صر ح ابلوجوب على إىل احل
 .(3)"حالة تعذر البيع

ول ابجلواز  ء ابلقكتفاوعدم اال  ،وهبذا رجح اإلمام األنصاري قول اإلمام النووي بوجوب احلجر
 عي.اإلمام الرافكما رآه 

 :املفلسعلى  ةمقدار النفق :من كتاب احلجر لثةالثااملسألة 

 عرض املسألة: -1

إذا تقرر إفالس شخص غرمي، وتقرر احلجر على أمواله وممتلكاته، فكم هو قدر النفقة اليت 
م من بيع يقررها احلاكم له وألهله )من ماله(؟ تلك النفقة اليت تكون له وملن يعوهلم حىت ينتهي احلاك

 ه.ئماله احملجور عليه وقسمته على غرما

                                      
احلاكم أخرجه و  .(6/48)، 3ط، السنن الكربى، البيهقيأخرجه و (، 4/231، )1ط ،رقطينسنن الدا، الدارقطين( أخرجه 1)

يح  ع ل ى ش ْرط  الش ْيخ نْي  و ملْ  خي  رّ ج اه  ( وقال: "4/113، )2ط، املستدرك على الصحيحني، سابوريالني ا ح د يث  ص ح   "ه ذ 
 . ووافقه الذهيب

 .(4/455)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري، (2/455) ،2ط، كنز الراغبني، جالل الدين احمللي( 2)
 .(7/6، )د.ط، التوسط، ذرعياأل (3)
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 .مني الرافعي والنووي يف املسألة، وبيان قول اإلمام األنصاريقول اإلما -2

 :اإلمام الرافعي -أ 

ذكر اإلمام الرافعي يف الشرح الكبري أن على احلاكم أن ينفق على املفلس وعلى من يعول من 
 .(1)مساه ب "نفقة املعسرين"زوجات وأوالد وأقارب بقدر يسري ضّيق 

 :رياألنصااإلمام اإلمام النووي و  -ب

ذهب إليه، ورأى أبن األرجح أن ينفق احلاكم على  خالف اإلمام النووي اإلمام الرافعي فيما
 .املفلس وعلى من يعول من زوجات وأوالد وأقارب بقدر موسع كاف  

قال يف املختصر: أنفق عليه قال النووي: "يرجح قول إمام احلرمني بنص الشافعي، إذ  •
 .(2) ن نفقة وكسوة"وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم م

، (4)، وهو ما اقتصر عليه القاضي حسني(3)ذهب إليه النووي موافق ملنصوص الشافعي وما
. واعتمده زكراي األنصاري، (7)، ودرج عليه ابن املقرئ(6)، وقواه ابن الرفعة(5)وجرى عليه املتويل

 .(9)، وابن قاسم العبادي(8)والشربيين

فـ رْع  )و يـ ْنف ق ( احلْ اك م  )ع ل ْيه ( أ ْي ع ل ى اْلم ْفل س  )و ع ل ى  :ْسخ ة  )و يف  ن  ": األنصارياإلمام قال  •
ْل وك ه  ك أ مّ  و ل د ه  )م ْن م ال ه ( م ا مل ْ  ت ه  اْلق د مي ة ( و مم   يـ تـ ع ل ْق ب ه  ح ق  آخ ر  ك ر ْهن  ق ر يب ه ( اْلق د مي  و احلْ اد ث  )و ز ْوج 

                                      
 .(5/22)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 1)
  .(4/145، )3ط، روضة الطالبني، النووي (2)
  .(6/326، )1ط ،خمتصر املزين، املزين (3)
 (.7/66، )د.ط، التوسط، األذرعي (4)
 (.7/66، )د.ط ،التوسط، األذرعي (5)
 .302، صد.ط ،املطلب العايل، ابن الرفعة (6)
 .(4/475) ،د.ط ،شرح الروض، األنصاري (7)
 (.3/109، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (8)
 .(6/422، )د.ط، حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج، الشرواين والعبادي، ابن حجر (9)
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ن اي ة  )يـ وْ  ق  خ رب   و ج  ْلم ْعر وف  إل  ْطال  ر ين  و ي ْكس وه ْم( اب  اْبَدْأ بِنَـْفِسك مثَّ مبَْن )) :م ا ب يـ ْوم  نـ ف ق ة  اْلم ْعس 
م  أ ْصل ه   ،و ك ْسو هت  مْ  :و يف  ن ْسخ ة   ،م ع  م ن اس ب ة  احلْ ال  ل ذ ل ك   (1)((تـَُعولُ  ن ه  أم ن فـ ت ف يد  م ا أ ف اد ه  ك ال 

ر ين  ي كْ  ة  ع ل ى اأْل ْصل  اْلم ت ج دّ د ة  يف  ز م ن  احلْ ْجر  ف ال  يـ ْنف ق   ،س وه ْم ك ْسو ة  اْلم ْعس  ْلق د مي ة  اْلم ز يد  و خ ر ج  اب 
ف ه ا اختيارال  و ف ار ق ْت اْلو ل د  اْلم ت ج دّ د  أب  ن ه   ،ع ل يـْه ا  .(2)"ل ه  ف يه  خب  ال 

األنصاري ما ذهب إليه اإلمام النووي، وهو كما سبق مقتضى منصوص  وهكذا يرجح اإلمام 
أبن األرجح أن ينفق احلاكم على املفلس وعلى من يعول من كالم الشافعي يف املسألة؛ حيث رأى 

 .جات وأوالد وأقارب بقدر موسع كاف  زو 

 :ـ أبدلة كثرية منها النووي واألنصاري اإلماماستدل وقد 

))خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، : ريض اهلل عنهأيب هريرة  من حديث ملسو هيلع هللا ىلصإطالق قوله  -
 .(3)((وابدأ مبن تعول

قال: إن  ،على نفسك تصدق به))لألعرايب حني قال: إن معي دينار ا. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  -
 .(4)على ولدك(( تصدق بهآخر. قال: على زوجتك، قال: إن معي  تصدق بهمعي آخر. قال: 

نفقة املوسرين مبا استدل به أبنه لو كان ينفق نفقة املعسرين... ملا إن نفقته "قال الروايين:  •
 .(5) "أنفق على األقارب

                                      
م ار ة   ك ت اب    الصحيح،أصل احلديث رواه مسلم،  (1) ب  الن اس  تـ ب ع  ل ق ر ْيش  و اخلْ ال  ، اإْل   (.1822( رقم )3/1453) ف ة  يف  قـ ر ْيش  اب 

ْليَـْبَدْأ بِنَـْفِسِه َوَأْهِل بـَْيِتهِ ))وقد أخرجه بلفظ:  النسائي يف سننه، كتاب اإلمام . وأخرجه ((ِإَذا َأْعَطى هللُا َأَحدَُكْم َخرْياا فـَ
ْفِسِه، فَِإْن َكاَن َفْضالا فـََعَلى رياا فـَْليَـْبَدْأ بِنَـ ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َفقِ ))( ولفظ احلديث:4653( رقم )7/304البيوع، بيع املدبر )

 .((ِعَياِلِه، فَِإْن َكاَن َفْضالا فـََعَلى قـََرابَِتِه، َأْو َعَلى ِذي َرمِحِِه، فَِإْن َكاَن َفْضالا فـََها ُهَنا َوَها ُهَنا
  .(2/192) ،د.ط، شرح الروض، األنصاري (2)

  (،2/112،)ابب ال صدقة إال عن ظهر غىنابب  كاةالز كتاب ،  1ط ،البخاري صحيح ،اإلمام البخاريأخرجه  (3)
  .1426 رقم

 مسنده،، وأخرجه أمحد يف 1691( رقم 2/218) ابب يف صلة الرحم، الزكاةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه ( 4)
 .إسناده صحيحسند: ( وقال العالمة أمحد شاكر يف حتقيقه للم7413( رقم )7/222) ◙ مسند أيب هريرة

  .117، صد.ط، حلية املؤمن، الروايين( 5)
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وأجابوا عم ا علل به الرافعي أبنه لو أنفق نفقة املعسرين ملا أنفق على القريب أبنه مردود؛ ألن 
ه أكثر من خرجه، يفضل ماله عن قوته وقوت عياله، ويف نفقة الزوجة من يكون دخل املوسر يف نفقته من

 .(1)وأبن نفقة الزوجة ال تسقط مبضي الزمان، خبالف القريب، فال يلزم من انتفاء األول انتفاء الثاين

 :مسائل متفرقة: اخلامساملطلب 

 :ة بنية اإليداع واحلفظ: حكم التعريف ابللقطة املأخوذمن كتاب اللقطة املسألة األوىل

 املسألة:عرض  -1

ْفظ  ". وعرفها آخرون أبهنا: (2)"رض  ل لض ي اع  ع وم  م ال  م ْعص  "اللقطة هي:  ر ْفع  ش ْيء  ض ائ ع  ل لح 
 .(4)"ا مي  يل  ألْخذ ه  و ه و  أ ن  ك ل  م ْن يـ ر اه   ْيء ال ذ ي يـ ْلتـ ق ط ...الش  "، أو هي: (3)"ع ل ى غ رْي ، ال ل لت ْمل يك  

 والشخص امللتقط للقطة ال خيرج أن يكون على حالتني:

 : أن أيخذها ويف نفسه نية التملك، حبيث يطمع يف ضمها مللكه.احلالة األوىل

بل نيته اجلازمة  ؛ ضمها إىل ملكهبنية اإلرجاع، حبيث ال يطمع يف : أن أيخذهااحلالة الثانية
 مهما طالت املدة، وهي عنده مبثابة الوديعة واألمانة احملفوظة. الق  حفظها وإرجاعها لصاحبها مط

 -إذا كانت اللقطة ذات قيمة معتربة- "احلالة األوىل"أبن من أحكام  (5)وقد أمجع العلماء •
 بعد ذلك ضمها مللكه.. مث له (6)ملدة سنة كاملة أن يتم التعريف هبا أوال  

، فمنهم من يرى وجوب ذلك، ومنهم "لة الثانيةاحلا"وا يف حكم التعريف يف اختلفولكنهم  •
                                      

 (.423-6/422) ،د.ط، حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج، الشرواين والعبادي، ابن حجر (1)
 .(21/107، )2ط، شرح خمتصر خليل، اخلرشي (2)
 .(16/401، )د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (3)
 .(7/318، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (4)
وأما )تعريف سن ة ( فقد أمجع املسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست اتفهة، وال يف معىن التافهة، ومل يرد "النووي: ( قال 5)

 (.12/385، )2، طشرح مسلمالنووي،  "عوال بد من تعريفها سنة ابإلمجا  ،بل أراد متلكها ؛حفظها على صاحبها
 .(12/385، )2، طشرح مسلمالنووي،  (6)

http://www.alukah.net/sharia/0/6642/#_ftn5
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 من يرى عدم الوجوب، ومنهم من يرى الندب يف فعل ذلك.

عن زيد بن  وفيه ،ث الوارد يف املسألةييرجع سبب اخلالف إىل تنازعهم يف توجيه داللة احلدو
مث  ،ووكاءهافقال: اعرف عفاصها  ،فسأله عن اللقطة ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النيب )) :أنه قال خالد اجلهين
فضالة الغنم؟ قال: لك أو ألخيك أو  :قال ،فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا ،عرفها سنة

ترد املاء وأتكل الشجر  ،معها سقاؤها وحذاؤها ،قال: ما لك وهلا ؟( قال: فضالة اإلبل(للذئب
 .(1)((حىت يلقاها رهبا

ملك فقط، أم تشمل كذلك فهل وجوب التعريف ملدة سنة خاص ابللقطة اليت تؤخذ بنية الت
 .(2)من أخذها بنية احلفظ واإليداع؟ 

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة -2

 :اإلمام الرافعي -أ

 .ح اإلمام الرافعي القول بعدم وجوب التعريفرج  

ما إذا قصد أما ذكران من وجوب التعريف فيما إذا قصد التملك، "ح الكبري: قال يف الشر  •
ا، ففي وجوبه وجهان: أظهرمها عند اإلمام، وصاحب الكتاب: وجوبه، وإال، فهو كتمان احلفظ أبد  

جيب، وعللوا أبن التعريف إمنا  مفوت للحق على املستحق. والثاين: وهو الذي أورده األكثرون: أنه ال
 .(3)"قيق شرط التملكجيب لتح

. "إن أراد حفظها على صاحبها مل يلزمه التعريفف" ووافقه الشريازي يف التنبيه حيث قال:
ألن  ؛وكذلك يف املهذب حيث قال: "وإن أخذها وأراد احلفظ على صاحبها مل يلزمه التعريف

 .(4)"التعريف للتملك
                                      

ب  اللُّق ط ة  بـ ْعد  س ن ة  ف ه ي  ل م ْن و ج د ه ا، ك ت اب يف  اللُّق ط ة  ،اإلمام البخاريعليه، أخرجه متفق  (1) ب  إ ذ ا ملْ  ي وج ْد ص اح   اب 
 (.1722( رقم )3/1346) اب اللُّق ط ة  ك ت  ،  اإلمام مسلم( وأخرجه 2429( رقم )3/124)

 .(12/385، )2ط ،شرح مسلمالنووي،  (2)
 .(6/363)، 1ط، فتح العزيز، افعيالر  (3)
 .132ص ، 1ط، التنبية يف الفقه الشافعي، الشريازي (4)
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 :اإلمام النووي -ب

 .يف ملدة سنةرجح اإلمام النووي القول بوجوب التعر 

لئال يكون   ؛مام والغزايل وجوبهففي وجوبه وجهان؛ أصحهما عن اإل" :قال يف الروضة •
وبه قطع األكثرون: ال جيب، قالوا: ألن التعريف إمنا جيب   للحق على صاحب، والثاينات   مفوّ  كتماان  

 .(1)"قلت: األول أقوى، وهو املختار. وهللا أعلم ،التخصيص شرط التملك

بها وأثبتها ال يلزمه بل إن جاء صاح :أحدمها ؛وجهان ألصحابنا"شرح مسلم:  وقال يف •
فإنه ال  ،أنه يلزمه التعريف لئال تضيع على صاحبها :والثاين وهو األصح ،دفعها إليه وإال دام حفظها

 .(2)"فوجب تعريفها ،يعلم أين هي حىت يطلبها

م النووي هو القول املعتمد الصحيح من املتأخرين أبن قول اإلما (3)وقد صرح أكثر من واحد
 .(4)يف املذهب الشافعي

 :األنصارياإلمام  -ج

عريف ملدة سنة، وإن كانت تالنووي يف القول بوجوب ال اإلمام قول األنصارياإلمام  رجح
 اللقطة مأخوذة بنية احلفظ واإليداع.

 مفــوات   لــئال يكــون كتمهــا ؛(وجيــب تعريفهــا وإن لقطهــا حلفــظ)"قــال يف شــرح املــنهج:  •
 ،فــظ هــو مــا اختــاره يف الروضــةومــا ذكرتــه مــن وجــوب تعريــف مــا لقــط للح ،للحــق علــى صــاحبه

ألن  :قـــالوا ،واقتصـــر يف األصـــل علـــى نقـــل عـــدم وجوبـــه عـــن األكثـــر ،وصـــححه يف شـــرح مســـلم
 ،التعريف إمنا جيب لتحقق شرط التملك فإن بدا له أن يتملكها أو خيتص هبا أو لقطها للتملك

                                      
 (. 5/409، )3ط، روضة الطالبني، النووي (1)
 .(12/22، )2، طشرح مسلمالنووي،  (2)
 (.12/22، )2، طلمشرح مسالنووي،  (3)
، مغين احملتاجواخلطيب الشربيين، ، ملسي يف حاشيته على النهايةحمللي يف الكنز، الشربامنهم الرملي يف النهاية، وجالل الدين ا (4)

 جالل الدين(، 5/438، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي(، 6/330، )ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر، (3/586، )1ط
 . (5/437، )3ط، حاشية الشرباملسي، الشرباملسي، و (3/121، )2ط، نيكنز الراغب، احمللي
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 .(1)"اوجب تعريفها جزم   أو لالختصاص

ْفظ  ه و  م ا ص ح ح ه  م ا ق ال ه  م  "وقال يف شرح الروض:  • ْن و ج وب  التـ ْعر يف  ف يم ا إذ ا اْلتـ ق ط  ل ْلح 
 ُّ ذ ي أ ْور د ه  اأْل ْكثـ ر ون  و ا ل   ،و ص ح ح ه  يف  ش رْح  م ْسل م   ،و ج ع ل ه  يف  الر ْوض ة  اأْل قـْو ى و اْلم ْخت ار   ،اإْل م ام  و اْلغ ز ايل 

ُّ ه  إأل ن  ج وب ه ؛ و ع د م     ، و اأْل ْوج ه  اأْل و ل  و ه و  م ا أ ْور د ه  اْلم او ْرد يُّ و اْلف ور اين   .(2)"من  ا جي  ب  ل ت ح قُّق  ش ْرط  الت م لُّك 

 ،قول يف املسألةوبرتجيح اإلمام األنصاري لقول اإلمام النووي يقطع اإلمام األنصاري ال
ون دمعتربة كانت أو  اوجوب التعريف يف اللقطة مطلق  ويثبت القول املعتمد يف املذهب الشافعي على 

 ي.املعتمد الصحيح يف املذهب الشافعوهبذا يصبح هذا القول هو  ذلك.

 .الصيبيف األجرة أو النفقة الِت َيخذها الويل الفقري من مال  النفقه،من كتاب  :نيةالثااملسألة 

 املسألة:عرض . 1

مال الصيب املوىل عليه عن الكسب لنفسه، وأراد أن  العمل يف وقطعه اإذا كان الويل فقري  
 أيخذ من مال الصيب، هل جيوز له ذلك؟ وما مقدار النفقة اليت جيوز له أخذها؟

ې ې  ﴿عاىل: تلقوله  (3)أجاز الشافعية للويل الفقري أن أيخذ نفقته من مال املوىل عليه،

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

، وألنه تصرف يف (4)﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ی جئ حئ
وا يف مقدار اختلفولكنهم  ،(5)مال من ال متكن موافقته، فجاز له األخذ بغري إذنه، كعامل الصدقات

 ما جيوز له أخذه.
                                      

 (.1/263، )1ط، الوهابفتح  ،األنصاري (1)
  .(2/17) ،د.ط، شرح الروض، األنصاري (2)
، 1ط ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي(، 2/129)، 1ط، املهذب، الشريازي(، 6/352)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي( 3)

، 3ط، البنيروضة الط، النووي(، 5/82) ،1ط، فتح العزيز، الرافعي، (6/217، )1ط، البيان، العمراين(، 4/531)
، الشربيين، (2/335، )ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر، (2/213) ،د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري، (4/190)

  .(4/380، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (،2/176، )1ط، مغين احملتاج
 6ية اآلسورة النساء،  (4)
  .(4/380، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي( 5)
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 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،ةقول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسأل. 2

 اإلمام الرافعي: -أ

 .(1) اإلمام الرافعي اختياروهو  ،ر النفقة ابملعروفله أخذ قد

قال هللا  ،طع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقتهن ق  إا فن كان فقري  إو "قال الرافعي:  •
 .(2)"﴾ىئ ىئ ی ی﴿ :تعاىل

 اإلمام النووي: -ب

، وقد حكاه اإلمام النووي اختياراملثل، وهو النفقة وأجرة  له أخذ أقل األمرين من قدر
 .(3) وعليه املذهب ،عن عامة أصحاب الشافعي عمراينُّ ال

ّ  إ ْن ك ان  غ ن ي ا، و إ ْن ك ان  ف ق ري ا "قال النووي:  • ل ْيس  ل ْلو يل ّ  أ ْخذ  أ ْجر ة  و ال  نـ ف ق ة  م ْن م ال  الص يب 
، فـ ل ه  أ ْخذ  ق ْدر  النـ ف ق ة   انـْق ط ع  ب س ب ب ه   : أ ن ه  أي ْخ ذ  أ ق ل  اأْل ْمر ْين  م ْن ق ْدر  النـ ف ق ة ، و يف  ا ،ع ن  اْلك ْسب  لتـ ْعل يق 

، ه و  اْلم ْعر وف  يف  أ ْكث ر  ك ت ب  اْلع ر اق يّ ني   نـْق ول  ع ن  التـ ْعل يق  ا اْلم  : ه ذ  . قـ ْلت  ب  و أ ْجر ة  اْلم ْثل   و نـ ق ل ه  ص اح 
اب ن ا م ْطل  « اْلبـ ي ان  »  .(4)"ريض اهلل عنهق ا، و ح ك اه  ه و  و غ رْي ه  ع ْن ن صّ  الش اف ع يّ  ع ْن أ ْصح 

 اإلمام األنصاري: -ج

 .قول اإلمام النووي يف املسألة اإلمام األنصاريرجح 

( و ال  ": األنصارياإلمام قال  • ان  ف ق ـري ا، )و ال  أ ْجر ة  ل ْلو يل ّ   نـ ف ق ة  يف  م ال  حم ْج ور ه  )ف إ ْن ك 
ذ  اأْل ق ل   ْكت س اب  أ خ  ب ب ه  )ع ْن اال  ( ق ال  تـ ع اىل  م ن او ش غ ل ( ب س  ْعر وف  ْلم  ىئ  ﴿ :أْل ْجر ة  و النـ ف ق ة  اب  ىئ 

                                      
  .(2/335، )ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر(، 5/82) ،1ط، العزيز فتح، الرافعي( 1)
  .(5/82)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 2)
، (2/335، )ب.ط، احملتاج حتفة، ابن حجر، (5/128، )د.ط، التوسط، األذرعي، (6/217، )1ط، البيان، العمراين( 3)

  .(4/380، )د.ط ،اجهناية احملت، الرملي، (2/176، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين
 .(190-4/189، )3ط، روضة الطالبني، النووي (4)
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ىئ مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   .(1)"﴾ی 

 .(2)القول وبه قطع ،: له أخذ أجرة املثلقال، املاورديوهناك قول لإلمام 

له أخذ أقل األمرين من قدر ام النووي القائل أبن وهكذا فقد رجح اإلمام األنصاري قول اإلم
 .وقطعه العمل يف مال الصيب املوىل عليه عن الكسب لنفسه اإذا كان الويل فقري   النفقة وأجرة املثل

 .بينهمايف صحة العقد اجلاري  املتبايعان اختلفمن كتاب الصلح: احلكم إذا  ،الثالثةاملسألة 

 املسألة:عرض . 1

تبايعان يف صحة العقد اجلاري بينهما، فادعى أحدمها صحة العقد، وادعى امل اختلفإذا 
 ، وأنكر اآلخر، فلمن يكون القول؟امفسد   ااآلخر فساده، كأن قال أحدمها: شرطنا يف العقد شرط  

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة. 2

 :اإلمام الرافعي -أ

األصح هو قول من يدعي الصحة؛ ألن الظاهر من العقود اجلارية بني  يرى أن القول
 .(3)املسلمني الصحة

آخر  وأبدى يف املسألة رأاي   ،(4)رمحه هللا هذا القول عن ابن كجّ   -رمحه هللا-وقد حكى الرافعي 
رّ جه  أّن القول قول من يدعي اإلنكار؛ ألن األصل أن ال عقد. ولك أنذكر القاضي ابن كج: "فقال:  خت 

 .(5)"اأو فاسد   اعلى اخلالف الذي سبق يف نزاع املتعاقدين يف أن العقد اجلاري بينهما كان صحيح  
                                      

 .(2/213)، د.ط، شرح الروض، األنصاري (1)
 (. 6/352)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي( 2)
(، 4/378)،1ط، زيزفتح الع، الرافعي(، 3/504)، 1ط، التهذيب، البغوي، (1/153، )1ط ،الوجيز، أبو حامد الغزايل (3)

 (.4/579)، 3ط، روضة الطالبني، يالنوو 
أبو القاسم يوسف بن أمحد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري؛ كان أحد أئمة الشافعية، ومجع بني رايسة العلم والدنيا، هو  (4)

، ◙هب الشافعي شتغال عليه ابلدينور رغبة يف علمه وجودة نظره، وله وجه يف مذوارحتل الناس إليه من اآلفاق لال
  (.7/65) األعيان وأنباء أبناء الزمان وفياتابن خلكان، سنة مخس وأربعمائة. ، تويف ا  كثرية انتفع هبا الفقهاءوصنف كتب

 . (5/92)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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ا من التخريج على اخلالف يف مسألة نزاع املتعاقدين يف صحة العقد وما أبداه الرافعي تفقه  
 .(2) ،(1)واألذرعي عن أيب احلسن الدبيلي اإلسنويا، قد نقله اجلاري بينهم

 اإلمام النووي: -ب

؛ ألن األصل عدم العقد االصحة لقول من يدعي الفساد، مع األخذ ابليمني أيض   ححيث رج  
 ا يف أصل البيع.اختلفالصحيح، وبقاء امللك للمالك، فكان القول قول من يدعي الفساد، كما لو 

ا هل ختلفااخلصمني إذا جرى بينهما الصلح، مث  على أن   -رمحه هللا-عي وقد نص الشاف
 ،(3) جرى الصلح بينهما على اإلنكار أو على اإلقرار، كان القول قول من يدعي اإلنكار مع ميينه

ووجهه أبن األصل هو الصلح على  ،هذا القول عن الشيخ أيب حامد -رمحه هللا-ونقل العمراين 
 .(4) ع رف إىل أن تقوم البينة خبالف ذلكاإلنكار الذي قد 

ا الشيخ أبو حامد، وصاحب وقد صرح به أيض   ،ما قاله ابن كج ،الصواب"قال النووي:  •
والغالب وقوع الصلح على  ،أن الظاهر والغالب جراين البيع على الصحة :"البيان" وغريمها؛ والفرق

 .(5) "وهللا أعلم ،اإلنكار

 اإلمام األنصاري: -ج

اخلطيب الشربيين، ك وتبعه على ذل ،قول اإلمام النووي يف املسألة األنصارياإلمام رجح 
 .(6) ومشس الدين الرملي

                                      
ودبيل بدال م ْهمل ة ،نه  ن الرّفْـع ة النـ ْقل ع  أ كثر ابْ وقد  ،د أ ب و احْلسن الدبيلي ص احب أدب اْلق ض اءمْح د بن حم  م  أع لّي بن هو  (1)

ّ قـ ْري ة من قرى الش ام م ق ال  اْبن الس ْمع اين  ت س اك نة مث  ال  ء مثناة من حت  ة بْعده ا اي  ء م و حد  والظاهر أنه ينسب  م ْفت وح ة مث  اب 
  (.5/243) طبقات الشافعية الكربىسبكي، ال إليها.

  .(5/143، )د.ط، التوسط ،األذرعي، (2/36، )1ط، املهمات، اإلسنوي (2)
 (.3/257، د.ط، )األمالشافعي،  (3)
 .(6/249، )1ط، البيان، العمراين (4)
  .(4/199، )د.ط،التاج يف زوائد الروضة على املنهاج، ابن قاضي عجلون( 5)
، د.ط ،اجهناية احملت، الرملي، (2/180، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين، (2/217)، د.ط، رح الروضش، األنصاري (6)

(4/388) . 
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ا ه ْل اْصط ل ح ا ع ْن إقـْر ار ( أ ْو إْنك ار  )ص دّ ق  اْلم ْنك ر  اختلف)و ل ْو "األنصاري: اإلمام قال  •
ين ه ( ح ة   أل ن   ؛ب ي م   .(1)"اأْل ْصل  ع د م  الصّ 

قد نص عليها الشافعي يف هذه املسألة "على كالم الرافعي السابق:  امعلق   اإلسنويقال  •
فقال يف كتاب الصلح املذكور بعد أبواب اللعان ما نصه: "فإن أنكر  ،"األم" وأجاب مبا قاله ابن كج

قوله مع  إمنا صاحلته على اجلحد، فالقول :املصاحل اآلخذ لثمن الدار أن يكون أقر له ابلدار، وقال
ن ما حاوله الرافعي من ترجيح الصحة، وأن هذا لفظه حبروفه، فثبت بطال ،(2)ميينه والصلح مردود"

على النص مل يذكروا ما ذكروه، وال شك أن الرافعي قد توهم أن ال  الصواب هو البطالن، ولو وقفوا 
 .(3)" مقالته اجح أيض  على هذا النص غري أن ه ر  اكالم فيها إال البن كج، ومل يقف النووي أيض  

 .(4)"و املذهب ونص األموما قاله ابن كج ه ..." وقال األذرعي: •

اإلمام األنصاري اإلمام الرافعي يف املسألة، ورجح قول اإلمام النووي أبن  فوهكذا فقد خال
 .ا، مع األخذ ابليمني أيض  العقد فساد ىعاحلجة والقول يكون ملن اد

 :ابلطالق حكم وقوع طالق الكافر على مسلمة أو توكيله اخللع أو الوكالة:من كتاب  :الرابعةاملسألة 

 :املسألةعرض . 1

ويبقى هو على الكفر  ،فتسلم هي ،اكافر  كأن يكون زوجها    ،ما حكم طالق الكافر للمسلمة
 ؟مرأة مسلمةالغريه ليطلق  أو كأن يكون هو وكيال   ،خالعهافي  

 .وبيان قول اإلمام األنصاري ،املسألة قول اإلمامني الرافعي والنووي يف. 2

 اإلمام الرافعي: -أ

 .ق الكافر على مسلمة أو توكيله ابلطالق يقعطال
                                      

 (.2/217) ،د.ط، شرح الروض، األنصاري (1)
 (.3/257، د.ط، )األمالشافعي،  (2)
 . (2/36، )1ط، املهمات، اإلسنوي (3)
  .(5/134، )د.ط، التوسط، األذرعي (4)
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 .أشار الرافعي رمحه هللا يف كتاب اخللع من فتح العزيز إىل أنه يتصور ملك الكافر لطالق مسلمة

الع املسلمة ويطلقها؛ قد خي  ؛ ألّن الذمي اوجيوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمي  "قال الرافعي:  •
 .(1)"ّلف الزوج، فخالعها يف العدة، مث أسلم، حيكم بصحة اخللعوخت أال ترى أنه لو أسلمت املرأة  

 اإلمام النووي: -ب

، ولكنه رجع وقال (2)اضطرب قول اإلمام النووي يف هذه املسألة فقال يف الروضة ابجلواز
 .(3)بعدم جوازه يف كتاب الزوائد

مسلمة، لكن وإن وكله يف طالق مسلمة، فوجهان؛ ألنه ال ميلك طالق "هللا:  قال رمحه •
 .(4)"يف اجلملة اميلك طالق  

وذكر هذه الزايدة يف كتاب الوكالة: أن يف توكيل املسلم الكافر  يف طالق امرأته املسلمة 
ألن الكافر ميلك  ؛(6)أن الوجه األول: جواز ذلك إذ ذكروا ؛. وهو ما صرح به فقهاء الشافعية(5)وجهان

 .(9)ألن الكافر ال ميلك طالق مسلمة ؛(8)جواز ذلك. والوجه الثاين: عدم (7)الطالق يف اجلملة

                                      
 (. 8/428)، 1ط، تح العزيزف، الرافعي (1)
 (.7/398) ،3ط، روضة الطالبني، النووي (2)
 . (4/300، )د.ط ،التاج يف زوائد الروضة على املنهاج، لونابن قاضي عج (3)
  (.4/300، )د.ط، التاج يف زوائد الروضة على املنهاج، ابن قاضي عجلون (4)
 .(4/300، )د.ط ،اجالتاج يف زوائد الروضة على املنه، ابن قاضي عجلون (5)
 ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي، (8/160، )1ط، حبر املذهب، الروايين، (6/506)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (6)

 .(2/265)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري(، 6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (5/115)، 1ط
، ب.ط، اجحتفة احملت، ابن حجر، (8/160، )1ط، حبر املذهب، الروايين، (6/506)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (7)

 .(5/20، )د.ط ،هناية احملتاج، ليالرم، (2/394)
 ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي، 8/160، )1ط، حبر املذهب، الروايين، (6/506)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (8)

 .(2/265)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري(، 6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (5/115)، 1ط
 (.8/160، )1ط، حبر املذهب، الروايين، (6/506)، 1ط، رياحلاوي الكب، املاوردي (9)
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 اإلمام األنصاري: -ج

 .قول اإلمام الرافعي يف املسألة األنصاريرجح اإلمام 

اح  ك ت اب ي ة ( و ل  ": األنصارياإلمام قال  • اف ر  يف  ن ك  حُّ تـ وْك يل  ك  ؛ )و ي ص  ْل ك  أل ن  ْو ل م ْسل م  ه  مي 
ه  )و   ا ل نـ ْفس  ه  ة (ن ك اح  ق  م ْسل م  ا( يف  )ط ال  اف ر ة  بـ ْعد  الدُّخ ول  أل ن   ؛ك ذ  أ ْن أ ْسل م ْت ك  ا ك  قـ ه  ْل ك  ط ال  ه  مي 

ة   ا مث   أ ْسل م  يف  اْلع د  ا ز ْوج ه  حُّ  :و ق يل   ،ف ط ل ق ه  يح   ،ال  ي ص  د ت ه  ه ن او الرت ْج  ْن ز اي  ز م  اأْل ْصل  يف   ، م  و ب ه  ج 
ب   ؛ اب  ا( إجي ااب  و قـ ب وال  ه  اح  ر اء  أل ن   اخْل ْلع  )ال  يف  ن ك  ف  تـ وْك يل ه  يف  ش  ه  خب  ال  ا ب نـ ْفس  ه  ْل ك  ن ك اح  ه  ال  مي 

ة    .(1)"م ْسل م  أ ْو م ْسل م 

م النووي يف تلك الزايدة اليت اقتضت املنع وعدم وقد انزع مجع من فقهاء الشافعية اإلما
هم مبا تقدم واستشكله بعض   ،(2)، واألذرعي، واخلطيب الشربييناإلسنوي: ابن الرفعة، و اجلواز، منهم

 نقله عنه وعن شيخه الرافعي.

ويتخلف، مث  ه على مسلمة أبن تسلم أوال  طالق الكافر يتصور وقوع  "قال ابن الرفعة:  •
 .(3)"دة مث يسلم قبل انقضائها، فإن طالقه واقع عليهايطلقها يف الع

 ؛دعواه أنه ال ميلك طالق مسلمة، ليس كذلك"على زايدة النووي:  اتعليق   سنوياإلوقال  •
بل يتصور ملكه إايه، وقد صرح به هو يف كتاب اخللع، يف أثناء الركن اخلامس، فقال يف أصل 

؛ اق ما نصه: )وجيوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمي  الروضة: بعد أن ذكر التوكيل يف اخللع والطال
قد خيالع املسلمة ويطلقها، أال ترى أهنا لو أسلمت وختلف، فخالعها يف العدة مث أسلم، حكم ألنه 

 .(5)"هذا كالمه (4)(؟بصحة اخللع

                                      
 .(2/165)، د.ط، شرح الروض، األنصاري (1)
 .(2/219، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين (2)
 . (6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (3)
 .(7/398، )3ط، روضة الطالبني، النووي (4)
 .(2/57، )1ط، اتاملهم، اإلسنوي (5)
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 .(1)وأقره عليه اإلسنويونقل األذرعي هذا التعليق عن  •

حجر اهليتمي، واخلطيب  اجلواز. وهو ما قطع به ابن   ح الزركشي الوجه األول وهو:ورج   •
 .(2)ومشس الدين الرملي الشربيين،

، والراجح: اجلواز، فقد جزم به الرافعي امل يرجح شيئ  "واستشكل الزركشي املسألة فقال:  •
ا . وهذاد صورة ميلك فيها طالق املسلمة.واتبعه النووي يف الركن الثاين يف الصيغة من ابب اخللع، وأف

سابق منهما، ال أنه مقطوع به، أال ترى أان فإن السبب اجملوّ ز خللعه؛ علقه النكاح ال ،التصوير ال يتم
. وقد وافقه على هذا (3)"ه، فالصحة إمنا وقعت من مسلم ال من كافرإسالمال نصححه إال بعد 

 .(4)ستشكال ابن حجر اهليتمي ومشس الدين الرملياال

املسألة تعترب من املسائل املستثناة من عكس الضابط املشهور  وقد ذكر ابن الرفعة أن هذه
 .(5)عند الشافعية وهو قوهلم: "من ال تصح مباشرته لنفسه، ال يصح توكُّله

ومنها الكافر ال يقدر على طالق مسلمة، وجيوز أن ي وك ل يف طالقها "قال ابن الرفعة:  •
 .(7) ينووافقه على ذلك اخلطيب الشربي (6)على أحد الوجهني"

 . ذلكإال أن ابن حجر اهليتمي، ومشس الدين الرملي خالفاه يف

واستثناء بعضهم: توكل كافر عن مسلم يف شراء مسلم، أو طالق مسلمة، "قال الرملي:  •
غري صحيح؛ إذ لو أسلمت زوجته فطلق مث أسلم يف العدة، أبن نفوذ طالقه، وأشار املصنف يف 

                                      
  .(5/217، )د.ط، التوسط، ذرعياأل (1)
، ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر، 265، صد.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري، (6/217، د.ط، )اخلادم، الزركشي (2)

 .(5/20، )د.ط، هناية احملتاج، الرملي ،(2/218، )1ط، مغين احملتاج، الشربيين، (2/394)
 (.6/217د.ط، )، اخلادم، الزركشي (3)
 (.5/20، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي، (2/394، )ب.ط، حتفة احملتاج، حجرابن  (4)
، د.ط ،هناية احملتاج، الرملي، (2/218) ،1ط، مغين احملتاج، الشربيين، (2/394) ،ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر (5)

(5/20.) 
 (.6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (6)
  .(2/219) ،1ط، مغين احملتاج، بيينالشر  (7)
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ه أّن املراد: صحة مباشرة الوكيل لنفس صح طالقه يف اجلملة، إالطالق الكافر للمسلمة أبنه يمسألة 
 .(1)"يف جنس ما و كّ ل فيه يف اجلملة، ال يف عينه، وحينئذ فيسقط أكثر ما مر من املستثنيات

وعليه فإن القول املعتمد فيها هو القول بوقوع  ،ل القول يف املسألةإلمام األنصاري يفصّ او 
 ووقوع طالق الوكيل الكافر. طالق الكافر على املسلمة،

 :التصرفيف  التوكيلهل جيوز  ،ة: من كتاب الوكالاخلامسةاملسألة 

 :املسألةعرض . 1

هل جيوز للوكيل الذي حصل على وكالة مطلقة من موكله أن يوكل غريه؟ فهل تلك الوكالة 
 ؟املطلقة تشتمل على حقه يف تفويض غريه أم أهنا مقيدة يف شخصه فحسب

 رأيني: فقهاء الشافعية يف املسألة على اختلفوقد 

؛ ألنه مل يصرح ابإلذن يف التوكيل فيه؛ إذ حيتمل قوله: ما (2)يف التوكيل فيه : ال يكون إذان  األول
 .(3)شئت من التوكيل؛ ما شئت من التصرف فيما أذن له املوكل فيه، فال يوكل أبمر حمتمل كما ال يهب

 ؛ ألن اللفظة عامة تتناول مجيع ما يشاء، والتوكيل (4)هيف التوكيل في : يكون إذان  الثاين
 .(5)لتهمن مج

                                      
 .(2/394)، ب.ط، حتفة احملتاج، ابن حجر، (2/20، )د.ط ،هناية احملتاج، الرملي (1)
، (5/237)، 1ط، عزيزفتح ال، الرافعي(، 4/215، )1ط، التهذيب، البغوي، (295، )/د.ط، التعليقة الكربى، الطربي (2)

، د.ط ،املطلب العايل، ابن الرفعة، (6/165، )1ط ،كفاية النبيه، الرفعة ابن، (4/314، )3ط، روضة الطالبني، النووي
  .(2/271)، د.ط، شرح الروض، زكراي األنصاري، (6/229، د.ط، )اخلادم، الزركشي، (10/283)

 .(2/271)، د.ط، شرح الروض،  األنصاريزكراي، (1/295، )د.ط، التعليقة الكربى، الطربي (3)
، 1ط، فتح العزيز، الرافعي، (4/215، )1ط، التهذيب، البغوي، (1/295، )د.ط، الكربىالتعليقة ، الطربي (4)

املطلب ، ابن الرفعة(، 6/165، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (4/314، )3ط، روضة الطالبني، النووي(،5/237)
 .(2/271)، د.ط، روضشرح ال، زكراي األنصاري، (6/229، د.ط، )اخلادم، الزركشي، (10/283، )د.ط ،العايل

 (.1/295، )د.ط، التعليقة الكربى، الطربي (5)
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فأما إذا عر ض له من غري تصريح كقوله: قد "عرب اإلمام املاوردي عن هذه الصورة بقوله: وقد 
وكلتك وجعلت إليك أن تعمل برأيك، أو ما صنعت يف ذلك من شيء فهو جائز، فهل يكون مطلق 

، وجيوز ريج: أحدمها: أنه يقتضيهوكيل أم ال؟ على وجهني حكامها ابن س  التفويض يقتضي جواز الت
والوجه الثاين: أنه ال يقتضيه، فال جيوز أن يوكل غريه فيه؛ ألن  بعموم التفويض. ااعتبار  أن يوكل فيه 

 .(1)"ظاهر التفويض ينصرف إىل فعله ال إىل فعل غريه

 .ان قول اإلمام األنصاريوبي ،قول اإلمامني الرافعي والنووي يف املسألة .2

 اإلمام الرافعي: -أ

 .تتعدى لغريه وال ،يدة يف شخص الوكيلهي وكالة مققال 

شئت، هل يكون ذلك   وإذ وكله بتصرف، وقال له افعل فيه ما"قال اإلمام الرافعي:  •
ينصرف إىل  ،شئت افعل ما :كاإلذن يف التوكيل؟ فيه وجهان عن ابن سريج: أصحهما ال، وقوله

 .(2)"بنفسه تصرفه

 اإلمام النووي: -ب

 .لتوكيلهي وكالة متعدية لغريه اب :قال
 ، لو قال: كل ما تصنعه فهو جائز، فهو كقوله: افعل ما شئت  "قال النووي رمحه هللا:  •
 .(3)"وهللا أعلم

                                      
 .(6/519)، 1ط، احلاوي الكبري، املاوردي (1)
 .(5/237)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
  .(4/314، ).طد ،التاج يف زوائد الروضة على املنهاج، ابن قاضي عجلون (3)
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 :األنصارياإلمام  -ج

 .قول اإلمام الرافعي يف املسألة األنصاريرجح اإلمام 

( يف  تـ وْك يل ه  ب ش يْ  :فـ رْع  )": األنصارياإلمام قال  • ْئت( ل ْيس  قـ ْول ه  ل ْلو ك يل  ء  )افـْع ْل( ف يه  )م ا ش 
) ْئت أل ن   ؛أ ْو و كّ ْل م ا ت ْصن ع  ف يه  ج ائ ز  )إْذان  يف  التـ وْك يل  ْئت م ن اه  حي ْت م ل  م ا ش  م ن لتـ وْك يل  و م ا ش 

 .(1)" ف ال  يـ و ك ل  أب  ْمر  حم ْت م ل  ك م ا ال  يـ ه ب  لت ص رُّف  ف يم ا أ ذ ن  ل ه  ف يه  ا

هو القول  :فيكون املعتمد عند الشافعية ،وبرتجيح اإلمام األنصاري يفصل القول يف املسألة
 مل يرد يف صيغة الوكالة لفظ صريح جلي. ما ،بعدم جواز تعدي الوكالة من الوكيل إىل غريه

                                      
 .(2/271)، د.ط، شرح الروض، األنصاري (1)
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 مة وتوصيات البحثـخاتـال
 

نقيح املذهب تلنصاري يف ح لنا يف هناية البحث مدى الدور الكبري الذي قام به اإلمام ايتض
 مناقشة أقواهلما والرتجيح مثيف املسألة الواحدة، ومن  ينوهتذيبه من خالل إعادة طرح قويل الشيخني الوارد  

نصاري كان مبثابة احملفز بني ما اختلفوا فيه، أو استحداث قول اثلث مغاير هلما. والعمل الذي قام به األ
حقني، والذي بفضل هللا تعاىل مث بفضلهم جتددت الكثري من األقوال واحملرك ألعالم املذهب الشافعي الال

 ستدالل.داخل املذهب، ومت تنقيح املذهب من كثري من األقوال الضعيفة من حيث املذهب أو اال

قوال األعلى " مام األنصارياإل" سعة اطالعيتجلى لنا من خالل ثنااي هذا البحث مدى 
أكسب ، مما يف املسائل الفقهية املختلفة ودقة نظر هن فهمحسالفقهية داخل املذهب وخارجه، و 

، جعلت أقواله وترجيحاته عمدة  ملن أتى بعده من األئمة الشافعية، آراءه موضوعية ودقة متناهية
سئلة املطروحة مطلع البحث، قد أسهمت يف اإلجابة على بعض األي ومن خالل هذا البحث لولع

  جنحت يف إعطاء:و 

 بني قويل اإلمامني الرافعي والنووي؟ اإلمام األنصاريالفقهية اليت رجح فيها  أمثلة للمسائل ✓

 .اإلمام األنصاري بقول خمالف ملا ذهب إليه الشيخانفيها  انفردالفقهية اليت  أمثلة للمسائل ✓

 ا يف تلك الرتجيحات وأسباهبا؟واألسس اليت اعتمد عليهبيان بعض األدلة  ✓

مطلع  يف املطروحةشكلة همت يف حل جزء من املولعلي من خالل هذا العمل قد أس
أحد وكونه  زين الدين زكراي بن حممد األنصاريكانة شيخ اإلسالم م، وجنحت يف إبراز البحث

املتأخرين ملا كونه أحد أهم املرجحني أعطيت أمثلة لو األعمدة املعتمدين يف املذهب الشافعي، 
وث علمية أخرى تسهم يف إبراز ترجيحات هذا أن أتيت دراسات وحب آمال  اختلف فيها الشيخان، 

 الشيخ العلم.
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ليه من إاجملددين على رأس القرن التاسع، وذلك ملا وصل أبرز لقد كان اإلمام األنصاري من 
سناد، فوصل إىل مرحلة كان كل اإل بعلوانفرد ه يث إنمكانة عالية مرموقة بني علماء عصره قاطبة، حب

وقد صرح بذلك غري واحد من علماء  ،اشرة أو بواسطة أو بوسائطعلماء مصر يروون عنه إما مب
ا، وممن صرح أبنه من اجملددين تلميذه مفيت مكة واحلجاز إمام الفتيا يف املذهب ا وتصرحي  األمة تعريض  

 . الشافعي الشهاب ابن حجر اهليتمي

قد صنف  هإنحيث  ؛ية عامة مبصنفاته النافعةسالماملكتبة اإل مام األنصارياإلأثرى وقد 
مصنفات عديدة يف كل علوم الشرع وآالهتا وما يتعلق هبا، وقد بلغ عدد مصنفاته سبعة ومثانني 

 .امصنف  

فيها منحى علماء العصر يف التأليف، من حيث اختصار املطوالت،  اإلمام األنصاريحنا 
 لبهجة الصغري""شرح ا :كتابيه  ي عدّ و  صنيف احلواشي والتعليقات وكتب الفتوى.وشرح املتون، وت

شرح التحرير" مث "شرح الروض" فـ " :ا يف املذهب، وأييت بعدمهااعتماد   ه"شرح املنهج" من أكثر كتبو
ا وحتشية، ا واختصار  ا ونظم  ا وشرح  إقراء وحفظ  املذهب بكتبه علماء عين "شرح البهجة"، وقد 

 ملذهب.العمود الفقري لكتب املتأخرين يف حترير وتقرير مسائل اكتبه   وشكلت

اإلمام دم وقد خ ،مرتبة جمتهد الفتوى والرتجيح يف املذهب اإلمام األنصاريبلغ  لقد
لت جهوده من شكاالته، فقد شك  إا حلل املذهب الشافعي خدمة كبرية، وكان مرجع   األنصاري

 عقبات وتفريعات وتقييدات وفروق ومجع بني املتعارضات املبثوثةت وتاستدالالات و اختيار ترجيحات و 
 يف مصنفاته الفقهية ملجأ للمتأخرين يف فهم املذهب وحتريره.

 لقى العلمت فقدولقد ظهر من بعده أئمة عظام واصلوا مسرية التهذيب والتنقيح للمذهب، 
واجلالل احمللي،  ،ل بن اهلماموالكما ،كاحلافظ ابن حجر العسقالينة يف املذهب  ذعالم جاهبأعلى 

 :وعلى رأسهم أئمة الشافعية األربعة املتأخرين ،لدنيا بعلمهم وشهرهتموخر ج تالميذ مألوا ا ،وغريهم
 واخلطيب الشربيين. ،الرمليان، وابن حجر اهليتمي
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 :ترجيحاتهو  اإلمام األنصاري وروثللعناية مبللطلبة والباحثني توصية 

اية الالئقة ظ  يف عصران ابلعنحتمل تلك املصنفات  العلمي الغزير إال أن هإنتاجفإنه ابلرغم من 
ألمهيتها  ظر اون، كما هي  ة  بعد، بل بقيت خمطوط امل حتقق حتقيق ا علمي   هن ج ل  مصنفاتإ، إذ اهب

صور مطبوعة مليئة ابلتصحيف والتحريف والسقط، كالغالب  واحلاجة إىل ما فيها فقد خرجت لنا يف 
مصر والعراق والشام وتركيا، مكتبات ما جنده يف ، خاصة األصليةنسخها اخلطية ما انتشر يف  منهاو 

ا وتداوهلا كرسائل علمية للبحث علمي   اواحلاجة للعناية هبا وحتقيقها حتقيق  وهذا يدل على أمهية كتبه 
 سيما يف الدول املعنية ابملذهب الشافعي.

متكامل ضخم بتداء مشروع علمي بة املفتاح التكون فكرة هذا البحث مبثا أنمل آكما 
املتناثرة هنا ستكمال مجع املئات من املسائل الفقهية اه الر ليت املاجستري والدكتو ه طالب مرحيتناول  

ا اثلث   ااختيار  أو سلك  بني قويل الشيخني الرافعي والنووي اإلمام األنصارياليت رجح فيها وهناك و 
األعالم  ومذاهب راءآاملشروع الضخم إبصدار معجم خمتصر جيمع  وميكن أن ينتهي هذا .امغاير  

 فيه اختلفاتفق عليه أو املعجم املفهرس ملا ": يكون عنوانه مثال  ختصار دون تفصيل، ابالثالثة؛ 
 :كما هو موضح أدانه  "ياألنصار و األئمة الثالثة األعالم؛ الرافعي والنووي 

ا توسع مدارك حيث إهنة ضخمة ينبغي أن تبحث، يف مؤلفاته ثرو لقد ترك اإلمام األنصاري 
وغري  ..ه يف األصول والفقه واللغةاختيار ن العلوم اليت كان جييدها ويستعني هبا يف الباحث يف كثري م

 من الفنون. ذلك
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 األئمة الثالثة األعالم؛ الرافعي والنووي األنصاري" ملا اتفق عليه أو اختلف فيهاملعجم املفهرس "

 األنصاري النووي لرافعيا املسألة
 انتقاض الوضوء أبكل حلم اجلزورحكم 

 ينقضال  ينقض ينقضال 
 الطهارةكتاب   :املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 حكم مباشرة احلائض فيما دون اإلزار
 ال جيوز جيوز ال جيوز

 الطهارةكتاب   :املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة
الطهـــــارة يف حـــــال خلـــــع اخلفـــــني أو حكـــــم 

 يبطل ال يبطل يبطل انتهاء مدة املسح
 الطهارةكتاب املرجع.  
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 حكم طهارة اإلانء من ولوغ اخلنزير
 ايغسل سبع   غسلة واحدة ايغسل سبع  

 الطهارةكتاب   :املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 دام املاء املشمس يف البدنحكم استخ
 مكروه مباح مكروه

 لطهارةاكتاب   :املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 حكــــم صــــالة مــــن صــــلى حــــامال  للنجاســــة
 تصح تصح ابطلة اأو انسي   جاهال  

 املرجع: كتاب الصالة
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 حكم اجلمع بني الصالتني بسبب املرض
 ال جيوز جيوز ال جيوز

 املرجع: كتاب الصالة
 األنصاري النووي فعيالرا املسألة

 حكم إطالة السجود يف صالة الكسوف
 جيوز جيوز ال جيوز

 املرجع: كتاب الصالة
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 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم قضاء الصالة للحائض والنفساء

 مكروه مكروه حمرم
 املرجع: كتاب الصالة

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
عــــــة يف املســــــجد حكــــــم أداء الصــــــلوات مجا

 فرض كفاية فرض كفاية سنة مؤكدة للمقيم
 املرجع: كتاب الصالة

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم استخدام السواك بعد الزوال للصائم

 مكروه جيوز مكروه
 املرجع: كتاب الصيام

 األنصاري النووي افعيالر  املسألة
حكــــم صــــوم الــــويل عــــن امليــــت الــــذي عليــــه 

 اكفارة الصوم واإلطعام مع   كفارة الصوم فقط كفارة اإلطعام فقط ءقضا
 املرجع: كتاب الصيام

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
ـــــة للحـــــاج  حكـــــم صـــــوم أايم التشـــــريق الثالث

 ال جيوز جيوز ال جيوز املتمتع املعد م
 ع: كتاب الصياماملرج

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
أو ليلة  21تقع ليلة  ليلة القدرحتديد 

23 
متنقلة بني ليايل الوتر 

 ابلعشر األخرية
اثبتة يف ليلة من ليايل الوتر 

 املرجع: كتاب الصيام ابلعشر األخرية
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 سجد للمعتكفحكم البيع والشراء يف امل
 امكروه مطلق   امكروه مطلق   القليل منه جائز

 رجع: كتاب الصيامامل
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

السنة اخلامسة  سنة تشريع فريضة احلج 
 السنة اخلامسة للهجرة السنة السادسة للهجرة للهجرة

 احلجاملرجع: كتاب 
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 األنصاري النووي الرافعي املسألة
مستقبال  اجلمرة  ة وقوف احلاج عند رميه جلمرة العقبةهيئ

 ا الكعبةومستدبر  
مكة و مستقبال  اجلمرة 
 على يساره

مكة على و مستقبال  اجلمرة 
 احلجاملرجع: كتاب  يساره

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
احلـــد األدىن الـــذي حيصـــل بـــه األمـــن للمـــرأة 

من النسوة  مجع يف احلج
 واحدة فقطوجود امرأة  من النسوة الثقات عمج الثقات

 املرجع: كتاب احلج
 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 اإلهالل ابلتلبية يف انعقاد اإلحرام حكم

 سنة سنة واجب
 املرجع: كتاب احلج

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 مقدار احلد األدىن للمكوث مبزدلفة

لنصف ساعة من ا معظم الليل
 الثاين من الليل

ساعة من النصف الثاين 
  : كتاب احلجاملرجع من الليل

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم بيع الدين للغري

 جيوز جيوز ال جيوز
 البيوعاملرجع: كتاب 

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم بيع اجلزاف يف املطعومات

 مكروه مكروه جيوز
 : كتاب البيوعاملرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 السكران وشرائه حكم بيع
 صحيح صحيح ابطل

 املرجع: كتاب البيوع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

حكـم بيــع املصـحف وكتــب احلـديث والفقــه 
 للكافر

 اجلواز مع الكراهة التحرمي اجلواز مع الكراهة
 املرجع: كتاب البيوع
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 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم بيع النحل وهو طائر

 ال جيوز جيوز حمايد
 املرجع: كتاب البيوع

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
حكم انعقاد البيع ابملعاطاة، وبكل ما يعـده 

 ال جيوز جيوز ال جيوز الناس بيع ا
 املرجع: كتاب البيوع

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
ــــك أبلــــف  ــــال بعت حكــــم انعقــــاد البيــــع إذا ق

 ابطل ابطل حيحص ذهب ا وفضة
 املرجع: كتاب البيوع

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 حكم بيع العينة

 جيوز مع الكراهة ال جيوز جيوز
 املرجع: كتاب البيوع

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 ختاذه مخر احكم بيع العنب ملن حتقق ا

 ال جيوز ال جيوز جيوز مع الكراهة
 البيوعاملرجع: كتاب 

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
” مل ْكت ـــك”احلكـــم إذا اقتصـــر علـــى صـــيغة 

 ال ينعقد ينعقد ال ينعقد يف صيغة القرض
 القرضاملرجع: كتاب 

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
 البيع والقرض حكم اإلجياب والقبول يف

 شرط اليس شرط   شرط
 كتاب القرضاملرجع.  

 األنصاري النووي الرافعي سألةامل
ـــــزيني يف عمـــــارة  ـــــنقش والت ـــــى ال حكـــــم الوقـــــف عل

 ال جيوز جيوز ال جيوز املسجد
 الوقفكتاب املرجع.  
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 األنصاري النووي الرافعي املسألة
احلكـــم إذا اختلـــف أرابب الوقـــف يف شـــرط 

 القرار للواقف القرار للواقف القرار لغري الواقف  بّينةالواقف وال
 كتاب الوقفرجع.  امل

 األنصاري النووي الرافعي املسألة
حكــــــم صــــــرف شــــــيء مــــــن املوقــــــوف علــــــى 

 ال يصرف هلا ال يصرف هلا يصرف هلا الفقراء إىل فقرية هلا زوج يعوهلا
 كتاب الوقفاملرجع.  
 صارياألن النووي الرافعي املسألة

ـــه  حكـــم الضـــمان الصـــادر عـــن احملجـــور علي
 طلاب ابطل صحيح ابلسفه
 كتاب احلجراملرجع.  
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

الواجب على احلاكم إذا التمس الغرماء منـه 
 احلجر وجواب   احلجر وجواب   ااختيار  احلجر  احلجر على غرميهم املفلس

 كتاب احلجر  املرجع:
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 املفلسعلى  ةمقدار النفق
 واجب واجب غري واجب

 كتاب احلجر:  املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

حكـــــــم التعريــــــــف ابللقطــــــــة املــــــــأخوذة بنيــــــــة 
 واجب واجب غري واجب اإليداع واحلفظ

 اللقطةكتاب :  املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة
ة أو النفقــة الــيت أيخــذها الــويل الفقــري األجــر 

 النفقة ابملثل النفقة ابملثل ملعروفالنفقة اب من مال الصيب
 كتاب النفقه:  املرجع
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 األنصاري النووي الرافعي املسألة
احلكم إذا اختلف املتبايعان يف صحة العقد 

 صحيح مع اليمني صحيح مع اليمني اصحيح مطلق   اجلاري بينهما
 كتاب الصلح  :املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

طــالق الكــافر علــى مســلمة أو حكــم وقــوع 
 يقع ال يقع يقع توكيله
 كتاب اخللع أو الوكالة:  املرجع
 األنصاري النووي الرافعي املسألة

 يف التصرف حكم التوكيل
 ال تصح تصح ال تصح

 كتاب الوكالة:  املرجع
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 فهرس اآلايت القرآنية

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية

 ،113،114 196 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 ﴾ۋ ۅ

222 44 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ﴾ڍ ڍ

275 164،174 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 ﴾ۉ ې ې ې
279 164 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 ﴾ې ى ى ائ ائ

 

286 61 

 سورة آل عمران

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 ﴾ٴۇ

 

97 118 
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 سورة النساء

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ې ې ې ى ى﴿

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

6 196 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
29 173 

 144 43 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

102 82 

 66 103 ﴾ہ ہ ہڻ ۀ ۀ ہ  ﴿

 سورة املائدة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 

2 167 

 سورة النحل

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 

6 26 
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 رة القصصسو 

 25 4 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 سورة الزمر

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ې  ﴿

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
3 1 

 سورة الرمحن

 26 70 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

 سورة املدثر

 61،63،65 4 ﴾ڭ ۇ ۇ﴿

 64 5 ﴾ۆ ۆ ﴿

 سورة اجملادلة

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث 

 ﴾يث حج

9 1 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة طرف احلديث

ْأ  ك مث   مب  ْن تـ ع ول  اْبد   188 ب نـ ْفس 

ل   إْل ْهال  رْب يل  ف أ م ر ين  أ ْن آم ر  أ ْصح ايب  أ ْن يـ ْرفـ ع وا أ ْصو اهت  ْم اب   123 أ ات ين  ج 

 217 ...قودين إىل املسجدرجل  أعمى فقال: اي رسول هللا: إنه ليس يل قائد ي ملسو هيلع هللا ىلصأتى النيب 

 100 ...ل يل: إن  الليلة ليلة القدرأ ت ْيت  وأان انئم  يف رمضان، فقي

ة  اْلف ْجر ، و ل ْو يـ ْعل م ون  م ا ف يه م ا أل  تـ ْومه    ة  اْلع ش اء  و ص ال  ة  ع ل ى اْلم ن اف ق ني : ص ال  ا أ ثـْق ل  الص ال 
بـْو ا  ...و ل ْو ح 

84 

ه  و أ هْ إ ذ ا أ عْ  ْأ ب نـ ْفس   188 ل  بـ ْيت ه  ط ى هللا  أ ح د ك ْم خ رْي ا فـ ْليـ ْبد 

ل ي ع ْنك الد م  و ص لّ ي ة  و إ ذ ا أ ْدبـ ر ْت ف اْغس  بـ ل ْت احلْ ْيض ة  ف د ع ي الص ال   61 إذ ا أ قـْ

هللا عليكم إذا تبايعتم ابلعينة، وأخذمت أذانب البقر، ورضيتم ابلزرع، وتركتم اجلهاد، سّلط 
 160 ذال  ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم

 108 يتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال أربح هللا جتارتكإذا رأ

ت ه   ت ه ، فـ ْليـ ْنص ر ْف، و ْليـ تـ و ض ْأ، و ْلي ع ْد ص ال   62 إذ ا ف س ا أ ح د ك ْم يف  ص ال 

ه ، ف إ ْن ك ان  ف ْضال  فـ ع ل ى ع ي ال ه  إ ذ ا ك ان  أ ح د ك ْم ف ق ري ا فـ ْليـ بْ  ْأ ب نـ ْفس   188 ...د 

لرتُّ اب   ه ن  اب  ل وه  س ْبع  م ر ات  أ وال  ء  ف اْغس  ان   51 إذ ا و ل غ  اْلك ْلب  يف  اإْل 

 125 ملسو هيلع هللا ىلصأ ْرخ ص  يف  أ ول ئ ك  ر س ول  اّلل   
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 98 ريها فليتحر ها يف السبع األواخرأرى رؤايكم قد تواطأت يف السبع األواخر، فمن كان متح

ل ة املزدلفةملسو هيلع هللا ىلص  ر س ول  اّلل   اْست ْأذ ن ْت س ْود ة   ، و ك ان ت اْمر أ ة   ل يـْ تدفع قبله وقبل خطبة الن اس 
 ثـ ْبط ة ، ف أ ذ ن  هل  ا

124 

 42 اْصنـ ع وا ك ل  ش ْيء  إال  النّ ك اح  

اعتكفنا معه، فأاته جربيل فقال: إن عشر األول من رمضان و ملسو هيلع هللا ىلص اعتكف رسول هللا 
 98 ...الذي تطلب أمامك

: و أ م ا الث ان ي ة : ف إ هن  ْم مي ْس ون ، و خ ل وف  أ فـْو اه  أ   ْم ْعط يت أ م يت  يف  ش ْهر  ر م ض ان  مخ ْس ا.. مث   ق ال  ه 
 88 أ ْطي ب  ع ْند  اّلل   م ْن ر يح  اْلم ْسك  

:  123 اْلع جُّ و الث جُّ  أ ْفض ل  احلْ جّ 

 40  يـ تـ و ض أْ أ ك ل  ك ت ف  ش اة  و ص ل ى و مل ْ 

 99 التمسوا ليلة القدر يف آخر ليلة

 100 التمسوا ليلة القدر يف العشر الغوابر، يف التسع الغوابر

 99 التمسوا ليلة القدر ليلة  سبع  وعشرين

قدر يف اتسعة تبقى، يف سابعة تبقى، يف التمسوها يف العشر األواخر من رمضان؛ ليلة ال
 98 خامسة تبقى

فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يـ ْغل نب    -يعىن ليلة القدر-ها يف العشر األواخر التمسو 
 100 على السبع البواقي

 77 أليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم
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الصالة حىت جييء وقت  الصالة  أ م ا إنه ليس يف النوم تفريط  إمنا التفريط على م ن مل يصلّ  
 64 األخرى

 1 األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها  إن هللا يبعث هلذه 

 125 بـ ع ث  هب  ا م ْن مج ْع  ب ل ْيل  ملسو هيلع هللا ىلص أ ن  الن يب   

ْد يـ ْرف ع ، مث   ر ف ع  فـ ل ْم ي ك ْد ي ْسج د ، مث   ملسو هيلع هللا ىلص أ ن  الن يب     س ج د  فـ ل ْم ي ك ْد يـ ْرف ع ، مث   س ج د  فـ ل ْم ي ك 
 71 ة  اأْل ْخر ى م ْثل  ذ ل ك  فـ ع ل  يف  الر ْكع  

ل ة   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  : الز اد  و الر اح  : م ا الس ب يل  اي  ر س ول  اّلل  ؟ ق ال   116 ق ام  إليه ر ج ل  من احلجاج فـ ق ال 

 53 ربصهناها عن التشميس، وقال إنه يورث الملسو هيلع هللا ىلص أن النيب 

د اهلدى، ومل يصم الثالثة يف العشر، أن النيب صلي هللا عليه وسلم أرخص للمتمتع إذا مل جي
 95 أن يصوم أايم التشريق

"لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك  ملسو هيلع هللا ىلص:أن تلبية رسول هللا 
 119 ...وامللك، ال شريك لك"

لة  نيب هللا إين شيخ كبري عليل  يشق علي القيام، فأم ْرين بليفقال: ايملسو هيلع هللا ىلص أن رجال  أتى النيب 
ل ة  القدر قال: عليك ابلسابعة  100 لعل هللا يوفقين فيها ل ل يـْ

: اْلع جُّ، و الث جُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ر س ول  اّلل     123 س ئ ل : أ يُّ اْلع م ل  أ ْفض ل ؟ ق ال 

مضان فاعتكف عام ا، فلما كانت كان يعتكف العشر الوسطى من ر ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 
اليت كان خيرج يف صبيحتها عن اعتكافه، قال: من كان ليلة إحدى وعشرين، وهى الليلة 

 ..اعتكف معي فليعتكف يف العشر األواخر
102 

 65 ..فأمرها أن تغتسل عند كل صالة ملسو هيلع هللا ىلصأن سهلة بنت سهيل  استحيضت، فأتت النيب 
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 39 إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال تتوضأ

 91 أن من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكني

ذلك عرق،  ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصكانت تستحاض، فسألت النيب  فاطمة بنت أيب ح بـ ْيش أن
 72 ...وليست ابحليضة

 ُّ ل ة  اْلم ْزد ل ف ة  ملسو هيلع هللا ىلص أ ان  مم  ْن ق د م  الن يب   125 يف  ض ع ف ة  أ ْهل ه   ل يـْ

 68 ...والناس معهملسو هيلع هللا ىلص ، فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصل هللا انكسفت الشمس على عهد رسو 

 69 ...مل يكد يركعملسو هيلع هللا ىلص ، فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسول هللا انكسفت الشمس 

 123 إمنا األعمال ابلنيات

لنّ ي ة    123 إ من  ا اأْل ْعم ال  اب 

 186 حجر على معاذ يف ماله، وابعه يف دين كان عليه ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

، فـ ق  س ئ ل  ع م  ملسو هيلع هللا ىلص أ ن ه   ي  ح ائ ض 
: م ا فـ ْوق  اإْل ز ار  ا حي  لُّ ل لر ج ل  م ن اْمر أ ت ه  و ه   44 ال 

ني  ف اتـ تـْه ْم يف  اْلو اد ي ملسو هيلع هللا ىلصأ ن ه   اب ه  الصُّْبح  مج  اع ة  ح   84 ص ل ى أب  ْصح 

 146 أنه كان ينهى أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو، خمافة أن يناله العدو

 101 كثر من عدد احلصىة سابعة أو اتسعة وعشرين، إن املالئكة تلك الليلة يف األرض أإهنا ليل

بليلة من هذا الشهر أنزهلا املسجد، فأصلي فيه،  أصلي هبم، فم ْرين إين أكون ببادييت وإين
 102 فقال: انزل يف ليلة ثالث  وعشرين

 101 ..واخرإين كنت أ ر يت  ليلة القدر مث نسيتها، وهي يف العشر األ

لرتُّ اب   ه ن  أ ْو أ ْخر اه ن  اب   52 أ وال 
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 94 أايم التشريق أايم أكل وشرب

م  أ ْكل  و ش ْرب    96 أايم التشريق أ اي 

 96 أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هللا

بعثت بنو سعد بن بكر يف رجب سنة مخس ضمام بن ثعلبة، وكان جلد ا أشعر ذا 
 111 ملسو هيلع هللا ىلص...ا إىل رسول هللا غديرتني، وافد  

إله إال هللا، وأن حممد ا رسول هللا، وإقام الصالة،  بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال
 110 وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان

إذ أاته رجل فشكا إليه الفاقة، مث أتى إليه آخر فشكا إليه السبيل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص بينا أان عند النيب 
 116 ...حلرةاي عدي هل رأيت املسو هيلع هللا ىلص: 

هما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم يصلي أبصحابه إذ خلع نعليه فوضعملسو هيلع هللا ىلص بينما النيّب 
 59 ...ألقوا نعاهلم

 98 حتروا ليلة القدر ليلة ثالث وعشرين

 25 وأنكحوا إليهم ختريوا لنطفكم، وانكحوا األكفاء،

 188 ..على زوجتك تصدق بهعلى نفسك، قال: إن معي آخر. قال:  تصدق به

 101 ، حىت ترتفعتطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس هلا شعاع مثل الطست

ة  م ْن ق ْدر  الدّ ْره م  م ن الد م    62 تـ ع اد  الص ال 

، مث   س ج د  ب ن ا ك أ ْطو ل   ة  ق طُّ ال  ن ْسم ع  ل ه  ص ْوات  م ا مث   ر ك ع  ب ن ا ك أ ْطو ل  م ا ر ك ع  ب ن ا يف  ص ال 
ة  ق طُّ ال  ن ْسم ع  ل ه  ص ْوات    69 س ج د  ب ن ا يف  ص ال 
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ْنه    61 تـ نـ ز ه وا م ن اْلبـ ْول  ف إ ن  ع ام ة  ع ذ اب  اْلق رْب  م 

 39 توضؤوا من حلوم اإلبل، وال تتوضؤوا من حلوم الغنم

 39 توضئوا مما مست النار

 191 ...اعرف عفاصها ووكاءها، مث عرفها سنة فسأله عن اللقطة، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النيب 

 59 ...فقالت: إحداان يصيب ثوهبا من دم احليضة، كيف تصنعملسو هيلع هللا ىلص  النيبجاءت امرأة إىل 

 108 ..جنبوا مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم

  ّ ْضت  و أ ان  م ع  الن يب  ل ْلت  ف خ   ملسو هيلع هللا ىلصح  يل ة ، ف اْنس  ا، ف أ خ ْذت  ث ي اب  يف  اخل م  ه  نـْ ر ْجت  م 
ا يض يت  فـ ل ب ْستـ ه   43 ..: أ ن ف ْست  ملسو هيلع هللا ىلص، فـ ق ال  يل  ر س ول  اّلل   ح 

خرجت  ألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن، فر فعت، وعسى أن يكون خري ا لكم، 
 97 فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة

ي إال احلج، فلما دنوان من مكة قال: من مل يكن معه ال ننو ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول هللا 
 121 لها عمرةهدي فليجع

 69 ..فزع ا خيشى أن تكون الساعةملسو هيلع هللا ىلص خ سفت الشمس، فقام النيب 

 188 خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، وابدأ مبن تعول

 100 ...كم مضى من الشهرملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكران ليلة القدر عند رسول هللا 

 113 رمى اجلمرة يوم النحر وظهره مما يلي مكةملسو هيلع هللا ىلص رأيت النيب 

 141 فع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن املبتلى حىت يربأ، وعن الصيب حىت يكربر 

 116 الزاد والراحلة
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لرتُّ اب    52 الس اب ع ة  اب 

 43 إلزارفوق اعما حيل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما ملسو هيلع هللا ىلص سألت  رسول هللا 

 71 ْأس ه  و ج ل س  ف أ ط ال  اجْل ل وسس ج د  ف أ ط ال  السُّج ود ، مث   ر ف ع  ر  

 86 السواك مطهرة  للفم مرضاة  للرب

 79 صالة اجلماعة تعدل مخس ا وعشرين من صالة الفذ

 79 صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أفضل من صالته  صالة الرجل مع الواحد أفضل
 82 وحيثما كثرت اجلماعة  فهو أفضل مع الواحد،

 72 صالة  الليل م ْثىن م ْثىن، فإذا خفت  الصبح  فأوتْر بركعة

 64 ...وال سفر يف غري خوفابملدينة ع ا الظهر والعصر مجي ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول هللا 

 68 ...ف فقام فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوعصالة الكسو ملسو هيلع هللا ىلص صلى رسول هللا 

 49 أحدكم إذا وقع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهّن ابلرتابطهور إانء 

ل ه  س   ، أ ْن يـ ْغس  ء  أ ح د ك ْم إ ذ ا و ل غ  ف يه  اْلك ْلب  لرتُّ اب  ط ه ور  إ ان  ه ن  اب   51 ْبع  م ر ات  أ وال 

ء  أ    52 ح د ك ْم.. ط ه ور  إ ان 

ثوا دينار ا والدرمه ا، وإمنا ورّثوا العلم، فمن أخذ به العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورّ 
 1 فقد أخذ حبظ  وافر

، وساق هدملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول  هللا   ، فخرجنا معه معنا خلمس  بـ ق نْي  من ذي القعدة  أو أربع  اي 
 119 ...ف ة  النساء  والولدان  حىت أتينا ذا احللي
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 ش بـ ه ات  اْست رْب أ  ل د  
: ك ر اع  يـ ْرع ى ح ْول  ف م ن  اتـ ق ى امل ه ، و م ْن و ق ع  يف  الشُّبـ ه ات  ين ه  و ع ْرض 

ك  أ ْن يـ و اق ع ه    43 احل م ى، ي وش 

 49 الاث  أو مخس ا أو سبع ايف الكلب يلغ يف اإلانء أنه يغسله ث

 74 ، مث ال ت ؤمر بقضاءملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول هللا  كانت إحداان حتيض  على قد

 121 ...وهو م ن يخ  ابلبطحاء، فقال: مب أهللت؟ملسو هيلع هللا ىلص  قدمت  على رسول هللا

 121 وحنن نقول لبيك ابحلجملسو هيلع هللا ىلص قدمنا مع رسول هللا 

ر  اأْل ْمر ْين  م ْن ر س ول  اّلل     40 و ض وء  مم  ا غ ري  ْت الن ار  تـ ْرك  الْ ملسو هيلع هللا ىلص ك ان  آخ 
 38 ترك الوضوء مما مست النار ملسو هيلع هللا ىلصآخر األمرين من رسول هللا كان 

ْر يل  و اْخرت ْ ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب كا  26 إذا أراد شيئ ا قال: الل ه م  خ 
 42 يباشر نساءه فوق اإلزار وهّن ح ّيض  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 
ر ان ويقول: حتروا ليلة القدر يف العشجياور يف العشر األواخر من رمضملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا 

 98 األواخر من رمضان

 75 وال نؤمر بقضاء الصالة كان يصيب نا ذلك فن ؤمر بقضاء الصوم،
 136 أن يبيعوه حىت ينقلوه ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يتبايعون الطعام جزاف ا أبعلى السوق، فنهاهم رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا يف يوم شديد احلر، فصلى ر ملسو هيلع هللا ىلص كسفت الشمس على عهد رسول هللا 
 68 ...قيامأبصحابه فأطال ال

 68 ...صل ى ابلناس فأطال القراءةفملسو هيلع هللا ىلص ، فقام النيب ملسو هيلع هللا ىلصكسفت الشمس على عهد رسول هللا 
  ّ ، و قـ ْعن ا و قـْع ة ، و ال  و قـْع ة  ملسو هيلع هللا ىلصك ن ا يف  س ف ر  م ع  الن يب  ر  الل ْيل  ، و إ ان  أ ْسر يـْن ا ح ىت  ك ن ا يف  آخ 

نـْه ا، أ ْحل ى ع ْند    س اف ر  م 
ا أ يـْق ظ ن ا إ ال  ح رُّ الش ْمس   امل  84 ...ف م 

ّ  ك ن ا حن    ْم ر ان  ب ه ، أ ْو ق ال ْت: ف ال  نـ ْفع ل ه  ملسو هيلع هللا ىلص يض  م ع  الن يب   74 ف ال  أي 
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 76 فنقضي الصوم وال نقضي الصالةملسو هيلع هللا ىلص كنا ندع الصالة والصوم على عهد رسول هللا 

 77 ةنؤمر بقضاء الصال كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال

، فقالملسو هيلع هللا ىلص كنت  مع رسول هللا  "يف اخلميلة، فحضت، فانسللت   43 ...: "أن ف ْست 

 25 ال ختريوا بني األنبياء

 95 ال تصوموا يف هذه األايم فإهنا أايم أكل  وشرب  وب ع ال

 53 ال تفعلي اي محرياء  فإنه يوّرث الربص

 174 جدال تقوم الساعة حىّت يـ تـ ب اهى الناس يف املسا

 170 ال يفرتقن اثنان إال عن تراض  

ة  ب غ رْي  ط ه ور  ال  يـ ْقب ل  اّلل   ص    62 ال 

 87 خل  ل وف  ف م  الص ائ م  أ ْطي ب  ع ْند  اّلل   م ْن ر يح  اْلم ْسك  

 163 ...يف اخلمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشارهباملسو هيلع هللا ىلص لعن رسول هللا 

م  الت   ْص يف  أ اي  ْد اهْل ْدي  ْشر  ملْ  يـ ر خّ   96 يق  أ ْن ي ص ْمن  إال  ل م ْن ملْ  جي  

لوال ما يف البيوت من النساء والذرية، ألقمت صالة العشاء، وأمرت فتياين حيرقون ما يف 
 البيوت ابلنار

81 

 101 ليلة القدر ليلة مسحة طلقة، ال حارة وال ابردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة محراء

 173 ييد املساجدما أمرت بتش

ث ة  يف  قـ ْري ة  و ال  ب دْ   83 و  ال  تـ ق ام  ف يه ْم اجلْ م اع ة  إال  اْست ْحو ذ  ع ل ْيه ْم الش ْيط ان  م ا م ْن ث ال 
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 40 مما غريت النار  

 131 من ابتاع دين ا على رجل، فصاحب الدين أوىل إذا أد ى مثل ما أدى صاحب ه

 54 ال نفسهأصابه وضح فال يلومن  إمن اغتسل مباء مشمس ف

 161 فله أوكسهما أو الرابمن ابع بيعت ني يف بيعة 

ك  أ ْن يـ ق ع  ف يه    44 م ْن ح ام  ح ْول  احلْ م ى ي وش 

 163 من حبس العنب أايم القطاف حىت يبيعه ممن يتخذه مخر ا فقد تقّحم النار على بصرية

 43 من رتع حول احلمي يوشك أن يواقعه

 91 من مات وعليه صوم صام عنه وليه

 90 فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين ا من مات وعليه صيام شهر

 90 من مات وعليه صيام  صام  عنه وليُّه

ي ام  ص ام  ع ْنه  و ل يُّه    92 م ْن م ات  و ع ل ْيه  ص 

 39 نعم، فتوضأ من حلوم اإلبل

 135 ر، ال يعلم كيل ها ابلكيل املسمى من التمرعن بيع الصربة من التمملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا 

 108 ء والبيع يف املسجد وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعرى عن الشراهن

 99 هي يف العشر، يف سبع ميضني، أو سبع يبقني

 99 هي يف العشر، هي يف تسع ميضني، أو يف سبع يبقني

 80 ...، مث آمر ابلصالة، فيؤذن هلاوالذي نفسي بيده، لقد مهمت أن آمر حبطب، فيحطب
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ة  الر ج   ت ه  و إ ن  ص ال  ت ه  م ع  الر ج ل نْي  أ زْك ى م ْن ص ال  ت ه  و ْحد ه ، و ص ال  ل  م ع  الر ج ل  أ زْك ى م ْن ص ال 
ثـ ر  فـ ه و  أ ح بُّ إ ىل  اّلل   تـ ع اىل   ، و م ا ك   82 م ع  الر ج ل 

 62 ْول  و تـ نـ ز ه وا م ن اْلبـ  

 40 اْلو ض وء  مم  ا م س ْت الن ار  

لرتُّ اب  وه  او ع فّ ر   ن ة  اب   51 لث ام 

 141 وعن اجملنون حىت يفيق أو يعقل

 64 ..وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر

 121 ومن أراد أن يهل حبج فليهل

 125 أ ذ ن  ل لظُّع ن  ملسو هيلع هللا ىلص  اي  ب ين  ، إن  ر س ول  اّلل   

 54 صهذا فإنه يورث  الرب اي  مح  رْي اء  ال  تـ ْفع ل ي 

ا، ف إ ن ه  ي ور ث  اْلرب  ص    56 اي  مح  رْي اء  ال  تـ ْفع ل ي ه ذ 
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